
KRISLAI
Lietuva ir Naziai.
Būtinai Perskaitykite. 
“Rusai” ar Ispanai? 
Bijo drg. Gallacherio.

Rašo S. Laisvietis.

Kai Smetona padare preky
bos sutartį su Vokietija, iš abie
jų pusių buvo viešai reiškiama 
džiaugsmas, jog tai bus ne tik 
bizniškas, bet ir politinis susi
artinimas tarp tųdviejų šalių.

Viešai neva džiaugdamiesi 
naziai del gerų santikių sumez
gimo su Lietuva, tačiaus, slap
ta kasa Lietuvai duobę.

Hitlerio propagandos ministe- 
ris Goebbels tuo pačiu laiku iš
leido slaptą aplinkraštį Vokieti
jos spaudai, visai uždrausdamas 
kritikuot Lenkiją bei jos poli
tiką. Tame aplinkraštyje jis sa
ko :

“Dabartiniu laiku Lenkija 
mums reikalinga, kad bendrai 
išristumėm Klaipėdos ir Danzi- 
go klausimus. . . Klaipėda ir 
Danzigas bus prijungti prie Vo
kietijos, o Lenkijai bus dalinai 
atlyginta Lietuvos lėšomis.”

Šį nazių propagandos minis- 
terio aplinkraštį išspausdino 
“Polonia,” Lenkijos Krikščionių 
Demokratų Partijos organas. Iš 
to vėl matome, kiek hitlerinin
kams tereiškia jų pasirašomos 
sutartys ir vieši “garbės žo
džiai.”

Visi perskaitykite šiame “L.” 
numeryje, kaip nušviečia troc- 
kistų bylą G. Dimitrov, Komu
nistų Internacionalo generalis 
sekretorius. Čia, be kitko, pama
tysite, jog šešiolikai teisiamųjų 
trockistų buvo duota pasirinkt 
sau advokatus, šaukt savo pu
sės liudytojus, reikalaut įrody
mų patikrinimo ir tt.

Bet jie nuo visa to atsisakė. 
Kodėl? Todėl, kad viešame teis
me buvo dokumentais, faktais, 
paveikslais ir kitokia medžiaga 
pirštu prikišamai įrodoma kri
minaliai jų darbai ir planai. Ne
ginčijamais faktais prispirti 
prie sienos, jie pamatė, jog 
bergždžias dalykas būtų dar 
gintis bei teisintis. Tik todėl tie 
nenaudėliai ir prisipažino.

Ispanai Majorca salos gyven
tojai nustebo, kad iš Ispanijos 
atsiunčiami liaudies milicinin
kai prieš fašistus moka ispa
niškai kalbėti.

Fašistai buvo jiem primelavę, 
būk už demokratinę valdžią Is
panijoj tekovoja “tik sovieti
niai rusai,” kaip praneša New 
Yorko “Times” korespondentas 
Walter Duranty.

Roosevelto valdžia užtrenkė 
ir užrakino Amerikos duris 
Anglijos komunistų vadui, sei
mo atstovui drg. Wm. Galla- 
cher’iui. Bet jinai plačiai atida
ro šios šalies duris ir nusilenk
dama priima fašistinius latrus 
iš Italijos ir Vokietijos ir šni- 
piškus Japonijos militaristus.

Neįleidžiant drg. . Gallacherį 
nei pasimatyt su savo seserimis 
Jungtinėse Valstijose, Roosevel
to valdžia, turbūt, nori pasiro
dyt Amerikos kapitalistams, 
kad jinai yra lygiai priešinga 
“raudoniesiems,” kaip ir Hears- 
to-Landopo fašistiniai republi- 
konai.

Čia naujas gėdingas Roose- 
sevelto nusileidimas reakcijai!

Brooklyn© komunistų praei
tame susirinkime drg. A. Bim
ba sakė, jog pasikalbėjimuose 
su draugais-pritarėjais kolonijo
se jie išreiškia šiokios bei to
kios kritikos del “Laisvės” ži
nių ir bendro turinio. Jie turi 
ir naudingų patarimų. Bet tiem 
draugam trūksta atsidėjimo su- 
rašyt ir pasiųst savo nuomones 
mūsų dienraščiui. O tatai būtų 
labai pageidaujama ir naudin
ga.

Rio d e Janeiro.— Pusiau- 
fašistinė Brazilijos vyriau
sybė areštavo dar 17 komu
nistų, kuriuos melagingai 
kaltina, būk jie norėję išžu- 
dyt policiją. *

’ -....... . .. .... ...................... —
Pirmas Lietuviu 
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Lenky Mainieriy Bado, Troš
kulio, Liūdesio Streikas

Maladombrowskoj, Augš- 
tojoj Silezijoj, Lenkijoj, 300 
angliakasių jau penkta die
na streikuoja badu ir troš
kuliu, neidami iš kasyklos 
gelmės ir atsisakydami bet 
ką valgyti bei gerti. Sykiu 
jie gieda “liūdesio himną,” 
kuris pro kasyklos skylę 
yra girdimas viršuj; o ten 
susirinkusios mainierių mo
tinos, žmonos ir vaikai, gar
siai raudodami, nuolat pi- 
kietuoja įėjimą į kasyklą.

Šis graudulingas streikas 
yra vedamas tuo tikslu, 
kad priverst kompaniją at- 
mokėt ilgai užvilktas mai- 
nieriam algas.

NEĮLEIDŽIA ANGLIJOS
KOMUNISTO I AMERIKA

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų užsienio rei
kalų ministeris C. Hull nu
sprendė nei vienai dienai 
neįleist į šią šalį drg. Wm. 
Gallacherį, komunistą An
glijos seimo atstovą. Drg. 
Gallacher reikalavo, kad jį 
iš Kanados įleistų į Jungti
nes Valstijas tik pasimatyt 
su savo seserimis, gyvenan
čiomis šioje šalyje.

Nesitiki Prasimuši Per 
Liaudies Frontą

MADRID. — Liaudies 
fronto milicininkai išmušė 
fašistus iš kelių pozicijų 
Leon šlaituose, Guadarra
ma kalnuose.

Liaudies frontieciai suga
vo fašistų generolo Molo 
radio pranešimą, kad jis ne
sitiki prasimušt per respub- 
likiečių eiles Leon tarpkal- 
nėse. Sakoma, kad fašistai 
čia pritrūko amunicijos.

Madrid. — Respublikos 
milicininkai nukirto fašistų 
gelžkelio liniją tarp Meri
jos ir Caceres.

ISPANŲ LIAUDIS ĮNIR
TUS PRIEŠ LAUKINIUS 

MOROKKIEČIUS
Madrid. — Ispanų fašistų 

komanda buvo pasididžia
vus, kad jos morokkiečiai 
kariai rankinėmis, granato
mis ir durtuvais išžudę dau
gelį Liaudies Frontiečių ties 
Navalperaliu, Guadarramoj, 
ir užėmę jų poziciją. Ispa
nijos vyriausybė užginčija 
tą žiaurūnų morokkiečių lai
mėjimą ir sako, kad darbi
ninkų milicija juos ten 
smarkiai sumušė, 80 nukovė 
ir daugelį sužeidė.

Ispanijos žmonės yra ypa
tingai įnirtę prieš fašistus 
del to, kad fašistai naudoja 
prieš Liaudies Frontą gal
važudžius iš Užsieninio Le
giono ir specialiai sužvėrin- 
tus maurus iš ispaniškos 
Morokkos.

London. — Pranešama 
kad Ispanijos fašistų mo
rokkiečiai kareiviai nužudę 
150 savo oficierių.
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TROCKISTAI GADINO SOVIETU BOVELNĄ, 
ARDE LAUKU LAISTYMO KANALUS

GADINIMO DARBUI VADOVAVO T. RĘINGOLD, 
VIENAS Iš JAU SUŠAUDYTŲ TROCKISTŲ

Maskva. — Sovietų vy
riausybė surado, kad troc- 
kistai sabotažavo, gadino 
Sovietų bovelnos (medvil
nės) gamybą. Kuomet med
vilnės vyriausiu administra
torium buvo trockistas T. 
Reingold, jis paskyrė kitais 
viršininkais tos pramonės 
savo sėbrus, kurie jam pri
žadėjo gadint medvilnės 
auginimą ir naikint jau su
valytą bovelną. — T. Rein
gold buvo vienas iš tų 16 
trockistų, kurie pereitą pir
madienį tapo sušaudyti už 
ž m o g ž u diškus sumokslus 
ant Sovietų vadų gyvybės.

Pernai trockistai viršinin
kai paliepė suimti nuo lau
kų dar žalią bovelną; pagal 
jų įsakymą, ta bovelną bu
vo sukrauta atvirame ore,

Ispaną Fašistą Legio
nieriai Sukilo ir 
Išžudė Oficierius

MADRID. —Andalūzijoj, 
Ispanijoj, sukilo batalionas 
kareivių iš ispanų Užsienio 
Legiono prieš fašistus savo 
oficierius ir beveik visus 
juos išžudė.

Biriatou, Franci j a.—Trys 
pabėgėliai kareiviai iš ispa
nų fašistų Užsieninio Le
giono pranešė, had tarp le
gionierių išsivysto pavojin
gi bruzdėjimai prieš, fašis
tus. Del to fašistai koman- 
dieriai buvo priversti at
šauki visą 550 legionierių 
būrį iš mūšių linijos ties 
Irimu. Jų vieton pastatė ka
raliaus sugrąžinimo šaltnin- 
kus-“karlistus.” Auga vis 
aštresni kivirčiai tarp užsie
ninių legionierių ir karali- 
ninkų.

Francijon pabėgusieji le
gionieriai sako, “mes nebe
norime kariaut prieš savo 
brolius.”

Fašistą Pasigyrimai
SEVILLE, Ispanija.—Fa

šistai giriasi, kad jie pasiva
rę tris mylias pirmyn Gua
darrama kalnuose. Garsina
si, būk tuom jie “nuvalę” 
sau kelią į šalies sostinę 
Madridą. Fašistai skelbiasi, 
kad atmušę 6,000 liaudies 
milicininkų ties Saragossa.

Burgos, -Ispanija. — Fa
šistai praneša, kad jie už
ėmę kelias pozicijas Cerro 
Nevero apie 40 mylių nuo 
Madrido. Jie taipgi skelbia
si, būk sunaikinę septynis 
respublikos orlaivius.

Madrid. — Ispanų val
džios lakūnai numušė že
myn fašistų lėktuvą, kuris 
buvo numetęs tris ar ketu
rias bombas, taikydamas į 
vietinę orlaivių stotį.

ir taip liko supūdyta 250,- 
000 pundų bovelnos.

Sovietinėj vidurinėj Azi
joj po priežiūra trockistų 
viršininkų būvį) taip praves
ti medvilnės laul$ų laistymo 
kanalai, kad jie tuoj iro ir 
griuvo. Ritose j vietose troc
kistai panaudojo kanalus 
tam, kad užplūkdyt laukus 
sūriu vandeniu ir sudaryt 
pelkes, kur galėtų veistis 
pavojingi malarijos uodai.

Tuos niekšiškus darbus 
dirbdami, trockistai bažijo
si, kad esą tikriausi “stali- 
niečiai’ bolševikai. Paga- 
liaus, betgi krito ant jų nuo
žiūra; ir kada Sovietų vy
riausybe pavarė T. Reingol- 
dą iš medvilnės pramonės 
administracijos, tuoj stam
biai pagerėjo medvilnės ga
myba.

Smerkia Franciją ir An
gliją už Nedavimą Pa

geltos Ispanijai
’ i

MADRID. — Ispanijos 
sociali stų vadas Idalecio 
Prieto karčiai smerkia 
Franci jos ir Anglijos val
džias, kad jos neduoda pa- 
gelbos Ispanijos respublikai. 
Tuo tarpu Mussolinis ir Hit
leris visais galimais būdais* 
ginkluoja ir aprūpina Ispa
nų fašistus, kariaujančius 
prieš demokratinę valdžią.

Prieto nurodo, kad tokia 
savo politika Anglija ir 
Franci j a daro iš Ispanijos 
“europišką Ethiopiją.” Jis 
taipgi perspėja Angliją ir 
Franci ją, kaip joms pačioms 
skaudžiai atsirūgtų, jeigu 
Ispanijoj laimėtų vietiniai 
fašistai sykiu su Hitleriu ir 
Mussoliniu.

Fašistai Vėl Atmesti 
Atgal IrunoĮ Fronte 

BIRIATOU. — Ispanų fa
šistai rugp. 27 d. išnaujo 
atakavo respublikos gynėjus 
ties Irimu, šiauriniame pa
jūryje. Bet respublikiečiai 
juos smarkiai atmušė atgal 
su dideliais nuostoliais už
puolikams.

New York “Times” kores
pondentas praneša, jog šia
me fronte fašistai jau atro
do nuvargę. Jis giria res- 
publikiečius artileristus, ku
rių kanuolių šūviai puikiai 
pataiko į priešų pozicijas. 
Respublikiečių kanuęlės iš
ardė ir svarbiausią fašistų 
kelią nuo Pamplonos į Iru- 
ną.

Per trejetą dįenų fašistai 
pažengė pirmyn tik apie 
500 mastų poroj nesvarbių 
pozicijų, o jų nuostoliai bu
vo labai stambūs.

Fašistai būvį) pasigyrę, 
būk pasiekę Sarį Sebastiano 
priemiesčius; bet tai naujas 
jų melas.

Amerikoj Galėsianti Susida
ryt Milžiniška Dykuma

BISMARCK, North Da- 
kotą.—D i d ž i ų jų Lygumų 
Sausros Komitetas perspėjo 
atvykusį prezidentą Roose- 
veltą, kad tos buvusios der
lingiausios lygumos vidur- 
vakarinėse valstijose galės 
pavirsti milžiniška dykuma 
(pūstyne), apimančia 40 
milionų akrų žemės, jeigu 
dar keletą metų pasikartos 
ten sausra. Komitetas rei
kalavo, kad valdžia dėtų vi
sas pastangas įrengti dirbti
ną laistymo-drėkinimo siste
mą tuose plotuose ir atlikti 
kitus darbus, kuriais galima 
būtų išgelbėti Didžiųjų Ly
gumų žemę.

MANCHUKUO PARTIZANAI 
NUKOVĖ DAR 21 JAPONĄ

TOKIO, rugpj. 28. — Val
diškomis Japonijos žiniomis, 
Manchukuo partizanai, ko
vojantieji už sayo krašto pa- 
liuosavimą nuo Japonijos, 
bėgyje dviejų paskutinių sa
vaičių užmušė dar 21 japo
nų karį, tame skaičiuje ir 
kapitoną. Tuos kovotojus 
japonų valdininkai vadina 
viso labo tiktai “banditais.”

Šnipai Išgelbėjo Kelis 
Tūkstančius Fašistą
IRUN. — Ispanijos liau

dies frontieciai mainieriai 
buvo pakasę dinamito dido
kame plote San Sebastiano- 
Iruno fronte ir sujungę di
namito gabalus elektrinėmis 
vielomis. Jie žinojo, kad fa
šistai eis mūšin per šį plotą; 
tuomet liaudies milicininkai 
būtų tik paspaudę elektros 
knypkį, ir kokie 7,000 fašis
tų būtų like oran išnerti. 
Bet, matyt, fašistai turėjo 
savo šnipų ir tarp respubli
kos gynėjų. Todėl, pirm ei
nant atakon, fašistai nukar
pė vielas, jungiančias dina
mitą su padegančiąja elek
tros batareja.

