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čio men. 14 d., Brooklyne.
Be puikios meniškos progra

mos, jame pažangieji lietuviai 
darbo žmonės pasidžiaugs 20- 
metinėmis Lapkričio Revoliuci
jos sukaktuvėmis.

Didysis “Laisvės” 
koncertas Šiemet įvyks

KARALIAUS JURGIO VI 
s PAREIŠKIMAS

metinis 
lapkri-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7^00 

Metams

Šiandien vienuolika tautinių 
Sovietų reąpublikų, laisvų tau
tų, sudaro vieną didžiulę Sovie
tų Sąjungą, užimančią šeštada
lį pasaulio sausžemio.

Išnyko ten žmogaus žmogum 
eksploatacija, išnyko nedarbas, 
išnyko skurdas, išnyko darbo 
žmonių priespauda. Visa šalis 
paskendo milžiniškam socialist!-j 
nes kūrybos darbeI

PASITRAUKĖ BELGIJOS 
MINISTERIJA

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybė įvedė griežtą 
ųiedikalę sargybą, kad lai
vai iš Azijos neužneštų cho
leros. < ' '

KRISLAI
Bedarbiams.
Pastabėlė Koresponden

tams.
Leninas Apie Laisvų

Tautų Federaciją.
Už Kriminalistus ar 

Dorus žmones?
Mes Taipgi Minėsim Tą 

Sukaktį.
Rašo R. Mizara.

Jungtinių Valstijų kongresas 
yra nutaręs pravesti visų bedar
bių registraciją. Prezidentas 
Roosevelt, kaipo vykintojas kon
greso nutarimų, išleido tuo rei
kalu į bedarbius atsišaukimą, ra
gindamas užsiregistruoti.

Jis prašo visus bedarbius ar
ba tik dalį laiko dirbančius J. 
V. darbininkus ir darbininkes 
išpildyti tam tikras blankas^

B lankos.- turi būti išpildytos 
ne vėliau lapkričio mėnesio 20 
dienos.

Kiekvienas bedarbis turi užsi
registruoti. Kiekvienas tik dalį 
laiko dirbąs darbininkas turi tą 
patį padaryti.

Mūsų draugai korespondentai 
vėl pradėjo neatbojančiai mai
šyti pranešimus apie visokias 
pramogas su korespondencijo
mis.

Tūli prirašo keletą pranešimų, 
pavadina juos korespondencija 
ir prašo įtalpinti, kaipo kores
pondenciją.

Draugai! Pašto taisyklės 
draudžia tą daryti. Be to, mes 
turime atsižiūrėti ir į laikraščio 
vietą ir korespondencijų koky
bę.

Prašome rašyti pranešimus 
atskirai nuo korespondencijų ir 
juos siųsti administracijai. Jie 
bus įtalpinti pranešimų skyriu
je, smulkesnėmis raidėmis.

“Rusijos Sovietų respublika 
yra kuriama ant pagrindo lais
vos sąjungos laisvų tautų, kaip 
tautinių Sovietų respublikų fe
deracija.”

Šitaip rašė Leninas 1918 metų 
pradžioj.

Iš tų žodžių tuomet tyčiojosi 
ne vienas Sovietų priešas, skelb
damas, būk tai, ką Leninas ra
šė, tai, už ką bolševikų partija 
stojo (ir stoja) yra gražus sap
nas, o daugiau niekas.

Bet 20 metų laikotarpis paro
dė, jog tas viskas įsikūnijo gy- 
veniman!

Lapkričio 7 d. Sovietų Sąjun
gos ir viso pasaulio žmonės mi
nės 20 metų sukaktį nuo to lai
ško, kai Lenino šis tėzis pradėtas 
Vykinti gyveniman!

New Yorko rinkiminės kam
panijos eigoje iškeliama daugiau 
Tammany Hall klikos juodų dar
belių.

Pasirodo, kad ten, kur sėdi 
tammanyhallietis, sėdi raketie- 
rius, mušeika, kriminalistas.

Kuris balsuotojas lapkričio 2 
dieną paduos savo balsą už Tam
many Hall kandidatą (vadovau
jamą Mahoney), tas paduos bal
są už kriminalistą, kyšininką, ir 
visą kliką, stojančią už tai, kas 
yra prasčiausio.

Doro piliečio pareiga, todėl, 
balsuoti už Amerikos Darbo 
Partijos užgirtus kandidatus.

Visų dorų piliečių, beje, par
eiga, paduoti savo balsus ir už 
komunistinius kandidatus į mie
sto tarybą: Cacchione (Kings 
kauntėj, BrOoklyne)^ Crosbie 
(Queen’s kauntėj), Beguną 
(Bronx) ir Amterį (New Yorko 
kauntėj, Manhattane).

JAPONAI UŽĖMĖ DU PRIEMIESČIUS IR 
CHINIŠKĄJĄ SHANGHAJAUS DALĮ;

CHINAI TVARKIAI PASITRAUKĖ

ANGLIJA IR FRANCIJA NORI PRIPA
ŽINT ISPANIJOS FAŠISTAMS KARO 
TEISES, NEPAISANT SOV. SĄJUNGOS - - - - - - -- - - - - - - □ - - - - - - -

Shanghai, Chinija, spal. 
27.—Nors japonai užėmė 
Shanghajaus priemiesčius 
Tacchangą ir Chenjų, Šiau
rinę geležinkeliu stotį ir pa
čią chiniškąją Shanghajaus 
dalį Chapei, bet didelė dau
guma chinų armijos tvar
kiai pasitraukė į pietų va
karus, palei Soochow upe
lį. Tuo būdu apie 70,000 
chinų ištrūko iš japonų rie- 
čiamo “lanko” apie šiaur
vakarinę Shanghajaus pusę.

100 iki 150 japonų lėktu
vų įnirtusiai atakavo besi
traukiančius chinus 25-kių 
ir 50 svarų bombomis ir 
pylė žmogžudišką kulkas- 
vaidžių ugnį iš savo orlai
vių į juosius.

Nors dar vakar chinų 
komandieriai sakė, kad ne
gali būt kalbos apie jų pa
sitraukimą iš Chapei, bet 
jau negalėjo atsilaikyt prieš 
šimtus naujoviškų Japoni
jos kanuolių, būrius tankų 
ir tūkstančius didžiųjų or- 
laivinių bombų.' Taip, po 
74-rių dienų didvyriškos ko
vos, chinai ir buvo privers
ti pasitraukti iš minimų po
zicijų.

Chinų kariuomenė iš Cha
pei pasitraūkė .naktį; tuo 
būdu japonai negalėjo iš- 
taškyt josios. Leisdami švy- 
turines ugnis iš lėktuvų, ja
ponai dažnai galėjo matyt 
besitraukiančius chinus ir 
daugelį jų išžudė.

DAUGYBĖ ŽUVO
Chinai nukovė 12,000 ja

ponų vien prie Tachango 
per tris dienas.

Japonų komandieriai 
skaitliu o j a, kad nuo rugpjū
čio 23 iki spalio 22 d. Shan
ghajaus fronte tapo užmuš
ta 67,000 chinų ir tris sy
kius daugiau jų sužeista.

Brussels, Belgija.—Atsi
statydino Belgijos ministe
ris pirmininkas Paul van 

_ Zeeland su visu ministerių 
, | kabinetu. Priežastis yra ta. 

jog fašistai-rexistai kaltino 
Zeelandą ir kitus ministe- 
rius, kad jie šmugeliavę Na- 
cionalio Banko pinigus. Zee- 
land taipgi pasitraukė iš at
stovybės seime. Sako,’ jog 
tuo būdu jis ir jo draugai 
galėsią geriau apsigint nuo 
fašistų kaltinimų, kaip pri-

London. — Karalius Jur
gis savo kalboj Anglijos sei
me taip mikčiojo, kad buvo 
gėda ir skaudu klausytis. 
Pamatinis jo pareiškimas 
buvo, kad Anglija siekianti 
taigos, bet esanti prisiren
gus karui.

Liaudiečiai Pavertė San 
Pedro ‘Maury Kapinėmis’

Hendaye. — Ispanijos fa
šistams užimant kaimelį 
San Pedro, Aragone, respu- 
blikiečiai išžudė tokią dau
gybę gen. Franco mauru, 
kad jie pavadino San Ped- 
rą “maurų kapinėmis.”

Elizabethtown, N. Y. — 
Džiūrė išteisino Laverną 
Motague (Moore), Hollywo- 
do aktorių draugą-golfinin- 
ką, kuris buvo kaltinamas 
kaip plėšikas.

Generolas Franco Laukia 
Katalonijos “Sukilimo”

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Dideli lie
tūs ir’jų praskiesta žemė 
neduoda galimybės fašistų 
tankams ir lėktuvams varyt 
pirmyn savo ofensyva prieš 
liaudiečius Aragono fronte, 
šiaur-rytinė j Ispanijoj.

Generolas Franco tikisi, 
kad jo “penktos kolumnos” 
(slapti) fašistai., su kuriais 
veikia frockistai, padarysią 
sukilimą Barcelonoj ir ki
tur Katalonijoj, ir taip pa- 
gelbėsią fašistams užimt tą 
svarbią provinciją.

Slapti “Bomby Fabrikai” 
Prieš Brazilijos Valdžią
Rio de Janeiro, Brazilija. 

Fašistuojanti Brazilijoj val
džia skelbiasi, kad atradus: 
“slaptus bombų fabrikus” 
ir ginklų sandėlius. 'Pasako
ja, kad tuos,“sukilimo įran
kius” planavęs panaudot J. 
A. Flores de Cunha, buvęs 
gubernatorius Rio Grande 
do Sul, su savor šalininkais.

Fašistai taipgi skelbia., 
būk Brazilijos maištininkai 
užsisakę “už milioną dole
rių ginklų,ir amunicijos iš 
Vokietijos.” Madrid. — Miesto majo

ras R. Henchen užreiškia,
Australijos Senatan Išrinkta jog Madridas pilnai pri- 

rengtas apsigint.
Išbudavota 56 rūsiai ap

saugai nuo fašistų oro bom
bų ir baigiama dar 12 to
kių rūsių. Į juos visus ga
lės sutilpt 50,000 žmonių.

Trylika Darbiečių
Canberra, Australija. — 

Dabartiniuose rinkimuose į 
Australijos senatą tapo iš
rinkta 13 Darbo Partijos 
kandidatų. Gi atstovų rūme 
yra 3 darbiečiai.

■ Australijos kongrese ir 
po šių rinkimų valdiškoji 
partija turi daugumą atsto
vų.

Darbo Federacija Duos Sa- 
' vo Pasiūlymus CIO
Washington, spal. 27.— 

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai nepatenkinti CIO 
reikalavimu—duot industri
nėms unijoms plačią savi
valdybę ir pripažint joms 
teisę daugmeniškose pramo-, 
nėse organizuot dar neorga
nizuotus darbininkus.*

Darbo Federacijos įgalio
tiniai derybose dėl vieny
bės su .CIO apdirbinėja pa
siūlymus iš savo pusės. X

Lietuvos Pavilionas Tarptautinėj Paryžiaus Parodoje. 
Šią fotografiją parvežė drg. A. Litvinas, grįždamas iš 
Ispanijos.

PIRMESNI FRANCUOS VALDOVAI FINANSAVO 
FASISTUS PRIEŠ DARBININKUS -

Paryžius, -r- Buvęs Fran- 
cijos ministeris pirminin
kas Andre Tardieu, “kai
rus republikonas,” dabar 
teisme Lyons’e parodė, kaip 
jo ir Laval’io valdžios nuo 
1926 iki 1932 metų išmokė
jo dideles sumas pinigų .iš 
šalies iždo fašistams, susi- 
metusiems į “Liepsnojančio 
Kryžiaus” organizaciją, ku
rios vyriausias vadas buvo 
pulkininkas Fr. de la Ro
cque.

Tardieu liudijo, kad tie 
fašistai buvo 'valdžiai labai 
naudingi daužyt komunistų 
vadovaujamas demonstraci
jas. Ši slaptybė iškilo by
loj, kurią kunigaikštis Poz- 
zo di Borgo užvedė prieš 
pulkininką Rocque’ą kaipo 
šmeižiką. Tas kunigaikštis 
buvo vienas iš tų, kurie įs
teigė “Liepsnojantį Kry
žių,” išaugusį savo laiku iki 
500,000 narių.. Paskui Bor
go susipyko su Rocque’u.— 
(Liaudies Fronto valdžia už-

Šiandien Franco Štur
muosiąs Madridą 

k _____
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Fašistų ko- 
mandieriai išsitarė, kad šį 
ketvirtadienį jų artilerija ir 
lėktuvai pradėsią smarkiau
sią šturmavimą prieš Mad-

U.S.A. “Bepusiškumas” Lau
žo Sutartį su Ispanija

Washington. — Naciona- 
lė Advokatų Gildija reika
lauja, kad Amerikos valdžia 
praleistų ginklus Ispanijos 
respublikai ir sustabdytų 
bet kokių karo reikmenų iš
vežimą Ispanijos fašistams. 
Gildija primena, jog Roose- 
velto valdžia su savo “bepu- 
siškumu” laužo 1902 metų 
sutartį su Ispanija.

darė šią fašistų organizaci
ją, bet pulk. Rocque įkūrė 
naują, fašistinę, neva “so- 
cialę partiją”)
. Tardieu, tris kartus bu
vęs Franci jos ministerių 
pirmininku, liudijo, kad jis 
šinkavo šalies iždo pini
gus fašistams ir toliaus, bū
damas vidaus reikalų minis- 
teriu premjero P. Laval’io 
valdžioj, su Laval’io užgy- 
rimu. Jis parodė, kad sa
vo namuose priėmė fašistų 
galvą. Rocoue’ą “20 iki 25 
sykių”, kada tik pastarasis 

(atsilankė pas Tardieu gūut 
finansų arba apdirbinėt pla
nus kovos prieš komunisti
nius darbininkus. Iš Tar
dieu liudijimų taipgi paaiš
kėjo, kad fašistų galva vei
kė su parama tūlų aukštų 
karininkų.

Nors Tardieu vadinosi I 
“kairiuoju” r ep u b 1 i konų, 
bet sąmoningi darbininkai 
ir kairieji seimo atstovai vi
suomet prieš jį kovojo.

Ministeris Schacht Ap
leido Nazių Valdžią
Berlin. — Iš nazių val

džios pasitraukė dr. Hjal- 
mar Schacht, ekonomijos 
ministeris. Jam ypač nepa
tiko) >kad Hitleris padarė 
generolą Goeringą šalies 
ūkio bosu, paskirdamas jį 
galva Vokietijos “ke tvėrių 
metų plano.”

'--------------------- (

Arabu Kulkos ir Bombos 
Prieš Žydus ir Anglus

Jeruzalė. — Arabai ap
šaudė šešis žydų auto
busus ; vieną žydą nušovė ir 
kelis policininkus-palydovus 
sužeidė. Ties Haifa arabai 
pašovė žydą mokinį. Seno
joj Jeruzalės dalyj arabai 
apšaudė du žydus policinin
kus ir vieną sužeidė. Gazoj 
jie išsprogdino bombą, tai
kydami ją žydam ar jų gy
nėjams anglams policinin
kams.

IŠSUKO $88,000 ŠERAIS 
NEBUVĖLĖS MAISTO

KOMPANIJOS
Newark, N. J. — Tūlas 

Oscar H. Rowe ir penki kiti 
žulikai yra patraukti teis
man, kad išsuko iš žmonių 
$88,000,. p a r d a v i n ėdami 
jiem Šerus neva vienos “di
delėj maišto kompanijos”, 
kurios visai niekur nėra, palei Whangpoovupę)

♦

9 Amerikiečiai Didvyriškai 
Kritę Ispanijos Fronte

Ispanijos liaudiečių ofen- 
syvoj prieš fašistus Belchite 
srityje, Aragon fronte, kri
to sekantieji amerikiečiai iš 
Lincolno Bataliono:

Alexander Finkel, Ulisses 
Baura, Michael Zajac, Ab
raham
Yorko; Roman Kindzvieski, 
Toledo, Ohio; Charles Sper
ry, iš Washington valst. 
Charles Parker, Jacob Loch 
ir Alcide Bigras, pastarų
jų adresar nežinomi.
•Šią žinią paskelbė Abra

hamo Lincolno Brigados 
Draugai, New Yorke.

Senis Prieglaudos Galva 
Darkė Mergaites

Putnam, Conn. — Prasi
dėjo teismas prieš 65 metų 
senį P. C. Provandie, virši
ninką apskričio prieglaudos 
mergaitėms. (Jis versdavo 
mergaites pasiduot jo pa- 
leistuviškiems geismams, 
kaip dabar kelios liudija.

EXTRA!
Chinų Mirties Batalionai 

žūtbūtiniai Kovoja 
prieš Jąponus

Shanghai, spak 27.—Cha
pei ir japonų “užimtuose” 
Shanghajaus priemiesčiuose 
chinai “mirties batalionų” 
nariai, sustatę kulkasvai- 
džius namuose ir užkam
piuose, žeria mirtiną ugnį į 
japonus. Bombarduoja prie
šus ir rankinėmis granato
mis.

