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Darbininkai Visą Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

f

KRISLAI
“Dar Nesikėsinę”...
Jieško Liudytojų.
Kapit. Spaudos Klastos.
Fašistų Prižadai.
“L. Aidas” ir Naziai.

Rašo S. Laisvietis.

kiti trockistai “dar nesi
gavo sumanymą įvykin-

jų , sąmokslą nužudytas

Stebėtina, kaip “Naujienų” 
redakcija dar gali tvirtinti, 
būk G. Zinovjevas, L. Kamene
vas ir 
kėsino 
ti.”

Per
S. Kirov, žymiausias Leningra
do komunistų vadas; tą pačią 
dieną Zinovjevas liepė savo se
kretoriui nušaut Staliną.

O “Naujienos” visame tame 
nemato jokio pasikėsinimo ant 
Sovietų vadų gyvybės!

16 kriminalių trockistų Mas
kvos teisme liudijo patys prieš 
save ir prieš vienas kitą. O 
“Naujienos” prikiša, kad, girdi, 
nebuvo jokių pašalinių liudyto
jų. čia “Naujienos” smarkiai 
laužiaąi į atviras duris.

Sovietai turėjo ir pašalinių 
liudytojų, jeigu būtų reikėję. 
Jie bylos nepradeda, iki suren
ka gana įrodymų.

Fašistų “Vienybė” taipgi gai
lisi trockistų.

Bet jinai būtų nudžiugus, 
jeigu jiem būtų pavykę nužu
dyt Staliną.

Didelė dauguma Amerikos 
kapitalistinių laikraščių rugpj. 
26 ir 27 d. paskleidė blofą, būk 
Stalinas, Vorošilovas ir kiti So
vietų vadai trečiadienį per ra
dio atsišaukę į Raudonąją Ar- 

• m i ją, kad būtų gatavai pasi
ruošus į karą bile valandą. Tie 
laikraščiai padavė ir neva Sta
lino, Vorošilovo ir kt. “kalbų 
žodžius.”

O kas pasirodė?—Tik gryna 
buržuazijos spaudos klasta. Tą 
dieną minimi Sovietų vadai ne
sakė tokios viešos kalbos.

Taip kapitalo spauda kasdien 
šinkuoja blofus ir melus apie 
“didžius” Ispanijos fašistų lai
mėjimus (pav.. Malaga), apie 
“marksistų žiaurumus” ir kt.

“Tėvyne” turi tiesos gailėtis 
ir apmaudauti, kad “lenkai šau
do organizuotus lietuvius” Vil
nijoj. Bet jinai nelabai susi
jaudina, kai Smetona šaudo pa
čioj Lietuvoj valstiečius ir dar
bininkus.

Hitleris tik kelios dienos, at
gal iškilmingai prižadėjo “bepu- 
siškai laikytis” linkui naminio 
karo tarp Ispanijos fašistų ir 
demokratinės santvarkos gynė
jų.

Bet ant rytojaus po to priža
do naziai savo prekybos laivais 
jau siunčia ginklus ir amunici
ją Ispanų fašistams per Portu
galiją.

Hitlerio bei Mussolinio “gar
bės” žodis yra sužini apgavys
tė.
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primena, kad“Naujienos
“Lietuvos Aidas,” Smetonos fa
šistų organas, “eina ranka už 
rankos su Vokietijos hitlerinin
kais” prieš Ispanijos respubli
ką. Bet štai ko smetonininkai 
gali susilaukt iš hitlerininkų, 
tariant “Naujienų” žodžiais:

“Kai hitlerininkai sulauks 
patogios progos ‘joti’ į Mažosios 
Lietuvos teritoriją, tai jie pir
miausia palieps savo agentams 
Klaipėdoje sukilti prieš Lietu
vos valdžią. O prasidėjus pilie
tiniam karui tame krašte, vo
kiečiai eis iš Rytų Prūsų pa
dėti savo broliams, ir visa na- 
zių propagandos mašinerija fa
brikuos ir skleis pasaulyje ‘ži
nias’ apie ‘lietuviškus barbarus,' 
nuo kurių reikia gelbėti ‘kul
tūringus vokiečius.’ Ką tuomet 
Kaunas sakys prieš tokią hitle
rininkų propagandą?... Ar jis- 
sai galės smerkti Vokietijos val
dančiąją partiją už maištininkų 
rėmimą svetimoje šalyje? Ar ji
sai galės apeliuoti į pasaulio 
opiniją, reikalaudamas užtari
mo?”
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SAN FRANCISCO, Calif. 

—11 Townsendo kandidatų į 
šalies kongresą ant senat
vės pensijų tikieto laimėjo 
nominacijas. Už townsen- 
diečius paduota 285,953 bal
sai, o už visų kitų partijų 
kandidatus sykiu — 349,418 
balsų, pagal ligšiolines bal
savimo pasėkas dvidešimty
je kongresinių distriktų.

L o n d on. — Pranešama, 
kad fašistai atėmę iš respu
blikiečių Rio Tinto anglų 
kompanijos kasyklas.

Norvegija Pripažįsta, 
Kad Trockis Kurstė 

Prieš Sovietus
OSLO, Norvegija. — At- 

eivybės valdyba ištyrė kalti
nimus ir įrodinėjimus prieš 
Trockį, iškeltus Maskvos 
byloj prieš 16 trockistų są
mokslininkų, ir rugp. 26 d. 
pripažino, kad Trockis, gy
vendamas Norvegijoj, kurs
tė “priešvaldiškus veiksmus 
svetimose šalyse” (šiame at
sitikime prieš Sovietų Są- 
jungą).

Dabar pas Trockį atsiųsti 
Norvegijos valdininkai pa
reikalavo, kad jis pasirašy
tų, jog daugiau neužsiims 
panašiais (neva) “revoliuci
niais” veiksmais, o jei ne, 
tai bus tuojaus areštuotas.

Trockis, žinoma, pasirašė, 
ir todėl Norvegų vyriausybė 
leido jam dar iki š. m. gruo
džio 18 d. gyventi Norvegi
joj. Bet Trockis juk buvo 
panašiai pasirašęs ir iš pat 
pradžios, kai jį priėmė 
gyvent Norvegijoj, o 
tiek darė kriminalius 
mokslus prieš Sovietų va
dus ir siuntė iš užsienio 
žmogžudžius ant Stalino 
galvos.
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NAUJAS “ŽIAURUMO” 
ŠMEIŽTAS PRIEŠ LIAU

DIES FRONTĄ

S E V I LLE, Ispanija. — 
Fašistai išgalvojo naują 
šmeižtą prieš respublikos 
gynėjus, būk, girdi, “komu
nistai Cartagenoj surišę ir 
sykiu nuskandinę 500 suim
tų fašistų.” '

ŠAUKIA VISAS ŠALIS 
LAIKYTIS B E P USIŠKAI 

DELEI ISPANIJOS

London, rugpj. 27.—Fran
ci jos ir Anglijos valdžios 
bendrai atsišaukė į visas ša
lis, kad pasižadėtų nepra- 
leist ginklų nei amunicijos 
Ispanijon nei fašistams nei 
respublikos gynėjams.

Madrid, rugpj. 27.—Skait
inio j ama, kad respublikos 
vyriausybė nuo fašistų su
kilimo pradžios užtiko ir pa
ėmė $5,000,000 katalikų baž
nyčios ’ įstaigose ir pas fa
šistus.

nų Fašisto AL Landono 
Žabaliojimas Buffaloj

BUFFALO, N. Y. — Re- 
publikonų fašistinis kandi
datas į prezidentus Alf. 
Landon savo kalboj rugpj. 
26 d. smerkė prezidentą 
Rooseveltą neva už “perdi- 
delius” taksus (ant turčių); 
užsipuldinėjo Rooseveltą už 
vadinamą šalies pinigų “mė
tymą” (bedarbiam šelpti), 
ir atakavo Roosevelto suma
nymą, reikalaujantį aptak- 
suot milžiniškus kapitalistų 
“rezervus,” tai yra, bergž
džiai laikomus, nepadalin
tus trustų ir kompanijų pel
nus. Tuo pačiu pradėjimu 
Landon, užsimiršęs, kad jis 
čia gynė išnaudotojų lobius, 
atsisukęs; iš antros pusės, 
ėmė pataikauti paprastiem, 
“mažiem” piliečiam; tai, 
girdi, jūsų kaštais Roosevel- 
tas padeda turčiams krau
tis dar didesnius lobius. Vi
sa Landono kalba buvo žu- 
likiškas, demagogiškas jo
valas.

Japonija, Grūmodama, 
Protestuoja Chinijai

SHANGHAI, rugp. 27. — 
Japonijos valdžia grasinda
ma užprotestavo Chinijos 
fašistinei Chiang Kai-sheko 
vyriausybei del to, kad chi- 
nai demonstrantai užmušę 
du japonu, protestuodami 
prieš Japonijos konsulato 
atidarymą Chengtu.

Pabūgęs Japonų, Chiang 
Kai-shek atsiprašė ir priža
dėjo nubaust kaltininkus. 
Po to gi pradėjo išsivystyt 
komedija: paaiškėjo, jog nė- 
ro įrodymų, kad bent vienas 
japonas ten būtų užmuštas.

Ispanų Fašistai Atmuš
ti Ties Irimu, Šiaurėj
BIRIATOU, Francija. — 

Fašistai įtūžusiai per 15 va
landų atakavo Ispanijos res
publikiečių pozicijas prie 
Iruno, šiaurėje, tačiaus nie
kur jiems nepavyko pra- 
laužt respublikiečių liniją. 
Skaitliuojama, kad čionaiti- 
niuose mūšiuose per dieną 
buvo nukauta 800 asmenų iš 
abiejų pusių. Fašistai, galų 
gale, tapo skaudžiai 
mušti.
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Malaga Vis Atmuša
Fašistų Antpuolius

LISBON. — Ispanijos fa
šistai sakosi “glaudžiai ap
gulę“ respublikiečius Mala
goj, prieplaukos mieste, Pie
tinėj Ispanijoj. Kelios die
nos atgal jie buvo pasiskel
bę, kad jau “paėmę” Mala
gą. Bet pasirodo, jog Liau
dies Frontas juos vis atmu
ša.

Amerikos Fašistai Ban
dysią Panaikint Nepa
lankius Jierii Rinkimus

WASHINGTON.' — Kal
bėdamas visos šalies Spau
dos Kliube, drg. Ę. Brow
der, komunistų kandidatas 
į prezidentus, persergėjo, 
kad fašistuoj antie ji kapita
listai ir kiti reakcionieriai 
galės stengtis panaikint pa
sėkas ateinančių prezidenti
nių rinkimų, jeigu tie rinki
mai neišeis jiems ant nau
dos.

Drg. Browder pabrėžė, 
jog svarbiausias pažangių 
žmonių uždavinys šiuose 
rinkimuose yra pasistengt, 
kad būtų sumuštas Landon, 
fašistinis Hearsto-respubli- 
konų kandidatas į preziden
tus. Kai del RooseVelto, tai 
drg. Browder atžymėjo, kad 
pas jį nėra nieko socialisti
nio, ir komunistai neremia 
jo kandidatūros. Komunis
tai, tačiaus, stengiasi kaip 
galint daugiau balsų nu
traukt nuo Landono.

Naziai Tebeveža Gink
lus Ispanų Fašistam
PARYŽIUS. — Atėjo pa

tikrinta žinia, kačį Vokieti
jos prekybos laivai 
ginklus ir amuniciją į 
tu gali jos prieplaukas, 
ten tie karo pabūklai 
sausuma pergabenami 
mijoms Ispanijos fašistų 
generolų Franco ir Molo. 
Tiek tėra vertas Hitlerio 
prižadas laikytis bepusišku- 
mo Ispanijoj.

veža 
Por- 
O iš 
yra 
ar-

Bombarduoja Ispanų Fašistus 
Keliuose Frontuose

MADRID. — Respublikie- 
čiai bombarduoja fašistus 
Guadarrama ir Oviedo fron
tuose ir smarkiai juos ata
kuoja Teruel, Saragossa ir 
Cordoba srityse.

Respublikos lakūnai bom
bardavo fašistus Cadize, 
Granadoj, Seville j ir Ceutoj. 
Sudegino fašistų gazolino 
sandėlius dviejose^ vietose. 
Respublikiečių karo laivai 
taipgi bombarduoja fašistų 
lizdus Tarifa Punktą ir Ce
ntą.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS BULLITT PERKEL

TAS Iš MASKyOS Į 
PARYŽIŲ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė W. 
C. Bullittą, ligšiolinį Ameri
kos ambasadorių Maskvoj, 
Amerikos a m b a s a dorium 
Franci jai. Bullitt buvo pir
mas Amerikos atstovas So
vietuose po to, kai Amerika 
pripažino Sovietų valdžią. 
Jis visuomet stojo už Sovie
tų pripažinimą; bet paskui 
jis pyktelėjo ant Sbvietų to
dėl, kad jie nesutinka pilnai 
atmokėt Amerikai carines 
ir kerenskines Rusijos sko
las.

AMERIKA PATARNAUJA 
ISPANIJOS FAŠISTAM
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris Cordell Hull 
rugp. 26 d. pranešė Ispani
jos respublikos valdžiai, kad 
Amerika nedraus savo lai
vams gabenti įvairius daly
kus į Ispanų fašistų valdo
mas prieplaukas. Sako, Is
panų respublika turi pirma 
sėkmingai užblokaduot faši
stų prieplaukas, jeigu nori, 
kad Amerika neleistų į jas 
savo prekybos laivų.

Ispanijos fašistai su 
džiaugsmu pasveikins šį 
Amerikos valdžios patvar
kymą.

Sovietai Protestuoja 
Prieš Naujus Japonų 

Įsiveržimus j Sibirą
CHABAROVSK, Sibiras. 

Sovietų vyriausybė, per sa
vo ambasadorių Tokioj ir 
generalį konsulą Manchu- 
kuo krašte, rugp. 26 užpro
testavo Japonijos ir Man- 
chukuo valdžiom prieš nau
jus jų karių ,įsibriovimus 
per sieną į Sovietų Sibirą.

Sovietai nurodo, jog, be 
kitko, Japonijos kariniai 
lėktuvai nuo rugp. 14 iki 23 
d. penkis kartus skraidė 
virš Sovietų žemės net už 
10 mylių nuo rubežiaus.

Japonų valdžia meluoja, 
būk rugp. 26 d. dvidešimt 
Sovietų raiteliu įsibriovę į 
Manchukuo. Tai japonų- 
mandžurų karių būrys įsi
veržė į Sibirą ir nukovė 
vieną raitelį. Tik atvykus 
70 daugiau sovietinių raite
lių su dviem kulkasvai- 
džiais, įsiveržėliai buvo lau
kan išmušti atgal į Manchu
kuo.

Alcazar Arti Pasidavi
mo Liaudies Frontui
MADRID. — Fašistai ofi

cieriai vos pajėgia sustab
dyt savo kareivius nuo 
maištų Alcazar tvirtumoj, 
kurią Liaudies Frontas lai
ko kietai apgulęs aplinkui. 
Fašistų kareiviai norį pasi
duot; o jų oficieriai gąsdi
na, kad jeigu pasiduosite, 
tai, girdi, raudonieji “visus 
jus išžudys.”

Bet tai melas. Nes Liau
dies Frontiečiai nežudo pa
siduodančių priešo kareivių.

