
KRISLAI
Skiria Lietuvą Lenkam.
Mokytojai prieš Fašizmą.
Tauta Ne Smetonizmas.
Žmoniškas Miesto Galva.

Rašo S. Laisviems.

“Ar teisingi yra naujausi 
pranešimai iš Vokietijos ?” 
klausia New Yorko Post’o per- 
žvalgininkas įvairių žinių, ir 
atsako: “Jeigu jie yra teisingi, 
tai reiškia, kad Vokietija jau 
rengiasi karui: Rusija turėtų 
būt užpulta iš vakarų ir rytų 
tuo pačiu laiku. Japonija gau
tų Baikalo sritį Sibire, o Vo
kietija, turbūt, liktų patenkin
ta (Sovietine) Ukraina, tuom 
Europos grūdų aruodu. Lenki
ja gautų Lietuvą ir gal Estoni- 
ją. Naziai pasiimtų Latviją, o 
Finija (Suomija) gautų (sovie
tinę) Kareliją.” . * I

Matyt, Hitleris nedavertina 
tos galimybės, kad, j a m už
puolus Sovietų Sąjungą, gali 
supleškėt ne tik jo viešpatavi
mas, bet ir pats Vokietijos ka
pitalizmas.

—o—
Amerikos 20,000 Mokytojų 

Federacija paskutiniame savo 
suvažiavime pasmerkė Ispani
jos fašistų sukilimą ir jo rė
mėjus, Mussolinį ir Hitlerį, o 
išreiškė priejautą Ispanų Liau
dies Fronto valdžiai.

Mokytojų Federacija, svar
biausias amerikiečių intelektu
alų organizuotas kūnas, taipgi 
pasmerkė Hearsto fašistinius 
laikraščius ir nutarė visus juos 
boikotuoti.

Boikotas gi prieš Hearsto 
spaudą šiuo metu reiškia boi
kotą ir prieš jo auklėtinį Alfą 
Landoną, fašistinį republikonų 
kandidatą į prezidentus.

Šis mokytojų išstojimas 
prieš juodąsias jėgas yra ne
paprastai svarbus veiksnys dar
bo žmonių judėjime prieš fa
šizmą šioje šalyje.

’Tūla dalis Amerikos lietu
vių profesionalų, inteligentų 
dar tebejieško užvėjos fašisti
nėje arba pusiau-fašistinėje 
tautininkų spaudoje.

Kiek laiko dar turės praeiti, 
iki jie permatys lietuviškų fa
šistų redaktorių blofus ir su
pras tą aiškią tiesą, kad sme
tonizmas nėra tauta nei lietu
viškumas gerąja šio žodžio 
prasme ?

Pavyzdį nusistatymo prieš 
reakciją rodo ir Seattle, 
Wash., miesto majoras John 
F. • Dore, streike Amerikos 
Laikraščių Rašytojų Gildijos 
prieš fašisto Hearsto dienraš
tį “Post-Intelligencerį.” To 
laikraščio redakcijos darbinin
kai išėjo streikan, kada Hears- 
tas išmetė iš darbo du rašyto
jus, kaipo Gildijos (unijos) or
ganizatorius. Streikas išsivystė 
toks energingas ir kiti darbi
ninkai taip nuoširdžiai padeda 
kovojantiem laikraštininkam, 
kad “Post-Intelligencer” buvo 
priverstas užsidaryt. Taip jis 
tebestovi uždaras ir po šiai 
dienai.

Seattle*© bankininkai, fabri
kantai ir kiti kapitalistai eina 
išvien su Hearstu ir organi
zuoja šimtus fašistinių padau
žų prieš streikierius.

Bet miesto valdžios galva 
Dore jiems užreieškia:

“Jeigu policijos komisio- 
nierius neapgins streikuo
jančių laikraštininkų, aš 
pats paimsiu policiją į tie
sioginę savo komandą ir vi
sai išvysiu W. R. Hearstą iš 

’ Seattle’o iki jis sutiks pa
tenkint darbininkus.

“Hearstas yra pasiryžęs 
sunaikint darbo unijas; o aš 
nestovėsiu rankas nuleidęs 
ir nelauksiu, .-kad kas taip 
padarytų Seattle mieste . .. 
Hearstas yra numerio pirmo 
pavojus visuomenei.”
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Seattle majoras Dore, kal

bėdamas streikuojančių laik
raštininkų susirinkime, taipgi 
pabrėžė, jog Al f. Landon,
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Fašistai Skelbiasi “Laimėji
mu” Ties 0 vied a

OVIEDO. — Ispanijos fa
šistai pasigarsino, kad jie 
sumušę ginkluotų mainierių 
būrį viename j Oviedo prie
miestyje. Bet Liaudies 
Frontas sako, kad darbinin
kų milicija pąti apleido se
nąją poziciją,} pereidama į 
kitą, saugesnį

Oviedo, kurį dar tebeturi 
fašistai, yra- didžiausias 
šautuvų ir Kulkasvaidažių 
gamybos centras Ispanijoj. 
Darbininkų milicija laiko jį 
apgulus iš visij pusių.

KARŽYGIŠKA HOLANDIETE 
JAUNUOLE ISPANIJOJ
SAN SEBASTIANO ligo- 

ninėje ilsisi viena Liaudies 
Frontininke, jauna komu
nistė Fernandk Schoonhert, 
kuri pabėgo n|uo savo tėvų 
Holandijoj, id^nt galėtų pa
dėt Ispanijos respublikai 
apsigint nuo fašistų. Jinai 
16 dienų paeiliui, beveik be 
poilsio, kariavo fronte prieš 
fašistus, ir pad savo valdo
mu kulkasvaidžiu nudėjo 
kelis tuzinus priešų.

Jos kambarys ligoninėje 
dabar prikrautas rožių ir 
kitų gėlių nuo kairiųjų dar
bininkiškų organizacijų.
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FRANCUOS KOMU NIS- 
TAI reikalAuja stip
rini APSIGYNIMĄ NUO 

NAZIŲ PAVOJAUS

— Franci j os

įteikė suma- 
ikalų komisi-

kurio lėšomis

PARYŽIUS. 
seimo atstovas komunistas 
Marcei Gitton 
nymą karo re 
jai, kad sudarytų biliono 
frankų fondą 
galima būtų kariškai pra- 
lavint jaunuolius pirm su
laukus jiems Kareivių am
žiaus. Franciios Komunis
tų Partijos pelitinis biuras 
savo rezoliucijoj reikalauja 
daryti visus žingsnius, rei
kalingus atmušimui pavo
jaus, kuris gręsia iš Vokie
tijos fašistų pusės, i

Gręsia 50,000 Far m erių 
Pieno Streikas N. Y. Valstijoj

čia suvažiavo
POLAND, N. Y.—Perei

tą sekmadienį
į masinį mitingą 5,000 far- 
merių iš visų New Yorko 
valstijos kampių. Vienbalsiai 
nutarė reikalauti, kad būtų 
mokama po už kiekvieną 
šimtą svarų perkamo iš jų 
pieno, vis tieki kokiems tik
slams pirkėjai naudos tą 
pieną. - ]

Jeigu valstijas vyriausybė 
neprivers kompanijas pa
tenkint šį pieninių farmerių 
reikalavimą, tai farmeriai 
per savo Federaciją pa
skelbsią visuotiną pieno 
streiką. Skaitliuojama, kad 
jame dalyvautų iki 50,000 
tokių farmerijj. .

Hearsto kandidatas į prezi
dentus ant repiiblikonų tikie- 
to, stovi pačiame pryšakyje tų 
gaivalų, kurie įišsišiepę kovo
ja už darbo unijų išnaikinimą.
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FAŠISTAI PERSIRENGĘ MADRID PASIRUOŠĘS 
MILICININKAIS

ŽUDO IR PLĖŠIA
MADRID. — Ispanijos 

Anarcho-Sindikalistų Fede
racija ir Darbininkų Nacio- 
nalė Federacija rugp. 30 d. 
išleistuose p a r e i škimuose 
sako, kad daugelis fašistų 
persirengia neva “liaudies 
milicininkais,” žudo sau ne
patinkamus žmones, daro 
plėšikiškas kratas, žagina 
užtiktas moteris, visaip lat- 
rauja; o paskui visa tai bū
na suverčiama ant Liaudies 
Fronto.

Minimos organizacijos 
perspėja, jog kas bus su
čiuptas kokiame panašiame 
darbe, bus atiduotas Liau
dies Fronto teismui, kaip 
sukilėlis fašistas, nežiūrint, 
kad jis sakytųsi esąs liau
dies milicininkas.

Liaudies Frontiečiai 
Daužo Alcazarą

TOLEDO, Ispanija.—Res- 
publikiečiai iki šiol vengė 
pilnai atidaryt kanuolių ug
nį į Alcazar tvirtovę, kur 
jau 38 dienas išsilaikė apie 
2000 fašistų. Nors jie buvo 
apsupti iš visų pusių, bet 
turėjo įvalias ginklų ir amu
nicijos.

Apribodama bombardavi
mą, respublikos valdžia no
rėjo apsaugoti puikius seno
viškus rūmus ir kitus isto
rinius paminklus. Bet da
bar pradėjo neatlaidžiai ka- 
nuolėmis bombarduot tą fa
šistų lizdą, ir jau sudaužė 
šiaurinę tvirtumos sieną.

Respublikiečiy Laivas Pra
ėjo pro Fašistą Blokadą
SAN SEBASTIAN. — Is- 

panijos keleivinis laivas 
“Cristobal Colon”, po šešių 
savaičių betikslio plaukioji
mo, prisitaikė ir praspruko 
pro fašistų karo laivų blo
kadą ir atplaukė į respubli- 
kiečių uostą Santanderį, 
šiauriniame pajūryje. Jis 
atvežė virš 200 keleivių iš 
Amerikos.

R e s p u b likiečiai labai 
džiaugsmingai šį laivą pasi
tiko, o jūrininkų vadus ant 
rankų nešiojo, maršuodami 
gatvėmis.

Palestinos Arabu Vadai Pa
sirinko Iraną Tarpininku
JERUZALĖ. — Arabų 

Augštasis Komitetas Pales
tinoj pasirinko Iraqo val
džią, kad tarpininkautų dė
lei kovos baigimo tarp ara
bų, iš vienos pusės, ir žydų 
ir Anglijos valdžios, iš ant
ros pusės. Kol eis derybos, 
tačiaus, arabai tęs visuo
tiną streiką prieš žydus, rei
kalaudami, kad Anglija su
stabdytų žydų ąteivybę į 
Palestiną ir uždraustų 
jiems pirktis žemių tame 
krašte.

Iraqo valstybėlė taipgi 
faktinai yra Anglijos ran
kose.

ATMUŠTI FAŠISTU 
LĖKTUVŲ ATAKAS

•——y,. *

MADRID. — Ispanijos 
respublikos orlaiviai, ypač 
naktį nuolat skrajoja virš 
sostinės Madrido, idant tuo- 
jaus atmuštų fašistų lėktu
vus, jeigu jie dar mėgins 
bombarduoti šį didmiestį su 
1,750,000 jo gyventojų. Be 
to, strateginėse vietose mie
ste yra sustatyta ilgosios 
kanuolės šaudyt priešo lėk
tuvus.

GIBRALTAR.—Ispanijos 
valdžios šarvuotlaivis “Cer
vantes” vėl smarkiai bom
bardavo fašistus Carnero 
Punkte ir Huelvoj. Šiuo tar
pu fašistai neatsakė savo 
kanuolių šūviais.

Ispanų Lėktuvas Užpuo
lė Amerikos Šarvuotį

WASHINGTON. — Pre- 
zidento Roosevelto valdžia 
užprotestavo Ispanijos res
publikai ir sukilėlių fašistų 
vadams prieš lėktuvo bom
bų mėtymą ant Amerikos 
šarvuotlaivio “Kane”, 38 
mylios nuo šiaurinio Ispani
jos pakraščio. Protestas pa
siųstas vieniem ir kitiem to
dėl, kad nėra žinios, ar tas 
lėktuvas priklausė respubli
kai ar fašistams. Jis dviem 
atvejais numetė po kelias 
bombas visai arti “Kane”, 
kuris, iš savo pusės, palei
do devynis kanuolės šūvius 
į lėktuvą, tačiau nepataikė.
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Sovietai Uždraudžia Ginklą 
Gabenimą Ispanijon

Amerikos Trans-Radio 
Press žiniomis rugp. 31 d., 
Italijai ir Portugalijai “su
tikus” negabent daugiau 
ginklų bei amunicijos ispa
nų fašistam, tad ir Sovietų 
valdžia uždraudžia karo me
džiagų gabenimą Ispanijon.

FRANCŪZAI ŠAUNIAI 
PASITIKO SVEČIUS 

Iš LENKIJOS

PARYŽIUS. — Atsilan
kęs Lenkijos generolas 
Rydz-Smigly, užimantis ve
lionio Pilsudskio vieta, bu- 
vo iškilmingai priimtas. Su 
juom yra ir keli lenkų gene- 
ralio štabo augšti karinin
kai. I

Franci jos vyriausybė pa
geidauja panaujinti artimus 
ryšius su Lenkija prieš ka
ro pavojų iš Hitlerio pu
sės.

