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Bilbao, Ispanija, rugs. 28. 
—Trys respublikos karo lai
vai, bombarduodami fašistų 
centrą Zumaya, sudaužė bei 
padegė daugelį jų namų.

Toledo, Ispanija, rugs. 28. 
—Fašistai giriasi, kad užim
dami Toledo tie 3,000 Liau
dies i frontiečių užmušę ir 
2,000 nelaisvėn paėmę.

So- 
an-

Berlynas. — Hitleris gi
riasi, būk ir toliau palaiky
siąs “aukso pagrindą” po
pierinėms markėms.

kuriuo 
dvasiški ja. 
paties, ko 
kunigai ir

Athens, Graikija.,— Atsi
lankęs Hitlerio propagandos 
hiinisteris Goebbels giria 
Graikijos valdžios fašistinį 
terorą prieš komunistus.

London, rugs. 28.—Angli
ja atšaukė savo konsulą iš 
Gore, vakarinėj Ethionijoj, 
kur tebegyvuoja ethiopų 
valdžia.

SSRS PARDAVĖ SVARUS STERLINGŲ TODĖL, 
KAD REIKĖJO GAUT DOLERIŲ

draugų, kurie 
Worker”, kaip 
naujas laikraš- 

Puikus, puikus!”

NUKIRTO TRIS FAŠISTŲ 
LĖKTUVUS

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Ar žinote, kas šiomis dieno
mis atsitiko tame miestelyj ? 
Ogi susiorganizavo Komunis
tų Partijos kuopa! Draugai 
rašo, kad jie John Browno 
tėviškėje iškelia komunizmo 
vėliavą, . kuri žada nušluoti 
visokią vergiją.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugsėjo (Sept.) 29, 1936

Ar skaitote “Daily Worke
rs”? Mūsų partijos dienraščio 
turinyje įvyko tikrai nepa
prastos permainos. Ir skaitai 
ir norisi skaityti. Jis pasidarė 
plačiu liaudies laikraščiu. Jau 
apima visas Amerikos gyveni
mo fazes.

Klauiu kitų 
skaito- “Daily 
jiems patinka 
čio turinys,
jie atsako. Kaip aš, taip ir tie 
draugai džiaugiasi tuo pakeiti
mu.

Tėvai, kurie sugyvenate su 
doleriu kitu, ar nepadarytu
mėte gerai, jeigu savo paaugu
siems vaikams užrašytumėte 
“Daily Workerį”? Apart kitų 
įvairumų, jie ras vieną pusla
pį apie sportą, ką 
ta mūsų jaunimas 
sekti. Pagalvokite, 
site klaidos.

KRISLAI
Kunigiškos kulkos. !/
Visai nepaprastas 

atsitikimas.
Kur tikras didvyris gyveno.
Šeši milionai niekšams.
Pirmoji kibirkštis. (/

Rašo A. B.

“Mes stovime kryžkelyje 
Aš pasirinkau kelią link fa
šizmo!” šitaip šaukia kunigas 
Coughlin, katalikų dvasiškijos 
gramafonas.

Dar to neužtenka, šis kuni
gas vienoj savo prakalboj pa
sakė, kad jis šauks žmones 
vartoti kulkas, kada, girdi, ne
beužteks balotų apsiginti nuo 
komunizmo.

Ir Rooseveltas Coughlinui 
bedievis ir komunistas!

Ar matote, kurį kelią pasi
rinko Amerikos dvasiškija. Ji 
eina tuo pačiu keliu, 
maršuoja Ispanijos 
Bet ji susilauks to 
susilaukė Ispanijos 
vienuoliai.

Mažai kam iš lietuvių yra 
žinomas miestelis vardu Osa- 
watommie. Jis randasi Kansas 
valstijoj. O tai garsus mieste
lis savo praeitimi, savo gar
bingomis tradicijomis.

Miestelyje O s a w a tommie 
gyveno ir kovojo stambioji 
Amerikos tikrų kovotojų figū
ra—John Brown. Jis gyveno 
ir darbavosi dar prieš Civilį 
karą. Jis ginklavo negrus ir 
baltuosius kovai prieš negrų 
vergiją. Toje kovoje jis žuvo 
—buvo valdžios suimtas ir pa
kartas, 1859 metais.

Dabar miestelyje Osawato- 
mmie randasi didelis 
vardu John Brown ir 
parke stovi didelė jo 
čiai statula.

Ji 
t.'

4

Senato komisija ima nagan 
skebines detektyvų agentūras. 
Paimta į rankas garsioji Pin- 
kertono šnipų agentūra. Ji 
prisipažino, kad jinai bėgyje 
pustrečių metų susirinko apie 
šešis milionus dolerių iš indus
trinių kompanijų “už patarna
vimą”. Agentūra turi 200 
agentų, kurie šnipinėja tarpe 
darbininkių dirbtuvėse ir orga
nizacijose ir suteikia žinias 
darbdaviams.

Tie niekšai išvilkti į viršų 
ir numaskuoti. 
Ar Roosevelto 
rys tas agentūras ir padarys 
galą jų terorui prieš darbinin
kus ?

Bet kas toliau ? 
valdžia užda-

Kelios dienos atgal “Lais
vėje” skaitėte Lietuvos prieš- 
fašistinio fronto išleistą atsi
šaukimą. Kiek teko nugirsti,! Amerikos Lietuvių Kongresol 
tai į tą frontą įeina kairiojo idėjos ir troškimai pasiekia! 
nusistatymo žmonės iš įvairių Lietuvos žmones ir skatina 

juos į vienybę prieš fašizmą^lma, kad dabartiniams lai-partijų, kaip komunistų, Ii

Automobiliais Užmušta 
3,430 Rugpj. Mėnesj

CHICAGO, Ill. — Nacio- 
nalė Saugumo Taryba atra
do, kad šiemet rugpjūtyj 
automobiliais tapo užmušta 
3,430 žmonių visoj šalyj; tai 
būtų 70 mažiau negu pernai 
tą patį mėnesį. Bet rudenį 
'ir žiemą mėnesinis skaičius 
automobilių nelaimių 
pakilsiąs.

Oficialiai Užginčija 
Ispanijos Prezidento 
Neva “Norą Pabėgti

St. Jean de Luz, Franc.— 
Argentinos a m b a s adorius 
Ispanijai D. G. Mancilla 
rugs. 27 d. oficialiai užgin
čijo paskleistus gandus, būk 
Ispanijos prezidentas M. 
Azana ir tūli jo~ministerijos 
nariai rengęsi pabėgti ir 
prašę, kad juos priimtų Ar
gentinos karo laivas, stovįs 
ties Alicante.

E. Browder Peria Kailį 
Kun. Coughlinui

PITTSBURGH, Pa.—Ko
munistų kandidatas į prezi
dentus Earl Browder, kal
bėdamas N. S. Carnegie 
Hall, užklausė: “Kas atsi
tiktų, jeigu komunistai 
šauktų prie ginklo taip, kaip 
šaukė kun. Coughlin” dvie
jose paskutinėse savo Rai
bose? Drg. Browder pas
merkė Coughliną kaipo uni- 
jistų darbininkų monelnin- 
ką. Sako, Coughlinas, kata
likų fašistinis kunigas, pri
pažįsta tik vieną “uniją”, 
tai yra savo uniją su fašistu 
protestonu kunigu G. L. K. 
Smithu.

Apie Roseveltą drg. Brow
der pasakė, kad jis nėra 
gramafonas monopolistinių 
kapitalistų, kaip kad Lan- 
donas, o vsi dėlto Roosevel
tas yra tikras kapitalizmo 
atstovas ir didžiųjų kapitalo 
pelnų atgaivintojas.

GIMDYMO KONTROLĖ 
TIK NEGRAM

HAMILTON, B e r muda. 
Anglų valdžia Bermuda sa
lose žada atidaryti gimdy
mo kontrolės klinikas, idant 
sumažint negrų veisimąsi, 
bet ne baltųjų. Čia vėl pa
nieka negrų tautai.

dininkų, socialdemokratų ir 
kitų. Nežinome, kaip platus 
tas bendras frontas yra. Bet 
jis amerikiečiams reikia karš
tai pasveikinti. Tai pirmoji ki 
birkštis, kuri, mes tikime, iš- 
siliepsnos į platų bendro fron
to judėjimą, kuris pajėgs ap
valyti mūsų gimtinį kraštą nuc 
fašistinio brudo.

Netenka abejoti, kad mūsų

Francijos Komunistai 
Už Algų Pakėlimą, Kai 

Puklomi Pinigai
APTAKSAVUS TURČIUS, NEBŪTŲ REIKĖJĘ 

PULDYTI FRANKĄ, SAKO KOMUNISTAI
PARYŽIUS. — Francijos 

seimo komunistai atstovai 
buvo priešingi mažint aukso 
užtikrinimą p o p i eriniams 
pinigams frankams. Nes tai 
reikštų frankų nupiginimą, 
ir darbininkai turėtų išmo
kėti didesnį jų skaičių už 
tuos pačius reikmenis.

Bet kadangi dabar fašis
tai ir kiti dešinieji įnirtę 
atakuoja Liaudies Fronto 
valdžią už aukso numušimą 
frankui, tai komunistai at
stovai seime balsuos už tą 
valdžios sumanymą, nenorė
dami silpninti Liaudies 
Fronto. Užtat komunistai 
reikalauja, kad valdžia pri
verstų samdytojus atatinka
mai pakelti algas darbinin
kams ir tarnautojams, kaip 
rugs. 27 d. pareiškė M. Tho
rez, Francijos Komunistų

SVARŲ STERLINGU; SMERKIA TOKĮ IŠ- 
MISI.Ą AMERIKOS IŽDO M1NISTER10

MASKVA. — Kadangi 
Jungtinių Valstijų iždo mi
nisteris H. Morgenthau pa
reiškė, būk Sovietai todėl iš
statę pardavimui 1,000,000 
svarų sterlingų, Anglijos 
pinigų, kad jie, girdi, norėję 
numušti tokių pinigų vertę 
abelnai, tai Sovietų valsty
bės Bankas atsako, jog Mor
genthau tuomi paskelbė tik 
“visai nepamatuotą ir kvailą 
savo išmislą.” Jo pareiškimą 
vadina “nelemtų užsipuoli
mu ant Sovietų.”

Sovietai pardavė milioną 
angliškų svarų sterlingų

Vietoj Jagodos Paskirtas Ježovas Sovietų 
Sąjungos Vidaus Reikalų Komisaru

MASKVA. — Tapo atsta
tytas Aleksei Rykov, ligšio
linis susisiekimų komisaras. 
Jo vieton paskirtas H. G. 
Jagoda, iki šiol buvęs vi
daus reikalų komisaras ir 
veikiantysis galva valstybės 
saugumo policijos.

Nauju vidaus reikalų ko
misaru, taigi ir politinės po
licijos galva liko paskirtas 
N. I. Ježov, stiprus stalinie- 
tis, 41 metų amžiaus, nepa
prastai gabus vyras, labai 
gerbiamas net nebolševikų. 
Jis nuo 14 metų amžiaus tu
rėjo užsidarbiaut duoną fa
brikuose ir jau 1917 m. įsto
jo į Bolševikų Partiją.

Jagoda paskirtas pašto 
ir telegrafo komisaru. Sako- 

Partijos generalis sekreto
rius. Komunistai taipgi žiū
rės, kad del franko vertės 
numušimo nenukent etų 
smulkieji valdininkai ir bo- 
nų savininkėliai.
Pirmadienį prasidėjo fran

ko vertės nustatymo svars
tymas šalies seime.

J. Duclos, Franci jos Ko
munistų Partijos politinio 
biuro narys, teisingai nuro
dė, kad dabartinei Blumo 
valdžiai nebūtų reikėję muš
ti franko vertės, jeigu jinai 
būtų priėmus komunistų pa
siūlymą. O komunistai siū
lė apdėt tinkamais mokes
čiais kapitalą ir reikiamai 
aptaksuot 200 turtingiausių 
šeimynų Francijoj, kurios 
valdo šalies pramonę, finan
sus ir ūkį.

štai kodėl:
į Reikėjo atsiteisti 6,890,- 
700 dolerių Generalei Švedų 
Elektros Kompanijai ir taip 
pat reikėjo daugiau dolerių 
Chase Nacionąliame Banke, 
New Yorke, kurio patarna
vimais naudojasi Sovietai. 
Todėl Sovietų vyriausybė ir 
patvarkė, kad tas bankas 
parduotų 1,000,000 svarų 
sterlingų, kurie buvo jame 
laikomi, ir tam tikrą skai
čių dolerių persiųstų Švedi- 
jon į Stockolmą atmokėji- 
mui, pagal sutartį su mini
ma kompanija.

kams jis buvęs perdaug 
griežtas kaip politinės poli
cijos galva.

Pastarajame savo teisme 
trockistai-teroristai buvo 
įtarę ir Rykovą kaip “slap
tą jų šalininką”. Bet Sovie
tų vyriausybė padarė išsa
mų tyrinėjimą ir atrado Ry
kovą nekaltu.

AUSTRŲ NAZIAI IŠVIEN 
SU KLERIKALAIS PRIEŠ 

KOMUNISTUS

VIENA, Austrija. — Kad 
sėkmingiau kovot prieš ko
munizmo pavojų, Austrijos 
naziai slaptoj konferencijoj 
nutarė daugiau išvien veik
ti su klero-fašistine valdžia 
prieš kovingus darbininkus.

Respublikiečiai vėl Paplukdy- 
sią Fašistus

MADRID. — Ispanijos 
respublikiečiai rengiasi vėl 
atidaryti Alberche upės 
tvenkinį Maqueda-Talavera 
srityje. Jie jau pirmiau pa
leido 50,000,000 kūbiškų jar
dų vandens iš to tvenkinio ir 
užplukdė 12 ketvirtainių 
mylių plotą, paskandindami 
bei suklampindami fašistų 
kanuoles ir tankus. Tuom 
rimtai užkenkė fašistų brio- 
vimuisi linkui Madrido iš 
pietų-vakarų.

Antras Sovietų Maisto 
Laivas Ispanijos Mo

terim ir Vaikam
ODESSA, SSRS.—Iš 

vietų Sąjungos pasiųsta 
tras laivas su 2,000 tonų 
maisto Ispanijos moterims 
ir vaikams. Pirmas sovieti
nis maisto laivas atplaukė 
į Ispaniją pereitą sekmadie
nį. Tas maistas supirktas 
už Sovietų darbininkų au
kas.

SACRAMENTO, Calif.— 
Šiomis dienomis sudegė 25 
žmonės mišku gaisruose 
Oregono valstijoj ir šiauri
nėj Calif ornijoj. Tūkstan
čiai gyventojų pabėgo iš 
farmų ir miestelių, esančių 
netoli degančių miškų.

Geltonlapių Pasakos 
Apie šiaurės Ispanes
Amerikos tūli gatviniai 

laikraščiai rugs. 28 d. pas
kelbė, būk moterys ir mer
ginos milicininkės Bilbao, 
Ispanijoj, supuolusios į lai
vą, kur Liaudies Frontas 
laiko fašistinius imtinius, ir 
išskerdusios 210 jųjų, tame 
skaičiuje 30 kunigu. Jasias, 
girdi, tik vyrai milicininkai 
sustabdę.

Šiek tiek pasitikimesnis 
Associated Press praneši
mas sako, jog kai fašistų 
lėktuvai vėl pradėjo bom
barduoti respublikiečius Bil
bao, už tai pastarieji sušau
dę 90 žymesnių fašistinių 
imtinių.

Septyni fašistų lėktuvai 
mėtė 1,146 svarų bombas ir, 
sakoma, jomis užmušę 150 
Bilbao mieste.

