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Nebesisaugojo, todėl 
įpakliuvo.

fl mus už tai plūdo.
Kodėl tai visą šlepe

“Naujoji Gadynė?” 
Kunigai degina bažnyčias.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

“Naujoj Gadynėje” (rugs. 17 
d.) patsai Stilsonas rašo:

“Ar griekas pasiduoti polici
jai gyvenant tokiose aplinkybė
se, kokiose aš gyvenau, tai klau
simas, kuris neįeina į šių straip
snių serijos ribas. Tačiau įdo
maujantiems galiu tiek pažymė
ti : Pasiduoti aš nemaniau, bet 
perdaug slapstytis, irgi negalė
jau. Priežastys, man regis, su
prantamos tiems, kurie nori su
prasti ...

“Jeigu būčiau norėjęs ir to
liau slapstytis—aišku, būčiau 
negalėjęs nei prakalbų sakyti, 
nei dirbti prie ‘N. G.’.. .

“Tai ve kodėl aš negalėjau iš
sižadėti viešos veiklos, nors apie 
tai, kad esu nuolatos j ieškomas, 
girdėjau ne kartą ir iš daugelio 
vietų.”

Na, o kada aš vieną sykį pri
miniau, kad Stilsonas viešai vei
kė ir beveik visai nebesislapstė, 
tai mane Strazdas ir Jankaus
kas bjauriai išplūdo. Tagul da
bar tie du vyrai atsiima ir su
valgo tuos plūdimus.

Nesakau, kad Stilsonas pasi
davė arba įsisiūlė policijai taip, 
kaip septyniolika metų atgal, 
nes nežinau, bet kad jis manė 
ir galvojo pasiduoti, tai negali 
būti jokios abejonės. Jo geras 
kolega Jankauskas mūsų pasi
kalbėjime tvirtino, kad jie jau 
senai kalbėjo apie Stilsono pa
sidavimą, bet pabijojo negar
bės bei pasižeminimo darbinin
kų akyse. Todėl, girdi, buvo 
nutarta Stilsonui nebesislapsty- 
ti, o pasilikti “ant dievo va
lios.” •

*Stilsonas ‘(perdaug” nebesi- 
slapstęs ztodel, kad norėjęs sklo- 
ką išgelbėti nuo Prūseikos. Bet 
kodėl tai visa “Naujoji Gady
nė” slėpė nuo visuomenės?

šį pavasarį Ispanijoje nema
žai bažnyčių supleškėjo. Už tai 
buvo kaltinami “raudonieji.” 
Tai buvo katalikų dvasiškijos 
korta, kurią jie augštai iškėlę 
laikė ir kurstė tikinčiuosius 
prieš liaudies fronto valdžią.

Bet kas tuojaus paaiškėjo? 
Dar birželio mėnesį kalbėdama 
Ispanijos parlamente, draugė 
Dolores Ibarburi (Ispanijos 
žmonėms žinoma kaipo La Pas
sionaria) nurodinėjo, kad dide
lę daugumą tų bažnyčių į pele
nus paleido patys kunigai. Ko
dėl jie savo bažnyčias degino? 
Dviem sumetimais, būtent:

1. Kad pasidaryt sau politi
nio kapitalo, bažnyčių deginimą 
primetant “raudoniesiems”.

2. Kad susivogti bažnyčių 
turtą.

Kaip tas iškilo aikštėn? Ogi 
štai kaip: Kuomet žmonės pra
dėjo imti nagan kunigus, tai 
pas juos namie rado sudegintų 
bažnyčių brangiadaikčius—auk
sinius kielikus, istorinius pieši
nius ir tt. Tada kilo klausimas: 
Kaip čia galėjo būti, kad nak
ties laiku bažnyčia pavirto į pe
lenus, o ant rytojaus pas kuni
gą atsirado bažnyčios brangia- 
daikčiai, kurie niekados nebūda
vo ir neturėjo teisės būti pas 
kunigus klebonijoje? Aišku: 
kunigėlis vardan “dievo ir tė
vynės” apiplėšė bažnyčią ir pas
kui uždegė.
SOVIETŲ ŠUBMARINAS 
SUŽEIDĖ FINŲ LAIVĄ

HELSINGFORS, Finija. 
—Per Sovietų laivyno ma
nevrus vienas submarinas 
sužeidė finų žėglinį laivą 
“Suomi,” pasitaikiusį sker- 
siĮ'^Įfo. Sovietu vyriausy- 
l>ė atplukdė sužeistą laivą į 
Leningradą, kur jis ir buvo 
pataisytas. Bet laivo savi
ninkai dar reikalaus atlygi
nimo.
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Šerifai Ašarinėmis Bombomis 
Troškina Moteris Streikieres

Salinas Saloty Lauky
SALINAS, Calif.—Salotų 

laukų streikieres sudarė sa
vo moterišką pikietą ir nie
kinančiai pašiepė streiklau
žius, trekais vežančius salo
tas. Už tai specialiai šeri
fai apmėtė jąsias ašarinių 
dujų bombomis, daugelį ap- 
troškino ir buožėmis sužei
dė.

Ispanijos Respublikai 
Pritrūksta Lėktuvų
MADRID. — Ispanų res

publikos valdžia skundžiasi, 
kad neturi gana lėktuvų, ir 
tai yra didžiausia kliūtis ko
voj prieš fašistus. Fašis
tams gi Hitleris ir Mussoli- 
nis pristato įvalias bombi- 
ninkų ir greitųjų, vijimosi 
lėktuvų su vokiečiais ir ita
lais kariniais lakūnais.

Bet respublikiečiai pasku
tiniu laiku pradėjo pasibu- 
davot nemažai lėktuvų Bar- 
celonoje. Jie taipgi geriau 
aprūpinami kanuolėmis šau
dyt priešo orlaivius ir ap
skritai tiksliau išmoksta ko
vot prieš fašistų orlaivius.

Numaskuoja Buvusj Harvard 
Prezidentą Kaipo Kaltininką 

Sacco, Vanzetti Nužudymo
NEW YORK. — 28 into- 

lektualai, buvę Harvardo 
Universiteto studentai, išlei
do brošiūra “Walled in This 
Tomb,” kur smerkia buvusį 
Harvardo Universiteto pre
zidentą Lowell}, kaipo narį 
komisijos, kuri užtvirtino 
mirties bausmę nekaltiems 
darbininkų kovotojams Sac
co ir Vanzetti.

Tarp pasirašiusių toj bro
šiūroj yra Heywood Broun, 
“Word-Telegram” redakci
jos narvs; Malcolm Cowley, 
“New Republic” žurnalo šta
bo narys; John Dos Passos. 
garsus rašytojas, ir kiti 
harvardiečiai, žvmūs kaip 
visuomenės veikėjai, artis
tai, rašytojai ir ki. profesio
nalai.

Hitlerio Riksmai Prieš So
vietus Sustiprino Francuzy 
Draugiškumą su Sovietais

PARYŽIUS.— Socialistas 
Francijos ministeris pirmi
ninkas L. Blum radio kal
boj, be kitko, pasakė, kad 
Hitlerio ir kitų nazių vadų 
grūmojanti išsišokimai ju 
partijos suvažiavime prieš 
Sovietų Sąjungą visai ne
nusilpnina Francijos tarp- 
savinės pagelbos sutarties 
su Sovietais: priešingai, tie 
nazių kariški rėkavimai 
prieš Sovietus dar labiau 
sudrūtina Francijos drau
giškumą su Sovietų šalim.

Woodbrook, Md.—Audrin
gas vėjas nupūtė vandenį 
nuo pajūrio. Nuo taip nu
sausinto pakraščio žmonės 
prisirinko daugybę oisterių.

Spaustuvių Darbininkų Unija Remia 
Industrinių Unijų Organizavimo Komitetą, 
Smerkia Reakcinę D. Federacijos Valdybą

COLORADO SPRINGS, 
Colo. — Amerikos Tarptau
tinės Spaustuvių Darbinin
kų Unijos suvažiavimas 
milžiniška balsų dauguma 
atmetė reikalavimą Ameri- 
kos Darbo Federacijos tary
bos, kad nutrauktų ryšius 
su Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komitetu. Be to, 
suvažiavimas p a s m e r k ė 
Darbo Federacijos valdybą 
už suspendavimą dešimties 
didžių unijų, priklausančių 
tam Industriniam Komite
tui, ir nubalsavo finansiniai 
ir moraliai remti Industrini 
Komitetą, o r g anizuojantį

CALIF. VALSTIJOS DARBO FEDERACIJOS 
KONVENCIJA PASMERKĖ GUBERNATORIŲ 
UŽ TERORį PRIEŠ SALOTU STREIKIERIUS
CALIF. DARBO FEDERACIJA ŠAUKIA GELŽKE- 

LIEČIUS NEVEŽT SKEBINIŲ SALOTŲ
SACRAMENTO, Calif.—

Californijos valstijos Darbe 
Federacijos suvažiavimas 
nutarė, kad unijistai gelžke- 
lių darbininkai neturi vežt 
salėtų iš tų laukų, kur strei
kuoja darbininkai.

Suvažiavimas pranešė gu
bernatoriui F. F. Merriam’- 
ui, kad jis bus patrauktas

Manchukuo F a š i s t u - Šnipu 
Partija Darbuosis Japony

Imperialistą Naudai
TOKIO.— Vadovybėj 

Japonijos a m b a sadoriaus, 
generolo Uedo Manchukuo 
krašte tapo suorganizuotą 
“masinė” partija Kyokaį. 
arba “Sutartinės Draugija.” 
Manchukuo valdžia, Japoni
jos padaras, per tą partiją 
agituos žmones, kad būtų 
ištikimi jai ir Japonijai. Ky- 
okai partija taipgi tarnaus 
kaip įrankis sužinot, “ką 
žmonės mano.”

Tai bus grynai fašistinė 
šnipiška organizacija; ir to
dėl Japonijos valdžia duoda 
jai savo palaiminimą.

Hitlerio “Amnestija”

BERLYNAS. — Praneša- 
ma, kad Hitleris savo 47- 
me gimtadienyj praeitą ba
landžio mėnesį paleidęs iš 
koncentracijos stovyklų ir 
kalėjimų 240,340 politinių 
kalinių ir panaikinęs bylas 
prieš 254,674. Bet tai buvo 
visai menki nusidėjėliai 
prieš fašizmą, baudžiami už 
nakritikavimą nazių val
džios bei įžeidimą fašistų 
valdininkų.

Tarp tų, kuriem Hitleris 
dovanojo bausmes, tačiaus, 
yra nemažas skaičius nazių 
kriminalistų.

plieno, automobilių ir kitus 
darbininkus į industrines 
unijas.

Savo priimtoj rezoliucijoj 
galinga Spaustuvių Darbi
ninkų Unija pabrėžė, jog 
Darbo Federacijos valdyba 
su Wm. Greenu priekyj ne
turėjo jokios konstitucinės 
teisės suspenduot minimas 
unijas.

Suvažiavimas taipgi įga
liojo savo išrinktą valdybą 
net teisman traukti Darbo 
Federacijos vadus už jų 
sailvališką braukimą unijų 
iš Federacijos. r 

teisman, jeigu nesustabdys 
Leroro, kurį daro specialiai 
Šerifai ir valstijiniai polici
ninkai prieš salotų laukų 
darbininkus,-štreik u o j a n- 
čius Salinas srity j. Pabrėžt 
savo protestą prieš ta tero
rą visi suvažiavimo delega
tai per pietus pikietavo val
stijos vyriausybės rūmą, pe
reitą penktadienį.

Yale Prezidentas Vadina 
Idiotais Reikalaujančius 
Prisieky iš Mokytojy

CAMBRIDGE, Mass. — 
Kalbėdamas Harvardo Uni
versiteto 300 metų sukak
ties minėjime, Angelu prezi
dentas Yale Universiteto, 
smerkė įvairių valstijų įsta
tymus, reikalaujančius, kad 
mokytojai prisiektu ištiki
mybę Amerikos vėliavai ir 
šalies ir valstijos konstitu
cijoms. Jis karčiai kritika
vo tuos siaurapročius patri
otus, kurie mėto mokytojus 
iš mokyklų už bet koki min
ties laisvumą. Sako, jie yra 
tokie tamsūs, dažnai idiotiš
ki gaivalai, kad jeigu mo
kytojas nesutinka prostitu
tiškai parduot savo žinoji
mą ir įsitikinimus, tai jis tu
ri greit jieškotis kito darbo.

Nuskendo 45 Aigiptėnai 
Darbininkai su Laivu
CAIRO, Aigiptas.— Susi

dūrus garlaiviui su žėgliniu 
laivu Nilo upėj abudu lai
vai nugrimzdo. Su garlaiviu 
nuskendo ekskursantai 45 
darbininkai su žmonomis ir 
vaikais.

Californijos valstijos Dar
bo Federacijos suvažiavi
mas išrinko vienu iš savo 
vice-prezidentu Harry Brid
ges^, karžygišką 1934 m. 
jūrininkų streiko vadą.

Atmestas Anarchisty Reika
lavimas įsteigt Antrą

Valdžią Ispanijoj
MADRID. — Anarchistai 

reikalavo suorganizuot dar- 
bininkų komitetų valdžią, 

I nepriklausomą nuo Ispani
jos respublikos valdžios. So
cialistai ir komunistai at
metė jų reikalavimą. Nuro
dė, kad sumušt fašistus turi 
būt palaikoma vieninga val
džia.

Ispanijos Fašistai
Giriasi “Laimėjimais”
BURGOS, Ispanija.—Fa

šistai praneša, kad jie ata
kuoją liaudies miliciją Gua
darrama kaime prie kelio, 
už 30 mylių į šiaurvakarius 
nuo sostinės Madrido. Jie 
sakosi paėmę Talavera de 
La Reina.

Fašistai įnirtę puolą Lo
zoya klonį į pietus nuo Gua
darrama kalnų, kur yra šal- 
tiniai-tvenkiniai, iš kurių 
Madridas gauna vandenį. 
Jie taipgi garsinasi, būk 
mūšiuose Toledo apskrityj 
išžudę “virš 4,000 respubli- 
kiečių.”

Šiauriniame fronte, pasak 
fašistų ■ pranešimo, jie su
mušę respublikos gynėjus 
ties Penarroya ir Villaluen- 
ga. besigrumdami linkui 
prieplaukos miesto Bilbao.

Uragano Aukos ir Nuostoliai
■WASHINGTON. — Per- 

eito ketvirtadienio ir penk
tadienio uragane-audroį ry
tiniame Amerikos pakraš
tyj žuvo tik keletas žmonių, 
nors medžiaginių nuostolių 

'padaryta keli milionai do
lerių.

Uraganas nuska.ndino 
žveju laivuką “Long lis- 
land” ties Lewes, Del. 32 
žvejai išsigelbėjo, sulipdami 
į pasitaikiusia anglių valtį; 
trys ant medžiu gremėzdo 
išnlaukė į pakraštį ir 6 pri
gėrė.

{VAIRIOS žinios
Berlynas. — Nazių “Vo

kiško Veikimo” draugija 
atakuoja bibliją, skelbdami, 
būk jinai esanti “bolševizmo 
įkvėpėja.”

Bucharest, Rumunija. — 
Karo teismas \ priteisė 10 
metų kalėjimo penkiems žy
dams, kurie laike patrioti
nio parado šaukė: “Šalin fa
šizmą!”

Washington.—Main e val
stijos rinkimams republiko- 
nai išleido virš $51,000, o 
demokratai—$21,867.

Santanderio p r i eplauką 
užtaisė povandeniniais spro
gimais resnublikiečiai žuvi
ninkai prieš Ispanijos fašis
tų laivus.

