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Jie žinojo ir rizikavo.
Neginčijami faktai.
Vienas rekrūtas į penkis 

metus.
Rašo A. B.

Ar trockistų teroristų kalte 
buvo įrodyta?

Taip, buvo įrodyta ir įrodyta 
jų pačių lupomis. Teisme jie vi-1 
si prisipažino prie suokalbio nu
žudyti Staliną, Vorošilovą ir ki-
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tus Sovietų Sąjungos vadus. 
Prisipažino, kad jų klika nužu
dė ir draugą Kirovą.
/------Ąr teismas buvo viešas?

Taip, teismas buvo viešas. 
Teisme dalyvavo visų šalių laik
raščių reporteriai, visa eilė 
Amerikos ir Anglijos žymių ad
vokatų. Visi jie girdėjo, kaip 
Zinovjevas, Kamenevas ir kiti 
prisipažino prie kaltės, ir patys 
sakė, kad jie užsitarnauja su
šaudymo.

Ar buvo įrodyta, k a d šitie 
teroristai veikė po komanda 
Trockio ir Vokietijos slaptosios 
fašistinės policijos? Taip, buvo 
įrodyta ir įrodyta jų pačių lū
pomis, nes jie prie to prisipa
žino.

Ar jiems buvo suteikta laisvė 
kalbėti ir teisintis teisme? Taip, 
buvo suteikta pilniausia laisvė.

Ar jie turėjo teisę pasistaty
ti savo advokatus? Taip, turėjo. 
Jiems net buvo siūlyta pasiimti 
advokatus, bet jie griežtai atsi
sakė nuo tos privilegijos.

Ar jie buvo kankinami ir ver
čiami prisipažinti prie teroris
tinių darbų? Ne. Jie prisipaži
no viešam teisme, ten, kur juos 
nUatė ir girdėjo keli šimtai žmo- 
Mų. Vadinasi, jie tatai padarė 
liuosnoriai.

Tai ko gi nori tie, kurie smer
kia Spvietų valdžią ir teisina 
tuos teroristus? Kur protas ir 
sąžtae tų žmonių? Argi netiesio
giniai jie nepateisina tų teroris
tų ir jų teroristinių darbų ? Ar
gi jie netiesioginiai nepagelbs- 
ti Vokietijos hitlerininkams, su 
kuriais tie teroristai darbavosi, 
kad nuverst Sovietų valdžią? 
Tegul šitie žmonės pagalvoja 
apie tai.

Well, bet, pavyzdžiui, Loves- 
tonas savo organe pripažįsta 
trockistus pilnai kaltais ir pil
nai užsitarnavusiais sušaudymo. 
Tačiaus, girdi, “del svieto” akių 
reikėjo nešaudyti, reikėjo juos 
kitais būdais taip pat skaudžiaį 
nubausti.

Tai labai juokingas ir keistas 
argumentas. Sovietų Sąjungos 
įstatymai aiškiai nusako baus
mę už panašius prasižengimus. 
O ta bausmė yra mirties baus
mė. Ji taikoma visiems pana
šiems prasižengėliams. Tai butų 
pasityčiojimas iš revoliucinės 
valdžios, jeigu leistų įstatymus 
ir paliktų juos ant popieros.

Puikiai žinojo tie teroristai, 
kas jų laukia, jeigu jie bus su
gauti. Vienok gi jie nepaisė. Jie 
ėjo ir darė. Jie rizikavo savo 
kudašių. Tai kur sensas dabar 
jų verkti ir gailėtis? Matote, 
nėra jokio senso. štai kas ir pa
rodo, kad tų žmonių tos ašaros 
del teroristų likimo slepia ką 
nors kitą. Jie turi tam tikrus 
tikslus. Jie nenori viešai pasa
kyti, kur glūdi jų politinės sim
patijos, todėl šitaip netiesiogi
niai smerkia Sovietų valdžią už 
tai, kad ji daro tai, ką ji turi 
daryti. Smerkia ją už tai, kad ji 
gina revoliucijos laimėjimus ir 
socializmą.

—
Tūlas James Casey sukilo 

b*ieš Komunistų Partiją ir tapo 
jos išmestas. Vaje, kiek 

iliaugsmo tūliems žmonėms, 
i^i, girdi, laimėjome naują 
iripozicionierių.” Et, laimėjot, 
iujp Zablackas ant muilo. J pen
is. metus iš kelių dešimtų tūks- 
^nčių komunistų vienas nuėjo 
^Iniop. Tai tikrai baisus lai

mimas!.u* y ..

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Brooklyne $7.50 
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Visi Prancūzai Pritaria Ap
siginklavimui prieš Nazius

PARYŽIUS. — New Yor- 
ko “Times” korespondentas 
pastebi, kad šiuo laiku nei 
viena partija Franci jo j ne
santi priešinga stipresniam 
apsiginklavimui prieš Hitle
rį, kuomet jis padvigubina 
savo armiją, prailgindamas 
laiką verstinos kariškos tar
nybos nuo vienų iki dviejų 
metų.

KUN. COUGHLIN REMIA
ISPANIJOS FAŠISTUS

New York. — Fašistinis 
kunigas Coughlin ir sugrį
žęs išRomos jo vyskupas M. 
J. Gallagher, pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais, su
tartinai smerkė Ispanijos 
Liaudies Frontą ir užgyrė 
fašistinius sukilėlius.

Nors popiežiaus organas 
“Osservatore Romano” nu
peikė tūlus kun. Coughlino 
politinius išsišokimus, bet jo 
vyskupas tvirtina, būk Cou
ghlino veikla esanti “pagir
tina.”

Užmušta 16 Arabų ir 3 
Anglijos Kariai

JERUZALĖ. — Susikirti
me tarp arabų sukilėlių ir 
Anglijos karių tie Bala, Pa
lestinoj, rugs. 3 d., tapo nu
kauta 16 arabų. Užpulti an
glų lėktuvais, arabai šautu
vais nuskynė du anglų or
laiviu, su kuriais žuvo vie
nas anglas oficierius, vienas 
pusoficierius ir vienas kul- 
kasvaidininkas; be to, du 
anglų oficieriai ir vienas 
karys tapo sužeisti.

Ši arabų kova laipsniškai 
išsivystė į tiesiogines grum
tynes prieš pačią Anglijos 
valdžią Palestinoje.

Arabų kovoj šiomis dieno
mis pradėjo vaidinti didelį 
vaidmenį augštas karinin
kas Iraqo armijos Fawzi ei 
Quwagji. Be kitko, jis pas
kleidė Transjordanijoj lape
lius, ragindamas tą kraštą 
taipgi sukilt prieš Anglijos 
imperialistus. Tais lapeliais 
taipgi šaukia 70,000,000 ara
bų įvairiuose artimųjų ry
tų kraštuose išstoti karan 
prieš Anglijos užkartą 
jiem jungą.

BEHOBIE, Franc, rugs. 
4. — Ispanų Liaudies fronto 
pagelbininkai, ^avanor i a i 
kovotojai: dešimts francū- 
zų, vienas belgas ir vienas 
vokietys, visi kulkasvaidi- 
ninkai, per keturias valan
das padėjo atniiišt fašistus 
nuo Iruno, iki fašistai galu
tinai paėmė viršų.

Mussolinio, Hitlerio Bombininkąis, Jų Gin 
klais ir Amunicija Ispanijos Fašistai 

Atėmė Iraną iš Liaudies Fronto
Iruno Gynėjam Pritrūko Amunicijos; Jie Miesto Gatvėse 

Mirtinai Kovojo iš už Barikadų; Mažai Teliko Gyvų
DARBININKŲ KARŽYGIŲ LIKUČIAI PERĖJO Į 

FRANCUOS PUSĘ, PADEGU IRUN MIESTĄ

IRUN, rugs. 4.—Po nuo
latinių kruviniausių mūšių, 
Ispanijos fašistai, pagaliaus, 
atėmė Iruną iš respublikos 
gynėjų. Respublikiečiai gy
nėsi tol, iki mažai teliko jų 
gyvų. Įsilaužus fašistam į 
miestą, darbininkų milicija 
žūtbūtingai kovėsi gatvėse 
iš už barikadų prieš fašis
tus.
Darbininkų kulkasvaidžius 

fašistai bombardavo vokiš
komis ir itališkomis ranki
nėmis granatomis. Bet prie 
kiekvieno respubl i k i e c i ų 
kulkasvaidžio žuvo bent po 
10 fašistų.

Iš oro Iruną bombardavo 
Mussolinio lėktuvai “Capro; 
niai” ir Hitlerio orlaiviai 
“Fokkeriai/’ Iruną bom
bardavusieji fašistų karo

ANGLIJA SIUNČIA 20,000 KARIU KRIUŠINTI 
ARABU MINIU KOVAS PALESTINOJ

LONDON.—Anglijos mi* 
nisterių kabinetas atšauki 
manevrus, kuriuose būt da
lyvavę 20,000 karių Sussex 
srity j. Šiuos karius dabar 
skubiai siunčia į Palestiną 
prieš sukilėlius arabus. 
Jiems ten nuvykus, būsiąs 
įvestas griežtas karo stovis 
Palestinoj.

Palestinos arabai visuoti
nu streiku ir tiesioginiais iš
stojimais kovoja, idant pri
verst Angliją sustabdyt žy
dų ateivybę į tą kraštą ir 
uždraust žydų buržuazijai 
ten supirkinėti žemes.

70,000 Francijos Darbi
ninkų Užėmę Dirbtuves

PARYŽIUS. — Francijoj 
vėl streikuoja 70,000 meta
listų, audėjų ir kitų darbi
ninkų. Jie laiko užėmę dar
bavietes, iki samdytojai pa
tenkins jų reikalavimus.

NEBUS ‘LAISVES’ PIR
MADIENIO NUMERIO

“Laisvės” pirmadienio 
numeris neišeis, nes paš
tininkai, kaipo Darbo 
Dienos šventėje, vis tiek 
jd neišnešiotų prenumera
toriams.

I laivai taipgi buvo aprūpinti 
Hitlerio bei Mussolinio šovi
niais.

Irimo gynėjams galutinai 
pritrūko amunicijos; tik to
dėl priešai paėmė viršų.

Likučiai Liaudies Fronto 
kovotojų iš Iruno perėjo per 
sieną į Franci jos pusę. Tai
gi fašistam teko mažai karo 
imtinių, ir tuos pačius jie 
tuoj sušaudė.

Pirm fašistams užimant 
miestą, respublikiečiai jį pa
degė. Fašistams tuo būdu 
mažai kas teliko apart grio- 
vėsių ir degėsių.

Dabar fašistai sutelkia vi
sas savo jėgas atakuot Liau
dies Frontiečius San Sebas
tiane, vadinamam vasarine 
Ispanijos sostine, šiaurinia
me pajūryje.

6,000 Delegatų Pasauli
niame Taikos Kongrese 

Brusselyje, Belgijoje
BRUSSELS, Bergija. — Į 

pasaulinį taikos kongresą 
susirinko 6,000 delegatų nuo 
32 šalių. Dalyvauja įvairiau
sių partijų priešingi karui 
atstovai. Šimtai delegatų 
yra ir nuo bažnytinių orga
nizacijų. nors belgų kardi
nolas Roey pasmerkė šį 
kongresą, mesdamas ant jo 
nuožiūrą, kad čia būsiąs 
“komunistų sumanymas.”

Kongrese kalbėjo Angli
jos lordas Cecil, Francijos 
orlaivyno ministeris Pierre 
Cot, Belgijos sveikatos mi
nisteris Vandervelde ir kt. 
Pasakė kalbą už taiką ir pa
sauliniai garsus francūzų 
rašytojas Romain Rolland, 
neatlaidus kovotojas prieš 
grobimo karus.

Perkraustys Namus, Pasta
tytus ant Svetimos žemės

Kamploos, Britiškoji Co
lumbia. — Trys gyventojai 
buvo per klaidą pasistatę 
namus ant svetimų žemės 
sklypų; taigi turės ant rutu- 
lių-volų nustumt namus į 
netoli esančius nuosavus 
sklypus.

(Norvegija Sako, būk Trockis 
Negalės Veikt prieš SSRS Ispanų Fašistai Gavo 

Dar 20 Mussolinio 
Bombinių Lėktuvų

Del Barcelonoj Žuvusio Italo Fašisto Mussolinis Pra
dėsiąs Karo Veiksmus prieš Liaudies Frontą

OSLO,— Norvegijos val
džia atsisako ištremt tero
ristų vadą Trockį, kaip kad 
reikalauja Sovietų Sąjunga. 
Į tą reikalavimą atsakyda
mi, Norvegijos valdovai pa
reiškė, kad jie laikysią Tro
ckį tokioj griežtoj policijos 
priežiūroj, kad jis daugiau 
“negalėsiąs” varinėti sąmo
kslų prieš Sovietų vadus.

