
1>

KRISLAI
Kas gi taip kalba?
Ar istorija pasikartos?
Kunigo tulžis.
XX Amžiaus prajovai.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Anglijos Darbo Unijų Kon
grese kalbėjo prezidentas Find
lay. Jisai labai karščiavosi. 
Neva pasmerkė fašistus, bet 
tuojau šaukė į susirinkusius: 
“Apie bendrą frontą su komu
nistais prieš fašizmą negali bū
ti nė kalbos!”

Šitaip kalba darbininkų va
das. Kas pasidžiaugs ta jo kal
ba? Pasidžiaugs fašistai. Fašis
tai nesitveria džiaugsmu. Nes 
fašistai žino, kad darbininkų 
klasė neatsilaikys prieš fašizmą 
nei Anglijoj, nei Amerikoj, nei 
kitur, kol toj darbininkų klasėje 
nebus vienybės. Nejaugi to ne
supranta Findlay ir kiti pana
šaus nusistatymo darbininkų 
vadai? Supranta, nes jie nė
ra šiandien gimę. Taigi, ar ne
turime mes teisės sakyti, kad 
šitie didvyriai tik žodžiais prie
šinas fašizmui, bet darbais, ko
vodami prieš darbininkų bend
rą frontą, pasitarnauja fašis
tams.

Kas išauklėjo Vokietijoj fa
šizmą? Kas padėjo Hitleriui už
grobti galią Vokietijoj? Tai bu
vo bilionieriaus Thysseno finan
siniai ir industriniai interesai. 
Hitleris demagogiškai kalbėjo 
prieš kapitalistus, bet stambiau
sias Vokietijos kapitalistas buvo 
jo globotojas ir finansuotojas.

Kas šiandien globoja ir fi
nansuoja republikonų partijos 
kandidatą Landoną? Atsakymo 
nereikia j ieškoti abelnoje filozo- 
fijoje. Republikonų partijos 
rinkimų kampanijos komitetas 
prisipažino, kad jau iki šiol 
Landono išrinkimui aukojo 
$50,000 garsaus amunicijos tru- 
sto šeima du Ponts. Morganas 
taip pat paklojo tūkstančius do
lerių. Rockefelleris irgi neatsi
liko.

Thyssenai Vokietijoj, du Pon- 
tsai ir Morganai Amerikoje— 
štai jums fašizmo kūnas ir 
kraujas.

So. Bostono “Darbininko” 
dvasinis bosas kunigas Urbona
vičius vėl labai plačiai atidarė 
savo nešvarią burną prieš So
vietų Sąjungą ir komunistus. Ir 
jis gailiai verkia, kad Sovietų 
valdžia greitai apsidirbo su 
trockistais teroristais, neleis
dama jiems pasiųsti draugus 
Staliną, Vorošilovą ir kitus ten, 
kur jie pasiuntė draugą Kirovą.

Gražioj, labai gražioj šeimoj 
atsidūrė mūsų sklokiška ir so- 
cialistiška spauda, kuri taip pat 
lygiai graudžiai verkia likimo 
tų prisipažinusių žmogžudžių ir 
teroristų.

Kunigas Urbonavičius lieja 
tulžį prieš darbininkų tėvynę. 
Kodėl gi jis jos nelies. Jis turi 
rimtą priežastį: Sovietų Sąjun
ga negali būti kunigėliams ro
jus. Štai kodėl jisai taip pyk
sta ant Sovietų žemės. Prašo jis 
savo dievą, kad jis tą žemę pa
verstų į pelenus.

Kas kita, jeigu, pavyzdžiui, 
šiandien ten, kur randasi So
vietų Sąjunga, tebebūtų carų 
Rusija, arba Smetonų ir Hitle
riu valdoma šalis. Kun. Urbona- 

, vičius puikiai žino, kad tada toj 
žemėj būtų penki-šeši kunigai 
vietoj buvusio vieno. Tikrai taip 
šiandien Lietuvoje yra išaugus 
kunigų veislė.

To viso nėra ir nebus Sovie
tų žemėje. Tikrai yra ko gailė
tis Urbonavičiui tų, kurie buvo 
pakėlę ranką prieš tos žemės 
vadus, bet patys pražuvo. Ne
laimė jų, mąsto sau “Darbinin
ko” redaktorius, kad jie galėjo 
nuskinti gyvybę tik vieno drau
go Kirovo pirma, negu galą ga
vo!

Bet kodėl jūs vyrai iš “N. 
G.” ir “Naujienų” pastogės 
taip verkiate tos teroristų šai- 
kos? Būkite vyrai ir pasisaky
kite atvirai ir nuoširdžiai.

Cleveland© “Dirvoje” skai
tau, kad kokie ten lietuviai le
gionieriai iš Palangos nuo Bi-

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Nukritus Milžiniškai Uolai 
Nuo Kalno Norvegijoj, Žuvo 
74 Žmonės ir Daug Gyvuliu

LOEN, Norvegija.—Nuo 
kalno Ravnefield, 6,388 pė
dų augščio, nugriuvo milži
niška, milionų tonų uola į 
ežerą, kuriame del to paki
lo 300 pėdų augščio banga, 
užliejo du kaimu ir prigirdė 
juose 74 žmones ir beveik 
visus jų gyvulius.

Plieno Trustas Atsisako
Pridėt Darbininkam Algų

Pittsburgh, Pa.—Carne
gie-Illinois Plieno Korpora
cija atmetė 100,000 savo 
darbininkų reikalavimą pri
dėt uždarbio. Bosai aiškina
si, būk “neturį iš ko.” Dar
bininkai tariasi apie strei
ką, v

Lenky Karinė ir Pramo
nės Sutartis su Francija 

—Smūgis Hitleriui
VARšAVa. — Lenkija 

panaujino ir sudrūtino kari
nę sutartį su Francija. 
Franci jos valdžia taipgi ža
da duoti paskolų Lenkijos 
pramonei išvystyti. Tuo 
tikslu bus padaryta ekono
minė sutartis.

Pagal karinę sutartį, 
Francija teiks Lenkijai bar- 
gan lėktuvus, tankus ir ki
tas karo medžiagas.

Lenkų politikai yra nusi
vylę del sutarties su Vokie
tija. Jie sako, kad naziams 
rūpėjo palaikyti Lenkiją tik 
atsilikusia žemės ūkio ša
lim, kuriai jie galėtų parda- 
vinėt savo fabrikinius dirbi
nius. Vokietija visai neįsi
leido tokių gamybos dirbi
nių iš Lenkijos, kaip kad 
anglis ir cinas. O Francija 
pirksianti šių dirbinių iš 
Lenkijos. Iš savo gi pusės, 
Lenkai pirksią iš Franci jos 
įvairius specialius dirbinius, 
chemikalus ir kt.

PASIMOJIMAS ANT CA
BALLERO GYVYBĖS?
LISBON, Portugalija.— 

Ispanų fašistai per savo ra
dio stotį Cadize paskleidė 
girdus, būk anarchistai ir 
sindikalistai Madride buvę 
pasimoję nužudyt Ispanijos 
minister} socialistą Caballe
ro. Turbūt, ir čia fašistai 
meluoja.

rutės kalno atgabena Amerikon 
vieną pėdą žemes. Ta pėda že
mės buvusi paimta su didžiau- 
mis ceremonijomis ir būsianti 
taip pat iškilmingai čionai pa
sitikta Clevelande.

Ką gi ant pėdos žemės ta 
vargšė Birutė padarė, kad ji, ta 
žemė, pasidarė tokia šventa ir 
tokia brangi?

Ispanų Fašistai Gausią dar Daugiau Gink
lų ir Amunicijos iš Hitlerio, Mussolinio; 
Portugalija Vis Labiau Remia Fašistus
Pasitraukę iš San Sebastiano, Liaudies Milicininkai Įsidrū- 

tino Eibare, Kur Turi Savo Amunicijos Fabriką
SAN SEBASTIAN, Ispa- 

nija. — Užėmę šį pajūrio 
miestą, fašistai džiaugiasi, 
kad dar lengviau galėsią 
gaut lėktuvų, kanuolių ir ki
tų ginklų ir amunicijos iš 
užsienių (ypač iš Vokieti
jos). Taigi nuo dabar jie 
pasmarkinsią savo grumty
nes linkui šalies sostinės 
Madrido.

(Nauji pranešimai patvir
tina, kad Mussolinis ir Hit
leris kaip siuntė Ispanijos 
fašistam ginklus ir amunici
ją, taip ir tebesiunčia, nors 
buvo prižadėję Anglijai ir 
Francijai nesikišti į naminį 
karą Ispanijoj.)

Fašistinė gi Portugalijos 
valdžia ne tik per savo že
mę laisvai perleidžia užsie
ninius karo pabūklus Ispa
nijos fašistams; jinai ir pati 
diena iš dienos vis smarkiau

remia juos prieš Ispanų 
Liaudies Frontą.

Apleidus San Sebastia
ną liaudies milicininkams, 
Ispanijos fašistų generolas 
Molą pirmiausia atsiuntė į 
miestą būrius žiaurūnų iš 

‘Ispaniškos Morokkos.
Liaudies Frontiečiai Užėmė 

Naujas Pozicijas
Pasitraukę iš San Sebas

tiano, liaudies frontiečiai 
šiame fronte dabar įsteigė 
savo centrą Eibare, 5 mylios 
į vakarus nuo San Sebastia
no. Eibare jie turi amuni
cijos fabriką; .kuris be pa
liovos dieną ir naktį dirba 
amuniciją.

Darbo žmonių milicija pa
siryžus visomis jėgomis gint 
Bilbao, prieplaukos miestą, 
dar toliau į vakarus.

VOKIETIJOS FAŠIZMAS, PASKUTINIS KAPITA
LIZMO GYVENIMO LAIPSNIS, - SAKO 

“PRAVDA”, SSRS KOMUNISTŲ ORGANAS
“Jeigu Jūs Norite Pamatyti žmonijos Atsteigimo Dieną, 

Skaitykite Stalinišką Sovietų Konstituciją”

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda”, atsakydamas į 
Hitlerio grasinimus, nurodė 
į augančią galybę Sovietų 
Sąjungos, kaip naujo, socia
listinio pasaulio, kurio pa
vyzdį duoda naujoji sovieti
nė konstitucija. Sako:

“Staliniškoji konstitucija 
yra manifestas naujojo per
galingo pasaulio, kuriam 
Sovietų Sąjunga priklauso 
šiandien ir kuriam rytoj 
priklausys visas pasaulis.

“Visų šalių darbininkų 
klasei ir visai kapitalizmo 
spaudžiamai žmonijai So
vietų Sąjungoj gyvenančios 
tautos pareiškia:

“Ant savo nugarų jūs jau
čiate visus kapitalizmo žiau
rumus. Jūs matote paskuti
nį jo gyvenimo laipsnį Vo
kietijos fašizme—toje ka
ralystėje bizūno ir budelio 
kirvio, karalystėje skurdo, 
bado ir supuvimo, karalys
tėje inkvizicijos ir laužų, 
kur deginama mokslas ir 
uždegama kuriagaliai užkū- 
rimui naujų imperialistinių 
karų.

“Jeigu jūs norite pamaty
ty ti savo rytojų, žmonijos 
atgimimo dieną, skaitykite

stalinišką konstituciją So
vietų Sąjungos. Skaitykite 
ir studijuoldte tą konstitu
ciją laimingų žmonių ir lai
mingos šalies, kuri naikina 
niekšiškumą, purvą, godu- 
lystę, priespaudą, vargą ir 
skurdą — visus blogumus, 
kurie buvo susikaupę per 
šimtmečius k a p i t a listinio 
viešpatavimo.”

Ispaną Respublikiečiai Pa
ėmė Septynis Miestelius
MADRID.—Paskutinėmis 

dienomis Ispanų respub
likos milicininkai.. atėmė iš 
fašistų septynis miestelius 
Madrido, Toledo ir Avilos 
provincijose, ir bendrai pa
stūmėjo fašistus atgal Gua
darrama kalnuose.

Madrid. Ispanų respubli
kos lėktuvai numetė 200 
bombų ant fašistų lizdo 
Oviedo.

BURGOS, Ispanija.—Fa
šistai pasigyrė, būk jie at
ėmę iš respublikiečių Tole
do miestą ir paliuosavę 1,- 
700 savo karių iš Alcazar 
tvirtovės.

Ispanijos valdžia užginči
ja tokius fašistų pagyrus.

Revoliucinis Sukilimas Por
tugalijoj Padėtų Ispanų

Respublikos Gynėjams
MADRID. — Ispanijos 

ministeris pirmininkas so
cialistas Caballero sako, jog 
praeitą savaitę nuslopintas 
Portugalijos jūrininkų suki
limas buvo daug rimtesnis 
revoliucinis žygis, negu .kad 
pripažįsta fašistinė Portu
galų valdžia.

Caballero jau ne kartą iš
sireiškė, kad jeigu Portu
galijoj išsiveržtų platesnis 
darbininkų ir karių sukili
mas prieš fašizmą, tai Ispa
nijos respublika greitai nu
slopintų savo fašistų sukili
mą. Tada, mat, Portugalijos 
valdovai negalėtų taip gau
singai remti Ispanų fašis
tus.'

Browderis Protestuoja 
Rooseveltui Prieš 
Mitingo Išardymą

TAMPA, Florida. — Fa- 
šistiniai “vigilantes”, kuk- 
luksai ir kiti tokie gaiva
lai užgrobė Golden Eagle 
svetainę, kur turėjo kalbėti 
Earl Browder, Komunistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus. Tie gengsteriai už
rakino ir užkalė svetainės 
duris.

Drg. Browder mušė pro
testo telegramą prezidentui 
Rooseveltui prieš tą teroriz
mą. Jis sako, kad iš vieti
nių valdininkų (sėbraujan
čių su fašistiniais gengste- 
riais) negalima tikėtis jokio 
užtikrinimo laisvai susirink
ti.

S o v. Lakūnai Užbaigė 
12,000 Mylit? Kelionę iš 

Amerikos į Maskvą
MASKVA. — Atskrido j 

Maskvą sovietiniai lakūnai 
S. Levanevski ir V. Levčen- 
ko, laimingai užbaigdami 
12,000 mylių kelionę iš Los 
Angeles, Californijos. Jie 
lėkė šalčiausiu Sibiro ruo
žu.
Lakūnus, kaip tikrus didvy

rius, pasitiko V. M. Molo
tov, Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas; Kagano- 
vič, važiuotes komisaras, ir 
kiti žymūs Sovietų vadai.

