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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

William Green, Amerikos NO. 230 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII
preziden-Darbo Federacijos 

tas, bando lošti didelio gud
ruolio rolę. Jisai jau suspen
davo iš Federacijos dešimt di
delių unijų su milionu narių, 
bet mašinistų konvencijoj rei
kalavo, kad tos unijos priža
dėtų pasiduoti Federacijos 
konvencijos n u o s p r e ndžiui, 
kurioje tos unijos neturės bal
so, neturės atstovų. Tai bus 
Greeno reakcinės grupės 
dis ir nuosprendis.

šiuo savo gudravo j i mu 
Green toli nevažiuos. Baisiai 
didelė audra sukilo prieš jo 
skaldymo politiką. Unijos, ko
vojančios už industrinį unijiz- 
mą, laimės, nes su jomis eis 
organizuotų darbininkų ma
sės.

zo-

Hearsto laikraščiai primetė 
komunizmą Hillmanui ir Du- 
binskiui, dviems adatos ama
tų unijų šulams. Tai, žinoma, 
nepamatuotas primetimas. Bet 
labai negarbingai pasielgė tie 
vadai. Atsakydami Hearstui, 
jie sušilę spavedojasi, kad 
jie Suvę ir esą aršiausiais ko
munizmo priešais. Tas jokios 
garbės jiems nedaro. Hitleris 
su Mussoliniu irgi didžiuojasi 
esą aršiausiais komunizmo 
priešais.

Kas didžiuojasi savo neprie
telingumu komunizmui, tasai 
pilsto vandenį ant fašistinio 
malūno. Tuo tarpu Hillman ir 
Dubinskis sakosi esą nuošir
dūs kovotojai prieš fašizmą. 
Kur protas viena ranka kovo
ti prieš fašizmą, o kita ranka 
jam pagelbėti?

AteiviGyvuoja ir veikia
Gynimo Komitetas. Jo misija'' 
labai svarbi ir labai gera. Jau 
ne vienas sveturgimis per jį 
tapo išgelbėtas nuo išgabeni
mo į kruvinųjų fašistų nagus. 
Šio komiteto veiklą turėtų/ 
remti visas mūsų judėjimas. 
Bet ar remia? Labai mažai— 
apgailėtinai mažai,—taip ma-| 
žai, kad net sarmata prisipa
žinti. Labai plačiai ta tems 
kalbėta šiomis dienomis Pitts
burgh© įvykusioj sveturgimių 
komunistų konferen cijoje 
Vienbalsiai priėjome prie iš4 
vados, kad toliau taip elgtis! 
nebegalima. Už nepajėgimą 
pasimokėti randos namo savi
ninkas grūmoja Ateivių Gyni
mo Komitetą išmesti iš ofiso. 
O mes stovime rankas sudėję 
ir nieko nesakome. J

Cleveland© “Dirvos” Kar
pius atsidūrė, per savo žioplu
mą, tikrai apgailėtinoj padė
tyje. Iki šiol jo visas dvasios, 
dorovės ir išminties bagažas 
amerikinės politikos reikalais 
susidėjo iŠ Hearsto geltonla- 
pių verdamos fašistinės sma
los. Lietuvoje Smetona, o Am
erikoje Hearstas — štai pono 
Karpiaus didieji didvyriai!

Bet kažin kas pasidarė ir 
Karpiaus nedidelė galva susi
maišė. Paskutiniame savb ne
laimingos gazietos numeryje 
jisai visomis keturiomis išva
žiavo prieš Hearsto apmelavi- 
mą prezidento Roosevelto. 
Karpius pasiskubino Roosevel- 
tui talkon ir nusispjovė Hears- 
tui į barzdą.

Bet ką dabar Karpius da
rys, netekęs savo dūšios kapi
tono? Kas jo laivui parodys 
kelią Amerikos audringos po
litikos jūroje? O jeigu dar 
koks nors perkūnas parinktų 
vadą Smetoną!

Dunkerque, Franci j a. — 
Suimta studentas pabėgėlis 
iš Vokietijos H? R. Schwa- 
bach, kuris bandė išsivežti 
100,000 auksinių frankų į 
Angliją.

daryti meno rudens-žiemos 
sezoną. Nežinau, kur ir kaip/ 
jis gavo misterišku pavadini-l 
mu komedišką operetę-lošimą’ 
“Kavos Kantata.” Tai veika
las žymaus kompozitorio J. S.’ 
Bacho. Pirmu sykiu lietuvių 
kalboje ir mes, brooklyniečiai, 
turėsime laimę būti pirmieji šį 
Bacho veikalą pamatyti ir iš
girsti. Aido Choras suburė vi
sas gabiausias meno spėkas 
operetės suvaidinimui.

Kas belieka pasakyti? La
bai mažai. Lai Brooklyno ir 
New Jersey apielinkės lietu
viai nuoširdžiai paremia šį diJ 
delį mūsų aidiečių pasimoji-! 
mą.

Ar žinote, kad “Kavos Kan
tata” parašyta 1732 metais— 
lygiai du šimtai ir keturi me-/ 
tai tam atgal! /

Operetė bus suvaidinta šį 
tsrooKiyno Aiao unoro pasi-lsekmadienį, spalių 4 d., Labor 
mojimą tikrai šturmingai ati-jLyceum svetainėje.

Storai noriu pabrėžti apie 
Brooklyn© Aido Choro ---- ’

Sovietai Reikalauja 
Pataisyt Lygos Įsta
tus Prieš Užpuolikus

PASMERKĖ VEIDMAINIŠKĄ “BEPUSIŠKUMĄ”, 
TARNAUJANTĮ ISPANŲ FAŠISTAMS

GENEVA. — Sovietų Są-? 
jungos užsienių reikalų ko
misaras M. Litvinov, kalbė
damas Tautų Lygos susirin
kime, rugs. 28 d. pasmerkė 
Italijos ir Vokietijos fašiz
mą kaip mirtinus taikos 
priešus ir pavojus pačiai ci
vilizacijai.

Litvinov siūlė taip patai
syti Tautų Lygos įstatus, 
kad jeigu kas pradės užpuo
limo karą, tai Lygos šalys 
turėtų tuojaus daryt bend
rus griežtus veiksnius prieš 
užpuoliką.

Litvinov tūipgi smerkė 
ligšiolinę neva “bepusišku- 
mo” politiką delei naminio 
karo tarp Ispanijos respub
likos ir fašistu. Sako, So
vietai, vengdami galinčio iš 
to kilt europinio karo, taip
gi prižadėjo bešališkai lai
kytis linkui Ispanijos įvy
kių kas liečia ginklų pagel- 
bos.

Bet “bepusiškumą” žadė
jusios Vokietija, ir Italija 
nesilaiko savo prižado ir to
liau vis labiau remia Ispani
jos fašistus. Be to, jiems 
talkininkauja Portugalija ir 
Austrija.

Hitlerio Antrininkas Sveikina
Alcazaro Fašistus

BERLYNAS. — Rudolf 
Hess, antras po Hitlerio vy
riausias vadas Vokietijos 
nazių partijos, rugs. 28 d. 
mušė karščiausio pasveiki
nimo telegramą fašistam, 
gynusiem Alcazaro tvirtovę 
ir tiem; kurie juos paliuosa- 
vo iš Alcazaro. Jis pagar
bino juos kaip “didvyrius 
karžygius.” Hess yra Hit
leriui artimiausias žmogus 
ir ministeris be portfolio.

JAPONŲ MINISTERIS GRŪ
MOJA KARU CHINIJAI

Tokio, rugs. 29.—Japonija 
atsiuntė dar 500 savo jūri
ninkų į Chinijos didmiestį 
Shanghajų. Japonų užsienių 
ministeris grūmoja Chinijai 
karu, jeigu Chinijos fašisti
nė Chiang Kai-sheko val
džia nepatenkins Japonijos 
reikalavimų. O jų patenkini
mas reikštų visos Chinijos 
pavergimą.

Japonija gavo naują prie
kabę prieš Chiniją iš to, kad 
chinai per porą mėnesių už
mušę trejetą japonų.

Sovietu Derlius Labai 
Geras, Nežiūrint Saus

ros [vairiose Vietose
r- UžsieniniaiMASKVA 

žinovai skaičiuoja, kad šie
metinis Sovietų derlius bū
siąs gal truputį mažesnis už 
pernykščią rekordinį derlių. 
Bet ir šių metų derlius yra 
toks gausingas, kad jo dau
giau negu užteks -nami
niams reikalams. Dideli 
daugiai šio derliaus taipgi 
bus galima supilt į valsty
binius aruodus atsargai. 
Tuose aruoduose, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Harold Denny, 
jau ir dabar yra daugybė 
grūdų tokiem atsitikimam 
kaip karas arba kokia gam
tinė nelaimė. Juose esą bent 
tiek grūdu, kaip visas vienų 
metų derlius.

Be to, iš šiemetinio der
liaus Sovietai galėtų dar ap
sčiai grūdų parduot užsie
niams.

Nors derliui ir pakenkė 
sausra Kaukaze ir įvairiose 
vietose centralinėj Rusijoj, 
bet užtat Ukrainoj grūdai 
užderėjo net iki 30 nuošim
čių daugiau negu pernan 
Kolektyviai ūkiai su naujo
viškomis žemdirbystės ma
šinomis ir dirbtinu laistymu 
labai daug padėjo kovoj 
prieš sausrą.

Socialistai Laimėjo Lodz 
Rinkimus, Lenkijoje

LODZ, Lenkija. — Į mies
to valdybą išrinkta 34 len
kai socialistai ir 6 žydai so
cialistai. Fašistiniai tauti
ninkai gavo 32 vietas val
dybe i. Taigi socialistai 
ri 8 balsų daugumą.

tu-

ad-Boston, Mass.—Mirė 
mirolas W. S. Sims, buvęs 
vyriausias Amerikos laivy
no komandierius laike pa
saulinio karo. Jis buvo 77 
metų amžiaus.

PRANCŪZŲ SEIMO ATSTOVAI PRIĖMĖ PLANA 
NUMUŠTI AUKSINĘ “BUMAŠKU" VERTĘ

KOMUNISTAI UŽTAT REIKALAUJA ATATINKA
MAI PAKELT DARBININKAMS ALGAS

PARYŽIUS, rugs. 29. — 
Franci j os seimo atstovų rū
mas .343 balsais prieš 252 
užgyrė valdžios sumanymą 
30 nuošimčių numušt aukso 
užtikrinimą p o p i eriniams 
pinigams frankams.

Seime komunistai taipgi 
balsavo už tą sumanymą, 
nenorėdami skaldyt Liau
dies Fronto, nors komunis
tai šiaip buvo visą laiką 
priešingi franko vertės ma
žinimui, nes tatai reiškia 
gyvenimo pabrangimą dar
bininkams.

Ažuot franko vertę mušti,

Stoju į “Laisvės” Vajų ir Šaukiu Kitus 
Į Komunistines Lenktynes

Šiuomi pranešu, kad aš 
stoju j “Laisvės” vajų už 
naujų skaitytojų gavimą ir 
atnaujinimą senų ir šaukiu 
šias lygias kolonijas į komu
nistines lenktynes: Stough
ton, Bridgewater, Hudson, 
Gardner, Lowell, Haverhill, 
Nashua, Lewiston, Me., ir 
Rumford, Me. Katra koloni
ja iš čia suminėtų mane su
muš, tai baigiantis vajui aš 
savo gautus skaitytojus per
vesiu tai kolonijai. O jei aš 
gausiu daugiau skaitytojų, 
tai tos kolonijos turės savo 
gautus skaitytojus pervesti 
man. Aš misliju, . kad šis 
šaukimas yra teisingas ir

Alcazare būk Težnvę 
“Tik 80" Fašistu Karių
BURGOS, Ispanija, rugs. 

29. — Fašistų vadai skelbia, 
būk per 10 savaičių liau
dies kariai ir milicininkai 
nukovę “tik 80” ir sužeidę 
500 iš 1,200 Alcazare buvu
sių karo akademijos stu
dentų ir kitų fašistų kariau
tojų. Tai yra blofas.

