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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Šiomis dienomis lankiausi 
Pittsburghe ir dalyvavau sve- 
timkalbių laikraštininkų pasi
kalbėjime su plieno darbininkų 
organizavimo kampanijos vadu 
Clinton Golden. Rytdienos “Lai
svėje” paduosiu šio pasikalbė
jimo turinį. Varde plieno darbi
ninkų Golden prašė nuoširdžiau
sios mūsų visų talkos. Jisai pui
kiai suprantąs tą rolę, kurią 
turės sulošti sveturgimiai dar
bininkai šiame pasimoj-ime su
organizuoti plieno pramonę.

Tegul tie Goldeno troškimai 
nebus suvilti iš mūsų pusės. Ji
sai prašė mūs, kad mes šiuo 
tarpu pasidarbuotumėme del 
fraternalių ir kultūrinių organi
zacijų konferencijos, kuri įvyks 
Pittsburghe spalių 25 d. Labai 
svarbu, draugai, kad šioje kon
ferencijoje turėtų atstovus kiek
viena lietuvių nacionalė organi
zacija ir kiekviena tos organi
zacijos kuopa, kuri randasi 
Pittsburgho apylinkėje.

Kiek suprantu, plieno darbi
ninkų organizavimo komitetas 
yra pasiuntęs pakvietimus taip 
pat Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje ir Rymo Katalikų 
Susivienijimui. Nejaugi šios 
dvi didelės organizacijos ir šį 
sykį atmes kvietimą prisidėti 
prie taip gražaus darbininkiš
ko darbo? Būtų labai skaudu...

“Matysite, kaip opozicija dar 
kartą turės laimėti,” sako mū
sų nelaimingasis Stasys Straz
das. Ir taip jis nuolatos laimi 
paskutiniais šešiais metais. Bet 
ką gi turi? Organizaciniai labai 
mažai — tik kelias kuopoles su 
kokiu šimteliu narių.

O dvasiniai? Well, dasilaimė- 
jo iki trockizmo! Nepavydime 
mes jam to “milžiniško” laimė
jimo.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Pitts
burgho kuopos sekretorius jau 
gavo knygą “Gamta ir žmonės.” 
Kai aš ten buvau, tai jisai bu
vo atsinešęs į prakalbas ir da
lino nariams. Pasidėjo ant sta
lo knygas ir sako apie jį susi- 
spietusiems draugams:

“Šiandien gavau knygą ir jau 
skaičiau. Pamylėjau aš ją iš 
pat sykio. Puiki knyga! Skaitai 
ir norisi toliau skaityti.

“Klausykite jūs, ar jūs ži
note, kiek beržui reikia vandens 
į dieną, idant jis gyventų, ne
nudžiūtų ?”

Visi draugai sužiuro, nutilo. 
Nė vienas neatsako. Visi pasi
juto prispirti prie sienos.

“Ot štai,” sako kuopos sekre
torius, paėmęs knygą “Gamta ir 
žmonės,” atsiverskite puslapį 13 
ir sužinosite. Ten sako: “Per 
dieną beržui reikia trisdešimts 
kibirų vandens, — tiek, kiek 
penkioms karvėms!”

Visi draugai likos nustebin
ti. Nė vienas nė nepagalvojo, 
kad beržas sugertų tiek baisiai 
daug vandens.

“Arba, žiūrėkite,” tęsia sekre
torius, “ant puslapio 16-to ra
site tokį antgalvį: žodis, ku
rio nėra žodyne. Kas žinote, ką 
tas reiškia?”

žinoma, nė vienas iš draugų 
nežinojo ir negalėjo jam atsa
kyti. Esu tikras, kad visi tie 
draugai, kurie ten buvo ir gavo 
“Gamta ir žmonės,” parėję na
mo griebsis knygą skaityti ir 
patirti tą ir šimtus kitų moks
liškų paslapčių, kuriomis ši 
knyga yra užkimšta.

Pittsburgho kuopos sekreto
rius duoda puikų pavyzdį kitų 
kuopų sekretoriams. Bandykite, 
draugai, patys šią nepavaduo
jamą knygą pirmiausia per
skaityti. Sužadinkite kitus kuo
pos narius ją skaityti. O ge
riausias būdas sužadinimui yra 
tas, kurį pavartojo Pittsburgho 
kuopos sekretorius.

O' aiw?
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SSRS Lėktuvais Perkelta
5,200 Kareivių

MASKVA. — Per Raudo
nosios Armijos manevrus 
Maskvos apskrityj, Sovietų 
lėktuvai vienu sykiu para
šiutais nuleido 5,200 karių 
anapus tariamo “priešo” 
fronto, kad atakuotų jį už
pakalin. Su kariais nuleis
ta lauko kanuolės, kulka- 
svaidžiai ir reikalingi šovi
niai.

Užsieniniai koresponden
tai rašo, kad lėktuvų debe
synas stačiai aptemdė pa
dangę.

Leningrad.—Sovietų Bal
tijos laivyno admirolas Gal- 
ler su augšta pagarba atsi
liepė apie Raudonojo Laivy
no, ypač submarinų, gabius 
manevrus.

Lokautas prieš 10,000 
Gumos Darbininkų

AKRON, Ohio. — Good- 
rich automobilių gumų kom-“ 
panija įvedė lokautą prieš 
10,000 savo darbininkų: lai
kinai visiškai uždarė savo 
fabrikų duris. Kompanija 
norinti pribausti darbinin
kus už tai, kad jie tūluose 
skyriuose pravedė vadina
mus sėdėjimo streikus — 
sėdi prie mašinų ir nedirba.

Kompanijos vice - prezi
dentas T. G. Graham skun
džiasi, kad tokie sėdėjimo 
streikai buvo “perdaug 
iėję i madą.” Bet tikroji 
šio lokauto priežastis ir tik
slas, tai išardyt Gumos Dar
bininkų Uniją. Nes ir pats 
Graham rugs. 23 d. pareiš
kė: “Mes neleisime jokiai 
organizacijai (unijai) dik
tuoti, .kokiomis sąlygomis 
pas mus darbininkas turi 
dirbti; mes nepasiduosime 
įsakymui, kad visi darbinin
kai turi priklausyti unijai.”

Kaip Atrodo Vidutinis 
Amerikos Piktadaris

KANSAS CITY, Mo. — 
Suvažiavę į konferenciją 
įvairių miestų policijos vir
šininkai šitaip nupiešė vidu
tinį Amerikos ir Kanados 
kriminalistą:

Tinginys, pasipūtėlis, ne
daug pramokintas; nori ge
rai pasirodyt savo mergi
nai.

Dauguma plėšikų ir kito
kių kriminalistų yra jau
nuoliai, nuo 18 iki 24 metų 
amžiaus. Paprastai jie pa
eina iš neturtingų šeimynų, 
daugelis iš persiskyrėlių. 
Negaudami pinigų automo
biliams ir šiaip pasilinksmi
nimam, pradeda vogti, na, ir 
žudyti.

Bet policiniai žinovai ne
pastebėjo vieno dalyko, — 
kad negalėjimas gauti dar
bo laike šio krizio priverčia 
daugelį jaunuolių vogti ir 
plėšti ne tik pasismagini
mams, bet pačiam gyvybės 
palaikymui.

Seville, Ispanija. — Fa
šistai skleidžia girdus, būk 
respublikos kariai Leridoj 
sukilę ir perėję į fašistų pu-
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Amerikos Legionieriai
Už Deportavimą Ko
munistų ir Kt. Ateivių 

----------------------- M.........................................................................................

REIKALAUJA IŠMEST 
ATEIVIUS Iš PAŠALPI- 

NIŲ DARBŲ

CLEVELAND, Ohio. — 
Fašistuojanti vadai karinin
kai rugs. 23 d. pervarė eilę 
prieš-darbininkiškų ir prieš- 
ateiviškų rezoliucijų suva
žiavime Amerikos Legiono, 
kuris daugiausia susidaro iš 
buvusių kareivių, tarnavu
sių laike pasaulinio karo. 
Priimtos rezoliucijos yra to
kios:

Nutraukt pirštų antspau- 
•dus visų nepiliečių ateivių; 
deportuot ateivius iš Ame
rikos, k a d ir už paprastų 
įstatymų peržengimą; ne
duot ateiviams paskolų iš 
valdiškos Paskolų Korpora
cijos Namų Savininkams; 
pašalint visus ateivius iš 
valdiškų pašalpinių darbų, 
iki jie nepaduos aplikacijos 
išsiimt bent pirmąsias pilie
tybei popieras; padidint 
tarnautojų skaičių ateivy- 
bės skyriuje, idant geriau 
išgaudytų ir deportuotų ne
pageidaujamus ateivius; iš- 
bugdyt iš Amerikos nepilie- 
čius komunistus.

Amerikos Legiono valdy
ba šiuos sumanymus įteiks 
Jungtinių Valstijų kongre
sui.

Toliau reakciniai legionie
rių vadai savo pervarytame 
nutarime siūlo, kad kongre
sas padidintų nuolatinę ša
lies armiją, užgirtų 210,000 
vyrų milicija (dažnai nau
dojamą streikam laužyti); 
kad nutartu laikyt 120,000 
atsargos oficierių ir k a d 
kiekvienais metais dar po 
30,000 vyrų būtų išlavinta į 
atsarginius oficierius.

Legionierių suvažiavimas 
taipgi nutarė, kad šalies 
kongresas paskirtų daugiau 
pinigų didinti karinį šalies 
oro laivyną ir mechanizuot 
ir motorizuot visą armiją.

Geltonieji Laimėjo Ma
šinistų Suvažiavime
MILWAUKEE, Wiscon- 

sin. — Suvažiavimas Tarp
tautinės Mašinistų Unijos 
vienbalsiai • parėmė Roose- 
velto kandidatūrą į prezi
dentus ; atmetė pasiūlymus 
užgirt Farmerių-Darbo Par
tiją. Už Frazier-Lundeen 
socialės darbininkų ir be
darbių apdraudos bilių betgi 
balsavo 89, o prieš 131.

Geltoniesiems vadams pa
vyko užpumpuot suvažiavi
mą, kad užgirtų suspendavi
mą 10 didžių unijų iš-Darbo 
Federacijos už tai, kad jos 
priklauso prie Industrinių 
unijų Organizavimo Komi
teto.

Seville, Ispanija. — Fa
šistai skelbia, būk Ispanijos 
respublikai tarnaują 130 už
sieninių lakūnų.

Lietuvoj Labai Brangsta 
Maisto Produktai

KAUNAS. — Sąryšyj su 
šių metų mažu derlium ir 
sudarymu sutarties su Vo
kietija, nepaprastai brangs
ta maisto produktai Lietu-

Liaudies Milicininkai 
Gali Sumušt Fašistus 

Madrido Fronte
SSRS Įkalino Fabriko Vedė

jus už Silpnus Krėslus

MASKVA. — Miesto teis- 
mas pasiuntė trims metams 
į kalėjimą krėslų fabriko 
vedėją ir penkiems metams 
to fabriko direktorių už tai, 
kad viename susirinkime su
lūžo 46 krėslai, pagaminti 
tame fabrike. Tai pamoka 
lengvosios pramonės vedė
jams, kad turi gerint dirbi
nius.

Japonija Rengia Armiją 
Karui prieš Chiniją

SHANGHAI, rugs. 24. — 
Japonijos karo laivai iškėlė 
tūkstančius savo marininkų 
į Chinijos miesto Shanghai 
dalį Hongkew po to, kai keli 
asmenys, apsivilkę chiniš- 
kais drabužiais, nušovė vie
ną japonų jūrininką ir su
žeidė du.

Japonų marininkai daro 
kratas pas chinus namuose, 
teatruose, valgyklose ir vi
sur. Suėmė vieną chįną, pas 
kuri rado revolverį.

Japonija šaukia armijon 
atsarginius, muštruoja ka
rių pulkus, prirengia tan
kus. Ruošiasi išnaujo užpult 
Chiniją.

Ethiopijos Delegatai
Priimti Tautų Lygoje

. GENEVA. — Tautų Ly- 
gos mandatų komisija rugs. 
23 d. vienbalsiai patarė pri
imti Ethiopijos atstovus 
kaip reguliarius delegatus 
šiam lygos susirinkimui.

Susirinkimas 39 ” balsais 
prieš 4 priėmė ethiopų dele
gatus; šeši balsai susilaikė. 
Sovietų atstovas Litvinov 
neatlaidžiausiai reikalavo 
priimti Ethiopijos atstovus. 
Anglijos ir Franci jos dele
gatai taipgi balsavo už eth
iopų priėmimą.

ROMA, rugs. 24. — Pra
nešama, kad Mussolinis pa
sirengęs tuojaus - ištraukt 
Italiją iš Tautų Lygos todėl, 
kad Lygos susirinkimas pri
ėmė Ethiopijos .delegatus. 
Pirm to Mussolinis turėjo 
slaptą pasitarimą su Vokie
tijos ambasadorium Romoj.'

Gibraltar. — Ispanijos fa
šistai praneša, kad jie užė
mę Morro del Pilar ir Villa
nueva miestelius Malagos 
provincijoj.

Madrid, rugs. 24. — Res- 
publikiečiai atidarė Alber- 
che upės tvenkinį, idant už- 
plukdyt San Martiną ir tuo 
būdu užkirst kelią susijungt 
fašistų armijoms už 36 my
lių į vakarus nuo Madrido.

voj. Pavyzdžiui: 1 kilo, (bis- 
kį virš 2 svarų) lašinių se
niau buvo 1 litas 60 centų; 
dabar 2 litai 20 centų. Sme
tona buvo 80 centų, o dabar 
1 litas 20 centų. Taukai pir
miau buvo 1 lt. 80 centų, o 
dabar 2 lit. 50 centų. Ru
giai vasarą kaštavo centne
ris apie 5 ar 6 litai; dabar 
jau 11 ar 12 litų, ir t.t

EXTRA!
ISPANŲ RESPUBLIKIE- 

ČIAI PASKANDINO 
DAUG FAŠISTŲ

MADRID, rugs. 24. — Is
panijos respublikiečiai ati
darė Alberche upės vanden- 
puolio tvenkinį; užplukdė 
vandeniu Talaverą, Santą 
Olallą, Quismondo ir Ma- 
quedo sritį į pietų-vakarus 
nuo Madrido; paskandino 
didelį skaičių fašistų karių 
su kanuolėmis ir kitais gin
klais bei amunicija. Taip 
Liaudies Frontas pakrikdė 
fašistų armijų bandymą su
sijungti ir bendrai žygiuoti 
prieš Toledo..

Trys respublikiečių karių 
dideli būriai iš trijų pusių 
ima kaip į reples fašistus 
Torrijoz’e.

WASHINGTON, rugs. 24. 
—Senatorių komisija, tyri
nėjančioj i fabrikantų veik
lą prieš streikierius ir uni
jas, atrado, jog per paskuti
nius trejus metus kompani
jos sunaudojo už $466,913 
nuodingų, ašarinių dujų 
bombų prieš darbininkus 
streikuose.

DES MOINES, Iowa. — 
Radio kunigas Coughlin sa
vo kalboj atvirai pareiškė, 
kad jis “pasirenka kelią į 
fašizmą.” Pasigyrė, kad 
pats imtų šautuvą ir eitų 
šaudyt komunistų, jeigu bū
tų išrinkta komunistinė (su
prask, darbininkišk e s n ė ) 
valdžia Amerikoj. Coughlin 
rėkė, kad demokratija j a u 
esanti nusmelkta mirt.

Automobilis Lėktuvas
PHILADELPHIA, Pa. — 

Tapo išbandytas automobi- 
lis-lėktuvas. Jis varomas 
propeleriu, turi tris ratus ir 
juo galima keliu važiuot 
kaip paprastu automobiliu. 
Prie to automobilio yra iš 
viršaus pritaisyti trys su
glausti sparnai. Smarkiau 
automobilį paleidus, spar
nai atsiskleidžia, išsitiesia 
ir automobilis pakyla oran. 
Jis gali skristi 100 mylių 
per valandą.

Madrid, — Respublikos 
gynėjai atėmė iš fašistų 
Guadaltaria, Tocor ir Hue- 
Lor-Santillan Granados sri- 
tyj.

Ispanų Fašistai Atiduotų 
Salas Nariam ir Italijai

LONDON. — Jeigu lai- 
mės Ispanijos fašistai, j i e 
atiduos Italijai Balearic sa
las, o Vokietijai Kanarių 
salas už gaunamus iš Mus- 
solinio ir Hitlerio lėktuvus 
ir kitus karo pabūklus. Por
tugalija užleis Vokietijai sa
vo Azores salas; už tai Ispa
nijos fašistai duos Portuga
lijai dalį Ispanijos provinci
jos Galicijos.

Taip rugs. 23 d. raporta
vo Anglijos seimui Darbo 
Partijos delegatai, sugrįžę 
iš Ispanijos. Socialistas Is
panijos karo laivyno ir or- 
laivyno ministeris Ind. Prie
to tvirtina, kad Ispanijos 
fašistai jau pasirašė tokias 
sutartis su Hitleriu, Musso- 
liniu ir Portugalijos valdžia.

Įvairios žinios
Toledo ,Ispanija, rugs. 24. 

— Respublikos milicininkai 
ir orlaiviai sustabdė fašistų 
ofensyvą prieš Toledo. 20 
valdžios lėktuvų nuvijo fa
šistų lakūnus.

Madrid, rugs. 24. — Res
publikiečiai ’ atėmė atgal iš 
fašistų kelis miestelius prie 
Toledo kelio.

Šiaurinis Frontas, Ispani
ja, rugs. 24. — Valdžios lėk
tuvas 500 svarų bomba pra
mušė viršų naujo fašistų 
šarvuotlaivio “Canarias.”

Oviedo srityj sukilo būrys 
fašistų kareivių, siunčiamų 
prieš respublikiečius, ir už
mušė savo komandierių.

Huesca-Saragossa fronte, 
Ispanijoj, liaudies milicinin
kai atmušė fašistus ties 
Tierz; pastarieji bėgdami 
paliko šarvuotą automobilį 
ir 70 šautuvų. Būrelis priešo 
kareivių perbėgo į respub
likiečių pusę.

Ispanų liaudies frontiečiai 
atmušė įnirtusias fašistų 
atakas ties Avila. Fašistai 
taipgi sumušti prie Punta- 
mara.