To nežiūrint, paskui res- 
publikiėčiai vis tiek laimėjo 
mūšį ir atėmė iš fašistų 
plačią aikštę.

Respublikiečiai Nuskandino 
Fašistu Laivą, Sunaikino 23 

Priešu Trokus
LISBON, Portugalija. — 

I s p a n i j os respublikiečiai 
praneša, kad jie savo lėktu
vų bombomis nuskandino 
fašistų laivą “Espanta Cin- 
co,” pilną .prikrautą ginklų 
ir amunicijos. Malagoj jie 
nukirto žemyn du fašistų 
lėktuvu. Keli liaudies milici
ninkai su vietinių žmonių 
pagelba užklupo ir sunaiki
no 23 fašistų trokus.

Lėktuvų kovoj virš Cadi- 
zo, respublikiečiai lakūnai 
nušovė žemyn tris fašistų 
orlaivius.

San Sebastian. — Ispanų 
respublikiečiai sušaudė su
imtą fašistą generolą Mus- 
lerą ir pulkininką Baselgą.

SSRS Aštriai Protes
tuoja prieš Japonijos 
Įsiveržimą Sibiran

JAPONAI, DARYDAMI K ARIšKAS PRO VOKACI- 
JAS, REIKALAUJA, KAD SOVIETAI IŠTRAUKTŲ 
DIDELĘ DAUGUMĄ SAVO ARMIJOS Iš SIBIRO

MASKVA. — Sovietų už
sienių reikalų komisariatas 
rugpj. 27 d. griežtai užpro
testavo Japonijos valdžiai 
prieš naują ginkluotą įsi- 
briovimą japonų-mandžurų 
karių iš Manchukuo į Sovie
tinį Sibirą. Jie pereitą tre
čiadienį ten užpuolė šaudyt 
Sovietų sienos sargus, be- 
girdant šiems arklius Usa- 
go upėj, ties Dunnin, Sovie* 
tų pusėj. Tuo būdu japonai 
vieną raudonarmiečių arklį 
nušovė ir tris sužeidė. So
vietų gi sargai, būdami tam 
neprisirengę, net neatsišau- 
dė.

Sovietų vyriausybė reika
lauja, kad Japonija skau
džiai nubaustų atsakingus 
įsiveržėlių vadus. Sovietai 
smerkia, kaip nelemtą iš- 
mislą, japonų tvirtinimą, 
būk Sovietų kariai buvę įsi
veržę per sieną į Manchu
kuo.

Protestuodama del pasta
rojo japonų įsibriovimo, So
vietų valdžia taipgi nurodo, 
jog penki Japonijos kariniai 
lėktuvai tarp rugpj. 14 ir 23 
d. skraidė virš Sovietinio 
Sibiro žemės.

Pietinio Mandžurijos gel
žkelio japonas prezidentas 
Y. Matsuoka rugp. 27 d. 
grasinančiai pareiškė, kad, 
girdi, nebūsią užtikrintos 
ramybės Tolimuose Rytuo
se tol, kol Sovietai neiš
trauks 250,000 savo armijos 
iš Sibiro. Japonijos impe
rialistai “sutiktų” ten So
vietam palikti tik 50,000 
raudonarmiečių.

Japonijos valdovai taipgi 
kurstančiai rėkauja prieš 
Sovietus del to, kad Sovie
tai laiką 49 submarinus 
Vladivostoko prie plaukoj. 
Tatai esą “grūmojimas” Ja
ponijai.

Iš visko matyt, kad Japo
nijos militaristai norėtų, 
jei ne kitaip, tai grąsini- 
mais įkalbėt Sovietams nu- 
siginkluot Sibire, o tuomet 
Japonijai būtų lengvesnis 
karas prieš Sovietus.

Sovietam u ž p r o testavus 
prieš naujus japonų karių 
įsibriovimus į Sibirą, Japo
nija dabar juo smarkiau 
ginkluoja Manchukuo pasie
nį prieš Sovietus.

Kaip Japonija Gudrauja 
Prieš Sovietus

TOKIO. — Japonijos val
dovai išsireiškia, kad jie ne
būtų priešingi sušaukimui 
pasaulinės k o n f e r encijos 
taikai saugoti, sulig prezi
dento Roosevelto pasiūlymo. 
Bet jie labiau pritariu susi- 
derėjimui tarp šalių, esan

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

čių vienoj kaimynystėj bei 
srity j. Pavyzdžiui, tie japo
nų valdovai norėtų taip 
“susitart” su Sovietų Są
junga, kad Sovietai pir
miausiai sumažintų savo 
armijas Sibire. Jie taipgi 
sako, reikėtų “aiškiai nus
tatyt Japonijos ir Sovietų 
reikalus Mongolijoj.”

Šiuom Japonijos imperia
listai parodo savo kozyrę— 
nusilpnint Sovietų apsigyni
mo jėgas Sibire ir prie pro
gos užgrobt ne tik Liaudiš
kąją Mongoliją, bet ir Sibi
ro plotus.

EXTRA!
Maskva, rugpj. 28.—Troc

kistai paskleidė įvairiose 
kareivinėse lapelius, kuriuo
se smerkia Staliną. Suimta 
keturi augšti Raudonosios 
Armijos of icier iai kaip troc
kistai, kurie buvo susimo^i- 
nę nužudyt šalies gynimo 
komisarą Vorošilovą.

Madrid, rugpj. 28.—Ispa
nų respublikos karo laivas 
“Jaime I” bombardavo fa
šistų prieplaukos * miestą 
Cadiza; daugelį jų ūžmušė 
ir šiaip padarė jiem didelės 
žalos.

Seville, rug. 28.— Ispani
jos fašistai skelbiasi, būk 
suėmę respublikos laivą su 
amunicija.

Madrid, rugpj. 28. — So
vietų Sąjunga atidarė čia 
savo atstovybę. Atvyko 
Marcel Rosenberg, kaipo 
dar pirmas Sovietų ambasa
dorius Ispanijai. Po caro 
nuvertimo iki pat šiol nebu
vo čia Sovietų atstovybės.

Atidarydami šiuo laiku 
savo ambasadą Madride, 
Sovietai tuomi pareiškia 
draugiškumą Ispanijos res
publikai.

Biriotou, Franci j a.—Iš is
panų fašistų armijos pabė
go dar keliolika užsienio le
gionierių į Franci ją.

Washington. — Ketvirta
dienį numirė Jungtinių Val
stijų karo ministeris G. H. 
Dern, 63 metų amžiaus. *

BAYONNE, N. J.
Bayonniečiai draugai jau tu

ri sudarę busą važiavimui į 
“Laisvės” pikniką, Pitman, N. 
J., rugsėjo 6. Kelionė į abi pusi 
$1.75. Busas išeis nuo M. Pane
lio, 347 Avė. E, 9 vai. ryto.

Norintieji važiuot greitai už
siregistruokite pas M. Panelį, 
nes laikas jau trumpas.

Komisija,

A
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Dimitrovas apie Sušaudytus Tero
ristus ir Ją Užtarytojus

Po to, kai Sovietų »teismas nusmerkė 
16-ką teroristų — su Zinovjevu ir Ka- 
menevu galvinyj, — sušaudyti, tai tūli 
Antrojo Internacionalo vadai, — Adleris, 
Citrine, Debrouckere ir Chevenels — pri
siuntė telegramą, prašant jiems pasigai
lėjimo. Tas, matyti, privertė Komunis
tų Internacionalo sekretorių, Jurgį Di
mitrova, padaryti pareiškimą, kuris, mū
sų nuomone, yra labai vietoj ir laiku. 
Čia paduosime pareiškimo turinį ir tūlas 
citatas.

Drg. Dimitrovas nurodo, kad Socialis
tų Internacionalo vadai (kurie, žinoma, 
neišreiškia tuo klausimu nusistatymo vi
sų socialistinių partijų, priklausančių 
Socialistiniam Internacionalui) pasisku
bino pribūti pagelbon sąmokslininkams 
labi greit ir nelaukdami jokio formališ
kumo. Kitaip jie elgiasi reikale sudary
mo bendro fronto. Kai komunistai siūlė 
Soc. Internacionalui sudaryti bendrą 
frontą kovai prieš fašizmą, tai tie patys 
asmenys' skelbė, būk, girdi, nesą galima, 
reikią atsiklausti visų partijų, reikią 
laukti suvažiavimų, etc.

“Taip buvo visuomet,” rašo toliau gar
susis Leipzigo bylos dalyvis, Dimitrovas.

— ‘/Kai Sov. Sąjungos, praletarįnis teismas 
smogė savo kardu sabot&žnfnkams, dė- 

* jusiems sutrupintus stiklus' į darbininkų 
' maistą, kolektyvių farmų galvijų nuo- 

. ' dintojams, mašinų gadintojams, šni
pams ir nenaudėliams, fašizmo agen
tams, žalotojams geležinkelių bėgių, eks
plozijų ruošėjams, tai šitų kontr-revoliu- 
cininkų govėdų gynėjais tuojau pasirodė 
reakciniai vadai, toki, kaip Citrine, Ad
ler, etc....

“Socialistų Darbo Internacionalo va
dai nepasiuntė telegramo nei Sovietų Są
jungos Komunistų Partijai, neigi Sovietų 
valdžiai, išreiškiant užuojautas, kai bu- 

£ .. vo nužudytas draugas Kirovas, geriau- 
į sias liaudies sūnus, nenuilstąs kovotojas 

. ' už išlaisvinimą darbininkų klasės, — 
buvo išdavikiškai nužudytas. Priešingai, 

/ tuomet jie taip jau pasiskubino imti .savo 
globon tuos, ant kurių žmonių rūstybė 
krito.”

Dabar, sako d. Dimitrovas, kai aplink 
didvyriškai kovojančius Ispanijos darbo 
žmones darosi bendras tarptautinis fron
tas kovai prieš sukilusius generolus, 
prieš Vokietijos ir Italijos fašizmą, kad 

“ apgynus Ispanijos respubliką, Citrine ir 
Ko. ruošia demonstracijas prieš socializ
mo šalį, prieš žmonių laisvės tvirtovę.

Toliau: .
hk? >

“Ką gi šitie Trockio-Zinovjevo-Kame- 
•. nevo advokatai sako akiregyj neužginči

jamų faktų? Argi neįrodyta, kad Troc- 
kis, kurį reakciniai socialistiniai vadai 

į taip gerbia* yra organizatorius indivi- 
jgj? dualio terorizmo Sovietų Sąjungoj ?

4' “Taip, įrodyta.
į. “Argi neįrodyta, kad Kamenevas, Zi- 

r npvjevas ir kiti ruošė teroristinius žy- 
gins nužudymui didžiausio socializmo va- 

A: do ir organizatoriaus, d. Stalino, ir jo 
f draugų,—partijos ir Sovietų valdžios 
\ vadų?

u" “Taip, buvo įrodyta.
“Argi neįrodyta, kad ši teroristinė go- 

vėda nužudė d. Kirovą?
Mp “Taip, įrodyta, 
■r- * <

P “Argi neįrodyta, kad tie teroristiniai . 
žygiai buvo daryta su talka Gestapo, Vo- 

į kietijos fašizmo slaptos policijos, di- 
| džiausiu komunistų, socialistų ir neparti- 
| nių darbininkų priešo?
f į v “Taip, įrodyta.

“Argi neįrodyta, kad kontr-revoliuci- 
niai teroristai, savo požeminėj slaptoj or
ganizacijoj,-išsidirbo fašistų žandarų mo
ralą, kuriuo einant, fašistai padegė Rei
chstago budinką ir vėliau sunaikino tuos, 
kurie dalyvavo šitam bjauriam darbe?

“Taip, įrodyta.
“Visi šitie dalykai. buvo įrodyti atvi

ram Sovietų teisme, ’kur dalyvavo tarp
tautinės spaudos atstovai. Tai buvo už
tvirtinta pačių kaltinamųjų kategorišku 
prisipažinimu. Prispirti prie sienos fak
tais ir įrodymais, jie pilniausiai prisi
ėmė kaltes, padarytas prieš juos ir neat
metė to, kad jie palaiko politinius ir or
ganizacinius ryšius su fašizmu.

“Argi ne tiesa, kad kaltinamieji, savo 
paskutiniuose pareiškimuose, vienas po 
kito, prisipažino prie savo negarbingos 
kriminalystės, padarytos prieš darbinin
kų klasę?

“Bet Citrine, Adler ir kt.‘ juos gina!
“Šitų lyderių protavimas apie suteiki

mą kaltinamiesiems atatinkamu teisių 
yra apgailėtinas ir juokingas.

“Kaltinamiesiems buvo duota visokios 
galimybes pasakyti, ką tik jie nori. Jiems 
buvo suteikta teisė pasirinkti advokatus, 
'pasišaukti liudininkus, reikalauti įrody
mų ir paliudijimų tų įrodymų teisingu
mo, etc. Bet jie atsisakė nuo advokatų, 
atsisakė šauktis bent kokių liudininkų, 
atsisakė sakyti kalbas savęs apsigynimui, 
kadangi jų kriminalysčių virtinė buvo 
perdaug aiški ir įrodyta be jokio abejoji
mo. , Jų kriminalystės buvo įrodytos aki- 
regy viso pasaulio atviram teisme doku
mentais, faktais, medžiaga, įrodymais jų 
pačių pagamintais paliudijimais. Tie 
kriminališki suokalbininkai buvo sugauti 
su ginklais rankose, su pasportais, gau
tais iš Hitlerio policijos agentų ir su eks- 
plioduojama medžiaga.

“Teisme buvo įrodyta, kad Trockis as
meniškai dirigavo šiuos teroristus, ku
riuos jis pasiuntė nužudyti Staliną ir su
organizuoti teroristinius žygius prieš so
cialistinės valstybės vadus. Viešam teis
me buvo įrodyta atvejų atvejais Trockio- 
Zinovjevo nusikaltimas, kaipo teroristų.

“Aiškiai buvo įrodyta, kad Trockis, Zi- 
novjevas, Kamenevas ir jų govėda buvo 
kitoj pusėj barikadų, buvo toj pusėj, ku
ri šiandien puola Ispanijos žmones, kuri 
siunčia orlaivius, šautuvus ir šrapnelius 
sukilusiems generolams, vedanti ems 
kontr-revoliucinę kovą Ispanijoj.”

Aišku, toliau nurodo d. Dimitrovas, ne
būtų tikslu sakyti, kad visas Socialistų. 
Internacionalas yra tos nuomonės, kurios 
laikosi paminėtieji jo vadai. Yra socia
listinių partijų ir socialistų veikėjų, žy
mių veikėjų, kurie nieku būdu nesutiks 
su Citrine, Adler ir kitais lyderiais, lie- 

. jančiais ašaras del teroristų sušaudymo. 
Stojimas pagelbon teroristams reikštų 
stojimą pagelbon fašistams, reikštų sto
jimą prieš Ispanijos kovotojus, vedan
čius mirtinas kovas su savo niekšiškais 
fašistiškai^ generolais, dvarponiais ir 
juodąją dvasiški ja.