Fašistai Užgrobė Anglijos 
Prekybinį! Laivą

London, spal. 27.—Ispani
jos fašistų šarvuotas labu
kas užgrobė Anglijos pre
kybinį laivą “Stanray” Bis
cay Užlajoj.

Anglai Nukirtę Japonijos 
Lėktuvą - Užpuoliką

Shanghai, spal. 27.—Pra
nešama, kad Anglijos ka
reiviai šūviais iš kulkasvai- 
džių Shanghajuj nukirto 
Japonijos lėktuvą, kuris ap
šaudė tuos kareivius.

Madride Sukilę Fašistų 
šalininkai?

St. Jean de Luz, Franci- 
ja, spal. 27. — Fašistai pra
neša, kad jų šalininkai Ma
dride pradėję sukilimą prieš 
Ispanijos respubliką.

Chinų Lėktuvai Bombarduoja 
Japonus Shanghajuj

Shanghai, spal. 27.—Chi- 
nai, pasitraukę iš Chapei, 
atkakliai gina punktą prie
miesty j, kur susijungia 
Shanghai-Nanking ir Shan
ghai-Hangchow geležinke
lių linijos.

Chinų lakūnai kartotinai 
bombardavo japonų karo 
laivus ir priešų pozicijas

London. — Anglijos ir 
Franci jos atstovai “nesiki
šimo” sub-komisijoj, suside
dančioj iš devynių šalių, rei
kalauja pripažint Ispanijos 
fašistams pilnas karo tei
ses, kaip Xik bus ištrauktas 
iš Ispanijos “žymesnis” 
skaičius svetimų kareivių iš 
abiejų pusių, tai yra, fašis
tinių Italijos ir Vokietijos 
armijų ir liaudiškų tarptau
tinių liuosnorių. Su Anglija 
ir Franci j a tuo klausimu 
sutinka Vokietija, Italija ir 
kitos"keturios šalys. Tokiam 
pasiūlymui priešinasi tik 
Sovietų Sąjunga.

Sovietų ambasadorius Ma- 
iski yra užreiškęs, jog apie 
karo teisių pripažinimą fa
šistams negali būt kalbos, 
kol nebus atšaukti visi iki 
vienam svetimi kariautojai 
iš Ispanijos. Paskiausiais 
pranešimais, Maiski sako, 
kad turi būt ištraukta bent 
dauguma svetimų kareivių 
iš Ispanijos pirmą, negu bus 
.galima kalbėt apie karo tei
sių pripažinimą.

Franci jos ir Anglijos kal
bamas “žymesnis” atšauk- 
tinų svetimų kareivių skai
čius iš tikro gali būt nedi
delis. Anglų ir Francūzų 
atstovai tarptautinėj “nesi
kišimo” komisijoj jau visai 
neprisimena, kad reikėtų 
ptoporcionaliai ištraukti iš 
Ispanijos svetimšalius ka
rius. O Maiski parodė, jog 
generolas Franco turi šešis- 
septynis sykius daugiau na
zių ir italų talkininkų, negu 
liaudies valdžia turi tarp
tautinių liuosnorių. •

Anglija, Franci ja, Italija 
ir Vokietija pasiryžo eiti 
linkon pripažinimo fašistam 
karo teisių, nepaisant So
vietų Sąjungos. Ir jeigu So
vietai nepadarys nusileidi
mo tokiam planui, tai jie 
galėsią būt visai “diploma
tiškai atskirti” ,nuo Vakarų 
Europos šalių. <
NAZIAI SKELBIA KARI 
NĘ EUROPOS SUTARTĮ 

PRIEŠ SSRS
Berlin. — Hitleriniai laik

raščiai džiaugiasi, kad de
rybose dėl svetimų armijų 
atšaukimo iš Ispanijos An
glija ir Franci ja pasviro 
linkui Italijos ir Vokietijos. 
Naziai išreiškia viltį, kad 
tai galėsiąs būt pirmas žin
gsnis į tų keturių valstybių 
sutartį ir kad Francija gal 
atsimes nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tais. Hitlerinis “Lokalanzei- 
ger” rašo, kad “taika gali 
būt tiktai prieš Rusiją,” bet 
ne su Rusija.

Peiping, Spal. 27.—Japo 
nai iš dviejų šonų panauji 
no ofensyvą linkui Taiyua 
no, xShansi provincijos sos 
tinęs.

Šis ketvirtadienis būsiąs 
giedrus, sako N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
64'laipsnių. Saulėtekis 6:20* 
saulėleidis 5.
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Japonijos Atviras Grūmojimas
Sovietams

Jau visai atvirai pradeda pasirodyti Ja- 
ponijos imperialistų tikrieji tikslai. Juos 
paskelbė pasauliui buvęs karo ministeris 
generolas Sadao Araki, stambiausia mili- 
tarinė figūra Japonijoj, patarėjas Japo
nijos premjero Konoe. Jis pareiškė:

“Japonija padeda Chinijai sukurti 
tvirtą centralizuotą valdžią, tuomi iš
duodama raudonąjį pavojų. Jei ne tas, 
tai gali prisieiti, kad reikėtų Chiang 
Kai-sheko valdžią sunaikinti ant visa
dos.

’ “Komunizmas yra gyvulių religija. 
Rusija yra kalėjimas be sienų. Civili
zuotam pasaulyj komunizmui nėra vie
tos.”
Šitaip ugniškai apsispjaudęs, gen. 

Araki šaukia: “Todėl veikiausia Japoni
jai reikia tiesiog kirti Rusijai.” Japonijos 
plėšikams nebeužtenka kruvino karo prieš 
Chinijos žmones. Jie prisirengę karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir jie jau atvirai 
sako, kad jie kirs Sovietų Sąjungai tiesio
giniai. Taigi, rytoj ar poryt Japonijos 
armijos gali įsiveržti Sovietų žemėn ir 
pradėti karą, kaip beveik netikėtai, be jo
kio paskelbimo jie pradėjo karą Chinijoje. 
Aišku, kad gen. Araki nekalba tik už sa
ve. Tai yra Japonijos valdžios užriktuo- 
tas sekamas žygis tolimuose rytuose.

Bet ar Japonijos imperialistai nepa- 
springs, kai perdaug apžios? Jie apsirin
ka, jei jie mano, kad Sovietų Sąjunga ne
prisirengus atsakyti smūgiui smūgiu.

Naujas Smūgis Scottsboro 
Jaunuoliams

Taigi, ir Jungtinių Valstijų Aukščiau
sias Teismas prisidėjo prie suokalbio su- - 
pūdyti Scottsboro keturius jaunuolius už 
grotų. Jaunuolio Pattersono apeliacija 
prieš septynių dešimtų penkių metų kalė
jimo bausmę tapo atmesta. Teismas sura
dęs, kad Pattersonas buvęs bešališkai tei
stas ir rastas kaltu. Bet ten nebuvo jokio 
bešališkumo. Matyt, kad Aukščiausias 
Teismas priėjo prie išvados, jog jam nebe
apsimoka peštis su Alabamos teismu ir 
suokalbininkais. Lai geriau gyvenimas ir 
gyvybė keturių negrų jaunuolių bus pa
aukota!

Bjauri komedija. 1931 metais visi de
vyni jaunuoliai buvo Alabamos vietinio 
teismo pripažinti kaltais neva pasikėsini
me ant baltveidžių merginų Price ir 
Bates, ir nuteisti mirtin, išskyrus Roy 
Wright, dėl kurio “džiurė” nesusitaikė. 
Tuojaus įsimaišė Komunistų Partija ir 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ir 
pradėjo kovą už jaunuolius. Alabama val
stijos Aukščiausias Teismas užgyrė že
mesnio teismo nuosprendį. Tada buvo pa
duota apeliacija į Jungtinių Valstijų 
Aūkščiausį Teismą, šis teismas Alabamos z 
teismo7 nuosprendį pripažino neteisėtu,

nes jaunuoliai neturėjo savo advokato 
per teismą.

Kiek vėliau jaunuoliai buvo iš naujo 
teisiami žemesniam teisme ir visi paskelb
ti kaltais ir nusmerkti mirtin. Bet teisė
jas Horton pripažino^ nuosprendį netei
singu ir panaikino. 1933 metais trečiu 
kartu buvo teisiami jaunuoliai Patter
son ir Clarence Norris, vėl pripažinti kal
tais ir pasmerkti mirtin. Kiti septyni jau
nuoliai nebuvo teisiami, nes susitaikyta 
palaukti, ką pasakys Jung. Valstijų Auk
ščiausias Teismas, kai’ gaus apeliaciją 
prieš mirties bausmę. Aukščiausias Teis
mas vėl atmetė nuosprendį, pripažinda
mas jį neteisingu, nes renkant “džiurę” 
juodveidžiai buvo neįdėti į kandidatų su
rašą.

Šiemet įvyko kitas teismas. Pasekmės 
buvo tokios: Patterson ir Weems nuteis
ti po 75 metus kalėjimo, Andy Wright 
99 metus kalėjimo ir Norris mirtin. Tuo 
tarpu Olin Montgomery ir Willie) Robert
son visai nebebuvo teisiami, nes valstijos 
prokuroras atvirai pasakė, kad jokių 
prieš juos įrodymų neturi, nors gi pirmes- 
niuose teismuose jie taip pat tais pačiais 
“įrodymais” buvo pripažinti kaltais ir 
nuteisti mirtin. Eugene Williams ir 
Roy Wright taip pat nebe teisti ir išlais
vinti, nes jie buvo nekaltai apkaltinti, nes 
1931 vienas teturėjo 13 metų, o kitas 14 
metų amžiaus, nors pirmesniuose teis
muose ir jie buvo lygiai pripažinti kaltais 
tais pačiais liudijimais ir nuteisti mir
tin. Ozzie Powell irgi pripažintas nekaltu 
pasikėsinime ant merginų, bet jis prisi
pažino kaltu pasikėsinime ant šerifo ir 
be teismo pasmerktas 20 metų kalėti. Jis 
irgi pirmesniuose teismuose buvo pripa
žintas kaltu ir nuteistas mirtin. %

Apgavystė ir pasityčiojimas iš visokio 
teisingumo. Bent dviem atvejais tas pats 
Alabamos teismas visus devynius pripaži
no kaltais, pasiremdamas tais pačiais 
liudijimais prostitutės Price, ir nuteisė 
mirtin. Dabar, šiemet, ta pati Alabamos 
valdžia/kuri ir 1931 metais ir 1933 me
tais reikalavo visiems lygios bausmės, bū
tent, mirties, nes visi esą lygiai kalti, nes 
prieš visus lygiai liudijo Price,—šiemet, 
1937 m., prieš penkius jaunuolius visai 
jokių kaltinimų. nebeduoda, pati pripa
žįsta juos nekaltais ir paleidžia, bet kitus 
keturius nubaudžia mirtimi arba amžinu 
kalėjimu. Ir, pagaliau, Jung. Valstijų 
Aukščiausias Teismas dabar jau pripažįs
ta tą Alabamos pasielgimą teisingu ir už
tvirtina.

Argi ne aišku, kad ir tie keturi jaunuo
liai nekalti? Argi ne aišku, kad tai bjau
rus suokalbis prieš nekaltus jaunuolius? 
Mat, kaip gi pripažins visus nekaltais ir 
paleis, nes tai būtų aiškus įrodymas, kad 
Alabamos valdžia ir teismas klydo, ban
dė devynių nekaltų jaunuolių gyvybę at
imti. Tai būtų užduotas smūgis Amerikos 
žmonių galvose ir širdyse pasitikėjimui 
teismais ir valdžiomis. Kad išsigelbėjus 
nuo to, tai vienus jaunuolius paleidžia, o 
kitus nubaudžia. Tuo norima parodyti 
teismo ir valdžios “bešališkumas.”

Na, o jeigu 1931 metais komunistai ne
būtų pakelę balso prieš nuteisimą jau- . 
nuolių mirtin, tai tais pačiais metais jie 
visi devyni būtų buvę nužudyti—nužu
dyti ir tie penki, kuriuos 1937 metais ta 
pati Alabamos valdžia pripažino nekal
tais. Jų šiandien jau ir kaulai būtų supu
vę ir žmonės būtų juos atsiminę tiktai, 
kaipo kriminalistus, nors gi jie visai ne
kalti buvo.

Mes sakome: Nekalti ir tie keturi ne
teistieji—nekalti lygiai taip, kaip anie 
penki. Taip mes sakėme 1931 metais, taip 
tebesakome šiandien. Ir kova už išlaisvini
mą nuteistų turi eiti iki pilniausio laimė
jimo. Ji eis. Ji turės eiti. Amerikos žmo
nės nenurims.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
prakalbose aš labai daž

nai girdžiu vienu atsikvėpi
mu sakant “Sovietų Sąjun
ga” ir “Sovietų Rusija”. 
Dar kiti sako: “Sovietų Są
junga arba Sovietų Rusija”. 
Ar tai tas pats kraštas? O 
jei ne, tai koks yra skirtu
mas tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Sovietų Rusijos?

• Jaunuolis.
Tiesa, daugelis mūsų drg. 

savo kalbose nepadaro skir
tumo tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Sovietų Rusijos. Jie • i i • j . .palieka įspūdį, kad Sovietų 
Sąjunga yra Sovietų Rusija. 

< O betgi taip nėra: Sovietų 
I Rusija yra tiktai dalis So-

vietų Sąjungos, tiktai viena 
iš vienuolikos sovietinių res
publikų. Sovietų Sąjunga 
yra sąjunga tų vienuolikos 
sovietinių respublikų.

Sovietų Sąjungos naujo
sios konstitucijos 13 straip
snis sako:

“Sovietų Socialistinių Re
spublikų Sąjunga yra sąjun
ginė valstybė, sudaryta re
miantis laisvu lygiateisių 
Sovietų Socialistinių Res
publikų susivienijimu, susi
dedančiu iš:

Rusijos Sovietų Federaty- 
vės Socialistinės Respubli
kos, b \

Ukrainos Sovietu Socialis-

So-

So-

tinęs Respublikos,
Baltarusijos Sovietų 

cialistinės Respublikos.
Azerbaidžano Sovietų 

cialistinės Respublikos,
Gruzijos Sovietų Socialis

tinės Respublikos,
Armėnijos. Sovietų Socia

listinės Respublikos,
Turkmėnijos Sovietų So

cialistinės Respublikos,
Uzbekijos Sovietų 

listinės Respublikos,
Tadžikijos Sovietų 

listinės Respublikos,
Kazachijos Sovietų 

listinės Respublikos,
Kirgizijos Sovietų 

listinės Respublikos.”
Matote, kaip klaidinga 

yra Sovietų Sąjungą • pa
versti į Sovietų Rusiją, arba

Socia-

Socia-

Socia

Socia-

Kai prieš tūkstantį su 
viršum metų Sirakusuose 
mirė despotas, visi šalies 
gyventojai labai džiaugėsi, 
kits kitą gatvėj sutikęs bu- 
čiavo^ tik viena senutė ver
kė. Kai ją nustebę gyven
tojai klausė, ko ji verkian
ti, ji atsakė: “Per visą ma
no gyvenimą ne vieną kar
tą keitėsi valdovai ir kiek
vienas naujas valdovas bu
vo dar didesnis despotas, 
negu jo pirmtakūnas.”

Kai pernai metais Lietu
voj buvo paskelbti seimo 
rinkimai, kai kuri visuome
nės dalis buvo besidžiau
gianti, kad Lietuva grįšta 
prie demokratiškos santvar
kos, bet vos tik ji pamatė 
kas tat, per rinkimai ir kas 
tat per seimas—jai teko 
verkti kaip tai Sirakusų bo
butei. Dabartinis seimas 
yra tik diktatūros iškaba 
naivaus svieto akims mony- 
ti, o diktatūra Lietuvą veda 
į labai gilias tamsybės ba
las.

Paimkime tik vieną vi
siems žinomą faktą, būtent, 
kad Amerikoj lietuvių kal
ba išeina du kartu daugiau 
laikraščių, negu Lietuvoj. 
Kaune išeina tik 3 dienraš
čiai “Lietuvos Aidas”, leid
žiamas valdžios, “Lietuvos 
Žinios” demokratų ir “XX 
Amžius” katalikų. Be šitų 
dar Klaipėdoj nesenai pra
dėtas leisti “Vakarai” ir 
Kauno bulvarinis “10 cen
tų.” Turint galvoj, kad jų 
gyvenimas nebus ilgas, gali
ma sm didžiausia gėda visai 
Lietuvai paskelbti, kad Lie
tuvoj eina tik 3 lietuvių 
dienraščiai ir turi labai ma
ža skaitytojų. Nesenai vi
daus reikalų įnihisteris ge
nerolas Čaplikas ’pareiškė, 
kad Lietuvai laikraščių^ pa
kanka ir daugiau leidimų 
laikraščiam leisti nebebus 
duodama.