Hendaye, Franac. — Pra
nešama, kad ispanų fašis
tai Majorcoj sušaudė Pary
žiaus laikraščio “Intransi- 
geant” korespondentą, Guy 
de Traversee.
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Fašistai Išanksto Paskyrė 
Sušaudyt 30 Socialistą
MADRID. — Valdžiai pa

darius kratą grafo Villame- 
diana palociuj, tapo konfis
kuota $250,000 vertės vals
tybės bonų. Be kitko, čia su
rasta kopija buvusio kara
liaus Alfonso aplinkraščio, 
kuris ragina savo šalininkus 
kovot, iki bus atsteigta jo 
valdžia. Šiame palociuje už
tiko ir sąrašą 30 žymių- so
cialistų, kuriuos fašistai pa
skyrė sušaudyt, kaip tik jie 
užvaldysią Ispaniją.

IRUN ATMUŠĖ PENKIAS 
ISPANŲ FAŠISTŲ ATAKAS

IRUN, Ispanija. —Fašis
tai padarė jau penkias štur- 
mingas atakas ant Liaudies 
Frontiečių tvirtumos Iruno. 
Liaudies milicininkai kiek
vieną jų ataką šauniai at
mušė su dideliais priešui 
nuostoliais.

Dabar rugp. 31 fašistai 
sustatė porą &desėtkų ka
nuolių prieš Iruną ir rei
kalauja, kad Liaudies Fron
tas pasiduotų; o jei ne, tai 
sunaikinsią visą miestą. Bet 
liaudies kariai pasiryžę at
mušti ir naują jų antpuolį.

GANDAI APIE 16 TROC- 
KISTŲ IŠLIKIMĄ GYVŲ

Rugpjūčio 31 d. United 
Press paskleidė gandus, 
kad. girdi, nebuvo sušaudy
ti Maskvoj Zinovievas, Ka
menevas ir 14 kitų trockis- 
tų-teroristų. Esą, vienas 
Paryžiaus laikraštis gavęs 
žinią iš Maskvos, kad jie 
slapta išgabenti j Sibirą 
kaipo politiniai tremtiniai.

“Laisvės” redakcija atsi
klausė “Daily Workerio”, 
Kom. Partijos organo, kuris 
gauna tiesiogines kablegra- 
mas iš Maskvos. “Daily 
Workerio” redakcija atsa
kė, kad pranešimai apie mi
nimų trockistų išlikimą gy
vų yra tik bergždi gandai.

Fašistai Priversti Pasi
traukt Guadarramoj
MADRID, rugp. 31.—Ne

pajėgdami atsilaikyti prieš 
įnirtusias atakas iš Liaudies 
Frontiečių pusės, fašistai 
tapo priversti trauktis atgal 
Guadarramos kalnų fronte.

Seville, rugp. 31. — Ispa
nijos fašistai garsinasi, būk 
jie sunaikinę visą respubli- 
kiečių batalioną arti Toledo 
ir jau atmaršavę “prie pat 
to miesto vartų.”—Toledo 
yra respublikos valdomas 
miestas.

“Queen Mary” Vėl Sumušė 
“Normandie” Rekordą

LONDON. — Naujasis 
Anglijos didlaivis “Queen 
Mary” parplaukė iš Ameri
kos bėgyje 3 parų 23 valan
dų ir 57 minučių. O tai yra 
3 valandomis ir 31 minute 
greięiau, negu Francijos 
didlaivio “Normandie” grei
čiausia kelionė atgal iš New 
Yorko.

Mussolinis Tuoj Galįs
Sudaryt 8,000,000

Armiją Karui
ETHIOPIJOS SKERDYNĘ JIS VADINO “TEISIN

GIAUSIU KARU;” PASMERKĖ TAIKĄ

AVELLINO, Italija. - 
Diktatorius Mussolinis save 
armijos manevruose, rugpj 
30 d., užreiškė, kad per ke
lias valandas jis galėtų ga
tavai sumobilizuot karui 8 
milionus vyrų. Savo sker- 
dynę prieš Ethiopiją jis iš- 
augštino kaipo “vieną iš tei
singiausių karų” ir gyrė fa
šistų žiaurūnų “didvyrišku
mą”, kad tokiu trumpu lai
ku “nepaisant beveik viso 
pasaulio,” jie užkariavę 
“milžinišką, turtingą impe
riją.” Čia jis pašiepė tarp
tautines derybas ir diplo
matiją; sako, “imperija ta
po užkariauta ne nusileidi
mais ant diplomatijos sta
lo.”

Kas liečia dabarties, tai 
Mussolinis sakėsi norįs ‘“il
gos taikos su visais;” bet čia

Mussolinis Pardavinės 
Bonus Užsieniuose

ROMA. —Italijos fašistų 
valdžia rengiasi išleist vals
tybės bonus, kuriuos parda
vinės tik už svetimų šalių 
stipresnius pinigus. Gauti 
pinigai būsią naudojami 
gamtos turtus išvystyt Eth- 
iopijoj, taipgi, suprantama, 
ginklavimuisi. Daug šių 
bonų fašistai tikisi išpar
duot savo tautiečiams užsie
niuose, kur gyvena apie 10,- 
000,000 išeivių iš Italijos.

Trockis Būsiąs Laikomas 
Norvegijoj, Jeigu Jo Nepri

ims Jokia Kita Šalis
OSLO, Norvegija.—Įvai

rūs valdininkai pareiškia, 
kad Trockis, galva žmogžu
diškų sumoksiu prieš Sovie
tų vadus, turėsiąs būt laiko
mas Norvegijoj, jeigu jokia 
kita šalis nesutiks jo pri
imti. Jis yra laikomas sa
vo buveinėj po nuolatine 
griežta policijos priežiūra. 
Norvegijos vyriausybė sako 
neleisianti jam daugiau va
ryt kurstymo darbų kitose 
šalyse, laiškais ar per pas
ius. Sykiu Norvegijos mi- 
nisteris pirmininkas išreiš
kė nepasitenkinimą, kad So
vietai pareikalavo visai iš
tremt Trockį iš Norvegijos.

Du Trockio sekretoriai- 
agentai jau pavaryti iš 
Norvegijos. Jie dabar ran
dasi Copenhagene, Danijoj. 
Dar nežinia, ar Danijos val
džia leis jiems apsigyventi.

Trockis Prašosi Anglijon
LONDON, rugp. 31.—L: 

Trockis atsikreipė į Angli
jos Darbiečių Partiją, kad 
padėtų jam gauti leidimą 
apsigyventi Anglijoje.

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

iau jis užgriovė: “Mes at
lietame amžiną taiką kaip 
kvailybę, kuri nesutinka nei 
;u mūsų “tikyba’ nei su mū
sų ūpu.”

Jis užtikrino fašistus, kad, 
atsižvelgiant į “tūlas padė
tis” šiandien tarptautinėj 
politikoj, Italija esanti pil
nai pasirengus bile momen
tu suvaidinti savo rolę.

Fašistų armijos manev
ruose dalyvavo 60,000 karių, 
200 tankų, 400 sunkiųjų ka- 

I nuolių, 400 apkasų kanuolių, 
3,000 kulkasvaidžiu ir 2,800 
šarvuotų autombilių.

Pagal Mussolinio specialį 
pakvietimą atvykę, “tėmy- 
tojai” iš Vokietijos, kaip jau 
pirmiau pranešta, tarėsi su 
Italijos fašistais apie bend
rą karo frontą, taikydami jį 
ypač prieš Sovietų Sąjungą.

Fašistai Pasirenka Seną 
Karališką Vėliavą

BURGOS, Ispanija. — Fa
šistų komandieriai įsakė vi
sur savo pusėj naudot tik 
senąją Ispanijos karališką 
vėliavą. Į klausimą, ar jie 
ketina sugrąžint karaliaus 
valdžią Ispanijai, fašistai 
atsako, būk leisią “patiem 
žmonėm nubalsuot,” ar jie 
pageidauja karaliaus.

72 Garsūs Mokslininkai 
Harvarde Nagrinės Žmoniją

CAMBRIDGE, Mass. — 
Minint 300 metų sukaktį 
nuo augštojo mokslo pra
džios Jungtinėse Valstijose, 
į Harvardo Universitetą su
važiuoja mokslininkai iš 
daugelio įvairių šalių. Uni
versiteto valdyba parenka 
72 iš tų mokslininkų, kad 
duotų paskaitas-referatus, 
nagrinėdami žmonijos mok
slinę, dorinę ir socialę pa
žangą per 300 m. Tarp pa- 
rinktinų mokslininkų yra 
A. Einstein, Eddington, Mil
likan, Compton, Dewey ir 
kitos “žvaigždės.” Dauge
lis jų, tačiaus, maišo religi
nę filosofiją su mokslu.

Kas liečia socialę pažan
gą, tai vienas geras marksi
stas daug tikriau galėtų šį 
klausimą nušviest, negu po
niškos Harvardo valdybos 
parinktiniai.

Berniukai Žemiau 18 Mėty 
CCC Darby Stovyklose

WASHINGTON. — Pusė 
238,846 bedarbių jaunuolių, 
priimtų į Amerikos CCC pa- 
šalpinių darbų stovyklas 
pernai ir šiemet, yra že
miau 18 metų amžiaus; ir 
tik šeštadalis viso skaičiaus 
buvo priimta virš 21 metų. 
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“Garbingi Vyrai’"—-Kam?
Prie progos mes paduosime įvairių 

sriovių spaudos nuomones apie pereitą 
savaitę Maskvoj sušaudytus 16-ką tero
ristų, su Zinovjevu ir Kamenevu galvi- 
nyj. Šiuo tarpu imam smetonininkų or
gano “Dirvos” nuomonę, parašytą “gar
saus” vyruko, kurį Smetona padarė Ge
dimino kavalierium.

“Visi tie šešiolika asmenų buvo gar
bingi vyrai,” rašo “Dirva.” Jau tik šis 
vienas fašistų organo pareiškimas išduo
da atatinkamą atestatą sušaudytiesiems. 
Kada fašistų laikraščiai vadino komuni
stus bei jiems pritariančius “garbingais 
vyrais?” Niekad!

Atsimenam Kirovo nužudymą. Jis bu
vo labai žymus žmogus, žymus kovotojas. 
Kai jį Trockio-Zinovjevo-Kamenevo kli
kos žmogus (Nikolajevas) nušovė, tai 
“Dirva”, kaip žinia, tuomet niekino ne 
nušovėją ir jo sėbrus, bet Kirovą. Jį 
puolė visaip: “kraugeriu” ir kitokiu bai
sūnu krikštijo, o teroristus teisino.

Šis faktas užtenkamai parodo sušau
dytųjų vaidintą rolę ir jos reikšmę: jie 
buvo pasikėsinę žudyti revoliucionierius, 
Sovietų valdžios ir Komunistų Partijos 
vadus; jie dirbo išvien su Hitlerio Ges
tapo, ir dėlto jie fašistams “garbingi 
vyrai.”

Bet eisim toliau:
Maskvos kruvinos tragedijos komiškumas 

štai-.kame: net pat^ didžiausias bailys nei 
kvailys neprisipažysta prie kaltes, arba ku
ris priverčiamas prisipažinti, randa savo 
darbui pateisinimą, ir pasisako, kad jis tą 
darė tam tikru tikslu ar savo idealo veda
mas—kaip yra priprasta tarp revoliucio
nierių, — o čia, šitie visi 16-ka asmenų, 
ypač Kamenevas ir Zinovjevas, kurie savo 
darbą varė (jeigu varė) tam tikrų siekių 
vedami, turėjo tanų tikrus idealus, teisme gi 
jie, stoję prieš komunistus kaltintojus, patys 
save pripažysta kalčiausiais, vertais baus
mės, ir tiesiog prašosi sau mirties; savo ki
tus draugus, su kuriais išvien tą darbą va
rė, apšaukia niekšingiausiais gaivalais.. . 
(“Dirva” už rugpj. 28 d.)
Kitais žodžiais, “Dirvos” Karpiukas 

bando žmonėms įkalbėti, būk teroristai 
to nepadarę, neprisipažinę prie kaltės ir 
kiti kitų teisme neskundė. Girdi,

. . .jeigu sovietų teismas išleistų į pasaulį

įuos tikrus žodžius, kokius teisme tie ap
kaltintieji kalbėjo, jų kalbos būtų labai 
kenksmingos patiems Maskvos carams: jie 
pasakė daug karčios teisybės, kuri sujau
dintų širdis komunistinių idealistų visame 
pasaulyje ir net pačioje Rusijoje ir sukeltų 
protestus, reikalavimus, kad juos paliuosuo- 
tų, paliktų gyvus, ar tam panašiai.

Iš to išplaukia, būk teisme, kuris nu
smelkė 16-ką teroristų sušaudyti, jie ne
kalbėjo to, ką pasaulio spauda padavė, o 
kalbėjo ką kitą, ir jei jų kalbos pasiektų 
pasaulį, tai jos “būtų labai kenksmingos 
patiems ‘Maskvos carams’.”