Madrid, rugs. 24. — Ispa
nų liaudies milicija smar
kiai atmušė atgal fašistus 
ties Maqueda.

AUKOS KOMUNISTU 
PARTIJOS RINKIMŲ 

KAMPANIJAI
Ona ir Stasys Titanis $2.00 
M. L. Brooklynietis .. 1.00

k

LIAUDIES FRONTAS SU
MUŠĖ FAŠISTUS . 
GUADARRAMOJE

HENDAYE, Franc.—Be
šališki tėmytojai iš Madri
do fronto tvirtina, kad res
publikiečiai ten galį ne tik 
atmušt, bet ir sumušt besi- 
briaujančius fašistus ir lai
mėt karą prieš juos.

MADRID, — Liaudies 
Fronto milicininkai nepa
prastai smarkiai supliekė 
fašistus Guadarrama kalnų 
fronte tarp Gascones ir Na- 
varedonda. Tuo būdu fašis
tai tapo toliau nuvyti nuo 
šaltinių, teikiančių Madri
du! vandenį. Mušyj liko nu
kauta bei sužeista 400 fašis
tų.

Ispanijos Fašistų Pas
kalai ir Pagyrai

• TALAVERA, Ispa n i j a, 
rūgs. 24. — Fašistai genero
lo Franco stovykloj giriasi, 
būk pryšakinė dalis jų ar
mijos jau esanti tik už 18 
mylių nuo sostinės Madri
do. Jie paleido gandus, būk 
Ispanijos prezidentas Aza- 
na esąs linkęs pasiduot; tik 
ministeris pirmininkas so
cialistas Largo Caballero 
reikalaująs tęsti karą prieš 
fašistus.

Fašistai per savo radio 
skelbia, būk jų karių pir
mieji būriai jau pasiekę To
ledo priemiesčius ir jau ko
voju gatvėse su respublikie- 
čiais.

Sidney Hillman Smerkia 
Hearsto Išmislus

NEW YORK. — Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos prezi
dentas Sid. Hillman pasmer
kė Hearstą už jo išmislus, 
būk Rooseveltas veikiąs iš
vien su komunistais. Č i a 
Hillman taipgi pasigyrė, 
kad jo unija (vadai), re
mianti Rooseveltą, visados 
kovojo “prieš komunizmą, 
lygiai kaip ir prieš fašiz
mą.” c-

Fašistai Laimėsią Karą, Italy 
ir Nariy Lėktuvais

SEVILLE, Ispan i j a. — 
Fašistai didžiuojasi ypač 
savo oro laivynu, kad jeigu 
ne kuom kitu, tai orlaiviais, 
jie laimėsią pergalę.—Tie 
jų orlaiviai, kai žinoma, yra 
gauti daugiausia iš Italijos 
ir Vokietijos. ’

San Sebastian, rugs. 24.— 
Fašistai skelbia, būk Liau
dies Fronto milicininkai Bil- ' 
bao prieplaukos mieste, 
šiaurinėj Ispanijoj, “jau 
sutinką pasiduot.”
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Voldemaras Prašo Paleisti Jį iš 
Kalėjimo

Kauno spauda praneša, kad Augusti
nas Voldemaras, Lietuvos hitlerininkiš- 
kų fašistų vadas, padavęs prašymą buvu
siam savo kolegai Smetonai paleisti jį iš 
kalėjimo.

Girdi, jis norįs pasigailėjimo ir paža
dąs, paliuosuotas, nebūti Lietuvoj, bet 
vykti užsienin, kur “dirbtų išimtinai 

j mokslo srity j.”
Labai galimas daiktas, kad Smetona 

Voldemaro prašymą patenkins. Dau
giau: gaJimas daiktas, jog už Voldemaro 
pečių stovi Hitleris, kuris darys spaudi
mą ant Smetonos, kad Augustinėlį pa
leistų iš kalėjimo. Nuvykęs Vokietijon, 
Voldemaras, aišku, tebevarys savo darbą, 
kaip varė, t. y., darbą už suhitlerinimą 
Lietuvos.

Kaip jau ne kartą mes rašėme, Sme
tona hitlerininkams duosniai ištiesia ran
ką, o tuo pačiu sykiu šimtus priešfašisti- 
nių kovotojų tebekankina kalėjimuos, ki
tus kemša į kalėjimus, o dar kitus — 
šaudo.

Persergėti Lengvatikius
Mes gavome Plungės (Lietuvoj) Liet. 

Komunistų Partijos Rajono Komiteto la
pelį, dalinamą minėto j srity j. Lapelis 
įdomus. Jis skelbia:

Paskutiniu laiku sąryšyj su augančiu re- ' 
voliuciniu darbininkų ir valstiečių judėjimu, 
policija griebiasi negirdėto teroro ir provo
kacijų. Bajorų ir Telšių kalėjimai nuolat 
perpildyti darbo žmonėmis. Desėtkai žmo
nių turi kęst po policijos priežiūra. To fa
šistams dar permaža; mato, kad areštais ir 
kalėjimais neįbaugins, sugalvojo kitą būdą, 
kaip’provokuot darbininkus, įnešt nepasiti
kėjimo sąmišį mūsų eilėse.

Suiminėja po 10-15 visai nekaltų žmo
nių, verčia pasirašyti, kad nepriklausys 
Kompartijai, kad, jei pastebėtų komunistinį 
veikimą, pranešt jiems ir tt.

Tie žmonės nieko blogo nemanydami, kad 
tik išsisukt iš policijos rankų, kad nepra
rast darbo tarnystės, pasirašo. Toks kelias 
yra labai slidus. Kiekvienas doras darbi
ninkas, kuris tiki proletarinės revoliucijos 
laimėjimui, kuris nenori suteršt savęs judo- 
šiaus vardu, kuris gal šiandien negali prisi
dėt prie aktingo revoliucinio darbo, bet ku
ris rytoj revoliucijai laimėjus, norės tapt 
vienu socializmo statytojų, ir tas, kuris no
ri pasHikt nuošaliai kovos — neturi duot 
žvalgybai įkalbėt, įbaugint. Neturi pasira
šyt, kad nepriklausys prie komunistų, kad 
pranešiu ką sužinojęs apie juos. Pasirašyt 
tik, kad nepriklaušot ir nieko nežinot. Ge
riau visai nepasirašyt, to priverst neturi 

. teisės.
Kas pasirašys, kad praneš ką sužinojus 

apie komunistus, bus paskelbtas revoliuci
nėj spaudoj kaipo judošius. Kas nenori sa- 
vo likimą surišt su policija, kas tiki darbi
ninkų klasės laimėjimui, tesilaiko augščiau 
minėtų nuostatų.

* Vadinasi, įpuolusi desperacijon, fašis
tų valdžia griebiasi naujų priemonių su
turėjimui anti-fašistinės kovos. Plungės 
Raikomo draugai gerai padarė įspėdami 
lengvatikius ir baihus žmones.

tuos pinigus Lenkija sustiprins savo 
strategiškas pozicijas Vokietijos pasie
nyj, sustiprins armiją. Be to, Lenkija 
atsteigs draugiškesnius ryšius su Čecho- 
slovakija.

Franci ja ir Anglija pareiškė, kad jos 
nieku būdu nestos Hitlerio siūlomon są- 
jungon prieš Sovietus. Italija kol-kas 
tyli, bet, menama, jog ir ji nenutrauks 
ryšių su Sovietais ir nebandys įeiti į 
glaudžią vienybę su Vokietija.

Be to, Vokietijos vidujine padėtis yra 
kritiška: su 1 d. lapkričio mėn. Vokieti
joj įvedama tūliems maisto produktams 
kortelės. Sekanti žiema Vokietijoj bus 
nepaprastai sunki.

Taigi tas šūkavimas, tas Hitlerio sie- 
lojimasis, pasirodo, nebuvo toks jau par 
vojingas, kaip Tūli manė. Gal dėl tų sa
vo netaktiškumų, skelbiama, Hitleris pa
sitrauksiąs iš premjero (kanclerio) vie
tos ir ją pavešiąs Goeringui, savo arti
mam sėbrui. Hitleris, esą, pasiliksiąs tik 
šiaip sau fuerheris (lyderis).

Kada “Progresyviai” Pasirodo, 
Kuo Beesą

“Vilnis” rašo:
Illinois Progresyvių Mainierių Unijos 

konvencija tik ką pasibaigė miestely Gilles
pie. Šios unijos vadovybė nesidangsto jau 
net fygos lapu. Ji darosi atvirai reakcine.

Konvencijai buvo pasiūlyta rezoliucija, 
kurioj sveikinama didvyriškas heroizmas ir 
solidarumas Ispanijos liaudies. Rezoliuci
jos autoriai pasižada temti Ispanijos kovo
tojus moraliai ir materialiai.

Progressive Miner (tos unijos organas) 
praneša, jog ta rezoliucija buvo atmesta di
džiuma balsų, vaduojanties tuo “argumen
tu,“ kad nereikia, esą, kištis į svetimų šalių 
reikalus. Tai jau dešiniau už visas 
“Green’o filosofijas.’’

Dabar, kada iš Amerikos Darbo Federa
cijos suspenduota visa eilė stambių unijų, 
jų tarpe ir United Mine Workers, tai reak
cionieriai iš Prog.resyvės Unijos barškina į 
Amerikos Darbo Federacijos vadovybės du
ris, kad juos įsileistų Federacijom Jie, 
mat, joje “atstovaus“ mainierius.

Tuo pačiu sykiu ta vadinamoji Progresy- 
vė Unija garsina republikonų agentą kong- 
resmaną Lemkę, kviečia jį su prakalbomis, o 
sayo organe talpina jo straipsnius.

Nedaug laiko tereikėjo, kol Keck’ai ir 
Thrush’ai (tos unijos “vadai“) galutinai 
pavirto sąmoningais reakcijos agentais.

Persivertėlių visuomet buvo ir bus!
Jeigu tie žmonės kada nors kovojo 

prieš Lewisa iš kairės, tai šiandien jie 
puola jį jau iš dešinės!

Socialistų Partija Kabutėse
Tarpe Amerikos Socialistų Partijos ir 

jos atskilusios dalies, kuriai vadovauja 
dešinsparniai Waldman-Oneal ir kiti, teb
eina labai aštri kova. Dažnai įvyksta 
beveik fiziškų susirėmimų mitinguose; 
valstijinės konferencijos (Pa., Conn.) ir 
organizacijos skaldomos; abiejų grupių 
organai vaišinasi nepavydėtinais būdvar
džiais.

Keista, tačiau, kad dešinieji, su Onealu 
priešakyj, per savo laikraštį “New Lead
er” Socialistų Partiją deda į kabutes 
(”), svetimženklius. Jie bando ją pa
juokti ir duoda suprasti, būk toji Parti
ja nėra partija. Tai nerimtas dalykas. 
Tai parodymas iš dešiniųjų pusės tam 
tikro jonvaikiškumo.

Amerikos Socialistų Partija visvien 
yra partija, su keliais tūkstančiais narių. 
Tiesa, ją šiuo tarpu smarkiai graužia 
trockistai “iš vidaus,” bet su laiku, vei
kiausiai, jinai susipras ir nuo jų apsiva
lys. Tuomet partija dar galėtų augti.

Visvien gaila, kad darbininkų judėji
me pasireiškia toki įvykiai. Kada darbo 
žmonių vienybė labiausiai reikalinga, de
šinieji ardo ją visu smarkumu.

Kauno Kronika
(Nuo mūsų spec, koresp.)
Kaune plinta žinios, kad 

busimoji fašistą konstitucijos 
reforma sieksianti sudaryti 
“korporacinę valstybę.“

Lietuvos korporacinės san
tvarkos planą fašistai pasisko
linsią iš italų, pas kuriuos mo
kytis buvo nuvykęs nevienas 
žymus Lietuvos fašistas.

“Inkaro“ gumos fabriko an
trosios pamainos daug darbi
ninkų išmesta iš darbo už 1 
rugsėjo streiką. Vien 7-1X į 
fabriką priimta 13-ka naujų 
merginų — išmestąją vieton. 
Išmesta daugumoj moterys ir 
merginos.

žymi dalis vyrų areštuoti. 
1-IX fabriko kontoroje tučtuo
jau buvo areštuotas darbinin
kas špakauskas už mašinų 
sustabdymą streikui prasidė
jus.

To fabriko darbininkas 
šochotas, areštuotas prieš pat 
1-1X. karo komendanto yra 
nubaustas 2 mėn. kalėjimo.

* ______
Kainos Vis Kyla

Kainos maisto produktams 
vis kyla ir provincijos mies
tuose. Laikraščiai praneša iš 
žemaičių centro Telšių, kad 
“pabrango maisto produktai. 
Ypač brangūs mėsos dirbiniai 
ir pieno produktai.“

Fašistų vyriausybė su savo 
kainų tvarkytoju kainų kili
mą remia įr patys kelia. “Lie
tuvos Naujienos” Nr. 206 ra
šo: “Kainų tvarkytojas jau 
artimiausiomis dienomis leis 
pakelti aliejaus išspaudą kai
nas.“

Aliejaus išspaudos vartoja
mos pašarui.

Rugsėjo 7 d. tas pats kainų 
tvarkytojas pakėlė sėlenų kai
ną. Sėlenos taip pat vartoja
mos pašarui-pieningoms kar
vėms. Tuo pačiu laiku pakel
tos ir odos kainos.

Mieste pragyvenimas brang
sta. Ypač sunkėja rudenį bu
tų reikalai: suvažiavus vasa
rotojams, moksleivijai ir kt.— 
butų nuomos kainos kyla.

Darbininkai jau imasi kon- 
trakovos. Kol kas ši kova tepa
sireiškia memorandumais, pa
reiškimais, skundais darbo 
rūmams. Darbininkai reika
lauja pakelti minimalinius už
darbius. Tenka laukti, kad ši 
kova išsilies į plačią streikų 
kovą, kuri neapsiribos vien at
sakymu į buržuazijos puolimą 
kainų frontu, streikų kova virs 
atsakymu į fašizmo puolimus 
politinėj srityj.

Bylos, Areštai

Apeliaciniai rūmai 5-9-IX 
Klaipėdoje išvažiuojamoje se
sijoje išviso teisė 17-ką politi

nių bylų. Dauguma jų—vokie
čių hitlerininkų bylos. Tarp 
kitų teisė visą eilę bylų, su
darytų darbininkams kalti
nant už komunistinę darbuo
tę:

Pranas Sekmeckas už laiky
mą savo kambary komunisti
nio turinio atsišaukimų, nuteis
tas 5-kiems metams kalėjimo. 
Fašistų spauda skelbia, kad jis 
“prisipažinęs kaltu.“

Jonas Gusikis, Telšių mies
to darbininkas nuteistas 5 mt. 
kalėjimo už komunistinių at
sišaukimų platinimą.

Pranas Dulkinas ir Chaimas 
G rilius—klaipėdiečiai—už lai
kymą slaptos spaustuvėlės, 
kurtąja buvę spausdinami ko
munistinio turinio atsišauki
mai—nubausti po 7 metus ka
lėjimo. Fašistai skelbia, kad 
rašomąją mašinėlę spaustuvės 
reikalams jie buvo pavogę iš 
vienos firmos.

Kauno apylinkėj areštuoti 
du vaikai: 15-kos metų Kle
mensas Pūras ir 12-kos metų 
Antanas Pūras; žvalgyba juos 
atidavė ekspertyzai ištirti vai-
kų protą. Vaikai areštuoti są
ryšyj su “seimo“ rinkimais. 
Birželio mėn. Rumšiškės kely
je buvę išklijuota komunisti
nių atsišaukimų, šaukiančių 
prieš seimą, žvalgyba, nieko 
kito nebesurasdama, griebėsi 
šių dviejų vaikų. Matyt, koks 
šnipelis, norėdamas uždirbti 
pusbonkiui—įskundė vaikus.

Darbininkai ir Fašistą Šventė

Darbo rūmų kultūrkliuban 
8-1X fašistai sukvietė fašistų 
šventę švęsti neva darbinin
kus. Susirinko apie 700 žmo
nių, daugumoje tarnautojų, 
buvo vienas^ kitas ir darbinin
kas iš. nesusipratusių sluoks
nių. V. Bičiūnas skaitė paskai
tą. V. Bičiūnas, matyt, bando 
nukonkuruoti federantą Am- 
brozaitį, lysdamas į darbinin
kų eiles. Nesenai tas Bičiūnas 
(lenkas, o “didelis“ Lietuvos 
šovinistas) suorganizavo neva 
darbininkų teatrą.

Po paskaitos, buvo šokiai, 
kurte bene labiausiai ir suvi
liojo vieną kitą jauną darbi
ninką ir amatninką.

Kai kuriuose fabrikuose 
8-IX darbininkai buvo pradė
ję darbą, bet užpuolė polici
ja. Visoj eilėj trikotažo fabri
kų surašyti darbininkams pro
tokolai.

Į taikos kongresą ir Lietu
vos fašistai buvo pasiuntę sa
vo delegatus: prof. Jonyną ir 
buv. “Lietuvos Aido“ redak
torių Vai. Gustainį.

Lietuvos darbininkija su 
jais nieko bendro neturėjo. 
Kongreso rėmimo darbą atli-

ko visai atskirai.

Spalių 2 d. įvyks kraugerių 
bandos — poli cijos šventė, 
šventės iškilmių centras — 
Kaune, į kur suvažiuos polici
ninkų bandos iš provincijos. 
Be ko kito—įvyks šautuvų šau
dymo rungtynės ir revolverių 
šaudymas.

Dabar jau Mickevičiaus slė
nyj, kur įvyks šaudymas, po 
2-3 policininkus treiniruojasi 
šaudyti iš revolverių, kad vėl 
kada nors galėtų taikliau šau
dyti į liaudį.

Del Lietuvos Išeivių Areštų 
Birobidžane

Lietuvos fašistų laikraščiai 
rašo, kad “Birobidžane buvo 
suimti šeši Lietuvos išeiviai— 
žydai. Jie apkaltinti nusižen
gę proletarinei sąžinei dar 
jiems būnant Lietuvoje. Da
bar šie šeši žydai, kurių vie
nas buvo plačiai žinomas 
“negro“ vardu, ištremti į So- 
lovkų koncentracijos stovyk
lą-” *

“Lietuvos žinios“ vėl rašo, 
kad Lietuvoje esą gauta laiš
kų iš Birobidžano, kuriuose 
pranešama, kad esą areštuota 
visa eilė išeivių iš Lietuvos, 
kaltinamų trockizmu.