Žinoma, jeigu Lietuvoj 
būtų bent tokia spaudos lai
svė, kokia yra Amerikoj, 
Lietuva—kad ir kaip kultū
riniam gyvenime atsilikusi 
bebūtų—įstengtų leist tiek 
laikraščių, kiek turi dabar 
Amerikos lietuviai' ir padi
dintų bent dvigubai savo 
skaitytojų skaičių. Juk laik
raštis šaliai kultūrinti yra 
būtina priemonė. Bet Lietu
voj spauda smaugiama be 
jokios atodairos. Pernai, 
kai buvo “renkamas” sei
mas, Lietuvoj ėjo tik vienas 
“Lietuvos Aidas”, nes ir 
“Lietuvos Žinios” ir “XX 
Amžius” buvo sustabdyti, 
nes tie abu dienraščiai buvo 
priešingi tokiai nedemokra
tiškai “rinkimų” sistemai.

Per vienerius metus val
džia uždarė šiuos laikraš
čius. Keletą metų ėjo pigus 
ir populiarus dienraštis 
“Lietuvos Naujienos”. Jis 
buvo apolitiškas, bet kai 
Ispanijoj kilo pilietinis ka
ras, jis palankiai parašyda
vo apie ' respublikonų ka
riuomenę ir liaudies fronto 
vyriausybę. Lietuvos vy
riausybei, stovinčiai genero
lo Franko pusėj; tas .nepa
tiko ir ji dienraštį uždarė. 
Ėjo jaunimui skirtas laik
raštėlis “Jaunimas”, jį taip 
pat valdžia uždarė, nes ten 
nors ir labai atsargiai būda
vo pasisakoma už demokra
tišką santvarką. Tais pačiais 
metais uždarė moksleiviams 
skirtą žurnalą “Moksleivį” 
ir pagaliaus profesoriaus 
Krėvės redaguotą meno ir

Sovietų Rusiją paversti į 
. Sovietų Sąjungą. Visi mūsų 

draugai turėtų šį faktą. įsi
domėti ir ateityje tos klaidos 
nebedaryti. Ypatingai ne
pateisinami yra mūsų kalbė
tojai, kurie tuodu pavadini
mu sumaišo.,

literatūros žurnalą “Litera
tūra;”. Štai ir fašistinis Lie
tuvos kultūrinimas.'

Lietuviški laikraščiai nuo
lat skelbia įvairias dovanas 
už laikraščio prenumeravi
mą. Siūlo dviračius, laikro
džius ir kitus gerus daiktus. 
Ir daugelis laikraštį prenu
meruoja ne todėl, kad jį 
skaitytų, juo domėtųsi, o to
dėl, kad kaip loterijoj tikisi 
laimėt brangų daiktą. Val
džios leidžiamą “Lietuvos 
Aidą” įstaigų tarnautojai 
verčiami prenumeruoti per 
prievartą. Jo neprenumera- 
vimas rodytų politinę neiš
tikimybę valdžiai, delko vi
sada galima netekti tarny
bos.

Jokio opozicijos laikraš
čio, nepalankaus tautinin
kams, Lietuvoj negali būti. 
Ir štai įsižiūrėkim į taria
mus opozicinius dienraščius 
“L. Žinias” ir “XX Am
žius”. Juose nič nieko nėra 
apie politinį, arba kultūrinį 
šalies gyvenimą. Net nega
lima rašyt apie seimo posė
džius ir kai kurias teisme 
einančias bylas. Šitie dien
raščiai yra priversti dėti tik 
“Eltos” pranešimus ir ofi- 
ciales ir labai šabloniškas 
ministerių kalbas. Be to, pa
gal spaudos įstatymą, kokio 
neturi nė barbariškiausia 
pasaulyj valstybė, visi lai
kraščiai privalo spausdinti 
raštus, nepridedami jokių 
pastabų, kuriuos valdžios 
įstaigos nurodys. Pavyzd
žiui, koks nors tautininkas 
parašys bjauriausią straips
nį ir jį be jokio parašo, at
seit kaip redakcijos deda
mą, turės spaūsdinti laik
raštis, kuriam koks nors 
policijos agentas įsakys.

Taip buvo atsitikę su žur
nalu “Kultūra”. Šis žurna
las eina jau nuo senai ir 
naudojasi demokratiškos vi
suomenės simpatijomis. Bet 
štai pernai rugsėjo mėnesį
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šitas. žurnalas atspausdino 
ilgą labai išgiriantį fašisti
nę santvarką straipsnį. Ten 
demokratija drabstoma su 
purvais ir įrodinėjama, kad 
Lietuvai geriausiai tinka 
autoritetinė, tokia, kokia 
dabar yra santvarka. Dau
gelis nustebo ir manė, kad 
žurnalas pereina fašistų pu
sėn. Nes straipsnis buvo at
spausdintas be jokio para
šo ir be jokios pastabos. Bet 
tai buvo didžiausias spau
dos laisvės išniekinimas, 
koks tik begali būti. Tą 
straipsnį valdžia įsakė re
dakcijai x atspausdinti, jei 
redakciją ir leidėjai nori, 
kad laikraštis nebūtų su
stabdytas. Todėl visi Lietu
vos, laikraščiai pagal vei
kiantį spaudos įstatymą ga
li būti priversti spausdinti 
kokio nors ' tautininkų be
pročio straipsnius ir kalbas. 
Tad kamx gi tokie laikraš
čiai gali būti įdomūs, jeigu 
juose nieko negalima rašyti.

Todėl ne tautininkų laik
raščiai šalia valdiškų pra
nešimų deda bespalvius įs
pūdžių aprašymus, romanų 
ištraukas arba nereikalin
gus vertimus. Veikiantis 
spaudos įstatymas ir karo 
cenzūra žudo lietuvių spau
dą, neleidžia Lietuvai tapt 
kultūringa šalimi. Todėl 
mes, Amerikos lietuviai, bū
dami susirūpinę savo gimti
nės likimu, klausiam quo 
vadis Lietuva ir reikalau
jam bent tokios spaudos lai
stės, kokia pas mus yra 
Amerikoj.

Jei Amerikoj būtų buvusi 
taip persekiojama spauda, 
kaip dabar, ji; persekiojama 
Lietuvoj, aišku, kad pies 
neturėtume tiek lietuviškų 
laikraščių, knygų ir mokyk
lų, kiek turime dabar. Mes 
vargiai būtume galėję išlikt 
lietuviais. Tad mes negali
me pakęst, kai žudomas lie
tuviškas kultūros žodis pa
čioj Lietuvoj.

Eug. Rėza.
*)“Quo Vadis Lietuva ?”- 

Kur Eini Lietuva?

Knygos ir Sovietų 
Sukaktis

Lapkričio 7 dieną sukan
ka lygiai 20 metų Sovietų 
Sąjungos gyvavimo. Tai di
džiausia sukaktis. Prie jos 
jau senai ruošiasi Sovietų 
Sąjungos Jiaudis. Ruošiasi 
ir viso pasaulio revoliucinis 
judėjimas.

Bus surengta daug masi
nių ir didelių susirinkimų. 
Bus tani tikslui išleista 
daug knygų, brošiūrų, spe
cialiai laikraščių numeriai 
ir žurnalų laidos.

Mes lietuviai turime eilę 
knygų, kurios nušviečia 
Proletarinės Revoliucijos ei
seną, kaip kūrėsi Sovietų 
valdžia, kaip, ji gynėsi nuo 
viso pasaulio imperializmo. 
Tos knygos yra gaunamos 
ALDLD centre. Jos gerai 
padarytos ir pigiai parsi
duoda. Štai Jų surašąs:

Rusijos Komunistų Parti
jos Istorija-parašė V. Kno
rinas. Knyga turi 440 pus
lapių, aplipa Rusijos revo
liucinį judėjimą iki' 1936 
metų. Atspausdinta Mask
voje. Jos kaina $1.00.

Leninas, Jo Gyvenimas ir 
Darbai-*-parašė E. M. Ja- 
roslavski. Knyga turi 432 
puslapius, gražiai apdaryta 
/ir paveiksluota. Reikalinga 
kiekvienam ir kiekvienai 
perskaityti. Kaina buvo 
$2.00, dabar parsiduoda už 
50 centų. • ,

Sovietų Sąjunga Pėnkio- 
liktaiš Metais—parašę Roy 
Mizara., Kpyga. turi 286 
puslapius. Drg. Mizara ap-

Sąjunga 1932 metais. Kny
goj yra daug paveikslų. 
Žinant SSRS praeitį, bus 
lengviau suprasti ir jos at
eitį. Knygos kaina buvo 
$1.00, o dabar tik 50 centų.

Apie Lietuvos Sovietus— 
parašė Vincas Kapsukas. 
Knyga pašvęsta Lietuvos 
Sovietams. Ji turi 240 pus
lapių, kaina buvo $1.00, o 
dabar 50 centų. Lietuvos 
Sovietų valdžios kūrimasis 
yra * tampriai surištas su 
Rusijos, liaudies laimėjimais 
ir revoliucija.

Spalis ir Kitos Apysakos. 
—Šioj knygoj yra keturios 
apysakos. Trys iš jų pašvęs
tos Rusijos revoliucijai. Čia 
aprašoma, kaip liaudis, koj 
vojo Maskvoj ir kitur už 
Sovietų galią. . Knyga turi 
288 puslapius. Jos kaina bu
vo $1.50, o dabar tik 50 cen
tų.

' Lenino Rastai x
Meę turime lietuvių kal

boje Lenino raštų, kurie tie
sioginiai aiškina Proletari
nės Revoliucijos eiseną ir 
Sovietų valdžios įsikūrimą.

Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas — brošiūra 144 
puslapių. Aiškina, kaip 
marksistai turi išrišti tau
kinį klausimą. Mes žinome, 
kad Sovietų Sąjunga turi 
apie 100 skirtingų tautų ir 
tautelių ir ji šį didelį klau
simą pasekmingai išrišo.

Kokią Turi Būti Darbi
ninkų Partija? — brošiūra 

_ 164 puslapių. Jos svarba di- 
ra^ė/kokia buvo Sovietų dele, nes aiškinama Komu-

nistų Partijos rolė. Rusijos 
liaudis, laimėjo tik todėl, 
kad ji turėjo Leninistinę— 
Stalininę Bolševikų Partiją.

Marksizmas ir Social-de- 
mokratai Menševikai—bro
šiūra 192 puslapių. Kiekvie
nam svarbu žinoti skirtu
mus tarpe bolševikų ir men
ševikų, tą, kokią revoliuci
joj rolę vaidino bolševikai 
ir kaip elgėsi menševikai.

1905-1906 Metų Revoliu
cija—brošiūra 192 puslapių. 
1905 metų revoliucija daug 
davė pamokų. Leninas sakė, 
kad be šios revoliucijoj ne
būtų buvusi sėkminga 1917 
metų revoliucija.

Profesines Sąjungos — 
brošiūra 168 puslapių. Kiek
vienam yra svarbu žinoti 
darbo unijų rolę ir Lenino 
mokinimą.

Jaunimas ir Moksleivija- 
brošiura turi 70 puslapių. 
Leninas nušviečia jaunimo 
ir moksleivijos uždavinius.

Imperialistinis Karas ir II 
Internacionalo žlugimas— 
brošiūra 160 puslapių. Leni
nas nušviečia bolševikų ro
lę kare ir jų pareigas. Jis 
mokino, kad darbo žmonės 
turi paversti imperialistų 
karą už savo reikalus. Taip 
ir atsitiko.

Nuo 1905 Metų iki 1917 
Metų Revoliucijos—brošiū
ra 196 puslapių. Ji aiškina 
bolševikų strategija revo
liucijos laimėjimui.

1917 Metai ir Spalių Re
voliucija—brošiūra 152 pus
lapių. Lenino .raštai, dės
tanti revoliucijos prirengi- 
mą ir jos pravedimą.

Pirmi Sovietų Respubli
kos žingsniai—brošiūra 200 
puslapių. Jis antgalvis pasa
ko jos turinį.-

Apie Proletariato Dikta
tūrą—brošiūra 116 pusla
pių. Joje išaiškinama, kodėl 
reikalinga proletariato dik
tatūra ir kas yra Sovietų 
formos valdžia.

Visos brošiūros atspaus
tos ant geros popieros, ga
mintos Maskvoj. Kiekvienos 
jų atskirai kaina 25 centai. 
Jeigu kas pirktų visus Le
nino raštus lietuvių kalboj, 
kurių turime 16 knygelių, 
tai jų kaina $3.00.

Knygų persiuntimą mes 
apmokame. Kas perka ne
mažiau $3.00 vertės, tai 
knygas gauna už $2.00. Už
sakymus ir čekius siųskite 
sekamu antrašu: ALDLD, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Pašalint CIO Priešus iš Val
diškos Laivų Komisijos

Baltimore, Md. — Ketu
riolika jūrininkų tapo areš
tuoti už tai, kad jie laive 
reikalavo bendrų derybų dėl 
sąlygų pagerinimo. Bet jie 
suimti pagal tokią prieka
bę, kad girdi, jie “norėję 
atimt komandą iš laivo ka
pitono svetimoj x prieplau
koj.” Šie jūrininkai yra na
riai'CIO, Industrinės Mari- 
ninkų Unijos.

Naęionalė Marininkų Uni
ja reikalauja Roosevelto, 
kad pašalintų iš valdiškos 
laivų komisijos du aukštuo
sius viršininkus, J. P. Ken
nedy ir. D. S. Ringę, kaip 
CIO unijistų priešus ir per
sekiotojus.

N A Z IAI MOBILIZUOJA 
“30 MILIONŲ” VOKIEČIŲ 

UŽSIENIUOSE

Berlin. — Nazių valdžia 
nutarė sumobolizuot “visus 
30 milionų vokiečių” užsie
niuose, kad medžiaginiai ir 
dvasiniai remtų Hitlerio? 
Goeringo “ketverių metų” 
planą. Tuom planu naziai 
žada “padaryt Vokietiją 
medžiaginiai nepriklauso
mą” nuo kitų šalių
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Kaip Eis Sovietų Sąjungos 
Visuotini Rinkimai?

įstatymas Apie Rinkimus į Vyriausią SSRS Sovietą

t

į Tautų

V 
ir

į Tautų 
sąstate 

sekreto-'

skyrius su iliustracijomis, tele
fono ir radio stotys ir nuolatos 
palaikoma dvi orkestros, viena 

iuuuu, o kiuj, stygine, laip rai 
' Sovietai rūpinasi savo šalies

I SKYRIUS

Rinkimų Sistema
1 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos 

134 straipsniu atstovų rinkimai į Vyriausią SS 
RS Sovietą atliekami rinkikų' visuotinos, ly
gios ir tiesios rinkimų teisės pamatais slaptai 
balsuojant.

2 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos
135 straipsniu atstovų rinkimai yra visuotini: 

visi SSRS piliečiai, kuriems sukako 18 metų, 
nepriklausomai nuo rasinės ir tautinės priklau
somybės, tikybos, mokslo cenzo, pragyvento lai
ko, socialinės kilmės, turto stovio ir praeities 
veiklos, turi teisę dalyvauti atstovų rinkimuose 
ir būti išrinktais į Vyriausią SSRS Sovietą, 
išskiriant bepročius ir asmenis, teismo nuteis
tus, kuriems atimtos rinkimų teisės.

3 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos
136 straipsniu atstovų rinkimai yra lygūs: 
kiekvienas pilietis turi vieną balsą; visi piliečiai 
dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.

4 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos
137 straipsniu moterys turi, teisę rinkti ir būti 
išrinktos lygiai su vyrais.

5 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos
138 straipsniu piliečiai, esanti Raudonosios ar
mijos eilėse, turi teisę rinkti ir būti išrinktais 
lygiai su visais piliečiais.

6 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos 
141 straipsniu kandidatai rinkimuose išstatomi 
pagal rinkimų apygardas.

II SKYRIUS
Rinkikų Sąrašai ,

7 straipsnis. Rinkikų sąrašai sustatomi mies
tuose miesto darbo žmonių atstovų Sovieto, o 
miestuose su rajoniniu paskirstymu — rajono 
Sovieto, kaimuose — kaimo (stanicos, sodžiaus, 
vienkiemių, kišlako, aulo) darbo žmonių atsto
vų Sovieto.

8 straipsnis. Į rinkikų sąrašus įrašomi visi 
piliečiai, turintieji rinkimų teisę ir gyvenantie
ji (nuolatiniai arba laikinai) sąrašų sustaty
mo momentu to sovieto teritorijoj, atsiekę iki 
rinkimų dienai 18 metų.

9 straipsnis. Į rinkikų sąrašus neįrašomi as
menys, kuriems atimtos rinkimų teisės teismo 
sprendimu bėgyje viso nustatyto sprendime rin
kimų teisių atėmimo laiko, o taipgi asmenys, 
pripažinti nustatyta įstatymo tvarka bepro
čiais.