L Šitaip argumentuodamas, fašistų laik
raštis gina tuos “garbingus vyrus.” Bet 
tai neturi nieko bendro su tikrove.

Tikrovė parodė, kad sušaudytiems te
roristams buvo pilniausia proga pasakyti 
viską, ką tik jie troško ir jų kalbas (ne
paisant, kokias jie būtų sakę), būtų gir
dėjęs visas pasaulis. Teismas buvo vie
šas. Jame dalyvavo viso pasaulio spau
dos atstovai, kurie kasdien pranešdinėjo 
savo laikraščiams viską, kas teisme dė
josi. Todėl tokių argumentų, kokius čia 
vartoja fašistų laikraštis, nenaudoja nei 
vienas švaresnis buržuazinis laikraštis. 
Toki stambūs dienraščiai, kaip New Yor- 
ko “Times,” Londono “Times” ir kiti, 
turėję savo specialius korespondentus, 
kasdien talpino teismo eigos savo kores
pondentų aprašymą, ir visi pripažįsta, 
kad kaltinamiesiems buvo duota pilniau
sia laisvė pasakyti viską, ką tik jie turė
jo. Teismas faktinai raginte-ragino kal
tinamuosius kalbėti, aiškintis, teisintis, 
statyti liudininkus, imti advokatus, jei 
jie troško duoti įrodymus savo nekaltu
mo.

Bet kaltinamieji to nedarė. Prieš juos 
buvo atstatyti faktai, įrodymai, liudiją 
jų papildytus niekšiškus teroristinius 
darbus. Prieš tuos faktus kaltinamieji 
nebegalėjo atsišiepti, todėl juos priėmė, 
prie jų prisipažindami. Daugiau: pri
spirti prie sienos su faktais? kaltinamie
ji išdavinėjo vieni kitus, įvėlė į tą savo 
ne.naudėlišką žygį visą eilę “naujų” da
lyvių.

Kaltinamieji prisipažino neturį jokios 
kitokios savo programos, kaip tik suo- 
kalbiauti ir žudyti—užsiimdinėti teroru; 
žudyti pačius geriausius Sovietų valdžios 
ir Kompartijos vadus, ir tuo būdu kenkti 
vykdymui šalyje socializmo, kuriam jie 
atvirai pasipriešino jau prieš keletą me
tų. Jie prisipažino darę sumokslus su 
Hitlerio Gestapo—socialistų, komunistų 
ir visų laisvę mylinčių žmonių naikinto
ją; jie prisipažino gavę iš Trockio in
strukcijų, palaikę su Trockiu ryšius ir 
visi išvien galandę peilį žudymui Stali
no, Vorošilovo ir kitų žymių Sovietų res
publikos priešakyj stovinčių žmonių.

Kas gali tokį niekšišką žygį pateisin
ti? Tik aršiausi Sovietų Sąjungos prie
šai, toki, kaip “Dirva” ir jiems panašūs. 
Tik jiems išsigimėliai į teroristus žmo
nės patapo “garbingais vyrais.”

Gerai, kad fašistų laikraštis tokias eu- 
liogijas teroristams pareiškė;' Tai pa
lengvins kai kuriems svyruoto jams su-

prasti tikrų Zinoyjevo-Kamenevo rolę. 
Tai padės visiems fašizmo priešams grei
čiau ir geriau pažinti trockininkų tero
ristinį kontr-revoliucinį veidą, prideng
tą “kairių revoliucionierių” maska!

Apie kitų laikraščių komentarus mes 
pasistengsime pakalbėti sekančiuose mū
sų dienraščio numeriuose.

Kas Stovi uz Londono Pečių?
Andai USA vidaus reikalų sekreto

rius Ickes sakė kalbą einamaisiais rin
kiminės propagandos klausimais. Jis pa
lietė vieną ypatingą dalyką, būtent: už 
republikonų kandidato Landono pečių 
stovi Wm. R. Hearst, tasai didysis ne
prietelius organizuoto darbininkų judėji
mo ir visų laisvę mylinčių žmonių.

Kad Ickes neperdeda taip sakydamas,

tam yra daug įrodymų. Dar 1935 me
tais, rugpjūčio 29 d., Hearst savo laik
raščiuose rašė:

Republikonai gerai padarytų nominuoda
mi Landoną, iš Kansas, arba Knox iš Illi
nois. Faktinai, Landon ir Knox sudarytų 
labai patraukiantį sąrašą.

Na, ir metais vėliau, republikonai kaip 
tik ir nominavo tą, ką Hearst sakė. Ar 
čia ne Hearsto kandidatai? Ar ne jo pa
stangomis šitiedu žmonės šiandien pata
po republikonų vėliavos nešėjais?

Todėl visai teisinga sakyti, kad šian
dien, ką daro Landon arba Knox, daro 
su Hearsto žinia, sulyg jo nurodymais.

Jei, Amerikos žmonių nelaimei, Lan
don būtų išrinktas, tai faktinuoju J. V. 
prezidentu būtų Hearstas. Ar Amerikos 
žmonės gali prie to daleisti?

Mūsų Organizacinės 
Problemos ir Kadrų 

Auklėjimas
A. Bimba

(Tąsa)
/ 6. Mūsų nemokėjimas ar
ba nepajėgimas | pasiekti 
plačiąsias mases sunkiųjų, 
pamatinių pramonių lietu
vių darbininkų — mhinierių, 
plieno darbininkų, automo
bilių ir gurno pramonės 
proletarų. Paimkime tik vie
ną Wilkes-Barrę iif surasi
me, kad revoliucinis judėji
mas nėra laimėjęs nei vie
nos dešimtos dalies lietuvių 
mąinierių—ten drūtai ant 
jų tebeviešpatauja kunigija 
ir bažnyčia. Tas pat su ki
tais didžiaisiais centrais— 
Pittsburgh, Gary, Indiana 
Harbor ir tt. Ir šiame suva
žiavime mes turėtumėme į 
tai atkreipti specialio dėme
sio—y p a t i n g ai šiandien, 
kuomet tų pramonių darbi
ninkai pradedama organi
zuoti į industrines unijas, 
kuomet puikiausios progos 
prieš mus stovi plieno dar
bininkų eilėse.

Šios priežastys bus maž
daug “lietuviškos” priežas
tys. Bet yra dar viena labai 
svarbi priežastis, kuri ne
pareina nuo mūsų, tai, bū
tent, partijos vidujinis gy
venimas. Laikas neleidžia 
čia gilintis į šį klausimą. 
Užjauk a pabrėžti tą faktą, 
kad iki šiol mūsų partijoje 
narių nepastovumas buvo 
nepaprastai augštas—atei
na ir išeina, nesilaiko. Par-

tijos Centralinis Komitetas 
dar prieš Devintąją Kon
venciją labai susirūpino tuo 
reikalu ir priėjo prie išva
dos, kad partijos organiza
cinė forma reikalinga re
formų, pakeitimų. Devinto
ji Konvencija priėjo prie to 
paties supratimo ir nutarė 
pravesti tūlas labai svar
bias reformas partijos or
ganizacinėje struktūroje.

Komunistų Partija , kaip 
žinote, susiorganizavo kai
po nelegalė partija. Jos ir 
struktūra buvo tokia. Tuo 
tarpu virš dešimts metų mū
sų partija gyvuoja ir vei
kia viešai, legališkai, beveik 
po visą šalį. Aiškus daly
kas, kad tokia organizaci
jos forma negalėjo ir negali 
atitikti esamoms sąlygoms. 
Ir jos veikla trukdosi ir na
riai joje nepasilaiko.
Svarbios Reformos Partijos 

Organizacijoj
Todėl konvencija nutarė 

partiją beveik perdėm per
organizuoti, pritaikant jos 
kuopas, sekcijas ir distrik- 
tus prie politinio šalies pa
dalinimo — pagal valstijas, 
pavietus, rinkimų distriktus 
ir t.t. Iš mažų taip vadina
mų “street nuclei” bus suda
ryta didelės kuopos, siekian
čios iki šimto ir daugiau na
riu. Bus leidžiama turėt in
dustrines kuopas. Dirbtuvių 
branduoliai, žinoma, pasi-

liks, kaip buvę, pamatiniais 
partijos vienetais.

F r a k c i jos taip pat bus 
steigiamos vyriausia tose 
masinėse organizacijose, ku
riose yra susigrupavę dar
bininkai įvairių pažiūrų, 
kur reikia komunistams or
ganizuotai veikti, kad pra
vesti savo p o 1 i t i k a. Bet 
mums artimose simpatingo
se organizacijose bei jų kuo
pose nėra reikalo palaikyti 
frakcijas, nes tas tik pa
daugina draugams susirin
kimų skaičių ir juos apde- 
da bereikalingu darbu.

Partijos kuopų susirinki
mai įvyks du syk į mėnesį— 
iki šiol buvo laikoma kas/ 
savaitė.

kia daugiau ir redaktorių 
ir korespondentų, ir organi
zatorių, ir laikraščių platin
tojų ir t. t.
r Štai šiandien, mums ver
kiant reikia poros draugų- 
organizatorių pasiuntimui j 
plieno pramonę, bet neturi- 

4ne, negalime gauti. Centro 
Biuras kreipėsi ir prie vieno 
ir prie kito draugo, kad ap
siimtų būti organizatoriais. 
Neapsiima, negali. Mūsų 
redakcijų štabai užversti 
visokiais darbais, draugai 
pradeda pavargti, neturime 
naujų draugų, jiems jjądėt, 
juos tam tikruose darbuose 
pavaduoti. Eisime į apa
čias, rasime tą patį trūku
mą. Nekalbėsime apie tai, 
kad, iš antros pusės, mūsų 
judėjimas dažnai nedakai- 
nuoja esamų kadrų, neįver
tina jų darbo. Rasime vie
tų, kur draugai mano, kad 
tas, kuris rašinėja kores
pondencijas, nėra joks vei
kėjas, kad nereikia jam pa
dėt, kad jo darbas nesvar
bus. Ar taip yra pas mus?

v/ Lavinimos Mokyklos ir 
Jų Silpnumas

y Negalima sakyti, kad 
Centro Biuras nieko neban
dė veikti naujų veikėjų, 
/naujų kadrų auklėjime. Pa
skutiniais keliais metais la
bai rimtai bandėme dides
nėse kolonijose pravesti la
vinimos mokyklas ir siunti-

Vietoje savaitinių duoklių j nėjOme iš centro draugus
bus įvesta mėnesines, ir nu 
mažintos.

f&s -L
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svarbūs pakeitimai. Jie, kiekj 
žinau, bus padaryti po rin-į 
kimų kampanijai. \

Mąp atrodo, kad šitie or
ganizaciniai pakeitimai la
bai pagelbės mums įtraukti 
lietuvių į partiją ir palaiky
ti juos, kada jie įstos į par
tiją.

/ Mums reikia daugiau 
v veikėjų

7 Dabar aš'pereinu prie ka
drų klausinio.
/ Draugai, š i s klausimas 

yra didžiausios svarbos. 
Jam nesigailėjo nei laiko, 
nei energijos Leninas. Juo 
susirūpinęs visas Komunis
tų Internacionalas. Draugas 
Stalinas sako, kad, turint 
teisingą politiką ir gerą 
taktiką, kadrai nusako, nu
sprendžia viską. Tai yra, 
viskas tada priklauso nuo 
armijos draugų, kurie moka 
veikti, moka vadovauti dar
bui, moka atsakyti į gyve
nimo iškeltus klausimus ir 
tt. Reikia organizatorių, 
propagandistų, redaktorių, 
korespondentų, vadų ir tt. 
Komunistų Partijos Devin
toji Konvencija labai daug 
apie tai kalbėjo. Tuo klau
simu buvo specialis prane
šimas, kurį padarė drg. 
Krumbein. Drg. Browderis 
savo raporte šitą problemą 
storai pabrėžė.
J Man netenka draugams 
aiškinti, kaip labai mes pa
sigendame, kaip skaudžiai 
stokuojame gerų kadrų; va
dovaujančių draugų — pra
dedant centru ir einant iki 
pat apačių. Negalime saky
ti, kad mes jų visai neturi
me. Mes turime gerus re
daktorių štabus, turime ga
bių ir sumanių draugų, ku
rie labai gerai vadovauja 
mūsų masinėms organizaci
joms. Tai mes turime įver
tinti. Tai mes turime ma
tyti ir tuomi didžiuotis. To 
nedarydami, mes nueisime 
į kitą kraštutinybę, virsime 
pesimistais ir įsikalbėsime 
sau ligą, būk mes nieko ne
turime. Turime gana daug, 
bet, sakau, permažai. Rei-

jų vadovavaimui. Tačiau 
j ne visur tos mokyklos išėjo 

Lcll laoal 4-oi-n Iroir* mac nnrninnintaip, kaip mes norėjome. 
Kai kur draugai labai šaltai 
ir mechaniškai šį klausimą 
ėmė. Visai nesirengė prie

., Shenan
doah apielinkėje pora metų 
atgal iš centro nuvažiavęs 
draugas turėjo vaikštinėti 
po s tubas ir j ieškoti moki
nių ! Suprantama, kad iš to
kios mokyklos naudos ma
žai.
V Bet ir tos mūsų lavini

mos mokyklos, kurios buvo 
gerai prirengtos ir skaitlin
gai lankomos, nedavė mūsų 
judėjimui tai, ką turėjo 
duoti, būtent, naujų veikė
jų. Kažin kaip jos buvo 
tiktai “lavinimos” mokyk
los, o ne mokyklos lavinimo 
ir prirengimo draugų atsa- 
komingiems darbams, vado
vybei tuose darbuose. Atei
tyje lavinimos mokyklos, 
apie kurių reikalingumą ne
gali būti jokios abejonės, 
turėtų turėt savo vyriausiu 
tikslu auklėjimą naujų kad
rų. Savo diskusijose, drau
gai, nepamirškite paliesti ir 
šį/svarbų klausimą. f

Sakiau, kad mes jaučia
me trūkumą redakcinių spė
kų, tai yra rašytojų. Ar 
bandėme tą spragą užkišti? 
Taip, bandėme. Visą eilę 
naujų draugų bandėme pra- 
lavinti ir įtraukti į redak
cijų štabus. Pavyko tik da
linai. Paskutiniais keliais 
metais mes pralavinome re
daktoriais ir gerais redakci
nių štabų nariais draugus 
Šolomską, S a s n a uskienę, 
Abeką, Joniką, Jagminą, 
Kastėną. Bandymus darė
me su kitais keliais drau
gais, bet nepavyko — del 
vienos ar kitos priežastįes 
tie draugai nepriprato prie 
to atsakomingo ir pusėtinai 
sunkaus darbo. Ir ateityje 
būsimas Centro Biuras tu
rėtų parinkti numatytus 
prospektus ir lavinti redak
ciniam darbui, auklėti nau- 
jus rašytojus.

