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Paryžius. — Nors indu- 
sas kunigas palaimino savo

Kaip dabar jausis tie žmo
nės, kurie prieš dvidešimįts me
tų skelbė, būk Sovietai neišsi
laikys nei kelių mėnesių ?

Mes tai galime pasididžiuo
ti, nes visuomet skelbėme, kad 
Sovietai nenuverčiami, jie gy
vuos!

Lietuvos moterys dailinin
kės, daugiausiai tapytojos ir 
braižytojos, atidarė Kaune sa
vo parodą. “L. ž.” apie tai 
sako:

“Srioviniu atžvilgiu ši pa
roda gana marga. Matom seno 
akademizmo, natūralizmo, bai
giant nuosaikesniu šių dienų 
meno formaliniu traktavimu.

“Pritaikomajame mene (Ap
plied art) ir dekoratyviniame 
mene moteris rodo daug ini
ciatyvos ir net pralenkia vy
rus.”

Pasak to laikraščio, geriau
siai pasižymėjusi parodoje 
Dubeneckienė-Kalpokienė.

Kauno knygų leidykla, Sa
kalas, pasirįžo išleisti lietuvių 
kalboj visą eilę klasiški) kū
rinių : Tolstojaus, Floberto, 
Raimonto, Dostojevskio, Cer- 
vanteso ir kt. veikalus.

Tarpe jų numatoma išleisti 
ir Šolochovo “Tylusis Donas.”

Tiesa, kad prieš 20 metų 
Kerenskį tūlą laiką minia “ant 
rankų nešiojo.” Jis, mat, jai 
daug žadėjo. Bet žmonės greit 
pamatė, kad jis ne jų naudai 
dirba, tai jie jo valdžią nu
vertė ir visą galią atidavė So
vietams, vadovaujamiems Ko
munistų Partijos su Leninu 
galvinyj.

20 metų atgal Rusijos liau
dis ir Trockį gerbė, kol jis 
dirbo revoliucijai. Bet kai 
Trockis pradėjo dirbti kontr
revoliucinį darbą, darbininkai 
ir valstiečiai su juo padarė pa
našiai, kaip su Kerenskiu.

Vienas Kauno laikraštis ra
šo :

“Prieš 10 metų Kerenskis 
vienam žurnalistui pareiškė 
apie Mussolinj:

“—Tas garbinimas nieko 
nereiškia. Ir mane savo laiku 
garbino. Minia neištikima: 
šiandien ji šaukia “Hosana,” 
o rytoj—‘prikalti prie kry
žiaus!’ ”

Ponas Kerenskis “pamiršta” 
tą faktą, kad minia ištikima 
tik tam, kuris ištikimas miniai, 
visuomenei, darbo žmonėms.

Kerenskis nebuvo jai ištiki
mas, tai Rusijos žmonės ir pa
siuntė jį šunim šėko pjauti.

Vilnius.—Fašistiniai len
kų padaužos įsibriovė į žy
dų bažnyčią ir išniekino ją.

Sao Paulo mieste, Brazilijoj, 
įsisteigė “Brazilijos lietuvių 
organizacijų centras.”

Sulyg spaudos pranešimais, 
prie jo prisidėjo visi demokra
tiniai nusistatę lietuviai. Fa
šistai, vadovaujant Antanui 
Majui, aišku, šį centrą visaip 
šmeižia.

Tai jų darbas!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 
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“Nedėkinga Minia...* 
Kerenskis ir Trockis.
Brazilijos Lietuvių

Centras.
Lietuvos Moterys 

Menininkės.
100,000 Parašų!

Rašo R. Mizara

100,000 parašų, reikalau
jant išlaisvinti Lietuvos politi
nius antifašistinius kalinius!

Šitokį obalsį iškėlė Ameri
kos Lietuvių Kongreso Centra- 
linis Komitetas. Parašai turi 
būti surinkta iki vasario 16 d., 
1938.

Tai didelis ir gražus dar
bas, kurį turėtų dirbti visi de
mokratiniai nusistatę lietuviai.

Jeigu buvę Lietuvos prezi
dentai, A. Stulginskis ir J. 
Grinius, padėjo savo parašus 
po tos rūšies peticijomis, ren
kamomis Lietuvoj, tai kodėl 
Amerikos lietuviai — partinis 
ar nepartinis, katalikas ar lai
svamanis,—negali pasirašyti ?!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalio 30, 1937

JAPONU KOMANDIERIAI NUSIMINĘ, 
NUSTEBĘ DEL CHINU KARŽYGIŠKUMO

Lloyd George Smerkia “Nesikišimo” Komisiją 
Kaip Ispanijos Fašistų Talkininkę

SOVIETAI JAU NEMOKĖS LĖŠŲ PA 
LAIKYT “NESIKIŠIMO” APGAVYSTĘ

Shanghai, spal. 29—Japo- Automobilis Pleškėjo 309 
nų komandienai čia nusi
minę, nors jie su savo me
chanizuota armija privertė 
chinų kariuomenę pasi
traukti iš Shanghajaus da
lių Chapei ir Kiangwano.

Japonai tikėjosi, kad nu
puls chinų ūpas ir prasi
dės politinis Chinijos skili
mas, kaip tik japonai už
ims Chapei. Jie išvedžiojo, 
būk chįnai “neturį atkaklu
mo laikytis,” kada jiems 
pradeda nesisekti.

Bet japonų komandieriai 
labįi apsiriko. Chinų armi
ja stebėtinai geroj tvarkoj 
ir faktinai čielybėj su gink
lais ir amunicija pasitraukė 
iš Chapei į naują tinkamesL 
nę ‘ apsigynimo liniją palei 
pietinį krantą Soochow upe
lio, į vakarus nuo Shang
hajaus Tarptautinės Dalies. 
Tokiu gabiu ir disciplinuotu 
pasitraukimu stebisi visi 
europiečiai ir amerikiečiai 
karo tėmytojai.

Dabar 150,000 chinų ar
mija įsitvirtino pietinėje 
Soochow upelio pusėje. Chi
nų lėktuvai po kelis kartus 
per dieną bombarduoja ja
ponų pozicijas Chapei. Chi
nų kanuolės iš Pootungo, 
Shanghajaus dalies, neduo
da ramybės japonų karo lai
vams Whangpoo upėj. Ki
tos jų kanuolės ardo priešų 
pozicijas Hongkew ir Yang-, 
tzepoo.

Užsilikę chinų kariai 
Chapei rankinėmis granato
mis, kulkasvaidžiais ir šau
tuvais tęsia dažnai pavienę 
žūtbūtinę kovą su japonais.
BEGALINĖ NARSA CHI
NŲ MIRTIES BATALIO

NO DIDVYRIŲ
Vienas chinų būrys Cha

pei, “mirties batalionas” 
yra įsitvirtinęs dideliame 
name, kuris iš visų pusių 
apsuptas atakuojančių ja
ponų. šis didvyriškas bata
lionas žeria kulkasvaidžių, 
šautuvų ir rankinių grana
tų ugnį į priešus. Jam, galų 
gale, gręsia sunaikinimas iš 
japonų pusės. Bet batalio
no nariai prisiekė nepasi-* 
duot, iki žus paskutinis jų 
kareivis.

Amerikiečių ir anglų ka
rininkai siūlė karžygiškam 
batalionui pagelbą pereiti 
prieglaudon į Tarptautinę 
Dalį ir išvengti tikrai grę- 
siančios mirties tame name. 
Bet batalionas atmetė pa
siūlymą.

Europiečiai ir amerikie
čiai, išreikšdami , giliausią 
pagarbą tiem karžygiam, 
stengėsi pasiųst jiem mais
to, bet japonai užkirto tam 
kelią. Tačiaus kokiu tai bū
du apgultas batalionas gau
na ryžių, duonos ir arba
tos.

Chinų Prekybos Rūmas 
nupirko didžiausią, kokią 
tik galėjo gaut, chinišką vė
liavą tiem didvyriam iškelt 
ant jų namp, ant kurio da
bar plevėsdoja tik skudurai 
sušaudytos chinų vėliavos, 
tarp daugio japoniškų vėliaT 
vų aplinkui.

Bonneville Salt Flats, Ut
ah, — Kapitonas G. E. T. 
Eyston su savo 24-rių cilin- 
derių automobiliu “Žaibu” 
taip smarkiai “lėkė”, jog 
per valandą darė 309 my
lias.

Jei būtų pavykę jam to
kiu greičiu nupleškėt pas
kirtą tolį. ir sugrįžt atgal, 
kaip reikalauja Amerikos 
Automobilistų Susivieniji
mo taisyklės, tai Eyston 
būtų laimėjęs pasaulinį re
kordą. Bet grįžtamoj važia
vimo pusėj sugedo jo maši
na; tuo būdu greičio rekor
das ir toliau pasilieka ang
lui Malcolmui Campbell’iui, 
kuris toj pačioj vietoj 1935 
m. pradėjo važiavimą su 
304 mylių greičiu ir užbai
gė su vidutiniu 301-nos my
lios greičiu.

Gandai apie Maury “Įsi- 
briovimą” į Madridą
Hendaye. — Pranešama 

kad eina nuolatiniai fašistų 
susikirtimai su Ispanijos 
liaudies armija apie Madri
dą. Pasak tūlų pranešimų, 
tai fašistų maurai, girdi, 
pralaužę liaudiečių linijas 
Useros srityj, į pietų vaka
rus nuo Madrido, pasivarę 
pirmyn 800 jardų, ir net 
įžengę į patį miestą. Bet net 
fašistai nepatvirtina tos ne
va “žinios”.

Shanghai, spal. 29.—Ja
ponai bombarduodami Hun- 
gjajo, Shanghajaus prie
miestį, į vakarus nuo Tarp
tautinės Dalies, užmušė tris 
Anglijos kareivius.

Japonų lakūnų bombos 
sunaikino Amerikos meto
distų bažnyčią.
NAZIAI ATĖMĖ PILIE
TYBĘ Iš GARSAUS RE

DAKTORIAUS
Berlin. — Hitleris atėmė 

Vokietijos pilietybę iš Th. 
Wolffo, “Berliner Tageb- 
latto” buvusio redaktoriaus, 
savo laikais garsiausio vo
kiečių laikraštininko. Wolff 
yra pabėgęs užsienin nuo 
nazių keršto.

Žuvo Kunigo Palaimintas 
Orlaivis su Lakūnu

nuskridimą per Atlanto van
denyną į Ameriką ir atgal, 
bet vos bepakylant lėktu
vas dūrė “nosia” į žemę ir 
sudužo, užmušdamas ir 
Nairą.

Nair buvo sėdėjęs 5 mė
nesius kalėjime už Čekių 
klastavimą. Dabar jis savo 
planuojamu dvigubu per- 
skridimu Atlanto žadėjo nu- 
plaut nuo Indijos tą gėdą, 
kurią jai padarė savo nusi
kaltimu. '

THE LITHUANIAN DAILY

London. — Kalbėdamas 
seime, Lloyd George, seniau 
buvęs Anglijos ministeris 
pirmininkas, pareiškė, jog 
tarpt, “nesikišimo” komisi
ja žadėjo neleisti kitoms ša
lims kištis į karą tarp Is
panijos fašistų ir respubli
kos, bet savo prižado neį
vykdė. Jinai ketino lygiai 
elgtis su kariaujančiais iš 
vienos ir antros pusės, bet 
pataikavo fašistams. “Nesi
kišimo” komisija žadėjo už- 
tikrint taiką Europai ir pa
sauliui, bet dabar dėl karo 
pavojaus tik dreba bailiai 
“kralikai” Paryžiuj, Londo- 

Fašistų Šalys Ardys Japonija Jau Norėtų Pa- 
Taikos Konferenciją
Maskva. — Nors Japoni- Paryžius. 7— Iš Japonijos 

ja atsisakė daly vau t Devy- ambasados pasklido kalbos,
Valstybių , k°pfereP.ci“ kad jinai norėtų tartis apie 

joj Belgijoj delei Japonijos 
taikymo su Chinija, bet ki- _ . . .. v. . .
tos fašistinės šalys, šu Ja- girdi, pačiai butų

ją pakrikdyti, rašo Sovietų 
komunistų Partijos orga
nas “Pravda”. Italija, Por
tugalija ir kiti fašistų val
domi kraštai dės pastangų, 
kad ta konferencija žlugtų. 
Anglija bandys susiderėt su 
Japonija.

“Pravda” nurodo, kad tik 
visų taiką mylinčių šalių 
vienas frontas galėtų suval
dyti Japoniją. Kitaip gi, tai 
išeis panaši istorija, kaip su 
vadinama “nesikišimo” ko
misija, kas liečia karą Is
panijoj.

Liaudiečių Mina Palaidojo 
Daugelį Fašistų

Madrid. — Liaudiečiai pa
kasė ir išsprogdino milžiniš
ką dinamito miną po kam
pu Klinikų Ligoninės, Uni
versiteto Mieste; tuo būdu 
užmušė daugį fašistų kul- 
kasvaidininkų, susibūrusių į 
tą ligoninę. .

CHINŲ DIDVYRIŲ MIRTIES BATALIONAS 
TAPO IŠGELBĖTAS

Shanghai, spal. 29.—150 
chinų mirties bataliono na
rių, įsitvirtinusių Chapei 
sandėlyj prie Soochow upe
lio/ per dvi dienas atmušė 
atakas japonų, apgulusių 
juos iš visų pusių. Japonai 
pakasinėjo sprogimus,, pylę 
trijų colių storio šovinius iš 
savo kanuolių į tą mirties 

zbataliono fortą, žėrė kulka- 
svaidžių ugnį per langus ir 
mėtė vidun bombas, bet nier

mo.
Japonai norėjo didžiosio

mis kanuolėmis bombar- 
duot chinų mirties batalio
ną, bet tada po japonų ug
nim .būtų atsidūrus K Angli
jai priklausanti priemiesčio 
dalis.

