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KRISLAI
Fašizmo nauji laimėjimai.
Ar užbėgsime už akių?
Nenori šviesos.
Apsaugok mus nuo tokio 

demokrato.
Rašo A. B.

Nemanykite, kad fašizmas 
jau prilipo liepto galą. Tik Is
panijoj ir Franci jo j jis aplaikė 
skaudų smūgį. Bet jis laimėjo 
Graikijoj ir Rumunijoj. Ir pir
miau, /žinoma, tose šalyse ma
žai įąisvių tebuvo, bet šiomis 
dienomis įsikūrė atviros fašis
tinės diktatūros. Rumunijoj pa
sidarbavo Hitlerio agentai. Da
bar kalbama, kad Rumunija pa
tenka Vokietijos politinėn glo- 
bon ir neužilgo bus atkreipta 
prieš Sovietų Sąjungą.

Reikia neužmiršti, kad fašiz
mas pirmu kartu bandė rimtai 
nagus suleisti ir į Sovietų Są
jungos liaudies kūną. Pasirodė, 
kad Zinovjevas, Kamenevas ir 
ta visa teroristų šaika buvo hit
lerininkų purvinas įrankis. Jie 
ėmė iš Vokietijos slaptosios po
licijos prisakymus ir bandė 
įsteigti fašizmą ant darbininkui 
tėvynės griuvėsių, šitaip plačiai 
buvo užsimojęs Vokietijos fašiz
mas. Jam pasisekė Rumunijoj, 
bet jis greitai atkando dantis 
Sovietų Sąjungoj.

Ispanijoj fašizmas desperatiš
kai laikosi — dar gali ir laimė
ti. Ką tas reikštų, čia netenka 
aiškinti. Kiekvienam protau
jančiam žmogui aišku.

Drg. Browderis savo prakal
boje Washingtono korespon
dentams išvilko viršun vieno 
Amerikos stambaus kapitalisto 
pareiškimą. Tas kapitalistas pa
sakęs, kad jeigu Landonas pra
kištų rinkimus, tai Amerikos fi- 
nansierjai nesėdėtų rankas su
dėję.'Tai reiškia, kad jie jau 
rengiasi maršuoti tuo keliu, ku- į 
rį pasirinko Ispanijos kapita
listai, pralaimėję paskutinius 
parlamento rinkimus.

Fašizmas ir čia kelia galvą. 
Jis rikiuoja savo spėkas. Kas to 
nemato, tas nemato ateinančio 
didžiausio Amerikos .žmonių 
laisvei pavojaus.

Bet dar nepervėlu Amerikoje 
fašizmui užbėgti už akių.

Klausimas prie mus yra toks: 
Apsijungs visos priešfašistinės 
spėkos į liaudies frontą ir 
mės, arba jas audringai 
šluos fašistinis uraganas.

lai
mi-

“Tėvynės” redaktorius ponas 
Vitaitis smarkiai bara mane, 
kam aš nesenai šioj vietoj pa
brėžiau, jog neišvengiamai ka
da nors fašizmas sukels aud
rą ir čia, Amerikoje — bandys 
pasigrobti galią ir įvesti savo 
diktatūrą. Jis elgsis taip, kaip 
elgiasi fašizmas Ispanijoj, kaip 
jis pasielgė Italijoj ir Vokieti
joj. Kada ta valanda ateis, sa
kiau aš, kils didelis civilis ka
ras, nes Amerikos žmonės, 
kaip šiandien Ispanijos žmonės, 
nepasiduos fašizmui. Civilio ka
ro kaltininkais bus fašistai. O 
kadangi Amerika taip labai “ci
vilizuota”, kadangi ši šalis taip 
didelė ir karinės jėgos taip iš
vystytos, o valdančioji klasė 
taip brutališka, tai Amerikos ci
vilis karas galės būti dar žiau
resnis, negu Ispanijos. Už tai 
mane Vitaitis Bando padaryti ir 
šiokiu ir kitokiu.

Vitaitis bijo šviesos. Jis ne
nori mokintis nei iš istorijos, 
nei iš mūsų dienų karčių paty
rimų. Jam nieko nereiškia fa
šizmo žygiai ir siekimai Euro
poje. Jis nori, kad Amerikos 

. žmonės jų nematytų, ir iš jų 
nesimokintų. Jis nori, kad Ame
rikos lietuviai užsimerktų ir pa
siliktų politiniais neregiais — 
atsisakytų numatyti savo laisvei 
ir gyvybei pavojų. Tai būtų 
lengviau fašizmui ateiti ir lai
mėti. Mums tas nepatinka. 
Mums nepatinka tokia Vitaičio 
misija. Mes ją kritikuojame. 
Mes manome, kad SLA. orga
nas “Tėvynė” turėtų mokinti ir

Respublikonų Kontestas Lai
škų, “Kodėl Aš Stoju už
- Rooseveltą,”-Blofas
CHICAGO. — Republiko- 

nų-Landono rinkimu komi
tetas skelbia blofišką kon- 
testą laiškų šiuo klausimu, 
“Kodėl aš stoju už Roose- 
veltą.” Už “geriausią” laiš
ką . skiria $500, už antrą 
$300 ir už trečią $200. Lai
mėjusieji laiškai būsią skai
tomi per radio. Suprantama, 
kad apdovanos šlubiausius, 
republikonam tarnaujan
čius laiškus.

Hearsto Neva “Kan
didatas Prezidentui”

CHICAGO, Ill. — Drg. E. 
Browder, Amerikos Komu
nistų Partijos kandidatas į 
prezidentus, savo kalboj Ri
verview Parke parodė, kad 
vadinama Union Partija su 
Lemke, jos kandidatu j pre
zidentus, yra padaras fašis
to W. R. Hearsto, veikian
čio išvien su kunigu Cough- 
linu. Drg. Browder kreipė 
dėmesį į tai, jog ši nauja 
Lemkes-Coughlino partija 
yra remiama pinigais tų pa
čių kapitalistų, kurie finan
suoja fašistinį republikonų 
kandidatą j prezidentus Al
fą Landon.

Union Partija su Lemke 
tapo įkišta į Amerikos poli
tika tik tuo tikslu, kad at
skeltų tą dalį balsuotojų nuo 
Roosevelto ir taip padėtų 

xrepublikonam pravest savo 
fašistą Landoną 'į kaltąjį 
Rūmą Washingtone.

Hitler Imsiąs 900,000 
Smogiką Armijom

PARYŽIUS. — Praneša- 
mą, kad Hitleris rengiasi 
greitu laiku įstatyt į regu- 
liarę armiją 900,000 savo 
smogikų, šturmininkų. Ta
tai paskelbsiąs nazių parti
jos kongrese, Nuremberge, 
ateinančią savaitę.

persergėti lietuvius prieš atei
nantį pavojų, vieton juos mig
džius ir mulkinus, štai kur ša
knis mūsų nesusipratimo su po
nu Vitaičiu.

Antra Vitaičio nelaime yra 
tame, kad jis sušilęs bando įsi
piršti hiums už didžiausį ir 
nuoširdžiausį demokratą. Juo
kingai skamba, bet taip jis sten
giasi. Jis nenorįs jokio reikalo 
turėti su mumis, nes jis esąs 
“demokratas,” o mes proletari
nės diktatūros “garbintojai.” 
Tuo gi tarpu mes nuoširdžiau
siai dalyvavome Amerikos Lie
tuvių Kongrese Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti Lietuvoje, o 
ponas Vitaitis šitą istorinį kon
gresą nešvariai sabotažavo. Sa
vo liežuviu, kurio, beje, ponas 
Vitaitis nesigaili, yra labai di
delis demokratas. Betgi savo 
darbais, kuriais taip pat jo ne
galima priskaityti prie šykštuo
lių, Vitaitis palaiko, kaip Ame
rikoje, taip pasaulinėje 
je, tas - spėkas, kurios 
fašizmą.
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RUMUNIJOS VALDŽIA 
LINKSTANTI Į NAZ1Ų 
IR MUSSOLINIO PUSE
BUCHAREST. — Rumu

nijos ministeris pirminin
kas Tatarescu su karaliaus 
pritarimu pavarė užsienio 
reikalų ministerį Dr. N. Ti- 
tulescu, kuris stengėsi drau
giškais ryšiais su Francija 
ir Sovietais palaikyti taiką. 
Valdiška rumunų spauda 
dabar daugiausia ir kaltiną 
Titulescu už “perdidelį jo 
širdingumą linkui Sovietų 
Sąjungos.” Jam taipgi pri
kaišioja nedraugiškumą lin
kui Lenkijos užsienio minis- 
terio Becko, kaipo Hitlerio 
sąjungininko.

Titulescu išmetimas iš mi
nisterijos reiškią Rumuni
jos fašistų pasinešimą į 
Hitlerio-Mussolinio abazą.

FAŠISTŲ ARTILERIJA, LĖKTUVAI IR KARO 
LAIVAI NEĮVEIKIA IRUNO

IRUN, rugs. 1. — Fašis
tai vėl įšėlusiai bombarda
vo Ispanijos respublikiečių 
tvirtumą Iruną, šiauriniame 
pajūryje. Bombardavo lėk
tuvų bombomis ir savo karo 
laivų ir sausumos kanuolė- 
mis. Žadėjo paverst miestą 
“pelenais,” jeigu respubli- 
kiečiai nepasiduos. Prieš 
Iruną veikė penki fašistų 
kariniai laivai, tarp jų du

N. Y. Valstijos Pienininkų 
Streikas už 10 Dienų

DELHI, N. Y. — Prane
šama, kad New Yorkn vals
tijos farmerių Pieno Gamin
tojų Federacija pradės vi
suotiną streiką už desėtko 
dienų, jeigu kompanijos tuo 
tarnu nesutiks gamintojams 
mokėti no $3 už šimtą svarų 
nieno. Numatoma, kad strei- 
kan išstos apie 90 nuošim
čių visų pieninių farmerių 
šioj valstijoj. Jie turį užti
krinimo nuo Vermonto, 
Massachusetts, Conn, ir kt. 
valstijų farmerių organiza
cijų, kad jos nepraleis savo 
nieno į New Yorko valstiją 
laike streiko.

Norman Thomas Reikalauja 
Nepardavinėti Amerikos 

Ginklų Fašistams
NEW YORK, rugs. 1. — 

Amerikos Socialistų Parti
jos vadas, Norman Thomas 
atsikreipė į prezidentą Roo- 
seveltą, kad uždraustų gink
lų ir amunicijos vežimą Is
panijos fašistams.

1,000 FAŠISTŲ KARIŲ 
PERBĖGO RESPUBLI

KOS PUSĖN.

MADRID, rugs. 1. — Is
panijos karo ministerija 
praneša, kad daugiau kaip 
1,000 naujokų, paimtų į fa
šistų armiją šiaurinėj Ispa
nijoj, perbėgo į respublikie
čių pusę ir stojo karan prieš 
fašistus.

ISPANIJOS FAŠISTU
BLOFAS APIE TOLEDO

MIESTO PAĖMIMĄ
BURGOS, Ispanija, rugs. 

Id. — Fašistai buvo keliais 
atvejais pasigąrsinę, būk jie 
jau atėmę Toledo iš Ispani
jos Liaudies Fronto. Bet da
bar patys jų komandieriai 
praneša, kad greičiau nega
lėsią užimti Toledo kaip “už 
poros dienų.”

MADRID, rugs. 1. — Res
publikos valdžia siunčia 
tūkstančius naujų liaudies 
milicininkų užkirst kelią fa
šistam, bandantiem prasi- 
veržt į Toledo.

MASKVA, rugs. 1. — Šie
met į Sovietų Armiją yra 
imama 900,000 naujokų; tad 
reguliarė šalies armija susi
darys iš 1,600,000 vyrų.

torpediniai.
Respublikos gynėjai pa

reiškė, kad nepasiduos, iki 
bent vienas jų liks gyvas, ir 
vėl fašistus šauniai atmušė 
atgal. su didžiais priešams 
nuostoliais.

Fašistai si e 1 o j a s i, kad 
Liaudies Frontas Irune pri
rakinęs 326 suimtus fašis
tus kaip tik bombarduoja
mose vietose.

Francija Stengiasi Patraukti 
Lenkus Savo Pusėn

PARYŽIUS. — Francijos 
vyriausybė su didžia pagar
ba priėmė atsilankiusį Len
kijos armijos vyriausią di
rektorių generolą Rydz- 
Smigly, Lenkų vąldžios gal
vą, su jo štabo nariais. Be 
kitko, jiems buvo suruoštas 
įspūdingas Francijos karo 
lėktuvų paradas Rheimse. 
Francijos karo ministeris 
Daladier savo kalboj atžy
mėjo Francūzų armijos pui
kų išlavinimą ir galybę ir 
žadėjo toliau vis labiau ją 
stiprinti.