Taip pat neblogų pasek
mių turime iš pravestų ko
respondentų k o nferencijų,

(Pabaiga rytoj)

YiKiįyddiįJ Pav

------
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Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763
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Iš Neprigulmingų Mainierių 
Susirinkimo

Brooklyne dingo 20 metų 
amžiaus jaunavedė Beatrice

tvirtinimui sekančiam 
kimui.

Galima duoti 
mention” ir del Evelyn 
son, kuri savo mimika 
Joniu balsu atatinka 
artistui.

Gražus Dalbas
Bostono ' b'iznierius p.

ątsirado no
rinčiųjų. Ir daugelį jų Ašmen- 
skas jau patenkinc. Ii’ ateityj 
daugiau mano patenkinti.

Tikrai gražus darbas!

Vargšai. i,.
J

Aukso
Kaip kam... Ne vi-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

ir per Minką radio, 
jis išdalys neturtingiem 

(cykai) visus 
kišk pasenu-
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I BOSTO NO ZINI OS
1 -----  VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS .

Įspūdžiai ir Pastabos iš LDS. Ill-čiojo Seimo Minersville, Pa

ALDLD Kuopos Veikla
Rugpjūčio 26 d. čia įvyko 

ALDLD. 2-ros kuopos mėnesi
nis mitingas. Nebuvo jis gau
sus nariais, bet buvo rimtas 
gražiais sumanymais, bei nu
tarimais.

r Apsvarsčius bėgamuosius 
reikalus, prieita prie svarbiau
sio punkto — sumanymų.

Pirmiausia mūsų draugai iš
kelia apkalbėjimui apgailėti
ną reiškinį, būtent nesilanky
mą narių į kuopos susirinki
mus. Pasirodo, 2-ra kuopa tu
ri apie 73 narius, o į susirin
kimą atsilankė apie 25. Skan
dalas! Reikia jieškoti 
priežasčių. Kur nors — 
nors — bloga. Taisytina.

Ir šis klausimas imta 
tai nagrinėti, diskusuoti.
kelta mintis, kad padaryti pa
čius susirinkimus įdomesniais, 

r Dabar mūsų susirinkimai dau
gumai gal mažai įdomūs, per
šausi. Apart eilinių organ i z a- 

♦ cijos reikalų svarstymo, mū-j 
sų susirinkimuose lygiai tu
rėtų eiti ir lavinimosi reika
lai. Sakysim, gera būtų susi
rinkimuose turėti neilgų refe- 
ratėlių iš įvairių mokslo sry- 
čių, k.a. geografijos, istorijos, 
politikos, sveikatos ir tt.

Galima bile ką paskaityti, 
kad ir iš pačios “Laisvės” ar 
ALDLD. knygyno. Paskui pa
skaitytą apkalbėti, padisku- 
suoti.

Gražus tai lavinimosi būdas. 
Daugelis iš mūsų dar nemoka 
tinkamai skaityti, ar skaitomo 
tinkamai suprasti. Jiems tai 
būtų tikra pamoka.

Daug dalykų galima būtų 
/ įvesti ir mūsų susirinkimus pa

marginti. šitas klausimas ir 
buvo plačiai apkalbėtas.

Valdyba skundėsi, kad ji 
viena viso to dalyko nesugebė
sianti atlikti. Čia reikalingas 
visų narių kooperavimas — 
bendradarbiavimas.

Kitam susirinkimui nutarta 
kviesti vieną iš Komunistų 
Partijos kandidatų į valstijos 
viršininkus, kalbėti.

Taip pat nutarta kitą susi
rinkimą šaukti atvirutėmis, ši
to nutarimo yra du tikslai: 
viena, kad susirinkimą pada
rius skaitlingu — antra, kad 
iškolektavus iš narių mokes
čius, kurių yra užvilktos.

Bet su narių mokesčiais, at
rodo, pas mus ne taip dar blo
ga: užsimokėjusių yra 54 ir 
neužsimokėjusių — 18.

Toliau pakeltas klausimas 
apie rėmimą Ispanijos kovoto
jų su fašistais. Nutarta sureng
ti tuo reikalu masinį mitingą- 
prakalbas. Prakalbas nutarta 
rengti bendrai su visom orga
nizacijom ir su tais asmenimis, 
kurie užjaučia Liaudies Fron
to kovai su barbarais fašistais.

Reiktų Visiems Padirbėti
“Laisvės” skyrius, “Bostono 

žinios”, aš manau visiems pa
tinka. Užklausiau viena ir kitą 
“Laisvės” skaitytoją, kaip 
jiems patinka jos. Ir gavau at
sakymą, kad jie norėtų jas 
matyti “Laisvėj” kasdien.

Bet reikia atsiminti, kad jų 
vedimas sudaro at išlaidų. O 
kad jas padengus,* reikia rasti 
pinigų. Reikia rasti šaltinių,! 
kur jų galima būtų gauti. Pi
nigai sakau, reikalingi no ko
kių ten pelnų krovimui, bet 
padengimui būtiniausių išlai
dų. j •

Mano manymu šiek tiek lė
šų gautume, jei mūsų So. Bos
tono ir apylinkės biznieriai ir 
profesionalai duotų “Bostono 
žiniose” savo skelbimus.

talpos, viens paskui kitą t i k 
bilda ir bilda.

Vieną stupiia 10-12 
vaikas prisikrovęs ledo 
tų. Kitą stumia 65 metų
kas, prisikrovęs aukščiausią 
krūvą malkų. O štai vieną stu
mia senukė, irgi apie tų metų. 

.Stumia — nepastumia. Laimė 
jai švystelėjo. Ji daug malkų 
rado šį rytą. Taigi ir dėjosi 
didelį “lipdą”. Gaila palikti! 
Kitas paims.

Ir taip, mes Amerikoj pra
radę sveikatą bedirbdami ka
pitalistui, šiandien 
cento kurui, šmotui 
tiems reikalams.

Kas sakė, kad 
skurdo nėra? Kas
tik Sovietų Sąjungoje badau
ju?

štai So. Bostono vaizdas mi
niatiūroje . . . Murza.Jiems tas apsimokėtų. Ir jie, 

manau, duotų, jei mūsų drau
gai juos atlankytų ir visą da
lyką išaiškintų. Idealisto žmo
gaus priedermė ne tik savo 
laikraštį prenumeruoti ir skai
tyti, bet visais būdais remti.

Ką sakot, idėjos draugai? 
Padirbėkim visi. Gaukim visi 
bent po vieną apgarsinimą 
“Bostono žiniose.”

So.
Ašmenskas, kuris'veda didelę 
baldų (rakandų) f krautuvę, 
aną kartą paskelbę per “Dar
bininko 
kad 
lietuviam veltui 
užsistovėjusius, 
sius baldus.j

Ir tuč tuojau

Amerika ?! 
Hm . 
šiem

Aną dieną, turėdamas liue
so laiko, patraukiau į pajūrį. 
Iš ten nupėsčiavau
rio link. Pasiekiau didelį plotą, 
kur visas Bostonas 
vo atmatas. Tai du

Buvau girdėjęs Jir regėjęs, 
kad ten daug vargšų žiemą- 
vasarą prisiglaudęriBet dabar, 
maniau, ir welfare 
visus sudorojo, vislus žmoniš
kai aprūpino.

Kur tau! žiuriū, iš seno for
do dūmai rūksta. įjūriu kitur, 

vieno 
“džionko” išlenda fietuvis, gal 
rusas, gal airis, žiū’riu iš kitos 
duobės išsikepurnėja negras. 
Visokių tautų čia-1 rasi. Ištisus 
metus jie čia gyvena: čia min
ta, čia jų prieglauda.

Iš .atvežtų blėtoš šmotų, iš 
senu automobilių, jie “išsibil- 
dine” tikrus sau “rplocius.”

Kasdien jie knisasi. po šitą

rūksta, žiūriu

Bet dabar, 
, ir WPA.

Tam reikalui išrinktas ko- dumpą. čia rado šmotą “kapa- 
mitetas, kuris ir rūpinsis šių Iro.” L_.___  Z_ _
prakalbų surengimu.

Murza.

Visi Bus Maynarde, Mass.
Tenka dar kartą (ir pasku

tinį) priminti, kad rugsėjo 
(Sept.) 6 dieną visi matysimės 
Vose Paviljone, M a y n a r d , 
Mass.. Tai bus milžiniškas pik
nikas. Dar daugiau. Tai darbo 
klasės šventadienis! Dainų 
šventė I

Tik pamanykite! Dainuos 
net 8 mūsų chorai. Tai visos 
Naujosios Anglijos susispieti- 
mas.

Aš tikras, kad visus “Bosto
no Žinių” skaitytojus ir jų 
draugus rugsėjo 6 aš matysiu 
Maynarde. Susipažinsit su Ko
respondentų Biuru ir duosite 
jam velnių ar gerų patarimų.

Iki pasimatymo Maynarde!

Čio rado “brėso”. Ir vis 
tai “geras radinys!” “Reks- 
monas” noriai perka. Po 2 
centu moka už svarą!

Randa jie čia ir maisto lie
kanų. Randa sugedusio, pra- 
smirdusio maisto^ kurį išmetė 
vertelga, pardavėjas. O tas 
maistas prasmirdo dėlto, kad 
dideliam pirkliui reikėjo pa
laikyti aukštas kainas (prai- 
sus).

Štai aukso Amerika ...

Vieną naktį, kažin kaip 
man teko nubusti 3 valandą.

Atsikėliau ir atsidaręs langą 
pradėjau gėrėtis gražiu va
saros rytu. Tikrai gražus ry
tas ! Tik gėrėkis gamtos gro
žiu ir saldžiai svajok.

Bet gatvė bilda. Ne tiek nuo 
automobilių, kiek nuo “puška- 
rių.” Dviejų ratų stumiamas 
vežimėlis, visokio,, dydžio ir

Pirmiausiai stebina atvažia
vusius į Rochester}, N. iY., tai 
vaismedžiai, ypač matosi la
bai daug prinokusių grūšių. 
Na tai nekurie mūsų, delega
tai ir delegatės, o ypač jau
nuoliai, tuomi ir naudojasi. 
Veikiausiai tiek privalgys tų 
grūšių, kad daugiau jų neno
rės. Į

Bet veikiausiai tai daroma 
su mūsų daktarų Palevičiaus 
ir Kaškiaučiaus patarimais.

Labai gerą delegaciją at
siuntė Newark, N. J.L tarp jų 
ir gerai žinomas [daktaras 
Kaškiaučius, B. DeržĮinauskas, 
ir didelė grupė jaunuolių: J. 
Stasiulis, Mildred Japiison, F. 
Witkus ir kiti. Main, kaipo 
Jersey patriotui, tas labai pa
tinka.

chesteriečiai turi gana ta
lentuotu artistų. Pavyzdžiui, 
choro vedėja Edna Vaivadai- 
tė, kuri savo įspūdingu balsu 
pilnai gali pasirodyti geriau
siuose koncerto parengimuose.

