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Įstatymas?
Labai Blogi Dalykai.
Taip Juos Civilizuoja.
Gerai, Atsiprašau.
Nepartiniai Komunistai.

Rašo A. B.

Maskvos “Pravda” sako, kad 
prieš išleidimą įstatymo prieš 
abortus, Maskvoje kas mėnesis 
nuo 12,000 iki 13,000 moterų 
turėdavo abortus. Vienais me
tais Maskvoje buvę padaryta 
net 160,000 abortų!

Naujas įstatymas uždraudžia 
sveikoms moterims daryti abor
tus. Šis įstatymas buvo pa
skelbtas birželio mėnesį. Lie
pos mėnesį jau buvo Maskvoje 
padaryta tik 700 abortų, rug
pjūčio mėnesį 900. Tik jeigu 
gydytojai pripažįsta, kad mote
riškė netinkama gimdymui kū
dikio, ji leidžiama prie aborto. 
O tokių, kaip matote, atsirado 
labai mažai.

“Laisvėje” neturime kores
pondencijų iš Chicagos, o “Vil
nyje” nesimato korespondenci
jų iš Brooklyno. Atvejų atve
jais kalbėjome apie tai, bet nie
kas iš to neišėjo. Nei “Lais
vės”, nei “Vilnies” redaktoriai 
nesuranda laiko vieni kitiems 
tame pagelbėti. Padėtis labai 
prasta ir nesveika. “Laisvės” 
skaitytojai juk labai norėtų ži
noti, kaip gyvena ir ką veikia 
Chicagos lietuviai. Tas pats su 
vilniečiais.

Kadaise mums rašinėdavo 
draugai Kazeliūnas ir Vasys, 
bet ir jie pavargo, ar aptingo. 
Argi neatsiras Chicago j e tokių 
“Laisvės” skaitytojų, kurie ra
šinėtų žinias savo dienraščiui?

Nesenai Italija siuntė savo 
“civilizuotą” armiją “sucivili- 
zuoti” Afrikos “necivilizuotus” 
gyventojus. Dabar Ispanijos 
“civilizuoti” fašistai pasikvietė 
Afrikos mūrus “sucivilizuoti” 
Ispanijos civilizuotus žmones! 
Ar kada nors pasaulis buvo gir
dėjęs bei matęs prakeiktesnį da
lyką?

I

Aną dieną “Krisluose” pasa
kiau, kad “Laisvės” naudai 
rengtam Philadelphijos piknike 
pritrūko maisto ir gėrimų. Nu
rodžiau, kad kitais metais rei
kėtų geriau apsirūpinti. Dabar 
Philadelphijos draugai, kurie 
buvo pikniko vadais, sako, kad 
aš apsilenkęs su teisybe, nes, 
girdi, buvę pakankamai ir mai
sto ir gėrimų.

Jie geriau žino, negu aš, nes 
man kiti pasakojo, o jie patys 
visą pikniko tvarką vedė. To
dėl draugus atsiprašau. Lai šis 
menkos svarbos dalykėlis nesu
kelia bereikalingų ginčų vietos 
drauguose.

Mes labai daug turime nepar- 
tijinių komunistų, kuriuos va
diname simpatikais. Tai yra 
draugai, kurie nepriklauso Ko
munistų Partijai, bet labai nuo
širdžiai ir energingai padeda 
jai pravesti savo darbus. Jie 
atsiliepia į kiekvieną partijos 
pašaukimą ir labai nešykščiai 
paremia ją ne tik žodžiai^, bet 
ir darbais. Niekas negali abe
joti jų atsidavimui darbininkų 
judėjimui. Be tos didelės armi
jos tų draugų ir draugių, mes, 
partiniai komunistai, toli nenu
eitume. Mes tą gerai supran
tame ir pilniausiai įvertiname 
nepartinių komunistų pasišven
timą ir darbą.

Dabar Komunistų Partijos 
durys plačiai atdaros visiems 
klasiniai sąmoningiems darbi
ninkams. Mūsų partija kviečia 
nepartinius komunistus stoti į 
jos eiles. Ir tie draugai turė
tų taip pat nuoširdžiai pasitikti 
šitą mūsų partijos pakvietimą, 
kaip jie pasitinka kitus, būtent, 
jie turėtų įstoti į jos eiles.

Lietuvių Komunistų Suvažia
vimas išleido specialį atsišauki
mą į nepartiniu's komunistus. 
Suvažiavimas rimtai apsvarstė 
visą m'ūsų revoliucinio judėji-
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Kompanijos Išmokėjo 
$6,000,000 Šnipams
Prieš Darbininkus

TATAI PATS PINKERTONO ŠNIPŲ GALVA PRIPA
ŽINO SENATO KOMISIJOJ

WASHINGTON. — Jung-g 
tinių Valstijų fabrikantai 
per paskutinius du ir pusę 
metų išmokėjo $6,000,000 
Nacionalei Pinkertono Šni
pų Agentūrai. Du milionai 
dolerių iš tos sumos buvo 
tiesioginiai išleista šnipinė
jimui prieš unijas, prieš pla
nuojamus darbininkų strei
kus, prieš jų vadus, prieš 
komunistus ir šiaip “kai
riuosius.”

Tais Šniukštų patarnavi
mais ir provokacijomis 
prieš darbininkus naudojo
si General Motors automo
bilių korporacija, Baldwino 
garvežių kompanija, Bethle
hem plieno korporacija ir 
šimtai kitų fabrikantų.

Pinkertono šnipai taipgi 
papirkinėjo tūlus darbo uni
jų vadus, kad išdavinėtų 
unijistų veiklą, planus bei 
veikėjus.

Visa tai pripažino tos 
Šniukštų agentūros prezi
dentas R. A. Pinkerton, 
kuomet jį faktais, liudiji
mais ir dokumentais prispy
rė senatorių Pilietinių Lais
vių Komisija su La Follette 
pryšakyj. Jinai tyrinėja, 
kaip fabrikantai varžo dar
bininkų teises ir persekioja 
juos už unijas bei kairesnį 
politinį nusistatymą.

New Orleans Policija Suėmė 
Tris už Komunistinės 
Literatūros Laikymą

NEW ORLEANS, Louisi- 
ana. — Policija areštavo 
komunistų veikėjus W. G. 
Binkley ir Eleonorą Hoag
land už tai, kad jie pas save 
laikė ir skleidė “maištingą,” 
suprask komunistinę, lite
ratūrą. Clifford Danno, nu
ėjęs į policijos nuovadą del 
jųdviejų paliuosavimo, liko 
taipgi suimtas.

Fašistų Lėktuvų Bombos Už
mušė 126 Žmones Bilbao

• BILBAO, Ispanija. — 
Bombomis astuonių savo 
lėktuvų fašistai užmušė 126 
žmones šiame respublikiečių 
mieste. Todėl, kaip prane
šama, respublikiečiai sušau
dę 60 fašistinių imtinių.

mo situaciją ir atrado, kad jo 
tolimesnis stiprėjimas ir augi
mas reikalauja greito padidini
mo skaičiaus partijinių komu
nistu. Jis surado, kad to mū
sų didelio masinio judėjimo at
sakomybės, kraunamos ant ne
skaitlingo partijinių komunistų 
būrio, darosi per sunkios.

Tegul apie tai rimtai pagal
voja kiekvienas klasiniai sąmo
ningas lietuvis darbininkas — 
nepartijinis komunistas.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugsėjo (Sept.) 28,1936

Roosevelt Laimi “Šiaudinius 
Balsavimus” Baltimore

BALTIMORE, Md.—Dien- 
raščio “Sun” bandomuose 
balsavimuose, už Rooseveltą 
pasisakė 93,312 piliečių, už 
Landoną 55,603, už socialis
tų kandidatą N. Thomasą 
522 ir už komunistų kandi
datą Browderj 266.

Lenki; Valstiečių Dideli 
Maištai-Sukilimai

VARŠAVA. — Dvi savai
tės atgal susikirtimuos tarp 
kaimiečių ir policijos tapo 
užmušta 5 kaimiečiai ir 1 
policininkas, pietinėje Len
kijoje. Kariuomenė ir poli
cija vis nepajėgia nuslopint 
valstiečių sukilimus Žarnose, 
Hrubieszow ir Tomaszow 
apskričiuosę. Kiek ištikrų- 
jų žūva iš vienos ir kitos 
pusės, tai slepia valdiška 
cenzūra.

Norėdama nuramint vals
tiečius, fašistuojanti valdžia 
ketina paimt kiek žemių iš 
stambesnių dvarininkų ir 
padalint jas bežemiams ir 
mažažemiams.

Reikalauja, kad Francijos 
Fabrikantai Uždarytą Dir- 

byklas per Streikus
PARYŽIUS. — Francijos 

fabrikantai turi pasirašyt, 
kad laike streikų ir dery
bų jie uždarys savo dirbtu
ves, tai darbininkai sutiks 
neužiminėti dirbyklų tuo 
laiku, sako L. Jouhaux, sek
retorius Generalės Darbo 
Federacijos, turinčios 5,000,- 
000 narių.

Anglų Laivas Šovė į Ispanų 
Respublikos Šarvuotį

GIBRALTAR.—Kada Is- 
panijos respublikos šarvuot
laivis “Almirante Ferran- 
diz” priplaukė arčiau kaip 
už 3 mylių nuo Anglijos val
domo pakraščio, tai vienas 
anglų prekybinis laivas šo
vė iš kanuolės linkui to šar
vuotlaivio. Ispanų fašistai 
kanuolėmis iš Carnero 
Punkto šaudė į respublikie
čių šarvuotlaivį, bet nepa
taikė.

ISPANIJA KONFISKAVO 
TABAKO MONOPOLIJĄ
MADRID. — Ispanijos 

respublikos valdžia paėmė į 
savo rankas tabako mono
poliją, kurios galva buvo 
milidnierius J. March, di
džiausias finansuotojas fa
šistų sukilimo.

NAUJAS ISPANŲ FAŠISTŲ 
SUMOKSIĄS MADRIDE
MADRID. — Respublikos 

vyriausybė rugs. 26 d. ati
dengė naują fašistų suokal
bį Madride. Jie tik laukė 
fašistų armijos prisiarti
nant prie miesto; tada jie 
sukiltų, paliuosuotų tūks
tančius įkalintų žymesnių 
fašistų ir užgrobtų valdžios 
įstaigas.

Suimta šeši policininkai ir 
aštuoni kiti sumokslo daly
viai. Keturiem reikalauja
ma mirties, bausmės.

Finijos Kapitonas Irgi Ispa
nų Fašistų Komandierius

TALAVERA.—Vienas iš 
Ispanijos fašistų kariuome
nės vadų yra buvęs Finijos 
(Suomijos) raitelių kapito
nas, baronas C. von Hart
mann. Jis, sakoma, “pasižy
mėjęs” 1918 m. Finijos sker
dynėse prieš bolševikus. Pa
skui atvykęs Amerikon mu- 
štravo Hollywoode judžių 
vaidintojus kariškoms ro
lėms.

Kun. Coughlin Grasina
Kulkomis Diktatoriui

Washington© Valdžioj
C I N CINNATI, Ohio. — 

Kalbėdamas susirinkime ta
riamos “Visuomeniško Tei
singumo Sąjungos,” rugs. 25 
d. kun. Coughlin smerkė 
prezidentą Rooseveltą kaip 
“radikalą ir kairiųjų drau
gą.” Jis rėkavo, kad Roo- 
seveltas “paduoda ranką 
Rusijai.” Coughlin užsipuo
lė Rooseveltą ir už Jose- 
pho Danielso laikymą Ame
rikos ambasadorium Meksi
koj todėl, kad Daniels užgi- 
rias “bedieviška” Meksikos 
valdžią. Coughlinas apšau
kė “kairiuoju” net viešu 
WPA pašalpinių darbų ad
ministratorių Hopkinsą.

Jis piešė Rooseveltą jau 
beveik diktatorium, kuris 
paneigiąs šalies Augščiau- 
siąjį Teismą ir būk nesiskai- 
tąs su kongresu. O jeigu 
kurios vienos partijos (“kai
rus”) diktatorius pasiglem- 
šiąs Amerikos valdžią, tai, 
girdi, “aš pats šauksiu pa
naudot kulkas” prieš jį.

Potvinis iš Tvenkinio Suplojo 
12 Fašistų Lėktuvų

MADRID. — Kada liau
dies milicininkai praardė di
džiulį Alberche upės tvenki
nį, vanduo tokiu smarkumu 
užliejo fašistų pozicijas, kad 
suplojo dvyliką jų lėktuvų, 
kaip blynus. Tad galima 
suprasti, kiek buvo paskan
dinta fašistų kanuolių ir ka
rių.

Patys fašistai pripažįsta, 
kad tas dirbtinas potvinis 
labai užkenkė jiems tuojaus 
žygiuoti į Toledo ir linkui 
Madrido.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

ARKIVYSKUPAS NUPEIKĖ CJ.dk: rMi AnVwn 
RADIO KUN. COUGHLINĄ ^4 J ŪGIS Cl Cl ZYUKSQ
CI N C INNATI, Ohio. — 

Vietinis katalikų arkivysku
pas J. T. McNicholas vieša
me pareiškime išbarė fašis
tinį radio kunigą Coughliną
už tai, kad Coughlinas savo 
kalboj čia apšaukė Roose- 
velto politiką, kaipo “prie
šingą dievui.” Arkivysku
pas nupeikia ir kun. Cough- 
lino šaukimą, kad amerikie
čiai atsakytų “kulkomis,” 
jeigu “koks diktatorius” 
bandytu įsigalėt Washingto- 
no valdžioj. Daugelis klau
sytojų suprato, kad Cough
linas norėjo netiesioginiai 
įtart prezidentą Rooseveltą 
kaipo “diktatorių.” Bet pa
skui, pasikalbėjime su laik- 
raščių atst ovais, kun. 
Coughlin, po arkivyskupo 
pareiškimo prieš ii, nuaiški-- 
no. kad jis turėjęs galvoj 
kulkas prieš “komunistinį 
diktatorių.” O.prie “komu
nistų” Coughlinas priskaito 
net respublikoną Ispanijos 
prezidentą Azaną.

Michigano vyskupas Mi
chael Gallagher vėl užtarė 
Coughliną.

Sovietai Bile Kada At
muštu bet Kurį Kapita

listinį Užpuoliką
MASKVA. — Sovietų ap- 

sigynimo komisaras Kl. E. 
Vorošilov rugs. 25 d. nuro
dė, kad priešai skubotai ren
giasi pradėt karą prieš SS
RS. Sako, “Sovietų Sąjun
ga kapitalistiniam pasau
liui tai kaip šašas ant akies 
lėliukės.” Bet Sovietų šalis 
turi gana vyrų, ginklų ir ki
tų priemonių bile kur ir bi
le kada atmušti priešus, 
persergėjo drg. Vorošilov.

