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Kaip su Tomis 

Konferencijomis?
Legionierių Alasas.
Kodėl Tokia Neteisybė?
SLA Narių Idėjos.

Rašo A. B.

f

Amerikos Lietuvių Kongreso^ 
reikalais Brooklyno organizaci
jos laikys konferencijų spalių 
25 d. New Jersey valstijos or
ganizacijos panašią konferenci
ją laikys lapkričio 1 d. O Pitts
burgh© konferencija įvyksianti 
apie vidurį lapkričio mėnesio.

Tas labai gerai. Prie konfe-^ 
rencijų reikia rūpestingai prisi-j 
ruošti. Man atrodo, kad į šias, 
konferencijas turėtų atsiust sa7 
vo atstovą Amerikos Lietuvių. 
Kongreso Vykdomasis Komite-'. 
tas, joms raportuoti ir patiekti' 
savo veiklos planus. Būtų ge
rai, kad tose konferencijose ga
lėtų dalyvauti patsai Vykdomo
jo Komiteto pirmininkas drg. 
J. Mickevičius. Jeigu jis nega
li, tai kitas kuris Komiteto na
rys turėtų būti atsiųstas.

Reikia glaudesnio susirišimo 
nacionalio Komiteto su vieti
niais komitetais. Tą, manau, 
atsiektų nacionalio Komiteto 
atstovo dalyvavimas šaukiamo
se konferencijose. Bet reikėtų, 
kad tos konferencijos eitų pa
eiliui, idant tam atstovui nerei
kėtų daug laiko sugaišti.

Lai apie tai pagalvoja konfe
rencijų šaukėjai ir Vykdomasis^ 
Komitetas. J

Amerikos legionieriai atlaikė 
savo konvenciją ir dar kartą 
prakeikė komunizmą. Kaip il
gai eiliniai legionieriai duosis 
savo reakciniams vadams už no
sies vedžioti, tai ateitis paro
dys. Mes manome, kad ateis ta 
diena, kada didžiuma legionierių 
atsuks nugaras savo genero
lams. Kaip kitus žmones, taip 
juos gyvenimas pamokins, k&d 
kapitalizmas atgyveno savo die
nas.

Kaip Hearsto geltonlapiai, 
taip SLA organas “Tėvynė” sis- 
temačiai ėda komunistus-bolše- 
vikus. Iš visko matosi, kad po
no Vitaičio dvasiniu vadu yra 
William Hearstas, prie kurio, 
pasak prof. Beardo, doras žmo
gus nenorėtų dasilytėti nei de
šimties pėdų ilgio lazda.

Rugsėjo 25 d. “Tėvynės” edi- 
toriale išniekinami Sovietų Są
jungos bolševikai. Ant trečio 
puslapio tūlas “Politikos Stu
dentas” taip pat atsikosėjęs 
spjaudo ant komunistų-bolševi- 
kų.

“Tėvynę” Vitaitis pavertė sa
vo įrankiu nešvarios kovos prieš 
komunistus ir komunistinių įsi
tikinimų žmones.

Bet ar tai gražu? Ar tai tei
singa? Ar tai demokratiška? 
Argi padoru SLA organui tokią 
rolę lošti? žino Vitaitis, žino 
Bagočius ir visa SLA vadovy
bė, kad Susivienijime yra ne
mažai komunistinio nusistaty
mo narių. Jų bus gal visa po
ra tūkstančių. Tai kodėl jų or
ganizacijos organas turėtų būti 
įrankiu vieno nelemto sutvėri
mo niekinimui ir bjaurojimui jų 
įsitikinimų ir idėjų?

Vitaitis susilaiko nuo ėdimo 
socialistinio nusistatymo žmo
nių, nors, žinoma, jis lygiai jų 
neapkenčia. Kodėl? Todėl, kad 
Pild. Tarybos dauguma yra so
cialistų simpatikai. Vitaitis jų 
bijo. Komunistinio nusistaty
mo žmonės gi' neturi Pildomoje 
Taryboje užtarėjų.

Well, bet man atrodo, kad 
Bagočius, Mažiukna, Gugis, Mi- 
kužiūtė ir kiti pažangūs SLA 
vadai pasiima ant savęs labai 
rimtą moralinę atsakomybę už 
tokią “Tėvynės” poziciją. Ko
dėl jie nieko nesako, kodėl jie 
leidžia Vitaičiui “Tėvynę” pa
naudoti niekinimui didelės SLA 
dalies narių, kurstymui vienų 
narių prieš kitus? Ar tik todėl, 
kad Vitaitis nekliudo socialistų?

Šie klausimai reikalauja aiš
kaus atsakymo.
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Prašom Talkon Oinf ISPANIJA PROTESTUOJA T. LYGAI PRIEŠ 
i LdsviLi idilėm v><iui nazių IR ITALŲ PARAMĄ FAŠISTAM
Laisvei” Tūkstantį 
Naujų Skaitytojų

NAUJIEM NUPIGINTA PRENUMERATA- SENIEM 
$1 KNYGŲ DOVANA; DEŠIMT PINIGINIŲ DO

VANŲ PASIŽYMĖJUSIEM VAJININKAM
Su spalio (October) 1 d.^ - ————————

prasideda “Laisvės” vajus 
gauti naujų skaitytojų; tai 
tik keletas dienų telieka iki 
vajaus pradžios.

Draugai, panaudokite šias 
pienas galutinai susimobili- 
Izuot ir iš sykio urmu stot į 
vajaus darbą. Nes, kaip yra 
sakoma, gera pradžia t a i 
pusė darbo.

“Laisvė” pageidauja tūk
stančio naujų skaitytojų; ir 
jūs patys, draugai, jaučiate, 
kad su vidutiniai geru pasi
darbavimu galėtumėte išpil
dyti tą kvotą. O laiko yra 
duodama du mėnesiai, i k i 
gruodžio 1 d.

Užrašinėkite “Laisvę” ne 
tik darbininkams ir farme- 
riams, b e t- ir profesiona
lams ir smulkiems biznie
riams, nurodinėdami, kaip 
jų reikalai rišasi su darbi
ninkų reikalais. Kreipkite į jos kariai ir > lėktuvai rugs, 
visų atydą į pasaulinius 
svarbiuosius šio momento 
įvykius, kuriems sekti būti
nai reikalingas dienraštis.

Laike vajaus naujiems 
skaitytojams “Laisvė” bus 
nupiginta iki $5 metams ir 
$2.50 pusmečiui. Senieji 
skaitytojai moka $5.50 me
tam ir $3.00 šešiem mėne
siam. Bet kurie užsimoka 
už ištisus metus, gauna $1 
vertės knygų dovanų. Kny
gų sąrašas skelbiamas “Lai
svėje”, iš kur galima pasi
rinkt sau patinkamas.

Dovanos vajininkam yra 
skiriamos šitokios: 1—$50;

$18; 6—$15; 7—12; 8—$10;
9—$7 ir 10—$5.

Grįžta Darban 10,000 Good
rich Gumų Darbininkų

AKRON, Ohio. — Grįžta 
darban 10,000 Goodrich au-_ 
tomobilių gumų darbininkų, 
kuriem visiem kompanija 
buvo laikinai uždariusi du
ris, keršydama už jų “sėdė
jimo” streikus. Eina dery
bos tarp darbininkų unijos 
ir kompanijos atstovų tū
liems ginčams išspręsti.

NAZIAI APŠAUKIA 
FRANCIJĄ, ANGLIJĄ IR 
JAPONIJĄ* V O KI E č IŲ 

KOLONIJŲ PLĖŠIKAIS

BERLYNAS.—Vokietijos 
Kolonijų Lyga plačiai pa
skleidė lapelius, kuriuose 
apšaukia Angliją, Franci j a 
ir Japoniją “plėšikais” už 
tai, kad jos po pasaulinio 
karo pasiglemžė Vokietijos 
kolonijas.

Jeruzalė, rugs. 25.— Angli
jos lėktuvai, užpuldami suki
lėlius arabus Palestinoj, nužu
dė 44, o pėstininkai dar 10.

Naziai Pardavinėja “(Šokola
dų” iš Anglių Dervos

BERLYNAS. —Saldainių 
krautuvės pradėjo pardavi
nėti vadinamas “čokolado 
plyteles,” padarytas iš ang
lių dervos. Jų skonis toks 
kaip čokolado, bet jos taip 
kenksmingos, kaip sachari
nas.

Tai vienas iš nazių išradi
mų, kur jie giriasi, kad 
dirbtinais valgiais dapildy- 
sią stoką natūralių maisto 
produktų.

Anglai Nukovė dar 44 
Arabus Palestinoje

JERUZALE. — Susikirtę 
su arabais sukilėliais, Angli- 

24 d. nužudę 44 arabus ties 
Hebronu, Palestinoj. Vieną 
lėktuvą arabai nukirto že
myn.

Anglija siunčia dar 30,000 
karių į Palestiną ir ketina 
įvest karišką stovį visame 
tame krašte.

Maskvos Inžinieriai Tarsis
Su Amerikos Inžinieriais 

Del Sov. Palociaus Planų
MASKVA. — Penki Ma

skvos sovietiniai inžinieriai 
rugs. 24 d. išvyko j Jungti
nes Valstijas aptarti su am
erikiečiais inžinieriais galu
tinus planus statymui So
vietų vyriausybės palociaus, 
kaipo revoliucijos paminklo.

Tas didžiausias pasaulyj 
namas bus pabudavotas arti 
Kremliaus. Ant jo bokšto 
bus milžiniška Lenino stovy- 

i la.
Sovietiniam palociui fun

damentas pastatytas ir jau 
gana sukietėjęs budavoti 
sienas. Manoma, kad rei
kės penkerių metų tam dar
bui užbaigti.

{VAIRIOS žinios

Feltre, Italija, rugs. 25.— 
Padaryta operacija 9 metų 
“mergaitei” Eldai Liberai pa
vertė ją berniuku. Pirm to ji 
buvo pusiau-berniukas, pasiau- 
mergaitė.

San Francisco, Cal. — Ame
rikos Bankininkų Susivieniji
mo suvažiavimas pasmerkė 
bedarbių šelpimą, kaip “pini
gų eikvojimą.” Jie remia Lan- 
doną.

New York. — Buvęs sun
kiasvorių kumštininkų, čampio- 
nas Jack Dempsey važinės su 
maršrutu, agituodamas bal
suot už Rooseveltą.

NEPRALEIDIMĄ GINKLŲ Iš DEMOKRATINIŲ 
šalių Vadina “legale baisenybe”

GENEVA, rugs. 25. — Is- 
panijos respublikos užsienių 
reikalų ministeris J. A. del 
Vayo, atvykęs j Tautų Ly
gos susirinkimą, užprotesta
vo, kad “tūlos šalys” vis dar 
gabena karo pabūklus ispa
nų fašistam. Visi suprato, 
kad jis kalba apie Mussol- 
nio, Hitlerio ir Portugalijos 
paramą Ispanijos fašistam.

Vokietijos ir1 Italijos val
džios buvo prižadėjusios lai
kytis nuošaliai nuo naminio 
karo tarp Ispanų fašistų ir 
respublikos gynėjų. Bet po 
prižado jos vis remia fašis
tus, kaip ir pirmiau.

Ispanijos ministeris pava
dino “legališka baisenybe” 
tokią nefašistinių šalių poli
tiką, kad jos atsisako nar- 
davinėt lėktuvus ir ginlęlus 
teisėtai respublikos valdžiai 
prieš sukilėlius fašistus.
RESPUBLIKIĖČIAI LAI

MĖJO KELIS MUŠIUS.
MADRID, rugs. 25. — Is

panijos milicininkai atėmė 
iš fašistų Torrijos miestą ir 
grąsina jų lizdui Maquedoj.

Respublikiečiai; paleisda-

AMERIKONŲ LEGIONO K0- 
MANDIERIUS FAŠISTAS
CLEVELAND, Ohio.— 

Suvažiavimas Amerikos Le
giono (ex-karių organizaci
jos) išrinko vyriausiu ko- 
mandierium H. W. Colmery, 
fašisto Landono rėmėją, ad
vokatą iš Kansas valstijos.

Nors fašistuojantiem ka
rininkam pavyko pervaryti 
eilę atžagareiviškų rezoliu
cijų, bet eiliniai delegatai 
priėmė ir vieną kitą pažan
gią rezoliuciją, pav.: pas
merkė žmogžudišką Juodų
jų Legioną, negrų lynęiavi- 
mus ir “numarino” rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad 
kiekvienas mokytojas pri
siektų ištikimybę Amerikos 
vėliavai ir konstitucijai.

Burgos, Ispanija, rugs. 25. 
—Fašistai skelbia, kad jų 
lakūnai numetę maisto ir 
šovinių saviems sėbrams, 
apgultiems Alcazare.

Ispanijos Karo Perstatymai Sovietuose ir 
Aukos Liaudies Fronto Kovotojams

MASKVA. — 100,000 dar
bininkų mitinge atvirame 
ore buvo ant pagrindų per
statyta mūšis tarp Ispanijos 
darbininkų ir fašistų: Dar
bininkai buvo išėję į karo 
frontą; tuo tarpu ispaniškai 
uniformuoti “fašistai” įsi- 
briOvė į Toledo ir įsiuto “žu
dyti” Liaudies Frontiečius. 
Pagaliaus atžygiuoja gink
luoti darbininkai ir valstie
čiai ir šaudydami (pistonais 
be kulkų) sumuša fašistus 
ir išveja juos iš miesto. Pa
lieka pilna scena “negyvų 

mi potvinį vandens iš Alber- 
che upės didžio tvenkinio, 
sustabdė fašistų žygiavimą 
linkui Toledo, — nors fašis
tai ir sakosi, būk v ė 1 mar- 
šuoją pirmyn šiame fronte 
ir jau esą tik už 10 mylių 
nuo Toledo. Iš tvenkinio bu
vo paleista 10 milionų kū- 
biškų jardų vandens.

Hendaye, Franc., rugs. 25. 
—Liaudies milicija sumušė 
fašistus ties Vitorio, Bilbao 
fronte; grasina perkirsti fa
šistam vieškelį tarp San Se
bastiano ir Burgoso.

Mussolini Grąsina Bom- 
barduot Ispanu Miestą

HENDAYE, Franc. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
Italijos karo laivai grasina 
bombarduot Ispanijos res- 
publikiečių didmiestį Barce
lona. jeigu Liaudies Fronto 

‘valdžia nepaleis dviejų Ita
lijos piliečiu, kurie tapo su
imti kaip Ispanijos fašistų 
talkininkai.

ŠAUKIA FRANCIJA IŠVIEN 
LAIKYTIS SU ANGLIJA

Anglijos politikas Winston 
Chųrchill gyrė Francijos ar
miją kaipo “nepalyginamai 
geriausią pasaulyj.” Šaukė, 
kad Franci ja turi laikytis 
išvien ne tik prieš pavojų iš 
nazių pusės, bet ir prieš 
“bolševizmo pavojų.”

Tas Anglijos didikas, ma
tyt, taipgi norėtų suardyt 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį tarp Francijos ir Sovietų 
Sąjungos.

FAŠISTŲ BLOFAI APIE 
LOZOYA EŽERO 

PAĖMIMĄ
BURGOS, Ispanija.—Fa

šistai jau kelintą kartą per 
radio pasigyrė, būk jie už
ėmę Lozoya ežerą, iš kurio 
sostinė Madridas gauna 
vandenį. Bet ištikrųjų tai 
jiem dar toli iki Lozoya.

fašistų.” O publika šaukia 
“ura,” delnais ploja, sveiki
na pergalingus darbininkus.

Panašūs mitingai su vai
dinimais kovos tarp Ispani
jos liaudies milicininkų ir 
fašistų yra rengiami ir įvai
riuose kituose Sovietų mie
stuose. Ta proga yra ren
kama aukos nupirkt ir pa
siųst maisto Ispanų respub
likos moterims ir vaikams. 
Darbininkai raginami auko
ti aštuntą dalį dienos už
darbio sušelpti Ispanijos 
kovotojus prieš fašistus.