Smagu paminėti, kad Amerikos Socia
listų Partijos vadas Norman Thotnas yra 
biskį skirtingesnės nuomonės nuo Citri
ne, Adlerio ir kt. Jis suranda, kad teis
ti ir sušaudytieji teroristai yra kalti, nors 
apie Trockį, teroristų smegenis, jis dar 
abejojąs.

Drg. Sergiejus Kamenevas
Kelios dienos atgal Sovietų Sąjungoj 

numirė Sergiejus Kamenevas, Raudono
sios Armijos komandierius, atsidavusiai 
kovojęs už Sovietų Sąjungą, už darbinin
kų ir valstiečių reikalus.

Civilinio karo metu, d. S. Kamenevas 
kovojo prieš Kolčaką ir kituos frontuos, 
sugabiai vadovaudamas sovietinę armiją. 
Jis buvo didelis strategas. Kartą Troc
kis jį norėjo pašalinti iš tos vietos, bet 
Lenino įsikišimas to neprileido.

Kamenevas į Komunistų Partiją įsto
jo tik šešeri metai atgal. Tačiau, bū
damas nepartiniu, jis visuomet ištikimai 
darbavosi proletariato naudai.

Sergiejus Kamenevas nėra jokis gimi
naitis teroristo, išsigimėlio .Kamenevo, 
kurį teismas nusmerkė sušaudyti už te
roristiniu žygius. Jis turėjo 56 metus 
amžiaus.

Drg. Sėrgiejaus Kamenevo mirtis yra 
didelis nuostolis Sovietų kraštui, o po
draug ir viso pasaulio darbo žmonėms.

L D. S. Trečiojo Seimo Obalsis - 
10,000 Narių iki Sekančio Seimo

Jau praėjo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Tre
tysis Seimas. Seimavojome 
Rochester, N. Y., keturias 
dienas.

Delegatų skaičiumi šis 
Seimas rfebuvo taip skaitlin
gas, kaip turėjo bųti, atsi
žvelgus į mūsų organizaci
jos dydį. Tam buvb rimtos 
priežastys: nemažas skai
čius kuopų siuntė delegatus 
į Amerikos Lietuvių Kong
resą Demokratinei Tvarkai 
Aįsteigt Lietuvoje ir nebe
turėjo finansų pasiuntimui 
delegatų į Seimą, i Antra, 
tai Seimo vieta buvo tolo
kai nuo didesnių lietuvių ko
lonijų, kur didžiumoj gy
vuoja LDS kuopos. J

Tačiaus ne visada Seimo 
gerumas priklauso nuo di- 

i delio skaičiaus delegatų.
Tretysis Seimas, reikia 

pažymėti, buvo konstrukty- 
vis savo darbu.

Seimo dalyviai šaltai, rim
tai svarstė svarbiuosius pr-
gąnizacijos reikalus, kuopų « a Ji ' •sumanymus bei įnešimus, ir 
didžiumoje, vienbalsiai pa
dalė tarimus.

Labai daug domės Seimo 
dalyviai kreipė į tąi, kaip 
LDS išbudavoti į didžiausią 
lietuvių savišalpos organi
zaciją. Tam davė '.pagrin
dą Centro Valdyboj rapor
tai, kuriuose buvo atžymėti 
jau nuveikti mūsų Susivie
nijimo darbai.

LDS jau turi virš 6,000 
narių. Turi apie 1,500 jau
nimo. Turi virš 30 gerai 
gyvuojančių jaunimo kuo
pų. Finansinė vertybė 
LDS stovi augšciaų, negu 
bile kokia kita fraternalė 
organizacija. Pereitas va
jus davė arti 900 naujų na
rių. Turtas siekia virš 
$135,000. Nugalėta visos 
kliūtys ir įsiregistruota 
Massachusetts ir Pennsylva
nia valstijose. Daug nau
dingų darbų atlikta darbi
ninkų judėjime. Ir visa tai 
atsiekta į palyginamai 
trumpą laiką—mažiau kaip 
į šešis metus laiko.

Jokia kita lietuviui frater
nalė organizacija nepadarė 
tokio progreso į taip trum
pą laiką.

Seimo dalyviai, turėdami 
šiuos faktus prieš savo akis, 
su didžiausiu optimizmu 
svarstė planus ir dajrė tari
mus, kad dar sparčiau au
ginti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą.

Vyriausias obalsis šiame 
geime buvo iškeltas, tai iš
auginti LDS iki 10,000 na
rių iki sekančio Seimo.

Seime buvo pranešta, jog 
numatoma, kad greitoje at
eityje su LDS bus suvienytą 
Augščiausia P r i e g la u da 
Lietuvių Amerikoje] Tą at-

Am. fašistinių 
torius, didelis 

dėjimo

WM. R. HEARSjr, 
jėgų organiza- 
darbininkų ju- 
priešas.

siekus, susidarys dar dau
giau LDS budavojimo spė
kų, bus dar daugiau gabių 
ir energingų organizatorių, 
ir tokiu būdu nebus sunku 
įtraukti į savo eiles tūkstan
čius lietuvių darbo žmonių.

Jokia kita organizacija 
nepajėgė įtraukti į savo ei
les tiek daug jaunimo, kiek 
LDS sutraukė. O tuo pa
čiu sykiu dirva kuoplačiau- 
sia. Šimtai tūkstančių yra 
lietuvių jaunimo Amerikoj.

Šis ' Seimas, nutardamas

priimti asmenis iki 55 me
tų amžiaus, taipgi praple
čia mūsų Susivienijimui dir
vą gauti daugiau naujų na
riu, v

Turime plačią dirvą LDS 
augimui ir taipgi turime 
daugiau gerų, energingų 
veikėjų, organizatorių, ne
gu bile kokia kita lietuvių 
fraternalė organizacija.

Turėdamas tokias progas, 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas gali puikiai ženg
ti pirmyn, ir galima tikėtis, 
kad Trečiojo Seimo iškeltas 
obalsis pasiekti 10,000 na
rių iki sekančio Seimo bus 
su perviršiu įvykintas.

J. Siurba.

Shenandoah, Pa.

IŠ LIETUVOS
NUŠOVĖ Iš DABOKLĖS BĖ
GANTĮ PILIETĮ, DABAR 
PATS JO VIETOJ ATSISĖDO.

Alytus.—Aną dieną Alytuje 
buvo sulaikytas už triukšmavi- 
mą pil. P. Babarikas ir užda
rytas į daboklę prasiblaivyti. 
Babarikas, pasiprašęs laukan, 
lauke pradėjo bėgti namo. Da
boklės sargas Babariką pra
dėjo vytis, o nesugaudamas pa
leido šūvį. Šūvis pataikė į vi
durius. Sužeistas buvo nuga
bentas apskrities ligoninėn, 
kur po operacijos tuojau mirė.

Už neaiškų ginklo 
j imą daboklės sargas 
tas ir byla perduota 
j ui.

iš

pavarto- 
areštuo- 
tardyto-

* * *

GEN. NAGEVIČIUS PADARĖ 
PRANEŠIMĄ APIE LIETU;

VOS PILIAKALNIUS.
Oslo, Norv.. — Rugpjūčio 7 

d. pasauliniame archeologų 
kongrese Osloje gen. Nagevi
čius padarė pranešimą apie 
Lietuvos piliakalnius. Praneši
mas įvairių kraštų archeologų 
tarpe sukėlė didelį susidomėji
mą Lietuvos senove. Ypatin
gai susidomėta Impiltės pilia
kalnio kasinėjimais.

Si: * si:

SMARKIAI GERIA 
VALSTYBINĘ.

Kaunas. — Statistikos 
ro žiniomis, pernai per
muosius 6 mėnesius parduota 
degtinės už 11 milionų 6 2 2 
tūkst. 794 lt., o šiemet per tą 
pat laiką parduota už 12 mil. 
682 tūkst. 001 lt.

Iš viso šiemet (per 6 pir
muosius mėn.) pagaminta 2 
mil. 237 tūkst. 560 Itr. Be to, 
motoiįnui (auto motorams kū
renti) pagaminta 541 tūkst. 
700 Itr.

biu- 
pir-

Iš kompetentingų sluoksnių 
teko sužinoti, kad žinios yra 
lenkų pačių išgalvotos ir nieko 
neturi bendra su tikrenybe.

* * *
EMIGRACIJA LIEPOS 

MĖNESĮ.
Kaunas. — Liepos mėn.

Lietuvos emigravo 279 žmo
nės : į Argentiną 8, Afriką 7, 
Braziliją 160, Kanadą 4, J. 
Am. Valst. 10, Palestiną 86, 
kitur 3. Į Braziliją emigravo 
daugiausia rusai,

* * *
PRIE KERNAVĖS IŠPLOVĖ 

SKENDUOLIO LAVONĄ.
Kaunas. — Rugp. 5 d. Ne

ryje, prie Eigulių kelto, besi
maudydamas nuskendo pil. J. 
Stankus, gyvenąs Kaune, Ma
žojoj darbininkų g-vėj 22 nr.

Vakar Stankaus lavoną Ne
muno vanduo išplovė prie Ker
navės vienkiemio, už Raudon
dvario. 

* * *
Alytus. — Rugpj. 1 d. rau

donas vėliavas su šūkiais poli
cininkas nuėmė nuo elektros 
laidų.

Prieglaudos seneliai, kurie 
ne iš Alytaus miesto, padavę 
apskrities viršininkui prašy
mą, kuriame prašo, kad juos 
nepaliktų vienuolių globoj, 
nes šios su jais žiauriai elgia
si.

RAUDAMA LINUS RYŠULY
JE RADO BOMBĄ.

Kaunas. Aną dieną Kaišia
dorių valse., Reištrakių km. 
gyventoja D. Kondrotienė sa
vo lauke raudama linus rado 
ryšulį. Ryšulį Kondrotienė 
parsinešė namo ir jį išvynio
jus vidury rado bombą. Susi
rinkę kaimynai tarės, kaip 
bombą sunaikinti. Nutarė už
kurti laužą ir bombą sudegin
ti. Taip ir padarė: užkūrė lau
žą, įmetė bombą, kuri ilgai 
ugny degė, bet nesprogo. Bu
vo padaryta išvada, kad bom
ba sugedus ir nesprogs. Pas
kui vienas vaikas pasiėmė 
bombą į ranką ir norėjo neš
tis namo, bet bomba dar buvo 
karšta. Tada vaikas .bombą 
sviedė tolyn, kuri su didžiau
siu trenksmu sprogo, bet nieko 
nesužeidė, nes vaikas ją 
tolokai nusviedęs.

* * >K

NAUJA LENKŲ 
PROVOKACIJA.

Kaunas. — Lenkų dienraš- 
tis“Dziennik Wilenski” rug
pjūčio 5 d. numerio straipsny
je “Lietuvių—Sovietų klastos” 
praneša, kad 1937 m. vasa
rą prie Kauno būsią pastatyta 
13 naujų karo aerodromų, ku
rių statybą prižiūrėsią sovietų 
instruktoriai.

buvo

H' V

Šūviai meiles dramoje.
Liepos 21 d. Zarasų-Degu- 

čių plente, 4 km. nuo Degučių, 
Tauragės aps. vyr. policinin
kas Cibulskis Jonas sužeidė 
Širbinskaitę IZosę.

Prieš pusę metų Degučiuos 
tarnaudamas, policininkas Ci
bulskis mylėjosi su 21 mt. am
žiaus širbinskaitę Zose, kurios 
tėvai draudę jai. Policininkas 
buvęs vėliau perkeltas į Tau
ragės apskritį.

Dabar atostogaudamas lie
pos 21 d. Zarasuose susitikęs 
Širbinskaitę ir sužinojęs, kad 
ji rengiasi ištekėti už girinin
ko. Sumanęs atkeršyti ir 4 km. 
nuo Degučių patikojęs važiuo
jančią su tėvu namo, 2 revol
verio šūviais ją sužeidė į krū
tinę ir vienu šūviu peršovė jai 
veidą. Mėgino nušauti ir tėvą 
Širbinską, bet tas spėjo pas
prukti miškan.

Atlikęs baisų darbą, pats 
Cibulskis dingo miške.

Sunkiai sužeistą širbinskaitę 
nuvežė Zarasų ligoninėn; Ci
bulskis sulaikytas pas namiš
kius Cibulskynės kaime ir at
vežtas taip pat į Zarasus.

* * * .
“Botago byloj” už botago pa

vogimą — 1.5 m. s. d.
,, kalėjimo.

Panevėžyje aną dieną už 
botago pavogimą nubaustas 
1.5 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Atsitiko taip: 1934 metų 
rugsėjo 24 dieną tūlas 20 me
tų amžiaus ūkininkaitis Vla
das Vaišvila buvo įtartas, kad 
pavogė Eržkelynės km. Suba
čiaus valse, ūkininko Jono Ma- 
sio botagą. Botagas buvęs se
nas, nendriniu perlūžusiu ko-

Kodėl niekas nereprezentavo 
šią apylinkę Lietuvių Kom. Su
važiavime, Rochester, N. Y.

Kada buvo pakeltas suma
nymas, kad reikia siųsti 3 ar 4 
delegatus suvažiaviman, ka
dangi šenadorio ir Mainersvil- 
lės K. P. kuopelės neturi pini
gų kelionės lėšų padengimui, o 
suvažiavimas yra gana svar
bus, tai LDS. 34-ta kuopa iš
rinko vieną delegatą į LDS. 
seimą ir paskyrė $40.00, kaipo 
užmokestį už vieną automobi
lį, kuriame galėtų nuvažiuoti 
ir partijos delegatai. Reiškia 
partijos delegatams kelionė 
veltui, už ką LDS. 34-ta kuo
pai priklauso didelis kreditas, 
kad taip įvertino lietuvių ko
munistų suvažiavimą.

Vadinasi, buvo rengtasi ir 
dėta daug darbo, kad būtinai 
pasiųsti atstovybę iš šios apy
linkės.

Bet besirengiant, pas drau
gus minersvilliečius, nežinau 
delko, nupuolė ūpas delegatų 
siuntimui. Nors ir patys buvo 
pranešę į “Laisvę”, kad iš šios 
apylinkės dalyvaus 5 delega
tai. Net ir drg. Bimba krisluo
se buvo tuomi pasidžiaugęs, 
jog tai geras dalykas pasiųst 
5 delegatus iš šios apylinkės.

Bet štai vieną gražią dieną 
minersvilliečiai savo susirinki
me nutaria, kad delegatų ne
reikia siųsti.

Paskiau teko man kalbėtis 
tuomi klausimu su tūlais Mi- 
nersvillės draugais. Tai, girdi, 
neturime tinkamų žmonių, ku
rie nuvažiavę galėtų gerai nu
piešti šios apylinkės darbinin
kų gyvenimą.

Argi ne juokinga?
Jeigu patys darbininkai ir 

dar būdami komunistais negali 
nupiešti savo gyvenimo, t a i 
kas gi kitas gali tą padaryti?

Mat, ' nekuriais klausimais 
draugai minersvilliečiai vi
sados buvo taip sakant, “rau- 
donesni” už šenandoriečius, 
bet šitam dalyke, tai iš jų nie
kas neišeina, nei “republiko- 
nai,” nei “demokratai.”

