
Trockio Advokatai.
Sovietų šmeižikai.
“Times” ir “Naujienos”

Rašo LAISVIETIS

Kodėl Zinovjev, Kamenev ir 
kiti teisiami trockistai Maskvoj 
prisipažino, kad per jų sumoks
ią buvo nužudytas S. Kirov, Le
ningrado komunistų vadas? Ko
dėl jie pasisakė, jog keliais at
vejais jie rengėsi nužudyt Sta
liną ir kitus Sovietų vadus, 
idant patys galėtų pasigrobt ša
lies valdžią? Kodėl jie paliudi
jo, jog Trockini ir jiems bend
radarbiavo Hitlerio slaptosios 
policijos galva Himmler? — To
dėl, kad Sovietų valdžia turėjo 
nesumusumai kietus faktus ir 
įrodymus prieš tuos kriminalis
tus, žmogžudžius ir savo šalies 
išdavikus. Trockistai-zinovje- 
čiai matė, jog dar gėdingiau 
įsipainios, jeigu bandys išsigin
ti savo nedorybių. Tai tik to
dėl jie ir prisipažino, kaip už 
rankos sučiuptas vagis.

Bet menševikų “Naujienos” 
vis tiek gina tuos išgamas, gar
bina Trockį, o šmeižia Sovietų 
vyriausybę. Jos nepaduoda net 
mažiausio faktelio, kuris bent 
abejotinai rodytų, būk tie troc
kistai nekalti. Tačiaus “Nau
jienos” nesidrovi šmeižt Sovie
tų valdžią, būk, girdi, jinai 
tiem “nekaltiem” trockistam 
įkalbėjus padaryti tokias “išpa
žintis.” Juk tai yra tik plikas, 
piktas spėliojimas, visai nieku 
neparemtas.

O už to spėliojimo kyšo dar 
bjauresnis “Naujienų” tylus 
įtarimas, būk Sovietai būtų su
šaudę šešiolika “visai nekaltų” 
žmonių, jeigu jie nebūtų suti
kę tokiomis išpažintimis patys 
save nusmerkti!

Ar ne stebėtina? Laikraštis, 
kuris vadinasi socialistiniu, — 
advokatauja įrodytiems ir pri- 
sipažinusiems kontr-revoliucio- 
nieriams, žmogžudžiams ir fa
šistų sandarbininkams 1

Ryšium su trockistų byla 
taip toli nueiti kaip “Naujie
nos” tedrįso tik Hearsto fašis
tiniai šlamštai. Šimtą sykių 
parodė daugiau politinio pado
rumo, negu “Naujienos,” net to
kie kapitalistų organai, kaip 
New Yorko “Times,” kurio ko
respondentas Harold Denny ra
šė apie trockistų prisipažinimą 
štai ką:

“Kaltinamieji liudija ne 
taip, lyg kad jie būtų keno 
priversti, ir jų parodymai, 
kuriuos jie pasako atsistoję, 
be prisirengimo, taip sutinka, 
kad fabrikuoti pasakojimai 
vargiai kada begalėty taip su- 
pulti.”

VOKIEČIŲLAIVE'BREMEN” 
AREŠTOTA 12 ASMENŲ
Pereito penktadienio rytą, 

W. 46th Str., New Yorko 
vienoje prieplaukoje tapo are
štuota 8 moterys ir 4 vyrai, 
kuomet jie su laivo lankyto
jais suėję laive pradėjo sklei
sti ©balsius “Šalin nuo Ispani
jos Respublikos!” “Sustapdy- 
kim Nazių Ruošimąsi Karui!” 
ir “Paliuosuot Thaelmariną!”

Naziai jūrininkai sukruvino 
kelis tų demonstrantų.

Tą pačią dieną įvyko jųjų 
tardymas, ginant Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katui Joseph Tauber. Areš
tuotieji tapo paliuosuoti iki 
teismui, kuris įvyks sekantį 
ketvirtadienį.

Trys moterys laivo salėje 
buvo prisirakinę prie geleži
nių štangų, ir tuomet sakė lai
ve esantiems prakalbas.

Viena jauna moteris per ne
laimę pasiliko laive, kuriai 
nuvykus į Vokietiją gręsia na
zių teismas.

ROCHESTER, Minn. — 
Nuo vėžio ligos rugp. 22 d. 
mirė Minnesotos guberna
torius Floyd B.Olson, tos 
valstijos Farmerių-Darbo 
Partijos vadas.
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IDS SEIMAS PASIBAIGĖ

TELEGRAMA
ROCHESTER, N.Y., Rug

pjūčio 21. — Entuziastiškai 
atsidarė Amerikos Lietuvių 
Komunistų Nacionalis Su
važiavimas su 42 delegatais 
iš miestų ir miestelių, iš vi
sų šalies kampų. Pirminin
ku išrinktas drg. Grybas. 
Centro Biuro sekretorius 
drg. A. Bimba savo rapor
te ypač pabrėžė lietuvių ju
dėjimo klausimus ir uždavi
nius.

Papilietis.

ROCHESTER, N. Y. — 
21 d. rugp., 9:30 vai. ryte 
prasidėjo J. V. Lietuvių Ko
munistų Suvažiavimas. 42 
atstovai suvažiavo iš visu 
didžiųjų lietuviu kolonijų. 
Jų tarpe yrą 3 jaunuoliai, 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
nariai. Suvažiavime daly
vauja gerokas būrys svečių, 
didžiuma jaunimo.

Centro Biuro sekretorius drg. 
A. Bimba patiekė suvažiavimui 
dienotvarkę, kur matoma, kad 
suvažiavimas svarstys spečifiš- 
kai lietuvių judėjimo problemas.

Raportas C. B. Sekr. A. 
Bimbos

Komunistų Partijoje, sulyg 
C. B. Sekr. raporto, yra lietu
vių apie 600. Sekretorius pa
stebi, kad tai apgailėtinai ma
žas skaičius. Todėl jis sako:

“Kur dingo tie tūkstančiai 
lietuvių revoliucinių darbinin
kų, kurie septyniolika metų 
atgal buvo Lietuvių Socialistų 
Sąjungoje? Ar jie sugrįžo at
gal į partiją? Ar jie visi išsi- 
braukė iš darbininkiško judė
jimo? Reikia storai pabrėžti, 
kad to neatsitiko. Tie drau
gai pasiliko Komunistų Parti
jos simpatikais ir šiandien 
yra susispietę į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją.”
Nurodęs, kodėl tokia didelė 

armija darbo žmonių iš lietu
vių yra simpatikais, o Partijoje 
tik apie 600, drg. Bimba šau
kia :

“Meskimės darban, kad par
ti j ines eiles sustiprinti! Iš šio 
suvažiavimo turi išplaukti 
garsus atsišaukimas į tūkstan
čius mūsų simpatikų, kad jų 
vieta mūsų Partijos eilėse, kad 
Partija juos kviečia į savo ei
les. Jeigu šitos padėties su
važiavę draugai neįvertins, tai 
šis suvažiavimas neduos mūsų 
judėjimui to, ko labiausia rei
kia.”

Drg. Bimba nurodo priežas
tis, del kurių daug lietuvių yra 
pasitraukusių iš Partijos. Da- 
leidžia, kad buvo momentų, ka
da Partijos narių pareigos bu
vo sunkios, bet dabar jau yra 
didelių- palengvinimų, ir pasku
tiniu laiku jau nesigirdi pasi-

(Tąsa 2 pusi.)

Sykiu Gimė 6 Kūdikiai
MENDON, Missouri. — 

Adelina Speichinger’ienė, 36 
metų amžiaus, pagimdė še
šis kūdikius vienu pradėji
mu; bet penki gimė negyvi; 
jie buvo tokie menkučiai, 
kad visi penki sykiu svėrė
tik svarą. O išlikusi mer- apie Liaudies Fronto kovą žudysiąs, jeigu jo kariai pa- 
gaitė viena sveria 10 svarų, su Ispanijos fašistais. 'siduos.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpjūčio (August) 24, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c,

Ę-------------------------------------—
SAN SEBASTIAN VISAI 

NEBADAUJA

HENDAYE, Franc.-— 
Korės pondentai praneša, 
kad Liaudies Frontas, gi
nantis San Sebastianą nuo 
fašistų, turi užtenkamai 
maisto. O fašistai skelbė, 
būk San Sebastianas ba
daująs.

SOVIETAI SUTELKĖ 40
SUBMARINŲ I BALTIKI

BERLYNAS. — Hearsto 
Universal žinių agentūros 
korespondentas Wm. Shirer 
praneša, kad Sovietų val
džia sutraukus 40 pojūrinių 
valčių-submarinų į Baltijos 
jūrą. Tie submarinai dau
giausia esą po 900 tonų; 
kiekvienas turįs po 8 vamz
džius torpedų leidimui ir 
esąs ginkluotas dviem ka- 
nuolėm. Šių submarinų ma
šinerija esanti tokia , kad 
jie, be sustojimo pasiimt 
daugiau kuro, galėtų iš Le- 
ningrado-Kronštadto po 10 
sykių atplaukt į Vokietijos 
pakraščius ir vėl sugrįžt.

Kadangi Hitleris išsiuntė 
didžiumą savo karo laivyno 
į Ispanijos pakraščius, tai 
naziai blogai jaučiasi del 
Sovietų submarinų sutelki
mo į Baltiką.
Nuosavas Hitlerio dienraš

tis “V. Beobachter” grasi
nančiai rėkia prieš Sovietus 
ir faktinai šaukia “visą Eu
ropą mobilizuotis prieš rau
donąją suirutę.” Matyt, 
Sovietų pasirengimas at- 
mušt nazių planuojamą už
puolimą* įvaro jiem nervų 
suirimą.

Fašistai Desperatiškai Puola 
Ispanų Respublikiečius

BURGOS, Ispanija.—Fa
šistų karo laivai “Cana- 
rias” ir “Cervera” vėl bom
barduoja San Sebastianą ir 
Iruną. (“Cervera” buvo 
respublikiečių šovinių su
žeistas, bet paskui šiaip 
taip pataisytas.)

Fašistai praneša, kad jie 
nužygiavę 60 mylių nuo 
Nevalmoralio į rytus ir jau 
stovį arti Toledo, apie 40 
mylių nuo sostinės Madri
do. Fašistai pirmiausia 
norėtų paliuosuot 1,500 sa
vo sėbrų, užsilikusių Alca
zar kareivinėse-tvirtovėje 
netoli nuo Toledo. Alcazarą 
laiko kietai apgulę respubli- 
kiečiai.

Fašistai skelbiasi laimėję 
mūšį Majorca saloj, kur nu
kovę 200 respublikos milici
ninkų.

IŠVIJO TEISINGESNĮ 
REPORTERĮ

LISBON.— Portugalijos 
fašistinė valdžia išvijo fran- 
cūzų dienraščio “Le Temps” 
reporterį todėl, kad jis pra
nešinėjo palankesnes žinias

Pasiuntė Telegramas Ispanijos Liaudies Frontui ir Tomui 
'i' Mooney ir Billingsui; Išrinko Centro Valdybą T

ROCHESTER, N. Y., Rugp. 22. — Pasibaigė Tie- 
čiasis Seimas Lietuvių Darbininkų Susivienijimo.

Į LDS Centro Valdybą išrinkti sekami asmenys: 
Pirm. R. Mizara; Vice-Pirm. K. Strižauskas; Sekr. 
J. Siurba; Izd. Dr. J. J. Kaškiaučius; Kasos Globė
jais J. Bimba ir A. Matulis; Dr. Kvotėju Dr. M. 
Palevičius.

Sekamo turinio telegrama pasiųsta Ispanijos Liau
dies Frontui, Kovojančiam su Fašizmu: “Senor Aza- 
na, Ispanijos Frezidentui, Madrid, Ispanija:

“Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečiasis Sei
mas Rochesteryje pareiškia savo širdingą prie j autą 
Liaudies Fronto valdžiai jos kovose prieš fašistų su
kilimą.

R. MIZARA, Prezidentas.”
Seimas taipgi pasiuntė telegramą garsiesiems Am

erikos politiniams kaliniams Tomui Mooney ir War- 
renui Billings. Telegrama šiaip skamba:

“Tom Mooney ir Warren Billings, San Quentin Pri
son, California. Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečiasis Seimas Rochesteryje prisižada veikliai 
remt jūsų kovą del pasiliuosavimo.

R. MIZARA, Prezidentas.”
(Aprašymas LDS Seimo šeštos Sesijos bus įtalpintas 

kitame numeryje)
H----------------------------------;----------------- H

Naziai Žada Lenkijai Lietuvą ir Ukrainą 
Mainais už Klaipėdą, Danzigą ir Sileziją

BERLYNAS.'—Nazių 
valdininkai plačiai kalbasi, 
kad dabartinis “lenkiškas” 
koridorius su Danzigu turės 
būt prijungtas*? Vokietijai. 
Hitlerininkai’ planuoja at
griebt ir Klaipėdą nuo Lie
tuvos. Nežiūrint ką tik pa
darytos sutarties tarp Lie
tuvos ir Vokietijos, jie vis 
šnairuoja prieš Lietuvą, 
kam dar, girdi, tas “nykš
tukas” paiųiojasi po kojų.

ISPANŲ LIAUDIES FRONTAS ATĖMĖ IŠ FA
ŠISTŲ GIJONĄ; PAIMSIĄS IR OVIEDO  a- - - - - - - - - - -

GIJO N. — Rugpjūčio 22 
d. pasitvirtino žinia, kad Is
panų respublikos kariai at
ėmė iš fašistų Gijoną, šiau
riniame pajūryje. Mūšiuo
se del Gijono atėmimo vado
vavo mainieriai su dinami
tu. Kurie fašistai nepasida
vė, tie sudegė savo tvirto- 
vėj-kazermėse. Dabar per
galingieji mainieriai mar- 
šuoja atakuot fašistus Ovie
do j, kurį respublikiečiai jau 
kelios savaitės laiko apgulę. 
Oviedo yra kietai apsuptas 
15,000 respublikos karių, 
milicininkų ir fnainierių. 
Fašistai tame savo lizde tu
rį įvalias ginklų ir amunici
jos. Be to, Oviedo yra di
džiausias šautuvų dirbimo 
centras Ispanijoj.

Ispanijos valdžia tikisi 
greitai šturmu paimt ir šią 
tvirtovę. Čia fašistų ko- 
mandierius yra pulkininkas 
Miguel Aranda, šuniškas 
žudytojas Asturijos mainie- 
rių laike 1934 m. darbininkų 
sukilimo. Todėl jis neturė
siąs drąsos gyvas pasiduot 
respublikiečiams, bet nusi-

Apart Dansago su “kori
dorium,” naziai tikisi gauti 
atgal iš Lenkijos ir Augštą- 
ją Sileziją, bet ne veltui. 
Atsilyginti Lenkams jie ža
da padėt Lenkijai prijungt 
Lietuvą prie Varšavos ir at
kariauti Ukrainą nuo Sovie
tų Sąjungos.