J

Per tą laiką respublikie- 
čiai į Alcazarą pataikė 6,000 
tricolinių kanuolių šovinių 
ir 4,000 šešiacolininių šovi
nių. O kiek fašistų žuvo, 
kuomet respublikos gynėjai 
išsprogdino tos tvirtovės 
sienas!

Valdžios žiniomis, Alca
zare užmušta 70 nuošimčių 
visų ten-buvusių fašistų ka
rių.

TOLEDOJ ŽUVO TIK 300 
RESPUBLIKIEČIŲ

TOLEDO, Ispanija.—Fa
šistai pripažįsta, kad mū
šiuose del Toledo ir Alcaza
ro paėmimo jie nukovė tik 
300 respublikiečių; o iš pra
džios buvo paskelbta, kad 
3,000. . .

TOLEDO, Ispanija. — Iš 
Alcazaro paliuosuoti fašis
tai jau vėl lapo “priimti” 
karan prieš respublikiečius 
Madrido fronte.

komunistai reikalavo gerai 
aptaksuot tručius.

Dabar komunistai seimo 
seimo atstovai reikalauja 
tiek pakelt darbininkams ir 
tarnautojams algas, kiek 
nupuls tikroji, perkančioj! 
franko verte.

Socialistas ministeris pir
mininkas L. Blum ketina 
pervaryti įstatymą, kuris 
uždraustų sauvališkai bran
ginti kainas gyvenimo reik
menų.

Klausimą del franko ver
tės numūšimo dabar svars
to senatas.

minėtas kolonijas šaukiu į 
darbą.

So. Boston, Worcester, 
Montello ir Lawrence turė
tų taipgi tarpe savęs lenkty- 
niuotis ant tokių pat išly
gų, .kaip mano “saizos” ko
lonijos. Kviečiu išnaudoti 
visas progas-būdus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų. 
Bet geriausias būdas, tai 
ėjimas pas žmones į stubas 
ir kalbinimas užsirašyti ir 
skaityti darbininkišką dien
raštį.

Draugiškai,
J. Grybas.

Norwood, Mass.

Riestai Ispanų Fašis
tams Oviedo Mieste
OVIEDO FRONTAS, Is

panija. — Respublikos or
laiviai, bombarduodami fa
šistų lizdą Oviede, per ke
lias dienas užmušė ten iki 
500. Respublikiečiai laiko 
apgulę miestą jau 11 savai
čių. Trūksta fašistam mai
sto ir siaučia tarp jų šilti
nės ir kitos ligos. Miestą 
atakuoja 15,000 darbininkų 
milicijos, daugiausia mai- 
nierių, kurių komandierius 
yra komunistas seimo atsto
vas Gonz. Peną.

Pritrūks Vokietijai Kiaušinių 
ir Mėsos Žiemą

BERLYNAS, rugs. 29. — 
Vokietijos žemdirbystės mi
nisteris Darre įspėja, kad 
šią žiemą bus negana mė
sos ir kiaušinių Vokietijoj; 
o dasipirkt jų Vokietija ne
galės, nes pinigus reikią 
taupyti pirkimui iš svetur 
būtinų medžiagų Vokietijos 
pramonei.

Ministeris grasina skau
džiai bausti ūkininkus, ku
rie savo produktus bandys 
pardavinėt brangiau, negu 
valdžios nustatytomis kai
nomis.

Bombarduojamas Ma
dridas Nazių Bombo
mis; Tas Tikrai Įrodyta
ISPANIJOS MINISTERIS PADĖSIĄS TŲ BOMBŲ PA

VYZDŽIUS ANT TAUTŲ LYGOS STALO
? GENEVA, rugs. 29 d. —

LIETUVA DAR NEMAŽIN
SIANTI LITO VERTES
KAUNAS. — Lietuvos 

valdžia nutarė dar metus 
palaikyti “tą pačią” litų 
vertę, nežiūrint aukso pa
grindo mažinimo Franci jos 
popieriniams pinigams.

UŽSIMUŠĖ 4 ITALŲ 
LAKŪNAI

ROMA. — Užsimušė ke
turi Italijos lakūnai, tarp 
jų rekordinis orlaivininkas 
G. Stellingwert, redakto
rius fašistų “Voce d’Italia,” 
kuomet del nežinomos prie
žasties nukrito jų lėktuvas.

Liaudies Milicija Įtūžu
siai Atakuoja Fašistus

Toledo Srityje
MADRID, Ispanija.—Re

spublikos milicininkai smar
kiai kontr-atakavo fašistus 
Bargas’e, 5 mylios į šiaurę 
nuo Toledo, norėdami atimt 
vieškelį iš fašistu; jie išmu
šė fašistus iš kelių pozicijų.

Respublikiečiai u ž k i rto 
fašistam du keliu vedančiu 
linkui Madrido.

TOLEDO, Ispanija.—Fa
šistai skelbiasi, kad atmušę 
liaudies milicininkų kontr
atakas. Jie sakosi užkirtę 
respublikos kariam kelią 
tarp Toledo ir Madrido.

ĮVAIRIOS žinios
Maskva, rūgs. 29.—Sovie

tų lakūnu konferencija 
svarsto atidarymą orlaivių 
linijos tarp Maskvos ’ir San- 
Francisco.

Burgos, Ispanija, rugs. 29. 
Fašistai garsinasi, kad jų 
š a r v u o tlaivis “Almirante 
Cervera” nuskandinęs res
publikos karinį laivą-dras- 
kūną “Grovina,” ties Tan- 
giero pakraščiu. Žuvę 155 jo 
jūrininkai ir oficieriai; tik 
20 išgelbėta.

Washington. — Šiomis 
dienomis Jungtinėse Valsti
jose areštuota desėtkai nar- 
kotiškų svaigalų (opiumo ir 
kt.) biznierių ir falšyvų pi
nigų dirbėjų.

NUKIRTO GALVA GRA
ŽIAUSIAM VOKIETIJOS

JUDŽIŲ AKTORIUI

B E R L Y N AS. — Pagal 
nazių teismo slaptą nuo
sprendį, tapo nukirsta gal
va gražiausiam Vokietijos 
judamųjų paveikslų akto
riui Helmuthui Kiondai, 
kaipo “šalies išdavikui,” kas 
reiškia, fašizmo priešui.

Ispanijos užsienių reikalų 
ministeris socialistas J. Al
varez del Vayo skleidžia 
tarp Tautų Lygos delegatų 
dokumentus, neginčijamai 
įrodančius, kaip Hitleris ir 
Mussolinis remia ginklais ir 
amunicija Ispanijos fašis
tus. Tuose dokumentuose, 
be kitko, yra fotografijos 
vokiškų bombų, kurios buvo 
mėtomos ant Ispanų sosti
nės Madrido.

Ministeriui Vayo’ui dabar 
atsiųsta iš Madrido kelios 
nukritusios, bet neeksploda- 
vusios nazių bombos. Jis 
ketina jas padėti ant Tautų 
Lygos Tarybos stalo. Mini
muose savo dokumentuose 
Vayo taipgi paduoda Hitle
rio ir Mnssolinio valdžios 
pasveikinimus f a š i s tams, 
laimėjus kokią didesnę per- 
galę.

Tautų Lygos sekretorius 
Avenol, sakoma, norėjo už
draust tokių įrodymų sklei
dimą tarp įvairių šalių dele
gatų. Uždraudimo reikala
vus ir Anglija.

Ispanijos respublika ren
giasi oficialiai atsišaukt į 
Tautų Lygą prieš Italijos ir 
Vokietijos, duodamą ginklų 
pagelbą Ispanijos fašistam.

Fašistai Sušaudė 1,000 
Žmonių Toledo Mieste

TALAVERA. — Užimda- 
mi Toledo, Ispanijos fašistai 
suėmė ir kulkasvaidžiais su
šaudė 1,000 nekariškių žmo
nių, kurie sustoję ant šali
gatvių žiūrėjo į pramaršuo- 
jančią fašistų kariuomenę, 
kaip rašo New York Times 
korespondentas F. L. Kluc- 
khohn. Matyt, jie nesveikino 
fašistų.

Japonija Uždraudė Caristo 
Generolo Knygą

TOKIO. — Japonijos val
džia uždraudė knygą “Akys 
ant Japonijos,” parašytą ca- 
ristinio rusų generolo Ja- 
chontovo. Sako, kad ta 
knyga neparodanti gana pa
garbos Japonijos karaliui. 
Gen. Jachontov pakritikuo
ja ir Japonų militaristus.

AUKOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS RINKIMŲ

KAMPANIJAI%
A. Kaspariunas,

Durgea, Pa.—$5.00 
Geo. Stasiukaitis,

Grantwod, N. J.—$1.50 
J. Steponaitis,

Brooklyn, N. Y.—$1.00 
M. L., Brooklyn, N. Y. $2.00.
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M. Šalčiaus Planas Kūrimui Lie
tuvi ii Kolonijos Bolivijoj

Šiuo tarpu Pietų Amerikoj lankosi M. 
Šalčius, kurį amerikiečiai gerai pažįsta iš 
jo buvimo Jungtinėse Valstijose, kur jis 
tais laikais (karo metu) smarkiai kovo
jo prieš socialistus. “Naujoji Banga” 
(Uruguajuj išeinąs socialistų laikraštu
kas) spausdina p. Šalčiaus kūrimui lietu
vių kolonijos Bolivijoj planą, kurį mes 
paimame, kaip jis ten buvo paduotas:

“žemės ūkio kolonijų steigimas Pietų 
Amerikoje,” sako jis, “yra aktualus klausi
mas. 95% mūsų išeivių yra žemdirbiai. 
Dauguma jų miestų dirbtuvėse dirba iš var
go ir ten tvirtai neįsikuria, gaudami papras
tai menkus darbus ir žemą atlyginimą J-La
bai mažam jų nuošimčiui tepavyksta įsikur
ti šiaip miestų prekyboje ir pramonėje. To
dėl jie visuomet galvoja apie žemės ūkį. 
Smarkus visuotinasis krizis 1930-1933 me
tais buvo skaudžiai palietęs P. Amerikoje 
ir žemės ūkį. Bet dabar, taisantis bendro
mis ūkio sąlygomis, pasitaisė ir žemės ūkio 
būtis. Kai kuriose šalyse, kaip, pavyzdžiui, 
Brazilijoje žemės ūkio padėjimas pasidarė 
ir visai žmoniškas. Todėl vėl pakilo susi
domėjimas ir žemės ūkiu. Sao Paulo lietu
vių žemės ūkio kolonijos steigimu rūpinasi 
kooperatyvinė žemės ūkio draugija “Grū
das.” Ji ištyrė žemės ūkio sąlygas Brazi
lijoje, surašinėja norinčiuosius įsigyti že
mės ūkio sąlygas Brazilijoje, surašinėja no
rinčiuosius įsigyti žemės ir žiūri tinkamą 
žemės plotąr-netoli Sao Paulo nusipirkti. Aš 

* labai sveikinu tą iniciatyvą. Tačiau Brazili
joje kurtis reikalingi didesni pinigai, že
mė, kuri gali duoti pajamų, ten yra nepigi. 
Tas pat maždaug yra ir Urugvajuje. To
kiu būdu šių šalių žemės ūkyje gali tik 
tie kurtis, kurie pradžiai turi pakankamai 
lėšų. Su mažai lėšų galima kurtis Bolivi- 

' joje. Man atrodo, kad sąlygos ten šiuo 
metu yra lengvesnės kaip kitose P. Ameri
kos šalyse. Laisvų, valstybei priklausančių, 
žemių ten dar labai daug visose valstybės 
dalyse, žemė kolonistams duodama labai pi
gia kaina—po 10 centų hektarą. (Nepasa
kyta kokiais pinigais—Red.) Beveik visur 
duodamose žemėse yra miško ir kitokių me
džiagų statybai. Dauguma žemių tinka *vi- 
sokiariopoms šiltų kraštų kultūroms — med
vilnei, cukrinėms nendrėms, kviečiams, pu
poms, kukurūzams, vaismedžiams ir kita. 
Klimato sąlygos labai įvairios ir galima pa
sirinkti labiau tinkamas. Yra augštų, kal
nuotų vietų, yra žemų ir mišrių. Vandens 
taip pat yra daugiau ir mažiau. Susisieki
mo gįslų šalyje nedaug, ypač šalies viduryje, 
dėl to ten sąlygos kolonizuotis sunkesnės. 
Geresni yra pakraščiai. Tinkamesnė vietA 
mums lietuviams kolonizuotis yra Argenti
nos pasienis netoli geležinkelio iš Buenos 
Aires į La Paza, Pilkamajo upės ir jos įta
kų srityje. Čia yra daugiau kur parduoti 
savo gaminius ir lengviau susisiekti su pa
sauliu. Bolivijos valdžia pageidauja, kad 
kolonizuotai kurtųsi didesniais būriais, nuo 
kokių 50 šeimų pradedant ir veiktų koopera
tyviškai, nes pavienės šeimos yra bejėgės 
apgalėti galinga atogrąžų gamta ir turi 
skursti, arba visai mesti kurtis žemės ūkyje. 
Dabar Bolivijoje vyksta čechoslovakų kolo
nizacija. Jie sudarė didelę bendrovę tam 
reikalui ir užpirko iš Bolivijos valdžios di
delius žemės plotus Argentinos, Peru ir 
Brazilijos pasieniuose. Mes, lietuviai, turė
tume panašiai kurtis—sudaryti savo orga
nizaciją ir kolonizuotis organizuotai. Iš 

h Lietuvos traukti kolonistus iš pradžios būtų 
f klaida. Jie patekę į neįprastas sąlygas ir 

nemokėdami kalbos, išbėgiotų. Tinkami 
tam yra jau gyveną Pietų Amerikoje mūsų 
išeiviai ir įpratę į vietos sąlygas. Daugumą 
kolonistų turėtų jie sudaryti, o iš Lietuvos 
galėtų įsimaišyti į jų tarpą tik nuošimtis. 
Kai įsikurtų pirmieji, tai vėliau galėtų kolo
nizuotis ir daugiau.