10 straipsnis. Rinkikų sąrašai sustatomi 
kiekvienoj rinkimų apylinkėj alfabetinėj tvar
koj su nurodymu pavardės, vardo, tėvo vardo, 
amžiaus ir rinkiko gyvenimo vietos ir pasira
šomi darbo žmonių atstovų Sovieto pirmininko 
ir sekretoriaus.

11 straipsnis. Niekas iš rinkikų negali būti 
įrašytas daugiau, kaip į vieną rinkikų sąrašą. -

12 straipsnis. Sąrašai rinkikų esančių ka
riuomenės dalyse ir kariuomenės sujungimuose, 
sustatomi vadovybės su .kamandierio ir karo 
komisaro parašais. Visi kiti kariuomenės tar-

' nautojai įrašomi į rinkikų sąrašus—sulyg gy
venimo vietos atatinkamų darbo žmonių atsto
vų Sovietų.

13 straipsnis. Už 30 dienų iki rinkimų darbo 
žmonių atstovų Sovietas iškabina rinkikų są
rašus visų žiniai arba užtikrina rinkikams gali
mybę susipažinti su tais sąrašais Sovieto pa
talpoje.

14 straipsnis. Rinkikų sąrašų originalas sau
gojamas atatinkamai darbo žmonių atstovų So
viete ir kariuomenės dalyje arba kariuopienės 
sujungime.

15 straipsnis. Permainius rinkikui savo gyve
nimo vietą momentu tarp paskelbimo rinkikų 
sąrašo ir rinkimų dienos atatinkamas darbo 
žmonių atstovų Sovietas išduoda jam nustaty
tą Centralinės rinkimų komisijos forma “balsa
vimu teisės liūdymą“ ir pažymi rinkikų sąraše 
—“išvyko“; naujos gyvenimo vietos — nuo-—“išvykų“; naujos gyvenimo vietos 
latinės arba laikinos — punkte rinkikas įrašo
mas į rinkikų sąrašą parodžius asmens liudy- 
mą, o taipgi “balsavimo teisės liūdymą.“

16 straipsnis. Pareiškimas apie neteisingumą 
rinkikų sąraše (neįrašymas į sąrašus, išbrau
kimas iš sąrašų, pavardės, vardo, tėvd vardo 
iškraipymas, neteisingas įrašymas į sąrąšus as
menų, kuriems atimtos rinkimų teisės) paduo
damas darbo žmonių atstovų Sovietui, paskel
busiam sąrašus.

17 straipsnis. Darbo žmonių atstovų Sovieto 
vykdomasis komitetas privalo išnagrinėti kiek
vieną pareiškimą apie neteisingumą rinkikų są
raše trijų dienų laiku.

18 straipsnis. Išnagrinėjus pareiškimą apie 
neteisingumą rinkikų sąraše, darbo žmonių at
stovų Sovieto Vykdomasis Komitetas priyalo 
arba įnešti reikalingas pataisas į,rinkikų są-' 
rašą, arba išduoti pareiškėjui raštiką paaiški
nimą apie jo pareiškimo atmetimo motyvus^ 
nesutikdamas su darbo žmonių atstovų Sovieto

nutarimu pareiškėjas gali paduoti skundą liau
dies teismui. >

19 straipsnis. Liaudies teismas trijų dienų 
bėgyje privalo atviram teismo posėdyje iššau
kiant pareiškėją ir Sovieto atstovą išnagrinėti 
skundą dėl neteisingumo sąraše ir savo nuta
rimą tučtuojaus pranešti kaip pareiškėjui, taip 
ir Sovietui. Liaudies teismo sprendimas galuti
nas.

III SKYRIUS
Rinkimų Apygardos Rinkimui į Sąjun

gos Sovietą ir Tautų Sovietą
20 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos

34 straipsniu Sąjungos Sovietą renka SSRS 
piliečiai rinkimų apygardose.

21 straipsnis. Rinkimui į Sąjungos Sovietą 
rinkimų apygarda sudaroma sulig principo: 
300,000 gyventojų—apygardai. Kiekviena rin
kimui į Sąjungos Sovietą rinkimų apygarda 
siunčia vieną atstovą.

22 straipsnis. Remiantis SSRS Konstitucijos
35 straipsniu Tautų Sovietą renka SSRS pilie
čiai rinkimų apygardose. Rinkimui į Tautų So
vietą rinkimų apygarda sudaroma sulig princi
po: 25 apygardos kiekvienoj sąjunginėj res
publikoj, 11 apygardų kiekvienoj autonominėj 
respublikoj, 5 apygardos kiekvienoj autonomi
nėj srityj ir viena rinkimų apygarda kiekvienoj 
nacionalinėj apygardoj. Kiekviena rinkimui į 
Tautų Sovietą rinkimų apygarda siunčia vieną 
atstovą.

23 straipsnis. Rinkimui į Sąjungos Sovietą ir 
Tautų Sovietą rinkimų apygardų sudarymą 
vykdo SSRS Vyriausio Sovieto Prezidiumas.

24 straipsnis. Rinkimui į Sąjungos Sovietą ir 
Tautų Sovietą rinkimų apygardų sąrašą pas
kelbia SSRS Vyriausio Sovieto Prezidiumas 
vienkart su rinkimų dienos paskelbimu.

IV SKYRIUS
Rinkimų Apylinkes

25 straipsnis. Rinkimų biuletenių priėmimui 
ir balsų suskaitymui miestų ir rajonų, įeinan
čių į rinkimų apygardą, teritorija dalinasi į 
rinkimų apylinkes, bendras rinkimui į Sąjungos 
Sovietą ir Tautų Sovietą.

26 straipsnis. Rinkimų apylinkių sudarymą 
vykdo miestuose miestų darbo žmonių atstovų 
Sovietai, miestuose su rajoniniu paskirstymu 
—rajonų darbo žmonių atstovų Sovietai, kai
muose—rajonų darbo žmonių atstovų Sovie
tai.

27 straipsnis. Rinkimų apylinkės sudaromos 
ne vėliau, kaip už 45 dienų iki rinkimų.

28 straipsnis. Teritorija selsovieto, priskai-
tančio nedaugiau kaip du tūkstančius gyvento
jų, sudaro, kaip taisyklė, vieną rinkimą apy
linkę; kiekvienoj stanicoj, sodžiuje, kišlake, au
le, priskaitančiam nuo 500, bet ne daugiau 2000 
gyventojų, organizuojama atskira rinkimų apy
linkė. i

29 straipsnis. Atskiruose šiaurės ir rytų ra
jonuose, kur daugumą sudaro smulkus kaimai, 
leidžiama organizuoti rinkimų apylinkes su ne-

-mažesniu kaip 100 žmonių gyventojų skaičium.
30 straipsnis. Miestai, pramonės punktai, o 

taipgi kaimai ir selsovietų teritorija, priskai- 
tantieji daugiau kaip 2,000 gyventojų, dalinami 
l rinkimų apylinkes su apskaičiavimu viena 
rinkimų apylinkė 1,500—2,500 gyventojų.

31 straipsnis. Karinės dalys ir kariniai su
jungimai sudaro atskiras rinkimų apylinkes su 
skaičiumi nemažiau 50-ties ir nedaugiau 1,500 
rinkikų, kurie įeina į rinkimų apygardą sulig 
dalies arba kalinio sujungimo buvimo vietos.

32 straipsnis. Laivai, su nemažesniu kaip 50 
.rinkikų skaičiumi, esantieji plaukiojime rinki
mų dieną, gali sudaryti atskiras rinkimų apy
linkes, įėinančias į rinkimų apygardą sulig lai
vo prirašymo vietos.

33 straipsnis. Prie ligoninių, gimdomo namų, 
sanatorijų, invalidų namų su nemažesniu kaip 
60 rinkikų skaičiumi sudaromos atskiros rinki
mų apylinkės.

V SKYRIUS
z Rinkimų Komisijos

34 straipsnis. Centralinė rinkimų komisija 
rinkimui į Vyriausią SSRS Sovietą sudaroma 
iš darbo žmonių visuomeniškų organizacijų ir 
draugijų atstovų ir užtvirtinama SSRS Vyriau
sio Sovieto Prezidiumo vienkart su rinkimų die
nos paskelbimu.

35 straipsnis. Centralinė rinkimų komisija 
sudaromą sąstąte pirmininko, pirmininko pava
duotojo, sekretoriaus ir 11 narių.

36 straipsnis. Centralinė rinkimų komisija:
a) prižiūri visoj SSRS teritorijoj neperžen

giamą pildymą rinkimų eigoje ’‘Įstatymo apie 
rinkimus į Vyriausią SSRS Sovietą“;

b) nagrinėja skundus dėl neteisingų rinki

SOVIETU SĄJUNGOJ

♦ s i $

. ♦>*»
2Lin 

, ■ ‘v ■ ■ r t j-? ■

mų komisijų veiksipų ir priima dėl skundų ga
lutinus nutarimus; • •, . .

c) nustato rinkimų urnų pavyzdžius, “bal
savimo teisės liūdymo“ formą, rinkimų biule
tenių ir jų konvertų formų ir spalvą, rinkikų 
sąrašų formą, balsų suskaitymo protokolų for
mą, paliudymų apie išrinkimą formą;

d) registruoja išrinktus atstovus į Vyriau
sią SSRS Sovietą; ,

e) perduoda Sąjungos Sovieto ir Tautų So
vieto mandatinėms komisijoms rinkimų bylų 
vedimą.

37 straipsnis. Kiekvienoj sąjunginėj ir auto
nominėj respublikoj, autondminėj srity j ir na
cionalinėj apygardoj sudaromos sąjunginės ir 
autonominės respublikos, autonominės srities ir 
nacionalinės apygardos rinkimui į Tautų Sovie
tą rinkimų komisijos.

38 straipsnis. Rinkimui į Tautų Sovietą rin
kimų komisijos sudaromos iš darbo žmonių vi- 
supmeniškų organizacijų ir draugijų atstovų ir 
užtvirtinamos sąjunginių ir autonominių res
publikų Vyriausių Sovietų Prezidiumų, auto
nominių sričių ir nacionalinių apygardų dar
bo žmonių atstovų Sovietų nevėliau, kaip už 50 
dienų iki rinkimų.

39 straipsnis. Sąjunginės ir autonominės re
spublikos, autonominės srities ir nacionalines 
apygardos/linkimui į Tautų Sovietą rinkimų 
komisijos (sudaromos sąstate pirmininko, pir-komisijos (sudaromos sąstate pirmininko, pir
mininko pavaduotojo, sekretoriaus ir 6-10 na
rių. >

40 straipsnis. Sąjunginės, autonominės res
publikos, autonominės srities ir nacionalinės 
apygardos rinkimui į Tautų Sovietą rinkimų 
komisija: \

a) prižiūri respublikos, autonominės srities, 
nacionalinės apygardos teritorijoj neperžengia
mą pildymą rinkimų į Tautų Sovietą eigoje 
“Įstatymo apie rinkimus į Vyriausią SSRS So
vietą“ ;

b) nagrinėja skundus dėl neteisingų veiks
mų renkant į Tautų Sovietą.

41 straipsnis. Kiekvienoj apygardoj rinkimui 
Sąjungos Sovietą sudaroma Apygardos rinki
mui į Sąjungos Sovietą rinkimų komisija.

42 straipsnis. Respublikose, kurios dalinasi 
į kraštus arba sritis, Apygardos rinkimui į Są
jungos Sovietą rinkimų komisijos sudaromos 
iš darbo žmonių visuomeniškų organizacijų ir 
draugijų atstovų ir užtvirtinamos kraštų ir sri
čių darbo žmonių atstovų Sovietų, respublikose 
kurios nesidalina į sritis arba kraštus,—res
publikų Vyriausių Sovietų Prezidiumų—nevė
liau, kaip už 55 dienų iki rinkimų.

43 straipsnis^ Apygardos rinkimui į Sąjungos 
Sovietą rinkimų komisija sudaroma sąstate 
pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekreto
riaus ir 8 narių.

44 straipsnis. Apygardos rinkimui į Sąjun
gos Sovietą rinkimų komisija:

a) prižiūri savalaikį rinkimų apylinkių or
ganizavimą atatinkamais darbo žmonių atstovų 
Sovietų Vykdomaisiais Komitetais;

b) prižiūri savalaikį sustatymą ir davedimą 
visų žiniai rinkikų sąrašų;

c) registruoja prisilaikant SSRS Konstituci
jos ir “Įstatymo apie rinkimus į Vyriausią, 
SSRS Sovietą“ reikalavimų išstatytus kandi
datus į Sąjungos Sovieto atstovus;

d) aprūpina Apylinkės rinkimų komisijas 
rinkimui į Sąjungos Sovietą rinkimų biulete
niais ir konvertais nustatyta forma;

e) suskaito balsus ir nustato rinkimų rezul
tatus apygardoj;

f) perduoda į Centralinę rinkimų komisiją 
rinkimų bylų vedimą;

g) išduoda išrinktam atstovui paliūdymą apie 
išrinkimą.

45 straipsnis. Kiekvienoj apygardoj rinki
mui į Tautų Sovietą sudaroma Apygardos rin
kimui į Tautų Sovietą rinkimų komisija.

46 straipsnis. Apygardų rinkimui į Tautų 
Sovietą, rinkimų komisijos susidaro iš darbo 
žmonių visuomeniškų organizacijų ir draugi
jų atstovų ir užtvirtinamos sąjunginių ir au
tonominių respublikų Vyriausių Sovietų Pre
zidiumų ir autonominių .sričių darbo žmonių at
stovų Sovietų—nevėliau, kaip už 56 dienų iki 
rinkimų.

47 straipsnis. Apygardos rinkimui 
Sovietą rinkimų komisija sudaroma 
pirmininko, pirmininko pavaduotojo, 
riaus ir Š narių.

48 straipsnis. Apygardos rinkimui 
Sovietą rinkimų komisija:

a) registruoja prisilaikant SSRS Konstituci
jos ir “Įstatymo apie rinkimus į Vyriausią SS 
RS Sovietą“ reikalavimų išstatytus kandidatus 
į Tautų Sovieto atstovus;

b) aprūpina Apylinkės rinkimų komisijas 
Rinkimui į Tautų Sovietą rinkimų biuleteniais 
nustatyta forma;

c) suskaito balsus ir nustato rinkimų rezul
tatus apygardoj; • z

d) perduoda rinkimų bylų vedimą į Centra
linę rinkimų komisiją ii* atatinkaihai į Respub
likinę rinkimui į TAutų Sovietą rinkimų komi
siją arba į autonoihinčs srities rinkimūi į Tau- 
tų Sovietą rinkimų komišiją;

e) išduoda išrinktam atstovui paliūdymą 
apie išrinkimą.

49 v straipsnis. Apylinkės rinkimų komisijos

Puslapis Trečias

Balsavimai Sovietuose

Visoj Sovietų Sąjungoj eina 
rinkimai visokių viršininkų. 
Jie renkami slaptai. Kiekvie
nas pilietis turi'teisę balsuoti 
ir būti renkamu. Sovietų ša
lyj yra didžiausia demokrati
ja. x

Laivas Didvyrio Vardu
Laike italų piratų nūs- 

k a n d i n i mo Sovietų laivo 
“Blagojevo” žuvo jūreivis 
Petras štepenko. Juodųjų 
Jūrų prekybos laivyne vie
nas laivas pavadintas jo var
du.
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Derlius Tabako
Kubaniuje labai užderėjo 

tabakas. Npo 8 hektarų že
mės, vienaihe ūky j, suimta 
27,500 šniūrai tabako lapų. 
Derlius viršija ant 10 nuoš. 
pereitų metų derlių

Paminėjo Ch. Fourier

Sovietų spauda paminėjo 
100 metų sukaktį nuo mirties 
Fourierio. Jis buvo vienas iš 
garsiųjų socialistų svajotojų,' 
kurių* mokslas dalinai pasitari 
navo mokslinio socializmo tė
vams išdėstyti tikrąjį mokslą.

Gausiai Užderėjo Arbata

Iš Sovietų Gruzijos prane
ša, kad šiemet labai gausiai 
užderėjo arbata. Iki 1 d. spal. 
jau buvo suimta 25,499 tonai 
žaliųjų lapų, tai yra ant 5,788 
tonų daugiau, kaip 1936 me
tais. Fabrikas “Gruzijos Arba
ta’ jau davė šaliai 4,313,106 
kilogramus gatavos arbatos.

susidaro iš darbo žmonių visuomeniškų organi
zacijų ir draugijų atstovų ir užtvirtinamos 
miestuose miestų darbo žmonių atstovų So
vietų, o miestuose su rajoniniu paskirstymu — 
rajoninių darbo žmonių atstovų Sovietų, kai
muose—rajoninių darbo žmonių atstovų Sovie
tų—nevėliau kaip už 40 dienų iki rinkimų.