UŽSIENIŲ NAZIŲ SEIMAS 
SAVINAS KLAIPĖDIEČIUS
Erlangene, Vokietijoj, 

5,000 vokiečių hitlerininkų, 
suvažiavę iš užsienių, laiko 
savo seimą. Jie pasiuntė iš
tikimybės priesaiką Hitle
riui. Ju vadai deklamuoja 
apie “didesniąją Vokietiją”, 
prie kurios priskaito ir 
Klaipėdos krašto gyvento
jus.

FRANCUOS KOMUNIS
TAI KALTINA VALDŽIĄ 
Už ISPAN. APLEIDIMĄ.

Paryžius, nigs. 4. — Gau
ta žinia, kad Italijos laivas 
“Vigo” atvežė dar 24 boni- 
binius lėktuvus Ispanijos 
fašistams.

Komunistu die n r a š t i s 
‘L’Humanite” nurodo, kad 
iš Hamburgo naziai slapta 
laivu nusiuntė 20 dėžių amu
nicijos Ispanu fašistam 
prieš Liaudies Frontą.

Komunistai ir šiaip revo
liuciniai darbininkai kaltina 
socialisto B 1 u m o valdžia, 
kad i is savo “bepusiškumu” 
duoda nroga Isnanų fašis
tams laimėti mūšius.

Ispanijos komunistu va
dovė, seimo narė La Pasio- 
naria, kalbėdama didžiame' 
masiniame mitinge, šaukė: 
“Duokite mums lėktuvų, 
kulkasvaidžiu ir kanuolių! 
Franci i a turėtu nadėt Ispa
nijai kovoj prieš fašistus, 
nes jeigu iie laimės mūsų 
šalyje šiandien, tai rytoi fa
šizmas laimės Francijoj.”

Maskva, rugs. 4. — Sovie
tų Saj. grąsina nutraukt 
prekybos ryšius su Norve
gija. j e i Norvegų valdžia 
neištrems Trockio.

PER “LAISVĘ” GAUTOS AU
KOS KOM. PARTIJOS RIN

KIMŲ KAMPANIJAI

Martin Karklus,
Long Lake, Wis. < 

J. Rainys, Phila., Pa. 
ALDLD 20 kuopa,

Binghamton, N. Y. 10.00 
Mary Waichikausky

surinko (Herrin, Ill.)

$1.00
1.00

7.50

ROMA. — Prie daugelio 
Italijos karo laivų Ispanijos 
pakraščiuose Mussolinis pa
siuntė dar vieną' iš pačių 
smarkiausių naujoviškų sa
vo šarvuotlaivių, “Pola,”' 
10,000 tonų. Italijos fašis
tai valdininkai rugs. 3 d. už- 
reiškė, kad esąs bergždžias 
dalykas toliau protestuot 
prieš Ispanijos respublikos 
valdžią ar vest su i a kokias 
derybas; todėl Italija turė
sianti pradėt veikti prieš ją 
griežtai ir tiesioginiai.

Priekabė šiam Mussolinio 
kariškam pasimojimui ant 
Ispanijos Liaudies Fronto 
surastą štai kame. Rugs. 2 
d. kažin kas Barcelonoj, Is
panijoj, užmušė italą fašis
tą Umbertą Fasanellį. Mus- 
soliniečiai tuoj aus ėmė spie
gti, būk jį nužudę “anarchi
stai ar komunistai,” ir to
dėl pati Italija turėsianti 
raudonuosius suvaldyti.

(Kaip kelios dienos atgal 
N. Y. “Post” rašė, Ispanijos 
fašistai turi sąmokslą su 
Hitleriu ir Mussoliniu, kad 
jeigu jiems nesiseks karas 
prieš Liaudies Frontą, tai 
iie pradės užpuldinėti Vo
kietijos ir Italijos konsula
tus Ispanijoj. Tada Hitleris 
ir Musolinis gaus priežasti 
stačiai kariškai išstoti prieš 
Ispanijos respubliką ir per
vesti šalies valdžią į fašistų 
rankas. Tajgi ir dabar, 
panašiais sumetimais, patys 
ispanų fašistai galėjo nužu
dyt minimą italą. Mussoli
nio valdžia sako, kad Fasa- 
nelli esąs jau šeštas jo pa
valdinys nužudytas būk tai 
Ispanijos “raudonųjų.)

Romos fašistai klykia, būk 
Madride jau “kaip ir nėra” 
Ispanų respublikos valdžios, 
ir jinai negalinti ar nenorin
ti apsaugot Italijos piliečių 
Ispanijoj. Todėl Italija pa
ti turėsianti pasirūpint jų 
apsauga.

Už Fasanellio gyvybę Mu
ssolinis net nereikalauja at
lyginimo iš respublikos val
džios; reiškia, jis ginkluo
tais žygiais atsilyginsiąs 
Liaudies Fronto vyriausy
bei.

Mussolinis jau nesiskaito 
su centraline Ispanijos val
džia, ir del Fasanellio nu
žudymo užprotestavo ne 
jai, o tik Katalonijos provin
cijos vyriausybei, Barcelo- 
noie. Pačią savo atstovybę 
kelios dienos atgal Mussoli-

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

nis perkėlė iš šalies sostinės 
Madrido į prieplaukos mies
tą Alicante.

Italijos fašistai skelbiasi, 
kad jie turį įvalias kariškų 
jėgų savo laivuose Ispanijos 
vandenyse, kad apsidirbtų 
su Liaudies Frontu.

Dar 20 Italų Bombininkų 
prieš Ispanų Respublikų

PARYŽIUS. — Apart de- 
sėtkų karinių Italijos lėktu
vų, kuriuos Mussolini su sa
vo lakūnais buvo pirmiau 
nusiuntęs Ispanijos fašis
tams, jis, rugs. 3 d. žinio
mis, atsiuntė jiems dar 20 
orlaivių bombininkų. Juos 
fašistams atvežė Italijos lai
vas “Vigo” jau po to, kai 
Mussolinis viešai prižadėjo 
laikytis nuošaliai nuo kovos 
tarp Ispanijos fašistų ir 
Liaudies Frontiečių.

Hitleris taipgi buvo pasi
žadėjęs laikytis “bepusis- 
kai,” kas liečia ispanų na
minį karą, o tuo pačiu lai
ku Hitlerio lėktuvai veža 
fašistam kariuomenę iš is
paniškos Morokkos ir bom
barduoja respublikos gynė
jų pozicijas Ispanijoj.

Fašistai Nuskuto Barzdą 
Grafui už Permažą ‘Auką’

SEVILLE, Ispanija. — 
Fašistai nuskuto milionie- 
riui dvarininkui grafui Dos 
Hermanos barzdą ir galvą 
už tai, kad jis tedavė jiems 
tik $20,000 kovai prieš res
publiką. Ant galvos paliko 
tik mažą plaukų kuokštelį 
ir didesnei pajuokai prie jo 
pririšo spalvuotą kaspiną.

BEHOBIE, Franc., rugs. 
4. — 600 anarchistų ir ko
munistų milicininkų nuo Bi- 
dassoa upės tilto atmušė 
atakuojančius Iruną fašis
tus, iki iššovė paskutines li
kusias kulkas. Fašistai pas
kui išskerdė visus šiuos liau
dies didvyrius.

Irun, rugs. 4. — Fašistai, 
užėmę šį miestą, sušaudė 
visus, pas kuriuos rado šau
tuvus; nužudė tuos, kurie 
sutiko pasiduot.

Tarp žuvusių Liaudies 
Frontiečių Irune rado ir 
20 savanoriu kovotojų, at
vykusių iš Francijos.

San Sebastian, rugs. 4.
Ispanijos fašistai giriasi, 
būk į kelias valandas paim
sią šį miestą.



Puslapis Antras
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nusileis jiems. Ne, nieko panašaus nebus.
Su Lietuvos tautininkų valdžia reikia kal

bėt visai kitaip.
To “seimo” didele didžiuma Lietuvos pi

liečių nepripažysta. Tas “seimas” yra žmo
nių atstovybės falsifikacija. Tas “seimas” 
yra tvenkinys kovai už laisvę, o ne pavasa
rio vieversys. ■
Dar būdamas Amerikoj, dr. šliupas 

(viešai ir asmeniškuose pokalbiuose) gan 
palankiai išsireikšdavo apie smetonišką
jį “seimą.” Jis sakydavo, jeigu “seimas” 
ir nebus jau tikrai geras, tai visgi geriau, 
negu nieko.

Tokių lengvatikių, nuoširdžių lengvati
kių, kaip dr. Šliupas, matyti, bus nema
žai toj pačioj Lietuvoj ir Amerikoj. Iš
einant iš to, gal gi ir gerai, kad jie rašo 
prašyn)us-reikalavimus s m e t o n iškam 
“seimui.” Tas padės atidaryti akis vi
siems, kurie manė, būk “seimas” atneš 
Lietuvai laisvę ir gėrį.

Kiek tai liečia dr. Šliupo nusistatymą 
linkui politinių partijų (jis stoja, kad jų 
nebūtų) ir senato (senis jo nori), tai 
“Vilnis” pilnai gerai jį sukritikuoja. Kai 
tuodu dalyku jis prikergia prie eilės gerų 
reikalavimų, tai atrodo, kaip įmetimas 
kelių lašų deguto į bačką medaus.
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Darbo Diena
Šiemet Amerikos Darbo Diena įvyksta 

labai nepaprastoj aplinkumoj. Iš vienos 
pusės, Amerikos darbininkai pasirįžo su
siorganizuoti stipriau ir plačiau, negu 
bent kada nors; jie pasirįžo susiorgani
zuoti į pramonines unijas, kad galėjus 
ryškiau ir pasekmingiau kovoti su išnau
dotojais už savo bendruosius reikalus.

Iš kitos pusės, tūli darbo unijų vadai 
(ADF. Veik. Taryba) pasirįžo suskaldyti 
Darbo Federacijų, suspenduojant 10 pro- 
gresyviškiausių unijų iš ADF eilių.

Šiuos žodžius rašant, Washingtone ei
na tų, kurie nori skaldyti unijas, pasita
rimas. Gal šiandien, gal rytoj, o gal pa
čių Darbo Diena jie paskelbs savo nuo
sprendį. Kokia būtų gyvenimo ironija 
(ir tragedija!), jei ADF Veik. Taryba pa
skelbtų Darbo Dienoj, kad Amerikos 
Darbo Federacija jau suskaldyta!

Mes labai trokštame, kad to nebūtų. 
Bet jeigu jau nelemtas likimas tai duos, , 
tad visvien Amerikos pažangieji darbi- , 
ninkai del to rankų nenuleis. Atpenč, 
jie dar daugiau darbuosis, dar energin- j 
giau veiks, kad suorganizavus plieno, au
tomobilių, ir kt. pamatinių pramonių dar
bininkus į pramonines unijas!

Apie Smetoniškąjį Seimą
Kunigų “Draugas” mano, kad smetoni- 

ninkų “seimas,” “tai nelegalu^ kūdikis.” 
Laikraštis nurodo, jog “tai nėra seimas, 
nėra visos tautos atstovybė, bet vienos ir 
tai negausingos tautininkų partijos pa
daras.”

Dėl to, rašo jis, iš “tautininkų seimo” nie
ko gero netenka laukti. Lietuvos vidaus 
politinės padėties jis nestabilizuos, tautos 
vienybės jis neatstatys, nei spaudai nei or
ganizacijoms laisvės jis neduos ir įstatymus 
leis tik tokius, kurie iš anksto bus padik
tuoti.

(“Draugas” už rugs. 1d.)

Socialistų “Naujienos,” minėdamos 
Šliupo “seimui” pareiškimą, nurodo, kad 
“dabartinis seimas jokios galios neturi. 
Tai kas jo klausys, jeigu jisai ir bandytų 
nutarimus daryti?” Ten pat:

Tik Lietuvos liaudis gali priversti dabar
tinę valdžią išpildyti tokius reikalavimus, 
kokius stato minėto pareiškimo autoriai. 
Pažiūrėsime, ką jis darys. (“Nauj.” už rug
pjūčio 31 d.).