GINČAS DEL “QUEEN
MARY” IR “NORMAN

DIE” GREITUMO

NEW YORK. — Pripažį
stama, kad anglų didlaivis 
“Queen Mary” greitumu su
mušė francūzų didlaivį 
“Normandie” p a g k u tinėj 
kelionėj į Ameriką; bet nu
rodoma, kad “Queen Mary” 
dar nepasiekė tokio greičio, 
kaip “Normandie” vienoj 
savo kelionėj atgal į’’Euro
pą.
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SSRS Užtiko Trockis 
tų Lizdą Valstybės 
Knygų Leidykloj

IŠMESTA Iš LEIDYKLOS IR Iš PARTIJOS EILĖ 
TROCKISTŲ; SUIMTAS GENEROLAS

MASKVA. — Milžiniškoj 
Sovietų Valstybės Knygų 
Leidykloj trockistai taipgi 
buvo susisukę sau lizdą, 
kaip pranešta rugp. 26 d. 
Tos įstaigos pirmininkas 
buvo Michail Tomski. Kada 
Sovietų vyriausybė pradėjo 
tyrinėt trockistų veiklą lei
dykloj, tai pereitą šeštadie
nį ir nusižudė Tomskis. Jį 
taipgi puvo įtarę L. Kame
nev ir Zinovjev laike bylos 
prieš 16 trockistų sąmoks
lininkų.

Jau pavaryta iš tarnybos 
toj leidykloj ir išmesti iš 
Komunistų Partijos Tardy i 
ir keli kiti už tai, kad jie 
ten laikė ir globojo trockis- 
tus.

Leidyklos valdyba savo 
užsieniniame redakciniame 
skyriuje laikė Fritzą Davi
dą ir K. Bermaną-Juriną, 
kurie, kaip žmogžudiški 
suokalbininkai, tapo sykiu 
su Zinovjevu ir Kamenevu

Darbininkai Valdo Stam- Sukilo Jūrininkai Ispanų
bias Įmones Katalonijoj Fašistų Laive

BARCELONA. — Darbi
ninkų Komitetas, susidarąs 
iš anarcho-sindikalistų, so
cialistų ir komunistų, per
ėmė į savo žinybą visas 
stambiąsias pramones: ir 
dvarus Katalonijoj, savival- 
diškoj Ispanijos provincijoj. 
Smulkios įmonės dar palie
kamos privačiose rankose. 
Sindikalistų ir socialistų va
dai sako, kad jų tvarka Ka
talonijoj “nebūsianti tokia 
griežta”, kaip Rusijoj po 
bolševikų revoliucijos.

Fašistai skleidžia girdus, 
būk Katalonija faktinai at
simetanti nuo Ispanijos res
publikos; bet tai yra ne tie
sa.

10,000 Norvegu Bang- 
žuvininkų Streikas

OSLO, Norvegija. — Su
streikavo 10,000 norvegų, 
dirbusių Anglijos laivuose, 
kaipo bangžuvių gaudytojai 
ir jų aliejaus apdirbėjai. 
Norvegai jūrininkai tuomi 
palaiko savo valdžios pusę.

Norvegija reikalauja, 
kad Anglija apribotų bang
žuvių gaudymą jūroj netoli 
Norvegijos; sako, kad jeigu 
jos bus taip urmu ten gau
domos, tai su laiku bus visai 
išnaikintos. Anglai bangžu
vių medžiotojai reikalavo 
pripažint jiem teisę paga- 
mint 2,529,000 bačkų bang
žuvių aliejaus per metus. 
Norvegai reikalauja suma
žini anglų metinę gamybą 
to aliejaus iki 2,265,000 bač
kų.
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sušaudyti. Svetimkalbiška- 
me leidyklos skyriuje taip 
pat tarnavo Tievel, K. Ra- 
deko literatinis sekretorius. 
Tievel yra areštuotas.

Tomskio-Tardyi mylimieji 
leidykloje, kaip dabar pasi
rodo, gaudavo didžiulius 
apmokėjimus už menkus 
darbus. Taip antai, Tiev- 
el’iui buvo išmokėta 3,500 
rublių už peržvalgą Webb’o 
knygos “Sovietinis Komu
nizmas.”

Dabar Sovietų vyriausybė 
veda tyrinėjimus prieš nu
žiūrimus trockistus Paštų 
ir Telegrafų Komisariate, 
kurio galva buvo Al. Ryko
vas.

Suimta generolas V. K. 
Putna, buvęs karinis narys 
Sovietų atstovybės Londo
ne. Jis nužiūrimas, kad iš
vien su Zinovjevu darė su- 
mokslus prieš Sovietų va
dus.
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SAN SEBASTIAN, Ispa
nija. — Pranešama, kad 
rugpj. 26 d. sukilo fašistų 
karo laivo “Almirante Cer- 
vera” jūrininkai ir atsisakė 
bombarduot respublikiečių 
valdomą San Sebastianą.

LIAUDIES FRONTAS UŽ
ĖMĖ GELŽKELIO STOTĮ 

OVIEDOJ

Biriatou, Franc., rugp. 27. 
—Ispanijos ginkluoti darbi
ninkai užėmė gelžkelio stotį 
ir kalėjimą Oviedo mieste, 
—prasilauždami į tą svar
biausią fašistų lizdą šiauri
niame fronte.

NUPLĖŠĖ BALTAS VĖ 
LIAVAS IR ŠAUDĖ RES 

PUBLIKIEČIUS

Lisbon, rugp. 27.—Ispani
jos respublikiečių apgulti 
fašistų kareiviai Alcazare 
iškėlė baltas pasidavimo vė
liavas; bet jų oficieriai tas 
vėliavas nuplėšė ir šaudė į 
besiartinančius respublikie- 
čius.

ę,

Madrid, rugp. 27.—Ispanų 
respublikos lėktuvai nus
kandino fašistų laivą “Es
pana V,” pilną prikrautą 
ginklų ir amunicijos.

Pamplona, rugp. 27. —Is
panijos fašistai smarkauja, 
būk ateinančią savaitę, tai, 
girdi, “tikrai” užpulsią Ma
dridą.
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Rugsėjo 5 d. Artėja
Minėtąją dieną ADF lyderiai, su Wm. 

Greenu priešakyj, pasirįžo suspenduoti 
dešimts unijų, sudarančių C.I.O. Nuo 
to laiko, kai įvyko sudarytas C. I. O. ša
lininkų “teismas,” ir Wm. Green paskel
bė spenduosiąs minėtas unijas, jei jos ne
atsisakys nuo savo tikslų, pasirodė įdo
mių dalykų.

Visa eilė valstijinių ADF skyrių (še
šiolika savo skaičiuj) ir miestų Centro 
Tarybų pasisakė prieš spendavimą. Pro
testas paskui protestą pilasi į ADF Cent
rą, reikalaujant spendavimo klausimą pa
likti Amerikos Darbo Federacijos Kon
vencijai, įvyksiančiai už neilgo laiko.

Akiregyj šitų faktų, Wm. Green, jei 
jam rūpėtų demokratija, turėtų spenda
vimo klausimą palikti konvencijai. Te
gul ji bus teisėja ir sprendėja.

Tos unijos, kurios iki šiol savo žodžio 
dar netarė, turėtų pasisakyti,—užprotes
tuoti prieš skaldymą Amerikos Darbo 
Federacijos.

“Vilnis” Apie Išsigimėlius
Rašydamas apie Zinovjevo-Kamenevo 

ir jų klikos teismą, mūsų draugų dien
raštis Chicagoje, “Vilnis,” tarp kitko, pa
stebi: - v

Maskvoje pasibaigė trockistų-zinovjevie- 
čių teismas. Viešai, kad visa Sovietų šalis 
ir viso pasaulio darbininkai galėtų girdėti, 
iškelta aikštėn ir išnarpliota tos teroristi
nės grupės planai ir suokalbiai. Po to, kaip 
Zinovjevas, Kamenevas, Bakajevas, Smirno
vas ir kiti konspiratoriai, paskutinį jau kar
tą savo gyvenime, išsipasakojo, kokia neapy
kanta jie buvo pritvinkę prieš Sovietų vy
riausybę ir ką aktualiai jie darė p ra vedi
mui savo kruvinų planų, pas bešališkus 
žmones negali būti krislo abejonės, kad tai 
buvo šaika išsigimusių banditų, kuriems jų 
tikslas (troškimas pagrobti valdžią į savo 
rankas) pateisino kriminališkiausius įran
kius. Tai jie buvo tikrieji draugo Kirovo 
užmušėjai, tai jųjų nagai rezgė kilpą revo
liucijai, tai jųjų šaikos nariai norėjo at
imti gyvybę Stalinui, Vorošilovui, Ordžo- 
nokidzei ir kitiems Sovietų šalies vadams. 
Baisu pamislyt, iki kokio politinio supuvi
mo ir moralio išgverimo daėjo Trockio in
spiruojama govėda.

Pasirodo, kad jau nuo 1932 metų zinov- 
jevieČiai ir trockistai buvo susilieję į bend
rą teroristinį bloką. Nuo to laiko, kaip 
koks kruvinas kaspinas, rutuliuojosi jų pla
nai ir veikla. Jie patys sau išdavė mirties

dekretą daug anksčiau, negu revoliucinis 
tribunalas.

Bet tūli žmonės dėlto lieja ašaras, ku
rios yra labai veidmainingos. Mums gai
la tūlų socialistų. Nusistatę prieš Sovie
tų Sąjungą iš principo, jie naudoja prieš 
ją bile ką, kuo tik galėtų jai pakenkti.

Jau tik tas vienas faktas, kad sąmoks- 
lininkai-teroristai susidėjo su Vokietijos 
fašistų Gestapo (slaptaja policija), žu
dančia ten socialistus ir komunistus, ro
do, jog jiems buvo mirties bausmė dar 
pergera!

Karas Arti
Vokietija padidino savo armiją, pada

rydama ją didžiausia šiuo tarpu iš visų 
Europos kraštų armijų. Tik natūralu, 
kad tai reiškia imperialistinio karo artė
jimą.

Franci jos parlamente dėlto kilo plačių 
diskusijų. Kad atsilaikyti prieš Vokieti
jos fašizmą, Francijos demokratija gal
voja apie savo armijos padidinimą.

Be abejo, Sovietų Sąjungos vyriausybė 
ir Kompartijos vadovybė dėlto labai su
sirūpino kuogreičiausiai apvalyti kraštą 
nuo teroristų, kurie karo metu galėtų 
daugiau žalos padaryti darbo žmonių tė
vynei, negu taikos metu.

Didvyriai
a '

Per visą Ispanijos civilinio karo laiką 
fašistai veik kasdien pranašavo, kad Ma
dridas puls į'jų rankas už kelių dienų ir 
visa “komunistų valdžia” būsianti su
triuškinta.

Betgi jų pranašavimai neišsipildė. 
Nors jiems talkon atėjo Italija ir Vokie
tija, nors jų pusėje didžiuma armijos va
dų, tačiau respublikos šalininkai ne tik 
kad atsilaikė, bet dar daugelyj vietų fa
šistus muša, po biskelį laimėdami naujas 
pozicijas.

Tai parodo darbininkų ir valstiečių 
nepaprąstą didvyriškumą ir pasišventi
mą, — didvyriškumą, galimą prilyginti 
tik prie Paryžiaus korfiunarų ir 1917 m. 
Rusijos kovotojų.

Negražu!
Šiuos žodžius rašant, Jungtinių Valsti

jų darbo departmentas dar vis nesuteikė 
leidimo William Gallacher’iui įvažiuoti 
mūsų šalin. Kas yra Gallacher? Tai 
Anglijos parlamento narys, komunistas.

Ar dėlto J. V. darbo departmentas ne
įsileidžia jo? Be abejo, dėlto.

Bet įvairiausio plauko fašistus Roose- 
velto administracija įsileidžia. Jie, čia 
atvykę, niekina tuos, kurie kovoja prieš 
fašizmo pavojų.

William Gallacher buvo užkviestas 
USA Kompartijos kandidato į šalies pre
zidentą, E. Browderio, atvykti čion ir 
padėti jam pravesti rinkimų kampaniją, 
—kampaniją, atsuktą vyriausiai prieš 
reakciją, prieš Hearstą, Landoną ir ki
tus fašistinio plauko sutvėrimus.

Laisvę mylį žmonės privalo pakelti sa
vo protestą, reikalaujant kad William 
Gallacher būtų įleistas!

MOKSLAS IR TECHNIKA
Torpeda ir Jos Veikme
Baisios skaitlinės iš perei

to imperialistinio 1914-1918 
metų karo, kuriose apskait- 
liuojama Vokietijos subma- 
rinų veikla. Jos stebina 
skaitytoją savo didumu: nu
skandinta 250 karo laivų, 
kurių įtalpa buvo 800,000 

V tonų ir virš 6,000 pasažieri- 
\iių ir prekybos laivų su 

13,000,000 tonų įtalpa. Di
dele didžiuma tų laivų buvo 

' , nuskandinta t o r p ė domis, 
paleistomis iš submarinų.

^'/Knygoj “Vokietijos Sub
marinų Karas 1914-1918 m.” 
Gibsoh ir Prenderberg se- 

-• karnai aprašo nuskandinimą 
Francijos kreiserio: “Senas 

~ kreiseris sudrebėjo nuo tie- 
pataikiusių dviejų tor

r
k

“U-62”; sužeistas karo lai
vas labai pakrypo ir į 20 mi
nučių nuskendo.”

Ant jūrų paviršiaus buvo 
ramu, bet kur tai gilumoj 
liangų slėpėsi priešas, kuris 
prisiartinęs nuskandino tą 
karo laivą, nužudė šimtus 
žmonių. Sugebėjimas pa
naudoti savo ginklą-torpė- 
dą ir taip lengvai gavo per
galę ant galingesnio karo 
laivo.

Torpeda ir Laivai
Dabartinė torpeda, kaip 

mažas submarinas, tik be 
žmonių viduje. Prietaisai 
ją veda į tikslą. Torpedomis 
daugiausiai ginkluoti torpe
diniai karo laivai ir greitie
ji kateriai. Bet jau laike 
pereito imperiąlistinio karo 

bandymai

ji kateriai, 
pemto imj 
buvo padaryt:

naudoti jas ir iš didelių lėk
tuvų. Dabar jau ant tiek 
ištobulinti lėktuvai—torpe
dų nešikai, kad karo strate
gai sako, juk jie būsimuose 
jūrų laivynų mūšiuose su
vaidins svarbią rolę. Tor
pedomis ginkluoti veik visi 
karo laivai, vieni daugiau, 
kiti mažiau.

Kaip šaudo torpedomis? 
Tam yra keleriopų prietai
sų. Torpediniai laivai, krei
seriai,'šarvuotlaiviai ir kiti 
didesni laivai turi tankiai 
povandeninius ir viršvande
ninius aparatus. Submari
ned tik povandeninius. Ka
teriai viršvandeninius arba 
trečios .rūšies išvertimo ap
aratus.

Skirtumas bus tas, kad 
katerio išvertimo torpedos

kad

kad jis į šalį išverčia torpe
dą, o tada jį pati plaukia to
liau. Kiti kateriai turi sa
vo uodegoj iššovimo apara
tą, tat šauna panašiai tor
pediniams laivams.

Viršvandeniniai aparatai 
tankiausiai yra po dū, tris 
ir net keturis daikte, ant ka
ro laivo denio, visi kartu, su
kinėjami. Iš jų torpedas iš
stumia nedidele parako šū
vio jėga arba suspaustas 
oras. Torpeda, kaip kokis 
daiktas, smarkiai mestas, 
išlekia iš torpedos aparato, 
nulekia už laivo šono, įkrin
ta į vandenį ir jau pati iria; 
si linkui cieliaus.