Francijos valdžia nori su- 
megsti nauja karinę sąjun
gą su Lenkija; šiuo tikslu 
nurodo ir Francūzų armijos 
galingumą.

Fašistai Mainosi Imtiniais 
Respublikiečiais?

su

HENDAYE, Franc., rugs. 
1. — Pranešama, kad dar 
pirmą sykį nuo naminio ka
ro pradžios Ispanijoj įvyko 
apsikeitimas imtiniais tarp 
fašistų ir Liaudies Frontie- 
čių.

Fašistai iki šioljšžudyda- 
vo faktinai visus suimtus 
Liaudies Frontiečius.

MADRID, rugs. 1. — še
ši fašistų lėktuvai naktį vėl 
pradėjo mėtyti bombas; bet 
greitai tapo šalin nuvyti.
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11 Šalių Komitetas “Nesi
kišimo” į Ispanijos 

. Vidaus Reikalus
LONDON. — Anglija, 

Franci j a, Italija, Norvegija, 
Albanija, Austrija, Lenkija, 
Bulgarija, Belgija, Turkija 
ir Latvija sudarė komitetą 
“nesikišimo” į kovą tarp Is
panijos fašistų ir respubli
kos gynėjų.

Bet kas gali tikėti, kad 
Italija susilaikys nuo Ispa
nų fašistų rėmimo pinigais 
ir karo reikmenimis?

Žymūs Europos So 
cialistai, Komunistai 

Ispanų Sostinėje
MADRIDE, Ispanų sosti

nėje, lankosi pasiuntiniai 
Europinio Komiteto Gyni
mui Ispanų Liaudies: J. Dū
dos, Francijos Komunistų 
Partijos vadas; Jean Žy- 
romski, Francijos Socialis
tų Partijos Seine srities se
kretorius, ir Georgas Bran- 
ting, garsus Norvegijos ad
vokatas, socialistų atstovas 
tos šalies seime.

Jie atranda, kad ligšioli
niai fašistų bandymai bom- 
barduot Madridą iš oro ne
duoda priešams pasekmių, 
ir nepajėgia sudrumst žmo
nių pasitikėjimo, kad fašis
tai bus sumušti.

Ispanijos Komunistų Par
tija kas vakarą apart šeš
tadienių ir sekmadienių aiš
kina per radio respublikos 
gynimo reikalus keliomis 
kalbomis. Taigi Ispanų Ko
munistų Partijos balsas yra 
girdimas ir suprantamas 
svarbiausiose Europos šaly
se.

Šis pranešimas iš Madri
do tiesioginiai atėjo Ame
rikos komunistų spaudai.

Amerika Atšauks Šar
vuotlaivius iš Ispanijos?

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris C. Hull iš
sireiškė, kad gal reikėsią at
saukt visus Amerikos karo 
laivus įs Ispanijos vandenų. 
Nes kitaip gali kliudyti juos 
fašistų b e i respublikiečių 
lėktuvų bombos. Hull turi 
mintyj, kad trejetas dienų 
atgal nežinia katros pusės 
lėktuvas numetė kelias bom
bas, taikytas amerikiniam 
šarvuotlaiviui “Kane.” Da
bar Ispanijos vandenyse dar 
tebėra keturi Amerikos 
vuotlaiviai.

Hull įsakė Amerikos 
vuotlaiviams šaudyt į 
publikiečių ar fašistų lėktu
vus, jeigu tatai bus reikalin
ga tų šarvuotlaivių apsau
gai.

Hull vėl šaukia 164 ame
rikiečius išsikraustyti iš Is
panijos sostinės Madrido i 
Amerikos šarvuotlaivį 
“Quincy,” Alicante prie
plaukoj.

sar-

sar- 
res-

to

Nazių Provokatoriški
Išmistai apie "Maištus”

Sovietų Armijoj
JIE SUŽINIAI MELAVO, BŪK SOVIETAI SUŠAUDĘ 

300 “SUKILUSIŲ” KARIŲ
MASKVA, rugs. 1. — So-1?— ---- -——-----------------

vietų vyriausybė griežtai 
užginčija Hitlerio dienraš
čio “Volk. Beobachter” pas
kleistus gandus, būk Rau
donosios Armijos kareiviai 
Riazanėj, apie 150 mylių 
nuo Maskvos, sukilę prieš 
savo komandierius ir ne
klausą jų įsakymų.

Atsakingi Sovietų valdi
ninkai su pasibjaurėjimu 
paneigia Berlyno ir Varša- 
vos paleistus paskalus, T>Ūk-UhHton nuo to laiko buvo 
tapę sušaudyta 300 Raudo
nosios Armijos oficierių ir 
kareivių, neva sukilusių 
prieš savo vyriausybę.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” priskaito tą me
lą prie fašistų šmeižtų ben
dros kampanijos prieš So
vietus, besirengiant Hitle
riui ir Lenkijai karu užpulti 
Sovietų Sąjungą.

Norvegijos Karalius už 
Trockio Laikymą Šalyje
. OSLO, Norvegija. — Ka
ralius Haakon sušaukė ne
paprastą posėdį valstybės 
tarybos delei Trockio laiky
mo Norvegijoj. Karalius 
pritarė, kad Trockini būtų 
ir toliau duota prieglauda 
šalyje. Valstybės taryba vis 
dėlto ėmė domėn Sovietų 
protestą prieš laikymą Nor-’ 
vegijoį to žmogyno, kuris 
organizavo teroristų šaikas, 
kad išžudytų Sovietų vadus. 
Todėl valstybės taryba nu
sprendė laikyt Trockį su pa
čia po griežta sargyba; ne
duot Trockiams telefono, 
cenzūruot visas jų telegra
mas ir p a š t o siuntinius ir 
nieko neleist atsilankyt pas 
Trockį kitaip, kaip tik su 
leidimu valdiško svetimša
lių biuro vienam sykiui.

“Darbiečių” laik r a š t i s 
“Arbeiderbladet” rašo: “Jei
gu Trockis ir yra kaltas, 
kaip kad jį kaltina Sovietai, 
tačiaus jis yra politinis pa
bėgėlis, kuriam reikia duot 
prieglaudą.”

— —> ------------

Medvilnės Suvalymo Mašina 
Greita, bet Nešvari

STONEVILLE, Miss. — 
Dar pirmą sykį tapo paleis
ta darban mašina suimanti 
bovelną nuo laukų. Ji per 
valandą “suvalo” daugiau 
bovelnos, negu darbininkas, 
dirbdamas rankomis, gali 
suvalyt nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio.

Bet mašinos darbas kol 
kas yra nešvarus. Sykiu su 
bovelna ji suima daug vi
sokio purvo ir pablogina bo
velnos rūšį.

MADRID, — Ispanų res
publikos lėtuvai bombarda
vo fašistų lizdus Cadizą, Se- 
villę ir Cordobą.

Lithuanian Working 
Peoples’ Daily 

Good Medium

Neišduoda Pasitaisiusio 
Plėšiko iš Ohio į Okla.
COLUMBUS. — Ohio val

stijos gubernatorius Devey 
atsisako išduot Oklahomos 
valstijai C. B. Chiltona, ku
ris 23 metai atgal pabėgo jš 
Oklahomos kalėjimo. J i s 
ten buvo įkalintas už apiplė
šimą. Bet pabėgęs ir paskui 
ansigyvenęs Clevelande XX V • MzJ** W W *
pavyzdingas pilietis.

I

Japoną Provokatoriški 
Paskalai prieš SSRS
HSINKING, Manchukuo. 

— Japonijos generolas K. 
Uyeda skleidžia gandus, būk 
Sovietų Sąjunga turinti 
slaptą sutartį su Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia 
neva karui prieš Japoniją. 
Jis pasakoja, būk Sovietai 
traukiniais siunčią ginklus 
Chinijai per Vidujinę Mon-

Tas Japonų fašistų gene
rolas taipgi išmislioįa, būk 
Sovietai Sibire “pakeitę var
dus beveik visų miestų,” 
kur yra jų gelžkelių stotys, 
ir būk visiškai negalima ten 
gauti traukinių tvarkraščio 
(time table) nei jokio že
mėlapio.

Savo skleidžiamais gan
dais neva apie galutinus So
vietų besirengimus karui 
gen. Uyeda nori pateisint 
Japonijas ruošimąsi užpult 
Sovietų Sibirą ir Chiniją.

'I

IRUN, Ispanija.—Prane
šama, kad pora tūkstančių 
moterų ir vaikų iš Iruno 
perėjo per sieną į Franciją, 
idant išsigelbėti nuo fašistų 
kanuolių ir oro bombų.

Philadelphia, Pa.
“Laisves” Pikniko Pasku

tinis Visuotinas Susirinki
mas Visų Organizacijų 
Narių, Išrinktų Darbininkų, 
“L.” Skaitytojų, Dalininkų 
ir Simpatikų Įvyks 3 Die
ną September (Ketvirtad.).

Draugės ir Draugai iš 
Philadelphijos miesto ir ar
timų miestų, iš mūsų apy
linkės, esate kviečiami skai
tlingai atsilankyti į šį susi
rinkimą. Visi išrinkti darbi- 
ninkai, busų kapitonai, visi 
ALDLD. kuopų nariai, bū
kit, nes kiekvienas apsiima 
padirbėt piknike.

Mums visiems būtinai rei
kalinga susitvarkyti ir žino- į $ 
'ti, kur kas atliks pareigas. 
Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vak., 73$ Fairmount Av. .

Per radio garsins Kisielius 
3 d. rugsėjo, o Antanaitienė 
2 d. rugs.
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Entered as second class matter March 11, 1924, 
the i Post Office at Brooklyn, N. Y,

of March 3, 1879.

at 
under the Act

Partija juos keliais atvejais metė lau
kan ir priimdinėjo atgal po to, kai jie ža
dėjo pasitaisyti. Bet priėmus atgal, jie 
dirbo tas pačias niekšystes, kol priėjo 
prie to, kad pradėjo tartis su Vokietijos 
fašistų Gestapo ir užsiimdinėti atskirų 
Sovietų valdžios ir Kompartijos vadų žu
dymu.

Kai “Dirva” krikštija Zinovjevą ir Ka- 
menevą “garbingaisxvyrais,” o “Vienybė” 
(abu fašistų laikraščiai)—“geriausiais 
Sovietų Sąjungos kūrėjais,” tai mes sa
kome, tas yra geriausiu įrodymu tų išsi
gimėlių supuvimo. Dar nebuvo atsitiki
mo, kur fašistų spauda būtų užgyrusi do
rą komunistą.

Gerai, kad fašistinė spauda stojo uo- 
lion talkon išsigimėliams. Tai padės dar
bo žmonėms greičiau atskirti pelnus nuo 
grūdų.
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"Geriausi Sovietų Sąjungos 
Kūrėjai”

Vakar dienos “Laisvėje” mes padavė
me fašistų savaitraščio “Dirvos” eulogi- 
jas sušaudytiesiems Sovietų Sąjungos 
teroristams, su Zinovjevu-Kamenevu 
priešakyj. “Dirva,” kaip minėta, pakrikš
tija teroristus “garbingais vyrais.” Kol 
jtie žmonės buvo Komunistų Partijoj, 
“Dirvos” akyse jie buvo “niekšai,” “ne
naudėliai,” “kraugeriai.” “Garbingais 
vyrais” fašistams jie patapo tuomet, kai 
išsigimė į teroristus ir užmezgė ryšius 
šu Vokietijos naziii Gestapo.

Kaip kalba apie teroristus kiti fašisti
nio plauko laikraščiai? Ką sako “Vieny
bė,” ta, kuri užgyrė sušaudymą Lietuvoj 
valstiečių ?

“Vienybė” (už rugpj. 28 d.) suranda, 
kad sušaudytieji teroristai buvo “geriau
si Sovietų Sąjungos kūrėjai... (komu
nistų) partijos draugai...” Kad teroris
tus labiau užtaravus ir tuo būdu panie
kinus Staliną ir kitus senus bolševikus, tai 
“Vienybės” redaktorius, jam įprastu bū
du, griebiasi už falsifikacijų. Jis rašo:

Dar 1917 metais Leninas kai kuriems 
savo partijos draugams pasakęs: “Sau
gokitės Stalino. Jis jus visus pražudys.”