“honorable 
Ander- 
ir ma- 
geram

Rugp. 24 atsibuvo skaitlin
gas Independent Anthracite 
Miners Association Local Unit 
No. 18 susirinkimas. Virš 100 
narių svarstė svarbius reika
lus: Išrinktas komitetas pakė
limui anglių kainų: Joe Sa- 
mosky, Mike Malosky, ir Pete 
Kazura atstovauja anglių sky
lių mainierius. Tallie 
ky, Alex Strinkosky 
Laderman atstovauja 
gulmingus laužytojus 
er), George Hancock,
Lipsit ir Wm. Hildebrandt at
stovauja nelaužytų anglių ve- 
žiotojus (truckers), šis kainų 
komitetas prirengs raportą už- 

susirin-

Forsythe. Ji apsivedė rugpjū
čio 19 dieną, ir ji dingo dviem 
dienom vėliau.

Mokyklėlė
“Ateities žiedo” lietuvių 

kalbos mokyklėlė, gerai gyva
vusi pernai, kaip mokyklai ir 
pritinka — turėjo atostogas 
arba vakacijas. Bet jos jau 
baigiasi ir Ateities žiedo mo
kyklėlė vėl mano savo darbą 
pradėti rugsėjo 5 dieną.

Jonas Burba, kuris daugiau
sia mokyklėle rūpinosi, deda 
visas pastangas, kad šįmet lie
tuvių kalbos ir dainų mokyk
lėlė dar geriau gyvuotų.

Bet kad ji gyvuotų, reikia, 
kad visi tėvai jai padėtų, kad 
visi domėtųsi ja. Juk kas iš 
jūs nenorėtumėt, kad jūs vai
kučiai gražiai lietuviškai kal
bėtų, skaitytų ir rašytų? Juk 
jiems tas eis į naudą irgi. 
Jiems lengvinus bus ir kitas 
kalbas mokytis, jei turės pro- 

mokytis.

Rugpjūčio 18 dienos sesijoj 
daugiausia buvo diskusuojami 
konstitucijos pataisymai ir 
Įnešimai. Buvo labai įdomių 
diskusijų.

Tik vienas negeras reiški
nys, mano manymu, tai atme
timas kuopų sumanymų, kurie 
buvo priduoti šiame seime, 
pamatuojant tuomi, j kad šie 
sumanymai nebuvo priduoti 
pirm 60 dienų įstatų komisi
jai, kaip konstitucija nusako. 
Mano supratimu, reikėjo 
sumanymus išklausyti, 
kaipo komisijos nariui 
žinoma buvo, jog tuose 
pų sumanymuose buVo 
dalykų apsvarstyti.

Baigiant popietinę sesiją 
traukėme paveikslus visų de
legačių ir delegatų.

Paveikslų dar neteko maty
ti, kaip jie išrodo, bet kadan
gi fotografistas mus visus 
gana ilgai išlaikė lauke, tai 
veikiausia bus geri.

Girdėjo Varpus, Bet 
Nežino Kur

“Naujosios Gadynės” repor
teris iš South Bostono rašo 
“N. G.” apie mūsų Kores
pondentė Biurą, bandydamas 
pašiepti kai ką už neprave
ri imą “Laisvės” prenumeratos 
South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijai. Jis net kaltina 
Korespondentų Biurą už tai, 
kad ši draugija nėra užsispre- 
numeravusi visų pasauly išei
nančių lietuviškų laikraščių.

Kaslink “Laisvės” prenume
ratos, tam reporteriui galime 
painformuoti, kad “Laisvė” 
ateina į South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugiją ir jeigu 
jis kada norėtų ją pasiskai
tyti, tegul paprašo pas Dr-jos 
kliubruimio darbininką A.Pas- 
f«.lį, o jis mielai jam paduos. 
Kas link kitos Kor. Biuro 
“kaltės”, kad visi kiti laik
raščiai neužprenumeruoti, ge
riau būtu pamiršti, o atsimin
ti kaip “Kor. Biuras” tam pa-j 
čiam “N. G.” korespondentui į 
pagelbėjo, kuomet jis atsikrei
pė su btankom rinkti įkalinta
jam Butkui aukas. Tuomet tik 
ačiū “Koresp. Biurui”, tapo 
pravestas balsavimas mūsų 
brolio sklokininko naudai. Už
tai dabar gaunam tinkamą 
“padėką.”

Bėda su dabartiniais skloki- 
ninkais yra tame, kad jie ne
žino kaip ir prie ko kabintis. 
Todėl dažnai jie pasielgia 
taip, kaip tas, kuris girdėjo 
varpus, bet nežinojo kur.

Man, kaipo elizabCthiečiui, 
labai smagu buvo gauti “bur- 
dą” pas seną draugą ir buvu
sį Elizabetho 
Budrį.

M. Bud ris iš 
jas. Draugiškas, 
du delegatus pas 
kaip sužinojo, kad ajs iš Eli
zabetho, tai veikiausiai ir 
moterį perkalbėjo, kad 
mane priimti nakvynei.

Reikia pasakyti, kad 
labai simpatiški ir draugi

Kita sena veteraną lietuvių 
darbininkų judėjime netikėtai 
sutikau tai-—Barauską, kuris 
kadaise Elizabethe buvo vie
nas iš tvėrėjų L.S.S. 147 kuo
pos. Nes man studijuojant 
senus minėtos kuopos protoko
lų užrašus, tenai tankiai figū
ruoja Barausko vardas.

Draugas Barauskas persta
tė man savo moterį, ir kalbant 
su ja pasirodė, kad ji gana 
gerai apsipažinusi 
veikimu. Man 
ir smagu buvo 
rauskus matyti.

Teko matyti
šiūną, buvusį clizabetliietį, ku
ris visą savaitę čionai viešėjo.

su mūsų 
labai malonu 
draugus Ba-

ir Petra-

Anglai Užmušė 20 Arabų
JERUZALĖ. — Trijuose 

paskutiniuose susikirtimuo
se su arabais, Anglijos ka
riai Palestinoj nukovė 20 
arabu. Prieš arabus naudojo 
k u 1 k a s v a idžius, lėktuvų 
bombas ir tankus.

Palestinos arabai panau-

Kas, kas, bet į manę įspūdį 
padarė Rochesterio Gcdemino 
Choras, kuris antradienį, 18 d. 
rugpjūčio, koncertiniame pa
rengime labai puikia) išpildė 
lietuvišką vakarą. Įdomus tas 
vakaras buvo tuomi, kad cho
ro dalyviai buvo apsirengę 
tautiniais rūbais; aš manau, 
kad reikia tas praktikuoti ir 
mūsų apylinkėj, omenyj turiu 
New York ir Jersey lietuvių 
kolonijas. Kodėl tas reikia 
daryti—nėra galimybių šiame 
rašte aiškinti. Buvo vienas ki
tas 
me 
nes

trūkumas tame lietuviška- 
vakare, bet tas atleistina, 
trūkumai yra pataisomi.

Reikia atžymėti, jog ro-

jina kovą, idant sustabdyt 
žydų įleidimą į tą kraštą ir 
priverst Angliją uždraust 
žydams ten pirktis žemių.

Beje nenoriu pamiršti pa
žymėti mano jausmus laike 
dainavimo “Nors Sunkios Ne
laimės Nuvargino Mus”. Gir
dėjau daugelį chorų dainuo
jant šią dainą, bet mano su
pratimu, nei vienas choras ne
atliko, nepadainavo taip, kaip 
Gedemino choras. Išėjo pui
kiai.

Gerai dainavo ir vyrų kvar
tetas, taip pat gerai atliko 
trumpet solo Lillian Braus, tai
Barauskų duktė. Puikiai atli- mą nelaužytos anglies 
ko ir Fred Druseikis—Violin tu anglių apylinkės. Sekcijų

Kitų artistų bei artisčių komitetųsolo, 
neminėsiu, nes manau tą vieti
niai korespondentai atliks.

Beje, svarbus reiškinys. Man 
pranešė vienas iš komisijos 
narių, kad didžiuma vietinių 
katalikiškai nusistačiusių žmo
nių priėmė ant nakvynių mū
sų delegatus ir delegates. Tai 
puikus reiškinys, nes tas pa
rodo, kad vietiniai mūsų dar
buotojai moka gražiai sugy
venti ir veikti bendram fron
te. Bravo už tai Rochesterio 
lietuviai!

nariai Edward- 
Brock, Peter Kazura, Frank 
Andruchik ir skylės No. 17 
atstovas instruktuoti sustab
dyti nelaužytų anglių išveži
mą į Harrisburg ir Lancaster.

Peter Pijus sugautas beva
giant anglis nuo Frano Zavi- 
zdanavičiaus skylės ant Tho
maston kalno. Organizatoriai 
Peter Paul ir Charles Valuke- 
vičius instruktuoti pranešt 
laužytuvų gaspadoriams-uni- 
jistams, kad jie nepirktų nuo 
vagių anglies, kol unija neiš
riš dalyką. Į Neprigulmingų 
Mainierių Unijos Minersvillės 
lokalą įsirašymas 25c., o mė
nesinė mokestis 15c.

Sekretorius K. Arminas.

Į 48 Valandas
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
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. 63rd 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 sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teiktam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. R N. Y.

Gerbiami Pittsburgh© 
Apylinkes Lietuviai: 

4

Visi atmenat, kad 
gegužės šių metų įvyko
D. name Pittsburgh© ir apy
linkės draugijų suvažiavimas, 
Pittsburgh o draugijų sąryšio 
ir demokratijos gynėjų grupės 
pastangomis sušauktas. Suva
žiavimas buvo tikrai skaitliu-1 
gas ir pavyzdingas. Skaitlin
gas buvo todėl, kad dalyvavo 
suvirs 50 atstovų, atstovauda
mi virš 50 įvairių draugijų. 
Pavyzdingas buvo tuomi, kad 
atstovai sutartinai apsvarstė 
visą eilę svarbių klausimų, 
tarp kurių bene svarbiausiu 
buvo tai pasiuntimas delegato 
į Amerikos Lietuvių Kongresą, 
CIevelande, įvykusį 20-21 bir
želio šių metų. Delegatu vien
balsiai buvo išrinktas J. Bal
trušaitis (kuris ir atstovavo 
Pittsburgh© draugijų sąryšį). 
Bet priėjus prie atlyginimo 
delegatui klausimo, pasirodė, 
kad sąryšys ižde neturi pinigų, 
todėl buvęs suvažiavimas tu
rėjo surast būdus sukėlimui 
pinigų, kad būtų galima nors 
mažą atlyginimą delegatui su
teikt. Galų gale, vienbalsiai 
nutarta surengt šią vasarą pik
niką ir vietoje liko išrinkta ko
misija iš įvairių draugijų at
stovų. .

Nors komisija ir dėjo visas 
pastangas pikniko surengimui, 
bet del Įvairių priežasčių ne
galėjo anksčiau surengt, kaip 
13 d. rugsėjo (Sept.), šių me
tų.

Taigi dabar visus Pitts
burgh© ir apylinkės lietuvius 
kviečiame ruoštis į pikniką 13 
d. rugsėjo (Sept.), puikioj 
Amšiejaus farmoje, Moon Run 
Road.

Komisija dės pastangas, 
kad visus dalyvius pilnai pa
tenkinus. Delegatai iš A. L. 
Kongreso duos trumpus ra
portus. Bus dovanos bėgikams 
už lenktynes, dideliems ir ma
žiems. O jau saldžių kornų, 
tai užteks visiems. Tad visi ir 
visos rengkimės į šį puikų ir 
gal šiemet jau paskutinį kor
nų pikniką. Netik patys reng
kimės, bet raginkime draugus, 
pažįstamus, gimines ir kaimy
nus, arba geriau — visus lie
tuvius, nes visus kviečia pa
rengimo komisija.

Pitts. Apylinkės Draugijų 
Sąryšio Pikniko Komisija.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABOR1US 

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

ParRamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmSs. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokių 
ligą, kurios j'ūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamo*
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- r -
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Are. ir Irving PL

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

MES KALBAM LIE TUVI AKAL

DETROITO LIETŪVIŲ 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 A VĖL, DETROIT, MICH.



Puslapis Ketvirtas ..........................

PROTOKOLAS PORTLAND, OREGON

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

(Tąsa)
New York City.

Frank Buknys, — APLA. 49 kp.
Rochester.

Albert Shurkus, — LDS. Godemino Choras.
Victor Guzauskas, — A. of L. Workers Youth Branch.
M. Duseika,

1. LDS. 11 kp.
2. ALDLD. 50 kp. — $1.00.

Petras Bugailiškis,
Tautiška Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-stė — $1.00.

Vincas Lastauskas,
1. Liet. Draugiškas Politiškas Kliubas
2. Dr-stė G. ir D. Gcdcmino. — $1.00.

OHIO.
Akron.

J. Kirtiklis, — APLA. 40 kp.
V. T. Neverauskas, 

LDS. 73 kp. f
Akrono Liet. Draugijų Bendras Frontas. — $1.00.

B. Versackas, — SLA. 198 kp. — $1.00.
B. A. švelnienė, — ALDLD. 59 kp. — $1.00.
N. Trumpikas, — LSS. 20 kp. — $1.00.

Cleveland.