Povandeninius t o r p ėdu 
iššovĮmo aparatus negalima 
sukinėti, jie yra povandeni
nėje laivo dalyje. Suomari- 
nai tankiausiai turi prieša
kiniame ir užpakaliniame 
gale. Tokius aparatus nu
stato sukinėjant laiva, kad 
torpedos išlėktų į cielių. Iš 
povandeninių torpedas šau
do suspaustu oru.

Iššovimo aparatas yra 
kaip kokia ilga stora ! ryna. 
Jo vienas kiauras galas yra 
laivo sienoj. Paprastai jis 
uždaromas dangčiu,
vanduo neitų į laivą. Pat
sai aparatas randasi 
viduj. Aparate yra J ’ 
na—mažesnė, kuri anjt tam 
tikrų račiukų greitai bėgio
ja viršutiniame aparate. 
Torpedą įdeda į vidurinę Ly
ną ir uždaro rynų galus iš 
laivo pusės. Prieš iššpvimą 
atidaro laivo sienoj dangtį, 
kuris atidengia abiejų rynų 
išlaukinius galus. Tada lai
vo viduj paleidžia tarpe 
abiejų rynų galų suspaustą 
orą,, kuris didele sparta vi
durinę ryną ir joj esančią 
torpedą stumia laukan iš 
laivo. Paskui vidujinė! ryna 
užsikerta, kad ji neišlėktų 
kartu su torpeda, bet jos 
gale atsidaro dtirelės ir oras 
jau stumia tik torpeda. Tas 
stūmimas yra apie 120 pė
dų į sekundą, tai gana grei
tas. Torpeda iš suspausto 
oro išlekia už laivo sienos, 
o vidurinė ryna traukiasi 
atgal į savo pirmesnę po
ziciją, gi dangtis laivė sie
noj patsai užsidaro. Taip 
veikia povandeniniai torpe
dų aparatai.

Kaip Iriasi Torpeda?
Išmesta, išversta arįia iš

stumta torpeda toliau 
kelionę atlieka jau pajsi. Ji' 
panaši į automatišką 
ra. Ji turi savo va

laivo 
kita ry-

'savo

ciga- 
ryklį.

pėdos būna iki 21 colio dia- 
metriškai ir iki 21 pėdos il
gio. Didelis tai “cigaras.”

Kaip Taiko Torpėdas?
Kad torpeda patektų į 

cielių, tai reikia ją gerai nu
taikyti. Karo lėktuvai, ne
šanti torpedas, lekia linkui 
priešakinio laivo galo iš šo
no. Kada būna netoli laivo 
(mylia ar pusė), tai jie dar 
žemiau nusileidžia prie van
dens ir išmeta į jūras torpe
dą. Ji nupuolus, tuoj aus 
pradeda irtis linkui laivo, o 
laivas tuom kartu plaukia 
pirmyn. Tankiausiai tenka 
į laivo vidurį. Bet kartais 
laivas taip pasisuka, kad 
pro jį praūžia torpeda.

Submarinai taikosi arti
priplaukti, kad kuo greičiau alistai ir daugiausiai Vokie- 
paleista torpedą pasiektų tija ir Japonija, 
tikslą. Tankiai ir viena ir

kita puse naudoja užsidengi- 
mui spejcialius dūmų debe
sius.

Torpedos p a t a i k y mui 
svarbiau 
kaip gretai “priešo” laivas 
plaukia, 
Gerai 
laiko ims torpedai, kol jį pa
sieks laivo liniją, ją palei
džia. Sįisidaro padėtis, kad 
torpeda skubinasi į tam tik
rą jūrų tašką ir laivas, nie
ko nežinodamas, link ten 
plaukia. Laivas būna pir
mas ten, o tuom kartu at
lėkusi torpeda išverčia jam 
šoną.

Dabab labai daug torpedi
nių lai^ų, submarinų ir ka
ro lėktuvų gaminasi imperi-

šia a p s kaitliuoti,

kaip jis yra toli, 
kiek

š-kas.

kiekvienas žmogus. Draugas 
Browderis apibudino darbi
ninkų vargus ir nurodė, kaip 
galima darbininkam pasiliuo- 
suoti iš vergijos balsuojant už 
darbininkų partijos kandida
tus.

Toj svetainėj telpa apie 
8,000 asmenų, bet buvo tik 
apie 5,000. O tam pačiam na
me, kitoj svetainėj, tą patį 
vakarą buvo ristynės—prisi
rinko pilna svetainė. Tie žmo
nės geriau myli matyti, kaip 
vieni kitiems kaulus laužo, ne
gu rūpintis savo būvi© pageri
nimu. Jie sako, jūs kovokite, 
kaip iškovosite, tai ir mums 
bus gerai, šiame mieste gy
vena nemažai lietuvių, bet į 
pakalbas atsilankė keturi. Tie 
mūsų tautiečiai sako, kad jau 
viską žiną. Toli gražu!

Bet kaip d. Browderis sako, 
tai mus privers mokytis kova 
už duonos kąsnį, kova už bū
vį.

Ispanijos Milionierius Huan March 
Sukilusių Fašistų Bankieris

Pereitos subatos “Laisvės” 
laidoj (Meno Skyriuj) tilpo is
panų rašy tojaus Benavides 
knygos (“Paskutinis Piratas 
Viduržemio Jūros”) apžvalga, 
kur buvo aprašoma kapitalis
to Huan March rolė Ispanijos 
visuomenės gyvenime per pas
taruosius 30 metų. Jis yra vie
nas iš stambiausių finansuoto
jų dabartinio fašistų sukilimo 
Ispanijoj. Belgijos laikraštis 
“People” paduoda daugiau ži
nių apie tą darbo žmonių prie
šą.

Dr. March, multi-milionierius, 
Ispanijos laivų savininkas. Jis 
teikia pagelbą fašistam suki
lėliam prieš Liaudies Fronto 
valdžią Ispanijoj.

Būdamas 19 metų jaunuolis 
Huan March pradėjo užsiimi
nėt kontrabanda. Tas darbas 
jam taip sekėsi, jog greitu lai
ku susikrovė pinigų ih atidarė 
mažą bankutę. Nuo valstiečių 
jis lupo didelius nuošimčius. 
Kurie valstiečiai negalėjo su
grąžint skolos, atimdavo iš jų 
žemę. Greitu laiku jis tapo ne 
vien kontrabandninku, bet ir 
stambiu dvarininku. Jis sukau
pė milžiniškus žemės plotus 
pietų Ispanijoj,. Balearic salo-

tapti kortes’o (seimo) atstovu. 
Jis pradėjo papirkinėt laik- 
rašius, o vėliau ir savo distrik- 
to balsuotojus ant salos Ma- 
jorka. Tokiu būdu March’as 
tapo seimo nariu. Puolus mo- 
narchijąi March’as tapo išvy
tas iš seimo ir pasodintas kalė
jimai!. Tada pradėjo veikt jo 
draugai — Aleksandras Lerus 
ir Robles. March’as “padova
nojo” 40,000,000 pesetų suor
ganizavimui dešiniųjų partijų. 
1933 metais koalicija dešinių
jų partijų laimėjo rinkimus. 
Nelaukiant amnestijos, March 
papirko kalėjimo viršininką ir 
pasiliuosavo.

Laimėjus rinkimus Liaudies 
Frontui March pabėgo užru- 
bežin. Visus pinigus jis perve
dė taipgi užsienin, o jo milži
niškuose dvaruose Balearic sa
lose ir Ceutos (Morokkoj) 
apylinkėse ėjo smarkus rengi
masis -prie maišto. March’as 
nuo pasaulinio karo laikų bu7 
vo vienas didžiausių ginklų 
pristatytojų. Dabar jis ginklus 

'siuntė į tas vietas, iš kurių bu
vo planuojama pradėt maištą. 
Gyvendamas ant francūzų te
ritorijos kartu su Robles’u di
rigavo visam prisirengimo dar
bui prie maišto.

Tai tokia biografija stam
biausio fašistų bankierio ir 
maišto finansuotojo.

Pagal valdžios patvarkymą, 
dabar tapo konfiskuota visas 
turtas didžiausios Ispanijos 
laivų kompanijos, kurioj kon
troliuojamą “staką” turėjo 
March. Visi laivai perimti val
stybės kontrolėm V. R.

Rugpjūčio 14 dieną ryte 
išėjo streikan Seattle Post-In- 
telligencer laikraščio darbinin
kai. šis laikraštis yra leidžia
mas gerai žinomo darbininkų 
priešo William Hearsto.

Pirma šis laikraštis užtar
davo kapitalistus, o dabar jis 
jau remia fašistus.

To laikraščio darbininkai 
nebuvo organizuoti, bet dabar 
susitvėrė unija The Guild. 
Kaip pamatė, kad darbininkai 
susiorganizavo ir nužiūrėjo, 
kurie daugiausia dirba unijai 
—tuoj išvarė iš darbo. Darbi
ninkai reikalavo, kad išmestie
ji būt grąžinti darban, bet bo
sai atsisakė tai padaryti. To
dėl, keturioliktą dieną rugpjū
čio, visi metė darbą ir strei
kuoja. Jau kelinta diena tas 
laikraštis visai neišeina.

Streikas tikimasi greit lai
mėt, nes visų unijų darbinin
kai remia šį streiką'. Mat žmo
nės yra labai įpykę ant savo 
priešo.

Senas Grinorius.

Nanticoke, Pa.

tai mechaniški prietaisai pa
leidžia aparatus darban. 
Torpedos užpakaliniame ga
le sukasi sparniukai, pana
šūs į laivo propelerius ir 
torpedą varo bent 40 mylių se, Morokkoj^ir tt. Tokiu bū- 
greitumo į valandą. Tam du March tapo stambiausiu 
tikri prietaisai laiko jją nu
statytoj tiesioj linijoj, kiti 
prietaisai laiko ją taip gi
liai Vandenyj, kaip nustaty
ta. Taip torpeda bėgdama 
savo užpakalyj palieka pu
tojančią vandens juostą, kas 
neretai ją išduoda. Torpe
da pati gali irtis beĮnt 15 
mylių arba ir toliau. Kada 
ji pasiekia cielių, tai prie
šakiniu galu atsimuša 
vą, uždega pistoną, o tas už
dega sprogstančią mędžia- 
gą, kurios kartais toi 
yra keli šimtai svarų.

Seattle, Wash

į lai-

pėdoj 
Įvyk

sta baisus sprogimas, kuris 
išverčia didžiausią skylę. 
Būna atsitikimų, kad laivas 
į kelias sekundas nuskęsta. 
Pavojingiausia tas, kad tor
pedos -pramuša laivo povan
deninę sieną. Kartais iš
verčia tokias “duris, 
kurias karturgalėtų įv 
ti benl keturi trokąi.

” per 
ažiuo-

Tor-

žemės spekuliantu.
Svarbiausias kontrabandos 

tavoras buvo tabakas, March 
vežė jį Morokkon, kur konku
ravo su valdžios monopoliu. 
Laike pasaulinio karo March 
pardavinėjo visoms kariaujan
čioms šalims viską, ką tiktai 
galėjo. Jo turtas smarkiai au
go. Jo “partneris” buvo tūlas 
Sozius. Kuomet atėjo reikalas 
persiskirt su “partneriu”, tai 
Sozius tapo atrastas negyvas.

Įsigalėjus Primo de Riveros 
diktatūrai prieš March buvę 
užvesta byla, kaltinant jį 
žmogžudystėj. Bet March ži
nojo ką daryt,—jis “padova
nojo” 10 milionų pesetų Primo 
de Riverai ir 6 milionus pese
tų—Ispanijos karalienei. By
la išnyko. Nuo to laiko tarp 
Marelio ir Riveros užsimezgė 
draugiškiausi ryšiai. Marchaš 
gauna nuo valdžios tabako 
monopolį.

Marchas ne'pasitenkino vien 
tįk kontrabanda. Jis užsimanė

Rugpjūčio 14 čia kalbėjo 
drg. Browder, žmonių buvo 
apie 5,000. Svetainė buvo 
gražiai išpuošta. Viena vėlia
va buvo amerikėoniška—kita 
kovos, su kūju ir pjautuvu. 
Buvo garsinta, kad prakalbos 
prasidės 8:30 vai., bet kuo
met kalbėtojas turėjo kalbėt 
tuo laiku per radio, tai svetai
nėn pribuvo tik apie 9:10 v. 
Kuomet drg. Browderis pasi
rodė ant estrados, publika 
pradėjo jį karštai sveikinti. 
Keletą minučių tęsėsi ovaci
jos. žmonėm nusiraminus— 
kalbėtojas pradėjo prakalbą.

Buvo pasveikinimų nuo įvai
rių unijų ir kitų organizacijų. 
Kalbėtojas sakė, kad Los An
geles kapitalistai nedavė sve
tainės laikyt prakalbų. Turėjo 
išeit už miesto apie tris my
lias, kur neprieina nei gatve- 
kariai. Bet publikos susirin
ko apie 10,000, o kapitalistų 
laikraščiai pranešė, kad_ buvo 
apie penki tūkstančiai.

Draugas E. Browder
bėjo apie dvi valandas, nors 
buvo pavargęs. Jis aiškiai api
brėžė Komunistų , Partijos 
platformą, kad galėjo suprast

Mainieriai Susiprato
Dalykas tame: laike dualinės 

unijos streiko farmeriai užėmė 
vietiniu mainieriu darbus. Ke
li vietiniai mainieriai gavo dar
bus atgal, bet mokestis apverk
tinai maža, žinoma, tai bloga, 
kuomet mainieriai negauna pil
no' užmokesčio už savo triūsą. 
Bet dar blogiau, kad kompani
ja įsakė farmeriam ir bosų ar
timiems bičiuliams eit dirbti ne
darbo dienom. O vietiniam, ku
rie streikavo, darbo neduoda. 
Nors ėmė daug laiko, kol mai
nieriai suprato, kad tam kom
panijos elgesiui reik .padaryt 
galas. Ir štai, vieną dieną ryte, 
geras būrys mainieriu sustabdė 
farmerius, važiuojančius į dar
bą. Visus sugrąžino, žinoma, 
jei mainieriai daugiau susirū
pins savo likimu—pasekmės bus 
geros.

Laike nedarbo dienų šitie pa
rinkti mainieriai daug anglių 
iškasa o iš to didelė nauda kom
panijai.

Mainieriai, jūs turit eit į uni
jos susirinkimus ne po vieną, 
bet sutartinai. Jūsų lokalo pats 
prezidentas aiškiai pasakė, kad 
jis nieko vienas negali padaryt. 
Turit eit visi jam padėti.

Galit imti pavyzdį iš lokalo 
20-to tunelio. Jūs visi gerai ži
not, kad 20 tunelis buvo jūsų 
priešai laike streiko, bet žiūrė
kit, ką jie šiandien daro. Jie 
supranta, kad tuom syk padarė 
klaidą, bet dabar jie jų nedaro.

E. C.

IŠDŽIŪVO MIESTELIO
VANDUO •

kal-

Kingwood, Wa. Va.—Per
eitą sekmadienį pabaigė iš- 
džiūti vanduo miestelio 
tvenkiny. Nėra ko atsiger
ti. Žmonės vaikščioja nesi- 
prausę ir nesiskutę, iki pri
veš vandens iš kitur.
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Kelias Trockiečių ir Zinovjeviečių — Kelias 
Išdavysčių ir Niekšysčių

Dešimts ir pusė metų at
gal Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos XIV Suva
žiavime prieš leniniškai-sta- 
linišką Centro Komitetą'iš
stojo taip vadinama nauja 
opozicija su Zinovjevu ir 
Kamenevu priešakyje. Ji iš
stojo su kapituliavimo (pa
sidavimo) platforma — pa
reiškė apie negalėjimą pa- 
budavoti socializmo tvarkos 
mūsų šalyj. Ji reikalavo at
sisakyti nuo socialistinės in- 
d u s t r ializavimo politikos, 
reikalavo tikrumoj Sovietų 
Sąjungą paversti į užsienio 
kapitalistų koloniją.