Ispanijos Prezidentas 
Nesirengia Pabėgti
GENE VA. — Ispanijos 

užsienių reikalų ministeris 
socialistas J. A. del Vayo 
rugs. 26 d . užginčijo per 
spaudą paleistus gandus, 
būk Ispanijos prezidentas 
Manuel Azana ir kiti kai
rieji respublikonai augšti 
valdininkai rengiąs i pabėg
ti į Argentinos karo laivą, 
stovintį ties Alicante. Tuos 
gandus jis pavadino “kvai
lybe.”

Kaip Yra Su Toledo?
Handaye, Franc., rugs. 27. 

—Ispanijos fašistai pasi
skelbė, kad jie užėmę svar
bų miestą Toledo su ginklų 
ir amunicijos fabrikais ir 
kad jie atėmę iš respublikie
čių artimą Alcazar tvirtovę, 
kurioj suradę gyvų tik 200 
fašistinių karių iš buvusių
1,500.

Madrid. — Respublikos 
valdžia sako, kad fašistai 
tapo sumušti ir atgal atmes
ti nuo Toledo.

Pagrindo Atėmimo
Prancūzų Pinigam

FRANCIJOS FAŠISTAI DEL TO KELIA LERMĄ 
PRIEŠ LIAUDIES FRONTO VALDŽIĄ

PARYŽIUS. — Francijos 
ministerių kabinetas su so
cialistu L. Blumu kaipo pir
mininku nusprendė suma
žinti aukso užtikrinimą po
pieriniam pinigui frankui 
apie trečdalį—ketvirtadalį. 
Iki šiol franko vertė buvo, 
skaitant amerikoniškais pi
nigais, 6 centai ir . du treč
daliai. O po aukso pagrin
do sumažinimui frankas bū
tų tarp 4 ir pusės iki 5 cen
tų.

Rugsėjo 28 d. Francijos 
seimas svarstys tą klausi
mą.

Per paskutinius kelis me
tus iš Francijos išplaukė už
sienin apie $2,000,000,000 
aukso. Tik per septynias 
pastarąsias savaites $197,- 
700,000 aukso išėjo į sveti
mus kraštus. Francūzų ka
pitalistai pradėjo smarkiai 
gabenti savo auksa į Angli
ją. Ameriką ir tūlas kitas 
šalis, ypač nuo to laiko, kai 
tapo išrinkta Liaudies Fron
to valdžia.

Francijos vyriausybė da
bar rengiasi uždraust auk
so išvežimus ir atimt auksą 
iš privatinių savininku, at
mokant jiems į>opieriniais 
pinigais, panašiai kaip Ro- 
osevelto valdžia darė Ame
rikoj. Tuo būdu kasdieni
nėje apyvartoje būtu panai
kinta aukso pagrindas “bu- 
maškoms.” Del to pabrang
tu gyvenimo reikmenys. Bet 
Blumo vyriausybė ketina 
pasistengt, kad tiek pat bū
tų pakelta algos darbinin
kams ir tarnautojams.

Anglijoj ir Amerikoj jau 
keli metai panaikintas auk
so pagrindas popieriniams 
pinigams; o kada auksinis 
pagrindas bus atimtas iš no 
frankų, matomai, negalės 
išlaikyt savo “auksinės va
liutos” ir Vokietija, Lenki
ja, Holandija ir, supranta
ma, Lietuva.
Amerikos Ministerio Užsi
puolimas ant Sovietų del 
Angliškų Popierinių Pinigų 

Pardavimo
Sovietų Sąjunga rugs. 26 

d. išstatė pardavimui milio- 
ną iš savo turimų angliškų 
popierinių pinigų vadinamų 
svarų sterlingų. Todėl ster
lingo verte nupuolė nuo 
$5.02 iki $4.91. Bet Jungti
nių Valstijų pinigyno minis
teris Morgenthau pašoko 
pagelbon Anglijos svarams 
sterlingų ir tuojaus supirko 
visus Sovietų parduodamus 
“svarus,” už kuriuos užmo
kėjo $5,000,000, ir tuom 6 
centais pakėlė kainą svaro 
Sterlingo.

Negana to. Morgenthau 
piktai užsipuolė Sovietus, 
būk jie norėję nupuldyt An
glijos pinigų vertę, tiek 
daug jų išstatydami parda-

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

vimui vienu sykiu.
Sovietų vyriausybė tą pa

čią dieną atsakė, kad jinai 
neturėjo jokios panašios in
tencijos prieš Angliją.

Nurodoma, kad jau senai 
Anglija daugiau perka įvai
rių reikmenų iš Sovietų, ne
gu Sovietai iš jos. Tuo bū
du susikaupė Sovietuose di
delis daugis popierinių An
glijos pinigų; todėl prisiėjo 
dalis jų parduoti.

Anglijos ir Amerikos val
džios ketina bendradarbiaut 
su Franci j a nustatymui pa
stovios frankui vertės santi- 
kyj su svaru sterlingų ir do
leriu.
Francijos Fašistai Atakuo

ja Valdžią už Auksines .
Valiutos Naikinimą

Francijos fašistai ir net 
tūli vadinami radikalai “so
cialistai” (liberalai) kelia 
termą prieš Liaudies Fronto 
valdžią, kad jinai naikina 
aukso pagrindą frankams. 
Jie neatsižvelgia, kad prie 
to ją priverčia aukso kiekio 
sumažėjimas Franci jo j ir 
užsieninės prekybos reikalai 
su šalimis, kur jau nuo pir- , 
miau panaikintas aukso pa
grindas pinigams.

Dauguma kapitalistinių 
žinovų pranašauja, kad per
tvarkius franką pakilsianti 
tarptautinė prekyba.

Neteisėtai Išmeta Kom. 
Iš Illinois Rinkimy

S P R IN GFIELD, III. — 
Nors Komunistų Partija Il
linois valstijoj surinko kur 
kas daugiau piliečių parašų, 
negu teisėtai reikalaujamas 
skaičius jai įsiregistruot 
rinkimams, bet trys valsti
jos vyriausio teismo teisėjai 
išrado priekabių ir patvar
kė, kad III. Komunistų Par
tija negalinti išstatyt savo 
kandidatų šiuose preziden- • 
tiniuose rinkimuose toj vai
stijoj.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Danzigo krašto naziai 

šaukia savo suvažiavimą 
spalio 2 d., kurio vyriausias 
obalsis bus “kova prieš bol
ševizmą!”

Union, South Carolina. —
Tapo išteisintas fabriko 
sargybinis G. Royster, kuris 
laike 1935 m. audėjų strei
ko “per klaidą” nušovė mies
tinio teismo konsteibelį W. 
B. Frankliną. 

— ■ ''
Ecuadoro fašistinis dikta

torius Fr. Paez grūmoja iš- 
žudyt komunistus bei iš
tremt juos į Galapagos sa
las, jeigu jie rems streikų 
prieš jo diktatūrą.

• v- t
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Kanados Kapitalas Ispanijos 
1 Fašizmui

“Darb. Žodis” rašo:
Kadangi Kanadoj valdžioj patys kapitalis

tai, tai vargiai bus galima patikrinti, kas 
ir kiek pasiuntė Ispanijos fašistams, bet 
gandai eina, kada Kanados kapitalistai su
dėjo $10,000,000 ir pasiuntė Ispanijos fašis
tams kovai prieš demokratiniu būdu išrink
tą Ispanijos valdžią. Matomai jie nesuge
bėjo taip slaptai tą atlikti, kad sekretas iš
kilo viršun.

Matote, Kanados turčių šeimynėlė nelau
kia, kol kas bus, bet siunčia savo milijonus 
tiems kraugeriams, kurie tūkstančiais sker
džia Ispanijos liaudį ir jos draugus. Kana
dos kapitalistai užmiršo savo mokinimus, 
kad žmonių rinkta valdžia yra konstitucinė 
valdžia, kad jėgos naudojimas prieš tokią 
valdžią yra dideliu prasižengimu. Kuomet 
Kanados bedarbiai reikalauja duonos, kad 
apsiginti nuo bado, tai duoda policijanto 
buožę, bet Ispanijos liaudies kraujo lieji
kams surado net 10 milijonų dolerių!
Be abejo, nesnaudžia ir Jungtinių Val

stijų kapitalistai: duoda Ispanijos fašis
tams milionus, kuomet darbininkai išvi
so pasižadėjo sukelti tik apie $100,000 
respublikos gynėjams. Bet dar toli gra
žu nesukeltas ir tas šimtas tūkstančių. 
Štai kas verčia darbininkus rūpintis juo 
diek‘snės paramos sukėlimui Ispanijos 
respublikos gynėjams.

Be to, reikalinga konsoliduoti moralė 
pagelba. Turim visur aiškinti darbo 
žmonėms Ispanijos fašistų niekšybes. 
Privalom traukti visus respublikos šali
ninkus į vieną frontą kovai su vietine 
reakcija, remiančia Ispanijos juoduosius.

Darbo Stovyklos Lietuvoj
Mūsų korespondentas Kaune praneša:

Fašistai steigia darbo stovyklas Lietuvoj, 
Lenkijos ir Vokietijos pavyzdžiu. Darbo rū
mų laikraštpalaikis jau senai reklamavo 
darbo stovyklas Lenkijoj. Šio ryto fašistų 
spauda praneša: “Parengtas darbo stovyk
lų įstatymo projektas. Iš kompetetingų 
šaltinių patirta, kad vidaus reikalų minis
terija parengė darbo stovyklos įstatymo pro
jektą. Įstatymo projektas bus perduotas 
svarstyti seimui” (“L. A.” 13.IX.) Viena 
stovykla jau pradėjo veikti pernai metais 
apie Panevėžį.

13.IX.
Nors Smetona kelis kartus skelbė, būk 

jis neseksiąs kitų kraštų fašizmų pavyz
džių, bet, pasirodo, jog kopijuoja kiekvie
ną dalyką, kuris atliekamas Italijoj, Vo
kietijoj, bei kituose kraštuos.

Del F r and jos Franko Padėties
Dideli neramumai šiuo tarpu Franci- 

joj eina dėl likimo tos šalies franko. Kaip 
žinia, Francija yra viena didžiųjų šalių, 
kurios frankas kol kas “auksinis,” kai ki
tose Šalyse, Anglijoj, Amerikoj ir kt., 
auksas ištrauktas iš cirkuliacijos.

Dabar iškilo klausimas apie sumažini
mą franko vertybės, t. y., devaliuaciją, 
kadangi Franci jai sunku atsilaikyti prieš 
kitas šalis, kurios savo pinigų vertybę 
senai sumažino.

Kadangi Francijos žmonės kadaise 
pergyveno vieną labai sunkų laikotarpį, 
kai frankas buvo numažintas savo ver
tybėje, tai šiuo tarpu to pakartojimo lau
kiama labai rūpestingai ir nervingai.

Prieš karą ir karo metu frankas buvo

vertas apie 20 amerikoniškų centų, t. y., 
už dolerį galėjai gauti penkis frankus. 
Paskui, pradedant su 1920 metais, fran
kas pradėjo vertybėje pulti. Savo puo
limo dugną jis pasiekė 1926 metais, kai 
už vieną amerikonišką dolerį gaudavai 
50 francūziškų frankų. Tai buvo baisi 
panika, nes žmonės, ypačiai vidurinė kla
sė, prarado, galima sakyti, 80 nuoš. savo 
taupybos.

1926 metais franko vertybė tapo nu
statyta: 25 frankai už vieną amerikoniš
ką dolerį. Toji vertybė laikėsi iki pas
kutiniųjų laikų. Kol amerikoniškas do
leris buvo “brangesnis”—viskas ėjosi ne
blogai. Bet štai jau tūlas laikas, kai do
leris tapo nupigintas, o frankas vis buvo 
bandoma išlaikyti toj pačioj vertybėj. 
Dėlto Francijos biznis su užsieniu suma
žėjo; dėlto pradėjo reikštis ir nedarbas 
ir gyvenimas sunkėti.

Prieita prie to, kad ir vėl reikalinga 
franko vertybė mažinti. Buvusios val
džios bandė to darbo išvengti; jos viso
kias manipuliacijas darė, kad nereikėtų 
“nusinakinti.” Bet Blumo valdžiai to
liau laukti nebegalima. Iš šalies auksą 
veža į užsienius. Spekuliantai pelnijasi, 
naudodamiesi keliama panika šalyje.

Valdžia šaukia parlamento posėdį ir 
ten patieks planus. Kas tie do planai, 
kol kas dar nežinia. Svarbu tai, kad šį 
visą sunkumą, paliktą kitų valdžių, Blu
mo kabinetui -teks išgyvendinti. Dėlto 
valdžios populiariškumas sumažės žmo
nėse.

Fašistai, mat, išnaudoja visokias prie-* 
mones kovai su Liaudies Frontu. Sako
ma, jie rengiąsi sukilti dar sekantį rude
nį. Jeigu taip, tai jie šį valdžios žygį 
bandys išnaudoti saviems tikslams, bū
tent užgrobimui valstybės galios ir įve
dimui fašizmo.

Liaudies Fronto šalininkai dėlto turi 
būti atsargūs!

Legijonieriai Suvilti
Be abejo, Amerikos Legijonas suside

da milžiniškoj didžiumoj iš darbininkų 
bei apskritai darbo žmonių. Nepaisant 
to, šis Legijonas, savo konvencijoj, įvy
kusioj pereitą savaitę Clevelande, priėmė 
vieną iš juodžiausių rezoliucijų. Joje le
gijonieriai pasižada kovoti prieš komuni
stus ir liberalus, bei visus pažangiuosius 
žmones, kovojančius už geresnį gyveni
mą, už tų pačių legijonierių interesus.

Kodėl taip? Todėl, kad Legijoną kont
roliuoja, jį “vadovauja” Hearsto tipo re
akcininkai. Tie žmonės, būdami viršū
nėse, suorganizavo suvažiavimą taip, 
kad eiliniams nariams beveik nebuvo pro
gas nei žodis pasakyti. Viską nulėmė re
akcininkai vadai. Po jų komanda buvo 
ir toji reakcinė rezoliucija priimta.

Hearsto tipo reakcininkams šiuo tar
pu rūpi pravesti savo kandidatą į šalies 
prezidentus, Mr. Landoną. Jiems rūpi 
kaip nors sudiskredituoti Rooseveltą ir 
visus pažangesnius žmones. Dėlto Hears
to sėbrai ir įpylė tą kaušą juodos sma
los į Legijono suvažiavimą.

Nesąmoningi politiniai ir klasiniai le
gijonieriai neįmato tų Hearsto “triksų,” 
dėlto jie mano tarnaują konstitucijai ir 
Amerikos tradicijoms, šaukdami visa 
burna prieš “raudonąjį pavojų.”

Akyva tai, kad Legijono suvažiavimas, 
minėtoj rezoliucijoj, nei žodeliu neprisi
minė apie fašizmo pavojų—fašizmo, ku
ris grūmoja Amerikos konstitucijai, ku
ris grūmoja toms laisvėms, kurias kon
stitucija garantuoja.

