
THE LITHUANIAN DAILY
Dienraščio XIXMetai XXVII,Pavienio Numerio Kaina 3cNo. 257

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7,00 

Metams

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio 1, 1937

KRISLAI
Lapkričio Antroji New 

Yorke.
Peter V. Cacchione.
Du. Moterų Suvažiavimai 

—Palyginkit!
LDS Pastogėje.

Rašo R. Mizara.

Rytoj, lapkričio 2 d., Didžia
jam New Yorke įvyksta rinki
mai miesto administracijos ir 
tarybos.

Mūsų skaitytojai raginami 
balsuoti už tuos į miesto admi
nistracijų k an d i d akuojančius 
kandidatus, kuriuos užgyrė Am
erikos Darbo Partija. La Guar
dia, esamasis majoras, vadovau
ja tam sąrašui.

Daryti viską, kad Tammany 
Hall mašina būtų sutrėkšta, kad 
ji nepravestų nei vieno savo 
kandidato!

ge- 
ta-

j ieškokitės 
komunisto,

No. 1. Tik

Brooklyniečiai šiemet turi 
rą progą išrinkti į -miesto 
rybą kelis gerus žmones.

Kai jūs, balsuotojau, gausite 
kandidatų į miesto tarybą sąra
šą, tai pirmiausiai 
Peter V. Cacchione, 
vardo.

Ties juo padėkite 
nerašykit kryžiuko, bet numerį, 
nes jei kryžiuką parašytumėt, 
jūs balsas nebus priskaitytas.

No. 2 padėkit ties Amerikos 
Darbo Partijos kandidato, Louis 
Hollander, vardu.

No. 3—ties Andrew R. Arm
strong, Am. Darbo Partijos kan
didato

No.
Darbo

No.
Harry 
kandidato vardu.

'Paskui galite balsuoti už ki
tus, o jei ne, sulenkit savo balo
tą ir įmeskit į “baksą.”

Užteks penkių.

vardu.
4—ties John Gėlo, 
Partijos vardu.

5—galite padėti
W. Laidler,

Am.

ties 
socialistų

Spalių 3 d. Kaune įvyko Lie
tuvos' karininkų žmorirtų- susirin
kimas. Tos poniutės padarė la
bai svarbų nutarimą:

“Prašyti visus vyrus, kad 
moterims rankų nebučiuotų.. . . ”

Koks tai didelis, koks nepa
prastas tų poniučių “tautos 
kalais” susirūpinimas!

rei-

šįPalyginkit, skaitytojau, 
suvažiavimą, su nelabai senai 
Maskvoje įvykusiu Sovietų Są
jungos karininkų (Raudonosios 
Armijos komandierių) žmonų 
suvažiavimu.

Šios nutarė dėti dideliausių 
pastangų skleidimui kultūros 
darbo žmonių tarpe \ padėti atsi
likusioms šeimoms pakilti ap- 
švietoj; greitinti statymą socia
listinės kūrybos.

Skirtumas, kaip tarpe nakties 
ir dienos!

Štai ką praneša LDS organas 
“Tiesa”:

“Per mėnesį laiko, nuo pra
džios spalių iki pradžios lap
kričio, į Centrą atėjo 55 nau
jų narių aplikacijos. Iki šiol 
jau viso yra įrašyta 566 nau
ji nariai; tame skaičiuje jau
nuolių yra 221. Jaunuoliai su
daro apie 40 nuošimčių visų 
įrašytų naujų narių.”

- Daugiausiai iki šiol narių ga
vo Philadelphijos 5-toji kuopa, 
kurios vy^iausis vajininkas yra 
d. J. Rainys. Ji įrašė 36 karius. 

Antroj vietoj stovi 211 (Jau
nuolių kuopa, Chicagoj) su 35 
naujais nariai.

LDS organas, tačiau, nesiten
kina vajaus pasekmėmis. Jis tei
singai pastebi:

“Eilė kuopų turi išrinkusios 
vajininkus, kurie mažai dar
buojasi. Tokiose kuopose rei
kia daugiau draugų ir draugių 
suorganizudti vajaus darbui, 
kad pagelbėtų vajininkams 
darbuotis. Gal tuomet ir pas 
tuos neveiklius vajininkus pa
kils ūpas darbuotis.

“Turime dar du vajaus me
nesius, ir per tą laiką gali la?

Hitleris Manevruoja 
Gaut Daugiau Laiko 
Ispanijos Fašistams 

________ 0---------------------------------------------

Todėl Naziai Nebalsuoja 
net už Palankų Fašistam 

Anglijos Planą

London.— Vokietijos am
basadorius Ribbentrop, iš
plūdo Sovietų Sąjungą 
tarptautinėj “nesikišimo” 
sub-komisijoj, besiderinčioj 
apie svetimų kareivių iš
traukimą iš Ispanijos ir 
apie suteikimą karo teisių 
Ispanijos fašistams. Ribben
trop šaukė, būk “Sovietai 
kalti už visą naminį karą 
Ispanijoj”; jis smerkė So
vietų vyriausybę už “atkak
lumą”, kad jinai nesutinka 
net kalbėt apie karo teisių 
pripažinimą generolui Fran
co’ui, kol nebus atšaukta iš 
Ispanijos dauguma svetimų 
kareivių. Vokietija, girdi, 
remtų Anglijos planą—pri
pažint generolui Franco’ui, 
taip pat ir liaudiečiams, pil
nas karo teises, kai bus pra
dėta lygiomis dalimis at- 
šaukt iš Ispanijos svetimi 
generolo Franco talkininkai 
ir respublikos padėjėjai, 
tarptautiniai 1 i u o s noriai. 
Bet Vokietija, girdi, nori, 
kad visos šalys tarptautinė
je komisijoje vienbalsiai 
priimtų tokį planą; o kad 
Sovietai jo nepriima, tai nė
ra vienbalsio sutarimo; to
dėl ir Vokietija nebalsuos 
už tą planą, iki jis bus visų 
užginamas.

Italijos ir Portugalijos 
delegatai “nesikišimo” sub- 
komisijoj užėmė vieną pozi
ciją su Vokietija, nors Mus- 
solinio ambasadorius Gran
dį reikalavo, kad toliau So
vietai būtų išskirti iš visų 
to klausimo svarstymų, jei
gu jie nesutiks pripažint 
gen. Franco’ui karo teisių 
pagal Anglijos planą, iš
traukus iš Ispanijos tik "po 
truputį. svetimų kareivių iš 
vienos ir antros pusės.

Bet kodėl Hitlerio ir Mu- 
ssolinio atstovai dabar pa
tys tuo jaus nebalsuoja už tą 
planą, o reikalauja vienbal
sio tarimo? Tik todėl, kad 
jie nori išlošti kaip galint 
daugiau laiko generolui 
Franco’ui, kuo toliausiai de
rybas užtraukt, idant Ispa
nijos fašistai tuom -tarpu 
“laimėtų”, kad ir be karo 
teisių pripažinimo jiems. ,

Ispanijos Valdžia Jau Persi
kėlė į Barcelona

Barcelona.—Ispanijos re
spublikos valdžia persikrau
stė iš V^lėncijos į Barceloną. 
Šeštadienį lėktuvais atskri
do ministeris pirmininkas 
Negrin ir kiti aukštieji val
džios nariai.

Berlin. — Nazių vadai 
džiaugiasi, kad už desėtko 
metų visi žydai turėsią iš
nykt Vokietijoj.—Kurie ne
pabėgs užsienin, tai žūsią 
nuo bado.

i
r 1 ..f..'

bai gerai pasidarbuoti kiek
viena LDS kuopa.

“Per šį vajų mes turime 
gauti iki 1,000 naujų narių. 
Kitaip negalėsim skaityti va
jų sėkmingu.”

Fašistai Nuskandino Anglų 
Laivą, Kur Buvo ir Lietuvis

Madrid. — Fašistų lėktu
vas bombardavo ir nuskan
dino Anglijos prekybinį lai
vą “Jean Weems,” 2,349 to
nų įtalpos. Laivas vežė mai
stą iš Francijos į Barcelo- 
ną, Ispaniją. Tarp laivo 
žmonių buvo du tėmytojai 
tarptautinės “nesikišimo” 
komisijos — vienas lietuvis 
ir vienas švedas. Jiedu, kaip 
ir 24 kiti, tapo išgelbėti.

Hitleris Reikalaus “Sa j 
vivaldybes” Vokiečiam

Čechoslovakijoj \
Naziai su Italijos Parama 

Reikalauja Kolonijų

Berlin.—Pranešama, kad 
Hitleris neužilgo šauks sa
vo neva “seimą” (Reichsta
gą), idant užgirtų du dide
lius jo pasimojimus. Vienas 
pasimjrjimąs tai reikalaut, 
kad dėchoslavija duotų 0^ 
vivaldybę vokiečiams gyve
nantiems šiaurinėj e-vakari
nė j tos šalies daly j, palei 
Vokietijos rubežių; antras 
smarkus Hitlerio pasineši- 
mas tai išreikalaut, kad An
glija ir Francija sugrąžintų 
Vokietijai kolonijas Afri
koj, kurias kaizeris valdė 
pirm pasaulinio karo. O 
Mussolinis šiomis dienomis 
visam pasauliui užreiškė, 
kad jis rems Hitlerio pas
tangas atgriebt senąsias 
Vokietijos kolonijas.

Chinų Didvyrių Mirties Ba
talionas Tapo Išgelbėtas

Shanghai, spal. 31.—Chi
nų mirties batalionas aplei
do sandelio namą, baisiai 
bombard uojamą japonų, 
Chapei, prie Soochow upe
lio, tik tada, kai vyriausias 
Chinijos ko m a n d i e r ius 
Chiang Kai-shek paliepė 
didvyriškam batalionui iš
sigelbėti.

Anglijos kariuomenė pa
statė aukštas barikadas 
saugot bataliono narius nuo 
priešo ugnies, kada jie eis 
iš sandėlio mūro 20 jardų į 
anglų valdomą sklypą, 
Shanghajaus Tarptautinėj 
Daly j.

Japonai kanuolių šovi
niais buvo jau išžudę sandė- 
lyj 200 bataliono karžygių, 
bet į Tarptautinės Dalies 
globą dar-perėjo 377 tų žūt
būtinių Chinijos kovotojų. 
Jų pulkininkas Hsiėh Chi- 
yuan apleido sandėlį pats 
paskutinis.

Japonai visu pašėlimu 
bombardavo bataliono pasi
traukimo kelią, ir sunkiai 
sužeidė flar 26 tų chinų. Iš
sigelbėję bataliono nariai 
turėjo sudėt savo ginklus 
anglam ir tapo apgyyen- 
dinti stovykloj, pagal tarp
tautines teises.

FRANCIJA DAR NEPAJĖGIA NUSLOPINTI 
MOROKKIECIU MAURŲ-ARABU SUKILIMO

Casablanca, Franc. Moro
kko. — Jau kelios dienos 
kaip verda arabų tautinin
kų riaušės prieš Francijos 
valdžią Francūziškoj Moro
kkoj, Afrikoj. Pristatyta 
“ " _ * *} užsieninių
legionierių Igmuomenės Ca- 

eze, Medinoj, 
jRabate ir ki-

francūzų ir jų
J

sablankoj,. Fęze 
Marrakeshe, • 
tuose miestuose Prancūziš
koj Morokkoj. Sukilimui 
slopinti atvyko ir generolas 
Edmond Gošse, narys 
Francijos armijos vyriausio 
štabo.

Susikirtime su Francijos 
kariuomene Porte Lyautey 
tapo užmušta keturi maurai 
sukilėliai. Fęze kareiviai 
rankinėmis granatomis su
žeidė šešis morokkiečius 
tautininkus. Per keletą die
nų apskritai sužeista keli 
tuzinai sukilėlių. Šimtai ar
eštuota ir nuteista.

Morokkiečių agitatoriai 
atsišaukė į mahometonus 
laike jų šventės pamaldų; 
kurstė, kad “sumestų fran- se. 
cūzus į jūrą.” Morokko tau- išsikasę apkasus ir kariškai 
tininkai nori nuversti Fran- kovoja prieš francūzuę.

Atžagareiviai Persigandę CIO Detroito 
Miestą Rinkimuose Šį Antradienį

Detroit, Mich. — Miesto 
Prekybos Taryba, dauguma 
kapitalistinių laikraščių ir 
fašistiniai gaivalai persi
gandę, kad miesto rinkimus 
nelaimėtų darbiečiai CIO 
kandidatai (Councilmanic 
Slate). Per spaudą ir šavo 
mitinguose jie rėkia, kad 
tuomet J. L. Lewis ir indus
trinė Automobilių Darbi
ninkų Unija įvestų savo, 
“diktatūrą” Detroite.

CIO kandidatas į’miesto 
majorus yra Patrick H. O’
Brien, demokratas. Jis, pir
miau būdamas apskrities 
teisėju ir prokuroru, paro
dė palankumo darbininkams 
ir jų unijoms, ir priešinosi 
valstijos įstatymams, ku
riais atžagareiviai stengėsi 
atimt darbininkams teises 
organizuotis, streikuoti ir 
pikietuoti. O’Brien yra be
veik 70 metų amžiaus, bet 
smarkus rinkimų vajaus ve
dėjas prieš fašistų kandida
tą į majorus, Richardą Re- 
adingą. O’Brien dokumen
taliai įrodo, kad Reading 
1925 m. įstojo į Ku Klux 
Klaną ir buvo bendradarbis 
žmogžudiško Juodųjų Le
giono./

O’Brien remia antrai tar
nybai Duncaną McCrea kai
po kandidatą į Wayne ap
skrities prokurorus. Mc
Crea gerai pasidarbavo “su
laužymui” Juodojo Legiono.

CIO unijos į miesto tary? 
bą nominavo penkis savo, 
kandidatus: darbininkišką 
advokatą Maurice Sugar; 
Richardą Frankensteeną, 
vice-prezidentą Jungtinės 
A u t o m o b ilių Darbininkų 
Unijos; Walterj. Reutherį, 
narį šios .unijos pildančio
sios tarybos, ir dviejų uni
jos lokalų prezidentus, T. 
M. Dollą ir R. J* Thomasą.

Į miesto tarybą kandida
tuoja viso 18 žmonių, bet 
išrinkti galės būt tik devy
ni, gavę daugiausia balsų, 

ei j os pastatytą vietinį val
dovą, sultaną Sidį Moham- 
medą, nusikratyt pačios 
Francijos ir sukurt nepri
klausomą valstybę su Mou- 
lay Aliai ei Fassi kaipo ka
ralium.
Mussolinis Kurstąs ’ Sukili

mus prieš Franciją
Francijos valdininkai sa

ko, kad “viena fašistinė 
Europos valstybė” finan
suoja tą sukilimą (supran
tama, kad Italija), ir mo
ka po 8 frankus per dieną 
kiekvienam dalyvaujančiam 
riaušėse.—Bet žinoma, kad 
ir patys morokkiečiai ne
patenkinti Francijos viešpa
tavimu.

\ *

Francijos valdžia sako, 
kad sukilimas “jau sukon
troliuotas.” Bet dar nepajė
gia išsklaidyt susibūrusių 
tautininkų, pav., Karouyine 
Universitete Feze, Oudjdoj 
ir tūluose kituose miestuo-

Vietomis sukilėliai yra 

pagal vietines taisykles. No
minacijose gi M. Sugar, pa
gal paduotų balsų skaičių, 
buvo septintoj vietoj; Fran
kens teen devintoj, Reuther 
tryliktoj, Doll keturioliktoj 
ir Thomas septynioliktoj 
tarp daugiau kaip 60 kan
didatų dalyvavusių nomina
cijose? '

Taigi atrodo, kad bent 
Sugar su. Frankensteenu 
gali būt išrinkti.

Atžagareivių-fašistų są
rašas rinkimuose, kurie 
įvyksta šį antradienį, vadi
nasi neva “bepartyviu (Non- 
Partisan) sleitu”; o darbi
ninkų kandidatų sąrašas 
vadinasi Councilmanic 
Slate. Savo platformoj dar
bininkai, be kitko, reikalau
ja išmesti iš policijos visus 
tuos, kurie laužė streikus ir 
diktatoriškai p e r s e k į o jo 
darbo unijas.

Visi detroitiečiai, balsuo
kite už Councilmanic Slate 
kandidatus!

“Stebėtinas Eliksiras” Nu- 
. nuodijo Jau 60 Žmonių

Washington. — Nuo pla- 
čiai išgarsinto “stebėtino” 
vaisto “sulfanilamido elixi- 
r’o” mirė jau 1 60 žmonių 
Jungtinėse Valstijose. Fede- 
ralė vyriausybė įsakė už
grobt visą randamą “eliksi- 
rą” vaistinėse kaipo nuo
dus.