Suvažiavimas griežtai at
metė renegatišką platformą 
tos naujos opozicijos, nes ji 
tikrumoj reiškė darbininkų 
klasės išdavystę, atsižadėji
mą Lapkričio socialistinės 
revoliucijos ir Sovietų val- 

* džios. Ir kaip gi kitaip galė
jo būti? Argi išdavikų, ka
pitalizmui pasidavėlių plat
forma galėjo būti priimta 
bolševikų, Lenino mokinių 
suvažiavime? Vienok ta 
platforma jau nuo senai bu
vo artima Zinovjevui ir Ka- 
menevui, kurie dar 1917 m., 
laike Lapkričio revoliucijos 
išstojo, kaipo streiklaužiai, 
jau tada siūlė atiduoti So
vietų galią į menševikų ir 
eserų rankas; jie tą darė 
ant rytojaus po revoliucijos 
pergalės, jie jau prieš revo
liuciją ir po revoliucijos tu
rėjo visą eilę išdavysčių ir 

f bailumo faktų.
Ką veikė Zinovjevas ir 

Kamenevas po XIV suva
žiavimo? Jie susijungė, su
darė bloką, su menševiku

V 7

Trockiu ir su menševikiška 
“darbininkų opozicija” Šlia- 
pnikovo ir Medvedevo prieš 
mūsų partiją ir prieš jos va
dą draugą Staliną. Pagelba 
pačių niekšiškiausių apga
vysčių ir demagogijų, pri
dengdami kairiomis frazė
mis savo kapitalizmui pasi
davimą, kiaurai menševikiš- 
ką platformą, trockiniai-zi- 
novjevinis blokas bandė pa
traukti savo pusėn eilinius 
p a r t i j os narius. Apgauti 

k< partiją, pasigriebti apgavys
tės keliu į savo rankas ga
lią tam, kad išdavus Lap
kričio revoliucijos pozicijas, 
revoliucinius jos užkariavi
mus aršiausiems jos prie
šams viduje šalies ir tarp
tautinėj arenoj,—tokis buvo 
tikrasis tikslas menševiko 
Trockio ir streiklaužių Zi
novjevo ir Kamenevo. Bet 
jiems tas nepavyko. Niekas 
nenorėjo sekti trockiečių- 
zinovjeviečių bloką, apart 
saujelės išsigimusių biuro
kratų, netekusių bent kokiu 
ryšių su masėmis, saujelės 
įdūkusių miesčionių, nieko 
bendro neturinčių su darbi
ninkų klase.

Bolševikų Partija ėjo sa
vo teisingu keliu, atmetus į 
šalį išdavikus ir bailius. 
Pabaigoj 1927 metų zinovje
viečiai ir trockiečiai jau ta
da dasiritę iki tiesioginio 
susirišimo su baltagvardie
čiais, iki suorganizavimo 
priešsovietinių gatvinių de
monstracijų, buvo išmesti iš 
Bolševikų Partijos.

II.
Bolševikų Partija atmetė 

renegatišką zinovjeviečių ir 
trockiečių programą. Parti
ja išmetė juos iš savo tar
po. Ir kas? Jie nusprendė 

pakeisti savo kovos būdus. 
Grįžti apgavystės keliu at
gal į partiją ir vesti iš vi
daus išsprogdinimo darbą, 
griovimo darbą, laukti pato
gaus momento atviram iš
stojimui. Jie manė, gal ko
kios kliūtys pagelbės! Kulo
kai, kenkėjai, baltagvardie
čiai, o gal būt išlaukinis ka
ro užpuolimas—tokios buvo 
jų kortos. Laukdami iš ten 
pagelbos zinovjeviečių cen
tras (Zinovjevas, Kamene
vas, Evdokimovas, Bakaje- 
vas, Kuklin ir kiti) ir dide
lė dalis trockiečių (Smirno
vas, I. Mračkovskis, Ter— 
Vagania ir daugelis kitų) 
ėjo veidmainiavimo keliu. 
Ant popieros jie pripažino 
Bolševikų Partijos linijos 
teisingumą, pripažino savo 
klaidas, šios apgavystės ke
liu įsigavo atgal į partiją, 
gavo jos bilietą tam, kad iš 
vidaus ją graužti.

Vieną kartą, 1930-1931 
metais, kaip kuriems leng
vai pasitikimiems mūsų par
tijos žmonėms jau pradėjo 
vaizduotis, kad kova su zi- 
novjeviečiais ir trockiečiais 
—užbaigtas kelias partijos 
gyvavime, vakarykščia die
na, turinti reikšmę tik isto
rikams. Pasekmėje tokio 
manymo pasireiškė didelis 
susilpnėjimas bolševistinio 
budrumo daugelyj vietų mū
sų ideologinio fronto, leido 
trockiečiams ir zinovjevie- 
čiams veidmainiams gana 
plačiu baru pravilkti savo 
k o n t r -revoliucinę kontra
bandą į mūsų žurnalus ir 
knygas. Dalykas priėjo iki 
to, kad, organuose Partijos 
istorijos ir eilėje kitų nema
žiau atsakomingų išleistu
vių trockinė kontrabanda 
pasidarė veik kasdieniniu 
pasireiškimu.

Buvo reikalingas įsikiši
mas mūsų partijos vado drg. 
Stalino, pasidarė reikalin
gas jo istorinis laiškas re
dakcijai žurnalo “Proletari
nė Revoliucija,” kad paju
dinti budrumą kaip kurių 
labai pasitikinčių ir gerų 
žmonių, kad pakelti jų susi
pratimą, kad duoti jiems 
suprasti, kad trockizmas 
yra pirmutinės eilės kontr
revoliucinės buržua zijos, 
kad supuvęs liberalizmas at- 
sinešime linkui trockizmo 
yra prasikaltimas ir išda
vystė, kad parodžius visai 
partijai naujas formas ko
voje su priešu.

Dabai’ jau visiems yra 
aišku, kokios didelės reikš
mės turėjo drg. Stalino tas 
išstojimas pabaigoj- 1931 
metų, ant kiek tas pagelbė
jo partijai kovoj su pikčiau- 
s i a i s ir n iekšiškiausiais 
priešais, su .nuodingomis, 
bjauriomis gyvatėmis, įsi- 
lindusiomis į partijos eiles. 
Daugelis iš priešų, kurie 
ypatingai suniekšėjo, padė
jo, taip sakant, “kojas ant 
stalo,” tada buvo sučiupti ir 
neteko Komunistų\ Partijos 
bilietų.

‘ III. <
Kas buvo charakteringo 

tuom laiku veikime Zinovje
vo ir Kamenevo, jų arti
miausių vienminčių ir dide
lio skaičiaūs trockiečių, ap- 
gavingu keliu Jsigavusių į 
partiją? Jie dėjo visas pas
tangas įsigauti į atsakomin- 
giausias ideologinio fronto 
pozicijas—į laikraščių re
dakcijas, į žurnalų redakci-

karo

nesi- 
jėgų

jas, į institutus, į mokslo 
įstaigas. Zinovjevo ypatin
gai buvo didelis veržimasis 
kaip galima tankiau rašyti 
straipsnius, viešai pasiro
dyti. Atsteiginėjo savo įta
ką, grupavo naujas spėkas.

Nuolatiniu kontrabandos 
tavoru, apart įvilkimo troc
kinių pažvalgų į tarptauti
nę bolševikų rolę, į perau
gimą revoliucijos ir tam pa
našiai, buvo įvairiausias po- 
puliarizavimas (garsinimas) 
Trockio, Zinovjevo, Kame- 
nevo rolės praeityj ir tuom 
laiku visaip mažinimas Le
nino ir Stalino rolės.

Po drg. Stalino laiško į 
“Proletarinė Revoliucija” 
žurnalo redakciją, tas buvo 
daroma atsargiau, bet nesi
liovė. Užtenka priminti Zi
novjevo bandymus rugpjū
čio mėnesį 1934 metais įro
dyti, kad būk Leninas nie
ko nepridėjo prie Markso- 
Engelso mokinimo 
klausimu.

Nei vienai minutei 
liovė jų mobilizacija 
prieš partiją. Buvo naudo
jami visoki talkininkai. Ke
letas mėnesių po Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
XV Suvažiavimo, dar nebū
damas atgal priimtu Komu
nistų Parti j on, Kamenevas 
jau pradėjo derybas su va
dais tik tsusidariusios deši
niųjų opozicijos priešakyje 
su Bucharinu. Susirišimas 
su trockiečiais nesiliovė nei 
vienai dienai; nepaisant ofi- 
cialio paskelbimo, kad ryšiai 
nutraukti, jie palaikomi bu
vo ir su veidmaininga kai
riųjų šackino - Lomanadze- 
Steno grupe—viena iš pačių 
niekšiškiausių ir veidmai- 
niškiausių Trockio grupių* 
partijos viduj.

Visa tai buvo ruošiama 
būsiančiam prieš partiją iš
stojimui. Kada turėjo įvyk
ti tas išstojimas? Niekšiš
kas priešas dėjo visas savo 
viltis ant sumušimo parti
jos, ant pralaimėjimo socia
listinės šalies. 1930, 1931 ir 
1932 metais—pamatinė vil
tis buvo ant susmukimo že
mės ūkio kolektyvizacijos. O 
gal kulokai privers partiją 
pasitraukti nuo savo pozici
jos! Gal sovietiniai ir kolek
tyviai žemės ūkiai pakriks! 
Gal gyvenimo reikmenų 
sunkumai sutrukdys Pirmą 
Penkių Metų Planą praves
ti! Gal bus sulaikyta naujų 
fabrikų ir dirbtuvių budavo- 
jimas! Gal Sovietų pinigai 
susmuks! O gal kaulėta ba
do ranka, apie kurią dar 
1917 metais fabrikantas 
Riabušinskis galvojo, pa
griebs už gerklės darbinin
kų klasę! O gal-užsienio im
perialistų karo užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungos už
duos smūgį Raudonajai Ar
mijai! Štai ant ko dėjo vil
tį Trockio-Zinovjevo grupė.

Viltis ant susmukimo ko
lektyvizacijos ypatingai su
artino Zinovjevo-Kamenevo 
grupę su veidmainio Riuti- 
no ir su Lomanadze-Steno 
grupėmis; Bet Zinovjevas ir 
Kamenevas vėl atidengti 
priešpartijiniame darbe ir 
1932 metais išmesti iš parti
jos.

O tuom kartu tuštumas 
vilčių ant kolektyvizacijos 
susmukimo ir industrializa
cijos jau pasidarė aiškus 
net priešams. Šalis eina pa
sekmingai pirmyn vadovys
tėje staliniško partijos Cen-

i

prietro Komiteto. Artinosi 
sėkmingo užbaigimo Pirmo
jo Penkių Metų Plano. Nė
ra jėgų nei viduj, nei užsie
ny j, kurios galėtų tą Sovie
tų šalies pasekmingą socia
lizmo būdavo j imą sulaikyti.

IV. I
Kas beliko daryti niekšiš

kiems priešams partijos, ku
rie dėjo viltis ant kųlokų ir 
kenkėjų? Jie susiranda nau
ją išėjimą: pasirenka kelią 
teroro. j

Riutino-Slepkovo grupė 
1932 metais dar turėjo plat
formą. Ji buvo tame, kad 
paleisti kolchozus ir panai
kinti s o v i e t i n i us žemės 
ūkius, o milžiniškus indus
trijos fabrikus atiduoti už
sienio kapitalistams konce
sijomis. Šalyj tada dar sto- 
kavo duonos. Eilė sričių blo
gai pravedė žemės kolekty
vizaciją. Buvo kortelės pa
matiniams gyvenimo reik
menims. Bet ir net tose są
lygose, kokis darbininkas 
arba kolchozninkas eis pas
kui Steno ir Zinovjevo- 
kontr-revoliucinę p r ogra- 
ma?

Atėjo 1933 metai. Eilė 
svarbiausių sričių ir Sovie
tų Sąjungos atskirų respub
likų pamatiniai nugalėjo 
šalies atsilikimą. Atėjo 1934 
m. Kolchozai ne tik sutvirtė
jo politiniai ir organizac., 
bet jie apėmė milžinišką di
džiumą valstiečių ūkių. Pa
naikintos kortelės ant gyve
nimo reikmenų. Mes jau pri
ėjome prie 1935 metų—sta- 
chanovizmo metų.

Ir štai laiku geriausių pa
sisekimų partijos darbe, 
niekšišku šūvių;iš užpakalio, 
prie savo raštinės, valdvie- 
tėj buvo užmuštas neuž
mirštamas Leningrado dar
bo žmonių vadas Sergejus 
Mironovičius Kirovas.

Labai greitai susekta, 
kad jį užmušė zinovjevie
čiai. Greitai susektas ir 
Maskvos zinovjeviečių cen
tras, kuris turėjo ryšius su 
žmogžudžiais. Zinovjevas ir 
Kamenevas buvo areštuoti 
ir nuteisti Sovietų teismo, 
kaipo kurstytojai ir įkvėpė
jai to niekšiško prasikalti
mo. Bet siūlai niekšiško žy
gio nebuvo iki galo išvynio
ti. Viskas pilnoj aiškumoj 
tik dabar atsidengė.

Pasirodo, kad jau 1932 
metais zinovjeviečiai ir troc
kiečiai savo tarpe susikal
bėjo, kad reikia griebtis or
ganizuoto teroro prieš par
tijos vadus. Jokios platfor
mos pas juos nebuvo, kad 
ją pastačius prieš Komunis
tų Partijos platformą, apart 
R i u t ino-Slepkovo platfor
mos, kuri siūlo grąžinti at
gal kapitalizmą. Bet argi 
buvo galima masėms pasi
rodyti su tokia programa?

Kad pravesti ją gyveni- 
man, Zinovjevas ir Kame
nevas davė tiesioginį įsaky
mą savo vienminčiams or
ganizuoti nužudymą draugo 
Kirovo ir kitų partijos va
dų, o pirmoj vietoj draugo 
Stalino užmušimą.

Kuo greičiau ir pasekmin- 
giau mūsų šalis ėjo prie so
cializmo, kuo augščiau kilo 
gerbūvis mūsų šalies gyven
tojų masių, tuo aiškiau su
prato zinovjeviečių ir troc- 
kiečių padugnės, kad nėra 
pas juos kito ginklo prieš 
partiją, kaip tik niekšiškas 
teroras iš užkampio, apart 
.. . .j., .. ,. 

politinio banditizmo.
Apimta entuziazmo dide

lio socialistinio budavojimo, 
darbininkų ir kolchozninkų 
armija vadovystėje Komu
nistų Partijos, vadovystėje 
jos didžiojo vado, mylimo 
drg. visų dirbančiųjų, drau
go Stalino apturėjo vieną po 
kitai pergalę, darė stebuk
lus, kurie stebino net mūsų 
priešus kapitalistiniame pa
saulyje.