“Kiekvienoj P. Amerikos šalių, kur yra 
lietuvių, turėtų susidaryti grupės norinčių 
kolonizuotis, vadovaujant iniciatoriams. Iš 
tų grupių turėtų būti sudaryta viena dide
lė kooperatyvinė bendrovė su savo valdyba, 
kuri ir vykdytų kolonizacijos darbą be jokių 
suktybių ir ypač be troškimų iš to gerai už
dirbti, kaip tai buvo su dauguma ‘koloni

zatorių’ iki šiol.”
Galbūt, p. Šalčiaus norai yra ir neblo

gi, bet planas vėjais pagrįstas. Net ir 
“Naujoji Banga” sako: “išeivija yra 
daug nukentėjusi nuo ‘kolonizacijų,’ todėl 
įtikinti ją, kad šį kartą kolonizacija bus 
geresnė, yra sunku.” Ir tai tiesa! Tiek 
daug visokių šulerių ten laukia pasinau
doti iš sunkiai uždirbtų darbininkų centų.

Prie to, kolonizacija neapsieis ir be vi
sokių formalumų atlikinėjimo. O tie for
malumai prisieis daryti su vietiniais Lie
tuvos konsulais? O kas gi tie konsulai? 
Žvalgybos agentai. Per jų rankas viskas 
eina. JBus jieškoma “ištikimųjų” ir “ne
ištikimųjų.” Kiekvienas kiek tiek nužiū
rėtas “raudonume,” bus skundžiamas ir 
baudžiamas. Prieiti gali prie to, kad bile 
fašistams neištikimą kolonistą gali įmes
ti į kalėjimą ir jo sudėti pinigai koopera- 
tyvan žus. Pasinaudos iš jų kiti, ištiki
mieji fašistams.

Mums rodosi, daug geriau bus, jei visi 
susipratusieji lietuviai darbininkai stovės 
atstu nuo tų bendrovių ir kolonijų. Tą 
reikia pasakyti ir kitiems liet, darbinin
kams.

Pagyvenusieji kiek tiek laiko Argenti
noj bei Uruguajuj, susipažinusieji su są
lygomis, turi stoti į vietos.darbininkų or
ganizacijas, ir bendrai kovoti už geresnę 
buitį, už didesnes algas ir žmoniškesnes 
darbo sąlygas.

Burtininkų “Gudrumas”
Trentono mieste (N. J.) įvyko Ame

rikos burtininkų susivienijimo (The Na
tional Association of Fortune Tellers) 
suvažiavimas, kuriame, be kitų dalykų, 
pranašauta ir apie tai, kas bus išrinktas 
šalies prezidentu šių metų rinkimuose. 
Burtininkai pareiškė, jog, girdi, Roose- 
veltas būsiąs išrinktas, jei Landonas jo 
nenugalės. Kitais žodžiais, jei nebus iš
rinktas Landonas, tai bus išrinktas Roo- 
seveltas.

Tokią pranašystę padaryti gali bile kū
dikis ir jis bus teisingas.

Jiems Tik Maskva ir Maskva
Amerikos reakcininkai šiandien yra 

taip apjakinti komunistinio pavojaus, 
kad jiems’gulant ir keliant tebesivaizduo- 
ja Maskva. Sulyg jų, Maskva duodanti 
įsakymus CIO komitetui, John L. Lewis 
pavirto Maskvos agentu; Rooseveltas 
vykdąs “Maskvos agentų užmačias,” li
beralai ir visi pažangesnieji žmonės imą 
viską iš Maskvos; na, o jau Amerikos 
komunistai, tai jau tikri Maskvos vergai.

Teisingai yra pastebėta: šių metų rin
kiminė kampanija Amerikoj yra labiau
siai įkaitusi. Kad laimėti rinkimus, 
Hearsto tipo reakcininkai paleido gerk
les ir naudoja visokiariausias priemones 
sukompromitavimui savo oponentų.

Jeigu jiems tomis priemonėmis pavyk
tų laimėti, tai tas parodytų, jog mes, ku
rie esame griežtai nusistatę prieš Hears- 
tus ir jų sėbrus, permažai dirbome at
mušimui jų melų.

Politinės apšvietos ir dar kartą politi
nės apšvietos šiandien reikalinga Ame
rikos žmonėms, kad apsaugojus juos nuo 
hearstinių kilpų.

Nesigailėkim jiems tos apšvietos: pla- 
tinkim savo spaudą, skleiskim rinkiminės 
kampanijos literatūrą, išleistą Komunis« 
tų Partijos!

Pavojinga Padėtis Ispanijoj
Pastaromis dienomis padėtis Ispanijoj 

respublikos šalininkams pasunkėjo. Tą 
pripažįsta pati Madrido valdžia, tą turi
me pripažinti mes, kurie stojame už res
publikos išgelbėjimą.

Vokietija, Italija ir Portugalija tebe
duoda fašistams orlaivius, ginklus ir 
amunicijos, o respublikos šalininkai jų iš 
niekur nebegauna. Respublikos gynėjai 
daugelyj vietų neturi ne tik kiek tiek mo
derniškųjų ginklų, bet nei jokių. Dėlto, 
aišku, jie kai kur nugalimi. Dėlto ir To
ledo miestas turėjo pereiti į fašistų ran
kas, kadangi ten fašistai labiausiai susi
koncentravo savo pajėgas.

Padėtis labai rimta. Tik nepaprastas 
iš respublikos šalininkų pusės energišku- 
mas ir pasirįžimas tegali užtikrinti jai 
pergalę. Atrodo, kad respublikos val
džia deda dideliausių pastangų sukon
centruoti visas jėgas tam tikslui.

Laisvę mylį žmonės Amerikoje privalo 
visa energija pareikšti savo užuojautą 
drąsiems respublikos gynėjams. Su užuo
jauta, reikalinga ir aukų.

Chicaga Kalba
(Nuo mūsų korespondento)

Daugeliui rūpi, ką ir kaip 
veikia Vykdomasis Komite
tas, kurį išrinko Amerikos 
Lietuvių Kongresas.

25 d. rugs. Vykd. Komite
tas turėjo savo susirinkimą. 
Susirinkimas praėjo geroj 
nuotaikoj.

Užgirta išanksto pasiga
mintas planas. Dr-ą A. Mon- 
tvidą nutarta siųsti į Pitts
burgh o %ir Brooklyno vietos 
draugijų konferencijas tuo 
tikslu, kad atskirų apylin
kių darbas susikoordinuotų 
su centro veikimu. Padary
ta atatinkamų nutarimų su
sižinoti’ su Anglijos Darbo 
Partijos vadovybe del siun
timo delegacijos į Lietuvą

Jūsų korespondentui Vyk
domojo Komiteto sekreto
rius L. Jonikas pareiškė: 
“Daugybė draugijų dedasi 
prie Kongreso ir mokasi 
duokles. Iš Spring Valley, 
Ill., prisidėjo net Lietuvos 
Didvyrių Draugija. Tūlose 
kolonijose, kaip Roseland,

sevičius ir daugelis kitų. Jie, 
be to, prisirašė ir prie Vil
nies Radio Kliubo.

Stilsono “skloka” jiems 
jau svetima. Pas M. Bacevi
čių, laike draugiško išvažia
vimo ant jo farmos, kur da
lyvavo dauguma buvusių 
opozicionierių, jau buvo rin
ktos aukos Kom. Partijos 
kampanijai ir surinkta apie 
$20.

Už tai prie “sklokos” ra
šosi tokie socialistai, kaip 
Senas Petras, Dubickas.

Strazdas Chicago j e neturi 
jokio vardo. Iš jo net socia
listai juokiasi.* * *

Advokatas Bordenas, vy
kdamas į Kauną, nuvežė 
Smetonienei kryžių ir už tai 
gavo Vytauto ordiną. Jį 
Kaune labai išgarbino sme- 
tonlaižių spauda. Bet Chica
go je jis labai nereikšmin
gas žmogus. ' Vilnietis.

gas jugoslavas gavo už dyką 
5 muzikantus. Publikos buvo 
nedaug, bet visi kaip vienos 
šeimos nariai solidariai links-

rie tiktai savo reikalais tesi
rūpina. Pradžioje laikėsi vienin
gai už demokratų partijos kan
didatus. Taipgi keletui vyrukų

prisidėjo visos draugijos, iš
ėmus parapijas. Kolonijose 
plečiasi smarki veikla. Bos
tone, Brooklyne ir Pittsbur- 
ghe šaukiama apskričių 
konferencijos.”

Vykd. Komiteto pirminin
kas J. Mickevičius negalėjo 
dalyvaut susirinkime, nes 
jis nesveikuoju.* * *

L. Pruseika, Vilnies Radio 
klubo pirmininkas, kalbė
damas per radio apie padėtį 
Ispanijoj ir Lietuvoj, tarp 
kitko, pranešė, kad prie Vil
nies Radio Kliubo jau pri
klauso 170 narių. Ligi šių 
metų pabaigos narių bus ne
mažiau 250. O sekančių me
tų planas — 500 narių.

Vilnis duoda dainų, kalbų 
ir skelbimų programą kas 
trečiadienį iš-stoties WGES, 
nuo 5 vai. iki 5:30.* * *

Šeštadienio laidoj Vilnis 
įvedė naują skyrių “Mokslo 
Dalykai ir Margumynai.” 
Skyrius užima visą puslapį.

Jame jau rašinėja Dr. V. 
Šimkus, Dr. Margeris. Grei
tu laiku žada pradėt rašinėt 
ir Dr. Zalatorius.

Vajaus metu Vilnį galima 
užsirašyti už $5.00 (pusei 
metų $2.50). Adresas: 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill.* * *

Seniau veikę opozicijoj 
draugai vis labiau artinasi 
prie Vilnies. Vilnį jau užsi
sakė, mūsų parengimuose 
dalyvauja dd. Juknis, Klas- 
tauskas, Mankevičius, Pru-

Bethlehem, Pa.

minos iki vėlybam vakarui.
Varde kuopos, visiem atsi- 

lankiusiem tariam didelį ačiū.
Draugas Vik. Nasaw buvo 

išsiųstas į Baltimore dvisavai- 
tirien m a r k s i zmo-leninizmo 
mokyklon. Sugrįžęs draugas 
sako: “Nemaniau tiek daug 
prasilavint trumpu laiku.” Na
rių lavinimas tai kova už ko
kybę.