Plačiai apie Šliupo pareiškimą ir tau
tininkų “seimą” rašo “Vilnis,” kuri užpi
la gerą dožą pipirų ant to šliupinio sal
dainio. Ji sako:

Laiško autoriai priima smetonlaižių po
litiką kas del politinių partijų. Jie “neno
rį partijų.” O tuomi jie kaip tik atkartoja 
amžinos smetonlaižių giesmės posmus.
; Laiško autoriai nori senato. Demokrati
ja, kur tik gali, visur bando apsivalyt nuo 
senato, o palangiškiai politikai įsigeidė dar 
labiau pablogint Lietuvos politinę būklę, pri
kergdami prie blogo seimo dar blogesnį se
natą! ’

Nors šliupo ir Vaineikių laiške daug kal
bama apie lygias teises ir demokratiją, bet 
tikslyiai ar netiksliai nepasakoma tas, kas 
svarbiausia, o tai tas, kad šis seimas nėra 
seimas ir kad Lietuvai reikia seimo, išrinkto 
visuotinu slaptu balsavimu.

Kodėl laiško autoriai taip netikusiai nu
sistatę? Todėl, kad jie nori būti “prakti; - 
kais,” todėl, kad jie tikisi, jog šis seimžs 
gali skaitytis su jų balsu ir duoti reformų, 
kurių jie prašo.

O tame ir yra pamatinė klaida, šis sei
mas nei bažnyčią neatskirs nuo valstybė j, 
nei padarys Lietuvą demokratiška, nei polit - 
nių kalinių nepaliuosuos.

Šliupas ir Vaineikiai mano, kad jeigu j e 
nusileis smetonlaižiams, tai smetonlaižių

Akylumo ir Daugiau Akylumo
Maskvos “Pravda” (už rugpj. 7 d.) ra

šydama apie išsigimėlių Zinovjevo-Kame- 
nevo žygius, griežtai reikalauja iš komu
nistų daugiau budrumo, daugiau akylu
mo. Dienraštis nurodo visą eilę atsitiki
mų, kur, dėka supuvusiam liberalizmui, 
įsiskverbė į Partiją eilė niekšų. “Reikia 
suprasti, kad priešas užsimaskuoja labai 
gudriai, ir kiekvieno bolševiko būtina 
ypatybė dabartinėse sąlygose turi būti 
mokėjimas pažinti partijos priešą,” pa
brėžia laikraštis. Toliau:

Komunistų akylumas dabar būtinas kiek
vienoj srityje ir visokiose apystovose—tai 
reikia kartoti ne vieną kartą. Priešas gud
riai išnaudoja mažiausią plyšelį, mažiausią 
liberalizmo pasireiškimą, plepėjimą, apsilei
dimą darbe. Kaip gudri lapė jis griebiasi 
tūkstančio įvairiausių būdų, kad pasislėpus 
įsigyti pasitikėjimą ir apgauti akylumą. 
Štai vienas iš pavyzdžių to, kaip veikia prie
šas. Minske, Centralinio laikraščio “Žvez- 
da” redakcijoj ilgą laiką uoliai darbavosi 
aktingas trockistas Rozenbliumas. Jis mo
kėjo suklaidinti laikraščio redaktorių Ster- 
niną ir mėgino išnaudoti centralinio laikraš
čio aparatą kontr-revoliuciniams tikslams. 
Meilikavimu, pataikavimu, bendru išgėrimu 

‘‘jis pasiekė to, kad Sterninas padarė jį fak- 
tinu laikraščio šeimininku.

Ispanijos įvykiai neaplen- 
I kia ir Lietuvos darbo masių. 
Lietuvos darbininkija ir val
stietija ne tik seka ispanų 
darbo masių kovą prieš fa
šizmą, bet ir, mokosi iš tos 
kovos ir imasi aktingai da
lyvauti kare prieš fašizmą. 
Bendro fronto ir liaudies 
fronto obalsiai įleidžia ma
sėse gilias šaknis ir suarti
na įvairių politinių srovių 
antifašistus.

Ispanų antifašistų karui 
prieš fašizmą remti Kaune 
šiomis dienomis susidarė 
liaudies fronto komitetas. 
Toks komitetas yra išviso 
pirmas Lietuvoj. Dar iki 
komiteto sudarymo ėjo ga
na gyva kampanija materia
liai paremti kariaujančius 
prieš fašizmą ispanų antifa
šistus. Darbininkų atsilie
pimas į tos kampanijos 
obalsius buvo gyvas ir šir
dingas. Aukos plaukė gana 
gerai. Dabar liaudies fron
to komitetas imasi taip pat 
vesti minėtąją kampaniją ir 
esąs užsibrėžęs vesti beveik 
oficialiai ir viešai.

Tai jau naujas žingsnis 
liaudies fronto keliu.

____ i_
Šiomis dienomis Kaune 

policija suareštavo ir kon
fiskavo žydų darbininkų 
nelegalę grožines (beletris
tikos) literatūros biblioteką. 
Bibliotekos kambario savi
ninkė buvo suareštuota, bet 
ji išdavė bibliotekos sekre
torių ir kitus žmones iš bib
liotekos vadovybės, šiems 
nuo arešto pavykę paspruk
ti ir pasislėpti. Konfiskuota 
70 knygų, o 300 buvę išda
linta skaitytojams— biblio
tekos nariams., Policijai pa
vykę sučiupti ir narių sąra
šą. Mat, policija ir žvalgyba, 
negalėdami įsilaužti į vieną 

Nemažiau pamokinanti faktai, kurie lie
čia Dnepropetrovsko organizaciją. Vado
vaujanti Obkomo darbininkai pakvietė dar
bui į Dnepropetrovską žinomą Trockio 
ginklanešį Lencnerį. Remiantis senomis pa
žintimis ten pat buvo pakviestas trockistas 
Krasnij. Abu šie “vertingi” darbininkai 
tuojau nuvedė paskui save ir įtaisė kaiku- 
rių srities organizacijų aparate ištisą gau
ją žulikų, špijonų, diversantų. Kad užtry- 
nus pėdsakus, Lencneris ir Krasnij skundė 
vienas kitą Obkomui, iš visų jėgų stengėsi 
parodyti save partijai atsidavusiais žmonė
mis. Bet tai buvo manevras, apskaičiuotas 
del durnių, tai buvo savo rūšies konspiraci
ja, kurią jokiu būdu negalėjo suvokti drau
gai iš Obkomo. Blogiausia, kad tai ne pir- 

’ mas atsitikimas Dnepropetrovsko srityje ir 
kad kiekvieną kartą Obkomas su girgždėsiu, 
tiktai po kritikos spaudimu, pripažindavo 
savo klaidas. Ir dabar ši gėdinga istorija 
neišnaudota tam, kad pakėlus akylumą.

Dėka tam, sako “Pravda”, Trockis-Zi- 
novjevas-Kamenevas sudarė tokią dvivei
diškumo sistemą, kuria einant jų pase
kėjai nuduoda ištikimiausiais partijos 
draugais ir veikėjais, bet prie pirmos 
progos veria partijos kūnan peilį. To
dėl—

Akylumas—būtina bolševiko ypatybė! ši 
formula privalo ant visados įsmigti į širdis 
ir sąmones visų komunistų partijos narių. 
Komunistų akylumas būtinas kiekvienoje 
srityje ir visokiose aplinkybėse — štai tos 
formules turinys. Laikas suprasti, kad ne
tiktai susirinkimuose reikia atsiminti aky
lumą. Akylumas privalo persunkti kiekvie
ną žingsnį, kiekvieną komunisto veikimą, 
kur tik ir su kuo tik jis bebūtų. Reikia pa
skelbti griežčiausią kovą apsileidimui, su- 
krturimui, pelpėjimui, bendram išsigėrimui, 
išdidžiam pasigyrimui. Partinės organi
zacijos privalo žinoti savo narius ne iš pro
tokolų ir ne iš išstojimų. Kiekvienas ko
munistas patikrinamas darbe, kaip sąžinin
gai ir atsidavusiai jis atiduoda savo jėgzs 
socialistinei statybai, kaip budriai ir akylai 
seka priešus.

Lumbis.

Ką sakai, drauge darbininke?!

butą, įlipo pro langą, žmo
nių nebesurado, bet paėmė 
popierius.

Aplinkiniais keliais pasi
sekė gauti truputį žinių 
apie sužeistuosius praeito 
generalinio streiko dieno
mis.

Iš sunkiai sužeistųjų vie
nas darbininkas, peršautas 
per plaučius, buvo žydų li
goninėj Kaune. Be to, keli 
kiti darbininkai, kuriems 
pavyko pasprukti nuo poli
cijos, gydėsi slaptai, ir kaip 
vienos ligoninės gydytojas 
tvirtina — ateidavo į tą li- 
g o n i n ę protarpiais—per
rišimams, užbintavimams ir 
mažoms operacijoms ir vėl 
tuoj pasišalindavo.

Šiaip visi kiti sužeistieji 
buvo sukoncentruoti Kauno 
miesto ligoninėj, o ten įlysti 
galimybės labai menkos, tai
gi smulkesnių žinių apie 
juos gauti kolkas nepavyks
ta.
, Bet kadangi ir žmogus 
gali būti kurmiu, taigi, ga
li įsikasti visur — ir fašis
tų teroro aukos neliks nu
slėptos, o bus išgarsintos už
sieny j ir Lietuvoj.

Pastarųjų savaičių bėgy
je Kaune žvalgyba padarė 
plačių areštų liaudininkų ir 
jaunimiečių tarpe. Kaip 
Lietuvos laikraščiai ir lenkų 
radio praneša—suimta ke
lios dešimtys jaunesniųjų 
liaudininkų vadų, tarp jų 
M. Mackevičius (Šleževi
čiaus žentas, būv. Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos aktyvus 
veikėjas) ir Drobnys.

Pažymėtina, kad jų tarpe 
nemaža yra liaudies fronto 
šalininkų.

Koks suimtųjų tolimesnis 
likimas—nežinia. Areštai

Užsisakykite “Be- 
švintantį Rytą”

“Laisvė” leidžia d. St. 
Jasilionio — mūsų skai
tytojų žinomo ir myli
mo poeto—eilių rinkinį, 
Bešvintantis Rytas.

Knyga turės 250 pus
lapių. Joje tilps gra
žiausi St. Jasilionio ku
riniai. Puikus viršelis, 
graži popiera, puikus 
bus visas rinkinys.

Kaina tik 50c. už ko
piją.

Kviečiame visus dai
lės m ė g ė j u s, poezijos 
mylėtojus, grožinės li
teratūros r ė m ė j u s ir 
skaitytojus užsisakyti 
BEŠVINTANTĮ RYTĄ 
iš anksto.

Prenumeratorių var
das ir pavardė bus iš
spausdinta knygos gale.

Prenumeratoriai, no
rį kad jūsų vardai-pa- 
vardės tilptų knygoje, 
prisiųskit pinigus (50c.) 
ne vėliau spalių men. 1 
d., š. m. (Knyga išeis 
iš spaudos pradžioj spa
lių mėn.). Prenumera
tas siųskit:

“Laisvė”
427 Lorimer Street 

Brooklyn,N. Y.
P. S. “Laisvės” redakci
ja ir a d m i n i s t racija 
prašo mūsų veikėjų pa
rinkti šiai knygai pre
numeratorių ir greit 
prisiųsti.

(210-218)

Washington. — Valdiškas 
oro biuras, vidutiniai imant, 
teisingai įspėja orą 87-iuose 
atsitikimuose iš 100, ir tik 
13-koje atsitikimų suklysta.

įvyko, matyti, sąryšy su 
bandymais atgaivinti užda
rytąsias organizacijas.

20—VIII—36.
Pietų Lietuva.

šeštadien., Rugsėjo 5, 19^

ŠYPSENOS?

Jau Jo “Nebaderioja,?
Pranas: “Drauge Jonai, 

kai jūs kur toliau savo ka
ru važiuojate, ar dažnai jus 
baderioja prašantieji pavė- 
žyti?”

Jonas: “Jes, drauge,\pir- 
ma labai baderiodavo, ypa
tingai merginos, bet dabar, 
aš apsisaugojau. Tam sumis- 
linau visai naują planą. Kai 
tik išvažiuoju iš miesto, 
tuojau įdedu į savo karo 
langą sainą ‘Taxi’—ir va
žiuoju sau ramus.”

Kaip Jis Įspėja?
“Ar čia jūsų sužiedotinės 

paveikslas?”
“Taip. O kaip išrodo?”
“Regimai, ji yra labai 

turtinga...”
Surinko Juodvarnis.