Žinoma, šitokio pareiškimo Leninas 
niekad ir niekur nėra daręs ir “Vien/* 
re$ąktorius to niekuomet negalėtų įro
dyti. Bet jam tas nesvarbų,. Jam rei
kia argumentų, na, tai jis"ir sugalvojo 
juos. Tikslas, mat, pateisina priemones.

Kas žino ką nors apie Lapkričio revo
liucijos eigos istoriją, tai žino, jog 1917- 
1921 metais Stalinas buvo Lenino “ausys 
ir akys.” Karo frontuose su interventais 
ir kontr-revoliucija Stalinas buvo tuo 
strategu, kuris daugiausiai prisidėjo prie 
Sovietų priešų sutriuškinimo.

Jei “Vien.” redaktoriui fyei kam kitam 
rūpėtų tiesa ir istoriniai faktai, tai da
bar prisieitų pažiūrėti į istoriją, ką sa
kė Leninas apie Zinovjevą ir Kamenevą, 
sušaudytų teroristų organizatorius. O 
jis apie Tysliavos išgalvotus “geriausius 
Sovietų Sąjungos kūrėjus” tuomet pasa
kė labai aiškiai.

“Sakau atvirai, kad draugais jų ilgiau 
nelaikau ir visomis jėgomis ir Centro 
Komitete ir Suvažiavime (Kompartijos) 
kovosiu už jų išmetimą iš partijos,” rašė 
Leninas tuomet, kada Zinovjevas ir Ka
menevas 1917 metais prieš ginkluotą su
kilimą išdavė priešams Bolševikų Politi
nio Biuro nutarimus apie sukilimą. Z- 
riovjevąs su Kamenevu ne tik balsavo 
prieš sukilimą, ne tik sukilimui labai 
pjįj^štaravo, bet, kai didžiuma nutarė su
kilimą vykinti, jiedu tai paskelbė kitos 
pąrtijos laikraštyj!

’’ teninas, beje, sakė ir daugiau. Jis 
rašė: “Kąmenevo išsisukinėjimai yra pa
prasta žulikystė. Tą patį reikia pasaky
ti ir apie Zinovjevo išsisukinėjimus.” Ka- 
mbrievo ir Zinovjevo elgsena, tvirtino Lė
tinas, yra’ streiklaužiška; jie pasirodė 
strfeiklaužiais. Jei “Vienybės” redakto
rius žino prasmę šitų žodžių, tai jis turė
tu bent dabar suprasti, kokią rolę vaidi
no jo garbinami “geriausi Sovietų Są
jungos kūrėjai.” Ne kūrėjų rolę, o streik
laužių! Kad Zinovjevas su Kamenevu 
po to išliko partijoj, tai tik dėka jų vy- 
liugystei, dideliam veidmainiškumui, ku
rį jie kartojo nuolatos iki savo negarbiu- 

!gos mirties. Didesnių veidmainių ir iš
sigimėlių komunistinio judėjimo istorij i 
^turbūt nėra mačiusi.

Tiek pat vertas “Vienybės” pasaky
toms, būk Zinovjevas su Kamenevu ir k - 
ti buvo “savo partijos draugai.” Jie aj • 
gandinę j o Komunistų Partiją nuo 1917 
metų; jie nėra partijos nariais per paste • 
ruosius keletą metų. Partija į juos žif - 
rėjo, kaipo į išsigimėlius. Komunist į

Profesionalas apie Komunistus
“Vilny j” karts nuo karto rašinėja Dr. 

A. K/ Rutkauskas. Minėto dienraščio lai
doj už rugpj. 28 d. jis, be kitko, sekančiai 
apibūdina komunistus:

Pikčiausiais vardais išniekinti komunistai, 
jau ne “žydberniai” ar “ruskiai,” bet Lietu
vos artojų mylėtojai, ir patys komunistai, ne 
kokie “išgamos,” bet gryniausi lietuviai ir Lie
tuvai laisvės užtikrintojai. Prie komunistų 
gali glaustis visi laisvės ir demokratijos šali
ninkai . . .

Kas nuosakiau prieš fašizmą kovoja, jeigu 
ne komunistai? Jie neprisimeta vadovauti ne 
savo krypties pažangipsioms draugijoms. Jie 
talkauja. pažangiesiems ir žino, kad daugu
mos reikalus gindami, jie bus kviečiami tai
kanti. Kas pažangai vadovaus, tą nulems de
mokratiniai, bendro fronto rinkimai. šitas * Iliaudžiai nuoširdus tarnavimas yra (dabarti
nių laikų) komunistų “pasportas” į visokį an- 
ti-fašistinį, anti-militaristinį darbą.

Atsižvcįlgkime į tuos, kurie ir dabar komu
nistus “kovoja” ir už ką? “Antrojo” Vytauto 
garbintojai ir Romos imperijos atstatytojai 
“Kristaus kareiviai,” mūsų fašistai, liaudies 
šaudytojai, karjeristukai ir visokie “smeton- 
laižiai,” eina prie “ponijos” atsteigimo Lietu
voje. Jaį ir Amerikos lietuvių sandariečių ir 
tautiečių laikraščius fašistų cenzūra valdo. 
Jau redaktorėliai gerinasi “pučistų” klikai, 
kad iš Lietuvos “ponų” laimėti medalį ar pa
gyrimą, o į artojus, mūsų laikų karjeristukai 

* f 4 5 ' '■ * 1 įžiūri kaiį>o ponams nusidėjėlius. Jai! arto
jai “tautininkams 
vuliai, kiriuos pavergus, pilietines teises at
ėmus, galima šaudyti. Mūsų vadinamieji “in
teligentai?’ zakristijonų, vargonininkų auklė
tiniai, fašizmo liga apsirgę, garbina “tautos 
vadą,” neis tiktai tokis elgęsis jiems žada “at- 
sižymėjimą.” Fašizmas yra it hydrofobija sa
voje tautoje randa išsigimėlių, kurie megalo- 
manija apsirgę, it pasiutę šunes rieja sveikus, 
ir pasiutimo ligą platiną. Lietuvos liaudis, 
kuri nuo fašizmo ligos yra liuosa, tiems vien
dieniams i^iegalomanams nerūpi. 

I

Daug tiesos pasakyta žmogaus, kuris 
ilgoką1 laiką buvo toli nuo komunistinio 
judėjimo ir tik pastaruoju laiku pradėjo 
jį studijitoti ir iš arčiau pažinti.

Jau arto-
” ne žmonės, bet ot, it gy-

Į Ne, Nesunku!
“Vienybės” Tysliava šitaip nuposma-

vo:
Jeigu

jungojej tai kodėl jų negalima šaudyti Lie
tuvoje ir kitose šalyse.
“Naujienos,” pacitavusios viršpaminė- 

tąjį Tysliavos perlą, šitaip argumentuo
ja:

komunistai žudomi net Sovietų Są-

Tiemš, kurie teisina sušaudymus Sovietų 
Rusijoj/ yra, žinoma, sunku šitokį argu
mentą atremti.
Mes pasakysime, kad “Naujienos” kly

sta: nesunku jį atremti. Jei Lietuvos 
bei kurioš kitos šalies komunistai neturė
tų savo ekonominės ir politinės progra
mos ir masinio veikimo, o nusitartų nau
doti individualį terorą, šaudyti buržuazi
nės valdžios žmones, tai mes jų ne tik 
neužtartupi, o pasmerktum. Toki žmo
nės, pagaliau, nebūtų galima vadinti ko
munistais, o teroristais. Komunistai (ir 
socialistai) individualiniam terorui ne
pritaria ir teroristų savo eilėse nelaiko.

Bet Lietuvoj, Vokietijoj ir kitur ko
munistus šaudo ne už individualinį tero
rą, bet už masinį veikimą; juos ten šau
do del to, kad jie organizuoja ir šviečia 
darbo žmones kovai už pagerinimą savo 
būklės ir galutiną iš kapitalizmo išsilais
vinimą.

Maskvoj sušaudė 16-ką teroristų, ko
munistų išsigimėlių, vedusių teroristinį 
darbą, neturinčių nieko bendro su mas- 
niu veikimu. Jų tikslas buvo tik žudyti

ism

Mūsų Organizacinės 
Problemos ir Kadrų

Auklėjimas
A. Bimba

(Pabaiga)
korespon dencijos 

a
Musų
^‘Laisvėje” ir “Vilnyje” šiek 
liek paįvairėjo. Tik tokių 
konferencijų buvo perma
nai. Ateityje jų reikia dau- 
giau. Tuomi turi rūpintis 
mūsų dienraščiai.

Agitacijos Fondas ir 
Finansai

Žodis kitas apie mūsų fi
nansinę problemą. Tai bus 
viena iš svarbiausių ir sun
kiausių problemų. Jūs žino- 

' te, kad Centro Biuras netu
ri jokių pastovių įplaukų fi
nansavimui savo veiklos. 
Duoklių iš niekur negauna. 
Tai labai keista padėtis. Tu
rime, taip sakant, gyventi 
iš almužnos. O norime pla
čiai ir daug veikti!

Biuro darbų finansavi
mui turime Agitacijos Fon- 

I dą. Tai vienintelis mūsų 
'įplaukų šaltinis. O tos 
^įplaukos labai’mažos/ Pav., 
šieniet-^plrmiitūnku mėne
siai buvo vidutiniai geri, 
bet štai teįplaukė į mūsų 
Fondą: sausio mėnesį $41, 
vasario—$14, kovo mėnesį 
—$5, balandį—$20, gegužės 
—$28, birželį $102, liepos— 
$21. Šios kelios skaitlinės 
turėtų įtikinti kiekviėną 
draugą, kad Agitacijos Fpn- 
das yra mūsų judėjimo ap
leista ir užmiršta įstaiga. 
Iki šiol jokie atsišaukimai, 
reikalavimai, prašymai bei 
barimai nieko negelbėjo. 
Partijiečiai neįvertina Agi
tacijos Fondo svarbos. Mū
sų masinės organizacijos iš- 
aukoja tūkstančius dolerių 
visokiems kitiems tikslams, 
bet Agitacijos Fondą tik la
bai retai teatsimena.

Taip toliau pasilikti nebe
gali. Centro Biuras negavo 
ir negaus iš partijos nė vie
no cento. Priešingai, dar 

į jis turi laikas nuo laiko pa
remti įvairius partijos dar
bus. Tai natūralūs dalykas. 
Savo veiklos finansavimui 
mes turime surasti šaltinius 
savo masiniam_ judėjime. 
Bet kaip ir kur? Jau šeriai 
Centro Biuras galvoja apie 
taij Pastaruoju laiku išlei
dome tam tikrus ženklelius 
ir išsiuntinėjome Literatu^- 
ros Draugijos kuoponjis, 
prašydami kuopų sekreto
rių, kad kolektuojant iš na
rių metines duokles, jie pa
prašytų jų nusipirkti už 
penkis centus ąr už dešimts 
centų Agitacijos Fondo žen
klelių. Tą patį manome da
ryti su Darbininkų Susivie- 

■nijimo kuopomis. Tikimasi, 
kad šis būdas duos Fondui 
šiek tiek nuolatinių įplau
kų. Atrodo, jog tai bus 
sėkmingas būdas. Iš Lite
ratūros Draugijos jau gau
ta keletas desėtkų dolerių.

Bet ar to užteks? Var
giai. Jeigu norime partijos 
darbą varyti plačiu baru, 
jeigu norime savo veikla 
pasiekti plačias mases, tai 
turėsime daugiau ir finansi
nių išlaidų. 'Jau sakiau,

kad tik atliekamomis nuo 
reguliarių pareigų valando
mis Centro Biuro sekreto
riaus darbo negalima tinka
mai atlikti. Kas nors tame 
reikės daryti.

