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NAZIŲ VADAI PLŪDO ŽYDUS KAIPO BŪK “SOVIE
TŲ VALDOVUS” IR KOMUNIZMO “AUTORIUS”

fašistai
Franci- PARYŽIUS. — Francijos 

karo veteranų organizacijos 
komitetas užgyrė socialisto 
ministerio pirmininko Blu- 
mo “bepusiškumo” politiką,

MAŽUMA NURODĖ FAŠIZMO PAVOJŲ PAČIOMS 
FRANCIJAI IR ANGLIJAI

KRISLAI
Baisi tragedija.
Trockistiniai nuodai.
Nelaimingas “didvyris.”
Irgi atsiminimai.
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Francijos valdžios priešaky
je stovi socialistas Blum. Is
panijos valdžiai vadovauja so
cialistas Caballero. Ispanijos 
fašistai tūkstančiais žudo Is
panijos socialistus, komunis
tus ir kitus darbininkus. Ispa
nijos fašistams visokią karinę 
pagelbą teikia Vokietija ir 
Italija. Tuo tarpu Francijos 
socialistų valdžia ne piršto 
nepajudina, kad padėti Ispa
nijos valdžiai. Francijos val
džia netgi griežtai uždraudė 
išvežti iš Francijos ginklus Is
panijos tiesotai socialistų val
džiai!* U

Tikrai baisi tragedija. Jeigu 
šiandien Ispanijos fašistai lai
mės, rytoj Francijos 
taip pat apsidirbs su 
jos liaudies frontu.

I

Ir tik Francijos Komunistų 
Partija pakėlė balsą už Ispa
nijos kovotojus. Ji prašo, ra
gina ir šaukia Francijos socia
listus eiti pagelbon jų kovo
jantiems draugams Ispanijoj. 
Ji šaukia Francijos valdžią 
neleisti Ispanijoj fašistams pa
skersti demokratiją. Francijos 
Komunistų Partijos sekreto
rius drg. Thorez šaukia: “Var
dan darbininkų klasės unaro, 
vardan liaudies fronto unaro, 
vardan Francijos unaro, ta 
blokada, kuri žudo mūsų bro
lius Ispanijoje ir žudo taiką, 
turi būti nuimta.”

Niekas, žinoma, nenori ir 
neragina, kad Francijos val
džia siųstų armiją padėti Is
panijos kovotojams. Tai reikš
tų karą. Bet pilnai legališkai 
Francijos liaudies valdžia gali 
parduoti Ispanijos liaudies 
valdžiai ginklų. Tai nebūtų 
joks sulaužymas jokio tarp
tautinio pakto bei įstatymo. 
Bet Francijos socialistai to 
nedaro!

į Socialistų 
tą partiją, 
komunistus,

Jau pradėjo veikti trockis- 
tiniai nuodai Amerikos Socia
listų Partijos viduriuose. Troc- 
kininkai, suėję 
Partiją, žlugdo 
kursto ją prieš 
prieš bendrą frontą, prieš rė
mimą Ispanijos kovotojų.

Mes sakėme, kad taip bus. 
Dabar patys draugai socialis
tai (da ne visi, tiesa) prade
da pamatyti, kad trockistiniai 
nuodai sues jų partiją, jeigu 
jie nuo jų neapsivalys.

srnsonas 
tik di- 
pagelba

Juozas Stilsonas užsispyrė 
padaryti save kankiniu ir did
vyriu. Sklokos No. 2 organe 
rašė jis savo atsiminimus, 
apie tai, kaip jis buvo areš
tuotas anais metais, 
didžiuojasi, kad jis 
džiausio pasiryžimo 
jsipiršo, įsisiūlė policijai, kad 
jį suareštuotų. Policija jo ne
pažino, nepripažino Stilsonu, 
dūmino jį, kuomet jis mušėsi 
į krūtinę ir sakė, kad jis yra 
tas Stilsonas, kurio policija 
įieško. Tiktai po ilgo ir dide
lio vargo pavyko jam įtikinti 
policiją, kad jis yra Stilsonas.

Jis mano, kad jis labai gud
riai už durną ir melagę pas
tatė mūsų draugę Karosienę 
tos pačios policijos akyse. Sa
ko jis, kada “Kovos” adminis
tracijos kambarin įsiveržė po- 
licij.ąrtr reikalavo Stilsono, tai 
dra^^Kąrosienė, dar jauna 
ir būdama, pasakė
polįpįjąi^'kad Stilsono ten nė
ra. ’ Tafta jis, senas, “gudrus” 
politikierius, pašoko ir “did
vyriškai” pasisakė, kad tai ji
sai, tai Juozas Stilsonas, prieš 
policiją stovi, kad tai jo, Juo
zo Stilsono, policija jieško. 
įsivaizdinkite, kaip 
“rausti iŠ sarmatos” mūsų jau
na draugė Karosienė. Mūsų 
didvyris Juozas Stilsonas ėmė

turėjo

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

uzuy SAUKIA KARAN PRIES SOVIETUS
Francijos Veteranai Remia 

Bešališkumą Link Ispanijos

nijos respublikos ir fašistų. 
Organizacijoj yra 4,000,000 
pasaulinio karo ex-kareivių. 
Jų valdybos dauguma susi
daro iš dešiniuojančių vadų.

Bet Francijos Generalč 
Darbininkų Konfederacija 
su 5.000,000 narių reikalau
ja, kad valdžia praleistų 
ginklus Ispanų respublikos 
valdžiai, kuri nori jų pirkti 
iš Francijos.

5,000 Katalonijos Mili
cininku Talkon Madridui

MADRID. — Iš Kataloni
jos provincijos atvyko 5,000 
liaudies milicininkų ginti 
Ispanijos sostinę Madridą 
nuo fašistų. Pranešama, 
kad respublikos valdžia 
duoda Katalonijai trečdali 
aukso iš Ispanijos Banko už 
veiklią talką karui prieš fa
šistus.

Pradžioj fašistinio sukili
mo Ispanijos Bankas turėjo 
$700,000,000 aukso.

Valdžios žiniomis, respub
likos gynėjai apsupo eilę fa
šistų valdomų miestelių ir 
atmušė priešus srityj Tala
vera de la Reina.

Hearsto Spaudos Blofai 
Apie Žadėjimą Priimt Fa

šistus j Ispaną Valdžią
LONDON. — Pasak pra

nešimu amerikiniams fa
šisto Hearsto laikraščiams, 
tai socialistas Ispanijos mi
nisteris pirmininkas Cabal
lero būk sutikės derėtis su 
fašistais sukilėliais apie 
“naujos valdžios sudarymą 
bendrai su fašistais.”
Caballero užginčijo ta “suti
kimą” kaipo fašistų paleistą 

išmislą
Todėl Hearsto spauda su

švelnino pirmesnį savo pra
nešimą ir dabar skelbia, būk 
Caballero žadąs perorgani
zuoti Ispanijos valdžią taip, 
kad jinai tiktu “visai tau
tai”.

MASKVA.—Teisman pa
duota 36 tarnautojai soviet 
tini o šaldytuvu trusto. Jie 
kaltinami, kad suvogę bei 
išeikvoję 1,700,000 rublių.

ją ir “numaskavo” policijos 
akyse!

Ir šitas žmogus dabar, po 
17 metų, didžiuojasi tuo visu 
savo elgesiu !

------------ -----------------------------------------------------------a---------------------

Anglijos Darbo Uniją Kongresais Užgyrė 
“Bepusiškumo” Politiką Linkui. Ispanijos

PLYMOUTH, Anglija.— panijoj, 
Anglų Darbo Unijų Kon-[Francijos • fašistai 
gresas didele dauguma bal
sų nutarė, kad Anglijos val
džia nesikištų į karą tarp 
Ispanijos respublikos ir fa
šistų. Kongresas atmetė 
Namų Rakandų Darbininkų 
Unijos pataisymą prie tos 
rezoliucijos. Pataisymas rei
kalavo, kad valdžia laisvai 
praleistų ginklus ir amuni
ciją Ispanijos Liaudies 
Frontui, ir nurodė, kad Mu
ssolinis ir Hitleris kaip rė
mė, taip teberemia Ispanijos 
fašistus.

Kalbėdamas už Anglijos 
paramą Ispanijos respubli
kai, William Zak priminė, 
kad jeigu fašistai laimės Is-

NAUJAS SUKILIMAS PORTUGALIJOS ARMIJOJ 
IR LAIVYNE PRIEŠ FAŠISTUS

PORTUGALŲ VALDŽIA RĖKIA PRIEŠ KOMUNIZ
MO VYSTYMĄSI LAIVYNUOSE

L O N DON. — Exchange 
Telegraph žinių agentūra 
rugs. 11 d. pranešė, kad pe
reitą ketvirtadienį išsiveržė 
naujas sukilimas Portuga
lijos armijoj ir laivyne. Pir
mas sukilimas įvyko antra
dienį dviejuose karo laivuo-' 
se. Antradienio sukilimas 
buvo nuslopintas kanuolė- 
mis iš Portugalijos sostinės 
Li^bonos tvirtovės.

K e t virtadienio sukilime 
jūrininkai užmušė kelis fa
šistinius oficierius viename 
karo laive Lisbonos prie
plaukoj. Šį laivą taipgi 
bombardavo p r i e p laukos 
forto kanuolės.

Armijos maištuose karei
viai suėmė ir įkalino taipgi 
kelis fašistus oficierius. Fa
šistinė Portugalijos ministe
rio pirmininko Salazaro val
džia bando užginčyt antrąjį 
sukilimą.

Salazar atsišaukė į kitų 
šalių kapitalistines valdžias 
neleist išsivystyt komuniz
mui savo karo laivynuose,- 
idant nesusidarytų “tarp
tautinis raudonasis laivy
nas.”

Portugalijos jūrininkų 
sukilimą prieš fašistinę dik
tatūrą ir prieš rėmimą Is
panijos fašistų Salazar va
dina “užsieninių bolševikų 
darbu,” nenorėdamas pripa
žint fakto, kad pačioj Por
tugalijoj smarkiai auga re
voliucinis judėjimas darbi
ninkų, jūrininkų ir karei
vių.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjis (September) 12, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

tuomet sukils ir 
prieš 

Liaudies Fronto demokrati
nę valdžią, o Francūzų fašis
tam taipgi padės Hitleris ir 
Mussolinis. Ro to gi sektų 
ir fašistinis sukilimas An-

Bet dešinesnieji Darbo 
Unijų Kongreso vadai argu
mentavo, kad. jeigu Anglija 
praleistų karo reikmenis Is
panijos respublikai, iš to ga
lėtų išsivystyti naujas pa
saulinis karas.

Kongresas, tačiaus, priė
mė rezoliuciją, kad Anglija 
panaudotų savo intaką, 
idant priverst Portugalijos 
valdžią neremt Ispanijos fa
šistų.

Portugalijos fašistine val
džia nepasitiki ir žemesniais 
savo valdininkais; todėl rei
kalauja, kad jie visi prisiek
tų jai ištikimybę.

Washington. — Skaitliuo- 
jama, kad iki kitų metų ru
dens reikėsią valdiškomis 
lėšomis šelpti 500,000 far- 
merių šeimynų, nukentėju
sių nuo sausros; tam teksią 
išleist po $20,000,000 kas 
mėnesį.

50,000 Vokiečių Jaunuolių 
Karo Muštras su Lopetomis

NUREMBERG, Vokieti- 
ja.—Hitleriui ir nazių par
tijos suvažiavimui rugs. 10 
d. buvo suroušta paroda 50,- 
000 jaunuolių iš verstinų 
darbų* stovyklų. Jie buvo 
kareiviškomis uniformomis 
aprengti, į pulkus surikiuoti 
ir maršavo kaip reguliariai 
kareiviai su tuo tik skirtu
mu, kad vietoj ginklų kiek
vienas nešė lopetą ant pe
ties. Jie priversti giedančiai 
vienu balsu sveikinti Hit
lerį.

Anglai Madride Mokinasi 
Apsisaugo! nuo Nuodų Dujų
MADRID. — Nariai Ang

lijos atstovybes Madride 
praktikuojasi gerai užsidėti 
maskas nuo nuodingų dujų, 
jeigu fašistų lėktuvai pradė
tų mėtyti nuodų bombas ant 
miesto.

50,000 Prancūzą Strę' Šerių 
Užėmė Fabrikus Lillėj

PARYŽIUS. — Lille mie
ste ir apskrity j, Franci jo j, 
streikuoja 50,000 metalo 
darbininkų ir audėjų. Strei- 
kieriai laiko užėmę dirbtu
ves, įki fabrikantai paten
kins jų reikalavimus.

Šie streikai kilo iš to, kad 
kompanijos nemokėjo darbi
ninkams tokios algos, kaip 
buvo žadėję po šio pavasa
rio streikų. Be to, streikie- 
riai reikalauja 40 nuošimčių 
daugiau algos.

Clermont-Ferrande auto
mobilių gumų streikieriai 
sugrįžo darban, kada kom
panija patenkino pamati
nius jų reikalavimus.

Respublikiečiai Užėmė 
Didesnę Pusę Alcazaro

HENDAYE, Francija. — 
Gautomis žiniomis, Ispani
jos respublikiečiai yra už
ėmę jau didesnę pusę Alca- 
zaro miesto—tvirtovės; bet 
1,200 fašistų karo akademi
jos studentų, oficierių ir ka
rių vis dar atkakliai ginasi 
likusioje Alcazaro dalyje.

Respublikiečiai išlaikė Al- 
cazarą apsuptą jau septy
nias savaites. Jie pakartoti
nai siūlė apgultiems fašis
tams išsiųst iš miesto bent 
moteris su vaikais, idant ap
saugot jų gyvybę; bet fašis
tai nieko neišleido už mies
to sienų.

Streikais Spiria Francijos 
Valdovus Praleist Ginklus 
Ispanijos Respublikiečiam

PARYŽIUS. — Streikas 
prieš išmetimą vieno darbi
ninko iš Michelin auto, gu
mų fabriko išsivystė į strei
ką už praleidimą ginklų Is
panijos Liaudies Frontui.

7,000 revoliucinių darbi
ninkų užėmė fabriką; tuo
met fašistiniai elementai 
užėmė policijos stotį, pro
testuodami prieš “raudo
nuosius.” Pašaukta tvarkai 
daryti policija visų pirma 
išmetė fašistus iš stoties.

Vedama desėtkai streikų, 
idant priverstų valdžią pra
leist karo reikmenis Ispani
jos respublikai.