Darbininkai Sužeidė An
gly Fašistų Galvy

LEEDS, Anglija. — Dar
bininkai ir darbininkės ne
tikėtai užpuolė didelį fašistų 
mitingą, laidydami akmeni
mis ir plytomis. Tapo į vei
dą sužeistas Anglijos fašis
tų vadas Sir Oswald Mosley. 
Dvylika sužeistų nuvežta į 
ligoninę. Policija, atbėgus 
ginti fašistus, areštavo tris 
darbininkus.

Ispanų Fašistai Žada 
Naziam ir Italijai 
Ispanijos Žemes

ATIDUOSIĄ HITLERIUI IR ITALIJAI SALAS 
Už GINKLŲ PAGELBĄ

— 7 ; f MADRID. — Ispanijos
Liaudies Fronto ^valdžia pa
reiškia, kad jeigu fašistai 
kur laimi, tai tik gautais iš 
užsienių lėktuvais, ginklais 
ir amunicija. Tuos karo pa
būklus teikia fašistam Hit
leris, Mussolinis ir fašistinė 
Portugalijos valdžia.

Respublikos vyriausybė 
pakartoja, kad fašistai yra 
prižadėję Mussoliniui ir 
Hitleriui Ispanijos žemių 
plotus (salas) už ginklų pa- 
gelbų.

Ispanų Liaudies Fronto 
valdžia šaukia kaip galint 
daugiau liuosnorių armijon, 
idant apsigynus nuo fašistų 
Madrido fronte.

Vienu Sykiu Nufotografuoja 
600 Ketvirtainių Mylių

WASHINGTON.—Išrasta 
nauja fotografinė kamera 
su devyniomis “akimis”, ku
ri iš orlaivio gali vienū sy
kiu nufotografuoti 600 ket- 
virtainiškų mylių plotą. Ar
mijos viršininkai tyrinėja, 
kiek ji tiktų karo reikalams.

Ispanijos respublikiečiai 
rugs. 28 d., po artilerijos 
“dvikovos”, atėmė iš fašis
tų B argas ir sulaikė jų mar- 
šavimą šiaurėn apie 6 my
liose nuo Toledo.

Cluj, Rumunija.—Farme- 
ris St. Galgos nuėjo pas sve
timą pačią ir jinai padavė 
jam savo meilišką laišką. 
Tuo tarpu parėjo jos vyras. 
Galgos bandė praryt laišką 
ir mirtinai užspringo.

Budapest, Vengrija. — 
2,000 vengrų karo veteranų 
pasiuntė Mussoliniui prašy
mą, kad leistų jiem važiuoti 
ir apsigyventi Ethiopijoj. 
Jie daugiausia bedarbiai.

Viena. — Buvęs Austri
jos ministeris pirmininkas 
klerikalas Streeruwitz per 
spaudą šaukia veikti bend
rai su Vokietija prieš Sovie
tus.

BOMBA GAZOLINO KAI
NOS PIGINTOJUI

NEWARK, N. J. — Neži
nia kas išsprogdino bombą 
ant slenksčio Hermano 
Baum, gazolino stočių savi
ninko. Bomba apardė na
mą ir išnešė 40 langų jame 
ir aplinkiniuose namuose. 
Manoma, kad ją padėjo H. 
Baumo priešininkai todėl, 
kad jis perdaug nupiginęs 
gazoliną.

Liaudies Fronto Laivai 
Bombarduoja Fašistus
Bilbao, Ispanija. — Trys 

Liaudies Fronto karo laivai 
bombarduoja Zumaya. cent
rą, fašistu, besigrumianfių 
linkui Bilbao. Šie laivai at
plaukė iš Malagos į šiaurinį 
frontą.

Fašistų kanuoles kol kas 
nepataikė nei vienu šoviniu 
į respublikos laivus.

Ispanų Fašistai Užėmė 
Toledo ir Alcazar?

T A L A V ERA, Ispanija, 
rugs. 28 d.—Fašistų užsieni
niai legionieriai ir afrikie
čiai maurai užėmė Toledo 
miestą ir Alcazar tvirtovę. 
Sakosi, kad tvirtovėj radę 
ir išgelbėję 1.500 fašistu ka
rių, moterų ir vaikų. Tvir
tovė buvo respublikiečių ap
gulta per 71 dieną. Dauge
lis fašistų žuvo, kuomet res
publikiečiai keliais tonais 
dinamito ir nitroglicerino 
išsprogdino Alcazaro sie
nas.

Fašistai skelbiasi, kad pa
skutiniuose mūšiuose del tų 
pozicijų jie nukovę 300 res
publikiečių. Įsiveržus fašis
tams. dar pusdienį ėjo įnir
tusi kova gatvėse.

OLIAS DEL REY, Ispa
nija. — Oro kovoj ties Tor- 
rijos keturi respublikiečių 
lėktuvai nukirto žemėn tris Į 
fašistų vokiškus ir itališkus 
bombininkus. Žuvo ir vie
nas respublikos lėktuvas.

Haleyville, Alabama. — 
Sugedus “breikiams” (stab- 
dytuvams), automobilis at
bulas nusirito nuo kalno į 
tvenkinį, kur ir prigėrė 7 jo 
važiuotojai. Aštuntas iŠsi- - 
gelbėjo.
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Puslapis Antras

Trockistai ir Zinovjeviečiai 
dardėjo iki Fašizmo

Nu-

Z. Angarietis
Trockistų ir zinovjeviečių teismas Mas

kvoj aiškiai įrodė, kad trockistų ir zinov
jeviečių blokas su Trockiu, Zinovjevu ir 
Kamenevu priešakyj paruošė d. Kirovo 
užmušimą 1934 m. 1 gruodžio, ruošė d. d. 
Stalino, Vorošilovo, Ordžonikidze, Kaga- 
novičiaus ir kitų Visasąjunginės komu- 

. nistų (bolševikų) partijos ir Sovietų Są
jungos vadų užmušimą. Tie niekšai susi
dėjo su Hitlerio žvalgyba (gestapo), iš 
ten gaudavo materialę paramą ir gesta
po agentus sau į pagelbą. Perėję į fa
šistų eiles trockistai-zinovjeviečiai jon- 
vaikiai tikėjosi po d. Stalino ir kitų už
mušimo gaut Hitlerio pagelbą nuverst 
Sovietų valdžią, pagrobi ’valdžią į savo 
rankas ir pakeist Sovietų Sąjungą į fašis
tinę valstybę. Ir tardymo metu, ir teis
me kaltinamieji aiškiai pasisakė, kad jie 
savo judošiškuos darbuos nesitikėjo gaut 
paramos masėse. Todėl prie valdžios 
reikėjo eiti veidmainystės ir dviveidystės 
keliais. Reikėjo viešai nuduot komunis
tų partijos šalininkais, pripažint genera- 
lę partijos liniją, o slaptai dirbt savo ju- 
došišką darbą. Jei bolševikų partija su
gaudavo tuos niekšus dviveidystėj, tai 
tuoj jie prisipažindavo savo nusikalti
mus, kad tuom pripažinimu apgaut parti
ją ir užsitarnaut pasitikėjimą. Tas pasi
tikėjimas jiems buvo reikalingas, kad 
slaptai užmušus d. d. Staliną, Vorošilovą 
ir kitus, lengviau galima būtų užimt jų 
vietas. Zinovjevas ir Kamenevas su sa
vo agentų pagelba užmuša d. Kirovą ir 

. tučtuojaus abudu rašo nekrologus, gar
bindami Kirovą. Jevdokimovas dalyvau
ja teroristinių aktų ruošime, o Kirovą 
užmušus sako prakalbą, kurioj keikia 
užmušėjus. Ar gal būt kas nors šlykš
čiau? Arba štai. Trockistai vilioja į sa
vo banditines gaujas agentus, o Bakaje- 
vą skiria kandidatu į būsimo “OGPU” 
pirmininkus ir paveda jam, trockistams 
ir zinovjeviečiams laimėjus, nužudyt 
tuos savo agentus, kurie dalyvaus tero- 
ristiniuos aktuos, kad tuom pat paslėpt 
nuo masių savo šlykščių žmogžudiškų 
darbų galus. Panašiai padarė ir Hitle
ris, kada jis išžudė Remus ir reichstago 
padegimo organizatorius.

Jei teroras ir dviveidystė nepadėtų 
jiems valdžią užgrobt, tai trockistai ir zi
novjeviečiai tikėjosi gaut pagelbą iš Hit
lerio. Fašistinė Vokietija pradeda karą 
prieš Sovietų Sąjungą, o trockistai ir zi
novjeviečiai žalavimo darbais silpnina 
Sovietų Sąjungą ir tuom padeda fašis
tams mušt ją. Tam tikslui trockistai ir 
ziijovjeviečiai lindo į tokias įmones ir 
Ištaigas, kurios labai svarbios ir kurių 
suardymas galėtų atnešt karo metu daug 
žalos. Laukiamais Raudonosios Armijos 
nepasisekimais jiems rūpėjo iššaukt ma
sėse nepasitenkinimą d. d. Stalinu, Voro- 
šilovu ir kitais, kad lengviau būtų pa- 
ruošt pučas ir pagrobt valdžią į savo 
rankas.

Štai tie banditizmo, žmogžudystės, 
jonvaikystės, dviveidystės, išdavystės ke
liai, kuriais ėjo Trockis, Zinovjevas ir jų 

, šauni kampanija į fašistų glėbį ir ku
rie sugiminiavo juos su Hitlerio žval
gyba.

Kiekvienam darbininkui, kiekvienam 
doram/piliečiui kyla klausimas, kaip tie 
niekšai ir šunsnukiai dasirito iki tokios 
šlykščios padėties. Kodėl dabar taip 

^bjauriai smirda nuo jų fašizmu ir Hitle- 
! rio žvalgyba?

Pažiūrėkim trumpai į tų žmonių praei
tį ir į jų pardavikiškus kelius.
& Kada dar iki 1905 metų revoliucijos
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Leninas, Stalinas ir jų draugai kūrė 
naujo tipo partiją, tokią darbininkų par
tiją, kuri galėtų stot priešakyj revoliuci
nio darbininkų judėjimo, kad greičiau 
nuverst Rusijos caro valdžią, o paskui 
proletarinės revoliucijos pagelba nuverst 
ir aplamai kapitalo valdžią ir užkariaut 
proletariato diktatūrą, Trockis, kaip ir 
kiti menševikai, buvo prieš tokios parti
jos kūrimą, ir kaip įmanydamas kovojo 
prieš bolševikus, kad neleist jiems tokią 
partiją įkurt. 1905 metų revoliucijoj bol
ševikai su Leninu ir Stalinu priešakyj 
mokino darbininkus, kad reikia turėt 
stiprią sąjungą su valstiečiais, nes kitaip 
caro valdžia nebus nuversta. Trockis ir 
čia kovojo su bolševikais ir aiškino, kad 
valstiečiai—tai tik reakcinė jėga. Visas 
Trockio veikimas ir iki 1905 metų revo
liucijos ir 1905 metų revoliucijos laikais 
ėjo darbininkų silpninimui, o tuom pat 
ėjo Rusijos caro valdžios ir kapitalo nau
dai.
Ateina žiaurūs porevoliuciniai reakcijos 

laikai. Rusijos carizmas daužo darbi
ninkų organizacijas, revoliucijos veikė
jus sodina į kalėjimus, tremia į Sibirą, 
siunčia į katorgą, šaudo ir karsto. Tais 
laikais būtinai reikėjo išsaugot proleta
rines darbininkų partijos organizacijas, 
kad darbininkams lengviau būtų atsi- 
spirt carizmo ir kapitalo puolimam ir pa
siruoši naujiems mūšiams. Tame laike 
išstojo menševikai su savo mokslu prieš 
revoliucinę kovą su carizmu ir prieš pa
lepinęs organizacijas. Jie už jų likvida
vimą. Bolševikai stoja į aštrią kovą su 
menševikais likvidatoriais, po truputį at
stato smarkiai carizmo sudaužytas dar
bininkų organizacijas, ir 1912-1914 me
tais stoja priešakyj kylančio darbininkų 
judėjimo.

Kur tuomet buvo Trockis? Jisi rėmė 
menševikus likvidatorius jų kovoj su Le
ninu ir Stalinu, ir su visa bolševikų par
tija. O kur tuomet buvo Zinovjevas ir 
Kamenevas? Nors jie tuomet ir priklau
sė bolševikų partijai, nors viešai ne vie
ną kartą išstodavo prieš menševikus lik
vidatorius-, bet kartu, nesutikdami su Le
ninu, kliudė jam nuosakiai kovot su men
ševikais likvidatoriais, kliudė stiprint 
bolševikų partiją. Zinovjevui ir Kame- 
nevui rūpėjo šiek tiek nusileist menševi
kams, nes jie nebuvo tikri bolševikai.

Ateina imperialistinis karas. Rusijos 
bolševikai su Leninu ir Stalinu priešakyj 
atvirai išstojo prieš imperialistinį karą, 
mokina, kad darbo masės tur pageidaut 
carizmo pralaimėjimo kare, Rad lengviau 
būtų imperialistinį karą pakeist į pilieti
nį ir nuverst carizmo valdžią. Įvairių gi 
šalių socialdemokratai oportunistai tuo
met nuėjo tarnaut savo šalių imperialis
tams, ir šaukė vienos tautos darbininkus 
eit skerst kitos tautos darbininkus. Bol
ševikai išstojo prieš tokius socialdemok
ratus, nurodė, kad 2-is Internacionalas, 
įsiviešpatavus jame oportunistams, žlu
go; todėl reikia eiti prie naujo, 3-jo In
ternacionalo kūrimo, kad jis būtų tarp
tautinės proletarinės revoliucijos vadas.

Kartu Rusijos bolševikai kovojo prieš 
menševikus, kurie faktinai rėmė Rusijos 
carizmą jo kovoj su Vokietija.

Kur tuomet buvo Trockis, Kamenevas, 
Zinovjevas? Trockis karo metu rėmė 
menševikus jų kovoj su d . d. Leninu ir 
Stalinu ir su visa bolševikų partija. Ka
menevas ir Zinovjevas, nesutikdami su d. 
Leninu, viešai būdami bolševikų partijos 
nariais, faktinai iš vidaus ardė bolševi
kų partijos veikimą. Tarp kit ko Ka
menevas po arešto teisme pareiškė, kad 
jis nesutinka su bolševikais karo klausi
mu, būtent, kad jis ne už imperialistinio 
karo pakeitimą į pilietinį. O kada 1917 
metais buvo nuverstas caras Nikalojus, o 
paskui ir jo brolis išgama Michailas Ro
manovas, Kamenevas kartu su Sibiro 
kupčiais siuntė tam išgamai sveikinimo 
telegramą, vadindamas jį pirmuoju Ru
sijos piliečiu.

1917 metais, kada buvo aišku, kad pro
letarinė revoliucija bolševikams vado? 
vaujant laimės, Trockis užsideda kaukę, 
pasisako, kad jis jau bolševikų šalinin
kas, ir stoja į bolševikų partiją. Kadan
gi tikrai žmonės gali taisytis, tai bolševi
kų partija priima jį į savo eiles. * Dar
buotojai tuomet buvo labai reikalingi. 
Kaip vėliau paaiškėjo, Trockis įstojo į
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bolševikų partiją ne todėl, kad jis pats 
bolševiku liko, o tam, kad iš vidaus ardyt 
tą bolševikų partiją, kurią jam nepasise
kė suardyt 15 metų bėgy j, kovoj su ja 
išlauk. Trockis įėjo į bolševikų partiją 
kaip dviveidis. Jis kartu įvedė į bolševi
kų partiją ir visą eilę savo šalininkų, kad 
paskui turėt iš jų pagelbininkus kovai su 
bolševizmu iš vidaus.