Kada buvo rengtasi prie 
siuntimo delegatų, tai buvo 
manyta, kad LDS. 34-tos kuo
pos delegatai ir Kom. Parti
jos delegatai važiuos kartu, 
bet pastariemsiems gal būtų 
reikėję išlikti iš darbo kokias 
2 ar 3 dienas. Taigi čia vėl 
mat nemenkas “nuostolis.” 
Kartais žmogus priguli organi
zacijoj visą gyvenimą ir jeigu 
priseina visam gyvenime išlik
ti iš darbo 2 ar 3 dienas del 
organizacijos gerovės, tai del 
to, draugai, nebūsime nei bie- 
dni, nei bagoti.

Manau, kad, jeigu šiandien 
ar rytoj priseitų versti šią ne
tikusią tvarką ir eiti už bari
kadų, tai rastųsi mūsų tarpe 
draugų, kurie sakytų, nenoriu 
“šiftą sumistuoti”, palaukite.

Tai šitokioms aplinkybėms 
susidėjus likosi namie ir LDS. 
kuopos delegatai ir Kom. Par
tijos delegatai, kurių iš She
nandoah buvo išrinkta 2. Aš 
nesakau, draugai ir draugės, 
kad mes turime užmirkti savo 
privatinius reikalus. Bet jeigu 
mes esame geri bolševikai, tai 
būtinai turime įvertinti savo 
organizacijų seimus — suva
žiavimus ir juose dalyvauti, o 
ne sakyti, kad nesvarbu.

Dėdė Kalnietis.

tu. Kratos metu toks botagas 
pas Vaišvilą rastas.

Vaišvilui buvo iškelta Ku
piškio apyl. teisme byla, bet 
del stokos įrodymų jis buvo iš
teisintas. Nukentėjęs Masys 
apeliavo Panevėžio apygardos 
teisman, kurio Vaišvila už bo
tago pavogimą nubaustas pu
santrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

šioje byloje Vaišvilos liu
dininkas Zlatkus už melagin
gą parodymą nubaustas taip 
pat 1.5 metų s. d. k.

Tuo baigėsi sprendimu pa
garsėjusi botago byla.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 6-6776

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1616

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sav. Vincas -Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

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

Charks Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ QC(J 

KIRPIMAS
SKUTIMAS 15^

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

šeštadien., Rugpj. 29, 1936

Wyoming Valley Žinios

J. BALTRUŠAITIS

Scranton, Pa
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gyvuoja. Nuslinko tolyn į 
eitį pasaulinio karo šmėkla, 
siliovė valdžios propaganda už 
kooperatyvus.

Daug Žalos.
diena buvoV

Birželio mėnesį atleido

Kooperatyvus Randama Valdžia 
Rengiasi Prie Karo

Amerikos valdžia vėl yra su
sirūpinusi kooperatyvų reika
lingumu.

Nuo Wilsono karinio prezi
dentavimo laikų iki šiol esu pa
stebėjęs tris valdiškas agita
cijas už kooperacines draugijas.

Prezidentas Wilsonas, “išlai
kęs mus nuošaliai karo”, antrą 
kartą pradėjęs prezidentauti, 
tuoj įvedė mus į karą ir tada, 
kiek aš žinau, pirmą syk val
dišku keliu pradėta vykinti ko
operacines draugijas. Kurstyta, 
kad jos organizuotųsi, ypatingai 
tarpe ūkininkų (farmerių).

Tai buvo reikalinga del pro
duktų gamybos našumo ir 
smulkiosios transportacijos ge
rumo. Valdžia užtikrino farme- 
riams geras kainas. Bet jie tu
rėjo kooperatyviškai pristatyt 
savo produktus į tam tikrus 
kaimų centrus. Iš čia jau gele
žinkeliai, o ir trokai, nors dali
nai (jie da nebuvo taip įsigalė
ję, kaip šiandien) nugabenda
vo į didžiuosius centrus, į di
džiųjų kompanijų globą, esan
čią karinės valdžios priežiūroje.

Trustui-valdžiai nereikėjo va
žinėt “dirt road’ais”, rankiot 
atskirų farmerių gaminius. 
Daugybė “draiverių” ir vežimų 
atliko nuo to darbo ir galėjo 
eit tiesiog į karą. Milionai far
merių patys, savo kooperacinę 
draugiją palaikydami, mielu no
ru vedė, tvarkė šitą transporta- 
ciją ir švilpavo, žinodami, kad 
nebus nuskriausti, nes ir koope
racija, ir valdžia stovi už jų 
pečių.

Karas pasibaigė, Wilsono val
džios žodyne išdilo “kooperaci
ja.”

Hardingui, Coolidge’iui prezi
dentaujant, to žodžio dar nema
tome grįžtant į valdžios žody
ną. Buvo pradėta kalbėt vi
sur, kad kitas pasaulinis karas 
įvyis. Bet įvyks — sulig įvai
rių spėliotojų—tai po trejų, tai 
po penkerių, tai po dešimties 
metų; ne tuojau.

Hooveriui p r e z identaujant, 
federalė valdžia buvo rim- 
susirūpinusi kooperatyvais, 
ko? Del to, kad tada išro- 
jog karas netoli, už kelių

mėnesių, ne už kelerių metų.
Ūkininkai beveik per prievar

tą buvo pradėję organizuotis. 
Praėjo koki metai ir jie paju
to blogybę: jų centrai, vadovai 
pasidarė nesukalbami, sukčiai. 
Kapitalistų karo nėra, kapita
listų valdžios kooperatyvai ne-

Dabar prezidento Roosevelto 
valdžia rimtai rūpinasi koope
ratyvų reikalingumu. Dar ne
siskubina juosius steigti, anaip
tol neverčia nieko prie tokio or
ganizavimosi. Bet rūpinasi 
tuomi giliau ir plačiau, negu 
kita kokia nors administracija.

Ar tas reiškia, kad karas jau 
visai netoli? Ne būtinai. Tie
sa, apie karą daugiau ir gar
siau šįmet kalba visi, kad jis 
gali įvykti šių ar kitų metų bė
giu. Bet nesiskubina organi
zuotis prie karo gyvenimo. Gal 
būt, nė nereikia taip garsiai, 
viešai organizuotis. Yra naujų 
išradimų, kurie dykais laikomi. 
Trustų laboratorijos, universi
tetų laboratorijos, Smitsono 
(Smithsonian) Institutas turi 
stebuklingų robotų, kurie, sa
ko, dabar neužsimoka paleist į 
darbą, perdaug lėšuotų. Karui 
kilus, jie užsimokės. Jie tada 
dirbs, o darbininkai dirbs ne 
visi: užtektinai jų bus be dar
bo, kad dirbantiems nereikėtų 
labai didelių algų. Ne viens 
“socialworkeris,” ne viens bur
žuazinis' inteligentas 'jums pa
sakys, kad darbininkai gali ne
manyti, jog kitam karui kilus, 
jie uždirbs taip gerai, kaip už
dirbdavo 1914-1918 metais. Bet 
už tai, — mes galim tvirtinti, 
—kapitalistų pelnai bus mums 
nesuprantami. Jeigu praėju
siame kare fabrikantai pelnė 
iki 32 tūkstančių procentų nuo 
savo investuoto kapitalo, tai bū
simam kare jų laimė sieks šim
tus tūkstančių procentų.

Didžiųjų gamintojų, trustų 
kooperatyvų nereikia; valdžia 
tokių neorganizuoja. Bet ma
žuosius gamintojus ir vartoto
jus rūpinasi ji organizuot, kada 
pasirodys gyvas reikalas.

šią vasarą specialė komisija, 
prezidento Roosevelto paskirta, 
važinėja po Europą, studijuoda
ma kooperatyvus. Tos komisi
jos maršrutas yra • šiose šaly
se: Anglijoj, Airijoj, Škotijoj, 
Šveicarijoj, Norvegijoj, Švedi
joj, Danijoj, Francijoj ir Veng
rijoj. Šita komisija, kurios pir
mininku yra buvusis “Works 
Progress Administration” admi
nistratorius, Jacob Baker, už
baigus savo tyrinėjimus ir su-

grįžus duos raportą ir rekomen
dacijas prezidentui Rooseveltui.

žurnalistas M. C. Monroe ra
šo, kad prezidentą Rooseveltą 
(mes sakysim, visą Amerikos 
valdžią) suinteresavo Švedijos 
kooperatyvų sistema. Tenai, 
esą, “karaliaus šeimyna, socia
listų valdžia, kapitalistai ir ko
operatyvai yra susivieniję kaip 
ir į kokią linksmą šeimyną tiks
lu palaikyti ekonominius daly
kus lygsvaroj.” Panašiai daro
ma Suomijoje. Suomijoj koope
ratyvų rankose yra 35 nuošim
čiai viso tautos smul.kmeninio 
biznio; Danijoj 20 proc.; Ang
lijoj 15 proc.; Sovietų Sąjun
goj 66 procentai.

Sovietų Sąjungoj kooperaty
vų dvasia ir charakteris kitoks, 
negu kapitalistinių šalių koope
ratyvų. Suomijoj arba Šve
dijoj kapitalizmas palaiko,—ge
riau sakant, nedaužo kooperaty- 
vio judėjimo del to, kad tas 
judėjimas gali atitolinti, sovie
tizmo idėją. Amerikoj kapita
lizmas tokios rolės neužduoda 
kooperatyvams šioje gadynėje, 
čia kooperatyvai remiami del 
būsimo karo sėkmingumo.

Kai kurie politikieriai spėja, 
jog kooperatyvų klausimas bus 
demokratų politikos meškerės 
dalimi rinkimų kampanijoje. 
Bet daugelis jų tuo pačiu kartu 
abejoja, nes, esą, kooperatyvų 
idėja... revoliucioniška. Ray
mond Clapper’is rašo: “Tikru
moje ši idėja daugiau revoliu
cioniška, negu ji išrodo iš pir
mo žvilgsnio.” Taigi konserva- 
tyviškesni politikieriai jos ne
reklamuos visur. Bet gal ban
dys darbais, “raportais ir reko
mendacijomis” kas link koope
ratyvų įsigerbti tiems darbo 
žmonėms, kuriems patinka koo
peratyvų idėja. Platformose nė 
viena, nė kita didžioji partija 
kooperatyvų nemini.

Bet už tai demokratų parti
jos valdžia dabar pasižymi koo
peratyvų augintoja.

Ir kalba taip, kad neva tai 
būsiąs ginklas prieš monopo
lijas—prieš trustų trustus! To
kį demagogišką triksą jie skel
bia. Po karo iki šiol visa val
džia tylėjo ir anti-trustinius įs
tatymus užmiršo, kada milži
niškos monopolijos garsiai or
ganizavosi. Dabar jau pradeda 
šnekėt prieš jas; lygiai taip, 
kaip kad šnekėtų prieš mėnulį.

Sekretorius (ministeris) Wa
llace net knygą parašė (“Whose 
Constitution”), kur augština 
kooperatyvų reikalą 
taip pasako:

“Aš esu palinkęs 
minties, kad savo
daugybė žmonių yra truputį 
geriau prisitaikę prie koperaty- 
vės visuomenės formos, negu 
prie kompetityvės formos.”

Bet per kelias dešimtis metų 
girdime politikierius rėkaujant, 
kad monopolijos panaikina kom- 
peticiją. Del to jos blogos. O 
trustų galvos teisinasi: girdi, 
kompeticija tarp įvairių kom
panijų visgi yra. Vadinasi, 
ras dalykas ta kompeticija!

Ministeris Wallace taipgi 
šo, kad kooperatyvai esą
vienintelis kelias prieš įvykimą 
diktatūros, kaip komunizmo, 
taip ir fašizmo.

Jis nemini to, kad kuomet 
įvyks karas ir kapitalizmo dik
tatūra, tai kooperatyvai bus 
puikus kelias kapitalistams su
krauti milžiniškai didelius pel
no procentus, taip didelius, kad 
darbininkai negali nei suprast, 
nei tikėt, jog tai tiesa.

Alaus Upeliai, Politikierių 
Misijos.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Kaip žinoma, šalies preziden
to rinkimai įvyks rudenį, bet 
rinkimų cirkas jau lošiamas, 
skersai ir išilgai, visam kraš
te. Tokiu būdu nestebėtina, 
kad cirkas neužkliuvęs nepa
lieka nei šios angliakasių apy
linkės, kurioje niukso bevilčiai 
“juodo d aim onto’’ kasėjai. 
Kadangi didžiuma į darbininkų 
dar yra nesusipratę, tai kapi
talistinių partijų vadai aiškiai 
supranta, kad laimėjimas pa
imti šalies valdymo vadeles į 
savo rankas glūdi tame, kaip 
mandriau kuri partija persta
tys cirko aktus ir tuomi “sublo- 
fys” balsuotojus savo pusėn.

Tokiu tat išrok avimu, čia, 
nesenai, republikonų partijos 
šulai, su teisėju J. S. Fine gal- 
vinyj, nupirko 60 bačkų alaus 
ir sukvietė balsuotojus į Fern- 
brook parką ištuštiįiti 60 stati
nių alaus. Jeigu visas ant sy
kio paliejus, tai sudarytų irgi 
savo rūšies tvaną, nuo kurio 
reikėtų bėgti. Tačiaus, šis 
alaus upelis nei vieno neiš- 
gązdino, o atbulai — sutrau
kė 40,000 ypatų “pasimaudy
ti.” Tai didelis republikonams 
reiškinys, kad balsuotojai “su 
jais.”

Šiuo masiniu alaus “česta- 
vojimu,” republikonai norėjo 
pasirodyti, kokie j i e “būtų” 
geri, jeigu liktų išrinkti ir ko
kie jie yra “geri” šiandien.

Kitas alaus upelis buvd pa
suktas per Valley jView parką 
demokratų “inžinierių” ant 
WPA darbininkų iškaščių, ku
rie turėjo sumokėti po $3.50. 
Jeigu republikonai nori pasi
rodyti, kad jie būtų geresni 
šalies šeimininkai, jeigu būtų 
išrinkti, tai demokratai, (va
dai) stengėsi įrodyti, kad jie 
geriausi, nes jie esą visus “pa
statę prie darbo” ir netikusių 
republikonų nereikia valdžios.

Vieni ir antri gudrūs dema
gogai.

Darbininkai tą turėtų maty
ti, nes tai tinklas, kuriuom ne
mąstančius balsuotojus pagaus 
į kapitalo nasrus. Darbininkų 
pareiga yra balsuoti už savo, 
Komunistų Partijqs, kandida
tus ir jos programą.

Politikierių Misijos.
ši apylinkė retai turi progos 

matyti žymių “veikėjų' 
girdėti jų kalbas. Bet
metais, ta spraga užsikišo. Jau 
nuo ankstyvo pavasario čia 
laukiama “radib kunigo” 
Coughlin’o. Galų gale jo pase
kėjams pasisekė atsikviesti. 
Atvyko jis po “s|eitinių” ap
sauga į Rocky Glen parką. 
Atsilankė 20,000 klausytojų. 
Tai veik visi angliakasiai, ku
rių vadai įsikibę į Roosevelto 
demokratinę administraciją. 
Kunigas tur būt nežinojo to, 
ir kaip išsižiojo, tai ir puolė 
demokratus. Ypatingai voliojo 
jis kongresmaną Bolandą, de
mokratą, iš Scranton, Pa., už 
jo bemokslumą. Nors jis ir be
mokslis, bet UMWA Pirmo 
Distr. valdyba ir daugelis an
gliakasių už jį: Davė garo jis 
Rooseveltui už “komunistėj!-' 
mą” ir akėjo pinigų maini- 
kautojus — tarptautinius ban- 
kierius. Visai nesislėpdamas 
pasigyrė, kad jis su Hearstu. 
Išvažiavęs paliko prastą įspū
dį link savęs. Išskiriant jo pa
sekėjų, kurių čia visai mažai 
yra, visi spjaudo ir jo kalbą 
vadina tirada. Fašistuojantis 
žmogus čia dar neapkenčia
mas.