Tuom pat laiku sujungtas 
centras t r o ckiečių-zinovje- 
viečių: Zinovjevas, Kame
nevas, Evdokimovas, Baka- 
jevas, Smirnovas, Mračkov- 
skis, Ter—Vagania ir kitų 
rankomis tokių pat, kaip jie, 
niekšiškų išdavikų, pagal 
įsakymus Trockio, darė sa
vo darbą, ruošė užmušystes 
iš užkampio geriausių va
dų mūsų partijos ir šalies.

Dabar jau tikrai susekta, 
kad Zinovjevas ir Kamene
vas asmeniškai reikalavo to, 
kad teroristų grupė, sekio
janti S. M. Kirovą, kaip ga
lima greičiau pravestų gy- 
veniman tą purviniausią 
darbą.

O kada visą šalį supurčiu
si žmogžudystė jau buvo at
likta, Zinovjevas bandė, 
nors ir be pasekmių, “Prav- 
doj” įtalpinti straipsnį, ku
riame jis reiškė savo pasi
bjaurėjimą, bandė savo, ju- 
došišku pabučiavimu pa
slėpti prasikaltimo pėdas.

/ Bjaurus niekšiškumas čia 
jau pralenkė visus įvykius 
istorijoj. Viena ranka pa
ruošė užmušimą partijos 
vadų. Antra ranka rašo 
straipsnį, kuriame nori pa
slėpti pėdas. Tomis pačio
mis lūpomis duoda įsaky
mus žudyti vadus ir jomis 
sako apgailėjimo kalbas. 
Pačiu karščiausiu momentu 
organizavimo užmušysčių 
mūsų partijos ir valdžios 
vadų- Zinovjevas ir Kame
nevas'* išstojo Komunistų 
Partijos XVII Suvažiavime 
su prakalbomis, kuriose 
kryžiavo josi už partijos li
nijos teisingumą, dar kartą 
ir dar kartą atsikratydami 
nuo trOckizmo.

Pamate tų pardavikiškų 
žygių buvo šaltas, gerai ap
galvotas planas: atimti nuo 
partijos jos mylimus vadus. 
Ir iki to laiko melagingomis 
kalbomis paslėpti pėdas ant 
tiek, kad kritiškame mo
mente partija atsikreiptų 
pas žmogžudžius paramos. 
Taip buvo įšskaitliavę tie 
žemiausio nupuolimo žmo
nės, nustoję visokios idėjos, 
žmonės, pas kuriuos nieko 
nėra, apart pliko karjeriz
mo ir žvėriškos neapykan
tos mūsų šalies, jos geriau
sių žmonių, socializmo, ku
ris išbudavotas prieš jų no-

Prieš tą šalį, prieš išbu- 
davotą joje socializmą jie 
pasirengę eiti ir eina su 
kuom pakliuvo—su balta
gvardiečiais, su Vokietijos 
fašistais, su fašistais bile 
šalies, tas jiems vis vien. 
Trockiečiai Francijoj—yra 
priešai liaudies fronto, dir
ba fašistų naudai. Trockie
čiai Vokietijoj—agentai Hi
tlerio. Trockiečiai Lenkijoj* 
—agentai lenkų žvalgybos. 
Ukrainoje 1934 metais bu
vo atidengtas trockiečių 
bendradarbiavimas su fa
šistais. Tas bendradarbiavi
mas buvo vedamas vadovys
tėje tokių žymių trockiečių, 
kaip Kociubinski, Naumov, 
Rapoport. Jo tikslu buvo at
plėšti Sovietų Ukrainą nuo 
Sovietų Sąjungos. Pamati
nis išrokavimas buvo—lau-

Rimas karinės pagelbos iš 
Lenkijos ir Vokietijos fa
šistų pusės. Blokas pardavi- 
kų ir liaudies priešų viltis 
dėjo į intervenciją, į išlau
kinį karą. Iš čia ir išplau
kia jų artimas susirišimas 
su Vokietijos šnipų (Gesta
po) organizacija.

Kokias gi išvadas dabar 
galima padaryti? Trockie- 
čiai ir zinovjeviečiai yra 
aršiausi priešai mūsų gim
tinės. Bet pas tuos priešus 
jau senai išrauta dirva iš 
po jų kojų. Kas gi gali 
prisijungti prie trockiečių- 
zinovjeviečių teorijos apie 
negalimybę i š b u d avojimo 
socializmo mūsų šalyj? Kas 
išdrįs įrodyti mūsų šalies 
darbininkams ir kolektyvie- 
čiams, kad trockiečių-zinov- 
jeviečių blokas buvo teisin
gas savo kovoje prieš parti
ja?

Kas gi seks nusususią, 
mažytę, nieko nereiškian
čią saujelę pardavikų, te
roristų, niekšiškų liaudies 
priešų grupelę?

Trockiečiai ir zinovjevie
čiai gali būti, gali vesti savo 
idėjinį darbą tik apgavys
tės keliu, prisimesdami par
tijos draugais, apgavinėda- 
mi ją, besinaudodami jos bi
lietu. Nustoję jau senai 
bent kokią viltį gauti sau 
mases, jie faktiškai ir atsi
sakė nuo darbo masėse. Ir 
todėl juos sunkiau buvo su
sekti.

Trockiečiai giliau užsima
skuoja, kad niekas juos ne
galėtų pažinti. Tam, kad 
apgauti pasitikinčius žmo
nes, jie šaukia apie savo iš
tikimumą partijos linijai. 
Keliu begėdiško melo, patai
kavimo jie įgauna pasitikė
jimą atskirose partijos or
ganizacijose, tarp partijos 
vadų, o dažnai net gauna 
atsakomingas vietas.

Reikia tiesiai pasakyti: 
jeigu tų pačių niekšiškiau- 
sių ir bjauriausių šalies 
priešų likučiai dar galutinai 
neišgaudyti, jeigu dar jų 
vienur kitur suranda net ir 
po partijos apvalymo ir pa
keitimo partijos dokumen
tų, — tai parodo, kad toli 
gražu ne visi mūsų partijos 
vadai turi reikalingo atsar
gumo. Bolševikas turi mo
kėti pažinti partijos prie
šus, nepaisant kaip labai jie 
bandytų pasislėpti. Jokis 
priešas neišsilaikys mūsų 
partijoj, o dar daugiau par
tijos įstaigoj, jeigu parti
jos vadai pažins savo žmo
nes, kasdien vadovaus jiems 
ir kontroliuos jų darbus.

Su trockicčių-zinovjeviečių 
padugnėmis, su pačiais 
bjauriausiais, niekšiškiau- 
siais mūsų liaudies prie
šais, su nuolatiniais apga
vikais, su profesionaliais or
ganizatoriais teroro iš už
kampio, su fašistiniais bal- 
tagvardietiškais i š s igimė- 
liais, netekusiais žmoniško 
veido, reikia kartą ant visa
dos užbaigti, neleisti jiems 
daugiau nuodyti mūsų svei
ką sovietinį orą. Sunaikinti 
piktas angis!

(Iš “Pravdos”)

POPIEŽIUS PROTESTUO
JA PRIEŠ FAŠISTŲ DVA

SIŠKIŲ BAUDIMĄ

Roma. — Popiežius vėl 
protestuoja prieš Ispanijos 
Liaudies Frontiečius, kad 
jie būk “be priežasties” šau
dą kunigus, klerikalus ir 
vienuolius. Popiežius užmir
šta, kad tie dvasiškiai bau
džiami tik kaipo fašistų tal
kininkai.

MOKYTOJAI PASMERKĖ 
HEARSTO SPAUDĄ

Pa.—
Fede-
priė-

PHILADELPHIA, 
Amerikos Mokytojų 
racijos suvažiavimas 
mė rezoliuciją prieš Hears- 
,to spaudą; pasmerkė jo vi
sus laikraščiu^ kaip atžaga- 
reiviškus bei fašistinius.

Su pirma diena rugsėjo New 
Yorko valstijoj įeina galion 
naujas įstatymas, kuris nuro
do, kad gimimo certifikatuose 
nereikia pažymėti ar kūdikis 
legališkas ar ne.

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 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas ViSniauskas 
Mana gėris, 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.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y, 

Telefonas Evergreen 8-7179

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 1-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9CC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus j 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

i ■ : _ - —
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Ldrimer St., B’klyn, N. Y<

Ne 
kada jau apsergate šalčiu.

% :



Puslapis Ketvirtas LAISVĖ Penktad., Rugpj. 28, 1936

Wilkes-Barre, Pa.
Per keletą metų Wilkes- 

Barre ir Scranton apylinkių 
“Laisvės” naudai piknikai 
gražiai pavykdavo, žmonių 
sutraukdavo apie porą tūks
tančių. Kriziui užėjus mūsų 
dienraščio parengimai ten nu
kentėjo. O pernai visai neį
vyko, nebuvo rengta.

šiemet draugai nusitarė at
gaivinti tą draugiškumo tradi
ciją. Rengia vėl pikniką. 
Kiekvienas pažangus lietuvis 
privalo būti šiame piknike ir 
rūpintis, kad . piknikas būtų 
pasekmingas.

Piknikas įvyks šį sekmadie
nį, 30 d. rugpjūčio (August).

D. M. Šolomskas

Dabar gyvenimas pilnas 
svarbių įvykių. Ispanijoje ei
na civilis karas, Vokietija di
dina armiją ir ginkluojasi bai
siu skubumu. Japonija vėl už
puola Sovietus. Tad šiame pik
nike drg. D. M. šolomskas, 
ALDLD Centro Sekretorius 
sakys prakalbą mūsų gyveni
nio bėgamais "klausimais. ’ Tai 
bus labai svarbi prakalba.

Taipgi bus graži dailės pro
grama, kurią išpildys Brook
lyn© Aido Choro mišrus Seks
tetas ir Wyomingo Merginų 
Oktetas. Bus ir šokiai pui
kiausioj salėje. Atsilankę visi 
turėsite sau puikaus pasiten
kinimo. Čia bus svečių ir iš 
tolimesnių Pennsylvanijos mie-i 
stų, bus proga su jais susipaJ 
žinti ir bendrai pasilinksminti.

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos 

Darbuotė.

Komunistų Partija turėjo 
surengus pikniką rugpjūčio 9, 
Valerijos Kaminskienės farmoj. 
Diena buvo graži ir piknikas 
buvo pasekmingas. Partijai 
pelno liko suvirš $40 del rinki
mų kampanijos.

Drg. Tomiška, Endwell Ba
kery savininkas aukavo d e 1 
partijos pikniko duoną ir rolls. 
Schwab Bakery aukojo gražų 
keiksą, kuris buvo išleistas ant 
išlaimėjimo ir kurį laimėjo 
John Katchuk iš Owego, N. 
Y. Drg. Vaicekauskas, Spring 
Forest Greenhouses savinin
kas aukojo labai gražią bes- 
kę “gladiolus”, kurios taipgi 
išleista ant išlaimėjimo ir ku
rias laimėjo d. Tomiška. Drgė 
Josephine Kasky aukojo ran
kų darbo “rug”, kurį laimėjo 
H. Edelheit. Varde Komunistų 
partijos tariu visiems partijos 
rėmėjams širdingą ačių.

Komunistų Partija del rin
kimų kampanijos rengia visą 
eilę prakalbų. Pirmutinės pra
kalbos įvyks rugsėjo 8, 9, 10, 
Binghamtone, Endicott ir gal 
but Owego, N. Y. Kalbėtojas 
bus Fred Breihl iš New Yorko, 
kuris kandidatuoja ant Komu
nistų Partijos .tikieto. Drg. 
Breihl kalbės per radio Bing
hamtone WNBF rugsėjo 8, 
tarpe 5 ir 6 valandos vakare. 
Prakalbų vieta bus pranešta 
vėliau.

Rugsėjo 18 ir 19 kalbėto- 
jum bus Robert Minor, Komu
nistų Raitijos kandidatas į 
gubernatorius, New York vals
tijos.

Prg. Minor yra labai gerai 
žinomas visų tautų darbinin
kam, kaipo puikus rašytojas ir 
geras kovotojas Už darbininkų 
reikalus. Draugas Minor yra 

tas, kuris vadovavo laike strei
ko Gallup, New Mexico ir ku
ris tapo Ku Klux Klano pa
vogtas, išvežtas į mišką ir pri
muštas. Bet tokis reakcionie
rių elgimasis negązdina d. Mi
nor, jis vėl stoja revoliucionie
rių eilėsna ir dar smarkiau ko
voja darbininkų labui.

Drg. Minor taipgi kalbės 
per radio būdamas Bingham
tone rugsėjo 18, tarpe 5 ir 6 
valandos vakare. Rugs. 19 d., 
Komunistų Partija rengia 
šaunią vakarienę pagerbimui 
d. Minor ir kad davus progą 
vietiniam draugam susipažint 
su mūsų garbingu kovotoju.

f Prakalbų ir vakarienės vie
ta bus pranešta vėliau. Visi 
įsitėmykite ir kuoskaitlingiau- 
siai atsilankykite.'

Dar bus prakalbos rengia
mos spalio 18 ir 19, kas bus 
kalbėtojom dar nežinoma, bet 
bus .pranešta vėliau. Tėmykite 
“Laisvę”.

Paskutinės, didelės ir svar
bios rinkimų kampanijos pra
kalbos įvyks lapkričio 2, kalbė
toja bus d-gė Grace Hutchins, 
kuri yra Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos iždinin
kė. D-gė Hutchins yra gabi 
rašytoja ir yra daug pasidar
bavusi darbininkų spaudai. 
Taipgi d. Hutchins yra bai
gus kelius universitetus, iš ku
rių ji apturėjo pagerbimus 
su titulais Bachelor of Arts ir 
Master of Arts.

Kaip jau yra žinoma, kad 
• Komunistų Partija rengė kas 
penktadienio vakarą “open 
air meetings” ant Yankovičio 
loto. Tas baisiai nepatiko re
akcionieriam ir jie vis bandė 
prakalbom pakenkti. Tai gra
sindami savininkui, kad vietos 
neduotų, tai trukdydami pra
kalbas. Na ir galų gale perei
tą penktadienį (tai yra rugp. 
14) pašaukė policiją ir suar
dė prakalbas.

Bet chuliganai apsigavo, 
prakalbos ir vėl įvyks toj pa
čioj vietoj ir tuo pačiu laiku, ir 
jeigu ateityje bandytų vėl 
kliudyti, tai gaus per savo ilgą 
nosį. Lai nekiša, kur nepri
klauso.

Svarbu visiems:—rugpjūčio 
28, penktadienį Komunistų 
Partijos generalis sekretorius 
ir kandidatas į prezidentus, 
Earl Browder, kalbės per ra
dio WEAF 9:15 vai. vakare 
(Standard Time), tai yra 
Binghamtono laiku. Visi įsitė
mykite ir išgirskite jo kalbą.

Pradedant su pirmadieniu 
(Labor Day) rugs. 7, 11 vai. 
vakare (Standard Time), Ko
munistų Partija rengia visą ei
lę radio prakalbų, ir bus gir
dimos visose Suvienytose Val
stijose kas pirmadienį, per 5 
savaites.

Per šias radio stotis galėsite 
girdėti New Yorko valstijoj. 
WEAE New York City, WGY 
Schenectady, WBEN Buffalo, 
WHAM Rochester, WSYR Sy
racuse.

Paskutinės prakalbos atsi
bus pirmadienį, spalio 26. Įsitė
mykite gerai, kad neužmirštu- 
mėte laiką ir stotis.

Binghamtono Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijai 
kvota pinigų pripuola $600. 

Senatorius Holt, iš W. Virginijos, (dešinėj) kalbasi su 
Coughlino sekretoriujpi. Holt išstojo prieš 

v • mainierių reikalus^ i

Del sukėlimo šios sumos vieti
niai partijos nariai aukuoja 
dienos uždarbį. Partija kvie
čia visus gerus draugus ir par
tijos rėmėjus į talką, kad pa
gelbėti surinkti šią sumą.