Centro Biuras nutarė šį 
klausimą pavesti šiam suva
žiavimui svarstyti ir rišti. 
Biuras mano, kad reikėtų 
patį Fondą perorganizuoti, 
būtent, padaryti jį fondu 
mūsų viso masinio judėji
mo. Galima būtų jį kitaip 
užvardinti, pav., galima bū
tų vadinti Amerikos Lietu
vių Apšvietos Fondas. Jo 
valdybą turėtų sudaryti mū
sų nacionalės masinės orga
nizacijos, įeinant ir Frakci
jos atstovams. Tada Fon
das pasidarytų rimta, pasto
vi įstaiga su nuolatinėmis 
įplaukomis.
>Mūsiį Ryšiai su Lietuvos J Draugais
•J Mūsų revoliucinis judėji
mas buvo ir ilgai bus tam
priai surištas su Lietuvos 
žmonių reikalais. Tą visa
dos turėjo mintyje ir Cent
ro Biuras ir visados palaikė 
artimus ryšius su Lietuvos 
Komunistų Partija. Mūsų 
santikiai su L.K.P. labai 
draugiški. Jos veiklos parė
mimui mes palaikome Lie
tuvos Draugų Komitetą ir 
plačiai renkame aukas Lie
tuvos politiniams kaliniams. 
J Ypatingai p a s k utiniais 
dviem trim metais mūsų 
bendradarbiavimas su Lie
tuvos draugais davė puikių 
rezultatų. Mūsų nutarimas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Delegaciją Lie
tuvon susilaukė nuošir- 
džiausio pritarimo iš pusės 
Lietuvos draugų. Nereikia 
nė aiškinti, kad naujas Cen
tro Biuras turės ne tik pa
laikyti dabartinius gerus 
ryšius su Liet. Kom. Parti
ja, bet juos dar daugiau iš
plėsti. Šis mūsų suvažiavi
mas turėtų pasiųsti Lietu
vos Komunistų Partijai 
karščiausį pasveikinimą ir 
varde visų Amerikos bolše
vikų pažadėti visais būdais 
remti jos didvyrišką kovą 
prieš kruvinąją Smetonos 
diktatūrą. Šis suvažiavi
mas turėtų priimti pasvei
kinimo ir padrąsinimo rezo
liuciją šimtams Lietuvos 
draugų, kurie pūdomi ir 
kankinami Smetonos val
džios bastilijose.
J Kanadiečių judėjimas

Taip pat Centro Biuras 
palaikė labai tamprius ir ge
rus ryšius su Kanados drau
gais. Mes padėjome jiems 
pravesti labai sėkmingą va
jų už “Darbininkų Žodį.” 
Dvasiniai taip pat mes su 
jais kooperavome ir šiek 
tiek pagelbėjome. Tik šio
mis dienomis Centro Biu
ras turėjo pasiuntęs Mont- 
realan d. Šolomską vadovau
ti jų politinio lavinimos mo
kyklėlei. Ateityje taip pat 
mes turėsime su jais bend
radarbiauti ir prigelbėti

tiems mūsų jauniems, bet 
labai kovingiems ir ener
gingiems draugams. Jiems 
sekasi. Jų judėjimas mar- 
šuoja pirmyn. Jie laimi Ka
nados lietuvių mases.

Draugai,-aš baigiu šį savo 
pranešimą. Jau ir taip pasi
darė per ilgas. Centro Biu
ras yra patvarkęs, kad šie 
pranešimai būtų trumpi 
idant davus daugiau laiko 
ir progos iš kolonijų suva
žiavusiems draugams dis- 
kusuoti, išsireikšti. Savo 
pranešime aš galėjau tik iš
kelti tūlas mūsų partijinės 
veiklos organizacines pro
blemas. Jūs gi, draugai, pla
čiai išdiskusuokite jas ir pa
darykite praktiškas išvadas 
tam tikros rezoliucijos for
moje. Jeigu kurios iškeltos 
mintys pasirodys jums tei
singos ir praktiškos, tai pri
imkite jas ir padarykite 
įstatymu bei kelrodžiu 
mums visiems, idant, sugrį
žę iš suvažiavimo, galėtu
mėme geriau veikti, dau
giau laimėti, energingiau 
stiprinti mūsų partijinės ei
les.

Žodis apie patį Centro 
Biurą. Kaip žinote, iki šiol 
frakcijų Centro Biurus 
skirdavo partijos Centrali- 
nis Komitetas. Biuras lai
kydavo susirinkimus beveik 
kas savaitė ir tuose susirin
kimuose visados dalyvauda
vo kiti atsakomingi mūsų 
įstaigų draugai. Biuras 
veikė sutartinai ir harmo
ningai. Su šia konferencija 
šio Centro Biuro gyveni
mas pasibaigia. Partijos 
Centralinio Komiteto pa
tvarkymu, šis suvažiavi
mas išrinks naują Centro 
Biurą, o partijos Centrali-
nis Komitetas jį tik patvir-1 
tins. Neužmirškime šios
mūsų pareigos.

Be to, dar reikia atžymė
ti, kad Chicagoj mes turi
me Sub-Biurą, kuris rūpi
nasi mūsų judėjimo reika
lais vidurvakarinėse ir va
karinėse valstijose. At
eityje, manau, reikėtų 
Centro Biurui turėti tie
sioginius ryšius su frak
cijomis ir draugais taip pat 
Chicagos apielinkėje ir to
liau į vakarus.

Baltimore, Md
irDemonstracija Prieš Karą 

Fašizmą
Rugpjūčio 4 d., 8 vai. va

kare, Baltimorėj buvo sureng
ta demonstracija prieš karą 
ir fašizmą. Maršavo iš dviejų 
dalių miesto: vieni iš vakarų, 
kiti iš rytų, pėsti ir su automo
biliais. Demonstraciją suren
gė anti-karinės ir anti-fašisti- 
nės organizacijos. Demonstra
cijoj matėsi daugybė iškabų, 
įvairiais obalsiais. čia paduo
du tik kelis:

“Shall we again read the 
same headline we read 22 
years ago ? 22 years ago 30 
million killed, countless mil
lions crippled, 50 millions wi
dows and orphans, 400 bil
lions destroyed,” ir desėtkai 
įvairiausių obalsių.

Nežiūrint, kad buvo 100 
laipsnių karščio, publikos pri
sirinko gana 
betoj ai buvo 
Mitchell (of 
University),
(Steel Workers Organization 
.Committee), Mrs. M. G. Cong-

skaitlingai. Kal- 
sekami: Dr. B. 
Johns Hopkins 
J. F. Rausch

žymiuosius Sovietų Sąjungos darbuoto
jus; jie susirišo su tais, kurie masiniai 
šaudo (Vokietijos Gestapo) darbininkus, 
valstiečius ir intelektualus; jie dirbo ne 
kad pagerinus dirbančiųjų būklę, bet kad 
sunaikinus tą, ką Lapkričio Revoliucija 
masėms davė.

Tysliava tą žino, bet jam norisi kaip 
-nors pateisinti Smetonos terorą, todėl 
jis nusiduoda nežinančiu ir sumaišo da
lykus.

Įstabu, kad “Naujienų” redaktorius to 
neįmato.

don (Chairman Inter-Profes- 
sional Association). M. Fried
man (American Youth Con
gress). Visi kalbėtojai nurodi
nėjo dabartinį ir ateities dar
bininkų gyvenimą. Taipogi nu
rodinėjo, prie ko darbininkus 
prives karas ir fašizmas, jeigu 
tam darbininkai nepastos ke
lio. Kadangi kalbėjo per gar
siakalbį, tai jų kalba buvo aiš
kiai girdėtis visoj City Hali 
Plaza apylinkėj. Publika plo
jo rankomis ant kožno kalbė
tojo sakinio, kuris tik palietė 
darbininkų interesus ir rodė, 
kaip juos apgint.

žodžiu sakant, atdaram ore 
masinis mitingas buvo sėkmin
gas ir entuziastiškas, tik gai
la, kad staiga užėjo šturmas su 
lietum, tai maždaug pakenkė, 
žinoma, nedaug publikos nu
sigando lietaus, kadangi kal
bėtojas pasakė: “Nenusigąski- 
me šturmo ir lietaus, Ispanijos 
darbininkai pila fašistam į 
kailį, nežiūrint šturmas ar 
karštis, diena ar naktis”. Po 
prakalbų publika skirstėsi, 
nors šlapi, kai iš vandens iš
traukti, bet pilni darbininkiš
ko ūpo ir entuziazmo.
Kalbėjo Kom. Partijos Kandi

datas į Vice-Prezidentus
čia buvo surentos prakalbos 

rugpjūčio 11 d., 8 vai. vakare, 
New Albert Hall, 1224 Penn
sylvania Ave. Kalbėjo d. Ja
mes W. Ford, Komunistų Par
tijos kandidatas į J. V. vice
prezidentą. Taipogi kalbėjo 
dd. Komunistų Partijos orga
nizatorius Dixon, Dixoniene ir 
kiti kalbėtojai. Draugui J. W. 
Ford pasirodžius svetainėje, 
publika audringai priėmė del
nų plojimu, atsistojo ir už
traukė “Internacionalą”.

Draugo J. W. Ford’o pra
kalba buvo surišta su seka
mais punktais: 1. Grąžinkim 
Ameriką atgal prie darbo; 
2. Suteikim bedarbiams ap- 
draudą; 3. Išgelbėkim jauni

ną gentkartę; 4. Išliuosuokįjn 
Ifarmerius nuo skolų; 5. Tur
čiai turi pagrobę krašto tur« 
tus; 6. Ginkim demokratiją ir 
civiles teises; 7. Reikalaukim 
pilnų teisių negrams; 8. Neda- 
leiskim Ameriką prie karo.

Po d. Ford’o prakalbos, ka
dangi tą dieną buvo baisiai 
karšta, pirmininkas to vakaro, 
d. Dixon, užklausė publikos, 
ar publika sutiktų paliuosuot 
kalbėtoją, ar nori statyt klau
simus. Publika sutiko kalbė
toją paliuosuot, ir atsistoję 
u ž t r a u kė “Internacionalą”. 
Nežiūrint baisaus karščio, pu
blikos buvo pilnutėlė svetainė. 
Aukos taipogi plaukė gerokai. 
Kadangi draugė Dixon’iene 
sakė: “Cash or pledge”, tokiu 
būdu nekurios organizacijos 
aukojo po $15, $20 ir $25, da
lį duodamos vietoje, o kitą da
lį pasižadėjo priduoti vėliau. 
“Cash” buvo surinkta $70.90.

Literatūros taipogi buvo pu
sėtinai išplatinta,, ypatingai' 
sekamos: The New Soviet 
Constitution, The Communist 
Election Platform, Acceptance 
Speeches, Who Are The Ame
ricans? ir eilė kitos literatū
ros.
Iš ALDLD 25 Kuopos Pikniko

ALDLD 25 kp. surengė pik
niką rugpjūčio 16 d., d. K. 
Mikolaičio giraitėj. Draugų- 
gių buvo susirinkę pusėtinas 
būrelis. Taipogi buvo priva
žiavusių pritarėjų mūsų darbi
ninkiškam judėjimui. Didelis 
ačiū mūsų gaspadinėms, dd. 
Mikolaitienei, Stankevičienei 
ir Stanienei. Piknikas pavyko 
pusėtinai, kuopai liks keletas 
dolerių pelno. Draugai ir 
darbininkų klasės rėmėjai, 
matomai, buvo pilnai paten
kinti mūsų parengimu, nes 
dainomis linksmino visą Eng
lish Consul giraitę.

Iš Tarptautinio Pikniko
Rugpjūčio 23 d., R.U.D. 

“shore”, lietuviai, rusai ir Uk
rainai buvo surengę pikniką, 
šis piknikas buvo milžiniškai 
skaitlingas dalyviais. Publiką •

(Pabaiga 4 pust)
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* Šalių Atstovėm
vauti, nes bus skaitoma Dr. Kaš- 
kiaučiaus knyga apie sveikatą ir ko
kius valgius gaminti. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.
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Tokia Yra Komunistų Partijos 
Kandidatė Ir Jos Veikla

Užvakar atėjo nuo draugės 
K. B. Karosienės neilgas, bet 
daug pasakantis laiškutis. Ne
žiūrint, kad man ir vėl gręsia 
jos apibarimas už skelbimą as
meniškų laiškų, tačiau nemoku 
susilaikyti nepanaudojus to, kas 
surišta su visuomeniškais rei
kalais. štai jis:

1
gs I

m

.ą :•> z >.•
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streikierius surikiuota juodžiau
sios spėkos, išbandyta viskas: 
prikalbinėjimas, policijos tero
ras, sufrėmavimas, bandymas 
papirkti ir galop vigilančių 
grasinimas, kuomet pirmesnieji 
būdai negelbėjo.

Buletinas paduoda, kad 13 
rugpjūčio policija vaikė strei
kierius ne tik nuo pikieto lini
jos, bet net sriubos virtuvėn 
neleido įeiti. Tą pačią dieną 
pikietė Rose Ross tapo areš
tuota ir kaltinama už “krimi- 
nališką elgesį.” Kaltinimui už
teko to, kad skebas sušukęs 
“Ypata su mėlynu kautu metė 
akmeniu.” Minėta mergina mė
lynais drabužiais vilkėjo ir ją 
areštavo. Tapt. Darb. Apsigyni
mas ją paliuosavo po kaucija 
ir bematant desėtkai žmonių 
pasirašė po peticija, reikalau
jant ją paliuosuoti. Matydamas 
audėjų kovingumą, teisėjas tuo
jau merginą paliuosavo.