Tas vaistas paskutiniu 
laiku buvo bubnijamas kaip 
guduolė nuo lyties ligos go
norėjos, nud kraujo užsi- 
nuodijimo ir kitų ligų.

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo pirmininkas dr. 
Fishbein sako, kad ne tiek 
pats “sulfanilamid” pavo
jingas, kaip skiedinys “diet- 
hylene glyčol,”.. su kuriuom 
pagamintas yra tas nuodin
gas “eliksiras.”

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N epr ai atmesi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Trečdalis Amerikiečių 
Nedavalgo, Skursta, 
Sako Prez. Roosevelt

Prancūzai Kalba apie Ginklų 
Praleidimą Ispanijai

Paryžius. — Tarp Fran
cijos valdininkų pasinauji- 
no kalbos, kad reikėsią ati
daryt pietinį rubežių pra
leist karo reikmenis Ispani- 
josz respublikai. Nes nieko 
nesitiki iš .“nesikišimo” ko
misijos šnekų apie ištrauki
mą svetimų armijų iš Ispa
nijos, o Italija ir-Vokietija 
kuo toliau, tuo smarkiau re
mia Ispanijos fašistus.

Naziai Nedalyvaus Kon
ferencijoj laikyt Japo

niją su Chinija
Hitleris Lošia iš Vienos 

Rankos su Japonija

Berlin. — Hitlerio valdžia 
atmetė pakvietimą į Devy
nių Valstybių konferenciją 
taikymui Japonijos su Chi
nija. Ši konferencija prasi
deda lapkričio 3 d. Brusse- 
lyj, Bėlgijoj. Hitleris atsise
ko nuo konferencijos todėl, 
kad Vokietija nėra viena iš 
Devynių Valstybių, kurios 
andai pasirašė sutartį, “už
tikrinančia” Chinijai nepri
klausomybę ir neliečiamybę.

Bet hitleriniai laikraščiai 
parodo tikrąsias atsisakymo 
priežastis, būtent;

Vokietija negali dalyvaut 
Devynių Valstybių konfe
rencijoj todėl, kad Japonija 
atsisako nuo tos konferen
cijos (nors Japonija buvo 
viena iš 9 valstybių, kurios 
davė Chinijai minimą užtik
rinimą).

Vokietija neis j taikymo 
konferenciją todėl, kad joj 
dalyvaus Amerika, kurios 
prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboj “išanksto pasmer
kė Japoniją kaip užpuoli-

Žodžiu sakant, kas nepri
imtina Japonijai, tą atmeta 
ir Hitleris, kuris turi slaptą 
karinę sutartį su Japonija.

PRIGĖRĖ 1,000 ŽMONIŲ

Damascus, Syria. — Iš 
liūčių kilę dideli potviniai 
prigirdė virš 1,000 žmonių 
Syrijoj ir sunaikino kelis 
šimtus namų.

Liaudiečiai Ima Fašistų Po
zicijas Madrido Srityj

~ r

Madrid.—Liaudiečiai jna- 
žu-pamažu atima iš fašistų 
vis daugiau namų ir apkasų 
Useroj į pietus nuo Madri
do, ir, turbūt, visai išstums 
priešus iš jų tvirtumos Bal
tojoj Kalvoj, rašo N. Y. Ti
mes korespondentas.

Šiandien būsią giedru ir 
vidutiniai šalta, sako N. Y. 
Oro Biuras. \

Jis Nežada Sumažint Tur
čių Taksus Valdžiai

Hyde Park, N. Y. — Pas
kutiniu laiku General Mo
tors automobilių korporaci
ja ir kiti trustiniai bizniai 
kelia triukšmą per spau
dą ir radio, būk šalies val
džia “persunkiais” taksais 
apkrovė kapitalus ir pelnus, 
ir būk todėl “gresiąs ban
krotas” bizniui. Taigi ban
kininkai ir fabrikantai daro 
didžiausio spaudimo val
džiai, kad numuštų dabarti
nius taksus, imamus nuo 
viršpelnių ir nuo bergždžiai 
laikomų kapitalų.

Bet prezidentas Roosevel
tas spal. 29 d., atsiliepda
mas į tą pelnagrobių vajų, 
nežadėjo lengvint jiems tak
sus. jis pareiškė, jog val
džiai pirmoj vietoj rūpi pa
gerint būklę “žemutiniam 
trečdaliui” visų gyventojų. 
Jis nurodė, kad 30 iki 40 mi- 
lionų žmonių Jungtinėse 
Valstijose per prastai valgo 
#r nedavalgo, per prastai 
apsirengia ir perdaug blo- 
guose.. namuose gyvena to- - 
dėl, kad faktinai neturi 
“perkančios jėgos”, tai yra, 
stinga įplaukų žmoniškes- 
niam gyvenimui.

Rooseveltas, todėl, žada 
stengtis, idant specialė ša
lies kongreso sesija lapkri
čio 15 d. išleistų įstatymą, 
kuris pažymėtų, kiek sam
dytojas turi būtinai mokėt 
algos savo darbininkui, ir 
apribot darbo valandas. 
Antras Roosevelto progra
mos punktas tai įstatymiš
ka laukų ir daržų kontrole 
su pagelba farmeriam iš 
valdžios iždo.

Rooseveltas priminė., jog 
per ketverius paskutinius 
metus visos įplaukos šalyj 
abelnai pakilo nuo 39 iki 70 
bilionų dolerių, o vis dėlto 
trečdalis gyventojų tebe
vargsta ir tebeskursta.

Italija Atšaukė Savo Amba
sadorių iš Francijos

Roma. — Mussolinis atsi
ėmė savo ambasadorių V. 
Cerruttį išk Francijos, f dėl 
dviejų priežasčių. Viena, 
todėl, kad per metus nuo 
to, kai Italijos karalius bu
vo paskelbtas Ethiopijos 
imperatorium, Franci j a ne
atsiuntė savos ambasado
riaus Italijon; antra—bu
vęs Francijos ministeris 
pirmininkas Ed. Herriot, 
radikalas-socialistas, kalbė
damas savo partijos suva
žiavime, Lille mieste, pa
smerkė Italiją kaip Vidur
žemio Jūros piratą.

Paryžius.—Francijos už
sienio reikalų ministerija 
aiškina, kad pasiųst savo 
reguliarį ambasadorių Itali
jon tai reikštų pripažint 
Mussoliniui Ethiopiją; o 
Francijos valdžia prie to 
“dar neprisirengus”.

Tuo tarpu tik Italijos 
ambasados patarėjas prižiū
rės savo valdžios reikalus 
Paryžiuj.

\ t
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Kauno Žmonės Ploja Drg. Stalinui
Mūsų bendradarbis rašo mums seka

mus atsitikimus apie Lietuvoje rodomus 
sovietinius judžius:

Kaune ypatingo pasisekimo turi Sovietų fil- 
mos. Jeigu kuris teatras savo reklamoj, pas
kelbia “šiandien rodoma Sovkino filmą,” jis 
esti gulte apgultas žmonių. Bet gerai Sovietų 
filmai į Kauną patekti yra nelengva. Lietu
viška cenzūra* randa filmą tendencinga ir jos 
visai neįleidžia arba nežmoniškai iškarpo, kad 
filmą lieka nebepanaši į filmą. Taip atsitiko 
su garsiomis filmomis, kaip “čepajevas” ir 
“Kelias į Gyvenimą”. Bet štai šį rudėnį į 
Kauną įleido nedidelę atkarpą iš SSRS kroni
kos, būtent šių metų sporto šventė Maskvoj. 
Bet ir ši paprasčiausia sporto kronika Kaune 
tapo staiga priešvalstybinio turinio. Į spor
to šventę ateina tribūnon Sovietų valdžios ir 
Komunistų Partijos atstovai: Molotovas, Ka
lininas, Stalinas. Ir Kauno publika jiems pa
sirodant ekrane ima ploti. Nepaprastai karš
tai plojo drg. Stalinui. Ypatingai susirūpino 
šiuo įvykiu Kauno policija ir įsakė, jei tik 
kas ims ploti, filmą nutraukt ir neberodyt. 
Todėl kino teatro direkcija prieš pradėdama 
rodyt filmą publiką įspėdavo neploti, nes ant
raip filmą turės nutraukt. Publika, norėdama 
pamatyt kroniką ir jai malonius SSRS prole
tariato vadus, seanso metu liovėsi ploti, bet 
užtat ji plodavo seansui pasibaigus.

Kaip su Tais Amerikos Darbo 
Partijos Kandidatais?

Nemažai darbininkų nusiskundžia tū
lais Amerikos Darbo Partijos kandida
tais New Yorko mieste. Jų tarpe jie pa
stebi vieną kitą politikierių, arba demo
kratą, arba republikoną. Tai naturališ- 
kas dalykas, kad darbininkai jais nepa
sitiki.

- Kodėl ir kaip jie pakliuvo į Darbo Par
tijos surašą bei tikietą? Jie ten pakliuvo 
todėl, kad Darbo Partijos kandidatus 
šį sykį nominavo ne partijos narių ma
sės, bet komitetai. Prieš šiuos rin
kimus Darbo Partija neturėjo nomina
cijų arba “primaries”, nes ji neturė
jo užsiregistravusių darbiečių. Kas kita 
bus ateityje. Per registravimąsi šiems 
rinkimams šimtai tūkstančių darbinin
kų užsirašė Darbo Partijos nariais. Kai 
ateis kiti rinkimai, Darbo Partijos kan
didatus išsirinks patys nariai per “pri
maries.”

Betgi ir šį sykį, nežiūrint šių netikusių 
priemaišų, Darbo Partijos surašąs atsto

vauja pažangiąją visuomenę. Todėl jį 
reikia paremti. Nei vieno balso lietu
viai neprivalo atiduoti už Tammany Hali 
kandidatus, kurie susispietę aplink Ma
honey.

Rytoj įvyks balsavimai. Šį sykį balsa
vimai bus daug keblesni, negu kitados 
būdavo. Pirmiau būdavo balsuoja vien 
tik mašinomis. O dabar bus balsuojama 
ir mašinomis ir balotais. Mašinomis rink
sime majorą, pavietų prezidentus, teisė
jus, asemblimenus ir kitus viršylas. O 
balotais rinksime miesto tarybą (City 
Council).

Komunistų Partijos pozicija aiški. Ant 
mašinos reikia perdėm balsuoti už Darbo 
Partijos surašą. t

Į miesto tarybą balotais reikia pirmą 
pasirinkimą duoti Amerikos , Komunistų 
Partijos kandidatams—Brooklyne drg. 
Peter Cacchione, Manhattane Israel Am- 
ter, Bronxe—Isidore Begun ir Queense 
—Crosbie. Antras, trečias ir ketvirtas 
pasirinkimai turi eiti už Amerikos Dar
bo Partijos kandidatus į councilmenus.

Klerikalai Kaipo Duobkasiai 
Lietuvos Nepriklausomybės

Mūsų' klerikalai pradėjo patys save 
mušti ir nusimaskuoti. Kai mes teigėme, 
kad jų rėmimas generolo Franco, Hitle
rio ir Mussolinio yra ne tik rėmimas im
perialistinių plėšikų, bet ir kasimas duo
bės Lietuvai, tai jie labai smarkiai mus 
iškoliojo. Bet štai ką dabar rašo ir pri
pažįsta Chicagos kunigų “Draugas” 
(spalių 27 d.):

“Praėjusi sekmadienį Chicago Tribune pa
skelbė nemažą sensaciją. Paskelbta Vokietijos 
nacių planai, iš kurių paaiški, kad naciai vis 
dar neišsižada obalsio—Drang nach Osten. 
Taip pat jie žadą pulti Čekoslovakiją ir Aus
triją. Tuos žygius darysią po nacionalistą per
galės Ispanijoj.

Kaip žinoma, naciai ima viską į savo rankas 
Dancige, kuris buvo nepriklausomu miestu. 
Jie ten įvedė diktatūrą ir ėmė persekioti vi
sus, kas tik nesutinka su jų nusistatymu. Nė
ra abejonės apie tai, kad naciai sulaužys dar 
vieną tarptautinę (Versalio) sutartį ir visai 
atsiims Dancigą. t • ■

Sąryšy su tuo iškeliamas ir Lenkų Korido
riaus klausimas. Esą vedami pasitarimai su 
Lenkijos dvarininkais, kurie sutiktų korido
riaus išsižadėti, jei Lenkija gautų išėjimą į 
jūras per Lietuvą. Tuos planus vykdant Lie
tuva, žinoma, netektą Klaipėdos, o ir jos ne- 
nepriklausomybei susidarytą pavojaus.’'

Betgi Chicagos “Draugas” ir visa kle
rikalinė spauda galvą guldo už tuos Is
panijos “nacionalistus.” O bažnyčiose už 
juos kunigai poterius kalba ir jų para
mai aukas renka iš parapijonų. Vadinasi, 
klerikalai atlieka labai piktą, pardavi- 
kišką darbą. Jie yra Lietuvos priešai. I 
Panašiais yra fašistai jš “Vienybės” ir 
“Dirvos”, kurie irgi sušilę palaiko gen. 
Franco, Hitlerio ir Mussolinio karą prieš 
Ispanijos liaudį. •

Mes gi, kurie , visais būdais remiame 
Ispanijos demokratijos karą prieš kru
vinuosius fašistus, esame tuo pačiu kar
tu ir geriausi Lietuvos nepriklausomy
bės palaikytojai.

EAIS VI

Mūsų Svarbieji 
Uždaviniai

———————————————4. 

į Ką Nominuoti į SLA Pild. Tarybą? Į 

I I
į Mes patariame visiems Susivienijimo Lietuvių Ame-į 
Trikoje nariams nominuoti į Pild. Tarybą sekamus as-1 
Jmenis; 1
į F. J. Bagočių, iš So. Boston, Mass., į prezidentus, 1
t K. J. Mažiukną, Pittsburgh, Pa., vice-prezidentus, <
Į J. Miliauską, McKees Rocks, Pa., sekretorius, j
Į J. Martin-Marcinkevičių, iš Kenosha, Wis., ir (
I E. Mikužiutę, Chicago, Ill., į iždo globėjus, i
I Dr, Stanislovaitį Waterbury, Conn., daktarus-kvot. i 
1 S. L. A. Narių Komitetas. į

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Gal paaiškintumėte man, kaip 

dabar komunistai žiūri į taip 
vadinamą “social security” įsta
tymą, tai yra, ar pataria darbi
ninkams įsiregistruoti, ar steng
tis to išvengti? As pažįstų dar
bininkų, kurie labai nenori iš
pildyti blankas ir sakosi esą 
progresyviai.

Taip pat būtų svarbu žinoti 
“Laisvės” nuomonę apie valdiš

ką skaitymą* bedarbių. Ar pa
tartina blankas pildyti?

Skaitytojas B.

Kai “social security” įstaty
mas buvo svarstomas kongrese, 
tai komunistai smarkiai jį ir 
valdžią kritikavo. Bet kritikavo 
todėl, kad tas socialės apdrau- 
dos įstatymas labai nepilnas, la- 
nepakankanias. Komunistų Par
tija reikalavo tikros ir pilnos

apdraudos, kurios kaštus pa
dengtų tiktai darbdaviai ir 
turčiai. Tačiau Roosevelto įsta
tymas buvo kongreso užgirtas 
ir vykdomas gyveniman. Pasku
tiniai pranešimai sako, kad jau 
yra suširegistravę 34 milionai 
darbininkų. Aišku, kad reikia vi
siems darbininkams užsiregis
truoti ir paeiti po “social secu
rity” įstatymo apdrauda—juk 
gėriau, negu nieko.

Tas pats ir su valdžios pro- 
ponuojamu bedarbių skaitymu. 
Tai irgi nėra taip sutvarkytas, 
kad galėtų būti pilnas ir teisin
gas visų bedarbių suskaitymas. 
Tačiau reikia visiems gautas 
blankas išpildyti ir sugrąžinti 
laiškanešiui, šis bedarbių ap
skaitymas berods įvyks kada 
nors lapkričio mėnesį.

Dublin,- Airija. — šalies 
pramonės ministerija pra
neša, kad ateinančiais me
tais 600,000 Airijos darbi
ninkų gaus apmokamas at
ostogas. O toliau būsią da
roma pastangų, kad ir visi 
kiti gautų kas metai tokias 
atostogas. L <

Fašizmas dūksta taip, 
kaip niekad pirmiau. Mus- 
solinis rėkia, kad Vokieti
jai turi būt sugrąžintos ko
lonijos Afrikoje ir kitur, 
kurias ji valdė prieš karą. 
Aišku, jog Mussolinis veli
ja Hitleriui atplėšti ir Klai
pėdą nuo Lietuvos, o Hitle- 
lis prie to atvirai ruošiasi. 
Čia įmatoma ne vien tik 
Klaipėdos užgrobimo pavo
jus, ale pražūtis ir visos 
Lietuvos nepriklausomybei. 
Nes Hitleris, Mussolinis ir 
Japonijos fašistiniai impe
rialistai isteriškai šūkauja- 
“nušluoti komunizmą nuo 
žemės paviršiaus!” O tai 
reiškia pulti Sovietų Sąjun
gą, s Hitleris tada tremptų 
Lietuvą ir, aišku, puolimas 
Sovietų Sąjungos reikštų iš
kilimą viso pasaulio karo 
gaisro.