Cardenas miestelyj, Mek
sikoj, 25 banditai pagrobė 
mokytoją M. F. Zavalą ir 
ios motiną; išsitempė jas į 
kalnus, išžagino ir pakorė.

Respublik iečių Sprogi
mai Sudraskė 1,200 
Fašistų Alcazare

KETURI KUNIGAI ALCAZARE KULKASVAIDŽIAIS • 
ŠAUDĖ RESPUBLIKIEČIUS

e

Liaudies Kariai Puola Fa
šistus Visuose Frontuose
MADRID. — Ispanijos 

Liaudies Fronto kariai ir 
milicininkai sėkmingai ata
kuoja fašistus visuose karo 
frontuose, kaip praneša res
publikos vyriausybė.

Fašistai Nepaėmė
“Rakto į Madridą”

TOLEDO, Ispanija.—Fa- 
šistai. nepaėmė Maquedos. 
kaip kad jie buvo pasigarsi
nę. Maqueda yra vadinama 
“raktu ” į Madridą.

Roosevelt už Minties 
Laisvę Kolegijose

CAMBRIDGE, Mass. — 
Prezidentas Roose veltas, 
kalbėdamas Harvardo Uni
versiteto 300 metų sukak
ties iškilmėse, gvrė šią mok
slo įstaiga už leidimą min
ties laisvės. Jis taipgi ra
gino kitas kolegijas pripa
žint “laisvę žmogaus protui 
ir tiesos švyturio nešimui”; 
reikalavo laisvės ne tik sau. 
bet ir kitiems, skirtingai 
manantiems.

EXTRA!
Berlynas. — Havas žinių 

agentūra praneša, kad Hit
leris jau pasirašė kariškos 
talkos sutarti su Japonija 
(prieš Sovietų Sąjungą).

Hearst Meluoja, būk SSRS 
Remią Rooseveltą

NEW YORK. — Fašisti- 
nis Hearsto “N. Y. Ameri
can” įtarė, būk Sovietų Ru
sija ir. “pagal jos komanda. 
Amerikos Komunistų Parti
ja kovoją už Roosevelto iš
rinkimą prezidentu.”

Rodseveltas nėr savo sek
retorių rugs. 19 d. atsakė, 
kad tai yra piktas melas to 
nešvariai naskilbusio leidė
jo fašistiniu laikraščiu.

Kom. Partijos kandidatas 
į prezidentus E. Browder 
yra pasakęs, kad mes galim 
veikti Farmerių-Darbo Par
tijos steigimui net su tais 
darbininkais, kurie kol kas 
dar remia Rooseveltą. O 
fašistinis žulikas Hearst iš 
to padarė, būk Komunistu 
Partija remianti Roosevel
tą.

Brussels, Belgiia. — Vab 
džia padarė 150 kratų, be- 
iieškodama ginklų pas na
rius vadinamos revoliucinės 
socialistų parti jos, kuri būk 
planavus sukilimą.

TOLEDO, Ispanija.—Res- 
publikiečių išsprogdintas ni
troglicerinas - d i n a m i tas 
dviejose vietose po fašistų 
tvirtove Alcazaru sudraskė 
apie 1200 fašistų karių. Jei
gu nepasiduos likusieji keli 
šimtai fašistų, tai bus pa
degti dar du milžiniški 
sproginiai.

Fašistų likučiai iš mūry
tų rūsių ir iš už griovėsių 
mėto rankines granatas į 
Alcazaran įsiveržusius res- 
publikiečius ir šaudo į juos 
iš kulkasvaidžių.

Keturi barzdas užsiželdinę 
kunigai taipgi žėrė kulka
svaidžių ugnį į respublikie- 
čius, iki respubliikečiai nu
kovė dvasiškius barzdočius, c

Kaip Trustai Brangina 
Valgią Kainas

WASHINGTON. —. Vai- ' 
gomųjų daiktų trustai nuo 
rugs. 5 iki 12 d. pakėlė pus
šeštų procentu -augščiau 
daugmeniškas kainas kiau
šinių, sviesto ir kitų pieniš- -.a 
kų produktų. Per tą savai- ■' 
tę visi valgiai abelnai buvo v 
pabranginti virš pusantro .? 
nuošimčio. s

Nazių Melai apie Vadi
namą “Stalino Ligą”

_______ 4
BERLYNAS. — Fašistu . J 

dienraštis “Tageblatt” vėl 
paleido gandus, būk Stali
nas “rimtai sergąs” ir būk 
jo vietą užimsiąs Kl. E. Vo- 
rošilov, dabartinis šalies ap- 
sigvnimo komisaras.

Jau ne kartą buvo su
mušti nazių paskalai apie 
“Stalino ligą.”

Japony Kariuomenė Apsupo 
Cliiny Gelžkeliy Centrą

PEIPING, Chinija. — Ne
žinia kas gelžkelių centre 
Fengtai’jui užmušė Japoni
jos konsulato policininką. 
Japonų karininkai, kaltin
dami chinus. apstatė savo . 
kareiviais Fengtai’ių. Chi- 
nų kariuomenės vadas buvo 
priverstas atsiprašyti ir už
leido japonams kazermes.

Japonu karo laivai tuo 
tarpu iškėlė savo jūrinin
kus j Hankowa, grūmodami 
Chinijai.

Fašistu Oficieriai Pabėgo 
Nuo Sukilusią Morokkiečiy

CEUTA. Ispaniška Mo- 
rokko. — Sukilo morokkie- 
čiai kareiviai prieš savo fa
šistinius ofiicerius, kurie, 
todėl, pabėgo į Tangierą. 
Viena iš sukilimo priežasčių 
tai neišmokė] imas karei
viams algų per dvi savaites.
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Klerikalų Spauda Šaukia 
Katalikus Kovon

So. Bostono kunigų laikraštis rašo:
Vyriausis mūsų Vadas mus šaukia. Jis 

šaukia mus į bendrą frontą. Jis šaukia, jis 
prašo mus sudaryti galingą Katalikišką ben
drą frontą ir, pridėję prie savo gamtinių 
priemonių antgamtines, stoti prieš kultūros, 
civilizacijos ir mūsų Viešpaties Dievo prie
šą—komunizmą. Jis neprašo mūsų aukų, 
neprašo mus aukoti savo gyvybę, bet prašo, 
kad mes katalikai būtumėm vienos dvasios 
ir vienos minties. Jis prašo, kad mes suda
rę galingą vienybę, atremtume tą žiaurų 
slibiną, kuris Rusijoje, Meksikoje ir Ispani
joje tiek šiurpulingų piktadarybių pridarė.

Girdi,
Visam pasauliui yra aišku, kad dabar pa

saulio šalyse eina ne politinė kova, ne kova 
už valdžios vietas, ne tik civiliniai karai, 
bet karai Kristaus prieš antikristų.
Skaitytojas, tikimės, supras, ką kuni

gų laikraštis skaito Kristumi ir ką Anti- 
kristumi. “Kristumi” jis skaito fašizmą, 
tokį, kaip Ispanijoj, Franėijoj, Vokietijoj 
ir kitose šalyse, o Antikristumi — darbo 
žmones, kovojančius prieš fašizmą.

Dėlto ir mes kviečiam katalikus darbi
ninkus ir visus darbo žmones gerokai pa
mąstyti. Ar jie turi eiti su fašizmu? 
Ne! Jie turi eiti su darbo žmonėmis, su 
liaudimi, prieš fašizmą. Kunigai, ginda
mi fašizmą, bando krikštyti-jį “Kristu
mi.” Del to nereikia tokių kunigų klau
syti. ................. .... J. c .

Už Pasitraukimą is Soc. Partijos
Lietuvių Soc. Sąjungos Pild. Komite

tas duoda pareiškimą del savo nusistaty
mo linkui Amerikos Socialistų Partijos. 
Pareiškime, be kitko, sakoma:

Pildom asai Komitetas, apsvarstęs dabarti- 
priėjo prie ■

nacionalio 
be rimtos 
organizaci-

U'

L
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nę Socialistų Partijoje padėtį, 
šitokio tarimo:

Kadangi Socialistų Partijos 
vykdomojo komiteto dauguma 
priežasties suspendavo Partijos
ją New Yorke ir tuo iššaukė Partijoje ašt
rius vaidus, kurių rezultate pasitraukė iš 
Socialistų Partijos du ar trys tūkstančiai 
gerų socialistų New Yorke ir atsimetė nuo 
Partijos dvi stambiausios svetimkalbės fe
deracijos, suomių ir žydų, o taip pat nuta
rė atsimesti ir Pennsylvanijos valstijos or
ganizacija, tai mes nematome vilties, kad 
galėtų būti greitai atsteigta vienybė Ameri
kos socialistų eilėse.

Mums, lietuviams socialistams, nėra rei
kalo į tuos vaidus kištis arba dėl jų kelti 
ginčus savo tarpe. Taigi mūsų judėjimui 
būtų sveikiausia, kad LSS. stovėtų nuo tų 
frakcinių kovų nuošaliai, gyvuodama nepri
klausomai nuo Socialistų Partijos, kaip kad 
buvo seniaus, ir kol kas nesidėdama prie jo
kios kitos partijos.
Tačiau, P. Kom. nurodo, tasai atsisky

rimas nuo Soc. Partijos daryti prieš prez. 
rinkimus nebūtų patogu. Girdi,

Kai praeis rudens balsavimai ir geriau 
paaiškės, kuria kryptim vystosi Amerikoje 
darbininkų judėjimas ir kaip formuluojąs 
socialistinės jo pajėgos, tai bus pavesta pa
tiems LSS mariams ir kuopoms nuspręsti, 
kaip mūsų organizacija privalo toliaus tvar
kytis. Tuomet bus paskelbtos ’ir nauji: 
LSS viršininkų nominacijos.

Amerikos Socialistų Partija šiuo tarpu 
smarkiai apskaldyta. Pasitraukė iš jo:> 
dešinieji elementai su Waldmanu-Onealu 
priešakyj, o į partijos eiles sugužėjo troc - 
Idstai, kurie iš vidaus griauna organize •• 
ciją. Reiškia, Soc. Partijos padėtis blc- 
ga.
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Bet, ar to akiregyj, LSS pasitrauki
mas iš Partijos būtų pateisinamas? 
Mums rodosi, ne. Tiesa, lietuvių Soc. 
Partijai priklauso nedaug, tik kėlios de
šimtys, bet visgi priklauso. O kai jie iš 
ten pasitrauks, tai Soc. Partija pasiliks 
dar silpnesnė. LSS Pild. Komiteto logi
ka yra tokia: jeigu jau partija yra skal
doma, tai mes ne bandykime ją stiprinti, 
bet silpninkim, bėgdami iš jos. Gan pras
ta logika!

Varys Darbą Pirmyn
Gavome “United Mine Workers Jour

nal” (už rugs. 15 d.), mainierių unijos or
ganą, kuriame pareiškiama, jog CIO uni
jos varys darbą pirmyn, neatsižiūrėda- 
mos į tai, ką sako ADF Pild. Taryba. CIO 
organizuos neorganizuotus pamatinių 
pramonių darbininkus į atatinkamas uni
jas, veiks, kaip veikęs.

Redakcinis straipsnis užbaigiamas:
UMW of A šiuo tarpu stipresnė unija; 

negtf kada nors savo istorijoj. Ji turi 
daugiau narių, negu kada nors. Ji paau
go prestyže ir dėlto ji gali gyvuoti be 
ADF Pildomosios Tarybos.

Ar bus organizuojama kita Amerikos 
Darbo Federacija, greta senosios, vado
vaujamos Greeno, laikraštis nepasako.

Beje, laikraštis spausdina visą eilę ži
nių iš lokalinių miestų tarybų ir kitų 
ADF skyrių protestuojant prieš suspen
davimą dešimties unijų iš ADF.

Vorošilovo Kalba
Sovietų Sąjungos apsigynimo komisa

ras, K. Vorošilovas, pasakė trumpai, sto
rai ir aiškiai, kai jis kalbėjo pereitą ket
virtadienį Charkove, pasibaigus Raudo
nosios Armijos pratimams (maniev- 
rams).

“Kai priešas užpuls Sovietų Ukrainą 
arba Sovietinę Baltarusiją, bei kurią kitą 
Sovietų Sąjungos dalį,” pareiškė d. Vo
rošilovas, “tai mes ne tik neprileisim jam 
įsiveržti musų šalin, bet sumušim jį toj 
teritorijoj, iš kurios jis ateis.”

Be abejo, d. Vorošilovas turėjo vyriau
siai galvoj hitlerinę Vokietiją. Faktinai, 
Vorošilovo kalba buvo taikyta Hitleriui, 
tik prieš kelias dienas žodžiais puolusiam 
Sovietų Sąjungą. .

“šiame mano pareiškime,” toliau nuro
dė Vorošilovas, “ir pasakyme, kad Rau
donoji Armija yra armija taikos, nebėra 
jokių prieštaravimų. Karas bus kaurus, 
su baisiais mūšiais, naudojus blogiausios 
rūšies metodas, kokių niekad pirmiau ne
sam matę. Jūs galite įsivaizduoti, jei 
toks karas būtų vedamas mūsų šalyj, .tai 
sunaikinimas būtų baisus.

“Dėlto turi būti pasiruošusi ne tik 
Raudonoji Armija, bet visi darbo žmo
nės turite taip išsitreiniruoti ir susiorga
nizuoti savo šalies apgynimą, jog, kai 
priešas pasirodys, jis būtų sudaužytas, ne 
tik mūsų teritorijoj, bet jo paties.

“Jis turi būti sumuštas visiškai, kad, 
kartą išmokęs savo lekciją, jis pamirštų 
savo laukinius sapnus padaryti vergus iš 
Sovietų Sąjungos darbininkų ir kolekty- 
viečių.

“Mes turime būti geri mokytojai — 
bolševikiški mokytojai—ir išmokinti tuos 
džentelmanus taip gerai, kad jie draustų 
savo anūkams, jei, nors tai abejotina, jie 
gyventų taip ilgai, kada nors pulti Sovie
tų Sąjungą.”

Ar taikos ir Sovietų priešai paklausys 
to įspėjimo? Abejotina!

Jieško Kelių
Vieno kuniginio laikraščio bendradar

bis turėjo pasikalbėjimą su barzdotu vys
kupu Bučiu (kuris dabar gyvena Lietu
voj). Korespondentas paklausė: “Kaip 
gi dabar vyksta apaštalavimas rusų tar
pe?” Į tai vyskupas Bučys atsakė: “Tuo 
tarpu jieškoma tam darbui kelių. Svar
bu, kad popiežius ištiesė draugišką ran
ką rusams...”

Kokių kelių vyskupas Bučys jieško? 
Turbūt, kaip įsprukti į Sovietų Sąjungą 
ir ten organizuoti kontr-revoliuciją. Abe
jotina, ar jam ir jo “broliams Kristuje” 
tai pavyks. Sovietų darbo žmonės išmo
ko budėti, todėl sunku Bučiams ten “su
rasti keliai.”

dale Time? ;” pats jį prira- prenumeratorius.Jauniausias Redaktorius
< FlNbLAY, Ohio. — 9 me- 
tų vaikas E. L. Heminger 
leidžia laikraštuką “Glen- kas turi 85 užsimokėjusius 401 Pacific St., Brooklyne.

šo, pats rules susirenka ir 
atsispausd i a. Laikraštu-

Joseph R. Orsky, 40 metų, 
nusižudė gasu savo namuose,
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Tūkstantis Naujų
Skaitytojų "Laisvei

Nužeminta Kaina Naujai Užsisakantiems 
“Laisvę”. Duodama Dovanos ir Seniem 
Skaitytojam. Vajus Prasidės su 1 d. Spalio- 

Oct. ir Baigsis su 1 d. Gruodžio- Dec.
“Laisvės” bendrovės di

rektoriai jau paskelbė vajų 
gauti “Laisvei” 1,00 naujų 
skaitytojų. Naujiem skaity
tojam nupiginta kaina. Re- 
guliarė “Laisvės” kaina me
tams $5.50, pusei metų $3. 
Seniem skaitytojam ta pati 
kaina pasilieka ir laike va
jaus. Bet kurie atsinaujins 
visiems metams laike vajaus 
ir užsimokės $5.50, tie gaus 
dovanų knygų vertės $1.00. 
Už dienos kitos bus pa
skelbtas knygų surašąs.