Kažin kas pasidarė, kad 
Workers Alliance susirinki
mus šiuo tarpu lanko skystai. 
Tas pats ir su kitų kuopų. Ki
ti sako, kad badas privers vi
sus susiorganizuot ir lankyt 
savo kuopų susirinkimus. Mes, 
komunistai, nesutinkam su to
kiom išvadom. Pavyzdžiui, 
buržuazija visko pilna, todėl 
pagal šitą teoriją jie turėtų 
būti visai neorganizuoti, o Pie
tuose arba Indijos liaudis tu
rėtų būt stipriai organizuota, 
nes juos badas verčia. Bet gy
venime yra visai priešingai— 
neorganizuotumas glūdi žmo
gaus tamsume.

Todėl, draugai, patys skai-

gauta paprasti darbeliai. Bet ki
ti visi, kurie tikėjosi gauti dar
bą, kaip ir visados, politikierių 
tapo suvilti.

Dabar, kaip girdėtis, dalis tų 
lyderiukų arba darbų jieškoto- 
jų jau yra susiuostę su repub- 
likonų partijos politikieriais ir 
ateinančiuose prezidentiniuose 
rinkimuose jau pradės vesti agi
taciją už darbininkų didžiausį 
priešą — Landoną. Girdėtis, 
kad tokių lyderiukų randasi ir 
pas mus Soho dalyje. Reikia 
juos vyti iš lietuvių tarpo, kuo
met jie pasirodys. Jie del savo 
kailio ir visus žmones parduotų, 
jei tik išgalėtų. Lygietis.

Shenandoah, Pa.
Augščiausios Prieglaudos Lie

tuvių Amerikoje 4-tos kuopos 
laikytam susirinkime rugsėjo 13 
d. padaryta gražių tarimų del 
darbininkų klasės naudos. Nu
tarta iš kuopos iždo paaukoti $5 
Komunistų Part, prezidentinių 
rinkimų kampanijai. Buvo pa
keltas klausimas apie Ispanijos 
darbininkų kovą su fašistais ir

Kas ir Kaip?

Su pažįstamais besikalbant 
pąaiški, kad kada’tai senai, 
kai dar ponai buvo važinėja
mi arkliais, ir kada iš kepyk
lų duoną išleisdavo nepjausty
tą ir nerėdytą, tai tada čion 
buvę pusė svieto “socialistinių 
pažvalgų.” Jeigu į susirinki
mą pakliūdavo koks “grino- 
rius,” nieko nesuprantąs apie 
socializmą, netrukus jį pa
puošdavo raudonu kaspinėliu 
ir kaklaraište, ir jau tu OK, 
“susipratęs.” Dabar didžiu
moj žiūrima į kokybę, tada— 
į kiekybę.

Iš visų darbininkiškų orga
nizacijų čion veikliausia Ko
munistų Partijos kuopelė. Prie 
šios kuopos gali ir priklauso 
visokių tautų ir rasių, pora 
lietuvių. Komunistų ir Socia
listų Partijų nariai bendrai 
dirba visuose kovos frontuose. 
Čia veikia po visą šalį plačiai 
žinoma Workers Alliance of 
America. Susirinkimus laiko 
kas pirmadienį ir ketvirtadie
nį, 8 vai. vakaro, 427 Wyan
dotte St. Narių mėnesinė mo
kestis 10 centų.

Kom. Partijos kuopa ant 
greitųjų sumanė ir parengė 
pikniką 13 rugsėjo, Lincoln 
Parke, tolokai nuo miesto 
centro. Diena buvo panaši į 
lietingą, tad visai nemanyta 
turėt tokios geros pasekmės. 
Turėta įeigų $96, išlaidų— 
$51.10, kuopai liko $44.90. 
Buvo kviestas kalbėtojas, bet 
kažin kodėl nepribuvo. Tai la
bai negražu suviliot publiką. 
Jau kitą kartą nepatikės nei 
tiesai. Vietoj kalbėtojo, drau-

tykime ir kitus kalbinkim už- 
siprenumeruot darbininkiškus 
laikraščius: “Laisvę”, “Vilnį”, 
“Tiesą”, “Šviesą” ir “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker.” 
Apšvieta — darbininkiška lite
ratūra, kaip viršui suminėta— 
yra prožektorius iš rūkų arba 
paklydusiam takas iš didelio 
miško.

Vienas draugas vajininkas 
šitaip rašo: “Yra tokių, kurie 
rūko, bet neperka. Bet kaip 
jau gerai įpranta, o kiti dykai 
neduoda, tada jau nusiperka.
Tas pats ir su laikraščiais: 
reikia duot, mes ir duodam. 
Kaip gerai įpras, gal ir užsira
šys.” Reikia nepamiršt, kad 
dabar labai daug yra tokių, 
kurie mielai užsirašytų, bet 
nedarbo prispausti ir neišgali. 
O yra tokių, kurie praleidžia 
ant kokių niekniekių, o gerą 
laikraš.tį, kaip “Laisvę”, negali 
įsiūlyt.

Kitą mėnesį “Laisvės” va
jus, tad bus galima gaut tik
tai už $5 metams ir dar, sako, 
duos dovanų knygą “Mortos 
Vilkienės Divorsas.” Tris va
karus nepaleidau iš rankų, kol 
perskaičiau, labai įdomi.

Suvargęs.

nutarta ant vietos parinkti au
kų tam tikslui. Pirmininkas J. 
Kučinskas paskyrė A. Naravie- 
nę parinkti aukų ir tapo surin
kta $3. Nors susirinkimas ne
buvo skaitlingas, bet draugai 
aukavo gražiai.

Mūsų senas veikėjas J. Stag- 
niunas pranešė susirinkimui, 
kad Komunistų Partijos kandi
datas į prezidentus Earl Brow
der kalbės Wilkes-Barre spalių 
14 d. Kuopos nariai pasižadėjo 
organizuotai mašinomis- va
žiuoti išgirsti jo prakalbą.

Susirinkime skaitytas centro 
buletinas, kuriame pranešama, 
kad centro valdyba skelbia va
jų nuo 1 dienos spalių. Kuopa 
nutarė stoti į vajų ir liko išrin
kta šilsi draugai vajininkais: S. 
Kuzmickas ir F. čižauskas. Ir 
reikia pasakyti iš kalno, kad 
mūsų kuopa šiame vajuje kitas 
kuopas sumuš, nes mūsų vaji- 
ninkai turi išdirbę gerus planus 
ir prižadėjo gauti į APLA 20 
naujų narių. Taipgi nutarta lai
ke vajaus surengti kuopos nau
dai gražų pokilį. Į komisiją iš
rinkti šie draugai: K. Naravas, 
S. Kuzmickas ir M. Kičas.

Rašt. A. žemaitis.

Merginos, norinčios gauti darbą Hollywoode, 
mieruojamos t. v. “charografu,” nauja “maši

na,” parodančia merginų storumą.

Skaitytojų Balsai
Girardville, Pa

PITTSBURGH, PA

APLA. 26 kuopos laikytam 
susirinkime rugsėjo 6 d. po vi
sų apkalbėjimų buvo neužmirš
ta ir Ispanijos reikalai darbi-' 
ninku, kuriuos fašistai puola iš 
visų pusių. Nors Girardvillės 
mainieriai visai mažai tedirba 
(po vieną ar dvi dienas į savai
tę), bet matant reikalą, drau
gai nesigaili paskutinius centus 
paaukoti darbininkiškiems rei
kalams.

Aukavo sekamai: J. Mandosa 
$1.50; po 50, centų: A. Dam
brauskas, P. Didvalis, J. Kare
vičius, J. Sakalauskas ir J. čiu- 
rinskas; po 25c.: M. Nau
džiūnas ir J. Sniževičius. Viso 
surinkta $4.50.

Taipgi draugai nusitarė ir 
ant toliaus remti Ispanijos dar
bininkus. Ir kitos APLA kuopos 
turėtų paimti 26 kuopos draugų 
pavyzdį. A. D.

Mūsų miesto Soho dalyje jau 
pora metų gyvuoja susiorgani
zavus taip vadinama Lietuvių 
Balsuotojų Lyga, kuri yra va
dovybėje, didžiumoje, čiagimių 
vyrukų, šios organizacijos vy
riausias tikslas išreikalauti nuo 
išbalsuotų ponų kokius nors 
darbus lietuviams. Tikslas nėra 
taip blogas, bet pati organiza
cija tai pusėtinai apirus, nėra 
joje jokio vieningumo nei susi
tarimo. Mat, joje yra perdaug

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Maloni “Laisvės” Redakcija!
Malonėkit įdėti į laikraštį 

“Laisvę” šį mano laiškutį. Čia 
rasit čekį ant $2 — tai bus au
ka del Ispanijos Liaudies Fron
to kovotojų už demokratiją ir 
laisvę ir darbininkų tiesas!

Ispanijos darbininkam yra 
sunku kautis su nuožmiu priešu 
—fašistų gaujomis, ginkluoto
mis Vokietijos ir Italijos naujos 
rūšies ginklais! štai fašistų 
kokis yra tikslas: Užgrobti val
džią, suminti laisvę ir demokra
tiją; sunaikinti darbininkiškas 
unijas bei organizacijas ir ap
švietos ratelius. Ir dar sušaudy
ti, išžudyti susipratusius darbi
ninkus, ir užčiaupti burną lais
vai manantiem. Todėl darbinin
kų užduotis yra paremti Ispa
nijos proletarus sunkioje kovo
je finansiškai. Beje, yra įdomu, 
kad Francijos socialistų valdžia 
nepraleidžia ginklų Ispanijos 
liaudies fronto išrinktai val
džiai! Kodėl Francijos valdžia 
neparduoda Isp. demokratiškai 
valdžiai ginklų? Kodėl Vokieti
jos ir Italijos fašistai praleidžia 
ginklus sukilėliam fašistam 
prieš demokratiškai išrinktą 
valdžią? Juk tarptautiškos tie
sos prieštarauja.

P. Vizbor.

Melburne, Australija.—2, 
000 ' statybos darbininkų 
unijistų nutarė streikuot už 

.. ...... . ..... , c___ o. įvedimą 40 valandų darbo 
visokios rūšies lyderiukų, ku-Į savaitės.
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Trockistai ir Zinovjeviečiai N u 
dardėjo iki Fašizmo

Z. Angarietis

L

i

i
»

(Tąsa)
Jei 1917 m. jie buvo prieš proletarinę re

voliuciją Rusijoj, jei po Spalių sukilimo 
jie mokino, kad Sovietų valdžia neišsilai- 
kys ir reikia kapituliuot prieš buržuazi
ją, tai dabar 1926-1927 metais jie vis aiš- 

, kiau mokino, kad socializmo vienoj ša
lyj nepastatyt, kad Sovietų Sąjunga su 
savo socialistine statyba neišsilaikys ir 
nusisuks sau sprandą, todėl reikia kapi- 

xtuliuot prieš kapitalistinius elementus. 
Jie tuo savo mokslu ne tik parodė, kad 
visai nutraukė ryšius su leninizmu, bet 
kartu parodė, kad jiems rūpi atimt viltį 
iš Sovietų Sąjungos darbininkų turėt pa
sisekimus socialistinėj statyboj. Jei 
SSRS darbininkai netikės į socialistinės 
statybos pasisekimus Sovietų Sąjungoj, 
tai darbininkai—manė zinovjeviečiai, ne
beturės noro geriau dirbt, kad turėt dau
giau pasisekimų. Tai silpnys Sovietų Są
jungą, tai kartu silpnys ir bolševikų-ko- 
munistų ir jos CK su d. Stalinu priešakyj 
autoritetą ir lengvins Zinovjevui ir jo ša
lininkams paimt vadovavimą partijoj į 
savo rankas ir nuvest partiją nuo Leni- 
jno kelių į menševizmo pelkes.

Savo mokslu aph* negalimumą pasta
tyt socializmo vienoj šalyj, būtent Sovie
tų Sąjungoj, Zinovjevas, Kamenevas ir 
jo šalininkai vis labiau artinosi su Troc- 
kiu, ir pagaliaus buvo sudarytas bendras 
trockistų ir zinovjeviečių blokas kovai su 
Stalinu ir su visa bolševikų partija.