Binghamton, N.Y
Rugpjūčio 28 d. Komunistų 

Partijos vietinis skyrius su
rengė draugišką vakarėlį pas 
d. M. Maxian, darže, išgirsti 
d. Browderio prakalbos per 
radio ir pasikalbėjimui su ar
timais Komunistų Partijos rė
mėjais apie ateinančius rinki
mus.

Buvo sukviesta keletas arti
mesnių draugų ir draugių aty 
silankyti ir sykiu su partijoj 
draugais pasiklausyti d. Brow^ 
derio prakalbos, kuris kandi
datuoja kaipo Komunįistų 
Partijos kandidatas į p 
dentus. Bet, kadangi tą akh- 
rą smarkiai lijo, tai didžiumą’ 

 

šimpAtikų1 nepribuvo. Susfr 
ko iš viso 22 draugai ir drau
gės, kurie d. Maxiano na
muose draugiškai besišneku
čiuodami apie partijos veiki
mą, laukė valandos, kuomet bus 
galima išgirsti d. Browderio 
kalbą. Kadangi mūsų kolonija 
negalės išgirsti asmeniškai šio 
garsaus veikėjo-kalbėtojo, tai 
buvo žingeidu išgirsti jį per ra
dio.

Pasiklausius prakalbų, drau
gės, Ida Berman ir Olga Ta
baka visus pavaišino arbata ir. 
pyragais. Sekanti draugai su
aukojo valgį: Endwell Bake
ry—didelę blekę “keksų”; J. 
Siegel — tuziną lemonų; M. 
Motz—2 sv. cukraus ir arbatos; 
B. Zmitraitė—“cookies”. V.
Zmitraitei paaiškinus Kompar
tijos tolimesnį veikimą rinki
muose ir kiek partijai lėšuo- 
ja prakalbų rengimai ir radio 
apgarsinimai, draugai ant vie
tos sumetė tris dolerius aukų. 
Aukavusiems tariu ačiū.

Rugsėjo 8 d. Kompartija 
rengia prakalbas Lietuvių Sve
tainėj, 7:30 vai. vakare. Kal
bės d. Fred Briehl, Wallkill, 
N. Y., ’farmerys, kuris kandi
datuoja ant Komunistų Parti
jos tikieto. Prieš prakalbas d. 
Briehl kalbės per Binghamton 
radio stotį WNBF, 5:15 vai. 
po pietų.

Binghamtono lietuviai kvie
čiami nepamiršti šio vakaro. 
Išgirkite d. Briehl per radio 
ir asmeniškai kalbant Lietu
vių Svetainėj.

Rugsėjo 6 d., prieš Labor 
Day, rengiamas piknikas 
kvietkininko d. J. Vaicekaus
ko kempėj prie upės. Ten buą/ 
plaukimo kontestas. Bus duo-. 
damos dovanos tiems, kur< 
toliausia 
sį laiką, 
gardžių

Taigi,
K o m p a r t ijos dviejų dif 
svarbius ir įvairius parei- 
mus. *

nuplauks į trumpia 
Prie to bus šokiai 
valgių ir gėrimų.

visi rengkitės

Komp. Report.
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Lietuvio įspūdžiai iš Francijos
Montlucon, Francijoj, Ben

dram Frontui laimėjus val
džią, darbininkai gavo dau
giau teisių ir laisvės. Palengvi
no darbą, mokestį pakėlė ir 
davė 12 dienų į metus apmo
kamų atostogų.

Taigi ir aš, gavęs apmoka
mas atostogas, galėjau aplan
kyti savo gimines, gyvenančius 
už 700 kilometrų Belgijos- 
Luxemburgo parubežy, nuo 
kurių jau 7 metai atgal išva
žiavau, ten, su jais, buvau iš- 
gyven pusantrų metų.

Važiuojant traukiniu, pro 

 

l^ri&us matėsi apjuodę javai 
^(buvo 13 rugpjūčio), kuriuos 

jau visu mėnesiu anksčiau 
reikėjo suvežti, bet del lietin
go oro užsitraukė.

Šis Francijos kraštas turi 
daugybę fabrikų, kur išdirba 
geležį iš rūdos. O darbininkai 
čia iš viso svieto—italai, bel
gai, lenkai, lietuviai ir < kiti. 

Yra daugybė iš Francijos ko
lonijų, Afrikoje, privežta. Del 
tokios skirtingų tautų sudėties 
darbininkai neturi jokios di
desnės organizacijos. Už tai 
čia juos kapitalistai-fabrikan- 
tai daugiausia ir išnaudoja. 
Už mažą atlyginimą, už 25 
p. į 8 valandas, turi dirbt sun
kų ir pavojingą sveikatai ir 
gyvybei darbą, čia ir lietuvių 
ne vienas neteko sveikatos ir 
gyvybės.

štai vienas lietuvis, P. V., 
dalyvavęs Lietuvos karuose 
1919-21 metais už Lietuvos 
ponų reikalus, paskiau buvo 
priverstas važiuoti į Franciją 
jieškot darbo-duonos. čia ta
po sunkiai sužeistas ir jau me
tai laiko guli 
sud 
j ari

gre 
rint 
tų J

ligoninėj sugip- 
dar vis tankiai 
operacijas).
valdžia nori

as (mat, 
tebedaro

Įapitalistų 
ciau kolieką žmogų numa- 
■ o ne išgydyt, kad nereik- 
lokėt už sužeidimą. O jiem 
ik valiai sveikų darbinin

kų. 'Tai matot, draugai, koks 
darbininkų likimas 
listų valdžia. Tik 
valdžia rūpinasi 
gerove ir sveikata.

Kaip augščiau minėjau, at
lyginimas buvo menkas. O ku
rie su šeimynom, negalėdami 
pragyvent iš tokio mažo už-

po kapita- 
darbininkų 
darbininkų

darbio, buvo priversti dirbt po 
12-16 valandų į dieną. Tokiom 
aplinkybėm esant, darbininkai 
buvo be jokios apšvietos, tad 
kunigai ir visokių tikybų, apaš
talai turi gerą dirvą žmones 
monyt ir išnaudot.

Dabar, kai Francijoj val
džią paėmė Bendras Frontas, 
tai ir čia darbininkai gavo 
daug apšvietos, daugelis jau 
supranta apie politiką. Plati
nama komunistų laikraščiai ir 
atsišaukimai. Ir visi jau žino, 
kad tik Bendro Fronto valdžia 
duoda darbininkam gerovę, 
nes visiem pagerino darbą ir 
mokestį, ir davė apmokamas 
atostogas 12 dienų į metus. Vi
si darbo žmonės yra labai pa
tenkinti šita valdžia. Girdėt 
kalbant darbininkus, kad jei
gu kiltų fašistai-kapitalistai 
taip, kaip Ispanijoj, tai visi 
stotų už Bendro Fronto val
džią ir už įkūrimą Sovietų. 
Dabar ir čia žmonės pamatė, 
kad ne kunigai duoda žmonėm 
gerovę, ale komunistai, tik jie 
rūpinasi darbininko gerove, o 
ne išnaudojimu.

Taigi, čia kunigai jau vis 
mažesnę įtaką turi žmonėse. 
Jie tik pasigauna mažus vai
kus, kuriuos privilioja saldai
niais (kad paskui iš jų tėvų 
monyt daugiau pinigų) ir ko
kias senas davatkėles.

Štai, man kaip tik teko ma
tyt procesiją rugp. 15 d. vaikš
čiojant po miestą Liongvy 
(kituos miestuos procesijos 
neina iš bažnyčios), tai tik 
apie 30 vaikų ir apie 50 senų 
davatkų ėjo. Iš to matyt, kad 
ir čia kunigam jau nesiseka, 
žmonės jau gauna daugiau ap
švietos ir linksta į komunistų 
pusę. Daug matyt nešiojant 
viešai komunistų garbės ženk
lą—kūjį ir pjautuvą—prie ka
klaraiščio, ir prie savo darbo 
vietų turi išstatytus, taipgi 
prie auto-trokų, kuriais išva
žinėj a tavorą po visą Franci- 
j?.

Pirmiau tas viskas buvo sle
piama, dabar visur keliama 
viešai ir kalbama už Komu
nistų Partiją, 
Franci ją.

Robert Peace sveikatos. Jonas 
Smithas suspenduotas nuo 
darbo iki dalykai paaiškės. 
Paleistas be kaucijos, tik po 
policijos kapitono priežiūra.

Drg. J. B. Paserpskiui irgi 
buvo įvykusi nelaimė važiuo
jant automobilium, kitas iš šo
no Paserpskio mašiną aplam
dė. Sužeidimų nebuvo, į teis
mą nėjo, pasiėmę vieni kitų 
laisnius, nuvažiavo kas sau.

Sveikatingumas

Centro biuras iš Washingto- 
no paskelbė, kad savaitėj nuo 
15 d. rugpjūčio nebuvo Jer
sey City nei vieno mirimo vie
nų meti) kūdikio, kuomet ki
tuose miestuose buvo, kuomet 
pereitą metą ta pačia savaite 
mirė 5 kūdikiai. Gi suaugusių 
mirimai perviršijo tos pačios 
savaitės skaitlinę šį metą. Per
eitą metą savaite nuo 15 d. 
rugpjūčio mirė 58, šį metą 61.

Ugniagesių užlaikymas Jer
sey City atsieina pigiau, negu 
kitų 14-kos šios šalies miestų.

Cenzo biuras sumini ir mie
stus, bet juos apleidžiu.

Jersey City miestas nuo ko
vo 1 d., 1935, kuomet pra
dėjo pardavinėti Baby Bonds, 
išleido $552,556.25. Istorija to
kia : Miestas neturėjo pinigų, 
bankai nedavė miestui pasko
los, reikalaudami, kad miesto 
darbininkam būtų numuštos 
algos. Algas buvo numušę, bet 
šiais metais sugrąžino.

K. Biuras.

Montello, Mass

už Sovietų

Lietuvis.

A. P. L A. REIKALAI
Kaip Stovi Vienybės Reikalai

APLA Centro Komitetas tu-

rėjo speciali posėdį rugpjūčio 
1. Visi Centro Komiteto nariai 
dalyvavo.

Posėdyj paaiškėjo, kad 
Pennsylvanijos apdraudos de- 
partmentas nepriešingas vie
nybei su LDS. Susirašinėjamą 
su New Yorko apdraudos de- 
partmentu, 
raportai ir 
užgyrimo.

pasiųsta reikalingi
dabar laukiama

Partijos kandidatus sekamuose 
rinkimuose, taipgi ir Farmerių 
Darbo Partijos kandidatus, kur 
jų yra. kviečia taipgi ir narius 
remti darbo žmonių i 
ir jų kampaniją 
remti.

Nutarta prisidėti 
vių komiteto, kuris 
šiais rinkimais ir sudarytas iš 
ALDLD, LDS ir Lietuvių Me
no Sąjungos įgaliotinių. Drg. 
Cibulskis paskirtas būti tame 
komitete atstovu.

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekretorius.

kandidatus 
finansiniai

prie lietu- 
rūpinasi

Rugpjūčio 27 d., vakare, ge
rai pavyko masinis susirinki
mas gelbėjimui Ispanijos val
džios, kuris atsibuvo Lietuvių 
Tautiško Namo Svetainėje. 
Susirinko apie trys šimtai pub
likos pasiklausyti prakalbų. 
Nuo Komunistų Partijos kal
bėjo d. J. Weber, nuo Socia
listų Partijos “Keleivio” redak
torius St. Michelsonas. Abudu 1 
pasakė po gerą prakalbą, nu
rodydami, kodėl Ispanijos liau
dis lieja kraują kovojant 
prieš sukilėlius fašistus.

Michelsonas priminė, kad ir 
čia reikia kovot su lietuviškais 
fašistais—vyti juos lauk iš 
mūsų tarpo, neremti ir neskai
tyti fašistinius laikraščius, 
kaip tai “Vienybę”, “Dirvą”, 
ir kit., o fašistuojantiems dar
bininkams duoti darbininkišką 
laikraštį pasiskaityti, kad ir 
už dyką.

Aukų gelbėjimui Ispanijos 
liaudies valdžios surinkta 
$49.46. Daugelis aukavo 
dolerį. Pagal tarptautinį 
protį, vardų neimta.

šios prakalbos patiko
siems klausytojams. Atmokė
jus išlaidas, pinigai bus pa
siųsti į tam tikrą fondą.

PO 
pa-

vi-

d. J. Gasiunas de-Išrinktas
legatu j Lietuvių Darb. Susi
vienijimo seimą. Skaityta 26 
ir 30 kuopų laiškai vienybės 
reikalais ir nutarta duoti tin
kamas atsakymas.