Nau jai u ž s i r a šautiems 
“Laisvės” kaina nupiginta. 
$5.00 visiems metams ir $2.- 
75 pusei metų. Ir dar bus 
duodama dovanų knygų ver
tės 50c.

Visi klasiniai apsišvietę 
darbininkai privalo stoti į 
darbą verbavimui savo dien
raščiui naujų skaitytojų. 
Nupiginimas kainos naujai 
užsirašantiem, davimas taip 
stambios dovanos seniem 
skaitytojam yra didelis pa
lengvinimas gauti naujų 
prenumeratų, tik reikia dar
buotis.

Brooklyne* „kur “Laisvės” 
kaina iki šiol buvo $7.50 se
niem skaitytojam, dabar nu
piginta iki $7 lygiai. O nau-

jai užsirašantiem nupiginta 
net iki $6.00 metams ir $3.25 
pusei metų. Ir brooklynie- 
čiai turi tas pačias privilegi
jas gauti dovanas knygomis, 
kaip ir kitų miestų dienraš
čio skaitytojai.
Stambios Piniginės Dovanos 

Vajininkams
Direktoriai plačiai svars

tė, kaip kuo daugiausia 
draugų ir draugių įtraukti 
į kontestą gavimui naujų 
skaitytojų šiame vajuje. Pa
skyrė dešimtį dovanų gry
nais pinigais pasižymėju
siems konteste.

D o v a n os yra Sekamos: 
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4— 
$20 ; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 
8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Kaip matote, dovanos 
gražios, yra už ką darbuo
tis. Gi pats darbas irgi yra 
labai garbingas—skleidimas 
apšvietos.

Drg. J. Bimba, iš Pater
son, N. J., pranešė, kad jų 
ALDLD 84 kuopa iš savo iž
do paskyrė Patersono vaji
ninkams $5 pasidengimui 
išlaidų darbuojantis rinki
me savo dienraščiui naujų 
skaitytojų. Tai geras daly
kas. Patartina ir kitų mies

tų draugam pasekti pater- 
soniečius.

Vajus bus garsinainas per 
radio plačiai visliose rytuo
se ir dalyje Centralinių val
stijų. Mes manome, kad 
garsinimas per radio pa
lengvins draugams darbuo
tis. Nes nuėjus į namus pas 
žmones dalykas jau bus 
girdėtas ir mažiau ims laiko 
išaiškinimui.

Šiuomi vajum svarbiau
sias mūsų uždavinys bus iš
aiškinti žmonėms “Laisvės” 
poziciją, ir svarbą ją skai
tyti. “Laisvė” yra lietuvių 
liaudies dienraštis. Ji gina 
reikalus visų stambaus ka
pitalo išnaudojamųjų sluok
snių. Darbininkai, smulkūs 
biznieriai, farmeriai ir pro
fesionalai yra sluoksniai 
dirbančiosios liaudies. “Lai
svė” gina jų visų reikalus ir 
jie privalo “Laisvę” skaity
ti.

“Laisvė” organizuoja lie
tuvius darbininkus kovai už 
didesnes algas, už geresnes 
darbo sąlygas. Tuomi darbi
ninkai pasilengvina savo 
būklę ir iš to taip-pat yra 
naudos ir smulkiem biznie
riam ir profesionalam. “Lai
svė” kovoja prieš stambių
jų kapitalistų trustus, kurie 
augštom kainom apiplėšia ir 
darbininkus ir smulkiuosius 
biznierius ir profesionalus. 
S m u 1 k i u o sius farmerius 
stambusis kapitalas engia, 
lupdamas augštus nuošim
čius už paskolas, o už ūkio 
•produktus farmeriam

skrumnai apmoka. “Eaim” 
prieš tai kovoja.

Visais atžvilgiais “Lais
vė” yra laikraštis tų ‘*9iSQ 
išnaudojamųjų sluoksnių ir 
tų sluoksnių žmonės privalo 
“Laisvę” skaityti.

Toliaus “Laisvė” organi
zuoja Amerikos lietuvius 
kovai prieš fašizmą, kaipo 
prieš stambaus kapitalo 
nuožmiausią teroristinę dik
tatūrą ir karo nešėją.

“Laisvė” šaukia Amerikos 
lietuvius moraliai ir mate
rialiai remti Lietuvos liau
dies kovas prieš kruvinąjį 
smetoninį fašizmą, už at- 
steigimą Lietuvoje demo
kratinės santvarkos.

Todėl kiekvienas stojan
tis už demokratiją, už lais
vę ir gerovę žmonijai pri
valo būt dienraščio “Lais
vės” skaitytoju, rėmėju ir 
platintoju. Nes “Laisvė” 
yra mūsų visų, už teisybę 
kovojančiųjų kolektyvis or
ganizatorius, mokytojas ir 
vadas.

Jieškodami “Laisvei” nau
jų skaitytojų, turime žmo
nėms išaiškinti, kas yra 
“Laisvė” ir kodėl ją reikia 
skaityt. Tada bus lengviau 
ją užrašyti. Tūkstantis nau
jų skaitytojų nėra daug, 
širdingai darbuojantis, ga
lėsime tai atsiekti.

P. Buknys.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

Aukos Ispanijos Respublikos Gynėjams
' Iki žibi aukojo per “Laisvę” sekanti asineiiys ir organiza

cijos Ispanijos darbininkų ir valstiečių kovų prieš fašistus pa
laikymui :
J. M., Hoboken, N. J...............................................
J. Ramanauskas, Minersville, Pa..........................
Pėter Walkins, Daisytown, Pa..................................
Plecininkų Vaikas, New Britain, Conn..................
Sukolektuota per P. Andreliuną, Somerville, Mass

(Jūs turite listą)
J. Vastunas, Brooklyn, N. Y...................................
Frank Yanuskus, Racine, Wis.................................
Marcinkiene, Brooklyn, N. Y...................................
K. Sinko, Ulster Park, N. Y....................................
Juozas Stankus, Bethlehem, Pa. ...........................
Jersey City liet, darbininkai per A. Matulį .... 
P. Mikolajunas, Binghamton, N. Y......................
Sukolektuota 
Sukolektuota—prisiuntė C. Shaltis, Freehold, N. J. . 
APLA 4 kp., Shenandoah, Pa............................ ..........
J. Liaudanšky, Auburn, Me. . . ?...................................
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J......................................

$1.00
1.00
5.25
1.00
7.25

DR. J. J. KAŠKIAUČIUŠ
530 Summer Ave. ’ Newark,. N? J,

Tel.: Humboldt 2—7064

DARBININKŲ 
SVEIKATA

1.00 
1.00 
1.00 
.58 

1.00 
5.75 
5.00 

prisiuntė A. Barčius, S.‘ Boston, Mass .18.16 
. 5.00 
. 3.00 
.10.00 
. 5.00

KOKLIUŠAS.
Drauge gydytojau, tūkstan

čius mačiau mūsų dienraštyj 
“Laisvėj” jūsų patarimų apie 
sveikatą, ir žinau mūsų apy
linkėj — daugel žmonių pasi
gydė nuo jūsų patarimų. Ir aš 
prašyčiau ką nors mano 
mynai patarti.

Mano mergaitė, dviejų 
tų ir 8 mėnesių, pagavo
bjaurų kosulį, kaip užsikosti, 
tai net pradeda slobt, vemia 
dūsta. Daugiausia naktį kosti. 
Nežinau, nei ką daryti. Kai-

šei-

me- 
tokį

mynai sako, kad kokliušas, 
whooping cough. Pas daktarą 
nebuvom, nes bedarbis esu. 
Malonėkite patarti per mūsų 
“Laisvę”. Iškalno tariu širdin
gą ačiū.

Atsakymas.
Kokliušas yra limpama vai

kų liga. Ir tai yra labai įkiri, 
sunki liga, ypač mažyčiams 
kūdikiams.

Kokliušui gydyti nėra spe
cifiškų vaistų, kad tau jie iš
karto kosulį sustabdytų. Gali
ma tas kosulys tik palengvin
ti, kad taip labai nevargin
tų ir kad taip ilgai neužsi- 
tęstų.

Vienas tokis vaistas pada
rytas iš durnaropių. Gaukite 
jo truputį vaistinėje: Tincture 
of belladonna, half ounce. 
Jūsų mergytės amžiaus kūdi
kiui galima' duoti po du lašu 
kas dvi valandos, kai kosulio 
atkratos palengvėjo. Tada 
duokite rečiau: po du lašu 
tris kartus dienoje. Galima tie 
lašai duoti su vandeniu ar su 
pienu.

Kartais kitas tokis vaistas 
greičiau padeda: tai devyn- 
drekio mišinys. Gaukite jo 
vaistinėje: Asafetida mixture, 
4 ounces. Duokite 
gytei po trečdalį 
kas antra valanda, 
tas nepavojingas,
giau jo vaikui duotum.

Laikykite mergytę daugiau 
ant gryno oro, ant saulės, ore, 
kada tik patogu. Duokite jai 
pritinkamo maisto: pieno, 
pieniškų, kiaušinių, . vaisių, 
taipgi vaisių bei daržovių.sun
kos. Galima ir pirktinių 
konservuotų vaisių bei įaržo-

•’ Art
mergytę,’ kaip 

Migdykite ją 
gautų pasilsėti.

Jūsų mer- 
šaukštelio • 
šitas vais- 
kad ir il-

Į 
I

vių sunkos.
Maudykite 

ir paprastai, 
dažniau,. kad 
Tegul pamiega ir ore, lauke, 
ypač dienos metu.
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Mūšy Kova Už lietuviu Darbininkų
, , JKNįįš- Vienybę
' A. BIMBA

(Pabaiga)
Tos mūsų pastangos, negali 

būti jokios abejonės, padėjo 
išjudinti Lietuvos darbininkus 
ir valstiečius j kovą prieš Sme
tonos diktatūrą, ką tuojaus 
įrodė jų streikai ir išstojimai 
pirmiau negirdėtu masiniu 
maštabu.

Tie, kurie kritikavo mus už 
siuntimą delegacijos Kaunan 
arba kurie abejojo teisingumu 
to mūsų žygio, vėliau persi
tikrino, jog jie klydo. Tačiau 

4 > reikia pasakyti ir pasidžiaug
ti, kad mūsų draugai parti- 
jiečiai ir visas mūsų abelnas 
revoliucinis judėjimas šį Cen
tro Biuro žygį puikiai supra
to ir nuoširdžiausiai jį parėmė.

Šis pirmas suvažiavimas ir 
ši pirma apčiuopiama, kon- 
kretė pagelba Lietuvos žmo
nėms buvo ąvykinta mūsų vie
nos komunistinės sriovės. 1935 
metais mums nepavyko laimė
ti socialistiniai nusistačiusios 
sriovės. Ir buvo kartais labai 

. abejota, ar kada nors pa
vyks. Kaip žinote, organi
zuotų lietuvių socialistų yra 

* . labai mažai; jųjų Lietuvių So
cialistų Sąjunga susideda iš 
keletos desėtkų žmonių;-į So
cialistų Partiją duokles mo- 
mokančių lietuvių, narių yra 
viso labo t;v ■ .. Iš to tūli mū
sų draugai padarė išvadą, kad 
mums neapsimoka jiems taip 
“pataikauti”. Bet, draugai,
reikia pripažinti, tas faktas, 
kad nors organizuotų socialis
tų yra mažai, tačiaus socialis
tinio nusistatymo žmonių yra 
nemažai. Jie turi pusėtinai 
tvirtą spaudą (“Naujienas” ir 
“Keleivį”). Jiems pritariančių 
žmonių įtaka Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje yra gana 
yjidel®. Prieš penkis metus jie 
toj, organizacijoj laikėsi su 
tautminkais^prieš mūsų judė
jimą. l*ai buvo didelė nelai
me 'ne tik Susivienijimui, bet 
ir visiems pažangiesiems Am
erikos lietuviams.

Centro Biuras laikės to pa
ties supratimo, kokio laikėsi 
Komunistų Internacionalas ir 
Amerikos Komunistų Partija, 
būtent, kad mūsų kovoje už 
darbininkų klasės vienybę mes 
turime laimėti visu pirma ben
drai veiklai socialistus. Vienur 
ju gali būti mažiau, kitur dau
giau, bet nuo čia turi prasidėti 
darbininkų klasės apsivieniji- 
mo procesas. Kito kelio dar
bininkų apsivienijimui nėra. 
Kol šios dvi partijos (Komu
nistų ir Socialistų) kariaus 

• viena prieš kitą, tol darbinin
kų klasės vienybė bus neįma
tomas dalykas.

Ar teisingas šis suprati
mas ? Taip, pilnai teisingas. 
Mes tikimės, kad šiandien jau 
taip pat yra įsitikinę ir tie 
draugai, kurie iš karto abejo
jo apie teisingumą šio supra
timo.

Iš šio supratimo išplaukė 
Centro Biuro politika linkui 
socialistinės sriovės. Mes tiks
liai ir sąmoningai vedėme ta 
politiką. Kiekvieną žingsnį 
darėme apgalvoję.

Pirmiausia mūsų susiriši
mas su jais prasidėjo Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje. 
Kaip žinote, Susivienijime yra 
nemažai komunistų ir jų sim- 
patikų. Dar prieš 1934 metų 
seimą mūsų sriovei gairės bu
vo nustatytos sekamai: Susi
kirtime tarpe fašistų ir tauti
ninkų iš vienos pusės ir socia- 
listuojančių žmonių iš kitos 
pusės, mes jokiu būdu nerem- 
sime dešiniųju mes visais bū
dais padėsim., Kairiajai srio- 

kaip žinote, tame sei- 
politiką pilnai pra- 

MMgMŪu'jį' buvo žygis, ku- 

<^S(q|fajrasidėjo komunistų, 
socially ilT'visų pažangiųjų, 
elementų Susivienijime koope- 
ravimas prieš dešiniuosius. 

Atėjus 1936 , metams, mūsų 
politikos širdis buvo: Mes dė
sime visas pastangas, kad už
tveri visus kelius fašistuojan- 
čių elementų pastangoms už
grobt tą organizaciją. Visi 
draugai žinote, kaip ta politi
ka buvo pravesta ir kaip ji 
šiandien stovi, todėl čia pla
čiau neraportuosiu.

Tuo pačiu ruožtu ėjo pro
cesas už SLA sienų. Centro 
Biuras nutarė, kad mūsų frak
cija Antifašistinės ir Antika
rinės Lygos konvencijoj, kuri 
įvyko pradžioje šių metų, lie
tuvių delegatų sesijoj laikytųsi 
to nusistatymo, jog sesija pa
sisakytų už rengimąsi prie 
naujo Amerikos lietuvių suva
žiavimo Lietuvos ir kitais 
svarbiais reikalais, kad į tą 
suvažiavimą būtų įtrauktos vi
sos pažangiosios spėkos. Tas 
irgi buvo pravesta gyveniman.