Bosai Prisipirko Bom
bų Prieš Bedarbius 
Anglių "Butlegerius”

FABRIKANTAI PER PORĄ METŲ SUNAUDOJO 
$500,000 VERTĖS BOMBŲ PRIEŠ STREIKIERIUS.

Visi Erancijos Jaunuoliai 
Būsią Mokinami Skristi?

PARYŽIUS. — Franci.į os 
oro laivyno ministeris socia
listas Pierre Cot pasiūlė pla
ną visose mokyklose įvesti 
orlaivininkystės kursus vai
kam : nuo 9 iki 14 metų kla
sėse išdėstyti žinotinus da
lykus apie lėktuvus ir skrai
dymą; paskui iki 18 metų 
lavinti juos sklandytuvais 
lekioti, o studentus nuo 18 
iki 21 metų praktiškai mo
kinti motoriniais orlaiviais 
skraidyti.

Anglą Politikas Pabrė
žia, kad SSRS yra Dide

lis Taikos Veiksnys

na-

ka-

LONDON. — Buvęs An- 
glijos užsieninių reikalų mi
nisteris Austen Chamber- 
lain, rašydamas New Yorko 
Times’ui, rugs. 24 d., pas
merkė Hitlerio riksmus 
zių suvažiavime, prieš 
vietus, kaipo pavojingą 
rinę provokaciją.

Pats Chamberlain pabrė
žia, kad jis labai nekenčia 
Sovietinio surėdymo; bet jis 
mato, kad be Sovietų taikos 
politikos negalima būtų iš
vengti karo. Jis kreipia dė
mesį į tai, jog hitlerizmas' 
grąsina ne tik Sovietams, 
bet ir vakarų Europos de
mokratinėm šalim.

Chamberlain siūlo sandar- 
bininkaut su Sovietais d e 1 
taikos išlaikymo.

Italą Fašistai Nėra dar 
Užkariavę ir Tana Eže

ro Srities Ethiopijoj
ROMA, rugs. 25. — Mus- 

solinio valdžia tikisi, kad 
per mėnesį italai baigsią, už
kariaut Ethiopiją.

Iš pačių italų fašistų pra
nešimų matyt, kad jie nėra 
užkariavę plačios vakarinės 
Ethiopijos su miestu Gore, 
kaip ethiopų valdžios cent
ru. Dar daugiau; jie pripa
žįsta, kad reikės “baigt už
kariaut” ir Tana ežero sri
tį šiaurvakariniame Ethio
pijos kampe.

O kai tą darbą užbaigsią, 
tai Tautų Lyga visai netek
sianti pagrindo priimt Ethi
opijos. delegatus.

Minneapolis, Minn.—Dar
bininkai jau laimėjo streiką 
prieš tris didelius malūnus.

Toledo, Ispanija. — Vieti
niai fabrikai sėkmingai 
mina respublikieČiam 
nuoles ir amuniciją.

ga- 
ka-

I WASHINGTON.—Penn- 
sylvanijos anglių kompani
jos nusipirko troškinančių, 
ašarinių dujų bombų už 
$17,000 bombarduot “butle- 
gerius” mainierius, kurie 
slapta kasa ir pardavinėja 
anglis. Tie mainieriai yra 
bedarbiai, kurie šiuo būdu 
užsidarbiauja duonos kąsnį. 
Tokių esą 20,000.

Bombas prieš bedarbius 
mainierius bosai pirko iš 
Lake Erie Chemikalų kom
panijos. Jie turi pasisamdę 
ir vieną buvusį Amerikos 
karo laivyno oficierių, kai
po ginklų ir kovos žinovą.

Minimos bombų kompani
jos biznis tuoj staiga augš- 
tyn pašoko, kaip tik Indus
trinis Komitetas su John L. 
Lewisu priekyje pradėjo or
ganizuot p Ii e n o darbinin
kus į uniją.

Nuo 1933 iki 1935 m. ta 
kompanija pardavė beveik 
už pusę miliono dolerių aša
rinių bombų, kurios buvo 
naudojamos prieš streikie- 
rius.

Bombų kompanijos virši
ninkai pageidavo, kad plie
no darbininkų streikas bū
tų toks “baisus kaip praga
ras,” tai būtų biznio.

Šitokie faktai aikštėn iš
kilo rugs. 24 d. senatorių 
komisijoj, kuri tyrinėja dar
bininkų pilietiškų teisių var
žymus iš bosų pusės.

X ’>■
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Tautą Lygos Susirinki
mas Paglostė Italiją
GENEVA. — Nors Itali- 

ja neatsiuntė savo delegatų 
į dabartinį Tautų Lygos su
sirinkimą, bet jis 32 balsais 
prieš 20 Italijai paskyrė vie
tą vieno iš šešių Lygos vice
prezidentų. Tuomi nori pa
glostyt Mussolinį, kad jis 
ūmai neištrauktų Italiją iš 
Tautų Lygos. Pranešama, 
kad taip padaryta sulig 
Anglijos ir Franci jos dele
gatų noro.

Sovietų Sąjungai taipgi 
teko vieno vice-prezidento 
vieta.

Ethiopijos i m peratorius 
Haile Selassie išreiškė gilią 
padėką Tautų Lygai, kad 
priėmė Ethiopų delegatus 
šiam susirinkimui.

Naziai Statosi Naują 
Karo Didlaivį

J

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžia spalio mėnesį 
pradės statydint 26,000 to
nų įtalpos karo laivą. Jis 
bus ginkluotas devyniomis 
11-colinių šovinių kaftuolė- 
mis ir dvylika 6-colinių ka- 
nuolių. Pastarosios bus 
šaudymui priešo orlaivių.

' j

i ‘ i • ■■■ , ■ ■



r ■ ' ■'*f ’’'-WW***’*' ■v  ............ . y ♦k— . "* • WCS '.r.A . I
■ ' ' ' ? - I ’

Puslapis Antras LAISVĖ šeštad., Rugsėjo 26, 1936

JAISV®
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

revoliucionieriams. Portugalija, gi už pa- 
gelbą gausianti dalį Galicijos (Ispanijos 
provincijos).

Šitas žinias pargabeno Anglijos Darbo 
Partijos delegacija, šiomis dienomis su
grįžusi iš Ispanijos.

Kaip Einasi Plieno Žinios iš Rinkimų 
Dar b. Organizavimas? Kampanijos

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............ $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months.......... $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Ir Tas “Nekonstitutinis!”
New Yorko miesto žmonės pasirįžo 

pasigaminti naują konstituciją (čarterį), 
sulyg kuria būtų pakeista miesto alder- 
manų tarybos rinkimų tvarka ir visa ei
lė kitų dalykų. Tam tikslui paskirta 
specialė komisija, kuri pagamino konsti
tucijai (Čarteriui) projektą. Dabar tasai 
projektas turėtų būti balsuojamas refe
rendumu (lapkričio 3 d.).

Bet štai dalykas atsiduria teisme ir 
teisėjas Charles J. Dodd, iš Brooklyno, 
patvarko, jog tokis referendumas ne- 
konstitucinis! Girdi, valstijos seimelis 
neturi teisės tokio dalyko duoti žmonių 
nubalsavimui.

Tuojau matytis, kad šis teisėjas pildo 
Tammany Hall politikierių užmanęs. 
Nes tiems politikieriams bent koki daro
mi čarteryje pakeitimai neitų sveikaton. 
Menama, jei naujas miesto čarteris būtų 
priimtas, tai Tammany Hall negalėtų pa
sigrobti miesto administracinės mašinos. 
Dėlto teisėjas Dodd, kaipo minėtos maši
nos šriubas, padarė projekto balsavimą 
nekonstituciniu.

Aišku, čarterio gamintojai ir tie, ką 
stovi už jų pečių, mano apeliuoti į augš- 
tesnį teismą ir laimėti. Bet kaip bus, jei 
ir augštesnysis teismas palaikys Tamma
ny Hall mašiną?!

Kad fašistai tokius pasiūlymus duoda, 
labai galimas dalykas. Jei tik jie pasi
grobtų (su užsieninių fašistų pagelba) 
šalies valdžią, nesigailėtų ir daugiau Is
panijos teritorijų atiduoti.

Bet klausimas, ar jiems pavyks nuga
lėti respublikos šalininkus? Tiesa, pas
taruoju laiku jiems vyko tūluos frontuos 
laimėti, dėka tam, kad turėjo daug gerų 
orlaivių iš Vokietijos ir Italijos. Bet ra
šant šiuos žodžius, respublikos šalininkai 
atmušė priešus net keliose vietose.

Apie tėvynės meilę fašistai tik ambryti 
moka. Jie tai daro, kad gavus pasitikėji
mo žmonėse.

Interviu su Clinton S. Golden, vedėju šiaurrytinio distrikto 
(Pittsburgho srities) plieno darbininkų organizavimo 

kampanijos

Ispanijos Klausimas Amerikiniuo
se Rinkimuose

Republikonų partija, su Hearstu ir Li
berty Lyga galvinyj, pradėjo velti į ame
rikinius rinkimus ir Ispanijos reikalus. 
Kad sukelti prieš Rooseveltą katalikus, 
jie, republikonai, pradėjo pulti šalies pre
zidentą, skelbdami, kad jį palaiko ILGU 
prezidentas Dubinskis. Na, o pastarasis, 
teigia jie, remiąs Ispanijos respublikos 
šalininkus, tuo būdu jis remiąs socialis
tus ir komunistus, padėdamas jiems “žu
dyti kunigiją.” Taigi, suėmus viską, tie 
ponai bando įkalbėti prietaringiems Am
erikos žmonėms, būk ir Rooseveltas ne
tiesioginiai gelbsti naikinti Ispanijos dva
siški ją.

Šitokių priemonių imasi republikonų 
kandidato Landono šalininkai. Jie įvelia 
į rinkiminę kampaniją ne tik Maskvą, 
bet ir Ispaniją. Tuo būdu jie bando pa
traukti republikonų pusėn visą prietarin
gą elementą.

Tas viskas deda juo didesnę pareigą 
ant sąmoningų darbininkų darbuotis, kad 
juo daugiau praplatinus propagandos ir 
sustiprinus sentimentą už Farmerių-Dar- 
bo Partiją, ir parėmus Komunistų Par- 
tiją!

“Seimas Bus Tik “Rubber
Stamp”

“Tėvynėj” vienas žmogus rašo, kad fa- j 
šistinis “seimas” jau pertraukė posėdžius 
ir išvyko namon. Girdi, dabar teks ko
misijai pagaminti “seimui statutą.” Pas
kui, kai Smetona matys reikalą, vėl “sei
mą” sušauksiąs. Bet tas pats rašytojas 
pažymi:

Nors Lietuvos seimas susirinko ir jo svar
biausiu uždaviniu yra leisti įstatymus, taip 
visi supranta seimo pareigas, tačiau vyriau
sybe po senovei pasilaiko teisę įstatymus 
leisti.
Toliau:

Jei naujus įstatymus svarstys ir leis mi- 
nisterių kabinetas, tai ką tuomet veiks sei
mas? Kam jis tokiu atveju reikalingas? Pa
čioje seimo atidarymo pradžioje vyriausy
bes vadai seimui priminė, kad įstatymų lei
dimo srityje seimui teks artimai bendradar
biauti su vyriausybe ir valstybės taryba. 
Taip išrodo, kad seimas galės išleisti tik to
kius įstatymus, kuriuos pirma išleis vyriau
sybė ir valstybės taryba. Tokiu atveju sei
mas neturėtų originalės iniciatyvos net pa
prastų įstatymų leidimui.

Kaune plačiai kalbama, kad naujasis sei
mas turės labai apribotas teises ir galės 
veikti tik tai, ką vyriausybė jam leis veikti.
Mes jau rašėme, kad tasai vadinamas 

seimas bus niekas daugiau, kaip, anot 
amerikonų, “rubber stamp” (guminė ant- 
spauda), kurią Smetona vartos uždėji
mui ant savo patvarkymų, kad formališ- 
kiau išrodytų ir tuo būdu pavyktų ap
gauti liaudį. Bet smetonlaižiams tas ne
vyksta.

z Bus Atsilyginta, Ramina Fašistai
Iš Londono pranešama, jog ten gauta 

oficialių pranešimų, kad Ispanijos fašis
tai pažadėjo Italijai Balearic salas, o Vo
kietijai—Canary salas—už tą pagelbą, 
kurią šiuo tarpu tų dviejų valstybių val
džios teikia Franco-Molai ir kitiem kont- %

Wilkes Barre, Pa.
J Visas ALDLD 12 Apskričio 

Kuopas
Draugės ir draugai, jau ne 

sykį buvo dienraštyj “Lais
vėj” ALDLD Centro sekreto
riaus raginama kuopos ir aps
kričiai, kad imtųs už geresnio 
veikimo, mokėtų duokles, ku
rie da nemokėję, taipogi 
trauktų naujus narius šion 
organizacijom Bet ne visos 
kuopos įvertina tą paragini
mą, da vis ko tai laukia ir ne- 
fidarbuoja šiuom klausimu.

Smūgis Italijai
Tautų Sąjungos seimas, prasidėjęs 

pradžioj šios savaitės, pagaliau, nutarė 
priimti Ethiopijos delegaciją. Iš balsa
vusiųjų kraštų, 39 delegatai buvo už pri
ėmimą, o 4 (Austrija, Hungarija, Alba
nija ir Ecuador) prieš.

Tai didelis smūgis Italijos imperializ
mui, nes parodoma, kad Tautų Lyga ofi
cialiai pripažįsta Ethiopijos nepriklauso
mybę ir nepripažįsta Italijos užgrobimo, 
atlikto pradžioj šių metų. Mat, dar pasi
laiko dalis Ethiopijos neužgriebta įr ten 
tebeveikia organizuota Ethiopijos val
džia.

Šį žygį (priėmimą Ethiopijos) labai 
smarkiai varė pirmyn mažosios tautos su 
Sovietų Sąjungos delegacija. Jeigu iš
karto Anglija ir Franci j a nelabai norėjo 
balsuoti už priėmimą, tai į pabaigą ir jos 
nusileido.

Ką dabar darys Italija? Ji grąsino ap
leidimu Tautų Sąjungos, jei Ethiopija 
būsianti priimta į Seimą. Ar ji tai da
rys? Sunku atspėti. Tačiau tūli mano, 
jog Mussolinis vengs apleisti Tautų Są
jungą šiuo sykiu.

Draugės ir draugai, laikas 
pradėt darbuotis be jokio at- 
sidėliojimo.

12-to Apskričio valdyba per 
kelis sykius ragino kuopas 
darbuotis, bet darbas taip 
neina, kaip turėtų būt. Drau
gai, kurie da nemokėjot' už 
šiuos metus, ant greitųjų pasi- 
mokėkite. Taipogi nepamirš
kit darbuotis del mūsų dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies” 
laike šio vajaus. Visose kuo
pose randasi daugybė visokių 
knygų, todėl, eidami ląikraš- 
čius užrašinėti, pasiimkit ir 
knygų, gal bus galima par
duot nors pigia kaina, arba

taip atiduot darbininkams, te
gul skaito.

Draugai, darbuokimės viso
se ALDLD kuopose šiam ap- 
skrityj laike šio vajaus gavi
me naujų skaitytojų mūsų 
dienraščiams ir naujų narių 
mūsų draugijai. Pradėkim su 
pradžia vajaus ir visi darbuo
kimės, kad turėtume pasek
mių.

12 Apskr. Raštininkas.
New York. — Wall St ry

te laižybos (betai) stovi 
kaip 8 prieš 5, kad Roose
veltas bus vėl išrinktas pre
zidentu.