John Kolas, — LDS. 44 kp. — $1.00.
E. Simanauskienė, A

Tarp. Darb. Apsigynimo Collinwood Suburb Br. — 2.00.
Adelė Vasil, — LDS. District Youth Committee.
I. A. Vaupša, Tarp. Darb. Apsigynimo 11 kp. — $1.00. 
Mary Gates, — LDS. 227 kp.
Stasys čerauka, — SLA. 136 kp. — $1.00.
Kastantas Lapinskas, — ALDLD. 190 kp. — $1.00.
V. Kasteris, — Clevc. Liet. Veikiančio Komiteto. — $1.00. 
Jonas Stripeika, — ALDLD. 22 kp. — $1.00.
J. Zebrys, LDS. District 4.
Bertha Galinauskas, — LDS. 201 kp. — $1.00.
V. Užkuraitis, J. Noreika, F. Bauža, S. K. Mazan, 

Liet. Darb. Paš. Dr-ja. — $4.00.
M. Simonaitis, J. N. Simans, J. S. Mažeika, 

LDS. 55 kp. — $3.00.
Mulevičienė, J. Zinkevičius, J. Ragažinskas, Ambrozevičius, 

M. Muraškienė, P. Staupienė, J. Susnis,
Liet. Mažų Namų Savininkų 41 skyrius. — $7.00.

Jonas Tamošiūnas, D. Petrauskas,
Liet. Savitarpinė Paš. Dr-ja Laisvė. — $2.00.

Antanas Gailiunas, — LDD. 23 kp. — $1.00. ,
Vita Karrol, Lyros Choras.
A. Balchunienė, Ona Liesnikoska, 

LDS. 138 kp. (Moterų kp.). — $1.00.
F. Skleris, — ALDLD. 57 kp.
L. Sakevičius, — SLA. 94 kp. — $1.00.

I Hansburg.

Ona Rubienė, — ALDLD. 51 kp. — $1.00.
Youngstown.

Jonas Kasparavičius, Frank J. Madison,
1. LDS. 9 kp. — $1.00.
2. ALDLD. 90 kp. — $2.00.

PENNSYLVANIA.
Braddock.

Antonina Urbonienė,
1. APLA. 14 kp.
2. LDS. 59 kp. — $1.00.

Bridgeville.

S. Bakanas, — SLA. 90 kp. — $1.00. *
E. šiurmaitienė, — SLA. 128 kp.

Duquesne.

Ona Gutauskienė, — SLA. 170 kp. — $1.00.
Easton.

S. Sarkcy,
1. ALDLD. 13 kp.
2. Liet. Darb. Susiv. kp.
3. SLA. kp.
4. A. P. A. L. P. kp.
5. Liet. Kom, Frakcija
6. Liet. Piliečių Kliubas. — $1.00.

Minersville.
A. Kazakevičius, — ALDLD. 14 kp. — $1.00.
O. Shembarienė, — APLA. 48 kp. — $1.00.

New Eagle.
D. P. Lekavičius,

Draugijų Suv. Frontas iš—
1. SLA. 92 kp.
2. APLA. 11 kp.
3. LDS. 105 kp.
4. ALDLD. 61 kp. — $1.00.

New Kensington.
J. Ciuplis,

1. APLA. 9 kp.
/ 2. ALDLD. 74 kp. - »

3. LDS. 10 kp. — $1.00.
Jonas Swipas, — SLA. 192 kp. — $1.00.

Philadelphia.

M. Zaldokas, B. Ramanauskienė, P. Pilėnas, 
Bendro Fronto Darb. Organizacijos—
1. Richmond Liet. Paš. Kliubas
2. Liet. Nepriklausoma Parapija
3. Liet. Darb. Apsigynimo kp.

, (Bus daugiau)

Visko Po Biskj.
Portlando miestelyje val

džia pastaruoju laiku pradėjo 
daugiau persekioti darbinin
kus ir jų organizacijas. Tas 
parodo, kad ir Portlande re
akcionieriai kelia galvas.

Prieš E. Browderio atvyki
mą, mūsų partija pradėjo jieš- 
koti didesnės svetainės pra
kalboms, 13 dienai rugpjūčio. 
Visų pirma kreiptasi į miesto 
valdžią, prašant leidimo lai
kyti susirinkimą Miesto Audi
torijoj, kurioj telpa apie 5,- 
000 publikos. Miesto valdžia 
darbininkų delegatus išmetė, 
išvadindama visokiais vardais. 
Darbininkai nenusiminė, bet 
atkartotinai reikalavo svetai
nės. Miesto valdžia, matyda
ma, kad negali atsikratyti 
“raudonųjų”, atidavė šį rei
kalą spręsti teismui, sakyda
ma: “jeigu teismas pripažins, 
kad jūs galit laikyti prakal
bas, tai išrenduosime.”

Už poros savaičių įvyko tei
smas. Darbininkai pastatė ad
vokatą Irvin Goodman. Mies
tas turėjo savo porą advokatų. 
Netrukus teisėjas sumurmėjo. 
“Negalima jokiu būdu ren- 
duoti miesto svetainės tiems 
bolševikams.” Reiškia, daly
kas užbaigtas.

Darbininkų komitetas eina 
pas Benson, kuris irgi turi ne
mažą svetainę. Bet ir tas 
raukosi — neduoda. Galų ga
le pasirandavojame nedidelę 
svetainiukę, kurion telpa apie 
pora tūkstančių publikos. 
Tai matote, kiek daug vargo 
turėjome, kolei gavome drg. 
Browderio prakalbom svetai
nę.

Pora dienų prieš drg. Brow
derio atvykimą čia lankėsi 
Wallstrycio bernas Hamilton, 
Landono įgaliotinis. Tai ta pati 
miesto valdžia Hamiltonui pa
sitikti iškėlė didžiausias cere
monijas ir tą pačią miesto sve
tainę davė veltui.

Tai matot, kokia demokrati
ja: darbininkai negali gauti 
nei už pinigus, o kapitalistų 
bernams' iškelia didžiausius 
pokilius ir svetaines be jokio 
vargo veltui duoda.

Prieš drg. Browderio atvy
kimą, kaip gavom svetainę, 
tai pradėjom klijuoti apgarsi
nimus, bet ir tuos policija nu- 
lupinėjo ir persekiojo darbi
ninkus, kam šie klijuoja ant 
stulpų. Bet vistiek,' nors per 
didelį vargą savo darbą varėm 
pirmyn.

Drg. E. Browder, kandida
tas į prez. ant darbininkų ti- 
kieto, kalbėjo 13 d. rugpjūčio, 
9 vai. ir per pusę valandos iš 
to paties mitingo buvo pas
kleista radio tinklu jo prakal
ba, kurią daugelis darbininkų 
galėjo girdėti.

Kimštinai užpildyta svetai
nė darbininkais karštai sveiki
no drg. E. Browder.

Įžanga į šį susirinkimą bu
vo 25c. asmeniui.

Drg. E. Browder savo kal
boj apie ateinančius rinkimus 
į prezidentus, visapusiai nu- 
maskavo Landoną ir jo visus 
Wallstrycio palaižūnus. Jis 
nurodė Landono ir Liberty Ly
gos žalingus šios šalies darbi
ninkams tikslus. Ir perspėjo 
darbininkus, farmerius ir 
smulkius biznierius, kad spies
tųsi į krūvą ir organizuotų ir 
balsuotų už Farmerių, Darbo 
Partiją, nes tik Darbo Parti
ja ir Komunistų Partija teisin
gai gina ir supranta darbinin
kų reikalus.

Baigdamas savo kalbą d. 
Browderis, kvietė darbininkus 
darbuotis už Farmerių Darbo 
Partiją. Remti ją finansiniai 
ir agituoti darbininkus už ją 
balsuoti.

Draugas Browderis iš pa
žiūros atrodo nedidelis žmo
giukas, bet kupinas kovingu
mo ir pasiryžimo. Jo kalba 
aiški. Kad ir nemoki gerai an
glų kalbos, gali jį suprasti. 
Jo kalba labai patiko susirin
kusiems.

Rugpjūčio 2 dieną, Schno- 

L A TS V. fi

er’s Parke, Willamette Ore., 
kuris randasi 15 mylių nuo 
Portland miesto, įvyko ALD 
LD 106 kuopos piknikas. Šis 
piknikas pavyko neblogai. Čia 
matėsi ir svečių. Buvo kele
tas mašinų iš Washington.

Sakoma, kad nuo šio pikni
ko liko pelno apie 20 dol.

Veikiausia, sulaukus susirin
kimo šis pelnas bus paaukotas 
svarbiems darbininkiškiems 
reikalams. Visiems piknike 
dirbusiems tariame širdingą 
ačiū.

Žemaičio Sūnus.

Easton, Pa.
Bušų Reikale.

Kaip jau žinoma eastonie- 
čiai gana šturmingai rengiasi 
vykti į “Laisvės” pikniką,/ ku
ris įvyks Rugsėjo 6 d. Alcyon 
Park, Pitman, N. J. Tam rei
kalui buvo išrinkta komisija iš 
šešių draugų, ir atrodo, kad 
ačių kelių draugų dideliam pa
sidarbavimui, pasekmės bus 
gana geros. Daugelį lietuvių 
darbininkų sulaiko nuo važia
vimo bedarbe ir mažos mo
kestis dirbančiųjų, bet komi
sija taip jau nupigino važia
vimo kainą, kad kiekvienas ga
li lengvai panaudoti šią progą 
pasilinksminimui ir pažmonė- 
siui.

Tikietų kaina į abi pusi tik
tai $1.35 y patai. Parkak labai 
puikus ir patenkins visus. Apie 
programą nelieka ką sakyti— 
tie didžiuliai mūsų jaunimo 
chorai sudrebins visą apylin
kę. Lai nei vienas eastonietis 
nepasilieka namuose 6 d. rug
sėjo, nes praleidęs taip puikią 
progą — gailėsis! Užsiregis
truokite dabar, kad užtikrinus 
vieta buse. Bušai ir mašinos 
išeis nuo 12 ir Northampton 
gatvių — prie Easton High 
School, visi susirinkite punk
tualiai kaip 8:30 vai. ryte. 
Užsiregistruokite pas by vieną 
iš komisijos narių, kurie susi
deda iš dd. šlapiko, Sharkey, 
Kuizin, Joniko, Senkevičienės 
ir M. Urbos. “Laisvės” pikni
kas — mūsų iškilme!

Įsisiūbavus Rinkimų 
Kampanijai.

Šiuo tarpu Komunistų Parti
jos nariai ir jos pritarėjai at
kakliai dirba rinkime parašų, 
kad padėjus Kompartiją ant 
baloto mūsų apskrityje. Para
šų reikalinga surinkti net tūk
stantis ir darbas eina gana 
sparčiai pirpiyn. Iš Eastono 
kandidatuoja du draugai ant 
Komunistų tikieto, tai d. Vitas 
Tilvikas ant kongresmano, ir 
jo žmona, Marė,., į assembly- 
man’us. Paduokite savo balsą 
už Komunistų Partijos kandi
datus. Tai vienatiną partija, 
kurios platforma pilnai atatin- 
ka darbininkų reikalams!

Didelė Demonstracija.
Labor Day, t. y. 7 d. rugsė

jo yra rengiama milžiniška de
monstracija darbininkiškų spė
kų Central Park, visiem žino
mame parke tarpe Allentown 
ir Bethlehem. Tai bus demon
stracija įvairių unijų, organi
zacijų, ir jų pritarėjų už or
ganizavimą plieno industrijos 
Charlie Schwabo karalystėje, 
Bethlehem, Pa.

Šiuo tarpu eina smarkus or
ganizavimas Bethlehem Steel 
darbininkų į plieno uniją. 
M u 11 i m i 1 i o n i e ri ai, ponai 
Schwabai ir Grace atsiliepia į 
tą didžiausiu puolimu darbi
ninkų pagelba šnipų ir polici
jos. Darb. irgi netyli ir soli
dariai reikš savo pritarimą 
pradėtam darbui, suvažiavę di
deliais mašinų karavanais iš
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Eastono, Bethlehem ir Allen
town ir mažesnių miestelių į 
Central Park. Bus visa eilė ge
rų kalbėtojų. Važiavimas ma
šinomis prasidės nuo 8 :30 va
landos ryto, iš Bethlehem Air
port, kuris randasi netoli Hel
lertown. Eastoniečiai lietuviai 
taipogi privalo prisidėt su di
deliu entuziazmu.
Už Darbininkišką Ispaniją!
Ketvirtadienį, 27 d. rugpjū

čio, Eastono organizuoti dar
bininkai masiniai pasisakė už 
Ispanijos liaudies fronto išlai
kymą ir prieš fašistų puo
limus ir terorą ant narsiai ko
vojančių. Ispanijos žmonių. 
Masinis mitingas buvo atlaiky
tas Riverside Park, parengtas 
pastangomis Eastono Central 
Labor Union. Pirmininkavo 
John Garis. Kalbėjo Garment 
Workers’ Union atstovai, John 
Martin ir Arturo Giovanitti. 
Abu kalbėtojai labai vaizdžiai 
piešė tas priežastis, kokios 
privedė Ispanijos liaudį suda
ryti bendrą' žmonių valdžią 
prieš savo amžinus išnaudoto
jus, aristokratiją ir didelius 
žemės savininkus. Susirinkusi 
publika, o jos galėjo būti 400- 
500, gausiais aplodismentais 
pritarė kalbėtojams, išreikšda
ma didelį prijautimą narsiai 
Ispanijos žmonių kovai už bū
vį.