Tuo laiku buvo labai ašt
riai iškilęs Lietuvos nepriklau
somybei hitlerinis pavojus. 
Brooklyne mes kreipėmės prie 
socialistų (ir kitų sriovių), 
kad ką nors daryti bendrai 
prieš pavojų Lietuvos nepri
klausomybei. Pavyko laimėti 
vietinę socialistų kuopą. Ma
sinis bendras mitingas išėjo la
bai puikiai. Neužilgo Bostono 
“Keleivis” pasisakė už visuo
tiną Amerikos Lietuvių Kon
gresą Lietuvos reikalais. Pas
kui tam pritarė “Naujienos”.
Pradėjome oficialiai tartis su 
“Naujienų” ir “Keleivio” žmo
nėmis delei sušaukimo tokio 
kongreso. Kaip žinote, kon
gresas įvyko Clevelande birže
lio mėnesį. Buvo šauktas gry
nai Lietuvos klausimu. Tačiau 
kongresas pasisakė už bend
rą veiklą taip pat abelnai 
amerikiniais lietuvių kultūri
niais reikalais.

šičia nenagrinėsime paties 
kongreso. Jums jis gerai ži
nomas. Tiek užteks pasaky
ti, kad jis visapusiai pavyko. 
Jo vaidmenis apvienijimui ne 
tik Amerikos,, bet ir Lietuvos 
pažangiųjų lietuvių ' kovai 
prieš fašizmą gali būti tikrai 
istorinis.

Reikia, draugai, atminti, 
kad lietuvių socialistinei srio
vei vadovauja dešinieji socia
listai, būtent, naujieniečiai. 
Todėl užmegsti ryšius, suda
ryti kokią nors bendrą veiklą 
su ta sriove mums buvo dvi
gubai sunkiau, kaip kad būtų 
buvę su kairiaisiais socialis
tais. Tačiau mums pakeitus 
taktiką link jų, įvykiai Lie
tuvoje, Francijoje, Ispanijoj 
ir pagaliaus visam pasaulyje, 
paveikė į juos ir pakeitė jų 
atsinešimą. šiandien, reikia 
pabrėžti, socialistinės spaudos 
nusistatymas nebe tas, kuris 
buvo keli metai . atgal—nei 
link komunistų, nei 
link Sovietų Sąjungos. Tas ati
daro plačiai duris mūsų toli
mesniam bendradarbiavimui. 
Mes, komunistai, turime tęsti 
dabartinę savo politiką, tai 
yra, daryti viską, kad toliau 
drūtinus, konsolidavus pradė
tą Amerikos pažangiųjų lietu7 
vių apvienijimą.

Negalima sakyti, kad mūsų 
ši teisinga bendro fronto po
litika buvo visur pravesta be 
klaidų. Vienur buvo sektan
tiškų nukrypimų, kitur deši
niųjų. Reikia, draugai, su
prasti, kad kova už darbinin
kų klasės vienybę yra taip pat 
kova prieš sektantizmą mūsų 
pačių eilėse. Nukrypimas ar į 
vieną, ar į kitą pusę yra pra
gaištingas darbininkų judėji
mui. /

Tuo pačiu tikslu vaduoda
masis, tai yra, troškimu likvi
duoti visokį pasidalinimą dar
bininkų klasėje, Centro Biuras 
padarė tam tikrus žygius lik
vidavimui ir “Opozicijos” ar
ba “Sklokos”. Laikas nepave- 
lina gilintis į sklokos atsiradi

mo istoriją. Draugai, jau yra 
su ja apsipažinę. Cejitro Biu
ras niekada nebuvo to supra
timo, kad jau visi “opozici- 
jon” patekę draugai bus am
žinai žuvę mūsų judėjimui. 
Mes turėjome viltį, kad gera 
jų dalis sugrįš į mūsų judėji
mą ir vėl dirbsime bendrą ko
munistinį darbą.

Pabaigoje 1935 metų, po 
Kominterno Septinto Kongre
so, mes padarėme drąsų žygį 
del opozicijos likvidavimo: 
mes pasiūlėme jų organizaci
jos centro komitetui, kad jų 
visa grupė vienytųsi su mūsų 
Literatūros Draugija. Ne visi 
draugai kolonijose užgyrė šį j 
Biuro žygį. Kritikavo mus 
tie draugai, kurie laikėsi to 
nusistatymo, kad opozicijoj, 
nė vieno žmogaus nėra, kuris 
būtų reikalingas ir naudingas 
komunistiniam judėjimui. Ta
čiau, man atrodo, gyvenimas 
įrodė tos Biuro politikos tei
singumą. žinote, kas įvyko 
“opozicijoj”, todėl čia plačiau 
nekalbėsime, žinote, kad labai 
gera dalis opozicionierių su
grįžo į mūsų judėjimą ir šian
dien nuoširdžiai darbuojasi iš
vien su mumis. Tai gana gra
žus mūsų judėjimo laimėji
mas.

Diskusijose veikiausia kils 
daugiau klausimu mūsų santi- 
kiuose su “opozicija”, kaip, pa
vyzd., mūsų atsinešimas linkui 
dabartinės “opozicijos”, linkui 
Stilsono bylos ir tt. Jeigu bus 
reikalas, kilus tiems klausi
mams, Centro Biuro nariai juos 
plačiau nušvies bei paaiškins.

Vienas labai svarbus klausi
mas pas mus buvo ir tebėra ap
leistas, beveik užmirštas, tai, 
būtent, pasiekimas ir laimėji
mas kovai katalikų darbininkų. 
Kaip nekalbėsime, draugai, bet 
faktas pasilieka faktu, kad la
bai didelės lietuvių darbininkų 
masės tebėra įtakoje bažnyčios 
ir klerikalizmo. Mums nepavyko 
juos iš ten ištraukti. Neišmo
kome prie jų prieiti ir su jais 
susikalbėti.

Mano supratimu, tai neatidė
liotina problema prieš mūsų ju
dėjimą. Jau labai senai Cent
ro Biuras buvo nutaręs kreipti 
ypatingą dėmesį į šią proble
mą. Buvome nusitarę daryti 
specialius žingsnius priėjimui 
prie katalikiškų organizacijų. 
Buvom užsimoję išdirbti tam 
tikrą sistemą nuolatiniam leidi
mui tam tikros literatūros, pri
taikytos prie katalikų darbinin
kų, idant juos įtraukti į kasdie
nines klasines kovas. Bet tai vi
sa ir pasiliko ant popieros. Vie
na, neturėjome finansinio ištek
liaus, antra—stokavome spėkų, 
kurios tą darbą varytų pirmyn.

Progreso padaryta tiktai tiek, 
kad mūsų prakalbose, pasikal
bėjimuose, spaudoje nustota 
žiūrėti į katalikus kaipo į be- 
viltę masę, kurios mes niekados 
negausime kovai už darbininkų 
klasės interesus. Sulaužėme se
ną sektantišką šliupinio-mocki- 
nio tipo atsinešimą linkui kata
likų. Mes nemanome, kad pirma 
reikia visus katalikus padaryti 
bedieviais, ,o tik tada gausime 
juos veiklai prieš išnaudotojus, 
ypatingai prieš karą ir fašizmą. 
Iš kolonijų draugai diskusijose 
paliudys, kad šis mūsų taktikos 
pakerimas palengvino jiems su
sikalbėti su katalikais darbinin
kais. Pasirddys, kad kai kur 
mes jau laimėjome į bendrą 
frontą net be didelių pastangų 
visą eilę vietinių katalikiškų 
draugijų. Tas kelias teisingas ir 
tuo keliu turėtų ateityje eiti 
komunistinis judėjimas. Tuo su
pratimu- vaduodamasis Centro 
Biuras atsisakė oficialiai daly
vauti tvėrime Amerikoje bedie
viškos Lietuvos draugijos sky
rių, kuriuos organizuoti buvo 
atvykęs Dr. šliupas. Mes jį pa
sitikome draugiškai ir mes jo 
misijos neboikotavome, bet mes 
pasakėme: kad tuo keliu, kurį 
jis ir jo vienminčiai siūlo, ne
gali revoliuciniai darbininkai 
eiti, nes tas kelias negali vesti 
į laimėjimą. Mes kovojam prieš 
tikėjimo tamsą moksliškai aiš
kindami tikėjimo klaidingumą, 
parodydami katalikams darbi
ninkams, kaip jų bažnyčia ir 

kunigija yra susirišus su kapi
talistais ir traukdami katalikus 
į kovą už bendrus mūsų visų 
klasės kasdieninius reikalus, o 
ne taip, kaip kovoja taip vadi
nami “senieji bedieviai.”

Ir šį klausimą' šiame suvažia
vime draugai galite plačiau pa- 
diskusuoti.

Turiu baigti šį pranešimą. 
Mūsų politiką ir bendro fron
to pravedime atsiekimus Komu
nistų Partija stato už pavyzdį 
kitoms kalbinėms grupėms. Iš 
savo pusės, mes turime pasaky
ti, kad kiek mūsų judėjimas 
laimėjo savo pastangas apvie- 
nyti Amerikos pažangiuosius 
lietuvius, tai laimėjo todėl, kad 
jis nuoširdžiai stengėsi pravesti 
partijos Centr. Komiteto liniją 
—liniją visos mūsų bolševisti- 
nės partijos ir Kom. Interna
cionalo. Mums parodė teisingą 
kelią, mes juomi maršavome ir 
maršuoeime toliau į naujas pa
stangas ir naujus laimėjimus!

NUO RED. Diskusijos ant 
šio referato tilps “Laisvėje”.

Agitacijos Fondas
Per pastarąjį mėnesį Agi

tacijos Fondan įplaukė ne
mažai aukų. Mat, Komunis
tų Partijos narių ir simpati- 
kų atyda buvo atkreipta į 
Lietuvių Frakcijų suvažia
vimą, kuris įvyko Rocheste- 
ryje, ir tas, be abejo, primi
nė draugams ir Agitacijos 
Fondo reikalus.

Didžiausia auka prisiųsta 
iš Maynardo — $25, kuri 
buvo paskirta nuo Maynar
do pikniko pelno.

Antroj vietoj, lipant May- 
nardui ant kulnų, stovi Eas- 
tonas. Draugė B. E. Senke- 
vičiene prisiuntė sekamo tu
rinio laiškutį:

“Jau buvo per “Laisvę” 
pranešta, kad pas mus, Kaš
tone, apsivedė d. Martinas 
Urba su d. B. Makutėniene 
iš Elizabeth, N.J. Taigi jau
navedžiai surengė labai di
deles ir pavyzdingas vestu
ves, kur dalyvavo apie 100 
svečių. Visa eilė draugų ir 
draugių pasakė po prakal- 
bėlę ir buvo atsišaukta au
kų Agitacijos Fondui. Sve
čiai noriai ir gan gausiai 
aukojo, ką parodo stambi 
$21.30 suma, kurią čia ir 
prisiunčiu.”

Trečioj vietoj stovi Det
roit, Mich. Nuo Detroito 
spaudos pikniko draugai pa
skyrė dešimtinę.

Sietyno Choras, tas didy
sis newarkiečių choras, pri- 
rodė, kad choro nariai ne 
tik moka gražiai sudainuoti 
darbininkiškas dainas, bet 
taipgi supranta darbininkų 
reikalus. Prieš frakcijų su
važiavimą choras prisiuntė 
Agitacijos Fondui $5 auką. 
Už kelių savaičių “Laisvėj” 
skaitome, kad choras taipgi 
pasveikino ir Liet. Komuni
stų Frakcijų Suvažiavimą! 
Reiškia , iš viso Sietyno 
Choras paaukojo $10 vedi
mui komunistinės agitacijos 
ir propagandos lietuviuose. 
Bravo, sietyniečiai!

O tų penkinių..! Sekami 
draugai bei organizacijos 
paaukojo po penkis dole
rius: Iš Tacoma, Wash., 
ALDLD 132 kp. ir 161 kp. 
pikniko; Worcesterio ALD 
LD 11 kp* už parduotus 
ženklelius; J. Valeske, Port
land, Oregon; A. Talandze- 
vičius, Chappaqua, N. Y.

Draugė Stigienė iš Mon
tello prisiuntė $2.00 už ženk
lelius, kuriuos pardavė 
ALDLD kp. ir sykiu atpyš- 
kino tos pačios kuopos $5 
auką — viso $7.

Draugas Šolomskas Agi
tacijos Fondui perdavė se
kamo turinio laiškutį:

“Už, Agitacijos Fondo 

ženklelius prisiunčiu $2.00 
ir, žinodamas labai didelę 
svarbą Centro Biuro darbų, 
tam reikalui aš iš savęs au
koju $2.

J. Miliauskas,
McKees Rocks, Pa.” 

Draugas P. Alska iš Wa
shington, Pa., rašo sekamai: 

“Tūlą laiką atgal 236 kuo
pos vardu aplaikėm $1 ver
tės Agitacijos Fondo ženk
lelių, kuriuos ir pardavėm. 
Aš taipgi tarp draugų su
rinkau $1 kaipo auką Agit. 
Fondui.”

Draugas G. Shimaitis pri
siuntė d. H. Rindzevičienės 
auką—$3.

Sekami draugai paaukojo 
po 50 centų: J. Varnagiris 
iš S.S. Pittsburgh; F. Prū
sas, iš tolimos Los Angeles, 
California, du atskirus kar
tus prisiuntė po 50 centų, o 
d. C. P. Lewis iš to pačio 
miesto irgi prisiuntė 50 
centų; J. Gittzus iš Bedford, 
Mass.

Petras Butkevičius iš 
Worcester paaukojo $1.

“Laisvėje” jau tilpo at
skaita pasvęikinimų Lietu
viu Komunistų Frakcijų Su
važiavimui, bet joj buvo 
praleisti sekami pasveikini
mai: APLA 4 kuopa iš She
nandoah pasveikino suva
žiavimą su $2 auka, o d. 
Chas Devetzki iš New 
Yorko pasveikino su $4 au
ka.

Draugas D. M. šolomskas 
pridavė $36 už ženklelius, 
kurie buvo parduoti ALDL- 
D kuopose.

Visiems aukotojams ta
riame širdingą ačiū ir tiki
me, kad ir daugiau draugų 
ir organizacijų kuopų pa
seks viršminėtų draugų pa
vyzdi.

LKP Centro Biuras,
46 Ten Evck St..

Brooklyn, N. Y.

Detroit Mich. 
Detroito 18 Lietuvių Draugijų 
ir organizacijų solidaringai ir 
pasekmingai darbuojasi del 
atsteigimo Lietuvoje Demokra

tijos ir gelbėjimui Lietuvos 
politinių kalinių.

štai pasekmės iš pirmutinio 
visuotino parengimo-pikniko, 
kuris įvyko 30 dieną rugpj., 
Mary Grove Darže. '

Nors iš ryto sekmadienį or
as pasirodė Šaltas ir lietingas, 
komisija ir darbininkai susi
rinkę abejojo, kaip kas daryti, 
ar važiuoti pradėti pikniką, ar 
rengti svetainėje, bet vėliau 
oras pradėjo taisytis ir komi
sija ir darbininkai nutarė va- 
žuoti pradėti pikniką. Nors 
pikniką pradėjome vėlai ir,pu
blika susirinko visai į pavaka
rį, bet ačiū širdingai užuojau
tai, žmonių prisirinko, kaip 
del tokio oro, labai daug. Dar 
nevisai vėlai vakare pritrūko
me gėrimų, ir maisto, nors pu
blika da maloniai ir draugiš
kai šnekučiavosi, kiti dainavo 
būreliuose ir nenorėjo skirs
tytis.

Nors išlaidos buvo didelės, 
bet pelno liko apie $130. Au
kų surinkta $24.88, tai bus 
viso įplaukų $154.88.

Kalbėtojų buvo net trys, šie 
draugai: P. Grigaitis, Fred 
Abekas ir J. Stilsonas. P. 
Grigaitis ir F. Abekas buvo 
kviesti kalbėti, bet J. Stilso
nas važiavo iš kitur ir užva
žiavo į Detroitą ir į pikniką, 
kaipo svečias. Visi trys kal
bėtojai atliko x savo užduotis 
gerai. Taipogi, vietiniai drau
gijų delegatai išdavė trumpus 
raportus iš atsibuvusio Lietu
vių Kongreso, Cleveland, 
Ohio.