Prieškariniai nusistatę 
žmonės, branginą Lietuvos 
nepriklausomybę ir stoją už 
Socialistinių Sovietinių Res
publikų Sąjungą, turime su
krustu Fašistinio barba
rizmo užmačiai trempti ci
vilizaciją ir žmonių teises 
turi būt žinomi kiekvienam 
žmogui. Tačiau, ant mūsų 
nelaimės, Amerikos lietuvių 
išeivijoje daugelis širdingų 
ir teisingų žmonių nesu
pranta civilizacijos neprie
telio—fašistinio barbarizmo 
nuožmių tikslų., Katalikiš
koji lietuvių spauda, veda
ma pačių klebonų, slepia 
baisius fašistų darbus Ispa
nijoje, kur maurai, po fa
šistų komanda, skerdžia ka
talikus, griauna ir degina 
bažnyčias ir ištisus mies
tus. Lietuviški kunigai sa
vo spaudoje teisina Japoni
jos barbariškus ^žygius Chi- 
nijoje, kur baisiausiu žvė
riškumu yra žudoma civi
liai žmonės, vyrai, moterys 
ir vaikai. Tūkstančiai lietu
vių katalikų , negauna tei
singų žinių apie fašistinį 
barbarizmą, kuris gręsia 
pavojum civilizacijai. Gi 
tautiškoji lietuvių spauda 
visiškai sufašistėjus. Mūsų 
laimė tik tame, kad tauti
ninkų lyderiai nusišpicavę 
visokiais bizniš.kais šmuge
liais, neturi' masėse įtakos 
ir jų laikraščių cirkuliacija 
visai susiaurėjo, susitrau
kė.

Pastojimui kelio fašizmui, 
apsaugojimui Lietuvos ne
priklausomybės ir užtikrini
mui taikos tarp tautų ir ša
lių, turime platinti dienraštį 
“Laisvę”. Dabar “Laisvės” 
vajus, kiekvieno klasiniai 
sąmoningo darbininko, kiek
vieno teisybę ginančio žmo
gaus gyvas reikalas yra pla
tinti “Laisvę”. “Laisvės” 
platinimas yra svarbus ap- 
švietos darbas; “Laisvės” 
platinimas yra gynimas Is
panijos demokratijos; “Lai
svės” platinimas yra gyni
mas Lietuvos nepriklauso
mybės ir socialistinės šalies 
—Sovietų Sąjungos.

Taipgi labai svarbus 5 da
lykas yra “Ląisvei” mate
riale parama. Tą dalyką 
draugai ima rimčiau, negu 
platinimą “Laisvės”. Pora 
savaičių atgal Brooklyne 
lankėsi namų 1 būdavojimo 
kontraktorius Juozas M. 
Kaminskas iš Binghamtdh,
N. Y. Abu su W. Žuku, mu
zikos mokytoj um, aplankė 
“Laisvės” įstaigą. Kamins
kas patiesė $5.00, o Žukas 
$1 “Laisvės reikalams. W. 
Deksnys, iš Stamford, 
Conn’, prisiuntė $2.§Q “Lai
svės” palaikymui- A. Jan
kauskas, iš Clevelando, pri
siuntė “L.” do van ūkę $2.
O, beje, Walter Žukas ir jd 
žmona Milda platino “Lais
vės” pikniko tikietus ir at-

siteisdami už tikietus pri
siuntė $1.20 auką Linotype 
išmokėjimui.

Daugiau draugų aukojo 
sekamai: Joseph Jerome 
(Jeromskis) So. Barre, 
Mass., $1.00; Thos. Markei, 
Niagara Falls, N. Y. $1.00; 
J. Ališauskienė, Newark, 
N. J., $1.00; K. Noraitis, 
Linden, N. J., $1.00; J. Rud- 
manas, New Haven, Conn., 
50c.; F. Kavaliauskienė, Ta
coma, Wash., 50c.; Ona

Rasčikienė, Alliance, Ohio, 
- 50c.; A. Kazokas, Shenando
ah, Pa., 50c.; S. J. Warpus, 
E. Newark, N. J., 50c. ir 
Z. R. Juška, Bloomfield, 
Conn., 50c.

Dar turime ant rankų ge
roką pluoštą vardų draugų, 
kurie apdovanojo savo dien
raštį ir greit juos paskelb
sime.

Aukot yra brangus daly
kas ir už tai širdingai dė- 
kavojame aukotojams. Dė- 
kavodami už dovanas, nori
me pabrėžti širdingiems 
“Laisvės” patrijotams, jog 
iš visų, laukiame, kad gau
tumėte (“Laisvei” naujų 
skaitytojų. v

P. Buknys.

kite, kiek jūsų kolonijoj ga
lėsite pririnkti parašų. Ant 
vienos peticij’os blankos tel
pa 25 parašai.

Amerikos Lietuvių Kon
greso C. K. sekretorius,

L. Jonikas,
3150 S. Halsted St., 

Chicago, Ill.

Reikalaukime Amnestijos Politiniams 
Kaliniams Lietuvoje

Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Komitetas 
Pasiryžo Surinkti 100,000 Parašų Po Peticija

tarė išleisti brošiūra: “Dvi-Paskutiniame savo posė- 
dyj Amerikos Lietuvių Kon
greso Centralinis Komite
tas vienbalsiai nutarė tinka
mai paminėti 20-tas sukak
tuves Lietuvos nepriklauso
mybės, kurios pripuola va
sario 16 dieną, 1938 metais. 
Tą dieną Lietuvos vyriausy
bei įteiksime 100,000 parašii 
nuo Amerikos lietuvių rei
kalaujant amnestijos, politi
niam kaliniam.

Peticijų blankos jau at
spausdintos ir siuntinėja
mos į kolonijas, kur tik ran
dasi Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriai.
Kokiem Politiniam Kali

niam Reikalaujame 
Amnestijos

Lietuvoj yra bent trijų 
rūšių politinių kalinių.

1. Tie, kurie veikė Lenki
jos naudai, kad Lietuva ne 
tik neatgautų Vilniauš kra
što, bet ir- visai apie tai pa
mirštų.

2. Hitlerininkai, kurie 
rengė dirvą atplėšimui Klai
pėdos krašto nuo Lietuvos 
ir paskyrimui jo atgal Vo
kietijai.

3. Sąžiningi Lietuvos pi
liečiai, kurie, nepasitenkinę 
dabartine padėtim Lietuvoj, 
troško atsteigti demokrati
nę santvarką, kokia buvo 
garantuojama,tveriantis ne
priklausomai Lietuvai Stei
giamojo Seimo priimtoj 
Konstitucijoj.

Prie pastarųjų mes taip
gi priskaitome jr tuos kali
nius, kurie yra nuteisti už 
veikimą pagerinimui savo 
ekonominės būklės, kaip 
tai: už streikus, už agitavi- 
mą darbinihkų organizuo
tis ir tt.

Kas liečia hitlerininkų ir 
Lenkijos agentų,, nors ir jie 
skaitomi politiniai prasi
kaltėliai,. bet kaipo valsty
bės priešai, priešai Lietuvos 
nepriklausomybės, yra užsi
tarnavę bausmės.

Kas kita tačiau su tais, 
kurie tik gero trokšdami 
savo .kraštui pateko į kalėji
mus tik dėlto, kad pati da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
yra' pamynusi Konstituciją 
ir visas civiles piliečių tei
ses. Taigi mes, amerikiečiai 
lietuviai, privalome ištiesti 
jiem ranką, reikalauti Lie
tuvos vyriausybės besąlygi
nės amnestijos.
Dviejų Kolonijų Konferen

cijos Spalio 31 Dieną
Spalio . 31 dieną įvyksta 

konferencijos Clevelando ir 
Brooklyno Skyrių. Centrali
nis Komitetas linki tom ko
lonijom kuogeriausių pasek
mių. Daugiau kooperacijos 
su centru, daugiau lietuvių 
organizacijų7 mūsų veiklon, 
daugiau veikimo kolonijose.
“Dvidešimts Metų Lietuvos' 

Nepriklausomybės”
Centralinis Komitetas nu-

dešimts Metų Lietuvos Ne
priklausomybės.” Ją para
šyti apsiėmė gabus literatas 
ir senas visuomenės veikė
jas Dr. A. .Montvidas. Bro
šiūrai medžiaga renkama ir 
už savaitės kitos bus ati
duota į spaudą.

Mums rodosi; kad tai bus 
tinkamas atžymėjimas 20 
metų sukaktuvių. Brošiūroj 
bus išaiškinta, kokiose ap
linkybėse Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, kas dau
giausiai už tai kovojo ir 
kiek prie to prisidėjo dabar
tiniai urapatriotai.

Brošiūra bus , pardavinė
jama taip pigiai, kaip tik 
galėsime išsiversti. Tikimė- 
si, kad kolonijų skyriai pa
gelbės mums jos išplatinti 
tūkstančiais egzempliorių ir 
supažindinti Amerikos lie
tuvius su teisingą mūsų tė
vų krašto istorija.

Reikalinga Lėšų
Padarymas ir išsiuntinė

jimas tūkstančių peticijų, 
spausdinimas ir išplatini
mas brošiūros atseis nema
žai pinigų. Daugelis Ameri
kos Lietuvių Kongreso sky
rių ir šiaip organizacijų yra 
aukavę per Centralinį Ko
mitetą Lietuvos politiniam 
kaliniam. Iš tų pinigų ap
mokėjimui būtinų lėšų ne
galima imti. Jie visi perduo
ti ten, kur buvo skirti.

Centralinis Komitetas pa
silaiko iš organizacijų duok
lių ir tiesioginių aukų. Ta- 
čiaus pastaruoju laiku ne
daug organizacijų mokasi 
duokles reguliariai. Dar ma
žas skaičius organizacijų te- 
pasimokėjo už 1937 metus.

Taigi šiuomi paraginame 
Amerikos Lietuvių Kongre
se priklausančias organiza
cijas pasimokėti duokles už 
1937 metus ir, jeigu galima, 
paaukauti doleris kitas pa
dengimui centre .susidariu
sių išlaidų.
Pripildytas Peticijas Grą
žinkite Centro Sekretoriui

Iki vasario 16 dienos tu
rime tris ir pusę mėnesius 
laiko. Bent 10 dienų reikia 
skirti sutvarkymui ir pa
siuntimui po peticijom su
rinktų parašų, kad jie pa
siektų vietą 20-tose sukak
tuvėse. Tad aišku, peticijos 
privalo būti sugrąžintos į 
centrą nevėliau pradžios va
sario mėnesio. Daug geriau, 
jeigu galima sugrąžinti 
anksčiau, nes technikinis 
darbas centre yra atlieka
mas ne apmokamų darbinin
kų, bet nuo darbo atlieka
mom valandom. Tuomi pa
lengvinsite mums ir užtik
rinsite geras pasekmes.

Jeigu kurios kolonijos 
draugai greitai ąeaplaikytų 
peticijų blahkų, tai tuoj 
kreipkitės į centrą žemiau 
paduotu antrašu ir praneš-

“Laisvės” Vajus
Philadelphia vejasi StLpei- 

ką. Draugai Šmitas, Stasiukai- 
tis ir Lukoševičius prisiuntė 
keletą naujų ir atnaujintų 
prenumeratų. Taipgi d. Ben- 
doravičius pasisakė stosiąs į 
darbą. Tai Philą., ^matyt, rim
tai sieksis pirmos vietos.’

Per mažai dar turime iš 
Pittsburgho. Visa eilė didelių 
kolonijų vis dar tyli. Gi tuom 
tarpu “Vilnies” vajininkai juo
kiasi iš mūsų, kad mes toli nuo 
jų pasilikę. Ar “Laisvės” vaji
ninkai pasiduos vilniečiams? 
Juk mes irgi turime gražią 
dirvą ir rodos kitais metais 
vilniečius pralenkdavome.

Dovanų arenoje šiandien stovi 
šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth • 1,025
Philadelphia Veik. Kom. 865 
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. Mazurka, Worcester . . . 114
F. Gervickas, Athol............110
L Kubiliūnas, S. Boston .... 99 
A. Balčiūnas,;<BrookIyn........98
J. J. Bąlf^yp, 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. T vari jonas, 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. šaltys, 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 
G. Kuraitis ... 
J. Valatka ....

Shanghai. — <
Valstijų admirolas Yarnell 
įsakė savo marininkams 
šaudyt į bi kokį juos už
puolantį lėktuvą. *
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Daug Laisvų Žmonių Neišlaiko Savo 
Nusistatymo iki Gyvenimo Galo

Yra daug žmonių, kurie 
save vadina laisvais, kiti 
net priklauso prie darbinin
kiškų organizacijų, begai- 
lestingai kritikuoja tuos re
liginius žmones, prie kurių 
ir patys priklausė. Daug to
kių laisvų žmonių priklau
so prie darbininkiškų orga
nizacijų, kurios leidžia nuo
latos knygas, laikraščius 
darbininkiškos dvasios, dėl 
klasinio susipratimo darbi
ninko žmogaus.

Tūli iš tų laisvų žmonių 
būna tokie karšti ir drąsūs 
pasmerkt ani-kokios rūšies 
religijos rėmėjus, bei jų va
dus kunigus. Pasiklau
sius iš šalies tokių nors ir 
paviršutinių, bet drąsių ar
gumentų, tikrai atrodo, kad 
toks žmogus yra tikrai išsi
žadėjęs visokių prietarų ir 
užgrabinio gyvenimo. Bet 
tikrenybėj visai kitaip įvyk
sta, negu kad manai... 
Daug tų vadinamų laisvų 
žmonių yra labai paviršuti
niai laisvi, neįsitikinę į tas 
priešreligines idėjas. Kuo
met tokie paviršutiniai lais
vi žmonės tik sulaukia se
natvės, arba prispaudžia li
ga ir jaučia, kad jau arti
nasi gyvenimo galas, reikės 
skirtis iš gyvųjų tarpo, tai 
tuoj pasišaukia tą patį ku
nigą, kurį per eiles metų 
niekino, kad ir jo “dūšpalai- 
kę”, kurios buvo pats išsiža
dėjęs, pasiųstų ten į kokią 
jam pačiam nežinomą dan
gišką karaliją.
Gyvi Silpnybės Pavyzdžiai

Dar blogiau su tais mūsų 
laisvais žmonėmis, kuriem 
da negręsia nei senatvė, 
neigi rodos reikėtų rūpintis 
apie tą užgrabinį gyvenimą. 
Dėl pavyzdžio čia paminė-, 
siu kelių laisvų žmonių pa
sielgimą, nepaminint jų var
dų, kad išvengus ypatiško 
pykčio.

Pažįstu vieną laisvamanį 
per 20 metų. Kada tai pri-, 
klausė prie L.S.S., T 
stambus veikėjas, o aplei
dęs L.S.S. liko laikraščio 
“Keleivio” nuolatiniu skai
tytoju ir aktyviu korespon
dentu iki šių dienų. Ta
sai laisvamanis veik per 16 
m. taip drąsiai ir sarkastiš
kai savo rašytose korespon
dencijose atakuodavo netik 
religijos rėmėjus katalikus, 

’bet ir pačius kunigus, kad 
jau vargiai kas galėjo ir 
pamanyt, kad toks aktyvus

irji pirma priklausė. Na, 
ta mūsų progresyvė draugė, 
visai niekeno neverčiama, 
nubėgo į kitos religijos baž
nytėlę ir inkrito į kokį ten 
“swimming pool”. Vadinasi, 
persikrikštijo iš savo vieros 
in kitą. Mat, tos vieros ap
eigos taip reikalauja.

Arba vėl, pažinau gerai 
žmones, kurie per daug me
tų priklausė darbininkų or
ganizacijoms, gaudavo jų 
leidžiamus raštus. Savo vai
kų neleido į bažnyčią, bet vis 
pratino eiti į darbininkiškus 
parengimus. Iš visko atrodė, 
kad tikrai žmonės yra ,atsi
kratę nuo religijinių prieta
rų. Bet va, tų mūsų progre
syvių draugų duktė susimy
lėjo su katalikų tėvų sūnum 
ir mūsų progresyvių drau
gų tas pregresyviškumas, 
kurį įgavo per metų metus, 
išgaravo į porą savaičių. Iš
kėlė dukterei vestuves su iš
kilmėm, su bažnytinėm ce
remonijom, be jokio skirtu
mo, kaip kad karščiausi ka
talikai pasielgė.