Ispanų Fašistai būk “Suka
poję” Respublikiečių Būrį

BURGOS, Ispanija, rugs. 
10.—Fašistų komandieriai 
giriasi, kad “sukapoję” res
publikos gynėjų būrį tarp 
San Sebastiano ir Bilbao iš 
vakarų pusės, o rytuose nuo 
San Sebastiano atėmę pas
kutines kalvas iš respubli-

Hitlerio Propagandos Ministeris Smerkė 
Europos Šalis už “Paliaubas su SSRS

NUREMBERG, Vokieti
ja.—Nazių partijos suvažia
vime, Hitlerio propagandos 
ministeris J. Goebbels rugs. 
10 d. šaukė, kad “karas 
prieš bolševizmą darosi viso 
pasaulio reikalu,” ir statė 
Vokietiją pirmon vieton to 
karo fronte. Jis rėkavo, kad 
komunistinis judėjimas tai 
esąs vien tik “padaras žy
dų velniškų smegenų;” kei
kė žydus ir bolševikus kaip 
“pasaulio naikintojus;” pro
vokatoriškai melavo, būk 98 
iš kiekvieno 100 Sovietų Są
jungos valdininkų esą žy
dai, ir įspėjo kapitalistines 
šalis, kad žydai-bolševika*1 
joms padarysią taip, kair 
Sovietų Rusijoj ir Ispanijoj.

Tas Hitlerio gramofonas 
smerkė Europos šalių bur
žuaziją, kad jinai pakenčia 
komunistus ir palaiko “su-

San Sebastian, rugs. 11.— 
Ispanijos fašistai grasina 
vėl bombarduoti San Sebas
tianą, jeigu šiandien nepa
siduos respublikiečiai 
miesto gynėjai.

šio

Madrid, rugs. 11.—Ispa
nijos respublikos lėktuvai 
bombomis padegė fašistų 
lizdą Oviedo šiaur-vakariuo- 
se.

Corunna, rugs. 11.—Fa
šistai sužeidė vieną Ispani
jos respublikos karo laivą.

Burgos, rugs. 11.—Ispa
nų fašistai lėktuvų bombo
mis atakuoja respublikiečių 
miestus Toledo, Malagą ir 
Cartageną.

Teisia 53 už Rinkimą Suk
tybes Atlantic City, N. J.

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Už balsų vagystes, dara- 
šymus bei ištrynimus perei
tuose miesto komisijos (val
dybos) rinkimuose liko teis
man patraukti 26 republiko- 
nai ir 25 demokratai kaipo 
rinkimų prižiūrėtojai ir du 
kiti politikieriai. Tarp kal
tinamųjų yra policijos vir
šininkų, valdininkų, ir abie
jų partijų vietinių vadų.

labai 
cuk-

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai sako, kad Ispanijos 
respublikos sostinėje 
trūkstą pieno, mėsos, 
raus ir kitų valgių.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

puvusias paliaubas” su jais. 
Klausytojai čia suprato, kad 
Vokietijos nazių vadai rei
kalauja nutraukt diplomti- 
nius ryšius su Sovietų Są
junga.

Žydus ir bolševikus pana
šiai gerkliojo taip pat na
zių partijos “kultūros” di
rektorius Al. Rosenberg.

Londono “Times” kores
pondentas rašo, kad tokio
mis tiesioginėmis atakomis 
prieš Sovietų Sąjungą, na- 
ziai, matyt, stengiasi pri
vesti prie diplomatinių ry
šių nutraukimo tarp Vokie
tijos ir Sovietų šalies. Sako, 
kad apie tai jau kuris lai
kas eina “rimtos kalbos” 
tarp nazių vadų ir tarptau
tiniuose politikų rateliuose.

O diplomatinių santikių 
nutraukimas tai būtų įžan
ga į karą prieš Sovietus.
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ĮVAIRIOS žinios
Washington. — Republi- 

konų partijos vyriausias ko
mitetas nuo sausio iki rug
pjūčio 31 d. išleido jau $2,- 
524,950 agitacijai už išrin
kimą Landono ir kitų savo 
kandidatų. Šią didžiulę pi
nigų krūvą sudėjo atžaga
rei viškiausi buržuazijos gai
valai.

i

Chicago, Ill. — Šiandien 
prasideda konferencija va
dinamų “progresyvių”, sto
jančių už Roosevelto išrin
kimą prezidentu antrai tar
nybai. Dalyvaus New Yor- 
ko majoras La Guardia, se
natoriaus La Follette iš 
Wisconsino ir 73 kiti libera
lai bei “progresistai.”

Varsa va.—Sugrįžus Len
kijos diktatoriui gen. Rydz- 
Smigly iš Paryžiaus, kalba
ma, kad Lenkija gausianti 
3,000,000,000 frankų pasko
los iš’ Francijos geresniam 
Lenkijos apsiginklavimui. 
Užtat Lenkija sudrūtinsian
ti savo senąją sąjungą-su- 
tartį su Francija. .

ROMA.—Atvyko Anglijos 
fašistų vadas Sir Oswald 
Mosley tartis su mussolinie- 
čiais apie fašizmo įsteigimą 
Anglijoj.

Boston, Mass. — Techno
logijos Instituto mokslinin
kai atrado, kad ir mažyčiai 
raudoni kraujo kūneliai 
taipgi turi savo pulsą, ku
ris tvaksi panašiai kaip Šir
dis, tik daug tankiau.

i
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Kaip Tą Pavadinti?!
Sunku pasakyti, kuriais sumetimais 

^Naujienų” redaktorius paryškino savo 
penas melodijas prieš Sovietų Sąjungą. 
Gal ne tokiu augštu tonu, kaip pirmiau, 

"gal kiek tiek darnesniu balseliu, tačiau 
jis, pastaruoju laiku, betarpiškai duoda 
ir duoda tą pačią melodiją, nors jau ge
rokai įkyrėjusią visiems, kuriems teko 

„jos per veik 19-ką metų klausytis. Kai 
,“Naujienos” nesuranda argumento prieš 
Sovietų Sąjungą, tai bando pačios, anot 
tų žmonių, “iš piršto išlaužti,” ir pasista- 

’ Čiusios jį, kovoja Sovietus.
I' Andai (“Nauj.” už rugs. 5 d.) to laik
raščio redaktorius prirašė veik keturias 
špaltas apie “komunizmą krikščionišką” 

,jr “komunizmą bolševikišką.” Be abejo, 
bus žmonių, kurie, perskaitę straipsnį, 

.pamanys, kad “Naujienų” redaktorius ti- 
'ki savo raštui ir kad jame yra tiesos. Tas 
- verčia mus pasakyt kelis žodžius (daug 
rrašyti neturime noro ir laiko).
*• Pripažindamas, kad “bolševikiškas ko
munizmas nėra taip naivus, kaip krikš

čioniškas,” “Naujienų” redaktorius vis 
dėlto bando surasti tam tikrą palygini- 

•mą! Girdi, “krikščionybė stoja už tam 
tikros rūšies komunizmą, kurio pavyzdį 
galima matyti vienuolijose...” Toliau: 
“Rusijos bolševikai irgi, be abejonės, 

^skelbia (ir stengiasi praktikuoti) komu- 
•nizmą—apie ką liudija panaikinimas pri
vatinės nuosavybės, sukolektyvizavimas 
{žemės ūkio, ir 1.1. Vadinai itiriihe rei- 
”kala su dviem komunizmd’VūŠim. Nors •
• jiedvi įvairiais atžvilgiais viena nuo ant- 
;ros skiriasi, bet pamatinis jų principas 
-yra bendras.”
• Ištikrųjų, sunku argumentuoti su žmo
nėmis, kurie iš rimto dalyko bando pa
daryti juoką. Juk lyginti esamą tvar
dą Sovietų Sąjungoj ir vienuolynuo- 
use, tegali tik juokdarys ir juokui, o ne 
„rimtas žmogus rimtam laikraštyj.
" Mes norime čia pabrėžti vyriausiai ne 
“skirtumus tarp vienuolynų ir SSSR, bet 
^ą faktą, kaip “Naujienų” redaktorius 
;;pats pasigamina argumentą, kad juo pas
ukui mušus sau nepatinkamus žmones bei 
'•kraštą arba sistemą.

Kas gi šiandien sakė ar sako, kad So
vietų Sąjungoj jau yra komunizmas? So-
• vietų Sąjungos priešai—vyriausiai kleri- 
'kalai. Jis daro tai dėlto, kad tą pačią 
•sąvoką, tą pačią komunizmo mintį paže
minus, paneigus; kad parodžius, jog So v. 
{(Sąjungoj komunizmas jau gyvuoja, bet 
;yargo ten dar vis tebėra, tebėra ir nelygy- 
Ibės, nes vienas žmogus (pralavintas ar- 
!ba geriau dirbąs) uždirba daugiau už ki- 
^ą, nes nėra tos lygybės, apie kurią skel
bė komunistinės sistemos šalininkai, etc. 
„Vadinasi, sulyg jais, komunizmas nege
ras, neverta už jį stoti.
fe Na, ir “Naujienų” redaktorius pasiima 
’tą “faktą,” paduotą klerikalų, ir jį nau
doja išvien su “Draugu” parodymui, jog 
'“utopiškas yra ir bolševikiškas komuniz- 
<mas,” nors, sulyg ‘N.” redaktorium, jis 
’“pasirodė daug praktiškesnis, negu krik- 
Ironiškas...”
j; Mes jau ne kartą nurodėme ir dabar 
{priversti pakartot, kad So v. Sąjungoj dar 
•nėra komunizmo. Sovietų Sąjunga dar 
{tik tebežygiuoja į socialistinę sistemą, 
pirmąjį komunizmo laipsnį.
; Tarp komunizmo ir socializmo yra mil- 
•žiniškas skirtumas, kurį seniau Marksas 

) ar Leninas, o dabar d. Stalinas trumpai 
rapiklembia. Socialistinėj visuomenėj, 
{Stalinas nurodo, yra “lygios visų parei- 
<03 dirbti sulyg gabumo ir lygi visų dar
bo masių teise gauti už tai sulyg jų dar
bo.” Komunistinėj visuomenėj jau kas 

? kitas: “lygios visų pareigos dirbti sulyg 
qgabumo ir lygi visų darbo žmonių teisė

uti už tai sulyg pareikalavimų.” Taigi 
munizmas Sovietų Sąjungoj dar gan 

tolimas dalykas. Be panaikinimo skirtu-

x
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mų darbuose, be perauklėjimo žmonių, 
be pakėlimo gamybos, ir visos eilės kitų 
dalykų įvedimo, nebus galimas komuniz
mas.

Sovietų Sąjungos komunistai-bolševi- 
kai tą puikiai žino ir jie tą skelbia. Bet 
jų priešai ir priešai sovietinės sistemos, 
ypačiai, kaip nurodėme, lietuviški kleri
kalai, betarpiškai bliauna atbulai.

Užuot pasakius klerikalams, kad tai, 
ką jie plepa, yra netiesa, “Naujienų” re
daktorius, neva gindamas “bolševikišką 
komunizmą,” klerikalų “faktus” ima už 
gryną pinigą, prirašo arti keturias špal- 
tas polemikos su “‘Draugu,” galop pa
smerkia “bolševikišką komunizmą,” ir 
dėlto, matyti, jaučiasi atlikęs didelį dar
bą.

Matyti, tuo būdu jis troško sukritikuo
ti klerikalus ir dar nesantį “bolševikišką 
komunizmą.” Deja, jam nepavyko nei 
vienas nei kitas. Viską, ką “Naujienos” 
galėjo tuo pasiekti, tai suklaidinti vieną- 
kitą savo pasekėją!

MacNamaros ir Schmidto Išlaisvi
nimo Reikalu

Keletas dešimtų Amerikos intelektua
lų, visuomenes veikėjų ir darbo unijų va
dų pasiuntė laišką-prašymą F. J. Merri- 
am’ui, Calif orni jos gubernatoriui, del 
James B. McNamaros ir Matthew A. 
Schmidt išlaisvinimo.

Abu ši tiedu vyrai sėdi kalėjimuos del 
1910 metais įvykusios dienraščio “Los 
Angeles Times” budinko eksplodavimo, 
įvykusio laike griežto streikuojančių sta
tybos darbininkų su samdytojais streiko.

McNamara jau sėdi kalėjime 25 metus, 
o Schmidt—21 m. McNamara—seniau
sias už darbininkų reikalus kalinys pa
saulyj. Abu buvo energiški darbuotojai 
streike. Kaip pareiškimas nurodo, nei 
vienas iš jų nebenorėjo padaryti eksplozi
ją, kad iš jos asmenišką kerštą ant ko iš
liejus, bei asmeniškai pasinaudojus sau 
bei savo šeimoms. Viskas, ką jiedu darė, 
buvo daryta naudai streikuojančių darbi
ninkų, esančių Amerikos Darbo Federa
cijoj.

Pažymėtina, kad ADF lyderiai tuodu 
vyru pamiršo, panašiai, kaip jie pamiršo 
Tarną Mooney ir Billingsą.

Del McNamaros ir Schmidto išlaisvini
mo savu laiku padarė atsišaukimą d. Fos
ter ir Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas. Šis intelektualų-darbuotojų žygis 
yra tęsinys to darbo, bet puikus tęsinys. 
Prie to turėtų prisidėti visi organizuoti 
darbo žmonės.

“Visi Ramūs del Savo Rytojaus...”
Šitaip sako (per “Raud. Artoją”) ge

ležinkelietis d. Kazimieras Vitis, lietuvis, 
gyvenąs ir dirbąs Sovietų žemėj. Jo laiš
kelis “Raud. Artojui,” be kitko, sako:

Užaugau Lietuvoj—Viekšnių miestelyje. 
Iki karo dirbau ant gelžkelio. Minske gy
venu iš 1915 metų, nuo to laiko, kai imperia
listinio karo metu atsitraukėm iš Liepojaus. 
Vokiečiai okupantai mūsų uždirbtus pinigus 
išvežė, nieko neužmokėjo. Lenkai okupan
tai manęs į darbą, kaipo lietuvio, visai ne
priėmė.

Tiktai išvijus vokiečius ir lenkus okupan
tus prasidėjo mūsų ramus gyvenimas. Dir
bu gelžkelyje jau 32 metai, o tik sovietų lai
kais mano darbą taip augštai įvertina, kad 
keletą kartų net premijavo. Aš dabar su 
džiaugsmu stachanoviškai suspėju ne tik 
atlikt vagonų tepėjo darbą, bet atlieku ir rei
kalingą smulkų remontą. Man dabar jau 
62 metai, o eiti pensijon dar nesinori: link
sma dirbti su jaunaisiais, nors mano senat
vė sulyg staliniškos Konstitucijos gali būti 
ir nedirbant aprūpinta. Aš dabar uždirbu 
apie 400 rublių, užtai, kad tas, kas seniau 
visą amžių ėjo del kapitalisto, dabar eina 
mums patiems, mūsų senatvei, mūsų gražiai 
socialistinei visuomenei. Dirbi ir džiaugiesi, 
kad mūsų vaikams sukursime laimingiausią 
gyvenimą.