Pagaliaus, japonai atsiun
tė du savo motorinius karo 
laivukus Soochow upeliu, 
kad' kaųuolėmis pleškintų 
tuos karžygiškus chinus. 
Bet* "anglų generolas Telfer- 
Smollett užprotestavo, kad 

ne ir Wall Stryte, 
Lloyd George:

“Bet jeigu tikslas 
kišimo’ politikos buvo duot
tikrą ir gal būt nusverian
čią pirmenybę sukilėliams 
(fašistams) prieš teisėtą Is
panijos valdžią, tai ta ‘nesi
kišimo’ / politika turėjo 
triumfuojantį pasisekimą... 
Tai buvo* ir tebėra didžiau
sia viliūgystė ir apgavystė, 
kokią didžiosios (Valstybės 
bet kada padarė prieš silp
ną šalį!” sušuko Lloyd Ge
orge savo kalboj Anglijos 
seime spal. 28 d.

jos valdžia pageidaujanti, 
kad tarpininkautų Jungti
nės Valstijos .ar Anglija.

Japonija, kaip /jau žino
ma, atsisakė nuo dalyvavi
mo Devynių Valstybių kon
ferencijoj, kuri įvyksta lap
kričio 3 d. Brusselyj, Belgi
joj, dėlei Japonijos taikymo 
su Chinija. Japonija sykiu 
su aštuoniomis kitomis ša
limis buvo pasirašius Devy
nių Valstybių sutartį, “už
tikrinančią” Chinijai nepri
klausomybę ir čielybę. Bet 
Japonija kruvinai laužė ir 
ypač dabar laužo tą sutartį. 
Todėl “nėra kaip” Japonijai 
pasirodyti toj konferencijoj.

Kad Japonija per savo 
atstovybę Paryžiuj jau j ieš
kinėja paliaubų su Chinija, 
galima suprasti, kaip ji jau
čiasi įklimpus Chinijoj, ne
žiūrint ligšiolinių savo “lai
mėjimų” tenai.

japonai įplaukė j Anglijai 
priklausančią sritį. Todėl jis 
įsakė uždaryt upelį ir taip 
faktinai suėmė abudu Japo
nijos karinius laivukus.

Japonai pamatė, kad čia 
jiems blogi popieriai, todėl 
pradėjo prašyti: paleiskite 
mūsų karo laivukus išplau
kei atgal, o mes jau nebom
barduosime to chinų mirties 
bataliono. Anglų komandie- 
rius priėmė prašymą, ir ta
da pasidarė laisvas išėjimas 
chinam karžygiam iš mūro 
sandėlio. ' '

Bet jie atsisakė apleist 
savo poziciją, kol negaus 
įsakymo nuo vyriausio Chi
nijos armijos galvos Chi
ang Kai-sheko. Tada ir 
Amerikos generolas Bau- 
mont telegrama kreipėsi į 
Chiang Kąi-sheką, kad įsa
kytų mirties batalionui iš
sigelbėti. / - , /
; Kuomet dar japonai vi- 
somiš pusėmis atakavo ba-' 
talioną, viena chinė 14 metų 
mergaitė prišliauždama at-

Naziai Suėmė Amerikietį už 
Vainiką Kritusiem Vokiečiam

Berlin. — Newyorkietis 
Isador Gennett buvo ketu
rių nazių kareivių palydė
tas uždėt vainiką ant pa- 
•minklo Vokietijos karei
viams, žuvusiems pasauli
niame kare. Kada jis padė
jo vainiką ir amerikoniškai 
atidavė karinę pagarbą, na
ziai pastebėjo, kad vainikas 
yra Vardu Amerikos Žydų 
Karo Veteranų Sąjungos.

Tada Gennett, Amerikos 
Legiono narys, buvo suim
tas, ir nazių policija tris va
landas jį klausinėjo, kokios 
jis yra tikyb'os, tautos ir 
kamantinėjo įvairiais kitais 
klausimais. Pagaliaus Gen
nett tapo paleistas. Dabar 
naziai nežino, ką daryt su 
tuom vainiku—nuimt nuo 
paminklo, ar palikt jį ten.

Svetimi Karininkai Ne
gali Atsigėrėt Chinais
Shanghai. — Anglai karo 

tėmytojai sako, kad chinai 
yra narsesni ,.už japonus 
tiesioginėje kovoje kulkas- 
vaidžiais, rankinėmis gra
natomis ir durklais bei kar
dais. Japonai daugiau pa
sitiki savo kanuolėmis, tan
kais ir lėktuvais, bet ven
gia mūšių akis akin su chi
nais. Japonų lakūnai ne
kaip ;pataiko į tikslą, užtat 
nepaisančiai išžudo dau^į 
nekariškių gyventojų, pas
tebi anglų karininkai.

Jungtinių Valstijų kari
ninkai išreiškia didžiausią 
pagarbą chinams, jų nepa
lyginamai narsai ir discipli
nuotumui, kas matėsi ypač 
“stebėtinai organizuotame 
chinų pasitraukime iš Cha
pei. Japonų lakūnai turi 20 
metų patyrimo, o chinų la
kūnai tik penkerius metus, 
bet chinai ore geriau pasi
rodo už japonus,” sako Am
erikos karininkai.

Franci jos gi oficieriai iš
reiškia tokią nuomonę apie 
chinus: “Mes visuomet pasi- 
rinktumėm kareiviais chi
nus: jie apsukrūs, abelnai 
inteligentingi, turi gerą in
iciatyvą ir yra kantrūs ir 
gabūs atlaikyti smūgius,” 
nors ir japonų kariai pasi
rodo narsūs,—kaip praneša 
Associated Press.

nešė karžygiams didžiausią 
Chinijos vėliavą, kuri ir ta
po iškelta ant mirtinųjų 
karžygių namo.

O kai vakar jie atsišaukė 
duonos, tai per valandą bu
vo jiems pristatyta keturis 
sykius daugiau maisto, ne
gu jie prašė.

Japonų karo laivukų pa
sitraukimas padarė jiems 
didžiausią gėdą. Tūkstan
čiai chinų niekinančiais šū
kiais lydėjo japonų laivu- 
kus atgal, kurie išplaukė 
po sargyba Anglijos karei
vių, maršuojančių iš vienos 
ir antros upelio pusės.

Visų Šalių Darbininkai 
VienykitėsI Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

London, spal. 29. 
susirinko posėdis “nesikiši
mo” sub-komisijos svarstyt 
klausimą dėlei svetimų ar
mijų ištraukimo iš Ispani
jos.

Anglija, Franci ja, Italija 
ir Vokietija susišnekėjo su 
keturiomis kitomis sub-ko- 
misijos šalimis, kad būtų at
šaukta iš Ispanijos po tūlą 
lygų skaičių liaudiškų tarp
tautinių liuosnorių, ir sve
timų gen. Franco talkinin
kų ; o tada tos aštuonios 
valstybės pripažintų gene
rolui Franco’ui pilnas karo 
teises.

Sovietų Sąjungos amba
sadorius Maiąjd, atstovas 
devintos valstybės, užreiš- 
ke, kad turi būt ištraukta 
iš Ispanijos bent dauguma 
svetimų kareivių pirma, ne
gu pradėt kalbas apie ka
ro teisių pripažinimą Fran
co’ui. Jis atžymėjo, kad Is
panijoj yra kelis kartus 
daugiau nazių ir Italijos ka
riuomenės negu tarptauti
nių liuosnorių; todėL tiek 
kartų daugiau turi būt iš
traukta italų juodmarškinių 
ir nazių.

O kad tarptautinė nesiki
šimo mašinerija nesilaiko 
teisingumo tuo klausimu ir. 
nieko nedaro, idant sukon- 
troliuot svetimų kareivių ir 
ginklų gabenimą Ispanijos 
fašistams, todėl Sovietai at
sisako toliau mokėt bet ko
kias lėšas palaikymui tos 
neva “kontroliuojančios ne
sikišimo” komisijos. Bet at
sisakymas nuo lėšų mokėii- 
mo dar nereiškia, kad So
vietai visai atsimeta nuo 
narystės toj komisijoj.

Iš Anglijos ir Italijos di
plomatų pareiškimų matyt, 
kad aštuonios valstybės 
“nesikišimo” sub-komisijoj 
eis linkui davimo karo tei
sių Ispanijos fašistams, “ne
paisant Rusijos.”

Naziai ir Mussolinis ta
me mato progą sumegsti a^* 
timesnius ryšius su Anglija 
ir Franci ja ir palikti Sovie
tus “nuošaliai” nuo vakarų 
Europos politikos.

Peiping. — Japonai jau 
bando suorganizuot neva 
“nepriklausomą” valdžią 
Šiaurinėj Chinijoj ir kviečia 
buvusį maršalą Wu Pei-fu 
tapt jos galva.

Naziai Atakuoja Roosevelto 
Kalbą prieš Fašizmą
Berlin. — Hitlerininkų 

“oficialis filosofas” Alf. Ro
senberg pašiepė ir plūdo 
prezidento Roosevelto kal
bą prieš fašistines šalis. Jis 
teigia, būk Rooseveltas ir 
kiti demokratiniai Ameri
kos politikai esą “nesubren
dę,” ir pranašauja, būk ir 
Jungtinės Valstijos “turė
siančios” eiti tokiais keliais, 
kaip Vokietija.

ORAS
.Šiandien bus giedru ir šil

čiau.—N. -Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 56 

laipsnių. Saulėtekis 6:22; 
saulėleidis 4:56.
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New Yorko Miesto Rinkimą 
Išvakarėse

Antradienį, lapkričio 2 d., New Yorko 
miesto žmonės-piliečiai turės nepapras
tos svarbos miesto valdininkų rinkimus. 
Rinkiminė kampanija kaip ir pasibaigė. 
Ji buvo trumpa, bet karšta. Joje dar 
daugiau paryškėjo Komunistų Partijos 
šūkis, iškeltas pradžioje rinkimų kampa
nijos, būtent, kad visos darbininkiškosios 
ir progresyviškosios miesto spėkos turi 
susivienyti neprileidimui Tammany Hall 
gengės prie miesto valdymo aparato. Ji 
teigė, kad išrinkimas Mahoney miesto 
majoru ir Tammany Hall žmonių į mies
to tarybą būtų didžiausia nelaimė ne tik 
šio miesto, bet visos Amerikos žmonėms. 
Tai būtų laimėjimas reakcijos. Tuo lai
mėjimu apsidžiaugtų kiekvienas fašisti
nis sutvėrimas.

Ar dabar ne aišku, kad taip būtų? Ar
gi Mahoney neįrodė savo prakalbomis 
rinkimų kampanijoje, kad jis ir jo parti
ja, pasigrobus miesto vairą į savo ran
kas, paleistų nuo lenciūgo visus reakci
jos šunes? Jis seilėjo ir putojo apie ko
munizmo pavojų visur ir visuose kam
puose. Jis ir LaGuardiją pakrikštijo 
“komunistu”, ir Amerikos Darbo Partija 
jam pasidarė “raudona ir komunistinė”. 
Jis reikalavo atliuosuoti policijos rankas 
ir užleisti ją ant visų “raudonųjų”. Va
dinasi, jei jis būtų išrinktas, tai prasidė
tų policfjos ir gengsterių teroras prieš 
komunistus, prieš socialistus, prieš leibo- 
riečius, prieš unijas, prieš visus pažan
giuosius gyventojus. Vėl prasidėtų gal
vų skaldymas, kai buvo anais metais, ka
da Tammany Hall gengė valdė šį miestą.

Žinoma, La Guardija irgi nėra aniuo- 
,las. Jo susirikimas su Queens pavieto 
prezidentu, fašistuojančiu Harvey, sukė
lė pasipiktinimo visuose doruose elemen
tuose. • Tačiau jis yra kandidatas Ameri
kos Darbo Partijos ir visų New Yorko 
pažangiųjų. Jis atstovauja liberalizmą ir 
demokratiją, o Mahoney—reakciją ir fa
šizmą. Šitaip dabar stovi klausimas.

Tačiau šiuose rinkimuose ne vien ma
joro klausimas paliečiamas. Miesto ta
rybos išrinkimas iš pažangių žmonių ly
giai svarbu. Naujoji rinkimų sistema, 
tai yra, proporcionalė atstovybė duoda 
puikią progą būti išrinktiems Komunistų 
Partijos ir Amerikos Darbo Partijos 
kandidatams: Komunistai stato tiktai 
keturius kandidatus—po vieną kandida
tą keturiose miesto dalyse. Darbo Parti
ja Brooklyne turi tris kandidatus, kitose 
miesto dalyse taip pat po du ar tris. Jei 

' tiktai darbininkai ir šiaip pažangūs žmo- 
' ries supras baisau sistemą ir mokės bal
suoti, tai Brooklyne jie lengvai galės iš
rinkti ir komunistų kandidatą drg. Cac- 
chionę ir Darbo Partijos tris kandidatus.

Ypatingai svarbu, kad Komunistų 
Patti jos keturi kandidatai būtų išrinkti, 
į miesto tapybą—Brooklyne Peter Cac- 
chione, Manhattan—Amter, Bronx—Be
gun ir Queens—Crosbie. Todėl visi lais- 
viečiai, visi lietuviai privalo padėt nume
rį pirmą ties šiais vardais. Paskui nume
rius antrą ir trečią reikia dėti ties DaF- 
bo Partijos kandidatais.

Šitie rinkimai New Yorko mieste su
teikia progą užduoti smūgį Tammany 
Hall reakcionieriams ir išrinkti pažangią 
liberališką miesto valdžią.

sius dabartinės Tarybos narius, o vieton 
Viniko į sekretorius nominuoti brookly- 
nietį V. Michelsoną (ne jaunąjį, bet se- 

, nąjį), gi į iždo globėjus, vietoj Mockaus, 
Jarus iš Clev.elando.

Brooklyne susitveręs “SLA. Komite
tas”, kaip matėte vakar dienos “Laisvė
je”, siūlo savo sleitą, kuris, mūsų supra
timu, geriausia atsako organizacijos ge
rovei ir kurį turėtų nominuoti SLA. na
riai. Šiame sleite irgi paliekami penki se
nieji tarybos nariai, į Viniko -vietą no- 

t minuojamas J. Miliauskas iš McKees 
Rocks, senas SLA. darbuotojas, o> Moc
kaus vieton siūlomas Martin-Marcinkevi- 
čius iš Kenošha, Wis>

Žinoma, labai negerai, kad pažangieji 
iš anksto nepasitarė ir nesudarė vieno 
surašo. Tai buvo jų apsileidimas. Tačiau 
mes tikime, kad po nohiinacijų jie pajėgs 
susitarti ir paskutiniuose rinkimuose iš
statyti vieną sleitą prieš smetonininkus, 
kurie rimtai kėsinasi SLA. vėl pasiimti 
į savo rankas.