Toliau buletinas rašo:

K. B. KAROSIENĖ, 
iš Oakland, Cal., Komunistų 
Partijos kandidatė į asembli- 
manus Alameda County 13-me 
asamblio distrikte ir kovinga 

darbininkų organizatorė.

“Pereitą ketvirtadienį, einant 
namo, nežinomas vyras sulai
kė Mrs. Baltrun, mūsų unijos 
organizatorę. Jis jai pasiūlė: 
‘500 dolerių, jei atšauksi bovel- 
ninės streiką’. Pirm negu ji 
spėjo atsakyti, jis pagrąsino: 
‘Jeigu tu neatšauksi, kai kas 
su tavim atsitiks bėgiu 24 va
landų! Geriau apsigalvok!’ Jis

visą laiką turėjo dešinę ranką 
kišeniuje lyg laikydamas revol
verį.”

Praėjus 24 valandom kas 
nors atsitiko—Streiko Komite
tas nuėjo pas Distrikto Proku
rorą, o su jais sykiu nuėjo ir 
draugė Baltrunytė, nešina pri
siektu liūdymu apie grasinimą. 
Jie reikalavo areštuoti grąsinto- 
ją, bet prokuroras atsisakė jieš- 
koti kaltininko, aiškindamasis, 
kad negali jieškoti nežinomo. 
Tuomet komitetas reikalavo 
duot leidimą Baltrūnytei nešiot 
šautuvą savęs apsigynimui, bet 
prokuroras nedavė. Tačiau in
spektorius Tracy sakė, kad mie
stas moka policijai už apsaugą 
dirbtuvių bosam. O streikieriai 
žino, kad skebai nešiojasi šau
tuvus ir švaisto jais į streikie
rius, ramiai į juos kalbančius.

Bėgiu 24 valandų atsitiko 
dar kas. Sužinoję apie šį pa
vojų, streikieriai nepaleidžia iš 
akių savo mylimos organizato
rės ir dar skaitlingiau ir kovin- 
giau laikosi su ja pikiete. Jie 
pasiryžę apgint savo -vadus, jie 
pasirengę kovot iki pergalės už 
pripažinimą unijos, už algų pa
kėlimą ir prašalinimą neapmo
kamų viršlaikiu. Jie, be abejo, 
tą puikų solidarumą sutvirtins 
ateinančiuose rinkimuose, pa
duodami savo balsus už savo 
pasišventusią organizatorę Bal- 
trūnytę-Karosienę ir už kitus 
Komunistų Partijos kandidatus, 
kurių rekordui darbininkų rei
kalų gynime negali prilygti jo
kios kitos partijos kandidatai.

Šamo kraštas turi pasaulio 
augščiausią rekordą mirčių lai
ke gimdymo. Ethiopijoj ma
žiau miršta. O Amerikos moti
nos turi 
čio, kad 
liui.

mirt šešios iš tūkstan- 
suteikt gyvybę pasau-

Suzana Kažokytė.

Aštuoniy Mėty Amžiaus 
“Petliorius’^

“Nemanykit, kad aš pamir
šau jūsų visų draugiškumą. Tas 
vakaras Brooklyne, liepos 5 d., 
visuomet pasiliks atmintyj, nors 
aš nepritariu tokiom pramogom 
asmens gerbimui. Man rodos, 
kad tie, kurie dalyvauja mūsų 
judėjime, dalyvauja, kad įsitiki
nu, jog reikia darbuotis, idant 
pagerinti darb. klases būklę.

“Gaila, kad sugrįžus nesura
dau laiko parašyti padėką AL 
DLD 81 (moterų) kuopai ir 
draugam ir draugėm, kurie pri
siuntė glėbį laiškų į ligoninę ir 
namus. Aš labai branginu tuos 
užuojautos išreiškimus. Padėka- 
vokie už mane moterų kuopai.

“Sugrįžus namo radau audi- 
nyčios streikierius laukiant.. 
Tuojaus Teikėjo stoti darban. 
Rugsėjo 1 sueina trys mėnesiai, 
kaip streikuojam. Galiu pasi- 
d ž i a u gti, kad pasisekė iš
auklėti kolektyvę vadovybę 
streike iš pačių streikierių. 
Streikierių dvasia stipri ir lai
kosi gerai. Streiklaužių nėra iš 
streikierių, jų šiek tiek gauna iš 
tų, kurie seniau dirbę. Nedaug 
jų yra, bet skaudu ir tuos ma
tyti einant darban. Policija be 
galo žiauri, pikietų neprileidžia 
per porą blokų nuo dirbtuvės. 
Vienok masinį pikietą laikome 
kasdien, kad ’r toliau*

“Susitikome drūčiausią ‘skeb- 
šapę’ ir todėl sunku kovoti. 
Jiem parama duoda Chamber of 
Commerce ir Industrial Asso
ciation. t

“Turėjom radio programą, 
kurioj man teko kalbėti. Dabar 
pradėjom gąuti paramos pikie- 
te. jlįijos taipgi pradė
jo Jjfciftftr. «Streikieriai rūpestin- 
gai . feūri reikalų. Jei taip 
laik^i^'tai nėra abejonės, kad 
laimSmhe, nors gal dar ilgai 
reikės kovoti.

“Ši audinyčia didžiausia Pa- 
cifiko pakraštyje. Streikan iš
ėjo 400 darbininkų ir visi yra 
unijistai. Gaila, kad neturiu 
kada parašyti spaudai. Daug 
įdomių dalykų yra.”

Be abejo, kiekvienas nori 
klaust, kaip jos sveikata po 
operacijai: geriau ar blogiau? 
Į tai ji trumpai atsako: “netu
rėjau kada pamąstyti—neži
nau.”

Kaip pasirodo, tarp virš mi
nėtos šapos—California Cotton 
Mill—darbininkų ir bosų eina 
aštri kova. Po ranka turiu strei
kierių leidžiamą buletiną. Prieš

KODĖL MOTINOS TURI MIRTI?
Mūsų šalyje daugiau, kaip 

šešios motinos miršta ant kiek
vieno tūkstančio paleidžiančių 
vieną gyvybę į pasaulį. Vyriau
sias užmušėjas — nežinystė ir 
stoka priežiūros. Prieš šią už- 
mušėjystę prie gimdymo puikiai 
kariauja Chicagos Motinystės 
Centras. Jie kovoja taip pasek
mingai, kad jų įstaigos prižiūri
mų mirtingumas tėra tiktai vie
na ant tūkstančio.

Šis gyvybės saugojimo namas 
prasidėjo 1932 m., senoj Max
well Street Dispensarijoj. Tik
renybėje to centro darbas ne
prasidėjo 1932 m., bet 37 me
tai atgal, kaipo svajonė jauno 
praktikuotojo J. B. DeLee.

Joseph B. DeLee buvo bied- 
nas$ bet turėjo didelę neapy
kantą prieš nelabąją mirtį, kad 
kad tada būdavo tokios blogos 
pasekmės laike gimdymo. Jis 
maldavo atliekamų dolerių nuo 
turtingų žydžių, kad įsteigt 
Maxwell Street Dispensariją. 
Kaip kada jis gyveno duonos 
plutom padažytom piene, kad 
palaikyt tą keturių buto kam
barių ligoninę atdara. Jis eida
vo vėlai gult ir anksti keldavo, 
kad spėjus bristi per sniegą, 
idant prigelbėt biednai nelai
mingai motinai gimdymo kan
čiose. Jis pradėjo mokint jau
nus medicinos studentus labiau
siai moderniškų būdų, kaip ap
saugot motinas, ko jis patyrė 
Berlyne ir Viennoj.

Dirbdamas tarpe biednųjų 
jisai įgijo taip didelės prakti
kos, kad turtingesnės pradėjo 
spiestis aplink jį, prašydamos 
suteikt joms pagelbą laike gim
dymo. Jo pirmas motinystės li- 
gonbutis išbujojo į gražiausi 
pasaulyje—Chicago Lying In 
Hospital. 1931 metais pritrūko 
pinigų ir ligoninės direktoriai 
nutarė uždaryt, bet Dr. DeLee 
sustorojo pinigų, kad palaikyt 
tą gyvybės saugumo namą dar 
metus. Prie to moterų organiza
cijos prisidėjo ir Motinystės 
Centras šiandien pasilaiko.

Bet kūdikiai .negimsta tame 
centre. Tai tik paprasta sueigos 
vieta kokiem trim šimtam jau
nų daktarų, kurie eina pas mo
tinas po visą Chicagą, ypatin
gai pas biednuomenę ligoninėse 
ir namuose. Kuomet kūdikių.

priėmimo nariai: praktikos dak
taras, medicinos studentas ir 
slaugė nueina pas motiną, tuo
jau smulkmenas praneša cent
rui. Kožnas atsitikimas būna 
užrekorduotas centre ant lentos 
(bulletin board). Daktarai, ku
rie yra tame atsakomajam ko
mitete, skaito ant lentų užrašus 
ir kur reikalinga mokslinė pa- 
gelba jauniem daktaram tuojau 
pasiunčiama. Užrašuose ant len
tos randami sekami ir panašūs:

Amerikone su kritišku šir
dies murmėjimu susilaukė 9 
svarų kūdikio saugiai.

Lenkė moteris pirm gimimo 
turėjo kraujo bėgimą—motina 
ir kūdikis jaučiasi puikiai.

Gimė dviem mėnesiais per 
anksti kūdikis pas biedną mek
sikietę. Greit buvo nusiųstas in- 
kubatas (ši juodadėžė sumaniai 
elektra apšildyta ir. įrengta su 
minkštomis paduškaitėmis ir ki
tais reikmenimis), ambulansu 
skubinai nuvežta į ligonbutį. 
Pasekmės—motina jaučias ge
rai ir kūdikis auga.

Jaunieji medicinos studentai 
ir daktarai yra išpraktikavę, 
kad normališkai gimsta apie 90 
iš šimto, bet turi būt po gera 
priežiūra.

Nuo pradžios nėštumo be 
perstojimo reik prisilaikyt mo
ksliškų patarimų, šie jauni 
daktarai ir slaugės taipgi pasi
mokina ir nepermatomiems nuo- 
tikiams. Susidūrus su nelauk
tom aplinkybėm prisieina moti
ną nuvežt į ligonbutį pagimdy
mui. Ligonbučių vyriausybė di
džiuojasi Motinystės Centro 
daktarų sumanumu, kad į laiką 
pasiunčia, idant apsaugojus gy
vybę. Pavyzdžiui: iš 70 motinų, 
kurios turėjo eit gimdyt per 
operaciją, nei viena nemirė.

—Pasitaiko, kad motina nu
miršta ir tu apgalvoji visus ži
nomus'būdus. Atrodo, kad kiek
vienai mirčiai turėtų būt pas
totas kelias—sako moteris, cen
tro medicinos vedėja, nurody
dama, kad to atsiekimui reikia 
apsiginkluoti mokslu, ką šio 
centro daktarai yra patyrę. Iš 
ll,p00 motinų, kurių* kūdikiai 
gimė po Motinystės Centro 
priežiūra, tik 3 mirė nuo džio
vos ir 2 nuo kraujo nubėgimo.

Apskaitliuojama, kad Dėdės

Vakar kas tai pabeldė į mano 
“bungalow” neatidaro mas 
“fronto” duris. Nors po šiuo 
dangčiu jau du metai gyvenu, 
bet fronto durys dar vinimis 
užkaltos, negatavos. Apibėgus 
aplink stubą nustebau: vaikutis 
“petliorius” pardavinėja uogas, 
kurias pats ką tik surinkęs miš
ko pakraščiu. x

Kūdikio išvaizda pervėrė ma
no širdį motiniško skausmo gai
lesčiu. Tai ne kūdikis, o skeleto- 
nas! Gelsvai melsva oda padeng
ti kaulukai galima suskaityti. 
“Drabužiai”, kurie dengia dalį 
sudžiūvusio kūnelio, tai skudu- 
riukai. Apie čeverykus nei kal
bos — blauzdelės subraižytos. 
Skundėsi, esą uogaujant “black- 
berių” dygliai skaudžiai kūną 
drasko. Pamaniau: tai bus bied- 
nas našlaitukas. Paklausiau:

—Kaip senas?
Atsakė esąs 8 metų, bet at

rodo kokių 4 metų. Turįs mamą 
ir papą. Papa dirbąs WPA dar
bą 4 naktis, kaipo 
(sargas). 
tik vienas 
Atsakė:

—O, ne.
Paklausiau, kiek amžiaus vy

riausias ir mažiausias. Vaikutis 
iškėlė augštyn rankutę, kaip ši
puliuką, sako: “Vyriausias aug- 
štesnis už mano ranką.” O ma
žiausią parode sulyg savo keliu
kų.