Gerai žinote, draugai ir 
draugės, kad rengimas pra
kalbų brangiai atsieina, o ra
dio programai dar brangiau. 
Taigi visi į talką, kiek kas iš
galite—siųskite aukas į “Lais
vę”, “Daily Workerį” arba pri- 
duokite vietiniam komitetui.

Kompartijos Reporteris.

PITTSBURGH, PA.
Smarkiai organizuojasi mė- 

sinyčių darbininkai. North Si- 
dėj, jau virš 400 darbininkų 
susirašė į Amalgamated Meat 
Cutters & Butchers Work
men’s Uniją, sujungtą su Am. 
Darbo Federacija (AF of L). 
Tai gera pradžia. Mitingai lai
komi Bohemian Hall, Vaškam 
St., N. S., 1-mą ir 3-čią antra
dienį kožno mėnesio.

Pittsburgho lietuviai, kurie 
dirbate bučernėse, visi galite 
ateiti ir įsirašyti į uniją. Da
bar įstojimas lėšuoja tik $3, 
vėliau bus $5 ir daugiau.

Unijos komitetas išrinktas iš 
9 narių. Čarteris jau gautas. 
Kaip tik susirašys apie 1,000 
narių, tai eis pas kompanijas 
ir vers pripažinti uniją. Dabar 
kompanijos negali išvaryti 
darbininkų už rašymąsi uni
jom Bosai buvo atstatę porą 
darbininkų, bet unijos komite
tas privertė atgal priimti ir 
dabar jau bijo daugiau išva
ryti iš darbo. Kadangi jau 
daug darbininkų susirašė į 
uniją, bosai negali atsilaikys 
ti prieš darbininkus.

Dar reikia surašyti Armo
urs & Co., S. S., ir Swifts, S. 
S., taipgi East Liberty 3 kom
panijas.

Unija šaukia masinį mitin
gą 30 rugpjūčio, 2 vai. dieną, 
Moose K Temple, Penu. Avė. 
Visi darbininkai dalyvaukite. 
Šitas unijos prisirengimas su
organizuoti darbininkus ski- 

jriasi nuo kitų. Unija dabar 
streiko nešaukia, bet deda pa
stangas surašyti darbininkus. 
Kaip surašys daugiau darbi
ninkų, tada vers kompanijas 
pripažinti uniją. O kada visi 
organizuoti, tuomet lengvai 
galima laimėti.

Unijistas.

Plymouth, Pa.
Ką Aš Mačiau Harrisburge

Sužinojus, kad bedarbiams 
sulaikoma ir taip jau menka 
pašalpa, būrys vyrų ir 4 mo
terys sėdom į troką ir pasu
kom link Harrisburg, Pa., į 
valstijos sostinę, kur seimavo- 
ja buržuazinių partijų atsto
vai ir leidžia tokius įstatymus, 
kurie palieka bedarbius mirti 
badu.

Pribuvus į Harrisburgą jau 
radom gana daug bedarbių, 
visokių tautų, baltų ir juodų, 
bet visų jų vienas tikslas: ko
vot, kad gyvent ir parodyt po
nams senatoriams, jog bedar

biai nesutiks badu mirti ra
miai, bet reikalaus sau ir sa
vo šeimynoms tinkamo pragy
venimo.

Apskurę ir Pusbasiai

čion vaizdas ne kokis, pa
žiūrėjus ant tų vargšų bedar
bių. Nekurie suvažiavę su vi
somis šeimynomis, prastai ap
sitaisę, apavai be padų, tūli 
virvukėmis padus prisirišę 
vaikščioja po auksu išpuoštus 
rūmus. 'Net graudu darosi pa
žiūrėjus, kaip moterys ir ma
ži kūdikiai guli pasitiesę po- 
pieras ant cementinių grindų 
nakties laku. O kiti turime sė
dėti 4-tam augšte galerijose, 
nes negalima visiems išeiti, 
kadangi užrakintų duris ir 
daugiau neleistų. Todėl vieni 
ilsėjomės, kiti sėdėjom ir taip 
išbuvom' tris savaites valstijos 
senato liame.

Ponanrjs “Vilko” Saliutas 
Į

Kada i pradeda rinktis po
nai valdininkai pradėt sesijas, 
tai galerijoj prasideda prakal
bos, visokį šūkiai, darbininkiš
kos dainos ir šiaip visokius pa
niekos žodžius meta tiesiog 
tiems reakcionieriams, pirštais 
rodydami šaukia bū-bū. Tas 
viskas man išrodo gerai, tegul 
ponai girdi ir mato, ką bedar
biai apie juos mano. Bet kaip 
pradeda švilpti, rėkti, pagaliais 
mušti, kojomis trypti, net 
ausis raižo. Tas, mano manyt- 
mu, netinka, perdaug lauki- 
niškai išrodo. Reikia kalbėti, 
reikalauti, bet ne taip.

Niekur tiek negalėtai patir
ti ir išmokti jokioj mokykloj, 
kiek išmoksti tokiam kovos 
laike. Aš niekuomet neužmir
šiu to visko; Bet kaip būna 
toki alkanų maršavimai, tai 
turėtų ne tik bedarbiai, ale ir 
dirbantieji tūkstančiais mar- 
šuoti, tai tada priverstų ir po
nus skaitytis su mūsų reikala
vimais.

Vyksim Į “Laisves” Pikniką

Jau tik kelios dienos liko iki 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
30 šio mėnesio, Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Mūsų 
komitetas dirba net viršlai
kius, kad ko geriausia publi
ką patenkinus. Gaspadinės 
taiso valgius, kad būtų ska
nūs; kiti užsako gėrimus ir 
muzikantus kviečia.

Taigi, matot, kad bus vis
ko, ko tik norėsite, tik visos ir 
visi dalyvaukite, kalbinkite 
draugus ir pažįstamus. Pada
rykim šį pikniką vienu iš ge
riausių čion buvusių piknikų. 
O tą galima padaryti, nes da
bar yra didesnė vienybė dar
bininkų tarpe. Todėl pasima
tysime 30 rugpjūčio, Valley 
View Parke.

A. K.

Wilkes Barre, Pa.
ALDLD. 12 apskritys rengia 

labai didelį pikniką. Jis įvyks 
13 Hieną rugsėjo, žemutinė j 
Wilkes-Barre (Lynd wood) da
lyje.

šis piknikas yra rengiamas 
labai svarbiam tikslui—Ameri
kos Komunistų Partijos Rinki
mų Fondui. Draugės ir drau
gai, kaip jau girdėjot, kad su
sipratę lietuviai darbininkai tu
rės sukelti $5,000 šiam svar
biam tikslui, todėl ALDLD. 12 
apskritys ir rūpinasi surengt 
pikniką, kad neatsilikt nuo ki
tų kolonijų su finansine para
ma šiam taip svarbiam tikslui.

Draugės ir draugai, vietos ir 
apielinkės! Mes turim rengtis 
į šį pikniką. Dalyvaut jame 
masiniai. Taipgi mes turime 
aiškinti ir svetimtaučiams šio 
pikniko svarbą ir kviesti juos 
dalyvaut jame. Jie supras rei
kalą ir neatsisakys dalyvaut su 
mumis. Jie parems šį ■ pikniką 
pagal išgalę. Darbuokimės, 
draugės ir draugai, kad pada
rius šį pikniką sėkmingu, kad 
apie jo rengimą visi sąžiningi 
darbininkai žinotų ir jame da
lyvautų! .

Veisė,j iškis.

Skaitytoji? Balsai
Rašytojai ir Literatūra

Tie žmonės, kurie gali gerai 
plunksną valdyt, yra laimingi. 
Bet toli gražu jie ne visi tei
singi. Jie parašo brošiūras, 
laikraščius, žurnalus, knygas, 
biblijas, giesmių knygas, žodžiu 
sakant, jie sukūria literatūrą. 
Bet tie visi raštai turi savo tik
slus. Jų didžiuma pašvęsta bur
žuazinės sistemos palaikymui. 
Jie ne visi nušviečia teisingai 
praeitį. Vieni jų šaukia guldyt 
galvas už tikėjimą, kiti už pa
triotizmą ir tt. Taip pat jie 
skleidžia įvairias tautines ir ra
sines neapykantas. Pjudo vie
ną religiją prieš kitą, rasę prieš 
rasę, tautą prieš tautą.

Draugės ir draugai, kaip il
gai mes skaitysim tokią litera
tūrą? Tik pažvelgkime, prie ko 
privedė kunigija ir kiti, nuodin- 
dami darbo klasės protą nuo
dingu dvasios penu. Jeigu mes 
ir toliau tikėsime į tas pasakas 
ir neteisingus išmistus, mes nu
stosime ir tų menkų teisių gy
venti, kokias dar iki šiol turė
jome. Kiek daug vargo turi tė
vai rūpindamiesi, kad jų vaikai 
būtų sotūs, kad jie turėtų žmo
nišką pastogę. Kiek prisieina 
vargo pernešti, kol juos užau
gini. Senovės dievam reikdavo 
atiduot kūdikiai sudeginimui 
ant laužo, šių dienų dievai, tai 
kapitalistiniai - imperialistiniai 
karai. Sunkiai užaugintus kū
dikius turim atiduoti tam bai
siajam kapitalo slibinui. Jie 
sužeisti voliojasi karo laukuose, 
keikdami tėvus, motinas ir visą 
pasaulį, prašydami kad jų gy
vybes, jų kančias užbaigtų. Tai 
vis “dievo ir tėvynės labui”, sa-. 
ko valdančioji klasė. 'O, koks 
tas dievas? Kodėl jis leidžia 
vieną kitam žudyt? Tokio die
vo vardas neverta minėt!

Nedarbo metu darbininkai 
gyvena prasčiausiose lūšnose, 
kiti išvyti į mėšlynus. Jiem 
valdančioji klasė teikia pašal
pą. Kokia ta pašalpa? Tai ne 
pašalpa! Tai pasityčiojimas iš 
darbininkų lyginasi biblijiškam 
bagočiui, kuris “teikė” pagelbą 
lozoriui.

Kiekvienas protaująs darbo 
žmogus supranta, kad tuos ne
teisingus agitatorius, žodžio ir 
spaudos, palaiko buržuazija, kad 
jų pagelba galėtų ilgiau laikyti 
darbo žmones tamsybėj. Kad jų 
pagelba valdančioji klasė galė
tų ilgiau palaikyt išnaudojimo 
sistemą.

Ką mes turim daryt, kad pa
naikinus skurdą, badą, karus ir 
visokias nedorybes?

Mes turime skaityti darbinin
kišką literatūrą. Darbininkų li
teratūra, tai tas švyturys, kuris 
veda žmoniją į teisingą ateitį. 
Jis rodo žmonijai šviesų ir tur
tingą rytojų. Stokime į darbi
ninkiškas organizacijas, susi- 
jungkime su tais darbininkais, 
kurie jau seniai yra atsipalai
davę nuo tų žalingų darbo kla
sei mokinimų. Tik bendroj ko- 
yoj mes pajėgsime pasiliuosuot 
iš tų prietarų, vargo, skurdo ir 
nelaimių. Tik bendroj kovoj 
sutraukysim amžių retežius, pa
naikinsime karus. Tik tada pa
jėgsime panaikinti visokias ra
sines ir tautines neapykantas.

Rygietis.

Binghamton, N. Y.
Išvažiavo į New Yorką ap- 

sigyvent mūsų gera draugė 
Helen Blinkevičienė. Gaila ne
tekus geros organizacijų rė
mėjos ir darbuotojos. Linkime 
geriausio pasisekimo naujam 
mieste. Su ja išvažiavo į 
New Yorką ir slaugė Bekeriu- 
tė apžiūrėti tą garsųjį did
miestį.

Sunkiai susirgo LDS 6. kuo
pos naujos narės motinėlė d. 
Linkauskienė. Ji turi dvi duk
ras: viena jau vedusi, viršmi- 
nėtos kubpos narė—kita neve
dusi; eina mokyklon. Drg. 
Linkauskai yra katalikiškų 
'pažiūrų žmonės.

Linkime greito pasveikimo.

Po 10 dienų atostogų sugrį
žo dr. J. Breivis su savo žmo
na. Jie viešėjo Kanadoj ir 
Lake George. Sakosi turėję 
gerus laikus. Dr. Breivis yra 
LDS 6 kuopos daktaras kvo
tėjas.

Sugrįžo iš ligonbučio po 
operacijos Feliksas Vaitiekū
nas. Iš pasikalbėjimų su jo 
drg., teko sužinoti, kad Felik
sas jaučiasi sveiku. Linkime 
Feliksui galutino pasveikimo.

Drg. J. Sadauskas jau svei
ksta. Teko matyt pereitą sa
vaitę, — sako, jaučiasi gerai, 
bet dirbti dar negali. Jis yra 
dar gydytojo priežiūroj. Lin
kime greito pasveikimo.

Čia paduodame aukų sura
šą, kurie draugai aukavo Ko
munistų Partijos rinkimų kam
panijai.

J. Tomiško aukojo $1; L. 
Šimoliunas ir George Work- 
Ion po 50 centų.

Po 25 centus: J. Tmochin, 
J. Mičo, Metrow, W. Charty, 
A. Pagiegala, U. šimoliūnienė, 
J. P. Vėžys, V. Kaminskienė, 
V. Kapičiauskienė, S. Kazlau
skas, Ben Brown, J. Kamins
kas, P. Stasiūnas, Martin Tū
las, E. Vitartienė ir J. Klekū- 
n as.

Henry George 19c, J. Degu
tis 15c ir J. K. Navalinskienė 
11 c.

Po 10c: A. Barzdevičienė, 
R. Janušaitis, M. Bekerienė, 
Helen Blenkičienė, C. Dzidu- 
lionis, A. Romanch, W. Žukas 
(svečias), N. Judikaitienė.

Viso surinkta $7.25.
Varde Komunistų Partijos 

širdingiausiai ačiuojame vi
siems aukotojams.

Aukų rinkėja J. K. N.

Jersey City, N. J.
Areštuotas Lietuvis 

Policmonas.

“The Jersey Journal” už 20 
d. rugpjūčio praneša, kad 
areštuotas lietuvis policmanas 
John Smith. Areštavimo prie
žastis štai kokia. Jis važiavo 
savo automobilium Grand St., 
ties Center St., susimušė su ki
ta mašina, kurios savininku 
yra A. Jackson, gyvenantis 13 
Prescott St., ir sužeidė Robert 
Peace, juodveidį, gyvenantį 
600 Grand St., kuris taisė ma
šiną prie šaligatvio. Jonas 
Smith as, ‘The Jersey Journal’ 
pranešimu, nesustojo nelaimės 
vietoj, bet nuvažiavo. Tačiaus 
kitiem policmanam jį pasivi
jus ties Bramhall Avė., sugrą
žinus į policijos stotį, egzami
navimui, pasirodė, kad Smith 
buvo girtas, bet daktaras sa
ko, kad karą galėjo “draivy- 
ti.”

Policijos kapitonas John 
Leonard pareikalavo jo “be- 
džio” ir revolverio, suspenduo
damas jį nuo darbo ir algos 
iki tyrinėjimo. Juodveidis 
Peace nuvežtas į ligonbutį, ku
riam pasirodė esą kelios žaiz
dos. John Smith kaltinamas 

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

betvarkiu važiavimu ir aplei
dimu vietos, kur nelaimė Įvy
ko.