Dėl viso ko čia pakartojame “SLA. Ko
miteto” siūlomus kandidatus:

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

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

Sekretorium — J. Miliauską, McKees 
Rocks, Pa.

Iždininku — K. Gugį, Chicago, Ill.
Iždo globėjais — J. Martin (Marcinke

vičių), Kenosha, Wis., ir E. Mikužiūtę, 
Chicago, Ill.

Ar Jau Žengiame į Naują 
Katastrofą?

Visi pripažįsta, kad paskutiniais pora 
metų laikai buvo šiek tiek pagerėję, nors, 
žinoma, pasiliko be darbo apie dešimt 
milionų darbininkų. Pramonės ratas 
smarkėliau sukosi, vaizba pagyvėjo ir ša
lies finansai apsitvarkė.

Bet kaip ilgai taip bus? Kur link ši di
delė ir turtinga šalis žygiuoja? Optimis
tai tebedainuoja apie naujas laimes ir 
naujus gerus laikus. Deja, ne visoje pa
dangėse saulė šviečia. Spalių 19 d. visa 
šalis sudrebėjo iš baimės, kai Wall Štree- 

> to bonų ir Šerų birža susiūbavo. Ji su
siūbavo taip netikėtai, taip smarkiai, 
jog staiga iškilo klausimas apie naują 
katastrofą. Ta spalių devynioliktoji tapo 
praminta “Juoduoju Antradieniu”.

Šitas biržos susiūbavimas gražiai nu
šlavė nuo žemės paviršio Šerų už dvide
šimts penkius bilionus dolerių,^ į ožio ra
gą suvarė šimtus smulkiųjų finansierių 
ir spekuliantų, nuvertė nuo kojų daugy
bę firmų ir biznių. Iš sykio atrodė, jog 
pakartojame 1929 metų istoriją, kada pa
našiai 'Wall Streeto birža susmuko ir 
įbloškė visą šalies gyvenimą į pirmiau is
torijoje negirdėtą paniką ir krizį. Pas
kui šiek tiek atsigriebė, tūli Šerai ir bo- 
nai atsipeikėjo. Bet kaip ilgam? Netrūk
sta ženklų prisiartinančios naujos aud
ros. Paprastai sakoma, kad Wall Stree
to finansinė birža yra Amerikos ekono
minio gyvenimo barometras. Jei tas iš
sipildytų, tai spalių 19 diena reikštų ati
darymą durų į naujas krizio gilumas.

Iš Komunistų Partijos 
Vajaus

Amerikos Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partijos va
jus už naujus narius eina 
prie pabaigos. Su lapkričio 
7 diena vajus baigsis. Į Ko
munistų Partiją stojo tūks
tančiai darbininkų, 
f a r m e r i ų, inteligen
tų ir namų gaspadinių, 
bet, kol kas, dar toli nuo 
nustatytos naujų narių kvo
tos. Komunistų Partija 
trokšta šį vajų gauti bent 
50,000 naujų narių. Komu
nistų Partija aiškiai sako 
šios šalies darbo žmonėms, 
kad tas būtinai reikalinga, 
idant partija galėtų sėkmin
gai vadovauti visoms ko
voms. Dar yra, nors ne
daug, laiko ir per šias pas
kutines dienas mes turime 
daugiau pasmarkinti kam
paniją už naujus narius, o 
mūsų simpatikai pakeisti 
savo simpatijas įstojimu į 
•savo partijos eiles.

Rugsėjo Mėnesį Įstojo 5,000 
Naujų Narių

Rugsėjo mėnesį į Komu
nistų Partiją įstojo 5,000 
naujų narių, kaip praneša 
Centro Komiteto Organiza
cinė Komisija. Tai buvo pir
mas mėnesis vajaus ir kam
panija dar nebuvo pilnai įsi
siūbavus.

S.L.A. Nominacijos
Tai jau pasirodė net trys pažangiųjų 

surašai SLA. tarybos nominacijoms. Chi- 
cagos “Vilnyje” nesenai vienas SLA. na
rys išsireiškė savo nuūmonę, kuriuos 
žmones SLA. nariai turėtų nominuoti. 
Dabar pastebėjome Bostono “Keleivyje” 
paskelbtą “Rytų Komiteto” kitą surašą. 
Keleiviečiai siūlo palikti penkiūs senud- ]

Japonija Nesitars
Japonijos valdžia arogantiškai atmetė 

pakvietimą į devynių valstybių konfe
renciją, kuri šaukiama Belgijoje aptari
mui situacijos Chinijoje. Ji pareiškė, kad 
ta konferencija neturi teisės kištis į Ja
ponijos karo reikalus, kad ji eis pasi- 
brėžtu keliu ir ves karą taip ilgai, kol 
privers Chiniją atsiklaupti ant kelių ir 
jai pasiduoti. Chiniją jai nusidėjus ir ji 
ją dabar nubausianti.

Nėra žinios, ką dabar darys kitos aš- 
tuonios valstybės, kurių tarpe randasi 
Anglija ir Jungtinės Valstijos. Preziden
tas Rooseveltas ir Amerikos valdžia pri
pažino Japoniją sulaužiusią devynių val
stijų sutartį, kuri užtikrmo Chinijos te
ritorijos nepaliečiarfiybę. Bet ar ta pati 
valdžia ateinančioje konferencijoje stos 
už tai, kad Japoniją pašaukti prie tvar
kos, tai kitas klausimas. Gal tiktai,susi
rinks, pasiplepės ir paliks Chiniją Ja
ponijos , plėšikų rankose. Bent jau taip 
rodo tie vėjai, kurie pučia iš Washing- 
tono. Valstybės sekretorius Hull ir kiti 
augšti Roosevelto administracijos šulai 
bažijasi, kad jie nė nemaną kitu kuo 
bausti Japoniją, kaip “morališka pajė
ga” O to’s “morališkos pajėgos” Japoni
ją tebijo tiek, kiek jos bijo gen. Franco, 
Hitleris ir Mussolinis.

Daugiausiai gavo New 
Yorkp Distriktas, kuris tu
rėjo 819 naujų narių. Bet 
tai buvo toli nuo tikslo. 
New Yorko Distriktas nusi
tarė šį vajų gauti 10,000 
naujų narių. Žinoma, spa
lių mėnesį bus gauta kur 
kas daugiau naujų narių, 
nes daugelio įstojimo bląn- 
kos ir mokestis ir už rug
sėjo mėnesį dar nebuvo pa
siekę centrą.

Negrai Stoja Parti j on
I

Labiausiai išnaudojami ir 
pavergti šios šalies darbo 
žmonės—negrai stoja Ko
munistų Parti j on. Spalių 
mėnesį Chicago j į partiją 
įstojo 132 negrai;-Oaklaho- 
moj—47 negrai; Alabama 
valstijoj—108 negrai. Gauta 
ir kitose pietų ir rytų vals- 

' tijose.

Bostonas ir Pittsburgh
Bostono ir Pittsburgh 

Distriktai lenktyniuoja. Bo
stono Distriktas nutarė 
gauti 300 audėjų į partiją, 
o Pittsburgh Distriktas 300 
plieno darbininkų. Rugsėjo 
mėnesį Bostono Distriktas 
gavo 128 naujus narius, jų 
tarpe 25 audėjus, o Pitts
burgh Distriktas gavo 220 

x narių ir jų tarpe 35 plieno 
darbininkus.
Chicago j Gauta 661 Narys 

f Chicago j rugsėjo mėnesį 
gauta 661 • naujas narys į 
Komunistų Partiją, jy tarpe 
i’š pamatinių sunkių indus
trijų 77 nariai.

Penn. Valstija Veikia
Rytinėj Pennsylvania val

stijoj rugsėjo mėnesį gauta 
apie 80 naujų narių, o spa
lių mėnesį jau gavo 84 nau
jus narius.

i

Vakarinėj Penn. valstijos 
daly j rugsėjo mėnesį buvo 
gauta 220 naujų narių, o 
pirmomis savaitėmis spalių 
mėnesio gavo 220 naujų' na
rių.

i

Wisconsin ir Missouri
Wisconsin valstijoj rugsė

jo mėnesį į partiją gauta 
129 nauji nariai, o pirmo
mis savaitėmis spalių mėne
sio 73 nariai.

Missouri valstijoj rugsėjo 
mėnesį gavo 54 naujus na
rius, o spalių mėnesį 56.

California Nepasiduoda
Šiame vajuje už naujus 

narius į komunistų eiles 
lenktyniuoja California ir 
Illinois distriktai. California 
rugsėjo mėnesį gavo 327 
naujus narius, o spalių mė
nesį į dvi savaites laiko jau 
gavo 227 naujus narius.

/

Moterys ir Jaunuoliai
Šiame vajuje nemažai 

įstojo į Komunistų Partijos 
eiles moterų ir jaunuolių. 
Moterys labai daug gali pa
gelbėti partijos darbe. Jau
nuoliai, čia gimę, yra labai 
svarbūs partijos veikėjai.

Stokite į Partiją!
Draugai ir Draugės! Ko

munistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras išsiuntinėjo 
apie porą tūkstančių laiškų 
pavieniams asmenims ir 
laiškus ALDLD ir LDS kuo
poms. Reiškia, tūkstančiai 
lietuvių esate pakviesti sto
ti į Komunistų Partijos ei
les. Atlikite savo darbinin
kišką pareigą! Įstokite lai
ke Sovietų Sąjungos 20-ies 
metų sukaktuvių! /. Tapkite 
bolševistinės partijos na
riais! Neatidėliokite rytdie
nai, bet tu o jaus, tą padary
kite !

LIETUVOS ŽINIOS
Krikščionių Protas Yra 

Kietas
ŠILUVA. — Raseinių apskr. 

Kasmet čia vyksta dideli šilinių 
atlaidai, į kūrins atvyksta iš 
įvairių Lietuvos vietų tūkstan
čiai žmonių. Vietos kleras turi 
gražaus pelno, nes maldininkai, 
kaip apskaičiuojama, palieka 
per tas atlaidas apie 200 tūks
tančių litų. Vien mišių esą už
perkama daugiau kaip už 50 
tūkst. lt. Be visų kitų pajamų 
kunigai parapijos salėj suka ki
no filmą — rodo šventųjų gy
venimus ir pragaro kančias, o 
už sklypus iš karabelninkų ima 
didelę nuomą, be to, patys par- 
davinėją įvairias devocionalijas. 
Taigi prekyba šventais daiktais 
čia smarkiai varoma. Daugelis 
tikinčiųjų čia gauna daugaus 
“patiekalo” ir tikisi sumažinti 
“skaistyklos” porciją.

Tačiau klerui šįmet linksmą 
ūpą žymiai sugadino didelė ne
laimė, ištikusi maldininkus iš 
Kauno. Bevėzdamas į Šiluvą 
daugybę davatkų apvirto ties 
Vilkija autobusas ir sutriuški
no bei sužalojo žymų žmonių 
skaičių. Tikrai liūdnas įvykis... 
Laisvamaniui jis kalba apie 
krikščionių tikėjimo tuštumą, 
žiaurus Dievas nesigaili ne ko
kių tenai bedievių, bet tikrai pa
maldų krikščionių ir dar važia
vusių jį garbinti. Bet krikščionių 
protas yra" kietas.... Jie vis vien 
puola ant kelių prieš tokį Die
vą ir dėkuoja jam už jo ap- 
veizdą. K.

z Zapiškis Bažnyčių 
šešėliuos

Zapiškis. — Žapiškio parapi
ja su klebonu priekyje nori pa
sirodyti Lietuvoj “pavyzdingiau
sia”, statydama/kuo daugiausia 
bažnyčių, šitoje parapijoj jau 
yria’trys bažnyčios — dvi Vy
tauto D. parapijos, ir trečią ru
sų apgriauta nuo didž. karo. Da
bar klebonas jau pradėjo statyti 
ketvirtą, mūrinę, nes į medinę 
mažiau lankosi avelės. Kiekvie
nam parapijonui nuo galvos už
dėta po keletas litų ir darbo prie
volė. Sekančiais metais bus pra
dėta statyti bažnyčia Kačerginės 
kurorte, kuris yra visai netolį 
nuo Zapiškio. Tam reikalui lite
lių jau surinkta. Zapiškio para-1 
pijos ribose yra dar Braziūkų I

Klausimai ir Atsakymai
Man dabar neaišku, kaip bus 

vedama kova už tuos keturius 
Scottsboro jaunuolius, kurie nu
teisti ilgiems metams kalėti. Ka
dangi Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas apeliaciją at
metė, tai ar jau reiškia, kad teis
minių būdų nebeliko jų išgelbė
jimui? Skaitytojas.

Atrodo, jog ištiesų pasibaigė 
visi teisminiai .keliai nekaltų 
jaunuolių paliuosavimui. Ta
čiau tas dar nereiškia, kad ne
beliko vilties juos išgelbėti. Vie
na, iškilus naujiems įrodymams 
jų nekaltumo, gali būti iš.naujo 
jų byla;atidaryta teismuose. Tuo 
tarpu svarbiausias kovos būdas, 
tai spaudimas ant valdžios, kad 
ji juos paleistų iš kalėjimo. Pa
vyzdžiui, Alabamos valstijos 
gubernatorius turi galią jiems 
bausmę dovanoti. Taip pat gali 
įsimaišyti Jungtinių Valstijų 
prezidentas ir juos paliuosuoti.