Tokias žinias rugp. 22 d. 
Associated Press ’ iš Berly
no pasiuntė Amerikon net 
dviejose telegramose.

Respublikiečiai Atėmė Sau 
Julianą iš Ispaną Fašistą
MADRID. — Ispanijos 

liaudies milicininkai, kaip 
pranešama rugp. 23 d., turi 
pasisekimų, žygiuodami iš
mušt fašistus iš Cordobos 
pietiniame fronte. Respub
likos lakūnai numetė 50 
bombų ant Cordobos.

Respublikiečiai atėmė iš 
fašistų San Julian miestą, 
nukirsdami jiem susisieki
mus tarp Saragossos if Hu- 
escos.

Sovietų Piliečiai Suau
koję $13,000,000 Is

panų Respublikai
MADRID. — Associated 

Press praneša, jog Ispani
jos respublikos ministeris 
pirmininkas pasiuntė padė
ką M. Koldzov’ui, redakto
riui Sovietų Komunistų 
Partijos organo “Pravdos,” 
už $13,000,000, kuriuos su
aukojo Sovietų piliečiai ko
vai prieš Ispanijos fašistus.

Sovietų Prokuroras
Reikalauja Sušaudyt
16 Troekistų-Žudikų

NUSIŽUDĖ M. TOMSKIS KAIPO NAUJAI ĮTARTAS
TROCKISTAS SUOKALBININKAS

MASKVA.—Sovietų teis
mo prokuroras Andrius Vi
šinskis rugpj. 22 d. padarė 
sutrauką kaltinimų ir įrody
mų prieš G. Zinovjevą, L. 
Kamenevą ir 14 kitų teisia
mų trockistų, kaino žmog- 
žudžių-suokalbininkų, ir rei
kalavo, kad teisėjai nu- 
smerktų juos visus sušau
dyt kaip “pasiutusius šu
nis.”

Kaip jau žinoma, teisia
mieji prisipažino šitokiose 
nedorybėse: Jie buvo pada
rę kelis sąmokslus nužudyt 
Staliną ir išteriot kitus žy
miuosius Sovietų vadus. Pa
gal jų sumoksią buvo nužu
dytas S. Kirov, Leningrado 
komunistų vadas. Jie veikė 
po Trockio komanda iš už
sienio. Hitlerio slaptoji po
licija padėjo Trockini ir 
jiems įšmugeliuot kelis te- 
roristus-galvažudžius į So
vietų Sąjungą. Jie tikėjosi,, 
kad, išžudžius Sovietų va
dus, Hitleris, o gal ir Japo
nija kariškai pagelbės troc
kistam pagrobt Sovietų val
džią j savo rankas.

Kada prokuroras-kal tin- 
tojas Višinskis užbaigė sa
vo kalbą, reikalaudamas 
tuos niekšus-išgamas su
šaudyt už jų tokius judošiš- 
kai-žmogžudiškus darbus ir 
planus, buvo duota teisia
miesiems laisvas žodis, jei 
dar nori pasiteisinti bei pra
šyti pasigailėjimo. Tada 
Zinovjevas atsakė:

“Kaltinimas prieš mane 
yra teisus ir teisingas. Aš 
neturiu intencijos gintis.”

Panašiai atsakė Kamenev 
ir keli kiti, net pro verks
mus vėl save apkaltindami 
ir pareikšdami, kad jie pil
nai kalti.

Jie tik tarp savęs riejosi 
ir vienas kitą juo labiau kal
tino. Vienas ių, S. Mirač- 
kovskis, prie Trockio buvęs 
Raudonosios Armijos kor
puso komandierius, be kitko 
tarė:

“Šiose paskutinėse mano 
cvvenimo valandose aš 
džiaugiuos, kad yra Stali
nas, kad jis ir toliau ves 
musu šalį pažangos ke
liais.”

Kitas, kuriam gresia mir
ties bausmė, T. Reingold, 

|kaltino Zinovjevą, kad Zi
novjevas pats nušovęs savo 
sekretorių Bogdeną, kuris 
neturėio drąsos nušaut Sta
liną, kaip buvo nutarę Mas
kvos trockistai. Zinovievas, 
girdi, melagingai paskelbė, 
būk Bogdenas pats nusižu
dys.

Bakaiev susijaudinęs šau
kė, kad Zinovjevas ir jam 
buvo tiesioginiai paliepęs 
nušaut Staliną.

Nusižudė Tomskis
M-A S K V A . — Michail

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Tomski, kadaise buvęs na
rys Komunistų Partijos Po
litinio Biuro, bet paskui pa
žemintas už nukrypimą į 
trockizmo pusę, dabar rug
pjūčio 22 d. nusižudė savo 
name Maskvos priemiestyj. 
Teisiamieji trockistai savo* 
išpažintyse buvo įtarę 
Tomskį kaip slaptą jų pri
tarėją. Paskutiniu laiku 
Tomskis buvo vyriausias di
rektorius Sovietų Valstybės 
Knygų leidyklos.

Sykiu su Tomskiu trockis
tai įtarė, kaipo savo slaptus 
sekėjus, Buchariną, Sovietų 
valdžios organo ‘Tzviestija” 
redaktorių; K. Radeką, ga
bų politinį rašytoją, Ryko- 
vą ir kelis kitus. Trockis
tai vadino juos savo “rezer
vais” (atsarginiais). Tie jų 
tariami rezervai dabar taip
gi tyrinėjami.

Pagal trockistų įtarimus 
teisme, jau tapo areštuoti 
Gr. Sokolnikov, buvęs Sovie
tų ambasadorius Anglijai, 
ir M. Serediakov, buvęs Su
sisiekimų antrininkas komi
saras.

HITLERININKAI GRŪMOJA 
SOVIETAM IR ISPANIJAI

BERLYNAS. — Praneša- 
ma, • kad Hitleris rugpj. 21 
d. pasiuntė aštrų protestą 
Sovietų ir Ispanijos val
džioms del to, kad jos per 
savo radio varančios “kurs
tančią agitaciją” prieš Vo
kietiją. Naziai kaltina So
vietus neva kaipo “vadus- 
įkvėpėjus” taipgi Ispanijos 
radio.

Kame hitlerininkai mato 
tuos kurstymus prieš Vokie
tiją? Tame, jog Sovietų ir 
Ispanijos radio paduoda ži
nias, kaip Hitleris remia is
panų fašistus orlaiviais, ar
mijos lakūnais, vokiečiais 
oficieriais-mokytojais, nuo-- 
dingomis dujomis, ir sykiu 
grasina Ispanijos respubli
kai karo laivais. Kaip ži
noma, Hitleris jau pasiuntė 
16 savo karo laivų į Ispani
jos vandenis grūmot respu
blikiečiams.

Vokietijos nazių laikraš
čiai, “Voelkischer Beobach
ter,” “Lokal Anzeiger” gra
sinančiai rašo, kad Vokieti
ja “turinti gana jėgų” veik
smais atsakyt į “komunistų- 
žydų” propagandą. Taip 
hitlerininkai vadina Sovietų 
ir Ispanijos radio žinias 
apie Vokietijos talką fašis
tams Ispanijoj.

BARCELONA.—Tai bu
vo tik fašistų melas, būk 
savi valdiškos Katalonijos 
vyriausybė nusprendus at- 
simest nuo Ispanijos respu
blikos.
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kibo su už save daug smarkesniu kumšti
ninku. Joe Louisas pasirodė pirmos kla
sės drūtuoliu ir kumštininku. Be galo 
šaltai ir rimtai jisai užsilaikė ir trankė 
Jack. Be to, Joe nebedarė tų klaidų, ku
rias jis padarė boksuodamasis su Schme- 
lingu.

Kaip atrodo, Joe Louis pakils į pasauli
nį čampioną. Visi sporto mylėtojai jam 
to ir vėlina. Pats Jack Sharkey turėtų 
atvirai ir nuoširdžiai jam to palinkėti. 
Mes ir Sharkey skaitome tikru sportu.

LIETUVIŲ KOMUNISTU SUVAŽIAVIMAS ris nieko gero neparašo, o 
vien tik darko švarius lietu-
vius ir net to paties lapelio

Worcester, Mass.

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

of March 3, 1879.

Kunigai Baisioj Žmogžudžių 
Rolėje

Ispanijos civilis karas atidengė kruvi
ną rolę katalikų bažnyčios kunigų. Is
panijos kunigų elgėsis šiame kare turėtų 
supurtyti kiekvieną kataliką ir atstumti 
jį nuo tos apgavystės, kurioj kunigija jį 
laikė. Švelniausiai pasakius, Ispanijos 
kunigai eina paprastų galvariezų parei
gas.

Štai tik vienas pavyzdys. Kelios die
nos atgal fašistai laimėjo vieną mūšį ir 
užėmė miestą Badajoz. Prasidėjo žudy
mas darbininkų ir valstiečių, kurie kovo
jo prieš fašistus. Žudymas buvo masinis, 
baisus. Ant vietos sušaudyta apie pus
antro tūkstančio darbininkų. Aiškus da
lykas, jų tarpe buvo nemažai tokių, ku
rie buvo religinio nusistatymo—tikėjo 
dievui ir bažnyčiai. Prieš sušaudysiant, 
jie prašė, kad jiems suteiktų kunigus pa
skutinei išpažinčiai. Fašistiniai budeliai 
“susimylėjo”: tuojaus iš jų tarpo išėjo į 
priešakį keli kunigai, nusivilko kareiviš
kas drapanas, išspaviedojo tikinčiuosius, 
vėl apsirengė kareiviškomis drapanomis, 
sugrįžo į savo eiles, atstatė šautuvus ir 
šaudė į tuos, kuriuos išspaviedojo! Var
giai visa istorija bus mačius ir užrekor- 
davus tokį barbarišką, tokį bučerišką ku
nigijos darbą. Net baisiosios inkvizicijos 
laikais toj pačioj Ispanijoj vargiai bus 
tos pačios katalikų bažnyčios.,kunigai pa
sižymėję tokiu žiaurumu.

Vardan dievo!
Vardan bažnyčios!
Jūs, brutališki barbarai! Iki šiol sun

ku buvo tikėti, kad su tokiais jausmais ir 
tokia sąžine randasi ant žemės paviršio 
dvikojai gyvūnai. Bet jų esama. Jų esa
ma daug. Jie yra Romos katalikų kuni
gai!

Ar Trockis Tiki į Žudymų Komu
nistų Vadų?

Mūsų broliai socialistai iš Chicagos 
jokiu būclu nenori tikėti, kad Trockis ir 
trockistai užsiimdinėtų sąmokslu prieš 
Stalino ir kitų Sovietų Sąjungos komu
nistų vadų gyvybę. Jų negali įtikinti nei 
tos pačios teroristų gengės nužudymas 
draugo Kirovo.

j Jack Sharkey ir Joe Lottis
Mūsų lietuviški smetonininkai dabar 

vaikštinėja nosis nuleidę, kad pereitą an
tradienį New Yorke trečiam “raunde” 
kumštininkas negras Joe Louis “Brown 
Bomber” taip begailestingai supliekė 
Jack Sharkey (Žukauską). Ypatingai 
baltieji šovinistai liko nusiminę, kad jų 
niekinamas ir žeminamas negras taip 
greitai ir lengvai nutrenkė mūsų lietuvį 
Jack. Jeigu visi kiti argumentai jiems 
nieko negelbėdavo, tai Joe Louiso kumš
tis turėtų juos įtikinti, kad negrų rasė 
yra nė kiek neprastesnė už baltąją rasę.

Mums šios kumštynės buvo tiek įdo
mios, kiek ir kiekvienos kitos. Nedaug 
atydos mes į jas kreipiame. Ne todėl, 
kad mes nepritartumėme sportui, bet to
dėl, kad šiandien bokso sportas Ameriko
je yra permirkytas graftu ir bizniu. Tą 
visą biznį “runija” grupė begėdžių kapi
talistų.

iftes nemanėme ir nemanome prastai 
apie Sharkį. Jis buvo geras boksininkas. 
Ir dabar jis laikėsi pusėtinai vyriškai— 
laikėsi tiek, kiek pajėgė. Prie bailių jo 
jokiu būdu negalima priskaityti. Jis, 
be abejo, žinojo, kad gaus nuo Louiso be
veik mirtiną smūgį, tačiau nepabėgo. Už 
tai jam reikia atiduoti kreditas. Tik bė
da su mūsų Sharkey buvo tame, kad jis 
be galo mėgo girtis ir blofyti. Kad ir 
prieš šias kumštynes, Sharkey kasdieną 
laikraščių reporteriams blofydavo, kad 
jis gal pirmam “raunde” Louisą suvarys 
į ožio ragą. Bet išėjo kaip tik atbulai. 
Tuo tarpu Joe Louis niekam nė žodžiu 
nesigyrė. Tame Louis pasirodė daug 
rimtesnis—tikras sportas.

Sharkey prakišo ne todėl, kad jis būtų r 
nemokėjęs kumščiuotis, kaip tūli kapita- ’ 

Cistinių laikraščių reporteriai bando da
bar svietui įkalbėti, arba kad jis būtų iš
tižėlis, lepšė, kaip negražiai tvirtina New 
York “Daily News,” bet todėl, kad susi

Bet ką skelbia pats Trockis? Jis begė
diškai atvirai pripažįsta, kad atsiekimui 
jo tikslų žudymas komunistų vadų yra 
pateisinamas. Štai dar 1933 metais jisai 
parašė brošiūrą “Sovietų Sąjunga ir Ket
virtasis Internacionalas.” Ten jis išdės
to savo filozofiją. Kalbėdamas apie So
vietų vadus, jis sako: “Nebeliko jokių 
normališkų ‘konstitucinių’ būdų prašali- 
nimui viešpataujančios klikos. Biurokra
tiją galima priversti atiduoti galią į pro
letariato avangardo rankas tiktai SPĖ
KOS pagelba.”

O tas “proletarinis avangardas,” apie 
kurį Trockis kalba, yra trockistai. Va
dinasi, jis atvirai sako, kad tik spėka 
trockistai prašalins iš kelio Sovietų va
dus.

Kitoje vietoj jisai skelbia: “Nors bū
damas visai bejėgis atlikti tuos darbus, 
kuriuos jis sau yra pasistatęs, individua- 
lis teroras, tačiau, yra didžiausios simp- 
tomatinės svarbos, nes jis apibūdina aš
trumą antagonizmo tarpe biurokratijos 
ir plačios žmonių masės, ypač jos jauno
sios gentkartės.” Kas čia, jeigu ne patei
sinimas teroro prieš individualus, prieš 
Sovietų valdžios ir komunistų vadus, ku
riuos Trockis apskelbia “biurokratija?”