Uogas pirkti nuo šio suvar
gusio vaikučio mano širdis ne- 
pavelino. Daviau “kvoterį”, liep
dama pasipirkt “aiskrymo.”

Šis išblyškęs kūdikis, tai vie
nas iš milknų jam panašių. Ša
lies valdonai turėtų būti atsa- 
komingi už nedavalgiusius kū
dikius.

vacmanas
Pasiteiravau, ar jis 

vaikas šeimynoje.

Esam viso aštuoni.

Vargo Bitė.

Binghamton, N. Y
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos 20-tos kuopos Mote
ry, Skyriaus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 3 rugsėjo, pas d. 
O. Mikalojūnienę, 37 Hazel St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Draugės, šis susirinkimas bus 
gana svarbus, nes turime visą 
eilę svarbių reikalų atlikti. 
Taipgi bus pamoka apie valgių 
gaminimą ir paskaita sveikatos

Pirmadienį atėjo rugsėjo 
mėnesio laida angliško mo
terų žurnalo The Woman To
day. Puikus, kaip visada. 
Viršelį puošia braižinys pa
veikslo garsiosios Ispanų mo
ters Dolores Ibarburi. Tai tos 
ugningosios Dolores, kurios 
prakalba sukelia miniose en
tuziazmą ir pasiryžimą ginti 
savo šalį nuo užpuolusio fašiz
mo. Jos gilią, bet taip liau
džiai suprantamą kalbą išgir- 
dusios ir jos skaistų pavyzdį 
sekdamos, tūkstančiai Ispani
jos mergaičių nuėjo į karo 
frontą už liaudies reikalus.

Verčiant puslapius vieną po 
kitam randi visų svarbiausių 
šios šalies partijų žymių mo
terų kandidačių šiuose rinki
muose paveikslus ir ištraukas 
iš jų programos. Yra labai vy
kęs raštas iš Ispanijos moterų 
gyvenimo, kuris kaip pirštu 
rodo, delko Ispanijos darbo 
klasės moterys žiūri į liaudies 
valdžią, kaipo savo išganytoją 
ir ją gina savo gyvybėmis. Ra
šoma apie Amerikos plieno 
darbininkų moteris. Disku- 
suojama Sovietų įstatymai šei
mos klausimu.

Atidengus puslapį, norisi jį 
skaityti . ir traukia pažiūrėti, 
kas toliau, gi nuo to sulaikinė- 
ja nenoras apleisti jau atsklei
stąjį. Taip varžytinėse su sa
vim dasikasi iki 9-to. Čion me
tasi akysna didžiulis pamink
las. Tai Pennsylvanijos mai- 
nierių pastatytas atminčiai 
Fannie Seilins ir Joe Strazels- 
ki, kuriuodu nudėjo plieno ir 
anglies baronų šerifai 1919 
metais. Įvalias yra raštų apie 
moteris ir iš kitų darbo sri
čių. Randasi madų, namų 
priežiūros ir valgių gaminimo 
skyriai, taipgi trumpi vaizde
liai iš moterų gyvenimo ir 
daug kitų dalykų.

Kopijos kaina yra 10 centų, 
metinė prenumerata — $1. Iš
eina kartą į mėnesį. Antrašas: 
The Woman Today, 112 E. 
19th St., New York, N. Y.

Vieno dalyko aš nesupran
tu, tai to, delko mes taip ma
žai rūpinamės gavimu prenu
meratų ir pavienių kopijų pla
tinimu, 
šimtus 
ėjusiam 
Woman,
lis palyginus su The Woman 
Today. Kas turit tam atsa
kymą, duokite čion! Alisa.

Jau pirmiau Danijoj atstova
vo Jungtines Valstijas Ruth 
Bryan Owen, vienintelė Ameri
kos moteris diplomatė, šiomis 
dienomis iš Colombia tapo per
kelta Danijon Meksikos pirmo
ji moteris šalies atstovė Seno- 
rita Palma Guillen.

Dionne Mergaičių Turtas

Dionne kvintukių mergaičių 
turtas dabar aprokuojama į su 
virš pusę miliono dolerių. Ket
virtadalis miliono įplaukė už 
vieną judžių kontraktą, kada 
penkios sesutės sulaukė dviejų 
metų amžiaus, kiti įplaukė už 
įvairius garsinimus ir dovano
mis. Jeigu jos visos sulauks 4 
metų, jos gaus prie minėto kon
trakto dar 50 tūkstančių ir 
10-tą nuošimtį visų judžio įplau-

SEKMADIENĮ,
6 Dieną Rugsėjo (Sept),

Busai Eis Į Laisvės Pikniką 
Pitman, N. J., iš Sekamų

Vietų:

BROOKLYN, N. Y.
Nuo 40 Hudson Ave., 8:30 

vai. ryte; nuo “Laisvės” sve
tainės, 427 Lorimer St., 9 vai. 
ryte. Kelionė į abi pusi $2.00.

BAYONNE, N. J.
Bayoniečiai draugai jau tu

ri sudarę busą važiavimui į 
“Laisvės” pikniką, Pitman, N. 
J., rugsėjo 6. Kelionė į 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.
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Joms pilnai apsimokėjo gimti 
kartu, nes po vieną atėjusios 
pasaulin būtų badavusios, 
ir kitų biednųjų vaikai.

kaip

Motery “Nedorybę” Naikina
Pasirodo, dorybė ar nedorybė 

yra tokia, kokiom akim į ją žiū
rim.

Nesenai Chinijos valdžia pa
darė didelę ablavą ant moterų, 
kad apsaugoti nuo amerikoniš
kų nedorybių: uždraudė parduot 
amerikoniškus žurnalus, už nuo
gas rankas ir blauzdas nustatė 
pabaudas, o judžių žiūrėjimas 
moterims baisiausias prasikalti
mas.

Bet būrys progresyvių mer
ginų nuėjo į judžius. Policija 
paliepė joms grįžti namo, 
taipgi apsirengt su lyg įstaty
mu arba eit kalėjimai!. Jos 
nuėjo kalėjiman, o vaikinai 
studentai grasino simpatijos 
streiku.

ELIZABETH, N. J.
Turi sudarius busus važiuot 

j “L.” pikniką nedelioj, 6 d. 
rugsėjo (Sept.) Busai 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. Šivinskaitė ir E. Pociu- 
naite, 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.
Newark, N. J. išeis 2 bu- 
Philadelphiją, į “L.” pik-sai j

niką, 9 vai. ryto, nuo Jurgines 
svetaines, 180 New York Avė. 
Kelione į abi pusi $1.75.
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Nubaudė Už Žydų Niekinimą

CHESTER, PA.
Du dideli busai po 32 pasa- 

žierius važiuos į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks 6 d. Sep
tember, Alcyon Park, Pitman, 
N. J. Už busų komitetą V. Gi- 
žauskas.
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Juk mes gaudavom 
prenumeratų 
žurnalukui Working 
kuris buvo tik šešė-

seniau

klausimu. Tad visos draugės, 
narės ir ne narės, esate kvie
čiamos dalyvauti šiame susirin
kime. Narės nepamirškime ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie moterų skyriaus. Nesi vė
luokime susirinkti. Kuomet su
sirinksime laiku, turėsime dau
giau laiko dalykų svarstymui.

Sekretorė, O. Girnienė.

LONDON. — Už piktas 
pašaipas prieš žydus, už jų 
niekinimą ir reikalavimą, 
kad visi žydai būtų išguiti 
iš Anglijos John Penfold ta
po nubaustas $10 ir turėjo 
užsistatyt $250 parankos 
vieniems metams, kad dau
giau nepakartos tokių išsi
šokimų prieš žydų tautą. 
Penfold yra biznierius, par- 
davinėjąs daiktus per var
žytines (licitacijas).

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 6 d. rugsėjo, 9 
vai. ryto, Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St. Bus išduotas raportas iš 
trečio seimo, ir eilė kitų svarbių ra
portų. Tad visi nariai | dalyvaukite, 
ir atsiveskite savo draugus ir drau
ges prisirašyti prie kuopos.

Sekr. J. Butkus.
(207-208)

DETROIT, MICH. ‘
Radio Kliubo susirinkimas jvyks 

trečiadienį, 2 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakaro. Draugijų svetainėj, 4097 Por
ter St. Visi nariai ir draugijų nariai 
dalyvaukite, nes tai bus labai svar
bus susirinkimas. Komisija.
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Madrid. — Ispanijos res- 
nublikiečiai atmušė fašistus 
10 myliu atgal nuo Siguen- 
zos iki Barbatonos, Guada
lajara provincijoj.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro svarbus susirinki

mas įvyks trečiadienį, 2 d. rugsė
jo, 180 New York Avė., 8 vai. vaka
re. Visi choriečiai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių ir greitų dalykų 
apsvarstymui.

O. Stelmokaitė.

PRANEŠIMA] IŠ KITURNEWYORKIEČIŲ ĮSPŪDINGAS PARADAS Už TAIKĄ

Amerikos Lygos Kovai Prieš Karą'ir Fašizmą surengtas Taikos 
Paradas, 22 rugpjūčio, sutraukę virš 40,000 maršuotojų, socialistų, 
unijistų, komunistų. O minios simpatingų žiūrėtojų su.dare kelerio
pai didesnę (skaitlinę. Desėtkai blokų ilgio maršavimo linija buvo ap
juosta, kaip mūru. Niekad pirmiau nebuvo prieškariniame 
tokios miglos artistiškai gamintų iškabų, pasmerkiančių karą 
spėjančių fašistus nekišti nagų Ispanijon.

Lietuviai taipgi turėjo savo būrį. Jo sudarymui daugiausia 
vosi ALDLD Moterų 81-ma kuopa.

PATERSON, N. J.

L.D.S. 323 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 6 d. rugsėjo, Bakanausko 
svetainėje, 10 vai. ryto. Visi nariai • 
dalyvaukite laiku, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

J. Mataciunas.
(207-208)
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CHESTER, PA.
Rengiamos didelės prakalbos, 

riose kalbės Norman Thomas, 
cialistų Partijos kandidatas. Jis
bes Odd Fellows Temple, 8th ir 
Sproul Sts., 3 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare. Katrie iš lietuvių interesuo- 
jatės tuo reikalu, kviečiami dalyvauti 
ir išgirsti jo prakalbą. įžanga 10c.

P. Šlajus.

WORCESTER, MASS.
Norintieji važiuot į Naujos Angli

jos chorų apskričių pikniką nedėlioj, 
6 d. rugsėjo, tai greitai užsiregis
truokite. Bušai išeis 11 vai. ryto, 
nuo Liet, svetainės, 29 Endikott St. 
Kelionė 60c. į abi pusi. Galite už 
siregistruoti pas svetainės prižiūrė
toją—J. Kižį.

Aido Choro Komisija.
(207-208)

parade 
ir per-

darba-

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp., moterų sky

riaus susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 3 d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 
pas drg. Mikalajūnienę, 27 Hazel 
St. Visos draugės malonėkite daly-

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas! Visi Liet. 

Sūnų ir Dukt. Draugijos nariai tu
rinti jubilėjaus tikietus del pikniko, 
kuris jvyks 7 (1. rugsėjo, malonėki
te grąžinti galiukus ir pinigus pirm 
laimėjimų. Pasistengkite parduoti vi
sus tikietus. Del parankumo galite 
priduoti tikietų galiukus ir pinigus 
šiem draugam: Olympia parko gas- 
padoriui, šiupenui; N. Kudarauskui, 
Capital Market, ant Millbury St., 
arba V. Motiejaičiui, 10 Randall St.

Komisija.
(207-208)

WILKES BARRE, PA. .
Ispanų darbininkų kliubas rengia 

didelį pikniką pirmadienį, 7 d. rug
sėjo, Labor Day, Wendy faunoje, 
St. Mary Rd, Ashley. Kviečiam vi
sus simpatikus ir darbininkus prita
riančius Ispanijos kovotojams daly
vauk Komitetas.
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NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampus E. 23rd St.