Well, jei kaip, t a i neteks 
darbo. K. Biuras.

West Pittston, Pa., rugp. 
24.—Ištiko eksplozija ka
sykloje. 200 pėdų po žeme 
liko 5 mainieriai, nežinia ar 
dar gyvi ar jau žuvę.

Gaukite '‘Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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 atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Rainos 
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
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Pries Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

Turime pardavimui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 

' visokių namų. Taipgi parduoda
me ir biznių vietas.

Kreipkitės sekmadieniais ir 
šeštadieniais.

'Į’elefonas 1825-R

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUpTOJAS

LAISNIUQTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693



(202-205)
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SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

Ė-

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

M M M M

S

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Liberty Park Bar & Grill
1114 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Newark’©, 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 nedėldieniais ir šiaip vakarais

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

HARTFORD, CONN.
Laisves choras rengia linksmą 

važiavimą nedėlioj, 30 d. rugp. Išva-

Penktad., Rugpj. 28, 1936

So. Boston, MassPROTOKOLAS
Radio

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

(Tąsa)

Gaisras sunaikino medinės

Yorke.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

INDIANA

Herrin
iš-

Jonas Simokas,
kp.—

Laisvoji Sakyklakp.

Delei Dr. Pilkos Straipsnio

Melrose Park

Rockford.

Dr- 15

6. Laisvės Choras

WILKES BARRE IR SCRANTON APIELINKES

Praddžia 12 vai. dieną.

Orkestrą

lto- to to-Garsusis Wyoming© Merginų Oktetas

$1.00.
St.

Jerzietė.
Nuo Red. Delei tūlų priežas

čių šis rašinėlis susivėlavo pasi
rodyti spaudoj. Atsiprašome.

Johnston City
Juozas Alikonis,

Boston 
Treinavičius, J. Virbic- 

V. Kvetkauskas, S. Mi-
Pilka, M.

K. Barčienė. 
Apielinkės

kas,
chelsonas, Dr. D.
Andreliunienė, 

Bostono ir
Draugijų Komitetas.

Bridgewater
Eugene Krenčius,

Bushwick sekcijos, Brook-

3. A.L.P. B. D. Kliubas 
—$1.00.

D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD. Centro Sekreto
rius iš Brooklyno, sakys 

prakalbą.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių mažų namų savininkų pik

nikas įvyks subatoj, 30 d. rugpj. 
Martinkaus farmoje. Turėsim skanių 
užkandžių, gėrimų ir gera orkestrą 

„.L..: Važiuokite 
iki 422, už Cha- 
čia privažiuosi- 

ir sukitės po dešinei,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
Darėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Wm. V. Anesta, 
S.L.A. 350 kp. — $1.00.

(Tąsa bus)

Wilkes-Barre ir Apielinkės Lietuvių 
Žiniai

Dienraščio '‘Laisvės” piknikas įvyks 
30 dieną rugpjūčio (August), Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. Draugai, 
kurie esat išrinkti iš ALDLD kuopų 
piknike dirbt, pribūkite anksti. Kvie
čiame visą apielinkės lietuvių visuo
menę skaitlingdi dalyvaut šiame pik
nike ir išgirst pagarsėjusius daini
ninkus iš Brooklyno. Taipgi čia bus 
ir vietines dailės spėkos. Čia sueisit 
savo draugus, pažįstamus, su kuriais 
nesimatėt daugelį metų.

Visus kviečia komisija.

bus išbudavota 
laukas, kuriame 
pastatyti 23,000

Frank Paulis, 
Lietuvių Ukėsų Kliubas—

$1.00.

P. Rajūnas, 
S.L.A. 125 kp.

Stanley Worn is,
Lietuviška Teatrališka Draugystė Rūtos No. 1.

J. Pinikas,
Tarpt. Darb. Apsigynimo Liet, kp., Roseland, $1.00.

B. Narbutas,
ALDLD. 114 kp., $1.00.

Antanas Radžiūnas,
S.L.A. 12-tas Apskritys. 

Joe Bagdanskis
S.L.A. 161 kp. $1.00.

Georgetown
A. Gudauskas,

Lithuanian Citizen Club— 
$1.00.

Puslapis Penktas

Springfield
Antanas Latonis,

L.D.S. 29 kp. —
East St. Louis, Ill., ir 

Louis, Mo.
Liudvikas Bukauskas,

1. L.D.Sj 39 kp. ir 92 kp.

Clinton
Domininkas Riauka, 

S.L.A. 121 kp.
Gary

Jonas Vaitkus, J. K. Greky, 
S.L.A. 284 kp.—$2.00.

Antanas Steponaitis,
1. Liet. Demok. Lyga,
2. Liet. Darb. Paš. Dr-ja,
3. Liet. Pol. ir Paš. Dr-ja,
4. S.L.A. 284 kp.
5. L.D.S. 81 kp.
6. šviesos žvaigždės Moterų 

Dr-ja.
7. A.L.D.L.D. 123 kp.

........ $1.00.
Indiana Harbor

Albert Vinikas, 
Lithuanian Pleasure Club—

$1.00.
Steponas Bartkus,

S.L.A. 343 kp.—$1.00.
Michigan City

J. Varkala,
S.L.A. 222 kp.

MASSACHUSETTS
J. J. Bacevičius, Brone Šimai
tienė, J. Stružas,

S.L.A. 77 kp. — $3.00.
A. Symonis, S. žolynienė,

1. L.D.S. 95 kp.
2. D.L.K. Vytauto Paš.

...............$2.00.
Springfield

Jurgis Kasparas,
1. A.L.D.L.D. 7 kuopos.

K. M. Račaitis, J. Kasparas,
Petras Rauktis,

S.L.A. 158 kp.—$1.00.
Waukegan

Kazimieras Vaitekūnas,
Lietuvių Laisvės Mylėtojų 

Draugija—$1.00.
Juozas Mačiulis,

S.L.A. 262 kp.—$1.00.
Westville

Anelė Birbilienė,
S.L.A. 18 kp.—$1.00.

2. L.D.S. 20 kp.
Brockton

K. žiuris ir V. Kaunas, 
S.L.A. 17 kp. . . $1.00.

Cambridge
Kazimieras Zabitis,

Dr-stė Liet. Dukt. ir Sūnų— 
$1.00.

Juozas Bieliauskas,
Sons of Lithuania Bene

fit Assoc. — $1.00.
Dorchester

Šio Sekmadienio Liet. 
Programas.

Prašome užsistatyt savo ra
dijus — ..WHDH stoties (830 
kilocikliaus) kaip 9 :30 ryto šį 
sekmadienį.

1. Trijų Buinių orkestrą iš 
Cambridge.

2. Dainuos J. Grybas, J. Pa- 
karklis ir A. černauskas iš 
Norwood©.

3. Dialogas “Laiškas n u o 
Elėnutės.” Sulos J. Grybas ir 
J. Pakarklis, iš Norwoodo.

Po programai prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WIIDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
jranešt ir mes bandysim 
pildyt jūsų prašymus.

Steponas Minkuš,
garsintojas.

Gerb. Tamsta!
Skaitydama Jūsų straipsnį 

“Laisvės” dienraštyje ne su vi
sais Jūsų išsireiškimais suti
kau. Pavyzdžiui, sakot: “Toms 
ligoms išvyti, reikia mokslo 
žmonių”. Lietuvoj yra užtek
tinai mokslo žmonių, t. y., per
teklius inteligentų. Sakot: “Kai
miečiai su buku protu patys gy
dosi.”

Vienas dalykas, tai mokslas 
proto nepadaugina, tik ištobuli-’ 
na. Todėl, kad ir su smailu 
protu, jų aplinkybėse būdamas, 
ne ką kitaip padarytum. Pa
vyzdžiui, jeigu apsirgtom, žino
tumėt, kokių vaistų reikia, bet 
neturėtumėt pinigų ir negalė
tumėt gaut paskolos, ką tada 
darytumėt?

Ten žmonės gauna ligas nuo 
perdidelių rūpesčių, prastų są
lygų ir blogo maisto, ne “nuo 
Napoleono.” Higijeniškai gy
vent ir ligas prašalint neleidžia 
kapitalistinė sistema. Aš užtik
rinu, kad 50% žmonių, supran
ta higijieną, bet gyvenimo sun
kių aplinkybių verčiami gyvena 
tvarte sir kiaulėmis ir priversti 
kvėpuot dvokiantį orą. Taipgi 
jie turi maitintis duona, bulvė
mis ir vandeniu, sacharina užį- 
saldintų. Jie žino, kad tasj 
maistas neduoda tinkamų vi
taminų jų kūnui. Bet, jeigu jie 
valgytų sviestą, kiaušinius, tai 
jie negalėtų sumokėti palūkanų. 
Neužsimokėjusiems p a 1 ū k anų 
grasina išmetimu ir iŠ kiauly- 
džių.

Dar kas link ligoninių. Tuo! John Cotes, 19 motu jau-7:30 val- vak-> 735 Fairmount Ave. 
paciu sykiu ligonĮnej baltos lo-nuolis, nubaustas 150 d i e n ų ka še§tadienį vykti , parką susi- 
vos būna tuščios, kuomet žmo- kalėjimo už sulaužymą šešių tvarkyt, atsišaukit! — Komisija, 
nes miršta savo sulūžusiose lo-’trafiko įstatų, 
vose. Tai nereiškia, kad reikia —
statyt naujas ligonines, tai reiš
kia, kad žmonėms reikia litų. O ]yn, gyventojai reikalauja vie- 
kad būtų litų, tai. reikia gėrės- g0 prūdo toj apylinkėj.
nes tvarkos. Smetona savo ge
ležine ranka daro visus buka
pročiais. Todėl visiems aišku, anglies fabriką ant W. 25 St., 
kad Lietuvoj reikią ne ligoninių, tarp 10th ir llth Avės., New 
ne mokytų žmonių, bet naujos 
sistemos, naujos tvarkos, naujo 
prezidento.

New Yorko ir Apylinkės 
Žinios

1,132 Daugiau Policishj
Gudriai manevruojant, poli

cijos viršininkui Valentine pa
sisekė išgauti $58,132,439.21 
savo departmental 1937 me
tams. Tai yra $3,604,635.76 
daugiau už šių metų paskyri
mą.

Valentine sakė; būk mote
rims ir vyrams pavojinga £Ųeš šokiams. Kelrodis:

•T vv. , 1 r» L 4 • iKinsman Rd., S. E.vaikščioti Central Parke net ir(ftrjn Falls 4 mailės 
dienos metu, nes ten yra daug’^e .2ras.s(imkite kelią 382, vieną manę pava

žiavę, sukitės po kairei į kalną ir 
rasite pikniko vietą. Kurie 'neturite 
mašinų, tai trokai nuveš nuo svetai
nės, 6835 numeris, kaip 9 vai. ryto, 
tik už 25c į abi pusi. — Komisija.

DETROIT, MICH.
Specialė konferencija šaukiama, 

del gynimo Ispanijos liaudies, Įvyks 
L . • va-

55 Adelaide St. Taipgi išrinki-
ąČdel Apsaugojimo Civilių Teisių, 

šios konferencijos atsibūna kas pas
kutinį pirmadienį kiekvieno mėnesio. 
Daug yra organizacijų Detroite ir 
nei viena dar nėra prisidėjus prie 
šio svarbaus darbo, o jaunuoliaai 
kur gi jie, ir jiem svarbu žinot šie 
dalykai. Tad pasikubinkite draugai 
|ir organizacijos, visi atbuskim ir su- 
ikriušinkim juoduosius legionierius ir 
kitus užpuolikus. — Komisija.

(203-204)

vietų, kur piktadariai gali pa
sislėpti ir užpulti praeivius. 
Jis verkšleno, kad neturįs už
tektinai policijos apsaugoti tą 
parką.

Tais pinigais į policijos de- 
partmentą bus įtraukta dar _____  _____ , , .
1 132 vvrn Nnw Ynrkp'Pirmadieni’ 31 d. rugpi., 8 vai. va-vylų. IbVISO 1NCW I01Keikare> 55 Adelaide sti Taipgi išrb.kL 
tada bus apie 16,000 policis-.te delegatus ir pasiųskite i konferen- 
tų. Tai milžiniška armija. Ži-iciji^'lcl Apsaugojimo Civilių Teisių, 
noma, nauji policistai bus pa
naudoti Ir prieš darbininkus, 
kovojančius už geresnį būvį.

Lakūnas Arthur Romeo nu- 
sileisdinėjo ant Roosevelt or
laivių lauko, bet tuom pačiu 
sykiu iš viršaus nusileisdinėjo 
lakūnas Donahue ant tos pa
čios vietos. Pasekmėj to, ant
ras lėktuvas “atsitūpė” ant 
pirmojo ir abu lėktuvai tapo 
smarkiai sudaužyti, vienok la
kūnai nepaliesti.

- ■‘■-i-'- ■ - r ,

Plėšikai įsibriovė į Dunhill 
brangdalykų krautuvę Rocke
feller Centre ir apvogė ant 
$25,000.

New Yorko Pasaulinės Pa
rodos vietoj 
automobilių 
bus galima 
automobilių.

East New Yorko gyventojai 
reikalauja, kad niiestas pabu- 
davotų naują knygyną toj 
apylinkėj, nes dabar arčiau
sias knygynas randasi už kelių 
mylių.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko paskutinis visuo

tinas susirinkimas visų organizacijų 
narių, darbininkų, “L.” skaitytojų, 
dalininkų ir simpatikų įvyks 3 die
ną September (ketvirtadienį), Liau
dies name, 7:30 vai. vakare.

Draugės ir Draugai! Šitas susirin
kimas yra paskutinis, ant kurio turė
sime viską susitvarkyt. Labiausiai 
visi išrinkti darbininkai būkit ant 
šio susirinkimo. Iš ALDLD kuopų 
apsiėmė veik visi dirbti. Visi busų 
kapitonai būkit, nes gausit instruk
cijas, kaip veikti. Mums reikalinga 
virš 100 darbininkų; turime 87 dar
bininkus. Iš kolonijų draugai su bu- 
sais atvažiuos vėliau, todėl philadel- 
phiečiai ko anksčiausia turi būt ant 
parko. Suneškit išplatintus įžangos 
tikietukus. Stengkitės pribūti ant

s 
s

S
S

Piknikas‘Laisvčs’ Naudai
Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

Yra Šokiam Salė
ir Grieš Šauni

Nedėlioj,

Bus August 30-ta v’ 4
Valley View Park
INKERMAN, PA.

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, 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)

Dr. L ZINS- “

žiavimas atsibus pamaryj. Busas iš
eis nuo svetainės, 57 Park St., 10 
vai. ryto. Tikietus galima gauti pas 
drg. Beržinį ir pas drg. E. Ramošką, 
arba užsiregistruokite pas svetainę. 
Nepasivėluokite, nes gailėsitės. Taip
gi sugrįžtant nesivėluokite, nes galė
site būt palikti. — Komisija.

(202-203)

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestcry—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame irtGerais 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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
Isitėmyti adresa ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M.1

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Skaitlingai Susirinkite Išgirsti Puikią Programą
Dainuos Aido Choro mišrus sekstetas iš Brooklyno, ir Wyoming, Pa., Merginų 

Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

■ TRU-EMBER COAL COMPANY
\ (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

f
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Pradedant su 31 rugpjūčio, 
Arcadia Hall, 918 Halsey St., 
Brooklyne, WPA Federalio 
Teatro Projekto vienetą vai
dins muzikališka komediją 
“Moving Along.” Sekamomis 
savaitėmis bus vaidinama “Ali 
American Minstrels,” “Be 
Seated” ir “Clap Hands”. Iki 
šiol toki 
Brooklyno Majestic Teatre ir 
ant teatrinio laivo “Bucca
neer.”

vaidinimai buvo

Aidiečiy Ir Jų Pritarėju 
Susirinkimas

SU-

at-
2.