50 straipsnis. Apylinkės rinkimų komisija 
sudaroma sąstate pirmininko, pirmininko pa
vaduotojo, sekretoriaus ir 4-8 narių.

51 straipsnis. Apylinkės rinkimų komisija:
a) vykdo rinkimų apylinkėje rinkimų biu

letenių priėmimą;
b) suskaito balsus už kiekvieną kandidatą į 

Sąjungos Sovieto ir Tautų Sovieto atstovus;
c) perduoda rinkimų bylų vedimą atatinka

mai į Apygardos rinkimui į Sąjungos Sovietą ir 
Apygardos rinkimui į Tautų Sovietą rinkimų 
komisijas.

52 straipsnis. Centralinės rinkimų komisijos, 
Respublikinės rinkimui į Tautų Sovietą rinki
mų komisijos, autonominių sričių ir nacio
nalinių apygardų rinkimūi į Tautų Sovietą rin
kimų komisijos, Apyg. rinkimui į Sąj. Sov. rin
kimų kom. ir Apygardos rinkimui į Tautų 
Sovietą rinkimų komisijos, o lygiai Apylinkės 
rinkimų komisijų posėdžiai skaitosi tikrais, jei
gu juose dalyvauja daugiau kaip pusė bendro 
komisijų sąstato.

53 straipsnis. Visi klausimai rinkimų komi
sijos sprendžiami paprasta balsų dauguma: 
esant lygiam balsų skaičiui—pirmininko bal
sas nusveria.

54 straipsnis. Išlaidos, surištos su rinkimais 
į Vyriausią SSRS Sovietą, daromos valstybės 
lėšomis.

55 straipsnis. Centralinė rinkimų komisija, 
Respublikinės rinkimui į Tautų Sovietą rinki
mų komisijos, Autonominės srities, Nacionali
nės apygardos rinkimui į Tautų Sovietą rinki
mų komisijos, Apygardos rinkimui į Sąjungos 
Sovietą rinkimų komisija, Apygardos rinkimui 
į Tautų Sovietą rinkimų komisija ir Apylinkės 
rinkimų komisijos turi savo antspaudą, nusta
tyto Centralinės rinkimų komisijos pavyzdžio.

VI SKYRIUS

Į Vyriausio SSRS Sovieto Atstovus 
Kandidatų Išstatymo Tvarka

56 straipsnis. Teisė išstatyti kandidatus į 
Vyriausią SSRS Sovietą užtikrinama darbo 
žmonių visuomeninėms org. ir draugijoms—re
miantis SSRS Konstitucijos 141 straipsniu: 
komunistinėms partinėms organizacijoms, pro
fesinėms sąjungoms, koperatyvams< jaunimo 
organizacijoms, kultūrinėms draugijoms ir ki
toms organizacijoms, \ užregistruotoms nustaty
ta įstatymo tvarka.

57 straipsnis. Kandidatų išstatymo teisę vyk
do kaip centraliniai darbo žmonių visuomeni
nių organizacijų ir draugijų organai, taip ir jų 
respublikiniai, kraštų, sričių ir rajonų organai, 
lygiai kaip bendri darbininkų ir tarnautojų su
sirinkimai įmonėse, raudonarmiečių — karinė
se dalyse, o taipgi bendri valstiečių susirinki
mai kolchozuose, sovchozų darbininkų ir tar
nautojų—sovchozuose.

58 straipsnis. Kandidatai į atstovus negali 
būti Apygardų rinkimui į Sąjungos Sovietą ir 
Tautų Sovietą rinkimų komisijų nariais, o taip
gi Apylinkių rinkimų komisijų tos apygardos, 
kur jie išstatyti kandidatais į atstovus.

59 straipsnis. Nevėliau, kaip už 30 dienų iki 
rinkimų, visos darbo žmonių visuomeninės or
ganizacijos ir draugijos, išstatančios kandida
tus į Vyriausio SSRS Sovieto atstovus, privalo 
užregistruoti kandidatus į atstovus atatinkamai 
arba Apygardos rinkimui į Sąjungos Sovietą 
rinkimų komisijoj, arba Apygardos rinkimui 
į Tautų Sovietą rinkimų komisijoj.

60 straipsnis. Apygardos rinkimui į Sąjungos
Sovietą ir rinkimui į Tautų Sovietą rinkimų 
komisijos privalo užregistruoti visus kandida
tus į Vyriausio SSRS Sovieto atstovus, išsta
tytus darbo žmonių visuomeninių organizacijų 
ir draugijų prisilaikant SSRS Konstitucijos ir 
“Įstatymo apie rinkimus į Vyriausią SSRS So
vietą“ reikalavimų. f

61 straipsnis. Darbo žmonių visuomeniška or
ganizacija arba draugija, išstatančios kandida
tą į Vyriausio SSRS Sovieto atstovus, privalo 
pristatyti į Apygardos rinkimų komisiją sekan
čius dokumentus:

■ a) protokolą susirinkimo arba posėdžio, iš- 
stačiūsio kandidatą į atstovus, pasirašytą Pre
zidiumo narių, nurodant jų amžį, gyvenimo vie
tą, pavadinimą organizacijos, išstačiusios kan
didatą, nurodymus apie vietą, laiką ir susirin
kimo arba posėdžio dalyvių skaičių, išstaČiusių 
kandidatą į atstovus, be to protokole turi būti akvariumu. Bus įrengta labo- 

. nurodyta kandidato į atstovus pavardė, vardas, ratorija ir technikinis skyrius.
tėvo vardas, jo amžis, gyvenimo vieta, partin- Bus gerai įrengtas apysakų 
gumas, užsiėmimas;
' b) kandidato į atstovus pareiškimą apie jo 
sutikimą balotiruotis nuo išstačiusios jį organi- Jūdų.T"kita’stygini“ iKiip'tal 
zacijos toj rinkimų apygardoj. . . I Sovietai rūpinasi s

62 straipsnis. Kandidatai į Vyriausio SSRS būsimais piliečiais. 
Sovieto atstovus gali būti balsuojamas tiktai . .
vienoj apygardoj.

(Tąsa bus) ~ '

Judis “Maskva-Volga“

Sovietai pagamino doku- 
mentalį judį “Maskva-Volga,” 
kuris atvaizduoja, kaip buvo 
prakastas Maskvos-Volgos Ka
nalas ir kaip jis veikia.

Vaikų Palocius

Kuibyševe revoliucijos su
kakties paminėjimui atidaro
mas Vaikų Palocius. Palociuje 
bus per 30 įvairių kambarių, 
koncertinė salė, poilsio kam
barys, žiemos sodas su tropiš
kais augmenimis, fontanais ir

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Tėviškas Palinkėjimas

Naujikams išvykstant į Rau
donąją Armiją iš Dniepropet- 
rovsko, A. Kirilovič sakė sū- 
nams ir jų draugams: “Eiki
te, mano vaikai, ir ištikimai 
tarnaukite darbo liaudžiai. 
Saugokite mūsų šalį, valstiečių 
žemę krauju permirkytą, gin
kite darbininkų ir valstiečių 
iškovojimus. Būkite budrūs! 
O, mes čia, stachanoviškat 
dirbsime.“

Jo sūnai Vasilius ir Jurgis 
atsakė:

“Tėve, būk tikras. Mes ei
name į Raudonosios Armijos 
eiles su pasididžiavimu ir tė
vynės meile. Mes nepasigailė
sime nei savo gyvasties apgy
nimui mūsų laisvių ir tėvynės, 
jeigu tas tik prisieis.“

Visur panašiai tėvai išleido 
savo sūnus į Raudonosios Ar
mijos eiles.

Darbininkams Nauji Namai

Zaporožijoj, prie Dniepro 
elektros stoties, baigiama bu- 
davoti 30 didelių kelių aukštų 
namų. Jie budavojami ant Le
nino, Kalinino ir Ordžonikid- 
zexgatvių. Visi namai bus mo
derniški ir gražūs.

230 Naujų Mokyklų

Astrachaniuje, Tūloj, Kali
nine, Ufoj ir dar keliuose mie
stuose atidaryta 230 naujos 
mokyklos. Iki revoliucijos pa
minėjimo dar bus atidaryta 
apie 400 kitų naujų mokyklų.
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LIETUVOS ŽINIOS
Už Rainelio Pavogimą Pus
antrų Metų s. d. Kalėjime

Rugsėjo 18 d. P. Povilėnas- 
Petkevičius buvo kaltinamas, 
kad 1937 m. gegužės mėn., iš
ėjęs iš kalėjimo, atkalė j ęs baus
mę, pavogęs balnelį.

Kaltinamasis sakosi pats bal
nelio nevogęs, o paėmęs nuo ki
to parduoti, nujausdamas, kad 
tai esąs vogtas. Iš ko gavo bal
nelį parduoti nenurodė.

Teismas jį nubaudė pusantrų 
metų s. d. kalėjime kalėti, iš
kaitydamas 3 mėn. iki teismo 
atkalėtus.

Prie Šiluvos Rado Negyvą 
žmogų

Užvakar naktį prie Šiluvos 
rastas nužudytas pil. Bened. 
Adomavičius. Adomavičius esąs 
vietos gyventojas.

i Užterštas Oras
Prieš kurį laiką Kauno mies

to savivaldybė buvo apsiėmusi 
A. Panemunėje kai kuriuose 
rajonuose atlikti valymo darbus 
ir išvežti nešvarumus. Kad ma
žiau būtų darbo, savivaldybė 
susitarusi su Karo Butų sky
riumi, Karo mokyklos rajone iš 
prausyklų, skalbyklos ir virtu
vių prarvedė pamazgoms nute- 
keti vamzdžius link Nemuno. 
Pamazgoms vamzdžiai yra pra
vesti tik ligi Vaidoto gatvės, 
o toliau į Nemuną apie 100 mtr. 
ilgio prakastas tik griovys, ku
riuo išėję iš vamzdžių nešvaru
mai užteršia orą, kuriuo ten gy
venantieji visai nieko dėti turi 
kiekvieną dieną kvėpuoti. Ap
linkiniai’gyventojai laukia} kad 
miesto savivaldybė tą dalyką 
sutvarkytų.

Bandė Sovietuose Išrastą 
Linams Rauti Mašiną

Rugs. 25 d. Narušaičių km., 
Stačiūnų valse., Šiaulių ap. p. 
Urbono ūkyj “Lietūkis” suruo
šė naujos linų raunamosios ma
šinos bandymą.

Naujosios mašinos bandymo 
iškilmės buvo nufilmuotos.

SSRS buvo išrasta mašina 
pakeičianti iki šiol rankomis at
liekamą linų rovimo darbą. Šia 
naujenybe “Lietūkis” susidomė
jo. Buvo nusiųsti į SSRS linų 
prekybos skyriaus agronomai 
vietoje su linų raunamos maši
nos veikimu susipažinti,—ir jei 
tinkama, į Lietuvą pargabenti. 
Mašina “Vischoma” tinkamose 
darbo sąlygose nurauna per 1 
vai. iki 1 ha linų. Tuo tarpu 
kai iki šiol 1 ha linų nurauti 
būdavo reikalinga nuo 9—12 
rovėjų—darbininkių, dirbančių 
ištisą dieną.

“Vischoma” per valandą nu
rauną 1.699 ha.

Traktoriaus ir linų raunamos 
mašinos vęrtė, kuras, tepalas, 
remontas, aptarnavimas, drau
dimas, % % už įdėtą kapitalą 
sudaro Lt. 12,373.32: iš 1.699 ■
ha nurautų linų ploto sudaro 
nurovimą 1 ha Lt. 7,28 nenu
matytiems nelaimingiems atsi
tikimams — stambesniems re- 
moptąms 20%—Lt. 1,46-|-Lt. 
7,28=Lt. 8,74.

-Tokiu būdu 1 ha nurovimas 
kainuoja Lt 8,74. Surišimas 1 
ha nurautų linų kainuoja Lt. 
12,—maksimum Lt. 15,—. Tad 
ir šiaip kalkuliuojant 1 ha linų 
ploto nukovimas mašina ir su
rišimas rankomis kainuoja apie 
Lt. 24—, tuo tarpu kai rankomis 
raunant tas darbas atseina Lt. 
60—70 hektarui.

Sudegė Daržinė ir Ugniage
sių Įrankiai

IŠ Viduklės, Raseinių aps., 
pranešama, kad ten šiomis die
nomis kilęs gaisras. Sudegė pil. 
Kulpinskio tvartai ir daržinės. 
Kartu su trobesiais sudegę juo
se buvę karvės, dvi kiaulės ir 
Viduklės ugniagesių komandos 
gaisrų gesinimo priemonės.

Gaisrą atvykę gesinti Blins- 
triubiškių dvaro ugniagesiai, 
vįduklįškiai ugniagesiai patys 

nuo gaisro nukentėjo.

Rado Sunkiai Sužalotą 
žmogų

Nesenai Vilijam/polėje, 
prie bažnyčios, sodelyje rastas 
be sąmonės pil. Ipol. Jovaiša, 
gyvenąs Varnių g. 57 nr. Neaiš
ku, ar Jovaiša sušaudytas, ar 
kokiu durklu subadytas. Be są
monės jis nugabentas miesto li
goninėn.

žiauriai Nubaudė 
Darbininkę

Sora šapiraitė, iš Jonavos, 
buvo patraukta tieson už v pri
klausymą bolš.-kom. parti
jai ir laikymą nelegalios litera
tūros. Rūmai ją nubaudė 4 met. 
sunk, darbų kalėjimo. Vyr. tri
bunolas sprendimą kasavo ir' by
lą grąžino Rūmams iš naujo 
spręsti. Rūmai dabar tą 
sprendė ir šapiraitę vėl nubau
dė 4 met. sunk, darbų kalėjimo.

Išnaudojami Keltuvų 
Darbininkai

Per Nemuną ir kitas mūsų
upes yra įtaisyti keltuvai. Kel-

PITTSBURGHO IR APIEUNKeS ŽINIOS
Biskis iš Darbininkų Kovos 

Lauko
Viešbučių ir valgyklų darb. 

unija, progr. vadovybėj, smar
kiai veikia. Dabar sujudo vi
sų viešbučių darbininkus sura- 
šyt ir priverst savininkus pa
sirašyt sutartis. Kelių didžių
jų viešbučių savininkai jau pa
sirašė. Bet dar yra nemažai 
nepasirašiusių. Ypatingai Key
stone viešbučio savininkai 
priešingi. Jie geriau uždaro 
viešbutį, negu sutinka su uni
jos reikalavimais. Vistiek jis 
bus priverstas pasirašyt sutar
tį.

Brass Rail valgyklų ir gėri
mų vietos visos unijos uždary- 
tos.x Savininkai pasimojo ka
pot algas. Unija pasipriešino. 
Savininkai pradėjo laužyt pir-j 
miau pasirašytą sutartį. Dar
bininkai paskelbė streiką ir 
uždarė duris visų įstaigų. Tos 
įstaigos dabar pikietuojamos. 
Atrodo, greitai turės savinin
kai susitaikyt su unija, nes ki
tos išeities neturi.

Trokų draiveriai taipgi su
rašyti į uniją. Kai kurie ban
dė priešintis. Visi keliai buvo 
apstatyti unijos organizato
riais, kurie sulaikinėjo trokus 
ir žiūrėjo, ar draiveriai yra 
unijistai. Neunijistus privertė 
stot unijon.

Viešųjų mokyklų aptarnau
tojai taipgi organizuojasi. Ne
trukus Pittsburghas bus šim
to nuošimčių organizuotas?
Plieno Unijos Užgiria Demo

kratų Kandidatus 
z

P. Murray, pirmininkas 
Plieno Darbininkų Organizavi- rienės ir d. Bimbos prakalbų 
mo Komiteto, viešai pareiškė rengimo komisija raportavo,

Prezidentas Rposeyeįtas sako prakalbą Chicagoje apie 
pavojų taikai ir pabrėžia, kad už taiką reikia kovoti.

tuvars iš vienos upes pusėsx į 
kitą keliami žmonės, automobi
liai, gyvuliai ir vežimai. Keltu
vams plukdyti samdomi darbi
ninkai verčiami už mažą atlygi
nimą, dažnai žemesnį, negu nu
statytos uždarbio normos zono
mis, dirbti 14-16 vai. per dieną. 
Jiems neduodama laiko pietums.

Autobusai Papiginti, Bet Va
žiuot Uždrausta

Kauno miesto savivaldybė 
pardavinėja papigintus mėne
sinius bilietus darbininkams 
važiuot į darbą ir grįžt. Bet 
šiais bilietais uždrausta darbi
ninkams naudotis tuo laiku, 
kai autobusais važiuoja valdi
ninkai į įstaigas ir namo, bū
tent nuo 7 iki 8 vai. ryto ir nuo 
2 iki 3 vai. pietų laiku. Ar ne
užsimanys pagaliau savo ra
mybės ir patogumų dėlei fa
šistiški Kauno ponai uždraust 
darbininkams miesto centran 
įeit, kaip tai daro svetimtau- 
tiški Kinijos plėšikai su Kini-

bylą’jos liaudimi?