Antras politikierius buvo 
Dr. Townsend, hjuris propo- 
nuoja bilių^ su $2Q0 mėn. pen
sijos seniems. Jis sutraukė 
1000 klausovų Kirby parke, 
Wilkes-Bariuose. Jis kedeno 
Roosevelto adm. ir įrodinėjo, 
kad lengvai galima tokią pen
siją mokėti panaikinus “pur- 

sistemą Amerikoje, 
kuri pati suėda toms įstaigoms 
skirtus pinigus. Miesto valdi
ninkai pasijuokė iš jo sakyda-
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Visoms A.LD.LD. Kuopoms ir Nariams
Drauges ir Draugai:—

ALDLD. Centro Komitetas mato reikalą atsi
kreipti į jus visus. Dar apie pusė mūsų narių yra 
nemokėję už 1936 metus savo duoklių. Gal kaip ku
rie nariai ir pasimokė j o, bet valdybos laukia kitų 
narių duoklių ir į centrą nesiunčia. Dar daug kuopų 
yra, kurios visai šiemet nemokėję duoklių.

Gi tuom metu Centro Komitetas jau išleido “Švie
sos” du numerius ir trečią spausdina. Šių metų kny-» 
ga jau baigiama statyti ir apie pabaigą šio mėnesio 
ji bus gatava. Visi džiaugsimės sulaukę tokią nau
dingą knygą.

Bet Centro Komitetas yra prastoj finansinėj padė
tyj. Reikia mažiausiai apie $600, kad apmokėjus už 
knygos apdarymą, jos atspausdinimo likusias lėšas 
ir kad ją išsiuntinėjus kumpoms. Jūs, draugės ir 
draugai, suprantate, kad ‘pastoj ženklelių negalima 
gauti neturint pinigų. Jūs žinote, kad ir kitus dar
bus negalima atlikti be finansų.

Centro Komitetas darė ir daro viską, kad žurna
las išeitų laiku, kad knygą nesuvėlavus. Bet čia ne
gana Centro Komiteto žygių, čia reikalinga koope
racija kuopų valdybų ir narių. Reikia, kad nariai 
labai greitai paskubėtų pasimokėti savo duokles, o 
kuopų valdybos prisiųstų į centrą tiek pinigų, kiek 
jau turite arba gausite.

Tankiai kuopų viršininkai mano, kad jeigu pas 
juos yra kokie $5, tai maža suma ir galima palaukti, 
kol visi sumokės. Bet atminkite, draugai, kad mes 
turime apie 200 kuopų ir jeigu kiekvienoj kuopoj bus 
po $5 narių duoklių, tai viso susidarys $1,000. .

Todėl prašome visus narius, kurie dar nemokėję 
duoklių, tuojaus matyti kuopų viršininkus ir pasi- 
moketi, o kuopų sekretorius ir iždininkus—tuojaus 
siųsti į centrą. Kitaip mes suvėluosime su knygos 
užbaigimu ir išsiuntinėjimu. Pasitikime, kad sulauk- 

• sime visų reikalingos kooperacijos.
" D. M. šolomskas,

ALDLD. CK. Sekretorius.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

San Sebastian, rugp. 27.— 
Fašistai išnaujo pradėjo įn
irtusiai pulti Iruną, šiauri
nėj Ispanijoj; bet Liaudies 
Frontas juos vis atmuša.

Nanking, rugpjūčio 27. — 
Chiang Kai-sheko valdžia 
Chinijoj sušaudė du chinus 
neva užmušusius du japo
nus; bet dar nėra įrodyta, 
ar tiedu japonai užmušti.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

auzinę”

•t .

Puslapis Trečias

mi: “Jeigu negausim $200, tai 
imsim nors ir $100.” Jis irgi 
nieko čia nesuinteresavo.
Vaje, Tu Mano, Prezidentas 

Atvažiavo!

daug darbininkų iš WPA dar
bų, bet šiomis dienomis v ė 1 
pradėjo imt į darbą. Samdomi 
tik tie darbininkai, kurio turi 
dideles šeimas, o pavienius vi
sai neima.
Artinas ALDLD. 12 Apskr. 

Piknikas “Laisves” Naudai.

Vyriausias ir žymiausias po
litikierius č i a lankėsi prez. 
Rooseveltas. Jo atsilankymas 
buvo jaučiamas savaitė iš kal
no, kad jis čia bus “tvano in
spekcijos” reikalais. Per visą 
savaitę šio miesto buržuazija 
nei užmigti negalėjo, darė pla
nus, kaip čia geriausia priim
ti. Bet viskas veltui. Vieną gra
žų rytą prez. atvažiavo į 
Scranton, Pa., ir ten paėmęs 
limoziną atvyko į Wilkes-Bar
re, Pa., įsėdo trankinin ir din
go, kaip sapne. Tiesa, rinkosi 
daugybė žmonių visu pakeliu, 
bet jokių buržuazinių priėmi
mu* nebuvo. Jis važiavo išdi
džiai, kaip caras, su 700 savo 
policijos, nereikalaudamas pa
kelinių miestelių bei miestų 
policinės pagelbos. Jo laukė 
buržuazija. Jis atvažiavo ir 
nuvažiavo. “Bet ko čia jis bu
vo?” — klausia savęs buržua
zija. Manyta ir sakyta buržua
zijos, kad jis čia bus del in
spekcijos, kaip sutvarkyti pa
upius, kad tvanas neatsikarto
tų. Bet kodėl jis nevažiavo pa
upiais, bet tolimais nuo upės 
keliais? Kam jis važiavo per 
Scranton, kur tvano kaip ir 
nebuvo ?

Scrantono republikonai juo
kiasi ir sako, kad Rooseveltas 
važiavo politiniais reikalais, 
žvejodamas republikonų bal
sų. Wilkes-Barriu ir Pittstono 
demokratai rausta, kaip vė
žiai. Požeminis.

Nekurie serantoniečiai ren
giasi važiuoti į “Laisvės” pik
niką Valley View Parke, o ki
ti žada čia pasilikti, nes tą 
pačią dieną Komunistų Partija 
čia rengia pikniką. Lackwan- 
na apskričio buvo nutarta or
ganizuoti troką, bet kuomet tą 
pačią dieną įvyksta du svar
būs piknikai, tai tas planas at
mestas. Draugas Veisiejiškis 
“Laisvėj” rašė, kad būtų ga
lima atšaukti pikniką, bet jo
kiu būdu to negalima pada
ryti, nes ir čia daug darbuo
tasi su tikietais monetai die
nai. Tai bus pamoka Tarp- 
tautiškam Komitetui.

D. K. P.

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— 
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63r<] Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kos
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

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.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Žiupsnelis Žinių iš Šios 
Apylinkės.

Rugpjūčio .22 d. Lyga Prieš 
Karą ir Fašizmą surengė pra
kalbas paminėjimui Sacęo ir 
Vanzetti nužudymo. Daug la
pelių buvo išdalinta ir mitin
gas buvo gerai išgarsintas po 
visą apylinkę. Komitetas nuė
jo pas Apsaugos Direktorių 
gauti leidimą, ir jis žadėjo 
duot, bet 4 valandą dieną per 
radio pranešė, kad leidimas 
sulaikytas ir policija neleis 
laikyti prakalbų.

Paskirtą valandą publika 
pradėjo rinktis palei Mičulio 
stovylą ant pleciaus, bet poli
cija stojo darban vaikyti dar
bininkus. Du jaunuoliai tapo 
suareštuoti, kaltinami “be
tvarki ngame elgėsyj”. Polici
ja reikalauja pinigų už jų pa
leidimą, o Scrantono organiza
cijos siunčia šimtus protesto 
laiškų policijai, 
kad paliuosuotų 
rus.
Perkūnas Padarė

Rugpjūčio 22 
dušniausia rugpjūčio mėnesio 
diena, o apie 5 vai. iškilo dide
le vėsula su perkūnija ir lie
tum, 
buvo 
sulos 
tapo 
trenktas*. Pritrenktasis buvo 
atgaivintas ligoninėj. Labai 
daug iškapojo kornų ir grikių.

WPA Darbai.

Šioji apylinkė jau senai 
mačiusi tokį šturmą. Vė- 
pasėkoj vienas žmogus 
užmuštas, o kitas pri- 

Pritrenktasis 
ligoninėj.

Dviejų dolerių vertės knyg» 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robi n hoik 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mėtė.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

UVHK4>

BIRIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

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

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

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

o
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Kuo Baigėsi Karas Abisinijoj (Etiopijoj)
šių metų gegužės mėnesyje 

Abisinija pralaimėjo karą su 
Italija ir Italijos kariuomenė 
užėmę Abisinijos sostinę Adis 
Ababą. Abisinijos negusas su 
keletą ministerių apleido šalį ir 
išvažiavo į Palestiną, o iš ten 
į Angliją. Dalis kariuomenės 
pasitraukė Abisinijos gilumon, 
j kalnuotą vakarinę šalies dalį. 
Ten buvo sudaryta nauja Abi
sinijos vyriausybė, kuri ir tęsia 
kovą su italais.

O italai tuo laiku užėmė svar
biausius punktus Abisinijos 
centre, vienintelį visoj šalyj gel- 
žkelį, einantį nuo Džibuti į Adis 
Ababą ir paskelbė karą užbaig
tu. » Italijos vyriausybė paskel
bė Abisiniją savo kolonija, pa
skyrė į ją generalgubernato
rium maršalą Graciano.

Kodėl gi italai išlošė karą? 
Žinoma visų pirma todėl, kad 
pas juos buvo naujausia karo 
technika: lėktuvai, tankai, grei
tai šaudanti artilerija ir nuo
dingos dujos. Abisiniečiai gi bu
vo apginkluoti senoviškais šau
tuvais, dažnai titnagu skilia- 
mais, beveik visiškai nežinojo, 
kas tai yra karinė rikiuotė Eu
ropos armijoj.

Vieninteliu abisiniečių sąjun
gininku buvo rūsti gamta—uo- 

. los, kalnai, tarpukalniai, neper
einamos girios. Pirmuoju laiku 
jų vadai pasekmingai naudojosi 
gamtos pozicijomis. Jie traukė
si, nestodami į atvirą mūšį. Bet 
užtat savo partizanų užpuoli
mais padarydavo didžiausią ža
lą italų armijai. Išvargindavo 
ją, sunaikindavo smulkius bū
rius.

Besitraukdama Abisinijos ka
riuomenė išėjo iš kalnuotų vietų 
f lygumas. Ir čia ji buvo pri
versta stoti į atvirą mūšį, ku
riame dalyvavo pats negusas su 
savo gvardija, šitam nelygiam 
mūšyj abisiniečiai buvo visiškai 
sumušti ir bėgo atidengę ita
lams kelią į Adis Ababą.

Tai—karinė Abisinijos armi
jos pralaimėjimo pusė. Bet yra 
dar kita pusė, kuri visiems pla
čiai žinoma. Pasirodo, kad Abi

sinijos likimas buvo sprendžia
mas ne tik ir ne tiek mūšio lau
ke, kiek Londone ir Ženevoj. 
Kad šitą dalyką suprasti, reikia 
prisiminti apie taip vadinamas 
sankcijas.

Jau mes ne kartą rašėme 
apie sankcijas, bet trumpai dar 
kartą apie tai priminsim. Sank
cijos—tai priemonės paveikimo 
į agresorių, tai yra į užpuolan- 
čią pusę. Sulig Tautų Sąjun
gos statuto, visos šalys, įeinan
čios į Tautų Sąjungą, turi pa
dėti nukentėjusiam Tautų Są
jungos nariui, jeigu jį užpuolė 
kita valstybė.

Iš pradžios turi būti per
traukta prekyba su agresorium. 
Užpuolančiai pusei neduodama 
jokių kreditų, vienu žodžiu, 
stengiamasi paimti ją badu. 
Tai vadinasi ekonomines sank
cijos. O kuomet ekonominių 
sankcijų pavartojimas negelbs
ti, tai tos pačios šalys privers
tos ginklo jėga priversti agre
sorių paliauti karą. Tai jau bus 
karinės sankcijos.

Kaip tik Italija užpuolė Abi
siniją, Tautų Sąjunga paskelbė 
Italiją agresorium ir nutarė 
pradėti prieš ją ekonomines 
sankcijas. Dauguma Tautų Są
jungos narių, tame skaičiuje ir 
Sovietų Sąjunga, griežtai pildė 
šitą nutarimą. Bet kai kurios 
šalys, esančios Tautų Sąjungos 
nariais,—tokios kaip Austrija 
ir Šveicarija—atsisakė prisivie- 
nyti prie sankcijų. Jos motyva
vo tuom, kad, girdi, nenorinčios 
ardyti draugiškų santikių su 
Italija. O fašistinė Vokietija, 
.kuri jau senai išėjo iš Tautų 
Sąjungos, priešingai, stengėsi 
visomis išgalėmis pagelbėti Ita
lijai.:
Todėl ekonominės sankcijos ir 

nepasiekė savo tikslo. Jos nors 
dalinai ir susilpnino Italiją, bet 
nesugebėjo ją priversti baigti 
karo. Kokių priemonių reikėjo 
tuomet imtis? Sulyg Tautų Są
jungos statuto, reikėjo pradėti 
taikinti karines sankcijas, tai 
yra ginklo jėga priversti Itali
ją paliauti karą.

Bet tai neišdrįS[O daryti dau
gelis stambių valstybių, esan
čių Tautų Sąjungoje, ir ypatin- 
tingai Anglija. O Anglija juk 
už vis daugiau galėjo pagelbėti 
Abisinijai. Pas ją Viduržemio 
jūroj didžiulis laivynas, jos ran
kose randasi Suezo kanalas. 
Reikėjo jai su pagelba kitų 
Tautų Sąjungos narių tiktai 
uždaryti Italijos laivams įėjimą 
į kanalą ir tuom pat perkirsti 
karo laivams kelią į Afriką, 
kad atskirt Italijos kariuomenę 
Abisinijoj nuo savo bazės. Tuo
met Italijos karo žygis be abe
jonės būtų pravirtęs.

žinoma, galimas daiktas, kad 
Italija būtų išstojus ginklu 
prieš tuos, kas jai kliudė užim
ti Abisiniją, ir visų pirma prieš 
Angliją. Italija būtų galėjus 
prie tam apsivienyti su fašisti
ne Vokietija. Tuo tarpu nuo 
Vokietijos iki Londono visai ne
toli: lėktuvai—bombanešiai ga
li perlėkti šį tolį per keletą 
valandų. Ir sprendžiamam mo
mente Anglijos vyriausybė pra
dėjo svyruot, o paskui ir visiš
kai atsisakė nuo savo pirmapra
džio plano.