šešių Mėnesių Vajus
Šiame posėdyj nutarta skelb

ti šešių mėnesių vajų, kuris pra
sidės su spalio 1. Įstojimas pu
siau nupigintas, kaip kad ir 
pirmiaus vajuose būdavo.

K v i e č i a m os visos kuopos 
rengtis prie vajaus, kad gavus 
juodaugiausia naujų narių. Su 
numažintu įstojimu bus leng
viau gauti. Tik reikia visiems 
pasidarbuoti.

Vajui prasidėjus Centro Ko
mitetas nusitarė turėt didelį 
parengimą. Kuopos irgi turėtų 
rengti parengimus, kad tuomi 
daugiau APLA išpopuliariza- 
vus.
Vžgiria Farmerių Darbo Parti

jos ir Komunistų Partijos 
Kandidatus

Jersey City, N. J
Aukos

Nedėlioj, 23 d. rugpjūčio, 
pas draugus žilionius, Ne
wark, N. J., įvyko draugiškas 
pokilis, kuriame dalyvavo ke
letas draugų iš Jersey City. 
Besilinksminant, drg. Kaziu- 
kevičiui padarius įnešimą, ki
tiems pritarus, parinkta aukų 
Ispanijos kovotojams su žiau
riu fašizmu. Aukavo draugai 
žilioniai, D. M. Skučiai, J. B. 
Paserpskis, J. Kreivėnas, ir 
Kaziukevičiai po $1; M. Saba
liauskas 50c. ir Obermeyer 
25c. Viso $5.75. Pinigai per
duoti draugui Mizarai, kuris 
priduos ten, kur reikia. Ačiū 
už aukas.

Klausinėjimas
Lietuvio policisto Jono Smi- 

tho, kuris per netvarkų važia
vimą sužeidė žmogų, klausinė
jimas atidėtas iki 17 dienai 
rugsėjo. Laukiama pasekmių

So. Bostono ir Montellos 
Tarptautinio Apsigynimo lie
tuvių skyriai laikė pikniką 
rugpjūčio 22, 23 dd., Lietuvių 
Tautiško Namo parke, Montel
lo, Mass. Buvo daug svietelio. 
Nuo Tarptautinio Apsigynimo 
kalbėjo d. J. Days, bostonie- 
tis. Pirmininkavo jaunuolis 
Kmaros iš Randolph, Mass. 
Laike prakalbų mūsų lietuviš
kas jaunimas kėlė triukšmą. 
Tuomi jie viešai parodė savo 
tamsumą ir trukdė kalbėtoją 
ir klausytojus. Kalta ir komi
sija, kad tuos triukšmadarius 
neprašalino.

Komunistų Partijos rinki
mų vajus į šalies valdvietes 
eina sėkmingai. Platinama ko
munistų platforma ir pardavi
nėjami tikietai sukėlimui fi
nansų rinkimų kampanijai. 
Spalio 12 ir 13 d. bus rinklia
va Naujoj Anglijoj finansavi
mui Kom. Partijos rinkimų 
kampanijos. Mūsų draugai po 
visus miestus turėtų pasidar
buoti, kad pasekmės būtų ge
ros.

Clevelando Kronika
Nevykęs Parengimas

L. K. Frakcija turėjo šokių 
vakarėlį rugpjūčio 29 d., be
darbių svetainėje, ant Wade 
Park, žmonių atsilankė ne
daug. Tą patį popietį Bedar
bių Taryba turėjo pikniką, 
prie to, Komunistų Partijos 
sekcija turėjo parengimą, to
dėl ir tokis pasidalinimas įvy
ko. Tiesa, ta kliūtis buvo pa
stebėta, bet pervėlai, todėl šis 
parengimas išėjo apiprastai.

Komisija neturi padėti į ša
lį rengimo darbą, bet turėtų 
greitai rengti kitą vakarėlį, 
plačiai garsinant Lietuvių Ko
munistų Frakcijos vardu, o 
pasekmes būtų geros.

Pereitas parengimas 
mažai buvo garsinta Liet, 
munistų Frakcijos vardu, 
to, kiek žinau, tai beveik 
nas draugas rūpinos tuo
rengimu, kiti draugai perma- 
žai dirbo priruošime šio pa
rengimo.

visai 
Ko- 
Prie 
vie- 
pa-

Clevelando lietuvių draugi
jų komitetas laikė susirinkimą 
rugpjūčio 27 d., Lietuvių Dar
bininkų Svetainėj, šiame susi
rinkime buvo svarstoma drau
gijų parengimų tvarkymas ir 
kiti reikalai.

Draugijų komitetas jau se
nai turi patvarkymą, kad
draugija, priklausanti prie
C.L.D.K., neprivalo rengti jo
kio parengimo nesiregistravu- 
si. Bet vistiek tarpais įvyks
ta du parengimai tą pačią 
dieną tik todėl, kad rengimų 
komisija nesiskaito su komite
to nutarimais, bet rengia 
pramogą nesiregistravę 
nos, tuomi pakenkdami 
draugijos parengimui.

savo 
die- 

kitos

SEKMADIENĮ,
6 Dienų 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 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 

į “L.” pikniką nedėlioj, 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- 
naitė, visas galite 
num. 408 Court St. 
diena registracijos 
Sept. Nesi vėluokite,
kui negavę buse vietos gailėsi- 
tės. Komisija.

matyt po 
Paskutinė 
tai 4 d.
nes pas-

NEWARK, N. J.
Iš Newark, N. J. išeis 2 Bu

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

Tikietus galima gauti pas 
Sietyno Choro narius ir pas 
drg. Mikšį, 189 Ferry St. Už
siregistruokite iš anksto, kad 
užsitikrint vietą buse.

Rugsėjo 6 d. Lyros Choras 
rengia pikniką Mačiutos dar
že, o L. D. D. 23 kp., priklau
santi prie to paties komiteto, 
nesiregistravę, taip pat ren
gia pikniką tą pačią dieną, 
pakenkdami Lyros Chorui.

Po apsvarstymui šių nedrau
giškų parengimų, pasirodė, 
kad L. D. D. kp. rengimo ko
misija žinojo, kad Lyros Cho
ras yra užsiregistravęs pikni
kui dieną ir visa energija dir
ba, kad piknikas įvyktų kuo- 
sekmingiausias. Bet L. D. D. 
vistiek surengė savo pikniką 
tą pačią dieną. L. D. D. teisi
nas, kad jie negalėję gauti 
dienų registravimui jų paren
gimų, todėl esą negalėję iš
vengti Lyros Choro rengiamo 
pikniko.

Todėl, Clevelando lietuvių 
visuomene, atsilankykite skait
lingai į šį pikniką, paremkite 
Lyros Chorą, kuris taip pat 
rengiasi pasitikti Clevelando 
lietuvių visuomenę šį žieminį 
sezoną su koncertais ir nau
jomis lyriškomis operetėmis. 
Visi, seni ir jauni, į Lyros 
Choro pikniką!

Prižadėjo ateityje to vengti, 
taikyti savo parengimus, kad 
vėl nepasikartotų panašiai.

Komitetas nutarė paraginti 
visas draugijas, kad prisidėtų 
prie Amerikos Lygos Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą.

Buvo pakeltas klausimas 
apie priežiūrą Lietuvių Darb. 
svetaines. Svetainės prižiūrė
tojų komitetas raportavo, kad 
neturi liuosanorių darbininkų, 
kurie pašvęstų savo laiką pri
žiūrėjimui svetainės. Komite
tas nutarė kreiptis į visas 
draugijas, raginant, kad iš
rinktų po- porą darbininkų, 
tam reikalui. Draugijos būti
nai turėtų susidomėti šiuo taip 
svarbiu reikalu, kad užlaikyti 
svetainę mitingams ir draugi
jų parengimams.

Reumatizmas Sulaikomas
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 is kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo I

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
UARUVACOL 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 TRObridge 633*

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Stų 
kampas Inman St, 
arti Cental Skvėro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakar® 
Nedaliomis ir šventadieniai* 

10-12 ryta

Darbininkų ir Delegatų 
Vedama Turą į U.S.S.R.

Lapkričio Septintos 
Apvaikščiojimas 

(19-kos metų sukaktuves)
Pamatykite S o v i etų Są

jungą Paroduojant!
Tuoj rezervuokitės vietą laive.

20% nupiginta ant 
Sovietų Turų 

Aplankykite Leningradą, 
Maskvą, Kharkov, Kiev 

Važiuokit Laivu
QUEEN MARY

Išplauks Oct. 21 Spalio
Keliaukite pigiai ir kofortiškai 

Del Platesnių Informacijų
Kreipkitės:

WORLD TOURISTS, INC.
175—5th Ave., New York City

Tel. Algonquin 4-6656-7-8 
Cunard White Star Limited

ST. NICHOLAS PALACE
O? WtST t>t«* Šiuri!

SEPTEMBER 16-17-18-19-20.19’6,

Informacijų
Clement Voketaitis

LIETUVIS ADVOKATAS
113 West 42nd Street 

NEW YORK CITY 
Telefonas Bryant 9-7763

NAUJA PUIKI VIETA

Restaurant, Bar and Grill 
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

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

žmonėmis.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-717*

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1116

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper K-6776

X.

Tel. Stars: 2-078S NOTARY
Night Teh Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo, Parsamdau automobilius 

kiekvienam ręikale. Kainom 
žemos.

: | Ateikite ir persitikrinkite. •

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y,

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

Tel. Virginia 7*4499 ,

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS) t

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, 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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS
SKUTIMAS 15C

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

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road

Šalna.

Posfidis užgyrė Komunistų

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

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Mb

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

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



Puslapis Ketvirtas LAISVE 
t

Milžiniškos Demonstracijos ir Visuotinas 
Protesto Streikas Kaune

(Nuo Mūsų Specialio Korespondento)

Birželio 17, 18, 19 ir 20— 
ištisas keturias dienas Kau
nas gyveno ypatingu gyve
nimu. Daug ką yra pergy
venęs Kaunas: ir karą, ir 
vokiečių okupaciją ir nuola
tinius karo stovius. Jis yra 
matęs ne vieną darbininkų 
demonstraciją ir ne vieną 
streiką. Bet tokios galin
gos, tokios darbininkiško 
solidarumo ir karingo pasi
ryžimo kupinos demonstra
cijos, kokia įvyko birželio 17 
dieną per darbininko Kar- 
nausko laidotuves, ir tokio 
vieningo, plataus protesto 
streiko, koks įvyko ant ry
tojaus ir tęsėsi tris dienas, 
prieš fašistinės valdžios te
rorą, kuri policininkus pa
siuntė prieš beginklių, tvar
kingai, organizuotai žings
niuojančią dvidešimts-tūks- 
tantinę laidotuvių minią, — 
tokių dalykų Kaunas dar 
niekados nematė.

Kokios yra šio galingo 
darbininkų išstojimo prie
žastys? Kas iššaukė tokį 
visuotiną gyventojų pasi
piktinimą fašistine valdžia? 
Kodėl plątūs visuomenės 
sluogsniai taip giliai ir at
virai reiškė simpatijas hero
jiškai prieš policijos smur
tą kovojantiems darbinin
kams ir darbininkėms? Ko
dėl stambiosios buržuazijos 
saujelė su fašistine valdžia 
taip išsigando? Ką reikia 
toliau daryti?—Štai klausi
mai, kuriuos kiekvienas 
darbo žmogus turi gerai su
prasti.

Darbininkų ir tarnautojų 
išnaudojimo didinimas, įvai
rių mokesčių darbo žmo
nėms nuolatinis kėlimas, 
žvalgybos provokacijos ir 
menkiausio laisvės pasireiš
kimo slėgimas, fašistinių 
darbo rūmų rinkimų kome
dija ir pagaliau seimo rin
kimų falsifikacija—visa tai 
lašas po lašo pripildė darbi
ninkų ir kitų darbo žmonių 
neapykantą fašistų valdžiai 
iki viršaus. Reikėjo men
kiausios priežasties, kad ši 

^■neapykanta išsilietų aikš
tėn. ši priežastis greit at
sirado,—tai fašistų polici
jos paleisti į minią šūviai 
per tragiškai žuvusio darbi
ninko Karnausko laidotu
ves.

Darbininkas Karnauskas, 
nebepernešdamas bjauraus 
išnaudojimo ir fabrikanto 
Kamberio šlykštaus su dar
bininkais elgesio ir bendro
jo su policija darbininkų 
terorizavimo, nušovė fabri
kantą ir pats nusišovė.