Rugsėjo 22 d. Pittsburgh e 
buvo susirinkę pasitarimui 
beveik visų darbininkiškos 
sveturgimių spaudos laik
raščių redaktoriai bei atsto
vai. Ta proga jie nutarė su
žinoti iš plieno darbininkų 
organizavimo kampanijos 
vadų lupų, kaip tas darbas 
sekasi ir kokios yra tų pas
tangų perspektyvos. Kadan
gi tuo laiku Murray nebuvo 
namie, tai suruošta interviu 
su Clinton Golden, kuriam 
pavesta vadovybė Pitts
burgho srities organizavi
mu. Golden laikraštininkus 
priėmė labai draugiškai. Jis 
yra prielankaus būdo žmo
gus, senai dalyvaująs darbi
ninkų judėjime, jau gerokai 
pasivaręs į metus savo am
žium.

Apart manęs, iš lietuvių, 
pasikalbėjime su Goldenu 
dalyvavo drg. Jonikas, dien
raščio “Vilnies” atstovas ir 
d. Siurba nuo “Tiesos.” Taip 
pat buvo redaktoriai bei at
stovai finų, rusų, žydų, sla
vų, graikų, bulgarų, italų, 
ukrainų ir eilės kitų laikraš
čių.

Mes statėme klausimus 
Goldenui, o jis mums labai 
laisvai ir neformališkai at
sakinėjo, kartais įsigilinda
mas į visus tos kampanijos 
tikslus. Jis jautė, kad čionai 
yra darbininkiškos spaudos 
atstovai, kuriems rūpi pa
dėti plieno darbininkams 
susiorganizuoti, todėl jis la
bai nesivaržančiai atsakinė
jo į mūsų klausimus.

Kas Jau Atsiekta?
Pirmutinis mūsų klausi

mas buvo: Kaip dabar stovi 
organizavimo darbas, kas 
jau atsiekta tose pastango
se?

Golden ilgai apsistojo ant 
šio klausimo. Jisai nurodi
nėjo, kad ši plieno darbinin
kų organizavimo kampanija 
yra labai atsargiai suruoš
ta ir vedama. Praeityje, sa
kė jis, buvo daroma labai 
daug klaidų. Būdavo bando
ma urmu viską nuveikti. 
Nebūdavo atsargiai apsirū
pinama apsaugojimu darbi
ninkų, įstojusių į uniją, nuo 
diskriminacijos d i r btuvėje 
bei nuo išmetimo iš darbo. 
Tas dažnai pasibaigdavo su- 
demoralizavimu viso darbo 
ir darbininkų. Užtai, esą, 
šiandien, pradėjus plieno 
darbininkus organizuoti, 
pirmutinis ir svarbiausias 
tikslas buvo gauti darbinin
kų pasitikėjimą, įtikinti 
juos, kad unija jiems nau
dinga ir kad jie gali susior
ganizuoti.

Taigi, Golden sako, pri
klauso, kaip spręsite organi
zavimo kampanijos atsieki- 
mus bei pasekmes. Jeigu 
spręsite pagal tai, kiek plie
no darbininkų jau suorgani
zuota, kiek lokalų jau su
tverta, tai atsiekimai nebus 
labai dideli. Mes dar neturi
me suorganizavę mases. Ta
čiau jeigu spręsite ideologi
nius ir psichologinius laimė
jimus, tai jie bus milžiniški. 
Jau labai daug plieno dar
bininkų įgavo drąsos ir pa
sitikėjimo mūsų pastangom 
juos suorganizuoti. Plieno 
darbininkų organizavimo 
kampanija susidomėjo pla
čiausios žmonių masės. Plie-

mo Komiteto vardas nus
kambėjo plačiai po visus 
plieno centrus. Ir ne tik 
plieno darbininkai susido
mėjo. Golden nurodė, kaip 
įvairių pramonių darbinin
kai, išgirdę • apie komiteto 
veiklą, kreipiasi prie jo ir 
prašo talkos, pagelbos, kad 
komitetas padėtų jiems su
siorganizuoti. Davė kelis 
pavyzdžius.

Paskui Golden perėjo prie 
organizacinių formų. Jisai 
sako, kad komitetui pir
miausia rūpi apsaugoti tuos 
darbininkus, kurie įstoja į 
uniją. Seniau būdavo da
roma klaida, kuomet, girdi, 
įstojusius narius tuojaus 
suvesdavo į lokalą ir lokalas 
laikydavo plačius susirinki
mus. Dabar gi, sako, darbas 
vedamas asmeniško susisie
kimo ir dirbtuvių komitetų 
pagrindu. Tiktai ten, kur 
jau tikrai daug susirašo į 
uniją, sutveriamas unijos lo
kalas. Šitie ryšiai su dirbtu
vėmis jau labai plačiai pra
vesta. Golden pareiškė, kad 
jau nebeliko nė vienos žy
mesnės plieno dirbtuvės, ku
rioje unija neturėtų ryšių 
bei komitetų. Komitetų tin
klas nutiestas palei visą 
plieno pramonę.

Kiek ištikrųjų plieno dar
bininkų jau yra įstoję į uni
ją ir užsimokėję duokles, aš 
negaliu tikrai pasakyti, aiš
kino Golden. Bet, jis sako, 
kasdien beveik tūkstančiai 
aplikacijų ateina ofisan. 
Kiekvienas organizatorius 
prisiunčia didelius pluoštus 
tokių aplikacijų.

Ko Reikalauja Plieno 
Darbininkų Unija?

Tai buvo sekamas klausi
mas, laikraštininkų pastaty
tas Goldenui. Jis sakė, kad 
unija dabar dar nesiima sta
tyti reikalavimus atskirai 
plieno kompanijoms bei dir 
btuvėms. Jinai siekia prie 
išdirbinio ir įteikimo nacio- 
nalių reikalavimų visam 
plieno trustui kartu. Unija 
nestatys plieno pramonei 
reikalavimų taip ilgai, kol 
neturės plataus masinio pa
grindo, didelio atsiekimo 
darbininkų organizavime. 
Kada unijoje jau bus gera 
plieno darbininkų armija, 
tada unija išstatys visoms 
kompanijoms, kurios yra 
susiorganizavę į Plieno In
stitutą, sekamus pamati
nius reikalavimus:

1. Unijos pripažinimas.
2. Maksimam ir minimum 

darbo savaitė.
Tas reiškia, kad unija rei

kalaus, jog daugiau valan
dų, kaip susitarta, negali 
niekas dirbti. Jeigu darbda- 
vai duos viršlaikį dirbti, 
kuomet daug plieno darbi
ninkų visai neturi darbo, 
jie bus baudžiami. Taip pat 
unija reikalaus, kad kiek
vienam darbininkui būtų už
tikrinta tam tikras darbo 
valandų skaičius į savaitę. 
Tas reikalinga, idant darbi
ninkas galėtų pasidaryti 
pragyvenimą.

Paskui gi, atsiekus šituos 
du tikslu, bus daromos su
tartys tam tikrose plieno 
srityse. Mat, gyvenimo sąly
gos ne visur vienodos, todėl 
ir algų skalė gali būti vie
nokia arba kitokia. Čia jau

Pasmerkė Hearstinius
Queens miesto dalyj, New 

Yorke, buvo masinis mitin
gas prieš Borough preziden
tą Harvey, kuris susirišęs 
su fašistais ir visaip puola 
komunistus. Nuo komunistų 
kalbėjo draugas Amteris, 
nuo socialistų S. P. kandida
tas Leonard Lazarus. Dar
bininkai pasmerkė Harvey 
hearstinius žygius.

Drg. Fordo Maršrutas.
Drg. James Ford, Komu

nistų Partijos kandidatas į 
šalies vice-prezidentus, iš
vyko su prakalbų maršrutu 
į vakarus. 25 d. rugsėjo jis 
kalbėjo Des Moines, Iowa. 
Kitur jis kalbės, kur yra lie
tuvių kolonijos sekamose 
dienose:

Spalių 4 d. Seattle, Wash.; 
5 d. Portland, Oregon; 7 d. 
Oakland, Calif.; 8 d. San 
Francisco, Calif.; 9-11 die
nomis Los Angeles, Calif, ir 
16 d. Denver, Colorado. Čia 
skelbiame tik vietas, kur 
yra lietuvių darb. organiza
cijos. Į New Yorką grįš 26 
d. spalių.

Drg. Herndon Maršrutas.
Drg. Angelo Herndon su 

prakalbomis lankysis vaka
ruose. Jis kalbės sekamose 
vietose: 2 d. spalių — Cle- 
velande; 3d. — Detroit; 4 
d.— Grand Rapids; 6-7 die
nomis bus Chicagoj; 8 d.— 
Milwaukee ir 10 d. spalių 
bus Pittsburghe. Mūsų skai
tytojai raginami lankytis į 
draugų prakalbas.
Aukos Rinkimų Kampanijai

Lietuvių Komitetas Rem
ti Komunistų Partijos Rin
kimų Kampaniją gavo nuo 
sekamų organizacijų ir 
draugų aukų:

SLA. 258 kuopa prisiuntė 
per drg. M. Janavičienę $5.

Iš Shenandoah, p e r drg. 
C. Neravą aplaikyta už ku
ponus $5.00.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3-čias Apskritys 
per d. O. Depsienę paauka
vo $5.00 Kom. Partijos Rin
kimų Kampanijai ir $5.00 
Ispanijos liaudies kovai.

LDS. 18 kuopa prisiuntė 
per drg. D. Yanush už ku
ponus $5.00.

LDS. 6 kuopa iš Bingham
ton prisiuntė per drg. Jasi- 
lionį $5.00.

ALDLD. 212 kuopa pri
siuntė per drg. L. Kirmelie- 
nę už kuponus $3.55.
' Drg. J. Chelius, jau an
tru kartu aukoja mūsų ko
voms. Jis šiuom kartu pa
aukavo Kom. Partijos Rin
kimų Kampanijai $2.00 ir 
Ispanijos liaudies kovai 
prieš fašizmą $1.00:

ALDLD. 144 kuopa pri
siuntė už kuponus $5.00 ir 
drg. A. Gudauskas pasipir- 
ko certifikatą už $1.00.

ALDLD 40 kuopos sekre
torius drg. J. Miliauskas 
prisiuntė Kom. Partijos rin
kimų kampanijai $5.00 ir Is
panijos liaudies kovai prieš 
fašistus $6.60. Jis rašo, kad 
Komunistų Partijai aukų 

reikalas ir už tokius reika
lavimus unija kovos. Atkar- 
totinai Golden pabrėžė, kad 
pirmoj vietoje unija stato 
nacionalius r e i k a lavimus, 
būtent, unijos pripažinimo 
ir nustatymo darbo valan- 
dų.

A. Bimba.

rinkimas dar tęsiamas to
liau. Ispanijos liaudies kovai 
McKees Rocks draugai jau 
sukėlė $14.45.

LDS. 53 kuopos sekreto
rius drg. M. Miller iš Chica- 
gos prisiuntė Kom. Partijos 
Rinkimų Kampanijai už 4 
kuponų knygeles $20.00.

Visiems aukavusiems ir 
išplatinusiems rinkimų 
.kampanijos kuponus taria
me širdingą ačių! Mes pasi
tikime, kad lietuviai darbi
ninkai, darbininkės, pažan
gūs biznieriai ir profesiona
lai nuoširdžiai parems mū
sų taip svarbią rinkimų 
kampaniją.

Hearstas neriasi iš kailio; 
Vokietijoj Hitleris leidžia 
didžiausius melus apie So
vietų Sąjungą, o Amerikoj 
Hearstas apie Sovietus ir 
Amerikos komunistus. Tas 
tik dar daugiau turėtų su
glausti visus klasiniai susi
pratusius darbininkus, pa
žangius žmones, mylinčius 
laisvę ir demokratiją, kad 
šiuose rinkimuose komunis
tai galėtų m i Ii o nūs darbo 
žmonių pasiekti su savo li
teratūra. Platinkite kupo
nus, rinkite aukas, pirkite 
certif ikatus!

D. M. šolomskas,
Liet. Komiteto Vedėjas.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

ŠYPSENOS
Kvietkinis Maistas

Valgytojas: “ K1 a u syk, 
veiteri, kvietkai ant šio sta
lo išrodo dirbtiniai, kodėl 
taip?”

Patarnautojas: “Tikrai 
taip, tamsta, dirbtiniai. Tai 
blogiausias dalykas vegeta- 
rionišką restoraną laikant: 
—jei tik mes pastatome ant 
stalų tikruosius kvietkus, 
tai svečiai kaip matai juos 
ir suvalgo.”

žino Savo Laiką
Kalėjimo kameron, kur 

jau buvo vienas kalinys, įlei
do kitą jaunyvą kalinį. Po 
tūlo laiko, susipažinus, sena
sis kalinys klausia jaunes
niojo: “Kuomet gi jūs tiki
tės išeiti?”

“Su pirmąja,” lakoniškai 
atsakė naujai pribuvęs.

“Tai puiku!” pavydžiai 
pastebėjo senasis. “Su pir
mąja — ko, mėnesio ar me
tų?”

“Su pirmąja proga, kuri 
tik man pasitaikys,” buvo 
atsakymas.

no Darbininkų Organizavi- tam tikrų vietų sutarties (Daugiau bus)

Brangus Draugiškumas.
Byla pasibaigė ir pralai- 

mėjusis paklausė savo advo
kato, kiek jam reikės atly
ginti.

“Well,” pastebėjo advoka
tas prieteliškai, “jūsų tėvas 
ir aš buvome seni draugai, 
todėl aš skaitysiu jums tik
tai $250.”

Pralaimėtojas atskaitė pi
nigus ir paduodamas juos 
pastebėjo: “Viskas, ką aš 
galiu pasakyt, — aš džiau
giuosi, kad jūs nedraugavo
te su mano probočiu.”

Surinko Juodvarnis.
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ILIITERATB'BA
Puslapis Trečias

Sugrįšiu
(Tėvui dvarokui)

Tu dejuoji: sakai, pasileido 
Vyresnysis tavo sūnus;
Graudžios ašaros rieda per veidą, 
Per įdubusius skruostus senus.
Nusiskundi ant savo likimo 
Ir gailies, kam mane auginai, 
Kad krikščioniu tikru aš užgimęs, 
Palikau jau bedieviu senai.
Kad tapau atkaklus bolševikas 
Ir kovoju už darbo minias, 
Kad rožančiaus ant kaklo neliko,— 
Užtatai supykai ant manęs.
Nepatinka sūnus pirmutinis
Dar todėl, kad neklauso tavęs,— 
Kad pamylo bedievę merginą 
Ir ketina su ja apsivest.
Gal nuo skausmo širdis tavo plyšta, 
Kad aš tėvą visai pamiršau, 
Kad atgal pas tave nebegrįštu, 
Kad retai aš tau laiškus rašau.
Bet, vienok aš matau, kad tu klysti, 
Mano tikslo, manau, nežinai;
Tai žinok:—kaip kiti komunistai 
Tavo naudai kovoju senai.
Atsikėlęs gal žiūri kas rytą 
Į saulėtekio kraštą ilgai, 
Ar sugrįštant sūnaus nematyti,— 
Palengvėtų senatvėj vargai.
Aš sugrįšiu, brangusis tėtuši, 
Neužmiršiu gimtos Lietuvos;
Aš sugrįšiu po kruvino mūšio, 
Kaip jau kartą grįžau po kovos.
Kaip tada, devynioliktais metais, 
Už Sovietus kbvoti vėl reiks.
O vargdieniams tik; mylimas tėti, 
Revoliucija laisvę suteiks.
Tik tada, kai pasaulis bus liuosas, 
Būsi laisvas, laimingas ir tu;
Tik tada aš gyvensiu namuose 
Su tavim, mielas tėve, kartu.

A. Dabulis.

KNYGOS
MANO TĖVYNĖ, Eilės. Parašė A. Dabulis. 