Juk panašiai visi teismai buvo 
užgyrę nuteisimą, pirma mirtin, 
o paskui į amžiną kalėjimą, Tom 
Mooney. Tačiau tai dar nereiškė, 
kad kova už jo išlaisvinimą buvo 
pabaigta. Ir ta kova eis taip il
gai, kol Mooney nebus išlaisvin
tas iš tų gyvųjų kapų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vincui Treikauskui, Gilber

ton, Pa.—Ačiū už iškarpas, bet 
jomis nepasinaudosime. Pas mus 
jau buvo apie tai biskį minėta, 
o plačiai rašyti nėra reikalo.

kn. bažnyčia (atstumas 5 kilo
metrai) ir, be to, dar žydų sina
goga. Tuo būdu Zapiškio davat
kos galės didžiuotis 6 bažnyčio
mis. Pabrėžtina, kad Zapišky 
nėra nė vienos skaityklos, nė 
vieno kultūrinio kliubo. žmonės 
čia labai tamsūs ir sunkiai už
dirbtus centus atiduoda kuni
gams. Nepaisant viso šito šioje 
apylinkėj atsirado susipratusių 
laisvamanių, kurie nori burtis į 
Etinės kultūros dr. skyrių. Ta
da švietimas pakils, bus mažiau 
avelių kirpti, mažiau bus ir vil
nų.

V. Poderis.

ROKIŠKIS
Perdaug Sausa

Dėl stokos lietaus pradėjo 
gelsti ir džiūti šakniavaisiai. 
Išdžiūvo visos kūdros ir lin
markos ir ūkininkai neturi kur 
merkti linų. Vandens stoka 
smarkiai jaučiama ir šuliniuo
se.

Nuostabu, kad vietomis žie
miniai obuoliai ir kriaušės, ku
rie paprastai pribręsta tik spa
lių mėnesį/ šiemet pribrendo 
jau rugpjūčio mėn.

ŠIAULIAI
Nelaimes

IX. 20 d. 17 vai. Papilės vai., 
Lenkų km., kuliant motorine 
mašiną javus, per neatsargu
mą nutraukta kairė koja dar
bininkui žemaliui.

IX. 17 d. 17 vai. Meškučių 
vai., Kančjūnų km. prie kulia
mos mašinos darbo nutraukta 
iki peties kairė ranka darb. 
Noreikai Joriui, kilusiam iš Ru
diškių km. to pat valsčiaus.

Mušeikų Bylos
Pilviškių valsčiaus ribose, 

gegužinių ir vakarėlių metu 
dažnai -įvyksta muštynių, ku
rių dalyviams kartais tenka iš
gulėti kelias savaites ligoninėj, 
kol “atremontuojami.”

Rugsėjo 20 d. teismas svars
tė visą eilę Pilviškių mušeikų 
bylų ir “įžymenybes” O. Tremp- 
nerį ir J. Besasparį nubaudė po 
vienerius metus kalėjimo.

Auburn, Me.
Spalio mėn. 22 d. Androscog

gin upėje paskendo Kazimieras 
Selemonas, sūnus ALDLD 81 kp. 
nario Kazimiero Selemono. Kū

“laisvės” Vajus
“Laisvės” vajus gavimui nau

jų skaitytojų pradeda įsisiūbuo
ti. Drg. Žemaitienė jau visai ar
ti Philadefphijos. O drg. Žukaus
kienė kone, greta Žemaitienės. 
Linksma, kad ir mūsų liaudiški 
menininkai dalyvauja platinime 
savo dienraščio. Drg. Kuzmic
kas jau dovanų arenoje ir drg. 
Kubiliūnas kopia aukštyn. Drg. 
žemaitis jau padėjo ant mapos 
Baltimorę ir rašo, kad darbuo
sis vajuje. Bet daugelis didokų 
kolonijų vis dar ramiai ilsisi, 
nežinia ko laukdamos. Gaila, 
kad kai kurie iš “veikėjų-” dar
bininkiškame judėjime turi ne
apsakomai “šaltus” nervus. Nė 
svarbiausi reikalai jų neišjudi
na. šiandien “Laisvės” vajus yra 
svarbiausias pirmeiviškosios lie
tuvių visuomenės reikalas. Kas 
save skaito veikėju darbininkiš
kame judėjime, tas turėtų žino
ti, kad šiuom tarpu yra jo svar
biausias uždavinys platinti “Lai
svę.”

Dovanų arenoje šiandien stovi 
šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth 1,025
Philadelphia Veik. Kom. 60T 
L. Žemaitienė, Waterbury 582 
K. Žukauskienė, Newark 532 
S. Reikauskas, Hudson . . 367 
P. Bokas, Waterbury .... 364 
A. Kavoliunas, Montreal 355 
S. Kuzmickas, Shenandoah 328 
A. Barčius, So. Boston . . 229 
G. Shimaitis, Montello . . 166

Kai kurie-iš vajininkų peril
gai laikosi ant vietos žemiau pa
duotame surašė:
A. Klimas, Hartford......... 159
ALDLD 96 kp., Sudbury. .148 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 147 
J. Matačiūnas, Paterson ... 126 
A. Lideikienė, Great Neck 119
F. Mazurką, Worcester ... 114
F. Gervickas, Athol............110
L Kubiliūnas, S. Boston .... 99 
A.' Balčiūnas, Brooklyn ..... 98 
J. J. Bakšys, Worcester .... 97 
Clevelando Draugijų Kom. .. 94 
V. Padgalskas, Mexico........94
J. Rudmanas, New Haven .. 91 
P. Šlekaitis, Scranton........89
P. žirgulis, Rochester........86
J. Weiss, Brooklyn............. 84
A. žemaitis, Baltimore........80
S. Urbon, Salem ..-................. 77
S. Sharkey, Easton............ 66
L. Prūseika, San' Francisco 66
S. Paulenka, Lowell............65
J. Anvill, Montreal............. 60
K. Balčiūnas, Brooklyn ... 60
A. Mažalis, Brooklyn............60
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater   ............... 56
J. Bondžinskaitė, Brooklyn . 55
K. Tvarijonas, Rockford ... 55
J. Petroski, Herrin............. 50
M. Bendinskas, Summerlee .. 50 
J. Grumberg, Pittsburgh .. 50 
V. Januška, Richmond Hill . 50 
A. Kazakevičius, Minersville 50 
A. Masilionis, Hartford ... 50 
J. V. Stankevičius,.

Wilkes-Barre .............. 50
V. Naruševičius, Kenosha .. 44 
S. žaltys, Rockford............. 44
A. Vinckevičius, Stoughton . 44 
F. J. Madison-, Youngstown 40 
J. Adams, Grand Rapids . 40
H. žukienė, Binghamton ... 36
J. Kairys, Brooklyn........... 30
J. Mickunas, W. Hazleton .. 27 
C. Shaltis, Freehold........... 27
C. Žukauskas, S. Boston .... 27 
ALDLD 20 kp., Binghamton 22 
J. Gugas, Detroit .............. - 22
O. Kalvaitienė, Maspeth .... 22 
J. Patrick, S. Boston ....... 22 
J. J. Ynamaitis* Union City 22
P. J. Martin, Pittsburgh ... 21
J. Simutis, Nashua........... 20
J. Jukelis, Chicago............. 17
S. Janulis, Worcester........ 12

D. M. šolomskas............  124
P. Buknys ..................... .. 102
P. Baranauskas ................. 48
G. Kuraitis .................  44
J. Valatka ........................... 24 

no tebej ieško, dar nesurastas.
Kazimieras turėjo 20 amžiaus.

Draugams Selemonams reiš
kiama didelė užuojauta. .

ALDLD 31 kp. sekretorius,
A. Kaulakis.
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Artojams Tėviškės Dirvoną

Nors jau pavasaris, 
Bet toks lietingas, šiurpus.... 
Dar skraido šaltas žiemys 
Ir lando į grjčias pro plyšius.
Sutirpo minkštas sniegas 
Saules spindulių glėby, 
Bet dar vis ledas kietas 
Ramiai sau trūni patvory.
Klausykit, jau pavasaris.... 
Pavasaris—pradžia darbų!— 
Kalena žiotimis garnys 
Linguodams raudonu snapu.
Artojai—tėvai, broliai— 
Jau plunkia po laukus.
Tik verčias velėnos—moliai 
Ir raižo vagomis sklypus.
Artojai, ei, artojai—
Jūs duonos fabrikai!
Be jūs išstiptų Kauno ponai, 
Be jūs netuktų jų pilvai....
Be jūsų prakaito ponios 
Nesipuoštų auksu ir šilkais. 
Be jūsų sunkios prociavonės 
Nevažinėtu autais gražiais.
Artojai tėviškės dirvonų, 
Valdovų prislėgta liaudis: 
Išarkit priespaudos perus, 
Išarkit jūs skriaudų šaknis!
Tada pajusit išaušusi 
Pavasarį darbo žmonių!
Mūs tėviškėj pavasarį 
Naujos kūrybos ir darbų.

A. Haris.
Buenos Aires, 1933-6-29 d.

tės? Mūsų draugystės pagarsina vien, kad to
kioj ir tokioj salėj kels ant savo naudos balių 
ir bus šokiai ir kitokį pasilinksminimai (dides
nės vokiečių, prancūzų arba italijonų draugys- ' 
tės turi ir savo gerai išlavintus chorus). Tą 
juk ir mūsų karčemninkai pataiko padaryt: 
pasamdo porą menkos vertės muzikantų ir 
jiems griežiant, jaunimas šoka, o tarpais tarp 
šokių tuština stiklus prie baro. Taip yra ir ant 
mūsų draugysčių vadinamų didelių balių. Ten, 
apart gėrimų, daugiau nėra ką veikti. Teatra
liškų perstatymų ir dainų, žinoma, gerų, ant 
tokių “didelių” balių bęveįk nerengia nors 
draugystėse kitų tautų be to retai kur apsiei-* 
na. Užtai ant balių mūsų draugysčių-užgimė 
nesutikimai, vaidai, o tankiai net muštynės; 
pasitaiko, kad ant baliaus reikia šaukti patro- s 
lės vežimą ir policistus su knipeliais ant sutai
kymo susivaidijusių. Iš nuobodumo, tarpuose 
tarp šokių vyrai tuština stiklus, nuo gėrimų 
apsvaigsta protas, o iš to ir kyla visi žeminan
ti lietuvių garbę vaidai, muštynės ir provos 
Šūduose. Daug geriau būtų, jeigu didelės lie
tuviškos draugystės, kaip antai Brooklyne, pa
kviestų New Yorko teatrališką trupą arba Gie
dorių draugystę. Iš teatro ir koncertų būtų 
didesnė nauda, žmonės priprastų prie žmoniš
kesnių pasilinksminimų ir geresnio laiko pra
leidimo; dabartiniai mūsų baliai, bažnytiniai 
fėrai demoralizuoja žmones, palaiko tarp lietu
vių girtuokliavimus. Ar ne laikas jau sykį tą 
apleisti ir rengti žmonėms doresnius pasilinks
minimus?

L. Ereminas.

Kelkime Giesmę!
žemiau telpančio rašinio autorium buvo 

L. Ereminas, pirmas lietuvių liaudies chor- 
vedis, miręs spal. 21 d., 1927, Brooklyne. 
Rašinys tilpo “Lietuvos” num. 50, 1901 m.

Lapkričio 5 d. Brooklyn© Aido Choras 
ruošia gražų paminėjimą dešimtmetinių 
sukaktuvių nuo velionio L. Eremino mir-

' ties.—“L.” Red.
Perskaitęs laikraščiuose apie rengiamą ant 

naudos Tėvynės Mylėtojų Dr. Teatrą ir aš ant 
to teatro nusidaviau. Teatras buvo atloštas ge
rai, už ką priguli garbė jo parengėjui, P. V. Am- 
brozevičiui. Bet kodėl nors tarpuose nebuvo 
girdėt giesmės, kodėl nepasirodė su tokiu var
gu sutverta D-ro Kudirkos Giedorių Dr.? Ar 
ji nepritaria Tėvynės Mylėtojų Dr., kuri ren
gė teatrą, ar D-ro Kudirkos giedoriai išnyko? 
Paklaustas vienas iš aktorių pasakė, kad kuopa 
nenori nieko bendro turėti su Varnagirio cho
ru. Kas tai yra? Dr-stė D-ro Kudirkos nėra 
Varnagirio, ką parodo ir pats jos vardas; D-ras 
Kudirka pirmutinis parūpino medegą lietuviš
kai dainininkystei, todėl ir daugumas giedorių 
draugysčių Amerikoj jo vardą nešioja, kunigas 
Varnagiris ant-pakėlimo lietuviškų giedojimų 
niekuom nėra prisidėjęs, todėl jis ir prie D-ro 
Kudirkos Dr. nieko negali turėti.

Aš buvau vadovu D-ro Kudirkos choro nuo 
19 d. gruodžio, 1899 m. iki 14 d. birželio, 1901 
m. Atsisakiau per laišką dėlto, kad reikėjo ra
šyti tekstą. Neužilgo išeis .iš po spaudos mano 
lietuviškų dainų rinkius, tai tąsyk nereiks nė 
teksto rašyti.