Trockio gi pasekėjai yra instruktuoti 
šitą jo filozofiją pravesti gyveniman 
praktikoje. Ir štai vienas francūzas 
trockistas, vardu Fred Zeller, kuris buvo 
išmestas iš Franci jos Socialistų Partijos, 
berods pernai apsilankė Norvegijoj pas 
Trockį ir iš Trockio namų pasiuntė savo 
vienam draugui Francijon sekamą atvi
rutę :

“Aš jau kelias dienas išbuvau Norvegi
joj. Taip, taip esu pas Trockį, tą vienintelį 
ištikimą išaiškintoją Lenino idėjų ir tikrąjį 
organizątorių spalių revoliucijos, 1917 m. 
Sakyk, ką tu nori; daryk, ką tu npri, bet 
vieną kurią dieną jūs visi būsite su juomi. 
Mirtis Stalinui! linkėjimus visiems ir 1.1.— 
(Pasirašo) Fred Zeller.”

Ar dar reikia komentarų prie šios 
trockisto atvirutės? Argi ji neparodo, 
kaip trockistai yra persiėmę ta Trockio 
idėja, kad Stalinas ir kiti komunistų va
dai turi būti nušluoti nuo žemės pavir
šiaus ?

Mes Juos Sveikiname
Dar vienas svarbus įvykis šiandien pa

rodė, kad negrai žmonės puikiai progre
suoja ir supranta savo problemas. Šio
mis dienomis Amerikos Negrų Advoka
tų ir Tėisėjų Susivienijimas laikė kon
venciją.’ Ši konvencija nustebino visus. 
Jinai buvo tikrai progresyviška. Negrai 
advokatai pasmerkė Amerikos Darbo Fe
deracijos reakcinę Pild. Tarybą, kuri 
bando suskaldyti Federaciją. Jie užgy
nė Industrinės Organizacijos Komiteto 
veiklą ir atsišaukė į visus negrus darbi
ninkus stoti į industrines unijas. Be to, 
jie priėmė rezoliuciją už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių ir Angelo Hern- 
dono.

Na, o nelabai senai įvyko baltųjų ad
vokatų Nacionalio Susivienijimo konven
cija. Ten jokio progresyviškumo nepasi
rodė. Baltveidžiai advokatai planavo ir 
galvojo, kaip padėti kapitalistams ir jų 
valdžiai apginti ir palaikyti šią supuvu
sią išnaudojimo sistemą.

Ar Tiesa?
Argentinoj viešpatauja žiauri išnaudo

tojų diktatūra, kurios priešakyje stovi 
smetoniškas prezidentas Justo. Bet jis

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
traukimų iš Partijos. Bet tas 
baidymasis sunkumais būti Par
tijos nariu mūsų simpatikuose 
plačiai yra girdimas. Užtat C. 
B. Sekretorius pabrėžia:

“Partijos Centralims Komi
tetas dar prieš Devintąją Kon
venciją tuo labai susirūpino 
ir priėjo prie išvados, kad 
Partijos organizacinėm for
mom reikalinga reformų. De
vintoji Konvencija priėjo prie 
to paties supratimo ir nutarė 
pravesti tūlas svarbias refor
mas partijos organizacinėje 

struktūroje.
“Todėl konvencija nutarė 

Partiją beveik perdėm peror
ganizuoti, pritaikant jos kuo
pas, sekcijas ir distriktus prie 
politinio šalies padalinimo, pa
gal valstijas, pavietus, rinki
mų distriktus ir tt. Iš mažų, 
taip vadinamų “streetnuclei”, 
bus sudaryta didelės«kuopos, 
siekiančios iki Šimtą ar dau
giau narių. Bus leidžiama tu
rėti industrines kuopas. Dirb
tuvių branduoliai, žinoma, pa
siliks kaip buvę, pamatiniais 
partijos vienetais.”

Savo raporte jis pažymi la
bai svarbių palengvinimų, ku
riuos turime atydžiai įsitėmy- 
ti:

“Partijos kuopų susirinki
mai dabar įvyks du į mėnesį— 
iki šiol buvo kas savaitė. Vie
toje savaitinių duoklių; bus 
įvesta mėnesinės ir bus žymiai 
numažintos duoklės.” i

C. B. sekr. Bimba, savo ra
porte atkreipia komunistų aty- 
dą į labai svarbų dalyką, ku
ris yra dideliu trūkumu mūsų 
judėjime, būtent^..

“Man netenka draugams 
aiškinti, kaip labai mes pasi
gendame, kaip skaudžiai sto- 
kuojame gerų kadrų, vado
vaujančių draugų—pradedant 
nuo pat centrų ir. einant iki1

pat apačių.
“Reikia daugiau ir redak

torių, ir korespondentų, ir or
ganizatorių, ir laikraščių pla
tintojų ir tt.

“Ypatingai paskutiniais 
dviem-trim metais mūsų ben
dradarbiavimas su Lietuvos 
draugais davė puikių rezulta
tų. Mūsų nutarimas siųsti 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Delegaciją Lietuvon susilaukė 
nuoširdžiausio pritarimo iš 
pusės Lietuvos draugų.

“Šis mūsų suvažiavimas tu
rėtų pasiųsti Lietuvos Komu
nistų Partijai karšciausį pa
sveikinimą ir varde visų Ame
rikos bolševikų pažadėti vi
sais būdais remti jos. didvy
rišką kovą prieš kruvinąją 
Smetonos diktatūrą, šis suva
žiavimas turėtų priimti pa
sveikinimo ir padrąsinimo re
zoliuciją šimtams Lietuvos 
draugų, kurie pūdomi ir kan
kinami Smetonos valdžios bas- 
tilijose.”

Draugo Bimbos raportas 
tilps dienraštyje ištisai. Labai 
svarbu kiekvienam perskai
tyti, nes tai yra sutrauka la
bai svarbių mūsų judėjimo 
problemų.

Pradėjus antrą sesiją, at
vyko Bostono delegacija iš 5 
asmenų, tad suvažiavime yra 
47 atstovai.

Plačiai diskusuojama C. B. 
sekretoriaus raportas. Iš visų 
miestų ir miestelių atstovai 
savo kalbose džiaugiasi augi
mu Komunistų Partijos įtakos 
lietuvių visuomenėje ir bendro 
fronto įdeja vis plačiau pra
deda prigyti. Rep.

Binghamton, N. Y.
Tur būt niekur nerasi tokio 

nešvaraus laikraščio,, kaip fa
šistinis Vienybė” .lapelis su 
jo Dentisterijos Studentų, ku-

skaitytojus. Patartina šluoti tą 
mazgotę laukan, o skaityti 
darbo klasės laikraščius, kaip 
antai: “Laisvę”, “Vilnį” ir ki
tus. čia įdedu iš tos mazgotės 
keletą gražiakalbystės perlų, 
kuriuos parašė Dentisterijos 
Studentas. “Vienybės” 38 nu
mery už gegužės 15 d., 1936 
m., jis, rašydamas iš Bingham
ton, N. Y. SLA 50 kuopos apie 
veiklą ir kuopos reikalus, se
kamai pravardžiuoja veikė
jus: . . .pelių daktaras su mė
lyna nosim ir jo asistentas su 
nušašusiu snukiu. . . Tai šven
ta traicė. O jų pagelbinin- 
kai—ponia Lupapakabinskie- 
nė, subolševikėjęs žmogelis 
Kručkunas, smuklininkas šna- 
psaitis ir dar vienas fruktas...

Kodėl tas Dentisterijos Stu
dentas taip švaistosi “gražia
kalbystės perlais?” Mat, Den
tisterijos Studentui (geriau 
pasakius—Isterijos Studentui) 
—viršminėti asmenys nekošer, 
nes jie yra nusistatę prieš 

[Smetonos fašistinį rėžimą Lie
tuvoj, kuris sėdėdamas ant 
Lietuvos žmonių sprando lieja 
nekaltų žmonių kraują.

Tam pačiam laikraš.tyj rug
pjūčio 4, 1936 m., Dentisteri
jos Studentas prisimygęs ba- 
žijasi, kad jis ir “Vienybės” 
redaktorius Tysliava Ameri
kos lietuvius veda į “šviesą 
tikru tautiniu ir demokratiniu 
keliu ...”

Atsiprašau; pone Dentiste
rijos Studente. Pasikavok tu 
savo šviesą, kultūrą ir tokius 
komplimentus. Tik tamsi kai
mietė, neįveikdama savo prie
šo galėtų pavartot tokią “ap- 
švietą”, bet ir ji neišdrįstų dė
ti tokius piemeniškus argu
mentus laikraštin.

Reporteris sakė,* kad jis iš 
tokių patarėjų “orderių” ne
ėmė ir nemano imti. Juos pasi- 
laikykit sau.

“Vienybės” Skaitytojas.

Čia žymime vardus Worces- 
terio ir apylinkės draugių ir 
draugų, kurie platino įžangos 
tikietus, prisidėjo s u aukomis 
ir darbu “Laisvės” piknikui, 
Maynarde, Mass.
rj'žangos tikietukų nuoširdūs 

'platintojai buvo šie: J. Alek
sandra, E. Kanapkienė, J. 
Norvaiša, P, Butkeviče, E. Do- 
vidonienė, V. Račkauskas; B. 
žemeikienė, P. Kamarauskas, 
J. Jerome, J. Dovidonis, P. 
Skeltienė, M. Petkūnienė, O. 
Trasikienė, M. Jucienė, Deks- 
nienė, Ausėjienė, M. šiupinienė, 
P. Labanauskas, Novikiukas, 
J. J. Bakšys, J. Gerdauskas, 
J. Kižys, V. Norkus, L. Valon- 
čauskas, S. Janulis, J. Palonis, 
V. Pačiesa, M. Sukackienė, P. 
Morkevičius, P. žalimienė.

Drg, Mazurkai išpardavė už 
visus daugiausia.

Viso už išparduotus tikie- 
tukus per Worcesterį yra pri
duota “Laisvei” $106.67.

Piknike dirbo iš ALDLD 11 
kuopos šie draugai:

V. Jenčius, V. Norkus, A. 
Naruševiče, J. Žukauskas, II. 
Stonkus, S. Janulis, Ig. Lozo- 
raviče.

155 moterų kuopos dirbo 
šios draugės:

Stonkienė, Plokštienė, žali
mienė, Sukatskienė, Ausėjie
nė, Jonaitienė, Lukienė, Nor
kienė.

Su aukom prisidėjo šios 
worcesterietes: Valančauskie- 
nė, Bakšienė, Tumanienė, Ma- 
zurkienė, Deksnienė, Lukienė, 
Anioliauskiutė, Dvareckienė, 
Dovidonienė, Kanapkienė, No- 
vikienė, Žukauskienė ir Ki
bi rkštien ė.

Haverhilliečiai aukojo šie: 
A. Pečiukuonienė, S. Benkus, 
M. Jutsunskienė ir Valatka.

Iš Roxbury, Mass, aukojo 
draugė Tamošauskienė. Iš 
Temper.tpp,.,Mass. prisidėjo su 
auka dr-gė A. Milašienė. Iš 
So. Bostono aukojo draugė Žu-

n

Jei Veltui Laiką Eikvoji

Jei visą liuoslaikį praleisi 
Kur nors kampe smuklės, 
Gal net ir namo nepareisi, 
Drybsosi ant gatvės.
O gal kur patvory kirmysi, 
Gal ant mėšlų krūvos?
Ir taip sveikatą suardysi, 
Galbūt, ant visados?
Jei ten kur daužo boles, eisi 
Pertankiai pažiopsot, 
Veltui tik liuosį laiką leisi, 
Vietoj kad sunaudot.

Raguotis.

Jei prie kozyrių prasėdėsi
Liuoslaikį savo vis,
O laikraščius skaityt tingėsi, 
Aptemsi kaip naktis.
Jei gerų knygų neskaitysi, 
Negeisi apšvietos;
Dykas riogsosi, pypkę žysi, 
Pridirbsi sau žalos!
Jei savo priešų nežinosi, 
Bet kas tave apgaus.
Už savo teises nekovosi,— 
Jie tave nuolat skriaus!

Ldngshormen unijos nariai Valencijoj, Ispanijoj, gelbsti apgint Liaudies 
Fronto valdžią nuo fašistų sukilėlių, statydami gatvėse barikados; mies
tas liko apsaugotas, kuomet kareiviai sukilo prieš fašistų oficierius ir atėjo 
darbo broliams pagelbon.

turi sūnų vardu Liborio Justo. Iš Rio 
de Janeiro, Brazilijos sostinės, praneša
ma, kad ten policija suareštavo Argenti
nos prezidento sūnų Liborio ir surado, 
kad jis yra “pavojingas komunistas.” Li
borio deportuojamas Argentinon, kad jo 
tėvo valdžia jį nubaustų!

Nesinori tikėt, jog tai tiesa. Bet gali

būti ir tiesa. Komunistinės idėjos plinta 
visais kraštais. Ypatingai jauni, gilių, 
švelnių jausmų ir blaivo proto žmonės tas 
idėjas greitai pamyli. Jie pamato, kad 
kapitalistinis supuvimas grūda žmoniją į 
fašistinį barbarizmą. Jie mato, kad žmo
nijos išsigelbėjimui iš to barbarizmo te
liko komunizmas.

kauskienė. Iš Norwood, Mass., 
dr-gė Grybienė, iš Southberry,
Mass., aukojo draugės Alek
sandrienė ir Sabanskienė; iš
Cambridge, Mass., aukojo 
dr-gė Savickienė, iš Somervil
le, Mass., E. Framontienė.

Worcesterio biznieriai au
kojo: Joes Shoe store, 61 Mill
bury St.; National Paper Co., 
140 Millbury St.; Vernon 
Drug Co., Millbury St.; I. 
Richmond, Millbury St.; Gla
zer and Son, Green St.; M. 
Wolk, Water St., Royal Gift 
and Novelty Co., Water St.; 
Millbury Furnitufe Co., Carl
son and Rolander; Jaffees 
Hardware, Millbury St. ir 
Bullock.

Hoofman Bros Co., Clinton, 
Mass.

Čia atsiprašau visų, kurių 
vardai yra n e t a i p parašyti 
bei apleisti, nes man taip yra 
priduota. O varde mūsų 
dienraščio “Laisvės”, kuris ko
voja už geresnį rytojų darbi
ninkų klasei, visiems darbuo
tojams ir aukotojams ir kas 
bent kuomi yra prisidėjęs prie 
šio pikniko, širdingiausiai 
ačiuojame.

J. M. Lukas.

Darbais Šelpia tik Apie
Trečdalį Alkanų Farmerių

WASHINGTON. — Da- 
bar pašalpinius WPA dar
bus yra gavę 90,000 farme- 
rių, kurių derlių sunaikino 
sausra vakarinėse valstijo
se. Rooseveltas ketina pa
šalpos darbus dar 60,000 to
kių. farmerių. Tada išviso 
per menesį reikėsią jiems 
išleist po $7,500,000. Bet 
sausra pastatė ant bado 
slenksčio jau 500,000 farme
rių šeimynų. Taigi dar 
350,000 tų šeimynų liktų be 
darbinės pašalpos.