Išleido Baltarusijos Valstybinė Leidykla, Na- 
cianalis Sektorius. Minskas, 1936. Kaina 1 rub. 
25 kp. (V. žalionio įžanga).

Be abejo, šiuo tarpu geriausi lietuvių pro
letariniai poetai gyvena Sovietų Sąjungoj. A. 
Dabulis yra vienas jų ir, tenka pripažinti, vie
nas žymiausių. Jis darbininkiškas poetas ne 
tik savo darbais, bet ir praeitimi, prigimtimi. 
A. Dabulis (Dabulevičius) yra dvaroko sūnus, 
varge gimęs, augęs. Pakliuvęs į caro armiją, 
jis, nepaprastai didelių istorinių verpetų su
kamas, patapo bolševiku.

Kai 1918 metais ėjo kova už Sovietus Lie
tuvoj, A. Dabulis ten aktyviai dalyvavo, kovo
damas už vargingųjų reikalus. Po pralaimėji
mo, jis grįžta Sovietų Sąjungon. Kai civilinis 
karas užsibaigė, stoja mokyklon ir pasiekia 
net raudonosios profesūros kursus.

Pradedant su 1923 metais, A. Dabulis ne 
tik dirba bendroj veikloj, ne tik mokinasi, sie- 
kiasi gauti daugiau žinių, kurių nebegalėjo 
pasiekti jaunose dienose, bet ir rašo eiles, dar
buojasi literatūroj. Rašo vietinėj lietuvių 
spaudoj, o vėliau, šių žodžių rašytojui gyve
nant Argentinoj ir redaguojant savaitraštį 
“Rytojų,” d. Dabulis ir ten pradeda bendra
darbiauti.

Na, ir štai, išeina pasaulin jo eilių rinkinys, 
teisingai pavadintas “Mano Tėvynė” (kadangi 
poetas daugiausiai apie Sovietų žemę ir rašo, 
nes jis su ja labai sutapęs; jis ją ne tik gy
nęs, bet ir mokinęsis ir kiaurai persiėmęs jos 
gyvenimu). Rinkiny telpa 39 eilės. Apie d. 
Dabulį, kaipo dainių, kaipo poetą, d. žalionis, 
be kitko, žymi:

“A. Dabulis giliai jaučia poeziją ir jos sa
vybes, jaučia, kokia turi būti proletarinė poe
zija ne tik savo turiniu, bet ir forma. Viena iš 
aukščiausių poezijos rūšių yra liaudies daina. 
A. Dabulis savo poezijoj stengias prisiartinti 
prie dainos formos, žinoma, jis ne mechaniškai 
pamėgdžioja liaudies dainas. Ne. Jis plačiai 
naudojasi savo poezijoj tik tam tikrais dainos 
elementais: lengvas, paprastas ritmas, prie
gaidės (refrebo) įvedimas į eiles, tūlų vaizdų, 
išreiškimų kartojimas, garsinis muzikalingu- 
mas, ir tt. A. Dabulio eilių didelė dalis atrodo 
savotiškom proletarinėm dainom, kurios pra
šyte prašosi muzikos. Gaila, kad mes neturim 
savų kompozitorių, kurie sukurtų toms eilėms- 

dainoms muzika.”
Ištikrųjų, gaila!
Paduoti iš A. Dabulio rinkinio eilių ištrau

kų neįmanoma; trumpos ištraukos skaitytojo 
negi patenkins, o ilgesnėms—vietos stoka. Šia
me “Literatūra ir Menas” skyriui mes paduo
dame vieną jo eilėraštį, “Sugrįšiu,” kuris pa
rodo poeto gabumus ir mokėjimą atsiliepti į 
reikalą. Skaitytojai, norį plačiau su A. Dabu
lio darbais susipažinti, norį gauti “Mano Tė
vynė,” turėtų kreiptis į “Raud. Artoją,” Min
skas, SSRS. Be to, manau, kad neužilgo “Lai
svės” knygų sankrovoj A. Dabulio rinkinys 
bus galima gauti. R. M.

M. Gorkis ir Jo “Motina”
L. Liepa

18 birželio š. m. mirė garsusis Sovietų ra
šytojas M. Gorkis. M. Gorkio vardas žino
mas viso pasaulio darbo masėms, kurios jo 
kūryboj semia pasiryžimo kovoj prieš pries
paudą, prieš kapitalistinę tvarką. Visa Gor
kio kūryba kaip beletristo, taip ir publicisto, 
nukreipta naujo pasaulio sudarymui.

M. Gorkis pats per sunkią kovą iškilda
mas iš liaudies “apačių” labai gerai pažino
jo tų apačių gyvenimą. Jis pats kentė nuo 
darbo ir kapitalo jungo ir baisiai neapkentė 
kapitalistinį surėdymą, kovojo už komunis
tinę santvarką.

M. Gorkis sukūrė ikirevoliucinės Rusijos 
neužmirštamus vaizdus. Kapitalistas—pelno 
gaudytojas, provincijos iškilęs miesčionis, 
įsimylėjusis į save buržuazinis inteligentas- 
dykaduonis—štai prieš ką buvo nukreipta 
M. Gorkio kūryba. Gorkis atidengė jų socia- 

; linę esmę, jų rolę darbo masių eksploatavi
me ir pavergime.

M. Gorkis sukūrė ne tik neigiamus ka
pitalistinės tvarkos tipus. Jis sukūrė ir to
kius tipus žmonių, kovojančių prieš tą ka
pitalistinę tvarką, žmones mylinčius laisvę 
ir tos laisvės vardu aukojančius save. Tie 
žmonės išstoja prieš esamą santvarką, ko
voja prieš ją griežtai ir nesutaikomai. Jis 
sukūrė proletarinių, revoliucionierių vaizdus 
—tie vaizdai tarnavo ir tarnauja revoliuci
nei kovai.

M. Gorkis literatūroj atvaizdavo proleta
rinę revoliuciją, jos kovos aistrą, jos neapy
kantą caro valdžiai, buržuazijai ir miesčio- 
nijai. Gorkio kūryba tampriai surišta su 
liaudies kūryba, ji surišta su liaudies dai
nom ir pasakom, su visu jų turtingumu. M. 
Gorkis buvo gilus liaudies rašytojas. M. Gor
kio kūrybos visaliaudiškumas glūdi tos kū
rybos gyvenimiškos jėgos potencijoj, didvy- . 
riškume, rusų liaudies kūrybos poetiškume, 
kūrybos maste, meilėj laisvei, kovos valioj. 
Šitos M. Gorkio kūrybos savybės pastatė jį 
didžiųjų revoliucijų priešakyj ir atidengė 
naujo pasaulio vaizdą—sovietinę socialisti
nę respubliką.

* * *
A. M. Gorkis. (Peškovas) gimė 28 kovo 

1868 m., Nižne-Naugorode. Būdamas 4 metų 
amžiaus jis nustojo tėvą, o nuo 10 mt. ir 
motiną. Savo vaikystę ir jaunystę jis aprašė 
savo knygose “Vaikystė” ir “žmonėse.”

8 metų Gorkis buvo atiduotas į pradžios 
mokyklą, bet jos negalėjo baigti. Savo tur
tingas žinias M. Gorkis įgijo savimokslu.

Iš pat jaunystės M. Gorkis priverstas 
tempti sunkaus darbo jungą. Jis renka skur
lius, dirba pasiuntiniu, kepėju, sargu, virėjo 
pagelbininku, krovėju. Darbas sunkus, ne
pakeliamas.

Sunkiai dirbdamas M. Gorkis daug skaito, 
skaito kas tik pakliūna po ranka ir knygos 
padeda jam pažinti gyvenimą.

Gorkis nori įgyti daugiau žinių. Jis atva- • 
žiuoja į Kazanę, kur buvo universitetas, čia 
jis nori pastoti į universitetą,' bet tas jam 
nepasisekė, čia sunkiai dirbdamas jis susi
pažįsta su revoliuc. jaunimu.

Kazane M. Gorkis susipažino su žinomu 
revoliucionieriu-liaudininku M. A. Romasu, 
grįžusiu iš sunkios Jakutijos ištrėmimo. Jis 
pasiėmė M. Gorkį pas save dirbti į pavolgės 
kaimą Krasnovidovo. čia Romasas atidarė 
krautuvę rev. propagandos tarp valstiečių 
tikslu. Buožės padega namą ir krautuvę ir 
Gorkis vos išsigelbsti iš gaisro.

Pirmas M. Gorkio’ susitikimas su kaimu 
palieka jam slegiantį įspūdį. Jis išvažiuoja 
prie Kaspijos jūros ir dirba ten žuvininkų 
artelėj. M. Gorkį traukia prie pasaulio pa
žinimo, prie keliavimo. Jis pereina Mozdo- 
kes stepes, eina per žigulius ir grįžta į Ka
zanę. Taip 1888 m. jis padarė didelę kelio
nę.

Padirbęs kaikurį laiką sargu gelžkelyj, 
M. Gorkis pervažiuoja į Nižnyj-Naugorodą. 
Ten jis susitinka su politiniais tremtiniais ir 
patenka po policijos “priežiūra.” čia jis vie
nam mėnesiui pakliūna į kalėjimą. Nuo to 
laiko iki pat revoliucijos caro policija uoliai 
seka M. Gorkio žingsnius.

Nižnyj-Naugorode M. Gorkis susitinka su 
žinomu rusų rašytoju V. G. Korolenko. Tuo 
laiku jis parašo savo poemą prozoj “Seno 
ąžuolo daina.” Poema bloga ir Korolenko 
sako tai Gorkiui. Ta kritika sulaiko Gorkį 
nuo rašymo, nors jam labai didelis noras. 
Tuo laiku M. Gorkis tarnavo kaipo raštve- 
dis pas advokatą Laniną.

1891 m. pavasarį M. Gorkis vėl keliauja. 
Jis pereina Dono sritį, Ukrainą. Keliauda
mas jis turi užsidirbti prasimaitinimui—jis 
bernauja pas valstiečius, dirbo padieniai. Jis 
pereina Besarabiją iki Dunojaus, grįžta prie 
Juodųjų, jūrų pakrančių. Iš Odesos, kur M. 
Gorkis uoste dirba krovėju, jis keliauja ir 
pereina Perekopą, Simferopolį, Jaltą, Ker
čių, Kubanį, Juodmarį, Teriaus sritį, Karo- 
Gruzijos gelžkelį ir 1891 m. rudenį ateina į 
Tiflisą.

1892 m. 25 rugsėjo Tifliso laikraštyj 
“Kaukazus” pasirodo jo pirma apysaka 
“Makar Čudra”. Spalio mėn. tais metais M. 
Gorkis atvažiuoja į Nižnį-Naugorodą ir vėl 
dirba pas advokatą Laniną. Paveiktas pir
mos apysakos pasisekimu, M. Gorkis vėl ra
šo, bet parašyto nespausdina, nes jis labai 
griežtai prieina prie savo kūrybos ir prie 
literatūros. Tik 1893 m. rugpjūčio mėn. 
Maskvos “Rusijos žiniose” buvo atspausdin
ta antra Gorkio apysaka “Emilijau Pilaj.”

Korolenko patariamas, Maksim Gorkis pa
rašo pirmą didelę apysaką “čelkaš,” kuri 
buvo atspausdinta žurnale “Rusų Turtas”.

1895 m. 23 kovo M. Gorkis atvažiuoja į 
Samarą, pakviestas kaipo nuolatinis “Sama
ros laikraščio” bendradarbis.

Tarp daugelio bruožų ir feljetonų, M. 
Gorkio parašytų tame laikraštyj reikia pa
minėti tokius žinomus jo dalykus, kaip “Dai
na apie sakalą,” “Ant sielų,” “Dalykas su 
užsagais,” “Kartą rudenį.”

1896 m. gegužės mėn. M. Gorkis pakvies
tas nuolatiniu bendradarbiu į “Nižne-Nau- 
gorodo Lapelį” ir jis pervažiuoja į Nižnį. 
čia Gorkis parašo eilę apysakų, tarp jų “Iš- 
d y k ė 1 i s,” “Stepu ose,” “Bolis,” “Konova
lov”. Greitai M. Gorkis turi palikti Nižne- 
Naugorodą ir važiuoti į Krimą, nes jis susir
go tuberkuliozu, gręsiančiu jo gyvybei.

1898 m. buvo ypatingi metai M. Gorkio 
gyvenime. Tais metais išeina pirmą kartą 
jo knygos atskira laida—dvi knygos su 10 
apysakų kiekvienoj. Jų pasisekimas buvo 
ypatingas.

1898 m. M. Gorkis vėl suimamas ir iš 
Nižni išsiunčiamas į Tiflisą tardymui, čia jis 
kai kurį laiką sėdėjo Metechos pilyj.

Iš Tifliso M. Gorkis nuvažiavo į Samarą, 
o iš ten—į Nižni,.

1899 m. vasario mėn. žurnale “Gyveni
mas” prasideda spausdintis didelė M. Gor
kio apysaka “Foma Gordejev.” M. Gorkis 
tuo pat laiku veda revoliucinį darbą.

Gorkio veikimas pastebėtas ir jis atsidu
ria kalėjiman, bet iš ten po mėnesio laiko 
paliuosuotas ir paliktas po namų areštu.

1899 m. rugsėjo mėn. Gorkis perduotas 
po vieša policijos priežiūra. Del blogo svei
katos stovio M. Gorkiui pasiseka keliems 
mėnesiams išvažiuoti į Krimą gydytis, Gor
kio išvažiavimo proga Nižni ir kituose mies
tuose moksleivija ir inteligentija ruošia ‘de
monstracijas. Apie tas demonstracijas Leni
nas atsiliepė savo “Iskroj.”

1901 m. balandžio mėn. žurnale “Gyveni
mas” buvo atspausdinta M. Gorkio “Daina 
apie audranešį”, visoj šalyj priimta kaipo 
revoliucinio pakilimo manifestas.

Gorkiui būnant Krime įvyko epizodas su 
jo išrinkimu į garbingus akademikus Moks
lo akademijoj. Kada apie Gorkio išrinkimą 
buvo pranešta carui, tas su nusistebėjimu 
parašė: “daugiau kaip originaliai” ir po to 
jis davė įsakymą atmainyti M. Gorkio iš
rinkimą ir rinkimai buvo paskelbti neįvyku
siais. Del tokio elgesio A. P. Čechovas ir V. 
G. Korolenko atsisakė nuo to laipsnio.

1902 m. kovo mėn. Maskvos Meno teatras 
stato M. Gorkio veikalą “Miesčionis,” turė
jusį didelį pasisekimą.

Tais pačiais metais M. Gorkis turi grįžti 
į trėmimą Armazase. Tenai jis užbaigia sa
vo veikalą “Ant Dugno.”

Tuo pačiu laiku M. Gorkis pereina į re
voliuc. socialdemokratų, lagerį ir tampriai 

susiriša su leidžiama užsienyj sena “Iskra”, 
kurią vadovavo Leninas.

M. Gorkio veikalo “Ant Dugno” pasiseki
mas buvo ne tik toks didelis Rusijoj, jis buvo 
nemažesnis ir užsienyj, statant visų Europos 
šalių teatruose. Jis buvo priimtas kaipo re
voliucinis visų: revoliucijos draugų ir prie
šų.

M. Gorkis dalyvauja 1905 m. revoliuci
joj. Jis rašo atsišaukimus ir visom jėgom 
padeda revoliuciniam judėjimui. Jis buvo 
suimtas ir pasodintas į Petropavlovo pilį. 
Bet už mėnesio jis buvo paliuosuotas ir iš
siųstas į Rygą. Buvo sudaromas M. Gorkiui 
teismo procesas, bet sąryšyj su 17 spalio 
manifestu byla buvo sulaikyta. Grįždamas į 
Petrapilį, Gorkis organizavo didelį laikraštį 
“Naujasis Gyvenimas,” kuris tapo pirmu 
bolševistiniu legaliu organu. Po pirmų nu
merių jį redagavo parvažiavęs iš užsienio 
V. I. Leninas.
(Tąsa bus sekančiame “Lit. ir Men.” skyr.)

jie beveik 
dirbo. Tik 
ant savo 

nedainavo,
apsileidimas.

kad 
programas

Apie Literatūrą ir Literatus
Naujas ALDLD leidinys Gamta ir Žmonės 

jau gatavas ir greitu laiku nariai jį gaus. Ne
užilgo šiame skyriuj duosime platesnę tos kny
gos apžvalgą.