Nauja Fašistų Teroro Auka.
Rugpjūčio mėn. 25 d. karo 

lauko teismas pasmerkė nužu
dyt ir .ant rytojaus Kauno ka
lėjime dujomis tapo nužudy
tas VI. Voveris, kaltintas būk 
tai už policininko nušovimą.

indorsuoją visą Demokratų 
Partijos tikietą sekamuose 
Pittsburgh© ir apielinkės mies
telių rinkimuose. Unijų loka- 
lai taipgi indorsuoją. Galima 
sakyt, visos didžiosios unijos, 
taipgi pašelpinės draugijos už 
demokratų kandidatus.

Republikonai sušilę darbuo
jasi. Vaikšto po piliečių na
mus ir ypatiškai agituoja už 
savo kandidatus. Tūkstančius 
dolerių išleidžia agitacijai. 
Gauna pagelbos ir iš reakcinių 
demokratų — McNair ir Mc
Ardle šaikos. McArdle sūnus 
jau atvirai dirba dėl fašistinių 
republikonų. Visgi, nežiūrint 
visų jų pastangų, republikonai 
bus sumušti. Piliečiai lapkri
čio 2 pasisakys už progresą, 
prieš fašizmą.

Visi turime ' darbuotis, kad 
fašistiniai republikonai būtų 
sumušti. <

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Veikimas

Pittsburgho lietuvių komu
nistų kuopos susirinkimas bu
vo gyvas ir naudingas. Biuro 
sekr. J. Gasiunas išdavė ra
portą, .kad Pittsburgho apie- 
linkėj jau 33 nauji nariai pri
rašyta. Wilmerdinge nauja 
kuopa suorganizuota. McKees 
Rocks tuoj aus bus suorgani
zuota. Naujų narių vajus sėk
mingai eina. Tik reikia visiems 
draugąms' daugiau padirbėti, 
tai mes galėsime patrigubint 
narių skaičių.

Pikniko, “Daily Worker” 
naudai rengto, raportas rodo, 
kad pelno liko $17.67. Vaka- 

kad tikietai jau pardavinėja
ma ir lapeliai skleidžiama. 
Vakarienė įvyks lapkr. 21, So
ho; prakalbos lapkr. 22 Wil
merdinge, 23 North Sidėj, 24 
New Kensingtone, 25 vėl 
North Sidėj. Visi draugai ren
giasi, kad vakarienė ir pra
kalbos gerai, pavyktų.

Apsitarta, kaip geriau pri
sirengti prie minėjimo 20 me
tų Rusijos revoliucijos. Minė
jimas įvyks lapkričio 5, Grot
to Auditorijoj, N. S. Draugai 
pasiėmė plakatus ir tikietus 
platinimui. Manoma daug lie
tuvių sutraukti.

Susirinkihiai nusitarta lai
kyt pirmą nedėldienį, o lavini- 
mos diskusijos trečią nedėldie
nį kiekvieno mėnesio. Pradžia 
1 vai. po pietų. Išrinkta val
dyba ir reikalingi atstovai į 
miesto komiteto susirinkimus. 
Ant galo sekė plačios diskusi
jos apie bedarbę ir iš kur jinai 
paeina.

Kuopa dabar jau turi virš 
trisdešimts narių. Jinai darosi 
centru viso veikimo tarpe lie
tuvių darbininkų Pittsburgho 
apielinkėj.

Svarbūs Pranešimai
Nedėlioj, spalio 31, konfe

rencija prieš karą ir fašizmą 
įvyksta Peace Center, 206 
Stanwix St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi delegatai turėtų 
laiku pribūt.

P. Dargio vedamos lietuvių 
radio valandos penkių metų 
sukaktuvės bus minima taipgi 
spalio 31, Piliečių svetainėj, 
1721 Jane St., S. S. Pgh. Pra
džia 8 vai. vakare. Bus puikus 
koncertas ir teatras.

Wilmerdinge, Lietuvių sve
tainėj, įvyksta ALDLD susi
rinkimas, taipgi pasitarimas 
dėlei veikimo, penktadienį, 
spalio 29. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi draugai kviečiami 
dalyvaut. Reporteris.
.,v—..... *

Hudson, Mass.
1 Pasekmingas Parengimas

Bendrai visų Hudsono drau
gijų, be skirtumo pažiūrų ren
gta vakarienė ir šokiai draugo 
J. Karsono naudai įvyko spar 
lio 16 d.

Šis parengimas parodė tokį 
gilų įspūdį ir užuojautą d. J. 
Karsonui, kokio Hudsonas dar 
nebuvo matęs.

Dalyvavo ne tik vietiniai 
hudsoniečiai, bet ir iš tolimų 
kolonijų, kaip tai iš Nashuės, 
N. H., Lowellio, Worcesterio, 
Cambridge, Brighton©, Milfor- 
do, taip pat ir iš artimesnių 
kolonijų jo geri draugai ir 
prieteliai, at jausdami draugo 
J. Karsono sunkią padėtį, pa
rėmė vienokiu ar kitokiu bū
du, atsilankydami į šį paren
gimą.

Be^ ir mūsų draugės gaspa- 
dinės taip pat ir draugai, ku
rie buvo išrinkti iš organizaci
jų už tai turėjo sunkiai padir
bėt, kad tokią skaitlingą pub
liką aptarnaut. Reikėjo laiko 
ir gero prisirengimo, bet kuo
met visi sutartinai dirbo, tai 
viskas išėjo kuo geriausia ir 
visko pakankamai buvo.

Už tai reikia mūsų drau
gėms gaspadinėms ir drau
gams, kurie darbavosi, duoti 
didelis kreditas.

Baigiant vakarieniaut, buvo 
perstatyta ’-pakalbėt draugas 
S. Reikauskas, dienraščio “Lai
svės” vaj minkąs. Kalbėjo 
trumpai ir ragino visus, kurių 
prenumeratos pasibaigė, atsi- 
naujint, o nauji, kas nori, už- 
sirašyt.

Antras kalbėjo pats drau
gas J. Karsonas. Pirmiausia 
pasakė, kaip jam atsitiko ne
laimė ir kaip jisai nieko nega
vo iš geležinkelio kompanijos. 
Dabar turi vargt visą savo 
amžių, negalėdamas įsigyt be 
kitų pagelbos sau medinių, ge
resnių kojų. Daugumui ašaros 
išbyrėjo klausant jo kalbos. 
Toliaus palietė šių dienų įvy
kius, Ispanijos liaudies kovas 
su fašistais, Chinijos darbo 
žmonių kovas su užpuolikais 
japonais, ir ragino visus dar
bo žmones glaustis į vieną 
bendrą liaudies frontą, kad ąt- 
mušus visus užpuolikų pasimo- 
jimus prieš darbininkus.

Užbaigę prakalbąs ir vaka
rienę, visi leidosi į viršutinę 
svetainę pašokt prie smagios 
Trijų žvaigždžių Orkestros.

Čia turiu prisimint, kad ir 
mūs gerbiamas daktaras J. 
Repšys dalyvavo šiame paren
gime; jis dažnai atlanko hud- 
soniečių parengimus, už tai ir 
jo neturėtume pamiršt.

Vardai tų, kurie aukojo J. 
Karsono naudai vakarienei:

P. M. Aleksandrai, septynis 
keikus, penkis sūrius ir gražų 
kvietką; J. S. Sabauskiai, pen
kis sūrius, du tuzinu kiaušinių, 
maišą kopūstų, baksą morkvų; 
Hudsoniečiai, Lietuvių Piliečių 
Kliubo Svetainę; J. Milašaus- 
kas ir J. Kliukas, biznieriai, 
gražų setą dišių; J. M. Pap
lauskai, pyragą ir bonką vy
no; A. J. Džigai, bekeriai, 8 
duonas,- M. Kazlauskienė ir V. 
Grigienė, po pyragą; V. Ta
mošiūnienė, pyragą ir keptą 
vištą; J. šūkis, maišą kopūstų, 
M. Baronienė, $1.50 pinigais, 
L. Lazauskienė, $1.00 pini
gais; Greskienė, vieną sūrį; F. 
Sikorskienė, vieną tuziną kiau
šinių ; J. Naučionis, tris kvor
tas pieno; draugės Marlbu- 
rietės, O. Jokšienė, keptą viš
tą; M. Vaitulevičienė, galioną 
pieno, iš Boltano ūkininkas R. 
Mičiūnas, baksą bulvių ; Vil
kausimas, iš Nashuės, du zui
kiu ; L. Kančius, bonką me
daus; Frank Field, 50c; F. 
Virbickas 25c; A. Baronas, 1 
duoną; draugas M. Kazlaus
kas, patarnavo su savo auto
mobiliu, rinkdamas aukas po 
ūkininkus ir už tai nieko ne- 
rokavo.

čia telpa vardai tų, kurios 
pasidarbavo, platindamos ti
kietus iškalno: O. Višniauskie- 
nė, 49 tikietus; S. IZulonienė 
28, V. Grigienė 24, M. Kaz
lauskienė 17, V. Tamošiūnie
nė 17, O. Reikauskienė 9, Jok
šienė 5, S. Shatas 2, Juokėlie- 
nė 1.

Kurie ir kuom nors prisidė
jo prie draugo J. Karsono 
naudai surengimo vakarienės 
ir šokių su savo aukomis ar 
su darbu, taip, pat ir publikai 
už skaitlingą atsilankymą—vi
siems komisija taria nuoširdų 
ačiū!

Pelno J. Karsonui liko $125.
J. Grigas. 

Easton, Pa.
ALDLD 13 Kp. Vis Remia 

Ispaniją
Pereitame ALDLD 13 kp. 

susirinkime, kuris įvyko 10 d. 
spalio, nariai puikiai parėmė 
Ispanijos kovotojus sumesda- 
mi kas kiek išgalėjo tam 
prakilniam tikslui. Aukavo šie 
draugai: po 50c — V. B. Sen- 
kevičiai, L. Tilvikas ir M. Ur
ba; po 25c: L. Johnson, S. 
Sharkey, F. Urba, P. Jonikas, 
M. Meisonienė, J. Mikolaitis, 
R. Stančiukienė, M. švegždie- 
nė, ir J. šlapikas. Viso surink
ta $3.75. Kaip jau buvo pra
nešta pirmiau, yra kuopos nu
tarta, kad į kiekvieną susirin
kimą būtų atnešta Ispanijos 
Komiteto aųkų rinkimo blanką 
ir parinkta aukų nuo draugų, 
kurie išgali aukauti. Nors tas 
nėra verstina, tačiau draugai 
ir draugės liuosnoriai vis gra
žiai pasižymi. Už tai didelis 
ačiū! Kitos kuopos turėtų im
ti pavyzdį ir tą patį vykdyti.

Abelnai pereitas susirinki
mas buvo labai pavyzdingas ir 
narių dalyvavo nemažas skait
lius. Nutarta po kiekvieno su
sirinkimo turėti diskusijas bė
gančiais klausimais. Sekančia
me susirinkime, kuris įvyks 
lapkričio 14 d. bus diskusuo- 
jama “Ar Chinijos Komunis
tų Partija išsižadėjo savo prin
cipų susivienydama su Nan
king© valdžia prieš Japoni
ją?” Labai svarbus klausimas, 
tad nariai visi dalyvaukite.

Kas Man Teko Nugirsti . . .
Aną dieną einant gatve su

sitikau vieną komisijos narių, 
kurie rengia ALDLD 13 kp. 
bendrai su draugais ukrainie
čiais koncertą ir balių, 13 d. 
lapkričio, Vanderveer Svetai
nėje. Besikalbant tas draugas 
išdavė “sekretą,” kad visi pri
sirengimai jau įsisiūbavo ir iš
rodo, kad Eastonas turės vie
ną puikiausių pramogų. Jau 
nekalbant apie • šokius, ku
riems grieš šauni Polina Dots 
Orkestrą, koncertinė dalis bus 
visus patenkinanti. /

Rodos, jau tikrai žinoma, 
kad dainuos pas mus pirmu 
kartu Aidbalsių vyrų kvarte-

tas iš Brooklyno (aš juos gir
dėjau porą kartų ir gilų .įspū
dį išsinešiau) ir garsi brook- 
lynietė dainininkė Lillian Ka
valiauskaitė. Ką turi ukrainie
čiai, dar laiko paslapty, bet 
jau buvo kalbėta apie lošėjų 
ir komikų grupę. Kas ten ne
būtų, bus kas tokio nepapras
to.

Tad kviečiame visus easto- 
niečius ir iš apylinkės nedary
ti jokių kitų “deitų” ant 13-tos 
lapkričio, o dalyvauti tame 
puikiame parengime.

Rusijos Revoliucijos 
Paminėjimas

Paminėjimas įvyks sekma
dienį, 7 d. lapkričio, kur bus 
rodomi vieni iš geriausių So
vietinių judžių, “The Diary of 

“Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c

BUS LABOR IfCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 1 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8711 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH.
.................................. ..................................-............. . -■ ................... _

Carlotta Montez, profesionalė šokikė
Daugiau bus sekami talentai:
ANTANAS BANYS, Baritonas 

žymiausias dainininkas iš Amerikos lietuvių. Dabar 
jis dainuoja geriausiuose amerikoniškuose teatruose.

EDNA VAIVADAITE, Sopranas
Aukšto išsilavinimo dainininkė iš Rochester, N. Y. 

. Ten ji mokina Gedemino Chorą
STASYS KUZMICKAS, Baritonas

Puikiausias mainų apylinkės dainininkas, kuris jau 
yra pasižymėjęs daugelyje vietų.

. ALDONA KLIMAITL, Coloratura Sopranas 
Gražaus talento dainininkė, irgi jau turi puikios 

karjeros muzikos srityje
BROOKLYNO AIDO ČHORO OKTETAS

Programą atidarys Aido Choro Oktetas pasivadinęs 
Aidbalsiai, vadovaujamas Bronės šalinaitės.

UKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUP£
Turėsime visų pageidaujamą ukrainų šokikų grupę, 

kuri yra puikiai išsilavinusi.
Bus smuiko, solų ir dar komisija tariasi su kai- 

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

įsigyti bilietus.

a Revolutionist” ir labai juo
kinga komedija. Prakalbą sa
kys paskilbęs kalbėtojas ir ra
sėjas, dienraščio “Daily Wor
ker” redakcinio štabo narys d. 
Sam Don. Nepamirškite visi 
dalyvauti ir tinkamai paminėti 
tą reikšmingą sukaktį. Įvyks 
Easton Baking Co. svetainėje, 
8 vai. vakare. Eugenija.

FAŠISTŲ KULKASVAID- 
ŽIAI ŠAUDO MADRIDIE

ČIUS GATVĖSE
Madrid.—Du fašistų lėk

tuvai, skrisdami išilgai Ma
drido gatvių, pylė kulkas- 
vaidžių šovinius į praeivius, 
nekariškius gyventojus. Bet 
žmonės -greit išsiskirstė, ir 
priešų kulkos ne vieno ne
kliudė.



Ketvirtai, Spalių 28, 1937

Frank Pitcairn x Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Kartą vakare, kimštinai susispaudę,
* kartu su kitais kovotojais mūsų pulko, va

žiavome į frontą ant 20 sunkvežimių. Pū
tė šaltas vėjas. Palydinti darbininkai iš 
Cuarto Caminos sukėlė audringas ovaci
jas. Jie mosavo vėliavomis ir dainavo dai
nas. Moterys iš savo vežimėlių mėtė mums 
į sunkvežimius didelius arbūzus ir kitus 
vaisius. Minia apsupus sunkvežimius šau
kė :

—Iki pasimatymo!... Laimingai! Lai
mingos kelionės!

Pedro Sančes, tvirtas valstietis iš Alba- 
* ceta, šviesiais plaukais ir mėlynomis aki

mis, atsistojęs ant krašto sunkvežimio, 
galingu balsu, kaip buliaus, metė obal- 
sius, kurie tarnauja kovoje už Ispanijos ir 
jos liaudies laisvę :

—Tegul gyvuoja Ispanijos respublika! 
Tegul gyvuoja demokratija! Tegul gy- 

i vuoja Liaudies Armija! Tegul gyvuosiu ir 
aš patsai!

XVIII
Po dviejų valandų važiavimo sunkveži

miais ir po septynių valandų pėsčiomis ke
lionės kreivais kalnų takais, nepasiekiami 
fašistų sunkių kanuolių, besislapstyda- 
mi nuo jų lėktuvų, mes pasiekėme pozi
ciją—akmenų kalną, pat aukštumoje 

1 Sierra Guadarrama kalnyne, kuris suda
rė dalį fronto.

Du būriai laikė šią poziciją per ištisą 
mėnesį laiko. Jie nežinojo apie fašistų 
gavimą iš Portugalijos naujų ginklų. Jie 
gyrė poziciją, kurią mums perdavė, tik
rindami, kad jos apgynimas nesudaro 
daug sunkumo.