Daina nuo labai senų gadynių buvo visų tau
tų godojama ir šiandien pas visas civilizuotas 
tautas ji visų godojama ir augštai pasikėlė. Ir 
mes, lietifviai; todėl nepasilikime užpakalyj ki
tų. Medegos yra neišsemiamas šaltinis mūsų 
tautiškose meliodijose, mokėkime tik tuos mū
sų tautos dvasiškus turtus sunaudot. Vokie
čiai, prancūzai, italijonai, net mūsų pusbroliai 
latviai nė ant vieno didesnio susirinkimo net 
ant vieno baliaus neapsieina be dainų; nėra 
ten miestelio, kuris neturėtų gerai išlavinto cho
ro, kadangi ten žino, kad muzika ir giesmė 
pakelia žmogaus jausmus, padaro jį geresniu; 
tą supranta antai ir krikščioniška bažnyčią, ku
ri į dievmaldystą, kaipo priedą įvedė muziką 
ir giesmę, kurios įvestos kaipo geriausias įnagis 
pagerinantis žmonis, tik ypač pas lietuvius, 
dvasiški j a, per savo nesupratimą, nemoka nau
dotis ir nupuldė giedojimą bažnyčiose, draudžia 
žmonėms dainuoti namieje; muzika ir giesmė 
krikščioniškoj dievmaldystoj įvesta ne ant iš- 
m el dim o Dievo malonės, kadangi Dievui užten
ka ir meldimo misly, jis jas žino, bet yra tai įna
gis įkvėpimui doriškų jausmų žmonėms. Kodėl/ 
lietuviai nesirūpina apie pakėlimą dainininkys-

Lietuvių Meno Sąjungos 1-mo Ap
skričio Konferencijos Protokolas
Apskričio Konferencija Įvyko 10 d. Spalių, 

Lietuvių Auditorijoj, Chicago, Ill.
Konferenciją atidarė Apskričio pirmininkas 

drg. J. Stulgaitis, 11 vai. ryte. Mandatų komisi
ją paskyrė iš A. Stalnionio, Roseland ir Law- 
dąnsko iš Rockfordo. - *

Iki komisija mandatus peržiūrėjo, tai drg. 
H. Jagminas, “Vilnies” redaktorius, skaitė pre- 
lekciją apie darbininkiško meno kūrybos tobu
lumą. Jis atžymėjo ir mūsų sąjungos darbuotę 
meno srityje per 10 metų gyvavimo. Konven
cijos dalyviai turėjo gerą pamoką iš rūpestingai 
prirengtos prelekcijos. Mandatų komisija ra
portavo, kad yrą delegatai nuo keturių chorų: 
Nuo Laisvės Kanklių Mišraus choro A. Guze
vičienė, D. Kundrotą, Albina, Povilionis, J. 
D. Bendokaitis, A. Petraitienė ir J. Stulgaitis; 
nuo Lietuvių Darbininkų Aido Choro, Roseland, 
St. Lesčauskas, Ad., Lesčauskaitė, L. Mikutis, 
Josephine Mikutis ir Klibienė; nuo Laisvės 
Choro, iš Rockfordo, K. Lawdanskas; nuo Ly
ros Choro, iš Kenosha, Gene Lukmaniūtė.

Konferencijos pirmininku išrinko Stalnionį, 
raštininku J. D. Bendokaitį; rezoliucijų komi
sija A. Lesčauskas,-K. Guzevičienė ir J. Stul
gaitis.

Apskričio valdybai užklaustas konferencijos, 
ar jai suteiks balsavimo teises, vienbalsiai nu- , 
tarta suteikti teises.

Viso konferencijoj buvo 21 dalyvis spren
džiamais balsais.

Apskr. sekretorius J. D. Bendokaitis pas
kaitė praplėsto susirinkimo, birželio 7 d. pro
tokolą, kurį priėmė.

Apskričio komiteto pirmininkas J. Stulgai
tis raportavo apie Apskr. darbuotę. Jis pažy
mėjo, kad komitetas su chorais ir meno grupėm 
bandė kooperuoti geriausia ką galėjo, bet vasa
ros metu nebuvo galima daug ką nuveikti. Pa
žymėjo, kad Waukegane choras yra, darbuoja
si kiek gali. Taipgi pažymėjo, kad buvo nuvy
kęs į Gary pasitarimui choro reikalais. Ten 
numatoma choro sukūrimas trumpoj ateityj.

J^ D. Bendokaitis, Apskričio komiteto sekre
torius raportavo, kad daugiausia teko susiraši
nėti su Lietuvių Meno Sąjungos Centru, taipgi 
su z chorais. Apskričio iždininkas pranešė, kad 
Apskritys turi ižde $49.47. Jis taipgi pažymė
jo, kad Apskr. .skolingas Ch. Schultž $62.fe ir 
Batutis $7. Konferencija nutarė, kad pinigus 
išrinkti iš skolininkų. Valdybai davė įgalioji
mą.

Apskričio valdyba aukavo sekamiem tiks
lam : $5 “Vilnies” šėrininkų suvažiavimo pa
sveikinimui ir $2 gegužinei. s K

Valdybos raportai po visapusio apdiskusavi- 
mo priimti.

Chorų delegatai raportavo apie jų veikimą 
ir stovį. Lais. Kanklių Mišrus Choras turi 70 
narių. Veikia plačiai, šiuo laiku rengiasi prie 
koncerto gruodžio 12 dieną. Ižde turi apie $180. 
Kenoshietė delegatė pranešė, kad Kenosha Ly-

ros choras turi 40 narių. Jieško tinkamos ope
retės suvaidinimui. Chorą mokina Kenstavi- 
čius. Pinigų ižde $150. Lawdanskas raportavo, 
kad Rockfordo Laisvės choras turi 43 narius. 
Chorą palaiko visos progresyvės organizacijos. 
Choras pageidauja naujų veikalų. Vadovauja 
jauna mergina, bet sugabi muzikė.

Lietuvių Darbininkų Roselando Aido choro 
delegatai raportavo, kad jų choras turi 74 na
rius. Chorą vadovauja St. Lesčauskas. Dabar
tiniu laiku mokinasi operetę “Nebaigta Kova.” 
Delegatai nusiskundė, kad neatsako ant laiškų, 
kuriuos choras siuntė d. šalinaitel; Brooklyno 
Aido choro mokytojai. Du laišku siuntė, bet 
negavo atsakymo. Roselando Aido choras turi 
$80 ižde.

Nutarta, kad mūsų chorai, kurie turi suhar
monizuotų dainų, o jų centrui nesiuntė, kad 
pasiųstų. Centras gal jas dar pagerins, išleis, o 
tuomet ir kiti cjiorai galės tas dainas dainuoti.

Taipgi pasitarta centro paramos klausimu. 
Jeigu centras neturi užtektinai pinigų naujų 
veikalų, operečių ir dainų išleidimui, tai lai 
atsišaukia į chorus, pasiunčia laiškus, o po 
.$5* ar daugiau paaukausim.

Konferencijoj buvo iškelta klausimas, ar šiuo 
laiku pažangūs chorai gali bendradarbiauti su 
Lietuvos tautininkais ir Smetonos valdžia. Chi- 
cagos Pirmyn choras, kuris buvo žinomas kai
po pažangus, socialistiškas choras, rengiasi va
žiuoti 1938 metais dalyvauti dainų šventėj.

Tuo klausimu rezoliucijų komisija pasiūlė 
rezoliuciją. Rezoliucija vienbalsiai priimta ir 
nutarta pasiųsti visiems laikraščiams. Rezoliu
cijoj smerkiamas Pirmyn choro pasimojimas 
ir kviečia pažangią visuomenę Pirmyn choro 
žygio neremti.

Daugiau svarbių reikalų neesant, menininkų 
konferencija ėjo prie pabaigos. Sekamiems me
tams išrinkta valdyba: A. Petraitienė, St. Les
čauskas, L. Mikutis, Al. Lesčauskas, J. D. Ben- 
dokaitis, A. Garšinskienė, Josephiene Mikutis, 
J.. Stulgaitis, P. Kazeliūnas, K. Guzevičienė ir 
D. Kundrotas,.

Konferencija nutarė, kad rezoliucijų ir pro
tokolo kopijas pasiųsti laikraščiam irx choram.

Konferencija instruktavo komitetą skubiai 
imtis darbo ir nurodė į pirmo susirinkimo die
ną, spalių 22. • , x

Konferencija užsidarė 2:30 v. po pietų. Vi
si delegatai buvo pakilusiame ūpe. Sudainavo 
tarptautinį darbininkų himną. Vakare įvyko 
šaunus Apskr. koncertas.

A. Stalnionis, pirm.
J. D. Bendokaitis, rašt.

Pareiškimas Dėl Pirmyn Choro 
Pasirengimo Važiuot į Lietuvą
Lietuviu Meno Sąjungos 1-mo Apskričio lai- 

kytoj konferencijoj, spalių 10 d., 1937 m., buvo 
plačiai tartasi apie lietuvių meno reikalus ir 
mūsų chorų darbuotę. Buvo apdiskusuota ir 
Pirmyn choro rengimasis važiuoti į Lietuvos 
valdžios rengiamą dainų šventę 11)38 m.

Konferencija ėmė domėn ir tą faktą, kad 
Lietuvos valdžia jau pasiūlė Pirmyn choro ko
mitetui $3,000 kelionės lėšų padengimui iš Chi- 
cagos į Kauną ir atgal. v * ,

Kiek mums žinoma, Pirmyn choras dalinai 
jau yra susitaręs su Lietuvos valdžia ir jau iš
rinko komitetą, kuris rūpinsis sukelti kitą dalį 
lėšų renkant aukas iš visuomenės.

Konferencija daugiausia domės kreipė į tą, 
kokia bus nauda iŠ Pirmyn choro dainų marš
ruto Lietuvos liaudžiai ir amerikiečiam lietu- 

1 viam ? _ 1
Dainų šventę rengia tautininkai. Tai tie pa

tys elementai, kurie 1926 metais smurtu pa
sigrobė valdžią; pamynė žmonių teises, išgrio
vė unijas, kultūrines, politines ir sociales orga
nizacijas; atėmė darbininkam streikavimo tei
sę; įsteigė koncentracijos stovyklas; brutale, 
fašistine jėga valdo kraštą. * >

Pihnyn choras savo dalyvavimu dainų šven
tėj užgirių fašistų darbus.

Todėl, Lietuvių Meno Sąjungos 1-mo Apskri
čio konferencija apsvarsčius tą, kas aukščiau 
pasakyta: ,

Ir tbliau, kadangi mūsų chorai ir pats Aps
kritys priklauso prie Amerikos Lietuvių Kon
greso, o Kongresas ne tik nusistatęs neremti 
fašistų valdžios, bet veikįa, kad padėti Lietu
vos žmonėm kovoti už demokratijos atsteigimą 
Lietuvoje:

Tad pareiškiame, kad mes esame priešingi 
Pirmyn choro dalyvavimui fašistų rengiamoj 

"dainų šventėj, Kaune, 1938 m., ir choro marš- 
rutavimūi fašistų rengiamose iškilmėse.

Toliau, Lietuvių Menininkų 1-mo Apskričio
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EXISVi Puslapis Ketvirtas

. M. šolomskas. Philadelphia, Pa.
OJE
padėtį, tik dabar 
ių perdėjimų, tai 
x mūsų pozicijas, 
patronus, unijų n

’anas milicininkas 
■is ir užklausė:
.nimo jėga naujų

indien padrūti-

kad padrūtinimų 
<ti. Trečias kovo

jimų trijų-ke- 
kad būk mū-

)itonas—bepro- 
d tikra skerdy- 

, kad jie nori pa- 
ą ir įstoti į kitų

nori išsireikšti?—

s vaikinas ir pri
dėjo. Jis pareiš- 

rmijos kovoto- 
„ išsireikšti.
'itonas,—tai jūsų 
ai privalo išrišti 
isų.

kalbėjo. Tarpe

vi- -kaimynai nori- 
) > milicijos būrio, 
na, tarnauja dau- 

Tnų.
džius, kad kapi- 

vingas, pasirengęs 
. visi pasiliks pozi-

ne,—pridėjo jis,— 
toj as ir nematau 

saužudystės.
ienas kovotojas

I laikraščių ži- 
/osėdis įvyks šio- 

mes laikydami 
priešo pirmyn 
tratinės vaisty

tus)

t Conn. Valstijoj
o puslapio)

Taip ir reikia!
w Haven draugai aiš- 
sunku įsteigti chorai, 

/yriausioji priežastis— 
i atsirastų vedėjas, ten 

’itaine šiuo sykiu vedėjų 
sie inamai, tik stokuoja 
/ Ten gal kai kurie ne- 
no ir už tai choras ne- 
čiai svarstyta viename 
kime, kad įsteigti du- 
'os vienas .apsiėmė tų 

daugiau talkos, daly-

Oft pasekmės, kaip ra- 
lonės su chorais, re

ta gera dalis -finansų

•.ose gyvumų, nutarta 
xugę B. šalinaitę, kuri 
jsamus chorus su marš- 
įgiau žinojimo apie dai- 

.• abelnai dailę darbinin- 
; būtinai turėtų pašvęst 

nt vienų ai’ du sekma- 
yra dalyvavus su pre
se gero; dar daugiau 
ad visi chorai bandys 
*ių dainų ir vaidinimų 
'ksti pavasarį bus ren-
4 pažmonys Hhrtforde 
ų Diena.
inkta ir jai palikta 

priderės visi surasti 
yti, choruose netikslu- 
choram ateiti į pagel- 

ūrėti, kad veik visuose 
dramos grupės. Chorai 
ainavimu, bet ir vaidi- 

buvo mintis. Ir atei- 
erencijas prirengti kuo 
patraukiančias į jų jau-

Vikutis.

• Formuojasi Liet. Kom. 
Frakcija

Kaip' žinoma, iki šiol Liet. 
Komunistų Frakcijoj buvo te
beūkę tik apie keletas narių ir 
žinoma toks mažas skaičius 
draugu7 negalėjo sulošt svar
bios rolės lietuvių darbininkų 
judėjime, žodžiu sakant, ne
buvo kontrakto, draugiško su
sitarimo veikime, kad ir pa
žangiose organizacijose. Taigi 
dabar keletas veiklesnių drau
gų susibūrė į Liet. Kom. Frak-

Naujas Old Gold Kontes- 
tas Pačiame Aukštume

Lengva Klausimai Išrišti
Didelį entuziazmą tarpe sveturgi- 

mių sudarė naujas Old Gold Cigare- 
tų kontestas, kuriame dovanomis ski
riama $250,000. Tūkstančiai naujų 
lenktyniuoto jų stoja kas savaite, kad 
laimėjus pirmą dovaną $100,000.

Dar vis yra užtektinai laiko, kad 
stojus j šį kontestą, kuris tiek daug’ 
sukėlė domesio žmonių tarpe ypa
tingai organizacijose, kur yra plati
nami Old Gold Piešinių Buletinai.