Kadangi piknike yra sunku 
kalbėti ir išduoti raportus, tai 
visų Clevelande Kongrese bu
vusių delegatų privalumas 
draugijų susirinkimuose prie

pirmos progos atkartotinai iš
duoti raportus ir varyti darbą 
pirmyn.

Kurios draugijos - organi
zacijos dar nėra prisidėjusios 
ir dar nėra išrinkę atstovų, tu
rėtų prisidėti ir išrinkti vieną 
ar du atstovu ir, prie to, pa
laikymui konferencijų ir susi
rinkimų išlaidų sumokėti po 
$1. O kurios išgali, prašomos 
su daugiau prisidėti parėmi
mui šio darbo. •

Konferencijos laikoma kas 
ketvirtą šeštadienį kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, 25th 
ir Vernor Hwy., Lietuvių Sve
tainėje.

Del 29 dienos lapkričio 
(Nov.), 1936 metais, Komisi
ja yra paėmusi Lietuvių Sve
tainę, tai bus sekmadienio va
kare. Kas bus rengiama, tai 
liekasi konferencijos nuspren
dimui. Bet maloniai prašom 
kitas draugijas ant tos dienos 
nieko nerengti. Mes turėtu
me visi ir visos suprasti, kad 
kam yra laisvė žodžio, susi
rinkimų, spaudos, tai turėtu
me visi ir visos, neprieštarau
dami, prisidėti ir veikti! Kad 
ne tik pagelbėti Lietuvoje 
broliams ir sesutėms atsteigti 
demokratiją, ‘,bet turime ne
pamiršti, kad ir šioje šalyje 
šiokis tokis pamatas demo
kratijos siūbuoja. Taip, kaip 
-amerikoniška patarlė sako, 
“kaip Londono Tiltas.”

Dar turime nepamiršti tar
ti širdingai ačių J. Krupins- 
kam už daržą, kurį jie auka
vo, galima sakyti, už pusdy
kį.

Čionai surašąs vardų tų 
žmonių, kurie aukavo nema- 
žiaus kaip pusę dolerio ir ku
rie draugai rinko aukas: B. 
Keblaitienė, August Levulis, 
D. Tvaskienė, E. A. Petraitie- 
nė. Dar dviejų rinkėjų netu
riu vardų, atleiskite, kitą sykį 
bus paduota.

J. Valiukas, J. Viekas, P. 
Urbontas, F. Jočionis, P. Sa- 
dula, J. Sinkus aukavo po $1; 
A. Brazevičius, J. Vasilius, J. 
Davis, J. Barauskas, F. Na
kas, J. Gudaitis, A. Bajoriu- 
nienė (ar Bajorienė), F. Ja
kaitis, A. Gotauskas, R. Buk- 
nis, P. Uzanauskas, S. Dar- 
maitienė, M. Yuška, D. Gree- 
na, J. Bruknis, po 50 centų. 
Su visomis smulkiomis surink
ta aukų $24.88.

Jeigu kurių aukavusių pa
vardės neužrašytos, ar kur 
klaida, tai praneškit komisijai, 
su mielu noru pataisysime.

Ačiū aukavusiems ir dar
buotojams.

Vienas iš Komisijos narių,
M. L. Balchunas,

4615 Junction Ave., 
Detroit, Mich.

EASTON, PA.
Iš ALDLD 13 Kp. Susirinkimo

Susirinkimas buvo laikomas 
13 d. rugsėjo. Iš pradžios at
rodė, kad bus neskaitlingas, 
bet vėliau susirinko gražus 
būrelis narių. Atrodo, kad 
orui atvėsus bus mūsų susirin
kimai daug skaitlingesni, ne
gu vasarą, nors ir taip Easto- 
ne draugai neserga susirinki
mų nelaikymo liga. Nariai 
įvertina susirinkimų, svarbą.

Iš Centro Sekr. pranešimo 
pasirodė, kad dar randasi 
draugų nesimokėjusių duokles 
už šiuos metus. Draugai, kurie 
■esate skolingi,. kuogreičiausia 
pasimokėkite, o kurie negali
te delei ekonominių sąlygų, 
praneškite kuopos valdybai. 
Kuopa tuomet žinos, kas da
ryti. Mes nenorime prarasti 
nei vieno nario delei jo nega
lėjimo duoklių užsimokėti.

. Susirinkime buvo išduotas 
platusxraportas iš Liet. Komu
nistų Suvažiavimo per d. B. E. 
Senkevičienę. A t s i k r e i pus 
Workers’ Press Committee 
pagelbos delei rengiamų šo
kių “Daily” ir “Sunday Work
er” naudai, 26 d. rugsėjo, pa
sižadėjo padirbėti dd. Švėgž
da ir Judickas, ir jei sąlygos 
leis, d. Kolaitis. Taipogi buvo 

pranešta, kad yra organizuo
jama anglų kalboje mokykla 
industrinių unijų klausime. Iš
rinkti draugai, kurie lankys 
pamokas, būtent dd. Meison ir 
Bakanauskas, ir altematu d. 
Sharkey.

Mūsų darbštusis organiza
torius d. Sharkey parinko au
kų Ispanijos kovojančiai liau
džiai. Jis jau iškalno buvo 
gavęs 25c. nuo J. Gailiaus, 
tai ant vietos dar po 25c. au
kavo dd. Stankus, Senkevičius, 
Judickas, šlapikas ir Sharkey. 
ALDLD 13 kp. prisidėjo su 
$5. Viso surinkta $6.50. Au
kavusiems širdingas ačiū.

Sekantis ALDLD 13 kp. su
sirinkimas įvyks 11d. spalio.

Streikai

Ir vėl streikų banga prapli- 
to mūsų apylinkėj. Pradžioje 
šios savaitės (14 d. rugsėjo) 
išėjo streikai! kelių cemento 
dirbtuvių darbininkai Eastono 
kaimyniniuose miesteliuose, 
Nazareth-Bath. Cemento dar
bininkų darbas labai sunkus ir 
pavojingas sveikatai. Cemen
tinių dulkių sluogsniai kloja 
stora pluta visą apielinkę, kur 
tik tokios dirbtuvės randasi. 
Medžiai, gėlės, vaisiai, namų 
stogai apkloti tirštai pilkų 
dulkių antklode. Aišku, kad 
tos pilkos dulkės ėste ėda 
darbininkų vidurius ir plau
čius. Taipogi viduje, prie ma
limo cemento, darbas pavojin
gas, nes mašinerijos neapsau
gotos ir lengva prarasti ten 
gyvybę bei likti sužeistu am
žinai. Tas nekartą jau atsiti
ko.

Norima suorganizuoti dar
bininkus į Cement Workers’ 
Union. Ir nors šerifas Boyer 
įsakė, kad pikietas neįuri su
sidėti daugiau kaip iš 10 žmo
nių, vistiek jo įsakymai apei
nama ir pikietuojama masi- 
niąi. Jau buvo aštrių susikir
timų. Darbininkų ūpas pakilęs 
ir kovingas.

t

Transogram Co. (žaislų iš- 
dirbystės) darbininkai vis dar 
laikosi vieningai streiko lau
ke, nežiūrint, kad jau keli mė
nesiai, kaip streikuojama. 
Kompanija bandė darbininkus 
apgauti, panaudojant gana 
“gudrų” s k y m ą. Išsiunti
nėjo laiškus streikuojantiems 
darbininkams ir ragino 
grįžti darban, kad viskas “bus 
gerai.” Ir paskelbė, būk di
džiuma* darbininkų susirašė 
ant peticijos, kad pageidau
ja grjžti ant tų pačių są
lygų ir tt. Tapo patirta, kad 
nieko panašaus nėra. Visa di-, 
džiuma darbininkų tęsia strei
ką už unijos pripažinimą, 40 
vai. darbo savaitę ir algų pa
kėlimą, nes daugelis jaunų 
mergaičių dirbo net už $3.00 
savaitei, neapribotas valandas. 
Raginama visus, kurie simpa
tizuoja streikui, dalyvauti pi
ldėte.

Stewart Silk Co. audėjai vis 
dar tebestreikuoja ir prie jo
kių sutarčių negali prieiti.

Svarbus Parengimas

15 d. rugpjūčio buvo su
rengta piknikas naudai “Sun
day” ir “Daily Worker”. Bet 
lietus sugadino pikniką ir to
dėl rengimo komisija nutarė 
rengti pirmus šokius šiame se
zone tam pačiam tikslui. Šo
kiai įvyks Vanderveer Svetai
nėje, 9-ta ir Washington gat
vės, 26 d. rugsėjo. Yra pasam
dyta šauni John Poch orkes
trą (ungarų), kurie griežia 
amerikoniškus, ungariškus ir 
lietuviškus šokius. Tikietai, 
kurie buvo parduodami delei 
pikniko, bus priimami prie ? 
durų. Visi dalyviai turės pro-- 
gą gauti labai brangias ir 
naudingas dovanas. Lietuviai 
darbininkai-raginami skaitlin
gai dalyvauti.

Visi |sitėmykite 17 d. Spalio l
Lietuvių Komunistų Frakci

ja rengia šaunius šokius 17 d. 
spalio, Easton Baking Co. sve-

(Tąsa 5 pusi.)
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DĖL JŪSŲ 
GERKLĖS LABO — 
Lengvas Užsirūkymas!

Iš- 
ir

Nos jūsų balsas yra 
brangus ... ar jus dai
nuojate, ar ne . . . 
užsimoka saugoti jūsų 
gerklę priol knitejimus 
. . . prie! kosulį. Pasisie- 
kit už lengvo užsirū
kymo . . . pasisiekite už 

Lucky!

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Puslapis Ketvirtas

Teismas Sovietų Sąjungo- [ kiečiai fašistai gauna stam-

t

t

BROOKLYN LABOR LYCEUM

tą

I
i

Sūnus.

1

nariai kreipsis prie
Gamtos

ir Berlyno
ryšiai.

su-

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

'''

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ABRAHAM MASS 
AL’S CUT RATE MARKET

191 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of .the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE LEIDEMER
159 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. A 10446 has been issued to the 
undersigned to sell beer at retail un
der Section 75 of the Alcoholic Beve
rage Control Law at 227 Wilson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings,, to be consumed off the pre-

HENRY RUDOLF
227 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License 
A 10397 has been issued to the undersigned

. UJ v.. - ------- --- -- -------- ------

| 223 Smith Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JERRY MURPHY
223 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

K aip Hitlerio Šnipai 
Veikia?

L. Volynski.

je prieš trockistų-zinovjevie- 
čių teroristų ir žmogžudžių 
saiką nušvietė Hitlerio šni
pų veikimą visame pasauly
je. Vėl viso pasaulio atyda 
nukreipta į Hitlerio slaptos 
policijos (“Gestapo”) veiki
mą, jos šnipinėjimus, tero
rą, prasikaltimus ir kitus 
žygius, kad pravedus fašis
tinės Vokietijos uždegimui 
karo planus.

Nėra nei vienos pasaulyje 
šalies, kur nebūtu Hitlerio 
“Gestapo” šnipų veikimo. 
Gestapo visur veikia — An
glijoj, Francijoj, Ispanijoj, 
Belgijos Eipen—Maimed ra
jone, Austrijoj, Šveicarijoj, 
Čecho-slovakijoj, Pabaltijos 
šalyse, “draugiškoj” Vokie
tijai Lenkijoj,—Visur Ges
tapo “dirba”, visur jos pėd
sakai.

Gestapo agentams jau ne 
pirmu kartu tenka sėdėti 
ant apkaltinamųjų kėdės. 
Sunku įvardyti valstybę, ku
rios teisėjams nebūtų rei
kėję ištirinoti tos šnipų šai- 
kos.šnipinėjimo darbus, pa
pirkimus, vogimus, žmogžu
dystes arba pasikėsinimus, 
sufabrikavimus arba kokias 
kitokias niekšystes, organi
zuotas Berlyno pasiuntinių. 
Jiems tarnauja — nuodai, 
ginklai, auksas, kurio nesi
gaili Hitlerio valdžia, prisi- 
dengimas diplomatija, ir di
plomatijos nepaliečiamybė.

Iš visos eilės įvykių, ku
riuose svarbiausią rolę vai
dino Gestapo agentai, mes 

J . privesime tik tris. Iš to ma
tysis, kad nėra tokio prasi
kaltimo, tokios niekšystes, 
prieš kurią susilaikytų Ges
tapo agentai, Vokietijos fa
šistai, kurie savo užsienio 
politika pasirinko karą.

Gestapas Lietuvoj
Paimkime teismus, įvy

kusius Lietuvoj, Estonijoj ir 
Lenkijoj.

Balandžio 15 dieną, 1934
* metais, Klaipėdos krašte 

ant Jūros upės krašto buvo 
išvilktas lavonas tūlo Ja'su- 
čio. Lengvai buvo susekta, 
kad Jasutis nėra prigėręs, 
bet užmuštas ir jo kūnas 
įmestas į upę, kad Jasutis 
yra auka Vokietijos fašistų 
teroristinės grupės vadina
mos “Sochilistiche Felsge- 
meishaft,” kurios veikimą 
finansavo Vokietijos konsu
las. Pasirodė, kad Jasutis 
buvo nužudytas Gestapo 
agentų už “išdavystę.” Jis 
kiek anksčiau prisipažino 
Lietuvos valdžiai, kad daly
vauja Vokietijos fašistų 
slaptoj organizacijoj, kuri 
Klaipėdos krašte ruošė su
kilimą, kad jis kaipo pa
siuntinys nuo tos grupės va
žinėjo J Berlyną, kur Hitle
rio padėjėjui Gessui darė 
pranešimą.

. Pasirodo, kad Vokietijos 
vice-konsulas Sctrach suži
nojo apie Jasučio prisipaži
nimą Lietuvos valdžiai ir 
susuko:

“—Ir tas žmogus dar yra 
gy^as iki šio laiko!”

Gestapo agentai Jasutį 
nužudė ant Jūros kranto. 
Kartu su atidengimu šio 
Gestapo žygio buvo atideng

ia ta ir kitas teroristinis pasi
kėsinimas. Gestapo agentai 
tris kartus šovė į tūlą Loop- 

% są, kurį jie taipgi kaltino 
“išdavystėje” ir nusmerkė 
nužudyti.

Teisme buvo pilniausiai 
įrodyta/kad Klaipėdoj vo-

bias sumas pinigų iš Vokie
tijos, kad jie Klaipėdos kra
šte organizavo ginkluotus 
būrius, kad tam jų darbui 
vadovavo tam tikras cen
tras, kuris yra Tilžėje.

Gestapo Estonijoj
Dar labiau aiškus Hitle

rio agentų veikimas pasiro
dė laike teismo Estijos sos
tinėj Telline “vebsų,” kurie 
pagal įsakymus iš Berlyno 
ruošėsi praeitais metais nu
versti Estijos esamą val-

Pirmad., Rugsėjo 21,

Tai Lenavas Užsirūkymas!
Saugokite savo vertinga balsa(

r-H. • »*■
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w

sksite ‘t! ’’!K”$ 
kite

Lengvas Užsirūkymas su visa gerklės apsauga, 
kurią “Toasting” suteikia, yra netik dėl radio, kal
bamų filmų ir scenos dainavimo žvaigždžių. Jūsų 
gerkle yra lygiai taip pat jautri . . . jūsų balsas 
taipogi brangus. Tikrai verta saugotis nuo knitė- 
jimo ir kosulio! Štai yra lengvas užsirūkymas iš 
turtingo, brandaus-kūno vidurinių lapų tabako, su 
jumis lygiai taip švelnaus, kaip ir priimnaus. Ištikro, 
Lucky Strike yra vienintelis cigaretas, kuris suteikia 
jūsų gerklei lauktiną suraminimą ir apsaugą to 
garsaus proceso “It’s Toasted.” Tad dėl gerklės 
apsaugos, lygiai kaip ir dėl užsiganėdijimo pasisic- 
kit už lengvo užsirūkymo . . . pasislėkite už Lucky!

★* VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! *★
Gauna Sweepstakes" Dovanq 

Ant 15 m. Sukatuvių
P. ir p-nia Arthur Bonini iš Milwaukee, 
Wise, buvo nudžiuginti, kuomet jų 
įstojimas laimėjo jiems Jūsų I.tieky 
Strike “Sweepstakes.” Bet kaip p. 
Bomm rašo: “įsivaizduokite koks buvo 
mūsų džiaugsmas, kada mūsų penkio
likos ųietų vedybų sukaktuvėse atėjo 
cigarctai.”

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot savo 
Luckies — plokščią 50 skoningų Lucky 
Strikes blokinę?

Atsisukite ant radio “Your Hit Parade” 
— trečiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Palyginkite melodijas — tada pabandy
kite jūsų Lucky Strike “Sweepstakes.” 
Ir jeigu dar nerūkotč Luckie«, nusi
pirkite pakelį šiandien ir taipgi pa
bandykite juos. Gal būt tuo kų nors 
netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
pirmenybę — Lengvų Užsirūkymų iŠ 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

-lengvas užsirūkymas
1$ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-TT'S TOASTED"

Vyriausių vadu “vebsų” 
buvo advokatas Sirk, kuris, 
kaip rašė estų laikraštis 
“Pedeja Bridi,” dar 1918 
metais, laike Vokietijos oku
pacijos Priebaltijos, buvo 
okupantų draugas ir dabar 
yra vienas iš Vokietijos fa
šistų šalininkų.

“Vebsams” buvo pristaty
ta iš Vokietijos, o taipgi ir 
iš Finland! jos ten esančių 
Gestapo aentų dideliame 
skaičiuje ginklai, pradedant 
revolveriais, šautuvais ir 
baigiant kulkas vaidžiais, 
granatomis, bombomis ir 
ašarinėmis bombomis. 0 pi
nigų? Berlynas nesigailėjo. 
Dar 1933-1934 metais, kaip 
rašė estų laikraščiai “veb- 
sai” gavo nuo Vokietijos 
fašistų 800,000 kronų pagel
bės.

“Svarbiausias šaltinis fi
nansavimo ‘vebsų’,—rašė es
tų laikraštis “Rachva Sena”, 
—buvo užsienyj. Į Estoniją 
atvyko iš Vokietijos oficie- 
rius Von-Malcan, kaipo at
stovas vienos biznio firmos. 
Jis organizavo estų ‘vebsų’ 
finansavimą per vietos vo
kiečių banką.”

Tellino teismas po dauge
lio tyrimo pripažino, kad 
tarpe “vebsų”
buvo labai artimi 
Gestapo veikimas buvo 
sektas pilnoj šviesoj.

Gestapo Lenkijoj
Kaip Gestapo veikia,

parodė ir Katowice, Aug- 
štutinėje Silezijoj, teismas, 
o reikia žinoti, kad Vokieti
ja “draugiškai” sugyvena 
su Lenkija.

Katowice teisme paaiškė
jo, kad ten buvo organizuo
tas iš 15,000 žmonių vokie
čių fašistų vadovybėje bū
rys, kuris statė savo tikslu 
tą kraštą atplėšti nuo Len
kijos ir prijungti prie Vo
kietijos. Tos organizacijos 
nariai priimdavo sekamą 
prisiegą Hitleriui ištikimy
bės:

“Prisiekiu prieš galin- 
giausį dievą,—sakė stoda
mas Gestapo organizacijon 
narys,—kad sakau tikrą tie
są, ir nieko neslepiu. Pripa
žįstu tiktai vieną vadą, ku
rio vardas yra Adolfas Hit
leris. Kovosiu už jo valdo
mą Vokietiją. Pasižadu ak
lai klausyti to vado įsaky
mų, būti jam ištikimas iki 
Thirties. Prisiekiu, kad tylė
siu tol, kol vadas neparei
kalaus kalbėti.”

Į tą Gestapo organizaciją 
stojančius narius perspėda
vo, kad už išdavystę kiek
vienas bus nuteistas parti
jos teismo (Femegerichto) 
nužudyti.

Katowico teismo eigą slė
pė Lenkijos užsienio minis- 
terio Becko gauja, nes jis 
buvo mirtinu sprendimu 
prieš Becko užsienio politi
ka—draugavimą su Vokieti-..

ja. Bet vis vien Varšavos 
ponams nepayyko viską pa
slėpti, kas buvo veikiama 
Gestapo agentų. Ir čia nuo 
jų veido buvo nuplėšta kau
kė ir jie pasirodė pilnoj 
nuogumoj, kaip Klaipėdoj, 
Telline—teroristais, organi
zatoriais karo. Iškilo aikš
tėn bjauriausios ir niekšiš- 
kiausios Gestapo veiklos 
priemonės. Visur vyriausiu 
Gestapo ginklu yra—tero
ras. Terorą vartoja paslėpi
mui savo pėdų, jį naudoja 
ir likvidavimui tų teroristų, 
kurie jau atliko žmogžudys
tes, kad nebeliktų liudinin
kų. Tokis likimas, Jasučio 
likimas buvo ruoštas ir 
Silezijos sukilimo vadams, 
kad paslėpus pėdas. To
kias priemones jie rengė
si panaudoti ir Sovietų Są
jungoj, kur laike teismo 
ant trockistų-zinovjevįečių 
ir Gestapo agentų iškilo vie
šumon, kad Bakajevas buvo 
skiriamas išžudyti tuos, kas 
praves teroro aktus, kad 
paslėpus savo pėdas.

Įvairus ir Gestapo perso
nalas, verbuojamas iš viso
kių žmonijos atmatų. Vakar 
jie pasirinko sau už įrankį 
k 1 a i p ė d iškį fašistą, estą 
“vebsą”, silezietį suokalbi
ninką. Šiandien Hitleris pa
daro sutartį su trockistais. 
zinovjeviečiais bandit ais, 
suteikia jiems ginklus, pa
dirbtus pasportus ir aukso 
iš Vokietijos valstybės ban
ko.

Vertė Vai. Sūnus.

LEWISTON IR AUBURN, 
MAINE

Rugsėjo 11 d. vakare įvyko 
ALDLD 31 kp. ir vietinio Ben
dro Fronto komiteto susirinki
mas. Daug1 visokiu darbinin
kiškų reikalų tapo apkalbėta 
ir nutarta surengti paskutinis 
piknikas, kuris įvyks 27 d. ru
gsėjo arba 4 d. spalių. Bet 
apie pikniką ir visus nutari
mus truputį vėliaus parašysiu. 
Svarbiausias nutarimas buvo, 
tai remti Ispanijos darbinin
kus ir vargo valstiečius jų 
sunkioje kovoje su dvarpo
niais, bankieriais, fabrikan
tais, kunigais ir visomis juo-

Charles Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

i • n v i • • to sell beer at retail under Section 75dojo fašizmo gaujomis, Kurios )Of the Alcoholic Beverage Control Law at 

su Hitlerio ir Mussolinio lėk
tuvais ir įvairiais ginklais žu
do liaudies dukteris ir sūnus, 
vien tik dėlto, kad Ispanijos 
darbininkai ir valstiečiai iš
rinko tiems viršminėtiems 
kraugeriams nepa tinkamą 
valdžią. Ir istorija dar nežino 
tokių įvykių, kokius atlįeka 
kunigai, kurie tarnauja tų 
žmogžudžių armijoje persi
rengę į oficierius ir kareivius.

Todėl apkalbėję tas baise
nybes nutarėm paskirti iš AL 
DLD 31 kp, iždo penkis dole
rius ir Bendro Fronto Komi
tetas nuskyrė penkius dolerius. 
Viso labo 10 dolerių, kuriuos 
aš sykiu su šia koresponden
cija pasiunčiu. Ir išrinkom 
aukų rinkimo komisiją dar pa
rinkti aukų del Ispanijos ko
votojų. Todėl, draugai Lewis- 
tono ir Auburno darbininkai, 
ištieskite pagelbos ranką ir 
paaukaukite, kas kiek galite, 
del Ispanijos kovotojų, kada 
komisijos 
jūsų.

TeL TRObridge

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman St, 
arti Cenral Skvčroę

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir Žventadienialet 

10-12 ryte

■—M——M— ------------

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) x 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Sergančių Vyry ir Moter" 
Chroniškos ir Staigios Ligi 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų {leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI^ 

Dr I 7IWj* ’**•’*• Ui. L. LlllJ—• <n■

110 East 16
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI* '
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Žiupsnis Įspūdžių iš Philadelphijos 
“Laisvės” Pikniko

Kada mūsų kolonijoje nusi
tarėme organizuoti busą vyki
mui į draugų philadelphiečių 
rengiamų “Laisvės” naudai 
piknikų, kuris įvyko 6 d. rug
sėjo, Pitman, N. J., tai mūsų 
komisijai prisėjo išgirsti nema
žai komplimentų, kad, “ot, ką 
ten važiuosime į susmirdusių 
vietų” arba, paaiškinus, kad 
šiais metais bus piknikas daug 
geresniame parke, negu perei
tais, nekurie tik ranka numo
jo, sakydami, “bus tas pats”. 
Ir komisija pati savo akimis 
parko nemačius, o manydama, 
kad gal biskį perdedama d. 
Smito parko išgyrime, net ne
žinojo, kaip ištikrūjų paaiškin
ti dalykų, kad nepalikus mela
giais ir nesuvylus publikų.

Tiesų pasakius, n e i mūsų 
komisija, nei pašalinė publika 
net sapne, nesapnavo, kad bus 
tokia puiki vieta, kaip kad su
radome Alcyon Park.

Apie kelionę piknikan ne
rašysiu, nes tai ne visiems įdo
mu. Į piknikų išsirengėm vie
nu dideliu busu ir visa eilė 
mašinų. Prisilaikant d. Smito 
nurodymų (nors jis sakė, kad 
privažiavus antra Circle sura
sime kelių No. 47, bet reikėjo 
privažiuoti net ketvirtų Circle, 
kad jį pasiekus), visgi jieško- 
jome to didžio juodo kamino, 
ant kurio užrašas “Pitman, N. 
J.” Įvažiavus parkan, akimis 
nesinori tikėti. Pirmučiausia 
didžiausias plotas žemės ma
šinų ir busų sustatymui. Kaip 
vienas žmogus išsitarė, “č i a 
kad ir tūkstantis busų ir maši
nų suvažiuotų ir tai dar vietos 
liktų.”

Apsidirbus su mašina, eina
me parkan. Tuojaus susidaro 
malonus įspūdis. Po kairei 
gražus gamtiškas vaizdas, ne
mažas, žaliuojančiais medžiais 
apaugęs ežeras, vanduo šva
rus, kaip krištolas. Pačiame 
parke galybės visokių pasto
gių, pavilionų. Einant gilyn 
suradome ir gražų miškų iš di
delių ir senų lapuotų medžių, 
po kuriais prie šimtų didelių 
stalų jau linksminosi nemažas 
būrys lietuviškos publikos. 
Bet tai tik buvo pikniko pra
džia. Ir nežiūrint, kad šiame 
piknike, apskaitliuojama, da
lyvavo iki 8000 svietelio, vis- 
tiek kamšaties nebuvo, vietos 
pakankamai, visiems.

Su kuo tik nesuėjome, visi 
mūšų į vienų taškų, “tai, bra, 
biskį vietelė, tai ne Westvilles 
parkas” ir tt. Visi linksmus 
ir patenkinti. O oro gražumas 
dar prisideda prie gero ūpo 
dalyvių ir kartu sunkiai dir
bančių pikniko rengėjų ir dar
bininkų.

Tuojaus metėsi akysna dar
bštusis d. Smitas, paskui d. 
Merkis rūpestingai darbavosi 
atsakomingame darbe, ir visa 
eilė mūsų gerų draugų phila
delphiečių. Sušilusi bėga d. 
Potienė, apsimainome vienu

kitu žodžiu su d. Ramanaus
kiene, čia d. Mulokiutė. Drau
gas Ramanauskas sėdi už sta
lo ir tikietus tvarko. Iš tolo 
matau (tik iš tolo, nes ir mane 
užkinkė darban) d. Sena Vin
cų, pasisveikiname su d. Ben- 
doravičium, nors jis, tiesa, ne
atrodo perdaug linksmas. Ro
dos, džiaugtis reikėtų pikniko 
pasekmingumu. Ir kur čia 
žmogus surokuosi visus ir vi
sas, su kuriais pasimatei, pasi
sveikinai. Piknike teko sueiti 
su draugais, kurių nemačiau 
per daugiau kaip 12-13 metų. 
O taip malonu sueiti tuos se
nus ir brangius draugus. Suei
nu dd. Mikitus, kurie net iš 
Rochester, N. Y. atvykę, čia 
draugai žiobai iš Minersville, 
Pa. č i a visa eilė brooklynie- 
čių, ten vėl tie draugiški eli- 
zabethiečiai, o ten toliau neto
li vandens Patersona atstovau
ja dd. Bimbai. . . Bet aš ir vėl 
pasinėriau į atsiminimus, kurie 
būtų neišsemiami, jeigu nepa
sakyčiau sau aštriai: “Na, se
sute, neeikvok bereikalingai 
brangių vieta laikrašty!” ♦

Išgirdus, kad neužilgo pra
sidės programa, ir kadagį jau 
kojos pradėjo reikalauti poil
sio, prašiau d. Merkio, kad pa- 
liuosuotų mane nuo darbo, pa
statant kitų draugų bei drau
gę mano vietoje, bjors d. Mer
kis nusiskundė, kad baisiai 
stoka darbininkų, bet mano 
prašymų išpildė. Dabar jau 
liuosai galėjau naudotis pik
niko linksmybėmis, bet už va
landėlės prasidėjo ir progra
ma. Greitai nusiskubinau. 
Radau jau viena ch'orų bedai
nuojant (rodos philadelphie
čių) ir nemaža grupę klauso- 
vų apie platformų. Kadangi 
nesu iš didžiųjų, tai atsisto
jau biskelį toliau ant kalnelio, 
nes juk norisi ne tik girdėti, 
bet savo akimis matyti ir pa
sigėrėti mūsų skaisčiu jauni
mu. Bet nors mačiau, kad 
burnos juda, tačiaus garso ne
girdžiu. Prislinkau arčiau, net 
gana arti platformos. Nors 
nieko nematau, nes prieš ma
ne petingi šešių pėdų vyrai, 
bet garsas kada nekada pa
siekia ausis.

Pro tarpų užmačiau d. šo- 
lomskų kalbant. Pamaniau, tai 
jis pirmininkauja. Nors atro
do, kad ir labai stengiasi žmo
gus, vis tiek sunku suprasti, 
kų jis nori mums perduoti. 
Palaukiau valandžiukę. Vėl 
pro tarpų matau d. Mizarų. Ir 
čia nutrūksta mano kantrybė. 
Neiškentus nueinu miškan prie 
mūsų stalo ir laukiu, kol pyk
tis pereis. Biskį apsiraminus, 
vėl einu klausytis programos. 
Čia jau, alkūnių pagelba pa
sidarau tarpus ir dasigaunu 
visai netoli paviliono. Tuo 
tarpu dainuoja Šenadorio cho
ras po vadovyste gabios d. 
Zdaniutės - Judzentavičienės. 
Ir nežinau, ar todėl, kad aš

SO. BOSTON, MASS.
DIDELIS IR LIKKSMAS BANKIETAS
bengia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisvės” Naudai

Subatoje, 3 Dieną Spalio (October), 
LIETUVIŲ SALĖJE

E ir Silver Sts. . South Boston

GERBIAMIEJI:— Visus širdingai kviečiame ateiti į 
šį puikų bankietą pasilinksminti ir sykiu paremti geriausį 
darbininkų dienraštį “Laisvę”, kuri ištikimai kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Bankietas bus labai puikus. Gra- 
jis geros orkestros ir šokiai bus abiejose svetainėse. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Užtikrinam smaginusį laikų vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.
7 Vai. Vakare Kviečia Rengej’ai.
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arčiau dasigavau, ar mainie- 
rių balsai tvirtesni, bet buvo 
tai tik vienatinis programos 
punktas, kurį biskį geriau gir-, 
dėjau.