Pozicija buvo ant didelio kalno. Ištikro, 
ją apginti turėjo būti lengva. Iš trijų 
pusių prie jos^priėjimai buvo gerai ma
tomi, iš ketvirtos—augo tankus miškas, 

: pušynas. Pirm mūs čia buvę kovotojai iš- 
budavojo iš akmens apkasus, kurie gerai 

, apsaugojo nuo šautuvų ugnies: apart to, 
1 jie subudavojo dešimts pasislėpimo urvų, 

kur galima buvo su pasitenkinimu gulėti 
pasislėpus nuo vėjo ir priešo kulkų, ku
rios kaukė pro pušių šakas.

Bet tai buvo tose dienose, kada Ispani
jos liaudis dar nežinojo viso baisumo ir 
gilumo išdavystės. Buvo gražios, bet jau 
šaltokos dienos. Naktimis svaidiniai kau
kė per mūsų galvas. Šautuvų kulkos pra- 
simušdamos pro pušių šakas pataikydavo 
į mūsų virtuvę. Bet jeigu gulėti dieną ir 
naktį; atmenant tą, kad net sapne nega
lima pakelti galvos, nes ją pervers priešo 
kulkos, tai visgi buvome šiek tiek apsau
goti.

Pasklido girdai: jie šliaužė nuo Talave- 
ros linkui Sierra Guadarrama kalnyno. 

/ Kalbėjo, kad fašistai pradėjo naują puo
limą, kad apsupus ir suspaudus Madridą, 
ir kad šis puolimas yra daug žiauresnis Už 
pirmesnius.

Fašistai gavo daug naujų karo lėktu
vų. Kiek? Tuo laiku, karo fronte, dar 
niekas tikrai nežinojo. Tik vėliau mes su
žinojome, kad jie gavo daugiau 20 nau
jutėlių “Junkersų,” kartu su Vokieti
jos lakūnais ir technikais. Pasirodė, kad 
fašistai šiame fronte jau turėjo apie 90 
lėktuvų.

Nauji lėktuvai pribuvo į tris savaites 
laiko. Iš karto juos atgabeno išgriautais 
į Portugaliją, paskui į fašistų užimtą Is- 

r paniją ir ten į daiktą sustatė. •
Pro mūs# poziciją į užfrontę ėjo su- 

" žeisti. Jie pasakojo’ baisų veikimą naujų 
vokiškų “Junkersų.” Kartą naktį mažasis 
seržantas, tas, kuris keturios savaitės at
gal buvo patarnautoju vienoje krautuvė
je, povaliai, šunkiąi alsuodamas peršliau
žė akmenis ir pasiekė priešakį apkasų, 
kur buvau sargo vietoj. Jis man įteikė pa
liuką apie šešių Colių ilgio ir colio storio, 
paaiškindamas, kad kada atskris priešo 
lėktuvai — bonibininkai, tai aš tą pa- 

%galiuką turiu paimti tarpe dantų ir lai- 
p * kyti sukandęs, įtraukti galvą, užsidengti 

ją rankomis ir gulėti veidu į žemę.
Aš jam atsakiau, kad aš nesu jokis 

komikas, idant tą daryčiau. Iš savo pū- 
sės užklausiau jo: ką reiškia folds išgal
vojimas? Jis nusijuokė ir tarė:

—Ar matai, dalykas yra tarne? Kaip 
jau jūs žinote, fašistai gavo naujų karo 
lėktuvų, naujausios vokiškos technikos 
su naujomis bombomis. Senos bombos— 

' nieko baisaus nepadarydavo ir buvo 
menkniekis, .palyginus jas su naujomis.

* Pirmiaus, jeigu gulėjai ramiai ir jeigu 
tik bomba nepataikys arti tavęs, tai ir 
likai saugus. Bet naujos bombos jau ki

tokios. Jos pripildytos baisia sprogimo 
jėga. Jeigu ši bomba nukris nelabai 
toli, tai jos sprogimas taip jus pritrenks, 
jog gali amžinai sužeisti. Gali kas nors 
pas jus sprogti. Na, ir sako, tokiame 
atsitikime gerai laikyt rankomis suspau
dus galvą ir ką nors turėti tarpe dantų. 
Dar aš ir patsai nežinau, ar taip tikrai 
yra.

Atsargiai pasiėmiau pagaliuką, įsidė
jau jį į kišenę ir pradėjau mąstyti apie 
“išdidžius pareiškimus” Londono komite
to Nesikišimo į Ispanijos Reikalus.

Nuo aukštumos, kur prie akmens at
sirėmęs sėdėjau su Oviedo mieste pada
rytu šautuvu dar 1914 metais, su pen
kiolika dėžučių šovinių, man plačiai ma
tėsi Sierra Guadarrama kalnyno pozici
jos, kelias ir kalnas, kuris rėmė dangų 
Samosierros srity j. čia sėdėdamas ne
noromis prisiminiau kelis žodžius iš Pe- 
ricleso kalbos:

“Mums nereikia paminklų didvyriams. 
Visa mūsų šalis — kapinynas ir pamink
las.”

Ant žemės prieš mane motomosios nė
ra nei vienos keturkampės mylios, kur 
nebūtų kovos, kur nemirtų žmonės, sto
ję į mūšį pirmose fašistų sukilimo dieno
se su revolveriais ir net medžiojimo šau
tuvais rankose; jie kovojo plikomis ran
komis, jie savo krūtinėmis mokėjo pa
stoti fašistams kelią linkui Madrido. Pa
stoti kelią gėnerolų išlavintai armijai, 
pėstininkams, raiteliam, kanuolininkams 
ir galingai karo technikai. Žiūrėdamas 
į Samosierrą, galvojau apie savo draugą 
Carlos San-Martine, bedarbį telefonistą 
iš Asturijos; jo dėdė—socialistas, narys 
Oviedo miesto tarybos — užmuštas pir
mose fašistų sukilimo dienose.

Carlos buvo pirmas iš kovotojų, ku
ris, kaip tik liaudiečiai nugalėjo fašis
tus Madride, puolėsi į Sierra Guadar
rama frontą, kad atrėmus fašistų puo
limą. Valdydamas sunkvežimį, kuria
me, apart jo, dar buvo dvidešimts penki 
kovotojai, jis atūžė dideliu greitumu per 
mano matomas lygumas ir užkopė ant 
kalnų.

. Oficierius, kuris komandavo tą ant 
greitųjų organizuotą liaudiečių būrį, da
vė įsakymą trauktis. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis nuolats telefono pagelba turėjo 
ryšius su fašistais ir už tai buvo sušau
dytas. Liaudiečių laimei, Carlos ir jo 
draugai atsisakė pasitraukti, nepaisyda
mi įtikinimų ir grūmojimų iš oficie- 
riaus pusės. Jie ėjo pirmyn tiesiai lirų 
kui Samosierra, ten ant kalno apsidrūti- 
no ir per septynias valandas kovojo ap
supti fašistų, atkirsti nuo kitų milicijos 
dalių. Priešakyj jų buvo fašistų būrys 
iš 300 žmonių, o užpakalyje dar kitas iš 
200 vyrų.

Toje kovoje viršų ėmė liaudiečių drą
sa ir pasišventimas. Per septynias va
landas mūšio, dvidešimt penki vyrai ba
si, alkani, bet sulaikė ir atmušė penkis 
šimtus išlavintų fašistų kareivių, vado
vaujamų profesionalių oficierių. Jie at
metė fašistus į pozicijas, jų paruoštas 
keli mėnesiai atgal, tai yra, dar tada, 
kada karo ministeriu buvo Gil Roblės. 
Fašistai jaū tada pasinaudojo manev
rais, kad sudarius apkasus būsimam ka
rui prieš Ispanijos sostinę.

Šis žygis Carlos, taip, kaip ir šimtai 
panašių žygių, atliktų Ispanijos lįąūdiėš 
liepos mėnesį, 1936 metais, atrodė mums 
jau labai senu. Visa tai buvo pradžioj 
fašistų sukilimo, pirm imperialistų “ne
sikišimo” politikos, kuri apsupo geležiniu 
lanku Ispanijos liaudį ir nepraleidžia 
jai ginklų, tuom kartu, kada Portugali
ja, kaipo kokie platūs vartai yra pajikta 
įvežimui fašistams kanuolių, lėktuvų, 
(SVaidinių, tankų, kulkasvaidžių, amunici
jos ir armijų, per kurią, kaip upe plau
kia tas viskas fašistams iš Rheino, Cen- 
tralinės Vokietijos ir Šiaurinės Italijos.

Mes žinome, kaip daug vandens nu
plaukė tarptautinėj politikoj nuo to lai
ko, kada kovojančios pusės buvo padėtyj 
be didelės pagelbos iš lauko. pusės, iki 
to laiko, tai yra—rugsėjo, 4936 metų, 
kada jau tūkstančiai Italijos ir Vokie
tijos kareivių, ginkluotų geriausiais 
ginklais, su pagėlba savų lėktuvų pradė
jo pulti prastai ginkluotus Ispanijos lais
vės gynėjus.

(Tąsa bu?)’ 1 J ' .

Puslapis Penktas

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

palengvina pergalėti šaltį
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dasi ir lietuvių. Ant šio skai- ~ Komislia.

(254-255)
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“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

PATERSON, N. J.
123 kp. susirinkimas įvyks

f

dėkime mūsų broliam ir sesutėm 
Lietuvoj geresnę tvarką, atsisteigti.

(254-256) '

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 28 d. ketvirtadienį, pripuo

la reguliaris Veikiančio Komiteto 
mėnesinis susirinkimas. Visi Komite
to Delegatai ir organizacijų nariai 
dalyvaukite susirinkime. Daug tari
mų padaryta iš pereito susirinkimo. 
Susirinkimas įvyks 8 vai. vak., 
Fairmount Ave. — Valdyba.

, (253-254)

BAYONNE, N. J.
Bayonnės lietuviai išgirskite darbi

ninkų kandidatus kalbant spalių 28 
d., ketvirtadienio vaka/e, 8 vai. L. A. 
U. Kliubo salėje, 542 Broadway, ant 
antrų lubų. Rengia Darbininkų Or
ganizacijos. Taipgi bus užkandžių ir 
gėrimų. Kviečia visus Rengėjai.

(253-254)

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9-to Apskr. konferencija

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Lietuviškų Draugysčių Komitetas 
uŽkviečia visus vietinius ir iš apy
linkės svėčius dalyvauti vakarėlyje 
šeštadienį, spalių 30 d. Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St,. Bus. įvairių už
kandžių ir gėrimų. Vakarėlis yra 
rengiamas naudai Ispanijos našlai
čiams nukentėjusiems nuo karo. Įžan
ga tiktai 50c. Todėl visi dalyvaukime 
skaitlingai. — B. Muleranka.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pataamdau automobilius vestuvėm 
parSm, krikStynom. ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Attl Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

LDS
sekmadienį, lapkr.-Nov. 7 d. S. Ba- 
kanausko Svet., 10 vai. ryto. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime daug

BAYONNE, N. J.
Lietuvių susirinkimas ir prakalbos, 

kurias ruošia lietuviai komunistai, 
įvyks 29 d, spalių-Oct. Liet. Am. 
•Ūkėsų Kliubo Svet., 542 Broadway, 
pradžia 7:30 vai: vak. Įžanga veltui. 
Kalbės drg. J. Bondžinskaitė iš Broo- 
klyno, kuri nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos. Ji pasakys daug įdo
mių dalykų. Prašome visus skaitlin
gai dalyvauti. (253-255)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 4 d. lapkričio, 8 vai. v., 
920 E. 79th St. Visi dalyvaukite, nes 
bus Centro Valdybos balsavimas. Tą 
patį vakarą įvyks ir TDA kp. susi
rinkimas, turėsime daug svarbių da- 
l^ų.■aįįtafy^ - > -V

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. spalių, 7:30 vai. vak. Jurginčj 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau
gai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų, ir 
užsimokėkite metines duokles. Lau
kiame naujos knygos, o duokles yra 
užsimokėję tik gera pusė narių. — 
Sekr. (253-255)

t— ■ • ............. .. ....................—

! Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
r i

(ŠALINSKAS)

Į LIETUVIS GRABORIUS
i Suteikiam Garbingas Lai- 
; dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai /įtaisytą Koplyčią 
j Ir salę del po lemeną pietą. 

Teikiam nemokamai vėliausio* 
mados automobilius.

j 84-02 JAMAICA AVE. 
Prie* Fbtęst ParWay

WOODHAVEN, L L N. T.

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

HUDSON, MASS.
Vakarienė ir Šokiai., ’

Rengia bendrai visos Draugijos, 
šeštadienį, Oct. 30, 8 v. v. H. L. Pi
liečių Kliubo Svet. Kviečiame kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį pa
rengimą. Bus skanių valgių ir -gė
rimų. šokiams grieš pagarsėjus Tri
jų žvaigždžių Radio Orkestrą. Įžan
ga 40c; šokiams 20c. — Kom.

CLEVELAND, OHIO
CDV Kom. susirinkimas įvyks spa

lių 28 d. Liet. Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Prašau visų spaudos veikė
jų atsilankyti, nes bus svarbus sve
čias <b-g. F. A lieka:;, <<vilhW* #e- 
dąktorįųs W. Petriką?-

Wilkes-Barre, Pa.
_________ \

Šis Tas iš Darbuotes Kom.
Partijoje

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čia neatsilieka nuo 
budavojimo USA K. P. 
pradžios vajaus Ilgi SlOl jau konferencijoj, taip ir parengime. Pa
prašyta apie 55 nauji nariai 
į K. P. eiles, tarp kurių ran-

čiaus nebus sustota, pakol va
jus baigsis. Vadinas šioje sek-, 
cijoje bus daug didesnis narių 
skaičius.

n perkelta iš spalių 31 d. į lapkričio 7
Šiuom laiku Kom. Partija d. dėl įvairių priežasčių. Visi dele-

daug darbuojasi šioje apylin- gatai, įsitemykite, kad konferencija 
kėje visokiuose darbininkų |y Vnf^ndja įvyks lapkr. 7 d., 1 
leikaluose ir turi didelę pro- „ai. p0 pjetų. Chas. Korsak Svet., Se- 
gramą ateities veikimui. Pir- Cond St., Coaldale, Pa. Delegatai 
maš labai svarbus darbas yra pribūkite laiku. — Apskr. Sekr. 
rengimasis prie didelės paro
dos už taikų ir prieš fašizmą, 
kuri įvyks lapkričio 11-tą die-į 
ną. Antras gana svarbus daly-1 
kas tai apvaikščiojimas 20 me
tų sukaktuvių Lapkričio Revo
liucijos. šis masinis susirinki- dalykų aptarti. — J. Matačiunas. 
mas bus lapkr. 14-tą dieną,1 (254-256)

CLEVELAND, OHIO
C. L. Komitetas rengia šokius, ne- 

dėlioj, 31 d. spalių, Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Pradžia 7 vai. vak. 
Šokiams grieš “Lindy Orchestra,” 
kuri visuomet, kaip jaunus, taip su
augusius patenkina. Šie šokiai įvyks 
po Clevelando Komiteto šaukiamos 

iiuv konferencijos, kuri prasidės 10 vai. 
Nuo ’ryto pačią dieną. Visi pažangus 

lietuviai kviečiami dalyvauti, kaip

mas bus lapkr. 14-tą dieną,1 
Mansfield Hall, čia vietos ir 
apielinkės darbininkai gaus 
progą išgirst garsią kalbėtoją 
ir darbuotoją už darbininkų 
reikalus, Elizabeth Gurley 
Flynn.

Šiuom laiku šioje apielin- 
kėj partijos susirinkimai būna 
ne toki, kaip pirmiau. Dabar 
yra kviečiama ir Kom. Parti
jos pritarėjai ir tuose susirin
kimuose, kaip naujiems na
riams, taip ir simpatikams/ 
yra aiškinama K. P. darbai ir 
kiti svarbūs pasauliniai daly
kai.

Kitas svarbus dalykas: nau
jiems nariams buvo surengta 
vienos savaitės mokykla, kuri 
daug naudos atneš šiems dar
bininkams. Jie turės progos 
susipažint su Kom.,, partija ir 
šii' Įeitais svarbiais darbininkų 
judėjimo reikalais.

šios apielinkės partijiečiai 
labai įvertino atsišaukimą 
draugo Steve Nelson iš Ispa
nijos būdavot K. P. ir kovot 
prieš fašizmą. Čia iš mūsų tar
po 5 draugai partijiečiai buvo 
išvykę kovot prieš fašizmą Is
panijoj, kur vienas iš draugų 
jau senai paguldė savo galvą, 
kovodamas už demokratiją. 
Taipogi draugas Nelson jau 
antru sykiu kulkų suvarstytas, 
bet gal pavyks jam atsilaikyt 
ir ant toliaus vest kovą prieš 
fašizmą.

Tai tiek iš K. P. darbuotės 
mūsų apielinkėj.

Viską Sužinojęs.