Man tenka kas mėnuo pervažiuoti trauki
niu nuo Lenkijos sienos iki Japonijos—per 
visą savo sovietinę tėvynę iš Vakarų į Rytus. 
Kelyje kaskart pastebi naujus namus, fabri
kus, auga nauji miestai. Kur seniau bujo
jo skurdas ir tamsumas, dabar prieš tavo 
akis kultūringi, šviesūs veidai, vaikų ranko
se knygos ir suaugusių rankose kny
gos, išaugo*1 augštai technika pramonė
je ir žemės ūkyje. Svetimšaliai piliečiai, 
važiuodami traukiniu, Stebisi, kad mūsų 
Azija savo tempais dabar pradeda net pra
lenkti kitas kaikurias Europines Sąjungos 
dalis. O juk nesenai ji buvo baisaus ištrė
mimo ir pą^ičių žvangėjimo šalimi, kur vie
ni tik caro žandarai ir būrelis eksploatatorių 
jautėsi laimingais. Dabar čia naujas, ne-

Svarbios Žinios 
Iš Lietuvos

Ispanijos Liaudies Frontui 
5000 Litų

Katino mieste liaudies 
frontas iki 1936 metų rug
pjūčio mėnesio 23 dienos tu
rėjo surinkęs 5000 litų Is
panijos liaudies fronto ko
votojams. Aukos plaukia ne
paprastai gausiai, nes di
džioji Kauno miesto gyven
tojų dalis simpatizuoja ko
vojantiems Ispanijos darbi
ninkams. Aukos renkamos 
nelegaliai, nes fašistų val
džia nepaprastai persekioja 
aukų rinkėjus.

Klaipėdoj Didžiuliai 
Suėmimai

Klaipėdoje įvyko stambūs 
areštai. Suareštuota virš 
20 revoliucinių darbininkų 
ir tarnautojų. Iš visko aiš
ku, kad įvyko provokacija, 
atsirado Klaipėdoj judošius, 
nes vienas klaipėdiškis bu
vo atvykęs į Šiaulius, tai ir 
jį žvalgyba areštavo Šiau
liuose ir išsivežė į Klaipė
dą. Žvalgyba surado revo
liucinių darbininkų spausdi
nimo mašinėlę, rotatorį ir 
daug literatūros.

Ir Kaune Areštai
Kaune taip pat areštuota 

keletas darbininkų. Be to, 
pas areštuotą Rozauską, sa
koma, rasta revoliucinės 
medžiagos ir spausdinimo 
mašinėlė, spaustuvės rai
džių ir spaustuvei įrengti 
įrankių ir chemikalų.

Areštuotas ir Kučinskas
Mažeikiuose areštuotas 

Kučinskas, buvęs nuteistas 
8 metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo, bet su kunigais iš
keistas ir išveštas į SSSįU 
Dabar grįžusiam Kučinskui, 
kaipo komunistui, sudaroma 
byla. /

Lietuvoj už Politiką Teisia
ma šimtai

Kaip skelbia spauda, Lie
tuvoje bus teisiama kariuo- 

’menės teismo rudens sezoną 
šios politinės bylos: teis 37 
suvalkiečius, apie 10 Utenos 
gimnazijos gimnazistų, apie 
60 Utenos apylinkės darbi
ninkų ir.valstiečių, apie 20 
Jonavos apylinkės darbinin
kų, apie 18 Ukmergės apy
linkės darbininkų ir valstie-

Williatn Ransom,
Amerikos Advokatų Asso- 
ciacijos prezidentas, kovo
jąs prieš vaikų darbo įsta

tymą ir kt. pažąngius 
sumanymus.

čių, apie 20 Veliuonos apy
linkės vasltiečių, apie 20 
Šiaulių darbininkų, apie 30 
Kauno darbininkų, apie 40 
Klaipėdos darbininkų, apie 
14 Juknaičių apylinkės dar
bininkų ir valstiečių. Be to, 
bus dar daug politinių bylų 
pavienių asmenų ir mažes
nėmis grupėmis.

Štai ką fašizmas daro Lie
tuvoje ir dar atsiranda U. 
S.A. Lietuvos fašizmo gar
bintojų.

Stropus Naujokų Ėmimas
Šiais metais nepaprastai 

yra stropus naujokų ėmi
mas, nes vyrai, kurie ne se
nesni kaip 35 metų ir neat
likę karinės prievolės, visi 
turi šaukimus stoti kariuo
menėn. Kas nestos laiku į 
naujokų ėmimo komisiją, 
įsakyta viršaičiams, seniū
nams ir policijai tuos varu 
pristatyti į ėmimo komisi-

menę tik komunistai, nors ir 
netarnavę kariuomenėje.

Lietuvoj Daug Streikų
Šiuo tarpu Lietuvoje vyko 

ir vyksta nemaža streikų. 
Streikavo nesenai Kaune 
statybos darbininkai, kepė
jai. Dabar streikuoja Kau
ne prie viešųjų darbų dar
bininkai, Marijampolės aps
krityje moleracijos darbi
ninkai ir Klaipėdos uosto 
krovikai. Daugiausia strei
kų kyla del mažo atlygini
mo.

Pabrango Mesa
Sudarius Lietuvai su Vo

kietija sutartį, visoje Lietu
voje staiga pakilo mėsos 
kainos. Pavyzdžiui, jautie
na ir veršiena pabrango 20- 
30 centų, o kiauliena apie 
40-60 centų už 1 kilogramą.

Mėsos pabrangimas skau
džiai palietė darbininkus ir 
smulkiuosius privati nių 
įstaigų tarnautojus, nes ir 
prieš mėsos pabrangimą, del 
mažų uždarbių, darbinin
kams mėsa sunkiai buvo 
prieinama, o dabar darbi-

(Tąsa 5 pusi.)jas. Nebus imami į kariuo-

Tautos Karas Prieš Tautą ir 
Civilis Karas

Daug žmonių galima išgirs
ti kalbant pasibaisėtinai apie 
Ispanijos civilinį karą. Dauge
lis net negali suprasti, kaip 
tai galima tos pačios tautos 
žmonėms taip kovoti. Ot, jų 
manymu, jeigu tokios skerdy
nės įvyksta tautos prieš tautą, 
tai kitas dalykas. Jiems atro
do, kad, va, susiduri mūšyje 
su kitos tautos kareiviu ir jį 
pataikai užmušti, tai visgi ne
sijauti papildęs tokį prasižen
gimą, kai kada užmuši savo 
tautos ir šalies žmogų, taip sa
kant, brolį.. . .

Kiti žmonės jau prieina ir 
prie to, kad net pritaria tai 
minčiai, būk reikia kitoms ša
lims įsikišti į Ispanijos reika
lus ir sustabdyti jos civilį ka
rą ; kaipgi tai, esą, galima taip 
leisti “broliui brolį” skersti. 
Ypatingai dabar tūli žmonės 
tos nuomonės prisilaiko, kada 
pradėjo ateiti balsas Anglijos 
buržuazijos apie reikalingu
mą bile Amerikos valstybei 
prie Ispanijos abiejų, kariau
jančiųjų pusių prieiti ir mė
ginti jas sutaikinti.. .

P a g e i d avimas sustabdyti 
karą ir net kovoti prieš karą 
yra prakilniausias dalykas, 
tačiaUs vien tik užbaigti karą 
tik todėl, kad būt užbaigtas, 
irgi negalima sutikti. Tiesa, 
sykį Benjamin Franklin pasa
kė; “Dar nėra buvęs geras ka
ras arba prasta taika,” vienok 
jeigu mes pažvelgsime iš ki
tos -pusės, pamatysime kitką. 
Patrick Henry štai ką pasakė, 
prasidėjus Amerikos revoliuci
jai prieš Angliją: “Ar gyvas
tis taip brangi, ar taika taip 
meili, kad nusipirkus už rete
žius ir vergiją? Nežinau, ku
riuo keliu kiti eis; bet kiek tai 
liečia mane, duok man laisvę, 
arba duok man mirtį.” Aišku, 
jog čia didžiuma prieis prie iš
vados, kad taika pageidauja
ma tik su laimėjimu, ypatin
gai, kada eina klasių karas.

stambiosios b u r ž uazijos-ban- 
kierių ir fabrikantų, taipgi 
dvarininkų ir kunigų. Taigi 
čia pasirodo aiškiausiai dvi 
skirtingos klasės, kurių eko
nominiai interesai abiejus ski
ria. šitokiame civiliniame ka
re, kaip ir revoliucijoj, darbi
ninkų kraujas nėra liejamas 
veltui.

Gali būt daugeliui aišku, 
jog Ispanijos liaudies fronto 
valdžiai laimėjus šį civilinį ka-

rą, gali ateitis darbininkams 
ir visai Ispanijos liaudžiai 
būt šviesesnė ir daug gero ža
danti. Kaip visur prie kapita
listinės tvarkos, taip ir Ispa
nijoj iki šiol ėjo didžiausis 
biednuomenės i š n a udojimas. 
Viskas geriausio šalyje pri
klausė bankieriams, fabrikan
tams, dvarininkams ir /Kuni
gams. Darbininkams buyo li
kus teisė tik dirbti ir gauti 
kuo mažiausią atlyginimįį už 
tą sunkų darbą. Vėlesniais 
laikais jau buvo prieita prie 
to, kad darbininkas vargiai be
galėjo gyvastį palaikyti iš sa
vo uždarbio. Taip pat ir 
smulkiajai buržuazijai gyveni
mas darėsi tamsesnis ir tam
sesnis iš priežasties visų rinkų 
ir visų progų pasidaryti gyve
nimą prarandant stambiam 
kapitalui, stambiesiems ver
telgoms ir fabrikantams. To
dėl darbininkai, smulkieji,, že
mininkai, bežemiai ir smulkio
ji buržuazija sudarė bendro 
fronto valdžią, kad pagerinus 
baisų ekonomipį gyvenimą, 
prie kurio bankieriai, fabri
kantai ir dvarininkai su kuni
gų pagelba privedė.

Taigi jeigu mes dabar suly
ginsime šį Ispanijos civilį, ar
ba, geriau sakant, klasių ka
rą su karu tarp dviejų skirtin
gų šalių, tai pamatysime ne
svietiškai didelį tarp jų skir
tumą. Klasių kare, nežiūrint, 
koks jis nebūt baisus, kiek gy
vasčių nekainuotų darbo žmo
nėms jame, vis tiek jis negali 
būt darbininkams tiek baisus 
ir nepageidaujamas, kaip ka
ras vienos tautos prieš kitą. 
Po civilio-klasių karo darbi
ninkai gali laimėti viską ir po 
to gali įsteigti tokią tvarką, 
tokią visuomenę, kuri padarys 
galą karams ant visados; o po 
tautų karo niekas daugiau 
nėra, kai tęsimas tos pačios 
kapitalistinės tvarkos, kur dar
bo žmonės kaip buvo išnaudo
jami saujelės turtuolių, taip ir 
būna ir ant toliaus. Dar prie
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Riebutė Mergaite
Drauge gydytojau, aš ir 

vėl jums rašau, bet šiuo kartu 
truputį kitonišku reikalu.

Aš esu lietuvė mergaitė, čia 
gimusi. Aš nemoku lietuviškai 
parašyti laiško, bet moku lie
tuviškai skaityt. Mano tėvas 
jau nuo senai prenumeruoja 
“Laisvę,” tai aš jums būčiau 
labai dėkinga, jei jūs man su- 
teiktumėt patarimą per šį 
dienraštį.

Mano nesmagumas yra, kad 
aš daugokai sveriu ir esu rie
bi. Aš malonėčiau, kad jūs 
man nurodytumėt, kas man 
valgyt, kad neiti riebyn, bet 
tuo patim tarpu vis dėlto tu
rėt kiek jėgų ir energijos. 
Kokių daiktų, man nereikėtų 
valgyt? Aš ieškosiu “Laisvėj” 
jūsų atsakymo. Su draugiška 
pagarba ir dėkinga jums.

Atsakymas ,
Gerai, kad mokate lietuviš

kai skaityt ir skaitote “Lais
vę.” Da truputį pasispauskite 
—tai ir rašyt išmoksite lietu
viškai. Tik panorėkite, tik nu- 
sispręskite, o pamatysite, kaip 
Jums gražiai seksis.

Šito Ispanijos civilinio karo 
jokiu būdu negalima prilygin
ti prie karo tarp dviejų tautų. 
Ispanijos dabartinis karas yra 
klasių karas. Nors su liaudies
fronto valdžia eina nemažai ir Jūs norėtumėt kiek suliesėt, 
smulkiosios buržuazijos, ta- pasidaryt laibesnė, lengvesnė, 
čiaus didžiuma susidaro darbi- Gerai, tai galima, tik truputį 
ninku ir vargingųjų valstiečių, atsargiau: nepergreit, neper- 
kurie yra tikriausi kovotojai ^staigiai, kad sveikatos nepaga- 
prieš fašistinius sukilėlius iš dint.

sapnuotas laisvės kraštas, nauji žmonės, so
tus ir linksmas gyvenimas. Visi ramūs del 
savo rytojaus.
Jis skaito naujos SSSR konstitucijos

projektą, bet nemato, kad joje reikėtų 
taisyti. “Prisipažinsiu,” žymi d. Vitis, 
“kas paties Stalino svarstyta — man ir 
pridėt ką nors nelengva.”

Bendrai imant, štai kaip yra 
suliesėjimo klausimu. Mažiau 
valgykite bile ko, ypač mažiau 
valgykite riebalų, taukų, alie
jų, taip gi sunkiųjų anglia- 
vandžių, kaip jūs mokykloj 
išmokote—carbohydrates, bū
tent, krakmolinių, miltinių val
gių ir saldžių daiktų.

Nevalgykite (arba labai 
mažai ir retai kada valgykite) 
labai riebios mėsos, taukų, aly
vos, cukraus, saldainių, Saldi
nio (ice cream) ir visokių ci
vilizuotų gardėsių — pyragai
čių, blynų, makaronų, virtie- 
nių, baltos duonos, bulvių.

Valgykite, kad ir sočiai, vi
sokių žalių, nevirtų daržovių 
ir vaisių. Valgykite ir konser
vuotų bei džiovintų vaisių, 
kai šviežių nėra. O šiaip, po 
truputį valgykite viso ko: pie
niškų, kiaušinių, mėsos, žuvų.