Ši žinia pasklido po Kau
no įmones žaibo greitumu 
ir suelektrizavo visus dar
bininkus. Velionies drau
gai ir kitų įmonių darbinin
kai nutarė jį gražiai palai
dot. Birželio 17 dieną prie 
Universiteto anatomikumo, 
kur gulėjo lavonas, į Micke- 
vičiaus-Kęstučio gatves pri
sirinko apie dvidešimt-tūk- 
stančių darbininkų minia. 
67 įmonių delegacijos atne
šė vaikus. Rami darbinin
kų minia nori savo draugą, 
iškilmingai palydėt į kapus. 
Bet kas tai? Prie anatomi
kumo durų stovi policija ir 
lavono neišduoda. — Kodėl ? 
Baisu demonstracijos. Bet 
juk vakar per fabrikanto 
laidotuves fašistai demonst
racijos nebijojo... Darbi
ninkai, žinoma, lavoną pas- 
siima patys per langą, susi
kabina rankomis petys į pe

tį apie grabą bei vainikus ir 
tvarkingai patraukia Kęstu- 
čio-Mickevičiaus gatvėmis, 
Laisvės alėja kapinių link. 
Staiga, stok. Policijos re
zervai užkerta kelią. Poli
cininkai veržiasi prie gra
bo, norėdami jį atimt ir rei
kalauja išsiskirstyt. Darbi
ninkai tvirčiau susispaudžia 
apie draugo grabą. Polici
jos spaudžiama eisena pa
suka į kitas gatves — Dau
kanto, Maironio. Bet ir čia 
policija užkerta kelią, puola 
eiseną kardais, paleidžia 
švino šūvius, ašarines bom
bas ... Gatvėj krinta nušau
ti ir sužeisti darbininkai: 
vienas, antras, paskui mote
ris, mergaitė... Daugybė 
sužeistų. Tačiau darbinin
kai į paniką nepuola, nuo 
įšėlusios policijos atkakliai 
ginasi kumščiais ir grindi
nio akmenimis. Visa žmo
nių jūra prasiveržusi pro 
policiją Laisvės Alėja ir ša
lutinėmis gatvėmis pasiekia 
eisenos tikslą—kapus.

Svarbu pastebėti, kad vie
niems žvalgybininkams šau
dant iš langų, kiti žvalgybi
ninkai pradėjo rėkt: žiūrė
kit, žydai į jus šaudo, tuo 
norėdami darbininkų eiseną 
nukreipti į pogromą prieš 
žydus. Bet tai jiems nepa
vyko. Darbininkai puikiai 
suprato, kad jų visų bend
ras priešas—visa stambioji 
buržuazija ir jos interesus 
ginanti fašistinė valdžia. 
Darbininkai ėjo vienas gre
ta kito be tautinio skirtu
mo ir krito nuo policijos šū
vių žydas darbininkas šalia 
lietuvio. Tai geriausis'dar
bininkų solidarumo įrody
mas.

Kapinėse darbininkai iš
stojo su kalbomis. Vienas 
draugas metė obalsį, atsa
kymui į fašistinį terorą, pa
skelbt visuotinį protesto 
streiką. Daugelio tūkstan
čių minia šiam obalsiui en
tuziastiškai pritarė, nes jis 
atatiko ne tik neregėto po
licijos žiaurumo sujaudintų 
darbininkų ir tarnautojų, 
bet ir šiaip visų kitų darbo 
žmonių norui.

Visuotinis protesto strei
kas prieš fašistinės valdžios 
terorą prasidėjo ant ryto
jaus—birželio 18 d. 12 vai. 
Nuo dvyliktos iki pirmos 
valandos, vadinas per vieną 
valandą, sustreikavo visi 
Kauno ir jo priemiesčių fab
rikai, išskyrus kai kurių ka
riuomenės žinioje esančių 
dirbtuvių darbininkų dalį 
(dalis darbininkų ir tenai 
streikavo). Taip pat sustojo 
vaikščioję autobusai. Dalis 
autobusų policijos lydimų 
bandė važinėti, bet greit 
buvo minios sustabdyti. 
Prie streiko prisidėjo ir 
krautuvių tarnautojai. Kau
no mieste užsidarė beveik 
visos stambesnės krautuvės. 
Darbininkai ir tarnautojai, 
metę darbą, grupėmis ir pa
vieniai išsivaikščiojo. Gat
vės prisikimšo pilnos žmo
nių. Darbininkai rinkosi į 
Laisvės Alėją pareikšt pro
testui prie vidaus reikalų 
ministerijos ir pareikalaut 
atiduot užmuštų draugų la
vonus, kuriuos pagrobė po
licija ir nežinoma kur nak
ties metu nukišo. Čia fašistų 
valdžia vėl pasirodė pilna
me savo bjaurume ir niek
šiškume: ant besirenkančių 
darbininkų, tarnautojų ir

kitų darbo žmonių ji užsiun
dė šautuvais, ašarinėmis 
bombomis, kardais ir šom- 
polais ginkluotą ir specialiai 
del drąsos nugirdytą visą 
Kauno policiją ir policinin
kų rūbais persirengusią 
žvalgybą. Girti policininkai 
ir žvalgybininkai šaudė į 
minią, sprogdino ašarines 
bombas ir mušė žmones kar
dais ir šompolais be jokios 
atodairos: vyras, moteris, 
ar vaikas, darbininkas ar 
profesorius. Kartu su tuo, 
ką tik sugriebę grūdo į sa
vo autobusus ir vežė į nuo
vadas, į kalėjimą, į žvalgy
bą. Ir ten prigrūstose kame
rose ar kiemuose daugelį 
smarkiai sumušė, sudaužė, 
sukruvino. Toks policijos 
žiaurumas iššaukė didelį 
plačių darbo sluogsnių pa
sipiktinimą fašistine valdžia 
ir pasiryžimą visomis prie
monėmis gintis ir kovoti.

Kauno policija ir žvalgy
ba, kartu su Kaunan ekstra 
iššaukta pasienio ir vidaus 
policija iš Trakų, Alytaus, 
Marijampolės, Ukmergės ir 
net Zarasų apskričių, tuo
jau persimetė į priemies
čius ir prie fabrikų. Prasi
dėjo masiniai areštai. Prie 
visų fabrikų buvo pastatyta 
stipri ginkluotų policininkų 
sargyba. Visi priemiesčiai 
buvo atkirsti nuo centrų. 
Niekam nebuvo leidžiama 
nueit į miestą arba į 
kitą priemiestį. Negana to. 
Masinės žmonių neapy
kantos išsigandę fašistai 
Kauno m i e s t e ir prie
miesčiuose paskelbė apsiaus
ties stovį, uždrausdami išeit 
į gatvę nuo 10 vai. vakaro 
iki 4 vai. ryto ir grąsinda- 
mi karo lauko teismais. Per 
tas dienas buvo areštuota 
apie 1,200 žmonių, sužeista 
apie 80 žmonių, užmušta iš
viso 7 žmonės (tai ne visai 
tikri daviniai). Be to yra 
keli žmonės dingę be žinios, 
kuriuos greičiausiai polici
ja taip pat užmušė ir slepia 
nuo vėsumos. Kelios dešim
tys darbininkų ir darbinin
kių yra sumušti. Smurtu ir 
grąsinimais vertė policija 
darbininkus stot prie darbo, 
neleido išeit iš fabrikų, tem
pė į fabrikus jėga ir t. p.

Nežiūrint tokio policijos 
žiauraus teroro, visuotinis 
protesto streikas vyko išti
sas tris dienas—ketvirtadie
nį, penktadienį ir šeštadienį 
(birželio 18, 19 ir 20 d.). 
Buvo tokių įmonių, kurios 
protesto streiką tęsė net 
pirmadienį—birželio 22 d. 
Bet buvo ir tokių, kurios 
pilnai ar dalinai pradėjo 
dirbti jau šeštadienį, pav. 
Drobė, Kauno ‘Audiniai, 
Audimas. Už streiko dienas 
fašistinė valdžia ir fabri
kantai buvo priversti sumo- 
kėt. Taip pat buvo fašisti
nė valdžia priversta paleist 
daugumą areštuotų. Bet vis 
dėlto dar nemaža areštuotų 
sėdi kalėjime ar fortuose: 
vieni iš jų nubausti po 3 
mėn. kalėjimo, kitų likimas 
dar nežinomas.

Protesto streikui vado
vauti pačioj streiko eigoj 
buvo sudaryti bendro fron
to pagrindais streiko komi
tetai. Vienas toks komite
tas, delegacija vadinamas, 
buvo bendras nuo žemesnių 
įmonių. Jis ėjo lig vyriausio 
streiko komiteto pareigas. 
Visoj demonstracijų ir pro
testo streiko eigoj buvo 
kompartijos ar atskirų ko
munistų vadovaujama. Bet 
labai aktingai rūpinosi strei
ko organizavimu bei jo iš
plėtimu ir daugelis beparty- 
vių darbininkų. Bendrai, šis 
Judėjimas apėmė visus anti-

f a š i s t iniai nusistačiusius 
darbininkus ir tarnautojus 
be jokio pažiūrų skirtumo. 
Demonstracijų ir streiko 
dienomis Kaune susidarė 
tikras platus antifašistinis 
liaudies frontas.

Kauno įvykiai tuojau ra
do atgarsį provincijoj. Pa
našūs vienos dienos protes
to streikai įvyko Jonavoj, 
Alytuje ir kažkuriose kito
se vietose. Jie sujaudino 
plačius valstiečių sluogs- 
nius. Jie prasiskverbė ir į 
kareivines. Streiko dieno
mis antro ir penkto pulko 
kareivinės buvo uždarytos, 
kad kareiviai neišeitų gat
vėn. Kareiviai labai simpa
tizuojančiai kalbėjosi apie 
streiką ir piktinosi policijos 
teroru.

Šie masiniai darbininkų ir 
tarnautojų išstojimai turi 
labai didelės reikšmės toli- 
mesniai kovai prieš fašiz
mą. Jie labai daug prisidės 
prie fašistinės valdžios vieš
patavimo galo pagreitinimo. 
Per karingas demonstraci
jas ir visuotinį protesto 
streiką plačios darbininkų 
ir tarnautojų masės pamatė 
savo jėgas ir suprato orga
nizuotumo reikšmę. Be to 
jos aiškiai pamatė, kieno 
interesus fašizmas gina ir 
kuo jis dabar remiasi. Jei 
seniau kruvinasai fašizmas 
rėmėsi ne tik policija ir 
žvalgyba, bet ir kariuome
ne, šauliais ir dar viena ki
ta organizacija, tai šian
dien dėka visuotino protesto 
streiko visiems aiškų, kad 
ištikimu kruvinojo fašizmo 
ramsčiu liko tik nugirdyta 
policija ir gerai apmokama 
žvalgyba.

Plačios darbo žmonių ma
sės žiūri į įvykusį Kaune 
visuotinį protesto streiką 
kaip į pradžią platesnės ko
vos. Tai kovai aktingai turi 
ruoštis ne tik Kauno, bet ir 
visų kitų Lietuvos vietų 
darbininkai, tarnautojai ir 
valstiečiai. Juos parems bro
liai kareiviai. Visu kovon 
stojančių darbininkų; tar
nautojų ir valstiečių užda
vinys pasirūpint, kad eko
nominių streikų banga per
augtų į plačią visų Lietuvos 
darbo žmonių kovą, į karin
gą visų darbininkų, tarnau
tojų ir valstiečių išstojimą 
prieš fašistinę valdžią.

Plėskim kovą. Organi- 
zuokimės. Kurkim bendro 
fronto pagrindais komite
tus įmonėse, kurkim liau
dies fronto pagrindais kai
muose ir visur, kur tik yra 
darbo žmonių. Organizuo- 
kimės į darbininkų, tarnau
tojų, valstiečių, bedarbių ir

inteligentų komitetus arba 
ratelius. Kovą del dalinių 
ekonominių-politinių reika
lavimų plėskim toliau iki 
fašistų valdžios nuvertimo.

L. K.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10382 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer at. retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 568 
Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOSEPH GRAE
568 Ridgewood Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
A 9896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

Hoffman’s Econ. Dairy
305 Troy Avenue, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
A 4000 has been issued to the undersigned

I to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho
premises.