Artinasi Spalių mėnesio sukilimas. Jo 
pagelba reikėjo nuverst kapitalistų val
džią su Kerenskiu priešakyj. Bolševikų 
partija ruošėsi prie to sukilimo. Zinov
jevas ir Kamenevas nesutinka su tuo. Jų 
nuomone, kapitalistų valdžios nuverst ne
galima. Jie mokina, kad iš to nieko ne
išeis, o kada pamatė, kad bolševikų eilė
se viršus Lenino ir Stalino šalininkų pu
sėj, jiedu, ir Zinovjevas ir Kamenevas, 
išstoja bolševikams priešingoj spaudoj 
prieš sukilimo ruošimą ir tuo būdu iš
duoda Kerenskio vyriausybei slaptus bol
ševikų planus.

Valanda buvo labai rimta, nes kontr- 
revoliucija skubiai ruošė savo jėgas, kad 
išvaikyt sovietus, padaryt skerdynę bol
ševikams ir Peterburgo (dabar Lenin
grado) darbininkams ir atstatyt senąją, 
caro valdžią. Toj, taip įtemptoj valan
doj, Zinovjevas ir Kamenevas eina į pa
gelbą kontr-revoliucijai. Gaila, kad jau 
1917 metais, Leninui pareikalavus, nebu
vo išmesti iš partijos Zinovjevas ir Ka
menevas, kaip proletarinės revoliucijos 
streiklaužiai ir išdavikai. Trockis tuo 
pat metu irgi^buvo prieš ginkluotą suki
limą ir prieš Kerenskio valdžios nuverti
mą. Jis tai dabar slepia.

Dabar jau mums aišku, kad iki pat 
1917 metų didžiosios proletarinės revo
liucijos Rusijoj, paprastai vadinamos 
Spalių revoliucijos, Trockis, Zinovjevas 
ir Kamenevas dirbo ne proletarinės re
voliucijos naudai, o jos nenaudai. Pana
šūs jų darbai buvo ir po Spalių revoliu
cijos.

Po Spalių revoliucijos, kada kontrre
voliucionieriai puolė Sovietų valdžią, kad 
atstatyt buržuazijos valdžią, menševikai 
ir eserai rėmė kontrrevoliucionierius. 
Jie reikalavo, kad į vyriausybę būtų įleis
ti menševikai, eserai ir kiti į juos pana
šūs, kad iš vyriausybės būtų pašalintas 
Leninas ir palikti tik dešinieji bolševikai, 
kad paskui lengviau būtų perduot val
džią buržuazijai. Tam menševikų ir ese
rų planui pritarė Zinovjevas, Kamenevas, 
Rikovas ir kai kurie kiti. Jie tuomet ve
dė aštrią kovą prieš Leniną ir Staliną, 
kurie kartu su bolševikų partija stovėjo 
spalių revoliucijos laimėjimo sargyboj.

Nepasisekė Zinovjevui, Kamenevui ir 
jo sėbrams atstatyt buržuazijos valdžią, 
ir jie kai kuriam laikui viešai nutilo. Tik 
Trockis ką tik nepražudė Sovietų respu
blikos. Trockis, turėdamas aiškias CK 
ir Sovietų vyriausybės direktyvas 1918 
metų pradžioj Brastoj pasirašyt taikos 
sutartį su Vokietija, būdamas Sovietų 
vyriausybės atstovu derybose, atsisakė 
klausyt partijos CK ir Sovietų vy
riausybės direktyvų, taikos sutartį ne
pasirašė. Tuo pasinaudoję Vokieti
jos imperialistai, pradėjo naują puo
limą ir užėmė naujas teritoriįjas. Sovie
tų respublikai prisiėjo pasirašyt daug 
sunkesnes taikos sutarties sąlygas. Va
dinas, Trockis jau 1918 metais patarnavo 
Vokietijos imperialistams. Trockį skati
no prie prasižengimo prieš partiją ir So
vietų valstybę tie “kairieji” komunistai 
(Bucharinas, Radekas ir kiti), kurie 1918 
metais kovojo prieš Brastos taiką ir savo 
veikimu nešė didelę žalą proletarinei re
voliucijai. Ir vėliau jų aktyvas ne vieną 
kart rėmė Trockį jo kovoj su bolševikų 
partija.

Pilietinio karo metu, kada gręsė dide
lis pavojus iš Kolčako, Denikino ir kitų 
baltagvardiečių pusės, Trockis ir jo šali
ninkai dažnai išdirbdavo tokius pragaiš
tingus karo planus, kurie galėjo, jei jie 
būtų priimti, vien palengvint baltiesiems 
ir interventams sumušt Raudonąją Ar
miją. Po Lenino ir Stalino įtaka Trockio 
planai būdavo atmetami, priimami visai 
priešingi planai, ir Raudonoji Armija su
silaukdavo didelių laimėjimų.

Raudonoji Armija sumušė kontr-revo
liucines jėgas ne su Trockio pagelba, o 
prieš Trockį. Bet daugelis nežinodami, 
koki buvo Trockio ir jo šalininkų planai 
ir kokia tikrumoj buvo jų rolė pilieti
niam kare, manydavo, kad Raudonoji Ar
mija muša priešus Trockini vadovaujant. 
Partijai gi rūpėjo ištaisyt Trockio klai
das, kad padaryt jį naudingu Sovietų 
valstybei ir nekėlė tuo metu tų klaidų 
aikštėn. Trockis gi kitu nuopelnus pasi

savindavo, kad savo vardą populiarizuot. 
Kas nežinojo* Trockio praeities, tas ti
kėjo jam.

Trockis dar ne vieną kart išstodavo 
prieš partiją. 1923 metais, kada sunkiai 
sirgo Leninas, o Sovietų šalis susidūrė 
su visokiomis sunkenybėmis, Trockis su 
savo šalininkais išstojo prieš bolševikų 
partijos liniją, kad kovoj prieš bolševiz
mą — leninizmą pagrobt partiją į savo 
rankas. Jis ir kursto komjaunimą prieš 
partiją, ypatingai susirūpina smulkiai 
buržuazine studentija, kad ten rast para
mą. Jis kursto jaunesnius partijos na
rius prieš senesnius, naudojasi jų nežino
jimu bolševikų partijos istorijos, pats bū
damas dideliu biurokratu kaltina parti
jos apartą biurokratizme ir 1.1. Jam rū
pi suardyt partijos įstaigas, kad tuom 
susilpnint visą partiją ir gaut laisvę par
tijos viduj kurt savo frakciją, trockistų 
frakciją, kad įsistiprinus paimt bolševi
kų partiją į savo rankas ir pakeist ją į 

^trockistinę. Tai jam nepasisekė. Troc
kis ir jo šalininkai buvo sumušti. Tiesa, 
ne vienam jis galvą apsuko.

Toj 1923 metų kovoj su trockizmu, 
partijos nariai geriau pažino savo parti
jos istoriją ir geriau suprato, kas tai yra 
trockizmas.

Leninui mirus, 1924 metais Trockis ir 
vėl išstojo prieš partiją. Šį kartą jis pra
deda nuo spaudos. Trockis išleidžia sa
vo raštus, kuriuose įrodinėja, kad ne jis, 
Trockis, 1917 metais atėjo pas bolševi
kus, o Leninas atėjo pas Trockį, melagin
gai aiškina, kad bolševikai 1917 metais 
išsižadėjo savo praeities, persiginklavo 
ir liko trockistais. Todėl, jo mokslu, Le
ninui mirus, jis, Trockis, turi būt komu
nistų—bolševikų partijos vadas, nes pati 
partija liko trockistinė. Kartu Trockis 
mėgina įrodyt, kad jis, Trockis, buvo ir 
svarbiausias vadas Spalių sukilimo die
nose, nors jis visai nepriklausė tai bol
ševikų partijos CK paskirtai organizaci
nei komisijai, kuri sukilimui vadovavo.
1917 metais, geresniam vadovavimui 
Spalių sukilime CK išskyrė dvi komisi
jas: Politinę su Leninu priešakyj ir jam 
padądavo Stalinas, o organizacinę su Sta
linu priešakyj. Ir, žinoma, Trockis 1924 
metais nutylėjo, kad jis 1917 metais bu
vo prieš Kerenskio valdžios nuvertimą. 
Kadangi 1923 m. prieš Trockį buvo iš-

• stoję taipogi Kamenevas ir Zinovjevas, 
tai dabar jis juos pavadino šeškais, ku
rie 1917,.metais “sdreifili.” Kovodamas 
prieš bolševikų partiją Trockis veidmai
ningai nuduodavo, kad kovoja tik prieš 
Zinovjevą ir Kamenevą. Tuo būdu jam 
rūpėjo patraukt į savo pusę Zinovjevo 
ir Kamenevo priešus, jų pagelba susistip- 
rint partijoj ir pačiam iškilt į vadus. Gir
di, Leninui mirus, tik jis, Trockis, gal 
stovėt partijos ir Sovietų valdžios prie- 
šaky j.

Ir 1924 metais Trockis buvo sumuštas, 
ir dar labiau, kaip 1923. Jis dabar kai 
kuriam laikui nutilo. Vienok nutilo tik 
tam, kad laukt geresnės progos.

Iš šitos trumpos apžvalgos mes ma
tom, kad Trockis niekados nebuvo leni
niečiu. Iki 1917 metų, jis visuomet ko
vojo prieš Lenino partiją, prieš bolševi
kų partiją. O atėjus į bolševikų partiją, 
jis nuolat kėlė savo opozicijas ir 1917-
1918 metais, 1919 metais, ir 1920-1921 
metais, ir 1922-1924 metais. Leninas ne 
vieną kart smarkiai išstodavo prieš 
Trockį, kaip prieš labai žalingą revoliu
ciniam darbininkų judėjimui asmenį. Ir 
jei Leninas sutiko 1917 metais priimt 
Trockį į partiją, tai tik todėl, kad Troc
kis viešai pripažino, kad bolševikų ke
lias teisingas. Dabar mes žinom, kad 
Trockis ir 1917 metais pamelavo Leni
nui ir visai partijai. Ir visgi Trockis iš
drįsta vadint save tikru leniniečiu. Tai 
jam reikalinga vien provokaciniams tiks
lams, arba kitų apgaudinėjimui.

Kiek laiko praslinkus, išlindo, kaip Pi
lypas iš kanapių. Zinovjevas ir Kamene
vas. Jiedu irgi sumanė paimt vadovavi
mą partijoj į savo rankas. Tam tikslui 
jie sudarė savo frakciją, prie kurios slap
tai ruošėsi jau nuo daugelio metų. Į sa
vo frakciją traukė net nepartinius, — k. 
a. buržuazijos išperą Tivelį. Savo “ko
voj” su Trockiu jie tikėjo užsitarnaut 
pasitikėjimą partijoj, o paskui pasinau
dot tuo pasitikėjimu ir pagrobt partiją 
į savo rankas. Jie jau senai dirbo, kaip 
dviveidžiai: rodytis ištikimais partijai ir 
dirbt prieš partiją.

Vienok, savo krypimus į menševizmo 
pusę jie negalėjo paslėpt.

(Bus daugiau)

APIE ATVYKIMĄ AME
RIKON IŠ LIETUVOS

Kokius Dokumentus Reika
linga Turėti Prie Prašymo 
Imigracijos Vizai Gauti, 
Amerikos Konsulate Kaune

Amerikos Jungtinių Valsti
jų kansulatas Kaune, padaryti 
formalų prašymą imigracijos 
vizai gauti, reikalauja atsineš
ti sekančius dokumentus:

1) 2 paliudytus gimimo met
rikus (nuorašus),

2) 2 paliudytus vedimo met- 
riko nuorašus (liečia vedusius),

3) 2 paliudytus policijos (iš
tikimybės) liūdymo nuorašus,— 
liečia visus turinčius nemažiau 
16 metų,

4) 2 paliudytus nuorašus ati
tinkamo liūdymo liečiant karo 
tarnybą, arba atsargos knygu
tę,

5) 2 gydytojo liūdymus. Krei
ptis peš d-rą Laurinavičių, Kau
nas, Putvinskio g-vė 30,

6) 4 fotografijas ant plono 
balto popierio,

7) $10—Amerikos Jungtinių 
Valstijų valiutoje,

8) Lietuvos užsienio pasą,
9) Dokumentinius įrodymus, 

kad nepasidarysite visuomenės 
našta, jeigu būsite įleisti į Jun
gtines Valstijas.

Išpildymui paskutinio reika
lavimo, giminė gyvenąs Ameri
koje, pas kurį vykstama, turi 
prisiųsti dokumentų įrodančių, 
kad jis nori ir pajėgia išlaikyti 
būsimą imigrantą. Jis gali pri
statyti išlaikymo pareiškimą 
(Affidavit of Support) 4 egz. 
paremtą dokumentaliniais įro
dymais apie jo turtą, pajamas 
ir lėšas. Jeigu tas asmuo, kuris 
apsiima išlaikyti tarnauja, tai 
reikalinga pristatyti liūdymą iš 
darbdavio, kuriame būtų pažy
mėta, ar tai nuolatinė tarnyba 
ir kiek jis uždirba. Jei jis turi 
krautuvę arba bent kokią įmo
nę, arba nejudinamo turto, tai 
gali pateikti savo įmokėtų mo
kesčių kvitas, liūdymus iš ban
kų, prekybinių kreditingumo 
įstaigų (commercial agencies), 
arba iš patvirtintų viešųjų at- 
skaitininkų (certified public ac
countant), kuriuose būtų nuro
domi visi jo aktyvai ir pasyvai.

SVARBU: Pirmiau, negu iš
imti Lietuvoje vietinius doku
mentus, patartina išgauti išlai
kymo dokumentus pažymėtus 
paskutiniame paragrafe, ir pri- 
siųti juos konsulatui per švedų 
Amerikos Linijos raštinę per
žiūrėjimui.

Amerikoj Gimusių Grįžimo 
Iš Lietuvos į Ameriką 

Reikalu.

Amerikos Jungtinių Valstijų 
konsulatas Kaune prie prašymo 
gauti Amerikos Jungtinių Vals
tijų pasą reikalauja asmeniškai 
atvykti su tėvu ar su motina ir 
atsinešti sekančius dokumentus ų

1) Gimimo ir krikšto metri
kus,

2) Tėvų vedybų metrikus,
3) Asmens liūdymą iš vals

čiaus valdybos su fotografija, 
arba vidaus pasą arba net sve
timšalio liūdymą,

4) Liūdymą iš Naujokų Ėmi
mo Komisijos, kad esat lais
vas nuo karinės prievolės,

5) Pavardes ir adresus žmo
nių, kurie dabar gyvena Ameri
koj ir kurie žino, kad Tamsta 
gimei Amerikoje,

6) 6 fotografijas ant balto 
3x3 colių didumo popierio.

7) $1—Amerikos valiutoje,
8) Pasą su kuriuo tėvai grį

žo iš Amerikos į Lietuvą,
9) Visus kitus dokumentus, 

kuriuos norima pristatyt įrody
mui savo Amerikos pilietybės.

Jei atsitikime prašytojas ne
gali gauti savo gimimo metrikų 
iš miesto valdybos, kur gimimas 
turėjo būti užregistruotas, tai 
vieton to galima pristatyti kri
kšto metrikus. Bet, tada reikia 
dar gauti affidavitus (pareiš
kimus) iš dviejų Amerikos pi
liečių, kurie gyvena Amerikoj •*> 
ir kurie žino asmeniškai apie 
prašytojo gimimą. Tame pareiš
kime, kuris užpildomas po prie-
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"Laisvės” Vajus Jau 
Paskelbtas

Daugelis Stojo į Darbą Tuo
jau po Paskelbimo. Per
eitą šeštadienį ir Sekma
dienį Daugelis iš Vajinin- 
kų Jau Darbavosi. Greit 
Bus Paduota Eilė Var
dų, Kas Pasidarbavo. 
Drg. S. Reikauskas Pasi
sakė Dirbsiąs, kad Gauti 
Pirmą Dovaną.