Labai svarbu—daugiau bū
kite ore, judėkite, veikite ką 
faziškai, mankštykites. Iš mo
kyklos parėjusi, nenusišėde- 
kite perdaug. Giliai pakvėpuo
kite pilvu. Dažniau ir ilgiau 
vaikščiokite.

Gaukite vaistinėje Thyroid 
gland, y2 gr., lOb
Imkite po vieną tKblMę *Wieš 
valgį, per keletą ,W€iS®ų. 
Taip gi būtinai inildte'CHdo 
tinktūros, po lašą, Stf MAiae- 
niu ar pienu, kas antra die
na, kad ir visą gyvenimą. Kai 
mažai riebalų vartosite, tai 
mažai gausite ir vitamiiio A 
ir D, o jie labai reikalingi. 
Todėl gaukite Smaco carotene 
and vitamin D conbentirate in 
cod liver oil. Imkite bent po 
pusę šaukštuko kas diena.
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Mūsų Masinės Organi 
zacijos ir Jų Veikla
D. M. šolomskas 
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(Referatas skaitytas Lietu
vių Komunistų Suvažiavi

me/ rugpjūčio 21, 1936)
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Draugės ir Draugai Delegatai :—
Mes turime keturias lietuvių 

organizacijas, kurios milžiniš
koj didžiumoj yra iš darbo žmo
nių, kuriose mūsų nariai akty
viai veikia ir už jų pasisekimus 
ir nedateklius daug atsakomy
bės puola ant mūsų eilių. Taipgi 
nemažai mūsų draugų dirba ir 
kitose lokalinėse organizacijose.

Tos keturios organizacijos 
yra: Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija; 
Lietuviiį Darbininkų Susivieni
jimas ; Augščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoje, ir Lietuvių 
Meno Sąjunga. Manau, kad apie 
jas visa reikia šiek tiek pakal
bėti skyrium:

ALDLD

nuolių kuopos priguli prie 
Draugijos. Bet ALDLD jaunuo
liai nesudaro atskirų kuopų, 
nes daugiausiai veikia per LDS 
jaunuolių kuopas.

Pereitą metą ALDLD gavo 
500 naujų narių, šiemet jau 
yra gauta apie 250. Į tą skaičių 
neįskaitoma 256 draugai ir 
draugės, kurie atėjo įvykinus 
vienybę tarpe LDD didžiumos 
narių ir ALDLD.

Finansiniai ALDLD nėra tur
tinga, nes už duokles leidžiame 
knygas ir žurnalą. Organizaci
niams reikalams nedaug išlei
džiama, dėka draugų paaukavi- 
mui raštų ir savo darbo. Orga
nizacija dar daug galėtų paaug- 

neužtektinai dirbame 
gavimui, senų pa
mušų literatūros

ti, bet 
naujų narių 
laikymui ir 
platinimui.

Pirmiaus

LDS yra įregistruota New 
Yorko, New Jersey, Illinois, Mi
chigan, Pennsylvania, Massa
chusetts ir Ohio valstijose. Pa
duotas prašymas įregistruoti 
Connecticut valst. Vėlesniame 
Pild. Tarybos posėdyje nutarta 
dėti pastangas ir įregistruoti 
Kanadoje.

LDS. daug kartų bendrai su 
Intern. Workers Order organi
zacija išstojo už darbininkų so- 
cialę apdraudą, bedarbių, atei
vių ir kitais reikalais. Pild. Ta
ryba kelis kartus siuntė atsto
vus tuom reikalu į Jungt. Ame
rikos Valstijų Kongresą. Kuo
pos ir veikia toje dirvoje. .

LDS Pirmas Seimas sumanė 
šaukti Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Tokis Kongre
sas įvyko Clevelande, 1935 me
tais. šiemet jau įvyko daug pla
tesnis Clevelande Kongresas, 
kurio šaukime daug dirbo ir 
LDS.

Narių amžius: 16—25 m. 1,- 
257; 26-35 m. 422 nariai; 36-45 
—2,259 nariai; 45-40 m.—1,117 
nariai 51-60 m.—566 nariai ir 
ir 61-68 m.—43 nariai.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Conn. Valstijos A.L.D.L.D., L.D.S. ir L.M.S. Apskričiai

Įvyks Nedėlioj, 13 d, RugsėjoSept*
LIETUVIŲ PARKE (Sta. 24 Glastonbury Line) E. HARTFORD
Programoj dalyvaus trys Conn. Chorai: Hartfordo Laisves Choras, New Haven’o Dainos Choras ir 

Waterburio Vilijos Choras. Bus gera orkestrą šokiam.
Kalbės P. Buknys, “Laisves” Administratorius svarbiais dienos klausimais.
KELRODIS: Iš Hartfordo pervažiavę Conn, upes tiltą važiuokite iki Church Corner, sukitės -po dešinei j pietus 
New London keliu, davažiavę Station 24 matysite iškabas.

PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas vistiek įvyks

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija yra ar
timiausiai prie komunistinio 
veikimo. Ji yra kultūros ir ap- 
švietos darbininkiškai nusista
čius. ALDLD jau gyvuoja 21 
metus. Ji turi 192 kuopas ir ar
ti 6,000 narių. -irių tikrą kie
kį sunku nustatyti, kadangi iš 
priežasties nedarbo daugelis 
negali laiku sumokėti duokles. 
Tūli dar dabar moka už 1935 
metus.

ALDLD daugiausiai kuopų ir 
narių turi Jung. Valstijose, bet 
turi ir užsienyje. Po Jungtinių 
Valst. seka Kanada, kur yra 19 
kuopų su virš 600 narių. Kana
doje iš organizuotų lietuvių 
ALDLD yra galingiausia ir vai
dina svarbią rolę lietuvių orga
nizavime ir švietime. Sekmin- 
gesniam veikimui ten yra suda
rytas Kanados Veikiantysis 
Komitetas, kuris gelbsti ALDL 
Dr-jos Centro Komitetui.

ALDLD turi kuopas Pietų 
Amerikoje—Brazilijoj, Argenti
noj ir Uraguay. Ten sunkiai 
prisieina veikti. Vietomis mūsų 
kuopos yra nelegalės. Ląbai 
daug lietuvių darbininkams

gyvavo Amerikos 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimas. Tai buvo moterų organi
zacija. Nors ji nešiojo “dar
bininkių” vardą, bet kartu bu
vo ir šeimininkių.

Jau per ilgoką laiką buvo 
girdimi balsai ir kartą net dis- 
kusavo apie sujungimą tos or
ganizacijos su ALDLD. 1933 
metais tas klausimas dar dau
giau kilo. Po eilės sumanymų, 
diskusijų, referendumu abiejų 
organizacijų veik vienbalsiu 
balsavimu sujungtos tos dvi or
ganizacijos į vieną—ALDLD.

Nors abi organizacijos turėjo 
vienodus tikslus, bet kiek dabar 
pasirodo, tai abi skyrium bū
damos daugiau ^nuveikdavo ben
dram darbininkų labui. Tiesa, 
dabar ir sąlygos kitokios. Bet 
atrodo, kad buvo padaryta klai
dos per greitam e kuopų sulieji
me į daiktą. Kur buvo mažos 
ALDLD ir LDSA kuopos, tai 
jas reikėjo greitai suvienyti. 
Bet kur buvo didelės, tai rei
kėjo palaikyti atskiras ALDLD 
moterų kuopas. Mes tą nepada
rėme. Ta Vienybė davė tokias 
pasekmes, kur buvo mažos abi 
kuopos, tai ten judėjimas paki
lo, sutvirtėjo, bet kur buvo abi 
kuopos didelės, tai pravedant 
vienybę nebuvo ganėtinai aty-

tenka nukentėti nuo fašistinių,dos kreipta į jaunas LDSA na-
Lietuvos konsulų.

ALDLD turi kuopą Franci- 
joj, pavienių narių Kuboj, Af
rikoj ir Sovietų šalyj. Kiekvie
ną metą ALDLD pusėtinai daug 
knygų, brošiūrų ir “šviesos” iš
siunčia kitų šalių lietuviams 
darbininkams, teikiant jiems 
organizacinę ir apšvietos pagel- 
bą. Tankiausiai tatai tenka at
likti be atmokė j imo už literatū
rą, net padengiant persiuntimo 
lėšas.
Lietuvos 
gentais. 
kad tam 
fašistai, 
kurias negalėtų darbininkai nu
galėti, tat ir mes tankiai įvei
kiame jas. Del nepasisekimų 
galvą nepakabiname.

ALDLD jau yra išleidus 40 
knygų ir brošiūrų, šiemet jau 
baigiame ruošti mokslišką Ilji- 
no knygą “GAMTA IR ŽMO
NĖS”. Jau treti metai leidžiame 
žurnalą “šviesą”.

ALDLD dalyvauja klasių ko
vose, remia Kom. Partijos kam
panijas, Lietuvos darbo liaudį, 
streikuojančius darbininkus, re
voliucinius politinius kalinius. 
Ir dabar mūsų kuopos rūpinasi 
sukėlimu pinigų Agitacijos Fon
dui ir Komunistų Partijos Rin- 

įmų Kampanijai, žinoma, ne
• kuopos ir ne visi nariai ly- 

L įsitraukia darban. Turime 
edatėklių; Tūli draugai jau 

O, mažia i skaito.
liečia ALDLD kadrus, 

tai manau, kad visi KP. LF. na
riai yra ir šios organizacijos 
nariais. Dalis jų dirba Drau
gijai, dalis turi perdaug kitų 
darbų. Turime nemažai veiklių 
draugių ir draugų, kurie orga
nizaciją myli ir jai darbuojasi.

Prie ALDLD priklauso ir 
jaunuoliai. Jie gauna anglų kal
boje knygas. Pereitą metą jų 
buvo arti 350. Tūlos LDS jau-

Mes turime ryšių ir su 
darbininkais ir inteli- 
Nereikia nei aiškinti, 
labai kenkia Lietuvos 
Bet nėra tų painiavų,

res ir daugelis paliko už orga
nizacijos.

Dabar yra tik 3 atskiros 
ALDLD moterų kuopos. Kur 
jos yra, ten daugiau veikiama 
tarp moterų. Vietomis yra veik
lios ALDLD moterų komisijos. 
Jos, rodosi, bene tokį pat dar
bą atlieka, kaip ir atskiros mo
terų kuopos. Abelnai ALDLD 
turi virš 2,000 moterų narių.

LDS
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas gyvuoja šeštus metus. 
Tai yra kairesnio nusistatymo 
savišalpos organizacija. Ji jau 
turi 174 kuopas, iš to skaičiaus 
34 jaunuolių kuopos. Su 1 d. lie
pos organizacijoj buvo 6,262 na
riai—5,840 suaugusių ir 422 
vaikų. Yra 1,074 jaunuoliai 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus. 
Per du metus naujų narių įra
šyta 1,681. (Čia įskaitoma ir 
vaikai). Organizacijos turtas 
siekia $135,000. Finansiniai la
bai gerai stovi.

Mrs. Elinore Hervick, 
Am. Darbo Partijos rinkimi

nės kampanijos direktorė

APLA.
Augščiausia .Prieglauda 

Amerikoj turi apie 1,300 narių, 
tai yra savišalpos organizacija, 
daugiausiai gyvuojanti Pennsyl- 
vanijos valstijoj. 1935 m. gavo 
117 naujų narių. Mirusių ir iš- 
sibraukusių yra veik tiek pat. 
Organizacija nariais neauga. 
Kenkia apštumas kitų liet, sa
višalpos organizacijų ir todėl 
norima suvienyti su LDS orga
nizacija. APLA finansiniai sto
vi gerai, turi apie $38,000. Na
rių amžius vidutiniai bus apie 
45 metai. Jaunimas sudaro 
10%, bet jaunuoliai atskirų 
kuopų neturi.

APLA turi veikėjų, kurie rū
pinasi organizacija. APLA kuo
pos ir nariai dalyvauja viduti
niai darbininkų judėjimo kovo
se, nors yra kuopų, kurios ma
žai atydos .kreipia arba pasiten
kina tik kartas nuo karto paau- 
kavimu tam tikslui. APLA ne
mažai narių priklauso prie kitų 
organizacijų, ypatingai Pitts
burgh apylinkėj.

Lietuvių Meno Sąjunga
Lietuvių Meno Sąjunga turi 

apie 1,500 narių. Tiesa, sunku 
pilnai apskaitliuoti, nes į cent
rą moka chorai ir grupės duok
les, o ne pavieniai nariai. Me
no Sąjunga turi 40 chorų, kele
tą teatro grupių, prie Sąjungos 
priguli nario teisėmis ALDLD 
16 kuopų ir LDS 13 kuopų. Są
jungos narių 95% sudaro jau
nimas. čia yra plati dirva mū
sų judėjimo ateičiai ir auklėji
mui naujų kadrų.

Meno Sąjunga palaiko ryšius 
su Brazilijos, Argentinos, Uru
guay ir Kanados lietuviais. Vy
riausiu tikslu chorai stato: mo
kintis dainuoti, vaikalus vaidin
ti ir koncertus rengti darbinin
kų dvasioj. Naudojama ne vien 
darbininkiški veikalai ir dainos, 
bet ir liaudies veikalai.

Liet. Meno Sąjunga jau yra 
išleidus 27 teatralius veikalus 
ir pagaminus virš 100 dainų. 
Kaip dainų, taip ir veikalų yra 
gerų ir silpnų, bet čia nėra lai
ko apie jų turinį apsistoti.

Daugiausiai darbuojasi Liet. 
Meno Sąjungos sekretorius drg. i 
P. Pakalniškis, V. Bovinas, J. 
Nalivaika, R. Mizara ir kiti. 
Muzikos srityj daug pasidarba
vo drg. B. šalinaitė.

Iš trūkumų galima atžymėti, 
kad Meno Sąjunga neturėjo ir 
neturi draugo, .kuris ne tik jau 
pilnai laiką pašvęstų organiza
cijos reikalams,' bet nors pusę 
laiko. Drg. Pakalniškis, kaip ir 
kiti buvę sekretoriai turi orga
nizacijos reikalus atlikti “liuo- 
su” laiku nuo kasdieninio darbo. 
Aišku, kad laiko mažai yra or
ganizacijai, o darbų daug.

Meno Sąjunga iki šiolei nesu
gebėjo auklėti chorvedžius, ra
šytojus ir kompozitorius. Tą 
spragą numatė ir vėliausias jos 
suvažiavimas įvykęs Clevelande, 
kuris nutarė lavinti tuos kad
rus, steigti rašytojų ratelius.