Tiedu lakūnai naudojo 
amerikinį lėktuvą, kurį, ta- 
čiaus, Levanevskis savaip 
persitaisė. Amerikiniu lėk
tuvu skrido ne todėl, kad 
Sovietų lėktuvai būtų pras
tesni, bet todėl, kad neno
rėjo gaišuoti bevežant savo 
lėktuvą iš Sovietų į Ameri
ką.

Hitler Reikalavo Fran
cuos Sulaužyt Sutartį 
Su Sovietų Respublika
Naziai Turį “Milionu's ant Milionų” Vyrų Gatavai Prirengtų 

Karui Prieš Sovietus; Pavojus Čechoslovakijai
BERGERAC, Francija.— 

Yvon Delbos, Francūzų už
sieninių reikalų ministeris, 
rugs. 13 d. viešai ir griežtai 
už reiškė, kad Francija jo
kiu būdu nelaužys tarpsavi- 
nės pagelbos sutarties su 
Sovietų Sąjuga; Francija 
kietai laikysis ir apsigyni
mo sutarčių su Čechoslova- 
kija ir kitomis draugiško
mis šalimis.

Francūzų užsieninis mini
steris taipo pat pabrėžė, 
kda Francija priešinsis bet 
kokiems Vokietijos nazių 
bandymams panaudot prieš 
Sovietus ateinančią konfe
renciją penkių Locarno su
tarties šalių.

Šie Franci jos ministerio 
užreiškimai rodo, jog Hitle
ris vėl reikalavo Franci jos 
atsimest nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tų Sąjunga. — Ta sutartis, 
kaip žinoma, yra padaryta 
bendram apsigynimui, prieš 
užpuoliką, kuris bandytų į- 
siveržti į Franci ją ar Sovie
tų žemę.

Hitlerio Pasišokėjimas
Prieš Sovietų Sąjungą

NUREMBERG, Vokieti- 
ja. — Hitleris savo partijos 
suvažiavime, rugs. 13 d., iš- 
naujo grūmojo Sovietam ir 
didžiavosi, kad “milionai 
ant milionų vokiečių yra ga
tavai pasirengę karui prieš 
tuos tarptautinius bolševi
kiškus žydus.” Taip jis 
smarkavo laike parado savo 
187,600 milicininkų-smogikų 
ir juodosios nazių policijos; 
jis rėkavo, kad “mes esame 
gatavai prisiruošę kiekvie
ną minutę į kautynes prieš 
mūsų senąjį paveldėtą prie
šą,” tai yra prieš Sovietų 
Rusiją.

Be to, pasikalbėjime su 
laikraščių atstovais Hitleris 
rūsčiai pranašavo, kad, gir
di, “bolševizmo nuodai su- 
ėsią” visas tokias šalis, ku
rios turės bet ką bendra su 
Sovietų Sąjunga. Šiuoipi jis 
vėl bandė atbaidyt Francija 
ir Čechoslovakiją nuo tarp
tautinės pagelbos sutarties 
su Sovietais.

Pats Hitleris pasigyrė lai
kraštininkams, kad jis esąs 
šios gadynės “stebuklas” 
kovo i prieš komunizmą.
Naziai Stengsis Pinna

Užgrobt Čechoslokaviją

riškas Hitlerio žygis tai bus 
užgrobt Čechoslovakiją, — 
sako “Pravda,” Sovietų Ko
munistų Partijos organas. 
Nes čechoslovakiją dabar 
stovi skersai kelio naziams 
į pietų-rytų Europą, ypač į 
Sovietinę Ukrainą.

AUKOŠKOMŪNISTŲ 
PARTIJOS RINKI
MŲ KAMPANIJAI

Aukos Siunčiamos ‘Laisves* 
Adresu, Pažymint, kad Jos 
Skiriamos Kom. Rinkimam

J. Pileckas, Higganun, 
Conn. $1.00.

ALDLD kp. Partijos rin
kimam parduota knygute 
per A. Remeitį, New Bri
tain, Conn., $5.00.

Karolina Remeitis, New 
Britain, Conn., $1.00.

J. Šebeda, New Britain, 
Conn., $1.00.

Drg. A. Kazakevičius, 
Brooklyn, N. Y., buvo paau
kojęs dolerį Ispanijos Liau
dies Fronto kovai prieš fa
šizmą. Jo auka per klaidą 
buvo priskaityta Kom. Par
tijos rinkimam. Bet drg. 
Kazakevičius sutiko palikti 
ią komunistų rinkimų vajui 
ir pereitą Šeštadienį, “Lais
vės” svetainėje, vėl davė do
lerį Ispanijos kovotojam. Šis 
antras doleris perduota Is
panijos Respublikos Gynimo 
Komitetui New Yorke.

{vairios Žinutės
Nuremberg, Vokietija. — 

Hitlerio valdžia į nazių par
tijos seimą suvežė 950,000 
smogikų, juodųjų policinin
kų šnipų ir kitų tokių gai
valų.

Madrid. — Ispanijos val
džios lėktuvai bombomis iš
mušė fašistus iš Cazalegas 
miestelio ties Talavera de la 
Reina.

MASKVA. — Pirmas ka-

London. — Anglijos val
džia, kaip pranešama, neža
da nieku prisidėti prie Hit
lerio šaukiamo karo prieš 
Sovietų Sąjungą. 
/ ______

Lenola, N. J.—Ketvirta
dienį visi WPA pašalpinių 
darbų darbininkai čia žada 
vieną valandą “sėdėjimu” 
streikuoti, re 
daugiau algos.
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Italijoj
Dėlto, kad United Press žinių agentū

ros korespondentas, Henry T. Gorrell, 
paskelbė, jog Italijoj suareštuota daug 
komunistų, kurių tūli užėmė fašistinėse 
organizacijose žymias vietas, Mussolinio 
valdžia įsakė korespondentui išsikraus
tyti iš Italijos.

Ar korespondentas tiesą rašė? Nei 
valdžia nedrįsta sakyti, kad tai buvo ne
tiesa. Tai kodėl tas dūkimas? Matyti, 
Italijos mussoliniška valdžia bando nu
duoti tylėjimu, kad dučės valdomoj šalyj 
viskas gera ir miela.

Tenka pastebėti, jog ir Vokietijoj ir 
Italijoj komunistų ir kitų kovingų darbi
ninkų areštai atliekama slapta. Teisiami 
jie taipgi slapta, prie uždarų durų.

Bet tuo būdu nei naziai nei fašistai 
komunistinio judėjimo neužsmaugė ir jo 
neužsmaugs. Jis plečiasi abiejose šalyse 
—plečiasi prie pasibaisėtinai sunkių są- 
lygų-

jis pasirūpino padaryti, kad ir ta senukė 
“pasmerktų” tuos paskerstus komunistus. Ir 
štai sovietų spauda patalpina neva tos senu
kės pareiškimą, kuriame ir ji išvadina tuos 
nužudytus vyrus “šunimis” ir vertais to
kios mirties;..

i
Panašiai, tik ne tokiu kvailu tonu, ra

šė ir kiti priešsovietiniai laikraščiai. Bet 
pažiūrėkim, kur tų rašytojų sensas, šitaip 
argumentuoti.

Kai žinios skelbė, būk Lenino našlė 
padavusi Centro Veik. Komitetui pasigai
lėjimo prašymą (teroristams), tai “Dir
va” ir kiti nerašė, kad ją kas nors būtų 
tai daryti privertęs. Ne, tai buvo sava
noris dalykas! Tik štai ateina žinios, kad 
Krupskaja tokio pareiškimo nedavė, bet 
padarė visai kitokį pareiškimą, smerkian
tį teroristus. Tuomet toji pati spauda 
pradėjo ašaras lieti del Lenino našlės; 
girdi, ją nelabasis Stalinas privertęs tai 
padaryti. “Dirva” dar štai ką prideda: 
“ką jam (Stalinui) ta sena boba reiškia.” 
Matot, jau dabar Smetonos kavalieriui 
Lenino našlė patapo tik “sena boba,” o 
sušaudytieji teroristai—“garbingi vy
rai.”

Maišosi Sovietų žemės priešų logika, 
nebetarnauja jiems nuosaikumas, kai 
prisieina paniekinti Sovietų Sąjungą bei 
jos veikėjus!

MOKSLAS IR TECHNIKA

Pavojingas Varjotas
Pasižiūrėjęs į tai, kas darosi Nurem- 

berge, kur dabar tęsiasi Vokietijos na- 
zių kongresas, žmogus priverstas pamąs
tyti, jog kongreso komandieriai, Hitleris 
ir jo leitenantai, yra apsėsti kaž-kokios 

I nepaprastos isteriškos karštinės, visiškai 
! suvarjavoję.

Jie bliauna, būk Sovietų Sąjuhgos “bol
ševikiški žydai” norį Vokietiją’užpulti ir 
kad Vokietijos naziai yra pasiruošę už
puolikus atmušti. Hitleris šūkauja, kaip 
idiotas girioje, būk jis trokštąs taikos, o 
bolševikai karo. “Dieve,” šaukia Fuerhe- 
ris, “suteik mums naminę taiką. Dieve, 
suteik mums ir išlaikyk užsieninę taiką.”

Šitaip kalba žmogus, kuris apginklavo 
Vokietiją nuo galvos iki kojų, kuris jau 

i dveji metai, kaip barškina ginklais; ku- 
\ ris jau senai paskelbė jo tikslu esant už- 

I kariavimą Pabalti jos kraštų ir Ukrai- 
. nos!
f Kodėl toji isterija? Sunku pasakyti.* 

Neįmanoma, kad tai būtų bandymas de- 
monstruot nazizmo stiprumo. Ne! Tai de
monstravimas jo silpnumo. Tai parody
mas, kad visa Vokietijos padėtis prasta:

> naziai atvedė šalį į katastrofingą likimą. 
' Artinasi žiema, kurią pasikartos pereitų 

I metų (o gal didesni) trūkumai, o po- 
I draug ir masių bruzdėjimas. Dėlto Hit- 
j leris bando dabar surasti masėms bau

bą—- bolševizmą,—ir, kaipo galutinoj išei-
i tyj, pulti ant Sovietų Sąjungos su gink- 
\ lu. Isterijon įpuolęs žmogus labai dažnai 

panašiai daro, nepaisydamas, kad tuo sau 
galvą gali nusisukti.

Dūksta Hitleris ant Sovietų Sąjungos, 
matyti, ir del to, kad ji perdaug buvo 
budri ir greit sučiupo Zinovjevą-Kame- 
nevą ir kitus jų ir Trockio agentus, vei
kusius drauge su Hitlerio Getsapo.

Ką Sovietų Sąjunga darys, matydama 
tokius jos bjaurojimus oficialiam nazių 
kongrese, liekasi palaukti ir pamatyti. 
Labai galimas daiktas, kad šis naziškas 
staugimas gali Sovietų vyriausybę išvesti 
iš kantrybės ir pastaroji gali nutraukti 

u- Berlynu diplomatiškus ryšius.
Hitleris yra varjotas, bet pavojingas 
kai varjotas.

Tas labai nepatiko rieznikui Stalinui ir

Kaip Viskas Paprasta ir Lengva!
Clevelando smetonininkų kavalieriaus 

organas rašo:
Maskvos budelių kruvina komedija dar 

nepasibaigė.
fe Kada andai buvo sušaudyti Lenino drau

gai, laikraščiai plačiai rašė, jog Lenino naš
lė, 70 metų senukė, ant kelių puolus prie i 

Staliną, prašė pasigailėjimo tiems vy- 
kurie su Leninu įsteigė sovietų są-

"‘Tegul Jau Praryja ir Tuos 
$33,000.00.. .”

“Keleivyj” vienas SLA Narys rašo:
Skandalas su “Vienybės” namu da nepa

sibaigęs. Kaip žinia, tautininkai valdyda
mi Susivienijimą paskolino savo sėbrams 
“vienybininkams” $25,000 ir nekolektavo nei 
nuošimčių, nežiūrėjo nei taksų mokėjimo. 
Kai socialistai paėmė SLA vadovybę į savo 
rankas, tai pareikalavo, kad “vienybiųinkai” 
užmokėtų procentus. Jiems atsisakius, na
mas buvo už skolą paimtas į Susivienijimo 
rankas. Bet pasirodė, kad prie p. Stinio 
Gegužio “Vienybė” nemokėjo nei taksų mie
stui. Jas dabar turėjo užmokėti SLA iždas. 
Nuo $25,000 šitas laužas atsiėjo Susivieni
jimui į $33,000.

Bet tai ne viskas. Dabar tas Smetonos 
burdingierių dvaras reikia taisyti, nes šiaip 
jis niekam nevertas. O pataisyti jį taip, 
kad būtų galima išrandavot, kaštuoja $40,- 
000. Jeigu tokį remontą daryti^ tai į tą lau
žą Susivienijimas turės sukišti iš Višo: apie 
$73,000.

šitaip organizacijos pinigus eikvoti yra 
rizikingas darbas. Todėl šiomis dienomis 
buvo pašauktas iš Bostono SLA preziden
tas adv. Bagočius pasitarimui. Kaip rodos, 
jis pasipriešino tokiom didelėm išlaidom ir 
liepė pakeisti planus, visą remontą susiau
rinant per pusę.

Mano manymu, geriausia būtų jokio re
monto nedaryti, bet kuo greičiausia tą lau
žą parduoti už kiek bus galima gauti, ir 
daugiau pinigų tenai nekišti.

Tautininkų gaspadoriavimas suėdė Susi
vienijimo pinigų jau apie pusę miliono, tai 
tegul jau praryja ir tuos $33,000, ką “Vie
nybei” jie sukišo.
Mes sutinkam su SLA nariu. Dėti į tą 

laužą dar $40,000 SLA narių pinigų, tai, 
ištikrųjų, būtų jų eikvojimas, o daugiau 
niekas.

“Dievo Balsas”
Andai sugrįžęs iš Vatikano vyskupas 

Gallagher, po kurio komanda randasi de
magogas kunigas Coughlinas, ir pareiš
kė: “Kun. Coughlino balsas yra dievo 
balsas.” Girdi, per jį dievas šnekąs, ir jo 
žodžiai esą tokio pat svorio, lyg jie būtų 
ištarti paties “dangiškojo sutvertojo.”