Bene geriausiai pasirodė 
kailiasiuvių unija, kuri atvyko 
masiniai su savo iškabomis, 
kuriose matėsi žodžiai “Kai
liasiuvių lokalas stovi už ap
gynimą darbininkų fronto Is
panijoje, ir pasisako už kovą 
prieš fašizmą!” Garmentiečių 
unijos taipogi dalyvavo masi
niai. Matėsi labai daug gra
žaus jaunimo.

Tai pirmu kartu Eastonę 
darbininkai išgirdo teisybės 
žodį apie Ispaniją, nes vietinis 
laikraštis “Easton Express” vi
sokiais būdais niekina liaudies 
frontą, ir skleidžia melus apie 
raudonąjį terorą. Talkon sau 
pasiima hearstinį korespon
dentą, Knickerbocker, kuris 
dalyvaudamas fašistų fronte 
visaip šmeižia ir niekina kovo
jančius darbininkus.

Eugenija.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

a-------------------------------------------------------------------------------------------------------- □

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET 
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
* * •T’* 1 nDuodame Gerą Programą ir šokiai drležia šauni Orkestrą.

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

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

A------------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------- (b

VAŽIUOKITE Į “LAISVES” 
PIKNIKĄ. z 

BAYONNE, N. J.
Bayoniečiai draugai jau tu

ri sudarę busą važiavimui j 
“Laisvės” pikniką, Pitman, N. 
J., rugsėjo 6. Kelionė j abi pu
si $1.75. Busas išeis nuo M. 
Panelio, 347 Avė. E., 9 v. ryto.

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

Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Turi sudarius busus važiuot 

j “L.” pikniką nedėlioj, 6 d. 
rugsėjo (Sept.) Bušai išva
žiuos nuo L. D. P. Kliubo, 408 
Court St., 10 vai. ryto. Kelio
nė į abi pusi — $1.50. Norin
tieji važiuot užsiregistruokite 
pas šias drauges: S. Pociunai- 
tė, J. Šivinskaite ir E. Pociu- 
naitė, visas galite matyt po 
num. 408 Court St. Paskutinė 
diena registracijos tai 4 d. 
Sept. Nesivėluokite, nes pas
kui negavę buse vietos gailėsi- 
tės. Komisija.

NEWARK, N. J.
Iš Newark, N. J. išeis 2 bu- 

sai j Philadelphiją, į “L.” pik
niką, 9 vai. ryto, nuo Jurgines 
svetainės, 180 New York Avė. 
Kelionė į abi pusi $1.75.

DETROIT, MICH.
L. Radio Kliubo .susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 2 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakaro. Draugijų svetainėj, 4097 Por
ter St. Visi nariai ir draugijų nariai 
dalyvaukite, nes ttai bus labai svar
bus susirinkimas. Komisija.

(206-207)

DETROIT, MICH.
Komisija Apgynimui civilių teisių 

rengia dideles prakalbas d e 1 Tom 
Mooney, pirmadienį, Labor Day, 7 d. 
rugsėjo, 1 vai. po pietų, Bell Island, 
šalę vietos, kui’ miesto benas visuo
met būna. Tai yra gražiausias ir 
didžiausias parkas. Čia kalbės bu-
vęs miesto majoras ir dabartinis ma
joras reikale Tom Mooney klausimo. 
Tad kviečiam visus darbininkus ii’ 
simpatikus ateit ir išgirst jų prakal
bų. Komisija.

(206-207)

WILKES BARRE, PA.
Ispanų darbininkų kliubas rengia 

didelį pikniką pirmadienį, 7 d. rug
sėjo, Labor Day, Wendy farmoje, 
St. Mary Rd, Ashley. Kviečiam vi
sus simpatikus ir darbininkus prita
riančius Ispanijos kovotojams daly- 
vaut. Komitetas.

(206-207)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda- 
, me ir biznių vietas.

Kreipkitės sekmadieniais - ir 
Šeštadieniais.

Telefonas 1825-R

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas
Managcris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

TEL. STAGG 2-5043

i

*!
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Philadelphijos Didysis Piknikas
Philadelphijos Lietuvių Pažangios Organizacijos Rengia

Dienraščio “Laisves” Naudai Pikniką

S3DŪ Dovanų Prie įžangos Bilieto. Pirma Dovana

BUS NEDEUOJE

Rugs. Sept.

ALCYON PARK
PITMAN, N, J.

Pradžia 10-tą valandą ryte.
* v-

Lyros Choras iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas D. Zdaniutės-Judzentavičienės.

Parkas Nepaprastai 
Gražus ir Patogus

Didelis Ežeras
Maudytis ir laivais važinėtis.

Apie 500 Stalų

Išanksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga 
17 dovanų grynais pinigais skiriam prie įžangos bilieto.

Rojus Mizara, “L” Redaktorius sakys prakalbą
Puiki muzikalė programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Cho
ras, iš Brooklyn©; Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš 
Shenandoah, Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. ir Lyros Choras iš 

Philadelphijos. B u s ir daugiau dailės ir sporto kavalkų.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike. Pasimatykite su savo 
pažįstamais ir įsigykite naujos pažinties. Nes čia bus apie dešimtis 
tūkstančių žmonių. Daugelis jaunimo ir suaugusių atvyks iš kitų 
miestų. Atsiminkite, kad ant rytojaus bus šventa. Turėsite poilsio,

ŠAUNI ORKESTRĄ ŠOKIAM

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Kaip Važiuoti į ‘laisvės” Pikniką Philadelphijos Apylinkėj?
(Visi šį Kelrodį Išsiplėškit ir Laikykitės po Ranka)

Važiuokit tais pačiais keliais, kuriais važiavote pereitais metais. Pitman, N. J., 
Alcyon Park randasi tik už 7 mylių toliau nuo pereitų metų parko prie to paties kelio 
No. 47.

Ke’rodis: Per Philadelphiją važiuokit į Race St. ir pervažiavę Delaware tiltą į 
Camden, N. J., sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai iki pirmutiniam Circle, 
sukit pa kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Važiuokit iki paste
bėsi! ant kelio iškabas, sukit po dešinei į Hally St. ir važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. 
Pitman, N. J., nuo Delaware tilto randasi už 17 mylių. Geriausiai Pitman pastebėt, 
tąi tėmyt didoką juodą kaminą ir Pitman paskendusį žaliuojančiuose medžiuose.

KELIONE Į ABI PUSI (ROUND TRIP) 45c.
KAIP VAŽIUOTI PER NEW JERSEY Iš NEW YORKO IR KITUR?
Važiuokit keliu No. 130, ir atvažiavę netoli Canmden, N. J., sukit po kairei apie 

pirmutinį Circle ir už antro Circle sukit po dešinei sekdami kelią No. 130. Privažiuosit 
3-čią dilelį Circle, čia pastebėsi! No. 47 left—sukit po kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami No. 47. Dabar šaukit tiesiai iki pastebėsi! iškabas, sukit po dešinei ir 
važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. Pitmane pastebėsi! didoką juodą kaminą ir visą mies
tuką paskendusį žaliuojąnčiuose medžiuose. Visiems laimingos kelionės. —A. J. S.
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_ _ _ _ *NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Liet. Kriaučiai Suspendavo 

Kazimierą Jankaitį 
Visam Amžiui

Trečiadienį, 26 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Kriaučių 54-tas Sky
rius turėjo savo mėnesinį ir 
sykiu nepaprastą susirinkimą 
Amalgameitų svetainėj, kuri 
randasi ant Arion Place, Broo
klyne. Kriaučių dalyvavo su
sirinkime veik tokis skaičius, 
kaip kad delegato rinkimuose.

Kriaučius susirinkiman su
šaukė nepaprastas žingeidu
mas, tai išgirsti kokį išduos ra
portą Pildančios Tarybos sek
retorius apie buvusį delegatą 
K. Jankaitį, kuriam dar pra
eitam skyriaus susirinkime bu
vo duotas primetimas neaišku
me unijinių duoklių ir ėmime 
paskolų iš kontraktorių, pas 
kuriuos dirba lietuviai kriau
čiai. Visą šį primetimą Pildan
čioji Taryba paėmė tyrinėji
mui, idant užbaigus tas kalbas 
į vieną ar kitą pusę.

Prasidėjus tyrinėjimui, Pild. 
Taryba kol kas nesurado nie
ko Jankaičiui primetamo, kas 
liečia unijines duokles. Kokį 
išduos raportą unijos Centras 
kalbamu klausimu, — nes 
kiek yra žinoma, tai eina gilus 
tyrinėjimas — tą ateitis paro
dys.

O kaip su paskolų ėmimu, 
ar jos teisingos? Taip. Teisin
gos ir pamatuotos. Pirmiausia 
Pild. Taryba, kaip sakė rapor
tas, pašaukė Mičiulį pasiaiški
nimui.

Čia Mičiulis griežtai užgin- 
čino, kad jis Jankaičiui jokių 
paskolų nėra davęs. Bet sekan
tį ketvirtadienį atėję buvę Mi- 
čiulio dirbtuvės bei biznio da
lininkai pripažino, kad Jan
kaičiui sekretnai buvo skolin
ta $200 d a i- praeitą rudenį. 
Jankaitis, imdamas šią pasko
lą, pataręs jiems, kad ji būtų 
duodama ne nuo dirbtuvės, 
nes gali iškilti kokis skanda
las, bet nuo iždininko, kas rei
škia, kad tai yra iždininko as
meninė paskola. Taip ir pas
kolinta, bet apie jos atidavi
mą buvę Mičiulio dalininkai 
nieko nežino.

Pašauktas Šimaitis prieš 
Pild. Tarybą užginčino, kad 
Jankaičiui nėra davęs jokių 
paskolų. Tą patį pareiškė ir 
Atkočaitis. Augūnas, kaipo 
pilnas visokio sarkazmo žmo
gus, tai šitaip aiškino Pild. Ta
rybai :

“Jeigu jūs man prižadėtu
me atiduoti pinigus, tai aš 
pasakyčiau, kiek Jankaitis 
man yra skolingas, o kuomet 
jūs man neatiduosite, tai ne
turite teisės reikalauti manęs 
pasakyti jums. Čia mano pri- 
vatis dalykas. Jeigu aš būčiau 
atėjęs ir prašęs jūs atiduoti 
Jankaičio skolą, jūs būtumėt 
pasakę: ‘Buvai durnas, tai da
vei, o dabar graužk grindis 
rup...’ ”

Nepaisant Augūno sarkas
tiškos kalbos, vienok visi aiš- 

? Važiuokite Husais į “Laisves” Pikniką 
Philadelphijoje

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

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

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

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

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO
•

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

jkiai suprato, jog Jankaičio yra 
imta iš jo paskola.

Riauba prie delegato Bub
nio ir šapos pirmininko Lapšio 
prisipažino, kad Jankaičiui 
buvo skolinęs $200, bet sakęs, 
būk Jankaitis jam atidavęs.

Budraitis P. T. p a r e i škė, 
kad davęs paskolą. “Tris šim
tus Jankaičiui paskolinau, 
šimtą atidavė, o-du liko”. Ka
da Pild. Taryba pagyrė jį už 
atvirumą, tai jis šitaip pareiš
kė: “Tai ką, aš sarmatysiuos 
prisipažinti savo centų.”

Tai šitokia Jankaičio pasko
lų ėmimo istorija buvo per
duota kriaučių susirinkimui. 
Apdiskusavimas paskolų ir ap
kaltinimas Jankaičio, kad jis, 
būdamas unijistų atstovu, sko
lino pinigus ir už tai kriaučiai 
turėjo mokėti nuošimčius, pa
vidale numuštų algų, užėmė 
visą valandą laiko. Už tokį jo 
darbą, Pild. Taryba rekomen
davo susirinkimui Jankaitį 
mesti iš unijos.

Pirmiausia kalbėjo Jankai
tis, teisindamas save. Prisipa
žino, kad ėmęs paskolas. Pas
kui, kalbėdamas apie dirbtu
ves, kur buvo dirbama už nu
muštus nuošimčius, atakavo 
Buivydą, sakydamas, kad jis 
padarė tokius praisus (Buivy
das darė praisus dar pirmes- 
niais, Bubnio delegatavimo 
laikais) ir jis vertas ne tik 
mesti iš unijos, bet net sušau
dyti. Užsipuolė ant skyriaus 
korespondento, kam jis para
šė korespondenciją iš chairma- 
nų ir šapų komisijų susirinki
mo, kur darbininkai aiškiai 
apkaltino Jankaitį už numuši- 
mą algų. Jankaitis manė, kad 
tokiu užsipuolimu pasidarys 
sau brangaus argumento, bet 
išėjo atbulai.