Abelna Padėtis
Taigi š i ų visų organizacijų 

narių kiekis siekia apie 15,000.

Liet.

Bet daug draugų ir draugių 
yra visų organizacijų nariais ir 
todėl žmonių skaičius bus daug 
mažesnis.

Mūsų draugai dar nemažai 
dirba ir kitose organizacijose, 
lokalinėse draugijose, kliubuose, 
įvairiose grupėse, SLA ir kitur. 
Jungt. Amerikos Valstijose ko
munistinė—kairioji sriovė yra 
veikliausia ir galingiausia. Bet 
mes galėtume dar dau sutvir
tinti savo organizacijas, jeigu 
turėtume daugiau pralavintų 
veikėjų (kadrų), daugiau lanks
tumo ir sugabumo. Juk dar de
šimtys tūkstančių lietuvių sun
kaus darbo žmonių priguli prie 
parapijų ir kitų organizacijų, 
kurios savo esme yra priešdar- 
bininkiškos.

kimuose būtų trumpų prelekci- 
jų, paskaitų, padiskusavimo.

4. Arčiau susirišti su kitų 
sriovių darbininkais, tankiau 
lankytis j jų parengimus ne 
vien tikietų ir literatūros par
davimo tikslu, bet ir artimesnio 
susipažinimo tikslu.

5. Geriau pastatyti organiza
cijų kuopose literatūros reika
lus: išrinkti platintojus, laik
raščių ir spaudos agentus.

6. Daugiau traukti kuopas ir 
jų narius į klasių kovas, tarp
tautinius parengimus, demons
tracijas.

NUO RED. Diskusijos ant 
šio referato tilps “Laisvėje.” 
Raginame draugus atydžiai 
skaityti.

ir

ST. NICHOLAS PALACE ( nuuDibjU J
* . . WEST t>6ih STREET
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Reumatizmas Sulaikomi

Vienas nedateklius matosi vi
sose mūsų organizacijose, tai 
nėra reikalingo traukimo narių 
į savo klasės politinę partiją— 
Komunistų Partiją. Rodosi, kad 
daugelis veiklių masinių organi
zacijų narių turėtų partijoj bū
ti, bet taip nėra. Tūli' draugai 
dirba tikrai komunistinį darbą, 
bet jie vis mano, kad “Partijos 
darbo neatliks”. Tą silpnumą 
reikia pergalėti.

Ūmiausi Uždaviniai
Jau drg. A. Bimba kalbėjo 

apie kadrų (veikėjų) svarbą. 
Drg. Stalinas sakė, kad kadrai 
yra brangiausias kapitalas, ce
mentas kiekvieno judėjimo. Jis 
mokino, “kaip sodininkas augi
na numylėtą medį”, taip mes 
turime “branginti žmones, bran
ginti kadrus, branginti kiekvie
ną darbuotoją, kuris gali at
nešti naudos mūsų bendram la
bui.”

Drg. Dimitrovas Septintam 
Kom. Internacionalo Kongrese 
sakė: “Draugai, geriausi mūsų 
tarimai pasiliks popieryj, jeigu 
nėra tų žmonių, kurie sugebės 
vykinti juos gyvenimam”

Mums masinėse organizacijo
se reikia daug ir visokių kadrų. 
Reikia gabių pirmininkų, orga
nizatorių, užrašų raštininkų, 
finansų raštininkų, visokių dar
buotojų—veikėjų. Reikia litera
tūros platintojų, reikia parengi
mų rengėjų, aukų rinkėjų ir 
daug kitų darbuotojų. Reikia 
suprasti, kad kiekvienas organi
zacinis darbas yra svarbus. 
Ir todėl kiekvienas veikėjas— 
“didelis” ir “mažas” yra svar
bus, brangus.

Leninas kalbėdamas apie kad
rus sakė : “Žmonių nėra ir žmo
nių begalės.” Jų nėra todėl, kad 
tankiai mes nemokame tinka
mai paskirstyti darbus, kad vie
ni perdaug dirba, o kiti neturi 
ką daryti. Jų yra daug todėl, 
kad darbo žmonių tarpe vis 
daugiau auga susipratimas, at
simetimas nuo kapitalistinės 
tvarkos. Trumpai galima su
traukti sekamus mūsų ūmius 
uždavinius masinėse organizaci
jose:

1. Pakelti'5 norą stoti į Kom. 
Partijos eiles, nes sutvirtėjimas 
Komunistų Partijos bus kartu 
sutvirtinimas ir masinių orga
nizacijų.

2. Daugiau atydos į auklėjimą 
“mažų” ir “didelių” kadrų. 
Daugiau jiems pagelbos. Pa
ruošti savimokslystės klausimu 
vadovėlį.

3. Įvesti paprotį, kad susirin-

TOLEDO. — Ispanų fa
šistų lakūnai, bombarduo
dami vokiškais ir itališkais 
orlaiviais Toledo miestą, 9 
žmones užmušė ir 30 sužei
dė.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus i. 
tuvių, kitokių grupių 
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

'lijų, veš
li avienių.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenuę) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro v; 

tiekia linksmybę tūkstančiams- 
varo lauk reumatišką varginin 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro rev 
tiškus skausmus, sustingimus ir 
tinimus, ir vargina jumis kiekvier, 
me pasijudinime. Pasiliuosavim 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nv 
dus iš savo kraujo! •

Šio daktaro nauji vaistai gwi( 
tai padaro. Jose nėra svaiginiAv 
saugus jauniems ir seniems, ne.1* 
ro pavojaus širdžiai. Jie vad 
BARUVACOL ir jūs galite išbs 
juos sekamomis prielankiomis 
gomis. Iškirpkite šį skelbimą i 
siųskite su savo vardu ir ant 
(arba užeikite asmeniškai) į A1 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, 
York City. Nesiųskite pinigų, 
mokėkite laiškanešiui, $1.85 r 
dant C. O. D. kaštus, kada ju 
neš BARUVACOL. Naudokite 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs 
sijausite, kad skausmai prasiši 
grąžinkite nesunaudotus vaistu 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam 
ti dar kitą dieną? Valandos: šio) 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Lai

Clement Voketaitū
LIETUVIS ADVOKATA 

113 West 4 2nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOK LYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

s

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
H----------------------------------------- {•

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH
...................  ... ....... ...................................... ■ ,į

.............................................................................................     ........jį;

NAUJOJE VIETOJE

> 1 ■„..... ...... , Į. . Į Į< ■■ —„n

GERIAUSIA DUONA
WOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyd; 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikėš išmokėti gydytoju 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuve 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČ1L
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/estai ir Bylos Wyoming Valley’je
LKES-BARRE, Pa. — 
ė(s“ skaitytojams yra 
a| kaip, vieno ar kelių 
aij buvo sukrėsta ši 
kė “didžiojo penktadie- 
lombų išsiuntinėjimu, ku- 
įsekme likosi viena ypa- 

vietos užmušta, o Ma
ir jo sūnus vėliau mirė 
ėj ir dvi ypatos amži
nsi sužalotos. Bet iki 

<as nesiryžo pranešti, 
ogresas yra daromas, 
auti piktadarius ir nu- 
O progresas yra pada- 
iepos 7 d. likosi areš- 
lanover Township mai- 
Michael Fugmann, vo- 
j&rtimiausias Maloney’o 

ėimos draugas.
Policija Suuodė, Kad Jo 

Darbas
Gijos ir detektyvų ben- 
aomonė buvo tokia, kad 
arbą tegalėjo atlikti vie- 

artimiausias Maloney’o 
is. Fugmann, nors ir 
•rys, bet buvo gerai mo- 

• elektrikinį darbą. Per- 
. kalėdoms jis buvo taip 
Minavęs šviesas, kad rei- 
stebėtis jo nepaprastu 

mu tame darbe. Kadangi 
įbos buvo rankų darbo me
niškai sutaisytose dėžutė- 
tal pęlicija tuoj ir dasipro- 
, kad tas žmogus gali bū- 

ne kaltas ir tuoj likosi 
ti jo namai. Rasta pas 
itelių tokių, kokie buvo 
»ti bombų sufabrikavi- 
rasta ir lentelių, iš kurių 
ės buvo sukaltos. Sua- 
tas, jis prisipažino, kad 

< adresavęs tas dėžu- 
ne fabrikavęs. Policijai 

ektyvams atlikus savo 
> su juo “barakuose“ 
k#ip žinoma, nužiūri- 
kMtininkui yra naudoja- 
mkvizicinės priemonės), 
o įrodymų, kad jis yra 
;uris siuntinėjo mirtį per 
, nužudė tris, sužalojo du 
ir© didelio išgąsčio teisė-, 
ir kitiems anglių kompa- 

oficialams.
teismas prasidės rugsėjo 

. J,o, teismui bus pakvies- 
ilaukinis teisėjas Shull iš 
tsburg’o. Luzerne pavieto 
iroras skelbia, kad ši by- 
js didžiausia šio pavieto 

rijoj. Ji bus panaši Haupt- 
no bylai, kuri tęsės sąvai- 
i kurioje bus sutraukti 
ūs ekspertai ir labai daug 
uosianti.
.gmann sėdi Wilkes-Barre 
?to kalėjime ir, be jo šei- 
nuolatinis jo lankytojas 

jo tautybės kunigas.
p Stovi Jennings’o Byla
dp žinia, bylą prieš Jen- 
i’ą jau senai Civilių Lais- 

Ūnijos advokatas, G.
i, iš New Yorko, sutriuš- 
ir frėmuotojus, su visu 

10 aparatu, pakabino į 
Ypatingai viskas už pa

los buvo paimta po to, 
likosi sugautas “materia- 

lūdininkas“ Harris, kuris 
ve visą suokalbį prieš 
ungs’ą ir atšaukė savo 
npažinimą“ dinamitavime 
jo npiašinos ir pareiškė, 

1 tai viskas esą frėmavi- 
. Po to, pavieto prokuro- 
reikalavo teisėjų, kad by- 

)Qtų panaikinta. Kad ir 
kybodami, teisėjai Spardė

Wei^n Klau dirbtuvės darbininkai pikieto eilėse New Yorke. Jie 
. a streikuoja už didesnes algas.

si ir nesiskubino tą nuospren
dį daryti. Tada, rugs. 1 d., pri
buvo adv. Hays ir pareikalavo, 
kad byla būtų vedama. Hays 
pasakė, kad jis neinteresuoja- 
si bylos panaikinimu, neigi jis 
interesuojas Harris’o “atsiver
timu.“ Jeigu teisėjai dabar už
simanytų bylą panaikinti, tai 
Hays pareiškė, kad jis šauks 
masinius mitingus šioj apielin- 
kėj ir reikalaus gubernato
riaus, kad jis priverstų teismą 
šią bylą vesti. Dabar Hays’o 
tikslas esąs numaskuoti ir nu
bausti frėmuotojus. Po šių 
Hays’o pareiškimų, prokuro
ras ir teisėjas Jones sutiko by
lą vesti ir paskyrė tam rugs. 
14. Grįždamas, Hays išleido 
šitokį pareiškimą:

“Juokinga, kad Wilkes-Bar- 
■rių publika, laikraščiai, pro
kuroras ir teisėjai neužstoja 
savo piliečio prieš “feikerius” 
ir frėmuotojus, o tą atlikti tu
ri Civilių Laisvių Unija ir rei
kalą finansuoti. Kodėl proku
roras neareštuoja detektyvo 
Grohowskio, jo pagelbininko 
McHale ir kitus? Jeigu aną 
dieną teisėjas Shull išdavė va- 
rantą areštuoti tokius Hazel- 
ton'e, tai kodėl čia negalima 
areštuoti panašius kaltinin
kus? Nors mes neinteresuoja- 
m*ės Harriso “atsivertimu“ ir 
jo likimu, vienok jo padėtis 
yra nežmoniška. Jeigu jis bū
tų laikęsis “prisipažinimo,“ 
tai būtų gavęs menkutę pa
baudą; kada jis “atsivertė“ ir 
atsisakė pražudyti nekaltą 
žmogų, tai jis dabar liko be
naudis frėmuotojams ir jį 
laukia didžiausia pabauda. 
Dabar mūsų tikslas yra, kad 
byla įvyktų, o frėmuotojai bū
tų nubausti.”

Teisėjai Elgiasi Hitleriškai
Nežiūrint to, \kad prokuro

ras ir teisėjai sutiko bylą ves
ti ir tam paskyrė rugs. 14 d., 
/vienok, kaip tik Hays išvažia
vo, tuoj jie pradėjo naudoti 
hitlerišką taktiką: vietoje pa
skirtos dienos, jie jau pasirin
ko spalio 5. Mat, jie, ant žūt
būt, stengiasi susikoncentruoti 
prieš Jennings’ą ir Hays’ą ir 
savo kudašių išgelbėti. Už tai 
jiems, kad ir minutė laiko 
teismo nukėlimas daug reiš
kia. Patyręs šią permainą, 
Hays prisiuntė protesto laišką 
ir pareikalavo prokuroro, kad 
byla be atidėliojimo būtų pra
dėta paskirtoje dienoje. Kaip 
ten nebūtų, bet Hays svilina 
sėdynes šiems hitleriškai nu- 
sistačiusiems teisėjams. Šiomis 
dviejomis bylomis visuomenė 
yra suinteresuota.

Požeminis.

Fašistai Naziy, Mussolinio 
Lėktuvų Bombomis Užmušė 
dar 8-nis San Sebastiane

MADRID, rugs. 10.—Is
panijos fašistai, Hitlerio ir 
Mussolinio lėktuvais bom
barduodami San Sebastia
ną, bombomis užmušė dar 8 
asmenis mieste.

Fašistų armija tapo sulai
kyta už 3 mylių nuo miesto, 
nors jie buvo pasigyrę, būk 
jau prasilaužę į San Sebas
tianą ir veda kovą gatvėse 
prieš Liaudies Frontą.

LIETUVIU KOMUNISTU 
VEIKLA

Clevelando Bolševikai 
Rengiasi Darbiu

Lietuvių Komunistų Biurui
Draugai, Clevelando L. K. 

Frakcijos susirinkimas įvyko 
rugsėjo 4 d. Buvo bandoma 
sušaukti frakcijos susirinkimai 
tuoj po A. L. K. Suvažiavimo, 
bet del tam tikrų rimtesnių 
kliūčių, net du pirmiau šaukia
mi susirinkimai negalėjo įvyk
ti. šiame frakcijos susirinkime 
buvo svarstoma ALK Suvažia
vimo tarimai, priimtos rezoliu
cijos, referatai ir kiti organi
zaciniai reikalai. Po apsvars
tymui suvažiavimo ii’ frakci
jos reikalų, nutarta, kad kiek
vienas frakcijos narys, būtinai 
turi studijuodamas susipažinti 
su pereito ALK Suvažiavimo 
nutarimais.