Legijonieriai turėtų žinoti, kad komu
nistai šiemet nestato klausimo: “komu
nizmas ar kapitalizmas.” Jie, būdami 
konkretūs ir realistai, stato klausimą: 
“fašizmas ar demokratija?” Jie kovoja 
prieš pirmąjį už demokratiją. Jie dėlto 
visomis jėgomis kovoja prieš Hearstą ir, 
jo kandidatą Landoną, kaipo didžiausią 
pavojų Amerikos demokratijai.

Jei Hearsto kandidatas laimėtų, tuo
met legijonieriai pamatytų, kad jis atsi
suktų ir prieš juos ir prieš jų interesus, 
kaipo darbininkų, daug griežčiau, negu 
Hooveris.

Deltų legijonieriai turi gerokai pagal
voti apie savo suvažiavimo nerimtą ir pa
vojingą nutarimą “raudonųjų klausimu”!

BERLYNAS. — Naziai į nazių mokyklas ir į jų or- 
per savo laikraščius aštriai ganizacijas; tai bus geriau- 
užsipuldinėja katalikų vys- šia apsauga jūsų tikybai, 
kupų pareiškimą, reikalau- bažnyčioms ir vienuoly- 
antį lygių teisių parapiji- nams. Naziai giriasi, kad 
mis mokykloms. Jie sako, tai jie Vokietijoj apsaugoję 
jskite katalikų jaunuolius katalikų religines įstaigas

nuo to, “kas dedasi Ispani
joj ir Sovietų Sąjungoj.”

Tokio. — Japonų policija 
areštavo plėšiką, kuris pei
liu perdūrė ranką Amerikos 
ambasados nariui Dickove- 
r’iui.

Kaip Einasi Plieno 
Darb. Organizavimas?
Interviu su Clinton S. Golden, vedėju šiaurrytinio distrikto 

(Pittsburgh© srities) plie no darbininkų organizavimo 
kampanijos

(Pabaiga)
Kom paniškos Unijos ir Ką 

Su Jomis Daryti.
Goldenas buvo paklaustas, 

kaip Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komitetas žiūri 
į kompaniškas unijas ir jų 
reikalavimus, statomus plie
no kompanijoms. Jis plačiai 
šį klausimą analizavo. Gir
di, praeityje ir šiuo klausi
mu buvo daroma stambi 
klaida, būtent, kuomet bū
davo skelbiama griežta 
toms unijoms kova ir atsisa
koma kas nors bendro su jo
mis turėti. Dabartiniai plie
no darbininkų organizato
riai visai kitaip žiūri į tas 
darbdavių sutvertas unijas. 
Yra stengiamasi su tomis 
unijomis susidraugauti ir 
jas laimėti tikrosios unijos, 
pusėn. Ir, pasak Goldeno, 
pasekmės labai puikios. Tos 
kompaniškos unijos viena 
po kitai pareina industrinės 
unijos pusėn ir tikimasi, 
kad jos visos bus perorgani
zuotos.

Darbdaviai apsiriko, sako 
Golden, kuomet jie organi
zavo tas unijas ir manė, kad 
darbininkai jose visados pa
siliks bosams ištikimi.

Paskui buvo Goldenui pa
statytas toks klausimas: 
“Na, bet jeigu tos unijos 
stato reikalavimą algų pa
kėlimo ir jeigu jų reikalavi
mas bus išpildytas, tai argi 
tada darbininkai nepasiliks 
tose kompaniškose unijose 
ir neatsisakys organizuotis 
į industrinę uniją?” Taip 
tik atrodo, atsakė Golden, 
jų reikalavimai yra vienas 
dalykas, o tų reikalavimų 
išpildymas yra visai kitas. 
Jau atvejų atvejais tapo įro
dyta, kad darbdaviai nė ne
mano išpildyti kompaniškų 
unijų statomus reikalavi
mus bei bile kokius rimtus 
reikalavimus, kol darbinin
kai neturi tvirtos organiza
cijos. Darbdaviai gal įves 
vieną kitą “toiletą,” ar kitą 
kokį mažmožį padarys, bet 
jie nesutiks geruoju tikrai 
pagerinti darbo sąlygas. To
dėl, sako Golden, mes drąsi
name kompaniškas unijas 
statyti darbdaviams reika
lavimus. Tegul patys darbi
ninkai įsitikins, kad darbda
viai nėra jų draugai.
Kova už Darbininkų Apsau

gą, Prieš Reakciją.
“O kokius būdus jūsų ko

mitetas vartoja . apsaugoji
mui darbininkų, kad bosai 
jų neterorizuotų, neišmestų 
iš darbo?” — paklausė vie
nas laikraštininkas.

Šis klausimas labai svar
bus, kiti pridūrė, ir mes no
rėtume gauti platesnį pa
aiškinimą.

Golden nurodinėjo, kad, 
visų pirma, kaip jau buvo 
aiškinta, nesistengiama tuč
tuojau organizuoti didelius 
lokalus, idant nedavus pro
gos kompanijų šnipams į 
juos įsiskverbti. O kas svar
biausia, sako, kad įstojusių 
į uniją aplikacijos nelaiko
mos ant vietos, bet visos 
siunčiamos pačian centran į 
Pittsburghą. čia tos aplika
cijos laikomos kuogeriausioj 
apsaugoj. Jos negali pakliū
ti į bosų rankas. Tas, girdi, 

gal ir išaiškina tą faktą,

kad šioj organizavimo kam
panijoj taip mažai, arba be
veik dar niekas nėra nuken
tėję. Komitetas pirmon vie
ton esąs pastatęs plieno dar
bininkų gerovės ir apsau
gos reikalą ir tam tikslui 
panaudoja visus unijistams 
žinomus būdus.

Be to, jis aiškino, komite
tas atsikreipė į senato pas
kirtą komitetą, kuriam va
dovauja liberalas La Fol
lette, kad jis vestų kovą 
prieš civilių laisvių varžymą 
įvairiuose plieno pramonės 
centruose. Tas komitetas 
jau pradėjęs darbą tyrinėji
mo. Darbdaviai prisibiją 
pradėti masinį terorą prieš 
plieno darbininkus.

Buvo taip pat paklausta, 
kaip abelnai miestų žmonės 
atsineša linkui organizavi
mo plieno darbininkų, ypa
tingai tose vietose, kur ran
dasi plieno dirbtuvės. Žmo
nių atsinešimas, sako Gol
den, yra nepaprastai drau
giškas ir nuoširdus. Tik la
bai retai k u r teko užeiti 
priešingos atmosferos. Jis 
nurodė kelias vietas, kur 
plieno darbininkų organiza
vimui pritaria net ir miestų 
valdžios, kaip, pavyzdžiui, 
West Homestead, Pa. Iš to 
taškaregio, girdi, plieno 
darbininkams, labai prielan
kios sąlygos.
Ateiviai ir Plieno Darbinin

kų Organizavjihas.
“O kaip į šitą organizavi

mo kampaniją atsiliepia at
eiviai plieno darbininkai?” 
—paklausėme Goldeno.

Jo nuomonė labai gera 
apie ateivius. Golden sako, 
kad kadangi praeityje atei
viai plieno darbininkai sto
vėdavo kovų pirmosiose ei
lėse, tai jie ir susilaukdavo 
daugiausia teroro nuo dar
bdavių. Tuo būdu, girdi, vi
sai natūralūs dalykas, kad 
iš sykio ateiviai buvo pa
abejoję ir žiūrėjo, kaip į or
ganizavimą atsilieps čiagi- 
miai. Todėl ir Plieno Darbi
ninkų Organizavimo Komi
tetas pirmiausia sukoncen
travo ant čiagimių ir juos 
pirmosiose eilėse statė. Bet 
labai greitai sveturgimių 
abejojimas išnyko ir dabar 
jie labai energingai susirū
pinę unijos reikalais.

Laikraštininkų tarpe bu
vo ir viena moteriškė, kuri 
labai vietoj pastatė klausi
mą, ką komitetas daro, kad 
suorganizavus plieno darbi
ninkų žmonas ir dukteris į 
“womens’ auxiliaries.” La
bai mažai kas daroma, aiš
kino Golden. Tik vienoj ki
toj vietoj bandoma šis tas 
daryti. Ta mūsų draugė jam 
nurodė, kaip svarbu yra mo
teris organizuoti. Golden gi 
manąs, kad pusėtinai klysta 
*tie, kurie mano, kad vyrai 
yra po moterų įtaka, kaip 
tik priešingai, girdi, papras
tai, moterys pasiduoda vy
rų įtakai. Tačiaus komitetas 
esąs susirūpinęs ir plieno 
darbininkų žmonų ir dukte
rų įtraukimu į kovas.
Amerikos Darbo Federacija 

ir Plieno Darbininkai.
“Kaip, jūs manote, į plie

no darbininkų organizavimą 
atsilieps Amerikos Darbo 
Federacijos Pildomosios Ta-

rybos nutarimas suspenduo
ti Industrinės Organizaci
jos Komiteto unijas, į kurių 
tarpą įeina ir plieno darbi
ninkų unija — Amalga
mated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers?” 
— buvo kitas labai svarbus 
klausimas.

Golden atsakė, kad jie ne
laukia blogų rezultatų. Jis 
mano, kad šitas Federacijos 
vadų žygis nepakenks plieno 
darbininkų organizavimo 
kampanijai. Priešingai, sa
ko jis, tas ilgainiui dar išeis 
ant naudos, nes tos visos 
diskusijos išaiškins daug 
klausimų ir nušvies daug 
dalykų. Jis nurodė, kad la
bai daugelyje vietų tos pa
čios amatinės unijos nuošir
džiausiai remia plieno dar
bininkus. Tik vienoj kitoj 
vietoj atsiras griežta ir 
siaura amatinių unijų kont
rolė, kuri bandys pakenkti 
plieno darbininkams susior
ganizuoti j industrinę uniją.
Fraternalių ir Kultūrinių 
Organizacijų Konferencija

Goldenas labai rimtai kal
bėjo apie spalių 25 d. šau
kiamą fraternalių ir kultū
rinių organizacijų konferen
ciją Pittsburghe, kad pagel
bėti plieno darbininkų orga
nizavimui. Jis mano, kad ši 
konferencija bus labai dide
lė ir suloš svarbų vaidmenį. 
Todėl, girdi, mes visi turime 
darbuotis del jos pasiseki
mo.

Pagaliaus buvo paklaus
tas, kaip, jis mano, svetur
gimių spauda galėtų geriau
sia pasidarbuoti del organi
zavimo plieno darbininkų. 
Golden sakė, kad geriausia 
parama bus, jeigu ta spau
da suteiks visuomenei beša
liškas ir plieno darbininkų 
organizavimui - prielankias 
žinias. Jis ir prašė, kad mū

sų spauda pagelbėtų plieno 
darbininkams susiorgani
zuoti į industrinę uniją ir 
pagerinti savo būklę. Jis 
manąs, kad ateiviai labai 
puikiai numato fašizmo ir 
augančios reakcijos pavojų, 
todėl jie taip nuoširdžiai ir 
draugiškai atsineša linkui 
plieno darbininkų organiza- 
vimos pastangų.

Su tuo mūsų pasikalbėji
mas su Goldenu ir pasibai
gė. Varde visų laikraštinin
kų, padėkavojau Goldenui 
ūž jo tokį atvirą ir nuošir
dų atsakinėjimą į mūsų 
klausimus ir pažadėjau Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komitetui mūsų darbi
ninkiškos spaudos visapusę 
talką.

Organizavimo kampanijos 
spaudos reikalų vedėjas 
Vincent Sweeney dalyvavo 
mūsų pasikalbėjime su Gol
denu, paėmė visų laikraščių 
adresus ir prižadėjo juos 
aprūpinti reikalinga me
džiaga iš kovos lauko.

A. Bimba.

ŠYPSENOS

Atvedė, kur Tinka.
Teisėjas: “Tai ką gi jūs 

sakėte, kai išgirdote kalti
namąjį vartojant tokius 
bjaurius žodžius?”

Policistas: “Aš pasakiau 
jam, jog jis netinka tarp 
švarių žmonių būti, ir pa
griebęs jį už sprando atve
džiau čionai.”

Surinko Juodvarnis.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

“GYVENIMO PAKAITA”

Drauge gydytojau aš pra
šau patarimo dėl savęs per 
mūsd dienraštį “Laisvę”.

As jau devyni metai kaip 
sergu nuo gyvenimo permai
nos. [ Dabar jau 5 mėnesiai, 
kaip' mėnesinių visai nebetu
riu. Bet aš vis viena nesijau
čiu gerai ir gana. Man skau
da kaulus, ypač labai skauda 
dešinę ranką ir koją. Ir man 
nutirpsta, lyg apmiršta ran
kos ir pasidaro raudonos. Ir 
man po krūtim taipgi parau
sta ir skauda. Kai aš nusigąs
tu arba supykstu, mane visą 
išpilia prakaitas. Ir kada aš 
atsikeliu rytą, visuomet jau
čiuos pavargusi. Bet mano 
apetitas visada geras. Vis dėl
to aš pasisaugoju, negeriu 
degtinės ar alaus. Ir aš greit 
užsimirštu bet ką.

Man suėjo 53 metai, esu 
5 pėdų ūgio ir sveriu 160 sva
rų. Atsakykite per “Laisvę” 
arba “Vilnį”, nes abi skaitau.

ATSAKYMAS

Tai Jums veikiausia taip ir 
yra, Drauge: Jūs negaliuoja- 
te dėl taip vadinamos “gyve
nimo pakaitos”. Nevisos mo
terys vienodai tą laikotarpį 
perleidžia: tai priklauso nuo 
liaukų susitvarkymo ar nesu- 
sitvarkymo, kuomet kiaušidės 
(ovarai) nuvysta ir nebevei
kia. Jei kitos, tebesamos 
veiklios liaukos nespėja ata
tinkamai susitaikyti, tai iš to 
ir pasidaro nesmagumų su

nervais, su kraujo apytaka, 
net ir su bendra medžiagų 
apykaita organizme.

Manau, Jums pasidarys len
gviau, jei darysite šitaip. Par
sineškite iš vaistinės skydinės 
liaukos: Thyroid gland, 1 gr., 
1OO tablets, P. D. Imkite po 
vieną tabletę prieš valgį, bent 
keletą mėnesių. Paskiau kiek 
apstokite, neimkite savaitę-ki- 
tą. Jei jaučiatės gana gerai, 
tai ir da ilgiau neimkite. Bet, 
jeigu nebeimdama tų skydinės 
liaukos tablečių, pasijustumėt 
prasčiau, tai pradėkite jas ir 
vėl imti, kad ir mėnesių mė
nesiais.

Be to, imkite ir iodo tink
tūros po lašą kas pora dienų, 
su pienu ar vandeniu, visą 
gyvenimą. Ir valgykite daž
niau jūros žuvų, šviežių arba 
konservuotų, kad gavus orga
ninio iodo, labai esmingo sky
dinei liaukai.