Kur Tos Silpnybes 
Pamatai?

Ką reiškia toks laisvų, 
pirmeiviškų žmonių elgėsis? 
Nieko daugiau, kaip tik tą, 
kad tie žmonės nebuvo tikrai 
idealiai giliai persitikrinę 
tomis priešreligijinėmis idė
jomis, kad jie buvo tik taip 
sau paviršutiniai laisvi. Pa
kilo mažas jų gyvenime vė
jelis ir juos vėl nunešė ten, 
kur jie buvo 10 ar 15 metų 
atgal.

Kodėl taip yra? Kodėl 
daug tų laisvų žmonių, vėl 
sugrįžta atgal ir griebiasi 
už tų senų tradicijų? Atsa
kymas į tai nėra taip sun
kus: Visų pirma, mes mato
me didžiumą mūsų judėjime 
žmonių, kurie nedaro jokio 
progreso, kad save išlavint 
klasinio susipratimo. Jie ru
dy j a per metų metus ant vie
tos tik su paviršutiniu žino
jimu. Labai daug tų laisvų 

buvo progresyvių žmonių visai 
mažai, paviršutiniai skaito 
literatūrą, ypatingai stam
besnes knygas, kuriose daug 
plačiau gvildenama įvairūs 
klausimai. O kad skaityt ir 
suprast gerai ką skaitai, tai 
būtinai reikia mokančio 
skaityti žmogaus.

Bet va, mes tų gerai mo
kančių skaityti ir turinčių 
norus save lavinti, pratinti 
prie skaitymo, turime labai 
mažai. Kad tas yra neginči-ir drąsus laisvamanis taps j jama tiesa> taj galima patir- 

avmu net ir kritiškiausioj^ - papragyk mūsų pa
gyvenimo valandoj. Bet tik
renybėj taip įvyko. Kaip tik 
jo moteris pasimirė, tai tuoj 
apkabinėjo įvairiais religi
niais šniūrais, pristatė kry
žių ir net pasišaukė kunigą, 
kurį niekino per tiek d^ug 
metų. Jo draugai laisvieji, 
aplankę jį, tokioj nuliūdimo 
valandoj, tik stebėjosi iš to 
ir negalėjo suprasti, kas su 
juo atsitiko, 0 jo priešai 
katalikai irgi stebėjosi ir 
trynė rankas iš džiaugsmo, 
kad “sūnus palaidūnas” at
sivertė prie dvasios šventos.

Žinau moterį, kuri pri
klausė prie ALDLD veik 
per 10 metų. Gavo tos drau
gijos išleistas knygas. (Tik 
nežinau, ar ji skaitė tų kny
gų turinį, ar tik kiek ta 
knyga lapų , turi.) Lankė 
darbininkiškus susirinki
mus ir parengimus, žodžiu 
sakant, rodos, toks jau lais
vas žmogus vertas pilniau- 
sio pasitikėjimo, kad jis yra 
tikrai laisvas ir pas jį nega
li būt jokių silpnybių. Bet 
va, susipažino su tokiu ka
valierium, kuris priklauso 
net kitai religijai, negu kad

čių progresyvių žmonių, kad 
jie tau ką paskaitytų gar
siai ir jūs rasit labai mažai. 
Arba, susirinkime iškelk ko
kį svarbesnį klausimą ant 
apsvarstymo, kuris buvo 
per spaudą gvildenamas, 
laikraščiuos ar knygose ir 
pamatysim, kiek mūsų tų 
žmonių ims dalyvumą svar
styme. Gal 4 ar 5 iš būrio, 
t. y. tie, kurie aktyviai 
skaito ir studijuoja, bei tė- 
mija kiekvieną naujai iškel
tą gyvenimo problemą. Ki* 
tai gi didelei daliai mūsų 
draugų labai mažai arba vi
sai nežinomi tokie sunkesni 
klausimai.

Kartais tūli iŠ tų apsilei
dusių draugų nežinojime net 
pyksta ant tų draugų, kurie 
daugiau žino ir kalba į pa
keltą klausimą. Tas parodo, 
kad daug mūsų laisvų žmo
nių, kurie neturi pasiryžimo 
save lavinti daugiau skaity
ti, daugiau suprasti, ką 
skaito, ir yra tais silpnais, 
kuriuos mažiausias gyveni
mo įvykis, surištas su reli
gija, apkarsto religijinėm 
brostvom, įstumia A į tuos

“svimming pools.” Va, ir vėl rne linksmų mergaičių balsai, 
tas mūsų laisvamanis atsi-, Bet kai pakalbėjau su jomis apie 
dūrė ten, kur buvo keli me-’maistą, ir liūdna ir klaiku pasi- 
tai atgal. ' 1

Kur Išeitis?

I 1 *, darė. Gal būt tai dar ir ne badas, 
bet ir nenormalus dalykas. Rytą 
arbata, duona su taukais (por- 

Man atrodo, kad toks pa- ei ja)—pietų kasdieną liesa sriu- 
sielg’imas laisvų žmonių pa-. ba ir košė, vakare kruopos. Ir 
daro tik gėdą visam pirmei- taip diena dienon per 3-4 metus, 
viskam judėjimui. Daug do- išskyrus 2 dienas savaitėje, kai 
rų katalikų darbininkų, kur duoda pačios prastosios rūky- 
rie pradeda kritiškai žiūrė-;tos dešros po gabalėlį. Ateina 
ti į religiją ir jų vadus ku- mintis į galvą, kam tiek su- 
nigus, kaipo apgavikus, ir traukti mergaičių iš kaimų (per 
kurie pradeda žiūrėti į dar-! ioo) kur jos nors tarnaudamos, 
bininkų judėjimą, kaipo tik- bet vis tik gauna sveiką, sotų 
rą darbininkų klasės išliuo-1 maistą, kai čia, ruošiamos, gal 
suotoją iš kapitalistines but, tarnaitėmis — per tuos ke-1 
priespaudos, sako: “Eičiau nus metus nusilpnina savo svei- Į 
ten pas tuos pirmeivius, pas katą, o juk ateityj fiziniu dar-' 
tuos laisvus žmones, ale bi- bu turės užsidirbti duoną. Mer- 
jau, kad gal vėl reikės su-' gaites priima nuo 14 metų—pats 
grįžt atgal, kaip, va, tas ir brendimo laikas, kai tiek reikia 
tas ąugrįžo, kai jam prisi- organizmui jėgų, 
ėjo riestai.” j *

Taigi, išvada iš tų silpny- pieno stiklo, nei geresnio mėsos 
bių yra ąiški ir trumpa: ; gabalėlio! Kas iš jų beliktų ? Jei 
Daugiau Skaityt darbinin- draugija neturi tam lėšų—tai 
kišką literatūrą ir būtinai 
stengkis suprast, ką skaitai. 
Tai tik tada būsi tvirtas. 
Būk aktyvus kareivis darbi
ninkų judėjime, nes tik išla
vinta armija daro mažiau 
klaidų ir laimi mūšius. Ge
riau tegu knygos suplyšta 
nuo skaitymo, negu sveikos 
trunyja ant lentynų!

A. H. Beker.

Pagalvokim?
Jei mūsų dukterys negautų nei

reik jų rūpintis. Bet ne maitinti 
vaikus sausa koše ir kruopomis.

(K-is).

Lietuvos Žinios
Dvi Motinos Pagimdė 

Vieną Vaiką
Kauno apylinkės teisme buvo 

sprendžiama nepaprasta byla : 
susivaržė dvi motinos savinda- 
mosios tą patį vaiką.

Bylos siužetas toks:
Vilijampolėje gyvena pasiturį 

žmonės G-liai. Juodu turi kele- 
rių metų amžiaus vaiką. Vaikas 
jau lanko pradžios mokyklą. 
Vieną dieną užsipuolė G-lių vai
ką pik S-nė: ji tvirtina, kad vai
kas esąs jos, tikrai jos. Ir labai 
panašus į ją.

S-nė aiškino, kad prieš keletą 
metų ji vaiką pagimdžiusi, bet 
judama neturtinga, vaiką atida
vė auginti savo pamotei G-nei, 
o pati išvykus į Marijampolę. 
Dabar ji prasigyvęno ir norėjus 
vaiką susirasti. Atvyko į Vili
jampolę ir kreipės į pamotę. To
ji ginas, kad jos vaiko neturinti 
—atidavus į kažkokią prieglau
dą. S-nė išvaikščiojus visas žy
dų prieglaudas ir niekur savo 
vaiko neberadus. Bet netikėtai 
gatvėje pamačius savo vaiką ei
nantį iš mokyklos ir pažinusi.

S-nė tvirtina, kad G-nė jos 
vaiką iš pamotės nupirkusi, nes 
ji pati negalinti gimdyti, bet ty
čia atsigulus į ligoninę apgaudi
nėdama savo vyrą ir iš ligoninės 
sugrįžusi su jos pirktu vaiku.

G-liai griežčiausiai neigė 
S-nės tvirtinimus ir sakė, kad 
vaikas tikrai jų. Kadangi kalbos 
vis nesiliovė, tai G-nė S-nę ir 
dar vieną jos draugę už gandų 
skleidimą patraukė tieson.

Byla buvo paskirta spręsti 
pavasarį, bet teismas bylą atidė
jo, nes S-nė norėjo įrodyti, kad 
vaikas ne G-nės, o jos ir padavė 
prokurorui skundą, prašydama 
pavesti policijai su jieškoti jos 
vaiką.

Buvo tyrinėtą ir jįeškota, bet 
nieko, iš to neišėjo—kvota nu
traukta.

G-nė prašė teismą iššaukti 
liudytoja tą akušerę, kuri priė
mė G-nės vaiką ir parašė raš
telį metrikacijos punktui.

Teisme ta ’akušerė ir paliu
dijo, kad ji tikrai priėmus 
G-nės vaiką; ir raštelį para
šiusi metrikacijos punktui.

Apylinkės teismas S-nę ir jos 
kaimynę pripažino kaltomis ir 
nubaudė po 7 paras arešto.

Kada Bežemiai ir Mažaže
miai Gaus Nuosavybės

Dokumentus
Bežemiai, mažažemiai ir kiti 

sklypininkai, kurie yra gavę 
žemės sklypus parceliuojant 
dvarus, nusiskundžia, kad nors 
sklypus jie esą gavę prieš ir dau
giau 10 metų, bet nuosavybės do-_ 
kumentų ligšiol vis negauną. 
Neturėdami nuosavybės doku
mentų jie negalį tinkamai savo 
ūkių tvarkyti. O tokių sklypinin
kų, be nuosavybės dokumentų, 
esą apie 18 tūkst. Ir kaip tyčia 
nuosavybės dokumentų išdavi
mas einąs visai lėtu tempu, nes 
tą dirbą vienas ar du žemės re
formos valdybos valdininkai.

buvo gera, išskiriant keletą 
“Dievybės skelbėjų“, kurie mė
gino įtikinti paskaitininką ir vi
są susirinkimą tikybos naudin
gumu, bet po trumpo pasiaiški
nimo turėjo pasitraukti.

Girdėjęs.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

įsikūrę 120 ratelių, kur piliečiai 
mokinasi automobilius vairuoti. 
Revoliucijos sukaktį Minske 
paminės 700 piliečių, kurie iki 
to laiko baigs vairavimo moki
nimą, fc. 

/
Lipo į Kalnus

Kaukazo kalnyne yra 38 dide
li kalnai, šimtai Sovietų piliečių 
lipo į tuos aukštus kalnus. Ant 
Kazbeko kalno buvo užlipę 100

piliečių. Alpinizmu užsiima 
raudonarmiečiai ir taip pilie
čiai. A

14,000 Dovanų Darbininkam
Sunkios industrijos komisaro 

L. M. Kaganovičiaus patvarky
mu už gerą darbą apdovanota 
14,000 Donbaso mainierių. Jie 
gauna dviračius, gramafonus, 
šautuvus, gramafonų plokšteles, 
drabužius ir kitokias dovanas.

“Laisves” Koncerto Žinios
Anksčiau esame minėję, kad mūsų koncerte dalyvauja 

žymiausias Amerikos Lietuvių dainius, Antanas Banys.

rinkimų reikalams.
per 100,000 piliečių.

sakė prakalbas ir 
savo atsiekimais.

tą

Šančių Turgavietėje “Suve
damos Sąskaitos” .

Šančių turgavietėje nesenai 
įvyko savotiška tragedija.

Viena jauna pora keletą me
tų karštai mylėjosi. Pagaliau I 
vyriškiui tekę iš Šančių išva
žiuoti. Išbuvęs kurį laiką kitame 
mieste, mylimasis grįžo. Tačiau 
kaip jis nustebo, kai savo myli
mosios nerado. Nuėjęs į adresų 
biurą, vyriškis sužinojo, kad jo 
buvusi mylimoji1 jau ištekėjusi 
už kito.' Tada jis pradėjo ją per
sekioti. Sutikęs Šančių turgavie
tėje, mylimąją/ prikūlė. Kilo 
skandalas. Tik vėliau paaiškėjo 
šio skandalo priežastys.

Moteriškė skundėsi, kad per 
du metu ją buvęs mylimasis “ve
džiojęs už nosies.“ Tik dabar ji 
supratusi, kad buvo tada nelai
minga. Vyriškis gi grasinęs ją 
su vyru išskirti.

“Teatras” Prie Bažnyčios
Kruopiai. — Ne taip senai čia 

buvo vaikams pirmoji komunija, 
o po jos pamaldoms pasibaigus, 
buvo surengtas neva “teatras“ 
su “velniukais“ ir “aniolais.“ 
Atrodė, jog tai yra “kaukių“ ba
lius, bet ne vaikų auklėjimui 
skiriamas vaidinimas; Norėta 
tiems vaikams pavaizduoti, kad 
gerus, neišdykusius vaikus myli 
“aniolai” ir motinos, o prie blo
gų tik “velniukas“ sukasi. Vai
dinimas praėjo visai nevykusiai 
ir savo tikslo neatsiekė. Tinka
mo supratimo, kas tai yra gera 
ir bloga, šitas teatras vaikams 
nedavė, bet tik sužadino jų vaiz
duotėje nesveikų minčių ir įskie
pijo ne vienam velnių bai'mę.

J. Galkus.

Reiktų Geresnio, Maisto
Šiomis dienomis teko atlankyti 

Mergaičių amatų mokyklą (Vai
kelio Jėzaus draugijos, žemaičių 
g-vėj). Tvarka atrodo nebloga 
—rūmai gražūs, beveik erdvūs, yra tikėjimas. 
Priešais gražių gėlių pieva, kie-

Vykęs Susirinkimas
Igliškėliai. — 1987 met. rug

pjūčio mėn. pabaigoje Laisva
manių Etinės Kultūros Draugi
jos Igliškėlių skyrius buvo su
šaukęs viešą susirinkimą.

Susirinkimo programa buvo 
įvairi, L. E. K. Dr. Centro sek
retorius laikė paskaitą, temoje: 
“Laisvamaniai ir tikėjimas.“ Sa
vo kalboje jis smulkiai išaiškino, 
ko laisvamaniai siekia ir kas tai

Visų susirinkusių nuotaika

Rinkiniai ir Spauda
Gruodžio 12 dieną Sovietų Są

jungoj bus aukščiausių yiršinin- 
kų rinkimai. Pilna sovietinė 
spauda diskusijų, aprašymų 
kandidatų ir Naujos Konstitu
cijos.

100,000 Susirinkime
Sverdlovske, ant 1905 metų 

aikštės, įvyko SSSR piliečių su
sirinkimas. Jis buvo 12 d. spalių, 
pašvęstas 
Susirinko 
Susirinkę 
džiaugėsi

Liaudis Stovi Sargyboj
Dinamo fabrike laikė susirin

kimą 5,000 darbininkų. Jie ap- 
tąrę padėtį priėmė rezoliuciją, 
kurioj tarpe kitko sako: “Mes 
nei minutei neužmirštame
kad likučiai neprieteliškų ele-' 
mentų bandys panaudoti blo
giems tikslams rinkimus. Į prie
šų žygius mes atsakysime dar 
didesniu susivienijimu aplink 
Lenino—Stalino Partiją.

Jūreiviai ir Kareiviai 
Balsuos

Kapitalistinėse šalyse, net 
prie buržuazinės demokratijos, 
kareiviai ir jūreiviai negali kiš
tis į politiką. Jiems draudžiama 
balsuoti ir viršininkus rinkti. 
Sovietų Sąjungoj kareiviai ir 
jūreiviai dalyvauja balsavimuo
se, kaip ir visi kiti piliečiai. Bal
tijos Jūrų jūreiviai entuziastiš
kai pasitiko paskelbimą rinkimų 
Aukščiausiojo Sovieto, kuris at
sibus 12 d. gruodžio.