HARRY BERMAN
1118 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
211 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM BENECKE
241 St. Nicholas Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
336 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOSEPH PROSKY 
JOE’S DAIRY

336 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby _ given that License No. 
A 10398 has been issued to the undersigned 
to sell bcei- at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,- to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM II. KURLAND
407 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License No. 
B 4224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC 
168 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAURICE COHEN
562 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4152 has been issued to the uiulersigne'd 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law lit 
140 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

NEW GARDEN COFFEE POT, INC. 
140 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4197 has been issued to the undersigned 
to Hell beer al retail under Section 76 
of tho Alcoholic. Beverage Control Law at 
280 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB, INC.

280 Union Avenue, , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4168 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
2110 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

HENRY STERN 
(Henry’s Rest, and Tavern)

2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Hamilton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO TEDESCO
511 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI E KITUR

PHILADELPHIA, PA.

geriausiems plaukikams. Taipgi bus 
gėrimų ir valgių. Kviečia visus drau
gus ir drauges atsilankyti į šį gra
žų išvažiavimą. Mūsų jaunuoliai ir 
jaunuolės prašomi dalyavuti ir lai
mėti dovanas plaukime arba bėgime.

Kviečia Komunistų Partija.
(209-210)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. rengia didelį ir 

puikų pikniką, 6-7 dd. rugsėjo, sava
me parke, High Works Grove, Fer
dinand St. čia turėsime daug ska
nių užkandžių, gėrimų ir gera or
kestrą visus linksmins. Kviečiam vi
sus ateit ir linksmai abi dienas pra
leist tyrame ore. 7 d. bus traukia
mos dovanos, tad visi būkite, nes 
laimėję dovanas galėsite ant vietos 
atsiimt.

Rengėjai.
(209-210)

šeštadien., Rugsėjo 5, r936

CLEVELAND, OHIO I
Liet. Mažų Namų Savininkų susi

rinkimas įvyks 9 d. rugsėjo, 7 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim keletą naujų ir labai 
svarbių klausimų apsvarstyti. Taipgi 
bus išduota keletas svarbių raportų 
iš centro ir konvencijos, kuri atsibu
vo Akrone.

Koresp.

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 190 kp. susirinkimas 

įvyks 10 d. rugsėjo, po numeriu 
16011 Walenta Rd., 7 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių prirašyti.

Koresp.

LOWELL. MASS.
A.L.D.L.D. 44 kp. šaukia visų na

rių susirinkimą nedėlioj, 6 d. rugsė
jo, 10 vai. ryto, Kliubo svetainėje, 
338 Central St. Visi nariai dalyvau
kite ,nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui, taipgi bus daug nau
jų svarbių klausimų, kurie reikia 
greitu laiku apsvarstyti.

Rast. J. M. K.

YONKERS, N. Y.
Alexander Smith & Sons audėjų 

unijos lokalas 2449 rengia linksmą 
išvažiavimą Labor Day, 7 d. rugsė
jo, ant Rusų Lotų šalę Jonelio., Tai 
yra visiems lietuviams .svarbu pa
remi šis lokalas, nes pelnas bus ski
riamas del organizavimo darbininkų 
į uniją. Virš metai laiko kaip šis 
lokalas kovoja del sugrąžinimo at
leistų darbininkų, kurie buvo praša
linti už unijinę veiklą.

Kviečia Lokalas.
(209-210) (209-210)

rsr NAUJOJE VIETOJE

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad misų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygy^a- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DtTTROIT, MICH.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.L.ZINS—
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,

Apvaikščiojimas ant Laivo
Lietuvių radio WHAT Stotis, ku

rią veda ponia Petronėlė Antanaitie
ne, apvaikščios savo dviejų metų 
sukaktuves ant laivo John Cadawa- 
lander, kuris išplauks nedėlioj, rugsė
jo (September) 13-tą dieną, nuo So. . 
Street Ferries, Pier No. 30, 10 vai. 
ryte. Ant laivo bus įvairių valgių ir 
gėrimų ir “waiteriu” patarnavimas. 
Tie programai yra vedami grynai 
lietuviški ir pašvęsti vien lietuvių 
reikalams. Tad visi nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti ir paremti' tą 
programą. Tikietas $1.25. Prašome 
tikietą nusipirkti iš kalno.

Rengėjai.
(210-214()

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. ekstra susirinkimas 

įvyks antradienį, 8 d. rugsėjo, 8 vai. 
vakare, Darbininkų svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių ir greitų dalykų apsvarsty
mui. Taipgi turėsim sudaryti planus 
kaip sėkmingiausiai padėt Kom. Par
tijos rinkimų kampanijai ir pasis
kirstyt darbus.

Sekr. K. R.
(210-211)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 7 d. rugsėjo, 8 vai. vaka
re. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug- svarbių dalykų apsvarsty
mui. Sekr. E. Z.

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia gražų 

išvažiavimą-pikniką 6 d. rugsėjo 
(Sept.), draugai J. K. Vaicekauskų 
kempėje prie Chenango upes, apie 
5 mylios nuo miesto. Ten bus žaislų 
ir plaukimo kontestas su “praizais”

Puikiai įrengtos 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 jūsų namus. Prašome 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street * Brooklyn, N. Y. '
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Philadelphijos Didysis Piknikas
Philadelphijos Lietuvių Pažangios Organizacijos Rengia

>Dienraščio “Laisves” Naudai Pikniką

S300 Dovanų Prie įžangos Bilieto. Pirma Dovana $100
BH1

M

■
BUS NEDELIOJE

Rugs. 6 Sept

ALCYON PARK
PITMAN, N. J.

Apie 500 StalųPradžia 10-tą valandą ryte.

ŠAUNI ORKESTRĄ ŠOKIAM

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

O* -'.' r.

L ■ *

Lyros Choras iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas D. Zdaniutes-Judzentavičienes.

7 ■

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

Rojus Mizara, “Laisves” Red aktorius Sakys Prakalbą
Puiki muzikalė programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Cho
ras, iš Brooklyno; Sietyno Choras, iš Netvarko; 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 i7 ’z $
tūkstančių žmonių. Daugelis jaunimo ir suaugusių atvyks iš kitų 
miestų. Atsiminkite, kad ant rytojaus bus šventa. Turėsite poilsio.

Parkas Nepaprastai 
Gražus ir Patogus

Didelis Ežeras
Maudytis ir laivais važinėtis.

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 ten yt 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. Pitmane pastebėsit didoką juodą kaminą ir visą mies
tuką paskendusį žaliuojančiuose medžiuose. Visiems laimingos kelionės.
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ĮNEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS]
Pakelia Pieno Kainas

Sheffield Farms Co. prane
šė, kad i porą dienų pakels 
vartotojams pieno kainas po 
1c ant kvortos pieno ir pasu-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Demonstruokim Prieš 
Fašistą-Žudeiką

Dar syk| Vokietijos fašistų 
valdžia įžeidė Amerikos žmo
nių svetingumą. Ji atsiuntė 
Generolą Knight von Epp ir 
125 fašistų “mokslininkus,” 
kaipo delegatus į World Pow
er konferenciją, kuri įvyks 
Washington, D. C.

Generolas von Epp jau 1901 
tais atsižymėjo kaipo žudeika, 
kuomet jis kraujuose nuslopi
no chiniečių sukilimą prieš 
imperialistus. Po jo komanda 
1904 metais tūkstančiai Afri
kos gyventojų buvo nužudyta. 
Jis atakavo Bavarijos Sovietų 
valdžią 1919 metais ir nužu
dė tūkstančius Munich darbi
ninkų.

Nors sakoma, kad jis atva
žiuoja kaipo delegatas į mi
nėtą konferenciją, vienok šio 
fašisto vyriausias tikslas gauti 
paskolų rėmimui Hitlerio karo i 
planų.

Vokietijos-Amerikos Preky
bos Taryba rengia jam pietus 
Šią subatą, rugsėjo 5 d. Ban- 
kierių Kliube, 120 Broadway. 
Komunistų Partijos Distrikto 
Komitetas atsišaukia į visus 
taikos mylėtojus masiniai pi- 
kietuoti tą vietą šią subatą, 
kaip 12 vai. dieną.

Darbininkų Mokykla Prade
da Naują Terminą

Pasižymėjus New Yorko 
Darbininkų Mokykla neužilgo 
laikys rudeninį terminą. Su 
rugsėjo 8 d. prasidės mokinių 
registracija, šį terminą bus 
duodama labai svarbių ir in
teresingų kursų. Pavydžiui, 
Anna Rochester, autorė “Rul
ers of America,” duos specia
li šešių savaičių kursą “Finan
sinis Kapitalas Amerikoj.” A. 
B. Magil, “Daily Worker” šta
bo narys, duos kursą apie fa-. 
Mistines tendencijas Amerikoj. 
Taipgi bus ir kursų apie mok
slą ir techniką.

Norintieji daugiau informa
cijų ir katalogo, rašykite: 
Workers’ School, 35 East 12th 
St., Room 301, New York City.

Numiręs Vyras Užmušė Vie
ną, Sužeidė Tris

Šiandien Dar Galite Gauti 
Vietą Buše Važiavimui

J “Laisvės” Pikniką
šiuo norime priminti visiems 

norintiems važiuoti į philadel- 
phiečių rengiamą “Laisvės” 
naudai pikniką, kad šiandien 
yra paskutinė proga užsitik
rinti vietą bosuose. Kurie 
šiandien neužsiregistruos, ga
lės važiuot tik tada, jei liks 
vietų, susėdus iš anksto užsi
registravusiems.

Užsiregistruoti galima pas 
J. Jušką, 79 Hudson Ave., 
Central Brooklyne, ir “Lais
vės” raštinėj, 427 Lorimer 
St., Williamsburge. Bušo tikic- 
to kaina tik $2 į abi pusi.

Bušai išeis sekmadienį, 6 
rugsėjo (Sept.), 8:30 ryto 
nuo 40 Hudson Ave., Central 
Brooklyne, ir 9 vai. ryto nuo 
“Laisvės” 427 Lorimer St., 
Brooklyne (Williamsburge).

Norintieji važiuoti, kaip iš 
anksto registruoti, taip ir ne
registruoti, prašomi nesivė- 
luoti, nes visi vieno nelauks.

Piknike dainuos iš trijų val
stijų 5 chorai, o sykiu ir mū
siškis Aidas, taip pat mūsiš
kiams Mizarai ir Zablackui 
teks išpildyti prakalbinę dalis 
programos. Svečių bus priva
žiavę bent iš 5 valstijų ir tūk
stančiai pačių philadelphiečių. 
Prie iš anksto pirktų įžangos 
tikietų yra 17 dovanų pini
gais, pirma—šimtas dolerių ir 
mažiausia—$5.

Piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, 6 rugsėjo, nuo 10 vai. 
ryto iki pusiaunakčio, Alcyon 
Parke, Pitman, N. J. Važiuo
jantieji mašinomis kelrodį ra
site kitam puslapyje telpan
čiam skelbime.

Bušų Komisija.

Dvi Saužudystės Gazo 
Eksplozijose

Pareiškė Viešą Padėką LDS Pirma Kuopa Turi 
Už Greitą Veikimą

Wm. Z. Foster, Komunistų 
Partijos Nacionalis Rinkimų 
Komiteto pirmininkas, paskel
bė viešą padėką New Yorko 
komunistams ir simpatikams 
už viena diena sukėlimą $10,- 
010.93 rinkimų iždan. Tos 
sumos prireikė atmokėti radio 
kompanijoms ir kitas skubias 
bilas, kurių neapmokėjimas 
laiku būtų reiškęs pakirtimą 
arba sutrukdymą svarbios da
lies rinkimų programos. Fos- 
teris rašo:

“Paaukavimas pilnos dienos 
algos per šimtus darbininkų 
parodo rūšį ir spėką mūsų na
rių. Matant tokį puikų pavyz
dį, aš neįsivaizdinu, kad kitų 
valstijų nariai pasiliktų savo 
pareigose link mūsų kovingos 
kampanijos iždo...”

Keletą Ligonių
Lietuvių Darbininkų 1-mos 

kuopos susirinkime pereitą 
ketvirtadienį buvo pranešta, 
kad susirgo kuopos narė d. O. 
Endziulienė. Taipgi dar tebe
guli ligoninėj d. Zajankaus-

Isadore Mosson, 56 metų, 
važiavo automobiliu Eight 
Ave., prie Columbus Circle. 
Bevažiuojant, Mosson numirė 
nuo širdies ligos ir automobi
lis liko be valdytojo. Mirusio 
koja dar vis buvo prispaudus 
gaso prietaisą ir tas automo
bilį varė pirmyn. Be valdytojo 
automobilis šonu drožė į tak- 
sę, pervažiavo skersai gatvę, 
užkabino kitą karą, užvažia
vo ant šaligatvio, šonu atsimu
šė į namą ir mirtinai sukriu- 
šino Isaac Margolies, 45 me
tų. ir sužeidė jo draugą Geor
ge Colgan, 34 metų. Tada au
tomobilis pavažiavo šaligatviu 
iki kampo, kur parmušė Mor
ris Fisher, 31 metų ir Richard 
d’Ambrosio, 30 metų. Ten au
tomobilis ir sustojo.