Pereitam ALDLD CK suvažiavime išrinkta 
komisija (Bimba, Tauras, Dr. Kaškiaučius, 
Pruseika ir šolomskas) sujieškojimui naujo 
veikalo 1937 metų išleidimui.

* * *
Dr. A. Petriką parašė Mūšy, Parazitai,— 

įdomią knygą,—kuri bus išleista pabaigoj šių 
metų. Dr. J. J. Kaškiaučius pagamino knygai 
įžangą.

* * *
Jonas Kaškaitis, išvertęs Gamta ir žmonės, 

kol kas ilsisi. “Dabar daug skaitau,” andai pa
reiškė jis, “kad užpildyti tą spragą, kuri su
sidarė Iljino veikalą verčiant.”

* * *
V. Paukštys (švenčioniškis) aštrina plunks

ną vertimui tūlo puikaus, pilno ironijos ir sa
tyros veikalo, kurio autoriaus kol kas neskel
bsime.

Shenandoah, Pa.
Lyros Choro mėnesinis su

sirinkimas įvyko 18 d. rugsėjo. 
Susirinkimas buvo skaitlingas, 
kadangi visi choristai jame 
dalyvavo.

Buvo išduotas raportas iš 
choro pikniko. Piknikas buvo 
pasekmingas ir davė nemažai 
pelno chorui. Reikia duot jau
nimui kreditas, nes 
vieni tame piknike 
gaila, kad choras 
vienintelio pikniko 
Tai valdybos
Ateityje reikia stengtis, 
choras išpildytų 
savo parengimuose.

Ona Pikuniutė buvo išrinkta 
kaipo nauja korespondentė 
“Laisvės” angliškam skyriui. 
Jinai baigus aukštesnę mokyk
lą ir gabi tam darbui.

Choras buvo užkviestas iš
pildyt programą LDS rengia
mam baliuje, kuris įvyks Pa- 
dėkavonės dienoje, Najaus 
svetainėje.

Nutarta surengti koncertą ir 
balių, o į rengimo komisiją 
įėjo dd. D. Judzentavičienė, 
M. Motuzienė ir V. Judženta- 
vičius.

Nutarta, kad choro pamo
kos būtų laikomos sekmadie
niais, 7 vai. vak. Todėl, cho
ristai, ateidami į sekančias pa
mokas, stengkitės atsivesti su 
savim naujų narių, čia yra 
daug lietuviško jaunimo, tik 
reikia biskį pasidarbuoti, tuo
met choras bus skaitlingesnis 
nariais.

Choro Korespondentas.

Newark, N. J
* * *

D. M. šolomskas taipgi turi “ant rankų” net 
kelias apysakas vertimui.

* * *
O Senas Vincas, girdėjome, baigia apšh oti 

ilgoką savo veikalą Klajūnas. Veikiausiai, gre\t 
bus paruoštas spaudai.

* * *
Mūsiškis Pranas Kartus taipgi kuria, bet ne

sako veikalo pavadinimo.
* * *

O Mikas Rasoda (Mizara) pradėjo rašyti 
naują apysaką, pavadintą Dr. Rudis Apsiriko.* * *

A. Bimba ruošia Šviesos numerį ketvirtą. 
(Bendradarbiai, gaminkit straipsnius!) Jis, be 
to, dažnai rašo angliškų knygų apžvalgas ang
lų spaudoj. * * *

Ką daro vilniečiai? Kaip su sekančių metų 
Kalendorium ? * * *

Tūli žmonės sako, ar nereikėtų pajieškoti 
Lakštingalos Vaiko ir Keršto širdies?* * *

Bešvintantis Rytas (St. Jasilionio) tebe- 
spausdinamas. Knyga išeis sekantį mėnesį. 
Prenumeratos knygai plaukia, bet ne taip, kaip 
turėtų. Brooklynietė d-gė M. Valilionienė su
rinko virš 20 pren. Iš kitų didesniais skai
čiais kol kas negauta (apart pačių draugų 
binghamtoniečių). Ką veikia vakarinių vals
tijų draugai? Kaip dalykai Chicagoje? Atsi
minkit: visų prenumeratorių vardai bus su
talpinti knygoj. ♦ * *

Beje, Bešvintančiam Rytui gražų viršelį nu
piešė dailininkas Kairiūkštis.* * ♦

Dr. A. Margeris pradėjo rašyti “Vilny” 
įvairiais (ne tik sveikatos) klausimais. Tūli jo 
straipsniai labai įdomūs.

* * * ,
Greit “Laisvėje” pradėsime talpinti ilgą ir 

gerą apysaką. * ♦ ♦
Argentiniečių Dabartis vis darosi įdomesnė. 

“Laisvėj” dar galima gauti 7-8 num.
Priekalo num. 8-to tebelaukiame.* ♦ *
Apie Baltarusijos draugų pasimojimus lite

ratūriniam fronte—kitą. syk.

Sietyniečių Darbymetė

Rugsėjo 16 d. Sietyno Cho
ras laikė savo susirinkimą, kur 
nutarta nutiest tinklą žiemi
niam veikimui. Kortų parė ar- 

pasilinksminimo vakarėlis
su šokiais įvyks bėgyje 2-3 sa
vaičių. (Dar nepaimta salė.) 
Tai bus pirmas linksmas žie
minio sezono vakarėlis.

Spalio (Oct.) 15 d. įvyks 
Sietyno šauni metinė vakarie
nė, taip pat su gera progra
ma ir šokiais. Kadangi tai bus 
pirma vakarienė šioje apylin
kėje, manoma, kad turėsim 
daug “alkanų” svečių iš vie
tos ir apylinkės.

Pradžioje vasario, 1937, sie- 
tyniečiai suvaidins smagią ir 
puikią operą “Daktaras.” 
Choro susirinkime nutarta dėt 
visas pastangas tinkamai at- 
vaidint taip gražią operą, ku
rios dar nėra matęs nė vienas 
newarkietis. Lošime dalyvaus 
choro gabiausi lošėjai ir dai
nininkai, kaip tai: Tęsė Bič
kauskienė, Ona Stelmokaitė, 
Tęsė Stočkienė, T. Kaškiau
čius, S. Mikianis, J. Mikšis ir 
jaunuoliai—broliai Dobiniai ir 
J. Stasiulis. Vadovaujant to
kiai gabiai chorvedei, kaip d. 
B. šalinaitė, mes pasitikim, 
kad opera bus suvaidinta “a 
number one.”

Choro susirinkimas ragina 
ir pageidauja kiekvieno ir , 
kiekvienos širdingo koopera- 
vimo su mokytoja ir nario su 
nariu. Pamokas pradėkime 
lygiai 8 vai., jei norim atlikti 
tokią didelę užduotį, kaip 
kad šios operos sulošimas.

Praeityje sietyniečiai atlik
davo sunkias problemas ir aš 
tikiu, kad ir dabar atliks jas 
su pasišventimu, draugiška 
kooperacija ir dvasine energi
ja.

Albinas.
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Iš Teismo Sprendimo Teroristų 
Byloje

Vyriausio SSRS Teismo Ka
ro Kolegijos sprendime teroris
tų (su Zinovjevu-Kamenevu ga- 
Ivinyj) byloje randame, be kit
ko, sekamą:

1932 metų rudenį, sulig L. 
Trockio direktyva, gauta troc- 
kistų palepinės organizacijos 
SSRS vadovautoju L N. Smir
novu, įvyko trockistų ir zinovje- 
viečių palepintų kontrevoliu- 
cinių grupių apsivienijimas, or
ganizavusių “Apvienytą centrą” 
sąstate: Zinovjevo, Kamenevo, 
Evdokimovo ir Bakajevo (nuo 
zinovjeviečių) ir Smirnovo, Ter- 
Vaganiano ir Mračkovskio (nuo 
trockistų).

Tų kontrevoliucinių grupių 
apvienijimas buvo pasiektas ant 
individualinio teroro vartoji
mo pagrindo prieš VKP(b) ir 
sovietų vyriausybės vadovus.

Trockistai ir zinovjeviečiai 
sulig tiesioginiu Trockio nuro
dymu, gautu “Apvienyto cent
ro” per teisiamuosius Smirno
vą, Golcmaną ir Dreicerį to lai
ko periodu (1932-1936 metais) 
nukreipė visą savo kenksmingą 
veikimą prieš Sovietų vyriausy
bę ir VKP(b) organizavimui 
teroro prieš jų vodavus.

Teismo nustatyta, kad “Ap
vienyto centro” sulig tiesiogi
niais L. Trockio ir Zinovjevo 
nurodymais, buvo organizuotas 
ir įvykdytas 1934 metais gruo
džio 1 d. per palepinę Leningra
do teroristinę zinovjeviečių Ni
kolai evo-Kotolinov o grupę niek
šiškas SSR Sąjungos Centrali- 
nio Vykdomojo Komiteto Prezi
diumo nario ir VKP(b) CK na
rio , drg. Sergejaus Mironovi- 
čiaus Kirovo užmušimas.

Neapsirubežiuodamas drg. 
Kirovo užmušimu trockistiniai- 
zinovjeviškas centras ruošė eilę 
teroristinių aktų prieš draugus 
Staliną, Vorošilovą, ždanovą,
L. M. Kaganovičių, Ordžoniki- 
dzę, Kosiorą ir Postiševą.

Teismo tardymo medžiaga ir 
kaltinamųjų Zinovjevo, Kame
nevo, Evdokimovo, Bakajevo, 
Mračkovskio ir Dreicerio prisi
pažinimu nustatyta, kad, L. 
Trockis iž užsienio ir Zinovje- 
vas šalies viduje pagreitintai 
forsiravo drg. 5. M. Kirovo už
mušimo paruošimą. Drg. S. M. 
Kirovo užmušimo forsiravimo 
tikslu 1 9 3 4 m. birželio mėn. 
Kamenevas Apvienytam trockis- 
tiniai - zinovjeviškam centrui 
pavedus važiavo Leningradan, 
kame vedė derybas apie or
ganizavimą to teroristinio akto 
prieš drg. Kirovą su vienos Le
ningrado teroristinių grupių va
dovu — Jakovlevu, apie kurį 
byla išskirta atskiram peržiū
rėjimui.

Teismo taipgi nustatyta, kad 
“Apvienytam centrui” pavedus, 
teisiamasis Bakajevas 1934 m. 
lapkričio mėn. taipgi specialiai 
važiavo Leningradan patikrinti 
Leningrado teroristinės Nikola- 
jevo-Kotolinovo grupės draugo 
Kirovo užmušimo įvykdymo pa
ruošimą. Konspiratyviniame tos 
Leningrado teroristinės grupės 
narių susirinkime Bakajevas iš
klausė drg. Kirovo užmušėjo— 
Leonido Nikolajevo pranešimą 
—ir Apvienyto trockistų-zino- 
vjeviečių centro vardu davė 
jam ir jo bendrininkams eilę 
praktiškų nurodymų drg. S. Af. 
Kirovo užmušimo organizavi
mui. Atatinkant tiems nurody
mams L. Nikolajevas ir jo ben
drininkai ir įvykdė 1934 m. 
gruodžio 1 d. niekšišką drg. S.
M. Kirovo užmušimą.

Teismo taipgi nustatyta, kad 
1934 metais teisiamieji Bakaje
vas, Reingoldas ir Dreiceris, 
atatinkant “Apvienyto centro” 
tarimams, bandė du kartus įvy- 
kdinti pasikėsinimą prieš drg. 
Staliną.

Pasekmingesnio “Apvienyto 
centro” numatytų teroristinių 
aktų įvykdymo tikslu jie orga
nizavo 1933 metais Maskvoje t. 
v. “Maskvos teroristinį centrą” 
teisiamųjų Reingoldo, Pikelio ir 
Dreicerio sąstate, tiesioginiai 
vadovaujant “Apvienyto cent

ro” nariui teisiamajam Bakajc- 
vui.

“Apvienytas centras” pavedė 
teisiamajam Bakajevui praktiš
kai paruošti drg. drg. Stalino ir 
Kirovo užmušimų pravedimą, o 
“Maskvos teroristinio centro” 
nariui teisiamajam Dreiceriui 
buvo pavestas teroristinio akto 
organizavimas prieš drg. Voro
šilovą.

Neapsiribodamas po tiesiogi
niu “Apvienyto centro” vadova
vimu eilės teroristinių aktų or
ganizavimu prieš sovietų valsty
bės ir VKP(b) vadovus, L. Tro
ckis 1932-1936 metų bėgyje sis- 
temačiai tais pat tikslais per
metė iš užsienio į SSRS eilę te
roristų.

1932 metais lapkričio mėnesį 
L. Trockio buvo permesti į S 
SRS Bormanas-Jurinas ir Fri- 
cas Davidas, prie ko prieš iš
važiavimą jie buvo asmeniškai 
instruktuoti L. Trockio apie d. 
Stalino užmušimo Organizavimą.

Tais pat 1932 metais L. Troc
kio buvo permestas iš Berlyno į 
Maskvą teroristas Natanas Lu
rje. Kartu su gyvenusiu tuomet 
Maskvoje, prisidengusiu užsie
nio specialisto vardu, Gestapo 
agentu ir patikimu Gimleriui 
(dabartinis Gestapo vadovas) 
asmeniu Francu Vaicu, Natanas 
Lurje ruošė užmušimo pasikėsi
nimus prieš drg. drg. Staliną, 
Vorošilovą, Kaganovičių ir Or- 
dzonikidzę.

1932-1933 metų žiemą, išva
žiavus Francui Vaicui iš Mas
kvos, Natanas Lurje su savo te
roristine grupe tęsė tų teroris
tinių aktų ruošimą kartu su at
vykusiu 1933 metais kovo mėn. 
į Maskvą iš Berlyno teisiamuo
ju Moisieju Lurje, taipgi gavu
siu iš Trockio užduotį forsiruo-

PASAULINĖS ŽINIOS
Amerikos Kareiviai Pasauliniame Kare Buvo Pui
kūs, bet Komanda Prasta, Sako Lloyd George

LONDON. — Penktoj 
knygoj savo atsiminimų 
Lloyd George, buvęs Angli
jos ministeris pirmininkas 
laike pasaulinio karo, dabar 
prastai atsiliepia apie gene
rolą Pershingą, vyriausią 
Amerikos armijos koman- 
dierių ir abelnai apie neti
kusį amreikonų kariuome
nės prirengimą.

Pasak Lloyd George’o, 
generolas Pershingas buvo 
siauraprotis, užsispyrėlis, 
nesukalbamas, tuščios gar
bės j ieškotojas.

Lloyd George primena, 
kad Amerikos armija buvo

Gengsteriai Prisipažįs ta, Ką Veikę Streikuose
WASHINGTON. — Ko

kiem darbam kompanijos 
samdo gengsterius - streik
laužius, šnipus ir provokato
rius prieš darbo unijas, ta
tai rugs. 23 d. paliudijo pa
tys gengsteriai, pašaukti į 
senatorių komisiją, kuri ty
rinėja tokią kompanijų vei
klą.

Bosų gengsteriai E. J. 
McDade, M. Casey, Sam Co
hen ir kiti parodė, kaip jie 
buvo mokinami gadint kom
panijų nuosavybę (tik ne- 
perdaug), idant paskui su
verst kaičią ant streikierių. 
O daužyt ir prisitaikius 
šaudyt streiko pikietininkus 
tai buvo viena iš paprastų 
gengsteriams pareigų.