Jūsų korespondentui, pasi
teiravus, teko patirti, kad tik
rai yra areštuotų visa eilė, ku
rie Lietuvoj yra sulošę nelem
tas roles, tuo padėdami fašiz
mui ardyti revoliucionierių ei
les. Vieni iš jų yra pasižymė
ję garsiojoj Varnių koncen
tracijos lagerio opozicionierių 
veikloje, kiti dezertyravę iš 
re v. judėjimo ir tt. Savaime 
aišku, kad klasiniam priešui 
į tokio supuvusio elemento ei
les įlysti buvo lengva. Birobi
džane gi savo laiku buvo su
rasta Rumunijos išeivių tarpe 
net špionažo lizdų.

Tiek kiek aš čia Kaune tu
riu žinių—reikėtų peržiūrėti ir 
kitas išeivių iš Lietuvos vietas. 
Man yra žinoma, kad vienas 
iš Odesos rašo namiškiams į 
Kauną laiškus, skųsdamasis 
sunkumais, nors jis ir žmona

dirba ir nemažai uždirba. Iš 
to uždarbio siunčia šiek tiek 
motinai ir broliui į Lietuvą, ir 
paskui pusę atsiųstųjų pinigų 
reikalauja grąžinti atgal jam 
į SSRS, kur siunčiant užsienio 
valiutą—jis gauna daugiau. 
Spekuliacija apsimoka.

Buvęs Kauno policijos va
das Janušonis, kuris 1926 m. 
liaudininkams valdant pasižy
mėjo streikuojančių darbinin
kų terorizavimu—dabar pa
skirtas Žemaitkiemio nuova
dos policijos viršininku.

Liaudininkų laikais šis bu
delis buvo net dainelėj išgar
sėjęs: “Janušonis-bado žmo
nes į pašones.“

Fašistai Apdovanojo Savuosius

8. IX Smetona su savo svi
ta: adjutantu Šliogeriu, kanc. 
viršininku Bielsku ir krašto 
aps. min. Drimantu apdova
nojo išgelbėjusius jį per Vol
demaro pučą karininkus orde-' 
nais: Kariuomenės vadą-gen. 
štabo pulk. St. Raštikį ir ge
neralinio štabo viršininką Jo
ną Černių.

Smetonos aktu ordenais ap
dovanoti susisiekimo ministe
rijos valdininkai: Aleksandras 
Tamosinas, Juozas Urbonas, 
Antanas Valaitis ir Vincas 
Valinskas.

švietimo ministerijai reko
menduojant — apdovanotas 
taip pat ordenu skautų veikė
jas pulkininkas šarauskas.

Be.to ordenus gavo už gerą 
(a la Lapenas) biznį—Preky
bos ir pramonės rūmų pirmi
ninkas Vosylius, “Maisto“ 
bendrovės pirmininkas agro
nomas Talat-Kelpša.

Apdovanoti ir .Užsienio 
Fašistai

Smetonos aktu gavo orde
nus Latvijos kariuomenės ka
rininkai: Kuržemės (latvių 
provincija) I divizijos vadas 
generolas Oskars D an kers, 
latvią <faįzsargų“ (-ginkluota 
fašistų organizacija, kaip liet, 
šauliai) vadas Karolis Pratils. 

| (Tąsa ketvirtam puslp.)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

|K, Hitlerio Viltis Žlunga
Savo kalboj Nurembergo nazių suva

žiavime, Hitleris šūkavo, kaip padūkęs, 
apie karą su Soyietais, “mirtiną karą” 
prieš komunizmą. Praeina kiek laiko. 
Hitlerio pastangos sujungti Europą prieš. 
Sovietus nesivykdo gyveniman. Atpenč, 
tūlais atžvilgiais kai kas netgi pakrypo 
kiton pusėn.

Lenkija, kuri, pulkininko Becko politi- 
1 kos stumiama, buvo atsidūrusi Vokieti- 
" jo® glėbyj, dabar iš ten traukiasi. Var- 

: lavos valdžią nedvejojančiai pakrypo į 
ei ją. Pastaroji duoda Lenkijai tarp 

<8 šimtų milionų frankų paskolos. Už

Fašizmas Graikijoj
Iš Athenų pranešama, kad Graikijos 

fašistinė valdžia išleidusi naują įstatymą, 
padarantį Graikijos Komunistų Partiją 
nelegale. Uždraudžiama spaudai palan
kiai rašyti apie komunistus, o kiekvienas 
asmuo, sugautas veikiant komunistiniam 
judėjime, bus sunkiai baudžiamas.

Aišku, eidama tuo įstatymu, Graikijos 
fašistų valdžia galės paskaityti komunis
tu kiekvieną, kuris tik jai nepritars, ku
ris kovos prieš fašizmą.

Pasirodo, kad fašistiniai sutvėrimai 
Lieko negali pasimokinti iš kitų kraštų. 
Jeigu jie pasimokintų, tai gerai žinotų, 
kad jokiomis represijomis komunistinio 
judėjimo jie neišnaikins. Nepadarė to

Am. milionierka Dorvis Duke Cromwell pasimojo šį t 
pajūrį (Honolulu, Havaii) nusipirkti privatiškom 

maudynėm, bet valdžia atsisakė parduoti.

Del to plauką dažymo.

Drauge gydytojau, aš visa
da skaitau jūsų patarimus. Aš 
kada tai mačiau jūsų nuro
dymą apie žilus plaukus, kaip 
nudažyt. Rašėt, kad į arbatą 
reikia įdėt geležies druskos, 
bet jūs neparodėt, katros dru
skos. Mat, viena yra su “poi- 
sonu“, o kitą deda į liekars- 
tas. Taigi katra tinka? Ir ra
šėt, kad reikia dėt šaukštelis 
arba šmotukas. Tai prašom 
vėl man paaiškint tą visą da
lyką, tai bus ačiū. Mano var
do nedėkit į laikraštį.

Atsakymas.

Štai jums vienas plaukams 
dažyti būdas — saugus, neža
lingas, nors ir netaip jau la
bai patogus.

Nusipirkite juodos arbątos 
(black tea). Išsivirkite tos ar
batos kokią puskvortę, du sti
klu. Išsivirkite stiprios, kad 
būtų tamsi. Ištarpinkite joje 
kokią pusę šaukštelio geleži
nės druskos — “kuparoso.“ 
Vaistinėje jos paprašykite: 
Copperas — ferrous sulphate, 
1 ounce. Pasidarys juosvas 
skiedinys, kuriuo galite vilgyti 
plaukus kasdiena, kol jie pasi
darys jums patinkamos spal

Vokietija, nepadatrė to Italija, nepadarė 
to jokia kita fašistinė valdžia, tad nepa
darys ir Graikijos.

Kaip karalius Kanutas nebepajėgė su

J~

laikyti jūros bangų bangavimo, taip fa
šizmas nebepajėgs sulaikyti komunistinio 
judėjimo, nepaisant, kaip žiaurios jo 
priemonės!

vos : šviesesni ar tamsesni ar 
ir gerokai tamsūs, juosvi.

Šitas dažalas nieko bloga 
nedaro. Nesmagumas yra tik 
toks, kad nuo taip nudažytų 
plaukų nakčia greičiau susi- 
paišina pagalvė, ir dažniau 
reikia išmazgot užvalkalai. 
Dažalas kiek nusitrina.

Jeigu kieno plaukai buvo 
rausvi, rusvi ar geltoni, tai 
jiems pradėjus žilti arba ir vi
sai pražilus, galima jie ištrin
kti augalinio paėjimo dažalu, 
kuriam pasidaryti medžiagos 
galima gauti dešimtukinėse 
krautuvėse, — paprašykite: 
Nestles Colorinse. Tokių dažy- 
lų galima gauti ir šviesesnių 
ir tamsesnių.

Daroma šitaip. Už dešimt 
centų gauni dviem kartam da- 
žylo. Pirma gerai nusimazgok 
plaukus paprastu būdu. Ge
rai paskui nuplauk, kad nebū
tų muilo ar kokio riebumo. Į 
puskvortę šilto vandens dube
ny ištarpink vieną voką ir tuo 
dažalu gerai išmazgok plau
kus. Jei galima, išdžiovink ant 
saulės- ar prie kokio šilto dai
kto. Rankšluosčiu šluostant, 
gera dažalo dalis nusišluosto, 
ir plaukai taip gerai nenusi
dažo. Už kelių dienų ir vėl 
galima taipo pat pakartoti.

Galite nueiti ir į pasidabi- 
nimo kabinetą (beauty par
lor): ten jums plaukus nuda
žys įpratę dabinto jos. Tik pa
prašykite, kad vartotų vege
table rinse.

I
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nėra čia su mumis

mes tykojom, kad 
SSRS būtų sumuš-

Paskutiniai Teroristų Žodžiai, 
Pasakyti Sovietų Teisme

“Laisvėje” buvo plačiai 
rašyta apie zinovjeviečių— 
trockistų teismą Maskvoje. 
Mes išspausdinome apkalti
nimo dokumentą, kuriame 
buvo įrodyta kiekvieno tei
siamųjų prasikaltimai; mes 
talpinome visą eilę kitų teis
minių davinių, ir stebėtojų 
nuomones apie teismą, že
miau talpiname tų išsigi
musių žmonių kalbas, saky
tas viešam teisme (vertimas 
iš rusų kalbos “Vilnies” re
dakcijos), kad suteikus mū
sų skaitytojams visapusiš- 
kiausių informacijų tuo rei
kalu. “Laisvės” Redakcija.

“Kas Mums Dabar Patikės”

i

4 
*

22 d. rugsėjo teisėjas Ul
rich pakviečia kiekvieną iš tei
siamųjų trockininkų—zinovje- 
viečių tarti paskutinį žodį. Jie 
gali kalbėt, kiek tik nori.

Pirmuoju iššaukia Mračkov- 
skį. Jis sako:

“1923 m. aš virtau trockis- 
>tu. Aš atsistojau ant purvino 

kelio, ant kelio apgaudinėjimo 
partijos. Ant praeities nuo
pelnų reikia pastatyti kryžius. 
Praeities nebėra. O ant da
barties kryžiaus nepastatysi. 
Aš kontr-revoliucionierius. Aš 
neprašau sumažinti man baus
mę. Aš tik noriu, kad man 
patikėtų, jog laike tardymo ir 
teisme pasakiau visą teisybę. 
Aš noriu pasišalint iš gyveni
mo, nenusinešdamas jokios 
niekšybės.

“Susirišimas su Trockiu— 
štai kas privedė mane prie 

ykontr-revoliucinumo. Tegul vi
si atsimena, kad kontr-revoliu- 
cionierium gali būti ne tiktai 
generolas, ne tik kunigaikštis, 
kontr-revoliucionieriais 
būti ir darbininkai ir tie, 
kilo iš darbininkų”.

Evdokimovas sako:

gali 
kurie

bent
Kas

“Kas dabar patikės 
vienam mūsų žodžiui? 
patikės mums, sulošusiems 
biaurią komediją ties Kirovo 
kapu, kurį mes užmušėm, tik
tai atsitiktinai nepasidariu
siems Stalino ir kitų vadų už
mušėjais? Kas patikės mums, 
kurie stojame teisman, kaipo 
kontr-revoliucinė banditų šai- 
ka, kaipo fašizmo talkininkai? 
Ar nors pas vieną iš mūsų, nu
teistų pernykščiame zinovje
viečių teisme Leningrade, su
drebėjo širdis, prisiminus apie 
pasilikusius laisvėje suokalbi
ninkus, nors būdami kalėjime 
mes žinojom, kad bile dieną, 
bile valandą gali pasigirsti 
naujas banditiškas šūvis. Nei 
vienas iš mūsų nepadarė tą, ką 
reikėjo padaryti, jeigu bent 
ploniausias siūlas būtų 
šęs su revoliucija.

“Mes nuo fašistų 
skiriamės. Fašizmas
ir tiesiai šaukia ‘šalin komu-

mus ri-

prastai 
atvirai

nizmas’. O pas mus ant lūpų 
buvo: ‘tegyvuoja komuniz
mas’, bet savo darbais mes ko
vojom socializmą ir ruošėme 
žudynes partijos Centro Ko
miteto narių, vieną iš kurių 
mes ir užmušėm. žodžiais mes 
šaukėm prieš imperializmą, o 
tikrenybėje 
karui kilus, 
ta.

“Trockio
ant kaltinamųjų suolo. Prieš jį 
dvi perspektyvos—arba išnyk
ti be pėdsako, kaip išnyko 
Azefas, ne tik iš politinio gy
venimo, bet ir iš gyvenimo ap
skritai, pasislėpus slaptam 
varde, kaip pasislėpė Azefas, 
arba stoti prieš proletarinį tei
smą.

“Aš nerandu galimu prašyti 
pagailos, nes perdaug dideli 
mūsų prasižengimai prieš pro
letarinę valstybę ir prieš tarp
tautinį revoliucinį judėjimą.”

“Politiniai Mes Jau 
Sušaudyti”

Dreizeris sako:
“Kiekvieno iš mūsų politinis 

svoris ir biografijos praeityje 
nėra vienodas. Bet tapę už
mušėjais, mes visi susilyginom. 
Aš nepriguliu prie tų, kurie 
turėtų teisę prašyti susimylė- 
jimo”.
Reingold:

Aš prisipažystu esąs 
kad buvau vyriausias 
užmušimo organizato-

Bakajevas ir savo paskuti
niam žody dar tvirtina, kad 
Zinovjevas ir šiame teisme ne
buvo visiškai atviras. Baka
jevas neprašąs pasigailėjimo.
Zinovjevas.

Jis kalba labai susijaudinęs: 
' “Aš dar kartą noriu pasa

kyti, kad pripažystu save vi
same kame kaltu. Aš pripa
žystu, kad buvau antras po 
Trockio organizatorius trockis- 
tų-zinovjeviečių sutarties. 
Mums rūpėjo nužudyti Stali
ną, Vorošilovą ir visą eilę kitų 
vadų, 
kaltas, 
Kirovo 
rius.

“Partija matė kurlink mes 
einam ir persergėjo mus. Vie
noje iš savo prakalbų Stalinas 
nurodė, kad opozicijose gali 
pasireikšti tendencijos prievar
tos keliu priversti partiją jų 
klausyti. Dzeržinskis, dar 
prieš keturioliktą partijos su
važiavimą, viename iš pasita
rimų, pavadino mus kronšta- 
tiečiais (Kronštatc buvo suki
limas prieš Sovietų valdžią.— 
Red.). Stalinas, Vorošilovas, 
Ordžonokidze, D z e r ž i nskis, 
Mikojanas, visokiais būdais 
bandė mus įtikinti, išgelbėti 
mus. Jie dešimtis kartų sakė 
mums: Jūs galite pridirbti di
džiausios žalos partijai ir val
stybei, bet jūs ir patys žūsite. 
Mes neklausėme tų persergė
jimų. Mes padarėm sandarą 
su Trockiu, Mes užėmėm vie
tas menševikų, eserų, balta
gvardiečių, kurie negali atvi
rai veikti mūsų, šalyje, 
užėmėm
cialistų-revoliucionierių) 
ristų.
kovojo prieš carizmą, bet de
šiniųjų eserų, kurie veikė lai
ke piliečių karo, kurie 
si ant Lenino.

.tJ*.
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Vaizdelis iš gaisro “apglamOnėto” kampelio, 
netoli Los Angeles, Cal. Gaisras nušlavė daug 

turto.

partiją, 
valdžią, 
liną.
d o jau 
litines 
litines 
įeiti į

prieš sovietinės šalies 
asmeniškai prieš Sta- 

Toje kovoje aš panau- 
visas man žinomas po- 
p r i e m o n es—at v i r as p o- 
diskusijas, bandymus 
fabrikus ir dirbtuves,

nelegales proklamacijas, slap
tas spaustuves, melą prieš par- 

išstojimus gatvėse ir dc- 
ir,

ti ją, 
monstracijas, suokalbius 
pagaliaus, terorą.

is- 
ir

mokiausi
j u d ėjimo 
tokios for- 

kovos, kurią“Koks nebūtų mūsų likimas, 
bet politiniai mes jau sušau
dyti. Atstovas valstybinio kal
tinimo, varde 170 milionų So- 
vietų liaudies, pareikalavo, 
kad mes, kaipo pasiutę šunys, 
būtume sušaudyti. Aš žino
jau, kur aš einu ir kas manęs 
laukia. Aš ir visa čia esanti 
teroristinė organizacija troc
kistų ir zinovjeviečių. numas- 
kuota šioje byloje. Mes, iš 
opozicijos, virtom suokalbinin
kais prieš valstybę. Vieton 
diskusijų ir platformų pas 
mus buvo kulkos ir bombos.

“Aš pilnai prisipažystu esąs 
kaltu. Ne man prašyti susi- 
mylėjimo”.

“Aš Pasiruošęs Imti 
Atsakomybę”

Bakajevas sako:
“Aš kaltas Kirovo nužudy

me. Aš tiesioginiai dalyvavau 
ruošime kitų teroristinių aktų 
prieš partijos ir šalies vadus. 
Aš pasiruošęs imti atsakomy
bę už visą, ką padariau. Mes, 
trockistai ir zinovjeviačiai, dir
bome ne tiktai naudai tarptau
tinės kontr-revoliucijos, bet 
dirbome ranka rankon su 
agentais žiauriausių priešų 
darbininkų k 1 e s o s—fašistų. 
Siela šio kontr-revoliucinio te
roristinio bloko yra Trockis.

“Už Zinovjevo ir Kamene- 
vo interesus aš guldžiau savo 
galvą. Man labai skaudu, kadĮva, prasidėjusi šlykščiausiomis Red.)? Ne, tai ne atsitiktinu- 
aš buvau klusniu įrankiu 'Zi
novjevo ir Kamenevo”.

Mcs 
vietas eseriškų (so- 

tero- 
Ne tų teroristų, kurie

kėsipo-

visuo- 
ir virto 

Per trockiz-
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SO. BOSTON, MASS

DIDEUS IR UKKSMAS BANKIETAS
lengia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisves” Naudai

Sukatoje, 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, gerinusį 
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 smagiausį laiką vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.