■ I . > JĮ. ■_____ u____

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų
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LDS Organizavimo ir Švietimo 
Klausimu

NUO RED. Šis straipsnis turėjo tilpti “Laisves” num. 197, 
rugpjūčio 21 d., bet per puslapių tvarkytojo neapsižiūrėjimą 
didelė straipsnio dalis liko neįdėta laikraštin. Todėl dabar 
visą straipsnį naujai perspausdiname taip, kaip jis turėjo tilp
ti. Labai atsiprašome L.T.P.K. Komitetą už tą nelemtą atsiti
kimą.
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LDS Seimas Sveikina Ispanijos Prieš 
fašistinius Kovotojus

LDS 129 kp. 
pagei- 

Seimas 
senąją 
darbi- 
tinka- 

Pri-

Siunčia Pasveikinimą ir $50 
Auką ir Lietuvos Prieš-fašisti- 
nių Kalinių Šelpimui $45 Au
ką. Nutarta Remti Plieno Dar

bininkų Organizavimą

ROCHESTER, N. Y.,20 rugp. 
—LDS Seimo 5-ta sesija atsi
darė 9:15 ryto. Eina peržiū
rėjimas ir taisymai konstituci
jos. Diskusijos ir pataisymai, 
(pataisymai bus ištisai iš
spausdinti “Tiesoje”)’.

Chicago, Ill 
pasveikinime Seimui 
dauja, kad vienbalsiai 
nutartų palikti visą 
Centro valdybą, kuri 
ninkiškoje dvasioje ir
mai veda LDS reikalus, 
siuntė $2 auką LDS reikalam 
ir $1 Agitacijos Fondui.

28 kuopa Run^ford, Me., 
duoda įnešimą, kad organą 
“Tiesą” leisti kas savaitę. Nu
tarta palikt kaip dabar eina 
—2 sykiu į mėnesį.

Įnešimų Komisija neprisi
rengusi raportu’. Pirmininkas 
pašaukė delegatę Amelia Jes- 
kevičiutę padiriguot liaudies 
dainų, pianų akompanuojant 
Strižauskui. Sudainuota: Ant 
Laukelio, Kaip Tik Paukščiai 
Sugiedos ir kitos dainelės. 
Traukė visi delegatai ir sve
čiai, kad net svetainės langai 
dreba.

Įnešimų Komisija vis 
neprisirengusi, einama 
rezoliucijų. Skaito Dr.
kiaučius. Patiekia sekamo tu
rinio rezoliucijas:
Lietuvos Demokratinei Tvar

kai Atsteigti Klausimu

Jau dešimt metų, kaip ken
čia ir dejuoja triūsianti Lietu- 
tuvos liaudis po kieta Smeto
nos fašizmo letena. Jau de
šimts metų, kaip paskutiniai 
demokratinės laisvės likučiai 
tapo palaidoti tų žiaurių fa
šistinių barbarų. Lietuvos dar
bininkai, valstiečiai, smulkūs 
pramonininkai ir švaresnioji 
inteligentija stengiasi atsteigti 
demokratinę tvarką. LDS Tre
čiasis Seimas, savo posėdžiuo
se 1936 m., rugpjūčio mėn. 
17-20 dd., Rochester, N. Y., 
pareiškia savo solidarumą ir 
gilią užuojautą Lietuvos liau
džiai jos kovose su sloginan
čiu fašizmu. Mūsų organiza
cija jau anais metais pati pir
mutinė pakėlė kovos obalsį 
prieš Lietuvos fašizmą. Mes 
prisižadam nuolatos ir neat- 
laidžiai darbuotis, teikdami 
finansinės ir moralinės para
mos Lietuvos liaudžiai, jos ko
voje demokratinei tvarkai at
steigti. Mes pilnai užginame 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
ir dirbsime kontakte 
Veikimo Komitetu.

....k, ; -■—( .......... ........
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Tom Mooney ir Kitų Politinių 
Kalinių Reikalu

LDS Trečiasis Seimas, įvy
kęs 1936 metų rugpjūčio mėn. 
17-20 d., Rochester, N. Y. ir 
atstovaudamas virš 6,000 na
rių, įvertina ir pripažįsta Tom 
Mooney ir Billingsą, kaipo ka
ringus darbo unijų organiza
torius ir kovotojus. Kaip ir ki

ti politiniai kaliniai, taip 
Tom Mooney ir Billings jau 
gus metus yra pūdomi nekal
tai kalėjime. Mes prisižada
me energingai darbuotis ir fi
nansiniai remti Tom Mooney, 
Billings, ir kitus politinius ka
linius, kad juos visus greičiau 
paliuosavus iš kalėjimo urvų. 
Mes raginame ię visas LDS 
kuopas darbuotis politinių ka
linių paliuosavimui ir jų pa
ramai. Finansinę paramą LDS 
Trečiasis^ Seimas .ragina teikti 
per Tarptautinį j Darbininkų 
Apsigynimą, kaipo organizaci
ją, kuri rūpinasi J visais politi
nių kalinių reikalais.

Draugės ir Draugai, LDS 
nariai! Mūsų susivienijimas 
yra pavyzdingiausia ir tvir
čiausia draudimo!ir šalpos or
ganizacija, teikiaįnti savo pa
tarnavimą ligos bei nelaimės 
ištiktiems narianjs. Organiza
cijos ribose viešpatauja tvar
ka ir gražus sutikimas, ir to
dėl tik per trumpą, 6 metų lai
kotarpį, LDS išapgo iki 6,262 
narių, įskaitant i 1,500 jau
nuolių. Gi turtas] per tą trum
pą laiką išaugo pet iki $135,- 
391.60. Tačiau LDS augti ir 
bujoti dar yra plhtf dirva. Tik 
reikia dar labiab pasispausti 
organizavimo darbe. Tegul 
visos kuopos ir | visi nariai, 
kiek kas galėdąmi, daugiau 
pasidarbuoja, prikalbina savo 
kaimynus ir pažibamus įstoti 
į LDS, apsidrai^sti nuo ligos 
ir mirties. Kad palaikius LDS 

ribo- 
jyjų 
pra- 

organizaci- 
, ' visuomeni- 
kultūros bei

narius šios orgapizūcijOs 
se, reikia visaipj skleisti 
tarpe apšvieta. Į Reikia 
kalbų-prelekcijų 
niais klausimais 
niais politikos, 
meno reikalais. Reikia suor- 
ganizuot net ir j dvi-savaitinės 
mokyklos vienoj-kitoj koloni
joj. Apšvieta iį* susipratimas 
padarys mūsų ‘ organizacijos 
narius pastoviais. Prie šito 
švietimo darbo mes kviečiame 
prisidėti gydytojus, laikrašti
ninkus, inteligentus. Bendro
mis visų pastangomis mes iš
auginsime plačią’ ir didžiulę 
savišalpos organizaciją.

Ispanijos Piliečių Karo 
Klausimu i

Jau kelinta savaitė siaučia t
piliečių karas Ispanijoj. Prieš 
Bendro Liaudies! Fronto val
džią sukilo visi' demokratinės 
laisvės priešai, ’ atkaklūs fa
šistai ir trūnijančio kapitaliz
mo padaužos. Ispanijos liau
dis, ištikimieji kareiviai, vals
tiečiai ir šiaip pažangesni lai
svės ir kultūros gynėjai, iš
tvermingai kauįasi prieš tą 
juodąjį patamsi^ siaubūną fa
šizmą. Ispanijoj karingų ben- 
drafrontiečių kovą yra mūsų 
visų bendra kova. Jų žygius 
akyliai ir įtemptai seka visas 
darbininkiškas pasaulis. Ir su 
visų pasaulio darbo žmonių 
sąjausmo ir pritarimo obal- 
siais tegul susilieja ir LDS 
Trečiojo Seimo >, skardus, šir

dingas šūkis; Ispanijos Liau
dies Fronto narsuoliams pa
guosti ir palaikyti. Seimo de
legatai prisižada visais gali
mais būdais teikti Ispanijos 
liaudies karžygiams moralinės 
ir medžiaginės paramos, kol 
galų gale jungtinių jėgų per
galė sutremps tą gaižųjį fa
šizmo slibiną.

J. V. Rinkimų Klausimu

Šį rudenį Jungtinėse Vals
tijose įvyksta prezidentiniai 
rinkimai. Nusigyvenę repub- 
likonų ir demokratų partijos, 
ir fašistuojančios įvairių gru
pių partijėlės, varo savo rin
kimų propagandą ištisai visą 
šalį, visaip klaidina ir išpūs
tais pažadais suvedžioja poli
tiniai nesubrendusią liaudį. 
LDS Trečiasis Seimas perspė
ja visus darbo žmones apie 
besiartinantį fašizmo pavojų 
ir kviečia balsuoti už Farme- 
rių Darbo Partiją (Farmers 
Labor Party), kur tik yra su
organizuota ir turi išstačius 
savo kandidatus, o kur jos dar 
nėra—balsuoti už Komunistų

PHILADELPHIA, Pa.—Lie- Yanalevičius vienam kamba- 
tuvių Tautiškas Pašalpos Kliu- ryj. Yanalevičius gulėjo lovoj 
bas per daugelį metų rūpinosi 
paliuosuoti Joną Shušinską iš 
kalėjimo. Turėjo paėmę ke
lis advokatus, kurie darė viso
kius bandymus išliuosuoti.

Paliuosavimui J. Shušinsko 
reikėjo nemažai pinigų. Phi- 
ladelphijos kliubai turėjo iš
rinkę komitetą, kuris atsišau
kė į visas organizacijas ir 
draugijas, kad prisidėtų pini- 
giškai tame reikale.1 Buvo ga
na geras atsiliepimas ir buvo 
sukelta pinigų tam darbui. By
los vedimu rūpinosi L.T.P.K. 
komitetas, taipgi ir pinigų glo
bojime.

Kadangi buvo padaryti keli 
bandymai ir jokių pasekmių 
nedavė, tai tas klausimas buvo 
padėtas į šalį per keletą metų.

1936 metų pradžioj vėl kilo 
klausimas reikale Jono Shu
šinsko. L.T.P.K. vėl išrinko ko
mitetą dar kartą bandyti pa
liuosuoti J. Shušinską. Į komi
tetą išrinkta F. Lukoševičius 
ir M. žaldokas. Komisija su 

, kliubo pritarimu paėmė advo
katą Saul Waldbaum. Wald- 
baum yra advokatas unijų ir 
TDA. Jis gina darbininkus ga
na sąžiningai. Taipgi jis dirba 
ir Jono Shušinsko byloj. Jis 
patyrė nuodugniai ir pristatė 
kliubui dokumentus ir davė 
savo patarimą kas galima da
ryti ir ko negalima ir kas yra 
abejotina.

Paduosime čia svarbesniu' 
faktus iš surinktų dokumentų, 
žemiau sužymėti faktai duos 
aiškų supratimą visiems darbi
ninkams ir organizacijoms, 
kurios prisidėjo prie liuosavi- 
jno J. Shušinsko, kodėl jo ne
galima paliuosuoti iš kalėji
mo.

“Shenandoah Herald,” kovo 
24 d., 1913 metais, rašo seka
mai: “Vakar naktį kaip 11 va
landą, likosi papildyta biau- 
riausia žmogžudystė. Povylui 
Yanalevičiui, 32 metų am
žiaus, likosi perpjauta gerklė 
nuo ausies iki ausies. Tą atli
ko Jonas Shušinskas, 21 metų 
amžiaus.

“Kuomet J. Shušinskas ėjo 
Center st. po papildytai žmog
žudystei, pastebėjo Gibson po- 
licistas, kad jo rankos ir mar
škiniai kruvini. Ir kuomet jis 
jį sulaikė, tai J. Shušinskas 
pareiškė, kad jis einąs į poli
cijos stotį pranešti, kad jis, pa
pildęs žmogžudystę, papjovęs 
žmogų. Tuomet jis buvo areš
tuotas ir įkalintas. Policijos 
viršininkas Walsh, Kehl ir Pa- 
luchick nuėjo pas Raulinaitį, 
kuri gyveno J. Shušinskas ir

Partiją. Mes tolydžio priva
lome budėt prieš kylantį fa
šizmo pavojų Jungtinėse Vals
tijose, kad nenustojus ir tų 
menkų, apkarpytų demokrati
jos laisvių, kokias mes suge
bėjom lig šiolei išlaikyti savo 
nuolatinėmis kovomis.

Ispanijos klausimu rezoliu
cija priimta, dainuojant 
ternacionalą”.
sumanymą, kad tam
paaukoti nors $50. 
nutarta paaukoti.
niutė, i iš Rumford, Me., duo
da įnešimą, kad pasiųsti pa
sveikinimą Ispanijos kovojan
čiai liaudžiai per šalies pre
zidentą. Nutarta vienbalsiai.

Baigiantis 5-tai sesijai, V. 
Andriulis pranešė, jog gavęs 
žinią, kad mirė Eric Becker, 
“Vilnies” knygvedės, M. Sa- 
vukaitės vyras, veiklus darbi
ninkų judėjime. Nutarta 
siųsti užuojautos laišką 
Savukaitei. Dr. Deikienė 
prašė delegatų paaukoti 
pirkimui vainiko.
9 doleriai.

paskendęs kraujuose. Jo gerk
lė buvo perpjauta nuo ausies 
iki ausies. O britva buvo nu
mesta ant grindų visa kruvi
na.”
Toliau laikraštis nurodo, kad 

Jonas Shušinskas gėrė per ke

Įvyks Nedėlioj, 13 d, Rugsėjo-Sept.LIETUVIŲ PARKE (Sta.it Glastonbury Line) E. HARTFORD

Laisvės Choras iš Hartfordo

li.as dienas ir jieškojęs vieno- vo kambarį, kuriame ir Paul 
kių tai kitokių priekabių. Jis Yanalevičius ir aš galėdavom, 
jieškojęs nusipirkti revolverį, Atsidariau jo tronką ir norė- 
kad nušovus kriaučių Bren- jau rasti pinigų. Jis pabudęs 
nan. Bet negavo pinigų pasi- suriko ant manęs: 
skolinti, tai taip ir pasiliko.