Pereitą penktadienį tasai, per kurį anot 
vyskupo kalba patsai dievas, teko girdėti 
kalbant Brooklyne. Prisiėjo paklausyti 
“dievo balso.” Keliolika tūkstančių 
klausovų buvo susirinkę, kurių daugelis, 
aišku, bus labai dievu nusivylę. Kunigas 
Coughlin juk yra tokis demagogas, kokio 
Amerika tur būt nematė. Jo lie
žuvis sukasi sulyg tuo, kiek ir kaip jis 
gali pasigauti neprotaujančių masių. Pri
imta žmonių dorovė jam svetima. Žino
ma, daugiausiai jis plūdo Rooseveltą. 
Tiesa, šiuo tarpu tiesioginiai nevadino jo 
melagiu (kad neprisiėitų paskui atsipra
šyti), bet netiesioginiai—taip. Gyrė tik 
vieną Lemkę. Jam visi kiti kandidatai 
—nekrikščionys. Jam tie, kurie stovi ne 
su Lemke — pagonys.

Šitokiu būdu tasai dievo žodžio perda
vėjas naudoja dievą ir viską savo dema
gogijai — netiesioginiai darbuojasi už 
Landoną ir Hearstą.

Be abejo, ne vienas protaująs žmogus, 
išgirdęs Coughlino kalbą, pasakė: Jeigu 
tai, ką kun. Coughlin kalba, yra dievo 
balsas—aš jo daugiau girdėti nebenoriu!

Lėktuvai ir Tolimos 
Keliones

Aviacijoj visada buvo de
damos pastangos, kad toli 
nuskristi ir greitai. Sovie
tų Sąjunga, kuri užima pir
mą vietą pasaulyj,“ turi iš
kėlus obalsį: Greičiau, Aug
ščiau ir Toliau Skrajoti! 
Jos milžiniškas lėktuvas 
“ANT—25” ir turi atlikęs 
tolimiausią pasaulyj be ap
sistojimo kelionę — 9,374 
kilometrus (5,868 mylias).

Orlaivininkystė vis dar 
jaunutė. 1903 metais 
Wright atliko 240 kilometrų 
kelionę, tai atrodė, labai il
ga. Imperialistinio karo 
metu orlaivininkystė pada
rė nemažai progreso.

1925 metais francūzai 
Aroshar ir Lemert ant lėk
tuvo “Brege” su motoru 
480 arklių jėgos atliko kelio
nę 3,166 kilometrų. Sekan
čiais metais francūzai bro
liai Aroshar “Reno” lėktu
vu, 550 arklių jėgos moto
ru, padarė kelionę iš Pary
žiaus į Arabiją, atlikdami 
4,305 kilometrus be apsisto
jimo. Tais pat metais fran
cūzai Žire ir Dordill “Bre
ge” lėktuvu, su 500 arklių 
motoru, atliko kelionę iš Pa
ryžiaus į Omską—4,715 ki
lometrų. Rudenį tų metų 
francūzai Cost ir Reni 
“Brege” lėktuvu, 500 arklių 
jėgos motoru, . nuskrido 
5,396 kilometrus.

Bet labiausiai pagarsėjo 
1927 metais amerikietis 
Charles Lindbergh, kada jis 
lėktuvu 220 arklių jėgos 
pergalėjo Atlanto vandeny
ną—nulėkė iš New Yorko į 
Paryžių be apsistojimo. Jis 
padarė 5,809 kilometrus 
(3,600 mylių) kelionę. Tai 
buvo įrodymas, kad lėktu
vais galima nugalėti ne vien 
tolį, bet ir vandenynus.

Tais pat metais Levine ir 
Chamberlain Wright lėktu- 

I vu, taipgi 220 arklių jėgos, 
! nuskrido iš New Yorko j 

Gelfrą, Turkijoj, atlikdami 
6,294 kilometrus.

1928 metais italai Ferrani 
ir Del Prete jūriniu “Savo- 
ja-Marcketti” lėktuvu , su 
550 arklių jėgos motoru pa
darė kelionę per Pietų At
lantą iš Rymo į Porto Na
tai, atlikdami 7,138 kilomet
rus.

1929 metais francūzai Co
sta ir Bellonte “Brege” lėk
tuvu, 660 arklių jėgos mo
toru, atliko kelionę iš Pa
ryžiaus į Titsikar, Mandžu- 
riją, padarydami 7,905 kilo
metrus.

1931 metais Bordman ir 
Polando nuskrido iš New

'Yorko iki Instanbulio, Tur-’ 
kijos sostinės, lėktuvu, tu
rinčiu 300 arklių jėgos mo
torų, ir padarydami 8,065" 
kilometrus.

1933 metais anglai Gei- 
ford ir Nickoles lėktuvu, tu
rinčiu 450 arklių jėgos mo
torų, nuskrido iš Londono į 
Walvis Bay, padarydami 
8,544 kilometrus.

1933 metais francūzai 
Costa ir Rossi išskrido iš 
New Yorko “Blerio” lėktu
vu, su 650 arklių jėgos mo
toru, ir atliko kelionę iki 
Reickawik, Sirija. Jie pa
darė 9,104 kilometrus.

Taip augo nuolatos tolio 
nugalėjimai be apsistojimo. 
1935 metais Sovietų Sąjun
gos lakūnai Gromov, Filin 
ir Spirin, sukdami ratu, 
“ANT” lėktuvu, padarė 12,- 
411 kilometrus, kas sudaro 
7,707 mylias—ilgiausią pa
saulyj lanko kelionę.

1936 metais, 20-22 dd., 
liepos, Sovietų lakūnai Čkla- 
lov ir Beliakov ant “ANT- 
25” atliko tiesaus skridimo 
9,374 kilometrus, tai yra il
giausią pasaulyj kelionę. 
Jie padarė 5,140 kilometrus 
virš Berencovo, Šiaurių, Be- 
ringovo ir Ochotsku jūrų la
bai blogose oro sąlygose.

Šis Sovietų lėktuvas — 
“ANT-25” turi 900 arklių 
jėgos motorą. Patsai lėktu
vas sveria 5 tonus ir pasi
ima 6 tonus kuro. Jo spar
nai turi 104 pėdas ilgio. 
Lėktuvas turi pasiuntimo ir 
priėmimo radio prietaisus, 
kurie veikia ant 9.000 kilo
metrų atstos. Jis ore išbu
vo virš 56 valandas, o kada 
nusileido, tai dar turėjo ku
ro, kurio būtų užtekę at
likti dar 2,000 mylių kelio
nę.

Lėktuvas pabudavotas va
dovystėje inžinieriaus A. N. 
Tupulevo, todėl jis ir vadi
nasi “ANT.” Lėktuvas bu
vo pasiekęs augščiau 82 geo
grafijos Šiaurių Pločio laip
snį. Ši Sovietų Sąjungos 
lakūnų kelionė ir “ANT-25”

išlaikymas parodo, kokio 
augšto laipsnio pasiekė 
SSSR orlaivininkystės tech
nika ir kiek išsilavino lakū
nai.

Dubeltavas Lėktuvas
Anglija pasigamino du- 

beltavą lėktuvą. Keistai jis 
atrodo. Vienas lėktuvas 
didelis, su keturiais galin
gais motorais plaukia ant 
jūrų. Antras tokios pat 
formos, mažesnis, taipgi ke
turiais motorais, tik kiek 
mažesnės jėgos stovi ant 
pirmesnio “kupros.”

Viršutinį lėktuvą prikrau
na pilną krovinių. Tada apa
tinis paleidžia darban savo 
galingus motorus ir iškyla 
į orą, kartu išnešdamas ant 
“kupros” mažesnį. Ore ma
žesnis lėktuvas atsipalai
duoja nuo didžiulio ir pat
sai vienas gali jau atlikti il
gas keliones.

Šio lėktuvo būdavo j ime 
aktyviai dalyvavo Anglijos 
karo specialistai. Manoma, 
kad naujos rūšies lėktuvai 
bus naudojami bombardavi
mui ir tolimų kelionių atli
kimui. Didysis lėktuvas ga
lės bent 1,000 mylių atstu
mo nešti mažesnį, o paskui 
jau mažesnis toliau skris, 
gi didysis grįš atgal į savo 
bazę.

Kosmosarij
1939 metais New Yorke 

bus didelė pasaulinė paroda. 
Prie jos labai rengiasi. Jau 
padaryta planai pabudavo- 
jimui Kosmosario. Tai bus 
tokis prietaisas, kad iš vi
sų pusių per stiklus bus ma
tomas žemės kamuolys. Že
mė bus apie 20 pėdų dia- 
metriško dydžio. Žiūrint 
per stiklus, žemė atrodys 
kaip, kad į ją žiūrėti iš 32,-

giau gerų kalbėtojų.
Šimtai Tūkstančių už Organi

zavimą Plieno Darbininkų

Rugsėjo 7 tikrai iškilmingai 
čia minėta Darbo Diena. Virš 
200,000 darbininkų susirinko 
į South Parką. Vienbalsiai pa
sisakė už organizavimą Plie
no darbininkų ir kovą prieš 
plieno baronus. Taipgi pasi
sakė prieš amerikinius fašistus 
—Hearstą, Liberty Lygą ir ki
tus tokius.

Plieno darb. organizavimo 
komiteto pirmininkas P. Mur
ray puikią prakalbą pasakė 
apie plieno darbininkų padė
tį. Gerai kalbėjo ir guberna
torius Earle, aiškiai pažymė
damas, kad jam esant guber
natorium nei vienas Pennsyl
vanijos valstijinis policistas ar 
kareivis nelaužė ir nelaužys 
streikų. Senatorius Guffey 
betgi neiškentė nepasmerkęs 
ir komunizmo, bet iš publikos 
užtai negavo tokio pritarimo, 
kaip pirmesni kalbėtojai.

Daug priešfašistinės litera
tūros parduota. Veltui dalinta 
darb. nepartinio komiteto lai
kraštukas, agituojantis už 
Rooseveltą.

Library mainieriai demon
stratyviai atmaršavo į South 
Parką. Sukėlė didelio entu
ziazmo. Kituose miestuose 
taipgi buvo didelės demonstra
cijos už plieno darbininkų or
ganizavimą.

Reporteris.

Binghamton, N. Y.

k&'

Nicholas Worthy,
Vengrijos fašistinis dik
tatorius, išsijuosęs dirba 
už stiprinimą priešsovieti- 

nio bloko.

000 kilometrų tolio. Ant jos 
bus matomi didesni miestai 
ir didžiulės upės. Bus gali
ma matyti žemę iš visų pu
sių. Vielos, kurios reikš 
upes, bus sidabrinės.

š-kas.

PITTSBURGHO IR APYLINKĖS ŽINIOS
Raportai iš LDS Seimo ir Liet. 

Komunistų Suvažiavimo 
F

Svarbūs mitingai šaukiami 
išklausymui LDS Seimo ir Lie
tuvių Komunistų Suvažiavimo 
raportų, kuriuos išduos d. J. 
Gasiūnas. Bus raportuota apie 
APLA vienybę su LDS, apie 
bendrų frontą ir visus kitus 
klausimus, suvažiavimuose ap
tartus. • Svarbu kiekvienam 
partijiečiui ir simpatikui, kiek
vienam lietuviui darbininkui 
išgirst tuos raportus ir bendrai 
juos aptarti.

Susirinkimai. šaukiami seka
mose vietose:

Seredoj, rugsėjo 16, Liberty 
svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Pėtnyčioj, rugsėjo 18, L.M. 
D. svetainėj, 142 Orr Street, 
Pittsburg. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Subatoj, rugsėjo 19, APLA 
9 kuopos svetainėj, New Ken
sington, Pa. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Nedėlioj, rugsėjo 20, APLA 
2 kp. name, 3351 W. Carson 
St., Pittsburgh. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Subatoj, rugsėjo 26, Lietu
vių svetainėj, 110 State Str., 
Wilmerding, Pa. Pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Nedėlioj, spalio 4, New Ea
gle, Pa. 2 vai. po pietų.

Komunistų Partijos Vaka
rinės Pennsylvanijos Distrikto 
Lietuvių Frakcijų Biuras kvie-

čia visus lietuvius darbininkus 
susidomėt tais susirinkimais ir 
skaitlingai juose dalyvauti.

Mokytojų Unija Boikotuoja 
Hearstą

Rugsėjo 9 Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą turėjo susirinkimą 
William Penn viešbuty. Tai 
buvo gražus ir skaitlingas su
sirinkimas. Didelė didžiuma 
narių jauni žmonės.

Iš valdybos raportų paaiški, 
kad Lyga yra nuveikus nema
žai darbo, bet nevisi nariai 
buvo į tą darbą įtraukti. Kvie
sta visi kooperuoti ypatingai 
delei rėmimo Ispanijos kovos 
prieš fašistus. Renkama tam 
tikslui aukos.

Mokytojų unijos atstovas 
raportavo, kad jie rengiasi 
prie didelės kovos prieš fašis
tinį Hearstą. Girdi, mūsų uni
ja nutarė šaukti plačią visų 
unijų ir organizacijų konfe
renciją kovai prieš Hearstą, 
kuris nuodina fašistiniais nuo
dais Amerikos publiką. Kvie
tė visus remti tą konferenciją.

Lyga Prieš Karą ir Fašizmą 
šaukia labai svarbų masinį mi
tingą panedėly, rugsėjo 21, 
Carnegies Auditorijoj, N. S. 
Kviečiami visi dalyvauti. Tai 
bus mitingas parėmimui Ispa
nijos kovotojų prieš fašizmą. 
Kalbės vienas garsus kovoto
jas, kuris pradžioj fašistų su
kilimo buvo Barcelonoj ir sa
vo akimis matė sukilimo eigą 
ir kovas. Taipgi bus ir dau

6 d. rugsėjo Komunistų Par
tijos vietinis skyrius turėjo su
rengęs pikniką, kad sukėlus 
kelius dolerius rinkimų kam
panijai.

Piknikan publikos susirinko 
mažiau, negu buvo tikėtasi. 
Priežastis neatsilankymo sun
ku pasakyti. Negana, kad Ko
munistų Partijos rėmėjų bei 
pritarėjų šiame piknike daly
vavo žymiai mažiau, negu pa
prastai, bėt ir partijos trys 
nariai nedalyvavo. Rėmėjams 
ir pritarėjams yra atleistina 
už nedalyvavimą, bet parti
jos nariai už nedalyvavima 
savo parengimuose užsitarna
vo didelį papeikimą.

Šiame piknike daugiausiai 
darbavosi tos pačios draugės, 
kurios jau ne sykį Komunistų 
Partijos parengimuose pasiro
dė savo darbštumu.

Nors publikos buvo mažai, 
bet manoma, kad liks keli do
leriai pelno.