Ir todėl aš noriu tarti kriti
kos žodį draugams rengėjams, 
kas liečia apsileidimų ar ne
paisymų garsiakalbio klausi
me. Tikiu, kad draugai neim- 
site mano barimų už blogų, 
bet priimsite tokioj pat drau
giškoj dvasioj, kokioj jis yra 
teikiama. Aš gerai žinau, kad 
draugai galėtų įsigyti gerų 
garsiakalbį, per kurį išeitų 
balsas į visų parkų, bet drau
gai ekonomiškais išrokavimais 
to nedaro, o pasitenkina by 
kokia birbyne ir kas metas vis 
blogesne. Todėl reiktų tokia 
padėtį taisyti.

Mūsų chorai dirba, prakai
tuoja, lavinasi, kad prirengus 
gerų programų. Tam tikslui 
mokinasi naujų dainų, deda 
energija. Laikraštyje taipogi 
vieta užimama net po čielų 
puslapį garsinant programų ir 
tt. Na, o kada ateina progra
mos laikas, kas pasidaro? Na
gi, apie platformų grupelė 
draugų, kurie visuomet prog
ramomis įdomaujasi, tai mūsų 
artimiausi organizacijų na
riai ir simpatikai. Kita milži
niška didžiuma programos ne
girdi, ta didžiuma, kurių rei
kėtų kuodaugiausia suįdominti 
mūsų programomis, mūs ų 
prakalba, perduoti jai nors 
krfislelį mūsų idėjos. Juk čia 
auksinė proga pasiekti mases 
žmonių. Negalima pasitenkinti 
vien valgiais ir gėrimu. Rei
kia parodyti, kad mes siekia
me ka augštesnio, ką prakil
nesnio mūsų gyvenime. Ir ko
dėl gi tad .nesunaudojus tam 
tikslui kiek stambesnę suma 
pinigų, kad patenkinus visų 
mūsų plačiųjų publika, kad 
palinksminus ja garsais liau
diškų ir revoliucinių dainų ?

Beje, piknike buvo renka
mos aukos. Manau, kad ne
daug surinkta, nes mažai kas 
girdėjo, kokiam tikslui renka
ma, ir pati girdėjau rinkėjas 
aiškinant tikslų. Tad laikas 
sunaudotas beverčiui aiškini
mui, o nepasiekta milžiniškas 
skaitlius žmonių, kurie būtų 
noriai aukavę, jeigu būtų žino
ję kam. Čia irgi pasidarė ne
mažas nuostolis.'

Dar kartų pabriežiu, k a d 
stoka gero garsiakalbio pada
rė nemalonų įspūdį ant visų, 
kurie norėjo ka tokio rimtes
nio išgirsti, o nieko negirdėjo. 
Mūsų piknikai darosi vis di
desni ir geresni. Prie to, reikia 
mums tinkamai prisirengti. At
simenu, 5-6 metai atgal, įtada 
piknikai buvo rengiami Laurel 
Springs, tai buvo skaitoma ga
na didelis piknikas, jeigu ja
me dalyvaudavo 800 žmonių,. 
Šiais metais buvo 8 tūks
tančiai žmonių! Tas parodo 
mūsų dienraščio “Laisvės” įta
kos augimų tarpe darbininkiš
kų ir smulkiai biznieriškų ma
sių. Duokime jiems gerų pro- 

1 gramų per tinkamai pritaisy
ta garsiakalbį, o pasekmės bus 
dar geresnės. Įvertjnkime tuos 
didaus chorų ir jų mokytojų 
prisirengimus. Įvertinkime mū
sų jaunimo išlaidas ir laiko 
eikvojimų, kad atvykus net iš 
už šimtų mylių, kad palinks
minus mūsų tų milžiniškų pu
blikų. Turiu viltį, kad sekan
čiais metais draugai ta klausi
mų rimtai apsvarstys ir darys 
tinkamus žingsnius.

Gerų įspūdį darė gražus 
mūsų jaunimas. O jo, galima 
sakyti, buvo veik didžiuma. 
Apie vakarų trūko maisto ir 
kitų reikmenų. Mes grįžome 
namo dainuodami ir linksmi, 
kad mūsų dienraščiui bus 
stambi parama, tik biskelį nu
sivylę, kad nei viena dovana 
neteko mūsų miestui. Visur 
girdėjosi kalbant, kad kitais 
metais piknikas būtų rengia
mas toj pačioj vietoj, nežiū
rint tam tikrų keblumų, ku
riuos draugai philadelphiečiai, 
kaipo sumanūs darbuotojai, 
manau, mokės gražiai apeiti.

Išėmus garsiakalbį ir kitus 
trūkumus, draugams philadel- 
phiečiams reikia atiduoti di
delis kreditas ir ačiū už tokį 
didelį pasidarbavimų!

Eugenija.

Lawrence, Mass.
Seniau buvo rašyta “Lais

vėje”, kad Jono Chulados su 
Biruta Lukauskaite vestuvėse 
suaukauta $15 darbininkų, rei
kalams. Aukos gautos per 
“Laisvę” ir perduota $10 Lie
tuvos Draugų Komitetui, kuris 
rūpinasi Lietuvos prieš-fašisti- 
nių kalinių šelpimu, ir $5 A.K. 
P. prezidentinių rinkimų kam
panijai.

Aukavusių Vardai
B. A. Chulada (jaunojo tė

vas)—$5.
W. J. Chulada—$2.
J. M. Bukauskas, P. Tamo

šauskas, P. Tamošauskienė, 
Jonas Chulada, R. Chulada, 
M. Chuladienė, A. Taraška, V. 
Taraškienė, T. Tutonis, Ig. 
Chulada ir R. Chuladienė—)5o 
50c.; Aldona Lukauskaite, V. 
Kralikauskas, E. Kralikauskie- 
nė, A. Piaulokienė, A. Boumi- 
lienė, W. Williams, J. Tamo- 
laitis, J. Lukaševičius, W. Ro
berts, J. Tamulaitis—po 25c.

“L.” R.

žodį ir prirengs * viską tinka
mai. Beje, piknike baisiai 
trūko darbininkų. Tokia pa
dėtis irgi reiktų taisyti. Sekan
čiais metais kuopos kolonijose 
privalo tuo klausimu daugiau 
kooperuoti.

Mūsų Serganti Draugai
šiuo laikotarpiu Eastone 

siaučia lyg ir epidemija labai 
kankinančios ligos, “Hay-fe- 
ver” arba žolinė sloga. Dau
gelis jąja serga, vieni leng
viau, kiti sunkiau. Iš sunkiau 
sergančių yra d. J. Nekrošas, 
narys LDS 51 kp. Linkime 
draugui greito pasveikimo.

Prašome Daugiau Žinučių

rengia Soviutų pagamintas “movies”- 
judžius. Pirmutinis įvyks rugsėjo 24, 
ketvirtadienį, 7:45 vai. vak., Lietuvių 
Svet., 315 Clinton St. įžanga tiktai 
25c suaugusiems, vaikams iki 12 me
tų 10c. Judžio titulas “Red Army 
Days,” (Raudonosios Armijos Die
nos).

Antras iš eilės F. S. U. “movies” 
įvyks ketvirtadienį, spalio 22, taip 
pat viršminėtoj svetainėj, pradžia 
7:45 vai. vak. Bus rodoma “Three 
Women” (Trys Moterys). Įžanga 25c 
suaugusiems ir 10c vaikams.

Trečia F. S. U. “movies” įvyks 
penktadienį, lapkričio 20, viršminėtoj 
svetainėj, pradžia 7:45 vai. vak. Įžan
ga ta pati. Beje, prie įžangos tikietų 
bus duodama dovanos. Judžio titu
las “We are from Kronstadt” (Mes 
esame iš Kronštadto.”

F. S. U. rengia dar 2 Sovietų ju- 
džius, kurie įvyks gruodžio 18 ir 
sausio 15. Vardai bus pranešti vė
liau. Prašome įsitėmyti dienas ir

nieko kito nerengti, nes pakenksit 
draugijai. “Laisvėje” bus pranešta 
apie ateinančius judžius. — F. S. U. 
Reporteris. (220-222)

PHILADELPHIA, PA.
TDA. 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 22 d. rugsėjo, 8 vai. va
karo, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Višus narius kviečiame daly
vauti susirinkime. — Sekr. B. Ra
manauskienė. (219-221)

SCRANTON, PA.
Rugsėjo 26 d. įvyks didelis masi

nis mitingas palei Mičiulio stovylą, 
Court House. Pradžia 8 vai. vak. šį 
mitingą šaukia Lyga prieš karą ir 
fašizmą. Scrantono lietuvių visuome
nė, kurie turite suaugusius vaikus, 
atsiveskite juos ir taipgi paraginkite 
savo draugus bei pažįstamus atsilan
kyti .kad būtų Court House Square 
masinis susirinkimas. Bus geri kal
bėtojai. — Komisija. (220-222)

Būtų gerai, kad daugiau 
draugų kooperuotų su kores
pondentų biuru, suteikdami 
daugiau žinučių iš darbavie
čių, streiko lauko ir abelnai 
lietuviškų dirvonų. Medžiagos 
yra, bet be plačios draugų ir 
draugių kooperacijos sunku 
apeiti viską keliems Įdrau-| 
gams. Pridnokite žinias arba 
patys rašykite.

Eugenija.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Washington. — Liberty 
Lyga, susidedanti iš atža- 
gareiviškiausių demokratų 
ir fašistinių republikonų, 
jau šiemet išleido $1,000,000 
agitacijai per spaudą prieš 
Rooseveltą, o už republiko
nų kandidatą į prezidentus 
Landoną. Didžiausi Liberty 
Lygos finansiniai rėmėjai 
yra amunicijos fabrikantai 
Du Pontai ir General Mo
tors automobilių korporaci-

EASTON, PA.

BINGHAMTON, N. Y.
• 24 d. rugsėjo (Sept.), ketvirtadie
nio vakare nuo 8 vai., Lietuvių Sve
tainėje įvyks Sovietų judžiai “Red 
Army Days.” kuriuos rengia Friends j 
of Soviet Union organizacija. Šie. 
kalbanti judžiai “Raudonosios Armi-. 
jos Dienos” jau yra senai pageidau
jami Sovietų judžiai šioje apylinkė-j 
je, bet iki šiol nebuvo jų galima gau-, 
ti. Taigi dabar bus visiems proga1 
šiuos judžius .pamatyti. Prie to šia-' 
me parengime dalyvaus Friends of 
Soviet Union nacionalis sekretorius 
iš New Yorko, drg. Herbert Gold- 
frank. Jis yra labai interesingas kal
bėtojas. Trumpai paaiškins šios drau
gijos užduotį ir darbus šioj šalyj jr 
kitose šalyse. Visi esate kviečiame į 
šį visiems žingeidų vakarą. Įžan
ga tik 25c suaugusiems, vaikams 10c. 
Bus duodama Įžanginė dovana. Ne
pamirškite atsilankyti. B.

(222-224)

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
tainėje. Prie tos pramogos ko
misija rengiasi su dideliu pa
sišventimu, kad juos padarius 
nepaprastai linksmus, ir kad 
patenkinus mūsų lietuviška 
publika. Tai bus tikrai liau
diškas parengimas, kuriame 
bus ne vienas, bet pustuzinis, 
“surprizes”. Prašome kitas or
ganizacijas įsitėmyti data ir ta 
diena nieko nerengti, o daly
vauti su mumis.
Ką Žmones Kalba apie “Lais

ves” Pikniką
šiais metais Philadelphijos 

“Laisvės” naudai piknike da
lyvavo didelis’ būrys Eastono 
gyventojų. Ne tik kad turėjo
me viena didžiulį busų (41 
pasažyrio įtalpa), bet dar ir 
pustuzinis pripildytų, mašinų. 
Viso buvo suvirš 80 asmenų. 
Iš pikniko grįžome labai link
smai ir patenkinti, ypatingai 
parko gražumu. Atrodo, jei
gu kitais metais rengėjai ims 
ta patį parkų, tai iš Eastono 
bus ne vienas, bet trys didžiu
liai busai. Vienas dalykas 
mums eastoniečiams nepatiko, 
tai prastas garsiakalbis. Visi 
apie ta blogai atsiliepė, nes 
programos, kad ir prie gerinu
sių norų, visai nesigirdėjo.

Rengėjams reiktų imti do
mėn dalyvavusios publikos 
baisa ir nenumoti ranka. 
Mums atrodo, /kad jeigu iš 
8,000 publikos tik nedaugiau 
kaip keli šimtai tegirdėjo trip 
rūpestingai prirengtų ir pai
kiai išpildytų programų, tai to
kia padėčia reiktų susirūpinti. 
Net kam aukos buvo renka
mos nesigirdėjo, kalbėtojo ne
sigirdėjo. O aišku, prie gero 
garsiakalbio būtų dešimts kar
tų daugiau aukų surinkta. Jūs 
esate geri gaspadoriai, d d. 
rengėjai, bet kartais ta jūsų 
ekonomija padaro daugiau 
nuostolių, negu lįaudos. ..

Tikimės, kad sekančiais me
tais draugai philadelphiečiai 
išklausys plačiosios publikos

PLYMOUTH, PA.
Plymouth’o Laisvų Kapų Bendro

vės susirinkimas įvyks 27-tą rugsė
jo, (Sept.), nedėlioj, 7-tą vai. vaka
re, A. Stravinsko salėje, 40 Perry 
St. Visi lotų savininkai ir šėrininkai 
kviečiami dalyvauti, taipgi turėkite 
su savim “Deeds”, nes be “Deeds” 
negalėsite balsuoti.—Pirm. M. Kalau- 
skas, Ižd. A. Valinčius. (222-224)

ATYDA1 DETROITO 
LIETUVIŲ!

Nedėlioj, 27 d. rugsėjo ($ept.) 
Aido choras, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 21 kp. ir ALDLD 52 
kp. rengia labai puikų, draugišką va
karą. Kad kuo draugiškiausiai pasi
linksminti ir paremti palaikymą
Draugijų svetainės. Bus duota skani 
įvairių valgių vakarienė, šokiai, ska
nūs gėrimai ir užkandžiai prie gėri
mo veltui.. .Kad palaikyti Draugijų 
svetainę ant toliaus, būtinai reikalin
ga parama mūsų draugių ir draugų. 
Likvidavimas Draugijų Svetainės, 
būtų didelis smūgis Lietuvių darbi
ninkų judėjime Detroite. Todėl pra
šome visus skaitlingai atsilankyti. 
Pradžia 6:30 vai. vak. 4097 Porter 
St. Kviečia Detroito Organizacijų 
Svet. Kom. (222-224)

ROCHESTER, N. Y.
Penkių Draugijų Suvienytas Fron

tas rengia vakarienę, rugsėjo 26 d., 
1936 m. Malonėkite visi dalyvauti va-j 
karionėj. Įžanga 50c. Bus gera mu
zika.—P. Žirgulis. (222-224)

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas ViŠniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)
I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

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 padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

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

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

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

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” naudai piknike, kuris 

įvyko rugsėjo 6-tą, Pitman, N. J., 
rasta sermėga (coat). Jeigu kas 
nors pametė, tai prašome atsiimti. 
Sermėga (coat) randasi pas drau
gus Morkūnus, 33 N. Ithan St., Phi
ladelphia, Pa. Buvo garsinta per 
Antanaitienės radio, bet kol kas nie
kas neatsišaukė. — Komisija,

BINGHAMTON, N. Y.
Draugai Sovietų Sąjungos (Friends 

of the Soviet Union) vietinis skyrius

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris. Prista
tome greit į Jčsų namus. Prašome 
įsitėmyti adiesą ir telefoną.