Tuo pačiu klausimu, kad la
biau frakcijos -narius paskatin
ti prie veikimo, supažindinti 
narius su partijos ir masinių 
organizacijų reikalais, ant vie
tos suorganizuota LK Frakci
jos lavinimosi mokyklėlė.

Taip pat buvo svarstoma 
mūsų laikraščių vajaus klausi
mas. Iki šiam laikui dar, ro
dos, nebuvo paskelbta laikraš
čių vajus, kokiame mėnesy pra
sidės. Clevelando Frakcija, 
kaip greitai gaus atsakymą va
jaus ir kitais reikalais, tuoj 
sušauks vajininkų mitingą ir 
rūpinsis, kad vajaus reikalui 
būtų susiorganizuota tinkamai 
ir pravesta laiku.

LKF Sek.

Del įvykių su Kunigu 
Valadka

Rugpjūčio 29 d. “Laisvėje” 
tilpo iš Lawrence, Mass., ko
respondencija, kurioj kalbama X

Su dainomis ir prakalbomis. Dainuos 4 Conn. Valstijos darbininkiški chorai

Rengia Lietuvių Darbininkiškos Organizacijos Naudai Vietos Darbininkiško Judėjimo. 
Dalis pelno teks Conn, valst ijos Darb. Org. apskričiams.

Įvyks Nedėlioj, 20 d. Rugsėjo-Sept., 1936

Bridgeport jaunuolių choras, kuris dalyvaus šioj programoj
E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------------------------------------. ■■■--B

Ištisa programa yra sekama: Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartford; Vilijos 
Choras iš Wateibury; Jaunuolių Choras iš Bridgeport; Daina Choras iš New 

Haven, ir kalbės vienas iš “Laisvės” redaktorių.

PIKNIKAS BUS LIETUVIŲ DARŽE
Už Lake wood Ežero. Waterbury, Conn. Pradžia 12 vai. dieną

GRIEŠ MERRY MAKERS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25c ASMENIUI

Širdingai užkviečia visus ir visas—KOMITETAS.

apie tautiškos bažnyčios kuni
go Valadkos prasišalinimą iš 
Lawrencė ir apie kitus jo pa
sielgimus. Dabar gavome laiš
ką nuo kun. Valadkos, kuria
me jisai tuos visus dalykus 
užginčija ir reikalauja at
šaukti. Mes nenorėjome ir ne
norime nei vienam žmogui nie
ko nepamatuotai primesti, to
dėl talpiname šį jo laišką iš
tisai.

Kun. Valadkos Laiškas
“Sept. 8, 1936 m.

“ ‘Laisvė’
Workers’ Daily,
46 Ten Eyck Str., 
Brooklyn, N. Y.

“Gerbiamoji Redakcija!
Jūsų leidžiamam laikrašty

je ‘Laisvė’, šių metų, Augusto 
mėnesio 29 dienos laidoje, til
po mane inkriminuojanti ko
respondencija. Aš prašau, kad 
Tamstos iki 18 dienos šio mė
nesio (Septemberio, šiais me
tais—1936) atša ūktumėte. 
Jeigu tas nebus padaryta, tai 
aš Tamstas trauksiu teisman.

“Su pagarba,
“Rev. M. Valadka.”

Hartford, Conn.
Man teko kalbėtis su dau

geliu šios apielinkės draugų ir 
sužinojau, kad jie labai smar
kiai rengiasi į mūsų dienraš
čio spaudos pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
13 d., lietuvių parke (Sta. 24 
Glastonbury Line, East Hart
ford). Pikniko vieta graži, 
prie upės.

Labai smargu girdėt, kad ki
tų kolonijų draugai rengiasi 
mus aplankyti ir tuo pačiu 
kartu paremti mūsų spaudą. 
Mes gi stengsimės visus drau
gus ir drauges tinkamai priim
ti. Pikniko komisija dirba išsi
juosus.

Apie pikniko programa ne
prisieina nė kalbėti, nes visi 
žinote, kad hartfordiečiai mo
ka svečius palinksminti. Be to, 
šiame piknike kalbės drg. P. 
Buknys, dienraščio “Laisves“

Didelis Išvažiavimas

gaspadorius. Bus įvairių pa- 
marginimų.

Lauksime svečių, iš toli ir 
arti.

Senas Hartfordietis.
___________________________________ f

Vėl Bombardavo 
Madridą

MADRID. — Fašistų lėk
tuvai rugsėjo 9 d. bombar
davo Madrido priemiesčio 
gelžkelio stotį Adocha ir at
akavo ligoninį laivą, vežan
tį sužeistus respublikiečius 
iš Majorca salos. Užmušė 
kelis ligonius.

Naziy Šmeižtu ir Mėly Paro
da prieš Sovietų Sąjungą 
NUREMBERG, Vokieti- 

ja. — Ryšyj su nazių parti
jos suvažiavimu čia atida
ryta specialė paroda bjau
roti ir šmeižti Sovietų Są
jungą. Sienos nukabintos 
bei aplipintos suklastuoto- 
mis, falšyvomis neva “foto
grafijomis” būk tai iš “So
vietų šalies,” neva vaizduo
jančiomis “badą,” “masinius 
šaudymus” ir “žiaurius trė
mimus.”

Parašuose po tais padirb
tais vaizdais naziai sužiniai 
meluoja, būk Sovietuose su
šaudyta 1,860,000 žmonių ir 
būk ištremta į verstinų dar
bų stovyklas 6,000,000. Sy
kiu fašistiniai pašlemėkai 
po tais klastingais paveiks
lais prirašė garbės giesmių

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ jSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
i Tel.: STagfr 3847

Hitleriui, kad jis, girdi, iš
gelbėjęs Vokietiją nuo bolše
vikų ir nuo tokių “sovieti
nių baisenybių.”

Ši fašistinių piktadarių 
paroda taipgi yra taikoma 
kelti vokiečių karo ūpą prieš 
Sovietų Sąjungą.

TeL TKObridge 3330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St^ 
kampas Inman SL, 
arti Cental SkvSroę

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedčliomis ir Žventadieniaim

10-12 ryte

MEDUS
“Laisvė“ gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę“ ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O K (J

kirpimas

15cSKUTIMAS
Prielankus Patarnavimas

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

d-ry

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tcl. SUgR 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda x 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTO J AS

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.

m-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n

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.
•

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

□-------------------------------------------------------------------------------------------------H

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN,

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

K
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Nelaimė Sullivan Trail Anglies Kompani
jos Kasyklose ‘Sujudino’ Valdžios Tarnus

Areštuoti Du Bosai

su
turi 
pri- 

m.

PITTSTON, Pa. — Rugpj. 
24 d., West Pittston mieste
lyje, šios mažos komp. kasyk
lose įvyko gazo eksplozija, 
kurioje sudegė 5 kasėjai, 1 
sunkiai sužeistas ir 8 pritroš- 
ko. Nors tai rokuojama di
džia nelaime, bet sulyginus su 
tūkstančiais pirmiau įvykusių 
įvairiose kasyklose nelaimių 
—jį “maža.” Juk šioje apie- 
linkėje yra buvusių nelaimių, 
kuriose žuvo desėtkais kasė
jų. O 1920 m., Wilkes-Barre, 
Pa., žuvo veik visas 100 nuo 
parako eksplozijos. Visos tos 
nelaimės n e b ū d a vo ištirtos 
iki šiol: kaip jos įvykdavo, 
taip -ir išnykdavo užmirštyje 
nepajudindamos nei plauko 
kaltininkams. Kaltybė, per 
valdžios kasyklų prižiūrėto
jus, būdavo suverčiama ant 
pačių mainų, kad jos tokios 
gremėzdiškos ir nesukontro
liuojamos. “Mainos taip 
tvertos, kad darbininkai 
žūti”—sakydavo valdžios 
žiūrėtojai ir bosai. 1924
tokia eksplozija įvyko Nanti
coke, Pa., Bliss kasyklose, kur 
žuvo 14 mainierių. čia ne tik 
kad kaltininkai buvo išteisinti, 
bet sudegintieji apkaltinti ir 
teismas išleido “indžionkšiną” 
prieš gyvuosius, kad nesinešio- 
tų degtukų kasyklose ir ne
rūkytų, nes, esą, iš tų kasyklų 
gazas neprašalinamas. O tuo 
pačiu sykiu buvo galima šau
dyti (skelti anglį) dinamitu ir 
elektriniams 1 o k o m o tyvams 
vežioti karukus. Kaip iš šios, 
taip ir iš daugelio panašių ne
laimių būdavo pasityčiota per 
valdžią ir baronus.

Kitaip įvyksta su šiandieni
ne nelaime. Čia stveriasi už 
griežto ištyrimo, kas kaltas. 
Pribuvo ant scenos pats Mai
nų Biuro sekr. Harineady. Iš
tyrimas parodė, kad kasyklos 
neturėjo ventiliatoriaus (vė
dyklės) ; kad ugnies naktinis 
bosas (fire boss) neatlikdavo 
savo užduoties ir leisdavo 
darbininkus eiti dirbti neži
nant, kas ir kaip randasi jų 

- darbavietėse. Na, ir apkaltin- 
X, ir areštuoti mainų formanas 
ir ugnies bosas. Jiems gręsia 
du metai kalėjimo ir $500 pa
baudos už laužymą valstijos 
mainų įstatymų.
Pirmas Toks Atsitikimas. Kaip 

Tai Galima?

[neklaidingas) : UMWA sekr.- 
ižd. tarnauja kaipo valstijos 
Įeit, gubernatorius. Jo pasi
darbavimu buvo paskirtas Mi
chael Hartneady valstijos Mai
nų Biuro viršyla, kuris yra 
nariu UMWA ir buvęs veikė
ju unijoje. Turėdami galios 
valdžioje, unijos vadai todėl ir 
turi galios kirsti akin kompa
nijoms už laužymą valstijos 
mainų įstatymų.
Kas Didžiausi Kaltininkai Šios 

Tragedijos ?
Areštavimas ugnies boso gal 

ir pateisinamas, nes tokie 
sėliai tankiai apsileidžia 
nepildo savo pareigų 
kauja ir girtuokliauja. Bet šia
me atsitikime, ką gi jis galėjo 
padaryti, jeigu kompanija ne-1 
naudojo vėdyklės? Tos mai-! 
nos buvo žinomos darbinin
kams, kaipo troškios, turinčios 
“black dam.” Nesant vėdavi- 
mo, mainos turi būti tokios ir, 
neišvengiamai, šiandien ar už 
savaitės, gali atsirasti gazo 
dar ir po to, kaip ugnies bosas 
išegzaminavęs ir neradęs gazo 
išeis iš vietos, palikdamas 
“viską gerai.” Atsižvelgiant į 
tai, kad bosai komp. yra to
kie lygūs, kaip ir paprasti 
dą.oininkai, ugnies bosas, kad 

i įstatymų, turėjo

bo- 
ir 

ištvir-

tas tik atsiekiama per kasėjo 
kraują. Atatinkamos įstaigos 
susirūpino inspektorių kvalifi
kacija. Nes, esą, inspektoriai, 
kurie tam pastatyti, kad nelai
mės neįvyktų—jie jas didina.

■ Kadangi tiek daug nelaimių
■ įvyksta, tai Mainų Biuro sekr. 

Hartneady mano, kad į ins
pektorius įsiskverbia tokių 
žmonių? kurie “nieko” apie 
mainas nežino. Pasekmėj to, 
valstijos prokuroras Margiotti 
kelis tokius inspektorius per
varė per klausinėjimų šerengą. 
Mainų inspektorių kandidatų 
egzaminavimo boardas infor
muotas, kad būtų griežtesnis 
su klausimais, norintiems tapti 
inspektoriais.

Taigi norima šauti į cielių, 
bet nedrįstama. Atsižvelgiant 
į tai, kad kandidatai į inspek
torius yra renkami iš žmonių, 
kurie ilgus metus yra tarnavę 
mainų formanais, yra keista 
įmanyti, kad jie “nieko nežino 
Į apie mainas.” Inspektorių par
sidavimas baronams yra kal- 
ta^, o ne nežinojimas. Sukon
troliavus inspektorius taip, 
kad jie kyšių neimtų nuo 
ronų, o savo pareigas eitų 
sirigai, nėra nei klausimo, 
laimės nyktų ir išnyktų.

Duosis matyt, kaip 
bus nusiirta taja linija.

Požeminis.

tei-
ne-

toli

dvarininkai ir kunigai, turi pa-J 
ragauti savo pekliškos medici-j 
nos, kuria šėrė per amžius 
darbininku klase. C. f

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Pereita me pasauliniame notice is hereby given that License No. 

kare, yra sakoma, buvo išžu- to
. , . i v , ... of uic /ncononc jsedyta apie dešimts milionų 1078 Flushing Ave., 

v . v.. . ..v . County cr TZ1----žmonių: šitie milionai žmonių premises, 

beveik ištisai susidėjo vien 
tik iš darbo klasės. Labai ma- notice K hereby given that License No. 
v . -i . , B 4246 has been issued to the undersignedZai pereitame kare dalyvavo to sell beer at retail under Section 76 
. v . v, , v . • of the Alcoholic Beverage Control Law atis ankstosios buržuazijos, ypa- 99 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 

. _v. t • • j County of Kings, to be consumed on thetingai musiuose. Jeigu jų ten premises. 
... . j, , . .... . PASQUALE DE CAROLISkiek ir dalyvavo, tai tuh jų 99 Troy Avenue,

tik todėl, kad jieškojd tam notice is” heYeby 

tikro romanticizmo, garbės ir to sell beer at 
, v. . T . v • • of the Alcoholictam panašiai. Juk nemažai ir 126 west street, 

.. . v. .v • v. County of Kings,amerikonišku poniučių jaučia- premises.
1 csi dalyvavę pasauliniame ka- 126 west street. ' 

l’e tik todėl, kad numezgė po- NOTICE is hereby given that License No.
. VJ. .v. vii B 4260 has been issued to the undersignedl’ą pirŠtiliaiciU, UŽ ką buvo per to sell beer at retail under Section 76 

. vv. ...... . v i • of the Alcoholic. Beverage Control Law allaikl'aŠČiUS dideliai ISgarbin- 200 Meserolc Street, Borough of Brooklyn, 
. T ., . . . (County of Kings, to be consumed on thetos. Ne veltui po karui pa- premises.