7 Vai. Vakare Kviečia Rengėjai

kuri vėliau išaugo prasižengi
mu. Tas pastūmėjo mane už- 
megsti ryšius su Trockiu, pa
stūmėjo mane 
su zinovjeviečių 
vus iš Trockio, 
ba-pkričio mėn.,

trockistais.

“Mano bolševizmas 
met buvo su klaidomis 
anti-bolševizmu. 
mą aš prisiartinau prie fašiz
mo.

“Jūs man patikėsite, pilie
čiai teisėjai, kad didžiausia 
man bausmė, iš visų, kokios 
mane laukia, buvo tas momen
tas, kuomet aš čia klausiau, 
ką sakė Natanas, Lurje ir Ol
bergas. Aš supratau, kad ma
no vardas bus neatskiriamai 
surištas su vardais tų, kurie 
stovi su manim greta—dešin
ėj su Olbergu, o kairėj su Na- 
tanu Lurje”.

Zinovjevas taip-pat neprašė 
pasigailėjimo.

Nuo Insinuacijų Prie 
Teroro

Kaltinamasai Pikelis sako,

“Aš praeityje 
torijos politinio 
negaliu atsiminti 
mos politinės 
mos nebūtum išpraktikayę pa
staruoju dešimtmečiu. Mums 
mūsų politinėse kovose prole
tarinė revoliucija davė tiek 
daug laiko, kiek nedavė savo 
priešams jokia kita revoliuci
ja. Aštuoniolikto amžiaus 
buržuazinė revoliucija duoda
vo savo priešams savaites ar 
dienas. Proletarinė revoliuci
ja davė mums dešimtį metų 
susiprasti ir pasitaisyti. Mes 
to nepadarėm. Aš tris kartus 
buvau įsileistas atgal parti
jon, po prašaiinimo. Aš buvau 
sugrąžintas iš ištrėmimo, pa
darius man tik asmeninį pa
reiškimą. Nežiūrint visų mano 
suklydimų, man duodavo at- 
sakomingas vietas. Aš dabar 
stoviu jau trečias kartas prieš 
proletarinį teismą, kaltinamas 
teroristiniuose planuose ir 
veiksmuose.

“Du kartų^ man apsaugota 
gyvastis. Bet viskam yra ri
bos, yra ribos ir proletariato 
pagailai.

“Aš pats savęs klausiu—ar 
tai pripuolamai, kad greta su 
manim, su Zinovjevu, Evdo- 
kimovu, Bakajevu ir Mrač- 
kovskiu sėdi pasiuntiniai už
sienio žvalgybų, žmonės su 
falšyvais pasportais, su tam
siom biografijom ir su nenugi-

kad jisai ėjęs su Trockiu jau namais ryšiais su Gestapo 
nuo 1925 metų. Opozicinė ko-1 (Vokietijos slapta policija.—

insinuacijomis prieš vadovybę, 
laipsniškai išsivystė teroriz
mu.

“Išvada yra tik viena: mes 
atstovaujam labiausia sužvė
rėjusią saiką kriminalių prasi
žengėlių, kuri yra ne kuo kitu, 
kaip skyrium tarptautinio fa
šizmo. Trockis, Zinovjevas ir 
Kamenevas buvo mūsų vėlu- 
ku.

“Mes negalim prašyti susi- 
mylėjimo, nes mūsų prasižen
gimai perdaug dideli.”

“Jokia Kita Revoliucija
Nedavė Savo Priešams

Tiek Laiko”

mas! Mes sėdim čia su užsienio A < žvalgybų agentais, nes mūsų 
ginklai buvo tie patys, nes 
mūsų rankos susikryžiavo pir
miau, negu mūsų likimas susi
kryžiavo čia, šiame suole.

“Taip mes tarnavom fašiz
mui, taip mes 
kontr-revoliuciją, 
ruošėm kelią 
Toks buvo mūsų
kia ta duobė šlykščios išdavys
tės, kurion mes nuvirtom.”

Ką Sakė Smirnovas.

j ieškoti ryšių 
grupe ir, ga
per Gavėną, 
1932 metais,

direktyvos apie terorą, prive
dė prie teroro. Trockio įsa
kymą apie terorą aš perda
viau mūsų centrui, kurio na
riu aš buvau. Centras priėmė 
įsakymą ir pradėjo veikti.”

Savo paskutinį žodį Smirno
vas baigia, kviesdamas savo 
šalininkus pertraukti visus ry
šius su Trockiu ir
“Mūsų šaliai nėra kito kelio, 
kaip tas, kuriuo ji eina, nėra 
ir negali būti kitos vadovybės, 
kaip ta, kokią jai davė istori
ja.”

Susidėjo Su Fašistais
Olbergas sako:
“Visa mano politinė pasau- 

liožiūra susidėjo po įtaka 
Trockio ir trockizmo. Aš, sek
damas Trockį, nevengiau nei 
teroro, nei sutarčių su fašis
tais. Aš dabar matau, kaip 
mizerni tie vadai trockistų- 
zinovjeviečių opozicijos, kurie 
mus, jaunuosius, užvedė į te
roristinės kovos kelią. Aš pra
šau teismo duoti man galimy
bių, nors dalinai, ištaisyti savo 
baisius prasižengimus.”

Fritz David: “Aš noriu už
tikrinti proletarinį teismą, kad 
aš prakeikiu Trockį. Aš pra
keikiu tą žmogų, kuris suardė 
mano gyvenimą ir pastūmėjo 
mane prie kriminalizmo.”

Ter-Vaganian: “Aš nuslėg
tas svoriu visų įrodymų. Aš 
nuslėgtas prokuroro prakalba. 
Labai sunku, kuomet visa ei
sena savo prasižengimų esi 
nustumtas į priešų, į fašistų 
pusę. Tokiu momentu būtų 
veidmainystė, jeigu aš nepasa
kyčiau vieno: norėtųsi gauti 
galimybė sukaupti visas išga
les, kad kaip nors užpildyti tą 
bedugnę, kur tave skiria nuo 
tavo buvusių draugų. Aš len
kiu savo galvą prieš teismą: 
nors jūsų nutarimas būtų ir 
rūsčiausias, aš priimsiu jį, kai
po užpelnytą.

organizavom 
taip mes 

interventams. 
kelias ir to-

Newark, N. J
Judinames Prie Darbo

Ilgiausiai kalbėjo L. Kame
nevas. štai ką jis sakė:

“Aš, sykiu su Zinovjevu ir 
Trockiu, buvau organizato
rium ir vadu teroristinio suo
kalbio. Mes nužudėm Kirovą 
ir ruošėm daugiau teroristinių 
pasikėsinimų.

“Per dešimtį metų, jeigu ne 
daugiau, aš vedžiau kovą prieš

Smirnovas, vienas iš akty- 
viškiausių trockistų, buvo su
grąžintas partijon 1929 me
tais. ' f

“Aš grįžau partijon 1929 
m. ir partija darė viską, kad 
padėti man atsistoti ant teisin
gų relių.- Bet aš nemokėjau 
pateisinti tą pasitikėjimą.”

Smirnovas, toliau, pripažįs
ta, kad 1931 metais jis vėl ke
lia maištą prieš partiją.

“Tai buvo /mano klaida,

Po vasaros atostogų čia ma
noma pradėt veikimas ne bai- 
komis. Nors ir vasarą turėjo
me užtenkamai darbų, 
čiaus jie visgi nesiskaito 
tokiais dideliais, kaip 
svetainėse reikia atlikti.

Greitai turėsim kelis svar
bius susirinkimus susidaryti 
planus sezono veikimui. Pir
ma, tai turėsim “big draive” 
Newarko lietuviškam judėji
me, tai padidint lietuvių ko
munistų frakciją skaitlinges- 
ne, negu ji iki šiol buvo. Vė
liaus korespondentų klausi-
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Puslapis Trečias

Newarke

aktorius.
A. A. Bačėno Mirtis

■

St., Brooklyn,

DIDELIS NUPIGINIMAS

J. Valatka, 245

Stephen Bredes, Jr

than as so stated

w

Sworn to 
me this 22nd

(Seal)

average number of 
issue of this publi- 
distributed, through

aktoriai— 
stato sce- 
“Martha”,

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper i-6776

ta- 
jau 
kad
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Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai 

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

žmonėmis.

Lorimer Street, 
Kairys. 1308 

‘ N. Y.; 
Wood- 
70—42 
D. M. 
Brook- 
Ridge- 
P. Ta-

of the individual owners 
given. Tf owned by a firm, 

or other unincorporated 
its name and address, as 
those of each individual 
must be given.) Laisve,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Taigi, kurie mylit muzi- 
bed ar
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mas, “Laisvės” prenumerato
rių verbavimas, Literatūros 
Draugijos Antro Apskričio nu
tarimas—naujų, narių vajus, 
kuris prasideda su pirma die
na spalio (October). O dar 
vienas iš svarbiausių, tai Ko
munistų Partijos prezidenti
niai rinkimai ir lietuviai tu
rim sukelti 5000 dolerių į rin
kimų fondą.

Darbininkų Opera

Pašalpinių darbų 
dainininkai (WPA) 
noj operą po vardu
rugsėjo (October) 21-22-23 ir 
24 dienomis, 8 vai. vakaro, 
Masque Teatre ant Broad 
Street, Newarke. Opera graži 
—ją stato operų, teatrų dar
bininkai, dainininkai, aktoriai 
bedarbiai, del savo pašalpos. 
Bilieto kainos labai prieina
mos—nuo 25 centų iki dole
rio,
ką, meną, paremkim 
bius

Nesenai pastebėjau > “Lais
vėje” pranešimą apie velionio 
Bačėno mirtį. Velionis buvo 
vedęs, paliko moterį ir dvi 
jaunas dukraitės dideliam 
varge, nes velionis jau seno
kai sirginėjo džiova ir pasta
raisiais laikais buvo sanatori
joj. Buvo ramaus būdo, kaip 
kada skaitė “Laisvę”, buvo 
laisvų pažiūrų, bet prie darbi
ninkiškų ir nei kitokių organi
zacijų nepriklausė, tik iš ko
kios tai apdraudos org. gavo 
apie 130 dol., tai dar neužte
ko ant palaidojimo.

Albinas.

STATEMENT OF THE OWNER. 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912.
Of Laisve published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc
tober 1st, 1936. 
State of New York 
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the business manager of 
the Laisvė and that the following 
Is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, em
bodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are: 
Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten Eyck 
St.. Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 Ten 
Eyck St.. Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy Mizara, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addresses of stockholders owning or 
ho.ding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses, 
must be 
company 
concern, 
well as 
member, _
Inc., 46 Ten Evck St.. Brooklvn. N.Y.. 
President J. Grubis, 56 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., Vice-President D 
Kasmauskas, 2-8 Morris Lane. Great 
Neck, N. Y., Sec’y-Treas., J. Kairys, •' 
1308 Jefferson Ave., Brooklyn. N. Y.

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck

i
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Dviejų dolerių vertės knygq 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties - Dalykus

Tai ta paskubusi D-ro Robinsonu 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimu* su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1616

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

H. Mantuska, 427 
Brooklyn, N. Y.; J. 
Jefferson Ave.. Brooklyn.
G. Nalivaika, 8448—89th Str. 
haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 
Link Court, Maspeth, N. Y.; 
Sholomskas, 314 So. 3rd St., 
lyn, N. Y.
wood Ave., Ridgewood, N. Y.;
rag, 383 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.,
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131—47 
230th St., Laurelton,'N. Y.; P. Be- 
chis, 4 Morris Lane, Great Neck, 
N. Y.; Frank Buck, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; A. Bal
čiūnas, 321 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y.; Ch. Balčiūnas, 38 Stagg Str., 
Brooklyn, N. Y.

4k That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 
hona fide owner; and this affiant 
has no reasor^ to believe that any 
other person, association, or corpo
ration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities 
by him.

5. That the 
copies of each 
cation sold or 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 
14,100. (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK RUCK,
Business Manager.

and subscribed before 
day of September, 1936.

PETER TARAS, 
Notary Public.

(My commission expires March 30, 
1938).

T

w

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y,
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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Šventraščiai
Dvasininkai išsijuosę tvir-]die viskamą ir šventumą gali- 

tina, kad šv. Rašto knygos 
yra dieviškos kilmės, t. y. 
turi patį Dievą savo auto
riumi. Taip šventraščio 
vertėjas, Dievo žmogus, ku
nigas J. Skvireckas savo 
trumpame įvedime į šv. Raš
tą sako:

“Šv. Raštas parašytas yra 
per šv. Dvasią, arba per 
šventos dvasios veikimą. To
dėl: “Jei kas ištisas šv. Raš
to knygas su visomis jų da
limis, kaip tai išskaitė šv. 
Tridentiškas Synodas, nelai
kytų šventais ir kanoniškais, 
arba sakytų, kad jos nėra 
dieviškai įkvėptos, tas tebū
na atskirtas nuo Bažnyčios 
(anathema).”

Bet tokis šv. Trideniško 
Synodo tvirtinimas yra la
bai drąsus. Mokslo vyrų yra 
nustatyta, kad tos šventos 
knygos neturi nė šešėlio įti
kimumo ir teisingumo. Taip 
yra ištirta, kad Mozės 5-kios 
knygos (biblija) yra sudėtos 
iš keturių atskirų šaltiriių- 
dokumentų. Bet tie šalti
niai yra anonimiški. O ko
kia gi vertė anonimiškiems 
stebuklams? Tai aišku, kad 
tokiems aprašytiems stebu
klams tikėti negalima.

Pačios evangelijos yra tai 
4-to amžiaus rinkiniai, su
daryti iš pasakų, legendų. 
Be to, evangelijų būta labai 
daug—“ir tikrųjų ir netik
rųjų.” Labai gaila, kad 
krikščioniškas Dievas leido 
melagingoms evangelijoms 
susimaišyti su tikromis. 
Kad tai yra tikra, aišku iš 
to, kad pirmųjų amžių baž
nyčios tėvai visuomet cituo
ja vieną iš tų evangelijų, 
kurių nebeišliko.

Taip Barnaba, Klemensas, 
Ignas, pagaliau visi iki Jus
tino, cituoja vien apokrifi
nes, t. y. bažnyčios nepripa
žintas evangelijas. Bažny
čios tėvas Klemensas savo 
II laiške, VIII skyr. taip ci
tuoja:

“Viešpats sako savo evan
gelijoje: Jei jūs neprižiūrė
si t mažojo, kas jums paves 
didelį?”

O apie dangaus karalystę 
cituoja:

“Dangaus karalystė tada 
bus, kada du taps vienu, ka
da išorė bus panaši į vidų, 

’ir kada nebus nei patino, 
nei patelės.”

Paminėtų vietų nėra nė 
vienoje bažnyčios vartoja
moje evangelijoje. t

“Jei švento rašto stilius 
laikomas dievišku, — sakoi 
Voltaire, — jame papasako
ti įvykiai toli gražu nėra 
dieviški.”

“Dovydas užmuša Uriją, 
Isbozetas ir Mifibozetas už
mušami. Absolonas užmu
ša Amoną... Saliamonas 
užmuša Adoniją, savo brolį. 
Baasas užmuša Žambrį. 
Achabas užmuša Nabotą. 
Jehu užmuša Achabą ir Jo- 
ramą. Jeruzalės gyvento
jai užmuša Amaziją, Joaso 
sūnų. Selumas, Jabeso sū
nus, užmuša Zachariją, Je- 
roboamo sūnų. Monahemas 
užmuša Selumą, Jabeso sū
nų. Fasėjas, Romelijos sū
nus, užmuša Fasėją, Mona- 
hemo sūnų. Oze, Elo sūnus, 
užmuša Fasėją, Romelijos 
sūnų...

Nutylėta daugybė kitų 
žmogžudysčių. Reikia pri
pažinti, jei Šventoji Dvasia 
yra parašiusi šitą žydų is
toriją, ji nebuvo pasirinkusi 
tikrai kilnių ir pamokančių 
pavyzdžių.

Apie kokį švento rašto

ma esą kalbėti, jei jame tiek 
ir tiek rasi visokių šlykščių 
atpasakojimų ir pornografi
jos. Ar galima tikėti, kad 
Šventoji Dvasia, įkvėpusi 
šventąjį raštą, būtų įkvėpu
si ir jo to rašto dažną por
nografiją? Paimkime kad 
ir didžiojo pranašo Ezekie- 
lio istoriją. Taip Dievas 
Ezekieliui įsako miegoti 
390 dienų ant kairiojo šono, 
o po to 40 dienų — ant de
šiniojo... Dievas surišo jį 
virvėmis... Tai dar ne ga
las... Dievas įsako jam 
valgyti duoną pagamintą iš 
miežių su žmogaus išmato
mis. Pranašas valgo per 
390 dienu duona iš miežiu, C V C 1

kviečių ir sorų, suminkytą 
su žmogaus mėšlu. Prana
šas sušuko: “Puach! puach! 
puach! mano dvasia iki šiol 
nebuvo suteršta.”

Ir Viešpats atsakė jam: 
“Na! aš duodu tau jaučio 
mėšlą vieton žmogaus išma
tų, ir tu užminkysi savo 
duona su šituo mėšlu.” 
(Ezek. IV, eil. 12).

Kadangi nėra įprasta val
gyti tokios rūšies konfitū
rus ant duonos, tai daugu
mas žmonių randa tos rū
šies Dievo įsakymus never
tus dieviško majestoto.

Mūsų dienu kritikai dar 
daugiau stebisi XVI Ezekie- 
lio skyrium... Labai pasi
piktinę* kritiką XXIII sky
rium, kuriame papasakota: 
“Viena motina turėjo dvi 
dukteris, kurios nustojo 
anksti savo vainiko: vyres
nė vadinosi Gaila, o jaunes
nė — Oaliba. Oalla bepro
tiškai geisdavo jaunų ponų, 
valdžios žmonių... raitelių. 
Ji miegojo su egiptiečiais 
nuo jauniausių metų. Oali
ba, jos sesuo, dar daugiau 
paleistuvavo su karininkais 
ir gražaus sudėjimo raite
liais. Ji gašliai ieškojo glė-' 
bių tų, quorum carnes sunt 
ut carnes asinorum, et si- 
eut fluxus equorum fluxus 
eorum”... (kurių kūnai yra 
kaip kūnai asilų ir kurių iš
bėginiai yra kaip išbėgimai 
arklių.—Red.) Citatos ga
las, dėl jo pornografiškumo, 
duodamas lotyniškai.