Po jo kalbos susirinkimas 
paėmė balsą. Baniulis šitaip 
kalbėjo:

“Jis yra jūs žmogus,” reiš
kia, kairiojo sparno, “jūą turi
te valdžią Rusijoj ir jeigu ten 
kas išeina prieš darbininkus, 
tai tokius pristato prie sienos, 
sušaudo.”

Kiti kalbėjo švelniau, priro- 
dant, kad jeigu kas ir pas ką 
pasiskolina pinigų, jis Jam tu
ri būti nuolankus, geras, už- 
fundinąnt ką nors. Kiti prisi
minė Marčiuką, kad kuomet 
jis atstovavo unijistus, tai 
kontraktoriai laiptais žemyn 
norėjo mesti ir apie jokias pi
nigų paskolas nei kalbos ne
būtų buvę. Dabargi visai kiti 
dalykai ir jau to perdaug, 
žiūrint iš darbininkų taškare- 
gio. Visų kalbas ir išsireiški
mus čia surašyti negalima. Už
teks ir tiek, kiek yra pasaky
ta.

Jankaitis, gavęs paskutinį 
žodį, pradėjo sakyti, kad ir 
dabar kriaučių šapos netiku
siai yra vedamos, čia kriaū- 
čiai pradėjo šaukti: “Sėsk, 
sėsk!” Baigdamas kalbą sakė, 
kad čia yra sudaryta politika, 
nes jis dabar nepriklausąs prie 
jokios grupės.

Dabar jau prasidėjo galuti
nas nuosprendis, nes Pild. Ta
ryba, kaip jau sakyta, reko
mendavo mesti iš unijos. Už 
išmetimą iš unijos balsavo 78, 
o kad suspenduoti--133. Dabar 
vėl diskusijos, nes įnešimas 
suspenduoti ant viso amžiaus, 
o pataisymas ant 10 metų. Su
spenduoti ant 10 metų, balsa
vo 55, o ant viso amžiaus 113. 
Vadinasi, Jankaitis jau nega
lės užimti unijoj jokios vietos 
kol jis bus gyvas.
Skyrius Prisidėjo Prie Tveria

mos Darbo Partijos

Užbaigus Jankaičio reikalą, 
kalbėjo unijos generalis ma- 
nadžeris Ilollanderis reikale 
tvėrimo Labor Partijos. Sky
rius vienbalsiai nutarė prisi
dėti prie jos budavojimo. Sky
rius turės mokėti 10 centų į' 
metus už kiekvieną narį, o 
kurie unijistai priklausys pa
vieniais ir į juos bus daromas 
spaudimas prigulėjimui, ypa
tingai piliečiams, tie mokės 50 
centų į metus, šiuose rinki
muose, unijų tveriamoji par
tija oficialiai pasisakė už Roo- 
seveltą. (Kairieji unijistai ne
sutinka su užgyrimu Roose- 
velto, tačiaus remia tvėrimą 
šios partijos, kaipo progresyvį 
žygi-—Red.) Kituose gi pre
zidentiniuose rinkimuose ji jau 
stos su savais kandidatais. 
Ateitis parodys, kaip tas vis
kas vyks.
Parėmė Streikuojančius Miškų 

Darbininkus.

Buvo atsilankęs Generalio 
Apsigynimo Komiteto narys ir 
pranešė, kad Idaho valstijos 
miškų kirtikų padėtis nepa
kenčiama. Darbininkai su
streikavo ir juos dabar terori
zuoja areštais ir kitokiais per
sekiojimais. Apgynimui strei
kuojančių darbininkų , teisių 
skyrius paskyrė $25. Veik 
kiekvienam susirinkime kriau
čiai aukoja pinigų kitų darbo 
šakų saikuojantiems darbi
ninkams. Bet tai tokia yra 
unijistų pareiga ir nuo jos pa
bėgti negalima.

Pikniko Pelnas.

Išduotas pikniko raportas 
parodė, kad liko pelno $155 
ir 15c. Jeigu apie pikniko 
laiką būtų dirbę daugiau 
kriaučių, pasekmės būtų daug 
geresnės. Bet juk jis rengta 
ne tik pelnui, bet ir įsismagi- 
nimui, vien kriaučių piknika- 
vimui, tad negalima pykti ir 
už tokį pelną.

Rudeninio baliaus pirminin
ku išrinkta Vaitukaitis, o sek
retorium Nalivaika. Baliaus 
įžanga bus tik 25 centai. Ba
lius bus Amalgameitų svetai
nėj, 14 lapkričio.

Pildančion Tarybon darink- 
ti du nariai. Zaveckas ir jau
nasis K. Pilkauskas. Pasise
kimo, vyrai!

Nupirkta už $15 atlapinių 
skyriaus laivu ekskursijos ti
ki etų.

šiuomi laiku yra šiokis to
kis stapičius, dirbtuvių sustab
dymas. Šis sustojimas mažai 
lietuviškų šapų palietė. Bub- 
nis pranešė, kad mūsiškiams 
kontraktoriams jau yra užre
gistruota 24 “vėrauzės.”

J. Nalivaika,
Skyriaus Koresp.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Adelė Dranks, 48 metų, 26 
Little St., mirė rugpjūčio 29 
d. Laidos rugsėjo 1 d., šv. Jo
no kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Su spalio 1-ma diena įeina 
galion naujas įstatymas, kuris 
nurodo, kad ant visų automo
bilių pasturgalių turi būti įtai
syti tam tikri raudoni reflek
toriai.

Didžiuma Streikieriy 
Dalyvauja Pikiete

Maliorių streikas vedamas 
nepaprastai pavyzdingai. Iš 
12,000 strejkierių bent 8,000 
kasdieną dalyvauja pikiete. 
Tas užtikrina laimėjimą. Bė
giu pirmos savaitės daugelis 
atskirų bosų atsikreipė unijon, 
kviesdami pradėt derybas ir 
tokios derybos jau vedamos. 
Bosų sąjunga taipgi kvietė 
uniją deryboms ir pirmoji 
konferencija tarp unijos ir bo
sų atstovų įvyko pereitą sek
madienį.

Unija praneša, kad kitų 
amatų darbininkai daug pa
gelbsti streikieriams, ypatin
gai tuo pasižymi bildingų kel
tuvų kėravotojai ir aptarnau
tojai.

Degantis Orlaivis 
Užmušė Moterį

Degantis orlaivis, lig žaibas, 
smarkiai trenkė į Bronio pik- 
nikavimo vietą ir užmušė vie
ną moterį, o tris y patas sužei
dė.

Piknikavimo vieta randasi 
Old Ferry Point, Ferris Ave. 
gale, Bronxe. Ten buvo priva
žiavę daug šeimų praleisti die
ną tyram ore, giriose. Virš tos 
vietos skrido orlaivis, kuriame 
buvo mokinys ir lakūnas. Or
laivis ūmai užsidegė ir nusi
leidžiant pataikė ant pikni- 
kautojų grupės. Orlaivis visiš
kai sudegė, vienok lakūnai ne- 
susižeidė.

Užmuštoji moteris yra Syl
via Salmi, 29 metų, 66 E. 129 
Street.

Pametė Miliono Dolerių 
Vertės Žiedą
j J 'Pamesta: vienas žiedas su 

antspausdžiu, 33 metų senumo, 
vertės $1,000,000.

Bile brangakmenių krautuv- 
ninkas galėtų parduoti tą žie
dą už $25, bet 14 metų am
žiaus Abrahamui Berkowitz 
tas žiedas turi $1,000,000 ver
tės. Mat, 33 metai atgal žie
das buvo duotas jo tėvui kai
po dirmavonės dovana.

Edward nešiojo tą žiedą, 
bet vieną dieną jis išėjo mau
dytis, pamiršo nusiimti žiedą 
nuo piršto ir jį pametė smėly
je.

Dar Vis Tebestreikųoja 
Ohrbach’s Darbininkai

Nuo to laiko, kai sustreika
vo Ohrbach’s darbininkai, 322 
pikietai tapo suareštuoti. Ket
virtadienio vakarą policija su
areštavo 16 Jaunų Socialistų 
Lygos narių, kurie pikietavo 
tą krautuvę. Jų teismas įvyks 
rugsėjo 3 dieną, 2 vai.’po piet, 
Essex Market teismabutyje.

Streikieriai ruošiasi dar 
smarkiau kovoti prieš “lock- 
outą,” kurį paskelbė tos krau
tuvės savininkai šeši mėne
siai atgal.

Dar Viena Brangenybės 
Rykštė Biedniokams

New Yorke pieno pirkliai 
yra pasiryžę bile dieną pakel
ti pieno kainas. Iš kitos pusės 
mobilizuojasi vartotojų spė
kos, kad atmušti tą pirklių už
simojimą. Progresyvių Mote
rų Taryba užklausė agrikul
tūros komisionierių Peter Ten 
Eyck, ką jis mano pieno klau
simu. Jisai atsakymo laiške 
pareiškęs, kad “atrodo, tam 
yra pilnas pateisinimas.”

Moterų organizacijos veikė
ja Rose Nelson pareiškė, kad

“nėra pateisinimo pabrangini
mui pieno.” Jinai pasiūlė, Į<ad 
farmerių reikalaujamas pakė
limas mokesties už pieną turi 
būti padengtas turtingųjų pie
no trustų iškaščiais.

Užsiregistruoki! Bušą 
Philadelphijon

Philadelphiečių rengiamas 
“Laisvės” piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, 6 rugsėjo, Al- 
cyon Parke, Pitman, N. J.

Į tą pikniką rengiasi būriais 
traukti svečiai iš visos Penn- 
sylvanijos, New Jersey, Ma
ryland, New York ir kitų vals
tijų. Tai bus didžiausias besi
baigiančio sezono pažmonys. 
Prie iš anksto pirktų įžangos 
tikietų bus net 17 dovanų pi
nigais, viso sumoje $300. Ku
riem jos teks, bus auksinė 
proga pasivaišinti su draugais, 
liks ir namo parsivešti.

Piknike bus puiki dainų ir 
sporto programa. Iki šiol jau 
žinoma, kad važiuoja mūsų 
Aido Choras, Sietynas iš New- 
arko, Lyra iš Shenandoah ir 
Lyra iš pačios Phil adei ph i jos. 
Sakoma, bus dailės bei sporto 
spėkų ir iš kitur. Ten pat yra 
didelis ežeras maudynei ir pa
sivažinėjimui luoteliais. Puiki 
orkestrą šokiams.

Bušai iš Brooklyno išeis se
kamai : nuo 40 Hudson Av., C. 
B’klyn, 8 :30 ryto, o nuo “Lai
svės”, 427 Lorimer St., 9 vai. 
ryto. Kelionė į abi pusi $2. 
Busus reikia užsisakyti tuojau, 
nes paskutinę minutę negali
ma gauti ekstra busų. Apsi
saugokite, kad prisirengus pik- 
nikauti neprisieitų liktis na
mie. Kadangi sekamą dieną 
pripuola Labor Day, niekas 
nedirbs, tad bus daug važiuo
jančių ir keblumo gavime bu
sų, jei nebus užsakyti iš ank
sto.

Lietuvių Moterų Žiniai
Šį vakarą, 1 rugsėjo, 8 vai. 

vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
įvyks Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
Moterų 81-mos kuopos susirin
kimas. Į jį kviečiamos ne tik 
narės, bet visos merginos-mo- 
terys, kurios įdomaujasi mote
rų veikimu. Sekretorė.

Browderio Radio Prakalba
Kiekvienas susidomėjęs ka

ro padėtimi ir norintis mokėt 
ir kitiem išaiškinti, turėtų iš- 
anksto užsisakyti ateinančio 
sekmadienio, 6-tos rugsėjo, 
“Sunday Worker j.” Toje lai
doje tilps Komunistų Partijos 
prezidentinio kandidato Earl 
Browderio prakalba, pasakyta 
per radio 28 rugpjūčio, karo 
klausimu.

Williamsburgieciam Laikas
Susidomėt Rinkimais

Williamsburgo dalis, kuri la
biausia apgyventa lietuviais, 
randasi 14-to ir 13-to A. D. 
(Assembly District) ribose. 
Apie 13-tą bus plačiau rašoma 
kitą kartą. Šį syk reikia nu
šviest 14-to A. D. problemas.

Šio distrikto Komunistų 
Partijos kandidate į valstijos, 
seimelį (Assembly) yra puiki 
organizatorė ir pasišventusi 
kovotoja Martha Stone. Jinai 
šiame distrikte jau trečias me
tas ir yra įgijusi darbininkų 
pagarbos ir simpatijos. Gerai 
padirbėjus, ją būtų galima iš
rinkti. •

Prisirengimui rinkimų kam
panijai, 14-to A. D. komunis
tų kuopa turės susirinkimą šį 
antradienį, 1 rugsėjo, 8 vai. 
vakare, savo patalpoj, 234 
Broadway. Simpatikai taipgi 
kviečiami dalyvauti.

Liepos mėn. 6,000 Brooklyno 
ir Queens šeimų tapo nubrau
ktos nuo pašalpos gavėjų są
rašo.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Iš’.alžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 1 

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 gatvės nuo 
“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520
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VARPO "KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938' Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama t 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Calėh 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 f kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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