Trockistų ir zinovjeviečių blokas lauk
davo naujų sunkenybių Sovietų Sąjungoj, 
kad tuo metu aštrint kovą. Ir vieni ir 
kiti kuria savo frakcijas partijos viduj, 
kuria savo slaptą techniką, platina savo 
kontr-revoliucinius raštus, išeidavo į gat
ves, susiriša su kapitalistiniais elemen
tais ir dargi su baltagvardiečiais. Už tą 
savo kontr-revoliucinį veikimą Trockis, 
Zinovjevas, Kamenevas, Bak,ajevas, Jev- 

' dokimovas, Radekas, Sokolnikovas, Smir
novas ir daug kitų buvo išmesti iš parti
jos, o Trockis ištremtas iš Sovietų Są
jungos.

Trockis, atsidūręs užsienyj, nueina 
bendradarbiaut į buržuazijos spaudą, už 
pinigus parsiduoda kapitalistams ir im
perialistams, rašo prieš Sovietų Sąjungą 
visokius šmeižtus, stiprina antisovietines 
kampanijas, padeda imperialistams ruošt 
karą prieš Sovietų Sąjungą. Trockistai 
įvairiose šalyse susideda su žvalgyba. 
Graikijoj trockistai tarnauja žvalgyboj 
ir gaudo komunistus. Chinijoj trockistai 
patys areštuoja komunistus ir atiduoda 
juos Chiang Kai Sheko žvalgybai. Len
kijoj žvalgyba savo lėšomis spausdina 
Trockio knygą “Mano gyvenimas.” Fran- 
cijos trockistai susiriša su fašistais. Iš 
*Rygos kilęs trockistas Oldbergas nueina 
tarnaut į Hitlerio žvalgybą. Visa eilė įvai
rių šalių trockistų dirba gestapo (Hitlerio 
žvalgyba). Lietuvos trockistai irgi susi
riša su Lietuvos žvalgyba.

Dabar jau negalima nei vienoj valsty
bėj atskirt trockisto nuo žvalgybininko. 
O kur žvalgyba randasi fašistų rankose, 
tenai nėra skirtumo tarp trockisto ir fa
šisto. Visi jie dirba tą patį provokacinį 
darbą . Visi jie vienas kitą remia. Mas
kvos teismas ir įrodė, kad trockistai fak- 
tinai pavirto fašistais. Trockis jau senai 
dirba fašistų spaudoj, už ką gauna gerus 
pinigus savo kontr-revoliuciniam darbui.

Panašiu keliu nuėjo ir zinovjeviečiai. 
Jie, kaip ir trockistai, gyvenantieji So
vietų Sąjungoj, ne vieną kartą pareikš
davo, kad jau išsižada savo žalingo mok
slo ir veikimo ir pripažįsta bolševikų par
tijos mokslą teisingu. Ta veidmainystė 
palengvino ne vienam trockistui ir zinov- 
jeviečiui grįžt į SSRS bolševikų partiją, 
kad paskui ardyt ją iš vidaus.

Trockistai 1930-1931 metais nutaria 
imtis teroro, kad žmogžudystėmis paša
lint bolševikų partijos vadus. Sutinka 
su teroru ir zinovjeviečiai. Trockio ir 
Zinovjevo susitarimu trockistai ir zinęv- 
jeviečiai 1932 metais sudaro bloką ir ku
ria teroristinį trockistų - zinovjeviečių 
centrą, kuria Sovietų Sąjungoj ir užsie
nyj įvairiose vietose teroristiniai- bandi
tiškas trockistų ir zinovjeviečių grupes.

Jų visų tikslas ruošt užmušinėjimus. Lė
šas tam pragaištingam darbui jie gauna 

*iš vagysčių, pavyzdžiui su trockisto Ar- 
kuso pagelba apvogdavo SSRS Valsty
bės banką, iš Hitlerio ir iš kitų panašių 
šaltinių.

1934 m. jų Leningrado centras, Troc
kio, Zinovjevo ir Kamenevo paragintas, 
užmuša d. Kirovą. Po d. Kirovo užmuši
mo areštuoti Zinovjevas, Kamenevas, 
Jevdokimovas ir kiti prisipažįsta tik ta
me, kad jų veikimas įkvėpė Nikolajevą, 
Kotolinovą ir kitus imtis teroro, bet jie 
patys nedalyvavo užmušimo ruošime ir 
smerkia jį. Dabar teismo metu paaiš
kėjo, kad tai buvo šlykštus melas, nes ir 
Zinovjevas, ir Kamenevas, ir Smirnovas, 
ir Bakajevas ir kiti dalyvavo ruošime 
užmušt Kirovą. Jie tai viešai pripažino. 
Teisme tik Smirnovas mėgino vėliot, bet 
be pasisekimo. Teisme jie, faktų prispir
ti, prisipažino, kad ruošėsi užmušt d. d. 
Staliną, Vorošilovą, Kaganovičių, Ordžo- 
nikidzę, Ždanovą, Kosjorą, Postiševą ir 
kitus. Prisipažino taipgi ir tame, kad 
svarbiausias teroro įkvėpėjas buvo pats 
Trockis, kuris tiesioginiai per gyvus žmo
nes, k. a. Gavėną, ir laiškais Smirnovui ir 
kitiems duodavo direktyvas, ką reikia 
užmušt, ir užpuldinėdavo saviškius už 
užmušimų vilkinimą. Nors paprastai 
Trockis veikdavo per savo sūnų Siedovą, 
bet dažnai ir pats kalbėdavosi su tais, 
kuriuos siųsdavo į SSRS užmušinėjimus 
ruošt. Ryšiams gi tarp trockistų tarpi
ninkavo Vokietijos žvalgyba, kuri per 
savo agentus duodavo padirbtus doku
mentus važiuot į SSRS ir lėšas.

Kaltinamieji teisme pripažino savo ry
šius su Vokietijos fašistais ir su jų žval
gyba. Berlyno trockistų grupė net buvo 
priėmus nutarimą: arba pertraukt savo 
veikimą, nes patys per silpni, arba susi
dėt su Vokietijos fašistais, kad turėt iš 
jų paramą. Jie pasirinko antrąjį kelią. 
Jei kas iš trockistų ir zinovjeviečių, kaip 
paaiškėjo teisme, keldavo klausimą, ar 
patogu trockistams ir zinovjeviečiams 
turėt artimus ryšius su Vokietijos žval
gyba, jų vadai atsakinėdavo: ir Lassalis 
turėjo reikalų su Bismarku. Vadinas, 
trockistai ir zinovjeviečiai gal eiti išvien 
su žvalgyba, jei ta žvalgyba padės už
mušt bolševikų partijos vadus.

Teismas įrodė, kad trockistai-zinovje- 
viečiai savo masių Sovietų Sąjungoj ne- 
tur, kaip lygiai jie netur jokios politinės 
platformos, kurią galėtų parodyt ma
sėms. Pas tuos susibankrutijusius niek
šus pasiliko vien žmogžudystė, dviveidy- 
stė, susirišimas su žvalgyba ir laukimas 
SSRS pralaimėjimo kare.

Nors trockistai Sovietų Sąjungoj ma
sių ir netur, bet visgi jie pavojingi. Tie 
visai suniekšėję žmonės, imasi visokių 
šunysčių, kad tik atnešt tą ar kitą žalą 
Sovietų valstybei. Todėl negailestinga 
tur eit su jais kova. Todėl VKP(b) šau
kia visus savo narius prie didžiausio bu
dėjimo. Tas budėjimas tur b ū t ne žo
džiais, o darbais. Kiekvieno partijos na
rio pareiga mokėt pažint priešą, prisi
šliejusį prie partijos ir Sovietų organų.

Jau tik pats šešiolikos nuteistų sušau
dyt sąstatas rodo, koki dideli dviveidžiai 
ir niekšai sėdėjo ant kaltinamojo suolo. 
Čia ir trockistaų ir zinovjeviečiai, ir sta
čiai žvalgybos agentai. Iš nuteistųjų su
šaudyt prie zinovjeviečių priklausė—Zi
novjevas G. J., Kamenevas L. B., Jevdo
kimovas G. J., Bakajevas I. P., Reingol- 
das I. L, Pikelis R. V. ir trockistai— 
Mračkovskis S. V., Ter-Vagan j anas V. 
A., Smirnovas I. N., Dreiceris J. A., Gol- 
cmanas E. S. Jie ne vieną kartą veid
mainiaudami prižadėjo taisytis. Tarp 
nuteistųjų sušaudyt matom ir Vokietijos 

• žvalgybos agentus—Fricą Davidą (Kru- 
glenskis), Oldbergą V. P., Bermaną-Juri- 
ną K. B., Lurje M. L ir Lurje N. Šie Vo
kietijos agentai kartu dirbo ir pas Troc- 
kį.

Bet tai dar ne visi vardai. Teismas 
pripažino lygiai kaltais visuose trockistų 
ir zinovjeviečių prasikaltimuose ir patį 
Trockį ir jo sūnų Siedovą, gyvenančius 
užsienyj. Jei jie atvyktų į SSRS, jie bus 
areštuoti, kaip žmogžudžiai ir išdavikai.

(Bus daugiau)

Ir Sov. Sąjungoj merginos mėgsta “aiskrymą,” kurį 
ten vadina “moroženoe.” Pažiūrėkit j paveikslą.

Skyriaus Skaitytojam 
Ir Bendradarbėms

! Del susidėjusių raštų bėga- 
Imais reikalais, Moterų Sky- 
'riaus šią savaitę neturime. Vi
sų raštai tilps sekamose sky
riaus laidose, tame skaičiuje 
ir d. Baltulioniutės patarimai 
apie veido priežiūrą. (Nesino
ri išduot sekreto, bet šią nau
ją skyriaus dalį nepraleidžia 
ir vyrai.)

Tuo pat sykiu kviečiame vi
sas iki šiol rešinėjusias tęsti 
darbą, o nerašiusias pradėti 
rašinėti. Kuo daugiau skyriu
je telpa skirtingų klausimų, 
tuo labiau moterys juo pasi
tenkins, nes kiekviena ras ką 
nors sulyg savo pageidavimo.

Jūsų Atsiminimai.

Sąryšyje su Lietuvių Mote
rų Pirmo Suvažiavimo ir išlei
dimo “Moterų Balso” jubilė- 
jum, kuris įvyks šį spalį, ir 
kurį apvaikščiosim per visą se
zoną, būtų įdomu tų laikų vei
kėjų atsiminimai iš svarbesnių 
įvykių moterų veikimo, sykiu 
su pažvalgomis į tai, ko pa
geidaujame šiandieniniam dar
be tarp moterų. Turinčios 
daug atsiminimų, geriau pa
darys rašydamos kelis trumpo
kus raštus kiekviena atskira 
tema, negu vieną ilgą raštą, 
sudedant į jį visas temas.

Sk. Vedėja.

ktadienį, vietoj ketvirtadienio, 
kaip pirma buvo garsinta, nes 
daug viršminėto skyriaus mo
terų ketvirtadieniais eina į 
vakarinę mokyklą anglų kal
bos mokintis. Susirinkimas 
bus pas d. O. Mikalojūnienę, 
47 Hazel St.

Mot. Sky. Korespondentė.

Montello, Mass

Binghamton, N. Y
Čia Moterys Veikia.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 20- 
tos Kuopos Moterų Skyrius 
rengia pirmutinį šio skyriaus 
pikniką 4 spalio (Oct.), drau
go J. Kaminsko (kontrakto- 
riaus) giraitėje. Tai yra graži 
ir visiems žinoma vieta, veik 
visai mieste, kur ir neturintie
ji automobilių galės dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti švie
žiam ore.

Bus gera muzika, kuri grieš 
visokius šokius. Taipgi bus vi
sokių valgių ir gėrimų, o prie 
to ir visokių žaismių.

Mes širdingai kviečiame vi
sas ir visus vietinius, taip gi 
ir iš kitų miestų, atsilankyti į 
mūsų pirmą parengimą, ypač 
moteris iš kitų organizacijų, 
kad susipažinti su mūsų sky
rium, jo narėmis ir veikimu. 
Kviečiame svečius iš Scranto- 
no ir Wilkes Barre atvažiuoti 
ir susipažinti su draugėmis ir 
draugais binghamtoniečiais.