“Laisvės” vajus bus nuo 
1 d. spalio (Oct.) iki 1 d. 
gruodžio (Dec.). Linksma 
priminti, kad vajus jau ei
na. Gavome žinių, jog dau
gelyje vietų draugai jau 
darbavosi pereitais šeštadie
nį ir sekmadienį. Nusista
tę, kad su pirma diena spa
lio jų vardai būtų “Laisvė
je” ant pirmo puslapio.

Brooklyne lankėsi drau
gas S. Reikauskas ir jis sto
rai pabrėždamas tikrino, 
jog šiemet jis esąs pasirįžęs 
sumušti visus vajininkus: 
“Dirbsiu labiausia, kad gau
ti kuo daugiausia naujų 
skaitytojų.” Taip ir turi 
būt. Juk vajus tam ir yra, 
kad gauti naujų skaitytojų. 
Drg. Reikauskas darbuosis 
Baltimorėje. Vietos drau
gai privalo padėti drg. Rei- 
kauskui susišit 4<< ten su 
lietuviais.

Draugas S. Penkauskas, 
iš Lawrence, Mass., rašo: 
“Per radio pagarsinti “Lais
vės” vajų būtų gerai... 
Tuojau prisiųskite kortelių 
ir kvitų. Taipgi atsiųskite 
visos apielinkės antrašus. 
Tuojau stosime j darbą...”

Puikus entuziazmas. Per
nai drg. Penkauskas gavo 
3-čią dovaną. Atrodo, kad 
ir šiemet jis pasirįžęs kop
ti augštai.

Iš Detroit stoja į darbą 
draugai Alvinas ir Vasiliau
skas. Jiedu puikiai pasidar
bavo ankstybesniuose vajuo- , 
se, ypač pernai.

Draugas M. Dobinis, iš 
Newark pasisakė gausiąs 10 
naujų skaitytojų. Drg. Žu
kauskienė, iš Newark žada 
darbuotis vajuje. Drg. Kli
mas. iš Hartford, dar anksti 
ptašė vajui medžiagos. Drg. 
Lideikienė, iš Great Neck, 
sakoma, dirbs su talka. No
rime girdėti iš visų, kurie 
tik darbuosis vajuje.

Visi buvę vajininkai ir re
guliariai “Laisvės” platinto
jai jau yra aprūpinti vajaus 
medžiaga. Nieko nelaukda
mi, draugai, stokite į darbą. 
Dar pakartojame ir prašo
me isitėmyti augštas dova
nas skirtas vajininkams: 
1—$50, 2—$35, 3—$25, 4— 
$20, 5—$18, 6—$15, 7—$12,

Kai sugedo tūlas fabrikas Chicago], kompanijai nešė didelius nuostolius 
(1,500 į vai.). Tuomet iš Pittsburgh© orlaiviu atgabenta 2,200 sv. tam 
tikros medžiagos pataisymui fabriko. Tai dar kartą parodo orlaivininkys- 

tęs naudingumą.

8—$10, 9—$7 ir 10—$5.
Vyriausias punktas: dar

buokimės, kad gauti “Lais
vei” 1,000 naujų skaitytojų. 
Antra, kad atnaujinti vi
siem, kuriem yra prenume
ratos išsibaigusios, o trečia, 
tai gražu ir garbinga gauti 
dovaną už platinimą apšvie- 
tos.

Prašome draugų vajinin- 
kų reikalaujant prisiųsti 
antrašus, suminėti kokių 
miestų antrašų norite. Ap
link didesnius miestus yra 
daug mažiukų. Mums sun
ku žinoti visas apielinkes 
smulkmeniškai. Daug lai-
F]------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

“Laisvės” Vajaus Reikale Visuotini 
Susirinkimai

žemiau paduotomis dienomis įvyksta platūs visų darbi
ninkiškai nusistačiusių žmonių susirinkimai. Į juos yra 
kviečiami ateiti visi lietuviai, mylinti apšvietą ir remen- 
ti dienraštį “Laisvę.” Susirinkimuose bus apkalbama, kaip 
gauti “Laisvei” kuo daugiausia naujų skaitytojų, kaip 
pasiekti su “Laisve kuo plačiausias mases lietuvių. Kiek-; 
vienas apšvietą branginantis žmogus privalo dalyvauti 
šiuose susirinkimuose, kur bus apkalbami mūsų dienraščio 
reikalai.

Susirinkimai įvyks sekamose vietose:
Elizabeth, N. J., Antradienį, 29 d. Rugsėjo (September)

“Laisvės” platinimo reikalu yra šaukiamas platus bei 
visuotinas susirinkimas. Kviečiame ateiti visus, kurie tik 
bent kuom norite prisidėti prie sustiprinimo darbininkiš
ko judėjimo ir norite, kad “Laisvė” būtų skaitoma kuo 
plačiausia.

Čia dalyvaus ir P. Buknys, “Laisvės” atministratorius, 
kuris duos įžanginę prakalbą apie spaudą ir abelnai apie 
mūsų svarbias problemas.

Mitingas bus kliubo salėje, 408 Court St., 7:30 vai. 
vakare. Prašome nesivėlinti ir skaitlingai susirinkti.

Philadelphia, Pa., Sekmadienį, 4 d. Spalio (Octbber)
Mitingas prasidės 2 vai. po pietų, Liaudies name, 735 

Fairmount Ave. Mitingas bus'platus, masinio pobūdžio. 
Čia bus išduotas pilnas raportas iš “Laisvės” naudai įvy
kusio didžiojo pikniko. Po išklausimo ir apkalbėjimo 
“Laisvės” raporto, svarstysime, kaip susitvarkyti veiki
mui žiemos sezone ir bus apkalbama “Laisvės” vajaus 
reikalai. Prašome nesivėlinti, pribūt į šį susirinkimą.

Waterbury, Conn., Pirmadienį, 5 d. Spalio (October)
“Laisvės” platinimo ir gerinimo apkalbėjimui platus 

susirinkimas bus pirmadienį, čia dalyvaus ir “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara. Nors kartą prisirengkime masiniai 
stoti į “Laisvės” platinimo darbą. Drg. Mizara duos pra
kalbą apie spaudą ir kitus svarbius mūsų gyvenimo rei
kalus. Skaitlingai susirinkime išklausyti jo prakalbos ir 
išdirbti planus skleidimui apšvietos—platinimui “Lasvės.”

s------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------0

Rengkitės Prie AIDED Vajaus
« ........................ .... I II

Amerikos Lietuvių Darbinin-tiek naujų narių gauname pra-z 
kų Literatūros Draugijos (AL kalbose, kiek asmeniškai kalbin-
DLD) Centro Komitetas laikė 
posėdį ir nutarė mūsų vajų tu
rėti po naujų metų nuo 1 d. va
sario iki 1 d. gegužės. Taigi 
mūsų vajus tęsis tris mėnesius 
— vasari kovą ir balandį.

Kodėl mes vajų laikome sky
rium nuo dienraščių? Jau ilgų 
metų praktika parodė, kad ne 

ko mums sutaupysite, kai 
sužymėsite miestukų var
dus.

Visi dienraščio skaityto
jai gavo po laišką, kur pra
šoma gauti “Laisvei” nors 
po vieną naują skaitytoją. 
Kas gaus metinį skaitytoją 
“Laisvei” ir prisius $5, bus 
apdovanotas knygom vertės 
$1.00.

Brooklynas turi subrusti, 
nes nepaprastai nupiginta 
kaina naujai užsirašantiem. 
Nuo $7.50 nupiginta iki $6. 
Seniem skaitytojam nupi
ginta nuo $7.50 iki $7 lygiai.

Drg. A. Balčiūnas, “L.” 
bendrovės direktorius, apsi
rūpino medžiaga ir žada 
veikti laike vajaus Brook
lyne. Yra ir daugiau pasi
žadėjusių. N e s i v ėlinkite, 
draugai.

P. Buknys.

darni darbininkus į organizaciją 
laike suėjimų, parengimų ir 
ypatingai apsilankius pas juos 
į gyvenamius. Kitas dalykas, tu
rint kartu vajų su dienraščiais, 
būna perdaug vienu kartu ir tas 
kenkia dienraščiams ir mūsų 
organizacijos vajui. Centro Ko
mitetas pradės vajų su vasario 

mėnesiu, nes sausis tankiausiai 
būna mėnesis prastų orų.

ALDLD. Centro Komitetas 
nutarė, kad busimame mūsų va
juje būtų dovanos duodamos už 
naujus narius ne vien kuopoms, 
bet ir nariams, kurie daugiau
siai naujų narių gauna. Taigi iš 
Centro bus skiriamos dovanos ir 
kuopoms, kurios gaus daugiau
siai naujų narių, ir nariams. 
Tam tikslui Centro Komitetas 
paskyrė nemažą sumą pinigų.

Centro Komitetas nutarė, kad 
ir laike mūsų dienraščių vajaus 
einant į stubas ir prakalbose ne
pamiršti mūsų organizaciją. 
Kas laike mūsų dienraščių va
jaus stos į ALDLD, tai nau
jiems nariams bus duodama bi
le knyga iš mūsų pirmesnių 
laidų visai dykai. Taipgi tokių 
narių mokesty s bus skaitomos 
už 1937 metus.

Centro Komitetas išrinko iš 
penkių draugų komisiją, kuri 
jau dabar pradės rūpintis 1937 
metų knygos reikalais, tai yra 
surasti tinkamą knygą iš apy
sakų arba mokslinę. Komisiją 
sudaro drgg. Tauras, Bimba, 
Kaškiaučius, Pruseika ir šolom- 
skas.

ALDLD ir Plieno 
Darbininkai.

Daugelis ALDLD narių dir
ba sunkioj metalo industrijoj. 
Dabar eina organizavimas plie
no darbininkų ir Komiteto In
dustrinio Organizavimo (CIO) 
atstovai randasi visuose plie
no išdirbystės centruose.

ALDLD Centro Komitetas už- 
gyrė CIO darbą ir kviečia visus 
mūsų narius ir nares padėti or
ganizuoti plieno darbininkus į 
industrines unijas. Visi ALDLD 
nariai, kurie tik dirba plieno 
industrijoj, tat. tuoj aus privalo 
susirišti su unijos organizato
riais, stoti unijon ir padėti ki
tus darbininkus organizuoti.

Rinkimų Kampanija.
Dabar yra agitacija už kan

didatus į busimas valdvietes. 
ALDLD visomis jėgomis remia 
Jungt. Amerikos Valstijų Ko
munistų Partijos kandidatus į 
prezidentą—drg. Earl Browder 
ir v i ce-p rezidentą—James For
dą. Į kitas vietas, kur komu
nistai susitarė su Farmerių- 
Darbo Partija ir turi bendrus 
kandidatus, tai rem.kite juos, o 
kur yra Komunistų Partijos 
kandidatai, tai balsuokite už 
komunistus:.

Šių rinkimų kampanija reika
lauja daug finansų. Daugelis 
ALDLD kuopų ir narių jau at
siliepė, bet mes toli dar nuo 
mūsų prašomos kvotos sukelti. 
Visi ir visos pasmarkinkime 
mūsų veikimą — platinimą rin
kimų kampanijos tikietų ir au
kų rinkimą.
Kas Yra ALDLD Moterų 

Kuopos?
Vietomis tarpe ALDLD ben

dros (iš vyrų ir moterų) kuo
pos ir ALDLD moterų kuopos 
prasidėjo nesklandus darbas. 
Tūli draugai ir draugės neigia 
ALDLD moterų kuopos nares, 
vadina įžeidžiančiais vardais ir 
tam panašiai. Vietomis draugės 
iš ALDLD moterų kuopos pra
dėjo užmetimus daryti toms A 
LDLD narėms, kurios neina iš 
bendros ALDLD kuopos į mo
terų kuopą. Ir vieni ir kiti da
ro klaidą. Centro Komiteto yra 
kelis kartus aiškiai pabrėžta, 
kad mums ALDLD moterų kuo
pos yra reikalingos tam, kad 
daugiau moterų gavus į mūsų 
organizaciją. Sudaryta ALDLD 
moterų kuopa rūpinasi, kaip 
daugiau įtraukti moterų, ku
rios iki tol pas mus neprigulė
jo. Neleistiną užmetimus dary
ti tai kuopai. Taipgi ir draugės 
neturi užmetimus daryti toms 
draugėms, kurios iš bendros A 
LDLD kuopos nepersikelia į A 
LDLD moterų kuopą.

D. 'M. šoloms kas, 
ALDLD CK Sekretorius,

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

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

ĮVAIRUMAI
Utena.

Pirma žinia apie Uteną 
yra iš 1261 m., kada Lietu
vos karalius Mindaugas, do
vanodamas kardinin k a m s 
tam tikras lietuvių gyvena
mas žemes už suteiktą jam 
pagelbą, tų žemių skaičiuj 
mini ir Uteną (Uten).

Utena nuo senų laikų 
tvarkėsi Magdeburgo teisė
mis ir iki XVIII a. plačiai 
prekiavo su kitais miestais;

Didžiojo Šiaurės karo 
(1700-1721) mt. Uteną iš
griovė ir labai sunaikino įsi
veržę Lietuvon švedai, ir 
nuo to laiko Utena nustojo 
savo tolaikės reikšmės.

1835 mt. pravestas pro 
Uteną plentas tarp Petrapi
lio ir Varšavos, o 1899 mt. 
— Panevėžio — Utenos 
—Švenčionių siaurasai gelž- 
kelis. (“L. M.”).

Laivo Leviathan Likimas.
Milžiniškas laivas Levia

than, kuris nuo 1934 metų 
stovi dykas prie Hoboken 
kranto, turės būt sugriau
tas arba paverstas į laivų 
patarnautojų mokyklą.

To laivo istorija yra se
kanti:

Laivas buvo pabudavotas 
Hamburge (Vokietijoj) ir 
nuleistas į vandenį 1913 me
tais. Jis priklausė vokiečių 
kompanijai Hamburg-Ame- 
rian Line ir tuomet vadinosi 
“Vaterland.” Tais laikais 
laivas buvo didžiausias pa
sauly, turintis 950 pėdų ir 7 
colius ilgio, ir 54,500 tonų 
įtalpos. Dabar laivui suėjo 
23 metai amžiaus.

Pirmuoju savo vardu Va
terland 1914 metais pada
rė dvi ir pusę keliones tarp 
Hamburgo ir New Yorko. 
Paskui kilo karas. Pasitaikė 
taip, kad kilus karui, laivas 
buvo atplaukęs New York- 
an ir J. V. valdžia neišleido 
jo grįžt Vokietijon.

Vaterland išstovėjo dykas 
iki 1917 metų. Kuomet pasi
rodė, jog Amerika stos ka- 
ran prieš Vokietiją, tai vo
kiečiai mechanikai sugadino 
laivo mašineriją. Desėtkai 
'tūkstančių dolerių tapo iš
leista pataisymui tos maši
nerijos. Stojus Jungt. Valst. 
karan, laivas buvo perkrikš
tytas į Leviathan ir varto
jamas vežimui kareivių j 
Francija. Jis pervežė apie 
100.000 kareivių.

Po pasauliniui karui lai
vas vėl sugrįžo į Hoboken ir 
vėl stovėjo dykas i k i 1921 
metų. Paskui J. V. valdžia 
nutarė laivą nertaisyt ir 
vartot keliauninkų ir tavorų 
vežimui. Laivas buvo išsiųs
tas į Newport News, kur 
tapo visas atnaujintas. Tas 
valdžiai kaštavo $8.000,000 
—tai pinigu suma, už kurią 
galima būtų pabudavot 
naują laivą dvidešimties 
tūkstančių (20,000) tonų 
įtalpos.