Yra nustatyta, kad švento 
rašto rankraščių originalų 
nebėra. Yra tik jų nuora
šai, vadinami “Variantais,” 
kurie tarpusavy daug kuo 
skiriasi. Bažnyčia savo au
toritetu negali nurodyti, 
kuris tų tekstų yra tikras, o 
kuris netikras. Biblijos tek
stų tikrumo atžvilgiu daug 
kas yra kritikų iškeliama 
kaip labai abejotina. Tokias 
išvadas yra priėję kritikai, 
belygindami tuos tekstus,

betirdami jų turinį, prasmę

Be to, evoliucijos mokslas 
tvirtina, kad biblijoj yra 
daug pasakų, net ne žydų 
sukurtų, bet paimtų žydų 
iš daug senesnių babilionie- 
čių, egiptiečių, indų, persų, 
ir kitų religijų.

Taip pirmose šešiose Bib
lijos knygose yra daug 
įtraukta pasakų ir legendų. 
Kaip tai: pasaulio įkūrimas 
per 6 dienas, moters kūri
mas iš Adomo šonkaulio, ro
jus, žaltys, pažinimo medis, 
tvanas, Sodoma ir Gomora, 
Loto žmona ir t.t. Visa tai 
šiandien mokslo vyrai laiko 
prasimanymais ir pasako
mis.

Šv. Augustinas bažnyčios 
tėvas sako:

“Kad nereikia žodis į žo
dį suprasti, kas yra Mozės 
knygose pasakyta apie pa
saulio kūrimą, tvaną, žaltį, 
Adomą, nes tuo galima įžei
sti Dievą ir įtarti Jį esant 
nesąžiningą. Kad visus ap
rašymus reikia imti alego
riška prasme. (Šv. August, 
de Genesi Contra Manicha- 
eos, lib. I, cap. 2).
. Bažnyčios tėvas Origenas 
taip pat tvirtina: “kad jei 
suprastumėm pasaulio įkū
rimo istoriją, išdėstytą Bib
lijoj požodžiui, tai ji pasiro-

raujanti sveikam žmogaus 
protui. (Philos, p. 12).

Bet aiškiausiai pasako šv. 
Erazmas, kurs priverstas 
buvo pripažinti-, kad Dievo 
dvasia leido pranašams ir 
apaštalams klysti.

Jeigu jau bažnyčios tėvai 
ir šventieji abejoja del šven
traščių, tai kaip mes gali
me tikėti kunigams, kad kas 
yra šventraščiuose parašyta 
yra šventa ir neabejotina 
tiesa.

Taip popiežius Leonas X 
visa Kristaus istorijų nie
kais laikė. Kardinolas Bem
ba atkalbinėjo Sadoleta 
skaityti šv. Rasta, nes, — 
sako jis, — “tokie niekai ne
pritinka taip garsiam vy
rui.”

Be to, atsiminkime tuos 
laikus, kada gyveno ir rašė 
šventraščius jų autoriai. Tai 
buvo religinės fermentacijos 
ir religinio misticizmo lai
kai. Tie laikai labai pato
gūs iliuzijoms, religinei vil
čiai, pranašavimui, burtams, 
apaštalavimui, e k s t a z u i, 
maldoms ... Tai bendrai, ne
laimių laikotarpiai, kada 
viešpatauja vargas ir Urani
ja. Vargas ir nelaimės len
kia žmogų svajoti apie chi
meriškas ir absurdiškas vil
tis ... Lengva tokiomis ap
linkybėmis pasinaudoti įvai
riai religijos agitacijai va
ryti ir absurdiškus dalykus 
aprašinėti.
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PIKNIKAS
Rengia ALDLD Kuopos iš Lowell, Lawrence, Haverhill ir Nashua

September
19 3 6

PRIE VARTŲ 25 CENTAI.
19 3 6 

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ.

Bus Maple Parke
Methuen, Mass. (Lawrence)

BUS TRYS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO. 
Pirma $5; Antra $3; Trečia $2.

GALĖSITE LAIMĖT ANT TO PATIES TIKIETO.

Taipgi gera orkestrą grieš šokiam. Programoj bus dainos, muzi
ka, žaislai ir tt. Tai bus vienas iš gražiausių parengimų kuris kada 
nors buvo Lawrence. Susieisite su svečiais iš tolimų kolonijų, galė
site, pasikalbėti draugiškai ir taip pat pasimatysite su savo kaimy
nais. Kviečiam visus atvažiuoti, mažus ir didelius, senus ir jaunus.

Užguiti ir tamsūs žmonės, 
dvasios ligonys, fanatiškai 
nusiteikę — puikiausia tam 
dirva sėti nebūtus dalykus... 
Tokioj dirvoj labai lengvai 
prigyja prasimanymai, įvai
rūs nebūti “stebūldai,” “die
viški ženklai,” iliuzijos, ga- 
liucinacijos...

Jonas Ilgūnas.
(Vaivadiškis)

(Iš “Laisv. Minties”)

Kauno Kronika
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

to, pulk, leitenantas Ro-Be
berts Skritulis ir puikiu. Vi lis 
Ezerinš.

Žinoma, apdovanotas Itali
jos karo atache Lietuvai pulk. 
Giuseppe Mancinelli — 3-čio 
laipsilio Gedemino ordenu.

Be abejo gavo medalį ir 
amerikiečių-lietuvių, “prezL 
dentas” Bagdžiūnas Borden— 
gavo net Vytauto IlI-čio laips
nio ordeną.

Išviso Lietuvos karininkų 
apdovanota—15-ka ordenais. 
Medalius ir kardus gavo 3,' 
šiaip medalius—50; medaliais 
apdovanoti 30 šaulių iš įvairių
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S°uth Dakotos Indijonai, susirinkę į Little Eagle miestelį, šoka “saules 
šokį.”, prašydami lietaus ištroškusiai žemelei pagirdyti.

r tt it-t rrwyw-n— "-TTT-wfirTTTY.v*  wrrrrny ifr

Philadelphia, Pa.
Sekmadienį, 27 d. rugsėjo, įvyks 

didelis piknikas New Central parke, 
parėmimui Ispanijds' respublikos ko
votojų. Kviečiame visus lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

Važiuokite 47th karu, einančiu 8th 
gatve iki 6400 North ar iki karas 
sustos važiavęs. Paėję keletą minu
čių, rasite pikniko vietą.

(226-227)

Ir Lietuvos nepriklau- 
i medalių išdalinta

vietų, 
somybės 
12-ka.

Be to, 
aukštesnį 
ksnys iš pulk, leitenanto tapo 
pulkininku; J.
J. Baubliauskas 
po pulkininkais 
A. Jančys, F.
Kučinskas pakilo iš kapitonų 
į majorus. Dar trys iš leite
nantų pakilo į kapitonus.

Mokėjo Smetonienei įtikti ir 
kyšiais ir kitkuo. . .

pakelti karininkai į 
laipsnį: Kostas Dul-

Pod gaišk is ir 
iš majorų ta- 

leiten autais; 
Baleišis ir A.

pat su- 
ir “sta-

“Skyla Komunistų Partijos”

Tokia antrašte liaudininkų 
“Lietuvos žinios” įdėjo žinutę, 
kurios gale priduria: “Lietu- 
.vos komunistai taip 
skilo į “trockininkus
lincus” ir smarkiai pešasi.”

Aiškiai matosi, kad žinia 
pateikta žvalgybos, kurios 
agentų “Liet, žiniose” yra ne- 
viehas. Nemaža jai padeda 
Januškevičius, kuo tik galė
damas beėsdamas komunis
tus. O “L. ž.” svarbiausias re
porteris, Pajaujo pučo dalyvis 
—tiesiog yra žvalgybininkas.

Matyt, fašistams kol kas ten 
nesisekė, kad lieja krokodilio 
ašaras: “Užmiršdami bendri
nius lietuvių tautos reikalus 
ir skiepydami išeivijos visuo
menėje svetimas įtakas, jie 
daro žalą Lietuvai, ant jų pe
čių krinta atsakomybė. Kas 
ne su Lietuva, tas prieš Lietu
vą. Kas savo ambicijas, savo 
pasiskolintas programas pa
stato aukščiau už Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos rei
kalus” ir t. t.—nesusilauksiąs 

•tautininkų pritarimo. To dar 
betrūko! Lietuviai darbininkai 
savo organizavimos darbe nie
kada nė nežiūrėjo, ar pritaria 
tautininkai iš Lietuvos ar ne!

Kad fašizmo propagandai 
geriau sektųsi, “L. A.” siūlo: 
“dar geriau būtų sukurti vie
ną bešališką, rimtą organą, 
kuriame galėtų tilpti visi ge
ros valios vietiniai lietuviai.”

Fašizmo propagandos įran
kio—laikraščio sukūrimas pa
vestas, pasirodo, M. šalčiui—i 
'avantiūristui. “Liet, žinios” tą 
pat dieną praneša, k'ad šali
nant Argentinos lietuvių ne
santaika “užsimota leisti ne
partinis tautiškos minties kul
tūros ir švietimo savaitraštis.”

Kaip tik Matas šalčius da
bar baladojasi po P. Ameri
ką, organizuodamas netik lie
tuvių kolonijas, bet ir fašizmo 
kolonijas. Jis būsiąs ir svar
biausias naujojo 
bendradarbis. Dr.
Remti—pritarianti

Darbininkams, žinoma, 
pradėti nemažą kovą, 
apsirūpinę pinigais ir konsu
latų policine parama fašistai 
laikysis gana aršiai.
11. IX. 36!

laikraščio
Jž. Liet.

teks
nes

Fašistai Iš Naujo Kiša Snuki 
I Liet. Išeiviją Amerikoje

“Lietuvos Aidas” 1936 10 
rugsėjo rašo ilgą straipsnį “Iš
eivijos Klausimas”. (Ligi 
straipsnio buvo dedami 
fašistų korespondento Pietų 
Amerikoj R. Kymanto laiš
kai). Tame straipsny j tarp 
kitko agituoja už fašistinę 
vienybę: “Štai vakar mes pa
skelbėme laišką iš Pietų Ame
rikos, kuriame skaudžiai ir vi
siškai pagrįstai nusiskundžia
ma vietinės lietuvių išeivijos 
nesantaika.”

LENKIJOS SKUNDAS 
TAUTŲ LYGAI PRIEŠ 

NAZIUS.

GENEVA. —Lenkija įtei
kė Tautų Lygai skundą, kad 
Vokietija sulaužė 10 metų 
paliaubų sutartį su Lenkais 
delei Danzigo krašto ir kad 
hitlerininkai ten faktinai vi- 

I ską pagrobė į savo rankas.

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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)
Brooklyn, N. Y.



Copyright 1930. The American Tobacco Company

jog

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

B

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

Fran- 
žinio- 
drau-

ne-
pa-

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

ŠVIEŽUS ORAS-MANKŠTA 
— SAULĖS SPINDULIAI 
-Ir lengvas užsirūkymasI

I ......... 1 " -■■■•ii ■ ■

Jūs, kurie mėgstat© 
savo apsižiūrėti, bot ku
rie taipgi mylite gyve-

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O E g 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15^
Prielankus Patarnavimas

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

8
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SPĖKOS VARTOJIMAS
Buržuazija jau nuo labai 

snai pasakoja svietui, būk tik 
komunistai norį vartoti spėką 
paėmimui valdžios arba lai
mėjus kitus ekonominius page
rinimus. Jie rašo ir sako žo
džiu, būk komunistai į kitką ir 
netikį, kai į spėką atsiekimui 
bile savo sumanymo. Jiems par
lamentarizmas ar kita demokra
tinė forma atsiekimui savo tik
slo visai neapeiną ir jie tam ne
tikį. Geriau įtikinti savo pa
sakojimus, buržuazinės valdžios 
Gegužės Pirmoj apstato knygy
nus, pašto namus ir žymesnių 
buržujų, taip ir valdininkų, na
mus policijos eilėmis, “kad ne- 
prileidus komunistų jų išsprog- 
dint,” kurie būk tik ir laukią 
tos progos, kad prie jų prilin
dus ir išsprogdinus. Giriasi, būk 
tik buržuazija pripažįstanti de
mokratizmą ir jį palaikanti. ..

Net juokinga darosi klausan
tis tokių buržuazijos pagyrų ir 
mėginimų apdumti darbo žmo
nėms akis, idant jie nepajėgtų 
matyti tikrosios padėties. Gali 
vilkas dankstytis avies kailiu, 
kiek jam patinka, vistiek jis sa
vo ilčių nepakavos—vistiek jį 
pažins, kad jis vilkas. Labai 
panašiai esti ir su buržuazijos 
pagyrais ir su pačia buržuazija. 
Visas svietas jau mato ir žino, 
kad nei jų pagyrai teisingi, nei 
jie patys tam tiki, ką pasako
ja svietui. Užteks pažiūrėti į 
kelis pavyzdėlius, ir pamatysi
me tikrąjį dalyką.

Rugpjūčio 22 d. New Yorko 
miesto komunistų kuopa suren
gė mažą demonstraciją prie ir 
ant Vokietijos laivo Bremen, 
reikalaudami paleisti Vokietijoj 
įkalintą Amerikos jūreivį Simp
son ir kad Vokietijos fašistinė 
valdžia sustotų rėmus Ispanijos 
sukilėlius fašistus, kurie mėsi
nėja Ispanijos žmones ir nori 
nuversti jų išrinktą valdžią. 
Tai buvo labai rimta demonst
racija ir nieko fiziniai nepalie- 
čianti — niekam nei plaukas 
nuo galvos nebūt nukritęs del 
tos dmonstracijos. Bet Vokie
tijos fašistai negalėjo išlaikyti 
savo įnirtimo prieš nieko nelie
čiančius demonstrantus ir palei
do savo bjaurius nagus darban.

Kuomet demonstrantai priėjo 
prie laivo, o kiti užėjo ir ant 
laivo, tai fašistai ir jų pasamdy
ti mušeikos pradėjo pulti viso
kiais įrankiais demonstruotojus. 
Ir taip jie buvo įnirtę — paga- 
tavi suėsti demonstrantus.

Geriausia bus pamatyti, kaip 
fašistai savo įnirtimą ir jėgą 
parodė prieš demonstruojančius 
komunistus, kada išgirsime at
pasakojimą ten buvusių ir be
šališkų žmonių. N. Y. World- 
Telegram reporteris turėjo pasi
kalbėjimą su keliais pašaliniais 
žmonėmis, ir štai ką jie matę:

“Mes žiūrėjome į vandenį,” 
sako žmogus, kuris buvo nuėjęs, 
su moteria, atsjsveikinti išva
žiuojantį giminaitį, kuomet iš
girdome moteriškės šauksmą — 
‘šalin rankos nuo Ispanijos!’ — 
antroj pusėj laivo. Perbėgome 
per laivą ir radome moteriškę 
prirakintą prie laivo lenciūgu. 
Prie jos buvo trys vyrai, vienas 
baltai apsirengęs — oficierius 
— kitas jūreivis ir dar vienas 
civiliais drabužiais.

“Oficierius ją mušė, kaip at
rodė, ‘blackjackiu,’ maža geleži
ne dūda ar kitu sunkiu įrankiu. 
Negalėjau gerai ugatyti, ar tai 
buvo tam tikslui dirbtas įrankis, 
ar taip kur pagriebtas daiktas.

“Kada jis jai smogė — ji 
kreipės tai į vieną, t a i į kitą 
pusę, kad išvengus smūgių. Ci
viliai apsirengęs vyras pagriebė 
jos galvą ir laikė suspaudęs, o 
ranka ant burnos, kad neišrėk
tų. Oficieris smogė jai galvon 
kelis sykius. Ji nutilo ir susmu
ko žemyn. Nežinau, ar ji jau 
buvo be sąmonės ar ne, bet taip 
atrodė.”

Kitas pašalietis, matęs tą patį 
atsitikimą, štai kaip atpasako
ja: “Laivas dar viduj trijų mai
lių,” jis šaukė. “Aš reikalauju 
žinot!, kur jūs padėjote kitą 
Amerikos pilietį?’’ Kada jį nu
vedė ten, kur radosi keli suim
ti demonstrantai, tai, jis sako: 
pAš mačiau brūtališką elgesį su 

tais žmonėmis. Mačiau vieną 
vyrą, kurį nešė astuoni ar devy
ni vyrai, jį spardydami, mušda
mi ir pešdami. Aš pasipiktinau 
tokiu elgesiu su Amerikos pilie
čiu.”

Kuomet kitas Amerikos pilie
tis pareikalavo, idant jam pa
sakytų, ką fašistai padarė su 
kitu Amerikos piliečiu, tai jam 
laivo oficierius pasakė, jei jis 
nenutils, tai ir jį ten įmes — 
ir įmetė. Jis tapo įgrūstas į ka- 
murką, kur jau radosi vienas 
mažo ūgio vyras ir kelios mer
ginos. “Kada mane ten įgrūdo, 
tai tuo pat laiku oficieris atve
dė ir kitą merginą, beširdiškai 
mušdamas ją,” sako tas kitas 
pašalietis. “Ji šaukė ir prašė: 
‘Nemušk, meldžiu, nemušk!’ o 
jie vilko ją trepais, kaip gončas 
zuikį, tąsydami ir mėtydami į 
visas puses ir trenkė kamba
rin prie mūs kojų — jos veidą 
smogiant grindysna.”

Ne, tai ne paprasti šunys— 
ale pasiutę šunys — nes papras
tas šuo taip brutališkai ir taip 
beširdiškai nesielgs .. . Fašistai, 
įnirtę ant darbininkų buržujai, 
yua labai gerai žinomi tokiais, 
todėl šiandien beveik viso svieto 
švaresni ir nuoširdesni žmonės 
kovoja ir deda visas pastangas, 
kad tik nedavus daugiau fašis
tiniai galiai plėstis.

Tą pat dieną įvyko demon
stracija, New Yorke, už taiką. 
Demonstracija buvo labai pase
kminga: dalyvavo keliolika tūk
stančių žmonių. Tarp kitų vietų, 
demonstracija ėjo ir per York
ville vietą, kur dikčiai apgyven
ta vokiečių tautos žmonėmis.