... . . . .1 LUIGI GULINOsklydo posakis: Generolai 200 Meserolc Street, Brooklyn. N. Y. 

miršta lovoj.
Tiek darbininkiško svieto'į? the' Alcoholic1 

išskerdė pasauliniame kare,'county ’ortingš, 

o nei vienos šalies darbininkai chaunčey butter ami egg 
nelaimėjo nei už vieną krisie-j1790 B10ml',Yy 
. • m • ri 1 1 ’ v .• NOTICE is hereby given that License No.
11. lai tlK DUVO atSKll'U salių A 10332 has been issued to the undersigned

kapitalistų-bankierių kortų, lo- 
ši's: darbininkai prarado mi- 
lionus gyvasčių, o tūli kapita- 
listai-bankieriai tik tam tik- 

• 1 i v .. _ NOTIUE is hereby given unit incense jno.I'aS 1'inkaS arba žaliosios me- rj, 3715 has been issued to the undersigned
sell beer, wine and liquor at retail, un- 

Kdl U1 (]cr Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
nzvibm I Control Law at 623 Manhattan Ave., Borough 
IlCclLga- of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

■ ! sumeti on the premises.
JAMES FRANCIS MC CANN

623 Manhattan Avenue, Broooklyn, N. Y.

B 4221 has been issued to the undersigned
> sell beer at retail under Section 76 

of_ the Alcoholic Beverage Control Law at 
" ‘ Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the

JAMES CAMBIST
1078 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. 

given that License No. 
B 4126 lias been issued to the undersigned 

retail under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

LEI CUT 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A 10418 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 75 
.......... „ . .............ic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

CO., INC. 
Brooklyn, N. Y.

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

1480 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY NATOLT
480 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

svarstymui. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivest.

Sekretorė.
CHESTER, PA.

ALDLD 30 kp. susirinkimas jvyks 
nedėlioj, 13 d. rugsėjo, 9:30 vai. ry
to, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
gatvių. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadieni, 14 d. rugsėjo, .8 vai. va
kare, Sabenko svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
draugijos reikalų apsvarstyt. Taipgi 
jau ruduo ir piknikai baigiasi ir 
reikia pradėt rudeniniai parengimai. 
Kuopos kapitonai žiūrėkite, kad visi 
nariai dalyvautų.

Org. F. K.Sekr. N. Dudonis.

mones

Po žeme (po uola) dirbu 
jau 25 metai. Bet, rodosi, pir
mas toks atsitikimas, kad bo
sai liktų areštuoti. Bosai ir ba
ronai, kaip jau minėjau, nie
kad nebuvo atsakomingi už 
laužymą mainų įstatymų ir 
baimės jie nekentė, kad nors 
ir visi kasėjai būtų kada žu
vę. Koks gi čia perkūnas da
bar trenkė į juos ir kaip ? At
sakymas gali būti toks (gal ir

nelaužyti įstatymų, 
mesti darbą arba 
komp. valdžiai ir netekti dar
bo.

Su mainų form anų ta pati 
istorija. Jeigu jis būtų pareiš
kęs kompanijai, kad pagal 
įstatymus, jeigu vėdyklės nėra 
ar ji neveikia, tai jis negali 
leisti darb. darban, tai juk 
komp. būtų pasakiusi: “Lauk 
iš darbo!” Šie du bosai nėra 
tiesioginiai, tikrieji kaltininkai.

Vyriausias kaltininkas yra 
kompanija, o sekantis, tai mai
nų valdžios inspektorius. In
spektorius ant to yra pastaty
tas, kad prižiūrėti, kad kom
panijos tvarkiai, pagal įstaty
mus, operuotų kasyklas, kad 
apsaugotų dirbančius nuo ne- 
laimės. Inspektoriai, kaip 
gauna riebiai apmokamus dar
bus, prie to, greit susisuka ki
nius kompanijų prieangyje ir 
miega tol, kol ištinka kur ne
laimė. Tada tik jie pabunda 
ir akis krapštinėdami bando 
versti bėdą, kur lengviausiai 
virsta, teisindami kompanijas.
Bando Sutvarkyt Inspektorius,

/ Bet Nedrįsta
Greta didelių nelaimių, 

riose žūsta daug kasėjų 
sykio ir jos ištinka tik laikas 
nuo laiko, yra ir reguliarių 
nelaimių, kurios ryja aukas po 
vieną kas dieną ir po daugiau. 
Norima ir toms- užbėgti už 
akių. Visi žino, kad tos nelai
mės paeina nuo operatorių go
dumo. Jie įvairiai stveriasi 
ekonomizuoti kasyklas taip, 
kad “sutaupyti centus.” O

ku- 
ant

Raymond, Wash
Labai gerai nusisekė Lietu

vių Darbininkų Susivienijįkio 
36 kuopos piknikas, kuris įvy
ko rugpjūčio 30 d. ant C. Nor
kaus ūkės. Pasitaikė graži die
na, tai turėjome svečių iš Ta
coma, daugiausia iš Aberdeen. 
Drg. P. Grybas suorganizavo 
visus aberdiniečius atvažiuoti 
į mūsų pikniką. Šis piknikas 
turėjo įvykti rugpjūėjo 23 d., 
bet kadangi labai lijo, tai bu
vo atidėtas, žinoma, perkėli
mas pikniko jam pakenkė. 
Ypatingai kitų kolonijų drau-[ta

džiagos kolonijas. Po 
darbininkai gyvasčių 
vo, kurie buvo užmušti; bet| 
bankieriai ir vėl susėjo, ir vėl 
tarėsi ir galvojo, kokias pink
les darbininkams pritaikyti, 
idant būt geriau išnaudoti, 
sau nesvietiškus pelnus krau
ti.

Dabar jau aišku, jog iš karo 
šalies prieš šalį, darbininkai, 
liaudis nieko nelaimi, o iš ci
vilio, klasių karo, kaip dabar 
kad eina Ispanijoj, darbinin
kai ir visa liaudis gali laimėti 
ir užbaigti karus toj šalyj ant 
visados.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

Tarptautinio Darb. Apsigynimo 
kuopos susirinkimas įvyks antradie
nį, 15 d. rugs., 7:30 vai. vakaro, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi daly
vaukite, nes pikniko raportas bus iš
duotas ir visiem svarbu žinoti kokios 
buvo pasekmės.

Org. K. Ustupas.
(214-215)

gams prisiėjo pavargti. Pav., 
draugai aberdiniečiai vis tiek 
buvo atvažiavę rugpjūčio 23 
d., bet nerado pikniko ir turė
jo atgal grįžti. Jiems reikia 
atiduoti kreditas, kad jie ir vėl 
rugpjūčio 30 d. atvažiavo.

šis piknikas kuopai duos 
keletą desėtkų dolerių, pelno. 
Tai gera parama kuopai.

Todėl dabartinis Ispanijos 
civilis-klasių karas nėra bai
sesnis ir prastesnis už karą 
tautos prieš tautą, bet geres
nis. Po šitos katastrofos, po 
šitos fašistų surengtos darbi
ninkams skerdynės, Ispanijos 
liaudis, jei laimėtų, gali su
tverti laimingą ir šviesų gyve
nimą toj šalyj, kas negalima 
po tautų arba šalių karo.

A. Gilman.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj 13 d. rugsėjo, 2 vai. po pie
tų, Easton Baking Co. svetainėje, 36 
N. 7th St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasimirė Marijona Laures- 

kienė. Palaidota rugpjūčio 22 
d. Laureskienė buvo dar apy
jaunė moteris. Paliko nuliūdi
me vyrą, dvi dukteris ir vieną 
sūnų. A. B.

TAUTOS KARAS PRIEŠ 
TAUTĄ IR CIVILIS .

KARAS

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
ninkai beveik visiškai turės 
nuo mėsos vartojimo atsisa
kyti, nes sulyg jų uždarbių 
mėsa pasidarė nebeįkanda
ma.

Tąsa iš 2-ro pusi p.)
tokiame kare, kai dabar 

Ispanijoj, ne vien tik darbinin
kams rieda galvos nuo pečių, 
ale ir tos skerdynės surengėjai, 
fašistai-bankieriai, fabrikantai,

to,

O

Ispanijos fašistų mestos bombos Tardienta miestelyj padarė nuostolių, bet respublikos 
šalininkai juos iš ten išvijo

Ką Veikia Kaune Ponas 
Račkauskas — Vairas

Ir Amerikoj lietuviams 
gerai žinomas K. Račkaus
kas-Vairas, būdamas Kap- 
štate konsulu, apsivogė, be
rods pasiglemždamas apie 
80,000 litų. Buvo areštuotas 
ir pargabentas į Lietuvą ir 
pasodintas Kauno kalėjime. 
Kalėjime būdamas norėjo 
susidraugauti su kai kuriais 
politiniais kaliniais komuni
stais, bet iš to nieko neišėjo.

Bet be teismo ponas Rač
kauskas-Vairas buvo grei
tai paleistas iš kalėjimo ir 
apsigyveno Kaune. Dabar 
vaikštinėja pasipuošęs po 
Kauną ir nuėjęs į kokį ners 
restoraną ar barą iššaukia 
pažįstamus p a ž a ilgesnius 
žmones ir užsako įvairių 
“trunku,” bet sąskaitas turi 
apmokėti iššauktasis, nes jis 
sakosi neturįs pinigų. Be 
to, iš “Kultūros” žurnalo 
vieno asmens reikalavęs 
1500 litų, nes jis daug esąs 
pasidarbavęs. Kaune kalba, 
kad ponas Račkauskas tar
naująs net žvalgyboj.

Et, nuo vogimo iki žval
gybos tėra tik vienas laip
tas, ar dar arčiau!

Darbininkų ir Delegatų 
Vedama Turą i U.S.S.R.v

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 

...................-............. ■!■■■■ n ■

Informacijų

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Ciepų {leidiniai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS- !‘.' X

IŠ- 
ir

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,

Tai šių metų
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS LEIDINYS.
Apart trimėnesinio žurnalo' “ŠVIESA’’ draugijos nariai 

už $1.50 metinių duoklių gaus veltui šią puikią 
mokslinę knygą apysakos formoj aprašytą.

Kiekvienas Amerikos lietuvys mėgstantis apšvieta ir* 
norįs prisidėti prie kultūros darbo turėtų įsirašyti 

į A.L.D.L.D. vietinę kuopą.
Centro raštinės adresas:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostj, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir pasekmes, tai visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostj. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS, P. 0. Box 352, Hartford, Conn.

b
M Lietuvių Anglių Kompanija 
■H Pirmos klasės anglis, geriausios 
■V rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
K tonas, tai legališkas svoris. Prista- 
■D tome greit j jūsų namus. Prašome 

■Įį isitėmyti adresą ir telefoną.
|H Telefonuokite: EVergreen 7-1661
1^3 arba užeikite pasikalbėti j ofisą

Kampas Union Avė. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



šeštadien., Rugsėjo 12, 1936Puslapis neštas.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

Darbininkų Kovų Lauke

pieną

Komisija.

Telephone: EVergreen 8-9770

galąsto jas J. GARŠVA

jauni-

buvo

4

rinkt

Vonioje Nuskendo VaikutisKlaidos Pataisymas

SUSIRINKIMAI

kaip 
dar-

vakar jis 
draugus.

pas- 
latriš-

sutvėri- 
sužvėrėti, 

fašistai.

sako, kad jeigu komunis- 
nebalsuos už savo kandida- 
nominacijose, tie kandida- 
kurie negaus balsų, nega- 

būti ant baloto.

kuni- 
o fa-

kur 
jokio 
juos

LIETUVIŲ LIAUDIES TEAT
RO SUSIRINKIMAS

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 14 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare, 269 Front St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekretorė.
(214-215)

New 
kam- 
Carl 

užsira-
tapo 

šaukimas teisman 
įteiktas Madison 
mįtinge, 18 rug- 
buvų renkamos

Užvakar vakare dingo šešių 
metų Pasquale Falzarano ir 
buvo manyta, kad žmogvagiai 
jį pagrobė. Vienok 
rastas miegant pas

PRAŠAU SUGRĄŽINTI k
Pereitą sekmadienį, “Laisvės” pik

nike, Pitman, N. J., nuo stalo, kaži 
kas, turbūt per klaidą, paėmė didelį 
peilį, žaliom kriaunom ir 2 sidabri
nes šakutes. Prašau sugrąžinti j 
“Laisvės” ofisą, už ką būsiu dėkinga.

Elsbieta.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

I.AISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.« 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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 gatvčs nuo 

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

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

Tel. Evergreen 8-852®

Lietuvių Liaudies Teatro 
susirinkimas įvyks šį pirmadie
nį, 14 rugsėjo, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Ne 
vien tik nariai, bet visi liau
dies teatro mylėtojai ir orga
nizacijų nariai kviečiami daly
vauti.

Kviečia Valdyba.

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

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

Williamsburg© Bedar- A & P Numušė Pieno Kainas 
biy Atsiekimai ir Planai

Bedarbių Tarybos susirinki
mas įvyko trečiadienį, 9 rug
sėjo. Organizatorius raporta
vo, kad demonstracijos, įvy
kusios prie centralinės šelpimo 
įstaigos, 902 Broadway, N.' Y., 
sulaužė užsispyrimą atimti pa
šalpą. Matydami, kad nevyks
ta nugalėti bedarbių pasiryži
mo, šalpos viršininkai pradė
jo švelniau kalbėtis su bedar
bių komitetu, pažadėdami 
duoti drabužių, apavų ir mais
to šeimynoms.

Nutarta, kad Tarybos na
riai prisilaikytų organizacijos 
tvarkos, diskusuotų organiza-( 
cijos reikalus savo susirinki
muose, ne kur kitur.

Išrinkta komitetas peržiū
rėti mokesčių knygutes, kad 
vijų būtų užsimokėta iki gruo-j 
džio mėnesio, 
mos naujos mokesčių knygelės, 
su permainytu vardu — The 
Workers Alliance of America 
arba Amerikos Darbininkų Su
sivienijimas.

Pranešta, kad namų savi
ninkai nutarė pakelti rendas 
nuo $5 iki $8 į mėnesį. Bed. 
Taryba išrinko komitetą iš 5 
narių tėmyti rendų kėlimus ir 
kur tas bus atrasta—pastatyti 
pikietus ir organizubti nuomi
ninkus nemokėjimui užkeltų 
rendų. Tas pats komitetas tu
rės daboti metamus iš namų ir 
mobilizuoti greit sunešimą at
gal išmestų rakandų. Ant vie
tos pastebėta, kad yra išmesti 
rakandai ant So. 4th St. ir kad 
pastaruoju laiku padaugėjo 
mėtymas, kaip kad 
1931-32 metais.