Pertaisytas į pirmos kle- 
sos pasažierinį laivą, Levia
than iki 1929 metų pervežė 
apie 250.000 keliauninku. Po 
tam valdžia pardavė laivą 
United States Lines kompa
nijai. Tuo laiku buvo prisi
artinęs krizis. Anart to, at
sirado daugiau didelių laivų, 
parankesnių ir labiau mo
derniškų. Laivas Leviathan 
pradėjo nešt nuostolius. 
1934 metais laivas davė 
$500,000 nuostolių. Nuo to 
laiko jis jau daugiau nebe- 
plaukioja. Jo brangus ra
kandai, karpetai, virtuvės 
daiktai padėta į sandėlius.Jo 
marmurinis prūdas dabar 

išdžiuvęs ir apdulkėjęs. Di
dis laivas, neseniai tarnavęs 
kaipo jūrių ekspresas, da
bar stovi dykas ir laukia 
savo galo. Galimas daiktas, 
jog Leviathan susilauks to
kio pat likimo, kaip Maure-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STaRR 3847

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
□-----------------------------------------------------------------------------------------0

Tai šių metų
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS LEIDINYS.
Apart trimėnesinio žurnalo “ŠVIESA” draugijos nariai 

už $1.50 metinių duoklių gaus veltui šią puikią 
mokslinę knygą apysakos formoj aprašytą.

Kiekvienas Amerikos lietuvys mėgstantis apšvieta ir. 
norįs prisidėti prie kultūros darbo turėtų įsirašyti 

į A.L.D.L.D. vietinę kuopą.
Centro raštinės adresas:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

tania — bus parduotas su
griovimui. V. R.

C’ement Voketaibs
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

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

Telefonas Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių _grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus ftįFįįff" 
sudarau su ame- -
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
r e i d a u j a m a. 

TaipRi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES

m. i m
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Puslapis Ketvirtas

Iš Atsibuvusio “Laisvės” Pikniko 
Philadelplrijos Apidinkėje

Ką Mes Jaučiam ir Ką Žmo
nes Mano Apie šį Didelį 

Parengimą ?

Sunku tatai tas viskas iš
aiškinti, kas liečia šio pikniko 
surengimą, kuris reikalavo 
daug pasiaukojimo, daug var
go ir nervingumo. Niekas ne
apkenčia nelaisvės, išnaudoji
mo ir priespaudos, taip ir 
mes, rengėjai šio pikniko, ne- 
apkenčiam durnų Pennsylva- 
nijos ir New Jerseys mėlynųjų 
įstatymų. Labai daug išvaži- 
nėjom jieškodami tinkamų 
parkų, kad būt galima su- 
rengt vasaros pramogas abie
jose valstijose. New Jersey 
valstijoj nekuriuose valsčiuose 
leidžiama turėti leidimas at
sigabenti įvairių gėrimų, ki
tuose visiškai užginta. Prie
žastys didžiumoj yra įvairių 
religinių agentų užsispyrimas 
atitraukti žmones nuo liuoso 
laiko ir pririšti prie bažny
čių, kad būt galima daugiau 
išnaudoti ir mulkinti visokiais 
monais.. . .

Apie Alcyon Parką buvo 
visokių kalbų: tai perdidelis, 
tai per toli ir šiaip visokių 
nonsensų pripasakota. Galop 
šis parkas visus žmones už
žavėjo— džiaugėsi visi oru, 
gamta, parankamais ir visu 
kuo.
Parko Manedžerius Sako, kad 
Jų Parke Buvo Tą Dieną Arti 

15,000 Žmonių?

Mes netvirtinam, kad tiek 
buvo žmonių, bet jų buvo 
daug daugiau šiame piknike, 
»egu bile vienam iš praeitų 
surengtų piknikų, šiemet du- 
beltavų busų daugiau pasiųs
ta už pereitus metus, žmonės 
ne tik važiavo busais, masinė
mis, bet traukiniais ir tekšė
mis. Plaukė svietas trijomis 
linijomis per parką. Ant par
ko buvo apie 150 stalų, bet 
jų pritruko; gi dideliuose bu- 
dinkuose buvo daug stalų su
krauta, lentų, ypač teatro 
svetainėj, buvo daug kėdžių, 
viską pati publika išsinešė ir 
susitaisė apie 200 socialių 
grupių, žmonės tik kalba apie 
parko gražumą, parankamą. 
Mes, rengėjai, tą jautėm iš 
kalno, nes piknikas buvo la
bai gerai išgarsintas.
Ar Ištikro Trūko žmonėms 

Maisto ir Gėrimų?

Drg. A. B. pažymėjo kris
luose nuo ko tai girdėjęs, 
kad mes pritrūkom anksti visko. 
Tai netiesa. Sodės liko apie 
100 baksų ir visokio gėrimo 
liko. Mūsų draugūs pagamino 
specialių skanių užkandžių, 
tai jie išėjo apie 7 vai. vak., 
o kitokių užkandžių būt už
tekę gana ilgai; turėjom už
tektinai.

Ko labiausiai trūko, tai sal
dainių, kurios buvo pristatytos 
vėlokai ir labai mažai; ant 
jų bus nuostolių apie už $100. 
Pritrūko ir dar kitko per 

draugų neapsižiūrėjimą, bet 
tik ant keleto draugų to viso 
sunkaus darbo prirengimo ne
galima per daug šūkauti.
Kaip Kolonijų Draugai ir 
Draugės Pasidarbavo Šįmeti- 
niam Didžiuliam Parengimui?

Blogiau negali būti. Labai 
prastai platino įžangos laimė
jimų tikietukus. Visos koloni
jos išplatino tik 25%, o Phi- 
ladelphijos miestas vienas iš
platino 75%. Tai kaip jums 
patinka? O kiek tie mūsų 
draugai, kolonijų, ir centrų, 
prirašo visokių rezoliucijų, 
prišaukia visokių konferenci- 
jų-susirinkimų, bet kaip tik 
reikia praktiško darbo, tai pa
ti didžiuma kratosi if šalina
si. Vienas sako, “aš netinku“, 
kitas — “negaliu,“ trečias — 
“neturiu laiko, stoka išsilavi
nimo, daug iškaščių yra“ ir tt. 
Juk visi žinojo, kad šitas pa
rengimas nėra “Jurgio-Spur- 
gio“ parengimas, bet yra mū
sų spaudos palaikymo, mūsų 
judėjimo palaikymo. Mums 
nesvarbu turėti gerus laikus, 
bet mums svarbu, kaip ir vi
soms sriovėms, pasidaryti po
litinės ir medžiaginės paramos 
tokiuose parengimuose vieną 
sykį į metus. Taip ir yra su 
visu mūsų judėjimu, kad da
lis draugų atsiduoda ant kitų 
valios, o kiti tik pasireklamuo
ja, pasididžiuoja ir ant baltos 
popieros parašo, uždėdami 
tašką.. .

Pats didžiausias, nepateisi
namas, trūkumas buvo šiame 
parengime, tai trūkumas dar
bininkų iš kolonijų. Tas rodo 
tik mūsų silpnumą, o kas bū
tų, jei reikėtų svarbesnės tal
kos ?

Gaila buvo žiūrėti į saviš
kius draugus, kurie dirbo 
pirm pikniko keletą dienų ne
miegoję, o kitų kolonijų drau
gai linksminosi.

P h i ladelphiečiai draugai, 
kaip Masionis, Urlakis, Va- 
lantas, Mickus, Papeliučka, 
Butvilą, Balčaitis, Zakarevi
čius ir kiti sunkiai nusidirbo 
prie sunkaus darbo. Draugai 
baltimoriečiai gerą būrį darbi
ninkų davė ir visi gerai dirbo. 
Iš Brooklyno gerai dirbo d. 
Nalivaika, Valatka; pagelbė
jo Weiss ir dar keli. Per ma
ža buvo iš Brooklyno darbi
ninkų. Chesteris labai mažai 
pagelbėjo. Prie maisto visos 
draugūs sunkiai nusidirbo, 
niekam nebuvo galima pava
duoti. Tai kaip galima patei
sinti šį trūkumą? Philadel- 
phiečiai jo neišgyvens. Nebus 
sėkmingo veikimo, jei nebus 
bendros kooperacijos, bendros 
talkos, gero draugiškumo mū
sų visam judėjime. Nuo to ir 
kenčiam.
Kaip Kas Ką Pasidarbavo Del 

Šio Parengimo?

Drg. Gegžnas suorganizavo 
dubeltavą busą ir išplatino 12 
įžangos laimėjimo serijų—252 

tikietuku. Jisai sumušė visų 
rekordus. Drg. Gegžnas kiek
vieną metą pasidarbuoja mū
sų parengimams.

Drg. Tabūnas suorganizavo 
vieną busą ir išplatino apie 65 
tikietukus. Abudu šie draugai 
turi biznius, saliūnus, ir abudu 
gerai pasidarbuoja mūsų ju
dėjimui.

Man pačiam prisiėjo išve
žioti plačiai platinimui tikie
tukus, ir pasirodė, kad apie 
65 pakeliai buvo išvežiota ir 
iš jų su manim parsidavė už 
$164 su centais. Nauji skaity
tojai gerai pasidarbavo, ypač 
d. Michell, kuri išplatino 2 pa
kelius ir da sako, kad būtum 
pridavęs 2-3, būčiau išplati
nus. Sekanti išplatino po 3 
pakelius: šapranauskienė ir 
Poška; po 2 pakelius: Banio
nis, Stankus, Urbonas, Macy; 
po 1 pakelį: Meškauskas, Meš
kauskienė, Šapranauskas, Gid- 
vilienė, Lukoševičius, Potienė, 
Petkus, Bačanskas, Balch, Ra- 
kickienė, Kiršauskas, Bakšys, 
Ničienė, Aigelis. Kiti po pusę 
ir kelis tikietukus išplatino.

Antra, drg. Ramanauskienė 
išnešiojo apie už $100 pakelių 
ir veik visi išplatinta; ji turi 
vardus.

Daug yra “Laisvės“ skaity
tojų, mūsų judėjimo rėmėjų, 
kurie tik laukia atvažiuojant,' 
pagelbsti platint tikietus ir 
patys aukoja. Tai metodą .po 
namus. Po namus važinėjant, 
vaikščiojant daug yra naudos, 
tai tikras masinis veikimas, su
sisiekimas su darbininkais, 
simpatikais.

Jei po kolonijas didžiuma 
draugų ir draugių būt pasiekę 
“Laisvės“ skaitytojus, narius, 
ir jei tą būt padarę philadel- 
phiečiat, tai pikniko pasek
mės būt buvę geriausios.
Su Busais Šįmet Buvo Daug 

Geriau

Išleista daugiau dubeltavų 
busų. Bušai ėjo iš 10 vietų, po 
45c į abi pusi. Visi manėm, 
kad šiemet būsai duos didelių 
nuostolių, bet ne. South pusėj 
dd. Tureikienė su Gružausku 
išsiuntė daugiau busų šiemet; 
North pusėj dd. žilinskas-Mi- 
kitas gerai tvarkė busus; d. 
Banionis iš N. W. pusės sėk
mingai išleido' dubeltavą bu- 
sa; Frankforda ir Richmonda 
tvarkė dd. Alice Urlakiutė, 
Feliksas Urlakis ir Poška, jie 
tvarkingai išleido savo busus; 
South-West, Pieta ir Klimai 
išleido dubeltava busa; veik 
iš visur išėjo dubeltavi busai, 
išskyrus 3, kurie buvo pavie
niai. Busus telefonu tvarkė 
Šmitienė. Nuo busų pasiliko 
net $23 pelno. Tiesa, buvo 
vargo žmonėms, bet patys 
žmonės kalti, nenorėdami lip
ti užimti paskutines sėdynes, 
o tas daro nuostolių. Kitais 
metais pakelsim fėrą, tai kad 
ir truks, galima bus leisti. Ki
tais metais būdavo nuostolių 
virš $30.—40.

Prie maisto labai daug pa
sidarbavo pirm pikniko Ra
manauskienė, Potienė, Dep- 
kunas, Rainys.

Sunkiai pagelbėjo subuda-

Pavogė 500 Stiklų

Kas metas ant “Laisvės“ 
piknikų žmonės vagia stiklus. 
Šimet nupirkom 1,000 stiklų, 
o iš jų 500 pavogė. Tai gėda 
tiems žmonėms, kad jie apva- 
ginėja patys save, juk darbi
ninkai suvažiuoja, bet vagi
šių nežinom. Tur būt niekur 
taip nėr, kaip Philadelphijoj!

Jei “Laisves“ piknikas bus 
toj pačioj vietoj kitais metais, 
tai bus tarp 15,000 ir 18,000 
žmonių.

Ant pikniko buvo geriausia 
nuotaika; žmonės labai links
mai praleido laiką. Visi pa
tenkinti.

Ilgokai aprašiau šį pikni
ką, nes jis daug paliečia mūsų 
bendrą veikimą, trūkumus ir 
kitus dalykus.

Apie programą buvo rašyta.
Gal kitais metais viskas bus 

geriau.
A. J. S.

Draugai, Kur jūs Nuvažiavot?

Kadangi jų Olympia Parko 
draugija yra nutarus neišran- 
davoti parko del svetimtaučių, 
tai jie jau ir vykdo gyveniman 
savo tą nelemtą nutarimą— 
dar ir su magaryčiomis, ir 
kaip žioplai.

Visi, kas tik skaito “Lais
vę“, patėmijo, kad jie buvo 
surengę Labor Day didelį pik
niką ir buvo pridarę galybes 
tikietų, kuriuos jų kolegos 
platino po visas apielinkes 
kolonijas, pardavinėjo' tiem, 
kas tik pirko, be skirtumo 
tautos ar rasės, tai yra, tarp- 
tautiškai. Taipgi ir per radio 
visus iš visur kvietė.

Na, kada atėjo pikniko die
na ir iš mūsų kolonijos nuvy
ko kelios mašinos. Buvo dvi 
poros jaunų ženočių ir vienas 
vaikinas. Bet jie buvo maišy
ti tautiškai. Mano duktė yra 
vedus su portugalu, žinoma, 
tamsios išvaizdos draugu. O 
vienas lietuvis yra vedęs su 
lenke, o dar vienas vaikinas, 
irgi lietuvis sykiu buvo.

Kada jie įėjo į parką, tai, 
žinoma, pirmiausia nuėjo į 
skiepą užsikąsti ir išsigerti, o 
paskui išėjo ant porčių prie 
svetainės ir jau norėjo eiti pa
sišokti. Bet tuo tarpu priėjo 
prie jų koks ten jiems nepa
žįstama žmogus ir persistatė 
save tvarkdariu to parko. Sa
ko angliškai į juos: “Aš ma
tau, kad visas šis jūsų bunčius 
yra nevietiniai ir nepriklau
santi prie šio parko, todėl tu
rite kuogreičiausia iš čia išsi
nešti. Aš jums duodu 15 mi
nučių laiko.“ Ir nuėjo nepaaiš
kinęs, del kokios priežasties 
jie ten negali būti.

žinoma, tie jauni žmones 
nusistebėjo ir nuėjo nuo por
čių, ant suoliuko atsisėdo ir 
laukia, kas bus toliau. Už 
trumpo laiko vėl ateina tas 
pats žmogus ir užbliauna gar
siai, kad turite nešdintis, ba, 
girdi, bus su jumis trubelis ir 
nuėjo, žinoma, šie jauni žmo
nes susėdo į savo mašinas ir 
išvažiavo.