Viršminėti gengsteriai 
taipgi paliudijo senatinei 
komisijai, kaip kompanijų 

ti teroristinius aktus prieš so
vietų vyriausybės ir VKP(b) 
vadovus.

1934 metais, būdamas čelia- 
binsko statyboje, Natanas Lur
je bandė įvykdinti pasikėsini
mą prieš drg. drg. Ordžonikid- 
zčs ir Kaganovičiaus gyvybes. 
Pagaliau, tas pats Natanas Lur
je 1936 m. gegužės 1 d., palie
pus ir iš anksto susitarus su 
Moisieju Lurje, bandė įvykdinti 
laike pirmosios gegužės de
monstracijos Leningrade pasi
kėsinimą prieš drg. ždanovą.

1935 metų vasarą L. Trockis 
per savo sūnų L. Sedovą perme
tė iš Vokietijos į SSRS teroris
tą V. Oil)ergą, pasinaudojusį 
padirbtu Honduras respublikos 
piliečio pasu. Tą pasą V. Olber- 
gas įsigijo vokiečių slaptosios 
policijos Gestapo pagelba, ga
vęs iš anksto sutikimą iš L. 
Trockio per jo sūnų Sedovą pa
sinaudoti vokiečių slaptosios po
licijos pagelba tame dalyke.

V. Olbergas atvykęs į SSRS 
susirišo su kontrevoliucine troc- 
kistine teroristine grupe Gor- 
kių m. ir ruošė eilę teroristų, 
kurie privalėjo 1936 metų ge
gužės 1 d. įvykdinti Maskvoje 
Raudonojoj aikštėj teroristinį 
aktą prieš sovietų vyriausybės 
ir VKP(b) vadovus.

Teismo tardymu taipgi nus
tatyta, kad trockistiniai-zino- 
vjeviškas teroristinis centras 
kartu su teroristinių aktų ruo
šimu prieš d.d. Staliną, Voroši
lovą, ždanovą, Kaganovičių ir 
Ordžonikidzę ruošė teroristinius 
aktus prieš d.d. Kosiorą ir Pos
tiševą, per Ukrainos teroristinę 
grupę, veikusią trockistui Mu- 
chinui vadovaujant, apie kurį 
byla išskirta atskiram peržiūrė
jimui.

ir netikusiai ginkluota. Pu
sę savo lėktuvų ji turėjo 
gauti iš Anglijos ir Franci- 
jos; amerikinės kanuolės 
taipgi buvo netikusios; ir 
iki karo pabaigai Amerika 
nepastatė nei vieno savo 
tanko. Nežiūrint tos betvar
kės, amerikonų vadai gar
siausiai gyrėsi ir blofino.

Bet apie Amerikos karei
vius Lloyd George puikiau
siai atsiliepia. Sako, jokia 
armija neturėjo narsesnių, 
smarkesnių kareivių už a- 
merikonus. Tačiaus jų ko- 
mandieriai buvo “klampoto- 
jai,” pakartoja L. George.

pasamdyti šnipai darbavosi 
fabrikuose prieš tikrąsias 
unijas ir agitavo darbinin
kus į skebines kompaniškas 
unijėles.

Streiklaužiui papr a s t a i 
buvo mokama po $9 į dieną 
ir duodama užlaikymas.

Amerikonų Legionas pri
statė 150 skebų prieš tilta- 
stačių streiką 1931 m. N. J. 
valstijoj.

Skebų pristatytojas Whit
ney Williams iš New Yorko 
gavo iki $18,000 vien už pa- 
rūpinimą skebų prieš New 
Orleans gatvekarių streikie- 
rius.

Laike Milwaukee elektri- 
kininkų streiko gengsteriai- 
skebai naudojo net augš- 
čiausiam laipsnyj įkaitintą 
garą, kurį tam tikromis dū
domis švirkštė į streikie- 
rius.

Norwood, Mass.
Iš Lietuvių Socialistų Pikniko

Rugsėjo 13 d. vietos socia
listai turėjo surengę pikniką. 
Publikos susirinko vidutinis 
būrelis. Turėjo žaislų, didžiu
moje del vaikų. Turėjo ir vir
vės traukimą moterų su vy
rais. Moterys vyrus bemaž į 
vandenį neįvilko, vadinasi, 
moterys nugalėjo vyrus. Da
bar vyrai rausta iš sarmatos, 
o ypatingai singeliai.

Piknike kalbėjo vietos “se- 
lekmonas,” dabar kandidatuo
jantis ant reprezentatoriaus 
(demokratų partijos kandida
tas). Sends socialistas priėjęs 
prie manęs sako: “Seniau so
cialistų parengimuose negau
davo progos kalbėti demokra
tų ir republikonų atstovai.”

Vietos judėjime socialistai 
padarė šiokio tokio pažangu
mo, aš turiu mintyje SLA 
kuopos veikimą. Jeigu jie pa
sistengs atydžiau veikti, tai iš 
vietinės SLA kuopos &ali pa
sidaryti naudinga organizaci
ja vietos lietuvių, judėjime.
Daugiau Organizacijų Dedasi 
prie Lietuvių Kongreso Lietu

voje Demokratinę Tvarką 
Atsteigti

Apart Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopų, jau prisidėjo 
ir D. L. K. Keistučio Draugi
ja, turinti 130 narių, pasimo- 
kėjo $5. Taipgi ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Bendrovė 
vienbalsiai prisidėjo su $5 
mokestimi. O kaip su socia
listų kuopa ? Iki šiol mokesties 
dar nepridavė.
Užsimušė Jaunuolis Šilanskas, 

19 Metų Amžiaus
Iš rugsėjo 17 į 18 d. va

žiuodamas svetimam automo
biliu j e ir neturėdamas nei 
laisnio mašiną operuoti, ap
virto ir užsimušė jaunuolis 
Šilanskas. Automobilio savinin
kas areštuotas. Kaip išeis, ne
žinia.

Bet yra pamoka kitiems 
jaunuoliams, kad reikia biskį 
ir protauti, ką tiktai darai. 
Labai gaila jaunuolio. Paliko 
motiną ir brolį dideliam nuliū
dime. Palaidotas su bažnyti
nėmis ceremonijomis.

Žvalgas.

Philadelphia, Pa.
Serga Mūsų Draugai

Po “Laisvės” pikniko nuo 
sunkaus darbo susirgo draugė 
Potienė. Skundžiasi stfėnų ir 
vienos kojos skaudėjimu, ne
gali išlipti iš lovos. Draugė Po
tienė labai n e u ž g a n ėdinta 
tais pranešimais “Laisvės” 
krisluose apie trūkumą maisto 
“Laisvės” piknike. Maisto dar 
liko, taip pat ir gėrimų.

Draugas Pelenas serga pa
našia liga ir jau tūlas laikas 
gydosi. Labai nusiminęs, kad 
negalėjo būti “Laisvės” pikni
ke.

A. J. S.

Shenandoah, Pa.
_ % 

Užgriuvo Mainierj
Kada šiuos žodžius “Lais

vės” skaitytojai skaitys, jau 
bus galutinai aišku, ar liks 
gyvas, ar žus butleginėje ka
sykloje šenandorietis Thomas 
Romanick, 53 metų amžiaus 
mainierys. Jį ten užgriuvo 
rugsėjo 23 d. net 40 pėdų po 
žeme. Rugsėjo 24 d. tebeėjo 
gelbėjimo darbas.

Su Romanicku kasykloje 
buvo ir Bernard Sossna. Jie
du dėjo ramsčius, kada griu
vimas prasidėjo. Sossnai pavy
ko išsigelbėti, bet Romanick 
tapo sučiuptas ir prispaustas. 
Jisai šaukėsi pagelbos prie Le
onard Sossna ir Stanley Sura- 
vage, kurie dirbo viršuje, šie 
jo draugai griebėsi jį gelbėti 
ir pasišaukė talkon netoli 

dirbantį Thomas King. Kada 
jau buvo atkasę net iki juos
tos, įvyko antras griuvimas ir 
jei kiek, tai jie visi būtų bu
vę užgriūti, šiaip taip gelbė
tojams pavyko išsigelbėti, o 
Romanickas likos apgriūtas. 
Jis veikiausia žuvo.

Romanick yra vedęs ir turi 
keturis sūnus ir vieną dukterį.

Rep.

Madrid. — Respublikie- 
čiai sumažino atakas prieš 
fašistų likučius Alcazare, 
kad pasiųst daugiau jėgų 
prieš fašistų armiją Toledo 
fronte.

čechoslovakijos du greiti 
lėktuvai privertė nusileist 
Eger’yj karinį Vokietijos 
orlaivį, kuris skrajojo virš 
Čechoslovakijos.

TeL TRObridge 9339 •

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard S U, 
kampas Inman St, 
arti Cenral Skvėro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

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

Lapkričio Septintos
Apvaikščiojimas

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

jungą Paroduojant!
Tuoj rezervuokitės vietą laive.

20% nupiginta ant 
Sovietų Turų 

Aplankykite Leningradą,
Maskvą, Kharkov, Kiev

Važiuokit Laivu
QUEEN MARY

Išplauks Oct.
Keliaukite pigiai ir kofortiškai 

Del Platesnių
Kreipkitės:

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

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

21 Spalio

Informacijų

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Tcl. StMKsr 2-0783 ' NOTARY
Night Tcl. 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.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite •

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro navojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, Now 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudntus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kęs
ti dar kitą diena? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ

KIRPIMAS

. SKUTIMAS

25
15c

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

įsr NAUJOJE VIETOJE'

-^GERIAUSIA DUONA 
Į^SCHOLES BAKING Q 
>^532 Grand St, Brooklyn

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
■ 1 "" ■ ................ . ........... ................... >m»..... wwwawapMpt

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 

paveiks- 
lūs ii' krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų {leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

1st. viri
21 metai.

110 East 16 St, 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 LTETUVTŠKAL

Dr. L ZINS-
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BOSTONO ŽINIOS
TRUMPAI

mūs So.
V ašarą

Kas sakė, kad 
Bostonas negražus? 
baigdami, čia lankėsi brook- 
lyniečiai Federavičia su šei
myna. Ir jiems mūs Bostonas 
labai patiko.

Federayičiai viešėjo pas sa
vo giminaitį Joną Burbą.

Užeinu aną vakarą kliube. 
Sėdi: Kazlauskas, Naudžiū
nas, P. Kubiliūnas, Kavaliau
skas, Bolys ir kt. ir kad disku- 
suoja, tai diskusuoja Ispanijos 
klausimą, Komunistų Partijos 
taktiką ir daug kitų rimtų 
klausimų.

Diskusijos rimtas dalykas— 
jei jos rimtai vedamos. Bet 
šį sykį čia rimtumo truputį 
trūko. Draugai pradeda tuo
jau karščiuotis, užgaulioti 
vienas kitą ir panašiai.

To reikia vengti.

Vladas Jakštas, žinomas 
So. Bostono biznierius, kurį 
pasibaidęs arklys su vežimu 
buvo sunkiai sužeidęs—jau 
grįžo iš ligoninės ir dirba sa
vo krautuvėj.

Gerai žinomas bostonietis 
vaistininkas Borisas, Montel- 
loj atidarė gražiai įrengtą 
savo aptieką.

Jis dabar esą baigęs ir akių 
optiko mokslą.

Hearsto geltonlapiai po 
kiekvieno straipsnelio šaukia: 
“Vote American!” Bet mes 
puikiai žinom, kad ir K. Par- 
;ijos Browder, ir 
Thomas — visi 
nors Hearstas ir 
amerikonais. Jam 
tik fašistuojantis

šio pirmą pirmadienį, Lietuvių 
svetainėj.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalių 5 d. Visų narių priva
lumas atsilankyti, nes randasi 
visa eilė svarbių dalykų, ant 
kurių ūmai turime veikti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

i
i

f

skai- 
drg. 

kurią

Nei vienas “Laisvės 
tytojas nepamirškite 
Browderio prakalbos, 
jis sakys Boston Arena spalių
(October) 4 dieną. Browderis, 
kaip žinia, yra K. Partijos 
kandidatas į Suv. Valstijų 
prezidentus.

Baltimore, Mi
Atleido šimtus, Priėmė 

Desėtkus

socialistų 
amerikonai, 
nelaiko jų 

amerikonas 
Landon.

karą 
komunizmą. Tas kuni- 
suvažiavusiems delega- 
be kitko pasakė: “To 
communism with all the 

our command...”
fight communism with its 
weapons.. . .” Kai ma
tai katalikų kunigija iš- 

į atvirą kovą prieš komu-

Pereitą savaitę 
čių proga rabinai 
pasmerkė Hitlerį 
už persekiojimą 
rie rabinai, kad, 
mėtyt pėdas, juk
sus diktatorių^, greta pirmųjų 
pastatė ir Staliną. Veidmainių, 
vadinasi, niekur netrūksta.

žydų šven- 
sinagogose 

ir Mussolinį 
žydų. Neku- 
matyt, su- 
jie prieš vi-

WILKES-BARRE, PA.
A. K. Partijos vietos skyrius ren

gia didelį parengimą su šokiais, 
sukėlimui finansų prezidentinių rin
kimų kampanijai. Kaip vietos, taip 
ir iš plačios apielinkės, kviečiame 
skaitlingai dalyvauti, smagiai laiką 
praleist ir tuom pačiu kartu parem- 
sit partiją šiuose rinkimuose. Įsitė- 
mykite laiką ir vietą. Pradžia 
v. v., Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Rengėjai. (Kada įvyks?—< 
Administracija.)

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

J. White.
(226-227)

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

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

Juzės
nuta-

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

,27 rugsėjo, 1-mą vai. po pietų. Ch. 
* ^‘AjGreenans Svet., 267 Walker. St. Tu- 

‘ vi* win Inlmi rl on rr ctvarkhi HoIxtL-ii

Ig. Kartonas.

Bėda, kaip į ką įpranti. Vie
nas mūs biznierius G. M. įpra
to “betyt” arklių lenktynėse. 
Ir dabar žmogus, bėdavoja. 
Sako, norėčiau mesti po vel
nių ; daug pinigo prološiu, bet 
negaliu ir gana.

Kiti sako, kad leidė išlo- 
šus net $500. Kiek čia teisy
bės—sunku tikėti.

kitą galą karo ir abu dirba 
tą patį darbą. Čia tas yra da
roma todėl, kad bosas galėtų 
lengvai suprast, katras darbi
ninkas dirba sparčiau, o kat
ras lėčiau.

Baltimore & Ohio geležin
kelių kompanija išlaikė karų 
departmento šapas uždarytas 
beveik mėnesį laiko. Dabar ji 
neva pašaukė kelis desėtkus 
darbininkų į darbą, bet gali
ma spręst, kad ne ilgai tegau- 
sim dirbt, nes tą galima su
prast iš bosų nekuriu pareiš
kimų.

Kada B & O šapas uždarė, 
tai šimtai darbininkų buvo iš
mesta iš darbo, o kada pašau
kė į darbą, tai tik kelis desėt
kus. Pasažyrių karų depart- . 
mente dirba tik keli darbinin
kai. Čia pradėjo dirbt naują 
traukinį, taip vadinamą 
“stream line.” Tai bus pana
šus į “royal blue” traukinį.

čia reikia tikėtis, kad kuo
met pradėsim pilnai dirbt ant (

mu iš darbo. Bosai, pamatę 
darbininką kiek staptelėjant, 
tuoj pribėga ir klausia: “Kas 

‘trobelis,’ kad stovi?” O

Aš pradėjau dirbt boso su- 
taisyta sistema. Netrukus, 
ateina pas mane bosas ir sa
ko: “Aš tave pažįstu jau 
daug metų. Aš manau, kad tu 
galėsi lengvai atlikti tą dar- , 
bą, kurį aš tau paskyriau ant ; 
šito karo padirbt, o kaip 
greit pabaigsi, eik ant kito ( 
karo.” Toliaus man bosas sa- - 
ko: “Tavo partnerys, kuris 
dirba kitam gale karo, turi 
padirbt tiek darbo, kiek tu pa
dirbsi, o jeigu negalės, tai jis 
gali eit laukan už vartų, o 
ten šimtai darbininkų laukia 
darbo.”