Maistas bendrai labai daug 
reiškia, — kad jis Jums būtų 
nesugadintas, natūralinis, toks 
koks jis auga.

Gerai bus imti ir džiovintų 
mielių : Squibb’s yeast tablets, 
po 5—10 tablečių prieš valgį 
ilgą laiką. Vitaminai B ir G 
mielėse gerai nervams ir šiaip 
daug kam.

Triple bromides, 15 grs., 
100 tablets imkite keletą sa
vaičių, nervų liguistam jaut
rumui apmažinti. Stikle van
dens ištarpinkite po 2 arba 
paskiau ir po 1 tabletę ir iš
gerkite vakarais, prieš gult 
eisiant.
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TROCKIS TARNAVO TROCKIUI,0 STA
LINAS REVOLIUCIJAI, SOCIALIZMUI

TOKĮ SKIRTUMĄ PARODO N. Y. TIMES KORES
PONDENTAS WALTER DURANTY

Katras bus pripažintas 
istorijoj didesniu asmeniu, 
Stalinas ar Trockis?—tai 
vienas iš klausimi!, '■ ’iriuos 
savo knygoj “i Write As I 
Please” paliečia Walter Du
ranty, New Yorko Times 
korespondentas Sovietų Są
jungoj nuo 1920 metų.

Būdamas buržuazinis in
teligentas, Duranty daro 
nemažai klaidų savo filoso
favimuose apie Sovietų poli
tiką. Tačiaus jis turi vieną 
pamatinę dorybę — jis sten
giasi sužiniai neiškraipyt 
faktų. Jis vengia nusidėt pa
prastam teisingumui.

Duranty, pavyzdžiui, kly
sta, įsivaizduodamas, būk 
Trockis prašokąs Staliną 
protiniais gabumais. Čia, 
matyt, Walter}' Duranty pa
veikė Trockis savo tratan
čiais bei skambiais žodžiais, 
dažnai visai tuščiais.

Bet kada Duranty giliau 
pažvelgia į vieno ir kito bū
dą, į praktišką išmintį ir 
darbus Sovietų Sąjungoj, 
tai jis pats atranda, kaip 
menkas yra Trockis prieš 
Staliną.
Stalinas — Karo Strategas 

Prieš Baltagvradiečius.
“Stalinas pilietiniame So

vietų kare prieš baltagvar
diečius,” sako Duranty, 
“vaidino daug svarbesnę ro
lę, negu apie tai žinojo už
sieniai.

“Svarbiausiame punkte, 
Caricine prie Volgos upės, 
1918 m., Stalinas atgaivino 
nusilpusį bolševikų atsispy
rimą prieš baltagvardiečių 
generolą Krasnovą, ir tuo 
būdu užkirto kelią susijungt 
pietinei ir rytinei baltųjų 
armijoms prieš Sovietus. 
Tai todėl Caricinas paskui 
tapo pavardintas Stalingra
du, idant pagerbus tą Stali
no žygį.

“Vieniems metams po to 
praėjus, Stalinas, kaipo na
rys Sovietų Vyriausios Ka
ro Tarybos, išstojo prieš 
Trockio planą, kuris reika
lavo atakuot Denikiną (ca- 
ristinį generolą) per Dono 
kazokų sritį, kuomet šie ka
zokai buvo dar j iešingi So
vietams. Stalinas nurodė, 
kad geriau būtų užpult De- 
nikino armiją iš šono, per 
pietų-rytų Ukrainą. Stalino 
planas liko užgirtas ir davė 
Sovietam laimėjimą.

“Šie nuotikiai buvo neži
nomi Vakarų Pasauliui, ku
ris laikė Trockį vienatiniu 
Raudonosios Armijos ‘karo 
viešpačiu’ ”, ir dar ilgai ne
suprato, kiek Stalino strate
giniai gabumai padėio lai
mėt naminį karą prieš bal
tagvardiečius.

Ar karo komisaras Troc
kis buvo dėkingas už tą Sta
lino pagelbą sumušti kontr
revoliucionierius? Visai at
bulai. Trockis del jo strate
ginių klaidų taisymo tuo- 
jaus pradėjo pykti ir kerš
tauti prieš Staliną!

Tatai prisimindamas, da
bartinis Sovietų apsigynimo 
komisaras Vorošilovas sa
ko:

“Trockis pasipriešino žin
gsniams, kuriais Stalinas 
stengėsi atgaivint bolševikų 
poziciją Caricine — sušau
dyt baltagvardiečius prisi
plakėlius ir pavaryt šalin 
abejotinus raudonuosius.

“Trockis, kaipo karo ko

misaras, mušė Stalinui tele
gramą, įsakydamas priimt 
atgal tūlus abejotinus ofi- 
cierius į Raudonąją Armiją, 
kuriuos Stalinas buvo pava
ręs.

“Ta telegrama dar tebėra 
karo komisariato archivuo- 
se. Skersai jos yra Stalino 
raštu įbrėžti žodžiai: ‘Visai 
-to nepaisyt.’ ”

Katras Buvo Senas 
Bolševikas?

Kaip Duranty primena, 
“Trockis neįstojo į Bolševi
kų Partiją iki 1917 metų, 
o Stalinas buvo prikalęs sa
vo vėliavą prie Lenino stie
bo jau 1902 metais, ir nie
kad jis nesusvyravo ištiki
mybėje Leninui.

’ “Po mano pirmo pasikal
bėjimo su Stalinu 1929 m. 
rudenį, ąš parašiau, kad jis 
yra ‘Lenino galios paveldė
tas.’ Jis tą mano frazę pa
keitė šitaip: ‘Lenino ištiki
mas mokinys ir jo darbo 
pirmyn varytojas.’ ”

“Stalino širdyj buvo ne
palenkiamas tikslas.

“Aš neperdėsiu pasakęs.” 
tęsia Duranty, “kad Stali
nas palaikė Bolševikų Par
tija nuo iškrikimo skau
džiausiais laikais (caristinės 
reakcijos) po 1906 metų. 
Tais laikais bolševikas, ku
ris neparodė nusilpimo, bu
vo tikras vyras; ir tai Stali
nas parinko tokius vyrus, ir 
matė, ar jie spaudžiami ‘luš 
ar atlaikys,’ ir sprendė apie 
juos sulig jų darbų vaisių.”

Stalino Tvirtybe ir 
Pastovumas.

Duranty kreipia dėmesį į 
tai, kaip trumpai Trockis 
tarnavo bolševizmo idėjai 
lyginant su Stalino tarnyba. 
Čia jis priveda ir biblišką 
palyginimą: Vienoj vietoj 
darbininkai rinko vynuoges 
nuo anksti ryto; kiti buvo 
pasamdyti vėliau, o treti pa
šaukti visai vėlai, kad kaip 
nors užbaigtų darbą. Bet vi
si lygiai gavo mokėti—po tą 
patį pinigėlį. Ankstyvieji, 
dirbusieji per ištisą dieną, 
skųsdamiesi protestavo, kad 
vėlieji darbininkai gavo ly- 
■gų su jais mokesnį tik už 
kokią valanda iš viso.

Vadinasi, Stalinas taipgi 
būtų galėjęs prikišti Troc
kini, kad jam, kaipo vėlai 
atėjusiam, negali priklausy
ti tokia pagarbos ir intakos 
vieta Bolševikų Partijoj, 
kaip seniesiems darbuoto
jams. Bet Stalinas nedarė 
tokio priekaišto. Stalinas 
buvo priešingas Trockiui 
tik, kaipo nukrypėliui vie
non bei kiton pusėn, kaipo 
Lenino mokslo ir palikimo 
darkytojui, kaipo asmeniui, 
kuriam savo ambicija augš- 
čiau stovėjo už socializmo 

’vykdymą Sovietu šalyje.
Duranty nurodo, kad dau

guma Partijos vadų po ne
pavykusios 1905-6 metų re
voliucijos išbėgiojo į kitas 
šalis; bet Stalinas niekur 
nebėgo, ale įsikibęs laikėsi 
Rusijos.

Ne pro šalį čia būtu pas
tebėjus, juk revoliucionie
riui pabėgti užsienin nuo te
roro ir žiauraus persekioji
mo namie savaimi nėra nu
sikaltimas tam tikrose sąly
gose. Tačiaus Stalino nebė- 
gimas, nepaisant nieko, yra 
liudijimas, kokios ištvermės 

ir pasiaukojimo vyras jis 
buvo.

Po minimos revoliucijos 
Rusijoj užstojo viena iš 
kruviniausių, begailestin- 
giausių gadynių visoj istori
joj. Bet Stalinas, savęs nesi
gailėdamas, tęsė darbą ir 
tokiose aplinkybėse. Daugy
bei žmonių atrodė, kad tas 
darbas ne tik perdaug pa
vojingas, bet ir beviltingas. 
Bet Stalinas kitaip suprato. 
Jis kantriai, atkakliai lipdė 
ir organizavo bolševikiško 
judėjimo liekanas. Jis savo 
gyvenimo idėjai be atvangos 
dirbo ir prakaitavo, tartum 
nejausdamas nuovargio. Jis 
visada buvo areštuojamas, 
bet vis kaip nors iš kalėji
mo pabėgdavo ir vėl leisda
vosi darban. Bet 1914 me
tais sugautas, jau nebegalė
jo ištrūkti; jis buvo ištrem
tas į tolimą Uralu kalnų 
šiaurę, amžinosios žiemos 
rate.

Iš ten jį išlaisvino tik nau
ja prasidėjusi revoliucija.

Bet ir tame paniūriame 
trėmime būdamas, jis nenu
siminė. Jis susidraugavo net 
su savo sargybiniais, ir, 
jiem patiem nejučiomis, au
klėjo juos revoliucijos pu
sėn. Su jais drauge jis ėjo 
medžioti ir įgijo jų pagarbą, 
kaipo geresnis už juos šau
ly s-medė jas. Kiti tremtiniai 
buvo nusiminę, tik apie savo 
nelaimes dūmojo, savęs gai
lėjosi, nieko neveikė ir mirė 
nuo šalčio ir bado. Stalinas 
gi prisišaudydavo vilkų, 
paukščių, meškų, prisigau- 
dydavo pro ledus žuvų. Pąts 
savo darbu ir sumanumu jis 
pasirūpino sau maisto ir šil
to drabužio (iš žvėrių kai
lių), ir taip išlaikė savo 
sveikatą ir energija. “Tai 
todėl, kad jo širdyj,” sako 
Duranty, “buvo nepalaužia
mas tikslas”—sutaupyti sa
vo gyvybe ir jėgas toles
niam revoliuciniam darbui.

Koks Skirtumas!
Duranty turėjo asmeniš

ką palankumą Trockiui. To 
nežiūrint, jis teisybės vardu 
jaučiasi priverstas pasakyt 
štai ką:

“Trockis tikėjo į Trockį, 
bet Stalinas tikėjo į Leniną, 
i bolševizmo judėjimą, ir 
Stalinas laikė save ne dau
giau kaip tos idėjos įran
kiu ...

“Stalinas — vyras nepa
lenkiamo valios stiprumo ir 
didžio politinio sumanumo...

“Trockis siekėsi asmeniš
kai pakilti, o Stalino sieki
mas buvo kilnesnės rūšies— 
pasišventimas tarnaut Leni
nui ir Bolševiku Partijai; o 
tatai pridavė Stalinui juo 
daugiau stiprybės.”

Trockis, iieškodamas sau 
viršenybės ir garbės, nuolat 
kritikuodavo Leniną; o 
Stalinas, matydamas Lenino 
politikos teisingumą, nega
lėjo pakęst trockinių prie
kabių.

Asmeninis Nusiteikimas 
Linkon Lenino.

Stalinas turėjo ir didžiau
sią asmeninį prisirišimą 
prie Lenino. Iš Trockio gi 
pusės tebuvo matomos tik 
varžytinės, o ne meilė bei 
pagarba Leninui.

Ypač n u o to laiko, kai 
Leninas buvo pašautas ese- 
rės F. Kaplanaitės, Stalinas 
paskui per kelerius metus 
iki Lenino mirties elgėsi 
taip,- lyg jis sykiu būtų ir 
Lenino gyvybės sargas ir jo 
slaugė. Jis nuolat budėjo už 
Lenino raštinės durų, taip
gi akylai tėmydamas kiek
vieną, kas tik pas Leniną 
ėjo arba kas nuo jo išėjo,— 

sako kitas buržuazinis rašy
tojas Raymond Robins.
Trockis Bolševikų Tarpe 

Atrodė Ne Savo Vietoj.
“Aš du sykiu asmeniškai 

kalbėjausi su Trockiu,” sako 
Duranty, “ir man rodėsi, 
kad Trockis yra intelektua
las aristokratas, kad tik 'ne
pasakius, intelektualas pasi
pūtėlis, kuriam lyg ir ne 
vieta bolševįkų tarpe.”

i
Stalinas Kaipo Veikėjas ir 

Organizatorius
“Stalinas tai veikimo žmo- 

'gus,” rašo Duranty: “Jis iš
moko pažinti savo draugus- 
kovetojus, o jie išmoko pa
sitikėti juomi. Ir kuomet 
Stalinas buvo paskirtas gal
va Bolševikų Partijos sek- 
retariato, jis savo žinyboj 
turėjo visą tinklą kietų vy- 
tu, ugnim išbandytų, ku
riais jis galėjo pasitikėti.”
Trockis — Pavyduolis ir 

i Pasipūtėlis.
Kaip tik Stalinas buvo

1922 m. paskirtas Partijos 
generaliu sekretorium, su 
paties Lenino pritarimu, 
Trockis galutinai apsirgo 
kerštingu pavydu prieš Sta
liną ir kitus leniniečius. Į
1923 m. pabaigą Trockis 
Kom. Partijos Centro Ko
miteto pilnaties susirinkime 
įtūžusiai atakavo Stalino 
organizacinę veiklą. - Paskui 
jis įteikė pareiškimą Parti
jos Politiniam Biurui, aš
triai kritikuodamas leninie- 
čių-staliniečių vadovybę,būk 
jinai “vedanti visą šalį į 
'pragaištį,”—kaip kad rašo 
Duranty. Po šių atskirų 
Trockio pasišokėjimų. pas
kui sekė bendras “papliūpos 
šūvis” 46-šių dvasinių Troc
kio giminių, tai yra užsipuo- 
lantis jų pareiškimas prieš 
’Stalino politiką.
Trockis Buvo Viltis Caristų 
' ir Buržuazijos

Tie trockistų išstojimai 
tada labai džiugino dar už
silikusius carinius ir kapi
talistinius gaivalus. Pasta
rieji tikėjosi, kad trockistų 
keliami ergeliai išaugs į sa
vižudišką karą visoj sovie
tinėj Komunistų Partijoj, ir 
taip susidarys nauja gali
mybė atsteigt kapitalizmą 
Rusijoj, — kaip nurodo Du
ranty.