Jonas Shušinskas ve kaip 
pasakoja apie minėtą įvykį 
(čia visos istorijos nerašysiu, 
ypatingai apie vietas iš Lietu
vos ir jo gimines ir brolius ir 
jo darbo vietas, nors būtų 
bu) :

“Aš parėjau namo pas 
linaitį nedėlios ryte, 
riau kelis drinksus ir
gulti. Atsikėliau apie 9-10 vai. 
ryte ir vėl gėriau ir pavalgiau 
pusryčius. Po pusryčių vėl ge
riau ir pirkau Povylui Yana
levičiui, kurį nužudžiau. Nuė
jau pas Yanalevičiaus brolį ir 
ten gėriau ir išbuvau apie dvi 
valandas. Iš ten nuėjau pas 
Joe Labudą, išbuvau iki 5 va
landai po pietų. Paul buvo atė
jęs, bet jis greitai išėjo ir ne
žinau kur jis nuėjo. Aš parė
jau namo pas Raulinavičių 
apie 5 vai. ir pavalgiau vaka
rienę ir vėl gėriau ir išėjau 
pas Labudą. Ten gėrtau iki 10 
vai. nakties. Kuomet gryžau 
namo naktį, įbumpinau į du 
žmones. Vienas uždavė man, 
aš labai supykau ir pradėjau 
muštis su jais ir namo parėjau 
piktas. Bet aš užėjau pas savo 
seserį. Moteris pradėjo juok
tis iš manęs, kad gavau ligą 
pas mergas. Dėlto 
giau supykau ir 
primušti. Bet F. ir Jonas Na- 
vitskas neleido mušti jos. Pa
rėjau pas Raulinavičių ir gė
riau prie baro. Bet neturėjau 
pinigų, tai pasiskolinau iš Rau- 
linavičiaus dolerį ir tą pragė
riau. Aš norėjau primušti vie
ną Raulinavičiaus žmogų, bet 
jis neleido. Jis užsimojo šerti 
man su gumine paipa ir liepė 
man eiti gulti. Aš nuėjau į sa-

Ko tu jieš- 
kai mano tronke?” Aš atsa
kiau : “Nutilk, ne tavo daly
kas ko aš noriu!” Jis vėl suri
ko: “Tu neturi jokios teisės 
eiti į mano baksą!” Jo bakse 
buvo britva ir aš perpjoviau 
jo gerklę. Jis dar bandė ką tai 
kalbėti, tai dar kartą perpjo
viau. Tuomet aš jieškojau jo 
bakse pinigų, bet neradau. Iš
ėjau laukan, bučiau bėgęs, jei 
bučiau radęs pinigų. Bot kuo
met neradau, tai jieškojau po
licijos. Pamačiau tris policis- 
,tus prie Ferguson House ir pa
sakiau jiems, kad jie užrakytų 
mano.”

Tolinus jis pasakė, kad jis 
norėjo parduoti auksinį laik
rodėlį ir nusipirkti revolverį ir 
nušauti kriaučių Brennan, ku
ris pasiuvęs jam siutą ir paė
męs $40 už siutą, o siutAs bu
vęs vertas tik $25. Ir Brennan 
pramušęs jam galvą. Dėlto jis 
ir norėjęs nusipirkti revolverį 
ir nušauti jį.

Tai tokis pasakojimas Shu
šinsko teisme. Bent taip nura
šyta stenografistės, kaip jis 
kalbėjo, be jokio taisymo kal
bos klaidų. Teisme buvo duo
ta jam du advokatai nuo val
džios, kurie gynė jį. Jis buvo 
nuteistas į elektros krėslą. Bet 
kadangi buvo pripažinta, kad 
jis nesveikas protiška i, tai 
mirties bausme buvo pakeista 
amžinu kalėjimu. Buvo jau du 
kartu padaryta prašymas, kad 
jį paliuosuotų, bet likosi at
mesta.

1922 m., sausio 26 dieną, li
kosi iškeltas iš kalėjimo į ligo
ninę Fairview State Hospital ir 
dabar jis ten randasi. Vyriau
sias ligoninės daktaras, C. B. 
Holbrook, pažymi savo laiške 

kovo 18 d., 1936 m., kad Joną 
Shušinską negalima ne tik pa- 
liuosuoti, bet ir į kalėjimą su
grąžinti, nes jo protas veikia 
nenormališkai. Jis kartais kal
ba labai protingai, bet kartais 
būna labai pavojingas. Jį pa
vojinga paleisti iš ligoninės.

Tačiaus jei Lietuvos valdžia 
sutiktų priimti pas save jį ir 
apmokėti jo pervežimą į Lie
tuvą, tai gal ir išleistų Ameri
kos valdžia. Bet 
Amerikos valdžia 
jokiu būdu.

Prie to, norint 
jį, tai reikia nusiųsti du žy
mius proto daktarus, kurie vi
sapusiškai jį išegzaminuotų ir 
pasakytų ar jis yra galima pa
liuosuoti ar ne.

L.T.P.K. nutarė palikti mi
nėtą klausimą taip kaip yra.

Atskaita

Per visą laiką įplaukė viso 
$2,339.02. Išmokėta advoka
tams $1,272.07. Lieka kliube 
dar $1,066.31. •

Tie pinigai yra bankoj 
ir jų visų kaipo sumos negali
ma atsiimti. Banka tik moka 
po tam tikrą nuošimtį į tam 
tikrą laiką.

L.T.P.K. Komitetas:
G. Lukoševičius, 
M. Žaldokas.

Bayonniečiai draugai jau 
turi sudarę busą važiavi
mui į “Laisvės” pikniką, 
Pitman, N. J., Sept. 6. Ke
lionė į abi pusi $1.75. Bu
šas išeis nuo M. Panelio, 347

Norintieji važiuot greitai 
užsiregistruokite pas M. Pa
nelį, nes laikas jau trumpas.

Komisija.

Važiuokite Dusais j “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Bropklyno į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisvės’’ pikni
kas, kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

Kelionė $2.00 į Abi Pusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
Bušai išeis C. Brooklyne nuo

40 HUDSON AVE., 8:30 V AL. RYTO
Iš Williamsburgho, nuo “Laisves”

427 LORIMER STREET, 9 VAU RYTO

Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus ;bus šventė, 
tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

Programoj dalyvaus trys Conn. Chorai: Hartfordo Laisvės Choras, New Haven’o Dainos Choras ir 
Waterburio Vilijos Choras. Bus gera orkestrą šokiam.

Kalbės D. M. Šolomskas, iš Brooklyno
KELRODIS: Iš Hartfordo pervažiavę Conn, upės tiltą važiuokite iki Church Corner, sukitės po dešinei į pietus 
New London keliu, davažiavę Station 24 matysite iškabas.

PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas vistiek įvyks
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PROTOKOLAS Laisvoji Sakykla
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO DEMOKRATINEI 

TVARKAI ATSTEIGTI LIETUVOJ

Įvykusio birželio 20 ir 21 dienomis, 1936 m., Hotel Carter, 
Cleveland, Ohio

Sesija I
1. Kongresą atidarė Clevelando Komiteto pirmininkas Dr. J. 

T. Vitkus, 2:45 vai. po pietų, pasakydamas atatinkamą kalbą 
ir rekomenduodamas į mandatų komisiją E. Mikužiūtę iš Chi
cagos, J. Siurbą, iš Brooklyn©, ir S. Michelsoną, ir Bostono. 
Delegatai vienbalsiai užgiria rekomenduojamus kandidatus.

2. Oficialiai Kongresą sveikina Clevelando majoro atstovas 
F. O. Wallleen, linkėdamas sėkmingai darbuotis, apgailėda
mas, kad Lietuvoj nėra politinės laisvės ir ragindamas dele
gatus naudotis Clevelando svetingumu ir liberališkumu. Ka
dangi Clevelando buvo įsikūręs Kongreso šaukimo Komitetas 
ir jame, apart kitų, žymiai pasidarbavo Stasys Maženskas ir 
Stasys Čerauka, tad ir jiedu pakviesta pasveikinti Kongresą. 
S. Maženskas įteikia Kongresui jo paties padirbtą sidabrinį 
jplaktuką tvarkos vedimui su užrašu Kongreso vardo ir datos.

3. Mandatų Komisija praneša, kad yra keli šimtai delegatų 
jr kad mandatų patikrinimui reikės kelių valandų laiko. Duo
damas įnešimas, kad būtų išrinktas kongreso prezidiumas. Dr. 
Vitkus paprašo, kad visi svečiai, kurie nėra organizacijų iš
rinkti delegatais dalyvauti Kongrese, pasitrauktų į svečiams 
skiriamą balkoną. Balsuojamas įnešimas. Visais balsais pries 
7 nutarta tuoj rinkti prezidiumą. Įnešta, kad prezidiumas su
sidėtų iš pirmininko, vice-pirmininko, sekretoriaus ir iždininko. 
Įnešimas vienbalsiai priimtas. Nominuojama ir vienbalsiai iš
renkama pirmininku Dr. J. T. Vitkus iš Clevelando, vice-pir- 
mininku Helena Ješkevičiutė iš Brooklyn©, sekretoriumi, E. 
Mikužiutė iš Chicagos ir iždininku Dr. J. Simanauskas iš Cleve
lando.

4. Prezidiumas pasitaria ir rekomenduoja išrinkti rezoliu
cijų ir spaudos komisijas. Rekomendacija vienbalsiai užgirta; 
į Rezoliucijų Komisiją perstatomas Dr. A. Montvidas iš Chica
gos, J. Baltrušaitis iš Pittsburgho, S. Michelsonas iš Bostono, 
V. Andrulis iš Chicagos ir Dr. Palevičius iš Detroito. į Spau
dos Komisiją perstatoma B. Rutkauskaitė iš Chicagos, K. B. 
Karosienė iš Californijos, E. Mikužiutė iš Chicagos, Keistutis 
Michelsonas iš Brooklyn© ir B. Savickas iš Chicagos. Visi kan
didatai vienbalsiai užginami.

5. Kongreso organizavimo komiteto sekretoriaus E. Mikužiu- 
tės raportas:
Amerikos Lietuvių Kongresui Lietuvos Demokratinei Tvarkai 

Atsteigti.
Gerbiami delegatai ir delegatės:—
* Man išpuola Tamstoms patiekti trumpą šio Kongreso istori
ją, jo šaukimo darbo eigą ir jo sąstatą.

Matant šimtus organizacijų atstovų iš visos Amerikos ir net 
iš Kanados ir žinant, kad čia susivažiavo skirtingų pažvalgų 
žmonės, patys suprantate, kad. turėjo būti bendras reikalas ir 
labai svarbus reikalas mūsų'{‘autos žmonėms. Kada ekonomi-1 
nė krizė siaučia ir kelionių išlaidos yra didelė sunkenybė, ir 
asmenys ir organizacijos dėjo didžiausių pastangų ir pasišven
timo, kad padaryti šį Kongresą tokiu, kokiu jis šiandien yra.

Amerikos lietuviai nebegali pakęsti tų skriaudų ir tos prie
spaudos, kokios šiandien Lietuvoj darosi. Spauda iškėlė klau
simą, ar nevertėtų Amerikos lietuviams savo žodį tarti—savo 
brolius ir seseris Lietuvoj užstoti. Chicagos veikėjų skaitlingas 
būrys susirinko ir nutarė kreiptis į visus Amerikos lietuvius 
kongreso šaukimo klausimu. Man tapo pavesta pirmiausiai 
kreiptis į visas Chicagos ir apylinkės organizacijas, kad jos iš
rinktų atstovus į konferenciją, kurios pareiga buvo pasisakyti 
už arba prieš kongreso šaukimą. Kelios dešimtys organizacijų, 
kurių narių skaitlius siekia virš 11,000, atsiuntė atstovus, kurie 
kai vienas pasisakė už kongreso šaukimą. Tokios pat konfe
rencijos tapo sušauktos Brooklyne, Bostone, Pittsburgh e . ir 
kitur, kurios irgi sudarė komitetus kongreso šaukimui.

Nors kiekvienos apielinkės komitetas rūpinosi įvairiais kon
greso reikalais, tačiaus jie sutiko pavest man žymiąją dar
bo dalį. Laiškų ir atsišaukimų išsiunčiau į 510 organizacijų. 
Suprantama, negalima buvo žinoti visų organizacijų antrašai, 
todėl daugelis negavo pakvietimo. Jas pasiekė kitų komitetų 
sekretoriai arba laikraščiuose tilpusieji parengimai. Tik tų 
organizacijų atstovų čia nesimato, kurios neišgalėjo juos pa-, 
siųsti ir tų, kurias da kontroliuoja atžagareiviai. Iš mandatų 
komisijos raporto matysite kiek delegatų dalyvauja ir kokias 
organizacijas jie atstovauja, todėl nekartosiu, nors tai turėję 
būti mano raporto dalis.

Kongresas gavo nemažai aukų ir sveikinimų, apie ką bus 
laikas nuo laiko pranešama ir spaudoj paskelbta.

Atlikau šimtus susirašinėjimų ir pasitarimų su veikėjais ir 
draugijų atstovais. Viskas ėjo sklandžiai ir sėkmingai. Ir 
aš džiaugiuos galėjusi pasidarbuoti šiam kilniam tikslui ir ga
vusi tokią širdingą kooperaciją ir pasitikėjimą iš veikėjų ir or
ganizacijų pusės.

Kongreso šaukimo Sekretorė,
Euphrosine Mikužiutė.

Raportas vienbalsiai priimtas.
6. Prezidiumas siūlo priimti Chicagos Komiteto paruoštąjį 

dienotvarkį kongreso darbams, kuris skamba sekamai:
Pirmoji sesija

Birželio' 20 d., 2-trą vai. po pietų.
1. Lietuvos ūkininkų neramumai ir valdžios represijos. 
Referantai—S. Michelsonas ir L. Prūseika.
2. Referatų diskusijos.
3. Rezoliucijos pasiūlymas, apkalbėjimas ir priėmimas.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Biskis iš ALDLD 68 Kuopos 

Susirinkimo
Nors susirinkimas buvo ne

skaitlingas, bet daug svarbių 
dalykų aptarta. Svarbiausias 
klausimas, tai spaudos pikni
ko reikalai. Spaudos' piknikas 
Įvyks 13 rugsėjo, Lietuvių 
Parke, Hartfordj Conn. Daug 

draugų apsiėmė dirbti viršmi- 
nėtam susirinkime, bet komisi
jos pranešimais remiantis dar 
nepakanka, nes išvažiavimas 
bus didelis.

Kielr teko nugirsti, tai visi 
rengias važiuoti į spaudos pik
niką automobiliais ir, busais.

Draugai, kurie galjįe savo 
spaudos piknike padirbėti— 
praneškite d. B. Mujęrankai, 
K. Vilkui ir O. Rudžipškienei.

WORCESTER, MASS.
Polemika ir kritika delei L.S. 

ir D.B. Draugijos.
Pasidėkavojant pakursty- 

mams iš redakcijos pusės, kiek 
jau buvo prirašyta ir vis tal
pinama ta pati maldelė prieš 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Bro
lišką Draugiją už tą nelaimin
gą jos tarimą, apsirubežiuoti 
išrendavojimą Olimpia Parko.

Nesigilinant toliau, reikia 
pasakyti, kokia tai nesąmonė 
iš to viso rašymo. Jonas Gry
bas “Laisvės” num. 185, rašy
damas apie Massachusetts Ko
rn Činistų Partijos pikniko pa
sekmes, daugiau prirašė apie 
tą draugiją, negu apie patį 
pikniką. Ir taip šlykščiai, taip 
begėdiškai; jis draudžia “Lai
svės” špaltas naudoti tai drau
gijai. O koks tai Dilgėlė, tam 
pačiam “Laisvės” num., šau
kia, “kodėl visi koresponden
tai miega,” Išsarmatija drau
giją. Grybas reikalauja tie
siog išpažinties iš draugijos 
vadovybės, iškeldamas tą patį 
faktą, del kurio tas tarimas 
buvo padarytas, bet lyg ko
kiem durneliams tvirtina, kad 
netiesa, būk buvo pavojus sa- 
liūnui leidimą atimti, nes1 esą 
šalimais Olimpia Parko po to 
paties miestuko valdžia švedų 
parke Kom. Partijos piknikas 
atlaikyta, reiškia, to miestuko 
fašistiški valdininkėliai liko 
simpatingesnį K. P., negu LS 
ir DB Draugija. Kad santikiai 
mainosi tokių įstaigų valdybų 
su valdžios valdininkėliais, tai 
Grybas, lyg kūdikis, nežino. 
O kaip buvo rašyta, kad tik to 
ir laukė tie patys K. P. valdi
ninkėliai, nes Olimpia Parkas, 
tas ne Maironio parkas, šali
mais lietuviškų kunigų globo
jamas, to .miestuko valdinin
kėliai dar meiliau būtų priė
mę K. P. pikniką pastarajam 
parko.