Pieno vartotojų boikotas 
atsiekė nemažą laimėjimą. .A 
& P kompanija praneša, kad 
1,500 tos kompanijos krautu
vių pardavinės pieną po 11 c. 
kvortą. Tikimasi, kad dabar 
1,600 kitų krautuvių numuš 
kainas. Jau pirmiau tūkstan
čiai mažesnių krautuvių buvo 
pasisakiusios parduot 
senom kainom, po 11c.

Aidiečiai Rengia Gražų 
Liaudies Vakarą

Rytoj Būkit ALDLD Sueigoj 
Forest Parke

Naujas Judis “Kova” 
Cameo Teatre

Judis “Kova” perstato, 
fašistai kankina ir žudo 
bininkus Vokietijoj. Jame yra 
George Dimitroff teismas ir 
Henry Barbusse prakalba. 
Veikalas yra įvaidintas ir di
riguotas pabėgėlių iš Vokieti
jos, kurie patys pergyveno tas Į 

nes bus duoda-! baisenybes. Judis gamintas Į 
Maskvoj.

“Kova” pradėta rodyti 9 
rugsėjo, Cameo Teatre, 42nd 
St. į rytus nuo Broadway, N. 
Y. Įžanga iki 1 vai. dieną tik ' 
25c., po piet ir vakarais bran
giau.

Pirmam akte rodoma 
vietų Sąjungos darbininkų pof 
ilsio namai, maudyklės, Mas
kvos puikiausi sodai ir 
mo sportas.

Antram akte rodoma 
kendusi girtuoklystėje 
koji Vokietijos fašistinė val
džia.

Reikia stebėtis, kad tas 
baisus Vokietijos darbininkų 
kankinimas ir žudymas, taipgi 
mirštančiųjų šauksmai į mases 
šiaip taip gali persisunkti per 
Amerikos fašistinių elementų 
prilaikomą cenzūros koštuvą 
ir atsistoti ant scenos prieš 
Amerikos darbininkų akis. Tas 
galima tik dėka priešfašisti- 
niam veikimui. Nors veikalas 
nėra cielybėj, kaip turėtų būt, 
bet geroka dalis nuogo fašiz
mo galima matyt.

Negalima įsivaizdinti, kaip 
žmogus, civilizuotas 
mas, galėjo taip 
kaip sužvėrėję yra 
Ispanijos liaudis gerai pažino
jo fašizmą, todėl pasirinko 
kelią su šautuvu rankoje lai
mėti demokratiją ar žūti ko
vos lauke.

Nutarta pikietuoti šelpimo 
įstaigą. Taryba turi ant ran
kų 17 reikalavimų pašelpos. 
Visi naujai reikalaujanti pa
šalpos turi būti šelpimo įstai
goj 10:30 ryto. Jeigu reika
laujantis nebus įstaigoj laike 
šaukimo, jo reikalavimas bus 
padėtas į šalį.

Sekančią savaitę, ketvirta
dienį, visi reikalaujanti dra
bužių, suaugusieji ir vaiku
čiai, būkite 10:30 ryto šelpi
mo įstaigoj, 1066 Lorimer St.

Bedarbių Taryba kviečia vi
sus dienomis ir vakarais lan
kytis bedarbių įstaigoj, 26 
Ten Eyck St. Yra labai patogi 
vieta paskaityti ir pasikalbėti 
su draugais ir draugėmis.

Kaimietis.

Tra la la la.. . . Noriu mie
go.. . . Ant Kalno karklai siū
bavo. . . Pregunta le........

Ne! Tai ne Tautų Lygos su
sirinkimas. Tai yra garsai, 
kuriuos bus galima girdėti 
“Laisvės” name, subatoj, rug
sėjo 19 d., 8 vai. vakaro.

Ar jūs žinote, kas yra 
“Liaudies Vakaras”? Mano
me, kad ne, nes tai bus pir
mas toks parengimas Brook
lyne. Visa vakaro eiga bus 
liaudiška — kostiumai — bile 
tautos, dainos, šokiai ir masi
nis dainavimas dainų, kurias 
Lietuvos darbininkai ir vals
tiečiai dainavo ir tebedainuoja.

Užtikrinimui geros muzikos 
šokiams, pasamdyta Wm. Nor
ris orkestrą.

Beje, dalyvaujant parengi
ame, bus proga parsinešti $10 
jvertės “percolator,” elektrinį 
'kavos virimui indą, kuris bus 
.duodamas kaipo dovana.

Prašome dalyvauti šiame 
puikiame parengime ir tuomi 
paremti Aido Chorą.

Komitetas.
„ P. S. Vakar dienos prane- So-' . . , ! •. TvSime įvyko klaida. Įžanga ne 

25 centai, kaip buvo pranešta, 
ale 35 centai.

Muzikantai Pikietuos Teatrus
Amerikos Muzikantų Fede

racija, Lokalas 802 pastatys 
pikietus prie 20 New Yorko 
teatrų, privertimui savininkų 
duoti darbus bedarbiams mu
zikantams. Mat, savininkai 
dabar naudoja radio muziką, 
tuomi išmetant tūkstančius 
muzikantų iš darbo.
Verankų Darbininkai Laimėjo 

Streiką,

Century Curtain Kompani
jos darbininkų dviejų ; 
čių streikas pasibaigė, 
met kompanija priėmė 
darbininkų reikalavimus, 
laimėjo nuo 10 iki 20 
algų pakėlimą, 40 
darbo savaitę, laiką ir pusę už 
viršlaikį ir unijos pripažini
mą.

savai- 
kuo- 
vjsus 

Jie 
nuoš. 

valandų

Žirklių ir peilių 
tapo areštuotas todėl, kad jo 
varpas perskambus ir rytais 
žmones prikelia iš miego. Tei
sėjas patarė, kad jis nusipirk
tų mažesnį varpą ir jį paleido.

Ragina Visus Balsuoti 
Nominacijose

Komunistų Iždininkas 
Išteisintas

Komunistų Partijos 
Yorko valstijos rinkimų 
panijos man adžeris 
Brodsky šaukia visus
šiušius komunistų balsuotojais 
šį antradienį, 15 rugsėjo, bal
suoti nominacijose (primary) 
už komunistų kandidatus. Ji
sai 
tai 
tu s 
tai, 
lės

David Leeds, Komunistų 
Partijos N, Y., valstijos kasi
ninkas, kuris buvo kaltinamas 
“rinkime aukų komunistų pa
bėgėliams iš Ispanijos, 
išteisintas, 
jam buvo 
Sq. Garden 
pjūčio, kur
aukos Ispanijos Raudonajam 
Kryžiui. Skundas buvo pama
tuotas miesto drausme 
aukas be leidimo.

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 1-ma kuopa nori 
pasakyti jums paskutinį žodį- 
užkvietimą į aldiečių draugiš
ką išvažiavimą. Jau aišku, 
kad patys kuopiečiai kaip vie
nas dalyvaus savo pasilinksmi
nime. Tačiau jis bus daug 
smagesnis ir naudingesnis, jei 
visi kuopiečiai atsives savo 
draugus, o kitų kuopų nariai 
taipgi su savo draugais pribus 
pas mus į svečius.

Laikas: sekmadienį, 13 rug
sėjo, po pietų.

Vieta: Forest Park, Grounds 
No. 3. Važiuokit Jamaica lini
ja, išlipkit Forest Parkway 
stotyje ir eikit į kalną.

Aldiečiai turės skanių už
kandžių ir šaltų bei karštų gė
rimų.

Antru Kartu Apvogė 
Draugus Veličkas

Trečiadienio popietį plėši
kas įsibriovė į d. Veličkos na
mus, 344 Rodney St., ir ap
vogė ant $75.

Draugas Velička sykiu su d. 
Deguliene užlaiko valgyklą 
šalia “Laisves” namo. Apiplė
šimo metu nieko nebuvo na
mie. Nors durys buvo užrakin
tos stambia spyna, vienok plė
šikui pasisekė įlaužti duris ir 
dasigaut į kambarius. Vagis 
išsinešė naują siūtą ir kelis 
žiedus.

Tai jau ne pirmas toks ne
geistinas įvykis draugams Ve- 
ličkams. šių metų pavasarį jų 
kambariai taipgi buvo apvogti 
toj pačioj vietoj.

John P. Budde, 46 metų, 
pralaimėjo daug pinigų ark
lių lenktynių laižybose, • to
dėl jis užsidarė garadžiaus 
duris, atsisėdo į karą, kuris 
buvo garadžiuje, paleido mo
torą veiklon ir mirė nuo “mo
noxide” gaso.

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.

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

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

“Laisvės” kaimynų šeimą 
patiko skaudi nelaimė. Jauna 
pora arbu virš 20 metų am
žiaus, žydų tautybės, nesenai 
atvykę iš Lietuvos, po pravar
de Wolfe turėjo keturiolikos 
mėnesių vaikutį. 10 d. rugs, 
paėmė vaikutį išprausti, įdėjo 
į vonią, ''kuri buvo pilna van
dens ir užmiršo. Kada atsimi
nė—vaikutis jau buvo nu
skendęs.

Vakar dienos “Vietos žinio
se,” aprašyme velionio Jono 
Klasčiaus gyvenimo, netiksliai 
įvyko nemaloni klaida.

Ten buvo rašyta, kad velio
nis paėjo iš Ainorių kaimo, 
Merkinės parapijos, Nemu
naičio valsčiaus. Velionis iš- 
tikrųjų paėjo iš Panevėžio ap
skrities, čipėnų valsčiaus, 
Kupreliškių, parapijos, Aino
rių kaimo.

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI

visada

visas
per-

su- 
nie- 
pa-

Planas siūlo apvienyti 
miesto važiuotos linijas, 
imant miesto 'kontrolėm Plano 
pravedimas lėšuotų virš $436,- 
000,000.

redaktorių 
demo- 
Yorko 
pirmi-

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Ukrainų, Rusų ir Lenkų Organizacijos Naudai 

Darbininkiškos Spaudos

ULMER PARK, BROOKLYN

Bus Nedėlioję, 13 d. Rugsėjo (September)
DVI DIDELĖS ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS 

Bus Sportiški Gėmiai ir Dailės Programa
* Įžanga iŠ anksto 35 centai. Prie vartų 40 centų

Parkas atsidarys 10 v. ryte.
KELRODIS: Imkite West End BMT požeminį traukinį ir išlipktite 

pnt 25th Avė. stoties. Eikite 4 blokus j pietus, čia rasite parką po 
dešinei.

REIKALINGA darbininkų atrinkimui 
vilnonių skudurų. Atsišaukite: Am

erican Wool Stock Corp., 10 Grand 
Street, New York City.

(214-216)

Dramblys Garsins Komunistų 
Partijos Bazarą

New Yorko valstijos Komu
nistų Partija pasamdė penkių 
tonų svorio dramblį išgarsinti 
Kompartijos penkių dienų 
kamivalą ir bazarą, kuris 
prasidės trečiadienį, rugsėjo 
16 d., St. Nicholas Palace. 
Dramblys paraduos antradienį, 
rugsėjo 15, nuo 2 v. po piet iki 
6 v. vakaro, drabužių siuvimo 
distrikte. Ant dramblio sėdės 
du juokdariai.

Tuodu aktu sudėjus į daik
tą gaunasi toks įspūdis: Sovie
tų Sąjunga atvaizduoja 
gų pasakojamą dangų, 
šistinė Vokietija—peklą, 
darbininkai šaudomi be 
prasižengimo, o naziai
žudydami ironiškai juokiasi. 
Kiek sykių draugas Dimitroff 
perėjo per nazių kankinimo 
mašiną sunku būtų ir apsakyti. 
Kaip tik publika pamato Di
mitroff kalbant, svetainė ūžia 
delnų plojimu. Judis gamintas 
vokiečių kalboj.

Kaimietis.

Queens Komunistų Radio 
Prakalba Pirmadienį

Komunistai Reikalauja 
Palikt 5 Centų Fėrą

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

Išdirbti planai pabudavoji- 
mui naujo kalėjimo ant tos 
vietos, kur dabar stovi Ray
mond Street kalėjimas. Tai 
labai senas kalėjimas ir jame 
telpa 600 įnamių, o naujam 
tilps 1,000.

Arthur Wright, Komunistų 
Partijos rinkimų pirmininkas 
Queens srityje, kalbės per 
radio iš stoties WWRL šį pir-‘ 
madienį, 10:15 vakaro. Te
ma : “Komunistų Pozicija Dar
bininkų Reikalais Queens Ap
skrityje.” ši bus pirma pra
kalba iš 8-nių, kurias girdėsit 
kas pirmadienį, tuo pat laiku.

Darbininkų Fondai Hearsto 
Kandidatų Paramai

P a s i n audodami nebuvimu 
į pažangiųjų narių susirinkime, 
(Civilės Tarnybos Darbininkų 
Forumo reakciniai viršininkai 
pravarė tarimą išleisti $5,000 
forumo pinigų “nepaprastam” 
reikalui. O tuo “nepaprastu” 
reikalu nariai numato Frank 
J. Prial, “Chief
ir Hearsto palaimintą 
kratų kandidatą į New 
Aldermanų Tarybos 
ninkus. •

Darbininkai visur ir
turi budėti, kad jų sunkiai 
uždirbti centai neitų stiprini
mui fašizmo.

Penkių centų važiuotos kai
nos (fėro) palikimą apvieny- 
tose transporto linijose kėlė 
ir gynė tik komunistai Valsti- 
jinės Važiuotos Komisijos po
sėdyje, įvykusiame pereitą 
ketvirtadienį. Isidor Begun, 
varde Komunistų Partijos, pa
reikalavo įdėti į kontraktą se
kamą : “Fėras turi pasilikti 5 
centai, ne daugiau.” Miesto 
kasininkas A. A. Berle, po. iš
sisukinėjimo, pasakė, kad jis 
priešingas fėro “tokiam 
šaldymui kontraktu, kad 
kad istorijoj nebegalima 
keisti.”

Šimto svarų kvietkų vazo
nas užkrito ant James Teti- 
ccrone ir jį užmušė. Tai įvy
ko prie jo namų, 1745 74th 
St. Manoma, kad vaikutis už
sikabino ant vazono, kuris bu
vo iškeltas 5 pėdas, ir jį nu
vertė.

PARDUODAME Bar and Grill biznį.
Visi vėliausios mados įtaisymai, 

parduodame su visais rakandais, ir 
“lease” ant trijų metų. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite sekamai:— 454—6th Avė., 
kampas 10th St., Brooklyn, N. Y.

(214-220)
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.

I (210-216)

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

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