Rengimo Komisija.

Motery Susirinkimas.

ALDLD. 20-tos kuopos mo
terų skyriaus
įvyks 2 d. spalio (Oct.), pen-

susirinkimas

Šv. Kazimiero P a š a 1 p i nė 
Draugystė panaikino šventojo 
vardą užtai, kad šventasis pa
kenkė kliubo alaus laisniams. 
Pernai “Laisvėje” buvo rašyta, 
kad minėta draugystė, ekstra 
susirinkime, didžiuma balsų 
nutarė panaikint iš draugys- • 
tės vardo žodį “švento”. Ma- j 
žuma ir kunigai-su tuo, nesu
tiko ; dalykas atsidūrė teisme.

šiomis dienomis man pra
neša, kad draugystė gavo “by
law”, šventas panaikinta. Da
bar vadinas: Kazimiero Pašal- 
pinė Piliečių Draugystė. Tai
gi, pas mus vienu šventuoju 
mažiau.

Lietuvių Piliečių Pašalpinio 
Kliubo Board Direktoriai nu
balsavo mirus nariui neduot 
lydėtojų, neatsižvelgiant ar jis 
būt tikintis, ar laisvas, todėl, 
kad kunigas palydėtojus su 
draugystės ženklais neleidžia 
eit į bažnyčią. Mat, čion vie
tinis klebonas nepriklausan
čias prie bažnyčios draugys
tes skaito nekošernomis, todėl, 
mirus nariui, palydėtojai su 
draugystės ženklais negali ei
ti į bažnyčią.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija turėjo pikniką 13 d. 
rugsėjo, Liet. Taut. Namo Par
ke. Puikiai pavyko. Pelno 
liks su viršum $60. Kaip ty
čia, tą pačią dieną Liet. Tau
tiškam Name buvo surengta 
dolerinė privatiška pare, kuri 
partijos piknikui daug ką už
kenkė. Nežiūrint to, turėjom 
pusėtinai publikos. Daug kas 
išleista. Draugai Gutauskai 
tam tikslui paaukavo keptą 
vištą, kurią pagelbėjo ir išleis
ti. Piknike daugiausia dirbo 
partijos simpatikai, todėl var
de partijos darbininkams ir 
publikai širdingas ačiū.

Rugsėjo 13 apsivedė “Lai
svės” skaitytojas B. Mikėnas 
su d. Kibildiene. Antrą dieną 
po vestuvių susirinkę jo drau
gai, besilinksminant, prisiminė 
ir apie Ispanijos liaudies kovo
tojus prieš fašistus. P. Mikė
nas, pakalbėjęs kelis žodžius, 
paprašė sudėt kiek aukų. Su
rinkta $8. Aukavo sekamai:

Po $1: B. Mikėnas, J. Lau
žikas, K. Urbonas, J. Matiko- 
nis, J. Mikėnas, P. Mikėnas. 
Po 50c.: B. Kokštis, M. Am
brose, P. Kostečika ir Miss M.

y*""" '> /ii 1,^,4

Šalna.

Cleveland, Ohio

po

THE STATE OF NEW YORK

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

žmonos už stubų valymo gau
tu uždarbiu.

Kostečika. Aukos pasiųstos per 
“Laisvę.”

Kalbės adv. F. J. BAGOČIUS, “Keleivio” redakto
rius MICHELSONAS, “Laisves” Redaktorius R. 

MIZARA, iš Brooklyno, ir vienas ispanas.

Raymond Kruger, 592 2nd 
St., Brooklyne, pasiuntė teisė
jui Rudich maldaujantį laiš
ką, kad padėtų surasti nors 
kokį darbą. Jo 19 metų žmona 
laukias kūdikio, o jis neturi 
jokio uždarbio. Lig šiol vertėsi

Rengia Bendras Draugijų Komitetas ir ALDLD Organ.
DAINUOS LAISVĖS CHORAS IR TO CHORO VYRŲ 

GRUPĖ

Šiandien visus domina klausimai: Del ko Ispanijoj kilo 
vidaus karas? Kokios partijos tenai mušasi ir už ką? 
Kas yra lojalistai ir kas sukilėliai? Kodėl tenai degi

namos bažnyčios?
Visi šitie klausimai šiose prakalbose bus aiškiai nu

šviesti ir teisingai išaiškint.
Prašome visus ir kiekvieną ateiti į šias prakalbas, o 

išgirsite labai įdomių ir pamokinančių dalykų.
Visus Kviečia, Bendras Draugijų Komitetas ir ALDLD Organiz.

Aukos Ispanijos Liaudžiai

Rugsėjo 17 d., reguliariame 
ALDLD. 22-ros kuopos susirin
kime, tapo sukelta $9.50 Is
panijos liaudies kovotojams. 
Nors susirinkimas ir nebuvo 
skaitlingas, bet su neblogiau
siom pasekmėm. Aš čia ne
minėsiu apie kitokius šio susi
rinkimo nuveikimus, tik apie 
sukėlimą aukų. Iš kuopos iž
do aukota $2 K. P. rinkimų 
vajui, kurie likos perduoti vie
tiniam distriktui, ir $5 Ispani
jos kovotojams. Taipgi pa
vienių draugų suaukota Ispa
nijos kovotojams $4.50.

Aukavusių Vardai

J. Bagužis ir A. Dočkus
$1; A. Raulušaitienė—75c.; J. 
Stripeika—50c.; M. Lukošius, 
B. Raubienė, A. Vaupšas, A. 
Jakaitis ir J. Raulinaitis po 
25c.

22 kp. sekr. J. Raulinaitis.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

JINAI SEKA 
PIENIŠKU KELIU

CHARLOTTE HENRY
Republic Judžių žvaigždė, 

vaidinanti “Hearts in Bondage”

Gražuolės judžių žvai
gždės žino, kad žavinti 
figūra yra tikrai bran
gus dalykas. Tačiau 
jos nedrįsta statyt pa- 
vojun savo gyvumą ir 
jaunatvę kokiais griež
tais apsiribojimais' nuo 
įvairių valgių, štai ko
dėl dauguma tų žvaig
ždžių geria pieną. Jis 
palaiko jų gyvumą, ne
kenkdamas jų laibom, 
romantiškom figūrom.

Sekkite žvaigž d ž i ų 
pėdomis. Kontroliuoki
te savo svorį. . . ir savo 
figūrą . . . gerdami pie
ną. O jeigu jūs norite 
sulai bėti moksliškai, 
parašykite, reikalauda
mi NEAPMOKAMAI 
knygelės nurodančios 
valgius sulaibėjimui 
“The Milky Way.” At
siųskite atvirutę su sa
vo vardu ir adresu Bu
reau of Milk Publicity, 
‘Albany.

South Boston, Mass

Didelės Prakalbos
APIE ISPANIJĄ 

Nedėlioję, 4 Spalio (October), 1936 
Nuo 7:30 vakaro

LIETUVIŲ SALĖJE
E ir Silver Gatvių Kertėj, South Bostone

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.



PASAULINES ŽINIOS

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS

Kalbėjo dd.

Vainorius, Niaura ir J. Kazlau-J teisių organizuotis. Todėl dar-

bėjo ALDLD 87 kp. piknike ir 
APLA 2 kuopos name, McKees 
Rockse.

< 
A:

■Trečiadienis, Rugs. 30, 1936 Puslapis Ketvirtas

Japonija Siekia Pavergt 
Visą Chiniją

Pasak Hitlerio, Demokratija 
Tai Tik “Pleperiavimas”

SHANGHAI, rugs. 28.— 
Japonija atsiuntė 8 šarvuot
laivius į Chinijos didmiestį 
Shanghai. Japonų jūrinin
kai užėmė didelę jo dalį 
Chapei. Jie pradeda šeimi
ninkauti Pakhoi, Hankowe 
ir keliuose kituose miestuo
se Centralinėj Chinijoj.

Dabar Japonų valdžia sta
to Chinijai tokius aštrius 
reikalavimus, kad jie reikš
tų visos šalies faktiną pa
vergimų Japonijai. Tie rei
kalavimai kol kas laikomi 
didžiausioj slaptybėj. Bijo
ma, kad juos išgirdę nesu
kiltų Chinijos darbininkai ir 
valstiečiai.

Skystas Coughlina 
3-jy Vaisi. Mitingas

PHILADELPHIA, Pa. — 
Fašistinis radio kunigas 
Coughlin tikėjosi turėt 100,- 
000 publikos savo “trijų val
stijų" politiniame mitinge 
rugs. 26 d. Miesto Stadiu- 
me; bet susilaukė tik 20,000. 
Jis čia taipgi pakartojo, kad 
Roosevelto valdžia esanti 
“prieš-dieviška," ir paantri
no, kad jis šauksiąs ameri
kiečius “griebtis šautuvo," 
jeigu šalies valdžion atsisės 
koks (kairesnis) vienos par
tijos “diktatorius."

Cleveland© katalikų vys
kupas Schrems taipgi nu
peikė Coughliną už tokius 
išsireiškimus.

Bimba ir Siurba Kvietė Visus 
Vienybėn

Rugsėjo 22 d. M. D. Name 
įvyko prakalbos.
svečiai, A. Bimba ir J. Siurba, 
iš Brooklyn, N. Y. Bimba kal
bėjo bendro fronto klausimu ir 
kvietė visus darbininkus vieny
bėn prieš vyriausį priešą — fa
šizmą, kuris Ispanijoj ir kitose 
šalyse skandina liaudį kraujuo
se. Rinkimuose kvietė balsuot už 
komunistų kandidatus. Siurba 
kalbėjo apie plieno darbininkų 
organizavimą. Kvietė plieno 
darbininkus stoti unijon, kitų 
industrijų darbininkus pagelbėt 
plieno darbininkams, visoms 
draugijoms dalyvaut spalio 25 
konferencijoj.

Darbininkų reikalams aukų 
surinkta $5.93. Aukavo: M. Bu
dnikas $1.00, P. Sliekas, J. Bal
trušaitis, J. Varnagiris ir A. Pi
piras po 50c; Kiti smulkesniais. 
Vėliaus sekė klausimai ir 
kusijos. Prakalbos praėjo 
mingai.

Rugsėjo 20 abu svečiai

dis- 
sek-

kai-

BERLYNAS. — Hitleris 
pavadino demokratinę tvar
ką “tuščiu pleperiavimu”; 
sako, demokratija esanti 
“prabangos dalykas" tik 
turtingoms šalims, bet ne 
Vokietijai. Ot, girdi, kad 
mes turėtumėm dideles ko
lonijas, perviršius grūdų, 
anglių, aliejaus ir metalų, 
tai gal ir mes galėtumėm 
“bovytis demokratija."

Tuom jis norėjo įkalbėt, 
būk nazių valdžia geriau 
taupanti ir tiksliau šeimi
ninkaujanti už demokrati
nes šalis. Bet tikrumoj na- 
ziai yra didžiausi eikvotojai, 
šalies turtų kariniams pri
sirengimams ir milionams- 
saviškių agentų, šnipų ir ki
tų dykaduonių.

Tokią kalbą Hitleris pasa
kė atidarydamas 620 mylių 
naujo vieškelio automobi
liams. Bet tas vieškelis 
daugiausia taikomas karo 
tikslam.

AMERIKOS JŪRININKAS 
3 METAM NUTEISTAS 

VOKIETIJOJE
BERLYNAS, rugs. 28— 

Slaptas nazių teismas pritei
sė 3 metus kalėjimo ameri
kiečiui “Manhattan" laivo 
buvusiam jūrininkui L. Sim- 
psonui, kuris pernai vasarą 
buvo suimtas už komunisti
nės literatūros gabenimą 
Vokietijon. Bet iš 3 metų 
bausmės jam išskaitoma 14 
mėnesių, per kuriuos naziai 
jį laikė koncentracijos sto
vykloj ir kalėjime iki teis
mo.