Šiose apystovose Tautų Są
junga pasirodė bejėgė apginti 
Abisiniją. Paskutiniu laiku su
sirinko Tautų Sąjungos taryba, 
kad apsvarstyti padėtį. Abisini
ja pralošė karą ir tapo užgrob
ta Italijos. Tautų Sąjungos mė
ginimai pakenkti šiam užgro
bimui nepavyko dėlei to, kad 
kai kurie jos nariai svyravo ir 
joje nebuvo pilnos vienybės.

Abisinijos pralaimėjimas pa
sirodė, tokiu būdu, ir Tautų 
Sąjungos pralaimėjimu, nesuge
bėjusios apginti vieną savo na
rį nuo užpuolimo. Pripažinusi 
šį nepasisekimą Tautų Sąjunga 
nusprendė, kad toliau vartoti 
ekonomines sankcijas nėra pra
smės, kadangi karas jau beveik 
pasibaigė. Ir Tautų Sąjungos 
taryba nutarė atmainyti sank
cijas.

Kai kas mėgino išnaudoti šį 
nepasisekimą, kad aplamai pa
naikinti Tautų Sąjungą. Delei 
to dabar eina aštri kova.

P. P.
(Iš “Raudonojo Artojo”)

Lawrence, Mass.
Kunigas Valatka po Areštu 

Scranton, Pa.

Lawrence, Maks., rugpjūčio 
23 dieną, tautiškos parapijos 
nariai laikė susirinkimą baž
nytinėj svetainėj, aptarimui 
gavimo naujo kunigo. Taipgi 
buvo atvažiavęs atstovas iš 
Scranton, Pa., tautiškos para
pijos. Jis pranešė, kad kun. 
Valatka buvo 'areštuotas ir 
padėtas po $1,000 kaucijos. 
O už ką jis areštuotas? Ogi 
už pasisavinimą farmos, ku
rią parapijonai buvo papirkę 
Wilkes Barre, Pa. Parapijo
nai nežinojo, kad farma užra
šyta ant kun. Valatkos vardo. 
Kuomet kunigas! pabėgo iš 
Lawrence tautiškus parapijos, 
jis nuvažiavo ant tos ūkės ir 
pradėjo gaspadoriauti. Bet ta 
farma buvus padėta ant par
davimo ir atsirado žmogus, 
kuris ją norėjo pirkti. Jis nu
važiavo pasiteirauti, kiek ji 
kainuoja ir ten rado kun. Va
latką. Paklausus, ar farma ant 
pardavimo, Valatka atsakė, 
kad ne. Jis taipgi sakė, kad 
farma priklauso jam ir para
pijonai nieko bendro neturį 
su ja. Tas žmogelis greitai 
pranešė apie tai parapijos ko
mitetui, kuris besiteiraudamas 
surado, kad “(lydai” padaryti 
ant kun. Valatkos.

Atvažiavęs iš Scrantono at
stovas Lawrenco parapijonam 
taipgi pranešė, k a d Valatka 
bus traukiamas teismas už 
pasisavinimą Scrąntono para- 
pijonų $500. Atstovas atsi
vežė visus dokumentus-priro- 
dymus. Parapija Valatkai bu
vo davusi $500 'užmokėti už 
bažnyčios taisymą. Kai jis at
vyko į Lawrencą, tai per tūlą 
laiką jam buvo siunčiami laiš
kai, reikalaujantii kad atsily
gintų, tai jis vis atsakydavo, 
kad atiduos. Atstovas parapi- 
jonams rodė tuos laiškus ir 
dar palietė daugiau Valatkos 
darbų. Pavyzdžiui, būdamas 
kunigu Scrantone, • Valatka 
samdė kontraktOrius taisyti 

bažnyčią ir parapijos komite
tui neleido kalbėtis su kon- 
fraktoriais sakydamas: “J ū s 
nieko nežinot apie tokius dar
bus.” Dabar, kuomet iškilo 
viršun kiti darbai, Scrantono 
parapijonai pasišaukė kon- 
traktorius ir surado, kad yra 
įvelta keliolika tūkstančių do
lerių suma pinigų.

Lawrence būdamas jis, sa
koma, taipgi palikęs “neaišku
mų.” Lenkas, kuris savo far
ma pardavė Valatkai, sako, 
pardavęs už $20,000, o šis pa- 
rapijonams pardavė už $28,- 
500. O buvo tokių parapijonų, 
kurie buvo gatavi galvas gul
dyti už kunigėlį.

Dar daugiau. Parapijonai 
buvo surengę pikniką paminė
jimui parapijos 20-ties metų 
sukaktuvių ir įžangos tikietai 
iš anksto buvo parduodami po 
50 centų. Kun. Valatka suko- 
lektavo pinigus ir norėjo pasi
laikyti sau, bet sugabus para
pijos pirmininkas greitai pa
mate, kas gali atsitikti ir su
laikė kun. Valatkos algą, ku
rią parapija mokėjo — $60 į 
mėnesį. Kaip greit pamatė, 
kad jam bus karšta, tai Valat
ka, nieko nesakęs parapijo
nams, pasišalino. Girdėti, kad 
jis ir daugiau ‘neaiškumų’ pri
dirbęs, bet apie juos pranešiu 
vėliau. L. K. Biuras.

EastoirPa.
Plauku Kirpėjų Susirinkimas 

ir Prakalbos.

Jau penki metai kaip Penn- 
sylvanijos valstijoj veikia aš
trus įstatymas kirpėjam, kurį 
pagamino legislatūra Harris
burg© — kiekvienas kirpėjas 
turi turėt leidimą, kuris lėšuo- 
ja du doleriu į metus. Įstaty
mui pasirodžius, seniem kirpė
jams buvo pusė bėdos. Jiems 
reikėjo gauti paliudijimą 
nuo daktaro apie sveika
tos stovį ir išpildyti tam tikras 
popieras. Užsimokėjęs du do
leriu, iš Harrisburgo gauni 
kirpėjo leidimą vieniems me
tams ir atspausdintas regulia

cijas, kaip reikia užlaikyti ir 
tvarkyti kirpyklą.

Prieš penkis metus būdavo 
bile vyrukas . pasimokina kir
pėjų mokykloj apie šešias sa
vaites, na ir atsidaręs savąją 
kirpyklą šelmavoja žmones, 
pakol galutinai pramoksią 
plaukus kirpt. Dabar jau kas 
kita. Naujiem kirpėjam labai 
sunku gauti leidimą, o be lei
dimo negalima atidaryti kir
pyklą. Norint mokintis už kir
pėją, iš Harrisburgo reikia 
gauti “Learners’ Permit.” Tas 
leidimas geras dviem metam ir 
kainuoja vieną dolerį. Naujas 
mokinys gali praktikuot pas 
seną kirpėją arba mokykloj 
kiekvieną dieną. Po dviejų 
metų ar anksčiau reikia išlai
kyti kvotimus Philadelphijoj, 
mokant šešis dolerius. Turi nu- 
sivest žmogų, ne kirpėją, ir jį 
nuskust, nukirpt ir kitokius 
“patepimus” padoryt prieš eg
zaminuotojo akis. Apart to, 
reikia atsakyti į daugybę klau
simų be jokių klaidų. Jeiįęu 
mokinys kvotimų neišlaiko, tai 
leidimą mokintis atnaujina 
dar ant dviejų metų. Tai pas
kutinis leidimas.

Rugpjūčio 17 dieną visi 
Northamton County kirpėjai 
buvo šaukiami į susirinkimą, 
kuris įvyko Volunteer Fire
men’s svetainėje, 17th ir 
Washington Sts. Susirinko ko
kie trys -šimtai kirpėjų, tarpe 
jų ir trys lietuviai. Kalbėto
jas pribuvo iš Harrisburgo ir 
jis visų pirmiausiai aiškino se
niem kirpėjam, kaip užlaikyt 
sanitariškai kirpyklą. Kirpyk
los kėdės ir joje sėdinčiojo 
žmogaus pagelba jis aiškino 
galybes naujų patvarkymų ir 
įstatymų,, kaip švariai aptar
nauti žmogų, atėjusį nusikirp
ti. Taipgi rodė, kaip sterili
zuoti kirpėjo instrumentus 
tam tikruose chemikaluose, 
kad neperžengus valstybinių 
patvarkymų sveikatos reika
lais. Kirpėjams tas buvo labai 
svarbu pasiklausyti ir s a v o 
akimis matyt. Vėliau buvo pa
duota daug visokių klausimų, 
iš kurių mažai kuris buvo 
syarb'us, vienok kalbėtojas į

juos atsakė gražiai ir rimtai.
Kadangi į šį susirinkimą bu

vo šaukiami visi kirpėjai, tai 
buvo iššauktos kirpėjų pavar- 
idės patikrinimui, ar visi daly
vavo. Pasirodė, kad beveik pu
sė kirpėjų neatėjo. Kalbėto
jas baugino, kad neatėjusius 
apskųs kirpėjų biurui Harris- 
burge ir vėliaus juos egzami
nuos tam tikri inspektoriai.

Užbaigiant susirinkimą 
trumpą prakalbėlę pasakė tū
las senukas kirpėjas iš Kali
fornijos. Kadangi čionai kir
pėjų unija paįrusi, jis faktais 
nurodė, kad reikalinga at
gaivint ir susirašyt į uniją, 
idant sutvarkyti darbo valan
das ir kainas, žodžiu sakant, 
kirpėjai patys turi rūpintis, 
kad pagerinus savo būklę.

V. J. Stankus.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Tol. SUgff 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS .
BALZAMUOTOJ AS '

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite, v

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

— « — ■ —W — «t —m-—— _n M_u_n__ JK__ — wnnB — M — W_M _Mn — ■ — ■—H .„.į— ■— la-—-M——M-—*1——««•-—BO—— WM——1»-—M——MH——

Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut I
EE> -E

= Wilkes-Barre-Scranton =^e
□----------------------------------------B

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas
» • . ]• į ' —jsSHtSSJ*

Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
Dainuos Aido Choro mišrus seks tetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 

Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August
ŠOKIAM YRA PAIMTA 'SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.

, j
1 • * ' ■ i 11 . i • ■ ’ , , , v ' . J. '

Puiki proga jaunimui pasilinksminti. Vieta visiem gerai žinoma, 
kaipo; patogiausia piknikam:

WEYVIEWW
I . 
I *

INKERMAN, PA.

DRG. D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

Rugsėjo 6 September
Puiki muzikalė programą, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyno; 
Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugi au dailės ir sporto kavalkų

Nauja, Nepaprastai Graži Vieta
J ' ' . -1 .. I > e v. .. K

Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
■- . i e • ••-<■' i j .t * * > • v t - s t » e
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankamai.

it • »( . . ■ f,

Alcyon Park, Pitman, N. J.
r . ; . : , • • , . i ' • - • i - • ,, «■ r . i •
Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

$300 DOVANOMIS.- PIRMA DOVANA $100.

Šokianis Grieš Gera Orkestrą
t

43 □
■

-0



PRANEŠIMAI IŠ KITUR

— $ioo.

Komitetas.

$1.00.

$1.00.

League,

Kliubas.

Per Atlantiką ir Atgal
■N

$1.00.

- $2.00.

— $1.00.

Lithuanian Section of the Communist Party

$1.00.

$1.00.

to 
of 
47

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Turėsim valgių ir gėrimti įvalias. 
Muzika pirmos klases. Šokių vieta 
pastogėje. Taigi, atsilankę nesigailė
site, linksmai laiką praleisite su 
draugais ir pažįstamais.

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

is hereby given that License No. | 
has been issued to the undersigned \ 

•r at retail under Section 75 ■ 
Beverage Control Law at' 

Avenue, Borough of Brooklyn,!

NOTICE is hereby given 
. 10.347 

to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage 
169 Lafayette Avenue, 

to

JOHN KEELY and

ną lytų, tai piknikas atsibus pirma
dienį, 7 d. rugsėjo. I( Komisija.

(204-205)i

D. L. K. Keistučio Dr-ja. — $1.00.

NOTICE is ... . ..
A 10177 has been issued to the undersigned 
to sell __  ... .
of the Alcoholic Beverage Control Law
876 Hancock Street, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
j876 Hancock St.,

NOTICE

sell 
of 11...
..... Ralph

1.. y ofI premises.

is hereby given that

hereby given that License No.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

IW IM Ml M All VUI fUI fUI MV M MM IUI9UI fU««UI IUI IMI MA IUIM fUt lUV »U*

ini ini mt tm mt vm w int mm mi im vv mi tm wm w in mi w mi w

ST. N.ICHOLAS PA£A'ęĖ- 
SĘPTE MS E Ė1 &P-18,-1 .^29;W

'

I HI •W?u

Lynn.

Detroit,

fe.-. ■ ■

PROTOKOLASJ

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
----------- J

Liet. Amerikos Piliečių Kl. — $2.00.
Uršulė Palevičienė, — ALDLD. 188 kp.
Kazys Beliunas, — TDA. Kazio Giedrio kuopa. — $1.00.

Hart.

(Tąsa)
Haverhill.

J. česna,
1. SLA. 183 kp. ir 2. ALDLD. 207 kp. — $1.00.

Mason County.

phiečiai ko anksčiausia turi būt ant 
parko. Suneškit išplatintus jžangęs 
tikietukus. Stengkitės pribūti • ant 
7:30 vai. vak., 735 Fairmount Ave.1 
Mums reikia 3 mašinų prieš pikni-' 
ką šeštadienį vykti į parką susi
tvarkyt. atsišaukit! — Komisija.

(202-205)

S. Benkus, i
l1. Palangos Juzės Draugija,

2. Liet. Piliečių Gedemino Kliubas. — $1.100.
J. Kasparavičius, Sr., J. Kasparavičius, Jr., S.1 Paplauskienė, 

O Pečiukonienė.
1. Liet. Pil. Gedemino Kl.
2. Panos švenčiausios’ Neperstojančios PagĮelb. M. Dr-ja,
3. ALDLD. 85 kuopa,
4. SLA. 102 kp.
5. Laisvės Choras
6. LDS. 136 kp.
7. Švento Kazimiero Kareivių Dr-ja.

Lawrence.

J. Juodaitis,
Mason County Liet. Ūkininkų Masinis Susirinkimas,
1. Custer, Mich. — ALDLD. 218 kp.
2. Scottville, Mich. — Liet. Ūkininkų ’žemdirbių Dr-ja.
3. Fountain, Mich. — Liet, ūkininkų Progr. Dr-ja.—$1.00

(Bus daugiau)

NEW YORKO IR APY 
LINKĖS ŽINIOS

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Leonas Ch u la d a, • v IDraugijų bendras susirinkimas is—
1. ALDLD. 37 kp. j
2. Liaudies Choras. į
3. LDS. 125 kp. j
4. Liet. Socialės Parko Bendrovės. — $1.00‘.

Lowell.

Louis Paulauskas,
1. D. L. K. Vytauto Dr-ją. — $1.00.
2. SLA. 173 kp. *

J. M. K arson as,
1. LDS. 110 kp.
2. ALDLD. 44 k p.
3. Sons and Daughters of Lithuania Society

Petras P. Lesburtas, 
Lynno Liet. Komitetas.

Montello.

George Šimaitis, Stasys Baronas, Kazys žiurinskas, 
Vincas Kaunas,

Montello Suvienytų Draug. Bendras Frontas. — $4.00.
Norwood.