Tik pamąstykite! Pirma dovana 
$100,000 ir dar 999 kitų dovanų, ku
rios sudaro $150,000. Mes patariame 
jūsų skaitytojams, kad jeigu jie dar 
nestojo i kontestą, tai tegul tą pada
ro ir nepraleidžia šios progos. Dar 
vis . yra laiko išlaimėt! laimę. Jokio 
mokslo ir speciališkumo tam nerei
kia. Papraščiausias darbininkas gali 
laimėti didžiausią dovaną, kaip ir ko
legijos profesorius. Čia nėra jokio 
sunkumo išrišimui klausimų. Kontes- 
tantas paprastai vartoja savo kasdie
ninius žodžius, kad suteikus reika
lingus atsakymus piešiniuose.

Viską ką jūs turite padaryti, tai 
nueiti pas jūsų artimiausią cigaretų 
pardavinėtoją ir paprašyti pas jį ofi
ciali Old Gold Piešinių Buletiną su 
visomis taisyklėmis ir nurodymais rei
kale kontesto. Sekite tuos nurody
mus atydžiai. Jeigu jūsų cigaretų 
pardavėjas negali suteikti tą medžia
gą, tai rašykite į šį dienraštį.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite. tuo jaus.

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

-J. BARKUS 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

ei jų ir nusprendė būtinai išau
gini Lietuvių Komunistų Frak
cijų skaitlingesne ir daugiau 
veikiančia. Kadangi dabar ei
na Komunistų Partijos vajus 
gavimui naujų narių į partijų, 
tai virš minėta grupė draugų 1 
nutarė surengti labai svarbių 
prelekcijų klausimu: “Karo 
pavojus ir artimiausi komu
nistų bei jų geriausių simpati- 
kų uždaviniai.” Tokios prolek- 
cijos įvyks lapkričio 14 d. Liet. 
Rusų name. Prelegentas, ma
nome, bus Liet. Kom. Frakci
jos Centro Biuro sekretorius, 
d. A. Bimba ir kiti vietiniai 
draugai, kitais klausimais.

Todėl rengimo komisija at
sikreipia į geriausius simpati- 
kus Komunistų Partijos, pa- 
kviesdama draugiškai daly
vauti kuo skaitlingiausiai tame 
mitinge. Vėliau bus daugiau 
pranešta apie tai. Komisija.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
r

DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ v

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
amatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus,, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- t 
jo. Ši daktaro naujoji medicina pa- j 
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo Vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite* jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kamnas Inman St., 
art4 Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
.....—-......... -......... .... .............. .......... . .... —»i

PAMATYKITE GRAŽIĄ MUZIKALIŠKĄ OPERETĘ

"Meiles Nuskriausta”
Vertė iš anglų kalbos Amilija Jeskevičiutė ir Bronė šalinattė

Stato Scenon ir Suvaidins Sietyno Choras

Šeštadienį, 6 d. Lapkričio-November, 1937
Pradžia 7 vai. vakaro. — Įžanga-75c ir 50c

Šv. Jurgio Salėje, 180 New York Ave., Newark, N. J.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Jau žinote iš praeities, kad Sietyno 
Choras visada duoda gerus parengimus ir gražiai suvaidina operetes. 
Šiuom kartu bus perstatyta nepaprastai graži muzikališka operetė. 
Tad nepraleiskite progos jos nepamatę.

Apart sulošimo operetės, kompozitorė Bronė šalinaitė duos muzikos 
lekciją, dainuojant bei demonstruojant Oktetui Aidbalsių iš Brooklyno. 
Ji aiškins muzikos vystymosi istoriją, nuo paprastos liaudies dainos iki 
klasiškos. Tai bus svarbus supažindinimas su meno reikšme.

Po Programai Šokiai iki Vėlumai Nakties
Pamatysite gražią operetę, išgirsite puikios muzikos ir smagiai pa

sišoksite. Tad būkite visi ir visos. RENGĖJAI.
'..............

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

I

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewea eleveitcrio stoties. TcL Krergreen 7-8886

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. iXūsų duonų valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS



Leningradas Ruošiasi

ŠYPSENOS PITTSBURGH. PA
Telephone: EVergreen 8-1770 CHARLES

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) BARBER SHOP

Laidotuvių Direktorių.

NUOTAIKINGA KELMĖ
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J

Tel. Stagg 2-5938

Clement VokietaitisBEER WINE LIQUOR
LIETUVIS ADVOKATASWholesale and RetailBALTIMORE, MD

88 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue
PATERSON, N. J

OFISO VALANDOS
nuo 1—1 dieni} ir nuo 7—8 vakare

on
apy

HARTFORD, CONN
Kings, to be consumed

on

170
Telephone Stagg 2-4409

Muleranka
Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

PATERSON, N. J
įvyks

Grand Rapids, Mich CLEVELAND, OHIO
ne

(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Valgykite Medų
iki 85c į valandą. Rodosi, tai mados automobilius.

reikalavimai 84-02 JAMAICA AVE
Valgykite Medų Vietoj CukrausPriei Forest Parkway

rei

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Kom NEWARK, N. J

READING, PA
Nžra valandų sekmadieniais.

(Ž56-257)Kom

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N660 Grand Street

susi

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą Tarp Union Sų. ir Irving PL

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

WORCESTER, MASS

Lietuviai Komunistai rengia

____ __ Borough of 
Kings, to be consumed

530 Summer Ave., arti Chester Ave.

American Rest.
Brooklyn, N. V

REIMANN 
Bar & Grill 

Brooklyn

čionai dar tebestreikuoja

darbo savaitė, nemažiau

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5048 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Throop Ave., 
of Kings, to

dalykų aptarti
(254-256)

mai: pripažinimas unijos

306 Union Ave. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten. Eyck ir Maujer Sts.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 89 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam
Fulton St., Borough of 

of Kings, to be consumed

ABRAMOWITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1796 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THE BETTER DAIRY,'INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

& JOSEPH De NICOLA
& J. Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1330 has bcdn issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Sutter Ave., 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1233 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 346 East Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MILLER 
(Wallabout Market)

346 East Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3333 
Brooklyn, County 
on the premises. 

JOHN SCOCA 
d-b-a J. 

3333 Fulton St.,

402 Metropolitan Ave.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1739 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH DE BARBIERI
1739 Broadway, Brooklyn, N. Y.

ALD.LD 143 kp. rengia balių, Nov. 
6, Poinsettia Hall, 216 'Washington 
St. Pradžia 7 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Balius bus ant antrų 
lubų

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
d-b-a Livingston Restaurant, Bar & Grill 

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1106 has beerf issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER POULOS 
(d-b-a Pete’s Restaurant)

456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1451 has been issued io the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic 
Morrell 1 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291^3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave. Brooklyn, N. Y.

DIEGO AIELLO 
Pizzeria Bell’ Vedere

161 Rockaway Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 132 A 
of the . Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 E. New York Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SANTO MESSINEO 
1762 E. New York Ave. Brooklyn, N. Y.

110 E. 16 St
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 Myrtle Avę 
Brooklyn, County oT 
on the premises.

JAMES 
Reiman’s

1556 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1092 lias been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6004 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KERR 
•6004 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1274 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS J. SHIELDS
1274 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Fort Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE E. WILLS
138 Fort Green Place, Brooklyn, N. Y.

Ekstra Svarbus Susirinkimas
Sekmadienį, spalių 31-mą, 10 vai 

rytd jvyks svarbus susirinkimas Vei
kiančio Kom. narių, “Laisvės” skai
tytojų ir pritarėjų. Malonėkite da- 
lyvauti. Bus svarstomas Lietuvos De
mokratijos gynimo klausimas. — 
Kom. narys Žalimas.

NOTICE is heręjjy given that License No. 
RL 1036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 287-289 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Leningradas, kur proletari
nė revoliucija prasidėjo 1917 
metais, smarkiai ruošiasi prie 
20-ties metų sukakties. Piešė
jai pagamino daug istorinių 
paveikslų, skulptoriai pasižy
mėjo savo srityj. Visi darbi
ninkai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 727 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bd consumed 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
727 Wythe Ave), Brooklyn, N. Y.

Kodėl vyrams nesušilti, 
Vienam kitą nepamilti, 
Juk šiandieną—rugiapjūtė 
Ir todėl taip turi būti.

Verslininkų kaip nebuvo, 
Jie senai jau čia pražuvo; 
Juos išnaikino užgulęs 
Kvapas toks, dvokiąs cibulės

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 746 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail unddr Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 311 Sheffield Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to be consumed on the 
premises.

JACK N. RACHMELER
311 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS
119 Belmont Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4402-4 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS J. HORGAN 
4402-4 Avenue II Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1213 -has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 So. 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
MEYER FREEMAN

5. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

Šiaip kelmiečiai nuotaikingi 
Nors kai kam yra skolingi, 
Betgi juos nelicituoja, 
Ir todėl jie sau ūlioja.

Section 76 of 
Beverage Control Law at 29 

Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

HYMAN CHARNEY
29 Morrell St., 1 Brooklyn, N. Y.

Taipo pat ne be patiekos 
Turi dvi geras aptiekas, 
Jei neluptų jos su skūra, 
Būtų visiška kultūra.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios " duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Tiek vargšelė ji paseno 
Kad visai nusigyveno, 
Ir kas eidamas pro šalį 
Perskaityti ją negali.

LDS 123 kp. susirinkimas 
sekmadienj, lapkr.-Nov. 7 d. 
kanausko Svet., 10 vai. ryto. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime daug 

J. Matačiunas.

Taigi geria ir dainuoja, 
Kas rytoj bus—negalvoja, 
Kam be reikalo galvoti, 
Verčiau linksmai paūlioti.

Kelmėj nuotaika pakilus, 
Nors truputį kiek sušilus,— 
Mat, prie šnapso šilta daros 
Mažučiukuos restoranuos.

WM. LOMUSCIO 
Bar & Grill 

Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1165 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM LAWLOR
(d-b-a Last Chance Bar & Grill) 

1165 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopa laikys savo 

rinkimus naujoj vietoj, Lietuvių sve
tainėj! Hollins St. Sekantis susirin
kimas įvyks 4 d. lapkričio, naujoj 
vietoj. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai privalote atsilankyt į šį susi
rinkimą, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui.

Taipgi pranešu, kad LDS 48 kuo
pos finansų sekretorius persikėlė 
gyventi į naują vietą, 2108 Penros 
Avė. — Sekr. S. Raymond.

(256-258)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section- 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161-3 — 43rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY KANE 
161-3 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

apie 1200 forničių (baldų) iš 
dirbėjų, vadovaujant CIO. Pa 
maliniai streikierių reikalavi

NOTICE-.is hereby given that License No. 
GB 10668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Lincoln Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB ALEXANDER
& JOSEPH ALEXANDER 

d-b-a Sunlife Dairy _
29 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

1660 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

Sekmadienj, spalių 31-mą bus ro
doma Europa Teatre, 312 W. Bal
timore St. jdomus judis “Baltic De
puty” su angliškais parašais. Įžanga 
po 12:30 vai. dieną 25c, vakare po 6 
vai. 40c. Šį judį stato scenon Amki- 
no. Prašome visų dalyvauti.

' (255-256)

Dar kelmiškiai jaučia gėdą 
Kad šviesa juos biskį ėda, 
Už elektros apšvietimą, 
Daugiau lito iš jų ima.

• (“Kuntaplis”)

been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 555 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises.
PHILIPP LAUBEN

555 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

Jei kalbėt apie draugijas, 
Senai miegas jas prarijo, 
O jei dar kuri išlikus,— 
Vistiek pat jinai nuplikus

50c į valandą paprastiem dar 
bininkam, o mechanikams —

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

palengvina pergalėti šaltį

NOTICE iš hereby given that License No. 
RL 6592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol1 Law at--170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 

the premises.
LEO PROCE & 

Stuyvesant 
Stuyvesant Ave.,

Am. Lietuvių Darbininkų Literatū
ros 4-tas Apskr. rengia Koncertą 
dienraščio “Laisvės” naudai, kuris 
jvyks 28 d. lapkričio-Nov. Lietuvių 
Mokslo Draugijos Salėje, 142 Orr 
St. (Soho dalyje). Pradžia 7 v. v. 
Įžanga 50c ir 35c. Programoj daly
vaus Mainierių Kvartetas iš Shenan
doah po vadovyste Judzentavičienės, 
apart jų bus gerų vietinių talentų. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti ir išgirsti puikią programą. — 
Rengėjai. (256-258)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4719 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANNON’S BAR & GRILL 
4719 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section’ 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Nostrsuid Ave., Rpi'.ough of Brooklyn, Cp.unjįy 
of Kings;, fb bė consumed on' the premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

889 Nostrand Ave., Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5.18 Grand St., Borough of\ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

organizacijos n 
Raudonosios Armijos kovoto 
jai smarkiai rengiasi prie lap 
kričio 7 dienos.

C. L. Komitetas rengia šokius 
delioj, 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 Cleveland© Komiteto šaukiamos 
konferencijos, kuri prasidės 10 vai. 
ryto tą pačią dieną. Visi pažangus 
lietuviai kviečiami dalyvauti, kaip 
konferencijoj, taip ir parengime. Pa
dėkime mūsų broliam ir sesutėm 
Lietuvoj geresnę tvarką atsisteigti. 
— Komisija. (254-256)

Draugai darbininkai, laiky
kimės vienybės, mokykimės 
pažinti savo klasės reikalus ir 
unijbs naudingumą, o tada 
mums nebus sunku kovot ir 
laimėt pergalę. Unijistas.

Lietuviškų Draugysčių Komitetas 
užkviečia visus vietinius ir iš apy
linkės svečius 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

(254-256)

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

50 Court Street
T*A Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

bet 
turi

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim

Rusų ir lietuvių užlaikymo namo 
komitetas rengia savo nariam ir jų 
simpatikam , labai graęų ir svarbų 
parengimą, paminėjimui 20 m. Ru
sijos revoliucijos laimėjimų. Įvyks 7 
d. lapkr.-Nov., 725 Fairmount Ave., 
3-čią vai. po pietų. Bus duodama 
skani paukštienos vakarienė ir graži 
koncertinė programa, taip pat turėsi
me kalbėtojų nuo rusų ir lietuvių. 
Prašome visų draugų sugrąžinti visas 
garsinimo kortas nevėliau iki *3 d. 
Nov. Kviečiame visus dalyvauti. — 

(256-257)

Rag Imperial Furniture Co. 
ir gi vis daugiau streiklaužių 
atsirandu po policijos protek
cija. Grand Rąpids Chair pa
seka'* Imperial dirbtuvę. Gerai 
laikosi sekančių dirbtuvių dar
bininkai : Widdicomb Furni
ture Co., John Widdicomb Co. 
ir The Gunn Furniture Co.