Raudonarmiečių Balsas
Raudonoji Armija rengiasi 

prie rinkimų. Kamenec — Po
dolske, pasienio sargų susirinki
me, leitenaVitas Firsov sakė: 
“Tik mūsų šalyje armija turi 
teisę dalyvauti rinkimuose. Mū
sų pareiga panaudoti tuos rin
kimus, kad pasiuntus į Aukš- 
čiausį Sovietą daugiausiai atsi
davusius Bolševikų Partijai ir 
tėvynei atstovus.“

Antras komandierius — Koz
lov sakė: “Mes, kovotojai, pri
valome ruoštis prie rinkimų. 
Mes turime jausti savo atsako
mybę už rinkimus pasienio sri- 
tyj. Aš siūlau, .kad visą liuosą 
laiką nuortarnybos mes pašvęs
tume rinkimų įstatymo išaiški
nimui kolchozninkams.“

“Kaip tai pasiklausiau savo 
tėvo, kaip jis seniau balsavo,— 
sakė kareivis Poliakov.—Pasiro
dė, kad buvusioj Rusijoj prie 
rinkimų jį neprileisdavo. Moti
na taipgi sakė, kad seniau nei 
kalbos nebuvo, apie tai, kad mo
teris galėtų balsuoti. Tik Sovie
tų valdžia tą teisę ir laisvę su
teikė.“

Kareivis toliau sakė: “Maža 
to, kad mes dalyvausime rinki
muose. Mes turime atminti, kad 
priešas dabar ypatingai bandys 
persigauti per sieną ir siųsti sa
vo agentus į Sovietų šalį, kad 
kaip nors mums pakenkus. Štai 
.kodėl, dabar ypatingai atydžiai 
reikia saugoti sieną.“

Namai ir Mokyklos
Ašcfyabade, Turkmėnijos So

vietų Respublikoj, išbudavota 8 
gimdymo namai, įrengta 10 vai
kų sodelių ir 5 valgyklos.

Gorkio mieste įrenkta du vair 
kų auklėjimo sodeliai, nauja te
lefonų stotis, išbudavotas judžių 
teatro namas su 800 sėdynių, 
keli nauji gyvennamiai trijų 
aukštų su patalpa 9,000 ketur
kampių metrų ir 40 mediniai na-’ 
mai su patalpa 19,000 .ket. met
rų. Atidaryta kelios naujos mo
kyklos.

Mokinasi Vairuoti
Sovietų Baltarusijoj jau yra

Antanas Banys, baritonas.
Mes džiaugiamės turį progą jį išgirst. Puikų pluoštelį, 

žinių/apie Banio karjerą mum suteikė jo žmona. Žemiau 
paduodame jos laiškelį, kuris- bus žingeidus pasiskaityt 
visiem dienraščio skaitytojam :

‘‘Mano brangus p. Bukny: šį laišką rašau ant ligos pa
talo. Atleiskite man už taip suvėlavimą pranešti tamstų 
prašomų informacijų apie Banį.

“Pereitą metą Banys stojo į Deems Taylor kontestą 
laimėjimui balso lavinimo stipendijos ir jis tai laimėjo— 
gavo stipendiją (scholarship) metams mokytis prie rink
tinių mokytojų Philadelphijoj. Dėka šiam mokinimuisi 
jam buvo suteikta proga dainuot Robin Hood Dell su Phi
ladelphia Orkestrą. Banys yra dainavęs įvairiuose kliu- 
buose, rezidencijų namuose Philadelphijoj ir New Yorke 
ant 5th Avenue, New Yorker viešbutyje ir St. George 
viešbutyje; taipgi Atlantic Cityje ir Baltimorėje. Jis yra 
dainavęs ir su New York Opera Co., per WOR radio sto
tį, kada tokios programos buvo duodamos keletas metų 
atgal.

“Nėra reikalo nei sakyt, kad jis turi džiaugsmo dainuot 
savo lietuvių visuomenei. Aš tikiuosi, kad jis sugrįš į New 
Yorką pabaigoj šios savaitės ir jis pasiųs jums vardus 
dainų, kurias dainuos “Laisvės“ koncerte, arba per tele
foną tai praneš. Atleiskite už pavėlavimą, nes savo šei
mynoje turėjome nemalonių sirgimų. — E. Banys.”

Mes labai dėkingi poniai Banienei už suteikimą taip 
puikių informacijų apie dainiaus Banio karjerą. Reiškia
me širdingos užuojautos poniai Banienei-ir visai jų šeimai 
ligos varginamai. Linkime greit pasveikt ir norime pasi
matyt su visa šeima “Laisvės“ koncerte 14 d. Lapkričio, 
Labor Lyceum Svetainėj.

Ištisa programa bus sekama:
ANTANAS BANYS, Baritonas >,

žymiausias dainininkas iš Amerikos lietuvių. Dabar
, EDNA VAIVADAITĖ, Sopranas

Aukšto išsilavinimo dainininkė iš Rochester, N. Y. 
Ten, ji mokina Gedemino Chorą

STASYS KUZMICKAS, Baritonas 
Puikiausias mainų apylinkės dainininkas, kuris jau 

yra pasižymėjęs daugelyje vietų.

ALDONA KLIMAITĖ, Coloratura Sopranas 
Gražaus talento dainininkė, irgi jau turi puikios 

karjeros muzikos srityje
BROOKLYNO AIDO CHORO OKTETAS 

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

, UKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUP£
Turėsime visų pageidaujamą ukraihų šokikų grupę, 

kuri yra puikiai išsilavinusi.
VYTAUTAS DVARACKAS

Pasižymėjęs smuikininkas iš, Newark, N. J.
Vis dar yra vedamos derybos su daugiau talentų.

jį t
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
Iš Kietųjų Anglių Pramones

Ką

(Tąsa)
Toliau besitęsiant diskusijoms, klausė, 

kokia padėtis Anglijoj, kaip aš į tai žiū
riu ir ar yra galimybė, kad Anglijos liau
dis galėtų priversti valdžią atmainyti 
uždraudimą ginklų įvežimo Ispanijos 
liaudžiai.

Aš padariau, ką galėjau, aš tikrinau 
kovotojams (manau, kad tai tiesa), kad 
kiekviena valanda, kurią mes galime čia 
išsilaikyti, net kaina mūsų gyvasties, ne
bus veltui, nes mūsų draugai Anglijoj tą 
išnaudos, kad pagelbėjus'Ispanijos liau
džiai.

Taip diskusijos ir baigėsi.
—Kas nori pasilikti su manimi,—tarė 

kapitonas,—lai eina į aną pusę, o kas su
tinka su draugu iš Talaveros ir nori mus 
palikti, lai pasilieka savo vietoj.

Mes visi perėjome į kitą pusę, išimant 
tris, kurie pasiliko ant vietos. Pasiliko 
jaunuolis, kuris kalbėjo. Jis vėl kreipėsi 
į mus, jo žodžius perkirsdinėjo didelis 
griausmas priešo kanuolių. Jis pareiškė, 
kad laikosi pirmesnio nusistatymo, kad 
čia pasilikti yra žiopla ir juokinga. Bet 
jis norėjo mus įtikinti, kad nei jis, nei jo 
draugai, nenori dezertiruoti, tik nori 
persikelti į kitą milicijos dalį. Greitai po 
to ant išdegusioš žolės jie padėjo gink
lus, patronus, unijų knygeles ir paliko 
mūsų poziciją. Mes vėl užėmėme ap
kasus.

XX
Pakilo vėjas ir pasidarė labai šalta. 

Kalbėjo, kad lėktuvų ataka prasidės pusė 
šeštos. Dvidešimts minučių šeštos mes, 
stovėdami sargyboj, pamatėme eskadrilę 
“Junkersų”, skrendančią iš šiaurių pu
sės. Toji žinia greitai apibėgo poziciją. 
Pozicijoj pasiliko tik labiausiai reikalin
gi sargai. Mes, ant kiek tiktai buvo gali
mą, pasislėpėme prie akmenų. Kitiems 
buvo įsakyta lysti po akmenais, prisi
dengti velėnomis ir gulti veidais į žemę.

Pasislėpęs ir susirietęs, kiekvienas 
draugas išnykęs iš regėjimo latako, jau
tėsi vienu vienutėliu. Viską, ką jis gir
dėjo, tai tik augantį pavojingą besiarti
nančio priešo motorų ūžimą. Tai buvo 
didelis išbandymas kovingumo ir mūsų 
draugų ištvermės—jaunų vyrų, susirin
kusių iš kaimų ir fabrikų, užbaigusių vi
są karo mokinimą į keturioliką parų. 
Prie to, daugelis iš jų tik trys savaitės 
atgal pirmu kartu pamatė lėktuvą.

Prabėgo kelios baisios minutės. Pasi
girdo kaukimas pirmos vokiškos bombos. 
Ji nukrito už pozicijos. Pušų miškas vėl 
užsidegė. Bombų kaukimas ir sprogimas, 
atrodė, ardo kalnus ir drasko orą. Dre
bėjo akmenys. Protarpiais tarpe bombų 
kaukimo ir sprogimo linkui manęs atsiriš
davo šauksmai ir dejavimai. Pirmose ke
liose minutėse buvo suplėšytas į kąsne
lius Bedro Sančas, kuris kelios dienos at
gal, kada mes išvažiavome iš kareivinių, 
šaukė: “Tegu gyvuoju ir aš pats!” Pedro 
Sančui neteko ilgai gyventi (jam buvo 
viso tik 18 metų amžiaus), bet jis numi
rė už liaudies reikalus didvyrio mirtimi.

Bombavime įvyko pertrauka ir mums 
pasirodė, kad vokiečiai nulėkė. Bet stai
giai išgirdome jų skridimą daug žemiau. 
Mes supratome, kad dabar jie šaudys iš 
kulkasvaidžių. Kelias baisias minutes 
gulėjome ir girdėjome žemai kaukian
čius lėktuvų motorus, baisiai tratėjo kul- 
kasvaidžiai, kaukė kulkos, atšokdamos 
nuo akmenų.

Nieko nebuvo galima daryti: reikėjo 
sėdėti kietai prisiglaudus prie akmens, 
pasirengus iššokti, kaip tik kulkasvaį 
džių ugnis baigsis, kad atremti priešo 
pėstininkų ataką. Tuom kartu buvo ga
lima galvoti apie stebėtinus dalykus pa
saulyje, kur demokratinės šalys ir jų 
jų liaudys leidžia, kad kovotojai už de
mokratiją gulėtų pirmoje linijoje apaka- 
sų pasislėpę prie uolų,, su senais šautu
vais tuom kartu, kada pikčiausi demo
kratijos priešai naudojasi laisvėmis, kad 
gauti ne vien naujausius ginklus, bet 
naujausius lėktuvus, karo tankus ir ki
tokias karū mašinas.

Iššokti po -tokio baisaus, bombardavi
mo ir kulkasvaidžių ugnies veik negali
mas dalykas, bet gerai, kad priešo pės
tininkų atakos ir nebuvo.. Mat, keletas 
mūsų kovotojų pradėjo šaudyti į fašis

tus iš pozicijos į kairę nuo mūs. Fašistų 
pėstininkai pasibijojo ir susilaikė nuo 
atakos, po lėktuvų ugnies.

Saulė nusileido. Greitai prasidėjo pie
tinė naktis. Šaltis stiprėjo. Mes pavar
gome. Nuspręsta, kad pusė kovotojų ei
tų apsirengę gulti iki pusnakčio, o ant
ra pusė pasiliekame apkasuose.

Mes sulindome į urvus ir tuoj aus už
migome. Už penkiolikos minučių seržan
tai bėgiodami nara nuo naros, žadino 
mus. Visi turėjome skubėti į centrali- 
nę poziciją.

Šaltis spaudė daugiau, kaip bent kada 
pirmiau. Skaudus vėjas perpūtė kiau
rai. Vienoje minutėje pakuždomis visą 
mūsų būrį aplėkė žinia: “Šią naktį rei
kia atakuoti tvirtą pirmutinę fašistų po
ziciją, kuri yra dviejų mylių atstume nuo 
mūs, prie uolos, ant aukšto kalno.”

Kapitonas greitu ir prispaustu balsu 
aiškino: z

—Kol kova eina be lėktuvų, tai mes 
lygūs fašistams,—tarė jis.—Ir daugiau, 
kaip lygūs, mūsų didesnė jėga net ir ta
da, kada jų yra du—tris kartus už mus 
daugiau. Aš nenoriu nuo jūs slėpti, kad 
taip tikrumoje ir yra, nes mes kovoja
me už laisvę, o jie ne. Todėl mes už 
juos daug galingesni—mes kovojame už 
didelius idealus. Štai kodėl reikia pasi
naudoti kiekviena proga ir iššaukti juos 
į “lygų” mūšį, kol sąlygos nors kiek duo
da mums tą “lygybę”, tai yra, kol jie 
negali naudotis vokiškų, lėktuvų ugnimi.

—Jeigu mes šią naktį neatakuosime 
juos, tai ryte lėktuvai ir vėl atskris, pri
bus jiems pągelbon pėstininkai ir mes 
žūsime, negalėdami juos sulaikyti nei 
pusės valandos! Todėl einame į ataką!... 
Pirmyn!”

Tarpe tylos, ardomos kovotojais, 
krintančiais, lipančiais per uolas, aštrius 
akmenis ir besigrūdančiais siauru take
liu, mes leidomės žemyn nuo kalno į grio
vį, kuris skyrė mus nuo kalno, užimto 
priešais. Paskui prasidėjo begalinis ir 
sunkus lipimas į kalną, ant kurio buvo 
fašistai. Mes žinojome, kad pas juos 
daug yra visokių kulkasvaidžių ir auto
matiškų šautuvų, bet rokavome, kad jei
gu ir nepavyks šturmu užimti jų pozici
ją, nes mes turime tik senus šautuvus, 
tai gal būti įbauginsime priešą, ir jis at- 

‘ sisakys nuo bent kokių atakų ryte.
Po ilgo ir vargingo lipimo mes pasie- 

* kerne kalno lygumėlį, kuris buvo ne to
liau, kaip šimtas penkios dešimtys mastų 
nuo priešo pozicijų. Ant lygumėlio keli 
akmenys ir kelios pušys. Atsargiai ^šliau
ždami mes prisiartinome jau tik už šim
to mastų nuo priešo. Viešpatavo tyla, 
jeigu neskaityti kaukimo didelių kanuo
lių svaidinių, lekiančių virš mūsų galvų. 
Ėjo kanuolių mūšis tarpe liaudiečių ir 
fašistų dešinėje ir kairėje.

Apie penkioliką minučių gulėjome tarp 
uolų. Ant galo, po greito pakuždomis pa
sitarimo, sutikome, kad jau laikas pa
čiupinėti priešą. Priešas buvo taip arti, 
kad mes aiškiai girdėjome jų sargų žing
snius ir kalbas. '

(Bus daugiau)

tonas anglies, šitaip skaitliuo- 
dami mes nedaskaitome teisin
gai.

Spalio 17 d., Wilkes Barre, 
Pa., Komunistų Partijos, Phi- 
ladelphijos distrikto org., d. 
Toohey, davė mainieriams 
prakalbą apie mainų industri
ją. Jis turėjo po ranka visokias 
statistikas, kas liečia šią in
dustriją. Jis prirodė, kad prie 
viršminėto skaitliavimo reikia 
pridėti po vieną dolerį nuo to
no už “royalties”; po tam tik
ka sumą už tą anglį, kuri jau 
senai parduota ir vietos, kur 
anglis buvo užgriautos; po 
tam tikrą sumą už anglį, kuri 
dar yra rezerve ir gal bus ka
sama už 200 metų; prie 
to, dar reikia pridėti įskaitlia- 
vimą tam tikros sumos ant 'to, 
kad mainos dar nėra užtenka
mai išnašiai dirbamos.

Tai matome, koks čigoniš
kas mokesčių apdėjimas ant 
vieno tono anglies. O tą viską 
turi pakelti pirkėjai. Dar pu
sė bėdos, kurie naudoja anglį 
mainų apygardose ir perka an
glį nuo “breikerių.” Bet užtai 
pražūtis tiem, kurie gyvena 

reikalavimą toliau, didmiesčiuose. Pasta-

Nuveikė 1-mo Distrikto 
Konvencija

UMWA 1-mo distrikto kon
vencija (dvimetinė) atsidarė 
spalio 18 d., Scrantone, ir tę
sėsi iki 22 d. Delegatu dalyva
vo 250. Kadangi šiame distrik
te yra daug lokalų, kurių val
dybos yra skirtos- per distr. 
prezidentą (o skirtos yra to
dėl, kad eilinių narių rinktos 
buvo perdaug progresyvės ir 
laikėsi, kad kompanijos pildy
tų; sutartis), tai iš tokių loka
lų ir delegatai buvo skirti per 
lokalų prezidentus. Tokiam 
delegatų sąstatui esant, žino
ma, negalima buvo tikėtis, kad 
konvencija didelius darbus bū
tų galėjusi atlikti. Tačiau, rei
kia pabrėžti, kad ir toks dele
gatų sąstatas buvo, bet atža- 
gareiviškų, priešdarbininkiškų 
tarimų nepadarė.