Atvažiavę į mūsų kliubą, 
jie pirmiausia priėjo prie ma
nęs ir garsiai klausė, ką tas 
reiškia, kad juos šiandien iš
varė iš parko. Girdi, mes jau 
ten ne pirmą sykį buvome ir 
niekados to nebuvo, kaip

BAYONNE, N. J.

nepritars streikierių reikalavi
mams ir ims skebų duoną, tai 
jų krautuvės bus pikietuoja- 
mos. Jei tas negelbės, tai šalia 
tokių krautuvių kepyklų unija 
atidarys savo krautuves su vi
sokiu maistu. Streikieriai ir 
unija pasiryžę vesti kovą del 
savęs ir del visų žmonių už 
švaresnę ir geresnę duoną iki 
pilnos pergalės. Mūs, Bayon- 
nės lietuvių, priedermė pa
remti streikierių prašymą.

Streikierių Simpatizatorius.

Žinios Iš Kepyklų Streiko

Iš streiko eigos atrodo, kad 
kepyklų savininkai greitai bus 
priversti priimti streikierių 
reikalavimus. Algų klausimu 
jau beveik sutikta, bet bosai 
labai bijo unijos. Ypač bosų 
dvasinis vadas Krause yra di
delis unijos priešas. Jeigu 
streikieriai laikysis taip vie
ningai, kaip iki šiol, tai be abe
jonės bosai bus priversti pri
pažinti uniją.

Kaip pasirodo iš paskiau
sios streikierių komiteto ir 
kepyklų savininkų konferen
cijos, kurioj dalyvavo nekurie 
miesto valdininkai, bosai, kep
dami duoną su skebų pagelba, 
turi didelius nuostolius, nes 
kepyklų savininkai į krautu
ves pristato duoną ir visokius 
pyragaičius nupiginta kaina, 
kad tik krautuvninkai imtų 
skebų darbo duoną. Pavyz
džiui, krautuvninkams da
bar duoda ant duonos pelnyti 
5 centus, ant tuzino pyragai
čių—5 centus, ant tuzino 
“rolls”—7c. Vadinasi, ne tik, 
kad skebams moka daugiau 
algos, bet ir ant produktų 
daug mažiau daro pelno. Reiš
kia, kepyklų savininkai su po
nu Krause priešakyje pasiryžę 
sulaužyti streiką.
Streikierių ir Kepyklų Unijos 

i Atsakymas į Bosų 
Užsispyrimą

Pirmiau šia streikuojanti 
darbininkai prašo Bayonnės 
žmonių, ypatingai moterų, kad 
jos reikalautų krautuvininkų, 
kad duona turi būt su unijos 
ženklu, o jei krautuvės savi
ninkas ima skebų darbo 
duoną, tai nepirkti ir kitokių 
produktų iš jo. Bayonne yra 
daug u n i j inių kepyklų, 
kur galima gauti geresnė duo
na—švariau ir sveikiau pada
lyta. Galite tiesiai pirkti duo
ną streikierių krautuvėj, 456 
Avė. C, arba praneškite strei
kierių krautuvei ir tamstoms 
pristatys duoną ar pyragaičius 
į namus. Kurie krautuvininkai

Laisvoji Sakykla
Apie Worcesterieciu “Progresą”

šiandien. Aš jų klausiau, gal 
jie ten kokį trubelį darė, ar 
ką. Jie atsakė, kad nieko pa
našaus nedarė. Aš žiūriu, gal 
girti, bet taipgi ne. Aš jiems 
atsakiau, kad aš irgi nesu
prantu, ką tas reiškia.

Bet aš paskiau dasiprotė
jau, atsiminiau worcesteriečių 
tą šovinistinį nutarimą. Mat, 
tame jaunuoliu bunčiuje buvo 
maišytų tautų žmonės, o dar 
mano žentas yra tamsios iš
vaizdos, kas jiems ir įkrito, 
kaip pipiras į akis.

Ar taip, ar įspėjau? Wor
cesterieciai, jūs mūsų senieji 
draugai, malonėsite man pa
aiškinti per “Laisvę.“ Mes, 
hudsoniečiai, labai jus apgai
lestaujame, kad jūs nuvažia
vote į tokią poziciją ir mes vi
si baisiai pasipiktiname jūsų 
šiuo pasielgimu ant Labor 
Day. Kur gi jūsų komunistiš
kai darbininkiškas protas išsi- 
mufino, kad jūs taip atbulai 
nu progresavote ir taip pradė
jote elgtis? Kas su jumis pa
sidarė? Ar jūs nustojote su
prasti ir tą, kad skirtumo dar
bo žmogui nėra, ar jis bus juo
das, ar baltas, ir kokios tau
tos jis nebūtų, vistiek jis yra 
mūsų brolis ir draugas? Ar 
jūs ir to nežinote ir nesupran
tate, kad dabar jaunoji karta 
jau irgi nesiskirsto į tautas, 
bet maišosi ir apsiveda bile su 
kuo ?

Na, dabar, žiūrėkite, mano 
duktė yra vedus su kitatau
čiu, dar ir tamsios spalvos jau
nuoliu. Bet jie gražiai sugyve
na. Tai dabar, pagal jus, ka
da mes važiuojame į pikniką 
arba šokius, tai turime jį ats
kirti. O jeigu to nepadarysime, 
tai ir mūsų duktė negali pas 
lietuvius lankytis. Tai kur gi 
čia jūsų protas, draugai? Jūs 
tik tą pagalvokite. Mes jus 
kviečiame, draugai, grįžkite 
prie savo senos idėjos. Sustoki
te ožius varinėję prieš savo 
klasės reikalus. Argi jūs ne
matote, koks juodas debesys 
keliasi prieš darbo klasę visa
me pasaulyje ir kad mes turė
sime trumpoje ateityje stoti 
ant barikadų prieš juodąjį fa
šizmą, kaip kad šiandien mū
sų broliai Ispanijoje galvas 
guldo? Na, ir kurgi jūs būsite 
tada, su kuo gi jūs eisite, jei
gu dar laikysitės šio savo ne
lemto nusistatymo?

žiūrėkite, kodėl gi mes, 
hudsoniečiai, niekados nepa
darome klaidingo pakrypimo, 
bet visados stovime, kaip mū
ras, po komunizmo vėliava ir 
visada darbuojamės nepras
čiau už kitų kolonijų draugus. 
Taigi, mes labai norime, kad 
ir jūs, worcesterieciai, taipgi 
ir kitų’ kolonijų draugai, mus 
pasektumėte.

Draugiškai,
M. Perednis.

DIDELIS NUPIGINTAS

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Dviejų dolerių vertes knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
. Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaitytu
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę“ ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1816 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.
1 "i '■ .... .. ......-

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

SO. BOSTON, MASS.

DIDELIS IRI LINKSMAS BANK1ETAS
(engia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisvės” Naudai

Subatoje, 3 Dieną Spalio (October),
LIETUVIŲ SALĖJE

E ir Silver Sts. South Boston

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

voti barus subatoj Bulauka, 
Butvilas, Griciunas, Sabastija- 
nas, Masionis, Tureikis ir kiti 
draugai.

Draugai Merkiai labai daug 
prigelbėjo bendram prirengi- 
me pikniko.

Apart suminėtų darbininkų, 
širdingai ir veikliai dirbo šie 
draugai : Scotch, Chapelis, 
Potas, Lamsargienė, Balčaus- 
kienė, Žilinskienė, Valantienė, 
Misikonis, Misikonienė, Kun- 
sevičienė, Baranauskas, Gri- 
ciunienė, Karpavičius, Karpa- 
vičienė, Urbonas, Vaitkus, 
Butvilienė, Ripinskas, Urlakie- 
nė, Lastauskas, ir kiti. Atlei
skite, jei kitų nepažymėjau, 
nes sunku visus atsiminti. Mes 
rengėjai sveikinam ir dėkavo- 
jam visiems darbininkams, 
kurie kooperavosi ir pagelbė
jo surengti šį didžiulį paren
gimą. Tai buvo organizuo
tas darbas.

Onesime Lartigue (kairėj) išsėdėjęs Velnio Salos kalė
jime šešerius metus nekaltai. Dešinėj jo advokatas. (O 
kiek metų nekaltai kali Tamas Mooney su Billings?)

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

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

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

čiepų {leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
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Šis Tas Apie Spaudos 
Vajus, Jų Reikšmę

Ir Pasekmes

AntracL, Rugsėjo 29, 1936

(Pabaiga)
Yra ypatingo charakterio 

žmonių, kurie piktai kalba, 
išmetinėdami, smerkdami dar
bininkišką judėjimą, keikia 
mūsų spaudą abelnai. šitokia
me atsitikime, nepaisant, kaip 
tu žmogus pasiųstum, vistiek 
neturi karščiuotis, 
rimtai, duok 
kad jis pats 
sikritikuoti.

Labai jie 
paklausi, kodėl tautininkai ne
pajėgė išleisti dienraščių? Ko
dėl pas juos toks menkas pra- 
silavinimas ? Kodėl didžiuma 
jų prastai vartoja lietuvių kal
bą? Kodėl jie nepajėgia išleis
ti knygų, nepajėgia įsteigti 
apšvietos priemonių ? Palygi
nimą tokiems darai apie mūs 
dienraščius, organizacijas, pa
žangą kalboj, rašyboj ir masi
nio judėjimo reikšmę. Tauti- 
ninkaLant šių atsakymų labai 
sarmatinasi, susimaišo.

Šiuos aiškinimus labai rei- 
‘ kita išmokti daryti, kad žmo
gaus neįžeistum. Mandagi kal
bai pastaba ir žmogaus pager
bsimas daug ką reiškia agita
cijoj. Piktumu, žiaurumu 
neįtikinsi žmogaus ir nieko 
nelaimėsi, nepaisant koks tu 
žindvas būtum. Iš pradžių ir 
aš (pykdavau, rodos, turėtum 
plytgalį ir mautum į tą susi- 

kaip 
kaip 
o tai

Kalbėk 
tokių klausimų, 

save pradėtų su-

nusimena, kaip

raugusį veidą, bet vėliau, 
apsibratau, tai išmokau, 
jį nmtildyti, užinteresuoti, 
didejis darbas. Turi tokiam 
aiškinti jau iš giliau, parodyti 
skirtumą tarp dienos ir nak
ties; turi vartoti visokius bū
dus, kad jis pamatytų galįs 
daugiau iš tavęs sužinoti, pa
simokyti, tada jis pasiduos ta
vo kalbai ir rimtai ims svars
tyt apie užsirašymą laikraš
čio.

Daug mūsų draugų tuojaus 
pradeda vartoti agitaciją su
maišydami su komunistinėm 
frazėm; pradeda mokyti apie 
komunizmą, Komunistų Inter
nacionalą. Nepaisant, ką mes 
kalbam, vistiek bus apie tą 
patį. Galim aiškinti keletą 
valandų, dienų ir naktų, nesu
minint kampanijų, Komunistų 
Partijos rolės, bet praktikoj 
bus tas pats; vėliau atviriau 
bus galima aiškinti. Tiesa, 
randasi ir tokių žmonių, kurie 
nusimano ir žino apie komu
nistinį judėjimą. Tokiems ne
reikia bijoti ir aiškinti atvirai 
visą mūsų judėjimą sąryšyj 
su komunistine direktyva. Bet 
tada! ją reikia sulyginti ir su 
kapitalo sistemos direktyva, ir 
parodyti klasių kovą, paremtą 
istorinio materializmo pama
tais.

Daug būt galima duoti pa
lyginimų del vajaus agitaci
jos, bet ji daugiau priklauso

nuo kiekvieno sau išsidirbu
sios metodos.

Mūsų vajai 
mentu, daugiau 
negu bandymu 
naujų skaitytojų. Naujų skai
tytojų bus galima gauti daug 
daugiau, jei vajai pataps or-i 
ganizuoti apskričiais, pavienių 
organizacijų kolektyvais ir pa
našiai.

paremti senti- 
ant “pointų“, 

gauti daugiau

! BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks 2 d. spalio. Pas 
drg. O. Mikalajūnienę, 47 Hazel St. 
Pradžia 7:30 v. v. Drauges, šis susi
rinkimas bus gana svarbus, nes tu
rime daug svarbių reikalų atlikti. 
Tad visos moterys esate kviečiamos 
dalyvauti šiame susirinkime. Taip pat 
reikės išrinkti darbininkių dirbti 
piknike, kuris įvyks sekmadienį, 4 
d. spalio. Kaminsko giraitėje. Vie- 
jpas iš svarbių uždavinių, tai gavi
mas naujų narių į moterų skyrių. Aš 
niekad neabejoju, kad draugės ne
pamirš savo pareigų ir atsives nau
jų narių į šį susirinkimą. Pasisteng- 
.kime 
'giau 
lūs.

keletą piniginių dovanų nau
jiems skaitytojams. Aš manau, 
kad bazaras Philadelphijoj 
surengtas su kooperacija Che- 
sterio, Readingo, Eastono ir 
Baltimorės, duotų geras pa
sekmes. N. J., Delair, River
side, Burlingtonas, Camden ir 
kiti prisidėtų. Čia būt didelis 
darbas, bet visiems dirbant, 
nebūt didelis. Veik pavėluota 
toki dalykai, bet juos reikėtų 
atsiminti kitais metais. Lietu
viai “Laisvės“ skaitytojai, mū
sų judėjimo simpatikai auko
tų įvairių daiktų 
tas klausimas yra 
Apskričio ir visų 
duotis jį kelti.

Spaudos vajai,
nevrai prieš Smetonos 
kusį fašizmą, ir 
siųstus, 
agentus, 
nori ant 
naudotis 
ventojų
siunta, bet jis amžinai negy
vuos. Mūsų idėjos sunaikins 
didžiausias fašizmo kanuoles 
ir paliuosuos pasaulį ant visa
dos, sudaužant paskutinę ka
pitalizmo tvirtovę.

A. J. Smitas.

ark, N. J.
Visų narių yra būtina pareiga da

lyvauti šiame susirinkime, nes turi
me daug neužbaigtų reikalų.

Sekr. V. J. Kasparas.

padengti.
Ar Ištikro Ne Visi Gali Gaut 

Skaitytojų?
štai pereituose metuose phi- 

ladelphietis drg. V a c 1 o v a s 
Scotch pagelbėjo 
naujų skaitytojų, 
jis sakė: 
gausiu i 
bandysiu, 
suks.“ 
Scotch 
rodė ? 
Scotch 
agitacija, ganėtinai mokėjo iš
aiškinti žmonėms reikalus, lie
čiančius mūsų judėjimą ir da
bartinę pasaulio situaciją. 
Drg. Scotch gavo pereituos 
metuos 5 metinius naujus skai
tytojus. Na, o kas būtų, buvę, 
kad būt atsiradę 10-15 tokių? 
Nereikia nei aiškinti. Drg. Pa- 
peliučka stengėsi ir pats savo 
pinigais užrašė 2-3 naujiems 
skaitytojams. Gal draugas ir 
atgavo pinigus, bet tas rodo, 
kaip kiti draugai stengėsi pa
dėti. Kiti draugai pagelbėjo 
atnaujinti keletą skaitytojų, ir 
gi buvo lengviau. Bet pats 
sunkiausias darbas, po plačią 
Philadelphiją ir jos apielinkes 
aplakstyti, teko veik vienam. 
Tai tokia vajų padėtis.
Philadelphijos su Apielinke 
Šiemet Vajus Turi Būt po ALI 

DLD 6-to Apskričio Vardu
Visos ALDLD 6-to apskri

čio kuopos būkite prisirengę 
šiemet su vajum. Gaukit nau
jų skaitytojų ir 
siųskit ALDLD 6 Apskričiui. 
Turi dirbt mūsų 
taip, kaip sėkmingai dirba del 

i“ pikniko. Aš šiemet 
savo 

noriu

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

man gauti 
Iš pradžių 

“Velniai žino, kur aš 
skaitytoją, na, ale 
, juk sprando nenu- 

Teko išeiti su drg. 
ir pavažinėti. Kas pasi- 

Pasirodė, kad drg. 
buvo labai tinkamas su

bazarui. ši- 
bendras
kuopų

6-to
už-

tai yra

Būnant man šiemet “Lais
vės“ piknike Brooklyne, drg. 
Dobinis pareiškė: “žinai, 
drauge, mano kolektyvas štur
mavo, bet turėjau neužmiršti 
ir drg. Stripeikos, nes jis man 
pagelbėjo anais metais.“ Dar 
kitas draugas iš N. J. vajinin- 
ky pasakė, kad pas juos vajai 
nesą teisingai vedami.