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

sivažinėjimams.
231 Bedford AvenuePHILADELPHIA, PA.

ALDLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 1, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 7:30 v. v. Draugai, da
lyvaukime visi šiame susirinkime, nes 
reikės išrinkti delegatus į 6-to Apsk. 
Taip pat reikia pasimoketi duokles, 
kad nebūtų sarmatos 10-tai kp., kuo
met išduos raportus iš kitų miestų 
laike Apskr. konf. — J. S.. Rainys, 
sekr. (256-257)

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

vB ' jjK / Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER- 
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
VYS, HEMORROIDA1 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-SPINDULIA1S IŠEGZMINAVIMAI

Šį sekmadienį, spalio 31 d., 
(Nov. Lietuvių Brolių Drau
gystė duos puikų bankietą. 
Vakarienė bus duodama 7-tą 
vai. vakare, po vakarienei bus 
šokiai. Bus svečių iš kitų mies
tų, jų tarpe ir Dr. Kaškiaučius. 
Įžanga $1.25. Skaitlingai susi
rinkite, skaniai pasivalgyti ir 
pasišokti. Rengėjai.

(255-6)

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai

Prielankus Patarnavimas

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1894-96 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyq, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTLIN 
1894-96 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir. salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio*

NOTICE is hereby., given that License No. 
RL 2450 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1960 Flatbush. Ave., Borough of 
Brooklyn, x County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR BRESTLIN
1960 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

pra
kalbas, kurios įvyks 30 d. spalių, po 
num. 62 Lafayette St. Pradžia 7:30 
vai. Įžanga veltui. Kalbės drg. J. 
Bondžinskaitė iš Brooklyno, kuri ne
senai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. 
Jinai pasakys daug įdomių dalykų, 
todėl kviečiame vietinius ir iš 
linkės dalyvauti. — Kom.

(255-256)

NEDALIOMIS 
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

Gyvuliams globoti skyrius 
Jau senai nebeįkyrus, 
Nors dar iškaba ir liko, 
Bet ir ją vargai ištiko.

A. VMM A lUOlHHjį ZTkVtJ,, VI JUiVV

County of Kings, to bė consumed on 
premises.

“ MICHELE LISCHIO ; 
d-b-a Michael’s Its 
1053 Flushing Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail dnder Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 60 St. 
Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

/ GRABORIUS
/ (UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinamą kainą

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

paprasti 
streikieriai labai sunkiai 
už juos kovoti.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 00095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lat at Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB 
Foot of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic' Beverage Con
trol Law at 535 Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under' Section 76 of 
Beverage Control Law at 215 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.
BELLE WEISS

215 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DR. Ir. ZINS
New York

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the' Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081-1083 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA 
Evergreen Grill

1081-1083 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

J. Jasaitis, 25 kp. finansų sekreto
rius persikėlė j kitą vietą. Laiškais 
ir kitokiais susisiekimais kreipki
tės šiuom antrašu: J. -Jasaitis, 539 
Washington Blvd., Baltimorer,xMd.

(255-256)

Miesto valdyba su bosų 
kalavimu nutarė siųsti poli
ciją prie streikuojančių dirb
tuvių, kad apginti skebus. Po
licija ponų, reikalavimą labai 
noriai pildo. Jau prie vienos 
dirbtuvės devyniems darbinin
kams galvas sudaužė; neap
lenkė ir vietinio CIO organiza
toriaus, Harry Spencer, ir jam 
galvą sūrtiušė. Bėda, kad dar
bininkams trūksta vienybės ir 
klasinio susipratimo. Jau Lu^įe 
dirbtuvės streikieriai šiuo sy
kiu pralaimėjo, nes nesilaikė 
vienybės ir neklausė unijos pa
tvarkymų. Kada sugrįžo dirb
ti neorganizuotai, tai bosai tū
lus darbininkus paleido iš dar
bo visiškai.

NOTICE 1b hereby given that License No. 
RW 840 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
182A of the Alcoholic Beverage Cofitrol Law
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Puslapis šeštas — VIETINĖS ŽINIOS

Jauni ir Seni, Pėsti ir Važiuoti, Urmu Traukįme 
Pamatyt Komediją “Išdykus Pati”

Iš Lietuvių Kriaučių . 
Susirinkimo

< Mūsų lietuviška publika my
li matyti juokingas komedijas, 
todėl viena iš tokių juokingų
jų komedijų bus suvaidinta šį 
sekmadienį—“Išdykusi Pati.“

Apie vaidintojų tinkamumą, 
bei jų kvalifikacijas, reklamos 
nerėikia—jie patys save atsi- 
rekomenduos nedėldienio va-

kare, 31 spalių, Labor Lyceum 
svetainėje ant estrados.

Komedijos autorius ir reži
sierius d. J. Juška, vaidintojus 
surinko ne tuos, kurie sutiko 
vaidinti, bet tuos, kurie tiko 
savo rolėse.

J. Juška

Vaidintojai, su režisierium 
Juška priešakyj, pilnai prisi- 
ruošę šiuom kartu sumušti re
kordą iki šiol vaidintų lietuviš
kų veikalų. Visi pilni energi
jos, tinkamai išsilavinę—kaip 
su kalba, taip su pačiu vaidi
nimu.

Vieta visiems gerai žinoma: 
949 Willoughby Ave., Labor 
Lyceum Svetainėje. Pradžia 
5-tą valandą po pietų.

Todėl, varde Lietuvių Liau
dies Teatro, pačių vaidintojų 
ir rengėjų, užkviečiama vietos 
ir plačios apylinkės lietuviška 
publika pamatyti šį naują kū
rinį—komediją “Išdykusi Pati.“

Pasimatysime nedėlioję, La
bor Lyceum Svetainėje.

L. L. T. Sekr.,
P. B.

Kaip ir Už Ką Brooklyne Balsuoti į 
Miesto Tarybą?

(Išsikirpk šį balotą, nusi
nešk į balsavimo vietą ir pa
gal jį sunumeriuok kandidatus 
£nt oficialio baloto, kurį gausi 
balsavimo vietoje. Neklausyk, 
jei kas bandytų neleisti su sa
vim turėt šitą surašą kandida
tų. Tu turi legališką teisę šitą 
neoficialį balotą turėti su sa
vim.)

Pirmą numerį dėk klėtku- 
tėje prie Peter V. Cacchione, 
antrą prie Louis Hollander, 
trečią prie Andrew Armstrong, 
ketvirtą prie John Gėlo, penk
tą prie Harry W. Laidler, šeš
tą prie Benjamin T. Butlet. 
Tiek ir užteks.

Nebijok, tavo balsas nebus 
veltui. Jei draugas Cacchione 
nebūtų išrinktas, tavo balsas 
bus priskaitytas prie balsavu
sių už Hollander; jei Hollan
der nebūtų išrinktas, tavo bal
sas bus priskaitytas prie balsa
vusių už Armstrong ir tt.

Į CHRISTIAN ANDERSEN

PETER J. RICCARDO.
IŠiDOR M. ROSENBLUM.
VICTOR P. SAHNER. Dem.
ROBERT B. SANGUNITTO.
MILTON SARNER. City Fus . Citz. N.-P.
JOHN N. SCELSA. City Fus.
M. MENDEL SCHACHNE. Rep. City Fus.
HENRY SCHANTZ.
ALBERT D. SHANZER. Dem.
MAX E. SCHNglDER 
LEON SEINFELD. . Home Own.
JOSEPH T. SHARKEY Dem.
P. DALE SORIANO.
BERNARD N. STIMSON.
WILLIAM B. SULLIVAN.
ABNER C. SURPLESS. Rep.
MAX D. SWIRSKY. Rep.
CHESTER R. THOMAS.
JOHN P. TURNER.
FELIX J. WASSELLE. Taxp.
AMY WREN.
ABE YAGER.

Rep.

Trečiadienį, spalio 27-tą d., 
Liet. Piliečių Kliube, Lietuvių 
Kriaučių Amalg. Unijos 54-to 
Skyriaus buvo susirinkimas. 
Jame dalyvavo vidutinis narių 
skaičius.

Skyriaus pirmininkas, V. Z'a- 
veckas, atidarė susirinkimą ir 
perskaitė iš 11-kos punktelių 
dienotvarkį, — prie jo buvo 
pridėtas dar dvyliktas, tai kad 
skyriaus susirinkimas tartų 
pageidavimo žodį vienybės 
kl'ausimu tarpe CIO ir AFL 
unijų. Vėliaus, priėjus šį klau- 
simią dienotvarkyj,—nutarta, 
kad Pild. Taryba pasiųstų te
legramą Washingtonan, kur 
dabar eina abiejų unijų kon
ferencija, užmezgimui draugiš
kų ryšių.

Perskaičius protokolą, kur 
buvo minimi išrinkti delegatai 
ą Lietuvių Kongreso vietinio 
skyriaus šaukiamą konferen- J 
ciją, — darinkta dar trys žmo
nės dalyvauti joje, nes sako
ma, kad iš pirmiaus išrinktųjų 
pora negalės pribūti demokra
tiniai nusistačiusių žmonių su
sirinkimam \

Baliaus Raportas
Baliaus sekretorius, F. Mila- 

šauskas, pranešė, kad pelno li
ko $170. Tikietų buvo parduo
ta 1068. Priminė, jog baliaus 
publiką veik 90 nuošimčių su
darė jaunimas. Suaugusieji 
kriaučiai šiame baliuje silpno
kai pasirodė.

F. Stanaitis, baliaus pirmi
ninkas, padėkavojo visiems 
dirbtuvių pirmininkams ir ko
misijų nariams 
nimą tikietų ir 
baliaus.
Čermanams ir

už gerą plati- 
gausų rėmimą

Na-

b a-

ABRAHAM H. ANDEWELT
ANDREW R. ARMSTRONG. Am. Lab.P
ŠIGURD J. ARNESEN. Cit'z. Non-Par 

^FRANCIS W. BACKUS.
. ____ :
KARL A." BLAUSTEIN.
HAROLD H. BOXER.

I MILTON C. BAILLIE

J. BRENNAN.
M. BRODSKY.

8AMUEL BUCHLER.
GEORGE E. BURR.
BKįiJAMIN F. BUTLER; JR. City Fas.

“FLAURENCE JOS. BYRNE.
1 į Feter V. Cacchione. Comm.

1 Alexander f.~cashin~
JOHN CASHMORE

I t/TTLĖ G.CHAMBERS. * 
] JOHNČHRT STM AN.

^"THOMAS J. CONBOY.
ALPHONSUS COTTER. J R.
J. BERRY COUGHLIN.
JOSEPH F. COX. T^xp. ĖZ

. Anthony j. i> ltsio.
_jKNTHONY J. DTGIOVANNA. Dem?
£j THOMAS J. DONOVAN.

MARGARET DOYLE.
Genevieve b. earle. city
HERBERT 8.' FELNER.

FUCHS.
TkVN 8. GAYNOft.

4 i jOHN GĖLO." Am. Lab. Party

PASTABA:
Nenusigąskit, jei jūsų dis- 

trikte nerasite vardų toj vie
toj, kaip šioj lentelėj pažymė-, 
ta. Kiekviename distrikte tie 
patys vardai bus skirtingose 
vietose, tad nepaliaukite jieš- 
koję, kol surasite. Kaitalioja
ma yra dėlto, kad kiekvienam 
kandidatui duoti progą būti ir 
iš viršaus surašo, nes manoma, 
kad tas pagelbsti tapti išrink
tu. Taigi, kas viename distrik
te buvo viršuj, tas kitame bus 
antroj vietoj ir taip toliau iki 
pat galo alfabeto (raidyno).

Įsitėmykite! Visi kandidatai 
bus sudėti alfabetiškoj tvar
koj, tad norėdami surast Cac
chione, j ieškosite ten, kur visų 
pavardės prasideda su raide 
C, norėdami surast Hollander, 
jieškosite po raide H ir tt.

Dem. Lietuvių Rinkiminis Paradas

Kas Tie 4 Komunistų 
Kandidatai?

Komunistų Partija šiuose 
New Yorko Miesto rinkimuo
se stato tik 4 savo kandidatus 
į Miesto Tarybą (City Coun
cil), tik po vieną kiekvieno
je svarbiausioje miesto daly
je. Taigi, komunistai ir visi

darbo žmonės 
už 1 komunistų 
antrą, trečią ir 
pasirinks iš Am.

apie gaisrinių sląstų butus, 
apie prakaitaunes ir užsikimšu
sias gatves. Bronxo gyventojai 
nekartą yra matę Begun pikieto 
linijose; jisai vadovavęs ir ko
vai prieš pragyvenimo brangu
mą — prieš pelnagrobius, kurie 
kontroliuoja mėsą, pieną ir bu
tus.

Štai dėlko Bronxo piliečiai 
balsuodami šį antradienį padės 
No. 1 ties Isadore Begun var
du, o kitus—2, 3 ir taip toliau 
pasirinks iš Am. Darbo Parti
jos sąrašo.

Dabar patraukim į Brookly
ną, tirščiausia apgyventą šio 
didmiesčio dalį.

V a d o v a u jančiu komunistų 
kampanijoj jūs rasite kovingą 
karo veteraną, buvusį gelžkelie
tį darbininką, Peter V. Cacchio
ne. Politikos žinovai sako, jog 
Cacchione yra vienu iš tų ko
munistų kandidatų, kuris vely 
jau dabar pradėtų j ieškoti sek
retoriaus. Jie sako:

“Prie proporcionalės atstovy
bės rinkimų sistemos tas vyras 
Cacchione turi perkūniškai gerą 
progą tapti išrinktu pirmuoju 
komunistų atstovu į Miesto Ta
rybą.“

veik-

Masės Stoja Su Amer 
Darbo Partija

tizmu ir kitomis juodomis meto- 
domis kenkė paties Lehmano iš
rinkimui, yra begėdiškas politi
nis žingsnis. "
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Lietuviai darbiečiai ir jų pri
tarėjai šveičia savo mašinas ir 
miklina motorus Am. Darbo 
Partijos Lietuvių Skyriaus šau
kiamam automobilių paradui. 
Jis įvyks šiandien, šeštadienį, 
2:30 po piet. Išvažiuos nuo Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo nhipo, 
280 Union Avė. Kviečia visus 
dalyvauti parade ir paskui su
grįžti į Pil. Kliubą draugiškam 
pasivaišinimui.