Dviejose New Yorko dalyse 
gazo eksplozijomis nusižudė 
du asmenys. Pirma saužudys- 
tė įvyko žemojoj East Sidėj, 
9:30 vai. ryto. Knickerbbcker 
Village gyventojas Benjamin 
G. Smith, 52 metų, atsisuko 
gazą, kuris pasiskleidė po 
kambarį, ir užsidegė degtuką. 
Eksplozija jį užmušė ir to 
namo langus išdaužė.

Antra saužudystė įvyko 
180 East 79th St. name. Ten 
gyvenanti Edith Rothstein 
Lustig taipgi tuo pačiu būdu 
nusižudė.

J. Klimaitis Sunkiai Serga

Policija Apsigavo
Ohrbach’s moteriškų drabu

žių krautuvės, E. 14th St., 
New Yorke, streikas tęsiasi. 
Šį ketvirtadienį masinis pikie- 
tas neįvyko, del nežinomos 
priežasties pikietai nepasiro
dė, gal atidėjo geresniam pri
sirengimui. Ginkluota policija 
Iškranksojo visą vakarą ir 
prirengtas policijos vežimas 
likosi tuščias, nabagai turėjo 
išsiskirstyti nieko nepešę.

Kaimietis.

Draugas Juozas Klimaitis, 
LDS 1 kuopos narys, mūsų my
limos dainininkės Aldonos Kli- 
maitės tėvas, jau senokai, ser
ga, pastarosiomis dienomis jo 
padėtis gana kritiška. Penkta
dienį jam turėjo būt padaryta 
operacija. Jis serga plaučių 
plėvių įdegimo liga, “pleu
risy.” šiuos žodžius rašant 
operacijos pasėkos dar neži
nomos.

Ligonis randasi St. Catheri
ne ligoninėj, Bushwick Ave., 
prie Maujer St., Brooklyn, 
Ward D & T. Lankymo valan
dos antradieniais, ketvirtadie
niais ir sekmadieniais nuo 3 
iki 4 po piet ir nuo 7 iki 8 v. 
vakaro. Linkime draugui lai
mingai nugalėti sunkią ligą.

Pastaba:
St. Catherine ligoninėn be 

paso neleidžia. Norintiems ap
lankyti, jo duktė Aldona pa
liks vieną pasą d. Sinkevičiū
tės žinioje, “Laisves” raštinėj.

LDS N.

Draugė Paršonienė Serga
ALDLD 24-tos kuopos narė, 

draugė Grasilda Paršonienė 
sunkiai serga, guli lovoje.

Prašome kuopiečius ir vi
sus pažįstamus ir pažįstamas 
atlankyti ją. Ji guli savo gy
venamuose kambariuose, 65 
H u d s o n Avė nue, Central 
Brooklyne.

J. Juška.

Gražios Rankos Nuteisė 
Neištikimą Vyrą

Gražios baltos rankos ir 
nudailinti pirštų nagai Irving 
Gingold kainuos $15 į savaitę, 
kuriuos jis turi mokėti savb 
pačiai.

Jo pati patraukė jį teisman, 
reikalaudama “alimony”, nes 
jis ją apleido. Irving teisino
si, kad jis esąs bedarbis ir 
jau daug laiko nedirbęs, bet 
jo pati atkirto: “Teisėjau, pa
žiūrėk į jo rankas.”

Teisėjas pamatė porą labai, 
gražiai užlaikytų rankų,, tai 
be atidėliojimo nusprendė, 
kad Irving savo pačiai turi 
mokėti $15 į savaitę. Jo pati 
sakė, kad jos vyras dabar gy
vena brangiuose New Yorko 
viešbučiuose.

Rakandą Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Generalis 700 rakandų dar
bininkų streikas užsibaigė lai
mėjimu darbininkams. Strei
kas tęsėsi dvi savaites ir jau 
37 šapos priėmė darbininkų 
reikalavimus. Dar tik penkios 
mažos šapos nesutiko su rei
kalavimais, bet unija atskirai 
ves streiką prieš jas.

Darbininkai išsikovojo 40 v. 
darbo savaitę, pripažinimą 
unijos, ir pakėlimą algos. 
Unija praneša; kad laike 
streiko narių skaičius pasidvi- 
gubino.

kas. Pastarasis daug pagerė
jęs, bet dar turėsiąs ilgokai 
pagulėti. Taipgi M. Plepys yra 
susižeidęs ranką. Kaipo tokia 
liga jis neguli lovoj, bet laiš
ku nusiskundė ilgai negalįs 
dirbti. Draugė A. Kitanienė, 
pranešama, daug sustiprėjusi, 
tikimasi greit pasveiksiant. 
Draugė Rose Bubelis jau atsi- 
maldavo,' pasveiko.

Kadangi šis susirinkimas vi
sai nebuvo garsintas, tad į jį 
susirinko tik vidutinis skaičius 
narių. Dėlto nutarta LDS 3-čio 
Seimo raportą atidėti seka
mam susirinkimui.

Išrinkti delegatai į LDS 
3-čio Apskričio konferenciją, 
kuri įvyks 20 šio mėnesio, 
408 Court St., Elizabeth, N. 
J. Delegatais apsiėmė Sasna, 
Wareson, Siurba, Pranaitienė, 
Gaitis, Gužas, Levanienė, Ma- 
želienė, Taras, Joneliūnas.

Kuopos nenuilstantis vaji- 
ninkas, J. Grubis, ir vėl turė
jo 2 nauju nariu: vieną į vai
kų skyrių, kitą į suaugusių. 
Jam vajus niekad nepasibai
gia. Visiems reiktų, jį pasekti.

Rep.

Albert Lee Kompanija ski
ria $25,000 dovaną už sutei
kimą informacijų, kurių pa- 
gelba būtų galima sugauti plė
šikus, apvogusius William Coe 
šeimą ant $400,000 vertės 
brangakmenių.

Williamsburgo Federally 
Namą Budavojimas

Pranešama, kad jau pradė
tas aktualis darbas budavoji- 
mui valdžios finansuotų namų 
Williamsburge. Numatoma, 
kad tie namai, kurie kainuos 
$12,500,000 pabudavoti, bus 
užbaigti ateinančio meto rug
sėjo mėnesį. Juose gyvens 
5,600 žmonių.

Prie Graham Ave. ir Stagg 
St. jau baigiama budavoti 
pradinė mokykla num. 49, ir 
sveikatos centras ant Maujer 
St., tarpe Manhattan Avė. ir 
Graham Ave., taipgi baigia
mas.

Sunday Workerio Vajus

Darbo Dienos Radio
Darbo Dieną (Labor Day), 

pirmadienį, 7 rugsėjo, lygiai 
10:15 vakaro (New Yorko 
dienos šviesos taupymo laiku), 
per radio bus girdima po visą 
šalį antroji Browderio prakal
ba. Komunistai ir simpatikai, 
pasinaudodami šventadienio 
vakaru, galėtų sudaryti gru
pes klausytojų savo namuose, 
tuomi supažindintų daug žmo
nių su komunistų programa, 
o kai kur būtų galima sukelti 
ir aukų rinkimų reikalams. 
New Yorke girdėsis iš stoties 
WJZ.

New Yorko komunistai yra 
nusistatę gauti 20 tūkstančių 
naujų skaitytojų “Sunday 
Workeriui.” Tam darbui pra
šo ir tikisi talkos iš kiekvieno 
progresyviško darbininko. Mi
nėkite, kiekvienas naujas “S. 
W.” skaitytojas bus ramstis 
prieš ateivių persekiojimą, 
prieš fašizmą ir karą.

“Sunday Workerio” metinė 
prenumerata yra $2 metams. 
Taip pat galima ir savaitė nuo 
savaitės mokėti po 5c, kada 
atneša į namus. Siųskite pre
numeratą arba savo reikalavi
mą atnešt kas savaitę į namus 
sekamu antrašu : Sunday Wor
ker, 50 E. 13th St., New York, 
N. Y.

Manhattan Intoxication teis- 
mabutyje penki girti draiveriai 
tapo nubausti $100 arba 10 die
nų kalėjimo.

Fornišiuotam kambaryje, 244 
E. 58th St., rastas gazu nusi
nuodijęs Norman Kenny, 52 
metų.

kų.
Tuo tarpu New Yorko vals

tijos farmeriai rengiasi pa
skelbt pieno “šventę”, jei pie
no perkupčiai nepakels jiems 
mokestį iki $3 už šimtą svarų 
pieno.

Gi vartotojai per savo uni
ją, taipgi moterų organizaci
jos, ypatingai Progresyvių 
Moterų Taryba veikia, kad iš
vengti pakėlimo pieno kainų. 
Jie skaitlinėmis įrodo, kad 
pieno kainas kelti nėra reika
lo, nes ir be to perkupčiai ga
lėtų pakelti farmeriams rei
kalaujamą mokestį ir dar tu
rėti patys gerus pelnus.

Visi privalom protestuot 
prieš pabranginimą pieno, nes 
tai skaudus smūgis biednuo- 
menei.

Sudegė Bažnyčia
Desėtkai žmonių buvo išva

ryti iš namų apsisaugojimui 
nuo pavojaus, kuomet gaisras 
grasino n u g r i a u t i Central 
Presbyterian bažnyčios penkių 
augštų bokštą.

Gaisras prasidėjo apie 10 v. 
vakare, ir neužilgo įgriuvo 
bažnyčios stogas. Keletą mi
nučių prieš įgriuvimą, 35 ug
niagesiai buvo užsilipę ant to 
stogo, bet jie laiku prasiša
lino. Trys tūkstančiai žiūro
vų buvo prisirinkę pasižiūrė
ti gaisro, kuris buvo matomas 
keletą mylių. Ta bažnyčia, 
kuri randasi ant kampo Jef
ferson Ave. ir Marcy Ave., 
tapo visiškai sunaikinta.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 7 d. rugsėjo, “Laisvės” 
svetainėje, 8 vai. vakare. Visi drau
gai susirinkite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvartymui.

A. Bakaitis.
(209-210)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos. kuopos susirinki

mas jvyks ketvirtadienį, 10 d. rug
sėjo (Sept.), 8 vai. vakare, “'Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer St. Vi
si nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi nepamirškite duokles užsimo
kėti ir naujų narių atsivest.

Valdyba.
(210-211)

PARDAVIMAI
PARDUODAME karčiamą su restau

racija. yra 14 fornišiuotų kamba
rių, visi išrandavoti, vieta randasi 
ant bizniavo kampo. Mes esam išlai
kę šį biznį toje vietoje per 13 metų. 
Dabar norime parduoti. Viskas įtai
syta sulyg vėliausios mados. Parduo
sime nebrangiai. Nusipirkę darysite 
gerą pragyvenimą. Turiu parduot 
greit. Vieta yra su pilnais laisniais. 
Antrašas: 498 Ferry St., Newark, 
N. J. Tel.: Mitchell 2-9356.

(210-216)

PARDUODAME vienos šeimos medi
nį namą, Richmond Hill (North 

Side) dalyje. Savininkas tiesiai par
duoda—nėra jokių agentų. Namas 
geram stovyje, turi 8 kambarius, 4 
yra miegami kambariai šviesūs ir 
dideli, dviejuose kambariuose Įvesta 
vanduo; yra 2 maudynės; didelė kuk- 
nia, šiluma ir yra užpakalyje dide
lis plotas žemės. Namas randasi arti 
prie visų transportacijos stočių, ir 
prie krautuvių. Užlaikymas namo la
bai mažas. Del platesnių informacijų 
kreipkitės sekamai:

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

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuoti kamba

riai. Viskas naujai ištaisyta ir nau
jai išfornišiuoti. Užlaiko lietuviai. 
Kambariai porom arba pavieniam; 
garu apšildomi; kaina labai prieina
ma. Labai patogioje vietoje, arti 
prie subway ir eleveiterių, arti res
tauracijų. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
202 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

(208-214)

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais;
□—----------------------------------------- L------------------------------------ [g

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

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

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

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 F 

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
.............................................. ■. ---------------------

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 svor| ir kainas.

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