Rugpjūčio 28, penktadienio 
vakarą, “Laisvės” svetainėj, 
46 Ten Eyck St., Brooklyne, 
įvyks lietuvių Aido Choro 
sirinkimas.

Dienotvarkė: 1. Veikimo 
skaita už pereitą metą,
Choro valdybos perrinkimas, 
3. Diskusijos ir sumanymai, 
taip pat bėgamieji reikalai.

Prašome choro narius, 
taipgi visus Brooklyn© lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti į 
sį svarbų susirinkimą.

Choro Sekretorius, 
V. KUNIGĖNAS.

Jaunimas įsikraustė Ofisan
Jaunuolių bedarbių būrys iš 

35-kių asmenų susikraustė 
Nac. Jaunimo Administracijos 
centralinėn raštinėn, 265 W. 
14th St., ir atsisako išeit iki 
bus suteikti darbai. Keletą sa
vaičių atgal jiem darbai buvo 
žadėti, bet iki šiol negavo.

Vienos Dienos Streiku 
Gavo Koncesijas

dir-
pas-

** šešios dešimt vaikinų, 
bančių kailių industrijoj 
lais, ir būdami pasiskirstę po 
40 skirtingų šapų, paskelbė 
streiką pereitą trečiadienį. Vi
sų, apart dviejų, bosai sutiko 
išpildyti jaunuolių reikalavi
mus: pakelti po $3 į savaitę 
silgas ir duoti 44 valandų dar
bo savaitę. Paslai sustreikavo 
dėlto, kad 12-kos iki 15-kos 
dolerių į savaitę neužteko 
gyvenimui.

Mezgėjai Už CIO

pra-

Mezgėjų Darb. Unijos Jung
tinė Taryba pasiuntė laišką 
Am. Darbo Federacijos prezi
dentui Green, išreikšti apgai
lestavimą, kad Am. D. Fed. 
Pildančioji Taryba taip blogai 
atsineša į ‘Tokį svarbų klausi- 

- mą, kaip organizavimas milio- 
nų neorganizuotų darbininkų.” 
Unija ragina atšaukti suspen
davimą unijų, parėmusių CIO 
(Industrinės Organiz a c i j o s 
Komitetą), kuris išimtinai rū
pinasi organizavimu neorgani
zuotų .

Proga Išgirst Browderio ] Prieš Pabranginimą Pieno 
Prakalbą Per Radio

Nors daugeliui komunistų ir 
jiems artimų .žmonių suteikta 
galimybė asmeniškai išgirsti 
komunistų kandidatą į prezi
dentus Browderj, jam sakant 
prakalbą 27 rugpjūčio, Coney 
Island Velodrome, tačiau Ko
munistų Partija įmato, kad ne 
visiem lemta ten būti. Brook
lyne ir New Yorke bei apylin
kėse gyvena milionai darbo 
žmonių. Kiti milionai gyvena 
po visą šalį. Dėlto jiems bus 
auksinė proga išgirsti darbo 
žmonių vado kalbą per radio.

Draugas Earl Browder kal
bės per radio šį penktadienį, 
10:15 vakaro, N. Y. dienos 
šviesos taupinimo laiku, iš sto
ties WEAF. Prakalba bus per
duodama po visą šalį per Na
tional Broadcasting Kompani
jos sistemą. Ši bus pirmoji iš 
8-nių prakalbų, kurioms jau 
padaryta kontraktas su minė
ta kompanija.

Priminkit apie šią progą 
darbininkams dirbtuvėse ir vi
siems, su kuriais susieinate.

Bronx moterų delegacija 
lankėsi pas Borden’s kompani
jos viršininką, protestuodamos 
prieš pabranginimą pieno. Jos 
pabrėžė, kad pakėlimas cento 
ant butelio atims 
nuo vaikų. Pieną 
reikalo. Minėta 
1934 m. padarė
pelno, o 1935 metais jos pel
nas jau siekė $4,842,000, pa
kilo 8 nuošimčiais. Ir dar nori 
kelti pieno kainas, dar jiem 
negana pelno.

Harlemo Liaudies Partija 
Pradeda Rinkimu Vaju

Porto Rico Politiniu 
Kaliniu Gynimas

Komitetas Gynimui Porto 
Rico Politinių Kalinių šaukia 
demonstraciją šeštadienį, že
majame Harleme, protestui 
prieš nuteisimą Albizo Cam
pos ir aštuonių kitų vadų, ko
votojų už portorikiečių nepri- 
k 1 a u s o m y bę. Juos kaltina 
“suokalbiavime prieš Jungti
nes Valstijas.”

Kongresmanas Marcantonio, 
kuris juos gina teisme, esąs 
pasižadėjęs patsai vadovauti 
maršavimui ir kalbėti demon
stracijos užbaigimo mitinge, 
prie 5th Avė. ir 110th St., 
Harleme.

Williamsburgo Bedarbiu 
Kovos ir Planai

šią savaitę įvykusiam susi
rinkime, organizatorius rapor
tavo, kad demonstracijos prie 
šelpimo biuro centralinės raš
tinės, 902 Broadway, N. Y., 
pavyko neblogai. Dalyvavo 
daugiau 1,500 masiniam pikie- 
te. O kas liečia pašalpą, tai 
bus sunku iš suakmenėjusių 
elementų išprašyti be paskel
bimo griežtos kovos.

Mes pereitą savaitę pikie- 
tavome šelpimo įstaigą, 1066 
Lorimer St. Pikietas eina ir 
šią savaitę, bet galutinų rezul
tatų nesimato.

Kraustomos j Naują Vietą.
šeštadienį, rugpjūčio 29, 

persikraustysim į naują vie
tą, nuo 237 S. 4th St. į 26 Ten 
Eyck St. Nariai ir pritarėjai 
prašomi padėti pernešti bei 
pervežti rakandus.

Kaimietis.

Važiuokite Busais į “Laisves” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyno 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 “Laisvės”

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO

• $ ;
' ¥

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

porą batų 
kelti nėra 
kompanija 
$4,490,000

Gengsteriy Dvikova 
Revolveriais

Šį penktadienį Harlemo gy
ventojai pradės rinkimų kam
paniją Visos Liaudies Partijos 
-vardu. Tuo tikslu turės mitin
gą YMCA bildinge, 180 W. 
135th St. čion bus nominuoti 
kandidatai įvairioms vietoms. 
Vienu nominatu bus ir Angelo 
Herndon, jaunas pietinių vals
tijų darbininkų vadas, kuris 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo pastangomis ir masių 
spaudimu tapo laikinai paliuo- 
suotas iš Georgijos “chain 
gang” kalėjimo. Jo byla da
bar perkelta į J. V. augščiau- 

teismą.

čia

pa- 
bet 

buvo 
Motina

sį
Cook ir Morrell Sts. apylin

kėje, Brooklyne, du gengste- 
riai bebėgdami šaudėsi viens į 
kitą. Tai įvyko 2:40 vai. po 
pietų ir šimtai vaikų ir suau
gusių šoko iš pavojaus 
kuomet kulkos prądėjo 
į visas puses.

Vienas gengsteris,
Katz, 30 metų, 194 Ellery St., 
tapo pašautas dviem kulkom 
ir nuvežtas į šv. Katarinos li- 
gonbutį kritiškoj padėtyje, o 
antrasis pabėgo. Vienok Katz 
atsisako duoti policijai infor
macijų apie jo priešą.

Liet. Radio Per Pietus

kelio, 
lekioti

Artie

Radio programos per pietus 
stoties WBNX,

cycles, prasidės šį šeštadienį, 
12 vai. dieną. Jos bus šešta
dieniais ir pirmadieniais tuo 
pat laiku. Vadovauja V. Ma
tusevičius, kuris veda progra
mas 10 vai. rytais ir ketvirta
dienio vakarais 8 vai., iš sto
ties

iš 1350 kilo-

WMBQ, 1500 kc.
Rep.

Teisėjas Atmetė Drausmę
Teisėjas Pecora atmetė pi- 

kieto drausmę, kurią norėjo 
išgauti Intner Kompanija prieš 
savo darbininkus, paskelbu
sius streiką, prieš algų kapo
jimą ir už pripažinimą 
kandų Apmušėjų Unijos 
kalo 140.

Ra- 
Lo-

Komunistu Iždininko Byla 
Atidėta iki 2 Rugsėjo

David Leeds, Komunistų 
Partijos New York o valstijos 
iždininkas, buvo areštuotas 
Madison Sq. Garden masinia- 
'rtie susirinkime 18 rugpjūčio, 
kaltinimu, kad be policijos lei
dimo rinkęs aukas Ispanijos 
darbininkams, kovojantiems 
prieš fašizmą.

Jo teismas įvyko trečiadienį, 
300 W. 54th St. teismabutyje. 
Šnipai neturėjo prieš jį lega
lių kaltinimų, tik todėl areš
tavo, kad jis yra Komunistų 
Partijos iždįninku. Teisme jo 
užklausė:

—Ar tu paskelbei aukų rin
kimą ?

—Ne. Paskelbė moteris, ku
rios vardo neteko sužinoti. Bu
vo leista publikai nubalsuoti 
ir ji sutiko aukoti Ispanijos 
darbininkų paramai.

—-Kiek tų aukų tau perda
vė ?

—$5,737.51.
—Ką tu darei su tais pini

gais?
—Tą patį vakarą perda

viau unijų įsteigtam Ispanijos 
Raudonojo Kryžiaus šelpimo 
fondui, o ant rytojaus gavau 
pakvitavimą 
kad pinigai 
kvitas.
\ Paaiškino, 
rinkimą buvo 
leidimo iš policijos, bet ne
gauta. Ginantis advokatas pa
stebėjo, kad La Guardia rinko 
aukas Italijos Raudonam Kry
žiui be leidimo ir toj pačioj 
svetainėj, bet ta pati policija 
jo n e areštavo.

Amerikos viešoji ir slaptoji 
policija nieku neblogesnė už 
nabašniko Rusijos Mikės po
liciją. Ji nesivaduoja nei jo
kiomis taisyklėmis ar žmoniš
kumu, lenda, kaip ilgaveidės, 
kad tik kaip nors įkandus 
darbininkų judėjimui.

Kaimietis.

nuo Dubinsky’o, 
jau pasiųsti, štai

kad prieš susi- 
reikalauta ir

M—M—i il'nwU.................. .

Pasirašė Sutartį Su 
Streikieriais

Dešimts megstinių audinių 
šapų savininkų pasirašė su
tartį su streikieriais pereitą 
antradienį. Viso lig šiol pasi
rašyta su 84 šapų savininkais. 
Vėliausia pasirašiusiomis yra 
sekamos: Superior Knitting 
Works, Vassar Knitting Mills, 
Atlantic '& Pacific Knitting 
Mills, Bedford knitting Mills, 
Edmar Textile< Co., Jarco 
Knitted Sportswear, Inc., Wm. 
Levin, Mendel, Paul-Mar, 
Shidlovsky Mills.

Jaunuolis Apalpo Iš Bado
——------------ - v

Išbadėjęs, išalkęs 17 metų 
jaunuolis John Raychel svy
ruodamas įėjo į Brooklyno 
Beth-El ligonbutį 3 vai. ryto 
ir apalpo. Jis gyveno su tė
vais Elizabethe, bet negalėda
mas ten gauti darbo, išvyko 
New Yorkan. Per tris dienas 
jis nevalgęs trankėsi Brook
lyne, bet sužinojo, kad ir 
nėra darbo.

Jo tėvai mėgino gauti 
šalpos iš N. J. valdžios, 
pašalpos departmentas 
atsisakęs tą daryti,
prašo policijos, kad parvežtų 
jos sūnų, nes ji neturi pinigų 
jo kelionei.

Iš Bedarbių Teismo
Pirmadienį, Bridge Plaza 

teismabutyje, buvo aštuonių 
bedarbių teismas. Jie buvo 
kaltinami už pereitą savaitę 
Įvykusias demonstracijas prie 
šelpimo biuro, 1066 Lorimer 
St., Brooklyne. Dalykas dėjo
si taip:

Lietuvė moteris atėjo į šel
pimo įstaigą reikalauti pašal
pos. Jinai buvo išbadėjusi ir 
apalpusi parvirto. Komitetas 
griežtai reikalavo jai pašal
pos. Administracija atsisakė 
pildyti reikalavimus. Komite
tas pašaukė ligonvežimį. Pri
buvo policija. Moterį nuvežė 
į ligoninę, o komitetą arešta
vo už “betvarkės kėlimą”.
Per Tarpt. Darb. Apsigyni

mo advokato pasidarbavimą 6 
paliuosavo. Tačiaus du vis 
vien nubaudė po 10 dienų ka
lėjimo. Vėliau paleido 30-čiai 
dienų bandymo; jeigu per tą 
laiką neprasikals, tai bausmė 
bus panaikinta. Kaimietis.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA
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BROOKLYNO LIETUVI
_____ ________ ____ _ "■T--?.1.1

[AI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229• _

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040 

—____;---- --------—----------------

ir Trumpos Zinutės
■ rn j

Sumušė ir Areštavo 
24 Bedarbius

Prie šalpos biuro, Arthur 
Tremont Avenues, Bronx,ir

12 vyrų ir tiek pat moterų ta
po sumušti ir suareštuoti už 
pikietavimą biuro. Jie reika
lavo pakelti pašalpą 40% ir 
nediskriminuoti pavienių be
darbių. Juos kaltina uetvar- 
kiame elgesyje. Pikietai atsto
vavo keturias Bedarbių Tary
bas toj apylinkėj. Tarpt. Darb. 
Apsigynimo advokatas gina 
areštuotus.

Whitehall subvės stotyje 
sugedo traukinys ir tuomi su
laikė pasažierius 22 minutes, 
kol jis buvo sutaisytas.

Vakar elektros kėdėj nužu
dytas Charles Rogas, a nuteis
tas nužudyme pačios ir trijų 
metų sūnaus.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Anna Pfeffer (švabiutė), 31 
metų, 552 Ridgewood Ave., 
mirė rugpjūčio 25 d., Laidos 
rugpj. 28 d., šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Pavyzdingas Pikietas
Prieš Weiss & Klau aliejuo

tų staltiesių ir langų užlaidų 
išdirbėjų įstaigą, 4,62 Broad
way, vedamas kovingas pikie
tas. ši firma daro milioninę 
apyvartą kas metą, bet labai 
bijo unijos. Streikas tapo iš
šauktas dėlto, kad firma pra
varė 11 darbininkų už unijinį 
veikimą. Reikalaujama su
grąžint pravarytus darbinin
kus, pripažint uniją, duot 44 
vai. darbo savaitę ir algų pa
kėlimą. Jų vidutinės algos yra 
po $15 į savaitę.

'Zosė Harris, 45 m. amž., 12 
Manhattan Avė., mirė rugpjū
čio 26 d., šv. Katarinos ligoni
nėj. Bus palaidota rugpjūčio 
28 d., Alyvų kalnelio kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).
(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

IŠRANDAVO.IIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienai arba dviem ypatom. Yrn 
visi parankumai ir šiluma. Atsišau
kite sekamai: J. Lukoševičius, 1137 
Black Ave., East N'ew York, Brook
lyn, N. Y.

(202-203)

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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai 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 8-8520

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

pBf r.

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, Appl^ Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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