Bet caristu-buržujų sva
jonės liko sudaužytos, ir tu 
gaivalų troškimai neišsipil
dė daugiausia todėl, kad bu
dri Bolševiku Partijos poli
tika su drg. Stalinu pryšakv 
sukūlė patį kontr-revoliuci- 
ni trockizma. ir tuo būdu 
užtikrino socializmo laimė ji- 
jną Sovietų Sąjungoj.

V. T.

Binghamton, N. Y.
Drg. V. iZmitraite Sunkiai 

Serga
Rugsėjo 21 d. City Hosp. 

padaryta sunki operacija drg. 
V. Zmitraitei. Drg. V« Zmit- 
raitė yra visų vietos darbinin
kiškų org. narė ir buvo nenuil
stanti darbuotoja tose or
ganizacijose. Bet, ve, ta nelai
mingoji liga paguldė ją po 
peiliu. Ir šiandieną ji randa
si sunkiose kančiose. Mes la
bai apgailestaujame, Jūsų, 
drg. Viktorija. Ir tuo pačiu 
sykiu linkim Jums didžiausios 
ištvermės ^perkentėti tas sun
kias kančias ir vėl sugrįžti į 
darbininkų eiles del tolimesnio 
veikimo.

O. Girniene.

Skaudus Smūgis Demagogui Wilkes-Barre, Pa.
William R. Hearst, kuris 

turi savo laikraštį arba žur
nalą beveik kiekviename 
Amerikos didmiesty j, gal 
niekuomet netikėjo, kad ant 
savęs susilauks tokią koro- 
nę, kada nors nuo Ameri
kos darbininkų ir švaresnės 
smulkiosios buržua zijos 
žmonių. Ir kur čia to galė
jo tikėtis, — juk jis šaukė 
ir rėkė per laikus savo laik
raščiuose, kad Amerika turi 
būt “tik amerikonams,” kad 
amerikonai turi pirkti tik 
Amerikoj gamintus daiktus; 
vedėsi ir tebesiveda save di
džiausiu šios šalies patriotu 
ir net darbininkų draugu, 
apgynėju. Bet tur būt kas 
nors yra negero su juomi ir 
laikraščiais, kad darbinin
kai ir kiti švaresni žmonės 
netik nebenori jo laikraščių 
skaityti, ale ir nosį nusuka 
eidami pro jo laikraščius. 
Mat, jam, kai tam juodvar
niui: nežiūrint kiek prausia 
—kaip juodas, taip juodas.

Hearst’as savo darbuose 
tai jau juodas. Visi Ameri
kos darbininkai labai gerai 
žino jo pasiutusią kampani
ją prieš organizuotus darbi
ninkus, unijas, ir ypatingai 
prieš klasiniai susipratusius 
darbininkus. Kaip jis juos 
neaprašo, kaip jis juos nea- 
pipiešia, tai kito tokio “ar
tisto” nerasi visame pašau- 
ly-

Pas jį darbo unijos, tai 
“raudonųjų” pinklės užkar
tos darbininkams, iš kurių 
jis juos kasdien stengiasi iš
vaduoti. O “raudonieji” pas 
jį, tai tie sutvėrimai, kurie 
tyko kas minutę, bomba 
rankoj, peilis dantyse, nu
žudyti visus Amerikos ma
žiausius vaikus, moteris, li
gonius ir bankierius. Ir jie 
esą atvykę iš kitų, šalių, įlįs- 
dami nematant...

Kaip darbininkai ant jo 
įpykę, tai galime matyti ją 
pasekmingumą streike prieš 
Hearsto laikraštį “Post-In- 
telligencer,” Seattle, Wash. 
Streikas taip pasekmingas, 
kokio dar gal nėra buvę. Tas 
laikraštis jau neišeina apie 
mėnuo laiko. Nežiūrint tū
lų unijų vadų streiklaužiš- 
kos politikos, vistiek darbi
ninkai laiko apgulę laikraš
čio leidyklą ir neleidžia laik
raščiui išeiti iki nesusitai
kys su streikieriais.

Spaustuvių darbininkai 
yra suskaldyti bent į kelias 
skirtingas unijas. Vienoj 
spaustuvėj dirba trys-ketu- 
rios uniios: spaudėjų, rai
džių rinkėjų, laikraščiu iš- 
siuntinėtoių ir žinių rinkėjų 
arba redaktorių. Kada vie
nos unijos darbininkai toj 
počioj spaustuvėj išeina 
streikan, t a i kitos unijos 
unijos darbininkai būna 
verčiami dirbti. Juos verčia 
savininkai, tiesa, kurių nė
ra reikalo klausyti ir kurių 
'dalykas tatai daryti. Bet at
siranda ir unijos vadų, ku
rie sako, kad kitos unijos 
darbininkai, toj spaustuvėj, 
/kur streikas eina, turį dirb
ti, nes jie esą taip kontrak
tą padarę su savininkais. 
Aišku, kad tokis tų unijų 
vadų nusistatymas esti Me
dingas darbininkų streiko 
kovoj.

< Ar tūli unijų vadai to no- 
ri ar ne, tačiaus darbininkai 
jau taip nusistatę prieš 
Hearstą, kad jau ir savo 
vadų nebeklauso, kada eina 
taip įtempta kova prieš am
žiną darbininkų priešą. 
“Post - Intelligencer” buvo 
mėginamas spausdinti kito
se spaustuvėse, vienok dar

bininkai tų spaustuvių at
sisakė jį spausdinti; ir juo 
toliau, tuo darbininkai eina 
prie griežtesnio susitarimo 
kovą prieš Hearstą laimėti.

Kada Hearstas pamatė, 
kad darbininkai ne juokais 
kovoja prieš jį ir kad gali 
priseit su jais tartis geruo
ju, tai jis sumanė dar vieną 
būdą pavartoti prieš strei- 
kierius. Kaip sakėme, Hear
stas turi savo laikraščiu be- c 

veik visuose Amerikos did
miesčiuose; jis turi ir San 
Franciscoj. Taigi jis suma
nė savo San Francisco laik
raštį pristatyti į Seattle. 
Tuo būdu jam būtų buvę 
lengva vesti, taip sakant, 
kovą prieš streikierius, kiek 
tik jam būt patikę. Tačiaus, 
kada to laikraščio pundai ir 
vežimai buvo pristatyti prie 
laivų vežimui į Seattle, tai 
laivų unijistiniai darbinin
kai atsisakė juos vežti; pa
siliko prie prieplaukų var
noms skaityti. .. Reiškia, 
Hearsto “Post - Intelligen
cer” išleidimas be unijistinių 
darbininkų leidimo, kai 
bonkoj kamščiu užkištas.

Kad darbininkai nusista
tę streiko kovą laimėti 
prieš Hearstą, tai labai na
tūralūs dalykas. Bet jau at
siranda ir, taip sakant, vi
durinės klesos žmonių, ku
rie irgi nebegali pakęsti jo 
juodašimtiškos politikos ir 
atsigrįžta prieš jį. Tūli Se- 
attlio biznieriai reikalavo 
miesto majoro, idant jis pa
skirtų komitetą iš pasitikin
čių piliečių ir suvestų Hear
stą ir jo streikuojančius 
darbininkus ir mėgintų su
taikyti. Kaip pasirodė, t a i 
Hearsto žmonės griežtai 
nuo to atsisakė; jie norį tar
tis be jokių kitu įsikišimų,— 
bet nesitaria. Kuomet taip 
jų pastangos sutaikyti nuė
jo niekais, tai jau ir majo
ras pasakė, kad būt geriau, 
jeigu tas laikraštis nebeiš
eitų. O jeigu jau taip iš pa
čios vidurinės klesos galima 
išgirsti kalbant, tai Hears
to įtekmė liaudyj gęsta — 
važiuoja ant mėnulio ...

Gerai sykį Lincolnas pa
sakė, kad ne visus visada 
gali mulkinti. Hearstas per 
laikus savo laikraščiais mul
kino ir klaidino Amerikos 
gyventojus, ypatingai darbi
ninkus. visais galimais bū
dais. Iki jis šaukė ir rėkė 
prieš klesiniai susipratusius 
darbininkus — komunistus 
ir socialistus — dar jam 
Amerikos darbininkai atlei- 
do; bet kada jis pradėjo at
virai piršti Amerikoj fašiz
mą, tai ir susilaukė tos nuo 
darbininkų koronės, kurios 
niekados ir niekados nelau
kė.

Savo laiku Hearstas yra 
buvęs New Yorko valst. gu
bernatorium. (? — Red..) 
Manau, nepadarytume klai
dos, jeigu su bile kuo eitu
me laižybosna ir paskutiniu 
penktuku, kad jeigu jis da
bar kandidatuotų ir į šunų 
gaudytojus, tai daugiau bal
sų negautų, kai vieną—sa
vo.

A. Gilman.
Perka, bet ne Mokėtojas.

“Štai mano bila,” tarė ad
vokatas. “Malonėkite užmo
kėt šimtą dolerių dabar ir 
po 25 dolerius kas savaitė 
per sekamas dešimtį savai
čių.”

“Oho, tatai visai panašu 
į automobilio pirkimo sąly
gas,” pastebėjo klijentas.

“Aš ir perku automobi
lių,” pridūrė advokatas.

Visko po Biskį iš Mūsą Miesto
šio apylinkėje pusėtinai ge

rai varomas darbas sukėlimui 
reikalingo skaičiaus pinigų 
rinkimų kampanijai. Nekurie 
dirbantieji partijos nariai au
kavo dienos uždarbį, o tie, ku
rie nedirba, stengiasi kaip 
nors kitaip savo užduotį atlik
ti.

Spalio 14 dieną čionai kal
bės draugas Earl Browder, ko
munistų kandidatas į šios ša
lies prezidentus ateinančiuose 
rinkimuose. Visi partijos na
riai ir pritarėjai stengiasi kuo- 
daugiausia išplatinti tikietų, 
kad sutraukus daug publikos 
į prakalbas, kurios įvyks di
džiulėje Armory ant S. Main 
St.

Darbininkiška spauda čia 
pusėtinai platinama, kaip tai 
“Komunistų Platforma”, 
“Sunday” ir “Daily Worker”. 
Vienas partijos narys kasdien 
parduoda 60 kopijų “Daily 
Worker”. Taipogi jis par
duoda pusėtinai ir “Sunday 
Worker”, bet “Sunday Wor
ker” platinime neatsilieka ir 
kiti draugai. Heights kuopelės 
draugai parduoda po virš 100 
kopijų kiekvienos laidos.

Rugsėjo 19 dieną negrai de
mokratai turėjo pikniką. Nu
ėjus ten su “Sunday Worker” 
ir kitokia literatūra, nebuvo 
pasekmių pardavinėti. Balti 
politikieriai negrams pastebė
jo, kad nepirktų, sakydami, 
kad tai komunistinė propa
ganda, kuri jiems padarys 
daug nesmagumo, šio miesto 
politikieriai į negrus žiūri su 
didžiausia neapykanta, bet tik 
laike rinkimų negrai jiems rei
kalingi. šiame piknike balti 
vyrai ir moterys stengėsi pasi
rodyti jųjų geriausiai drau
gais. Balti vyrai darbavosi su 
valstybine tarpe negrų vyrų 
balsuotojų, o baltos moterys 
tarpe negrių.

ALDLD 43 kuopa rengia 
Card Tarty su užkandžiais ir 
kitokiais pamarginimais. šis 
parengimėlis įvyks spalio 4 
dieną pas d. M. Norbutą, 210 
Hazle St. Įžanga bus tik 10 
centų ypatai. Pradžia 2:30 
vai. po pietų. Vietos ir iš to- 
liaus draugų pareiga dalyvau
ti ir paremti šį kuopos paren
gimą savo atsilankymu, šiuo 
laikotarpiu kuopai labai rei
kalingi finansai.

J. T. V.

Erie, Pa. — Suimta 11 
viršininkų ir tarnautojų 
Commercial National Ban
ko of Bradford už $1,000,- 
000 suktybes.

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 8-7171

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Puslapis Ketvirtas

Šis Tas Apie Spaudos 
Vajus, Jų Reikšmę

Ir Pasekmes >
Vajai Yra Pirmutinis Kontak
tas Su Masėmis; Pati Svar
biausia |tikinimo Propagan
da, Ir Galutinas Privedimas 

Prie Proletarines Apšvietos 
Apie Klasių Kovą.

tytojo, kad jį būt galima 
trumpu laiku įtikinti, užinterc- 
suoti.

Pavyzdžiui, man teko gir
dėti pereituos metuos draugų 
kalbą, nuėjus pas lietuvį į

Niekas negali sakyti, kad 
mūsų spauda spontaniškai 
prasiplėtė, kad visas mūs ju
dėjimas iškilo, kaip pyragas 
su mielėm. Tai yra gerai 
mums žinomas istorinis dar
bas, praktiškas darbas, laisvai 
manančių žmonių darbas, in
dividualių žmonių prasilavini- 
mas, mūsų sugabesnių plunks
nos rašėjų, vertėjų, prakalbi- 
ninkų darbas; mūsų organiza
cijų augimo darbas, mūsų 
pradinių agitatorių, korespon- 
tų ir vajininkų darbas.

Iš šitos istorinės procedūros 
mūsų spauda iškilo, mūsų kla
sinis supratimas, dėka mūsų 
spaudai, pakilo itin aukštai, ir 
dabar mes apčiuopiam savo 
judėjimo progresą. Tuomi ga
lim mes lietuviai darbininkai 
pasidžiaugti laikotarpyj kapi
talizmo griuvimo. Tiesa, visa
me pasaulyje siunta fašizmas, 
gelbėdamas kapitalizmo griu
vėsius, ir jei jam pavyko Ita
lijoj, Vokietijoj ir kitur, tai 
tik todėl, kad darbininkų kla
sė neturėjo savo tinkamos 
spaudos, be kurios jie lengvai 
buvo apvilti, suklaidinti. Ne- 
dyvai, kad Hitleris ir Mussoli- 
nis naikino ir naikina apšvietos 
knygas, laikraščius ir visokią 
literatūrą, vedančią kovą prieš 
išnaudotojų klasę. Lietuvos fa
šizmas, Amerikos tautininkų 
senas ir naujas judėjimas pa
silikęs ant mažos skalės veiki
mo, nei kiek neištraukė iš mū
sų tarpo apsišvietusio klasine 
sąmone svieto. Atsiminkim, 
draugai, kad mūsų spauda ir 
A.L.D.L.D. daug sukultūrino 
mūsų lietuvius darbininkus, 
smulkius biznierius ir dalį pro
fesionalų.

Dabar, ar tik šitą milžiniš
ką darbą turi įvertinti gru- 
pelė-individualių vajininkų, 
jieškančių mūsų spaudai skai
tytojų, naujų rekrutų į mūsų 
judėjimą? Man atrodo, kad 
mes atgyvenom tą periodą. 
Mums reikėtų visą judėjimo 
darbą dirbti organizuotai, ko
lektyviai, sistemačiai, kad dar 
labiau padarius vajus sekmin- 
gesniais.