Aukoja ir Pasižada Smarkiau 
Veikti

Rugsėjo 19 d. New Kensing- 
tone įvyko pasitarimo susirinki
mas, kuriame d. J. Gasiunas iš
davė raportą iš Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimo ir LDS. sei
mo. Visi draugai raportu labai 
susidomėjo ir pasižadėjo smar
kiau darbuotis darbininkų rei
kalais. Ant vietos suaukavo $10. 
Po dolerį aukavo sekami: čiup- 
lis, Stašinskas, Bijavičia, šerys, 
Stonis, Krikščiūnas, Aidukas, 
Skėrys ir Stonienė. Po 50 centų 
Martinkus ir Yesadavičienė. 
Parduota nemažai literatūros.

Rugsėjo 18 d. toksai pat su
sirinkimas įvyko L.M.D. sve
tainėj Pittsburghe. Draugai ir 
draugės dalyvavo diskusijose ir 
žadėjo smarkiau darbuotis, 
ypatingai plieno darbininkų or
ganizavimo klausimu. Surinkta 
aukų $2.50. Aukavo po 50 centųSO. BOSTON, MASS.

DIDELIS IR LINKSMAS BANKETAS
(engia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisves” 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

■<=1

APSAUGA IR MALONU. 
MAS...Gėrėkitės abiejais 

longvame užsirūkymo

Geras sprendimas — ly
giai, kaip ir geras skonis 
- primena lengvą užsirū- 
kymą. Nes atsiminkit 
. . . jog Lucky Strike 
garsus "It's Toasted" 
procesas suteikia jums 
gerkles apsaugą prieš 
knitejimus, prieš kosulį.

Copyright 1936. The American Tobacco Company

skas; po 25 centus žvirblis, Mi- 
keška ir Kaulakis.

Spalio 4 d., kaip 2 vai. po pie
tų, toksai pasitarimas įvyks 
New Eagle, Pa. Tos apylinkės 
draugai ir draugės kviečiami 
dalyvaut.

Sumuškim Fašistinį Landoną, 
Kvietė E. Browderis

Rugsėjo 25 Carnegies Au
ditorija prisipildė įvairia pub
lika. Tai buvo entuziastingas 
mitingas. Skambėjo Interna
cionalas ir kitos revoliucinės 
dainos. Trys Amerikos ir trys 
raudonos vėliavos plevėsavo. 
Gražios įvairiais obalsiais iška
bos dabino svetainę.

Tai buvo d. Earl Browderio, 
komunistų kandidato į prezi
dentus, mitingas. BrovVderis 
kalbėjo visą valandą. Aplo
dismentai nuolatos skambėjo. 
Jisai kvietė visus darbuotis, 
kad republikonų kandidatas 
Landon nebūti! išrinktas pre
zidentu. Jo išrinkimas, kalbė
tojas sakė, būtų pradžia fašiz
mo Amerikoj, tuojaus Baltąjį 
Namą apspistų Hearstai, Cou- 
ghlinai, Lemkės ir kiti pana
šūs sutvėrimai. Demokratijai 
būti] galas.

Roosevelto apiekon mes irgi 
negalime atsiduoti, tęsė kal
bėtojas. Dabartinis preziden
tas, tiesa, palengvino sąlygas 
darbininkams organizuotis į 
unijas, bet sykiu sudarė ir ge
ras sąlygas kapitalistams dar 
daugiau praturtėt. Demokra
tų partija nėra atspirtis prieš 
fašizmą. Pietinėse Valstijose, 
kur demokratai turi savo val
džias, fašistinės sąlygos vieš
patauja, darbininkai neturi

Tai Lengvas Užsirūkymas!

t j '.JT
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Tie, kurie per metų metus yra rūkę — prityrę 
rūkytojai — jie yra tais, kurie visų geriausia žino, 
kodėl tai yra tokia puikia idėja prisilaikyti lengvo 
užsirūkymo . . . visuomet! Tikras rūkymas yra 
parodęs tą ypatingą džiaugsmą Lucky Strike ciga
rete .. . pagamintame iš rinktinių puikiausio tabako 
vidurinių lapų, kokius tik pinigai gali pirkti. Ir 
tikras rūkymas yra jiems įrodęs, ką Luckies išskirti
nas procesas, “If s Toasted,” reiškia gerklės apsau
goje nuo knitėjimų ir kosulio. Jei jūs dar nerūkot 
Luckies, nusipirkit pakelį ir pabandykit juos. Jūs 
patirsit, kodėl prityrę rūkytojai pataria lengvą 
užsirūkymą — Lucky.

** VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
Virš 6,500,000 "Sweepstakes11 

dalyvių vienoje savaitėje!
Daugiau, kaip 6,500,000 įstojimo 
blankų į Jūsų Lucky Strike “Sweep
stakes” buvo gauta vienoje savaitėje. 
Iš šio didžio tautinio cigaretų lošimo 
žmonės visoje šalyje gauna tikrą malo
numą. Gi kaipo tiesioginė to pasėka 
tūkstančiams kitų buvo duota darbas.

Ar jūs jau įstojo!? Ar lalmėjot savo 
skoningus Lucky Strikes? Ant radio 
yra perduodama muzika. Atsisukite 
ant radio “Your Hit Parade” — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo ką 
nors netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
pirmenybę — Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

- lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO. BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'IT'S TOASTED"

bininkams reikia nepriklauso
mai veikti, organizuotis į far- 
merių-darbo partiją, į liaudies 
frontą, šiuose rinkimuose bal
suot už komunistus.

West Homestead majoras 
Lowry, vietinės farmerių-dar- 
bo partijos pirmininkas ir sy
kiu kandidatas į legislatūrą, 
gana puikiai kalbėjo. Taipgi 
kalbėjo negrų darbininkų va
das Carathers. Parduota daug 
literatūros ir surinkta nema
žai aukų.

East Pittsburgh© Majoras Ne
leido Browderiui Kalbėt.

ALDLD. Kuopos Gavo Naujas 
Knygas

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti į sekamus ALDLD. kp. 
susirinkimus, nes galėsite gau
ti naują knygą “Gamta ir 
žmonės”.

ALDLD. 87 kuopos susirin
kimas įvyksta ketvergo vaka
re, spalio 8 d. Kiekvienas na
rys turėtų dalyvaut ir neužsi
mokėję duoklių užsimokėt.

Taipgi svarbu visiems pra
nešti, kad APLA. Centro Ko
mitetas rengia šokius ir vaka
rienę spalio 18, Liberty sve
tainėj. 1322 Reedsdale St. Vi
si iš anksto kviečiami prie šio 
parengimo rengtis.

Rep.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper K-6776

Dr. Herman Mendlowitz

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Westinghouse darbi ninku 
unija buvo gavus leidimą lai
kyti nuolatinius mitingus prie 
tos dirbtuvės. Bet rugsėjo 25 
per pietus toj vietoj mitingas 
neįvyko, nes majoras atėmė 
leidimą tuojaus, kai tik daži- 
nojo, kad kalbėjo E. Browder.

Majoras yra mat tos kom
panijos šėrininkas, todėl ir pa
sidarbavo, kad neleidus pra
kalbų laikyt. Darbfhinkai tu
rėtų nešti protestus prieš tokį 
to žmogaus elgesį.

Prakalbos įvyko kitoj vie
toj, už miesto ribų.

Kurie dar negirdėjot Brow
der! kalbant, tai dabar bus 
proga kiekvienam pasiklausyt 
per radio—kalbės spalio 2, 
kaip 10:45 vai. vakare, pitts- 
burghiečiai gali girdėt iš KD 
KA, radio stoties.

Spalio 2, Manchesterio kuo
pa Komunistų Partijos rengia 
prakalbas Manchester moky
kloj. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. ' Visi northsidiečiai kvie
čiami dalyvauti.

33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue * 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O t 

KIRPIMAS

15cSKUTIMAS
Prielankus Patarnavimas

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Maroy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zina gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kijtų 
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 iūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manes, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L Z1NS-
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

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

MES KALBAM LŪCTUVIBKAL



Puslapis Penktas

Laisvoji Sakykla

Po Ant

Chester, Pa

s:

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

PAJIEŠKOJIMAI

(229-231)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CIevelando Žinios WORCESTER, MASS.

Kalbės Earl Browder

i

Valsti-

rengia MONTELLO, MASS.

būsiu labai dekin-
patys atsišaukti.
198 Johnson Avė.,

50c. 
ir S. 
auko- 
Lau-

užimti vietų?
Nežinau, kada pasveik- 
sviete bažnyčių susira-

Visiems 
širdingų

manote
Ats.: 

siu, tai 
siu.

ir 
ge- 
bus

ir

(229-230) 
WILKES-BARRE, PA.

A. K. Partijos vietos skyrius ren
gia didelį parengimą su šokiais su
kėlimui finansų prezidentinių rinki
mų kampanijai, šis parengimas įvyk^ 
3-čią d. spalio (October), Darbinin
kų Centre, 325 E. Market St., pra
džia 7 v. v. Kaip vietos, taip ir pla-, 
čios apielinkes publiką kviečiame 
skaitliitgai dalyvaut, atsilankę, sma-

v. v., 3014 Yemans. Visi nariai bū
kite laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, taipgi gausit knygą 
“Gamta ir žmones”.

___ A. Varaneckienė, Fin. Sekr. 
ffiiUrrh ■ ' (229-230)

L
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Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saules spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavončmis 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 pasiūlijamų, 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,

PAJIEŠKAU brolių Vinco, Povilo 
ir Felix’o šlendorių, taip pat ir 

pusbrolių Petro ir Antano Papulskių. i 
Išvažiuodamas palikau Philadelphijoj. I 
Per daug metų nemačiau. Nežinau ar] 
gyvi ar ne. Prašau atsisaukt. Jei kas 
nors apie juos žino, malonėkite pra
nešti man, už ką 
gas, arba prašau 
Juozas šlendorius, 
Brooklyn, N. Y.

Restauranų darbininkai sa-^ai laik^ praleisk ir tuom pačiu
C via vnvvi oi 4- n o v»r v i o f’iiiAOA

vo susirinkime sukėlė $1,000 
“ginklams Ispanijos demokra
tijos gynėjams.”

Specialis susirinkimas įvyks ket
verge, 1 d. spalio (Oct.) kaip 8 vai. 
vak., Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 
Prašome visus ALDLD, ir LDS na
rius taip pat “Laisvės” ir “Vilnies”. 
skaitytojus dalyvaut šiame susirin-, 
kime. šiame susirinkime darysime 
planus, kad gauti daugiausia naujų 
skaitytojų “Laisvei”. Užkviečia vi
sus. Fin. Sekr.

(230-231)

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-

RAnndn__ Knirime daug svarbių reikalų atlikti,onaWVllie, ivanacia. i\ai Visos moterys esate kviečiamos 
Cirke vienas moniĮ rodyto- dalyvauti šiame susirinkime. Taip pat 
jas rengėsi pjūklu neva <‘pu-|r?.ik?1s išrmkti . darbininkių dirbti 
SiaU perpjauti moterį dezej d. spalio. Kaminsko giraitėje. Vie- 
ir moteris liksianti gyva, nas iš svarbių uždavinių, tai gavi- 

*■ mas naujų narių į moterų skyrių. Aš

įkartu paremsit partiją šiuose rinki
muose.

Rengėjai.
(229-230)

Dar Del Kun. Valadkos.
Nors aš per dienraštį “L.” 

prašiau, kad lawrenciečiai aiš
kiai įrodytų savo užmetimus 
tautiškos bažnyčios kunigui Va- 
ladkai, bet viskas paliko balsu 
tyruose. Taigi, matydamas, kad 
viskas aprimo, kreipiausi prie 
paties kunigo Valadkos su pa
klausimu, kaip gi tikrai ten bu
vo.

Klausimas: Kodėl kunigas 
Lawrence apleidote?

Atsakymas: Priežastis—liga.
Kl.: Tai kodėl kunigas pabė

gote, nieko nesakęs pavapi jo- 
ę nams?

Ats.: Aš nepabėgau. Aš pada
viau komitetui rezignacijų, taip 
gi ir ūkės (farmos) komitetui 
pasakiau, kad apleidžiu Law
rence ir su jais atsisveikinau.

Kl.: Tai kodėl kun. nieko 
neatsakot per spaudų į tuos vi
sus užmetimus?

Ats.: Nematau reikalo per 
spaudų polemizuotis su tais 
žmonėmis.