Dar daugiau. Grybas net 
$50 atlyginimo reikalauja sa
vo rašte iš Olimpia Parko. Jis 
galybes išparodinėjimų rašo, 
koks baisus pasielgimas, o rei
kalo nemato ar tiksliai bando 
nuginti, kad tos draugijos val
dyba ar vadovybė, kaip jis 
sako, tik pusė metų atgal iš
rinkta iš labiausia simpatingų 
draugų K. P. ir “Laisvei.” Da
bar tikri priešai, rodos, liko. 
Tonas raštų, diskreditavimų, 
propaganda nubankrutijimui 
draugijos parko.

J. M. Lukas, ALDLD 11 kp. 
korespondentas, rašo “Lais
vės” 187 num., kad kuopos 
susirinkime buvo diskusuoja- 
ma draugijos tarimas, tai tie
sa. Bet išvada buvo padaryta, 
kad nekelti skandalo, neliar- 
muoti patiem prieš save. Ta
čiaus Lukas su pasididžiavimu 
rašo netiesą. Ar tai gerai sa
votiškai elgtis?

Grybas dėstė sekamai: Jei 
drataunių darbininkai laike 
streikų kreiptųsi gaut Olimpia 
Park del savo paramos, ar 
gautų ? Matykit, kaip ta drau
gija ’ vilto antidarbininkiška. 
Todėl Grybui, Lukui, Dilgėlei 
ir visiems kitiems pravartu pa
daryti palyginimas. Nu, da- 
leiskim išpildo draugija Grybo 
išporytus pageidavimus; atlie
ka išpažintį, kad draugijos ta
rimas klaida ir kaltybė, didžiau
sia kaltybė, kaip -pakiltą 
užsimoka $50, ir ant toliaus 
“Laisvės” špaltų nenaudoja. 
Kadangi eina į bendrą frontą 
su socialistais, tai draugija be 
jokio “grieko” savo reikalus 
apsirašinėja “Keleivyj.” Ar gi 
taip būtų ne “puiku? Ir jūs 
visi rašytojai manot, kad tas 
įvykinama ir ar gera, ar gra
žu visai mūsų sriovei?

Kas perdaug mato kitų 
----------------------------- 4---------  
Mes įregistruosime jus, drau
gai, į darbininkų sąrašą.

Draugiškai prašo visų spau
dos komitetas. .

• B. Muleranka.

NEWARK, N. J.
K. Jonaičio Laidotuvių 

Raportas
Jau buvo rašyta “Laisvėje” 

apie draugo Jonaičio mirtį, 
tad man netenka daug rašyti, 
priminsiu tik kai kuriuos da
lykus prieš jo mirtį ir jam mi
rus.

Velionis sirgo protine liga. 
Vieną dieną drg. L. Gaubas 
atėjo su telegrama iš ligoninės 
ir pranešė, kad draugas Jonai
tis silpnas. Mudu nuvažiavom 
pažiūrėt. Sugrįžę iš ligoninės 
pranešėm kitiem draugam 
apie galimą greitą Jonaičio 
mirtį. Draugai sako, kai nu
mirs, turėsim palaidot, bet ne
duosim valdžiai. Po keturių 
dienų gavom telegramą, kad 
jau mirė. Kas daryt? Didelė 
dauguma išvažiavę į maudy
nes. Nuvažiuoju pas draugus 
Druseikas. Drg. Druseįkienė 
apsiėmė sudaryt komitetą au
kų rinkimui, nes jis neprigulė
jo prie pašelpinių organizaci
jų. šis įvykis turėtų būt pa
moką visiems, kurie dar nepri
klauso nei prie vienos pašelpi- 
nės organizacijos. Jeigu ne
turi pinigų, tai prigulėk nors 
prie vienos organizacijos. Ypač 
reikia prigulėt prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. Rin
kimui aukų paprašėm T. Kaš- 
kiaučių su automobilių, žadė
dami jam atlygint už gazoliną. 
Jie apvažiavo daugiai!, negu 
aš su draugais Dobiniu, Luo- 
bikiu. Dar šiek tiek pagelbė
jo Jasmantienė ir Paukštaitis.

Aukavusių Vardai Jonaičio
• Palaidojimui per Mikšį

A. Kvedarą—$10.00; J. 
Mikšis—$5.00; J. Stonelis, Ba
yonne, N. J.,—$3.00; W. E. 
Skeistaičiai—$3.00.

Po du dolerius aukavo 
sekami draugai:

J. Pladis, F. Kvedarą, 
Bloomfield, N. J., J. Blažiū- 
nas, St. Mekionis, A. Puišis, J. 
Dulinskas, W. Tiliunas; Al. 
Bowblis, 1.50.

Po $1.00: A. Jodelis, J. Ge
rulis, V. IZondar, W. Bičkaus
kas, K, Tamkus, W. Morkus, 
J. Kreivėnas, J. B. Paserpskis, 
F. M., J. Marcinkiaučius, P. 
Lobošauckienė, žolynas, Kear
ny, N. J., Staniulienė, B. Kal
vaitis, J. Kaminckas, Ražanc- 
kas, B. Diržinauckas, Kregž-

klaidas, t a i nemato savųjų. 
Man, užteks.

D. J. Draugijos Narys.
Nuo Red.—šis D. J. straips

nis rašytas labai nedraugiškoj 
dvasioj. Tačiaus dedame jį 
“Laisvėn”, idant paskui jis ir 
kiti to nedarbininkiško drau
gijos žygio teisinto j ai nesi
skųstų, k a d jiems dienraštis 
burna uždarė.

Be reikalo D. J. bando įkal
bėti, kad “Laisvė” ir tie 
draugai, kurie nepritaria tam 
draugijos žygiui, yra draugi
jos priešai. Tai nesąmonė. Jie 
yra geresni draugijos draugai, 
negu tie, kurie blogą tarimą 
bando pateisinti. Geresni to
dėl, kad jie trokšta draugijai 
gero, kad jiems rūpi draugi
jos, kaipo darbininkų organi
zacijos, vardas ir likimas. 
“Laisvė” visados draugijai pa
tarnaudavo praeityje ir patar
naus ateityje, tuo pačiu kartu 
pasilikdama sau-teisę nurody
ti klaidas, jeigu tokios klaidos 
yra padaromos.

Kur gi sensas, drauge D. J., 
primesti mums, kad mes skai
tome miestelio valdininkus 
simpatingesniais Komunistų 
Partijai, negu LS ir DB Drau
gija. Stačiai negražu šitokio
mis idėjomis nuodyti draugi
jos narius. Einate perdaug to
li ir kurstote darbininkus prieš 
tą įstaigą, kuri yra jų įstaiga 
ir visuomet jiems tarnauja. 
Toks darbas, draugai, nedaro 
jums jokios garbės. Juo grei
čiau tatai pamatysite, tuo bus 
sveikiau darbininkų judėji
mui.

dys, M. Kisielius, J. Luobikis,
F. Josmonta, P. Josmonta, A. 
Kušlis, B. Bajoras, M. Joge- 
liaučius, J. Kazlauckas, Matu- 
kaitienė, Marian Mitkus, Ader 
la Rudis, F. Šimkus, Marson,
G. S. Gergeliai, M. Duobinis, 
A. Semkus; W. IZilin—75c.

Po 50c.: P. • Kazakiaučius, 
A. Miliaučius, P. Mazdeika, 
V. Valickas, F. Martunas, Ma
taitis, St. Butkus, J. Somsonas, 
P. Andriunas, J. Kairis, F. 
Babelis, Lukaševičienė, V. Sa

baliauskas, Kazakaitis, Po- 
dzinga, A. Jurkavič, Z. Sta- 
siulis.

Po 25c.: 'Z. Molokas, St. Co
rtisone, N. N., C. Storas, Joe, 
J. Adomaitis, M. Mokreckie- 
nė, L. Siulis, Mrs. Burneckie- 
nė, M. Sabaliauskas; M. Ma
tulis 10c.

Viso $82.60.
Priduota per V. Druseikienę

J. V. Druseikai $5.00; A. 
Kazanauskas $3.00.

Po du dolerius: J. Kunic- 
kas, K. Anukiaučia, V. Ži
linskas, E.. Baziliauskas, A. 
žolynas, J. Kudirka; J. šte 
nis—1.50.

Po 1 dolerį: K. Jankauskas,
J. Gasparaitis, A. Gasparai- 
tis, A. Žalienė, F. Losek, Ą. 
Jurevičius, J. Jokimavičia, A. 
Zuparka, J. Jonušonis, M. Vil- 
kauskienė, J. Jodeška, J. 
Paukštaitis, M. Vinikas, P. 
Kaspar, S. Milevas, J. Ben- 
dokas, C. Burkienė, II. Burkė,
K. šaltanis, St. Bew, V. Vei- 
veris, J. Žukauskas, Stelmo
kas, K. Miškeliunas, T. Stoč- 
kienė, E. Adams, A. Bendo- 
rius, J. Beeis, K. Jonužis, Jo- 
daitienė, V. Simon, Kidžiuvie- 
nė, M. Stanulienė, Miskunienė.

Po 50c; D. Jonulis, J. čep- 
rėckas, V. Strolis, P. Romos- 
ka, J. Balčiūnas, A. Jonušonis, 
F. Kelmelis, Grigas, Vitkus, 
Skučienė, Židonienė; V. Dilis 
—40c.

Po 25 centus: K. Kairukš- 
tis, O. Jonušonienė, Kučins- 
kienė, P. Daugėla.

Įeigos
Aš su draugų pagelba su

trinkau $82.60; Druseikienė 
su drg. pagelba surinko 
$62.40; už Jonaičio parduo
tus įrankius gauta $20; viso 
susidarė $165.00.

Išlaidos
Graborius ............ $130.00
Už puodą ir vietą pelenams 

$15.00; '
T. Kaškiaučiui už gesoliną 

$3.65;
Dobiniui karfėras . . . 50c.
Viso išlaidų ........ $149.17.
Likusius $15.83 paaukavom 

sekamai: $5.83 Agitacijos 
Fondui ir $10.00—Lietuvos 
Priešfašistinių Kai. Fondui. 
Aš už savo darbą neėmiau 
nieko.

J. Mikšis.

BAYONNE, N. J.
Biskutis iš Atsibuvusio Tarp

tautinio Pikniko
16 šio' mėnesio, Walnut 

Grove, Clark Township, Lin
den, N. J., atsibuvo tarptauti
nis darbininkų piknikas, kurį 
surengė lietuvių, rusų ir len
kų darbininkų draugijos.

Publikos buvo vidutiniai. ( 
Sprendžiant pagal draugystes, 
tai galėjo būt daugiau. Tur 
būt iš ryto pasirodęs lietus su 
perkūnėliu, daugumą sulaikė 
namie. , Bet manęs tas daug 
ir neinteresavo. Mane dau
giausia" džiugino tai draugiš
ka nuotaika—solidariškumas, 
kuris drūčiai rišosi ne vien su 
piknike dalyvaujančiais darbi

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road 
CORAM, L./L., N. Y.

Turime p a r d a v i inui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R 

ninkais, ne vien su J. V. darbi
ninkais, bet siekė net tolimos 
Ispanijos kovojančius darbi
ninkus prieš dūkstantį fašiz
mą. Nes apart įvairių pasi
linksminimų buvo parinkta 
aukų paramai Ispanijos dar
bininkų, sunkioje jų kovoje 
prieš kruviną fašizmą, ir Jun
gtinių Valstijų K. Partijos rin
kimų kompanijai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Par»amdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

w NAUJOJE VIETOJE

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

i

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE-, y DHTROIT, MICH.

Girdėjau, kad buvo neblo
gos pasekmės. Toks tarptauti
nis draugiškumas daug žada 
darbininkų klasei.

Piknike Buvęs.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi almai ia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuo j aus j 

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Dr.LZINS-

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
žarnų Ligų, .ĮJemonhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nusies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš 
25 metai.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

MES KALBAM LIETUVTŠKAL
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N. Brykin.

TRIUBA
Iškilmingai plaukė varpų gaudimas 

gatvėmis, išpuoštomis trispalvėmis vėlia
vomis Gatčinoj. Ir jeigu ne šaltas ru
dens oras, sniegas, tai būtų buvę galima 
manyti, kad mieste Velykos, pavasaris.

Tolumoje kurčiai baubė kanuolės. Mes, 
raudonarmiečiai belaisviai, klausėmės 
kanuolių baubimo ir mintyje prašėme 
Sovietų kanuolininkų, kad jie nesigailė
tų parako.

Aplinkui mus sukinėjosi kareiviai iš 
Tūlos divizijos. 1918 metais, Gomelio 
mieste du pulkai tos divizijos, paklausę 
baltagvardiečių agitacijos, sukilo prieš 
Sovietus ir perbėgo pas baltagvardiečius 
į Lenkiją, manydami ponų žemėje rasti 
laimę, prieglaudą ir poilsį.

Bet ponai neišpildė, kaip ir visada, sa
vo pažadų. Lenkai nuginklavo tuos ka
reivius, sugrūdo į koncentracijos loge- 
rius, prastai maitino, belaisviai mirė nuo 
karštligės, gripo ir iš bado.

Generolo Judeničo pasiuntiniai, besi
trankydami po Europą ir rinkdami nau
jas jėgas į baltgvardiečių armiją, užlin
do ant apverktinų likučių ir Tūlos divi
zijos pulkų, suramino juos, aprūpino ir 
prisiuntė kariauti prieš bolševikus į Jam- 
burgo frontą, patvirtinimui generolo Ju
deničo brinkančios armijos. Tuliakai tie
siai iš traukinio buvo mesti į mūšį.

Baltieji, bijodami, kad tuliakai nepa
bėgtų pas bolševikus, juos paliko senuo
se skarmaluose, jiems davė tik po naują 
Anglijos gamybos šautuvą. Tuliakai tu
rėdami šautuvus, turėjo patys pasirū
pinti sau apsiavus, drabužius ir maistą.

Pirmiausiai jie užsiėmė bolševikų be
laisvių apiplėšimu. Jie lupo nuo mūs ap- 
siautalus, kelines, mundieras, apsiavus, 
apatinius baltinius ir čia pat rėdėsi į 
juos. Tikintieji kartu su drabužiais nuo 
tikinčiųjų atimdinėjo ir visokius religi
nius ženklelius. Iš belaisvių jie susidarė 
tvorą ir mumis “prisidengę” persirengdi- 
nėjo.