Tclefonuokite: EVergrccn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į 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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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Vartotojai Privertė 

Nupigini Pieną
Vartotojų boikotas atsiekė 

savo tikslo. Penktadienį Bor
den ir Sheffield kompanijų 
atstovai pranešė, kad kompa
nijos atšaukia pakėlimą pieno 
kainų po centą ant kvortos. 
Kainos buvo pakeltos 5 d. šio 
mėnesio.

Reiktų visiem įsitėmyti, ką 
gali padaryti organizuoti var
totojai.

Tuo tarpu farmeriai tebesi- 
rengia pieno streikui. Rengia
mo streiko vadai ir New Yor- 
ko miesto vartotojų atstovai 
atmetė patvarkymą, kuri s 
duotų farmeriams $2.90 už 
šimtą svarų pieno ir paliktų 
skirstymą pieno į šešias rūšis. 
Farmeriai griežtai nusistatę 
prieš rūšiavimą, jie reikalau
ja lygių kainų už visą pieną 
ir ne mažiau $3 už šimtą sva
rų.

“Daily Worker” Bus 
Rytmetiniu

Pradedant su šiuo pirmadie
niu angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker” pradės 
išeidinėti pusiaunaktį, o ne va
karais, kaip iki šiol. Reiškia, 
bus rytmetiniu laikraščiu, spės 
paduoti vėliausias vakaryks^ 
čios dienos popietines žinias4r 
galėsim jį gaut ant standų an
ksti rytą.

Norintieji gauti jį kasdien, 
užsisakykite pas standos savi
ninką, kad jums palaikytų ko
piją arba užsisakykit į namus, 
kur pristatys anksti rytą, prieš 
einant į darbą. Norint gauti į 
namus, pasiųskite užsakymą: 
Daily Worker, 35 E. 12th St., 
New York City, paduodami 
savo pavardę, apartmento nu
merį ir antrašą. Užsimokėsit 
pristačiusiam laikraštį 18c į 
savaitę už “D. W.” ir 5c už 
“Sunday Worker.” Galite už
sisakyti abu arba bile katrą 
vieną atskirai.

Malioriai Pikietavimu 
Garsins Uniją

Maliorių .unija ves masinį 
vajų įtraukimui unijon neor
ganizuotų maliorių. Vienu iš 
būdų supažindinimui neorga
nizuotų maliorių su unija bus 
vedami masiniai pikietai prie 
šimto didžiųjų nejudomo tur
to savininkų raštinių ir prie 
didžiųjų bildingų New Yorke, 
Bronx ir Richmonde. Vajų ve
da kovingoji Maliorių, Deko
ratorių ir Popieriuotojų Broli
jos 9-to Distrikto Taryba.

Šnapsas Bėgo, Kai Vanduo!
Pritraukti alkoholio kvapu, 

didelis būrys vyrų suėjo ties 
• garadžium, pradžioje 36th St., 

ir tėmijo, kaip policistai su
naikino $90,000 vertės alko
holinių gėrimų. Tai buvo but- 
legerių dirbiniai, kuriuos po
licija suėmė nuo 1928 metų 

. iki 1935 metų.
Dvylika policijos depart- 

mento darbininkų mėtė bon- 
kas Snapso į garadžiaus sie
ną. Prie sienos buvo pastaty
ta 30 pėdų ilgio aruodas ir 
sudužusios bonkos krito į jį. 
Išviso sunaikinta 6,000 galio
nų alkoholio, vertės $12,000 

■ ir 20,000 galionų snapso, ver
tės $80,000.

& - - - - - - - - - - - - -
Woodhavene budavojama 

nauja augštesnė mokykla — 
Franklin K. Lane High School. 
Ji aptarnaus 5,000 studentų ir 
kainuos $3,000,000 pabūdavo
te Manoma, ji bus atidaryta 
ateinantį metą, rudenį.

Šį Vakarą James W. Ford 
Kalbės Per Radio

Pirmadieni, 21 rugs., 10:45 
vakaro (N. Y. dienos šviesos 
taupymo laiku), James W. 
Ford, Komunistų Partijos kan
didatas j Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentus, kalbės per 
radio. New Yorke jo prakal
ba bus girdima iš stoties WE 
AF. Ji girdėsis po visą šalį iš 
National Broadcasting Co. 
stočių.

Kritikavo Žemas WPA 
Mokytoją Algas

Centralė Amatų ir Darbo 
Taryba, savo posėdyje, kriti
kavo naujo WPA administra
toriaus Somervell įsteigtą Ape
liacijų Tarybą ir reikalavo 
mokėti WPA mokytojam uni
jos nustatytą algų skalę. 
Taipgi nurodė nepakenčiamas 
WPA barberių algas.

James E. Barry, Centrales 
Tarybos paskirtas WPA Ko
miteto vedėjų, taipgi buvęs or
ganizuotų darbininkų atstovu 
Somervell įsteigtoj Apeliacijų 
Taryboj, pasiaiškino rezigna
vęs iš pastarosios dėlto, kad 
tokios rūšies taryba, kokia 
dabar ji yra, tik ant pajuokos 
pastatytų darbininkų reikala
vimus, o ne patenkintų. Jo pa
sielgimas užgirtas.

Mokytojų Lokalas 465 in
struktuotas susirinkime su Ba- 
rry išdirbti planus pravedimui 
reikalavimo mokesties po 
$1.35 į valandą, taipgi pasiųs
ta vietinei WPA administraci
jai reikalavimas tartis su mo
kytojais.

Gubernatorius Išteisino 
Prokurorą Geoghan

Gubernatorius Lehman iš
teisino Brooklyn© prokurorą 
Geoghan, pareikšdamas, kad 
Geoghan esąs “teisingas žmo
gus.” Tą jis pateisino “nebu
vimu įrodymų” prieš kaltina
mąjį. Bet daugelis tėmijusių 
kvotimus ir žinančių Geog- 
hano rekordą sako, kad prie 
to vedė politika. Ir labai drū
čiai pabriežiama, kad klaidin
ga politika. Progresyviai taip 
pat tikėjosi, kad Lehmanas 
paims nagan Geoghaną. Rei
kalavimai prašalint Geogha
ną iškilo sąryšyje su Druck- 
mano žydyste ir jo paleidimu 
žudeikų laisvais.

Garadžių Darbininkai 
Pradėjo Streiką

Penktadienio vakarą Bronx 
trafikas tapo kuo ne visai su
laikytas, kuomet pikietai už
klupo ir uždarė 450 garadžių. 
Tai buvo pirmas žingsnis ga
radžių darbininkų generalia- 
me streike.

Pirmadienį, tikimasi, strei
kas prasiplės į centralinį New 
Yorką, kur virš 600 garadžių 
bus uždaryta. Aprokuojama, 
kad pikiete bus apie 11,000 
darbininkų. Streikas sulaikys 
apie 300,000 automobilių.

Streikas šaukiamas prieš al
gų kapojimą ir bandymą įvest 
ilgesnes valandas ir sunkesnes 
darbo sąlygas.

IRT Darbininkai Įteikė 
Bosams Reikalavimus

Transporto Darbininkų 
Skyrius 1547 įteikė IRT virši
ninkams reikalavimus — de
šimties punktų programą. 
Reikalauja pripažint uniją, 
sugrąžint 10% algų (tiek buvo 
nukirsta 1933 m.), mokėti 
mažiausia $25 į savaitę, taip
gi laiką ir pusę už viršlaikį, 
ir sutrumpinimo valandų. 
Kompanija turi duot atsaky
mą iki 1 d. spalio.

Už Savaitės Prasidės 
Darbininką Kursai

New Yorko Darbininkų Mo
kyklos rudeniniai .kursai prasi
dės už savaitės, pirmadienį, 
28 rugsėjo. Registracija jau 
prasidėjus. Darbo unijų ir ma
sinių organizacijų siunčia
miems studentams duodama 
nupiginimas mokesties, nors 
ir visiems ji labai prieinama. 
Pasirinkimui desėtkai visokių 
pamokų. Klasių katalogą gali
ma gauti pareikalavus asme
niškai ar laišku.

Užsiregistuoti galima dar
bo dienom nuo 10 ryto iki 
8:30 vakaro; šeštadieniais — 
nuo 10 ryto iki 4 po piet. Vie
ta: 35 E. 12th St., New Yorke.

Trokmanai Laimėjo 
Algų Pakėlimą

Prekinių vežimų kėravotojų 
streikas tapo atšauktas, kuo
met samdytojai sutiko pakelti 
algas po 50c į dieną ir tęsti 
derybas kitų reikalavimų pa
tenkinimui. Šis pasiūlymas 
paskelbta po pasitarimo su 
majoru La Guardia. Pirmiau 
turėta kelios konferencijos 
tarp Pirklių Trokmanų Biuro 
ir Išvežiotojų ir Draiverių 
Brolijos, bet vis nutrūkdavo 
be pėdsakų. Streikas būsų, pa
lietęs 15,000 draiverių, kurie 
buvo pilnai tam pasiryžę ir 
reikalavo jį pradėti. Tas ir 
akstino bosus susitarti.

Girtumas prie Gero Neveda
Martinas Kočas, jaunuolis, 

gyvenantis 68 Hudson' Avc., 
pereitą šeštadienį buvęs išsi
gėręs ir grįždamas namo, 12 
vai. naktį, pradėjęs svaidyti 
plytomis į kaimynų M. Stankų 
krautuvės langus. Stankai yra 
Kočos artimi kaimynai, gyve
na skersai gatvę, 67 Hudson 
Ave.

Kuomet Stankienė jaunuo
liui pastebėjus padarytą žalą, 
jaunuolis ėmęs ją girtai kolio- 
ti. Jaunas vaikas, Stankienės 
sūnus, bandydamas užstoti 
motiną, pradegęs barti išsigė- 
rusį Kočą, bet tas pagriebęs 
Stankutį už sprando metęs ant 
gatvės. Toks jaunuolio tran- 
kymasis nepagirtinas.

Sakoma, jaunuolis mokinę
sis būti kumštininku, paskiau 
norėjęs gauti vietą policistu, 
bet to nepasiekė. Mes surasi
me daug panašių jaunuolių, 
kurie baigė mokyklas būti in
žinieriais ar kokiais kitais pro
fesionalais b n i amatininkais. 
Bet dabartinėj kapitalistinėj 
sistemoj negauna darbų pap
rasto amato darbininkai, ne
gauna nei profesionalai. Tas 
veda prie desperacijos ir gir
tuoklystės, o tada jau nebega
li geruoju sugyventi nei su sa
vo kaimynais.

Jaunimas turėtų jieškot iš
eities darbininkiškose organi
zacijose ir apšvietoj bei orga- 
nizuotoj kovoj prieš šią siste
mą, o ne girtybėj ir kovoj 
prieš kaimynų langus.

Reporteris.

TDA Išnaujo Rengiasi 
Clide Allen Bylai

Tarptautinis Dar b i n i n k ų, 
Apsigynimas išgavo naują tei
smą, sufrėmuotam jaunam ne
grui Clide Allen. Jisai buvo 
nuteistas jam primetamais ųž- 
puolinėjimo ir žaginimo mo
terų kaltinimais, kaipo “plak- 
tukinis,? kuris iš pasalų užpul- 
dinėdavęs moteris. Nors prieš 
jį jokių įrodymų nebuvo apart 

to, kad jis negras, tačiau tapo 
nuteistas kalėjiman. Teismas 
bus spalio mėnesį.

Amerikiečiai Matys Revol. 
Minėjimą Maskvoj

Devynioliktas metinis ap- 
vaikščiojimas 1917 metų So
vietų revoliucijos bus vienas iš 
įspūdingiausių. Lapkričio 7 d. 
visoj Sovietų Sąjungoj bus per
žvelgta viso meto atsiekimai 
industrijoj, moksle ir žemdir
bystėje.

Maskvos Raudonojoj Aikš
tėj įvyks milžiniška demon
stracija — apie du milionai 
maršuotojų paraduos pro Le
nino mauzolejų. Pro Uritsky 
Aikštę, Leningrade, praeis 
apie milionas darbininkų ir 
kareivių. Taip pat ir kituose 
didesniuose miestuose įvyks 
milžiniški paradai.

World Tourists, Inc., 175 
Fifth Ave., New York rengia 
laivu plaukimą į Sovietu, Są
jungą temyli tas iškilmes. 
Ekskursantai sustos Leningra
do, Maskvoj, Kharkov© ir 
Kieve. Iš New Yorko iš
plauks spalio 21, laivu RMV 
Queen Mary ir sugrįš New 
York an lapkričio 18 d., laivu 
S. S. Berengaria, po išbuvimo 
14 dienų Sovietų Sąjungoj, 
World Tourists, Inc, vadovys
tėje.

BROOKLYN, N. Y.

Trečia d i e n i o “Laisvėje,” 
rugsėjo 16 d., Buvęs labai ge
rai aprašė ALDLD 1-mos kp. 
pereito sekmadienio išvažia
vimą Forest Parke. Rengėjai 
to išvažiavimo turi dapildyti 
tą aprašymą pranešimu, kad 
surengime to smagaus išvažia
vimo daugiausiai pasidarbavo 
šie draugai-ės: Levanas, Leva- 
nienė, Pranaitienė ir Šoloms- 
kienė, prigelbstint kuopos val
dybai.

Varpo Keptuvė padovanojo 
didelį kepalą gardžios duonos 
tam išvažiavimui. Rengėjai ta
ria ačiū Varpo, Keptuvės savi
ninkams — A. Balčiūnams už 
auką. Komisija.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA FORNI-. 

ŠIUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forni š i u o t i 

kambariai šildomi garu. Gali 
gyventi ir vedusi pora. Renda 
$20.00 į mėnesį už kambarį. 
Valgį galima pasidaryti ant 
vietos, nes yra atskira kuknė. 
Namas randasi pusė bloko 
nuo krantų. Del daugiau in
formacijų, šaukite telefonu— 
Sheepshead 3-9559, arba už
eikite asmeniškai.

IG. SVILAINIS,
165 Irwin St., Manhattan 
Beach, Brooklyn, N. Y.

(222-241)

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Visų lietuvių komunistų susirinki
mas įvyks šį pirmadienį, 21 rugsėjo, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., ‘Brooklyne. Bus ra
portas iš Am. Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimo ir kiti svarbūs reikalai. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Fr. Biuras.
(221-222)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENeS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street ' Brooklyn, N. Y.

Policija suėmė tris taksių 
draiverius, kurie kaltinami ap
mušime Michael O’Regan. Nuo 
apmušimo jis ir mirė.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

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

Telefonas Evergreen 8-7179

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

Juozas Levanda
(LEVAN DA USE AS)

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsanulau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite, ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr * 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

ir pavienių.

■■■ n 1111111111 .. ..............

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knyg* 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsom 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi* 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA .

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

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

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tcl. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves 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 
skaniausių . kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cakę. Stollen, Doughnuts, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorf ir kainas.

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

TOWH HfRIBIHI —1

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Grahorystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693
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