Varde Kompartijos, tariu 
ačiū d. J. Vaicikauskui už 
vietą del pikniko, nds davė 
dykai, drg. L. Girniui priklau
so ačiū už pagrajinimą dykai. 
Ir visai publikai ačiū už atsi
lankymą.

Komunistė.

Klaidų Atitaisymas
Pirmadienio “Laisvėje”, 

rugsėjo 14 d., šeštame pus
lapyje, pradžioj straipsnio 
“Diskusijos Liet. Kom. Su
važiavime”, palikta antrasis 
antgalvis iš pirmesnių dis
kusijų ant d. Bimbos refe
rato.

Pilnas šiom diskusijom 
antgalvis turėjo būt tokis: 
“Diskusijos Lietuvių Kom. 
Suvažiavime.” Tuojaus po 
tuo, kitas smulkesnis ant
galvis tokis: “Diskusijos ant 
Draugo Šolomsko Referato 
‘Mūsų Masinės Organizaci
jos ir Jų Veikla’.”

FAŠISTAI GYNĖSI Iš 
BAŽNYČIOS

SIETAMO, Ispanija. — 
Liaudies Fronto milicinin
kai jau kelios dienos kaip 
įžengė į šį miestelį, bet fa
šistai buvo įsidrūtinę baž
nyčioj, žandarų barakuose 
ir senoj pilyj ir nepasidavė. 
Dabar, tačiaus, jie jau iš
mušti iš bažnyčios.
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"Lenino Mirtis ir Trockio”
Taip yra pavardintas vie

nas skyrius knygos “I Write 
as I Please,” kurią parašė 
Walter Duranty, New Yor
ko Times korespondentas 
Sovietų Sąjungoj per pasku
tinius 19 metų. Šitokiu sky
riaus pavardinimu Duranty 
nori pasakyt štai ką: kuo
met Leninas mirė fiziniai, 
Trockis tuo momentu taip 
paneigė Lenino atmintį, jog 
pats užsimušė politiniai.

Sovietinės revoliucijos tė
vui ir genijui Leninui mirus 
1924 m. sausio 21 d., visa 
milžiniška Sovietų šalis pa- 
sriuvo darbo žmonių ašaro
mis ir nuaidėjo sielvartin
gais jų dejavimais.

Nepaisydami gilių sniegų 
ir skaudžiai giliančių šalčių, 
darbininkai ir darbo valstie
čiai net iš tolimiausių Sovie
tuos kampų tuoj aus ėmė 
desėtkais tūkstančių plaukti 
į Maskvą atsisveikint palai
kus savo didžiausio gerada
rio ir paliuosuotojo. Rau
donąją Aikštę ir aplinkines 
gatves ūmu laiku užplūdo 
bent pusantro miilono žmo
nių, šaldami, drebėdami, ne- 
skaitydaim < <ndų, bi tik 
kada nors prieit ir paskuti
nį syki pamatyt tą myli
miausia jau amžinai užge
susį veidą.

Trockis Nepaiso
Bet Trockis, tuometinis 

Sovietų karo komisaras, to
kiomis graudulingomis die
nomis ramiai sau ir pra
bangiai ilsėjosi šiltame Kau
kaze ir visai nesiteikė paro
dyt savo išdidaus, pagiežos 
pilno veido šermenyse ir lai
dotuvėse Lenino,—nors tik 
ant Lenino sparnų jis buvo 
taip augštai pakilęs. “Leni
no mirtis,” rašo buržuazinis 
korespondentas Dura nty, 
baisiai sudrebino Rusijos 
žmones,” bet tik ne Troc- 
kį.

Graudulingi Reginiai
Kai Sovietų pirmininkas 

Kalininas, atidarydamas po
sėdį Visos Sovietų Sąjungos 
Kongreso sausio 22 d., pra
nešė šią tragišką žinią, kad 
Leninas mirė, “visas didžiu
lis operos namas užtvino 
raudomis ir dejavimais, ne 
garsiais ar aštriais, bet ne
laimingai liūdnais,” sako 
Duranty: “Kalininas dau
giau nebegalėjo kalbėti.

“Žmonių eilės pusantros 
mylios ilgio (sausio 22) nak
tį laukė parnešant Lenino 
kūną į Maskvą, stovėdami 6 
pėdų gilumo sniege, 20 laip
snių šalty j žemiau zero (su
lig Fahrenheito), idant ati
duotų paskutinę pagarbą 
Leninui. Iš visos Rusiios 
traukiniai skubotai veža de- 
sėtkus tūkstančių vis dau
giau žmonių į šalies sosti-i 
nę.

“Man šiuos žodžius bera
šant, ateina į mano kamba
rio langus per sniego aud
ros sūkurius aidai revoliu
ciniu himnų, kuriuos gieda 
laukiančioji milžiniška mi
nia. Šie žmonės visą naktį 
ir dieną per sekamas 72 va
landas eis per daugelio Pi
liorių Salę, kur guli Lenino 
kūnas.”

Taip šimL.i tūkstančių 
žmonių po kelias dešimtis 
valandų išstovėjo sniege ir 
paskui dar smarkesniame 
•šaltyje, siekusiame jau 23 
laipsnius žemiau zero, nuo 
šalčio drebėdami, kalendami 
dantimis, belaukiant savo 
eilės dirstelėti į su nieku ne-, 
palyginamąjį vadą.

“Bolševikai gali daug ką 
suorganizuot,” tęsia Duran-

ty, “bet tai ne jų propagan
da sutraukė čia tuos šimtus 
tūkstančių žmonių prie Le
nino kojų.”

Belaidojant Lenino kūną 
sausio 27 d., buvo jau net 68 
amerikoniški laipsniai šal
čio, ir “iš milžiniškos minios 
Raudonojoj Aikštėj ledinia
me ore kilo rūkai iš tuoj už
šąlančio žmonių iškvėpavi- 
mo, tartum kokie degina
mos aukos dūmai,” 
įspūdingą palyginimą Du
ranty.

Tuo laiku Duranty 
savo laikraščiui New Yorko 
Times’ui:

“Kiekvienam žmogui Ma
skvoj, vis tiek, ar jis būtų 
rusas ar svetimšalis buvo 
giliai jaudinąs klausimas toj 
sielvarto ir liūdesio savaitėj 
—kodėl čia nėra Trockio... 
Mes visi žinojome, kad de
vyni dešimtdaliai Rusijos 
masių,” sako Duranty, “po 
Lenino labiausiai gerbė 
Trockį... Nieku nebuvo ga
lima pateisint Trockio neat- 
vvkimą į Maskvą, nebent 
tik tuom, kad jis pats būtų 
buvęs taip visai arti mirties, 
jog sugrįžimas Maskvon bū
tų gręsęs pavojum jo gyvy
bei. Bet tokio pavojaus 
jam nebuvo.

“Vis tiek, kokiais sumeti
mais Trockis vadavosi, jo 
neatvažiavimas atiduot pas
kutinę pagarbą mirusiam 
vadui pasibaisėtinai nuste
bino Maskvos žmones, ku
riem pasirodė, kad Trockis 
neturi pagarbos Leninui...

Trockis Naudojo Ligą 
Kaip Skraistę

“Mano draugas Rollin, 
vienintelis tada francūzų 
korespondentas M a s k v oj, 
vienas iš vyriausių redakci
niu Paryžiaus Temps rašy
tojų, sakė: ‘Iš visko, kas 
man žinoma, matau, kad 
Trockis net neserga pavo
jingai. .. Taip, tai yra ne
paprastas reiškinys, blogiau 
negu pasidavimas iš Troc
kio pusės... Iki šiol aš ma
nydavau, kad Trockis lai
mės (prieš Staliną), bet da
bar aš pradėjau abeioti. 
Achillesas susiraukęs lindi 
ir murkso savo šėtre... 
Koks besmegenis!... Vien 
iš asmeniškos pagarbos Le
ninui Trockis būtų turėjęs 
atsikelt net nuo mirties pa
talo ir dalyvaut Lenino šer
menyse; tai buvo jo prie
volė, tai buvo jo pareigia; 
ir nerasi nei vieno, vyro, nei 
vienos moteries visoj šalyj, 
kuris bei kuri šitaip nema
nytu. Jeigu Trockis būtų 
atvykęs į Maskva,’ sako Ro
llin, ‘jis tikrai būtu buvęs 
žymiausia figūra laidotuvių 
apeigose... ’ ”

daro

rase

Skysti Trockio 
Pasiaiškinimai

Toliau tęsia pats Duran
ty:

“Kaip kad Trockis savo 
gyveninio aprašyme aiški
nasi, kodėl jis nedalyvavo 
Lenino laidotuvėse, tai tie 
jo aiškinimai yra skysti ir 
negali žmogų įtikinti; tokie 
aiškinimai mažai tedaro 
garbės Trockio galvai ar jo 
širdžiai.”

Trockis prisipažįsta, kad 
Stalinas atsiuntė jam tele
gramą į Tiflisą, Kaukaze, ir 
kad šią telegramą, jis gavo 
sausio 21 d. naktį, taigi tik 
už kelių valandų po Lenino 
mirties. Tada Trockis tele
grafavo atgal į Maskvą, del 
visko klausdamas, kada lai
dos Leniną. Jam buvo at
sakyta, kad šeštadienį, sau
sio 26 d.

“Bet kadangi šimtai tūks
tančių, suvažiavusių iš arti 
ir toli, tirštomis miniomis 
tebestovėjo, laukdami savo 
eilės atsisveikint Lenina, tai v z 

laidotuvės buvo nukeltos 
dar į sekmadienį.

“Tūkstančiai tų žmonių 
buvo atvykę iš tolimesnių 
vietų negu Tiflis,” kur Troc
kis viešėjo,” tiksliai prime
na Duranty:

“Kelionė iš Maskvos į Tif
lisą paprastu ekspresiniu 
traukiniu yra atliekama per 
tris dienas ir tris naktis... 
O Trockio privatus trauki
nio vagonas buvo stotyje, 
kada jis gavo telegramą, 
kuri buvo pristatyta jam į 
tą jo vagoną pirmadienio 
naktį.

“Tiflis yra viena iš di
džiausių- gelžkelio stočių 
pietinėj Rusijoj, ir be ma
žiausios abejonės, .tas ‘rau
donasis
(Trockis), del kurio autori
teto dar nebuvo jokio klau
simo, būtų galėjęs užsisakyt 
speciali traukinį ir pasiekt 
Maskvą per 72 valandas.”

Nesiseka Trockini net 
Vadinimas

Bet Trockis vis vien nesi
judino iš Tifliso linkui Mas
kvos. Ir dar štai kaip teat
rališkai jis save aprašo tuo 
momentu:

“Tifliso draugai atėjo rei
kalaut, kad aš tuojau ką pa
rašyčiau apie Lenino mirtį. 
Bet aš jaučiau tik vieną 
griežtą troškimą — tai yra, 
kad paliktų mane viena ra
mybėje. Aš negalėjau ištie
sti rankos paimti plunksna.” 
Taigi jis ir atsisakė bet ką 
rašyti apie Lenino mirtį, 
kaipo neva “rankos nepaju
dinąs” ligonis. Ale čia jau. 
užsimiršęs, jis ima ir išsi
plepa: “Aš parašiau kelis

karo viešpats’

puslapius rankraščio”! (Ne
žinia kokio.)

Trockini Visai Negaila 
Lenino

Trockis neparodė jokio 
gailesčio del Lenino mirties, 
kaip sako Duranty:

“Pas jį nebuvo jokios 
minties apie pareigą, kuria 
jis buvo skolingas mirusiam 
savo draugui; jo protas ne
suprato net to, koks pasida
rys politinis įspūdis del jo 
nenuvažiavimo į Maskvą

“Ažuot to, jis rašo, kaip 
jis praleido tas dienas pirm 
Lenino laidotuvių, gulėda
mas ant balkono Sukhume, 
į kurį per 24 valandas atva
žiavo traukiniu iš Tifliso 
matomai, be jokių kūniškų 
kančių; jis rašo, kaip jis 
Sukhume nuo balkono žiū
rėjo į blizgančią jūrą ir į 
milžiniškas palmas—ir kaip 
jis ‘jautė, kad jo temperatū
ra kylanti,’ su kuria Troc
kis sako, maišėsi jam ir 
mintys apie Lenino mirtį.

Gal kas įtartų Duranty, 
kad jis gal nekentęs Troc
kio ir todėl darąs jam to
kius primetimus. Į tai at
sakant reikia štai kas minė
ti. Viena, tai čia nėra jokie 
išgalvoti primetimai, bet 
gryni, patikrinti faktai; o 
antra, Duranty apsivarty- 
damas garbino Trockį, iki 
Trockis taip supuvusiai pa
sielgė ryšyj su Lenino mir- 
čia ir laidotuvėmis. Pir- 
miaus gi Duranty kartoti
nai gyre Trockį, kaip didelį, 
“blizgantį” inteligentą, sta
tydamas jį net augščiau 
Stalino beveik visame ka
me, tik apart Trockio revo
liucinės doros ir bolševikiš
ko nuoširdumo....

Trockienes Dvilekis
f ..

Savo paties gyvenimo 
rašyme Trockis, beje,
duoda ir ištrauką iš savo 
pačios dienyno, kur jinai be 
kitko įrašė:

“Poilsio namo valgykloj 
buvo du paveikslai ant sie
nos, vienas—apvestas juodu 
(gedulo) apvadu — Vladi
miro Iljičo (Lenino), antras 
—L.D. (Trockio). Mudu 
jautėme, kad gal reikėtų 
nukabint nuo sienos antrąjį 
paveikslą (Trockio), bet pa
manėme, kad jo nukabini
mas atrodytų perdaug de- 
monstratyvis dalykas!”

Juk tai būtu buvęs Troc- 
kiams “ p a s i ž e minimas” 
bent pirštą pajudinti, išreiš
kiant Leninui pagarbą!
Savanaudiškumo. Saumylys- 

tes ir Beširdiškumo
Pavyzdys

Ištiesų sunku būtų surasti 
kitą tokį pavyzdį Bukieteju- 
sio nepaisymo, siauros, 
švankios saumylystės ir pa
sipūtimo—net prieš Lenino
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Griuvėsiai Toledo mieste, Ispanijoj. Tai paseka kovy, kurias pradėjo fa 
šistai, mierydami nuversti respublikos valdžią.

Visi Laukia Laisvės Banketo
Jau skleidžiasi garsinimai metinio mūsų banketo, kurį 

rengia ALDLD 2 kuopa del dienraščio Laisves naudos.. 
Kaip pereitais metais, taip ir šiemet banketas bus tikrai 
puikus ir todėl visi jo laukia. Sueis visi Laisvės skaityto
jai, draugai ir rėmėjai ne tik vietiniai, bet ir iš apielinkių 
miestų pasižmonėti ir paremti geriausį darbininkų laik
raštį—Laisvę.