Bronx’o No. 1 Kandidatas
revoliuciniai 
balsuos tik 
kandidatą, o 
taip toliau
Darbo Partijos kandidatų.

Koki tie komunistų kandi
datai :

Paimkim kelis bruožus iš 
gyvenimo I. Begun, mažiuko, 
buvusio mokytojaus ir
lauš unijisto, pildančios tary
bos nario Mokytojų Unijos 
5-tame Lokale.

Pas darbininkus priprasta 
kalbant apie Begun atsiliepti: 
“Jis atbėgs.“ Greitam vaikš
čiojimui jis turi rimtų priežas
čių. Apart buvimo kandidatu 
į “councilmanus”, jis dar turi 
kitus dii pilnos dienos darbus, 
tad ne veltui jis norėtų 48 va
landų dienos, kad jam užtek
tų laiko visiem darbam, ku
riuos jis, turi atlikti. 1

Įstatymdavystės rateliuose 
Albany jisai gerai pažįstamas. 
Kada tik yra viešas tyriu ė ji- 
mas-svarstymas dalykų, lie
čiančių mases žmonių, jūs ga
lite tikėtis, kad tęn bus ko
vingas mokytojas Begun ir 
paėmęs balsą išreikš žmonių 
nusistatymą.

New Yorko Telegram ko
respondentas, turėjęs su juo 
pasikalbėjimą apibūdino seka-, 
mai:

“. . . . derybininkas už Komu
nistų Partiją, kuris panaudoja 
pardavinėtojo iškalbumą ir lo
gišką įtikinimą vietoj dovanų ir 
veltui pietų.“ N Mat, dovanas ir 
veltui pietus praktikuoja buržu
azinių partijų politikieriai, ku
rie nori papirkt, ko nepajėgia 
įtikint.

Begun tapo komunistu 
1928 metų, kada jis rašė i 
Filosofijos Daktaro tezius 
John Devey ir V, I. Leniną.

“Aš tiek daug'sužinojau apie 
Leniną, kad nusprendžiau pa
liauti rašęs apie; komunizmą, o 
pradėt jį vykdyt-gyvenime,“ sa-
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Visokių amatų unijistų pa
radas paramai streikuojančių 
Daily Eagle redakcinio štabo 
darbininkų įvyks šiandieną, 30 
spalių, 2 vai. po pietų, nuo Un
derhill Ave. ir Eastern Parkway 
ir maršuos į Brooklyn Bridge 
Plaza. v

PORTERIAI REMS MAJORĄ

Komisijų 
riams Vakarieniukė

Kriaučiai jau turėjo du 
liūs ir du piknikus. Prie jųjų
sėkmingumo, aišku, daug pri
sidėjo čermanų pasidarbavi
mas. Tad nubarta duoti jiems 
baliuką su gėrimais ir užkan
džiais, išleidžiant nedaugiau, 
kaip $30.

Raportai
Iš visų raportų visi suprato,, 

kad rudeninio kriaučių sezo
no nekuriose dirbtuvėse veik 
nebuvo. Darbas pasibaigęs. 
Kelios New Yorke šapos už
darė duris net iki po kalėdinių 
švenčių.

Kalbant apie darbą, tai dra
bužių siuvimo biznieriai jau 
pradeda reikalauti unijos mai
nyti laines, nes šiose, ant ku
rių dabar dirbome nesimato 
biznio. Į šį reikalavimą, kol 
kas, unija atsako neigiamai.

Bubnio * Raportas
Delegatas Bubnys pradėjo 

savo raportą, sakydamas, kad 
ši mėnesį mes daugiau esam 
užimti Darbo Partijos rinkimų 
kampanija, negu unijos reika
lais. Tą visi žinot ir matot.

Lietuviškos kriaučių šapos 
dabar tik keturios turi pilnai 
darbo: Kaspersko, Šimėno, Ši
maičio ir šalaviejaus. Kitos 
darbą pabaigę, trečios dir
ba dvi-tris dienas. Karvelio ša
pą .dirbo tik kelias savaites.

Jaffe, kuriam Budraičio 
kriaučiai siuvo žiponus, — nu- ko Begun. I > 
mirė, gal būt sykiu su juo i Apie jį, kaipo praktiškų šposų 
mirė ir darbas. Kaip bus to-! darytoją, būtų galima daug pri- 
liau — nežinia. Bet nenusi-1 ra§yt. 
minkite, sakė jis, jūs gerai pa- 
siuvat žiponus ir gal man pa
siseks gauti kitą darbą, kad 
galėtumėt užsidirbti duoną. 
" Lapašausko kriaučiai irgi 
neišdirba pilnai, nes jųjų dar-. bodžiai, klausytęjai žiovavo, o 
bą pradėjo išmėtyti po kitas1 senatorius klausė liudininko 

apie komunizmą) kada Begun 
pašoko ir pasiūlė:

“Pone senatoriau, aš turiu 
brošiūraitę, kuri jums pasakys 
viską, ką jūs norite žinot. Va
dinasi ‘Dėlko Turės Įvykti Ko
munizmas,’ ’ p a' r a š y ta Earl 
Browderio. Ar i^tiesų jūs nori
te sužinot?’ ’ ;• z

Senatorius Hį F. Dunkle iš 
Gloversvillės, republikonas, sie
kė brošiūraitės, o Begun, brošiū
raitę p a d u o d amas, sušuko: 
“meldžiu 50 ceįtų.” Nustebęs

■ i

PETER V. CACCHIONE 
Brooklyniečių No. 1 

Kandidatas
Pete, kaip jį vadina brookly- 

niečiai, yra pilnas įkvėpimo, 
energijos ir gero ūpo, iš ko labai 
aišku jo itališka kilmė.

Ir jis žino Brooklyną nuo kra
što iki krašto. Jis kalbėjęs bei 
organizavęs kiekviena me jo 
kampelyje. Jis pusėtinai aplam-

nuo 
savo 
apie

1
Kartą viehamę įstatymdavys- 

tės vedamam vįešąjam tyrime, 
į kur Senato Komitetas klausinė- 

i jo. liudininkus, viskas ėjosi nuo-

šapas, čia yra biskį apsileidi
mo ir iš Lapašausko pusės,' 
kad nepridaboja Savo darbo. 
Delegatas juk visur neaplak- ii. /

J. Nalivaika, S. K.
stys.

Komunistų Radio
šeštadienį, spalių 30 dieną 

bus kelios komunistų radio pro
gramos iš sekamų stočių:

WINS nuo 5:45 iki 6 vai. po 
pietų. Kalbės I. Amter.

WJZ nuo 8 iki 8:30 vakaro.

Du šimtai negrų, porterių uni-. 
jos narių, antradienį atėjo 
Miesto Salėn pas majorą La
Guardią ir pasakė, kad jų unija 
per Darbo Partiją renis jo kan
didatūrą. Iš savo pusės majo-' Kalbės Earl Browder, /KP gene- senatorius i 
ras pažadėjo darbuotis Harlemo ralis sekretorius. < žmonėsras pažadėjo darbuotis Harlemo ralis sekretorius.

* WMCA nuo 11:45 iki 12 vi- gun, nes jis ten 
durpaktį. Kalbės Paul Crosbie. I

žmonių labui, nežiūrint bus iš
rinktas ar ne.

senatorius išpildė reikalavimą.
žmonės Bronie pažįsta Be

gun, nes jis ten mokytojavo apie 
10 metų. O jis gerai žino visą

Milžiniška Amerikos Darbo 
Partijos įtaka masėse šio miesto 
gyventojų ir Mahoney įtakos 
ubagystė ryškiausia pasireiškė 
pereito ketvirtadienio vakarą. 
Vienu ir tuo pat laiku buvo 
šaukta du masiniai mitingai ir 
štai kas pasirodė:

Amerikos Darbo Partijos su
šauktame mitinge, Madison Sq. 
Gardene, ši milžiniškoji salė 
buvo pilnutėlė entuziastiškos 
publikos. Dvidešimties tūkstan
čių minia audringai sveikino 
Am. D. Partijos vadus, unijų 
atstovus, majorą La Guardią.

Gi mitinge už reakcionierių 
kandidatą Mahoney, Hippndro- 
me, susirinko 1,500 Tammanės 
distriktuose užlaikomų agentų, 
nerangiai laiks nuo laiko plekš- 
teldavo delnais ilgam listui ka
bėto jų, kurie atakavo majorą 
LaGuardią ir Thomas Dewey, 
fusijos, darbiečių ir republikonų 
kandidatą distrikto prokuroro 
vietai, už “skleidimą komuniz
mo“ ir “varžymą policijos nuo 
jos teisėtų pareigų“ (daužymo 
streikierių).

Ką Sako Autorius Komedijos 
“Išdykusi Pati”

drau- 
trijų 

Išdykus

Kaįp jau yra žinoma, 
gas J. Juška parašė 
veiksmų komediją 
Pati,“ kuri bus sulošta šį sek
madienį.

Autorius^ sako, kad žiūrėto
jai netrivOs iš juoko per visą 
lošimą. Pilnai tikim, nes atme- 
nam, kad ir pernai jo parašy
tas veikalas “Dv. Bernas“ vi
sus prijuokino. Gi šiemet jo 
parašyta komedija “Išdykus 
Pati“ yra meno kritikų pripa
žinta, kad daug geresnė ir 
juokingesne už pernykštę, ir, 
žinoma, tas reiškia, kad žiūrė
tojus pilnai prijuokins. R. K.

Begun Kritikuoja 
Gubernatorių

Isidore Begun, Bronxo komu
nistų kandidatas į Miesto Tary
bą .kritikuoja gubernatorių Leh- 
maną ir James Farley už patai
kavimą Tammanės mašinai, kuo 
yra jųdviejų užgyrimas Tamma
nės kandidatų šiuose rinkimuo
se. Jis sako, kad nusilenkimas

dęs reakcinį Brooklyno Vaizbos prieš Tammany, kuri anti-semi-
Butą (C. of C.) ir susikirtęs su 
Tammanės brolyčiais Brookly-1 
ne — Kelly mašina.

Kaipo Komunistų Partijos 
Kings Apskričio Komiteto pir
mininkas jis organizavo ir vedė 
nepaliaujamą kovą prieš diskri
minavimą ir skirstymą negrų,: 
kurių skaičius šioje miesto da
lyje eina lenktynių su Harlemu.

Cacchione, kiek drūtas, stoja 
už civiles teises, ųž teisę orga
nizacijos ir streiko, už praplėti
mą WPA ir pakėlimą šelpimo, 
už pilną butų statybos progra
mą, ..kuri degančiai reikalinga 
šiame laužynių mieste.

Ar stebėtina, kad Brooklyno 
komunistai ir tūkstančiai kitų 
pažangiųjų žmonių jau senai pa
sirinko Peter V. Cacchione savo 
No. 1 kandidatu ateinančio an
tradienio balsavimui? Gi savo 
No. 2 pasirinks Loujs Hollander, 
No. 3—Andrew Armstrong, No. 
4—John Gėlo, darbiečius, No. 
5 Harry W. Laidler, socialistą, 
No. 6—Benjamin F. Butler, sta
tomą iš City Fusion. > 
Lietuvių Komunistų, Komitetas.

Kunigai Smerkia Mahoney
Septyniolika žymių protestan

tų kunigų ir žydų dvasiškių iš
leido bendrą atvirą laišką, 
smerkdami Tammanės kandida
tą į majorus Mahoney už jo his- 
terišką puolimą radikalų ir už 
visų bent kiek pažangesnių as
menų krikštijimą komunistais, 
nors jie “toki komunistai, kaip-
pats Mahoney,” sako pareiški 
mas.

Kostumerskų kriaučių trijų 
dienų “stapičius“ pasibaigė lai
mėjimu 10 nuoš. pakėlimo algų, 
uždaros šapos ir laiko ir pusės 
už viršlaikius. Paliečia 1,800 
darbininkų.

Sheet Metal Workers Unija 
veda streiką prieš 38 firmas. 
Reikalauja mechanikams $1 į 
valandą minimum, 40 vai. savai
tės, laiko ir pusės už viršlaikius, 
pripažinimo unijos. z

Workers Alliance traukia teis
iu i škon atsakomybėn New Yor- 
ko laikraštį Daily News už jame 
tilpusį Mahoney komiteto' rašy
tą šmeižtą, būk Alliance esąs 
“baisiausio tipo raketas.”

SUSIRINKIMAI
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, Nov. 1. Pradžia 8 vai. 
yak. Vieta “Laisves” raštinėj. Drau
gai visi ateikite į susirinkimą ir 
naujų draugų atsiveskite įrašyti j 
kuopą. — A. Baltaitis.

(256-257)

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)

Halloween Pare
Smagiausia vieta linksmai pra
leist laiką šios subatos vakarą 
(Spalio 30), tai 
Le&singą

GRAND BAR 
459 Grand St.,
Bus puiki muzika ir skanūs 

kandžiai uždyką.

pas Augustą

& GRILL 
Brooklyne

Stephen Aromiskis 
(Armakausku) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

FOTOGRAFAS

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

zuojamai operai.
Balsų išbandymai veltui 

Bet. balsų išbandymui laikas paski
riama pasitariant per telefoną. 

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle j6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

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

Taipgi atmalia-
voju j v a i r i o m t 
spalvom. ’ ,

JONAS. STOKES
{12 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasžs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit 4" jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
. (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)’ 

485 Grand Street Brooklyn, JSi 8?i
Telefoną* f EVergreoiS 7-1Ml