žinoma, tokie bosų išsireiš- ! 
kimai verčia darbininkus prie ‘ 
pašėlusios skubinimo siste
mos. Vieną pagiria, o kitą 
darbininką gązdina su išmeti-

ni?” Aš išsitraukiau kelis kal
tus ir rodydamas jam sakau: 
“Nematai, kad einu į “tool 
room” kaltus pagaląst?” Bo
sas, nuleidęs nosį, eina šalin. 
“Į Kovą Prieš Komunizmą”— 
Šaukia Rt. Rev. Fulton J.

Sheen, Katalikų Galva
Rt. Rev. F. J. Sheen, of the 

Catholic University, Washing
ton, laikytoj konferencijoj 19 
d. rugsėjo, 118 W. Franklin 
St., šaukė katalikiją * į 
prieš 
gužis 
tams 
fight
forces at 
“To 
own 
tom, 
eina
nizmą. Bet jiems nebus leng
va patraukt katalikus darbi
ninkus savo pusę.

Katalikai darbininkai mato 
jau pavyzdį, ką Ispanijos ku
nigai daro. Pagal “Associated 
Press” pranešimą, kuomet val
džios kariai šturmavo Alcazar 
tvirtovę, tai vienas kareivis 
sako: “Kada mes ėjom per Al
cazar tvirtovės griuvėsius, tai 
aš pamačiau keturis kunigus, 
kurie turėjo kulkasvaidį at
kreiptą prieš mus. Bet aš sku
biai suspėjau numesti rankinę 
granatą. Na, jau žinoma, jie 
daugiau darbininkų nešaudys, 
ir mišių nelaikys.”

Tai tik vienas pavyzdys, 
kaip kunigai Ispanijoj eina 
išvien su fašistais prieš darbi
ninkus. Darbininkai privalo 
suprast, kad kunigai ir fašis
tai, tai yra didžiausi priešai 
darbininkų klasės. Todėl dar
bininkai neturi klausyt kuni
gų, kurie šaukia katalikus 
darbininkus kovot prieš komu
nizmą, nes tik Komunistų 
Partija pasiryžusi išgelbėt 
darbininkų klasę iš skurdo, 
vargo ir bado.

B & O Vergas.

Pereitas Palangos 
Draugijos susirinkimas 
re surengti kokią nors pramo
gą apie naujus metus ir del 
to parengimo pasekmingumo 
nutarė pakinkyti darban vi
sus savo narius. Draugija nu
tarė turėti laimėjimus su do
vanomis. Ir kiekvienas narys 
turės parduoti tikietukų ver
tės $1.00. Kas neparduos, t. 
y., nenorės dirbti, tas turės 
užmokėti iš savo kišeniaus.

Tuo būdu kiekvienas narys 
žinos apie parengimą ir nebus 
jokio išsisukinėjimo apie pa
rengimo nežinojimą.

Atrodo, kad oficialio kores
pondento titulas iš Newarko 
teks tik vienam Ignui, nes ki
ti draugai dar vis tyli.

Ignas.

Pirmadienį po pietų parskri
do savo orlaiviu lakūnai Har
ry Eichman ir Dick Merrill. 
Jiedu planavo atskristi iš Eu
ropos tiesiai New York an, bet 
buvo priversti nusileisti New- 
foundlande. Iš ten atskristi 
jiedviem ėmė 8 valandas ir 1 
minutę.

Newark, N. J

“stream line” traukinio, 
darbininkai bus smarkiai 
naudojami, nes kiek aš suži
nojau ir kiek aš iš bosų kai- Per 
bos supratau, tai kompanija Je^u bosai pamato darbinin- 
mano sutaupyti 90,000 dole-1^3- einant per šapą, tai užbe
rtų, palyginant su “royal'™ ’ “Av ”Q"
blue.”

ga priešai ir klausia: “Ar pa
klydai?”

žinoma, toki bosų žiauru
mai darbininką ^baisiai nervi
na. Darbininkas, jeigu reika- 

au- lauja naturalį reikalą atlikti, 
kurių turėsim tai ir priverstas saugotis. Bet 
300. Kuomet yra gudrių darbininkų, kurie 

‘ i nuleidžia. Aš 
skirstė darbininkus, kad kiek- kartą einu per šapą, o bosas 
vienas darbininkas turi pa- 'pribėga prie manes ir klausia : 
dirbt tam tikrą darbą, 
dieną. Bosai sustato darbinin- 'sakiau: 
kus daugiausia po du, kaipo*einu sau tolyn. Bet bosas tuo 
“partnerius”—vieną darbinin-'dar nebuvo patenkintas, jis ir 
ką į vieną galą karo, o kitą į vėl klausia: “Tai kur tu ei-

Baisus Darbininkų 
Išnaudojimas

čia pradėjo dirbt ant 
tomobile cars, 
pertaisyt apie 
pradėjom dirbt, tai bosai pa- bosams nosis

pa-'pribėga prie manes ir klausia: 
perj“Ko tu jieškai?” Aš jam at- 

“Nieko nejieškau,” ir

SO. BOSTON, MASS
DIDELIS IR LIKKSMAS BANKETAS
žengią A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisves” Naudai

Subatoje, 3 Dieną Spalio (October),
LIETUVIŲ SALEJE

E ir Silver Sts. South Boston

GERBIAMIEJI:— Visus širdingai kviečiame ateiti į 
šį puikų bankietą pasilinksminti ir sykiu paremti geriausį 
darbininkų dienraštį “Laisvę”, kuri ištikimai kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Bankietas bus labai puikus. Gra- 
jis geros orkestros ir šokiai bus abiejose svetainėse. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Užtikrinam smagiausį laiką vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.

7 Vai. Vakare

WILKES-BARRE, PA.
AlLDLD 43 kp. rengia “card party” 

su užkandžiais ir kitokiais pamargi- 
nimais. Įvyks 4-tą <1. spalio (Octo
ber), 2:30 vai. po pietų, pas drg. M. 
Norbutą, 210 Hazle St. Visi kuopos 
nariai dalyvaukite, nepaliekant nei 
savo draugų. Taipgi kviečiame ir iš 
apielinkės draugus dalyvauti. i

Kom.
(227-229)

BALTIMORE, MD.
i 

Rugsėjo 26-tą, Reimantos Svotai-' 
nėj, 20 N. C'alun St., ALDLD 25 kp. 
išleis gražų šaliką ant laimėjimo, šis 
laimėjimas turėjo įvykti 16-tą rug
pjūčio, bet del tūlų priežasčių nega
lėjo įvykti. Todėl visi, kurie turite 
tikietus ant šio laimėjimo, prašome, 
ateiti į virš minėtą svetainę, čia bus ’ 
leidžiamas laimėjimui šalikas. Apart' 
to, turėsime skanių užkandžių, gėri-1
mų ir muzikos. Galėsime linksmai 
laiką praleist.

Kviečia Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Svarbus Elizabeth’o lietuviam su

sirinkimas, įvyks 29 d. rugsėjo. Su- 
sirinkiman yra šaukiami visi lietu
viai “Laisves” skaitytojai, simpati- 
kai ir abelnai laisvę mylinti. Bus 
apkalbėjimas ir pasitarimas, kaip 
galima gauti daugiau skaitytojų, nes 
“L.”, vajus prasidės su 1 d. spalio ir 
baigsis su 1 d. gruodžio. Susirinki
mas įvyks 408 Court 
vai. vakare.

Elizabeth’o lietuviai 
Kas norite pagerinti
būkite šiame susirinkime. Čia bus ri
šami klausimai, kaip gali darbinin
kai pagerint savo būvį, nes vargas 
spaudžią visus darbininkus, mes tu
rime visi eiti vienu keliu prie ben
dro fronto.

St., kaip 7:30

ir apielinkės! 
savo būvį, tai

rime labai daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi darysime planus atei
nančiam “Laisvės” vajui. Prašome 
visus narius atsilankyti laiku.

Org. G. S.
(226-227)

HAMTRAMCK, MICH.
TDA K. Giedrio kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 27-tą, 
10 vai. ryte, Yemans Hali. Malonė
kite visi atsilankyti, nes bus išduotas 
raportas nuo Clevelando konferenci
jos.

Org. J. S.

H-

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.
42

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

New Jersey Draugijos Rengki- 
tės prie Konferencijos Ameri
kos Lietuvių Kongreso Reikalu

Šių žodžių rašėjui yra žino
ma, kad New Yorko ir apylin
kės Amerikos Lietuvių Kon
greso reikalų komitetas pas
kutiniam savo posėdyj nutarė 
persiskirti į dvi dali. Tas, su
prantama, padaryta tuo su
pratimu, kad būtų galima pa- 
sekmingiau ir 
arčiausiai 
jose.

geriau veikti
susirišusiose koloni-

kalbamo komiteto 
nutarė, kad vietonposėdis ir 

vienos konferencijos tuo rei
kalu, turėti dvi: vieną, Brook- 
lyne, N. Y., o kitą, Newark,

Kadangi Brooklyno komi
tetas tokią konferencija šau
kia ant spalio 25 d., Brooklyn, 
N. Y., tai New Jersey komite
tas prašo painformuoti visas 
New Jersey Draugijas, kad 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
reikalu konferencija atsibus 
lapkr. 1 d., 1936, Newark, N. 
J. Ir prašo rinkti delegatus, 
įdundant jiems geriausius su
manymus.

Komitetas 
pasiųsti
kiekvienai draugijai, jei 
j oš antrašas bus komiteto 
nioje.

Taip 
miteto 
mu su
macijom tilps greitoj ateityj.

Prie šio svarbaus darbo tu
rėtų subrusti visi laisvę my
linti lietuviai ir jų draugijos, 
nes Lietuvos liaudies kančios, 
vargai, persekiojimai visai ne
sumažėjo, bet dar padidėjo.

pasirengęs yra 
užkvietimo laiškus 

tik 
ži-

ko-pat oficialis paties 
pranešimas tuo klausi- 
visom smulkiom infor-

Newarko Lietuvių Draugijų 
Sąryšis per vasaros karštuo
sius mėnesius savo reguliarius 
susirinkimus buvo nutraukęs. 
Dabar orui atvėsus, susirinki
mus pradės laikyti ir vėl re
guliariai kas kiekvieno mėne-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License 
B 4241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
423—-7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises. .

PATRICK J. KNEAFSEY 
423—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

T7GZ 7- that License No.
4298 has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 

.. ‘ v.. Borough of Brooklyn,
of Kings, to be consumed on the

J. W.
(227-228)

No.
1

76 
at

the

NOTICE is hereby given 
B 4_. 
to sell 
of the 
478-480 Flatbush Ave. 
County 
premises.

M. and W. RESTAURANT CORP. 
478-480 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY WENDEL
35 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4289 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 Berry Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STEPHAN J. SALAYKA 
96 Berry Street, Brooklyn, Nk Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4286 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1053 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JENNIE PRESTI 
(Flushing Restaurant)

Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.1053

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10459 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
836 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. )

ARNOLD and EMANUEL GELLER 
836 Washington Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A 10458 has been issued to tho undersigned 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage Control 
734 Franklin Avenue, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WILT,TAM HITTMEYER
734 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A 7925 ' 
to sell 
of the 
230 Me 
County 
premises.
AMANDUS STERLING and HENRY HESS 
230 Me Kinley Avenue, Brooklyn, N. Y.

given that License No.

beer at retail under Section 75
Law at

Borough of Brooklyn,

given that License No. 
has been issued to the undorsi. ned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Kinley Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių Vertes knygq 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

Keturių Miestų Bendras Veiki- 
kimas. Prašome Visų Paremti 

Mūsų Darbą
Daugeliui yra žinoma, kad jau' 

kelinti metai, kaip šių miestų: Law-! 
rence, Lowell, Haverhill ir Nashua Į 
ALDLD kuopos susitarę veikia gel-1 
bedamos viena kitai ir taip bendrai, 
veikdami draugai atlieka nemažai, 
gerų darbų visuomenes reikaluose.

Dabar šios keturios ALDLD kuo
pos virš minėtų miestų, bendrai ren
gia didelį ir labai gerą pikniką, ku
ris atsibus ateinantį nedėldienj, rug
sėjo 27 d., S. 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 permonkos, 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 klases labui. Iki pa
simatymo, J. M. Karsonas.

(226-227)

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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-S043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

WORCESTER, MASS.
DARBO PARTIJOS PRAKALBOS

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

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

NAUJA PUIKI VIETA

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

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i J£sų namus. Prašome 
įsitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

Kviečia Rengėjai

IRU ■ EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. ¥

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas LAISVE ŠeŠtad., Rugsėjo 26, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Trys plėšikai įėjo į smulkių 

prekių krautuvę, po num. 887 
Fulton St., surišo savininką' 
Otto Reuel ten rastais kakla
raiščiais ir pasigriebė $50. 

į Plėšikai pabėgo.

Pasikalbėjimas su Chorvede B. Šaknaite 
Apie Mūšy Muzikos ir Meno Reikalus

Jūsų korespondentas senai 
rengėsi padaryti interview su 
mūsų chorvede ir kompozito
re B. šalinaite, nenuilstančia 
darbuotoja muzikos ir bendrai 

1 meno srityje. Aną dieną ta 
proga pasitaikė: susitikau ją 

(“Laisvės” patalpose ir apipy- 
liau eile klausimų. Ji dėvėjo 
tamsiai raiba bluse, šviesiai 
pilku sijonu ir kolegijine, rus
vai tamsia-^skrybėlaite.

—Kaip jūsų chorai?—buvo 
pirmas klausimas.

—Koki?—nusišypsojusi už
klausė ji.

—Kuriuos mokinate?
—Abu geri chorai, t. y., 

Sietynas ir Aidas,—tik juodu 
mokinu.

—Ką manote didesnio duo
ti sekančią žiemą?

Pagalvojusi, šalinaite tarė: 
—Sietynas mokinasi Eichber- 

go operetę, “Bailus Dakta
ras.” Vaidins, turbūt, kada 
nors po Naujų Metų. Tai bus 
surprizas Newarko publikai.

—Kaip su Aido Choru?
—Veikiausiai, girdėjote, Ai

das ruošiasi sulošti Bacho 
“Kavos Kantatą.”
“Ir Senas ir Podraug Naujas”

—Kodėl ? Iš kur sugavote 
tą mintį vaidinti Bacho veika
lą? Juk tai, berods, gan senas 
dalykas.

—Ir senas ir podraug nau
jas,—atsakė užklaustoji.—Se
nas del to, kad senai paga
mintas—1832 metais, o nau
jas—pirmu kartu lietuvių kal
boje. Nepaprastai gražų verti- 

t mą padarė Jonas Kaškaitis 
lietuvių kalbon. Dainuojam ir 
džiaugiamės. Originaliai aš 
ėmiau šią Kantatą palavini- 
mui mūsų jaunų choristų bal
sų. Bet, žiūriu, besilavinant, 
jie parodė tokio gabumo ir 
pasiryžimo, kad pagaliau nu
tarėm suvaidint ją Brooklyno 
lietuvių publikai, kuri tikrai 
įvertins šį mūsų žygį.

—Prašau paaiškinti: kuo 
gi Bachas muzikoj taip pasi
žymėjo ?—teiravausi.

—Bachas—muzikos tėvas. 
Bachas—kontrapunto meist
ras. Tai aštuoniolikto šimtme
čio vokiečių muzikos genijus. 
Nors “Kavos Kantata” sena, 
bet ji ir šiandien yra muzikoj 
pažiba.

Toliau d-gė šalinaite nuro
dė, kad vaidinimas užims 
apie valandą laiko. Bus ir or
kestras, kuris griežš per visą 
vaidinimą.