Keiskime Vajų Kontestą. įs
pūdžiai Iš Pereitų Metų 

V aj aus

Pereitais metais, kaip ir vi
sais kitais metais per vajus, 
ėjo lenktynės tarpe pavienių 
draugų-draugių, išskyrus kele
tą 'Vietų, kur buvo suorgani
zuoti kolektyvai bei apskri
čiai. Man tas patiko, kur ko
lektyviai draugai veikė, dar
bavosi už tam tikrą koloniją. 
Pavienių draugų lenktynės at
ima kitiems draugams dalyvu- 
mą bendrai dalyvauti kontes- 
te, nes jie permato, kad jų pa
vienis darbas bus labai men
kas; gaus ar ne skaitytoją, ir 
draugas pamatęs, kad sunku
gauti daugiau, nusitarė vajų 
baigti, nedalyvauti, palikti 
šturmininko vajininko malo
nei. Kaip turėtume veikti 
per vajų ?

Visos ALDLD kuopos, “Lai-
svės” skaitytojai ir dalininkai, 
abelnai visos mūsų organizaci
jos privalo turėti daug spe
cialių susirinkimų, kuriuose 
būtų apkalbėta agitacija, va- 

Įjaus metodai. Reikia drau
gams pasidalinti į teritorijų 
dalis, surasti gyvenančius lie
tuvius, patirti apie juos, nu
skirti vajininkų-agitatorių po 
kelias poras, kurios turėtų būt 
aprūpintos sėkminga agitaci
ja, specialiu prisirengimu, 
kaip prieiti prie naujo skai-

’ tl

stubą. Jie sako: “Gal tams
ta užsirašysi “Laisvę” ? Dabar 
eina vajus, nupiginta 50c. 
hum... labai geras laikraštis 
—rašo apie viską. . . Tai gal 
tamsta užsirašysi?” Tas atsa
ko: “Ta jūsų popiera yra be
dieviška, meluoja apie viską 
ir klaidina žmones; mes turi
me ‘Draugą’, ir dar kokį ten 
kita, tai užtenka.” Prasideda 
agitacija sekamai: “Tie laik
raščiai negeri, meluoja, nera
šo teisybės apie darbininkų 
judėjimą, štai kad ir patys 
kunigai yra didžiausi monel- 
ninkai, apiplėšia nekaltus pa
rapijomis, mulkina juos. Mūsų 
‘Laisvė’, brolyti, rašo apie 
darbininkišką judėjimą, apie 
komunistinį judėjimą, mokina 
darbininkus, kaip kovot prieš 
kapitalistus, veda streikus, 
štai, gal nusipirksi šių štampų, 
parėmimui kampanijos.”

Tas žmogus kratosi ir sako: 
“Nereikia mums nieko; nesi- 
rašysim.” Pasibaigė agitacija 
ir žiūri į duris ir sako: “Na, 
tai gal kitą sykį ateisim pasi
kalbėti, dar gal vis tiek tams
ta užsirašysi.”

Einam lauk su agitatorium, 
šitokia agitacija galima gauti 
.skaitytoją tik tokiame atsiti- 
me, jei jis jau buvo pasiren
gęs užsirašyti “Laisvę”. Pikta 
ir sarmata darosi klausant to
kios agitacijos.

Ištikrųjų, kaip reikėjo pra
dėt užvest kalbą su tuo lietu
viu darbininku? Savo metodą 
vartoju tokią: įėjęs į vidų, 
mandagiai susipažįstu su žmo
nėmis; paklausiu iš kokios vie
tos paeina Lietuvoje; ar ran
dasi kaimynų lietuvių, kaip 
senai iš Lietuvos; ar gyvenot 
kituose miestuose, kokius dar
bus dirbat. Ką manot apie da
bartinį krizį, apie “speed up” 
sistemą ir tt. žmogus į pas
taruosius klausimus, pasidė
jęs pypkę, kalba piktai ir aiš
kina, kad Amerika pasiuto, 
nėra teisybės, pragyvenimas 
pabrango; su darbais bėda, 
baisu prarasti darbą, o jei 
praradai, tai sveikas dingęs; 
jau nusenusių nepriima. Ale 
tai gadynė, brolau, atėjo!

Čia jau turi medžiagos agi
tacijai. Aiškinu klasių kovą 
trumpiausioj, aiškiausioj pras
mėj. Nurodau šios sistemos 
struktūrą: monopolius-trustus, 
miestų administracijų graftus, 
aukštų valdininkų algas ir ky
šius, plėšikiškas paskolas, 
kaip tai, morgičius. Aiškinu 
darbininkų padėtį, unijų rolę. 
Kaip Amerikos darbininkai 
laimėjo geresnes darbo sąly
gas tik per kovas, per vieny
bę pačių darbininkų. Kokią 
naudą neša darbininkų spau
da ir kokia naudą neša kapi
talistų spauda, išnaudotojų 
spauda. Čia prieini ir prie 
įvairių lietuviškų sriovių laik
raščių ir juos sykiu numaskuo- 
ji, palygindamas privatiškų 
žmonių leidžiamus laikraščius 
del biznio, ir laikraščius dar
bininkų leidžiamus, kurie yra 
leidžiami plačių masių, orga
nizuotų masių, šie laikraščiai 
aiškina daugiausiai apie dar
bininkų gyvenimą todėl, kad 
mes kitokiais negalime būti, 
kaip tik darbininkais, dirban
čiais pas išnaudotojus už tokį 
atlyginimą, kokį jie duoda. 
Čia jau vajininkas ir prieini 
prie vajaus reikalų. Parodai 
laikraščio turinį, paaiškini 
apie sveikatos skyrių; vėl su
kyla daug kalbos apie sveika
tą, apie žinias iš Lietuvos, 
apie pasaulines žinias kas
dien; apie jaunuolių skyrių,

Karo

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

PALIEKA
ŠVARŲ SKONĮ

Švarus skonis - švari 
gerkle - koks džiaugs
mas kada atsibunda!- 
ryte! Jūs būsite dėkin
gi, kad pereitą vakarą 
pasirinkot lengvą užsirū- 
kymą - Luckies.

Copyright 1936. Tite American Tobacco Company

H

Gerai jaustis po uzsirūkymo —
Žmogus iš rūkymo Lucky Strikes gauna netik 
užsiganedijimą . . . bet jautimosi gerai po užsirū- 
kymo! Šviežus, kaip lelija. Švarus jūsų burnoje 
skonis. Ir kada savo maudynėje pradedat dainuot 
— jūsų balsas aiškus, kaip varpelis! Tame ir geru
mas apie lengvą užsirūkymą. Lucky Strikes—paga
minti iš puikiausių vidurinių tabako lapų — turi 
gerą skonį. Ir kadangi jie yra lengvu užsirūkymu, 
juos rūkant jaučiatės gerai. Ir po uzsirūkymo, 
taipgi!

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *
veteranams "Sweepstakes'1 

atneša džiaugsmo
Iš veteranų namų, Legion, Texas, vie
nokiame rankraštyje kas savaitė ateina 
skaičius įstojimo blankų. Žinoma, mes 
peržiūrime persitikrinimui, jog visi da
lyviai prisilaiko taisyklių, ir vienas iš 
vyrų išaiškino: “Dauguma vyrų negali 
atlikti reikalingų formalumų — bet aš 
taliu, ir todėl išpildau jiems jų 
blankas. ”

Džiaugiamės galėdami pažymėti, jog 
iki šiol jie bavo taipgi gana geri pa- 
rinkėjai.

Ar jūs jau jstojot? Ar laimėjot savo 
skoningus Lucky Strikes? Atsisukite 
ant radio “Your Hit Parade” — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes.” Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo 
ką nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckies pirmenybę — Lengvą Užsirū
kymą iš turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

-lengvas už sir ūky mos
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-”IT'S TOASTED"

moterų skyrių ir tt. žmogus 
ima rimtai svarstyti apie aiš
kinamus dalykus, kad čia ve 
nieko blogo nebuvo kalbėta, 
bet gyvi faktai, kokius jis sa
vo gyvenime pergyvena. Vadi
nasi, ilgokai buvo kalbėta 
apie klasių kovą, nesuminint 
komunistinio veikimo, nei mū
sų kampanijų. Jei šitas žmo
gus nesirašo šį sykį, tai jis 
paprašo ateiti kitą sykį; o jei 
jis paprašo ateiti kitą sykį, 
tai žinok, kad užrašysi “Lai
svę.” A. J. Smitas.

(Tąsa bus)

Wilkes Barre, Pa.
Žinios iš Lietuvių Bendro 

Fronto Veikimo
Rugsėjo 20 dieną buvo su

sirinkęs būrelis draugų ir ge
rai apkalbėjo bendro fronto 
klausimą. Nors nuo organiza
cijų ir nebuvo daug, bet atsi
lankiusieji nurodinėjo reikalą 
darbuotis šiuom klausimu, 
kaip ir kitų miestų darbinin
kai. Ant vietos buvo išrink
ta komitetas prie prirengimo 
konferencijos. Bus atsikreip
ta į visas organizacijas šiam 
apskrityj su kvietimu daly- 
vaut šiam taip svarbiam dar
be, ir nėra abejonės, kad orga
nizacijos įvertins šį atsišauki
mą ir prisidės prie taip svar
baus darbo. Jos darbuosis, 
kad tie visi tarimai, kurie bu
vo padaryti laike Lietuvių 
Kongreso, būtų pildomi. Kon
ferencija įvyks 25 dieną spa
lių, antrą valandą po pietų, 
Darbininkų Centre, 325 Mar
ket St. šiam prisirengimo 
prie konferencijos susirinki- 
mėlyj draugai, žinodami, kad

šiam darbui reikės kiek ir iš- 
kaščių, o jokio iždo nesiranda, 
liuosnoriai sumetė po keletą 
centų, nors ant štampų del at- 
sikreipimo į organizacijas. 
Aukojo šie draugai: M. Nor- 
buta 5c., J. Yasiulaitis 10c, J. 
Karpus 10c, J. V. Stankevi
čius 10c, J. Vilkelis 25c, J. 
Kliučinskas 25c.

Draugai ir draugės, dabar 
mūsų visų pareiga darbuotis. 
Kada visi veiksim, tai šie mū
sų tarimai tikrai bus išpildyti. 
Todėl visi prie darbo!

J. T. V.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte;

“LAISVES*’ ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINSIĄS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnepio 

vėl bus pilną kaina.
Reikalavimui* su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZ AM UOTO 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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ii 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausme ir nesmagumo priežasčių 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
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 Įleidimai,
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— » X
110 Easl 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1116 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776 »

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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. 

PrieS Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I„ N. Y.
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BOSTONO ŽINIOS
. VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS _

Vyrai ir Moterys, Dėmesio!
Mes žinom, jūs visi mylit 

laisvę. Visi, visi: myli laisvę 
katalikas, myli socialistas, ko
munistas. Mylim ją visi. Lai
svė brangiausias daiktas ne 
tik žmogui, bet ji lygiai 
brangi kiekvienam gyvam su
tvėrimui—net mažiausiam va
balėliui.

Bet žmogus, kaipo tobuliau
sias žemės tvarinys, privalo 
laisvės trokšti ne tik sau: jis 
turi gerbti ir kito žmogaus 
laisvę.

Aš tikras, mes nei vienas, 
nei viena nenorėtume turėti 
čia, Amerikoj, nei Hitlerį, nei 
Mussolinj, kurie laisvės trokš
tantiems žmonėms galvas ka
poja.

Mes negalim taip pat ra
miai žiūrėti į tuos vaizdus; 
negalim ramiai skaityti tas 
šiurpulingas žinias, kas deda
si dabar Ispanijoj. Negalim, 
sakau, jei pas mus neužgeso 
dar žmoniškumo jausmas.

Ten gyvena toki pat žino-

nės, kaip ir mes. Ten žmonos, 
vaikučiai—toki, kaip ir mes.

Ten žmonės įsigiję laisvę, 
nusikratę engėjo monarcho, 
dabar kaujasi su dar baises
niu siaubūnu—fašizmu.

Ten kraujas liejasi upėmis, 
žūsta sveiki vyrai, moterys ir 
vaikai dešimtimis tūkstančių.

Mes jiems negalim padėti 
fiziškai. Mes negalim nueit 
padėt jiems kautis su jųjų 
priešu fronte. Bet mes galim 
ir gyvendami toli, čia Ameri
koje, padėti jiems dvasiniai ir 
materialiai. Jų pralaimėjimas 
bus ir mūsų pralaimėjimas. 
Galingas smakas—fašizmas— 
tiesia savo kruvinus nagus to
liau. Jis gali pasiekti ir mus.

Taigi, So. Bostono ALDLD 
kuopa, bendrai su kitų drau
gijų komitetu, Ispanijos klau
simu rengia masinį mitingą 
spalio (Oct.) 4 d., 7:30 vaka
ro, Lietuvių salėje, kampas 
E ir Silver gatvių.

Kalbėti pasižadėjo “Kelei
vio” red. St. Michelsonas, adv. 
F. J. Bagočius ir “Laisvės”

redaktorius d. R. Mizara.
Minėti kalbėtojai akyliai se

ka Ispanijos įvykius, todėl jie 
dalyką nuodugniai išaiškins.

1 Bus ir muzikalis progra
mas. Dainuos “Laisvės” miš
rus choras ir vyrų grupė.

Spalio 4 d. 7:30 vai. vaka
ro, visi būkim Lietuvių svetai
nėje.

Murza.

Trumpai
žinomas So. Bostono daini

ninkas p. St. Paura, vis daž
niau ir dažniau matomas pa
žangių žmonių kompanijoj, 
žmogui, įpratusiam veikti vi
suomeninį darbą, aš tikras, 
sandariečių tarpe siaura dirva 
veikti.

Fašisto kun. Coughlino ga- 
zietą “Social Justice” paradvi- 
nėja tik Šidlauskų aptieka. 
Kitur jos nepamatysi. Kažin 
ką į tai pasakytų nabašninkas 
K. Šidlauskas, tėvas, kuris bu
vo pažangus žmogus?

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Maisto Darbininkai už 
Paramą Ispanams

Naujai susidaręs vienuoli
kos lokalų komitetas, kuris, 
sakoma, atstovauja 12,000 
viešbučių ir restauranų darbi
ninkų, esančių dalimi AF of 
L, pareiškė, kad jie rūpinsis 
teikti “tuojautinę morališką ir 
finansinę paramą Ispanijos 
Darbininkų Raudonajam Kry
žiui.” Taipgi planuoja laikyti 
masinį mitingą 28 šio mėnesio 
Manhattan Opera House, kur 
apart kitų paskilbušių kalbėto
jų bus Louis Gereagu, Ispani
jos generalis konsulas New 
Yorke.