Nei vienam sąžiniškam žmo
gui, rodosi, negalėtų ateiti min
tis galvon, kad tai kas mėgintų 
kenkti tokiam prakilniam daly
kui. O vistiek atsirado tokių su
tvėrimų, kuriem atrodė, kad ir 
prieš tokį veiksmą, prieš tokią 
nekaltą ir žmonišką pageidavi
mo išraišką reikia pavartoti 
spėką, idant tatai suardžius, 
padarius ją bereikšmę.

Kada demonstracija ėjo per 
vokiečių apgyventą sekciją, tai 
tūlose vietose pasirodė iš stubų 
į demonstrantus kiaušiniai, pa- 
midorai arba kitos sugedę dar
žovės ar išmatos. Kad neįvyktų 
susikirtimas, net ir policija tu
rėjo įsikišti ir žiūrėti atydžiau 
tvarkos, čia aiškiai parodo, jog 
buržuazija - fašistai norėjo iš
provokuoti muštynes ir pavarto
ti spėką prieš taiką mylinčius 
ir pageidaujančius žmones.

Dar vieną ir gerinusį pavyz
dį galime paimti, tai Ispanijos 
įvykį, šis įvykis mums geriau
siai parodo, — taipgi ir komu
nistų pasakojimas išsipildo, — 
jog buržuazija' tiki ir visuomet 
tikėjo į spėką ir ją vartojo, var
toja ir vartos prieš darbinin
kus ir mažus žemvaldžius, kol 
tik jie turės valdišką galią sa
vo rankose. Kuomet valdžia iš 
didžiosios buržuazijos rankų iš
puolė Ispanijoj, tai jie nieko 
nelaukę susiorganizavo į fašis
tinius būrius ir puolėsi mėsinė
ti darbininkus ir jų demokrati
niu keliu išrinktą valdžią.

Ir kaip dabar aiškiai Iškyla 
aikštėn jų būdas valdymo pa
vergtųjų. Dabartiniai Ispanijos 
fašistiniai vadai šaukte šaukia

employees

Optometristas pikietuoja

vimo ofisą New Yorke. Ir 
profesionalai nesibijo pikie-
tuotij

tamsi
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, tik del jūsų yra paga
mintas clgaretas. Užsi
rūkymas iš puikaus, tur- 
tingd-skonio tabako - 
ir taipogi malonaus su 
jumis. Lengvas užsirūky

mas. Luckyl

į savuosius, kad tik jie vartotų 
daugiau teroro prieš liaudį, 
prieš darbininkus. Fašistų ge
nerolas Molą pareiškė svietui, 
jog jo fašistinės gaujos, jeigu 
užimtų visą Ispaniją, pirmiau
siai išskerstų visus tuos, kurie 
kovojo už liaudies fronto val
džią. 0 kiti fašistai, seilę ryda
mi, pareiškė, kad jie tol nebū
sią užganėdinti, kol kiekvienas 
jų neužmušias devynis “raudo
nuosius,” kuriuos prižada pasi
žymėti ant savo šautuvo randu. 
Tai visgi buržuazijos pasiuti
mas prieš tuos, kurie jiems tur
tus sukrovė, o dabar nori nuo 
to atsisakyti.

Koks tai yra didelis skirtu
mas pas darbininkus ir taip 
nuoširdžią liaudį. Bendrafron- 
tiečių Ispanijos valdžia pareiš
kė ir pageidavo visiems prisilai
kyti ir nežudyti suimtųjų ne
laisvėn iš fašistų armijos, kol 
teismas neišnagrinės ir nesuras 
juos kaltais ar nekaltais; taipgi 
suteikti visiems reikalingą me- 
dikalę pagelbą. Gal čia kam at
rodys bereikalingas nuoširdu
mas ir žmoniškumas prieš taip 
nesvietiškai bjaurų priešą; bet 
ką darysi, — toks jau yra dar
bininkų ir šiaip liaudies jaus
mas link kitų žmonių.

Iš šių pavyzdžių galime maty
ti labai gerai buržuazijos ap- 
gaulystes ir melus. Nežiūrint, 
kaip jie nenorėtų prisegti kaltę 
spėkos vartojime komunistams, 
jiems tas nesisekė ir nesiseks, 
nes jie patys paskendę spėkos 
vartojime kasdien prieš darbi
ninkus ir visus tuos, kurie neno
ri pasiduoti jų absoliučiui val
dymui. šiame reikale buržuazija 
elgiasi, kai tas vagis — pats 
vagia ir pats bėgdamas rėkia, 
kad turėtų vagį.

Beabejonės, nenorime ir ne
galime sakyti, būk komunistai 

atsisako spėką vartoti. Čia nie
kas to ir nemėgina sakyti. Ko
munistai tiki į spėką • ir sako 
darbininkams, kad vargiai bus 
darbininkams kur galima pasi- 
liuosuoti iš po buržuazijos val
dymo be spėkos vartojimo, 
žiūrint, ar to darbininkai 
geidautų, ar ne.

Faktai pilnai parodo, 
buržuazija visuomet vartojo ir 
vartoja spėką palaikymui savo 
galios ant darbininkų. Bet ne- 
vien jie ir spėka pasitenkina: 
tankiai pavartoja gan bjaurų 
terorą prieš darbo žmonių va
dus, jeigu jie mano, kad laikas 
ir reikalas to reikalauja sustip
rinti jų galią ir valdžią. O ko
munistai teroro netik nepripa
žįsta, bet dar visais galimais 
būdais prieš jį kovoja.

A. Gilman.

Draugui “Org.”, So. Boston, 
Mass.—Jūsų pranešimą gavo
me tą pačią dieną, kai turė
jo įvykti susirinkimas, todėl 
buvo pervėlu talpinti “Laisvė
je.” _ ___

“Sužeista Širdis”, San 
cisco, Calif. — Mūsų 
mis, jūsų rašte minimas 
gas nėra joks fašistas, negi jū
sų suminėti jo “prasikaltimai” 
galima pavadinti fašistiniais. 
Fašistas, drauge, yra bjau
riausias darbininkų priešas ir 
bile ką negalima vadinti tuo 
vardu. Raštas netilps.

Berlynas. — Nazių pro
pagandos ministerija užgin
čijo pasklidusius girdus, 
būk Hitleris žadąs pasitrau
kti iš kanclerio vietos ir už- 
leist ją orlaivyno ministe- 
riui Goeringui,

Puslapis Penktas

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Užsirūkymas, kuris jus tinkamai sutinka!

Jūs, kurie atsiduodate sportui ... ir jūs kurie ne 
. . . abieji iš jūsų turite reikalo gerai save pasivai
šinti . . . pasisiekti už lengvu uzsirūkymo ... už 
Lucky. Nes lengvas užsirūkymas yra švelnus su 
jumis. Lengvas jums kada užsitraukiate. Malonus 
jūsų gerklei. Ir kadangi jūsų Lucky . . . lengvas 
užsirūkymas . . . yra pagamintas iš rinkliniausio 
vidurinių lapų tabako, jis taipgi turi gerų skonį 
net ir kada jūs rūkote per ištisų dienų. Tad dėl 
užsirūkymo, kuris jus tinkamai sutinka, išmintinga 
pasisiekti už Lucky. Ir atsiminkite, jog garsiojo 
“Toasting” proceso apsauga yra gerėjamasi tiktai 
tų, kurie rūko Luckies.

“SWEEPSTAKES” NAUJIENOS!
šiol nupirkta virš 1760 

tonų popieriai
Iki

&

-lengvas uzsirukyrnas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOASTED

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7178

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

< g e i d a u j, a m a. 
Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y< 
Tel.: Glenmore 5-6191

Nuo Jūsų L u eit y Strike “Sweepstake*” 
pradžios buvo nupirkto daugiau, kaip 
1760 >otmj poplerio atspauadlndmui 
“Swcepstakce” įstojimo blankų. Tik 
pagalvokit! Tai užtenkamai poplerio 
pripildyti npte 88 prekinius vagonus.

Ar Jūs jau Įstojot? Ar IninWjot savo 
skoningiK Lucky Strikes? Atsisuk he 
ant radio “Yosir Hit Parade” — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų I^icky Strike 
“Sweepstakes”. Ir jefpni dar ncrAhotc 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien Ir 
taipgi pabandykite juos. Gal bflt tuo 
ką nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckies pirmenybę — Lengvą Užslrū- 
kymą iš turtingo, brandatu-kūno ta
bako.

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.

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENĘS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“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.
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Prašome į Talką Gauti “Laisvei
1000 Nauju. Skaitytojų

Su pirma diena spalio (October), prasideda “Laisvės” vajus gavi
mui naujų skaitytojų. Prašome į talką visus “Laisvės” rėmėjus, 
visus teisybę mylinčius žmones, visus kovojančius už laisvę ir žmo
nijai į?-, ovę—prašome gauti “Laisvei” naujų skaitytojų.

Naujiems skaitytojams yra nupiginta “Laisvės” prenumerata, 
vės' kaina metams yra $5.50 ir pusei metų $3.00.

L~ike \jjau. i.aujiems skaitytojams “Laisvė” bus duodama už $5 
metams ir už $2.50 pusei metų.

Seniems skaitytojams kainoje nupiginimo nėra. Bet kurie atsinau
jins savo prenumeratą visiem metam, užsimokėdami $5.50, gaus $1 
vertes Knygų, iš žemiau paduoto knygų surašo.

Kita pre a seniem skaitytojam: kurie prikalbins nors vieną naują 
metinį ’ Laisvei” skaitytoją, taipgi gaus $1 vertės knygų, kurias ga
lės pasirinkti iš žemiau paduoto knygų surašo.

“Laisvė” yra lietuvių liaudies dienraštis. Ji gina visų stambaus 

kapitalo išnaudojamųjų reikalus.Stambusis kapitalas apiplėšia dar
bininkus, smulkius, biznierius, smulkius farmerius ir profesionalus. 
Patys dirbantieji smulkūs biznieriai, farmeriai ir profesionalai yra 
darbo žmonės. Jų reikalai yra lygūs darbininkų klasės reikalams. 
Todėl jie privalo skaityti ir remti “Laisvę”, kaipo dirbančiųjų 
sluoksnių reikalus ginantį dienraštį. Jieškodami naujų skaitytojų 
“Laisvei”, eikime pas darbininkus, pas biznierius, farmerius ir 
profesionalus.

“Laisvė”, “Vilnis” ir kita darbinjnkų spauda organizuoja Amerikos . 
lietuvius į liaudies frontą kovai prieš fašizmą Lietuvoje. “Laisvė” 
šaukia Amerikos lietuvius, jų draugijas, organizacijas ir kliubus 
remti Darbo Partijos įsteigimo veiklą Jungtinėse Valstijose. Kita 
lietuvių spauda (apart socialistinės) neremia nė liaudies fronto už 
atsteigimą demokratinės santvarkos Lietuvoję nei įsteigimą Darbo 
Partijos J. V. Todėl, dirbantieji žmonės, stojanti už demokratiją ir 
už žodžio ir spaudos laisvę, turi skaityt ir platinti “Laisvę.”

“Laisvės^ Vajus Prasidės su 1 d. Spalio (October) ir Baigsis su
1 Diena Gruodžio (December)

šaukiame į darbą visus seniau veikusius vajuose draugus ir drauges ir prašome visų 
klasiniai apsišvietusių darbininkų stoti į vajų ir padėti gauti “Laisvei” 1,000 naujų skai
tytojų. “laisves” direktoriai paskyrė vajininkams 10 dovanų grynais pinigais.

Pirma, $50; Antra, $35; Trečia, $25; Ketvirta, $20; Penkta, $18; Šešta, 
$15; Septinta, $12; Aštunta, $10; Devinta, $7 ir Dešimta, $5.

Kaip matote, dovanos yra gražios ir yra už ką lenktyniuotis. Tad, draugai, greit ir ener
gingai stokite į darbą. Pernai iš pat pradžios vajaus pradėjo darbuotis draugai Stripeika, 
Smitas ir Penkauskas, ir jie pačiose viršūnėse išsilaikė iki pat pabaigos vajaus. Aišku jog, 
ir šiemet laimės tie, kurie stos j darbą pačioje vajaus pradžioj ir dirbs ištisus du mėnesiu.

Dovanos Seniems ir Naujiems “Laisvės” Skaitytojams
Kas ALinaujins “Laisvę” Visiem Metam prieš Naujus Metus Gaus 

Dovanų Vieną iš Šių Knygų
Kurie Naujai Užsirašys “Laisvę” Laike šio Vajaus Metam, Taipgi 

Gaus Vieną iš Šią Brošiūrų
i'/niua. Jo Gyvenimas ir Darbai

Pva Jaroslavftkis
Pusta. ų 432, kaina $2.00

Vokietijos Socialdemokratijos Žlugimas
Paraše Rože Luksemburg 
i’uslapių 280, kaina $1.50

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kaina $1.50

Mortos Vilkienės Divorsas
Apysaka iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.
Pi’-ažė M. Rasoda, puslapių 316, kaina $1.

Mvbiis. Pi ”MaLsrca Gorki
ApyoPi. ■ E arbininkų kovų prie caro 

valdžios Rusijoje, virš 300 pusi., ..$1.00.

Išdavikas, Poemą
Parašė Jonas Kaškaitis, Pusi. 264, kaina 
$1.00.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Pamokinimai kaip gelbėtis susižeidus ar 
staigiai apsirgus, su receptais. Paraše Dr. 
J. J. Kaškiaučius, puslapių 126, kaina $1.

Povilas Jurka
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $1.00.

Spalis, Rinkinys Apysaką
Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo AB C
Parašė N. Bucharinas
Puslapių 206, kaina $1.00

Karasį Lietuvoje, Apysaka
Parašė M. Gromov, vertė D. M. Šolomskas.
Puslapių 223, kaina ........................... 50c

Klebonijų Paslaptis
Daviniai iš parapijom] sukilimų lietuvių
parapijose Amerikoje, kaina............ 25c

Moters Kovotojos Del Komunizmo
Parašė Matulaitytė ir Karosienė. Puslapių
160, kaina.......... .....................................25c

Lietuvos Darbininkės Ir Poniulės
Parašė V. Kapsukas. Pusi. 151, kaina 25c.

Kas Tai Yra Trockizmas
Parašė A. Bimba, Pusi. 64, kaina . . . .20c.

Kova Prieš Karą Ir Fašizmą
Parašė Ercoli, vertė Juozas Makulis. Pus
lapių 99, kaina ................................... 25c

<Ar Stebuklai Pagydo?
Parašė R. Mizara, puslp. 64, kaina 15c.

Krikščionybė ar Komunizmas
Parašė A. Bimba, puslp. 32, kaina ...5c

Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. 48 pusi., kaina 5c

Bedarbė Ir Visotinas Kapit. Krizis
Parašė V. T. pusi. 127, kaina............ 25c.

Lietuva 1935
Parašė F. Abekas, Pusi. 64, kaina ...10c.

j.
• / ,

<
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Įsigykite “Laisves” Sidabrinio Jubile jaus Certifikatą. Tuomi Užsiregistruosi Save Kaipo “Laisvės” Rėmėjas. Certifikato Kaina $1.00. Ant 
Certifikato Bus Įrašytas Rėmėjo Vardas Ir Bus Uždėta “Laisvės” Antspauda. Certifikatas Yra Su Atvaizdomis Šešią Didžiąją 

Revoliucionierių Ir Centre Raudona Vėliava.
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Puslapis Septintas

CALIFORNIJOS STREIKU LAUKE
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Salinas. — Streikuoja 4,000 
salotų darbininkų del geres
nių sąlygų, už pakėlimą algų, 
ir svarbiausia—už pripažini
mą unijos. Eina kruvina kova. 
Policija ir mušeikos šaudo 
s t r e i k i erius, meta gazines 
bombas. Sužeista didelis skai
čius darbininkų. Taipgi gazi- 
nėm bombom sužeista daug 
nekaltų kūdikių. Darbdaviai 
norėjo pasamdyti 2,500 filipi- 
nų skebauti, visko jiem žadė-

* darni, vienok filipinai darbi
ninkai griežtai atsisakė ir sto
ja su streikieriais pikietuoti. 
Bile dieną gali iškilti genera-

* lis streikas.

Oakland, Calif. — Audiny- 
čios 400 darbininkų jau 12 sa
vaičių kaip streikuoja. Eina 
aštri kova. Darbininkai pasi
ryžę nepasiduoti. Jie sutinka 
grįžti atgal prie darbo tik ta
da, kada bus pripažinta uni
ja ir pakeltos algos. Darbo 
Taryba ir unijos finansiniai 
remia šį kovingą streiką.

r*

Oakland. — Keli tūkstan
čiai mašinistų tebestreikuoja 
jau 7 savaitę. Streikieriai tvir
tai laikosi. Jie ne tik smarkiai 
kovoja su darbdaviais, bet 
taipgi ir su International Uni
jos vadais, kurie pasiryžę su
laužyti mašinistų streiką at
imant čarterį. Unija traukia 
tuos išdavikus teisman.