CHINU LĖKTUVM PA- 
DARĖ DIDŽIOS ŽALOS 

PRIEŠAMS

Chinų orlaiviai atvejų 
atvejais bombardavo japo
nų pozicijas Hongkew ir 
Yangtsepoo, Shamdiajaus 
dalyse, sudegino didelius 
priešų karinius sandėlius ir 
apdaužė įvairius jų strate
ginius punktus.

Japonai sakosi, jog “kai 
kur šiek tiek laimį” Shang- 
hająus fronte, ir giriasi, 
kad, galų gale, “sukriušin- 
sią” čionaitinę chinų armi
ją. Bet Shanghajaus mies
to majoras O. K.Yui vadina 
“gryna kvailybe” tokį japo
nų gyrimąsi. v

Telephone: Evergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

CHARLES’
UP TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Ba r b er i ai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. / 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia didelį balių, 

kuris įvyks 30 d. spalių-Oct., 7:30 
vai. vak., Najaus Svet., Main ir Po
plar Sts. Tad vietos ir apylinkės 
draugai ir draugės yra kviečiami at
silankyti. Paremsite darbininkų or
ganizaciją ir linksmai laiką pralei
site. Bus puiki orkestrą šokiams. 
Įžanga 15c asmeniui.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks 29 d. Spalių, virš 
minėtoj svet., 7 vai. vak. Visos, ku
rios yra prisirašiusios prie Kliubo, 
malonėkite ateiti į šį susirinkimą ir 
atsiveskitę savo drauges, nes turėsi
me svarbių reikalų apkalbėt. — Kom.

(253-255)

Valgykite Medų

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

Odos-Kraiijo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORRQIDA1 ar k;tos MĖšLAŽARNfiS 

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tar«1 Unlon n. New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,



Puslapis Šeštas LAISVE

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Pranešimas

Ketvirtad., Spalių 28, 1937

Vardai Aukojusių Draugo 
Litvino Išleistuvėse

Simonavičiai — $3.00, J. 
Vaiginis — $2.00..

Po dolerį aukojo šie: Pet
ruškevičius, E. N. Jeskevičiutė, 
P. Kapickas, P. Kunz, N. Pa
kalniškis, J. Kriaučiūnas, J. 
Siurba, P. Buknys, Petraitis, 
A. Deps, J. G., G. Wareson, 
S. Sasna, S. J. Balčiūnas, V. 
Čepulis, Čepulienė, V. Rudai
tis, P. šolomskas, Švėgžda, Ur
bonas, Mrs. Brown, M. Vaice
kauskaitė, K. Petrikienė, M. 
Bovinienė, A. Kalakauskienė, 
A. Zablackienė.

Po 50c aukojo: Banaitienė, 
A. Bimba, M. Plepys, V. Tau
ras, M. Bepirščiūtė, J. Visoc
kis, J. Grubis, C. Aleksynas, 
Tamošiūnienė, M. Petraitienė, 
K. šolomskienė, Anna šolom- 
skaitė, M. Yakštienė, Levanie-| 
nė, P. Dumbliauskas, Lazaus
kienė, R. Mizara, A. Balčiū
nas. Olga Wagnis — 30c.

Po 25c aukojo šie: Kazake
vičienė, O. Onavičiutė, Cinkas, 
K. Balčiūnas, G. Kuraitis, D. 
Šolomskas, O. Vilkaitė, Mary 
Brown. Viso su smulkiomis su
rinkta $43.90.

Apie pačias išleistuves buvo 
rašyta vakar dienos “Laisvėj.”

A. R. Komisija.

Jūsų Saugumas Komunistų Radio
Saugumo kampanijos sėk

mingumas priklauso nuo kiek
vieno mašinos vairuotojo ir 
pėstininko. Be jų kooperacijos 
jokių įstaigų pastangos negel
bės. Atsitinka nelaimių, kurių 
galėjo būt išvengta su biske- 
liu daugiau atsargumo iš pa
liestųjų pusės. Skubus, galva
trūkčiais vairuotojas turėtų 
pasitaisyt ir nerūpestingas pės
tininkas taipgi privalo išmokt 
ir prisilaikyt paprasčiausių 
važiuotės taisyklių, kad apsau
got save ir kitus.

Trafiko Stotis “K.”

Negrai Atsisakė Kraustyt 
Rendos Streikierius

Antradienį savininkai apart- 
mentų, 289-399 Riverdale 
Ave., Brooklyne, pasamdė 25 
negrus kraustyto jus ir pasiun
tė iškraustyt iš butų streikuo
jančius rendauninkus, 66 šei
mynas. Atvykę negrai patyrė 
apgavystę ir atsisakė padėt 
Lewis & Lewis kompanijai at
likt purviną darbą.

Pirmadienį tų pat streikie- 
rių išmėtymą sulaikė moterys, 
kurios prisirakino prie durų ir 
savo veiksmu sutraukė minias 
apylinkės gyventojų.

Šią savaitę bus komunistų 
radio prakalbos sekamai:

Ketvirtadienį, 28 spalių, nuo 
5 :45 iki 6 vai. vakaro, iš sto
ties WINS, kalbės Mike Da- 
widow, Workers Alliance or
ganizatorius, temoje: “Komu
nistai ir Bedarbiai.”

Penktadienį, 29 spalių, nuo 
7 iki 7:45 vakaro, iš stoties 
WJ'Z, kalbės Peter V. Cac- 
chione, komunistų kandidatas 
į “councilmanus” iš Kings Ap
skričio.

šeštadienį, 30 spalių, nuo 8 
iki 8:30 vakaro, iš stoties 
WJZ, kalbės Earl Browder, 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius.

Komedijoj “Išdykus Pati” 
Yra ir Rimta Rolė

Ar žinot, kad komedijoj “Iš
dykus Pati” yra viena ir rim
ta rolė. Toji rolė, tai Petro ro
lė. Ją loš mums jau gerai žino
mas veteranas ir gabus akto
rius Pijus Petrauskas. Lošime

Davega Radio Krautuvių 
Darbininkų Streikas

Iššaukta streikan Davega 
City Radio Krautuvių darbi
ninkai kompanijai atsisakius 
įskelti algas ir išpildyti ki
tus unijos reikalavimus. Visa
me didmiestyje ir priemies
čiuose randasi 28 krautuvės.

Unija reikalauja $18 mini
mumo paslams vaikinams ir 
$37.50 pardavinėtojams; 48 
valandų savaitės dirbantiems 
krautuvėse ir išlaukyje, o 40 
valandų dirbantiems sande
liuose ir ofisuose, taipgi 2 sa
vaičių vakacijos su alga ir už
daros šapos sąlygų.

BROOKLYN, N. Y.
Pranešame Brooklyno lietuvių 

suon/enei, kad Workers Alliance Ru
sų skyrius num.* 60, laiko savo susi
rinkimus po num. 28 Graham Ave., 
kiekvieną pirmadienį, 8 vai. vak. Pra
šome lietuvius atsilankyti į mūsų mi
tingus. — Organizatorius. (254-255)

SUSIRINKIMAI

vi-

Brooklyno Darbininkiškų Organi
zacijų Sąryšio mėnesinis susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, spalio 28 
d., “Laisvės” patalpoje, 8-tą vai. va
karo. Visi atstovai malonėkite pribūt, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
tarti. Vienas iš skubiausių, tai “Atei
ties Žiedo” vaikų mokyklėlės klausi
mas. — P. Semėnienė, Prot. Rašt.

(263-254)

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
garsinta vakarienė dėl sausio (Jan.) 
29, 1938, būna atkelta į šeštadienio, 
Vasario (Fęb.) 5, 1938. Todėl pra
šome tą. dieną, vasario 5, įsitėmyti ir 
nieko nerengti. LAPK. Kom.

(253-254)

Kas Valdys Šį Miestą?
Nori {eit Valdžion Suktais 

Balsais
Specialio raketų prokuroro 

Dewey padėjėjai surado, kad 
tik iš vieno apartmento, 329 
E. 11th St., N. Y., užsiregistra
vo Tamlmanės balsuotojais 31 
asmuo, bet tokių balsuotojų 
ten nėra, o veikiausia ir iš VU 
so nesiranda gimusių ir gyvų
jų pasaulyje. Jei ne pažangių
jų, teisėtų rinkimų šalininkų 
pastangos, rinkimų dieną tos 
visos negimusios “dūšios” bū- 

• tų, Tammanės šulų rankomis 
nubalsavusios už Tammanės 
kandidatą Mahoney,

Sukčiai distrikto. šulai pa
traukti atsakomybėn. Tačiau 
suktybių randama ne toj vie
noj vietoj. Numatoma, kad to
kių TamYnanės “balsuotojų” 
po visą miestą randasi tūks
tančiai.

Jau vien tas faktas rodo, 
'kaip svarbu yra kiekvienam 
pažangiam, sąžiningam pilie
čiui dalyvaut rinkimuose ir ati
duot savo balsą už pažangiuo
sius kandidatus, kad Tamma
ny su savo suktybėmis negalė
tų sumušt pažangiųjų balsų.

* * ♦

Kas Remia Mahoney?
Mahoney, Tammanės kandi

datą remia visos tos pačios re- 
akcioniškiausios spėkos, ku
rios rėmė Landoną preziden
tiniuose rinkimuose. Ir jos 

’naudoja pamatiniai tuos pa
čius argumentus prieš pažan
giųjų kandidatą LaGuardią, 
kokius naudojo prieš Roose- 
veltą. Kaip pernai Roosevel- 
tas, taip šiemet LaGuardia ir 
visi jo rėmėjai apšaukti rau
donaisiais.

'Antradienio spaudoj Maho
ney rėmėjų komitetas paleido 
nauja antį prieš LaGaurdijos 
paskirtą ir pavyzdingai dir
bantį šioj miesto administraci
joj sąskaitų komisionieriu 
Blanshard. Išvadina jį “rau
donuoju,” “priešamerikoniš- 
ku” ir “kalėjimo paukščiu” už 
tai, kad jis apie 18 metu at- 

IS; «•» buvo įkalintas už kalbėji- 
‘ mą streikieriams.

į 4 Blanshard užsitarnavo Tam
manės rūstybę iškėlimu jos 
suktybių ir ntiesto gyventoju 
lėšomis teikimą malonių sa
viems žmonėms.

♦ ♦ ♦

Kas Remia LaGuardią?

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Šummer Avė., arti Chester Ave.

x NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—t.

Nėra valandų sekmadieniais.

WllUlfUl

417

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

kandidatą, remia ir -Komunis
tų Partija. Jį remia viso mies
to pažangusis elementas ir rei
kia manyti, kad tai įrodys sa
vo balsais rinkimų dieną, kaip 
tas buvo įrodyta partijų nomi
nacijose. * * * , 

Už Ką Balsuos Brooklyno 
Pažangūs Piliečiai 

žiūrint į judėjimą unijose ir 
masinėse darbininkų organi
zacijose aiškiai matyt, kad kai 
kurie Tammanės politikieriai 
turės užleisti vietas pažangių
jų kandidatams. Kartą ant vi
sados, pažangieji pradėjo ben
drą veikimą, kad iššluotu iš 
valdžios suktybėmis ir reak- 
cingumu persiėmusią Tamma
ny mašiną ir pastatyti žmones, 
kurie rūpinsis didžiumos gy
ventojų reikalais.

Kings Apskričio Komunistų 
Partija, kuri visuomet stovėjo 
liaudies reikalų sargyboje, ra
gina visus komunistus ir sim- 
patikus piliečius, pasirenkant 
kandidatus į Miesto Tarybą, 
balsuot sekamai:
No.

Clement Vokietaitis Į
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street '
TW. Triangle (-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

į Brooklyn, N. Y. E

NAUJA UŽEIGA

GRAND BAR & GRILL
• • •

Kas dar nebuvot užėję šion 
vieton, tai prašom užeit ii 
susipažint su Augustu Les- 
singu. O pažįstami užeiki! 
pasimatyt.

•Prie stiklo alaus gardūs 
užkandžiai veltui. Taipgi 
puiki muzika.

459 GRAND STREET
Brooklyn <

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc

No.

No.

1— Peter V. Cacchione, 
Komunistų Partijos.

2— Louis Hollender, 
Am. Darbo Partijos.

3— Andrew Armstrong,

bal-

No. 4—John Gėlo, A.D.P.
No. 5—Benjamin F. Butler, 

City Fusion partijos.
Kitose miesto dalyse komu

nistų kandidatais į Miesto Ta
rybą (Council) yra sekami:

Paul Crosbie—Queens.
Isadore Begun—Bronx.
Israel Amtef-—Manhattan.
Sekite “Vietos žinias” dėl 

tolimesnių pranešimų apie ki
tus pažangiuosius kandidatus 
tose miesto dalyse.

* * *
Nebalsuok Kryžiuku.

Buvusiuose rinkimuose
savote kryžiuku. Bet šiemet 
bus balsuojama numeriais ir 
nubalsuoti kryžiukais balotai’ 
nebus priskaityti. Taip yra 
dėlto, kad įvesta proporciona- 
1 ė* atstovybė. Kiekvienas gavęs 
75,000 balsų bus išrinktas. Už 
geriausią kandidatą jūs padė
kite numerį pirmą—1. Už an- 
*rą—2, ir taip toliau. Jei jūsų 
No. 1 negaus gana balsų, ne
bus išrinktu, tai jūsų balsas 
nepražus, bet bus priskaitytas 
antram ar trečiam jūsų pasi
rinktųjų.

Už majoro LaGuardijos iš 
naujo išrinkimą majoru pasi
sakė . visa Amerikos Darbo 
Partija, kurią sudaro šimtai _ 
unijų. Jį, kaipo ADP užgirtą^dėj mirė.

Jbseph Gottfried, teisiamas 
už vedimą laižybų' biznio, bai
gdamas 'liudyti savo byloje 
ūmai tapo suimtas širdies li
gos ir sudribęs liūdininko ke-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
notary Public

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Pijus Petrauskas
būna taip: Petras pataria sa
vo broliui Juozui, kad jis ne
atiduotų visus pinigus pačiai 
ii’ kai deda į banką, kad dėtų 
ant abiejų vardo. Jo brolis 
Juozas ir jo pati nepaklauso 
Petro patarimo. Laikui bėgant 
prisiplaka prie Juozo pačios 
apgavikas ir nuduodamas, kad 
jis ją myli, išvilioja iš jos vi
sus , pinigus. ,

• Aukščiau minėta komedija 
bus lošiama spalio 31-mą die
ną, Labor Lyceum Svetainėje, 
Brooklyn, N. Y. Taigi, atsilan
kykite ir pamatysite, kaip tuos 
pinigus apgavikas išvilioja.

Kviečia Rengėjai.

John Bradley užsimokės de
šimčia dienų kalėjimo už vie
ną penktuką. Jis, sakoma, pa
gautas kelintu kartu metęs 
subvės kason paprasto metalo 
rinkutę vieton penktuko.

PARDAVIMAI
Parsiduoja už prieinamą kainą 

restaurantas ir saliūnas. Gerai iš
dirbtas biznis. Vietos sėdėt dėl 100 
žmonių. Laisnius galima pervest ki
tam. Yra įkorporuota. J. Rudis, 
212 Hemshire St., Cambridge, Mass.

(254-256)

I

I

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienio vakare, spalių 80, Lie
tuvių Jaunų Vyrų Draugija ruošia 
HHalloween Party” savo patalpoj, 
425 Grand St. Bus įvairių gėrimų ir 
užkandžių, gera muzika šokiams ir 
dalyviams bus įteikiama mažos do
vanėlės. Nepamirškite, mūsų sekantis 
parengimas įvyks lapkričio 25-tą. 
Prašome visus skaitlingai dalyvauti. 
— Kom. (254-255)

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų naujai organi

zuojamai .operai.
Balsų išbandymai veltui

Bet balsų išbandymui laikas priski
riama pasitariant per telefoną. 

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle 6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslas familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks-. 
lūs ir krajavus 
sudarau su-----
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa ? 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore (-6111

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 16 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
t

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM 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. Nėdė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50e, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

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

VISI EIS Į X

Halloween Ęve Frolic
ELI DANTZIG 

HOTEL ST. GEORGE ORKESTRĄ 
DAINUOS ROY GOBY 

Radio Dramatiškas Baritonas

Šokite su Daily Workerio štabu:

MIKĘ. GOLD HARRISON GEORGE-GANNES
BUS PENKTADIENĮ, SPALIO 29 OCTOBER

• WEBSTER HALL
11th* St. & 4th Ave. New York City

įžanga iŠ anksto 49 centai. Tikietus galima gaut 
Workers Book Shop, 50 E. 13th St., New York '

REX INGRAM DEEP RIVER BOYS 
r /• r -______ C.----------- -----------------------------------------------

Rengia Dally Workerio Budavotojų Komitetas iš 800

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’

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

DAYS
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti J ofisą 

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

TRU- EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street , Brooklyn, N. Y.