X

Iš bent kiek reikšmingų ta
rimų mainierių labui yra šie: 
nutarta visiems trims kietųjų 
anglių distriktams vieningai 
pradėti vajų, visame lauke, už 
vertimą kompanijos pildyti 
kontraktus; nutarta stipriai 
užtarti tuos, kurie bus ateityje 
djskriminuoti už 
nuo kompanijų, kas jiems pri-jruosius apvagia antra tiek ge- 
klauso; nutarta, kad kompen- ■ ležinkelių komp. 
sacijos (atlyginimas už sūžei- 
dimus ir gyvastis) sistema ge
riau sutvarkyti ir kovoti už 
daugiau kompensacijos.

ir anglies 
vertelgos. Įsivaizdinkime: ge
ležinkelių kompanijos už pri
statymą tono anglies rinkon, 
Philadelphijon ir New Yor-

nį, vardu puppy, pas sergančią 
seserį. Serganti sesuo nedavė 
puppiui valgyti ir puppis dėlto 
nusikapstė. Parvykęs puppio sa
vininkas, radęs puppį negyvą, 
suplanavo laidotuves, kainavu
sias $500.

Well, žmogus, gyvendamas, 
dirbdamas kartais miršta netu
rėdamas ištekliaus palaidojimui 
ir yra atsitikimų, kad $150 pa
kanka laidotuvėms. Gi čia pra
leidžiama šuns laidojimui $500!

dėjimui, kyla didesnis reikalavi
mas guzikučių. Sakoma, per šį 
trumpą laikotarpį likosi suorga
nizuota 2,000 naujų unijų.

K. Biuras.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Spalio 12 d. apsivedė jaunes
nysis Andriuškevičiukas. Jo gy
venimo draugė yra iš Bayonnės. 
Bayonnėj buvo visog iškilmės. 
Linkėtina jaunavedžiams 
mingo gyvenimo.

Pasaulyj Didžiausias 
Kontestas Pačiame 

Aukštume

lai-

turi
Se-

Kiekvienas unijos narys 
nešioti unijos guzikučius. 
niau guzikučių industrija netu-

Dovanos Skiriame $250,000
Naujas Old Gold Piešinių Kontes- 

tas yra didžiausias, kaip bent kada 
pirmaiu buvo šiųj šalyj. Jis apima, 
visą šalį nuo Atlantiko iki Ramiojo 
Vandenyno ir visas Amerikos Jung
tines Valstijas. Jau negali būti abe
jonės tame, kad tai yra didžiausias 
pasaulyj kontestas.uvvu 01d Gold vgl skiria 1/)00 dovanU) 

rėjo pakankamai darbo ir pel- ^kurios sudaro $250,000. Pirmoji do-
no. Dabartiniu laiku guzikučių 
dirbtuves daro biznio už $75,000 
dolerių į metus.

Vien tik Californijos valsti
joj, sakoma, nešioja 250,000 
unijištų unijos guzikučius. Au
gant unijiniam darbininkų ju-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ŠYPSENOS
ALAUS ŠTANDARTAI 

Jul. Boks
Kad žmonės alutį kaip gėrę vėl gertų, 
Nustatė tam alui net eilę štandartų; 
Kaip reikia gaminti bent žmonišką alų, 
Kad gerdami alų negautumėm galo.
Pagal tuos štandartus į pilzeno alų 
Jie turi pridėti tokių chemikalų, 
Kad žmonės šį gelsvąjį vandenį gertų, 
Ir vis tik nors biškį nuo jo pasigertų...
Kitoki štandartai vėl Prienų skystimui, 
Kad tą fabrikatą naudotų gėrimui, 
Pagal jų štandartus, alus tur būt čystas, 
Panašus į actą ir velniškai skystas.
Mažeikiai taipgi‘štandartus daboja: 
Jie katilūs savo gražiai išmazgoja, 
Tas pamazgas pila į ąžuolo bačką 
Ir veža į barą sukrovę į tačką.
Bet pagal štandartus švariausiai padaro 
Tai meisteriai šatanūs dievaičio Nektaro: 
Apipila vandeniu juodalksnio žievę 
Ir tokią tručyzną mes geriam, o Dieve !

(“Kuntaplis”)

Prie to, daug kalbėta ir re- kan, atlupa tiek, kiek kaštuo- 
zoliucija priimta, kad gelbėti 
visokiais būdais baronams at
gauti prarastas anthracito rin
kas. Greta šių tarimų buvo ir 
juokingų įnešimų, kaip antai: 
nerinkti bedarbiams ir dirban
tiems anglies nuo išmatų kal
nų, kad sustabdyti Sov. Sąj. 
anglies importavimą ir tuomi 
platinti rinką baronams. Ta-1 
čiaus, tie įnešimai buvo per-j 
daug žiopli ir, žinoma, atmes
ti, nežiūrint, kad buvo labai 
daug dirbta pirmiau per dis
trikto valdybą toje linkmėje. 
Kad paikų tarimų čia dabar 
nepravesta, tai daug kredito 
prikaluso Thomas Kennedy’ui, 
unijos šekr.-ižd., Įcuris konven
ciją pasuko į tolų kelią, kuriuo 
ji nuėjo.

Dabar mainieriai lauks, su 
nekantrumu, kada bus pradė
ta darbas už algų atgavimą,' 
už sąlygų darbe atitaisymą.

Nuožmus Bdronų Apetitas
Statistika sako, kad iš kiek

vienų astuonių “breikęrių” yra 
uždarytas vienas. Kada baro
nai juos uždarė, tai ilgai ne
laukę pradėjo juos ardyti ir 
deginti. Suardė jie ir plytinius 
trobesius ir sulygino su žeme. 
Iš piktumo baronai neįmanė 
ką daryti su savo nuosavybe. 
Ir buvo taip viskas suardyta ir 
mainos vandeniu užlietos per 
7 metus. Bet dabar, ypač 1-me 
distrikte, kėlios- mainos atida
romos. Atidaromos prie sunkių 
aplinkybių. Reikia daug kapi
talo, kad viską atstatyti, kad 
vandenį išsemti, kad mašineri
ją mainose įrengti. Bet užtai 
— nežiūrint kiek daug jie ka
pitalo įdės, — godumą varo 
pirmoje vietoje. Štai atidaro
mos kasyklos Inkermane. čia 
yra trys šaftai. Jie veikė per 
50 metų keldami dviejų tonų 
karukus. Per tiek metų kom
panijai jie nešė m'ilionus pel
no. Dabar tie karukai sudegin
ti, nes jie “permaži.” šaftai 
pasilieka beverčiais, nes jie 
negali įtalpinti trijų tonų ka- 
rukų. Tokiu būdu dabar čia 
mušama nuolaida (slope), ku
ri galės bile didumo karukus 
praleisti.

Viskas tatai eina darbininkų 
sąskaiton. Dabar darbininkai 
turės dirbti nuo dienų; turės 
lioduoti tuos tritonius karukus 
iš pradžios po tris nuo žmo
gaus, o po to, po keturis, po 
penkis, šis pavyzdis ne'vienin
telis; tas daroma visomis pu
sėmis:

Kiek “Kaštuoja” Iškasimas 
Tono Anglies

Paprastai, mes manome, kad 
sudėjus darbininkų ir kompa
nijų' oficialų algas krūvon, 
pridedant dar prie to mašine
rijos, taksų už anglies žemes 
ir visko, kas surišta su opera- 
vimo išlaidomis, žįnoma, ir 
stokolderių dividendus, gauna
me atsakymą, kiėk kaštuoja

ja atvežimas iš Odessos (Sov. 
Sąj.) Bostonan.

Šie faktai rodo, kokios baro
nų kirmėlės ėda pamatus pa
čių baronų industrijos. Bet ba
ronai nesiima priemonių pa
naikinti tas kirmėles. Vietoje 
to, jie muša angliakasių algas.
Taikymo Boardas Jau Veikia

Taikymo boardo viršyla, Dr. 
Larkin, po trijų mėnesių stu
dijavimo, kaip senasis viršyla 
rišo nesusipratimus mainierių 
su baronais, jau pradėjo veik
ti. šiomis savaitėmis išsprendė 
kelis “keisus.” Angliakasių 
naudai sprendimas yra toks:

Keli desėtkai mainų loko
motyvų inžinierių ir jų pagel- 
bininkų skundėsi, kad jie da
bar nuskriaudžiami po veną 
centą su viršum ant valandos 
nuo to laiko, kaip pradėjo dir
bti 7 vai. dienojp. Dr. Larkin 
nusprendė, kad 
grąžintų perimtus 
kalautojams. Tas 
nereiškia, kad 
draustos taip vagišiauti atei
tyj. Taipgi negaus atgal vog- 
tų .pinigų, tie, kurie nesiskun
dė.

Šie laimėtojai yra taip vadi
nami S“kompanični. 
ir kas reikalaus, 
niam darbininkam grąžinti 
50 nuošimtį algų ?

Požeminis.

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STasrg 3847

vana yta $100,000 ir ją seka dar 999 
dovanos, kurios sudaro $150,000 pi
nigais. Nėra kitos tokios progos lai
mėjimui. šis naujas kontestas prasi
dėjo pereitą menes}, bet jūs dar tu
rite užtektinai laiko j jį įstoti. Dar 
nėra pervėlu. Stokite šiandieną!

Šiame naujame konteste nėra jokio 
keblumo klausimus išrišti. Joki žo
dynai ir enciklopedijos nereikalingos. 
Konteste naudokite paprastą 'jūsų 
kasdieninę kalbą, žodžius, kuriuos 
gyvenime naudojate, kad suteikus 
atsakymus į klausimus. Tas padaro šį 
kontestą daug lengvesniu už pirmes- 
nį. Paprastas mechanikas arba darbi
ninkas gali būti laimėtojum didžiau
sios dovanos, kaip ir kolegijos pro
fesorius.

Nueikite pas jūsų artimiausį ciga- 
retų pardavinėtoją ir paprašykite 
oficiali Old Gold Piešinių Buletiną su 
pilniausiais nurodymais kontesto rei
kale. Atydžiai sekite tuos nurodymus. 
Jeigu jūsų cigaretų pardavėjas nega
li suteikti Buletiną, tai siųskite savo 
reikalavimą į šį dienraštį.

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

kompanijos 
pinigus rei- 
sprendimas' 
komp. už-

Bet, kada 
kontrakti- 

jų

Jersey City, N. J
Įvairumai

Jersey City' priemiesčio Fair 
Lawn gyventojai sujudo. Mieste
lio administracija nusprendė, 
kad kiekviena katė turi nešioti 
varputį ir už kiekvieną katę sa
vininkas turi mokėti $1 taksų 
metams.

Nuosprendį remia administra
cija tuomi, kad katės be varpu
čių pagrobia kraliką, bet kuo* 
met turės varputį ir katei einant 
varputis skambės, tai kralikas 
nuo katės pabėgs. Doleris 
tams taksų vertas tuomi, 
katės daro žalą įvairioms 
žovėms. Keista, ar ne?

me- 
kad 
dar-

Tik ką susiorganizavusių Hud
son County apdraudos" depart- 
mento darbininkų unijos, Insu
rance Workers Union, įvyko 
pirma pramoga (Kada?—Bed.). 
Kalbėtojai pareiškė, jog 
ufiija reikalauja 15 nuošimčio 
agentam iš išrenkamų nuo apsi
draudusių žmonių pinigų, vie
toje darbar gaunamų dešimts 
nuošimčių. New Jersey valstijoj 
tokių darbininkų yra 2,000, o 
visoje šalyj 75,000.

Tūlas Van Horne buvo išvy
kęs į Florida. Namie paliko šu-

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

• 417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gašpadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdaraz Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVICiųS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes'elereiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888



J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

ant

bu-

Clement Vokietaitis
BEER WINE LIQUORK

Wholesale and Retail
No.

i

Y. 83 METAI PRAKTIKOS

nuo 1--1
politinį spyčių). Bet

Nuo
30 Wardo

uz-

pa-
170

M-ka,

(ŠALINSKAS)

to-

Telefonas: Humboldt 2-7964PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DR. J. J. KAŠKIAUCIUSPHILADELPHIA, PA.

Nėra valandų sekmadieniais.

(256-257)
,\

READING, PA.
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y,660 Grand Street

i

the premises.
LEO PROCE & 

Stuyvesant 
Stuyvesant Ave.,

of Kings, to be consumed

& JOSEPH De NICOLA
& J. Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

ABRAMOWITZ
JBrooklyn, N. Y.

No. 
o the undersigned 

ail under 
everage Con- 

Belmont Ave., Boroughxpf

■mbmhi

Pirmad., Lapkričio' 1, 1937 ESISV® Puslapis Penktas

Cleveland© Kronika
Bedarbio Šeimyna Turėjo Pa- 

simokėti už Evikciją
Todorovičių šeima, iš 9 as

menų, su vyriausiu sūnum 16 
metų amžiaus ir jauniausiu — 
2 m., gruodžio 19, 1934 m., 
šerifo buvo išmesta ant gat
vės. Gi šį mėnesį Society for 
Savings bankas, su teisėjo pa- 
♦gelba, išsiskaitė iš Todorovi- 
čiaus algos $6.50, kaipo mokes
tį už jo šeimos išmetimą-evik- 
tavimą gatvėn. Negana dar to. 
Bankas kėsinasi su teisėjo pa- 
gelba kas pėdė atimti panašiu 
būdu už nemokėtą rendą, kuo
met toji šeima buvo ant šal
pos. O juk buvo supratimas, 
kad pirmiau miesto, o vėliau 
federalės šalpos įstaigos buvo 
atsakomingos už bedarbių 
nuomų apmokėjimą.

* * *
Tos šeimos duondavis pra

dėjo dirbti apie keturi mėne
siai tam atgal po šešių metų 
nedarbo. Ir vieną gražią už- 
mokesnio dieną pasigenda pu
sės algos. Ėjo jieškoti pas tei
sėją teisybės. Pasirodo, kad 
šių dienų teismabutyj, sulig 
esamos tvarkos, jam nėra tei
sybės. Teisėjui negalvoj, kad 
darbininko šeima iš 9 asmenų 
neturės žiemai kuro, tinkamo 
maisto ir drabužio. Jam — 
teisėjui — rūpi bankierių- 
banko interesai. Bedarbį ver
čia mokėti, už evikciją, kurią 
jam padovanojo kaipo “kalė
dų dovanėlę,” o tuom pačiu 

• laiku matome bankierių vagį 
paleidžiant 
nukniaukė 
Cleveland©

kaip jam padėti gauti daugiau 
“Vilniai” skaitytojų. Draugas 
Kalakauskas, Pabalis, Andriu- 
šiunienė, Sklerienė ir kiti nusi
tarė padėti Clevelandą 
žemlapio.

* * *
Taip Neturėtų Būti

PITTSBURGH, PA.
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)

iš kalėjimo, kuris 
apie 3 milionus 
piliečių taupmenų.* * *
Piliečiai Balsuos

už Andrew Ondą
Cuyahoga pavieto Workers 

Alliance išleistuose savo atsi
šaukimuose į to wardo pilie
čius storai pabrėžia, kad iš
rinkimas Andrew Ondas į 
miesto tarybos narius yra be 
galo'reikalingas dalykas. Visa 
eilė to wardo organizacijų ir 
unijų lokalų pasisakė už A. 
Ondas rėmimą, kaipo to war
do piliečių didžiumos kandida
tą, prieš republikonų kandida
tą Hudec, kuris yra daugiaus 
Republic Steel Co. įrankis— 
kandidatas, 
nanti tame 
kite lapkr. 
Onda.

Lietuviai, gyve- 
warde, visi balsuo- 
2 d. už Andrew

* * *
Amerikos Lygos Prieš Karą ir 

Fašizmą Atsišaukimas.
A. L. prieš K. ir F. savo iš

leistame atsišaukime kviečia 
visas darbo masių organizaci
jas prie veikimo. Ragina rink
ti delegatus šaukiaman LIAU
DIES KONGRESAM dėl demo
kratijos ir taikos. Minimas 
Liaudies Kongresas įvyks lap- 

♦ kričio 26-28 dd., 1937 m., 
Pittsburgh, Pa. Cleveland© lie
tuvių organizacijos, aplaikę 
tąjį atsišaukimą, turėtų jį pri
imti ir pasiųsti delegatus į 
Amerikos Liaudies Kongresą. 
Sudarykime skaitlingą skaičių 
delegatų; pasiųskime kelis 
pilnus automobilius nuo Cleve
land© lietuvių.