Tarp streikierių yra ir lie
tuvių. Ypatingai smarkiai vei
kia jaunuolis Petras Pakros
nis, kuris jau ketvirtą sykį 
buvo areštuotas už pikietavi- 
mą. Jam bepikietuojant prie 
Caterpillar Tractor dirbtuves 
vienas boselis, išsitraukęs šau
tuvą, taikė šauti į jaunuolį. 
Jaunuolis žengė kelis žings
nius atgal, pasilenkęs pasiė
mė akmenį ir drožė boseliui, 
kad jam net šautuvas iškrjto 
iš rankų. Pakrosnis tuoj tapo

5 * \ t" ‘

Brocktono Lietuviai 
Atsižymėjo

Šią savaitę t. y. pradedant 
nuo rugsėjo 14-tos 
užsibaigiant rugs. 19^ą dieną 
įvyko rytinės Massachusetts 
valstijos Brockton o r air (pa
roda). šioj parodoj dalyvavo 
lietuvių, lenkų, italų, švedų 
ir anglų tautos, šios tautos 
turėjo po vieną ir du kamba
rius, vaizduojančius savo tau
tos išdirbinius,
je lietuviai laimėjo 
vaną, italai antrą, 
trečia.

enos ir

šioje parodo- 
pirmą do- 
ir lenkai

tikrai vai-Nors visos tautos 
zdavo savo šalis, lietuviai gra
žiausiai išreiškė savo vaizdi
nį. Lietuviai turėjo du kam
barius. Vienas kambaris išro
dė kaip tikra lietuviška ba
kūžė, kurioje buvo 500 metų 
senumo staklės. P. Marijona 
Petrauskienė, apsirengus lie
tuviškais rūbais, sėdėjo prie 
staklių, ir audė; p. Petrauskie
nė, malonaus būdo moteris vi
sus žavėte žavėjo. Ji išrodė, 
kaip gyvas paveikslas malo
nios lietuviškos močiutės. Su 
ja tam pačiam kambaryj p. 
Ona Rastukienė, kuri vaizda
vo verpėją—irgi savo rolę at
liko puikiai. Prie šio vaizdo 
žmonės valandom stovėjo ir 
gėrėjosi. Vaikai iš mokyklų, 
mokytojai, darbo, biznio ir 
profesionalai žmonės, visokių 
tautų žiūrėjo ir gėrėjosi mūsų 
lietuviška bakūžėle ir mūsų 
lietuviška senoviška kultūra.

i'j

areštuotas, vienok jis likosi iš
teisintas. Dabar jaunas kovo
tojas vėl grįžo prie 
mo.

pikietavi-

Oakland, 
j streiką

San Francisco, 
Berkeley. — Išėjo 
šių 3 miestų WoolWorth 5-10 
c. krautuvių darbininkai, Wa
rehouse Men’s Unijos nariai. 
Eina smarkus pikietavimas. 
San Francisco areštuota 60 
darbininkų, kurie pikietavo 
viršminėtas krautuves. Jų tar
pe randasi ir lietuvė jaunuolė 
Millie Jankauskiutė - Robin
son ir jos vyras. Jie ne tų 
krautuvių darbininkai, bet at
ėjo į pagelbą streikieriam ir 
stojo pikietuoti su kitais dar
bininkais. Jankauskiutės tėvai 
yra veiklūs žmonės lietuvių 
tarpe, o ypatingai Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopoj vardu Požėla.

Berkeley mieste areštuota 
18 Calif. Universiteto studen
tų, kurie pikietavo to miesto 
5-10c krautuves. Berkeley 
mieste yra įstatymas, drau
džiantis pikietuoti. Studentai 
atėjo streikuojantiem darbi
ninkam į pagelbą išbandyti 
tą įstatymą.

su 
jau

ka d

Oakland. — Keturių valgyklų 
darbininkai išėjo į streiką. Ei
na smarkūs susikirtimai 
skebais ir mušeikom ir 
areštuota 4 darbininkai.

Šie visi įvykiai parodo,
Calif, eina smarkios kovos už 
geresnį gyvenimą. Kuo dau
giau provokatorius Hearstas 
bliauna prieš darbininkus, tuo 
daugiau darbininkai organi
zuojasi ir boikotuoja Hearsto 
laikraščius. Nekurtos unijos 
turi tokius nutarimus,, kad 
jeigu sugaus narį skaitant to 
fašisto geltonlapius, tai tas 
narys bus skaudžiai nubaus
tas.

Kastutė.

tor- 
me- 
šale 
ma-

škia širdingą ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie įvykdymo 
šios parodos, kaip tai p. Ma
rijonai Petrauskienei, Onai 
Rastukienei, Felicijai Vaičiu- 
nytei ir Agnieškai Pranaitytei, 
kurios buvo apsirengusios 
“Birutės” kostiumuose, 
pagražinimo kambarių 
dėjo Liudvisė šukytė, 
Grigaitė (Brockton
School mokytojos), Milicenta 
Kasperaitė, Olga Pisčiukiutė 
ir Lillian Vaičiunytė.

širdingai ačiuoja panelei 
Bratienaitei, Norkunaitei ir 
adv. šalnam už lietuviškų kos
tiumų paskolinimą. Taipgi dė- 
kuoja Jurgiui Sampsonui, Pet
rui Vaičiūnui, 
skiui, Jonui 
Taučiui, And.
Medžianskiui,
nioniui, Antanui 
Vincui Šarkiui, Petrui Krušni 
ir Justinui Minkevičiui už jų 
širdingą paramą ir prielanku
mą bei pagelbą šiame darbe.

Valentina Minkiene.

Prie 
prisi- 
Ona

Martynui Pikar- 
Blaževičiui, p. 
Kireliui, Jonui 
Juozui Marti- 

Jakavoniui,

Wilkes-Barre, Pa
WILKES-BARRE, Pa.-—Del 

priežasties vis toliau nukėlimo 
Jennings’o bylos, jo advoka
tas G. Hays, iš New Yorko, 
nenorėdamas, kad ši byla bū
tų tautiniai garsi, dabar para
šė laišką pavieto prokurorui 
pareikšdamas, kad jeigu teis
mas neįvyks spalio 5 d., kaip 
jau paskelbta, tai Jennings’as 
bus informuotas imtis bado 
streiko, kad priversti teismą 
iškelti bylą.

Wyoming, Pa. — Nesenai 
čia įvyko republikonų prakal
bos. Kalbėjo Pittston’o advo
katas F. Pinola, kandidatas į 
valstijos iždininką. Jis ati
dengė naują J. L. Lewiso (U 
MWA prez.) “slaptybę.” šis 
fašistu o j antis italas, kritikuo
damas Roosevelto adminis
traciją, puolė ir angliakasių 
prez. už rėmimą jos. Nes esą, 
Rooseveltas išgriovęs Ameri
kos darb. unijas gelbėjant 
Lewisui. Lewisas remiąs Roo- 
seveltą asmeniškais sumeti
mais, būtent del to, kad norįs 
gauti vietą kabinete už darbo 
ministerį.

Tai bjaurus fašistuojančio 
advokato melas. Juk visam 
svietui yra žinoma, kad ADF 
ne Rooseveltas su Lewisu su
skaldė, bet pats federacijos 
prezidentas Green su savo an- 
tiorganizaciniais sėbrais. Mai- 
nieriai, žinoma, tokiai pasa
kai netiki.

Kad Lewisui seilė nudryks- 
ta del kabineto vietos, tai tas 
nepaslaptis. Bet juk tame 
grieko negali būti. Juk vie
nas turi užimti tą vietą. O tos 
vietos užėmimas per angį, uni
jos vadą darbininkam blėdės 
nepadarys. Angliakasiai jau 
turi savo sekr.-iždininką Penn- 
sylvanijos valstijoj už leite
nantą gubernatorių. Kaip ži
noma, leit.-gub. Kennedy iki 

šioj

lį “Birutės ir Keistučio susiti
kimą”, kuris buvo tikrai ste- 
būklingai gražus dalykas. P. 
Vaičiūnienė iš Montello taipgi 
paaukavo gražių rankom iš
dirbtų nepaprastų, siuvinių; p. 
Juzė, Lapeikienė iš Bridgewa
ter paaukavo nepaprastą 
tą, kuris vaizdavo gulintį 
dį, grybais apaugusį ir 
gulintį ežį. Taip pat buvo
lonu matyt iš linų išaustą au- 
dinėlį visokiom gražiai pritai- 
kintom spalvom mūsų Lietu
vos himną. Taipgi buvo ma
tyt Vytauto D. L. K.' 500 me
tų sukaktuvių atmintinis albu
mas iš Lietuvos, kurį paskoli
no adv. F. Bagočius.

Buvo daug daugiau įdomių 
dalykų, kas imtų daug laiko 
išpasakot arba israšyt.

Už šitą gražų ir prakilnų 
darbą reikia padėkavot pane
lei Onai Kašėtaitei, kuri dau
giausiai pastangų dėjo ir kuri 
širdingai, nenuilstančiai dar- §į0Į bledės darbininkam 
bavosi. Panelei Kašėtaitei, ku- | valstijoj nepadarė. O gero— 
ri buvo visas “manadžšr” šio Jjau numatoma. Jeigu Lewisui 
didelio pasekmingo pasirody- ieks darbo sekretoriaus vieta, __ __ TA-.- T TTzx’ll ' . noru

Antrame kambaryje buvo 
paroda visokių lietuviškų ran
kų darbo dalykėlių. Tarp jų 
įspūdingiausi buvo piešėjo Jo
no Stoškaus piešinys lietuviš
ko kaimelio. (Artistas piešė
jas Jonas Stoškus taip pat iš
piešė pirmo kambario bakū
žės sienas). P. Kereišienė iš 
Bridgewater paskolino šiai pa
rodai savo išsiuvinėtą vaizde-

mo, pagelbėjo Dr. J. Vaitkus įaį angliakasiai su mielu 
ir adv. Ant. Kupka. Finansiš-1 
ką paramą davė Montello Biz
nierių ir Profesionalų, Sąjun
ga. :
dė populiarus Franklin Vyrų 
Glee Club, po vadovyste Adol
fo Krušo. Paskutinę dieną 
Brockton Fair, šeštadienį, 2-rą 
vai. po pietų, lietuviai turėjo 
Lithuanian Day, kurioje da
lyvavo viršininėtas Franklin 
Vyrų Glee Club, kurie puikiai 
ir dainavo ir atrodė lietuviš
kais tautiškais rūbais. Frank
lin Glee Club atsižymėjo tą 
dieną gaudami pirmą prizą už 
dainavimą. Tam pačiam pro- 
grame dalyvavo Marijona Pet
rulienė, Paulina Drevinskaitė, 
Adelė Mickevičiūtė (Lazaus
kienė) ir Usevičių orkestrą. 
Taipgi šokikės po vadovyste 
panelės Florence Jarmolavi- 
čiutės.

Panelė Ona Kašėtaitė išrei-

Muzikos programą išpil- uždarytos The

pasitiks tą žinią.
Pittston, Pa. — čia 

: Pittston
glies komp. Ewen kasyklos 
jau nuo pereito pavasario 
tvano. Jos nėra užlietos, bet 
nedirbama todėl, kad No. 9 
kasyklos užlietos ir šiom “da
ro pavojų, operuoti.”

Nesenai tas “pavojus 
lo aikštėn, kad per lokalų vir
šininkus kompanija pareikala
vo nusimušti algas. Nors eili
niai lokalo nariai strimagal
viais nujojo tuos viršininkus ir 
jų vieton naujus išrinko, bet 
vis viena komp. kasyklų ne
atidarė. Dabar kompanija vie
šai pareiškė, kad ji niekad šių 
kasyklų nebeatidarys, jeigu ir 

i ant toliau reikės mokėti seną- 
■ ją algą, kurią ji pripažino pa

sirašydama naują kontraktą. 
Mainieriai, žinoma, nesutiks

stovi
an-

iški-

' \ '’L '■i.' j.*, f , ■ ■ 4V'zū ’-v 4

Penktad., Rugsėjo 25, 1936

Ig. Kartonas.
(225-226)

negavote knygą 
Divorsas,” tai at-

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. susirinkimas jvyks 

27-tą rugsėjo, 2-rą vai. po pietų, 86 
Jefferson St. Visi nariai dalyvaukite 
ir užsimokėkite duokles. Per septy
nis, mėnesius pirmininkas ve prot. 
rast, nešaukė susirinkimų, tai dabar 
visi pasilsėję, ateikite, Į šį susirin
kimą.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Knygynas 

rengia šokius ir pikniką, įvyks rug
sėjo (Sept.) 26 ir 27 dd. Šokiai šeš
tadienio vakare, kaip 7:30, o pikni
kas ir šokių muzika sekmadienį po 
pietų. Vietinius ir apylinkės svečius 
prašome dalyvauti abiejuose paren
gimuose ir paremti viešą knygyną.

Kviečia Komitetas.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

27 rugsėjo, 1-mą vai. po pietų. Ch. 
Greenans Svet., 267 Walker St. Tu
rime labai daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi darysime planus atei
nančiam 
visus

Laisvės” vajui. Prašome 
narius atsilankyti laiku.

Org. G. S.
(226-227)

WORCESTER, MASS.
Prakilnų pikniką rengia Tarptau

tinio Darbininkų Apsigynimo 13 kp., 
jvyks rugsėjo (Šept.) 27 d., Olympia 
Parke. Pikpikę visas, pelnas eis po
litinių kalinių paręmitnui.' Todėl ’ visi 
malonėkite dalyvauti piknike ir pa
remti šj svarbų darbininkų klasės 
reikalą. Kviečia Komitetas.

tinio Darb. Apsigynimo, žymus drg. 
duos raportą apie darbininkų kovas, 
gvildens ir Ispanijos klausimus. 
Kviečia visus dalyvauti.

Kp. Rast.

: ■

SO. BOSTON, MASS.
So. Bostono rengiamos prakalbos 

Ispanijos klausimu liko vėl perkeltos 
nuo rugsėjo (September) 27 į spalio 
(October) 4. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Priežastis perkėlimo prisi
dėjimas Bendro Fronto Komite
to prie surengimo šių prakalbų. Kal
bės D. M. šolomskas, iš Brooklyn, 
N. Y. Iš vietinių kalbėtojų turėsime 
Advokatą Bagočių ir “Keleivio” Re
daktorių Michelsoną.

bus kalbama šie
“.Laisvės” vajus, korės-

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 25 d. 
rugsėjo (Sept.), 8 vai. vak. Draugės 
ir draugai, veikiausia bus atėjus 
nauja knyga. Stengkitės visi ją gau
ti, bet apsirūpinkite su narinėmis 
duoklėmis už J 936 metus. “Laisvės” 
skaitytojai, kurie 
“Mortos Vilkienes 
eikite atsiimti.

teisiamas pagal nazių įsta- kifusimai1:11^'111111 
tymus “prieš Šnipus ir Vo- pondentų reikalas ir kt. Iš Tarptau-

užkandžių ir gėrimų. Prašome visų 
organizacijų narius* skaitlingai atsi
lankyti. Įžanga 25c.

Komisija.

SLAPTAS KAZIŲ TEISMAS PIRMADIENĮ TEIS 
AMERIKIETĮ JŪRININKĄ L. SIMPSONĄ

JIS KALTINAMAS Už KOMUNISTINĖS LITERA
TŪROS ĮVEŽIMĄ Iš AMERIKOS Į VOKIETIJĄ

WAS HINGTON. — Pas 
Amerikos užsienių reikalų 
ministerį C. Hull’ą atsilan
kė delegacija nuo Politinių 
Kalinių Gynimo draugijos iš 
New Yorko. Jinai kaltino 
Amerikos valdžią už aplei
dimą šios šalies piliečio jū
rininko L. Simpsono Vokie
tijoj, nazių kalėjime.

Simpsonas buvo areštuo
tas pernai birželio 28 d., 
Cuxhaven prieplaukoj, Vo-

kieti jo j, del to, kad jis į ve
žęs komunistinės literatūros 
į Vokietiją.

Iš pradžių jis buvo patal
pintas koncentracijos sto
vykloj, paskui perkeltas į 
Moabit kalėjimą, Berlyne. 
Jis ateinantį pirmadienį bus

nusimušti algas.
Parsons, Pa. — čia nesenai 

Monarch Anthracite anglies 
Ikomp. užsimanė atiduoti an
glies kasimą į k on traktorių 
rankas. Bet čia randasi drūta 
unija, kuri tuoj pasipriešino 
ir sustreikavo. Neėmė visos 
dienos laiko ir komp. pasida
vė. Kasėjai vėl ramiai dabar 
dirba po senovinių aplinkybių, 
kurios yra pakenčiamesnės j 
negu po kontraktoriais.

Laflin, Pa. — čia randasi 
taip vadinama Gelso and 
Wynne “šuns skylė”, kur dir
ba apie 40 darb. Visą laiką 
buvo sunkios darbo sąlygos, 
nes pats Gelso (italas) vala- 
kojasi po mainas ir skubina 
darbininkus, net versdamas 
iš kailio išsinerti. Vėliau pa
siėmė sau ir pagelbininką. Pa- 
gelbininko būta tokio niekšo, 
kad net pradėjo stumdyti 
darbininkus. Kada pora darb. 
likosi apstumdyti, tai visiems 
puolė galvon klausimas, kaip 
čia apsisaugoti, nes, jeigu 
šiandien vieną apstumdė, tai 
ryt gali kitas gauti tą loską. 
Pradėta kalbėti, kad geriau
sias būdas apsisaugojimui, tai 
sutvėrimas unijos. Nors unija 
dar nėra sutverta,'--;bet jau Mr. 
Gelso ^r jo pagelbininkas, 
Cummings, kaip sužinojo apie 
šią “konspiraciją,” taip greit 
likosi švelnučiai, kaip vata. 
Dabar gražiai kalba, nespau
džia prie darbo ir darbo są
lygos daug lengvesnės. O su
tverus uniją juk ir algos bū
tų daugiau galima išsikovoti.

Tik unijoje galybe, kasėjai.
Požeminis.

Žymus Vokietijos Gydytojas 
Reikalauja Naziy Nesikišti į 

Mokslą
BERLYNAS. — Garsus 

Vokietijos daktaras-chirur- 
gas Ferd. Sauerbruch per
sergėjo Hitlerio valdžią, 
kad besikišdama į mokslo 
dalykus jinai gali suardyti 
vokiečių mokslą; gi naziams 
jaunuoliams jis patarė ge
riau mokintis ir šviestis, o 
ne naziškai politikieriauti. 
Tokias nuomones jis išreiš
kė Vokietijos gydytojų ir 
gamtmokslininkų suvažiavi
me rugs. 22 d.

Jis sakė, kad mokslui rei
kalinga dvasinė ir protinė 
laisvė.

Dr. Sauerbruch, tiesa? pa
reiškė ištikimybę dabartir ei 
Vokietijos valdžiai, nes bi
jojo tuoj atsidurti kalėjime 
ar koncentraęijos stovykloj.

žymūs New Yorko, taipgi 
ir plačios šalies liberalai, re
mia kongresmano Vito Mar- 
cantonio kandidatūrą į ken- 
gresmanus antram terminui. 
Jie tą pareiškia specialiuose 
laiškuose, kurie buvo pasiųsti 
tūkstančiui paskilbusių libe
ralų.

GARSINKITĖS
DIENRAŠTYJ

kietijo'S išdavikus.” Tai bus 
faktinai slaptas karinis tei
smas.