Kaip girdisi, Laisvės banketai! žada ateiti ne vien dar
bininkai, bet ir mūsų rėmėjai biznieriai bei profesionalai, 
apie kuriuos nekartą buvo pasakyta geras žodis šiame sky
riuje.

Banketas įvyks subatoj, Spalio—October 3 d., 1936 m., 
Lietuvių Svetainėj, kampas E ir Silver Sts., South Bosto
ne. Prasidės 7-tą valandą vakare. Yra paimtos abi sve
tainės del šokių, bus geros orkestros ir visi galės smagiai 
pasišokti—seni ir jauni. Rengėjai deda pastangas suteik
ti svečiams smagiausi laiką. Prašome Laisvės draugus 
įsitėmyti dieną, ateiti ir atsivesti kitus, kad šis mūsų pa
rengimas pavyktų visais atžvilgiais.

atmintį. Bet ir nedyvai. 
Juk dar Leninui gyvam be
esant, Trockis ne kartą “lei
do suprasti,” kad jis esąs 
“didesnis” asmuo už Leni
na. .. c.
Tikroji Trockio “Liga” Bu

vo Politine
Trockis minimoj savo kny

goj, be to, ištraukia ir kitą 
gėdingą kortą iš savo ran
kovės. Jis ten skundžiasi, 
kad jo vadinamą “chroniš
ką karštį nuo 1923 m. spa
lių mėnesio dar pablogino” 
jo prakišama kova prieš 
staliniečius (1 e n i n iečius) 
Sovietų Komunistų Partijos 
Politiniame Biure, “ir tą pa
tvirtina Trockienes dieny
nas. ..”

Štai kur svarbioji prieža
stis, kodėl Trockis nekelia
vo į Lenino laidotuves: Jam 
buvo nepakenčiama pati 
mintis, kad nuo 1922 m. ko
vo mėnesio buvo paskirtas 
Stalinas generaliu sekreto
rium Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos, o ne Troc
kis; kad, Leninui paskui mi
rus 1924 metais, drg. J. Sta
linas liko vyriausiu Parti
jos-vadu ir Lenino politikos 
vykdytoju, ir taip nepavyko 
Trockini paimti Partijos va
dovybę į savo rankas ir va
ryti saviškę, ne leninistinę 
politiką.

Tokia tai buvo tikroji 
Trockio “liga” — politinė ir 
su šitokiais simptomais 
(ženklais): pagieža, kerštas, 
apmaudas ir liuciferiškas 
pasipūtimas. Štai kas ir at
stūmė Trockį nuo kelionės į 
Lenino laidotuves. O tatai 
yra išdavas Trockio nuodin
gos saumylystės, kun pir
moj vietoj stovėjo savo ”aš” 
karūnavimas, a s m e n i ška 
karjera, gi paskutinėje vie
toje buvo socializmo vykdy
mas sutartinai su kitais 
draugais. O kuomet tam 
“kas tai aš” nepavyko iš
kilti į padanges tuščiomis, 
veidmainiškomis neva “re
voliucinėmis” deklamacijo
mis, tai ir susprogo perne-

lyg išpūsta pūslė — Troc
kis, supliuško ir, galų gale, 
nukrito į teroristiniai-fašis- 
tinį sąšlavyną.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Ispanų Fašistai Alcazare
Reikalauja tik Kunigo

TOLEDO. — Ispanų liau
dies milicininkai pasiuntė 
savo socialistą oficierių į 
fašistų tvirtumą Alcazarą 
ragint juos pasiduot. Jis ža
dėjo dovanot tiem fašistam 
gyvybę, jeigu jie pasiduos; 
bet jų komandierius pulki
ninkas Jose Mascarron pa
reiškė, kad jie visi esą pasi
ruošę mirti, o nepasiduoti, 
ir tik prašė, kad respubli- 
kiečiai praleistų jiems ku
nigą duot “paskutinį patepi
mą”. Fašistų komandierius 
Mascarron, iš savo pusės, 
užreiškė, kad, girdi, ateisiąs 
jų generolas Molą, paliuo- 
suosiąs juos iš Alcazaro ir 
tuomet, girdi, “ne mes, bet 
jūs turėsite pasiduoti.”
. Minimas socialistas ofi- 
cierius buvo su užrištomis 
akimis atvestas į fašistų 
tvirtovę.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro nnvoians širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galifė išba^dvt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite Šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, N**w 
York City. Nesiųskite ninigų. Už- 

‘mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom Į 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

iš

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
ir pavienių.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

Sergančių Vyry ir Motery 
^Chroniškos ir Staigios Ligos

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
purėm, krikStyhom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

gydomos naujoviškais būdais
Patenkinančios ir greitos pasekmes. 

Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Ki(tų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios iūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

depų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- *Z
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

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

MES KALBAM LIETUVI&KAL
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NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MONTREALAS

Užsirūkymas!Tai Lengvas

pra-

1642

Copyright 103G, Tho American Tobacco Company

F

geroki santi- KLAIDOS PATAISYMAS.

apie

apieo kitur
Amerikoj “Priekalą” galima 

išsirašyti per “Laisvę.”

Metams — 3 rub. 60 kap.
6 mėn

nime, veikime bus išgyven
ta ir laikui bėgant mes tu
rėsime gabių ir gerų veikė
jų, kaip iš vyrų, taip ir mo-

•Puslapis Ketvirtas 
■ •

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Gaukite “Laisvei” Naujų

trečiame
yra sa-

lietuviai yra
suvažiavę po

MALONŪS JŪSŲ 
GERKLEI —

Lengvas Užsirūkymas
Kiekviename užsitrau
kime yra jaukus poilsis, 
ir suraminimo ir paleng
vinimo jausmas, kada 
jūsų cigarefas yra 
Lengvas Užsirūkymas iš 
turtingo, brandaus-kūno 

tabako—LŲCKY.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE,

ANGLIJOJE IR KITUR 
Metams—1 doleris 
6 men.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

Lygiai Taip Malonus Kaip Ir Priimnus!
Nes Lucky Strike yra netiktai švelnus ir išnokęs 
skonyje, bet tikrai lengvas užsirūkymas, kuris visuo
met jumis maloniai sutinka. Jūs atrasite jį lengvu 
jūsų gerklei, maloniu kada užsitraukiate, draugišku 
per ištisą dieną. Jei jūs pasitikite švelniam užsirii- 
kymui, jūs pasitikite Luckies! Visų cigarctų tarpe 
šis yra vienu, kuris suteikia jums to garsaus, žinomo 
pasauliui kaipo Toasted” proceso lauktiną 
apsaugą. Ir šis yra vienu, į kurį milionai kreipiasi 
—dėl skoningumo, dėl apsaugos, dėl ištisos dienos 
užsirūkymo'malonumo! Luckies yra Lengvas Užsi
rūkymas iš turtingo, brandaus-kūno tabako.

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

★★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★ 
“Sweepstakes" panaudoja 6,000 žmonių 

adresavimui (stojimo blankasl

=====

—................ .—... •

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

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

Tcl. StagR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'TTS TOASTED"

Vakarykščiam “Laisves” nr. 
straipsnyje po antgalviu “Mo
kslas ir Technika, 
paragrafe nuo pradžios 
koma:

“Milžiniška mašina, 
50 pėdų augščio . . .”

Turi būt:
“Milžiniška mašina,

10 pėdų augščio .. .”

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ pEjC
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shahs 
(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. I., N. Y.
MEDUS

“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Montreal yra didžiausias 
Kanados miestas, kurio gy
ventojų skaičius siekia mi- 
lioną. Montreal yra Quebec 
provincijoj, netoli Jungti
nių Valstijų sienos. Mont
real miestas įsteigtas ant 
Mount Royal salos, kuri tu
ri 30 mylių ilgio ir nuo 7 
iki 10 mylių pločio. Ši sala 
pasidarius tarpe susilieji
mo St. Lawrence ir Otta
wa upių. Mount Royal sala 
įgavus vardą nuo kalno, ku
ris tuom pat vardu pava
dintas ir stovi savo stačiu 
krantu į miestą. Kalnas tu
ri 769 pėdas augščio.

Montreal miestas turi de
vynių mylių ilgio prieplau
ką. Čia St. Lawrence upe 
atplaukia didjūrių laivai. 
1929 metais į prieplauką 
atplaukė ir išplaukė 2,413

del čia labiau metėsi tas į 
akis. Reiškia, kapitalistinėj 
tvarkoj nėra lygybės gy
viems, neturi jos ir mirę. 
Kas buvo bagotas, tas turi 
ant kalnelio didelį plotą, 
gražiai aptvertą, gėlėmis 
apsodintą, o varguoliai — 
sukišti pakalnėse, jų kry
žiai pavirtę į šoną, tartum 
žmogus po varginančio sun
kaus darbo.

Montreale keistai metasi 
į akis tvirtas religijos pri- 
slėgimas darbo žmonių min
ties. Bažnyčių daug, čia yra 
Notre Dame katedra, kata
likų universitetas, Mount 
Royal katalikiška kolegija 
ir daugelis kitų religijos įs
taigų. Keisčiausiai metėsi į 
akis, kad ant keleto fabri
kų ir dirbtuvių vartų įtai
sytas Kristaus veido atvaiz
das. Vieną tokį teko matyti 
ant De Lorimer gatvės, ant 
vienos marškininės dirbtu
vės. Gatvės daugiausiai pa
vadintos “šventųjų” var
dais: “St. Charles,” St. Ca- 
tarine,” “švento” ir “šven
to.” Atrodo, kad čia kada 
tai gyveno arba dar rengia
si susikraustyti visi “šven
ti” ir. todėl kiekvienam ir 
gatvė yra.

Kunigai vaikštinėja suk
niomis apsirengę, keistas, 
nežmoniškas kepures užsi
dėję. Bet kas keisčiausiai 
pasirodė, tai numirusių ve
žimas. Virš to vežimo įtai
sytas pusėtinas kryžius. Ka
da lavoną veža, tai atrodo, 
kad gatve povaliai plaukia 
kryžius. Kokios varsos veži
mas, tokios pat varsos ir 
kryžius — juodas, pilkas, 
baltas. Taigi, Montrealo gy
ventojuose, daugiausiai dar-' 
bo žmonių mintyse, dar kie
tai laikosi religijos papro
čiai.

Montrealo Lietuviai.
Montreale yra daugiau

siai lietuvių, kaip bent ku
riame kitame Kanados mie
ste. Sako, kad skaičius sie
kia apie 3,000. Montreale 
gyvuoja Vytauto Neprigul- 
mingas Kliubas. Jis turi sa
vo svetainę — tai centras. 
Narių turi apie 400. Kliu- 
be veikia keli veiklūs žmo
nės, nors jau amžium ne 
jauni. Kliubo patalpoj įvy
ko ir Kanados Lietuvių Vi
suotinas Kongresas.

Montreale gyvuoja Kana
dos Lietuvių Sūnų ir Duk
terų Draugija, kuri turi 
taipgi kelis šimtus narių. 
Šiuom laiku ji laiko susirin
kimus rusų svetainėj vardu 
“Maksim Gorki.”

Montreale gyvuoja dvi 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos kuopos — 47 ir 137. Jos 
bendrai turi per virš 200 
narių, Darbininkai turi di
delį chorą, teatralę grupę, 
lavinimosi ratelį ir yra ke
lios kitos organizacijos. 
Montreale yra ir lietuvių 
parapija, sako kad nelabai 
skaitlinga. Tarpe pažangių
jų lietuvių ir tikinčių dar
bininkų yra 
kiai.

Kanados 
daugiausiai 
karo, o todėl ir jaunesni am
žium. Klasinis susiprati
mas, politinis supratimas 
tarpe revoliucinių darbinin
kų ir darbininkių abelnai 
yra ant augštesnio laipsnio, 
kaip daugelio Jungt. Valsti
jų lietuvių kolonijų. Pas 
draugus kanadiečius ne tiek 
žinojimo stoka, kiek dar 
praktikos, drąsos ir savim 
pasitikėjimo. Bet tas gyve-

siekė 9,202,440 tonu. Per 
šią prieplauką eina dau
giausiai medžiai, grūdai, 
miltai, obuoliai ir kiti Ka
nados produktai, o atveža 
medvilnę, vilnas, drabužius 
ir kitokius tavorus. Čia at
plaukia ir Sovietų Sąjungos 
prekybos laivai.

Iš Istorijos.
Montreal turi seną

eitį. Dar 1535 metais J. 
Cartier su grupe pirmų 
Amerikos apgyventojų at
plaukė St. Lawrence upe į 
Montrealo vietą. Jis ten at
rado indijonų sodžių, kuris 
'buvo žinomas vardu Hoche- 
laga. Cartier 1611 metais 
įsteigė ten koloniją,
metais francūzai uždėjo 
Montrealo miestą. Ir prasi- 
lejo iš Francijos “prasikal
tėlių” trėmimas į tą nąują 
koloniją. Važiavo iš Franci
jos ir liuosa valia žmonės, 
kurie savo senoj tėvynėj ne
galėjo duoną pelnyti. 1760 
metais anglai atėmė Mont- 
realą nuo Francijos ir iki 
dabar miestas kartu su Ka
nada yra Anglijos karališ
ka kolonija. Bet Montreale 
apie trys ketvirtadaliai gy
ventojų yra francūzai. Ir 
dabar ant gatvekarių ir ki
tose viešose užeigose užra
šai yra greta anglų ir fran- 
cūzų kalboj. Kiek teko pa
tirti, tai Montrealo gyven
tojai — francūzai jaučiasi 
anglų pavergti, jie linkę 
prie Francijos.
Ant Mount Royal Kalno.

Dar privažiuojant nak
ties metu prie Montrealo 
jau iš tolo metasi į akis ant 
Mount Royal kalno elektros 
apšviestas kryžius. Jis yra 
pačioj augštumoj ir gan di
delis.

Ant Mount Royal kalno 
yra dideli kapai. Daugiau
siai vietos užima francūzųi 
kapai. Paskui yra kapai at
skirų mažesnių tautų. Turi 
ir krematoriją.