* * *
Drg. F. Abekui Atvykus
Spalio 24 d. vietos D. V. ko

mitetas buvo surengęs prakal
bas d. F. Abekui, kurios pa
vyko gerai. Kalbėtojas pirmoj 
kalboj plačiai apibudino pas
tarųjų 25 metų Amer. lietu- 

• vių gyvenimą, srioves ir jųjų 
rolę: kuri lietuvių sriovė pa
darė progresą ir atliko nau
dingą darbą lietuvių visuome
nei. Nesumušamais faktais 
įrodė, kad komunistų — jų 
simpatikų. srovė — judėjimas 
lošia didelį vaidmenį lietuvių 
gyvenime. Visas gyvumas ir 
progresas yra pas bolševikus 
ir jyji] organizacijose. Ir lie
tuviai, kaipo dalis visos šios 
šalies pažangios visuomenės, 

14 ^laro didelius progreso žings
nius pirmyn. Antroj kalboj 
kalbėjo apie naują kryptį 
Amerikos politikoj. Komunistų 
spaudos rolę, 
taip 
boj. 
rašė
pat pasižadėjo stoti partijon.

’ O drg. Abekas sakėsi iš Cle
veland© nevažiuosiąs kolei 
bolševikų skaičių nepadvlgu- 

Jjinsiąs mūsų kolonijoj. Po pra
kalbų draugai sudarė planus

Drg. Abeko prakalbose 
vo tokis dalykas, kuris nervi
no 99 nuošimtį klausytojų. Tai 
antru atveju d. Abekui 
bant atėjo X pilietis, 
svaigalai valdė ir jis už 
negalėjo atsakyti. Jis vis 
liepė ir perkirtinėjo žodžius, 
kalbėtojui. Gėda buvo ne tam 
piliečiui, kuris jos nematė, bet 
mum, kad nesupratom jo pa
prašyti už durų. Prakalbų ve
dėjam nepatariu tokios “tvar
kos” prisilaikyti. Išeina taip, 
kad mes nenorime prakalbose 
tvarkos turėti ir kalbėtoją pa
gerbti.

kal- 
kurį 
save 
atsi-

* * *
Majoras Burton Turėjo Neštis 

Iš CIO Unijos Susirinkimo

Drg. R. Fisher Body unijis- 
tas pasakojo tokį atsitikimą: 
Paskutiniam jų lokalo susirin
kime buvęs pakviestas miesto 
majoras Burton, kad pasiaiš
kintų, ką jis gero nuveikė į 
Fisher Body lokalo 45 reikala
vimą dėlei 1,400 jų paleistų 
darbininkų iš priežasties per
kėlimo tos kompanijos darbų 
j kitus miestus. Majoras aiški- 
nęsis ir vienaip ir kitaip, nevy
kusiai. Po to pasilikęs ant pa
grindų ir norėjęs pabūti jų 
unijos susirinkime (tikslu pa
sakyti
nariai pirmininko paklausę, ar 
unijos, susirinkime gali būti 
žmogus, kuris neturi unijos 
knygutės—ženklo? To ir 
teko. Burtonas, kaip ylos 
tas, smukęs iš svetainės, 
unijistai ‘uuuuu” majorui
sakė už jojo streiklaužiavimą 
Girdleriui.

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 Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiękvie- 
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, 
del norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

J. BARKUS 
111-40—128th St. 
Ozone Park, N.

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

ALDLD 143 kp. rengia balių, Nov. 
6, Poinsettia Hall, 216 Washington 
St, Pradžia 7 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Balius bus ant antrų 
lubų. — Kom, (256-257)

kaip lietuvių, 
dar svarbiaus, anglų kal- 
Ragino stoti partijon. Įsi- 
5 draugai-gės. Apie tiek

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopa laikys s^vo susi

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 j 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)

PHILADELPHIA, 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 pasimokčti duokles, 
kad nebūtų sarmatos 10-tai kp., kuo
met išduos raportus iš kitų miestų 
laike Apskr. konf. — J. S. Rainys, 
sekr. (256-257)

NOTICE is hereby given that License 
RL 1070 has been issueij 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.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1092 has 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. 
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 Sc 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MEYER
35 S. 3rd St.,

3rd St., Borough of 
Kings, to be consumed

FREEMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 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
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn. County of 
on

Kings, to be consumed

WM. LOMUSCIO 
Bar & Grill

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 A 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.

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 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN SCOCA 
d-b-a J.

3333 Fulton St.,

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 Myrtle Ave., Borough bf 
Brooklyn, County of Kings, to bq consumed 
on the premises.

JAMES REIMANN 
Reiman’s Bar & Grill

1556 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Coh- 
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 4998 has been issued to tho undersigned 
to selUbeer, 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 be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given 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 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that sLicense No. 
RL 2450 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 1960 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License Nox 
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 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the m-emises.

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

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 132A 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., lį-ooklyn, N. Y.

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 Sunllte Dairy
39 Lincoln1 Rd.,\ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1053 Flushing Ave., JBorough of Brooklyn, 
County of Kings, to De consumed on the 
premises.

MICHELE 
d-b-a Michael’s Italian 
1053 Flushing Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5048 has been issued to the undersigned 
to sell beęr at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 555 
Throop Ave., Borough . of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

PHILIPP LAUBEN
555 Throop Ave., 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 
tho 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.

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 op Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BRUbJO
89 Wyckoff Ave., 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.

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.

DIEGO AIELLO 
Pizzeria Bell’ Vedere

161 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Morrell St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN CHARNEY
29 Morrell St.. 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. 
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.

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) - I

346 East Ave., - Brooklyn, N. Y. | 

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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1036 lias 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.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street

< TW. Triangle 8-3621 
Brooklyn, N. Y.

168 G^and Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
dieną ir nuo 7-8 vakare

NEDELIOMIS
10 iki 12 vai. ii ryto

Telephone: EVergreen 8-1770

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokią kapinių; par- 
samdo automobilius ir \ karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

LISCHIO 
and American Rest.

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 I,aw at 889 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed bn the premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

889 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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.u Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
EB 1073 has been issued to.the undersigned 
to sell beer at retail under1 Section 132 A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1761) 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1106 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 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 'givei 
RL 1191 has been issued 
to sell beer, wine and liqubi; a 
Section 132 A of the Alcoholi 
trol Law at 119 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS
119 Belmont Avo.,

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.

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.

that Licen

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

lelephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu 'šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
farėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio! 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Foręst Parkway 

. WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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

VALANDOS:

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai -* K ■ '• ’ V I ' ’ >

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus 'užtikrintas ir už prieinamą kainą

ftfWWWWtf WWWWWW MW VW MW W VW IA4 Iftl WW MW WM MX WW WW WW WW if.

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona,vCaleh 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.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

i

Odos-Kraujo-Nervų Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 

s

Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNfiS 

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

' X-SPINDULIAIS IŠĘGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos-Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 E. 16 St Tarp Union ir Irving PL New York 
Valandos: 9 A. M.' iki 8 Y. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,
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PAJIEŠKOJIMAI

Mirė SUSIRINKIMAI

M- ■0

balsavu-

užeikit

0

imi

6

Dem

Taxp^Fn

FOTOGRAFASUž Ką Balsuot Manhattane?
GENEVIEVE B. EARLĖ/

4 i John gėlo;

AMTER,
1 _Ūn -„Ū S JRep^

2

2OLAF L. LARSEN.

Dem 3
Dem.JOHN J. McMANUS

STŪART M. MILLER Prog.
LOUIS MOLLIN.*

Dem
JOHN L. O’BRIEN.

Dem

Dem.
MAX E. SCHNADER

PAIN-EXPELLER-

1

gardūs 
Taipgi

tą prie i
Tiek ir užteks.

Nebijok, tavo balsas nebus 
veltui. Jei draugas Cacchione 
nebūtų išrinktas, tavo balsas

jjABRAHAM h. ANDEWELT
3 I ANDREW R. ARMSTRONG.

Anthony Smith, 67 metų, 
433 W. 33rd St., N. Y., mirė 
spalių 28 d., Sydenham’Ligon- 
butyje. Pašarvotas graboriaus

MORRIS MORRISON. 
LOUIS J. MOSŠ.

surašo pasirinks 
sekamus kandida-

Juozo Garšvos laidotuvių įs
taigoj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidos pirmadienį, 
lapkričio 1 d., 2 vai. po pietų, 
Alybų Kalnelio kapinėse.

PASTABA:
Nenusigąskit, jei jūsų dis- 

trikte nerasite vardų toj vie
toj, kaip šioj lentelėj pažymė
ta. Kiekviename distrikte tie

Štai 70 metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
•u "Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

B. WILLIAM PŪLEO 
JAMES Ė; -RQfiXN.

2
"FRANKLIN B

AARON II. KAUFMAN. ~ City Fu*.
JOSEPH J?- KĖHOE. ’________ Rep.

W O «. I 0 . y A M O u i
LI N I M E N TV V*

MARY O’BRIEN.
VINCENT A. O’CONNOR. Peop. Non-Part.
MORRIS ORNSTEIN.
WILLIAM J. PETRUS. Loyal-Citz.

_ JOSEPH F. C<5X.
_ ANTHONY J. DeLISIO________

[ ANTHONY J. blGlbVANNA7___ Dem.
THOMAS J. DONOVAN.
MARGARET DOtLE.

City Fus.
■HERBERT "S? FĖLNĖR.
MILTON FUCHS.
JOHN Š. GAYNOR. __ ______ __ ____

Am. Lab. Party

CHARLES I. LOEBLE./ 
WILLIAM M? MCCARTHY 
THOMAS MCCARTHY.

nariu

PATAISA ANTRA

tik da- PATAISA TREČIA

toj organi-

ikr.£ .aIliipiiyi ,

Queens 
žinelė,

prime- 
unija

galėtume 
apie Paul

jų atskaitą iš jų darbo. Balsuo 
kite “NO.”

Stephen Aromiskis 
(Armakauskaa) 

Laisniuotas Oratorius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4321

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, Nov. 1. Pradžia 8 vai. 
vak. Vieta “Laisves” raštinėj. Drau
gai visi ateikite j susirinkimą ir 
naujų draugų atsiveskite įrašyti j

i kuopą. — A. Baltaitis.
(256-257)

JOHN ČASHMORE
ŪyfĘS g? Chamėėrs?
JOHNCHRISTM AN. * _____
THOMAS J. CONBOY.

/ALPHON9US COTTER, JR.
J. BERRY COUGHLIN.

SIDNEY KĖSHNER.___________________
James f. kiernan. __

| PAUL M. KLEIjt
I HELEN KNOPPING.__ ________________
I isaac^kramer^____ ___  _

_| CHARLES (SOLLY) KRIEGER.
5 i HARRY W. LAIDLER. " Soc. Citz. Non-P.

'JEROME A. LAKE. ' ' City Fus?

IRVING W. _G00TZEIT2_______________
ARTHUR' V. GORMAN.
GEORGE GOTTESMAN.________City Fua
LOUIS J/ GRtBETZ.

' JAMES W. GRUĖNĖĖRG. Rep
ALFRED G. HASLEM

□ ARTHUR A. HEEDE.
GEORGE T. HIGGINS
JULIUS HOCHFELDER. City Fus.
LOITIS HOLLANDER Am. Lab. Party 

. 2 J.' nORBĖLT. _____ 1
SAMSON INSĖLĖUCH. Rep. Citz. Non-P. 
LOUIS E. iSNARDL

| MILTON C. BAILLIE
Į KARL_A. BLAUŠTEIN.’_______________
j HAROLD H." BOXER.
I FRANCIS J. BRENNAN.
| MŪĖĖAt' M. feRODSKY:----------
I SAMUEL BŪCHLKČ ~~~~ 

GEbRGĖ[Ė.[ B~URR._____[________
, BENJAMIN F'. BUTLĖR, JR. City Fuš.

_ | LAURĘNČĖ" JOS. BYRNE.
1 j Peter V. Cacęhione. Comm. 
“TAi^XANDER_F?~ČAŠinN

Puslapis šeštas — VIETINES ŽINIOS

Kas Tie 4 Komunistų 
Kandidatai?

Komunistų< Partija šiuose 
rinkimuose stato tik po vieną 
kandidatą į Miesto Tarybą 
kiekvienoj iš keturių didžiųjų 
miesto dalių — Brooklyn, 
Queens, Bronx ir Manhattan.

Užvakar dienos “Laisvėj” 
jumis supažindinome su drau
gu Israel Amter, Manhattan 
No. 1 kandidatu. Vakarykščioj 
“Laisvėj” matėt apie Bronxo 
No. 1 kandidatą Isidore Begun 
ir Brooklyno No. 1 kandidatą 
Peter V. Cacchione.

Šiandien mes kviečiame ju
mis peržengt per rubežių iš 
Brooklyno į Queens ir susipa
žinti su Queens komunistų ir 
visų revoliucinių darbo žmonių 
No. 1 kandidatu Paul Crosbie.

Klapperiui, siūlydamas suda
ryt sargybą “studijavimui bū
dų apsaugot civiles teises.” 
Queens spauda pasigavo tą 
pasiūlymą ir panaudojo jį sa
vo editorialuose ir pirmų pus
lapių raštuose.

Kertinis reakcionierius Har
vey likosi pats įgiltas su savo 
vigilantizmu, kada Crosbie sa
vo laiške Klapperiui nurodė, 
jog vigilantizmo ir nuolatinio 
grasinimo civilėms laisvėms 
vyriausiu atstovu asmeniškai 
ir darbais yra George U. Har
vey, darbo liaudies No. 1 prie
šas.

Crosbie nesenai pasakytoj 
radio prakalboj labai aiškiai 
parodė, kad Harvey yra uni
jų priešu ir už tai susilaukė 
daug užginančių atsiliepimų 
net iš taip toli, kaip Virgini
jos ir Maine, įskaitant laišką 
iš Philadelphijos nuo švietimo 
Tarybos viršininko, prašant at
siust kopiją prakalbos.

Lietuvių Komunistų 
Komitetas.

Naujas įvykis Pažan
giajam Lietuvių Fronte

Kas Tas Sumanymas 
(Proposition)?

Rytoj, apart rinkimų, bus pa
duota piliečių nubalsavimui vie
nas naujas sumanymas ir šešios 
naujos pataisos prie New Yorko 
Valstijos konstitucijos. Komu
nistų Partijos New Yorko Vals
tijos Komitetas ragina visus pa
žangiuosius balsuot už sumany
mą, bet PRIEŠ visas šešias pa
taisas.

SUMANYMAS
Sumanymas (proposition N6^ 

1) leistų užtraukt ant valstijoj 
40 milionų dolerių paskolos pa
laikymui valstijinių ligonbučių 
proto ligoniams ir labdarybės bei 
pataisos įstaigoms. Nors KP ve
lytų matyt tiem tikslam pinigus 
gaunamus iš geriausia galinčių 
mokėt, kaip tai aptaksavimu di
džiųjų palikimų ir pelnų, tačiau 
negalima laukti, kol tas bus at
siekta, kad padengt tuos svar
bius visuomenės reikalavimus. 
Už tą sumanymą (Proposition 
No. 1) balsuokite “YES.”

PATAISA PIRMA

Ignas Lakstutis
PajieŠkau savo brolio Igno Lakš- 

tučio. Iš Lietuvos paeina nuo Aly
taus Apskr,, Butrimonių Valsčiaus, 
Greikonių kaimo, baugiausia gyve
nęs Scranton, Pa. ir yra buvęs Ame- 
rimos kareivis pereitam kare. Turiu 
labai svarbų reikalą su juo susižinoti. 
Prašau atsišaukti pats arba kurie 
žinote apie jį prašau pranešti. Kuris 
pirmas praneš, gaus $20.00 dovanų.

ALEX LAKSTUTIS
71 School St., Thompsonville, Conn, 

i (257-259)

Kaip ir Už Ką Brooklyne Balsuoti į 
Miesto Tarybą?

I LEON SEINFELD. .
JOSEPH T. SHARKEY

Jlomc Owrr.
Dem.

— P. DALE SORIANO.
BERNARD N. STIMSON.
WILLIAM B. SULLIVAN.
ABNĖR G. SURPLESS. Rep.
MAX D. SWIRSKY. 
CHESTER R. THOMAS.

Rep.

JOHN P. TURNER.
FELIX J. WASSELLE. Taxp.

_
AMY WREN.
ABE YAGER.

Rep.