Povilas P. Kručas, Jonas Dixon,
Didžiojo Liet. Kunigaikščio Keistučio Dr-ste,
Norwoodo Dr-jų Bendras Frontas iš
1. Did. Liet. Kunig. Keistučio Dr-stės,
2. Liet. Amerikos Pil. Bendroves,
3. SLA. 131 kp.
4. LDS. 3 kp.
5. ALDLD. 9 kp.

_ 6. LDD. 27 kp.
7. Liet. Socialistų Sąj. 133 kp. — $2.00.

Kazimieras Naujokaitis,
Piliečių Bendrovė. — $1.00.

M. A. Zurbaitė, — ALPMS. 2-ras Apskr. — $1.00.
Stoughton.

Juozas Lavas, 
Stoughtono Liet. Organizacijos iš— 
1. Liet. Darb. Susiv. 71 kp.

D. L.. K. Gedemino Paš. Dr-ja 
Šv. Antano Paš. Dr-ja 
SLA. 25 kp.
Stoughtono Pil. Kl.
Liet. Užlaikančių Tautiečių Namą 
Ūkininkų Sąjungos Skyrius. —

F. J. Bagočius, 
Lithuanian American Democratic 
—15,000 members.

Worcester.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Julia Mitrikaitė, — Lietuvių Moterų 
Vytautas Sukackas, — Worcesterio Veikimo Komitetas.

MICHIGAN.

Peter žemaitis ir Joseph Bucknis, 
Detroit Aido Choras. — $1.00.

Petras Smalsūs, — LDS. 21 kp. — $1.00.
P. Jočionis,
J. Vasilauskas, — LDS. 86 kp. — $1.00.
F. Budvidienė ir J. Besasparis, — SLA. 352 kp. 
Antonina Yatkevičienė, -r- Liet. Radio Kliubas 
J. K. Alvinąs ir G. Noseda, — LDS. 21 kp. 
Isabelle Legmalis, — LDS. 208 kp. 
Jean Pilka ir Bessie Keblaitis, — LSS. 116 kp. — $2.00. 
Viktorija Naujokienė,

Moterų Lyga Prieš Aukštas Kainas Maisto 
Charles Martin, M. J. Mašys, Paul Krause, 

Liet. Pilietinimo Paš. Kl. — $3.00.
Magdalena Andrulienė, M. L. Balchunas, 

SLA. 21 kp. — $2.00.
Anelė Bubeliutė, — LDD. 19 kp. — $1.00.
J. Baronas,

of Detroit. — $1.00.
Juozas Gugas ir Paulina Urbonaitė,—ALDLD. 52 kp.—$1..’ 
Jake Jacobson, — Lietuvių Amerikos Brolybės Kl.—$1.00.

Grand Rapids.
Violet Matulaitis,—Lithuanian Art Chorus. — $1.00.
J. Stankus,—Lietuvių Laisvų Kapinių Dr-ja
P. Gasparienė,

1. LDS. 41 kp.
2. APLA. 33 kp. — $1.00.

Felice Edkins, — SLA. 60 kp. — $1.00.
M. Varnienė, — ALDLD. 66 kp. — $1.00.
A. Daukša, — Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-ja. — $1.00.
J. Jankauskas, — LSS. 51 kp. —

Hamtramck
Metėjus Batulevičia ir Joseph Kuproms,

Motinom Su Kūdikiais 
Atsakyta Maistas

Dvidešimt penkios motinos, 
kurios yra desperatiškoj padė
tyje, nuėjo su vaikais į šalpos 
biurą, 43 Bleecker St., New 
Yorke, reikalauti pašalpos. 
Jos išbuvo nuo 10 ryto, iki 6 
vakaro. Viena iš jų, Mrs. Cri- 
vello, turėjo investigatoriaus 
liūdymą, kad: “šeimyna netu
ri maisto, rekomenduoju duot 
maistui čekį.” Bet moterims 
čekių nedavė, vieton to, gra
sino pašaukt policiją, 
pirmadienio ryto 11 vai. 
kiamas masinis pikietas 
to biuro.

Dėlto 
šau- 
prie

Masinė Demonstracija Prie 
Brazilijos Konsulato

Šią savaitę įvyko masinis 
pikietas prie Brazilijos konsu
lato, 5th Avenue, tarpe 50th 
ir 51st Sts., New Yorke, po 
vadovyste Ateivių Gynimo 
Komiteto. Pikietas prasidėjo 
pietų laiku, tad gatvėse dar 
padaugėjo praeivių skaičius. 
Kožnas praeivis skaitė iška
bose užrašus ir suprato jų 
reikšmę. Iškabos buvo tankiai 
mainomos, iškeliami vis nauji 
obalsiai. Svarbiausiu obalsiu 
buvo: “Sustabdykit deportavi
mą Arthur Ewert į Vokietiją.

čia pat buvo traukiami pa
veikslai ir dalinami .atsišau
kimai, kuriuose pažymėta, 
kad Braziliją valdo Standard 
Oil Co., Armour Co., U. S. 
Steel ir kiti Anglijos ir Ame
rikos bosai. Henry Ford valdo 
3,700,000 akrų žemės ir dar
bininkams moka 12c į dieną 
algos. Už pasakymą teisybės 
žodžio d'arbininkai grūdami 
kalėjiman ir deportuojami. 
Dabar Brazilijos kalėjimuose 
sugrūsta 17,000 geriausių ko
votojų. Nemažai randasi ra
šytojų, profesionalų, artistų ir 
šiaip pažangių kovotojų. Bra
zilijos ponai pasiryžo išžudyti 
visus pažangesnius darbo žmo
nes. Kaimietis.

NOTICE 
A 10285 
to sell 
of the Alcoholic 
5902—17th
County of Kings, to be consumed off thej 
premises.

ISIDORE WOLFISH
5902—17th Ave., Brooklyn, N. Y. |

----------------------- ------------------ |
NOTICE is hereby given that License No. I 
A 10320 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail t

_____  ~ .............. of the Alcoholic Beverage 
1035 F*• 14 C? 4 nzxrt ♦Bušai išeis 9:30 rytų nuo kampo I county

Sherman ir Market St. Už nuveži- premise 
mą busu riekia mokėti 50c. Privatiš- 10.35 Fulton'st.' 
kom mašinom galite- važiuoti už' 
kiek jūs sutikit.

(204-205)

sell beer nt retail under Section 75 
! Control Law at 

Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
.' of Kings, to be consumed off the 

premises.
M. and G. FOOD STORES. INC

B’klyn, N. Y.

hereby given that License No. 
...... : ....’ - I
beer at retail tinder Section 75 

ut 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

II. MEIER
B’klyn, N. Y.

____ ____ is hereby given that License No.
|A 9935 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JACOB GE1MAN
B’klyn, N. Y.

No.

DETROIT, MICH.
Rengiamas didelis piknikas naudai 

komunistų partijos rinkįmų kampani-1 
jai ,nedėlioj, 6 d. rugsėjo, Camp Li
berty, 12 mile ir Halstėd Rd. Įžanga [to 
10c iš anksto ir 15c piie vartų. Bus R 
visokių sporto žaislų, muzikalč pro- 1 County 
grama ir šokiai prie geros orkestros. j-------
Važiuojant automobiliais imkit Grand 132 Ralph Ave
River iki Halsted Rd. Bušai išeis nuo notice "is’"herebygiwn ’that'License 
Grand River Car Line. Jeigu tą die- 'A 9987 hns bcon iKSl,e<) to the undersigned

, , . . -i m , -i • i to sell beer at retail under Section 75

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

Tel. Wa. 3-9515

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

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti po 
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 Petnyčioms, Sukatoms ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

PATERSON, N. J.
Bendros .darbininkų organizacijos 

ir Ispanų kliubai repgia masinį mi
tingą subatoj, 29 d. rugpjūčio, Car
penters Hali, 66 Van Houghton St., 
8 vai. vakare, įžanga Veltui. Masi-, 

1 1 ?nis mitingas šaukiamas kad supažin- 47 BCki a ve., 
dinti darbininkus apie Ispanijos re-' Tyr 
voliuciją, ir kad sudaryt planai kaip ' ‘ ,h 
geriausia būtų galima paremt Ispa
nijos liaudį. Bus italų ir ispanų kal
bėtojų, 
ir

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

161 Wilson Ave.,

NOTICE
A 9965 ...... __ ..........„.

sell beer at retail I
the Alcoholic Beverage 
Reid 

County of 
premises.

Kviečiam visus darbininkus 
simpatikus skaitlingai dalyvaut.

Komisija.
DETROIT, MICH.

Gynimui Ispanijos liaudies rengia
mas svarbus masinis mitingas, ket- 7Rn’ 
verge, 3 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 
Arena Gardens, 5800 Woodward St.,' 
kampas Henry St., atviram ore. Visi 
Detroito darbininkai ir simpatikai 
dalyvaukite. Jeigu lytų tai mitingas to sell beer nt 
atsibus penktadienį. — Komitetas.

(204-205)
DETROIT, MICH.

Speciale konferencija šaukiama, 
del gynimo Ispanijos liaudies, įvyks 
pirmadienį, 31 d. rugpi., 8 vai. va
kare, 55 Adelaide St. Taipgi išrinki
te delegatus ir pasiųskite i konferen
ciją del Apsaugojimo Civilių Teisių, 
šios konferencijos ątsibūna kas pas-.

Wilson Avenue, 
of Kings, 

ANTHONY RAGUSA 
B’klyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

I SAHO RE FISHLER 
, B’klyn, N. Y.

__ hereby given that Incense No. 
131 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
234 Irving Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the, 
premises. 

B. GEFFKEN
234 Irving Ave.

NOTICE i.. I........ . ....................................... - ......
IA 10180 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
~"1 Marcy 
Comity of 
premises. 

781 Marcy

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA 
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam 

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

B’klyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
..... . ...... ......... 2 ... ..... i 

)>ecr at retail under Section 75
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off thet

HARRY BARR 
Ave., B’klyn, N. Y.

____ ...I is hereby given that License No. 
A 10309 has been issued to'the undersigned

; retail under Section 75 
,of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 

I County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HENRY MEYER & GEORGE GLINTENKAMB 
560 Morgan Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is _____  „...
A 10302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic 
1335 Myrtle Avenue, 
County of Kings,

’ premises.. . ' L.„.
Rūtinį pirmadienį kiekvieno mėnesio. 1335 Myrtle Ave 
Daug yra organizacijų į Detroite ir N 
nei viena dar nėra prisidėjus prie a 
šio svarbaus darbo, p jaunuoliaai 
kur gi jie, ir jiem svarbu žinot šie 
dalykai. Tad pasikubinkite draugai County ^of Kings, 
ir organizacijos, visi atbuskim ir su- 
kriušinkim juoduosius lęgionicrius ir 169 Lafayette Ave 
kitus užpuolikus. — Komisija. 1

PHILADELPHIA^ PA.
“Laisvės” pikniko paskutinis visuo

tinas susirinkimas visų organizacijų County 
narių, darbininkų, “L.” skaitytoji;,į”'“ 
dalininkų ir simpatikų įvyks 3 die-1 
ną September (ketvirtadienį), Liau
dies name, 7:30 vai. vakare.

Draugės ir Draugai! Šitas susirin-, 
kimas yra paskutinis, ant kurio ture-' 
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-1 
cijas, kaip veikti. Mums reikalinga 
virš 100 darbininkų; turime 87 dar
bininkus. Iš kolonijų draugai su bu- 
sais atvažiuos vėliau, todėl philadel-

Vakar, 28 d. rugpjūčio, kaip 
3-čią valandą po piet iš Floyd 
Bennett Field orlaivių stovyk
los išskrido du amerikonai la
kūnai, Harry Richman ir Dick 
Merrill į Angliją.

Jie mano ten ilgai “nesi- 
monkyti”, bet “Londone išgė
rus po stiklą arbatos” grįžti 
atgal į New Yorką. Kadangi 
jų orlaivis yra aprūpintas su 
visais moderniškais prietaisais, 
ir apskaičiuojama apie $95,- 
000 vertės; turintis 1,000 ar
klių jėgos; taipgi galintis skri
sti suvirš po 200 mylių į va
landą, todėl jie mano Londoną 
pasiekti į 12 valandų.

6° fKl

WILKES BARRE, PA.
LDS. 7-ta kuopa rengia didelį ir 

linksmą išvažiavimą 6 d. rugsėjo, 
Sweet Valley, Valinčiaus farmoj, pas 
Petraitį. Vieta yra labai gražiam ir 
žaliuojančiam miške. Lietaus nerei
kia bijot, nes - yra pastogė. Kviečia
me visus iš visos Wyoming apylin
kės. dalyv’aut ir parėmt’ LDS. ’’ 7-tą 
kuopą. / - '• • • •

Pasilinksminimas prasidės 10 vai. 
ryto ir trauksis iki vėlybos nakties.

Tel. TRObridg® 6330 *

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St, 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE,! MASS.
OFISO VALANDOS:/

■‘" ' 2-4 ir .7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniahn 

10-12 ryte ’? ’

beer at retail under Section 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn.
___, to be consumed off the

BENJAMIN WEISS
B’klyn, N. Y.

...____  r. that License No.
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BERNARD HEALY
B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4125 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control -Law at 
204 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 

' of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUISEPPE ATTOLO ’
204 Howard Ave., B’klyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US

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

Puęsamdnu automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zįns 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.LZtNS-

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiarti Griežia Šauni Orkestrą. 

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

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuviy Angliy Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Jisų namus. Prašome 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.
į Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pasikalbėjus su Streikieriu 

Ant Dabojimo Linijos
Rand Tea & Coffee Kom-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Sustreikavo 50 Didelės 
Valgyklos Darbininkų

Iš Įspūdingo Browderio Prakalbų Mitingo Kasmočiai Atostogauja 
N. H. Valstijoj

Rugpjūčio 27 dieną įšėjo į 
streiką Diamond Jim Bar val
gyklos darbininkai. Valgykla 
randasi W. 42nd St., kampas 
Broadway, New Yorke. Pikie
tas eina labai energingai. 
Streikui vadovauja A. F. of L. 
Streiko laimėjimas daug pri
klausys nuo valgytojų malo
nės. Jeigu nustotų eiti į valgy
klą, tad streikas greitai 
baigtų su laimėjimu.

Kaimietis.

užsi-

Dvylika Tūkstančių Malioriy 
Generaliam Streike

Visa 12 tūkstančių maliorių 
ir popieriuotojų bei kitų bil- 
dingų gražinimo darbininkų 
iki vienam asmeniui atsiliepė 
į unijos pašaukimą streikam 
Streikas paliečia New Yorko, 
Bronx ir Richmond miesto da
lis, esančias Distrikto 9-to Ta
rybos žinioje.

Mecca Temple, centralinė 
streikieriu buveinė, visą dieną 
buvo perpildyta streikieriais 
ir laiks nuo laiko dalis strei
kieriu turėjo būt prašalinti iš 
užsikimšusių koridorių, kad iš
pildyt gaisro department© pa
tvarkymus. Darbininkai entu
ziastiškai sveikino savo vado 
Louis Weinstock pareiškimą, 
kad bosai turi “mokėti algų 
skalę arba eiti iš biznio.”

Vyro Apkaltinimas Kainuos 
$86 į Mėnesį

Elizabeth Schelle, 28 metų, 
patraukė savo vyrą teisman, 
kaltindama, būk jis didelis gir
tuoklis ir ją ne sykį apmusęs.