Politinių kalinių gynimo 
draugija daro spaudimą 
Amerikos valdžiai, kad iš
reikalautų Simpsonui viešo 
teismo.

Ministeris Hull sakė/ būk 
šios šalies valdžia “dariusi 
ką tik galėjusi” Simpsonui 
užtarti. Dr. Herman Mendlowitz

HAMTRAMCK, MICH.
TDA K. Giedrio kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 27-tą, 
|10 vai. ryte, Yemans Hali. Malonė- 

Keturių Miestų Bendras Veiki- k’te visi atsilankyti, nes bus išduotas 
raportas nuo Cleveland© konferenci
jos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

kimas. Prašome Visų Paremti 
Mūsų Darbą

Daugeliui yra žinoma, kad tjau 
kelinti metai, kaip šių miestų: Law
rence, Lowell, Haverhill ir Nashua 
ALDLD kuopos susitarę veikia gel
bėjamos viena kitai ir taip bendrai 
veikdami draugai atlieka nemažai 
gerų darbu visuomenės reikaluose.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo visos darbininkiškos 

ganizacijos bendrai rengia didelį 
lių parėmimui Komunistų Partijos 

I Rinkimų Kampanijos. Įvyks 26-tą 
” I)iibar šios keturios ALDLD kuo- rugsėjo, Laisvės Choro svetainėj, 57 
pos virš minėtų miestų, bendrai ren-|lJark St., pradžia 8 v. v. 
gia didelį ir labai gerą pikniką, ku- puikę orkestrą šokiam, bus
ris atsibus ateinantį nedeldienj, rug
sėjo 27 d., K. m., Maple Parke, Law
rence, Mass. Rengėjai taip rūpes
tingai ruošia šį pikniką, kad nuo 
užbaigimo šio vasarinio sezono pa
siliktų gili atmintis kitiems metams. 
Mes žinome, kad be plačios talkos 
mūsų pastangos bus permenkos, to
dėl prašome iš visų miestų ir mies
telių draugų geros paramos; skait
lingo atsilankymo, kad tuomi pagel- 
bėtumėt padaryti truputį pelno, idant 
galėtume daugiau gerų darbų atlikti 
darbo žmonių klasės labui. Iki, pa
simatymo, J. M. Karsonas.

(226-227)

WORCESTER; MASS.
Rugsėjo 26-tą, šeštadienį po pie

tų, įvyksta Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos misinis mitingas. 
Kalbos J. Baliam. Visi draugai, ku
riem laikąs leidžia dalyvaukite šiam 
mitinge. Miesto sode, prie City 
Hali.

Taipgi vakare, tą pačią dieną rug
sėjo 26, Įvyksta mitingas su muzika- 
le programa ir su užkandžiais. 
Green St. Svetainėje, 126 Green St.'

Kviečia visus K. P. R. K. Kom. j

WORCESTER; MASS.
DARBO PARTIJOS PRAKALBOS

Valstijos Darbo Partijos Komite
tas rengia masinį susirinkimą šj sek
madienį, rugsėjo 27 d., 4 vai. po pie
tų, Washburn salėje.

Kalbės Francis J. Gorman, United 
Textile Workers of America pirmas 
vice-prezidentas ir Joseph Salerno! 
Valstijos Darbo Partijos pirminiu-| 
kas. Diskusijų tema bus “Darbinin
kai ir Politika.” Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiose svarbiose pra
kalbose.

J. White.
(226-227)

SAVO BIZNI 
“LAISVĖJE”

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausme ir nesmagumo priežasčių 
Gydoma Strėnų • Gėlimas,. Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
les, 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 Prieinamo*
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-»pinduliai, Serumų ir

Čiepų Įleidimai,
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 SI, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

or

<

(BIELIAUSKAS)

P. 0. Box 352,

Turėsim 
skanių

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Org. J. S.
(225-226)

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

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

LAISNĮUOTAS GRĄ'BORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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NOTARY PUBLIC

OFISO VALANDOS 
nu0 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

TEL. STAGG 2-5043

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.

•• - -■ '

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j j£sų namus. Prašome 
įsitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

K
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ANTANAS KASMOCIUS

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Laimėjo Pirmą Sėdėjimą Turės Valyt Šaligatvius

Rep.

Darbininką Mokykla Susidūrė Laivai
Is-

Brooklyno 14-tam Distrikto.
Martha Stone yra organiza

tore Komunistų Partijos 6-tos 
sekcijos. Pasižymėjusi kovoto-

MARTHA STONE— 
Balsuokime Už Ją

di-
orc

patalpoj, 
Williamsburge.

Bar and

Komunistų Partijos 
iš Assembly 14 

Kings County. Ją

jų įstaigas. Esą, neuž- 
vieną kartą iš ryto nu- 
šaligatvį, bet turėsią 
tiek sykių, kiek sykių

sakė:
“Komunistai neremia Roo- 

sevelto, bet išstatė savo kan
didatus. Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija daro savo 
tarimus ir negauna įsakymų iš 
Maskvos.”

Adam 
teisinosi 
dėlto neraportavęs 
kurioj mirtinai užgauta mote
riškė. Tačiau jam nustatyta 
$1,000 kaucija.

Vogt, troko draveris, 
nematęs policisto ir 

nelaimės,

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS- GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

keleiviu
l c

grindų.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Tšbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; .par- 
sarmlo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

168 Marcy
Mat,

AS NEAR AS YOUR MAILBOX 
/Ja,n/i mail Hie c/iul at nurnxq oU&L 
gmnniL... write for booklet

E Bushwick
SAVINGS BANK

ST. ATCillAHAM AVE. UHOOKU.VN

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

Puslapis Aštuntas

»

i

Penktad., Rugsėjo 25, 1936

Iš Williamsburgo Bedarbių 
Kovos už Pašalpą

Bedarbių susirinkime orga
nizatorius raportavo, kad at
gavimai nukramtytų pašalpų 
eina sėkmingai. Drapanų ga
vimas irgi nėra per sunkus, 

gauna po apvalka- 
marškinių, siūtų, 

daugiau tos rūšies 
šviesų ir rendų at
eina silpnai. O ta 

nuo mūsų
Todėl imkime

lą: drošiu, 
abrūsų ir 
reikmenų, 
mokėjimai
silpnybė priklauso 
organizacijos, 
daugiau dalyvumo 
Tarybos kovose, demonstraci
jose ir pikietavime pašalpos 
įstaigos ir gausime tą viską, 
ko tik mums reikia, tik sutar
tinai dirbkime iš vien.

Padarytas tarimas, kad nei 
vienas nepirktų pieno pakel
tomis kainomis. Patvirtintas 
pereito susirinkimo tarimas 
būti ant sargybos prieš kėli
mą rendų. Kur tik bus kelia
mos rondos, ten turi būti or- 
ganizuojąmi rendauninkai ne
mokėti rendų ir pastatyti pi- 
kietus.

Sekantį trečiadienį, 30 rug
sėjo, 8 valandą vakaro, kalbės 
Martha Stono, Bedarbių Tary
bos svetainėje, 26 Ten Eyck 
St.

Spalio 3, 8 vai. vakaro, sa
vo svetainėj, Bedarbių Tary
ba turės parengimą su šokiais. 
Bus ir užkandžių.

Nemažas būrelis lietuvių 
lankosi į Bedarbių Tarybą ir 
kovoja už gavimą pašalpos. 
Rodosi, turėtų būti daug dau
giau, nes čia yra tirštai apgy
venta lietuviais.

Pameskime, draugai bedar
biai, tą badavimo sarmatą, o 
tikrai stokim į kovą už išgavi
mą pašalpos ir už socialę be
darbės ir senatvės apcraudą. 
Kitokios išeities jau nebeliko, 
kaip kovoti ar mirti badu. 
f)arbų nėra ir būti negali, nes 
mašinos, taipgi perilgas valan
das dirbantieji atlieka darbus, 
o kiti darbininkai turi badau
ti . Kaimietis.

Staten Island laivų budavo- 
jimo industrijos 2,000 darbi
ninkų laimėjo pirmą sėdėjimo 
“stapičių”, priversdami Uni
ted Shipyards kompaniją lai
kytis seniau su darbininkais 
padarytos sutarties. Kiti nesu
sipratimai pavesti rišti arbi- 
tracijos tarybai, kuri susideda 
iš unijos ir kompanijos atsto
vų ir trečio neutralio, priimti
no abiem pusėm. Niekas netu
ri būt diskriminuotas už buvu
sį sulaikymą darbo.

DEMONSTRACIJA

Penktadienį, 25 rugsėjo, 
vai. dieną, yra ruošiama de
monstracija prie Vokietijos 
konsulato, 17 Battery Place. 
Tai yra protestui prieš Vokie
tijos fašistinės valdžios siun
timą ginklų Ispanijos fašistam 
žudymui Ispanijos darbininkų, 
kovojančių už laisvę ir demo
kratiją.

Lietuviai, dalyvaukime de
monstracijoj, padėkim iškovo
ti Ispanijos darbininkams lai
svę. Demonstracijoj bus pri
imtos protesto rezoliucijos ir 
perduotos Vokietijos konsului.

Kaimietis.

1

Penkiolika tūkstančių neg- 
turėjo masinį susirinkimą 

adison Sq. Gardene, pereitą 
adienį paminėjimui Linc- 

olno proklamacijos. Ten pa
merkta Hearstas. Tas skaito- 

dideliu įvykiu, kadangi 
gelis dalyvių esą buvę re- 

ublikonų partijos rėmėjais.

išgirskite Marthą Stone per Radio WMBQ Antradienį,, 
29 Rugsėjo, 10 Vai. Vakaro

Ji yra 
kandidatė 
Distrikto, 
perstatys Kompartijos 14 Dis
trikto Campaign Manadžerius, 
A. Erwin Schwartz, kuris 
taip pat duos įžanginę prakal
bą. Martha Stone aiškins Ko
munistų Partijos platformą ir 
vietos problemas, su kuriom 
darbininkai kasdien susiduria

Šeštadienio Vakarą 
Prakalbos Gatvėj

Rojus Mizara Rytoj 
Kalbės per Radio

ja už darbininkų klasės reika
lus. Lietuviai privalo susipa
žinti su Komunistų Partijos 
programa ir privalo balsuot 
už Komunistų Partijos kandi
datus sekamuose rinkimuose. 
Tad nepamirškite antradienį, 
29 rugsėjo (September), 10 
vai. vakaro, užsistatykite ra
dio ant stoties WMBQ-1500 
klcs.

Pieno Streikas Bus Mėnesiu 
Vėliau

Pieno Gamintojų Federaci
jos vadai Stanley ir Felix Pi- 
scck pranešė, kad pieno strei
kas, kuris buvo planuotas pra
dėti ketvirtadieni, atidedamas 
vienu mėnesiu. Priežastis ati
dėjimo buvo ta, kad šiaurinės 
dalies valstijos farmerių va
dai pasitraukė. Tiedu vadai 
sako, mėnuo bus panaudotas 
su organ i žavi mui pasitrauk il
sios srities farmerių ir išrinki
mui tinkamos vadovybės vie
ton kelių nesukalbamų.

Roosevelta.s, sakė d. Brow
der, siekia patenkinti abi pu
ses “nesutaikomos kovos” ir 
nepatenkina nei vienos.

Smarkus delnų plojimas iš
siveržė į Brow’derio pareiški
mą, kad Komunistų Partija 
siekia “sulaikyti Ameriką nuo 
karo, neįleidžiant karo į pa
saulį.” Tai buvo vienintelis 
plojimas viso ryto prakalbose, 
sakytose socialistų, prohibiši- 
nistų, socialistų darbiečių ir 
komunistų prezidentinių kan
didatų. Visų kalbos buvo 
transliuojamos oro bangomis.

---------■_- --------------- ---------- ■■  ,

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal su tart j

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y. 1

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

U.... :---------------------- ----------- ---- ------ — ——

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

• - . j

Williamsburgieciai turės 
delį susirinkimą atvirame 
šeštadienio vakaro 8 vai., prie 
So. 3rd ir Ilavemeyer Sts. 
Kalbės Komunistų Partijos 
14-to Assembly Distrikto kan
didatai ir kiti kalbėtojai. Ren
gia to distrikto K. P. kuopa. 
Lietuviams čion susirinkti pa
ranku, tad reikia manyti, kad 
daug dalyvaus šiame mitinge.

Rep.

šeštadienio rytą, 26 rug
sėjo, skaitlinga Brooklyno lie
tuvių visuomenė turės progą 
išgirsti per radio “Laisvės” 
redaktorių Rojų Mizara, ku
ris taipgi yra vienas iš geriau
sių prakalbininkų ir autorius 
keletos knygų, tame skaičiu
je ir “Laisvės” skaitytojams 
duotosios jubilėjinės dovanos 
“Mortos Vilkienes Divorsas”. 
Jis kalbės apie spaudos reikš
mę.

Lietuvią Atletą Kliubas 
Turės Pramogą

Nutrūkus spėkos pristatymo 
dratui, įsibėgėjęs Broadway 
gatvekaris ūmai sustojo tarp 
188th ir 189th St., motorma- 
no veidą pavojingai sužalojo 
lango stiklai. Dešimts iš 16 

tapo • partrenkti ant

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, 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 STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Pirmadienį prasidės Darbi
ninkų Mokyklos kursai, kurie 
yra 41-nu skirtingais klausi
mais. Bendrai sudėjus, 
savaitę bus duodama 103 
sės, vadovaujamos 58-nių 
struktorių, kurių daugelis
žymūs specialistai savo srity
je. Pirmas dvi dieni užsire
gistravo rekordinis skaičius 
studentų. Registracija nuo 10 
v. ryto iki 8:30 vakaro kas 
dieną, 35 E. 12th St., N. Y.

kas 
kla- 

in-
yra

Tikisi Studentą Streiko
Columbia Universiteto stu

dentai yra pasiryžę streikuot, 
jei nebus sugrąžintas Robert 
Burke, išmestas pereitą pava
sarį už priešfašistinį veikimą 
tarp studentų. Am. Studentų 
Unija šaukia protesto mitin
gą prie Dean Herbert Hawkes 
ofiso. Jei jis neims žingsnių 
tuojau sugrąžint Burkę, tuo
met unija skelbs streiką.

Rinkimų Vajaus Iždas Auga
Sukėlime aukų į Komunis

tų Partijos Rinkimų Iždą iš 
kalbinių grupių geriausia iki 
šiol pasižymėjo finai, jie jau 
sukėlė tūkstantį dolerių. 
Mums, lietuviams, dar daug 
trūksta iki tos sumos. Lietu
viai duosnūs, tik bėda,

Atidarymui naujo sezorto su 
platesnėm svočių priėmimo 
galimybėm, Lietuvių Atletų 
Kliubas turės smagią pramo
gą šeštadienį, 26 šio mėnesio, 
savoj 
Avė.,
atidaroma 
tad šia proga susirinks nariai, 
kviečia ir svečius pašokti, 
taipgi pasisvečiuoti kliubiečių 
priruoštais užkandžiais ir gė
rimais.

R. MIZARA, 
“Laisvės” redaktorius.

East upėj, prie Rikers 
land, susidūrė du prekiniai 
laivai ir vienas iš jų tapo su
žalotas, pradėjo skęsti. Pa
krantės sargams pavyko išgel
bėti visą įgulą, 25 žmones. 
Kitas laivas išliko nepažeis-( 
tas ir išplaukė savo keliu.

Sakoma, antradienio vaka
ras buvo migločiausias iš visų 
šį metą buvusių, negalėjai ma
tyti pusės bloko atstume esa
mu, namu nei žiburiu'. C.

Miesto švaros dabotojai sa
ko pradėsią ablavą prieš krau
tuvininkus už švarą šaligatvių 
prieš 
tenka 
valyti 
šluoti
bus užterštas, arba būsią bau
džiami. Savo keliu, krautuvi
ninkai gal būt “parodys šluo
tą” tiems, kurie bile kur ir bi
le šiukšlę meta, visai nepaisy
dami, kad pastaruoju laiku 
tam yra ant gatvių kampų pa
statytos pintinės.

Mizaros prakalbą girdėsite 
V. Matusevičiaus vedamą ra
dio valandą iš stoties WMBQ, 
Brooklyne. Pradžia 9:30 ryto. 
Iš šios stoties programos gir
disi net Conn, valstijoj, tad ir 
už Brooklyno rubežių gyve
nanti galės išgirsti.

Rep.

mes nuolat atsiliekam pasku
tiniai. Penktadienį ir šešta
dienį iždan gauta tūkstantis 
su virš. Viso iždan jau gauta 
$34,697.59.

Daugelis komunistų ir sim- 
patikų jau prisidėjo su dienos 
uždarbių. Kiti prašomi pada
ryti tą patį ir padaryti sulyg 
išgalę greit, kadangi pinigai 
labai reikalingi tęsimui radio 
prakalbų ir leidimui rinkimų

kad literatūros.

Browderis Kalbėjo Forume
New Yorko laikraščio “He- e 

raid Tribune” metiniam Fo
rume Bėgamais Klausimais 
buvo sukviesti kalbėt visų par- 

itijų, prezidentiniai kandidatai, 
tame skaičiuje ir Earl Brow
der, Komunistų Partijos kan
didatas. Forumas laikyta 
puošnioj Waldorf-Astoria vieš
bučio salėj, kur dalyvavo virš 
3,000 publikos, didžiuma vi
durinės klasės vadovaujančios 
moterys.

Browderis savo kalboj nu
rodė, kad komunistų obalsiu 
yra ‘ 
mą,” 
šyvių 
Jisai 
Apie

REIKALAVIMAI
Reikalinga prižiūrėtojas (Janitor) 

prie garu apšildomo namo. Yra 16 
gyventojų. Del platesnių informacijų 
kreipkitės" šiuo antrašu:

16 Maujer St., klauskite Mrs. 
Goldstein, ground floor.

(224-226)

Demokratija prieš fašiz- 
suvienijimas visų progre- 
spėkų prieš reakciją, 
atmušė Hearsto melus, 

tai, būk komunistai re
mia Rooseveltą ir gauną orde
rius iš Maskvos, Browderis pa-

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA FORNI-. 

ŠIUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forui š i u o t i 

kambariai šildomi garu. Gali 
gyventi ir vedusi pora. Rend a 
$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)

GAUKITE “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

t

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 pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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