83 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 lyto

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapis Ketvirtas —

Baltimore, Md.PROTOKOLAS
AMERIKOS LIETU VIŲ KONGRESO

(Tąsa)

I

6.

f

-s.

WILMERDING
A. Svezauskas,

. . $1.00.

r

L.D.S. 65 kp.

5.

(Bus daugiau X ■SKHBKS

<9!. '•;»

8.
9.

5. L.D.D. 15 kp.
6. L.D.S. 7 kp.

Gerk- 
ligas, 
ligos 

kokią 
pasi-

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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 * P. M.

• MES kalbam lietuviškai.

RHODE ISLAND 
Waterloo

Kastantas Lapinskas, A.L.D.L.D. 190 kp. — $1.00.

WASHINGTON
M. Yanavičienė, S.L.A. 258 kp. — $1.00.
J. T. Visockis, A.L.D.L.D. 12-tas Apskritys.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

3. Liet. Sūnų Dr-ja.......... $1.00.
S. Ivanauskas, APLA 17 kp. — $1.00.
M. Proškevičienė, Bendro Pronto Kom.
K. Levine, A.L.D.L.D. 180 kp. — $1.00.

1. Amerikos Liet. Pol. Kliubas.
2. Lietuvos Balsas.
3.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

Turime pardavimui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

4.
5.
6.
7.

---------$1.00.
R. Jeseliunienė ir D. Jurgaitis; Kenosha Bendro Fronto___ .. ...........

Draugijų.

./į, t - į’.

LDS. kuopa
LDD. 12 kp.
ALDLDK 6-tas Apskritys
Lyros Choras. — $3.00.

Jurgis Lukoševičius,
Liet. Tautiškas Pas. Kliubas. — 1.00.

J. Bender,
Northside Lithuanian Republican Alliance. — $1.00.

Pittsburgh.
Karolis Benderis, — APLA. 1-mas Apskritys. — $1.00.
Antanas Lelionis, — Liet. Mokslo Draugija. — $1.00.
V. Količienė ir E. Saveikienė, — SLA. 40 kp. — $2.00.
S. Jablonskienė, — ALDLD. 87 kp. — $1.00.
Jonas Gasiunas, — APLA. Centras. — $1.00.
J. Mažiukna ir Z. Karsokien, — SLA. 86 kp. — $1.00.
B. Sabaliauskytė, — SLA. 3-čias Apskritys.
J. Baltrušaitis,

Pittsburgh Apygardos Liet. Dr-jų Konferencija
1. Pittsburgh ir Apylinkės Liet. Dr-jų Sąryšis
2. Liet. Dem. Gynėjų Grupė
3. APLA. 50 kp.

St. Orda, — APLA. 50 kp. — $1.00.
Povilas Vincinas, APLA. 7-ta kp. — $1.00.

Pittston.
Teresė Navikauskaitė, ALDLD. 12 kp. — $1.00.

Portage.
Anelė Vengriene, — Liet. Tautos Dr-ja. — $1.00.

SHENANDOAH

J. Valiukas, M. Zioba, K. Matuza, K. Rušinskicnė, O. 
bienė, J. Ramanauskas, D. Judzentavičicnė.

Bendra Konferencija—15 draugijų .... $7.00.
1. St. Clair, Pa. SLA 290 kp.

2. St. Clair, Pa. Liet. Sūnų Draugija.
3. St. Clair, Pa., ALDLD 76 kp.
4. Wm. Penn., Pa., S.L.A. 199 kp.
5. Shenandoah, Pa., S.L.A. 303 kp.

A.L.D.L.D. 9-tas Apskritys.
Coaldale, Pa., Liet. Piliečių Kliubas.
Shenandoah, Pa., Lyros Choras.
Shenandoah, Pa., ALDLD 17 kp.

10. Shenandoah, Pa., Komunistų Vienetas.
11. Coaldale, Pa., A.L.D.L.D. 60 kp.
12. Shenandoah, Pa., L.D.S. 34 kp.
13. Minersville, Pa., A.P.L.A. 48 kp.
14. Minersville, Pa., A.L.D.L.D. 14 kp.

. 15. Shenandoah, Pa., 4 kp.
Agota Naravienė, A.P.L.A.-*4 kp. — $1.00.

WILKES BARRE
Ona Mazlaveckienė, Vincas Glaubičius, Rhoda Godaitienė.
Wilkes Barre ir Apylinkės Liet. Organizacijų Konferencija.

1. Liet. Laisvų Kapinių Bendrovė.
2. L.D.S. 96 kp.
3. A.L.D.L.D. 43 kp.

WISCONSIN 
Kenosha

A. Bubelis, ALDLD 8-tas Apskritys—5 kuopos.
1. Milwaukee—56 kp. •
2. Sheybogan—167 kp.
3. Racine—65 kp.
4. Kenosha—94 kp.
5. Waukegan—140 kp.

Lyros Choras.
Tarpt. Darb. Apsigynimo Liet. K p.

S. B. Bacevičia, H. Labanauskas, Jonas Marcinkevičius, 
212 kp. ■

Į N. Rudienė, ALDLD 15-to Apskričio . . $1.00.
M. Dobinis, A.L.D.L.D. Apskričio.
Viso nuo delegatų gauta $291.00.

i 19. Pakviečiamas R. Mizara referuoti Lietuvos Antifašisti
nių Kalinių reikalu. Referantas skaito ilgą, rūpestingai pa- 

oštą raštą, kuriame išdėstoma, už ką yra areštuojami ir ka
lėjime laikomi žmonės, kaip jie yra kankinami ir kiek než- 

oniškas yra Lietuvos politinių kalinių gyvenimas. Referatas 
kupinas faktų ir citatų iš laikraščių ir teismų nuosprendžių. 
Referatą papildo delegatai, kurie turi autentiškų žinių apie 

detuvos kalinius.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
padėjo sutraukti geras maudy
mosi vanduo. Kadangi Balyti- 
morėj tęsiasi baisūs karščiai 
jau bevcnk visas mėnuo, tai 
žmonės traukia ten, kur gali
ma maž-daug atsivėdinti.

Čia reikia duot rusų darbi
ninkams kreditas už palaiky
mą didelio ir gražaus “šioro”, 
su geromis maudynėmis. Be 
to, turėjo visokių valgių ir gė
rimų, todėl ir pelno galėjo 
likti nemažai. Pelnas, man 
rodosi, bus skiriamas Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijai. šiame piknike dalyva
vo ir tie lietuviai, kurie niekad 
nedalyvaudavo darbininkų 
klasės parengimuose. Kredi
tas trim darbininkų organiza
cijom už mokėjimą sutraukti 
publiką Į darbininkiškus pa
rengimus .

Piknike buvo visokio spor
to lošimų. Buvo traukiama 
virvė lietuvių su rusais. Bet 
ant nelaimės lietuviai pralai
mėjo ir turėjo “fundyt” ru
sams, kad negalėjo atsilaikyt. 
Bet ar gali prieš vėją papūsti. 
Kadangi buvo suformuota 
tiek lietuvių, tiek rusų ir jau 
lietuviai buvo pradėję rusus 
judinti, tai kiti rusai, šalę sto
vėję, pribėgo savo drau
gams į pagclbą ir tuoj lietu
vius paklupdė ane kelių, žino
ma, lietuviai dar'nenorėjo pa
siduoti, tai rusai juos traukė, 
kad net dulkės į viršų pakilo.

Čia buvo neužmiršta ir Is
panijos kovotojai prieš fašistų 
terorą, ginanti naujai užgimu
sią respubliką. Kiek aukų su
rinko, neteko sužinoti. Gelbė
jimas mūsų, kovojančių drau
gų buvo vienas iš'pagirtiniau- 
sių darbų.

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. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligrp Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, 
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų 
Inkstų netvarkumus ir kitos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite 
jigą, kurios jūs nesuprantate, 
ūkimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—

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

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

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 Gerų Programų ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

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

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

Trečiadien., Rugsėjo 2> 1036

fe1.
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Dr. Herman Mendlowitz NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j J£su namus. Prašome 
isitčmyti 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. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661



Trečiadien., Rugsėjo 2,1936

Philadelphijos Didysis Piknikas
Philadelphijos Lietuvių Pažangios Organizacijos Rengia

9

Dienraščio “Laisvės” Naudai Pikniką
f

S300 Dovanu Prie Įžangos Bilieto. Pirma Dovana ^|QĮj
BUS NEDELIOJE

Rugs. Sept

ALCYON PARK
PITMAN, N. J.

Pradžia 1O-tą valandą ryte.

M.**
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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.
i. .-„zjuaitlingai dalyvaukite šiame piknike. Pasimatykite su savo 

kilMa ; r.. *
pižprtamais 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.

Kelrodis: 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 po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Važiuokit iki paste
bėsit 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, 
tai 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 didelį Circle, čia pastebėsit No. 47 left—sukit po kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami No. 47. Dabar šaukit tiesiai iki pastebėsit iškabas, sukit po dešinei ir 
važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. Pitmąne pastebėsit didoką juodą kaminą ir visą mies
tuką paskendusį žaliuojančiuose medžiuose. Visiems laimingos kelionės. —A. J. S.



Puslapis Šeštas. Trečiadien., Rugsėjo 2,1936

SUSIRINKIMAI
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGANEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Oficialiam žmogžudžiui 

Vakacijos
Philadelphiečiams 

Telegrama
Numatoma Trokų Draiverių 

Streikas
Reikalauja Daugiau 

Policistų
Robert Elliot, oficialis žu

dytojas žmonių, nuteistų mirt 
elektros kėdėj, neturi darbo 
iki lapkričio mėnesio. Nuo šių 
įmetu pradžios Elliot jau nužu
dęs elektros kėdėj 21 žmogų. 
Pradedant lapkričio mėnesiu 
jam darbai vėl pagerės, nes 
dar 22 žmonės yra ant listo 
mirti elektros kėdėj.
’• Beje, tai tas pats šalta
kraujis, kuris patraukė elek
tros jungtuvą ir nužudė dar
bininkų karžygius Sacco ir 
Vanzetti. Sakoma, kad jis 
gaunąs 150 dolerių už kožną 
nugalabinimą.

Alkanas Biedniokas Mirė 
Užspringęs Duona

Ernest Christoffersen, 35 me
tų vyras, atėjo į jūrininkų Y. 
M. C. A. valgyklą, 56 Sullivan 
St., Brooklyne, pereitą pirma
dienį. Godžiai jis pervedė aki
mis pilnas valgio lėkštes, bet jo 
kišeniuje jau senai nesimaišo 
centai. Rūpestingai jis apsidai
rė ir pamatęs ant vieno valgy
tojo lėkštės paliekamą duoną, 
paprašė jos. Anas vyras pada
vė ir gailestingomis akimis žiū
rėjo į baduolį, gabalais ryjantį

* duoną.
Ūmai vargšas užsikosėjo—aš

tri pluta užkimšo gerklę. Su
bėgo vyrai ir norėjo gelbėti, bet 
silpno baduolio gyvybė mažėjo. 
Pašauktas ir ligonvežimis, bet 
jau buvo pervėlu. Duonos plu
ta, jo ištisų dienų ir naktų sva
jonė, dabar užmerkė jo akis.

Baduoli., ilgus laikus buvo be 
darbo. Paskiau dirbo WPA 
darbe, bet ir iš ten tapo išmes
tas, aiškinant, kad laikai “pa
gerėję.” Tas ir nustūmė jauną 
žmogų į kapus.

Malioriai Jau gavo 150 
Atskiru Sutarčių

Sekmadienį turėtos tarp bo
sų ir darbininkų unijos dery
bos nutrūko nepriėjus prie 
bendros sutarties. Tačiau pir
madienį unija užbaigė dery
bas ir pasirašė sutartis su 150 
atskirų bosų. Tas parodo, kad 
daugelis bosų nesutinka su 
Bosų Maliorių Sąjungos užsi
spyrimu. Sutartyse įrašyta, 

'* ' kad bosai turi samdyti bent 50 
nuošimtį darbininkų per uni
jos raštinę.

t

Mokytojas Oscar Goldfarb, 
31 metų, 650 Ocean Ave., nu
važiavo į Gamp Utopia ant va- 
kacijų. Ten būdamas 
šėtroj pasikorė, 
vn ---------
«• Teisėjas Sweeney 
Carl Trout, 30 metų,
nų kalėjimo už mėginimą ap
vogti subvėj miegantį vyrą.

jis savo

nuteisė
90 die-

I
f

Broliam ir sesėm philadel- 
phiečiam tiek galime pranešti, 
kad mes rengiamės pas jumis į 
svečius dideliu būriu ir su di
deliu entuziazmu, nes mes esa
me pasiilgę su jumis pasimatyti, 
taipgi ir dėlto, jog jūs mokate 
svečius priimti. Be to, mes jau 
žinome, kad puikesnio pažmonio 
už “Laisvės” . pikniką niekur 
nerasi. Visą tai paėmus aty- 
don, labai linksmai rengiamės.