Atsilankius ant kalno, 
nuėjus į kapus ir čia mato
si skirtumas, kaip ir kapi
talistinės tvarkos gyvenime. 
Kur laidojasi turčiai, tai 

s išmūryti tam tikri 
ūkai, kur lavonus laido- 
Vidurinės klasės negy

vėliams pastatyta dar gan 
angųs paminklai, dideli 

kmenai, gražiai nušlipuoti. 
»t kur laidojama biednuo- 
nė, tai sukišta vienas 

kito, pastatyta plonas 
cemento nulietas “pa
las” arba paprastas 
is kryželis,

kuolelis su numeriu, 
'iesa, šį skirtumą gali ma
rti ir Jungt. Valstijose ka- 

aplankęs, bet kažin ko-

Antrad., Rugsėjo 15, 1936

Virš 6,000 žmonių yra duota darbas 
adresuoti grąžinimui (stojimo blankas 
tam didžiuliui tautiniam lošimui, 
Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes”. 
Įstojanticji randasi iŠ kiekvienos šios 
šalies Valstijos.

Ar jūs jau jstojot? Ar laimėjo! saro 
Luckies — plokščią 50 skoningu Lucky 
Strikes blokinę? Atsisukite ant radio 
“Your Hit Parade” — trečiadienio ir 
šeštadienio vakarais. Klausykite, spręs
kite ir palyginkite melodijas — tada 
pabandykite jūsų Lucky Strike “Sweep
stakes”. (

Ir jeigu dar nerūkote Išeities, nusi
pirkite pakelį šiandien ir taipgi pa
bandykite juos. Gal būt tuo kq nors 
netenkate? Jus įvertinsite Luckies 
pirmenybę — lengvą H žsi rūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Montreale būnant teko 
susipažinti su daugeliu ir 
kitų Kanados lietuvių kolo
nijų veikėjų, mat, įvyko 
Kongresas.
Abelnai’ galima pasidžiau

gti šių dienų draugų kana
diečių organizacijomis, jų 
veikla. Kartu galime pasi
džiaugti, kad Jungt. Valsti
jų Amerikos revoliucinis ju
dėjimas — Lietuvių Komu
nistų Frakcija ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija su mūsų 
dienraščiais “Laisve” ir 
“Vilnim” teisingą poziciją 
užėmė linkui Kanados lie
tuvių ir pagelbėjo jiems su
siorganizuoti, sutv i r t ė t i. 
Mūsų draugiški, tamprūs 
ryšiai gyvuos ir ant toliau.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

šaltas, Putoj’antis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MIGH.

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarines literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.



Puslapis Penktas LAISVĖ 'Antra’d., Rugsėjo 15, 1936

f
BOSTONO ŽINIOS

Kiek miršta žmonių?

Kiek Bostone kiekvieną die
ną miršta žmonių? O kiek jų 
gema? Vis tai įdomūs klausi
mai. Kiek žmonių gema į die
ną — pasakyti sunku, žinias 
galėtum gauti tik miesto sta
tistikos departamente. Kiek 
miršta — galima, maždaug 
suvokti iš laikraščių. Čia kas
dien skelbiama apie mirtis. Ir 
jų priskaitai po 20-30 kasdien. 
Bet reikia atsiminti, kad ne 
visos mirtys laikraščiuose skel
biamos. Dauguma žmonių, 
ypač neturtingojo luomo, su 
laikraščiais “nesibaderiuoja” 
—jie pasitenkina pranešę bent 
mirusiojo draugams ar gimi
nėms. Ir tokių neskelbiamų 
mirčių irgi bus apie 20-30 į 
dieną. Taigi bendrai paėmus, 
galima daryti išvadą, kad Bo
stone, su visais jo priemies
čiais, kasdien miršta apie 35 
žmonės. Gema be abejo dau
giau. Kitaip gyventojų skai
čius kasdien mažėtų, ir mažė
tų. Bet to nėra.

vėl pradėjo dirbti Juozas Lau
čka. 
atgal, 
tuvą. 
lūs ir

neinate draugams atsiprašyti tą ypatą.taip, tai todėl choras nedai
nuoja savam piknike, — atsa
kiau ir pamaniau, kad vienu 
šuviu šaunant daug zuikių, bū
na nekokios pasekmės.

Kam reikėjo mūsų broliš
koms organizacijoms rengti 3 
piknikai viena diena — Scran
ton, Wilkes-Barre ir Shenan
doah ? Po tam dar biskį išsigė- 
rėm, patys padainavom 
traukėm link savo namučių.

Svečias.

ALDLD 61 kp. $1.
SLA 92 kp. $1.
LDS 105 kp. $1.
Atskiri darugai tam tikslui 

aukojo sekamai: M. Shoppis 
$1, J. Adomaitis 50c, D. Leka
vičius 50c, M. Boktienė 25c, ir 
P. Erniulis 25c. Kurie aukojo 
visai smulkiomis, tų vardų ne
žymėsiu—jie drauge suaukojo 
90 centų. Taigi, viso suaukota 
$7.40. Aukos pasiųstos /vardu 
Spanish Defense Fund, 35 E. 
12th St., New York City.

John Adomaitis,
ALDLD 61 kp. sekr.

Stačiai sarmata, kad draugai 
newarkieciai, turėdami čia pat 
dienraštį, n e s u s iorganizuoja 
teikimui iš savo miesto ir savo 
veiklos žinių. Stačiai neleisti
nas apsileidimas.

Prašome drg. Igną duoti ki
tiems draugams pavyzdį. Jūs 
rašote gerai. Tapkite mūsų 
nuolatiniu korespondentu ir 
paakstinkite kitus draugus 
rašinėti. Vien pastabos klausi
mo neišriš. Reikia konkretaus 
darbo.

tokiais savo raštais 
prie darbininkų vienybės, bet 
kaip tik atbulai. Gal dviem 
jums tie raštai patinka, bet 
dešimčiai nepatinka. Tai tik 
įžeidimas.

Neužpykite, draugai, bet 
geriau apsvarstykite, ar teisin
ga, ką rašote. Nes ir aš gerai 
pažįstu tą ypatą, ant kurios 
jūs užsipuolate be teisingų pri
rodymų. Aš žinau jo užsibrėž
tą tikslą, ko jisai siekia, ži
note, draugai, kad jūs su to
kiais savi raštais ne tik erzina
te darbininkus vienus prieš ki
tus, bet drauge žeminate ir 
dienraštį “Laisvę”. Jeigu neži^ 
nai tikros teisybės, būk kan^ 
trus, nerašyk. O jeigu nori ką 
rašyti, tai pirma neitrališkai 
ištirk, paklausk abiejų pusių' 
—priešingos ir užtarėjos. Ta-’ 
d a pamatysi, kaip neturėsi ką 
rašyti.

Patarčiau ge r b i a m i e m s

K. Yanušaitis, 
Scranton, Pa.

—V"’ '■ ———-

Monongahela, Pa
Rugsėjo 6 d. turėjome New 

Eagle, Pa., susirinkimą ketu
rių draugijų ir visos nutarė 
paaukoti nors po mažą sumą 
del Ispanijos darbininkų 
vos prieš fašistus. Aukojo 
karnai:

APLA 11 kuopa $1. .

pava-

ir

Newark, N. J Endicott, N. Y
Pastaboskiti

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

ĖJ-
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Shenandoah, Pa.
ir

NOTARY PUBLIC

Skaitytojų Balsai Matthew P. Ballas
vis

ta&

Rochester, N. Y

aB

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime Įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.
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“D-ko”

Patarimas Lawrence L. K.
Biurui

. Laučka 
Laikraštį 
vęs
ir

kad tas

Aną kartą mes rašėm 
išsiplėtusį “Beano” biznį, 
bar “Beano” jau visur užda
rytas. Valdžia patyrė, kad čia 
ėjo didžiausia apgavystė.

redakciją, sutiko

Ignas.

Nuo Red.—Drg. Ignas labai 
teisingai iškelia šį klausimą.

Darbininko” redakcijoje

nariai dalyvaukite, nes tu-
svarbių dalykų apsvarsty-

Komitetas,
(217-218)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Su 1 d. spalio—Oct. prasidės vajus gavimui “Lais

vei” naujų skaitytojų. Visų “Laisvės” skaitytojų pra
šome laike vajaus gauti nors po vieną naują skaityto
ją savo dienraščiui.

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

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

Rinkimų barabanai jau 
prasidėjo.

Namų sienos apklijuotos vi
sokiais vardais. Korčiukėm ir 
plakatėliais nusėtos gatvės. 
Laiškanešiai kasdien atneša po 
kelis laiškus su politikierių fo
tografijomis ir įvairiais gra
žiais pažadais. Broadwe jau 
zuja įvairiai išrėdyti trokai. 
Su muzika, su dainomis.

Bet* jūs to viso nematot iš 
komunistų pusės. Kodėl? To
dėl, kad šitokia agitacija kai
nuoja daug pinigų, šitie poli
tikieriai jų turi ir daug išlei
džia. Jie žino, kad jei bus iš
rinkti — atsiims su kaupu. Ki
tus palaiko kapitalistai, kad 
paskui turėjus gerus tarnus.

Darbininkų kandidatai pini
gų neturi. Jie tokios atkaklios 
agitacijos vesti negali. Bet vi
si susipratę darbininkai 
tiek už juos balsuos.

Žinių-Žinelės.

Pereitą žiemą R. K. parapi- 
jonys buvo smarkiai subruzdę 
prieš savo kleboną kun. Ver- 
mauską. Priežastis — pinigi
niai reikalai. Parapijonai kun. 
Vermauską būtinai norėjo iš 
So. Bostono iškelti. Bet netaip 
lengva jums, broliai, su kuni
gu apsidirbti — vyskupas su 
jumis nesiskaito. Jūs pastatėt 
bažnyčią, bet dabar visi tie 
trobesiai ne jūs.

Dabartiniu laiku tarp para- 
pijonų ir klebono ramybė. Ku
ri pusė nusileido — sužinot 
neteko.

Jis čia dirbo keli metai 
Paskui išvažiavo į Lie- 
Ten baigė teisių moks- 
kartu su pavasarininkų

atstovu dr. Leimonu šį 
sarį sugrįžo į Ameriką.

P. J. Laučka rimtas, 
bamas žmogus. Tai ne 
žis. Jei jis “Darbininką
tų — laikraštis būtų daug rim
tesnis. Bet dabar p. 
tik samdininkas, 
kaip vedė, taip ir 
(kun. Urbonavičius) 
kunigai.

Rugsėjo 6 dieną “Laisvės” 
choras dainavo per pp. Min- 
kų vedamą radio pusvalandį. 
Pasirodė gerai.

Prie progos reikia pasakyti, 
*kad pp. Minkai savo lietuviš
ką puslavalandį veda gerai. 
Programą įvairina, kiek galė
dami. ’Programoj dalyvauti 
kviečia daugiausia pažangiuo
sius menininkus.

Net “Darbininko
dėjai suprato, kad su 
kunigų pamokslais ir 
mis, radio klausytojų 
tenkinsi. Todėl dabar
radio programe dažnai daly
vauja “bedieviai” metodistai: 
Buiniai, Vaigauskaitė ir kt.

Rugsėjo 8 d. buvo laikytas 
ALDLD 50 kuopos susirinki
mas. Draugė Žemaitienė, nau
ja narė, išrinkta parinkti pa
rašų už drg. Herndoną. Drg. 
Hemdono gynimui iš kuopos 
iždo paaukota $1. Nutarta 
prisidėti su dviem doleriais 
prie Lietuvių Kongreso Lietu
voje Demokratinę Tvarką At- 
steigti. Į kuopą įsirašė drau
gai žemaičiai.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kad- išrinkti nuola
tini korespondentą. Po apkal
bėjimo prieita prie išvados, 
kad visi turi būti mūsų spau
dos korespondentai, kurie tik
tai gali plunksną vartoti ir 
kad korespondentai išsivystys 
patys per save. Iš Rocheste- 
rio yra daug parašyti. Drau
gai, imkite plunksną ir rašinė- 
kite, daug bus sveikiau darbi
ninkų judėjimui ir turėsime 
daug daugiau “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų, kada 
.daugiau parašysime žinių iš 
Rochesterio. Aš irgi rašinėsiu, 
kiek galėsiu.

Įspūdžiai iš Lyros Choro 
Pikniko.

Gražus saulėtas sekmadie
nio rytas. Saulutė taip malo
niai šildo! Atsikėliau anksti. 
Skubinu, rengiuosi, dabinuosi, 
jog tai šiandie šenadorio Ly- 
riečių piknikas. Pasitarėm su 
susiedais, na, ir važiuojam. Iš 
pradžių dar nieko, bet pava
žiavus apie porą valandų, jau 
kitaip atrodė: kalnai dideli, 
žaliuojanti, mūsų “ševė” ne
pripratus tokiais dideliais kal
nais lipinėti, pailsta, sušyla. 1 
Bet į pakalnę atsikvepia ir 
vėl bėga toliaus. Privažiavom 
arčiau šenadorio, čia taipgi di
deli kalnai, bet jau nežaliu- 
janti, rodos, kad čia neseniai 
būta karo ir numesta šimtai 
bombų, kalnuose matosi dide
li grioviai suverstos žemės, sce
na nekokia.

Ak, jūs, mainieriai! Kam 
jūs sugadinote tuos didelius 
gražius žaliuojančius kalnus! 
Ir taip besidairydami pasiju- 
tom; kad jau pikniko vietoj.

žiuriu, abudu broliai Kuz
mickai pjauna ir kerta mal
kas., Na, sakau, vyrai, kibą jūs 
nei “grieko” nebijot, šventą 
dieną kertate malkas? Matot, 
kiek prikirsime, tai šiandie vi
sas ir sudeginsime, tai užtat 
nei “grieko” nėra.

Paskiaus teko susipažinti su 
daugeliu šenadoriečių, taipgi 
ir iš apylinkės draugų, kurių 
buvo privažiavę kuone iš vi
sų šios apylinkės kolonijų. Ir 
visi gėrėjomės Lyros Choro 
jaunuoliais, kurių didžiuma 
gana sugabiai dirbo už “baro.”

Apie 4-tą valandą pradėjau 
teirautis, kada bus programas ? 
Bet ne tik aš vienas, o ir dau
gelis kitų draugų laukė, kada 
tų jaunuolių balsai susilies su 
ošiančiais giružės medžiais. 
Bet veltui, paaiškėjo, kad jo
kio programo nebus.

Davai aš jieškoti drg. Jud- 
zentavičienės. Manau, duosiu 
pipirų, kodėl taip? Kodėl ne
prirengė chorą, kad duotų pik
nikui koncertą ? Klausiu pas 
vieną, pas kitą, kur Daratėlė? 
Vienas jaunas vyrukas sako: 
Ot, čia tik dabar buvo, gėrė 
“drinksą” ir dingo kur tai, 
kaip kamparas.