Sužinota, kad jos vyras at
važiavo į šią šalį iš Vokietijos 
8 metai atgal ir dabar dirba 
WPA ir gauna $86 į mėnesį. 
Jo pati taipgi dirba ir gauna 
$18 į savaitę. Kvotimo eigoj 
paaiškėjo, kad ji bankoj turi 
$500 ir savo giminėms Vokie
tijoj pasiųsdavo $20 į mėnesį.

Teisėjas Doyle atmetė pa
čios skundą ir davinius perda
vė WPA viršininkams, reko
menduojant nuimt Frederick 
Schelle nuo WPA darbo.

Masinis Pikietas ir Areštai 
Prie Ohrbachs Krautuvės
Rugpjūčio 27 d., 7 vai. va

karo, buvo masinis pikietas 
prie Ohrbach’s krautuvės, 
14th St. prie Union Sq., New 
Yorke. Sužvėrėjusi policija 
puolė pikietus, draskė iškabas 
ir areštavo 15 jaunuolių, vai
kinų ir merginų.

Nutukusi policija, gaunanti 
apie $60 savaitinės algos, puo
la be pasigailėjimo suvargu
sį ir pusiau iŠbadėjusį jauni
mą. Ilgai taip būti negalės, 
baigia išsisemti darbininkų 
kantrybė. Kaimietis.

Mirksinčios žvaigždės, pa- 
į jūrio tyla, perfraukinėjama 

šturmingų žaislinių vagonėlių 
bėgimu ir žėrinčios Coney Is
land šviesos sudarė kokią tai 
nepaprastą aplinkumą komu
nistų masiniam mitingui, Coney 
Island Velodrome. Bet ta vi
liojanti aplinkuma nesulaikė 
tūkstančių komunistų ir sim- 
patikų nuo tikslo, dideliais 
būriais jie traukė išgirsti Ko
munistų Partijos prezidentinį 
kandidatą ir vadą Earl Brow- 
derį, kuris ką tik sugrįžo iš 
prakalbų maršruto ir po po
ros dienų vėl leisis kelionėn.

Paskirtu laiku, vakaro pir
mininkas, Peter Cacchione, 
atidarė mitingą ir entuziastiš
ka 13,000 minia pašoko ant 
kojų, pasklido “Internaciona
lo” melodijos garsai visoj pla
čioj apylinkėj. Ne vienas at
vykęs šiton pasiuliniai gar- 
sion žaislavietėn nustebo, per
traukė žaislą ir bėgo ton pu
sėn, iš kur atėjo tas tūkstan
tinių minių dainos garsas. Prie 
Velodrome visą laiką maišėsi 
būriai klausytojų, nors polici
ja bandė juos varinėti, liepda
ma eit į vidų ar šalin. Jei ne 
toji policijos taktika, 
svieto būtų 
aplink Velodromą.

Kalbėtojais buvo keli kon
gresiniai ir kiti kandidatai, 
tarpe jų negras, mokytojas, 
taipgi Ulster County farmerys 
ir kandidatas į prokurorus 
Briehl. Pastarasis nedaug kal
bėjo, bet kiekvieną dalyką pa
sakė juokingais prilyginimais.

Paskutiniu kalbėjo Earl 
Browder. Jam sukeltą ovaciją 
pertraukė pirmininkas, prašy
damas mažiau demonstracijos, 
daugiau tylos ir tvarkos, kad 
galėtume anksčiau užbaigt, 
nes kalbėtojas yra pavargęs ir 
serga šalčiu, norėtų anksčiau 
užbaigt ir pasilsėt. Ūmai vis
kas nutilo, pirmininko prašy
mas buvo pildomas iki pat ga
lo, leidžiant entuziazmui išsi
veržti tik pačiuose svarbiau
siuose kalbos punktuose.

Nors trumpai kalbėjo, bet 
nepaprastai aiškiai nušvietė 
mūsų atsinešimą į kitas parti
jas ir jų programą, taipgi vi
sus kitus svarbiausius dienos 
klausimus, išskiriant karo pa
dėtį, apie kurią pranešė kalbė
siąs per radio, 28 rugpjūčio, 
10:15 vak., iš stoties WEAF.

Nepaprastai gražų įspūdį 
darė visu Velodrome pakraš
čiu pristatyta vėliavos sargų 
gvardija, parinktinis jaunimas 
su raudonomis ir Amerikos vė
liavomis, kaip siena apjuosė 
vidurinį plotą. Perstačius kal
bėtojus, dalis jų maršuoja pro 
estradą, o pakvietus vyriausią 
kalbėtoją visa gvardija pasi
leido vingiuoti takais - tarp 
tūkstantinių minių, su 
tom plevėsuojahčiom 
vom. Gi virš Velodrome, 
tumoj, dausų paukščiai 
vininkai dūzgeno motorais ir

minios
susigrupavusios

iškel- 
vėlia- 
augš- 
orlai-

Važiuokite Husais į "Laisvės” 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.
Busai išeis C. Brooklyne nuo

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

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO•
Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus švente, 

tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

apsukę aplink porą kartų pra
dingo nakties tamsoj.

Pertraukoj rinkta aukos. 
Kiek surinkta, neteko patirti. 
Radosi keliolika organizacijų 
ir nemažai pavienių, ypatin
gai simpatingų profesionalų, 
kurie aukojo po $5 ir daugiau 
Komunistų Partijos rinkimų 
reikalams.

Vienbalsiai priimtos rezo
liucijos: Reikalaujanti praša
linti iš vietos Brooklyno pro
kurorą Geoghan;
Sovietų Sąjungos teisdarybę 
už atatinkamą 
trockistinių teroristų; sveikini
mas Ispanijos karžygiškų ko
votojų prieš fašizmą, pasiža
dant teikti jiems visokeriopą 
galimą paramą. Rep.

“Laisvės” kaimynas 
Kasmočius su žmona i išvyko 
atostogoms į Manchester, N. 
II. (Grįžš sekantį pirmadienį). 
Iš Manchesterio pp. Kasmo
čiai prisiuntė “Laisvės” perso
nalui gerus linkėjimus,
chestery, rašo jie, viskas ge
rai, “ale saliūnai tai labai pra
sti. Moterims gerti prie baro I 
nevalia ir jom neduoda dau
giau, kaip du drinksu.’i’

Rep.

p.

Man-

užgiriant

nubaudimą

Brooklynas - Purviniausias 
Priemiestis

pasi- 
prie- 

teisėjas 
Brooklyną

Jis sakė, kad

Brooklynas jau senai 
žymėjęs kaipo bažnyčių 
mieštis, bet andai 
Franklin Taylor 
naujai aprašė.
“Brooklynas purviniausio mie
sto purviniausias priemiestis”. 
Teisėjas kritikavo švaros De- 
partmentą už apsileidimą ir 
sakė, kad kuomet į šį miestą 
atvažiuoja svečiai, tai vieton 
matyti mūsų namus, jie mato 
eiles i šmatų dėžių, pristatytų 
ant šaligatvių.

Atmetė Neunijinės Firmos 
Pasiūlymą

New Yorko Sąmatų Taryba 
sutiko duoti L. K. Comstock 
Kompanijai darbą suvesti te
lefono ir signalų vielas nau
jose miesto subvėse. Tai kom
panijai bus užmokėta $266,- 
825 už tą darbą.

Kita kompanija 
patį darbą atlikti 
mažiau, bet jos
tapo atmestas, nes ta kompani
ją ne unijinė. Mat, tarybos 
nariai pabijojo, kad jeigu pa
samdytų neunijinę kompaniją, 
visi subvių darbininkai išeitų 
į streiką, tuomi sulaikant $6,- 
000,000 vertės darbų.

sutiko tą 
už $49,000 
pasiūlymas

Žmogžudys Prašė Šnapso 
Prieš Mirtį

mirties kam- 
ir

Charles Rogas prašė šnapso, 
užmarint1* savo mintis prieš 
mirtį elektros kėdėj, bet kalė
jimo viršininkai prašymą at
metė. Blaivus ir pilnas sąmo
nės, jis įžengė į
barį” 11:03 vai. vakare 
11:07 vai. jau buvo negyvas.

Rogas, girtas būdamas, nu
nuodijo savo trijų metų sūnų, 
ir plaktuku užmušė pačią. Be- 
krisdama, motina prislėgė prie 
grindų 10 mėnesių amžiaus 
dukrą ir ją uždusino. Rogas 
gyveno Brooklyne, 195 Varet 
St.

Paukštis Sulaikė Traukinį

ir automobiliai jau 
sulaikė Long Island 
traukinius, bet už-

Komunistų Partija Rengia 
Šaumi Bazarą

NewKomunistų Partijos
Yorko Vai s t i j o s Komitetas 
praneša, kad yra rengiamas 
didžiulis bazaras, kuris tęsis 5 
dienas, būtent: 16, 17,j 18, 19 
ir 20 rugsėjo (Sept.). Jame 
tikimasi turėti galybė viso
kiausių daiktų ir nepaprasta 
programa. Turintieji įsigyti 
rudeninių drabužių ir visiems 
sezonams įvairiausių reikme
nų perspėjama jau dabar pra
dėti taupinti centus.

Tuo pat sykiu kreipiasi į 
organizacijas ir pavienius pa
aukauti gerų naudingų daiktų 
ir centą kita bazaro reika
lams. Daugėjant kovoms, taip
gi turint vesti rinkimų kampa
niją, Komunistų Partijai 
kalinga visokeriopa masių 
rama.

Jaunimas Išsikovojo 
Du Šimtu Darbų

rei- 
pa-

Vakar dienos Vietos žiniose 
buvo pranešta, • kad 35 bedar
biai jaunuoliai, 2 vai. po piet 
susikraustė Naę. Jaunimo Ad
ministracijos centralinėn rašti- 
nėn, 265 W. l;4th St., ir at
sisakė išeiti iki bus suteikti 
darbai.
Smagu pranešti, kad jaunuo

liai atsiekė užsibrėžtą tikslą. 
Jie valstijos administratoriui 
McCloskey pridavė reikalavi
mą, kad jis išpildytų savo pri
žadą suteikti darbus bedar
biam jaunuoliam. McCloskey 
atsisakė, tuomet jaunuoliai pa
siliko ofise ir pradėjo giedoti 
“Mes norim darbų.” Tie jų 
šauksmai buvo girdėti, visam 
name. Kai kurie jaunuoliai, 
priėję prie langų, garsiai pra
nešė savo reikalavimus praei
viams ir tas sutraukė daug 
publikos. Taipgi buvo pastaty
ta ir pikieto linija prie namo,

Administratorius McCloskey, 
pabijojęs augančios demon
stracijos pačiame name ir ant 
gatvės, 7:30 vai. vakare suti
ko su jaunuolių reikalavimais 
ir prižadėjo tuojau duoti dar- 

dviem šimtam jaunuolių.bus

Sulaikė Atleidimą 
Iš WPA Darbų

panijos groserio krautuvių 
darbininkai streikuoja jau ke
tvirtas mėnuo. Ta kompanija 
turi 50 krautuvių New Yorko 
mieste, So. Brooklyne, Central 
Brooklyne ir Williamsburgo 
sekcijose. Dvi randasi “Lais- 

apylinkėj: viena prie 
St., o ki- 
Manhat-

Dvi randasi 
vės” apylinkėj: viena 
Union Ave. ir Grand 
ta prie Grand St. ir 
tan Ave.

Pirmiau dirbdavo 
noj krautuvėj trys 
kai: manadžeris ir du pagal
bininkai. Keturi mėnesiai at
gal kompanija pasimojo šim
tą darbininkų išmesti į gatves, 
į nedarbo ir bado nasrus, o jų 
vietas užpildyti nepilnamečiais 
vaikais, kuriem mokama nuo 
$2 iki $3 į savaitę.

Varomi iš darbo senai dirbą 
tai kompanijai darbininkai 
paskelbė streiką su reikalavi
mais : kad nebūtų be prasi
kaltimo prašalinami darbinin
kai ir jų vietoj samdomi vai
kučiai ; kompanija turi pripa
žinti groserio darbininkų uni
ją; mokėti unijos nustatytas 
algas; palaikyti darbininkų to
kį skaičių, koks buvo metas 
atgal, po tris darbininkus 
kiekvienoj krautuvėj.

Ar mes galime padėti tiems 
darbininkams iškovoti duonos 
kąsnį? žinoma, kad galime ir 
visai lengvai, neidami nieko 
pirkti užstreikuotose krautu
vėse ir pasakydami kitiems, 
kad ten neitų pirkti.

G. Kuraitis.

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.

kiekvie- 
darbinin-

per pietus 
1350 kilo- 
šeštadienį, 
bus šešta-

Liet. Radio Per Pietus
Radio programos 

iš stoties WBNX, 
cycles, prasidės šį 
12 vai. dieną. Jos
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 WMBQ, 1500 kc.

Aukos Ispanijos Kovotojams 
Prieš Fašistus

New Yorke vis auga finan
sinė parama Ispanijos darbi
ninkams ir valstiečiams jų ko
voj prieš fašizmą. David Du
binsky praneša, kad Moterų 
Drabužių Darbininkų Unija, 
Amalgameitų Unija ir Kailia- 
siuvių Unija paaukojo po 
$5,000. New Yorko ir apylin
kės darbininkai pasiryžę su
kelti $100,000 Ispanijos kovo
tojams prieš fašistus.

Praneša, kad ir Tarptauti
nis Darbininkų Ordenas prisi
dėjo prie to darbo, paauko
jant $2,500.

Teisėjas Matthew Troy, nu
baudė du automobilistu po $10 
už tai, kad jie policistą išva
dino durnium, ir sakė, kad visi 
policistai moką tik girtuok
liauti.
(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’* 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 RESTAURANTc
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) :

Laidotuvių Direktorius
LV.alžamuoja ir laidoja numini- •; 
sius ant visokių kapinių; par- p 
samdo automobilius ir karietas t; 
veselijoms, krikštynoms ir pa- j - 

sivažinėjimams. 1

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ANTANAS KASMOČIUS
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 gatves 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 Parem Yra Skaniausi. •

Audros 
ne kartą 
gelžkelio 
vakar paukštis sulaikė trau
kinį.

Traukiniu bevažiuojant ne
toli Hammels, 'Queens, staiga 
sudužo langas ties motorma- 
nu Samuel Padgett ir jo veidą 
smarkiai apipjaustė. Padgett 
šiaip taip traukinį davežė iki 
stoties ir jam suteikta pįrmoji 
pagelba.

Motormano vietoj ant grin
dų rasta užmušta gervė, kuri 
atsimušė į traukinio langą ir 
jį sudaužė.

Nesenai buvo atleisti iš 
rinėjimo negrų padėties 
ijekto 175 negrai baltakalnie- 
riai darbininkai. Su pabaiga 
šio mėnesio gręsė atleidimas 
dar dviejų šimtų, šiomis die
nomis projekto direkt. Reid 
lankėsi Washingtone. Jam 
pavyko gauti daugiau pinigų 
pratęsimui propekto ir tie 200 
nebūsią atleisti.

■ ty- 
pro-

Telefonas: Humboldt 2-7964

‘H-

JOHN C. BALTUS I
REAL ESTATE

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

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

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
. Telefonas 1825-R

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

%

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

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