Pribuvo Haile Selassie 
Pasiuntinys

New Yorkan atvažiavo im
peratoriaus Haile Selassie pa
siuntinys Dr. Malaku Bayen, 
išaiškinti Amerikos gyvento
jams, ką reiškia fašistinis už
kariavimas Ethiopijos. Dr. 
Baycn’ui buvo užregistruota 
vieta Delano viešbutyje, bet 
kuomet jis pribuvo, tai viešbu
čio savininkas jo nepriėmė, 
nes jo oda juoda.

Dabar Dr. Bayen traukia 
viešbučio gaspadorių teisman 
ir reikalauja atlyginimo.

dosi, Ispanijos įvykiai turėtų 
mums visiems būti lekcija.

D. J.

Anglija Reikalauja Išnaujo
Perrašyt T. Lygos įstatus

GENEVA, rugs. 25. — 
Anglijos užsieninių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
pareiškė, kad Tautų Lygos 
įstatymai turi būt ištisai 
pertvarkyti. Sako, ligšioli
niai jos įstatymai buvo iš-

kai pagerint savo būvį, nes vargas 
spaudžią, visus darbininkus, mes tu
rime visi eiti vienu keliu prie ben
dro fronto.

J. W.
(227-228)

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

su užkandžiais ir kitokiais pamargi- 
įnimais. Įvyks 4-tą d. 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 
pielinkės draugus dalyvauti.

Kom.
(227-229)

dirbti pagrindais Versalės 
sutarties, po pasaulinio ka
ro; o dabar, girdi, reikią' 
taip pertaisyti Lygos įsta-, 
tymus, kad visai nebūtų 
kreipiama domės į Versalės 
sutartį. i

Šiam Anglijos ministerio 
sumanymui karštai pritaria 
Hitleris. ;

Arkansas Medvilnės Laukuo-
se Palaikoma Vergija

Pikietavo Landono Centrą
Ties republikono Landono 

vyriausia kvatiera, 400 Madi
son St., New Yorke, keturi 
Jaunų Komunistų Lygos na
riai, apsirengę “tuxedo”, ant 
pečių nešė juodą grabą, ant 
kurio buvo užrašas: “čia guli 
auka baisios mainierių ligos 
“silicosis”, .Kansas valstijoj. 
Landon, mainų savininkų 
draugas, atsakomingas už tūk
stančius panašių mirčių, nes 
jis neprivertė savo valstijos 
mainų savininkus apsaugoti 
darbininkus nuo šios ligos.” 
Grabnešius sekė du kiti jauni 
komunistai su iškabomis, ant 
kurių buvo užrašyta Kompar
tijos platforma jaunimo klau
simu. Republikonai pašaukė 
policiją, kuri suareštavo tuos 
šešis pikietus už “netvarkos 
kėlimą”.

užneštas dumblu, ties 132 Str.
Trys metai atgal Lake gavo 

leidimą iš federalės valdžios 
jieškoti to laivo, ir buvo su
tarta, kad valdžia gaus 10-tą 
nu oš. turto.

Nužudė Plėšiką

Surado $4,800,000?

Per tris metus išradėjas Si
mon Lake su savo specialiu 
submarinu tyrinėjo East upės 
dugną, jieškodamas $4,800,- 
000 vertės aukso. Dabar sa
koma, kad jaųi jau pasisekė 
tai padaryti.

Mat, 1780 metais Anglijos 
laivas Hussar nuskendo kur 
tai East upėj, ir jame buvo 
tarp $1,800,000 iki $4,800,- 
000 vertės aukso. Išradėjas 
Lake pasibudavojo specialį 
submariną ir per tris metus 
jieškojo to nuskendusio laivo. 
Lake praneša, kad laivas ran
dasi 72 pėdos po vandeniu,

Du žydai policistai šventė 
Jom Kippur, Atgailos Dieną, 
name, po num. 2061 75th St., 
Brooklyne. Joseph Guzik, 9 
metų, atbėgo pas juos ir pra
nešė, kad plėšikas pro langą 
mėgina įsibriauti į kaimynų 
namus. Policistai išbėgo iš 
namų ir mėgino suimti plėši
ką, bet jis sprarkiai puolėsi 
ant policistų ir juos parmušė, 
tada išsitraukė ką tai iš kiše- 
niaus ir grasino šauti į policis- 
tus, bet vienas iš jų išsitraukė 
savo revolverį ir mirtinai pa
šovė plėšiką.

Sužinota, kad plėšikas, Pe
te* Albano, 23 metų, 1515— 
80th St. Brooklyn, išsitraukė 
ne revolverį, bet šriubasukį.

Lankėsi “Laisvėje” 
Kanadiečiai

Pereitą šeštadienį lankėsi 
“Laisvėje” montrealicčiai Do
minikas Norwich, jo žmona ir 
dukrelė Patricija. Svečiai iš 
Montreal, Kanados. Montrea- 
liuj d. Norwich gyvena virš 30 
metų. Gavę vakacijų, jie at
vyko į Jungtines Valstijas pa
sisvečiuoti.

New Yorke ir Brooklyne 
svečiai mano išbūti visą savai
tę. Čia jie turi pažįstamų, su 
kuriais mano susieiti.

Apsilankę “Laisvėje”, ap
žiūrėję mūsų įstaigą, svečiai 
pasiėmė “Laisvės” jubilėjinį 
certifikatą, kaipo atmintį savo 
atsilankymo į Jungtines Vals
tijas.

Patricija Nonvich’iutė yra 
nuolatinė “Laisvės” Jaunimo 
Skyriaus skaitytoja; jai jis pa
tinka ir ji tapo užkviesta ra
šinėti į šį skyrių žinučių iš 
Montrealio.

Worcester, Mass.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and GriD

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Viiniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinas, vynai 

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

žmonėmis.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Garadžininku Reikalai
Manhattan srityje garadžių 

darbininkų streikas atšauktas. 
Nesusipratimus baigti išrišti 
pavesta Ben Goldenu’i, daly
vaujant po atstovą nuo uni
jos ir bosų. Sugrįžo darban 
9,000 darbininkų.

Bronx srityje dar nesusitar
ta ir streikas tęsiamas.

Brooklyne tikimasi streiko, 
jei bosai greitu laiku nesusi
tars su darbininkais.

Nori Išsiųst Millerj Į Hitlerio 
Nagus

Alfredui Miller, buvusiam 
Producers News redaktoriui, 
gręsia mirtis nazių naguose, 
jei ant greitųjų nebus pakeis
ta nuosprendis. Jo deportavi
mas nustatyta šiandien. Jisai 
atvyko į Jungtines Valstijas 
1929 metais. Tapo areštuotas 
1935 m. ir sulaikytas depor
tavimui. Iki šiol Am. Ateivių 
Gynimo Komitetui pavyko ati
tolinti deportaciją ir buvo iš
imtas iš Ellis Salos po $1,000 
kaucija.

SO. BOSTON, MASS.

DIDELIS IR LINKSMAS BANKIETAS
bengia 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 Kviečia Rengėjai.
□----------------------------------------:----------------------------[į

Ataušo Meilė po 15-kos 
Metą Ženatvės

Anne Protas patraukė savo 
vyrą Julių teisman, reikalau
dama perskyrų ir, žinoma, ali- 
monijos. Julius yra artistas, 
kuris pasidaro $10,000 į me
tus. Moteris sakė, kad būk jis 
smarkiai apmušdavo 14 metų 
dukrą ir ji turėdavo eiti pės
čia 2 mylias į mokyklą, sutau- 
pymui 10-ties centų. Daugelį 
kartų jis sulaikęs valgį nuo 
moters ir dukros, kad tik jas 
priversti daryti tą, ko jis no
rėjo.

Teisme Protas atkirto, kad 
jo pati turi 18 porų pirštinių 
ir 14 porų čeverykų. Teismas 
nusprendė, kad Protas turi 
mokėti moteriai 40 dolerių į 
savaitę ir užmokėti $200 ad
vokatams. Pora apsivedė rug
pjūčio 16 d. 1921.

Sėkmingai Susirinko, Nesma
giai Išsiskirstė

Rugsėjo 17 d. Lietuvių Ko
munistų Sekcija sušaukė pra
plėstą lietuvių komunistų sim- 
patikų specialį susirinkimą. 
Į susirinkimą atsilankė nepa
prastai skaitlingai veik visi 
veiklesnieji ir rimtesnieji 
draugai ir drauges—apie 40 
ypatų. Tą tiesiog galima pa
vadinti lojališkumu K. P.

Draugė S. atidarė susirin
kimą, pareiškė jo reikalingu
mą ir ant vietos parašė die- 
notvarkį: 1. “Laisvės” vajus; 
2. Reikalingumas daugiau lie
tuvių į Komunistų Partiją; 3. 
Disarmonija mūsų veikime; 4. 
Jaunuolių klausimas; 5. Lavi
nimosi klausimas. Šis punktas 
buvo pridėtas pirmsėdį išrin
kus.

“Laisvės” vajaus reikale 
abelnai reiškėsi mintys, kad 
tinkamiau konkrečiai ką nu
tarti ALDLD kuopų susirinki
muose. Taip ir palikta.' Tik 
d. Bakšys pareiškė, kad jis 
vėl bus vajininku ir šiemet.

Antras dienotvarkio punk
tas užtruko apie valandą lai
ko. Nemažai draugų balsus 
ėmė, maždaug išreikšdami tą 
mintį, kad buvimas daugiau 
Komunistų Partijos eilėse be 
abejo sudarytų armoningesnį 
veikimą. Nekurie pareiškė 
tam esamas priežastis, kodėl 
nestoja į K. P., o kiti sakė: 
“Jei kiti draugai stos, tai ir aš 
stosiu.” Drg. S. pat pradžioje 
davė pranešimą iš atsibuvusio 
L. K. P. suvažiavimo.

Pradedant trečią dienotvar
kio punktą d. S. davė įveda
mąją kalbą diskusijoms, bū
tent, kad tikrai padaryta IF.ai- 
da L. S. ir D. B. Draugijos, 
kad nutarė nerandavoti parką 
svetimtaučiams, čia pasireiš
kė skubus kalbėtojų registra
vimasis ir lig aliejaus į ugnį 
įpylimas prasidėjo visokių 
praeities klaidų aiškinimas. 
Įvyko karštos diskusijos ir 
pikti išmetinėjimai. Rezulta
tas buvo tas, kad pusė susi
rinkusiųjų išsiskirstė ir disku
sijos liko be jokio išvedimo.

Ketvirtam punkte, jaunuo
lių klausime, tik du draugai 
ėmė balsą ir turėjo užsibaigti 
susirinkimas,’nep jau buvo vė
lu ir neliko ūpo kalbėti.

Mano manymu, susirinkimo 
šaukėjai vartojo prastą stra
tegiją. Jei tikrai norima ar- 
monizuoti veikimą, tai kam 
tas užsispyrimas jieškoti kokių 
klaidų arba bandyti įtikinėti 
vien savotiškas užmačias? Ro-

LITTLE ROCK, Arkan- 
sas.—Prisiekusiųjų teismas 
įkaitino kaip vergijos palai
kytoją IP. D. Peacherį, bu
vusį šerifą, dabar medvilnės 
laukų savininką. Jo paper
kama policija areštuodavo 
nieko nekaltus darbininkus, 
ypač negrus kaip “valka
tas,” o parsidavėliai teisėjai 
juos nuteisdavo į Peacherio 
farmas veltui vergauti. Tuo 
būdu pas jį į vergiją buvo 
atiduota daugiau kaip 25 
negrai. Jis dabar laikomas 
po $5,000 kaucija iki teismo.

Bet tokių vergėjų yra ir' 
daugiau Arkansase ir kito
se pietinėse valstijose.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby sriven that License No. 
I? 4241 has been issued to 1ho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
423—7th Avenue, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed on the, 
premises.

PATRICK J. KNEAFSEY I
423—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.j
NOTICE is hereby given that License No. I 
B 4293 has been issued to the undersigned( 
to sell beer at retail under Section 76 
of flio Alcoholic Beverage Control Law at 
478-180 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
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 (ho 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 the 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 tho 
premises.' 

STEPHAN J. SALAYKA
96 Berry Street, Brooklyn, N. 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 PRESTT 
(Flushing Restaurant)

1053 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10159 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 bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 104 58 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM HITTMEYER
731 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7925 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
230 Me Kinley Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.
AMANDUS STEELING and HENRY HESS 
230 Me Kinley Avenue, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

sirinkimas, įvyks 29 d. rugsėjo. Su- 
sirinkiman yra šaukiami visi lietu
viai “Laisvės” 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 St., kaip 7:30 
vai. vakare.

Elizabeth’o lietuviai ir apielinkčs! 
Kas norite pagerinti savo būvį, tai 
būkite šiame susirinkime. Čia bus ri
šami klausimai, kaip gali darbiniu-

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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 aplankysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostj. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas LAISVE Pirmad.,, Rugsėjo 28, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Du nežinomi vyrai užpuolė 

International Hod Carriers 
Union vice-prezidenta James 
Bove, 37 metų, jį smarkiai ap
mušė ir pašovė koją.

Kavos Kantata” ir Shenandoah, Pa.
Sveiki drūti, Br°ok]yno me

nininkai! Tai ne sapnas, bet 
tikra tikrenybe. Ar jūs to nu
sigąsk, ar ne—man vis tik 
tiek.

Šenadorio geriausi meninin
kai ir kritikai, kaip tai: Ju- 
dzentavičiai, Kuzmickai, Na
mai ir Motuzai atvažiuoja 
pažiūrėt jūsų operetės “Kavos 
Kantata”. Ir šis, taip sakant, 
diplomatiškas štabas padarys 
išvedimą, kur yra didesnės ir 
drūtesnės meno spėkos, Brook- 
lyne ar Šenadoryje.

Dėdė Kalnietis.

Valio šcnadoriečiai! — rik
telėjo mūsų menininkų būrys, 
išgirdęs virš minėtą šenado- 
riečiti menininkų pareiškimą, 
mus pasiekusi per draugą Dė
dę Kalnietį. Tačiau, nors jie 
neabejoja apie šenadoriečių 
menininkų augštą laipsnį, yra 
pasiryžę neužsileisti. Jau tik 
pats faktas, kad Aido Choras 
yra pirma lietuvių grupė, kuri 
išdrįso kibti į tokį muzikos 
kūrinį, kaip “Kavos Kantata”, 
rodo, kad mūsų Aido Choras 
yra stebėtinai išlavintų ir ta
lentingų menininkų būrys.

rai linkėjimus “Džiaugsmo, 
laimės! Džiaugsmo, laimės!”, 
arba kuomet pasisako atėję 
“per girias ir kalnus,” kad 
“pasveikinti jaunikį su jauna 
pačia”, skambūs dainos gar
sai nubėga ne tik per ausis, 
bet nuvilniuoja visa jausmų 
sriove.