Kitas iš šono pastebėjo: ne
dingo, ale išvažiavo į Wilkes- 
Barre “Laisvės” pikniką. O, ši-

Ketvirtadienį, 10 d. rugsė
jo, įvyko Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos prakalbos 
I. W. O. kambariuose, 1302 
Greene St. Kalbėto jum buvo 
Fred Briehl iš Wattkill, N. Y., 
Komunistų Partijos Kandida
tas į Attorney General, New 
York o valstijos.

Prakalbos buvo surengtos 
per 1WO miesto Centralį Ko
mitetą su pagelba Binghamto- 
no sekcijos Komunistų Parti
jos. Nors žmonių prakalbose 
buvo mažai, bet aukų surinkta 
$4.08 ir parduota rinkimų 
kampanijos ženklelių (but
tons) už $1.40. Parduota ir 
literatūros šiek tiek.

Rusų IWO kuopa aukavo 
Komunistų Rinkimų Kampani
jai $15.00 iš savo iždo. Drau
gui Fred Briehl atmokėjus jo 
kelionės išlaidas, kurių jis te
reikalavo $5.00 ir tuos pačius 
$5.00 Briehl paaukavo rinki
mų kampanijai, tapo pasiųsta 
$20.00 Nacionaliam Komite
tui rinkimų kampanijos. Yra 
pageidaujama, kad daugiau 
tokių prakalbų būtų surengta 
Endicott’e.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 17 d. rugsėjo, Liet. Darb. 
svetainėje, 920 E. 79th St., 7 vai. va
kare. Visi 
rim daug 
mui.

CLEVELAND, OHIO
22-ras Darb. Susivienijimo unitas 

Kom. Partijos rengia išleistuves de-1 
legatams į darbininkų konvenciją, ku
ri bus laikoma Columbus, Ohio. Išlei-! 
stuvės įvyks subatoj, 19 d. rugsėjo, 
po num. 6615 Wade Park Ave., 8 v. I 
vak. Bus gera orkestrą šokiams ir vi- J 
šokių valgių pakankamai. Įžanga tik 
10c. Kviečiam visus lietuvius ir ki-i 
tataučius dalyvaut. Komisija.

(217-218)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. ir LDS. 21 kp., 

Aido choras bendrai rengia didelį 
pikniką ir beibių kontestą nedėlioj, 
20 d. rugsėjo, Beech Nut Grove dar
že, 12 vai. dieną, šokiai prasidės 3 
vai. po pietų. Bus duodamos trys do
vanos už gražiausius kūdikius, ir do
vanos už amerikonišką ir lietuvišką 
valcą. Įžanga tik 15c. Todėl kviečiam 
visus skaitlingai dalyvaut. Linksmai 
praleisit laiką ir tuom pat kartu pa- 
remsite darbininkiškas organizacijas.

(217-218) Komitetas.

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.

TEL. STAGG 2-5043

Andai d. G. Jamison nusi
skundė, kad Newarke labai 
blogai su korespondencijomis. 
Jeigu, girdi, aš ką nors para
šau, tai tiek tik parašyta ir te
simato. Kitiems draugam ro
dosi tas klausimas visai neap
eina.

Turėjome, girdi, apie porą 
korespondentų susirinkimų ir 
visi dalyvavę tuose susirinki
muose draugai pasižadėjo ra
šinėti pagal savo išgalę. Tie 
draugai, kurie rašo silpniau 
ir mano, kad jų raštas tik ap
sunkintų
perduoti medžiagą geresniems 
rašėjams ir rodėsi, 
klausimas bus sutvarkytas.

Kaip lietuviškas priežodis 
sako: “Prižadėjo — patiešino, 
neišpildė—nesugriešino.” Kaip 
tik taip ir yra su N'ewarko 
korespondentais. Jau praėjo 
valanda laiko po jų susirinki
mo, tačiaus žinutės laikrašty
je nerasi nei su žiburiu.

Aš manau, kad pas mus da
lykai imami perdaug paviršu
tiniai. Daugelį sykių mes apsi- 
imame ką nors atlikti, tačiau, 
pažiūrėk, dalykėliai praslinko 
neatlikti ir niekas už tai nie
ko nesako, nes nei prieš ką ne
reikia imti jokios atsakomy
bės. Ir taip mes povaliai virs
tamo į būrį žmonių, 
vienas kitu nepasitikime, 
prieš kitą neatsakome ir 
kito nepaisome. Ir ant 
pasižiūrėk, kad tas būrys
nių nesudaro jokio rimto orga
nizacinio pamato darbinin
kiškam judėjimui.

Gal būt, kad daryti šias pa
stabas ir nesu kompetentiškas. 
(Nes ir pats nesu geresnis už 
kitus), tačiaus visi mūsų ben
dri organizaciniai reikalai 
verste verčia daryti vieni ki
tiems pastabas ir dalykus tai
syti.

Ypatingai turėtų atkreipti 
daugiau domės tie draugai, 
kurie organizacijose užima 
kokią nors vietą. Jie turėtų ži
noti, kad organizacija, pa
skirdama į kokią nors vietą 
narį, paskyrė ji ten, kad jis 
atliktų tam tikrą darbą ir juo
mi pasitiki. Ir narys užėmęs 
vietą turi suprasti, kad jis ne
apsiėmė del baikų, bet kad at
likti darbą ir būti atsakomin- 
gu prieš organizaciją.

Deja, pas mus taip nėra. 
Tankiausia pas mus organiza
torius bei sekretorius tik var
dą nešioja, o darbas būna ne
atliktas.

Pavyzdžiui, kuomet man 
šiemet reikėjo užsimokėti na
rines duokles į vietinę ALDLD 
kuopą, tai to padaryti negalė
jau per tris mėnesius, nes nei 
ant vieno tų susirinkimų neat
silankė finansų raštininkas. Ir 
tik ant ketvirto susirinkimo, 
išrinkus naują sekretorių, tu
rėjau progą patapti tos orga
nizacijos nariu. Kuopos orga
nizatorių per tuos keturis su
sirinkimus ir tik sykį temačiau.

Kuomet padėtis pas mus to
kia, ar nelaikąs mums visiems 
draugijos nariams pasiklausti 
savęs, kas bus su mūsų orga
nizacijom, jei taip į viską per 
pirštus žiūrėsime. Supranta
ma, jei padėties nepataisysi
me, tai prieisime prie galuti
no pakrikimo, prie dezorgani
zacijos ir tik del savo apsilei
dimo !

Gerbiami draugai, jau ke
lintam “Laisvės” numeryje 
perdaug puolate vieną sau ne
patinkamą ypatą. Savo užme
timam neturite teisingų pri
rodymų. Darote užmetimus 
vien tik remdamiesi davatkų 
plepalais.

žinote, draugai, kad jūs su

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. moterų skyriaus su

sirinkimas įvyks trečiadienį 16 d. 
rugsėjo, 7:30 vai. vakaro, 376 Broad
way. Visos nares dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus pamokos kaip sau 
namie pasisųti suknes. Visoms svar
bu tas žinoti, tad visos dalyvaukite.

(217-218) Komitetas.

Į LAISVES SKAITYTOJUS KURIŲ 
PRENUMERATOS PASIBAIGĖ

Savaite atgal pasiuntėme atvirutes visiem “Lais
vės” skaitytojam, kurių prenumeratos pasibaigė, pra
šydami atsinaujinti. Gražus bėriukas draugų mūsų pra
šymo greit paklausė ir atsinaujino “Laisvę”. Bet dau
gelis dar nieko neatsakė.

Prašome draugų, kurie gavote atvirutes greit at
sinaujinti, nes grašis dienraščiui yra labai reikalingas. 
Jei negausime žinios nuo tų skaitytojų, kuriem yra pa
siųstos atvirutės, į dvi savaites laiko tai būsime privers
ti sulaikyti jiems dienraščio siuntinėjimą.

Sulaikius “Laisvę”, ypač šiuom momentu būtų 
jums dideliu nuostoliu, nes negautumite kas dien tų 
Dr. Kaškiaučiaus naudingų patarimų apie sveikatą, ne
gautumite tų svarbių žinįų ir mokslinių straipsnių ku
riais dabar “Laisvėje” naudojatėsi. Tad nedarykite 
sau dvasinių nuostolių, tuojau atsinaujinkite dienraštį 
ir naudokitės juomi.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

8 d. lapkričio—November bus “Laisvės” koncer
tas, Labor Lyceum svetainėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Prašome Brooklyn© organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame Brooklyn© ir apie- 
linkės lietuvius į “Laisvės” koncertą.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS RRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

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

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavončmis 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 DĖKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i J3sų namus. Prašome 
isitėmyti adresų ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas LAISVĖ

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Kom. Partija Pasmerkė 

Curran Nuosprendį
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Komitetas iš
leido pareiškimą, kuriame pa
smerkia Visuomenės Adminis
tracijos kišimąsi į rinkimą au
kų gelbėjimui Ispanijos kovo
tojų prieš fašizmą.

Pareiškime nurodoma, kad 
teisėjas Curran aplenkė patį 
ktausimą, kuomet jis išnešė 
nuosjprendį, jog Leeds, K. P. 
iždininkas, nekaltas dėlto, kad 
jisai pats nerinkęs aukų. Tik
renybėje, kaltinimas buvo ne 
kad jis pats rinko, bet: “už 
be leidimo rinkimą aukų Is
panijos Komunistų Partijos 
pabėgėliams.“ Toks kaltini
mas, matomai, buvo Hearsto 
įkvėptas, kad kaip nors sulai
kyti Amerikos darbininkus 
nuo rėmimo Ispanijos kovoto
jų už demokratiją, prieš fa
šizmą. Leeds buvo pašauktas 
teisman Madison Sq. Garden 
mitinge, kur rinkta aukos Is
panijos Darbininkų Raudona
jam Kryžiui.

Komunistų Partija ragina 
visas organizacijas tuojau sių
sti Aldermanų Tarybai reika-

PASTABOS

lavimus, kad patvarkymas, ku- rie šiek tiek

Darbininkiškų Organizaci
jų Parengimų. Komitetas gau
do mažus veikalėlius ir rengia
si net prie kelių parengimų šią 
žiemą. Taip negerai. Tokius 
veikalėlius, kaip “Partizanai,“ 
“Dvaro Bernas“, pavienės kuo
pos išgali surengti, kad pasi
darius keliolika dolerių rendai 
bei kitiems reikalams. Rodosi 
DOPK buvo suorganizuotas di
deliem parengimam, ypač va
sariniam, tai yra tokiem pa
rengimam, kokių viena ar po
ra kuopų neįstengia surengti.

Laikas Susirūpinti Vaikais.
LDS 1 kp. turi, rodos, 24 

vaikus vaikų skyriuje. Atei
nančiame kuopos susirinkime, 
kuris bus spalio 1 d., , kuopa 
turėtų nutarti suorganizuoti 
vaikų kuopą, po tam tikros ko
misijos prižiūra. Tegul vaikai 
pratinasi save ir savo reikalus 
tvarkyti. Ta proga, su jų pa
čių pagelba, suorganizuoti lie
tuvių kalbos ir rašybos mokyk
lėlę, kur būtų, priimami ir ne 
LDS nariai. Mokyklėlė turėtų 
būti geriau tvarkoma, negu 
praeityj. Svarbiausia, mokiniai 
turėtų būti paskirstyti į kla
ses: 1. Pradžiamoksliai, 2. Ku-

Amerikos Pilietis Bus 
Dsportuojamas

Ellis Saloj sulaikytas depor
tacijai Raimundo Estrada, 30 
metų, portorikietis. Porto Rico 
yra Jungtinių Valstijų koloni
ja ir visi ten gimę skaitosi J. 
V. piliečiais. Tačiau jis pri- 
skaitytas prie “ateivių“ ir no
rima deportuoti, nors jis turi 
krikšto metrikus ir jūrininkų 
apsaugos liūdymą, išduotą J. 
V. Komercijos Departmento.

Estrada pasidarė pavojin
gas tuomi, kad jis gavo darbą 
ant Grace laivų, linijos. Tos li
nijos darbininkai yra apskun- 
dę kompaniją ant $75,000. Gi 
Estrada yra svarbiu darbinin
kų liudininku toj byloj. Atei
vių Gynimo Komitetas, kuris 
veda Estrados gynimą, gavo 
žinių, kad Estrada yra laiko
mas Ellis Saloj Grace linijos 
viršininkų reikalavimu.

Šunys, Tai Prabanga
Miesto gyventojams šunų 

nereikia. Tokia nuomonė yra 
teisėjo Sylvester Sabbatino.

Mat, vienuolika moterų ta
po patrauktos teisman, kalti-

lietuviams, kaipo stambus 
biznierius, tad susirinko gana 
skaitlingas būrys palydovų, 
virš šimto automobilių lydėjo 
iki bažnyčios ir ant kapinyno. 
Kadangi jis buvo religinių įsi
tikinimų, tad velonio draugai 
vieni prisiuntė gėles, kiti už
pirko mišias, kaipo paskutinį 
atsisveikinimą savo draugui.

Velionis turėjo tris brolius 
ir vieną seserį. Du broliai ir 
sesuo yra mirę, o vienas, Am- 
brazas, gyvena Lietuvoje. A- 
merikoje liko žmona, sūnus 
Jonas ir dvi dukterys Ona ir 
Adelė.

Palydovas.

Rytoj Vakarą Prasidės 
Komunistų Bazaras

riuo remiantis buvo sudarytas 3. Geriau
paskaito-parašo, narnos leidime jų šunims ap-

Antrad., Rugsėjo 15, 1936

“Garnys” Sulaikė Traukinį
Keletą savaičių atgal šiose 

špaltose buvo pranešta, kad 
gervė atsimušė į traukinio lo
komotyvo langą, sudaužant jį, 
o stiklai sužeidė kėravotoją ir 
tas traukinį sulaikė. Dabar 
pranešam, kad sekmadienį 
“garnys“ sulaikė traukinį, bet 
ne minėtos gervės metodą.

Irene Welsh, 31 metų nėš
čia moteris, 419 E. 147 St., įli
po į traukinį Ossining, N. Y., 
važiuoti namo į New Yorką. 
Netoli Yonkers moteris pasi
šaukė kitas keliaujančias' mo
teris pagelbon, prašė konduk
toriaus sulaikyti traukinį Yon- 
kerse ir pašaukti ligonvežimį. 
Taip ir padaryta, bet kol at
važiavo ligonvcžimis, Irene 
Welsh pirmlaikiniai pagimdė 
dviejų svarų kūdikį. Nuvežus 
į ligoninę, motinai ir kūdikiui 
sekasi gerai.