Čia nesvarbu, kaip jie buvo 
vedami, bet jie buvo vedami 
“pointais“ sumušti oponentus 
ne tik N. J., bet ir kitur, nes 
psichologiniai taip buvo agi
tacija vedama, o tas sutrukdė 
gauti naujų skaitytojų laike 
vajaus. Mano supratimu, laike 
vajaus turėtų susigrupuoti lie
tuvių teritorijos proporciona- 
liai, pavyzdžiui, Mass, ir Con
necticut pasidalinti proporcio- 
naliai ir iššaukti vieni kitus į 
kontestą. Apie New Yorką- 
Brooklyną viena armija su 
N. J., tai yra, New Yorko ir (“Laisvės 
New Jersey kolonijos galėtų 
išstoti prieš Pennsylvanijos ar
miją. Ir jei tradiciniai mūsų 
judėjimo draugai įpras lenk
tyniuoti, tada batalija gali at
sidaryti didelė ir vajus gali 
būti pasekmingas.

Šitos organizuotos jėgos 
mokės sutvarkyti vajus taip, 
kaip išmoko susitvarkyti masi
nius piknikus.

Niekas gal netikėtų tokioms 
sąlygoms individualiai dirbti, 
kaip kad man prisiėjo dirbti 
Philadelphijos m i 1 ž i niškam 
mieste, kurio teritorija didelė 
ir kurioj lietuviai išsimėtę pla
čiai. Daug buvo tokių dienų, 
kad per vieną dieną prisieida
vo padaryti po 300-400 mylių 
—nuo 8 vai. iš ryto iki 12 vai. 
nakties. Per vajų padariau 
apie 4,000 mylių su mašina, 
turėdamas išlaidų $179. Jei 
žmogus būtum kokiame sėk
mingam biznyje, arba nuola
tiniai dirbtum su geroka alga, 
tai galima būtų kentėti, bet 
visada negalima to padaryti. 
Vienoj vietoj kovojame prieš 
išnaudojimą, gi kicoj vietoj 
per daug vienas kitą išnaudo
jame. Taip negalima dirbti, 
ir ne tik aš vienas, bet yra 
daug tokių, kurie taip mano. 
Kas kita mažuose miesteliuo
se. Argi nebūtų lengviau, pa- 
sekmingiau darbuotis organi
zuotai, bendrai? Ir tokių iš
laidų nebūtų; o jei ir jų būtų, 
tai reikėtų organizacijai jas

atnaujintus

apskritys

ma- 
padu- 

prieš jo at- 
palaikomus visokius
monelninkus, kurie 
toliaus viešpatauti ir 
Lietuvos ir jos gy- 
parama. Fašizmas

APIE ATVYKIMĄ
AMERIKON

CLEVELAND, OHIO
“Laisves’* ir “Vilnies” skaitytojų, 

susirinkimas įvyks penktadienio va
kare, spalio 2-rą, 7:30 vai. Lietuvių 
Darb. Svetainėj, 930 E. 79th St. 
Draugės ir draugai, būkime visi 
šiame susirinkime, kad kuo geriau
siai prisirengtum, kad šiemet Clove-I 
landas į vajaus frontą stoja organi
zuotai.

Nuoširdžiai Kviečia Vajininkai.
(229-230)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. men. susirinkimas 

įvyks penktadienį, spalio 2-rą, 7:30 
v. v., 3014 Yemans. Visi nariai bū
kite laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, taipgi gausit knygą 
“Gamta ir žmonės”.

A. Varaneckiene, Fin. Sekr.
(229-230)

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

su užkandžiais ir kitokiais pamargi- 
nimais. 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 
avo draugų. Taipgi kviečiame ir iš 
pielinkės draugus dalyvauti.

Kom.
visos būti laiku. Turėsime dau- 
laiko apkalbėti ir kitus reika-

Sekr. O. Girnienė.
(229-230)

DETROIT, MICH.
LDS r 86 kp. nariai įsitėmykit.. 

Kuopos susirinkimai perkelti iš ket
virtadienio į pirmą sekmadienį 
vienio mėnesio. Tad sekantis 
rinkimas Įvyks spalio 4 d. 2-rą 
pietų, 
laiku.

.1035 Caniff. Visi nariai

A. Vara neck i en e, Fin.

NEWARK, N. J.
Sietyniečiai malonėkite ateiti į 

choro pamokas. Pradėjom mokytis; 
|komišką operetę, kuri yra puiki, bet 
;sunki operetė. Tad šalin ypatiškumai 

J ir pirmyn Sietynas!

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and GriD 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

kiek- 
susi- 

v. po 
būkit

Sek r.

Org. O. Stelmokaitė.
(229-230)

NEWARK, N. J.
8 kuopos susirinkimas įvyksLDS

d. spalio, 8 vai. vakaro, Šv. Jurgio'1
svetainėje, 180 irew York Ave., New-

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

7 ■- •' mKžS®?ja

Vaizdelis iš priimtuvių, kurias Maskva suteikė SSSR 
orlaivininkams, aplėkusiems 5,600 mylių be sustojimo 

šiaurius.

grieštai atsisakau 
vardą, ne todėl, 
pasitraukt nuo to darbo, bet 
todėl, kad mano sveikata ir 
lėšos prie to nedaleidžia. Phi
ladelphijoj gerais vajininkais 
gali būti šie draugai: Scotch, 
Papeliučka, Potienė, Rama
nauskas, Ramanauskienė, Tu- 
reikienė, Valantai, Misikoniai, 
Rainys, Bulauka, Baranauskai, 
Griciunai, Danelius, Urbonai, 
Urlakienė, Vaitkus, Butvilai, 
Klimai, Pieta, Masionis ir kiti 
draugai ir draugės.

Šiemet, tikiu, kad drg. Mer
kis pagelbės vajui. Drg. Mer
kis pastaruoju laiku širdingai 
veikia mūsų tarpe. Mes džiau
giamės draugų Merkių veikla.

Baltimorėj, Chesteryj, Kaš
tone, Readinge yra nemažai 
gerai prasilavinusių mūsų dd., 
kurie veik visi tinkami prie 
vajaus darbo.

Visi 6-to Apskričio 
draugai miestuos 
mų, kooperuokitės 
įrodykite kitiems, kad organi
zuotas vajus turi 
nis, svarbesnis, už atskirų as
menų reklamaciją. !
Ką Dar Mes Turėtume Daryti

Laike Vajaus?
Mano supratimu, visų kolo

nijų draugai turi gauti pla- 
1 čiausių organizacijų narių ad
resus, susigrupuoti teritorialiai 
ir eiti po stubas, ir neužmiršti 
literatūros. Prie to, Baltimorėj 
ir Pittsburghe ir kituose mies- 
Ituose turėtų nuvažiuoti po vie
ną iš “Laisvės“ štabo agitato
rių ant poros savaičių, ypatin
gai į Baltimore, nes ten drau
gai to pageidavo senai. Dieno
mis galėtų rašyti į “Laisvę“ 
o vakarais po 2-3 vai. eiti j ieš
koti naujų skaitytojų. Būtų ge
ros pasekmės. Viena, kad 
draugai susipažintų su agita
cija, o kita, tai prie svetimo 
agitatoriaus greičiau ir užsira
šytų dienraštį.

Ten nereikia važiuoti, kur 
lietuvių mažai gyvena, ši pas
taroji rekomendacija turėtų 
prigyt ir būt vartojama, kitaip 
mes stovėsim ant vietos. Vie
tos draugai sutvarko adresus, 
arba parūpina mašiną, dar nu
rodant, kur greičiau galima 
gauti skaitytojas. Manau, bū
tų pasekmės.

Apskričiai turėtų rengtis 
prie bazarų ir paskirti ant jų

dėti 
kad

ribose 
ar ant far
su vajum ir

būt ryškės-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
•i 

saika, pareiškėjas turi pareik
šti sekančias žinias:

a) Visas žinias apie save, 
kaip tai: adresą, užsiėmimą, 
kiek laiko gyvena Amerikoje, 
kur ir kada įgijo Amerikos pi
lietybę ir tt.

b) Tiksliai nurodyti iš k u r 
žino, kad prašytojas paso yra 
gimęs Amerikoje,

c) Nurodyti tikrą savo gimi
mo vietą ir laiką,

d) Nurodyti del kurių prie
žasčių negalima gauti tikslias 
metrikas iš miesto valdybos,

e) Visas . žinias apie prašy
tojo gyvenimą Amerikoj ir apie 
išvykimą iš jos.

Swedish American Line.

burtininkų seimas

TRENTON, N. J. — At
sidarė suvažiavimas Ameri
kos Bartninkų Sąjungos, 
gyvenančių iš apgaudinėji
mo, žiūrint lengvatikiam^ į 
delnus, į stiklo “boles” ir kt. 
“pranšaujant” jiem ateitį.

Waco, Texas. — Po smar
kių liūčių, Brazos upė pakilo 
43 pėdas augščiau paprasto 
savo lygio. Tūkstančiai 
žmonių apleido namus. Įve
sta karo stovis.

(229-230)
WILKES-BARRE, PA.

A. K. Partijos vietos skyrius ren
gia dideli parengimą su šokiais su-į 
kėlimui finansų prezidentinių rinki-, 
mų kampanijai, šis parengimhs įvyks 
3-čią d. spalio (October), Darbinin-i 
kų Centre, 325 E. Market St., p ra-j 
džia 7 v. v. Kaip vietos, taip ir pla
čios apielinkes publiką kviečiame' 
skaitlingai dalyvaut, atsilankę, sma-į 
giai laiką praleisit ir tuom pačiu Į 
kartu paremsit partiją šiuose rinki-1 
muose. i

Rengėjai. Į
(229-230) i

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—3 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tol. StaKR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Likusiu Knygų Išpardavimas
“Aušros” knygynui užsidarius, pas mane dar liko kai 
kurių knygų, kurias norėčiau greitu laiku išparduoti. 
Perkant knygų nemažiau kaip už $10.00 pilną sumą, 
duosime 25% nuolaidos. Taip kad vietoj čia pažymė

to dolerio—prisiųskite tiktai 75 centus.
Jeigu norėtumėte gauti kitokių knygų, kurių čia nerasite 

pažymėtų, apie jas prašome atsiklausti laišku.
1. Lalio Pilnas žodynas—Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių Kalbos, 

pusi. 1274 apd. (turim vi ai mažai), kaina $12.00.
2. Lithuanian Self Instruction—anglams ir čiagimiams lietuviams 

mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50c.
3. Naujas Angliškas-Lietuviškas kišeninis žodynėlis, pusi. 231. $1.00.
4. Kišeninis žodynėlis—Lietuvių Anglų—Anglų Lietuvių kalbos, apd. 

p. 151. Kaina $1.00.
5. Mano Gydymas Vandeniu, garsioji Kneippo knyga, paveiksluota, 

pusi. 224 Kaina $1.50.
6. Namų Daktaras—Dr. Karaliaus receptų knyga, pusi. 174. $1.25.
7. Namų Daktaras—vylų ir moterų ligos, pusi. 160. Kaina 50c.
8. žinynas, visokių žinių ir informacijų knyga apd. pusi. 982. $2.50.
9. Valgių Gaminimas ir Nan ų Priežiūra. Pamokinimai, kaip gamin

ti valgius, ir gėrimus, pu 1. 172. Kaina $1.00.
Naujas Pilnas Orakulas—burtų, monų ir delnažinystes knyga, pa
veiksluota, pusi. 414, dideli formato, apd. Kaina $3.50.
Bedievių šventraštis, 300 bedieviškų paveikslų, daug antireligiškų 
raštų, apd., didelio formai o, apie 1,000 pusi. Kaina $5.00.
Etimologija—šerno, paveiksluota, apdaryta, daug įdomių riištų, 
pusi. 1667. aina $4.00.
Geografija—šerno, pusi. 469, paveiksluota, apd. Kaina $3.00.
Tikėjimų Istorija, parašė prof. Sauseyo, prigelbstint kitiems moks
lininkams. Nepaprastai įdomi knyga. Paveiksluota, pusi. 1086, 
apd. Kaina $2.50.
Gyvenimo Mokykla, svarius pamokinimai gyvenime, pusi. 235,

Kaina $2.50.
16. Rynias-Emil Zolo garsusis romanas apie Rymą. Pusi. 432, apd. 

Kaina $2.50.
17. Andersono Pasakos. Pusi. 409. Kaina $1.75.
18. Iš Tamsios Praeities j šviesią Ateitį—N. Rubakino, apd., pusi. 

220. Kaina $1.00.
Pinigus kartu su knygų užsakymu malonėkite siųsti šiuo antrašu: 

JULIUS MICKEVIČIUS
3148 So. Lowe Ave. „ Chicago, Ill.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

k ■11

A. VELIČKOS ir 0. 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 įsitėmyti 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 Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

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

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.

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

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legaližkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit į J’sų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1681 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

i
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
IŠ Juozo Klimaičio j “Kavos Kantata” Man Atro-

Biografijos dė Tikra Opera, Tėmijant 
Aido Repeticijas

Kai Kurie Mūšy Kūno 
Parazitai

Nelemtoji mirtis ir vėl pa
kirto lietuvį Brooklyno gyven- 

Laisvės” skaitytoją ir 
judėji- 
Juozas

Trum- 
peržvelgsiu

toją, 
rėmėją darbininkiško 
mo. Vėliausioji auka, 
Klimaitis, mirė nakčia 
tadienio į sekmadienį, 
pa is bruožais č 
velionio praeitį.

Drg. Juozas Klimaitis gimė 
1886 metais, Barzdžiuose, 
Skirsnemunės parapijoje, ple- 
cininkų Mikolo ir Marijonos 
sūnus. Jaunas būdamas jis 
dirbo dvare, kaipo kumetis. 
Prieš ėmimą į kariuomenę, t. 
yra 1908 metais, velionis at
važiavo į Ameriką ir visą lai
ką išgyveno Brooklyne. Pir
miausia jis gavo darbą ant do
ko prie aliejaus laivų. Nete
kęs to darbo, jis per ilgą lai
ką buvo be darbo, vienok pra
dėjo mokintis prie kriaučių ir 
patapo prosininku, kuriuo jis 
buvo iki mirties.

Velionio pati, Antosė, mirė 
1918 metais, kuomet siautė 
influenza, palikdama vos 2^2 
metų dukrelę Aldoną, 
dėjo dideles pastangas 
ginti dukrą tinkamai ir 
no pas brolienę ir 
mus.

Juozas Klimaitis 
iš Lietuvos tikintis
vienok gyvenimo sąlygos 
pakreipė darbininkiškon 
sėn. Jis prigulėjo prie 
ALDLD, Amalgameitų Unijos
ir prie Lietuvių Muzikantų 
unijos, kuri, berods, pereitą 
metą likvidavosi. Lietuvoje J. 
K. buvo armonistu, bet atva- 
žiavęs Amerikon prasimokino 
pūsti klarinetą. Jis lankydavo 
darbininkiškus parengimus ir 
niekados neatsisakydavo fi
nansiniai paremti darbininkiš
ką judėjimą.

Velionis paliko didžiausia
me nuliūdime dukrą Aldoną, 
brolį Jurgį, kuris gyvena 
Brooklyne, tris pusseseres, 
Erie, Pa., ir dar keletą toli
mesnių giminių. Jo 
seserys, Monika ir 
Lietuvoje.