Bet turime ir bėdų. Kadangi 
piknikas pripuola šventadienį ir 
nrieš šventadienį — Labor 
Day—, tad esame susirūpinę, 
kad gali pritrūkti busu. Mūsų 
pirmieji baigia prisipildyti, o 
kur dar savaitės galas. Komisi
ja rūpinasi gauti daugiau. Ne
sibarkit, jei kurį iš jūsų gimi
naičių ir draugų nebeįtalpinsim. 
Tai bus jų pačių kaičia, nes 
mes kiekvieną iš anksto užsi
registravusį pristatysim kuogra- 
žiausia.

Pirmųjų u ž s i registravusių 
skaičiuje yra Aido Choras ir vi
sas “Laisvės” štabas, taipgi 
gražus būrys kitų brooklyniečių.

Jūsų D-as Brooklynietis. ,

Ateinantį pirmadienį užsi
baigia International Brother
hood of Teamsters and Chauf
feurs kontraktas su trokų 
kompanijomis, šią savaitę uni
ja laikė eilę konferencijų su 
trokų kompanijomis, reikalau
jant, kad naujam kontrakte 
būtų nustatyta penkių dienų 
darbo savaitė. Ligšiol draive- 
riai dirbdavo 48 valandas į 
savaitę. Trokų kompanijos ne
sutinka su tuo reikalavimu, 
vienok trijų unijos lokalų 
3,000 narių vienbalsiai nutarė 
išeiti į streiką ateinantį antra
dienį, jeigu kompanijos nepri
ims jų reikalavimą.

Sekant policijos viršininko 
Valentine pėdomis, kuris per
eitą savaitę reikalavo $3,000,- 
000 padidinimui policistų 
skaičiaus, New Lots Prekybos 
Komisija reikalauja daugiau 
policistų East Yorko, Browns- 
villės ir Canarsie apylinkėse. 
Aaron Kaufman, Prekybos 
Komisijos prezidentas, sako, Į

Visų Trijų Apskričių Bendras 
Susirinkimas Brooklyne

A.L.D.L.D. 2 apskr., L.D.S. 3 ap
skričio ir L.M.S. 3 apskr. komiteto 
nariai dalyvaukite bendram posėdžio 
susirinkime penktadienį, 4 d. rusė
jo, “Laisvės” svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Čia bus išduotas raportas 
iš “L.” naudai surengto pikniko, ku
ris įvyko 16 d. rugpjūčio, New Jer
sey valstijoj. Apart to turim ir kitų 
svarbių reikalų užbaigt.

Sekr. G. A. Jamison.
(207-208)

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

Atskiras
rys,

liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Kjek 
karšta

Jaunieji Komunistai Ruošias 
Int. Jaunimo Savaitei

ir sukelti $2,500 
rinkimų

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Storas, geras del 

bučernes arba grocernčs. Turi visus 
įtaisymus ir ledo mašiną, ir kitus 
reikalingus įtaisymus. Del platesnių 

i informacijų kreipkitės sekamai:—
> [Joseph Proncek, 100 Steamboat Rd., 

būk ištvirkėliai puola moteris (Great Neck, L. L, N. Y.
ir nesaugūs automobilių drai- 
veriai padeda vaikų gyvastis 
pavojuje, nes neturį pakan
kamai policistų daryti “tvar-

(207-209)

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

Reikia pažymėti, kad tose 
apylinkėse, kaip ir visose da
lyse, auga darbininkų kovos-1 
streikai. Tai ir nenuostabu, 
kad valdžios ginkluotos jėgos 
didinamos.

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyniečiam Pastaba

Philadelphiečių rengiamas 
“Laisvės” piknikas bus šį sek
madienį, 6 rugsėjo (Sept.), AI- 
cyon Parke, Pitman, N. J. Iš 
Brooklyno kelionė j abi pusi 
tik $2. Tuojaus užsiregistruo
kite. Bušai išeis sekmadienį, 
nuo 40 Hudson Avenue 8:30 
ryto, o nuo kampo Ten Eyck 
ir Lorimer Sts. 9-tą valandą. 
Norinti turėti užtikrintą vietą 
buse reikia registruotis iš ank
sto.

Įsigykit iš anksto ir įžangos 
bilietus, prie jų yra $300 do
vanų pinigais.

Rugsėjo pirma savaitė nus
tatyta, kaipo Internacionale 
Jaunimo Savaitė. Per ta laika 
Jaunųjų Komunistų Lyga ma
no įtraukti į Lygą 5,000 nau
jų narių
Komunistų Partijos 
kampanijai.

Tai didelis pasibrėžimas, 
bet lygiečiai pasitiki atsiekti 
tą tikslą. Rugsėjo 6 d. bus pa
samdytas orlaivis, kuris trauks 
ilgas iškabas su atatinkamais 
obalsiais Coney Island, Bright
on Beach ir Rockaway apylin
kėje. Tuo pačiu laiku Coney 
Island ir Rockaway pajūrėse 
bus laikomos didelės demon
stracijos. Tose demonstracijo
se jaunuoliai kalbės apie ai
rių, negrų, ispanų, vokiečių 
Sovietų jaunuolių padėtį.

Lietuvių Radio valanda iš 
stoties WBN!X, 1350 Kilocyc
les, kiekvieną šeštadienį ir 
pirmadienį, lygiai 12 vai. die
na.

ši stotis plačiai siekia, nau
dinga pasigarsinimui.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimos medinis 

namas, Richmond Hill (North Side) 
dalyje. Savininkas tiesiai parduoda— 
nėra jokių agentų. Namas geram 
stovyje, . turi 8 kambarius, 4 yra 
miegami kambariai šviesūs ir dideli, 
dviejuose kambariuose įvesta van
duo; yra 2 maudynes; didele kuk- 
nia, šiluma ir yra užpakalyje di
delis plotas žemes. Namas randasi 
arti prie visų transportacijos stočių, 
ir prie krautuvių. Užlaikymas namo 
labai mažas. Del platesnių infor
macijų kreipkitės sekamai:

PAULINE SNYDER
143 West 84th St., New York City.I -----------------------------;--------------------------------------------------- ---------

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
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 RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

C. BROOKLYN, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

ir

Padėka Budraičio Šapos 
Darbininkams

Josefinos žavaitės (jaunojo 
pavardės nepamenu) vestuvės 
įvyko pereitą sekmadienį. Po- 
kilis buvo 84 Hudson Avenue. 
Jaunai lietuvių porai “Lais
vės” reporteris linki gero pa
sisekimo vedybiniam gyveni
me, taipgi pataria skaityt 
“Laisvės” anglišką skyrių, ku
ris eina kartą į savaitę ir!yra 
labai naudingas jaunimui./

Vestuvėse turėta ir 
gurno, kuomet atėjo 
nas būrys nekviestų 
siu gatvinių vaikėzų,
darni juos numalšinti, kviesti 
svečiai pašaukė policiją, kuri 
prašalino kaltininkus. Tas pa
darė nesmagumo svečiams ir 
vestuvių rengėjams, nors pas
tarieji visai nekalti del to 
nuotikio.

“L.” Reporteris.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jumi 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Vokiečiu Jūrininko Auka 
Ispanijos Kovotojams

Vokietijos darbininkai tik
rai žino, ka reiškia fašizmas. 
Dėlto vokiečių laivo Hapag 
jūrininkas tiesiai iš laivo pa
traukė į Ispanijos Gynimo 
Fondo raštinę, Room 507, 35 
E. 12th St., New Yorke.

“Štai dešimts markių,” 
reiškė jūrininkas. “Kada 
važiuosiu sekamą kartą, 
daugiau.”

Komitetas šaukia skubiai ir 
gausiai paremt minėtą fondą. 
Kaip tik suplaukia aukos, tuo
jaus yra perduodamos Ispani
jos Darbininkų Raudonajam 
Kryžiui. Viso per Kom. Parti
jos vedamą fondą jau įplaukė 
$10,173.36 ir 10 vokiškų mar
kių.

Mirus mūsų draugui—vyrui 
ir tėvui Antanui Sinkevičiui, 
Budraičio šapos darbininkai, 
su kuriais velionis dirbo, iš
reiškė mums užuojautą at
siųsdami puikų gėlių vainiką. 
Surinkimu ' aukų gėlių pirki
mui rūpinosi d. Nazveckas. 
Jūsų visų taip gražus sąjaus- 
mas buvo dideliu suraminimu 
liūdesio valandoj. Už tai esa
me

pa- 
at- 

bus

Nežinoma moteris automo
biliste parmušė Thomas Kelly, 
3 metų, bet lengvai jį sužeidė.

Važiuokite Busais 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.
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.

jums dėkingi.
Uršulė Sinkevičienė, ir 
Marytė ir Antanas 

Sinkevičiai.

Nuteisė 11 Bremeno 
Demonstrantu

8Teisėjas Curran nuteisė 
moteris, nazių laivo Bremen 
demonstracijos dalyves, savai
tei kalėjimo, o trim vyram pa
skyrė po 2 savaiti kalėjimo.

Demonstrantai protestavo 
prieš nazių intervenciją Ispa
nijon, taipgi reikalavo paliuo- 
suoti Ernst Thaelmann ir Ed
gar Andre, kuris nesenai ta
po nuteistas mirčiai Hambur
ge.

Teisėjo nusistatymas buvo 
matomas iš anksto. Li.ūdymai 
klausyta tik del formalumo.

Nauji BMT Traukiniai
Neužilgo BMT subvių ir 

elevatorių linija pastatys dar
ban 25 naujos rūšies trauki
nius. Tie traukiniai susideda 
iš penkių dalių-sekcijų. Jie 
padirbti iš labai lengvo meta
lo ir palyginus su dabartiniais 
traukiniais, šviesos juose skai
stesnės. Keli tos rūšies trau
kiniai dabar išbandomi ant 
14 St. linijos. Jie labai grei
tai sustoja ir labai greitai įsi
bėga, todėl bus galima daug 
greičiau padaryti kelionę iš. 
vienos stoties į kitų. Tų trau
kinių pabudavojimas kainuos 
$2,750,000.

nesmą- 
pusėti- 

įsigėru- 
Negalė-

Dr. Kaltinamas Atlikime 
Nelegališkos Operacijos

n u m i r ė Peggy 
metų amžiaus, gy- 
num. 89-30 164th

Užvakar 
Lynch, 24 
venanti po 
St., Jamaica. Tam pačiam na
me gyvenančiose šeimynose 
pasklydo visokios kalbos, nes 
kaimynai patėmijo, kai miru
sios merginos meilužis atsives
davo daktarą į jos kambarius. 
Vienas kaimynas apie tai pra- ’ 
nešė policijai.

Detektyvai greitai susekė 
kūną, kuris jau buvo nuvežtas 
pas graborių ir pas kurį jau i 
veik buvo išbalsamuotas. Ištir
ta, kad mergina mirė nuo ne
legališkos operacijos. Tapo 
suareštuotas meilužis Edward 
Birmingham, 31 metų ir dak
taras William Jablon, kuris 
kaltinamas atlikime tos opera
cijos.

Parėmė Portorikicčius
Virš 10,000 newyorkiečių 

maršavo didžiausiame šios ša
lies parade už Porto Rico gy
ventojų laisvę. Paradas įvyko 
pereitą šeštadienį, žemuti
niam Harleme.

Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio, nesenai sugrįžęs iš 
tos šalies, kur jis buvo nuvy
kęs ginti kovotojus už Porto 
Rico nepriklausomybę, kalbė
jo demonstracijoj. Jisai pa
reiškė, kad “Amerikos impe
rializmas” yra pavergęs por- 
tofikiečius ir žiauriai perse
kioja kovojančius prieš tą ver
giją.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCg

KIRPIMAS

SKUTIMAS

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamų kainą.

Pnrsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir ,'kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- < 
rikoniškais. Rei- j 
kalui esant ir | 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- I 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

paveiks-

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

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.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuvės Keksai

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 svorf ir kainas.

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