—Bacho orkestracija ?
—Mano pačios. . . Dirbau 

dienomis ir naktimis, kol pa
gaminau.

—Ir tą visą dalyką manote 
pastatyti savo pačių pajėgo
mis?—stebėjausi aš.

—Ir dar kaip! Didžiausias 
roles turi: Aldona Klimiutė 
—Ližės, ir . Pranas Pakalniš
kis—šendrio. Taipgi Vytautas 
Zablackas ir kiti. Baletą gi su
daro aidietės: Olga Karpavi
čiūtė, Emilija Klimiutė, Elena 
Gaugaitė, Elena Kaunaitė- 
Zablackienė, Elena Mantuš- 
kaitė-Inkienė, Elena Brunzai- 
tė, Maja Ramoškaitė ir Aldo
na Žilinskaitė. Pažymėtinai 
gerai šoka, nes talentingos 

I, /ir įdeda pastangų. Jos šoks 
du angliškus liaudies šokius.

—Ar manote “Kavos Kan
tatą” vaidinti ir kur nors ki- 
tur?

—Nežinau,—atsakė šalinai
te.—Tai priklausys nuo visos 
eilės aplinkybių.

Paklausinėjus apie kitus 
reikalus, patyriau, kad d-gė 
šalinaite šiuo tarpu tebemoky- 
tojauja: duoda piano ir dai
navimo lekcijas.

pati liuoslaikiu tebclanko New 
York o Universitetą ir tebesi- 
lavina muzikoje. Be muzikos 
kompozicijos, ji dar turi la
vintis ir smuikos ir klarneto. 
Tai vis praplėtimas žinojimo 
(kurio ji, rodosi, turi užten
kamai) muzikos pasaulyje.

—Nemanote važiuoti į ki
tus miestus su lekcijomis apie 
meną, juk, rodosi, esate daž
nai kviečiama?

—Laikas nepavelina; per
daug užsiėmimo namie! Kvie
timu tiek ir tiek. Gal kada 
nors Brooklyno, jei pasitaikys 
proga, galėsiu paruošti vieną- 
kitą paskaitą.

Jūsų korespondentas už
klausė Šalinaitės ir apie tai, 
ką ji mano apie “Laisvės” 
“Literatūra ir Menas” skyrių. 
Ji atsakė, kad, jos manymu, 
skyrius permenkas.

—Matyt, nėra plataus susi-

Kom. Partija Įteikė 
Ispanam Aukų

Amerikos Komunistų Parti
ja buvo viena iš pirmųjų or
ganizacijų, atėjusių talkon 
Ispanijos Darb. Raudonajam 
Kryžiui per unijų paskelbtą 
fondą, kurį vadovauja Du- 
binskis, ILGWU prezidentas. 
Ketvirtadienį vėl įteikta fon
dui $2,238.35, kas su pirmiau 
priduotais sudaro $12,411.71. 
Tą stambią sumą sukelt par
tijai padėjo jai draugingos 
organizacijos.

Komunistai taip pat nusi
tarė sukelti du tūkstančiu do
lerių Ispanijos Komunistų Par
tijai ir jau sukėlė virš tūks
tančio. Tai yra atskira kvo
ta nuo virš minėtos sumos, ku
ri priduodama unijų fondui ir 
eina Ispanijos Darbininkų 
Raudonajam Kryžiui. Norin- 
tieji p a r e m ti Komunistų 
Partiją privalo tą pažymėti 
siunčiant aukas, kitaip jos 
perduodamos R. Kryžiui.

domėjimo menininkuose; ma
žai jie rašinėja,—pabrėžė ji.

Užbaigus pokalbį apie mu
ziką, buvo paliesta ir politika.

—Ką manote apie prezi
dentinius rinkimus?

—Neturiu daug laiko sekti 
politiką, bet vieną' dalyką ži
nau, tai tą, kas yra kandida
tais.

—O už kurį jūs manote bal
suoti ? — prisispyrusiai teira
vausi.

—Aš? Dar perjauna bal
suoti,—nusišypsojo ji. — Juo
kas šalin,—mano kandidatas— 
Browderis; jei nepamiršiu už
siregistruoti balsavimui, tai 
Browderis gali būti užtikrin
tas, jog mano balsą jis gaus.

Su tuo ir baigėsi mūsų po
kalbis, nes “Kavos Kantatos” 
artistai laukė draugės Šalinai
tės repeticijoms. Ji nuskubėjo.

Ištikrųjų lietuvių darbinin
kų judėjimas gali didžiuotis 
turėdamas savo tarpe tokią 
puikią, gabią ir pralavintą 
chorų mokytoją ir meno sri
tyje veikėją, kaip B. šalinaite!

Rep.

PER TRIS DIENAS

Sumušė Hearsto Melą
Fašistas Hearstas savo laik

raščiuose rašo, būk didžiuma 
New Yorko pašalpgavių esą 
ateiviai. Dabar Ateivių Gyni
mo Komitetas pacituoja majo
ro LaGuardijos raportą, ku
riame, be kitko, sakoma, kad 
15.1 nuoš. New Yorko gyven
tojų ne piliečiai, vienok tik 
12.8 nuoš. pašalpgavių ne pi
liečiai.

Aido Choro Specialės 
Pamokos Sekmadienį

Šį sekmadienį, 2 vai. po 
piet, “Laisvės” svetainėj, įvyks 
Aido Choro specialės pamo
kos. Svarbu visiems chorie-’ 
čiams jose dalyvauti, nes bus 
ir orkestrą, kuri akompanuos 
dainininkams. N e užmirškime, 
kad vaidinimas “Kavos Kan
tatos” įvyks tik už vienos sa
vaitės, tad reikia smarkiai pa
sidarbuoti.

Rep.

Lietuvių Liaudies Teatras 
smarkiai ruošiasi Brooklyno 
publikai parodyti vieną, gal 
būt, iš puikiausių, ir vieną iš 
senesnių veikalų “Ant Bedug
nės Krašto” per tris dienas.

Mylintieji meną ir vaidini
mus pasižymėkite šias dienas, 
kurios yra :

Trečiadienis, 7 d. spalio; 
prasidės vaidinimas 8 vai. va
karo.

Sekmadienis, 11 d. spalio; 
prasidės vaid. 4:30 vai. po 
pietų. Po vaidinimui šokiai iki 
vėlumai.

šeštadienis, 17 d. spalio; 
prasidės vaidinimas 8-tą vai. 
vakaro. Po vaidinimui šokiai 
tęsis iki vėlumai.

Visi vaidinimai įvyks ukrai
niečių svetainėje, 101 Grand 
St., Brooklyne.

Liet. Liaudies Teatras sta
to pirmą veikalą nuo savo 
susiorganizavimo; ir šis veika
las mokinamasi visai skirtin
gai, 'negu lietuviški veikalai 
buvo mokinamasi iki šiolei.

šiam veikalui ir kitiems L. 
L. T. veikalams vadovauja 
artistas Jonas Valentis. Taip
gi ir aktoriai surinkti patys 
geriausi.

Mes tikimės, kad brookly- 
niečiai šiuo dalyku labai susi
domės ir nepraleis progos at
silankydami jį pamatyti.

Praneša Komisija.

WPA-REIKALINGA
Somervell, naujas WPA ad

ministratorius, atkirto Hearsto 
kritikams, kurie sako, būk 
WPA nereikalinga. Jis pilnai 
stojo už palaikymą parkų, ke
lių ir visų kultūrinių projektų, 
kadangi jie reikalingi ne vien 
tik gyventojų sveikatai ir ge
rovei, bet ir tam, kad suteikti 
darbus bedarbiams.

Savo kalboj jis nelietė jam 
per unijas keliamų, klausimų, 
tačiau ir neųžkabinėjo darbi
ninkų organizacijų, kaip da
rydavo pirmesnieji adminis
tratoriai.

MIRT YS—L AI DOTU VĖS

Laiškas A. Gilmanui, ALDLDII Apskričio 
Pirmininkui, Reikale Mūsų Vajaus

Prisiklausęs nuo susiedų, 
kad jo žmona ir 4 vaikų, mo
tina, su kuria jis buvo persi- 
skyręs, turinti ryšius su kitais 
vyrais, Frank Mongoni britva 
suraižė žmonos gerklę jos na
mų koridoriuje, 247 21st St., 
Brooklyn.

New Yorko Teisėjų Taryba 
nutarė smarkiai bausti trafi- 
ko įstatų laužytojus, prade- 

Podraug ji dant su spalio 1 d.

Juozas Sabonis, 47 m. amž., 
445 Middle Neck Rd., Great 
Neck, mirė rugsėjo 23, Mea
dow Brook ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas pas Adomėnus, 6 
Morris Lane, Great Neck. Bus 
palaidotas rugsėjo 26 d., Cyp
ress Hills National kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mathew P. Bal
las (Bieliauskas).

Mary Allard, 35 metų, gy-

Drauge Gilman:
Mes skaitėm jūsų laišką rei

kale Am. Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Il-ro 
Apskričio vajaus. Ištiesų, pui
kus sumanymas. Mums, kaipo 
jauniausiai kuopai apskrityje, 
vajus buvo labai reikalingas, 
tad jūsų laiškas yra geru pa
drąsinimu. Mums reikia dau
giau narių, nes didesniam bū
ryje galėsim daugiau nuveikt. 
Dėlto mos, perskaičiusios jūsų 
laišką, pasiskyrėm sau kvotą 
gauti 15 naujų narių. Tai bus 
daugiau naujų, negu dabar tu
rim senų.

Mes norėtume gauti ir vie
ną iš apskričio skirtų trijų do
vanų, bet manome, kad senes
nes, stipresnės kuopos mumis 
sukirs. Tiek to su dovana, bile 
mes turėsime nares.

Rašote, kad rengtume pra
kalbas. O, taip. Mūsų prakal
bos įvyks 15-tą spalio. Kalbės

Vaiky Mokyklėlės 
Reikalais

Motinos ir tėvai, kuriem rū
pi savo vaikučius išmokinti 
lietuvių kalbos ir rašybos, ir 
tie, kurie pereitais metais lei
dote mokintis, neapleiskite ir 
šiais metais, nes dabar bus 
įvesta geresnė tvarka, tai yra 
bus klasės (grades). Pradiniai 
vaikučiai bus mokomi iš leng- 
vaus elementoriaus. Tie, kurie 
pereitais metais mokinosi ir 
nauji, kurie šiek tiek paskai- 
to-parašo, bus pritaikinti jiem 
atatinkamon klasėm

Liet. Darb. Susivienijimo 
1-mos kuopos vaikų skyriuje 
yra 22 vaikai. Tėvai turėtų 
žiūrėti, kad tie vaikai visi lan
kytų mokyklėlę. Tai būtų ge
ra pradžia. Artimų draugų 
vaikučiai irgi sudarys nema
žą skaičių.

Apart kalbos ir rašto bus 
mokinama dainų ir dramos. 
Pirmas vaikų susirinkimas bus 
snalio (Oct.) 3, 1 vai. dieną, 
“Laisvės” svetainėj. (Tai bus 
kitą subatą.) Pamokų tą die
ną nebus, bet bus suregistra- 
vimas ir egzaminas (testas), 
kurie į kokias klases tiks. Vai
kučiai, sukruskite, kad nebūtų 
atsilikimo nuo kitų. Taipgi tą 
dieną nutarsime parankias va
landas bei parinksime moky
tojus.

Nepamirškite, spalio 3 d., 
subatoje, 1 vai. dieną.

J. Seeger.

Nustatykite Laikrodžius Šį 
Vakarą

Prasidėjus rudeniniam sezo
nui, naktys vis darosi ilgesnės, 
o dienos trumpesnės. Ryšyje 
su tuo dabar taipgi reikia per
keisti ir laiką. Šį vakarą, ei
nant gult, atsukite laikrodį 
vieną valandą atgal, t. y., jei
gu eisite gulti 11 vai., tai nu
statykite laikrodį ant 10 vai. 
Tai reiškia, kad šią naktį mie
gosime vieną valandą dau
giau.

venusi 313 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė rugsėjo (Sep
tember) 23, vakare. Bus lai
dota 26 d. rugsėjo, 10 v. ryto, 
St. Jono kapinėse.

d. M. Paukštienė apie tai, 
kaip lietuvės moterys organi
zavosi 20 metų atgal, kada 
turėjo pirmą suvažiavimą ir 
įsteigė savo laikraštį “Moterų 
Balsą”, sykiu nurodys, kas yra 
ir dar turėtų būt daroma šian
dien. Taipgi kalbės šio dist- 
rikto kandidatė į valstijos sei
melį Martha Stone, puiki vei
kėja. Mes visos norėtume būt 
tokiomis, kaip jinai.

Mes taipgi turėsime vienu 
daugiau, negu jūs reikalaujat. 
Lapkričio 1 rengiam lietuviš
kas vakaruškas paminėjimui 
atidarymo mokyklos ir sukė
limui lėšų mokyklos kambario 
rendoms. Mes per visą žiemą 
turėsim skaitymo ir rašybos, 
o galimas daiktas, kad dar ir 
kokias kitas pamokas.

Taigi, su tiek užsibrėžtų 
darbų, rodos, turėtume savo 
pasižadėtą kvotą išpildyti — 
gauti 15 naujų narių iki Nau
jų Metų.

Draugiškai,
ALDLD Motery 81-ma Kp.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Kalbėjimo Pamoka
Antradienį, 29 rugsėjo, 8 vai. va

karo, “Laisvės” svetainėj bus pamo
ka, kaip prisiruošti prakalbai. Pa
moka duos <1. A. Bimba. Lekcija 
svarbi ne vien tik tiems, JjH^ie mano 
sakyti prakalbas, bet ir kiekvienam, 
kuris ima baisa susirinkimuose ir no
ri tvarkiai išreikšti savo mintį. Ren
gia ALDLD moterys.

Rengėjos ypatingai pageidauja, 
kad merginos-moterys pasinaudotų 
šia pamoka. Po pamokos susitarsim, 
kada ir kiek daugiau turėti panašių 
lavinimosi vakarų ateityje.

S. Sasna.
(226-228)

" PARDAVIMAI-
PARSIDUODA krautis (loft)

36 x 56 pėdų. Nepaprastai 
šviesus. Garu apšildomas. 
Daiktam kilnot freight elevei- 
teris. Prieinama renda. Kreip
kitės į Sameth, 144 Stockton 
St. (arti Tompkins Ave.), 
Brooklyn, N. Y.

(227-232)

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę j 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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) ’ 

NAUJAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS 
LAISNIUOTAS 

New York ir New Jersey 
Valstijo. e

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

y.. . .. ■
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Velionė paliko nuliūdime 
savo mylimą vyrą Ernest ir 
vieną dukrelę Dolores, taipgi 
vieną seserį, du brolius ir dau
gelį kitų giminių. Velionės 
vyras yra iš amato barzda
skutys. Jo įstaiga buvo ir 
yra per daugelį metų po No.

PARSIDUODA 8-nių kambarių na
mas, tiesiog nuo savininko. Yra 

keturi skirtingi saulėti miegkamba- 
riai, du vanai, garu šildomas namas.

Didelis užnakalinis kiemas (Back 
Yard). Arti prie visų trans- 
portacijos stočių. Užlaikymas ne
brangus. Neatsisakysim nuo prieina
mo pasiūlijimo. Gera vieta. T Rich
mond Hill penktukas karfėras. Te- 
lefonuokite prieš 6 vai. vakare. Vir
ginia 7-9110.

(227-228-230-232-234-236)

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)

RANDAVO JIM AI ~
PASIRANDAVOJA FORNI-. 

ŠIUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forni š i u o t i 

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

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

(222-241)

313 (97) Union Avė., S. Ma
siulio name.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus J. LeVando koplyčioje. 
LeVanda rūpinasi ir jos lai

dojimo apeigomis.

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimais 
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.