Abejomis pusėmis gelžkelio, ant visų 
i kalnelių, buvo susigrūdę gerai apsirengę . 

revoliucijos priešai, kurie ilgai gyveno 
Gatčinos miestelyje, buvusieji visokį vir
šininkai, senatoriai, generolai, pirkliai, 
kapitalistai ir kitoki ponai, ą

Krito tankus sniegas. Nuo jūrų pu
čiantis tvirtas vėjas siūbavo medžius, bet 
ta ponija tartum to nepastebėjo. Ponios 
atėjo lengvais vasariniais drabužiais, ant 
kurių apsivilkę brangiais kailiniais. Pas 
daugelį iš jų ant galvų buvo plačios va

karinės skrybėlės. Tūlos iš jų, nepai
sant purvo, pribuvo apsiavusios gražiais 
šokių batukais.

Senatoriai, viršininkai, pirkliai, asme
nys buvę prie caro dvaro, atsitarnavę 
generolai, pulkininkai ir kiti karininkai 
buvo mundierais apsirengę ir garbės

• ženklus užsikabinę, kaip kokiam para-
• dui. Vietas ant kalno užėmė pagal savo 

socialę vietą, ir jeigu ne nejaukus atmos
feros viešpatavimas, tai galima būtų bu
vę pamanyti, kad jie pasirengę kokiam 
tai dideliam karo išstojimui.

Pirkliai, spekuliantai, kapitalistai už
sidėję senai atgyventas ir iš mados iš
ėjusias skrybėles. Daugiausiai visi juo
di, kaip išmatų vabalai. Pirkliai susigrū
do vienoje krūvoje ir atydžiai sekė tulia- 
kų žygius. Visa ta publika, užmiršus sa
vo padėtį, apsiginklavo visokiais žiūro
nais ir tartum kokiame teatre žiūrėjo į 
mus.

A Kokis tai senis generolas pribuvęs ka
ro mundieroje ir su visais garbės ženk
lais, atsinešė ir senų laikų (Kutuzovo lai-

• kų) žiūroną—triūbą. Užlipęs ant kalno 
jis išdidžiai ją vedžiojo. Iš šalies žiūrint, 
buvo galima manyti, kad jis dienos metu 
žvaigždžių jieško.

Kad parodžius tai aristokratijai, kad 
belaisvė nenubaugino mus, kad mes ne
nustojome vilties, kad Raudonoji Armi
ja bus pergalinga, mes vogčiomis tyčio- 

\ jomės iš tos ponijos. Tūli išdarinėjo to
kias figūras, kad nepaisant mūsų padė
ties, mes ne tik negalėjome susilaikyti 
nuo šypsenos, bet ir garsaus juoko. 
Kuom kitu mes galėjome pasirodyti 
prieš mūsų klasinius priešus?

Binghamton, N. Yt

•r* ■•*»**

Puslapis Penktas

Senas generolas per žiūroną—triūbą 
tą pamatė. Iki tol išdidžiai ir ramiai 
bevedžiojęs triūbą, jis staigiai įdūko, pa
liko ją ant kalno ir patsai nusirito į pa
kalnę.

—Pone kapitone, pone kapitone!—už
dususiai rėkė jis atkišęs rankas.

Kapitonas sudavė koja į koją ir prišo
ko išsitiesęs prie generolo.

—Kas atsitiko, jūsų visokoprevoscho- 
ditelstvo?

—Jie!... Jie!... Jie!... — drebėda
mas kalbėjo generolas, tartum drugio 
krečiamas, ir plonu pirštu rodė į mus. Iš 
piktumo j i s negalėjo kalbėti.—Jie!... 
Jie!... Nubausti! Nubausti juos!

—Ką nubausti, jūsų visokoprevoscho- 
ditelstvo?

—Raudoni... Raudonus! Jie . .. Juos! 
Liežuvius... liežuvius jie rodo!

—Liežuvius?—persikeitęs veide pasi- 
interesavo kapitonas, dar vis nesupras
damas kame dalykas.

—Taip ... Taip ... Vyk juos!... Jie,.. 
Liežuvius ... liežuvius mums rodo!—tar
tum kokis automatas tvirtino generolas 
ir .vis badė išbalusiu pirštu į mūsų pusę.

Kapitonas dar vis nieko nesuprato. Pa
žvelgęs į kalną jis iš karto viską supra
to, žinojo apie kokius liežuvius eina 
kalba.

Dešimtys žiūronų ir prietaisų, iki šiol 
tėmiję mus, dabar buvo atsukta į kapi
toną. Net ir generolo paliktą triūbą kas 
tai atstatė į kapitoną. Kapitonas biskį 
pasitaisė, ir, prilaikydamas šalimai kar
dą, atbėgo prie mūs:

—Kas čia iš jūsų, niekšai, buvote iš- ' 
kišę liežuvius?

Mes žiūrėjome į šalis, manydami, kad 
tylėjimo užteks. . O ir kas galėjo žinoti, 
keno liežuvį generolas pamatė per savo 
žiūroną-trūbą. Tik dabar visiems mums 
buvo aišku, kur mus atvedė neapgalvo
tas žygis. Bile kurį iš mūsų kapitonas 
gali užmušti, nušauti ar kardu nukirsti, 
ir prieš nieką už tai neatsakys. Lai jau 
geriau ponai ir ponios būtų į mus nuo
gus žiūrėję per žiūronus, o mes vėliau 
būtume galėję jiems už tai atsidčkavoti.
- —Tylite? Ką, ar jūs, prakeikti bolše
vikai, jau rusiškai kalbėti užmiršote? O 
gal apkurtote? Nebyliai tapote? Juokus 
ir iš manęs darote, gerai, gerai!

Jis greitai nubėgo į kairę pusę, pažvel
gė į ponus ir ponias ir pradėjo skaityti 
mūsų eilę. Seni kareiviai žinojo, ką tas 
reiškia.

Nors jau virš penkiolika metų prabė
go nuo to laiko, bet vis dar tartum ma
tau kapitono akis, girdžiu jo balsą. “Pir
mas,” “Antras,” “Trečias.” Nejaugi visi, 
kuriuos jis tik suskaitys, turės mirti?

“Septintas!”
Mane išpylė prakaitas. Kapitoną nuo 

manęs skyrė jau tik trys žmones.
—“Devintas!”
Kiekvienas iš mūs laukė, kad kapito

nas skaitys toliau. Bet to nebuvo. Pas
kui taip užviešpatavo tyla, kad aš išgir
dau laikrodėlio takšėjimą pas baltagvar
dietį paoficierių, kuris netolimai manęs 
stovėjo. Bet kaip ta pauza ilga buvo, 
sunku pasakyti.

—Devintas išeik iš eilės!—suriko ka
pitonas, kiek pašokęs į viršų. Jis išsiėmė 
iš.kišeniaus moterišką skepetaitę ir nu
sibraukė skrekždžiuotą veidą.

Iš belaisvių eilės išėjo apie 20 metų 
amžiaus, jaunas raudonarmietis, tartum 
merginos veidu. Neišpasakytai buvo jam 
didelis kareivio ploščius ant nugaros, 
tartum avino uodega kabojo, nuo vienos 
sagos atsegtas diržas, suvelta kepurė, 
dideliais batais. Jis buvo panašus į bai
dyklę. Taip jį “parėdė” tuliakai paimda
mi jo drabužius ir jam atiduodami savo.

Dar nesuprasdamas, kodėl jį iššaukė 
kapitonas, belaisvis norėjo pasirodyti 
kareiviškumu, priėjo prie kapitono ir iš
sitiesė.

Kapitonas davė ženklą diktam ūsuo
tam p'aoficieriui. Tuojaus trys baltųjų 
kareiviai apsupo belaisvį, atstatė šautu- 

~vus ir varė iš miesto.
—Ar suprantate!?—grūmojančiai su

riko kapitonas.
Bet mes ir be šio kapitono žygio žino

jome, kur ir kam varo mūsų jauną drau
gą; jį daugiau jau niekados neteks ma
tyti. Vertė Valstiečio Sūnus.

vietos policija išardė Komu
nistų Partijos masinį susirin
kimą. Veikiausia demokratų

Penktadienį, 14 rugpjūčio, ir republikonų partijom nepa-

dar sėkmingesnius, šis išardy
tasis mitingas buvo ketvirtas. 
Policija sako sustabdžius to
dėl, kad K. P. neturėjus mies
to leidimo mitingams.

Leidimas bus gautas ir su
sirinkimai bus laikomi, kaip ir 
iki šiol.

mirškit Labor Day!

Amerikos Mokytojai Remia 
Ispanijos Valdžią

| užtektinai šaltų gėrimų del visų. 
Taipgi gera orkestrą grieš visokius 
šokius.

Rengėjai.
(199-201)

K. P. N.

Susirgo drg. Nelė 
kienė. Užsinuodijo 
Lanko daktarą kasdieną. N. 
Kaminskienė yra LDS 6 kuo
pos narė. Linkime d. greito 
pasveikimo.

Kamins- 
ranka.

Drg. Sliesoraitis susižeidė 
pirštą. Gydosi namuose. Drau
gai Sliesoraičiai yra darbinin
kiško judėjimo rėmėjai. Drg. 
Sliesoraitienė—Aušros Choro 
narė. Linkėtina d-gui Sliesorai- 
čiui greito pasveikimo.

Išvažiavo atostogauti drgg. 
July ir Alfonsas Kaminskai; 
jų sūnus Albertas ir Helen 
Ogintaitė. Sakėsi važiuoją į 
Bostoną ir Brockton, Mass., 
aplankyti savo gimines ir pa
žįstamus. Drg. Kaminskai 
yra “Laisvės” skaitytojai ir 
darbininkiško judėjimo simpa- 
tizatoriai. Jų sūnus Albertas 
ir Ogintaitė yra veiklūs LDS 
nariai.

Atostogaujantiems linkime 
pasisekimo.

“L.” Korespondentė.

Am. Mokytojų Sąjungos de- 
legacijia Philadelphijoj priėmė j 
rezoliuciją, sukelti $5,OOO. 
fondą, padėti Ispanijos darbi
ninkams kovoje prieš fašizmą. 
Po balsavimo sekė ilgi debatai 
del pataisymo rezoliucijos, ap
kaltinant Amerikos biznierius, 
turinčius turto Ispanijoje, pa
dėjime sukilėliams.

Be to įnešta sumanymas pa
siųsti Valstybės Dep. protestą. 
Rezoliucija sukėlė pasiprieši
nimo, kadangi, J. Meade nuo
mone, mokytojų tarpe gali kil
ti neramumų. * V. A. K.

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 25 d. rugpjūčio, 8 vai.

vakaro, Liaudies name, 735 Fair
mount Ave. šis susirinkimas bus . 
labai svarbus, tad visi nariai privalo 
dalyvauti, ir laiku ateiti, kad galė
tume visus svarbius dalykus užbaigt 
vienam susirinkime, o ne pratęst 
juos per keletą susirinkimų.

B. Ramanauskiene.
(198-199)

po

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Liet. Kom. Frakcija rengia smagų 

vakarą su šokiais subatoj, 29 d. 
8 vai. vakare, Bedarbių svetainėje, 
6615 Wade Park Ave. Kviečiam vi
sus lietuvius ir apylinkės draugus 
dalyvauti. Galėsite linksmai laiką 
praleisti skanių užkandžių gauti ir

Liberty Park Bar & Grill
1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Newark’o, Elizabeth’© ir Irvington.

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.
Prašome lietuvių sustoti bile kada nedeldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Subatoms ir Nedėlioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.
me Mt w w mi tm era w tm vw ww w tnt wtn« w w

——

Worcester, Mass
Serga drg’. Povilas Trasikis. 

Jis randasi Memorial ligoni
nėj. Kam leidžia laikas, pra
šome atlankyti draugą. Lin
kime jam greito pasveikimo.

Drg. J. Kalakauskas, geras 
d a r b u o tojas, pastarosiomis 
dienomis irgi sunkiai serga. 
Jis guli State Hospital. Drg. 
Kalakauskas yra vienas se
niausių Worcesterio darbinin
kų judėjimo darbuotojų. Pra
šome draugus ir drauges ap
lankyti šį draugą. Linkime 
greito pasveikimo.

Aštuntą dieną rugpjūčio 
apsivedė J. Vaškus su drg. M. 
Alikoniene. J. Vaškus ilgus 
metus buvo laisvas žmogus, 
todėl ir vedėsi laisvai.

Laimingo šeimyniško gyve
nimo.

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų broliškos draugijos Field 
Day komisijos raporto paaiš
kėjo, kad programo rinkimas 
gerai sekasi. Tikimasi turėt 
didelį programą.

Tikietų pardavinėjimas taip
gi eina neblogai. Draugai Ku- 
darauskai • paėmė visą šimtą 
knygelių ir dar mano bus 
permažai. Degutienė savo 
kvotą padidino net ant dvi
dešimts knygelių. Draugai Ku- 
liša, Norvaiša, Valentukevičia 
padidino kvotą po 15 knyge
lių. Viso knygelių yra išleis
ta arti 700.

Apsiėmė dalyvauti 
me sekami asmenys ir 
Aido Chora’s, Aušrelės 
Draugė J. Karsokienė
dainininkų grupę: kvartetą ar 
oktetą. Dalyvaus Latviūtė ir 
Alikoniūtė. P. Kalantos orkes
trą, E. Hartman—ksalafonis- 
tas, rusų balalaikų orkestrą, 
W.P.A. grupė artistų.

Taipgi bus kumštynės: Emis 
Ch. Riece (Račkauskas) su 
Stanley Ochard, Petras Carol 
su K. Passpeks. Prie to viso 
programo bus dar išduota šim
tas dolerių dovanų. Komisijos 
raportas parodo, kad paren
gimas bus pasekmingas. Neuž7

progra- 
chorai: 
Choras, 
sudarys

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retaila

NOTICE is hereby given thftt License No. 
A 4995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
67 South 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

WLADYSLAW BANASZEWSKI and 
ANTONI SZCZESNY

G7 So. 2nd St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 943ft has been issued to the undersigned 
to sell beer at’ retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISMAN
603 Grand St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADAM FRANK
870 Crescent St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7450 has been įssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

PANAGIOTOU
B’klyn, N. Y.

F. ŠATO F0T0GRAF1ŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

beer at

396—6th Avenue, 
County ol Kings, 
premises.

FRANK 
896—6th Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. I 
A 10318 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2970 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MAX LINDER 
(Champion Food Market)

2970 Fulton St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9691 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at , 5023—13th “ . - _ . .
County of 
premises.