(Išsikirpk šį balotą, nusi
nešk į balsavimo vietą ir pa
gal jį sunumeriuok kandidatus 
ant 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.) t

Pirmą numerį dėk klėtku- 
tėje prie Peter V. Cacchione, 
antrą prie Louis Hollander,■ 
trečią prie Andrew Armstrong, patys vardai bus skirtingose 
ketvirtą prie John Gėlo, penk- vietose, tad nepaliaukite jieš- 
tą prie Harry W. Laidler, šeš- koję, kol surasite. Kaitalioja
mą prie Benjamin T. Butler. ma yra dėlto, kad kiekvienam

I 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, jieškosite ten, kur visų 
pavardės prasideda su raide 

į C, norėdami surast Hollander, 
| jieškosite po raide H ir tt.

Kas Yra Ta Miesto 
Taryba (Council)?

PAUL CROSBIE
Paul Crosbie, šešių pėdų 

milžinas yankė, yra 
Amerikos Legiono Blissvillės
Poste. Jis buvo pirmuoju leite* 
nantu 80-tos Divizijos 313-me 
Artilerijos Būryje šios šalies 
kariuomenėj, kariavusio j 
Francijoj pasaulinio karo me
tu. Kovojo prie St. Mihiel ir 
Meuse-Argonne frontuose. Il
gas laikas dalyvauja tokiose 
visuomeniškose organizacijose, 
kaip Valstybinė Labdaringos 
Pagelbos Sąjunga, Amerikos 
Raudonasis Kryžius, Amerikos 
Prieškarinė-Priešfašistinė Ly
ga. Buvo prezidentu Sunnyside 
Gardens Sąjungos ir redagavo 
Sunnyside News, čion 
lėlė jo darbų.

Keturi mėtai atiral 
gyventojuose pasklido 
kuri Demokratų Partijos tura- 
votojams buvo perkūno griau
smu iš giedro dangaus. Cros
bie, kuris buvo tarnavęs rinki
mų kapitonu, kaipo narys De
mokratų Apskričio Komiteto, 
įstojo Komunistu Partijom

Vėliau Paul Crosbie patrau
kė visos šalies atydą ir jo var
das mirgėjo laikraščių pirmo 
puslapio sprindiniuose antgal- 
viuose. Tas dėjosi, kada jis lai
mėjo bylą prieš jo išmetimą iš 
Amerikos Legiono ir įrodė, 
kad komunizmas nėra skers- 
painė prigulėjimui 
zacijoj!

Jei būtų vietos, 
arkužus -prirašyt 
Crosbie.

Pažvelgus atgal į 1933 me
tus mes atsiminsime, kad tai 
tas pats Crosbie, kuris labai 
pasipiktino policijos brutališ- 
kumu prieš streikierius ir pa
rašė laišką tuolaikiniam polici
jos komisionieriui John F. 
Ryan, kur jis atžymėjo savo 
pasibaisėjimą ir pasipiktinimą.

Vienok, kada Ryanas atėjo 
tyrinėt jį patį vieton jo kalti
namųjų, tuomet Crosbie’s yan- 
kiškas kraujas užvirė ir Cros
bie nuėjo atsiklaust publikos 
nuomonės per spaudą.

Tas privedė Crosbie prie 
daugiau painiavų su reakcio
nieriais ir nuo tada jos tapo jo 
kasdieninėmis bėdomis. Jis bu
vo veiklus ir visuomet atsidur
davo priešakyje kovos Sunny- 
sidės mažų namų savininkų 
prieš atėmimą jų namelių, 
prieš evikcijas.

Tik aną dieną Paul Crosbie 
sudarė kaltinimus prieš George 
U.. Harvey su gub. Lehmanu, 
pamatuodamas, kad “Harvey 
yra pavojumi gerai valdžiai.”

Kitu kartu Crosbie labai gy
vai perstatė Queenso progre
syvių gyventojų pasipiktinimą 
Harvės vigilantiškumu, kuo
met jis parašė laišką Queens 
Kolegijos prezidentui Dr. Paul

Pataisa (Amendment) No. 1 
pratęstų gubernatoriaus ir leite
nanto gubernatoriaus terminą 
nuo 2 iki 4 metų. Pratęsimas ter
mino nepasitarnautų visuome
nei, nes reikalinga, kad vyriau
si valstijos viršininkai geriausia 
pažintų žmonių reikalus ir būtų 
po jų artimiausia kontrole. Tan
kiau rinkimai, tankiau jie turės 
atsiskaityti prieš liaudį už savo 
veikimą. Ir jei tas veikimas ata- 
tiks liaudies reikalams, liaudis 
mokės iš antro karto išrinkt bu
vusius gerus viršininkus. Bal
suokite “NO”.

ir visų
No. 1

Rytoj Balsuosite 3 
Atskirus Dalykus

Pataisa No. 2 siūlo pratęst as- 
semblimanų tarnybą nuo 1 iki 2 
metų. Apie tą taip pat galima 
pasakyt, kad menkas taupinimas 
rinkimų lėšų nepateisina atėmi
mo rinkėjams progos bent kar-

darboltą į metus išgirst savo išrinktų- 
m. rė-

Spalio 29 d., Piliečių Kliu- 
bo Salėje, 280 Union Avė., 
įvyko masinis, priešrinkiminis 
lietuvių susirinkimas, kuris bu
vo sušauktas Amerikos Darbo 
Partijos Lietuvių Skyriaus.

Estradoje pasirodo lietuvių 
skyriaus pirm. Jonas Stanke
vičius. Pirmas kalba Jonas An- 
džiulaitis, lietuvis advokatas 
(angliškai vadinasi John W. 
Anseli). Pakviečiamas vakarui 
pirmininkauti Milleris, A. C. 
W. of America iždininkas, ku
ris vedė tvarką per ištisą va
karą. Kalba Louis Hollander, 
Am. Darbo Partijos kandida
tas į “Councilmanus.” Sekantis 
kalba Potofski, vice-prez. A. 
C. W. of America. Jis 
na, kad Amalgameitų 
visuomet stovėjo už 
liaudies reikalus. 1922
mė Rusijoj nuo sausros nuken
tėjusius Pavolgės gyventojus. 
Rėmė Britanijos ir Japonijos 
žmones, ištiktus katastrofos. 
Grafterių - raketierių - fašistų 
kandidatas į majorus J. T. 
Mahoney sako, kad tokis rė
mimas nukentėjusių žmonių 
yra komunizmas. Jeigu taip, 
tai lai jis būna čionai tuoj aus, 
sako Potofski. Kalba 
Amalgameitų Unijos 
' Sekantis kalba 
“Laisvės” atstovas 
Bimba. Jis nurodo, 
raštis “Laisvės” net 
tais jau stojo už organizavimą 
Darbo Partijos, kaipo atskiro 
politinio veikimo nuo kapita
listinių partijų. Karštai stoja 
už Amerikos Darbo Partijos 
kandidatus ir taip pat nurodo, 
kad reikia balsuot už kovingą 
darbininką ir vadą kasdieninė
se kovose, būtent — Komunis
tų Partijos kandidatą Peter 
V. Cacchione ir socialistą Har
ry W. Laidler. Bimb&, kaipo 
gabus oratorius ir vienas iš šir
dingiausių rėmėjų Am. Darbo 
Partijos, gavo daugiausiai už
uojautos iš susirinkusių pilie
čių, ką liudijo garsus plojimas 
užbaigus kalbą.

Sekantis kalba Raymond V. 
Ingersoll, kandidatas į Brook- 
lyno Borough prezidentus. 
Stoja už Darbo Partiją ir visą 
jos sleitą. Paskutinis kalba J. 
Bubnys, A. C. W. of Am. Lie
tuvių 54-to Skyriaus delega
tas. Kviečia visus ant rytojaus 
dalyvauti automobilių demon
stracijoj nuo Piliečių Kliubo. 
Delegatas Bubnys daug prisi
dėjo prie sušaukimo šių pra
kalbų, garsindamas po dirbtu
ves. Už tai jam reikia duoti 
kreditas. Šis mitingas aiškiai 
įrodė, kad pažangiuosius lie
tuvius piliečius atskyrė ntio ra
ketierių ir grafterių kapitalis
tinių partijų. Salė išpuošta 
Am. Darbo Partijos kandįda- 
tų vardais. Puikus garsiakal
bis viršuj ir apačioj, ūpas pui
kus. Lietuviai maršuoja pir
myn į progresą už Am. Darbo 
Partiją, už Liaudies Valdžios 
sudarymą Jungtinėse Valstijo
se. E. Bensonas.

nuo 
Dubin, 

dienraščio 
Anthony 

kad dien- 
1923 me-

Pataisa No. 3 leistų visas kri- 
minales bylas, apart baudžiamų
jų mirtimi, ištraukti iš “džiū- 
rės” teismo. “Džiūrės” teismas 
yra viena svarbiausių civilių 
teisių ir laisvių, tad ji turi būt 
stiprinama, ųe silpninama. Bal
suokite “NO.”

PATAISA KETVIRTA
Pataisa No. 4 neleistų išrinkt 

šerifą sekamam terminui. Se
niau šerifai pasilikdavo sau vi
sas to ofiso įplaukas, nebuvo nu
statytos algos. Dėlto ir kilo an
tro tėrmino klausimas, kad ir 
kitas “vaikinėlis” turėtu progos 
patekt ten vieton. Dabar šeri
fui mokama reguliarė alga, še
rifo ofisas samdo distriktų rin
kimų kapitonus. Tas visai turė
tų būt panaikinta, nes darbą ga
li atlikt Miesto Maršalai. Be
laukiant panaikinimo tos nenau
dingos politikierių prieglaudos, 
balsuokite “NO.”

PATAISA/PENKTA
Pataisa No. 5 padaugintų 

skaičių teisėjų ir praplėstų ri
bas New Yorko Miesto teismo. 
Tas dar daugiau užkimštų mi
nėtą teismą, kadangi leistų per
kelt tan teisman ir Aukščiausio 
Teismo bylas. Tuo pasinaudoda
mi galėtų tiksliai perkelt ir dar
bininkams drausmių bylas iš 
Aukščiausio Teismo į miesto 
teismą. Balsuokite “NO.”

PATAISA ŠEŠTA
Pataisa No. 6 siūlo New Yor- 

ko Miestavam Teismui palikt 
esamą galią ir tiek galios, kiek 
įstatymdavystė matytų reikalin
ga leist. Tas teismas sprendžia 
evikcijas, permažų algų skundus 
ir kitus dirbančius ir bedarbius 
darbininkus liečiančius klausi
mus. Toks teismas turėtų pasi
likt dabar nekliudytu ir jo galią 
nuodugniai turėtų apsvarstyti

Brooklyno komunistų 
revoliucinių žmonių 

kandidatas
bus priskaitytas prie
šių už Hollander; jei-Hollan
der nebūtų išrinktas, tavo bal
sas bus priskaitytas prie balsa
vusių už Armstrong ir tt.

| CHRISTIAN ANDERSEN

[ANDREW R.ARMSTRONG." ~ Ąm7 Lab.P?
Į ŠiGURD J ARNĖŠĖN. ' Citz. Non-Par. 
T FRANCIS W. BACKUS.

___ PHILLIP F. McMANUS. '_____ '
___ GEORGĖ H. MacBETH ; /______

SAMUEL K. MACČABEĖ7 “ City Fus?
. EDWARD ,S. MARSHALL. ' 7

___ SAMUEL MASSARO. *_______ ~ City Fus.
JOSEPH A. MAXWELL.

PETER J, RIC^ARfrO?
ZlSlDOft M. ROSENBLUM.

VICTOR P. SAHNĖR.
'ROBERT B. SANGUNITTO.
MILTONSARNER. City Fup., Citz. N.-P. ’ 

[TJOHNN. SCELSA. City Fus.
-J M. MĖNbKL S CH Ach Nė: Rep. CityFus. 
- HĖNRY ~ SČHANTŽ.

albert d. shanzer.

būsianti valstijos konstitucinė 
konvencija ateinančio balandžio 
mėnesį. Padarius pakaitas da
bar, būtų sunkiau iškelt šį klau
simą konstitucinėj konvėncijoj. 
Balsuokite “NO.”
Lietuvių Komunistų Komitetas.

Rytoj jūs turėsite balsuot 
už tris atskirus dalykus. Du 
iš jų bus po senovei balsuoja
ma mašina, o trečias—ant po
pierinio baloto.

Pirmiausia jūs nueisit būde- 
lėn .ir mašina nubalsuosit už 
majorą ir distrikto prokurorą.

'Nubalsavę už majorą, ant 
tos pat mašinos jūs rasite su
manymą (proposition No. 1) 
ir šešias pataisas (amend
ments).

Komunistų Partija pataria 
balsuot už sumanymą (propo
sition No. 1) “YES”, o už vi
sas 6 pataisas (amendments) 
balsuot “iSJO” Dėlko taip, ra
site atskirą paaiškinimą.

Visam balsavimui mašina 
leidžia 3 minutes laiko.

Nubalsavę už majorą ir su
manymą mašina, jūs išeisit 
nuo mašinos ir tada gausit po
pierinį balotą, ant kurio bal
suosite už pasirinktuosius ke
lis kandidątus į Miesto Tary
bą. Už ką balsuot ir dėlko ta 
taryba, jūs rasite atskirą aiš
kinimą.

Komunistai ir visi komunis
tinio judėjimo rėmėjai Man
hattane (N. Y. Mieste) iš 47 
kandidatų 
balsavimui 
tus: 
1 ISRAEL 

komunistą.
B. Charney Vladek, 
Am. D. Partijos.

3 John H. Johnson, 
piliečių nepartinių.

4 S. John Block, socialistą.

Už Ką Balsuot Bronxe?
1 ISIDORE, BEGUN, 

komunistą.
Michael J. Quill,
Am. Darbo Partijos.
Salvatore Ninfo, A. D. P.

Dainininkė K. Menkeliūniūtė 
Išvyksta Europon

“Laisvės” įstaigoj buvo už
ėjusi Amerikos lietuviams ge
rai žinoma dainininkė Kon
stancija Menkeliūniūtė, ir pra
nešė, kad sekantį mėnesį (lap
kritį) išvyksta Europon. •

Jos draugai, kurie veikia 
prie lietuvių radio valandos, 
ruošia jai išleistuvių vakarą, 
kuris įvyks 19-tą lapkr. (No
vember), Lietuvių Am. Pilie
čių Kliube. Todėl yra prašo
ma organizacijų nieko nereng
ti tą dieną.

Apie jos išvažiavimą bus 
plačiau aprašyta kitose laido
se. Rep.

Brownsvilles moterys rendos 
streikierės iškėlė tokią batali
ją prieš metimą iš Syme Real
ty Corp, namų, kiad iššaukta 
visas būrys / policijos jų “su
valdymui.

Miesto Taryba (City Council) 
užims vietą dabar esančios Al- 
dermanų Tarybos. Tai yra tik
rieji miesto gaspadoriai: jie nu
taria miesto reikalus, o majoras 
turi juos pravest gyvenimam 
Majoro veikimas panašiai pri
klauso nuo Miesto Tarybos, kaip 
šalies prezidento veikimas nuo 
kongreso ir senato.

Štai dėlko svarbu išrinkimas 
ne tik pažangaus majoro, bet ir 
pažangios Miesto Tarybos, kuri 
ne kliudytų, bet padėtų valdžiai, 
kuri dirba liaudies gerovei, ir 
prilaikytų, jei ta valdžia norėtų 
nukrypt į tarnavimą liaudies 
priešams.

Skaičius “councilmanų” galu
tinai dar nežinomas, tas priklau
sys nuo skaičiaus balsų. Kiek
vieni 75,000 balsų išrenka ' 1 
“councilmaną”, taipgi nepilni 75 
tūkstančiai balsų, jeigu jų bus 
nemažiau 50,000, irgi duoda tei
sę vieno “councilmano.” Numa
toma, kad viso bus'Hšrinkta nuo 
23 iki 36 “councilmanų.”

NAUJA UŽEIGA

GRAND BAR & GRILL
Kas dar nebuvot užėję šion 
vieton, tai prašom užeit ir 
susipažint su Augustu Les- 
singu. O pažįstami 
pasimatyt.

Prie stiklo alaus 
užkandžiai veltui, 
puiki muzika.

459 GRAND STREET 
Brooklyn - '

Halloween Pare
Smagiausia vieta linksmai pra
leist laiką šios subatos vakarą 
(Spalio 30), tai pas Augustą 
Lessingą •

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

kandžiai uždyką.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Trauklu paveikslus familiji, 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 įvairiom 
spallvom.

JONAS STOKES
112 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Ave^ tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome :jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJAI 

485 Grand Street BrookljĄ Na Fi
Telefonai: EVergreen 7-1661