Drg. J. Klimaičio
dona Šiuo laiku dirba fabrike. 
Ji yra mylima A. Choro narė 
ir pasižymėjusi dainininkė 
tarpe lietuvių. Ji priklauso 
prie įvairių darbininkiškų or
ganizacijų ir yra veikli jų na
rė.

pas

Tėvas 
išau- 

gyve- 
sveti-

atvažiavo 
žmogus, 

jį 
pu-

LDS,

vyriausios
Ona, mirė

dukra Al-

J. Klimaičio Laidotuvės
Velionis randasi pašarvotas 

graboriaus Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Laidos šiandien, 29 rug
sėjo, 2 vai. po pietų, Alyvų 
kalnelio kapinėse. Prie velio
nio kapo prakalbą pasakys R. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius.

Organizacijų nariai, kuriose 
velionis priklausė, taip pat vi
si draugai ir pažįstami prašo
mi palydėti draugą paskutinėj 
jo kelionėj.

Rep.

Matusevičiaus Radio
Klausykite programos 

stoties WBNX, galingu
iš 

mo 
1000 Watts, 1350 Klcs. Girdi
ma šeštadieniais ir pirmadie
niais 12 vai. per pietus. Iš 
WMBQ, 1500 Klcs. Matusevi
čiaus programa būna antra
dieniais 10 vai. ryto; ketvir
tadieniais—8 vai. vakaro; šeš
tadieniais—9 :30 ryto.

Pasiutęs šuo įkando Wil- 
Kenny, 6 metų, ir Fran

cis Clancy, 7 metų, ties St. 
Michael’s Parochial makykla, 

’ourth Ave. ir 43rd St. Pri
buvus policija šunį sugavo ir 
ušovė. Vaikai sveikstą.

Sekmadienį pasitaikė pro
ga tėmyti Aido Choro repeti
cijas—praktiką “Kavos Kan
tatos”,—kurios buvo generalės, 
bet ne paskutinės. Nors vaidi- 
nimas-dainos-muzika daro pui
kų įspūdį taip, kaip dabar 
yra, tačiau sakoma, kad šią 
savaitę kiekviena diena bus 
praktikų diena skirtingoms 
grupėms ir bent trys dienos 
visam vaidylų—solistų, choro 
ir orkestros—štabui bendrai.

žinoti, 
ne tik LDS 1 kp. nariai 
kviečiami skaitlingiausiai 
susirinkime, bet ir ne na- 
darbininkai turi pilną tei-

VYTAUTAS ZABLACKAS 
Tenoras, klauno rolėj.

Tai ištiesų puikus meno kū
rinys ir nepaprastai sugabiai 
išpildomas, nors, kaip minė
jau, visa savaitė įtemptų prak
tikų pastatys “Kavos Kanta
tos” išpildymą ant tikrai pro- 
fesionalio laipsnio. Aidiečiai 
supranta, kad viso Aido Cho
ro, o sykiu ir kiekvieno atski
ro dalyvio prestižas ir ateities 
veikla mene daug priklausys 
nuo išpildymo šio veikalo ir 
jie stengsis jį pastatyti šimto 
nuošimčių puikume.

Liūdnas Nuotikis

tei-

vėl

Aidiečių smagų ūpą prislė
gė nemalonus nuotikis. Apsi
žiūrėta, kad “Kavos Kanta
tos” nuotakos, dainininkės Al
donos Klimaitės, kuri yra Li
žės šlendrytės rolėje, nesiran
da pamokose. Nėra kam lin- 
kėt: “Džiaugsmo, laimės! 
Džiaugsmo, laimės!”

—Kas gi galėtų būt?
—Ji visuomet būdavo!, 

ravosi choristai.
—Girdėjau, jos tėvas

apsilpnėjo, — pastebėjo kitas.
—Jos tėvas, Juozas Klimai

tis, mirė,—nenoromis, liūdnai 
ištarė kitas. Ir liūdna nuosta
ba, apgailestavimo išsireiški
mai pasklido tarp choriečių. 
Jiems visiems dabar norėjosi 
linkėt jaunajai Aldonai: “Svei
katos, ištvermės! Sveikatos, 
ištvermės!”, tačiau prisiėjo, 
kad ir liūdniem, dainuoti ori
ginalius dainos žodžius. Jie 
įsitikinę, kad meilė darbininkų 
meno ir jausmas didelės parei
gos, kuri stovi prieš josios akis 
šį sekmadienį, suteiks Aldonai 
ištvermės šiuo liūdesio laiko
tarpiu.

Pabaigę pamoką, choristai 
sumetė aukų, papuošimui gė
lėmis Aldonos tėvelio karsto.

Atvyksta iš Kitų Miestų
Gerai, pamaniau sau, cho- 

riečiai atliks savo dalį, bet 
kaip su publikos pareiga? Pri
siminė kartkartėmis pareikš
tas newjersiečių nuosprendis 
skaitlingai pribūti, greatnec- 
kiečių taip pat. Gi iš Shenan
doah, Pa., pribus būrys žy
miausių menininkų, su savo 
paskilbusia chorvede ir kom
pozitore Judzentavičiene. Ne 
arti jiems, bet jie žino svarbą 
tokio veikalo ir Aido Choro 
pajėgą, todėl jie pribus, kad ir

Šio ketvergo vakarą, spalio 
(October) 1 dieną, LDS 1 
kuopos susirinkime, “Laisvės” 
svetainėje, kalbės Dr. Petriką 
apie mūsų kūno parazitus. O 
tas yra visiem svarbu 
Tad 
yra 
būti 
riai
sę būti ir išgirsti mūsų gerbia
mo nario Dr. Petrikos kalbos. 
Nariai turite susirinkti anks
čiau, nes susirinkimas prasidės 
lygiai pusė po septynių (7 :30) 
vakare. Pašaliniai gali kiek 
vėliau sueiti.

Pirm. J. Gaitis.

įmetų sukaktuvių nuo apsivedi- 
mo.

Šio pokilio surengimu dau
giausiai darbavosi dd. Balčiū
nai, “Varpo” keptuvės savi
ninkai. Svečių buvo arti šim
to. Skaniai sutaisytų įvairių 
valgių, taipgi ir gėrimų nesto- 
kavo. Laike vakarienes keletas 
iš susirinkusių pasakė po kelis 
žodžius, linkėdami Sutkam 
gyvent dar 100 metų... Vi
są priėmimo tvarką vedė drau
gė Balčiūnienė; jai pagelbėjo 
Vincevičienė ir Vitienė. Poki- 
lis buvo Sutkų restaurane po 
virš minėtu antrašu.

Rytoj Mašinų Paradas 
. Williamsburge

Trečiadienio vakarą Wil
liamsburge įvyks mašinų para
das, kuris užsibaigs mitingu 
Grand Paradise salėj, kur 
kalbės d. R. Minor, Komunis
tų Partijos kandidatas į New 
York o gubernatorius.

Turintieji automobilius pra
šomi pribūti trečiadienį, 7 vai. 
vakaro, prie K. P. 6-tos Sekci
jos patalpos, 234 Broadway. 
Iš ten automobiliai važiuos 
Williamsburg© gatvėmis, gar
sinant d. Minoro prakalbas 
per garsiakalbį. Apie 8 vai. 
vakare prasidės prakalbos 
Grand Paradise salėj, kampas 
Grand St. ir Ilavfemeyer St. 
Ateikite pasiklausyti.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Komunistė Kalbės per Radio

Iš Tamkiūtės Koncerto
Pereitą sekmadienį, 27 rug

sėjo, Labor Lyceum svetainėj, 
įvyko Violetos Tamkiūtės kon
certas ir šokiai.

Trumpai pasakius, koncer
tas buvo nebiednas ir netrum
pas; gana įvairus. Koncerto 
programo išpildyme daugiau
siai dalyvavo Dainos Ansam
blio Choro nariai, pačios Tam
kiūtės vadovaujamo; taipgi 
dainininkas Hoffmanas, Ly- 
raitės šokikės, šertvietaitė ir 
Mažeikaitė, kaipo gitaristės 
ir dainininkės, ir kiti.

Matomai, p-lė V. Tamkiutė, 
prisiruošdama savo koncertui, 
turėjo nemažai iškaščių, o pu
blikos buvo vidutiniai, kažin 
ar apsimokės jai tas didelis 
triūsas ?

Šį vakarą, 10 vai., atsukite 
radio ant WMBQ, 1500 kilo- 
cyklių, ir išgirskite svarbią 
prakalbą. Per tą stotį kalbės 
draugė Martha Stone, pasižy
mėjusi komunistų vadovė ir 
Kompartijos 6-tos Sekcijos or
ganizatorė.

Ji yra kandidate į assem- 
blimanus ant Kom. Partijos ti- 
kieto. Ji išaiškins Kompartijos 
platformą ateinančiuose rinki
muose. Visiems lietuviams 
svarbu išgirsti jos prakalbą.

Kaip Stovi Lietuvių Liaudies 
Teatro Reikalai

Smarkiai ruošiamasi su veika
lu “Ant Bedugnės Krašto”, ku
ris bus vaidinamas per tris va
karus :

Veistnūniškis.

Išgelbėjo 10 Asmeny
Ketvirtą vai. ryto Joseph 

LaRocca, 18 metų, ūmai išbu
do iš miego ir jis pamatė, kad 
namas dega. Greitai jis prikė
lė motiną ir devynis brolius ir 
seseris. Jie gyveno antrame 
augšte ir mėgino išeiti iš na
mo trepais, bet to negalėjo 
padaryti, nes trepai smarkiai 
degė. Tada motina atidarė 
langą, išlindo ant siauro namo 
išsikišimo ir vaikus po vieną 
tuo slenksčiu pervedė 
esančio namo antro 
kambarius. Sudegęs 
randasi po num. 1159 
St., Brooklyne.

Kiti namo gyventojai 
pė/o išbėgti, bet vienas 
smarkiai apdegintas.

Trečiadienį, 7 d. spalio, pra
dedant lygiai 8-tą valandą vak.

Nedėlioję, 11 d. spalio, pra
dedant vaidinti 4:30 vai. po pie
tą ir po vaidinimui tęsis šokiai.

Taipgi šeštadienį, spalio 17 d. 
Pradžia vaidinimo 8-tą vai. vak. 
Ir po vaidinimui šokiai iki vėlai 
prie geros orkestros.

Tas trijų vakarų didelis pa- 
žmonys įvyks UKRAINŲ SVE
TAINĖJE 101 Grand St., Broo
klyn, N. Y.

Broklyniečiai pasižymėkit tas 
tris dienas!

į greta 
augšto 
namas 
Fulton

sus- 
tapo

Aido Choro Narių Domei
Šiandien (29 d. rugsėjo), 

7:30 vai. vakare, “Laisves” 
name, 46 Ten Eyck St., įvyks 
Aido Choro generales repetici
jos.

Visi Aido Choro nariai bū
tinai dalyvaukite.

Linksma “Suprise Parė”
Praeito šeštadienio vakarą 

pas dd. Sutkus, kurie turi res- 
tauraną ir gėrimų įstaigą po 
No. 451 Grand St., Brooklyne, 
buvo surengta smagi “surprise 
parė”, paminėjimui Sutkų. 22

iš toli.
O kaip su Brooklynu? Ge

riausiu barometru įvertinimo 
savo menininkų yra iš anksto 
nusipirkti įžangos tikietai. Da
bar laikas, kol dar galima pa
sirinkti geresnę vietą. Tikietų 
kainos yra $1, 75c. rezervuo
tom sėdynėm ir 50 c. abelna 
įžanga.

“Kavos Kantata” bus per
statyta šj sekmadienį, 4-tą 
spalio, Labor Lyceum svetai
nėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Durys atdaros 5 
vai., vaidinimas prasidės 6-tą 
va]., šokiai 7:30 vakaro.

Rep.

Greatneckiečiai užkvietė Lie
tuvių Liaudies Teatrą suvaidin
ti tą patį valkatą “Ant Bedug
nės Krašto” irgi spalio 18-tą d., 
nedėlioję. Dar galutina sutartis 
nepadaryta.

Brooklyno Lietuvių Darbinin
kiškos Organizacijos užkvietė 
Lietuvių Liaudies Teatrą suvai
dinti veikalą “Partizanai” ant 
29 d. lapkričio, Labor Lyceum 
Svetainėje, Brooklyne. Su šiom 
susitarta jau pilnai. Apsiimta 
suvaidinti.

Newarkieciu ALDLD vietinė 
kuopa užkvietė L.L.T. suvaidin
ti veikalą “Praeities šešėliai’’; 
atsakymas duotas, bet veikiau
siai, gal bus persunkiąs sąlygos 
mūs pastatytos su šiuo veikalu. 
Laukiam nuo newarkieciu atsa
kymo.

Taipgi teiravosi ir kai kurių 
kitų organizacijų valdybų na
riai kalbindami suvaidinti vie
ną ir kitą veikalą, bet kol kas 
galutinai nesulygta su kitomis 
organizacijomis.

Sekantį trečiadienį, 30 dieną 
rugsėjo (Septemb.), šaukiamas 
platus susirinkimas, prisirengi
mui prie perstatymo veikalo 
“Ant Bedugnės Krašto”. Turinti 
liuoso laiko, draugai ir draugės, 
nepatingėkit užeiti į Piliečių 
Kliubą 280 Union Avė., Brook
lyne, 8-tą vai. vakare. Pagel- 
bėkite menininkų budavojamam 
svarbiam darbui!

L.L.T. sekr.
P. Baranauskas.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

Glamonėtojams Smagi Žinia
Automobiliuose glamonėto- 

jai Riverside Drive apylinkėje 
nudžiugo, sužinoję, kad tapo 
suareštuotos dvi ypatos, ku
rios užpuldinėdavo juos.

Ties 105 St. ir Riverside 
Drive, 2:30 vai. ryto, Isidore 
Epstein meilinosi automobily
je su mergina, kurios vardo 
jis nepasako. Prie jų priėjo 
trys vyrai ir porą apvogė. 
Tuojaus pranešus policijai, 
su Epsteino pagelba, užtėmy- 
ti plėšikai einant gatve. Po
licija sugavo du, o vienas pa
bėgo.

Lankėsi J. Kasperiūnas
Pereitą šeštadienį “Laisvė

je” lankėsi d. J. Kasperiūnas 
(iš Pittston, Pa.) su sūneliu. 
Svečias paaukojo $15.00 viso
kiems svarbiems darbininkiš
kiems reikalams.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

APLA 49 kp. susirinkimas jvyks 
nedčlioj, 4 d. spalio, Astoria Hall, 
62 E. 4th St. ’Pradžia 2 vai. diena.

Nuo spalio mėnesio iki gegužės 
mėnesio 1937 susirinkimai bus laiko
mi 2 vai. dieną. Nariai, kurie esate 
skolingi už duokles, dalyvaukite su
sirinkime ir užsimokėkite. Taipgi at
siveskite ir naujų narių.

Sekr.
(229-230)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Vinco, Povilo 
ir. Felix’o šlendorių, tain pat ir 

pusbrolių Petro ir Antano Papulskių. 
Išvažiuodamas palikau Philadelphijoj. 
Per daug metų nemačiau. Nežinau ar 
gyvi ar ne. Prašau atsisaukt. Jei kas 
nors apie juos žino, malonėkite pra
nešti man, už ką būsiu labai dėkin
gas, arba prašau patys atsišaukti. 
Juozas šlendorius, 198 Johnson Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(229-231)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA krautis (loft) 

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

(227-232)
PARSIDUODA 8-nių kambarių na

mas, tiesiog nuo savininko. Yra 
keturi skirtingi saulėti miegkamba- 
riai, du vanai, garu šildomas namas. I 

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

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

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA FORNI-.

ŠIUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forni š i u o t i 

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

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

(222-241)

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 j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

49 TEN EYCK 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.

BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LA1SNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.« 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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 rugine, 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 svorj Ir kainas.

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