5023—13th

NOTICE is hereby given that License No. Į I 
B 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J. STELLJES
736 Wythe Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1096 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A ol the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6520—-14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

JAMES R. BOVA
(Bova’s Bar and Grill) (Pizzeria) I 

6520—14th Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Section I 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 56 Columbia Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GERARD MOSCOSO 
TD-B-A Jerry’s Tavern

56 Columbia Pl., B’klyn, N. Y.

at retail under Section 75

Avenue, Borough ol Brooklyn,
Kings, to be consumed olf the

GEORGE LEVY
Ave., B’klyn, N. Y.

a

D
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PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą, 

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

tiko mūsų partija. K. P. na
riai deda pastangas, kad šiuo
se prezidentiniuose rinkimuo
se padaryt masinius mitingus

tuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y,
Telefonas Beachview 2-3103

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J. .
. VALANDOS: 2—4 ir 6—3. 

Nėra valandų sekmadieniais.
[Il

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju 'naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau

I

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai • legališkas svoris. Prista
tome greit į J2sų namus. Prašome 
Isitemyti adresu ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-16G1 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

'S

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVerfcrecn 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Gaisras Sunaikino Namą

Gaisras iškilo name po nu
meriu 367 Cherry St. ir net 
majoras LaGuardia pribuvo 
pasižiūrėti gaisro slopinimo. 
Majoras gyrė ugniagesius už 
jų darbą, vienok gaisras su
naikino tą šešių šeimų namą, 
kuriame gaisrininkų d e part
men tas jau senai turėjo už
drausti gyventi, nes tai buvo 
senas laužas.

Visi to namo negrai gyven
tojai paspėjo išbėgti iš degan
čio namo, bet keturių metų 
amžiaus Charles Borden ras
tas po lova be sąmonės ir nu
vežtas į ligoninę.

Pašalpos Biuro Darbininkai 
Sveikino Bedarbius 

Demonstrantus
Prie Pašalpos Biuro, Broad

way ir 21st St. jvyko entu
ziastiškiausia bedarbių de
monstracija. Penki tūkstančiai 
Bedarbių Tarybų ir Darbinin
kų Susivienijimo narių pa
reiškė griežtus protestus prieš 
pašalpos administracijos ata
kas ant darbininkų.
• Pradedant 11 vai. ryte, bu
vo pastatyta masinė pikieto 
linija prie to biuro ofiso. Ne
užilgo pribuvo Harlemo dele
gacija 22 trokais ir demons
trantai juos džiaugsmingai pa
sitiko. Pietų laiku tūkstančiai 
darbininkų iš apylinkės ofisų 
kimštinai perpildė Broadway 
ir šūkiais sveikino bedarbių 
reikalavimus už pašalpos pa
didinimą.

Bedarbių komitetas įėjo į 
pašalpos ofisą ir statė reika
lavimus panelei Carr, pašąĮpf^ 
vadovei. Po valandos konfe
rencijos su ja, delegatai sugrį
žo ir demonstrantam pranešė, 
kad panelė Carr nepriėmė jų 
reikalavimų. Tada demons
trantai laikė masinį susirinki
mą, kuriame kalbėjo žymūs 
bedarbių vadai. • ,

Visa demonstracija sujudo 
ir pasigirdo griausmingų ap
lodismentų, kuomet Pašalpos 
Biuro darbininkai susigrūdo 
prie to bildingo langų, sveiki
no demonstrantus ir perskai
tė rezoliucijas remiant bedar
bių reikalavimus.

Vienas darbininkas pareiš
kė pro langą: “Mums gręsia 
išmetimas iš darbo už šį mū
sų žygį, bet mes su jumis iki 
pabaigos.”

Namų laidotuves: paveiksle matyt grabas su nubankrūtavusio namų savininko
pavarde Mrs and Mr. Laue, iš Sunnyside, N. Y. Grabas dramatizuoja protestą prieš 
Equitable Life Insurance Kompaniją, kuri tęsė evikcijas, negalėdama iškolektuoti 
už mortgicius 6-tą nuošimtį. Laue šeima yra vėliausia tos kompanijos auka.

Tūkstančiai Karo Priešų Dalyvavo 
Taikos Parade, New Yorko Mieste

Pereitą šeštadienį, 22 rugpjū
čio, 1 vai. po pietų, New Yorko 
gatvėse išsiliejo tūkstantinės 
karo priešų minios. Įvairiaspal
ves vėliavos plevėsavo virš 
maršuojančių galvų. Bangavo 
gatvėse žmonės, tarsi milžiniš
koji upė. Tai nepaprasta upė; 
tai ne vandens sriovelė, kuri ra
miai plaukia, švelniai glostyda
ma nuolaidžių .krantų slėnius. 
-—ši upė gręsminga upė: jai 
negali pastot kelio amžių suce
mentuoti galin’gi kalnai, neigi 
ją gali užtvenkt elektros jėgai 
gaminti, nei malūnui tarnauti. 
Ši upė, tai galinga, neapykanta 
liepsnojančių siefŲ upė. šią upę 
sudarė pereitajam kare žuvusių
jų motinos, seserys, broliai, 
žmonos, dukterys, sūnūs. Ją su
darė pereito karo invalidai, ve
teranai. ši upė, tai karo prie
šas. Ji banguoja šio miesto 
dangoraižių tarpe su nepermal
daujamu obalsiu lūpose: “šalin 
imperialistinis karas!” “šalin 
fašizmas!” “šalin imperialisti
niai nagai nuo Ispanijos liau
dies, kovojančios už laisvę!”

Pradžioj parado būbnų orkes
trą. štai maršuoja būrys vy
rų, merginų neišini Amerikos 
vėliavas. Pasigirsta balsai 
“ura!” Plojimai.

—Keno tas paveikslas?
—Henry Barbusse!— atsako 

kariškio uniformoj stovįs vyru
kas. Jis išpučia krūtinę, nulei
džia rankas žemyn. Ramus. Jis 
atiduoda pagarbą Barbussui. 
Bet sieloje galybė įvairių min
čių. žiūrovų akyse ir ašarą 
pastebėsi. Jie gerbia žmogų.

—Pirmyn, Barbusse pramin
tu taku! -— mąstė ne vienas 
šio parado dalyvis.

—Tai Barbusse! iš lūpų į lū
pas skrieja jo vardas...

Taip, tai Barbusse! Bet jis 
miręs. Ne! Jis gyvena karo 
priešų širdyse. Barbusse, tai 
simbolis šios didžiosios demon
stracijos. Tai didysis karo prie
šas, kuris begailestingai teisin
gai aprašė karo baisenybes savo 
knygoj “Ugnyje”. •

Amerikoniškų vėliavų pulką 
seka Barbusse didelis spalvuo
tas paveikslas, kurį nešė du ka
ro veteranai, dėvį karinėmis 
uniformomis.

Paskui sekė įvairios unijos, 
kliubai, jaunųjų komunistų ir 
socialistų lygos nariai, Komuni
stų Partija, rašyta jų, artistų, 
sportų, profesionalų ir darbinin
kų būriai. Įvairių tautų grupės 

pasipuošę tautiniais kostiumais 
su savo tautinėmis vėliavomis 
priekyj. Lietuviai taipgi daly
vavo su savo tautine vėliava, 
šioj demonstracijoj atsižymėjo 
didžiausiu darbštumu artistai- 
piešėjai, nes paradas buvo tur
tingas įvairiom karikatūrom ir 
įvairiais paveikslais.

ši demonstracija parodo ne
apsakomą ūpo’ pakilimą prieš 
karo rengėjus.

“L.” Rep.

Girtas Policmanas Užmušė 
Smulkmenų Pardavinėtoją
Girtas policmanas, važiuo

damas Williamsburgo tiltu 
įvažiavo į “petlioriaus” veži
mą, numesdamas jį 100 pėdų 
žemyn. “Petliorius” užsimušė. 
Nuo 1932 m., netoli tos vie
tos, kur pastarasis užsimušė, 
jau žuvo keturi asmenys pa
našiu būdu.

Pastarosios nelaimės kalti
ninku yra William Glenden- 
ning, policmanas, 32 m. am
žiaus iš Charles St. Stoties. Jis 
užsidengė veidą nosine, kuo
met buvo pastatytas prieš ma
gistratą August Dryer žmog
žudžių teismabutyj.

—N u d e n k veidą,—įsakė 
magistratas,—turėjai gėdytis 
šį rytą, ne dabar.

Magistratas suspendavo lei
dimą vairuot automobilį ir bus 
laikomas iki teismo be paran
kos.

Užmuštasis smulkmenų par
davinėtojas yra tai Charles 
Schlanger, 55 m.„ nuo . 1045 St. 
Johns Pl., Brooklyn, |N. Y.

Susirgo Drg. Klimas
Rugpjūčio 21, po pietų grį

žus iš darbo d. Klimas (Aldo
nos, pagarsėjusios daininin
kės, tėvas), daktaro patarimu 
išvežtas į St. Katarinos ligo
ninę, ant Bushwick Ave., 
Brooklyne. Liga dar nenusta
tyta.

Su sausio pirma diena bus 
pradėta budavoti naujas tiltas 
per East upę tarpe Bronxo ir 
Queens. Darbininkai dabar 
tyrinėja upės gylį ir žemės 
sluogsnius. Manoma kad 
Queens pusėj tiltas prasidės 
148 St., Whitestone.

Jaunuolis Apgavo Policistus
Pereitą šeštadienį tapo su

imtas Donato Ferry, 16 metų, 
ryšyj su apiplėšimu namo, po 
num. 91 Empire Bouleward. 
Policijai bekamantinėjant jau
nuolį, jis pasiprašė leidimo ei
ti į išeinamąją. Ten nuvykęs, 
jis pamatė mažą langutį ir iš
lindęs per jį, pabėgo.

Už tokį apsileidimą policis- 
tai ir detektyvai užsitarnavo 
karčių “pipirų”, vienok, po 
penkių dienų tykojimo, pas- 
prukusis sugautas name prie 
Bergen St. ir Brooklyn Ave.

Ferri teisinas, kad jis ne
norėjo patekti pataisos na- 
man, tai pamatęs progą pa
spruko.

Bay Ridge
Pietinė Brookjyno dalis 

daugiausia apgyventa skan
dinavais ir italais. Čia susibu
ria įvairaus plauko juodosios 
spėkos, įvairios religinės sek
tos. Bažnyčia beveik ant 
kiekvieno kampo. Kur nepasi
suksi, ten pastebėsi susigru
pavusių žmonių būrelius, ku
riuos sudaro religiniai daini
ninkai, religiniai prakalbinin- 
kai, salaveišiai ir kiti. Jie visi 
tamsina, juodina ir taip jau 
suvargusių darbininkų protą. 
Reikįa pripažinti, kad jiem 
tas “sekasi.”

Ketverge vakare ant 50 
gatvės ir 5th Avenue įvyko 
“baisus” s ą j ū d i s. Iš šalies 
žiūrint, manytum, kad kas 
nors metė bombą. Bėga žmo
nės; skubinas, vienas kitą 
stengdamiesi pralenkt . . . štai 
policvežimis vienas,. štai jį se
ka antras., sustoja. Policma- 
nai, ištiesę kaklus, kaip gužu
čiai buožes > mosikuodami, 
skubinasi prie ramiai kalban
čio komunistų ..kalbėtojo. Kal
bėtojas, pasilipęs ant mažos 
platformos, tarpe dviejų vėlia
vų : amerikoniškos ir Komu
nistų Partijos emblemos, sakė 
prakalbą. Policija nesutruk
dė prakalbų, bet pasišaukė 
komiteto narį ir reikalavo su
stabdyt prakalbas ir pasi
traukti nuo šio kampo, nes, 
esą, keli jardai nuo salaveišių 
namo, prie kurio salaveišiai 
laiko pamaldas., Maldininku 
publika, pastebėjus sąjūdį 
prie Kom. Partijos kalbėtojo, 
atėjo pas mus. Netrukus ir 
salaveišiai atėjo, nes neteko 
klausovų. Suprantama, jie ne
atėjo pasiklausyti komūnisto 
kalbėtojo, bet prašė policijos, 
kad komunistų kalbėtojai bū
tu prašalinti nuo šio kampo. 
Kalbėtojas pastebėjo, kad jie 
niekur nesitrauks ir laikys 
ant to kampo prakalbas kiek
vieną savaitę iki pasibaigs 
prezidentinių rinkimų kampa
nija. Komunistų emblema bu
vo to sąjūdžio priežastimi.

L U.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Jonas Saviciunas, 325 Stan
hope St., mirė rugpjūčio 21 d: 
Pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Bus laido
jamas rugpjūčio 24 d. iš Ka
ralienės Angelų bažnyčios, šv. 
Jono kapinėse.

Jonas Saviciunas paliko nu
liūdime žmoną ir du sūnų ir 
gimines. Jis prigulėjo prie 
Augūno Tailoring Co.

Laidotuvių apeigom rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Neužimtame žemės sklype 
tarpe Rene Court ir Metropo
litan Ave., Ridgewoode, ras
ta augant marijuana žolių, iš 
kurių daromi narkotikai. Tai 
jau kelintas toks atsitikimas 
trumpam laikotarpyje, žolės 
tapo išrautos ir sunaikintos.

Aukos Ispanijos Karžygiams
New Yorko Komunistų Par

tijos Valstijos Komitetas pra
neša, kad iki šioliai jau su- 
aukauta $8,167.51 paramai 
Ispanijos darbininkų ir valstie
čių, kovojančių prieš fašistus 
Ispanijoj.

Vienas draugas statė seka
mą klausimą: “Ar tie pinigai, 
kurie prisiųsti Kompartijos 
Valstijos Komitetui, kad per
duoti Darbininkų Raudonajam 
Kryžiui Ispanijoj, laikomi šioj 
šalyj, kol bus surinkta visa 
kvota—$100,000?”

David Dubinsky, Darbinin
kų Raudono Kryžiaus pirmi
ninkas, atsakė, kad tas komi
tetas siunčia pinigus Ispanijon 
kaip greitai jis juos gauna.

Draugas C. Krumbein atsi
šaukė į organizacijas ir pa
vienius tuojaus siųsti aukas 
Valstijos Komitetui, Room 
507, 35 E. 12th St., New York 
City.

L. Davis, 19 metų amžiaus 
i mergina, sulaikyta ir kaltina
ma, kad ji dalyvavus dviejuo
se apiplėšimuose Flatbush 
sekcijoje.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 Skyriaus ek
stra susirinkimas jvyks trečiadienį, 
26 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
11-27 Anon Place. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turim daug la
bai svarbiij dalykų apsvarstymui.

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(198-199)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja restauracija. Kam

pinis namas, visi įtaisymai, galima 
nuo pirmos dienos pradėt biznis. At
sišaukite po sekamu antrašu: Les
sing, 49 Montrose Ave., kampas Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(198-200)

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys. Yra visi įtaisymai, šiltas 
vanduo ir šiluma. Atsišaukite seka
mai:—406 So. 3rd St., kampas 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

. . (199-201)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

I
BROOKLYNO OFISAS 

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Į NAUJA PUIKI VIETA

Restaurant, Bar and Grill
411 Grand Street

• Brooklyn, N. Y.•
Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas.

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams. I
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
. GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8529

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

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

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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