“Kavos Kantata” bus suvai
dinta šį sekmadienį, 4 spalio 
(Oct.), 5 vai. vakaro, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Įžanga $1, 
75 ir 50 centų.

Žodis Meno Mylėtojams

Lietuviuose, ypatingai pro- 
gresyvėj visuomenėj turime 
labai daug meno • mylėtojų. 
Tačiaus kada prisieina imtis 
praktiškų žygių to meno įver
tinimui, retkarčiais kaip tai 
pamirštame ar neįmatome sa
vo pareigos. Tikietų iš anksto 
platinimas yra viena iš mūsų 
pareigų, ją dar galėtume at
likti.

Mano didžiausiu pageidavi
mu yra, kad šią milžinišką 
mūsų Aido Choro pastangą 
įvertintume pripildymu La
bor Lyceum iki sienų braškė
jimo, tuomi suteikdami džiau
gsmą ir finansinę paramą mū
sų Aidui, kuris yra meno pa
žiba lietuvių išeivijoj.

Rep.

7 valandą pribūk su automobi
liu prie K. P. 6-tos sekcijos 
patalpos, 234 Broadway (prie 
plaza), Brooklyne. Iš čia au
tomobilių paradas važiuos 
gatvėmis ir garsins Minoro 
prakalbas, užbaigdami para- 
da prie Grand Paradise.

K-tė.

“Laisvės” Vajus
Newarke įvyko puikus susi

rinkimas reikale “Laisvės” va
jaus. Sekanti draugai pasi
žadėjo darbuotis: K. Žukaus
kienė, V. Tiliunas, A. Kveda
ras, S. Liutkus, G. Jamison, 
O. Stelmokienė ir J. Paukš- 
taitis.

Iš R. Mizaros Kalbos, Sakytos Per Radio

Minor Prakalba Ir Mašinų 
Paradas Williamsburge 

Šį Trečiadienį
Visi williamsburgieciai pra

šomi pasižymėti į savo kalen
dorių ateinančio trečiadienio 
vakarą. Kodėl ? Todėl, kad 
tą vakarą Williamsburge kal
bės Robert Minor, vienas iš 
populiariškiausių vadų ko
munistiniame judėjime.

ALDONA KLIMAITĖ, dai- 
nuos-vaidins Šlendrytės rolę.

Ir kaip dar išlavintų. Man 
teko girdėti pamokas pereitą 
penktadienį. Didžiulis būrys 
dainininkų, daugiausia jauni
mo. Ale ir dainuoja. Kada 
užtraukia veikalo jaunai po-

Brooklyno Profesionalų 
Paskaitos Per Radio

Pastaraisiais laikais Brook
lyno lietuviai profesionalai 
yra susibūrę į organizaciją, 
po vardu Brooklyno Profesio
nalų Draugija. Dėka organi
zuotam darbui jie pradėjo la
biau figūruoti ir lietuvių vi
suomeniškame gyvenime. Vie
nu iš darbų toje linkmėje ga- 

' įima pavadinti jų paskaitas 
per radio įvairiomis temomis, 
daugiausia apie sveikatą.

Kiekvieną antradienį, 10:20 
vakaro, iš stoties WMBQ, 
1500 Klcs, vienas iš jų duo
da paskaitas per radio, šį 
mėnesį kalba Dr. A. Petri
ką apie parazitus. Daktarai 
ragina klausytojus duoti klau
simus apie sveikatą. Klausi
mai bus atsakyti per radio. 
Sveikatos klausimus reikia 
siųsti Dr. Žukauskui, 1114 
Foster Ave., Brooklyne.

Rep.

Reikalauja Naujos Vietos
Keturiasdešimts East Flat

bush tėvų nuėjo pas majorą 
Į/aGuardią ir protestavo prieš 
budavojimą mokyklos ties E. 
48 St. ir Tilden Ave., nes tai 
neparanki vieta. Delegacija 
pasiūlė budavoti mokyklą ties 
54 St. ir Tilden Ave.

Majoras LaGuardia tą visą 
klausimą pavedė švietimo Ta
rybai iš naujo persvarstyti.

Trumpa Istorijukė

Minor yra vienas iš pirmų
jų amerikoniškų komunistų. 
Pasaulinio karo laiku Minor 
buvo kapitalistinio laikraščio 
reporteriu karo fronte. Nepa
tiko jam skerdimas nekaltų 
žmonių fronte, negi generolų 
orgijos užpakalyje fronto. Ly
giai taip jis pasipiktino, pa
matęs savo raportus laikraš
tyje augštyn kojomis, tiesos 
žodžius išbraukytus ir rapor
tus paverstus tokiais, koki bū
tų sveika valdonų kišeniui.

Sugrįžęs, jis greit pradėjo 
jieškoti taip vadinamų “rau
donųjų”, kurie stoja už taiką 
ir kurie godžiai gaudė ir iš
moko jo parašytus ir pro cen
zorių akis šian ir ten praspru- 
kusius tiesos žodžius. Šioj 
kempėj Minor surado savo 
vietą—tapo komunistu.

Toliau, kur buvo kova už 
darbo žmonių reikalus, ten 
buvo ir Minor. Nenaujiena 
jam areštas. Gallup, New 
Mexico, vigilantės irgi buvo 
suleidę į jį savo kruvinus sna
pus, išvežę į laukus, sumušę 
ir kraujuose paplūdusį, suriš
tą palikę varnams. Tik dėka 
jo ištvermei išliko gyvas ir 
dasigavo iki indijonų. namelio, 
kur buvo suteikta pagelba. Į 
Gallup jis buvo nuvykęs ginti 
sufrėmuotus mainierius laike 
streiko.

O dabar? Dabar Minor yra 
Komunistų Partijos kandidatu 
į New Yorko valstijos guber
natorius. šį trečiadienį, 30 
rugsėjo, jisai sakys prakalbą 
didžiojoj Grand Paradise 
svetainėj, Grand ir Haveme- 
yer Sts., Brooklyn. Be abejo, 
3—Vietinės 
tokį kandidatą ir puikų kalbė
toją visi norės išgirsti.

Ar Turi Automobilių?
Jei turi, trečiadienio vakaro

Katarina Žukauskienė

Nenoriu būti pranašu, bet 
man atrodo, ar tik draugė 
Žukauskienė nebus Newarko 
kapitonu šiame vajuje.

Newarko darbininkų orga
nizacijų kuopos žada padėti 
vajininkams p a s i d e n g ime 
“karfėrų” važinėjant vajaus 
reikalais^ Puiku, -— tas pagel
bės plačiau pasiekti lietuvišką 
publiką.

Newarkieciai nusisprendę 
ant dviejų svarbių punktų: 
viena—smarkiai dirbti pačia
me Newarke ir, antra—dėti 
daugiausia pastangų gauti 
naujų skaitytojų. Linkime 
jiems gero pasisekimo.

P. Buknys.

Gera spauda—nepavaduo
jamas žmogaus prietelis, 
draugas ir švietėjas. To aiškin
ti netenka. Tą žino kiekvie
nas kultūriškas bei kiek-tiek 
apsišvietęs asmuo. Yra sako
ma: jei ne garsaus amerikie
čio Thomaso Painės spausdin
tas žodis, tai Jurgis Washing- 
tonas nebūtų galėjęs laimėti 
Amerikai laisvę kardu.

Juo daugiau patarnauja 
žmogui dieninis laikraštis, ap
lankantis skaitytoją kiekvieną 
dieną ir pranešantis jam ži
nių iš viso pasaulio kraštų, pa
tiekiantis moksliškų straipsnių 
ir šiaip vertingų pasiskaitymų, 
kurie skaitytoją tobulina ir 
praturtina jo žinojimą.

Amerikos lietuvių spauda, 
palyginti, yra jaunutė, kadan
gi nesenas mūsų čia gyveni
mas. O vis dėlto Brooklyno 
lietuvių darbo žmonių dien
raštis “Laisvė” šiemet švenčia 
jau 25-kerių metų savo gyva
vimo sukaktuves!

“Laisvė” leidžiama ne kie
no pelnui, bet patarnavimui 
Didžiojo New Yorko ir visos 
šalies lietuviams darbo žmo
nėms: darbininkams, 
riams, biznieriams, 
nalams ir visiems, 
tiems iš savo rankų 
darbo.

Minėdama savo 
jubilėjų, “Laisvė” padarė di
delį nupiginimą tiems, kurie 
nori ją įsigyti visiems metams. 
Bet nupiginimas bus tik laike 
vajaus, katras prasidės su 
spalių mėnesio pirma diena. 
Šiame vajuje—ir tai bus pir
mu kartu mūsų istorijoj—vi
siems brooklyniečiams 1__
dienraščio prenumerata žy
miai papiginta. Visi, gyvenan
tieji Kings kauntėj lietuviai, 
kurie “Laisvės” neturi užsipre
numeravę, galės ją per vajų 
užsisakyti tik už šešius dole-

farme- 
profesio- 
gyvenan- 
bei proto

sidabrinį

rius metams ir dar gaus dole
rio vertės knygų bary šių. O 
tie brooklyniečiai, kurie gyve
na kitose kauntėse, ir dar 
“Laisvės” n e p r e numeruoja, 
galės užsisakyti ją metams 
tik už penkius dolerius. Se
niems “Laisvės” prenumerato
riams Kings kauntėje—$7.00, 
o kitose kauntėse—$5.50. Se
nieji taipgi gaus vieno dole
rio vertės knygų.

Aš kviečiu visus, dar netu
rinčius “Laisvės” prenumera
tos, užsisakyti ją per vajų, pa
sinaudoti gera proga. Jūs ra
site joje visokiausių žinių iš 
Brooklyno, Amerikos ir viso 
pasaulio lietuvių ir šiaip žmo
nių gyvenimo.

“Laisvėje” veik kasdien 
duoda apie sveikatą patari
mus tokis žymus gydytojas ir 
literatas, kaip daktaras Jo
nas Kaškiaučius.

“Laisvėje” telpa daug žinių 
iš Lietuvos, kur turime savo 
specialius korespondentus.

“Laisvėje” telpa apsčiai ži
nių iš Sovietų Sąjungos ir iš 
dabartinės padėties Ispanijoj, 
kame tebeina griežtos kovos 
tarp respublikos šalininkų ir 
jos priešų.

Nepraleiskit progos neužsi
sakę papiginta kaina dienraš
čio. Ateikit į “Laisvę” arba 
parašykit mums ir užsisakykit 
metams. O jei norite, praneš- 
kit mums, gi mes prisiusime 
savo žmogų, kuris jums su
teiks daugiau informacijų apie 
dienraštį “Laisvę”.

“Laisvės” antrašas: 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

Atsiminkit: Šis didelis pa
bus į piginimas padarytas tik laike 

jubilėjinio vajaus, kuris pra
sidės su spalių mėnesio 1 die
na.

Skaitykit savo dienraštį 
“Laisvę”!

Juozas Klimatas Mirė
Gaisras visiškai sunaikino 

St. Valentines katalikų bažny
čią, 810 E. 221 St., Bronxe.
(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

Daugiau Kalbų per Radio!

“Laisvės” redaktoriai ir ki
ti mūsų veikėjai turėtų tan
kiau kalbėti per radio, šeš
tadienio rytą, iš stoties 
WMBQ, girdėjau kalbant R. 
Mizarą, “Laisvės”' redaktorių. 
Pasakė trumpą, bet turinin
gą, įspūdingai išreikštą kalbą 
apie spaudos reikšmę.

Mūsų sriovė turi geriausius 
kalbėtojus, tai kodėl tankiau 
nepastatyti juos kalbėti per 
radio svarbiais klausimais. 
Kas nors turėtų tuo pasirū
pinti.

Girdėjęs.
NUO RED.—Drg. “Girdėju

siam” galime pranešti, kad į 
paraginimą bus kreipiama 
domės ir per laikraštį praneš
ta, kas manoma daryti toliau.

Beje, d. Mizaros kalba tel
pa šiame puslapyje.

Komunistė Kalbės Per Radio
Mrs. Rose Schechter, 

Queens County Komunistų 
Partijos Moterų Komiteto pir
mininkė, išdėstys K. P. rinki
mų platformą šį vakarą, 10:15 
vai., per radio stotį WWRL.

Ypatingai moterims svarbu 
išgirsti jos kalbą, nes ji pa
lies ir problemas, su kuriomis 
moterys susiduria.

Louise Kneubel patraukė 
teisman savo vyrą todėl, kad 
jis ją neužlaikė. Kneubeliui 
buvo pasiųstas pašaukimas 
teismai), bet kuomet jis ne
pribuvo, tai policija nuėjo į 
jo namus ir rado jį pasikorusį..

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 SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
Vravorų 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 į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniaa.

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

į Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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 visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Nakti iš šeštadienio į sek

madienį mirė Juozas Klimai- 
tis, mūsų mylimos dainininkes 
Aldonos Klimaites tėvas. Pa
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko koplyčioje. Bieliauskas rū
pinasi ir laidotuvėmis. Laidos 
antradienį, 2-rą valandą po 
pietų, Alyvų Kalno kapinėse.

Draugas Klimaitis jau an
tras menuo gulėjo St. Catha
rine ligonbutyje, plaučių plė
vės įdegimu (pleurisy). Iš 
pradžių tūlą laiką buvo labai 
silpnas, bet pastaraisiaais lai
kais atrodė geriau, buvo vil
ties pasveiksiant. Bet viltis ne
išsipildė, mūs mylima Aldona 
likosi viena. Josios motina se
nai mirus.

Reiškiame gilią užuojautą 
Aldonai šioje skaudžioje va
landoje.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

r NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey

Valstijo. «e 
Graborystčs reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

va-

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbėjimo Pamoka 
Antradienį, 29 rugsėjo, 8 vai.

karo, “Laisvės” svetainėj bus pamo
ka, kaip prisiruošti prakalbai. Pa
moką duos d. A. Bimba. Lekcija 
svarbi ne vien tik tiems, kurie mano 
sakyti prakalbas, bet ir kiekvienam, 
kuris ima balsą 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)

Komunistų Kuopos Atviras 
Susirinkimas

Šį antradienį, 29 rugsėjo, 
8 vai. vakaro, Komunistų Par
tijos 14-to Assembly Distrikto 
kuopa turės svarbų ir įdomų 
susirinkimą, į kurį kviečia ir 
ne partijiečius simpatikus ir 
visus, norinčius susipažinti su 
partijos programa ir jos dar
bu.

Po susirinkimo bus užsuktas 
radio, kad išgirsti Martos Sto
ne prakalbą. Jinai kalbės 10- 
tą vai. vak., iš stoties WMBQ. 
Užsibaigus radio programai, 
bus girdima Browderio pra
kalba, kuri buvo užrekorduo- 
ta, kuomet jis kalbėjo per ra
dio.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA krautis (loft)

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

(227-232)

RANDAVOJIMAI
PASIRAND AVOJ A FORNI-. i 

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, i 
Valgį galima pasidaryti antį 
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)

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

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

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

■ ■1 m