PARENGIMAI

prieš Leeds kaltinimas, būtų 
pataisytas. Tas patvarkymas 
uždraudžia be leidimo rinkti 
aukas darbininkų organizaci
joms, bet daro išimtį religi
nėms. Jisai yra pavojingas 
kiekvienai darbininkų organi
zacijai, kadangi Vis. Gerovės 
Departmentas gali bile kada 
atsakyti leidimą, o už rinkimą 
be leidimo gali areštuoti ir 
bausti.

Coughlinieeiai Rekrutavo 
Naują Narį Kom. Partijai

galinčius, mokinti teršti šaligatvius.
tiesiog iš gramatikos, o pir
muosius iš lengvo elemento
riaus, o ne vartoti tokius sun
kius kursus, kaip pirma.

Būtų Daug Naudos.
Suorganizavus vaikų kuopą 

pakiltų ir vaikų ūpas. Vaikai 
patys pradėtų prikalbinėti sa
vo draugus į LDS ir mokyklė
lę. Jiem naujų narių gauti bū
tų nesunku, užtad, kad turėtų

“Šunys, tai prabanga, nes 
jie nereikalingi,“ sako teisė
jas, “ir, kuomet jie prabanga, 
šunų savininkai turi juos ge
rai vaktuoti, kad neapterštų 
gatves.“

Gengsteriai nužudė Joseph 
Rosen, 46 metų, todėl, kad jis 
“žinojo perdaug“. • Mat, jam 
buvo įsakyta pribūti teisman 
liūdininku prieš raketierius.

su kuo pasirodyti, tai yra su 
savo organizacija. Suruošė Pasilinksminimą 

Pikniko Darbininkams
Visokį 

sau, kiti sau 
kų. vaikus, o 
nas lig tiek 
liepia net į

graši agaudos vieni 
vilioja darbinin- 

N. 5th St. klebo- 
įsismaginęs, kad 
miesto viešąsias

Trečiadienio vakarą, 16 d. 
rugsėjo, 69 W. 66th St., N. Y., 
prasidės Komunistų Partijos 
New Yorko Distrikto Bazaras, 
kuris tęsis 5 dienas. Baigsis 
sekmadienio vakarą.

Bazare bus visokiausių rei
kalingų drabužių ir daiktų bei 
meno dirbinių, tinkamų paro
dams, taipgi papuošimui namų 
ir raštinių. Bus įvalias grose- 
rio, taipgi šviežių produktų 
nuo farmų, kuriuos pristatys 
komunistai ir simpatingi far
mer! ai.

Didžiuliame penkių augštų 
name, kuris visas paimtas ba- 
zarui, bus įtaisytas puikus re- 
stauranas, kuriame grieš sim
fonijos orkestrą, o ekspertai 
unijistai virėjai prigamins vi
sokiausių sveikų valgių ir ska
nėsių paprastomis restaurano 
kainomis. Ant vietos bus graži
nimo salionas, baras ir visoki 
įdomumai. Kas vakarą puiki 
dainų, muzikus ir vaidinimų 
programa.,

Įžanga iš anksto 25c, prie 
durų 35c. šeštadienio vakarą 
—45c iš anksto, o prie durų 
55c. Iš anksto tikietai gauna
mi 35 E. 12th St., N. Y.

EAST NEW YORKO PAREN
GIMŲ KOMISIJOM.

Bendro išvažiavimo abiejų E. New 
Yorko kuopų į Forest Parkų sekan
ti sekmadienj, Rugsėjo (Sept.) 20 d., 
ir vakarienė, kuri įvyks 22 d. lap
kričio (Nov.), komisijų susirinkimas 
jvyks ši trečiadienį, Rugsėjo (Sept.) 
16 d., pas drgg. Paukščius, 101-54— 
110th St., Richmond Hill, L. I., N. 
Y., lygiai 8-tą. vai. vakaro.

Visi apsiėmusieji j komisijas pasi- 
stengkite pribūt, kad galėtume nuo
dugniai apkalbėt minėtus parengi
mus ir padaryt juos sėkmingais.

(217-218) Komisionierius.

SUSIRINKIMAI
LDS 1 KP. DELEGATŲ 

ŽINIAI
Visi draugai, kurie esate išrinkti 

i LDS 3-čio Apskričio konferenciją, 
pasižymėkite štai ką:

Konferencija bus ateinantį nedėl- 
dienį, 20 d. rugsėjo (Sept.), 10 vai. 
ryto, Kliubo svetainėj, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Susirinkite prie 
“Laisves” namo 8 vai. ryto (ne vė
liau), kad kartu galėtume nuvažiuo
ti, nes yra draugų, kurie nėra Eliza- 
bethe buvę ir nežinos, kaip nuva
žiuoti. Mandatai ir raportas bus pa
gaminti per valdvbą. J. G.

(217)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės“ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 

’jravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborysfės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Pereitą penktadienį būrys 
komunistų dalyvavo kun. Cou- 
ghlino prakalbose E b b e 11 s 
Field ir pardavė 2,000 egzem
pliorių Alex Bittlemano para-/mokyklas vaikų neleisti, bet į 
šytos knygutės “Kaip Išsiko- j0 parapijinę. (Hearsto fašis- 
voti Socialę Teisę,“ kurioj nu- 
maskuojamas kun. Coughli- 
nas. Po mitingui vienas iš tų 
pardavinėtojų, ne komunistas, 
Jude Kelly, ėjo į subvės stotį, 
bet ten 50 coughliniečių jį už
puolė ir smarkiai apmušė, 
vienok jam pasisekė pabėgti.

Ant rytojaus Kelly suėjo 
Komunistų Partijos narį ir pri
sirašė į Kompartiją, sakyda
mas, “toki kai kurių fanatiš- 
kesnių Coughlino pasekėjų žy
giai įtikino mane, kad gręsia 
pavojus šiai šaliai iš fašistų 
pusės, tad visų susipratusių 
darbininkų vieta Komunistų 
Partijoj.“

Darbininkai Pasmerkė 
George Harvey

Pereitą savaitę Queens 
rough Prezidentas Harvey 
davė Komunistų Partijai 
dimo laikyti masinį susirinki
mą Town Hall, rinkimų klau
simu. Subatos vakarą 675 dar
bininkai susirinko Bohemian 
salėj, Astoria, ir pasmerkė tą 
Žygį, pasiunčiant sekamą 
gramą Harvey:

“Mes, 675 darbininkai, 
rinkę masiniame rinkimų

Bo- 
ne- 
lei-

tele-

susi- 
susi-

tų kandidatas Landonas iškė
lė obalsf, kad federalė valdžia 
nesikištų į vaikų mokinimą. 
Atrodo, klebonas greit išgirdo 
savo pono balsą.—Red.).

Ar jiem rūpi tų vaikų gero
vė, kaip kad jie persistato? 
Visai ne. Jiem rūpi doleris, jie 
žino, kur vaikai, ten už vaikų 
pečių stovi tėvai ir jų kišeniai. 
Jie surengia parengimus. Kas 
ten sueina? Nagi, tėvai-moti- 
nos, ir kitus atsiveda parody
ti, ką jų vaikučiai “išmoko.“ 
To pamatymui suneša daug 
doleriukų, o jiems to tik ir 
reikia. Užtai ir eina kova tar
pe dolerių atstovų. Bet ko ge
ro jie išmokino bei išmokins 
vaikučius išskiriant nuolanku
mo Smetonoms ir nebūtiems 
daiktams?

Tokiose mokyklose 
ninko vaikui ne vieta, 
stumti vaikutį į tamsą,
rios tėvai baigia arba jau iš
brido. Atsteigkime savo mo
kyklas! LDS Narys.

darbi-
Kam 

iš ku-

Šį Vakarą New Yorke Bus 
Svarbi Konferencija

rinkime, Bohemian salėj, pro- 
testuojam prieš nekonstitucinį 
ir diktatorišką atsakymą lei
dimo Komunistų. Partijai lai- 

rinkimų susirinkimą 
Hali.

es reikalaujam, kad jūs 
ojaus atmainytumėte nuos

prendį ir duotumėte komunis
tams tas pačias privilegijas, 
kurias gauna kitos politinės 
partijos.“

Komunistų Partija taipgi amerikonizmą.

Kiekviena organizacija pri
valo turėti savo atstovą konfe
rencijoj, kuri įvyks antradienį, 
15 rugsėjo, 8 vai. vakaro, New 
School kambariuose, 66 West 
12th St., New Yorke. Tikslas: 
išdirbti planus, kad sėkmin
giau padėti Ispanijos liaudžiai, 
kuri veda žūt-būtingą kovą 
prieš fašizmą. Am. Prieškari- 
hė-Priešfašistinė Lyga yra ini
ciatorė šios konf.

šaukia Harvey į debatus apie

o

parengime. 
Kazake- 
ir Yum- 

sutaisė 
Susėdę

tam
gaspadinės: 
Laukaitienė 

su dukrele 
užkandžius.

stalo svečiai pavaišinti 
mėsa, daržovėmis, ka- 

ir gėrimais kiek

Komunistų Bazarui Reikia 
Mechanikų Pageltos

Komunistų, Partijos Bazaro 
Komitetas šaukiasi visokių 
mechanikų liuosnorių pagel- 
bos, kad padėtų įrengti baza- 
rą. Ypatingai reikalingi kar- 
penteriai, iškabų, tepliotojai, 
elektristai. Galintieji padėt 
tuose darbuose prašomi šį ry
tą, 15 rugsėjo, 9 vai., nuvykti 
į St. Nicholas Palace, 69 W. 
65th St., New Yorke. Pasiim
kit ir reikalingus įrankius.

BROOKLYN, N. Y.
TDA. 17 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 16 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite, ir atsiveskite naujų 
narių prirašyt. Nepamirškite draugai 
ir duokles užsimokėti, nes vėliaus 
susidaro didelė skola ir sunku užsi- 
mokėt. Org. G. W.

Andai dienraščio “Laisvės“ 
board direktoriai savo mitin
ge nutarė surengti pasilinks
minimo vakarą tiems Brookly
no ir apylinkės lietuviams, ku
rie dirbo įvykusiam “Laisvės“ 
piknike, Ulmer Parke. Perei
tą subatą tas nutarimas tapo 
įvykdytas gyveniman. Apie 
šimtas draugų ir draugių ga
vo užkvietimus laiškais ir jie 
dalyvavo 
Draugės 
vičienė, 
plotienė 
skanius 
prie 
sūriu,
va, pyragu 
tik kas norėjo.

Po vakarienei jaunumjai 
draugai M. Ramoška, Ą. 
Balčiūnas ir G. Kazakevičius 
sudarė smagią trijų kavalkif 
orkestrą, prie kurios dalyva
vusieji linksmai pasišoko. 
Draugas šolomskas perstatė 
d. Mizarą pasakyti keletą žo
džių. Drg. Mizara trumpai 
pabrėžė, kad šis parengimas 
surengtas pagerbimui “užmir
što žmogaus“—“Laisvės“ pik
niko darbininko. Taipgi jis 
pastebėjo, kad neužilgo pra
sidės “Laisvės“ naujų skai
tytojų vajus, tad ragino visus 
prisidėti prie vajaus darbo.

Iš Jono Klasčiaus 
Laidotuvių

Jo-Rugsėjo 12 d. velionis 
nas Klasčius tapo palaidotas 
Šv. Jono kapinyne, su bažny
tinėmis apeigomis. Prieš išly
dint, velionio kūnas buvo per
neštas per svetainę, kaipo pas
kutinis atsisveikinimas su jo 
gyvenimo darbuote, kadangi 
jis tą svetainę pastatė ir pri
žiūrėjo iki mirties.

Velionis buvo gerai žino
mas Brooklyno ir apylinkės

*

Pramogėlėj Sumesta $10.00 
Politiniam Kaliniam

Pereitą sekmadienį tūli 
brooklyniečiai biznieriai ir jų 
prieteliai nuvyko į New Mild- 
ford, N. J., pas A. Jankeliūną 
pasilinksminti. Ten jie turėjo 
pietus. Tarp kitko, Ant. Piva- 
riūnas pakvietė Krapavicką 
tarti kelis žodžius. Paskui bu
vo prisiminta reikalas parėmi
mo Lietuvos prieš-fašistinių 
politinių kalinių. Kaip bema
tant sumesta tam tikslui $10. 
Po $1 aukojo sekanti asme
nys : M. Liepa, Bernadišius, P. 
Daužickas, Samuolis, P. Ka- 
pickas, A. Jankeliūnas, Kra- 
pavickas, Kapočius, V. Janke
liūnas, J. Daužickas.

Gražu, kad pažangūs žmo
nės neužmiršta tų, kuue ken
čia del visų darbo žmonių rei
kalų.

Pinigus $10 P. Kapickas 
perdavė per “Laisvės“ Redak
ciją Lietuvos Draugų Komite
tui).

Rep.

GAUKITE “LAISVEI“
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. Centro Moterų Komiteto 

susirinkimas įvyks antradienį, 15 ru
gsėjo. 8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj. Bus svarstoma, kaip geriau
sia paminėsim 20 metų sukaktuves 
nuo Liet. Mot. Pirmo Suvažiavimo ir 
įsteigimo pirmo savo laikraščio “Mo
terų Balso,” taipgi kiti reikalai. T 
susirinkimą yra kviečiamos visos 
merginos-moterys, kurios įdomauja
si moterų reikalais. Sekr.

(217)

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD. 195-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo (Sept.) 17 d., Kyburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8 vai. vakaro. Visi nariai malonėkite 
pribūt laiku.

Daugėlienė, Prot. Sekr.
(217-219)

BENDRŲ PARENGIMŲ KO
MITETO EXTRA 

SUSIRINKIMAS
Šj penktadienį, Rugs. (Sept.) 18 

d., jvyks extra susirinkimas Bendrų 
Parengimų Komiteto, kad apsvarstyt, 
kurį iš veikalų imsime lošt Labor Ly
ceum 29 d. lapkričio (Nov.). Visi 
draugijų atstovai pribūkite į “Lais
vę” lygiai 8 vai. vakaro. Nenumokit 
ranka į šį pakvietimą, bet kiekvienas 
dalyvaukite. M. Semėnienė, Sekr.

(217-220)

PARDAVIMAI
PARDUODAME vienos šeimos me

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

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

# • į/ • e

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8526

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

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

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