Kl.: Kaip kunigas manote 
apie delegatų, kuris buvo nuva
žiavęs į Lawrence ir pripasa- 

\ kojo ten visokių nesąmonių, ku
rių nei aš, nei gal niekas kitas 
Scrantone nesame girdėję?

v Ats.: Ir pats delegatas pas 
vyskupų užsigynė, sakė, kad jis 
nieko panašaus nesakęs, kas 
“Laisvėje” buvo parašyta.

Kl.: Kų kunigas manote dary
ti toliaus?

Ats.: Dabar nieko nemanau 
daryti, vien tik gydytojų lankau.

Kl.: O kaip pasveiksite, kur

Kl.: Na, o kaip su tomis suk
tybėmis, kurios buvo jums pri
mestos lawrenciečių per “Lai
svę?”

Ats.: Rodos, tamsta pažįsti 
tautiškos bažnyčios tiesas. Juk 
tautiška bažnyčia tai ne Romos. 
Tautiškoj bažnyčioj viskų val
do komitetas, parapijos išrink
tas, o kunigui tik algų moka. 
Pas juos ir visas knygas finan
sų sekretorius turi. Tautinė pa
rapija turi konstitucijų, kurioje 
nurodyta tiesos del kiekvieno, 
kaip kunigo, taip komitetų ir 
pačių parapijonų.

Mano Pastaba.
Norėčiau čionai ir savo nuo

monę pridėti del šių visų nesusi
pratimų, kaipo pastaba kores
pondentams. Kiek kartų man te
ko pastebėti “Laisvėje” prašy
mus korespondentų, kad jie lai
kytų dienraštį kuošvariausiu, 
kuoteisingiausiu. O ar to laiko
si kiekvienas korespondentas? 
Nesilaiko. Kur kokia davatka 
kų nors paplepėjo, tai korespon
dentas jau ir rašo. Jeigu drau
gai norite rašyti į dienraštį, tai 
sužinokite teisybę ir tik tada ra
šykite. Nedarykite iš laikraščio 
taradaikos. Darbininkiškas lai
kraštis turi stovėti augščiau vi
sų kitų laikraščių. Todėl reikia, 
kad jame būtų viskas kuoteisin- 
giausia rašoma.

K. Yanushytis.

į Bostono Apylinkės ir Visos Massachusetts 
Valstijos Lietuvius

Išgirskim Komunistų Nusista
tymą ir Platformą 1936 

Rinkimuose
Spalio (Oct.) 4 d., Boston 

Arenoj, St. Botolph St., Bos
tone, kalbės Komunistų Parti
jos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentų, d. Earl 
Browder.

Lietuviai darbininkai, pa
žangūs biznieriai ir profesio
nalai !

Hearstas, No. 1 fašistas, per 
“Boston American” pradėjo 
varyti propagandų, kad iš Ko
munistų Partijos būtų atimtas 
leidimas laikyti prakalbas 
Boston Arenoj. Mes žinom, 
kad Hearstui nepavyks tų at
siekti, nes masės darbo žmo
nių prie to neprileis. Todėl 
lietuviai iš visos Massachu
setts dideliais būriais važiuo
kim į Earl Browderio prakal
bas. Parodykim amerikoniš
kiems fašistams, kad darbinin
kai stovi su savo klasės kandi
datu į J. V. prezidentus.

Kadangi Komunistų Partija, 
kaipo kapitalizmo priešas, ne
gauna iš kapitalistų paramos, 
tad į savo prakalbas daro 
įžangų, iš ko galės padengti 
dideles rinkimų kampanijos iš
laidas. Generalė įžanga į pra
kalbas bus 25 c., o rezervuo
tos sėdynės—po 55c. ir $1.10.

Programoj grieš unijinis be- 
nas. Apart draugo Browder, 
kalbės Otis Hood, kandidatas 
į Mass, gubernatorius, ir Ri
chard Moore, garsus negrų or- 
a t o r i u s. Pirmininkaus Phil 
Frankfield, Komunistų Parti
jos 1-mo Distrikto organiza
torius. Programa prasidės ly
giai 3-čių vai. po pietų.

Lietuvių organizacijos išrin
ki! komitetus, kurie organi
zuos važiuotojus busais, auto
mobiliais ir kitokiais būdais. 
Darbininkai, susivienykim ųž 
progresų ir taikų, už laisvų, 
linksmų ir gerbūviškų Ameri- 
kų! Balsuokit už komunistus!

Liet. Kom. Mass. 
Distr. Biuras.

Trečiadienis, Rugs. 30, 1936

Baltimore, Md.
Visi ir Visos į Radio “Parę.”
Literatūros Draugijos kuopos 

valdybos dalis ir komisija bu
vusio parengimo, kuris įvyko 
rugsėjo 26 d., ir LDS. kuopos 
nariai, kurie dalyvavo minėtam 
parengime, nutarė surengti ra
dio “parę” spalių 2 d. vakare 
po num. 20 N. Calhoun St. Tai 
visiems žinoma svetainė. Pa
rengimas, ruošiamas tų abiejų 
organizacijų vardu.

Kaip žinoma, tų vakarų kal
bės per radio drg. Earl Brow
der, Komunistų Partijos kandi
datas į Jungtinių Valstijų pre
zidentus. Mes norime skaitlingai 
susirinkti į daiktų ir pasiklau
syti jo prakalbos.

Gal nekune sakysite: “Aš tu
riu radio namie ir galiu pasi
klausyti Browderio prakalbos.” 
Bet ne tame dalykas, draugai. 
Mums labai svarbu susieiti į 
daiktų ir sujungti spėkas. La
bai svarbu į tų “parę” gauti 
daug pašalinių žmonių, kad ir 
jie išgirstų Browderio prakal
bų. štai kame vyriausias tiks-

las šio parengimo. Todėl visi 
bukite patys ir atsiveskite savo 
pažįstamus ir kaimynus į mūsų 
radio “parę.” V-s.

Rumford, Me

tarta važiuoti prie Roxbury eže
ro pas draugus šaltmerius į 
kempę arba vasarnamį. Ten be
silinksminant, drg. J. Krapavic- 
kas įnešė ir paaiškino apie Is
panijos laudies karų prieš fa
šizmų ir paprašė tam tikslui au
kų. Surinkta $3.25. 
aukotojams tariame 
ačių.

Aukavusių vardai.
aukojo: J. Krapavickas 
Puidokas; po 25 centus 
jo: E. Krapavickienė, J. 
zienė, S. Puidokienė, J. Kleman- 
skis, E. Klemanskienė, J. šalt- 
merienė, A. Kilienė, P. Ku- 
kanauza ir J. šaltmeris.

Vienas iš Svečių.

Veltui Mokslas Suaugusiom
Chesteryj yra suorganizuo

tos klasės anglų kalbos ir pi
lietybės ateiviams. Pamokos 
bus Lietuvių Kliube, 4th 
Upland Sts. WPA suteiks 
rus mokytojus. Mokslas 
veltui. Kiekvienas vyras
moteris, 20 ar daugiau metų 
amžiaus, bus priimamas mo
kyklon. Tai nėra vien tik Lie
tuvių Kliubo nariams, bet vi
siems, kas tik nori mokintis. 
Piliečių Kliubo valdyba ir na
riai sutiko pasidarbuoti, su
teikiant vietų Kliubo Name ir 
visais būdais padedant su
traukti lietuvius į šių mokykla, 
kadangi tai bus visuomenės ir 
pačių mokinių naudai.

Norintieji mokytis, kreipki
tės į ’Lietuvių Kliubo sekreto
rių V. Gizauskų, 701 Mcllvain 
St., arba pas laidotuvių direk
torių Yakonį, Liet. Kliubo Na
me.

kad pasirūpinsi suorganizuoti 
dar penkis savo pažįstamus 
kaimynus ir juos atsiveši į šį 
mitingų.

Taip veikdamas padėsi par
tijai dirbti didelį mobilizavi
mo darbų.
Kiekvienai Tautai Paskirta 

Mobilizavimo Kvota
Komunistų Partijos rinkimų 

kampanijos komitetas, CIeve
lando mieste, paskyrė tam tik
rų kvotų kiekvienai tautai, 
suorganizuoti tam tikrų skait
lių žmonių į Browderio mitin
gų. Taip pat kiekvienai tau
tai yra skirtingos spalvos 
įžangos bilietai. Su tais bilie
tais kiekviena tauta turės pa
skirtas kėdės, nesimaišant su 
kitais.

Lietuviams Kvota
Mūsų kvota yra sumobili

zuoti į drg. Browderio mitin
gų 350 lietuvių. Draugai, mū
sų lietuvių kvota atrodo visai 
nedidelė pagal gyventojų skai
čių šiame mieste.

Įžangos bilietai jau beveik 
paskleisti tarpe lietuvių. Bilie
tai yra visiems veltui. Kaip 
draugai veikia ir kiek daug 
jau yra pasižadėjusių daly
vauti šiame masiniame mitin
ge, tai dar nežinia. Draugės ir 
draugai, visų organizacijų ir 
draugijų valdybos ir nariai tu
rėtumėt pasirūpinti išrinkti po 
viena delegatų ir prisidėti 
prie partijos rinkimų kampa
nijos mobilizavimo darbo.

Šis rinkimų kampanijos 
mitingas ir sykiu mobilizavi
mas masių pasiliks Komunis
tų Partijos istorijoj, taip pat 
bus įrodymu CIevelando ma
sėms, kad partijos politiniai 
bandymai rinkimuose prave
dami pačių masių pritarimu 
Komunistų, Partijai.

New Yorko ir Apielin 
kės Žinios

“Ant Bedugnės Krašto” 
Vaidinimas Jau Čia

nizacijų komiteto parengime, 
lapkričio 29 dienų, Labor Ly
ceum svetainėj, Brooklyne.

Kviečiame visus atsilankyti 
į Lietuvių Liaudies Teatro 
ruošiamus vaidinimus. Pasižy
mėkite laikų, spalio 7, 11 ir 
17, Ukrainų svetainėj. Įsigy
kite tikietus, sėdynės nume
ruotos. Per visus tris vakarus 
bus vaidinama veikalas 
Bedugnės Krašto.”

PERDŪRĖ CIRKININKĄ 
ŽADĖJUSĮ “PERPJAUT 

MOTERĮ PER PUSĘ ”

vienas žiūrovas, pagriebęs 
paties cirkininko kardą, pa
vojingai perdūrė jį per 
plaučius ir pabėgo. Cirki
niu kas dabar ligoninėj.

niekad neabejoju, kad draugės ne
pamirš savo pareigą ir atsives nau
jų narių Į šį susirinkimą. Pasisteng- 
kime 
giau 
lūs.

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

Sekr. O. Girniene.
(229-230)

NEWARK, N. J.
SietynieČiai malonėkite ateiti Į 

choro pamokas. Pradėjom mokytis 
komišką operetę, kuri yra puiki, bet 
sunki operetė. Tad šalin ypatiškumai 
ir pirmyn Sietynas!

Org. O. Stelmokaitė.
(229-230)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas ViSniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Naujai Modemiškai 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.

Šis-tas iš Rumford ir Mexico.
Darbai šiuo tarpu eina pusė

tinai, nes Oxford popieros dirb
tuvė dirba po šešias dienas į sa
vaitę. Nežinia kaip ilgai taip 
dirbs. Betgi Continental Paper 
kompanijos dirbtuvė visai su
stojo ir paleido visus darbinin
kus. Tai nekokios naujienos 
del Rumfordo ir Mexicos lietu
vių, nes čia daug jų paliko be 
darbo ir nežinia kas reikės da
ryti. Didžiuma turi įsigiję stu-

P. 0. Box 352pa-

Matthew P. BallasMONTELLO, MASS.

(BIELIAUSKAS)

MONTELLO, MASS.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7178

&
l

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

ALDL.D. 6 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks October 5, kaip 7:30 vai. 
vak., Liet. Taut. Name. Visi nariai 
būkite šiame susirinkime. Taipgi tie 
kurie nesate mokėję duokles už 1936 
m., malonėkite ateiti ir pasimokėti, 
nes kuopa iš Centro gavo papeikimą 
už narių apsileidimą.

(230-232)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas visom Susivienijimo 
kuopom Bostono Apielinkėje. LDS 
67-ta kuopa rengia labai didelį iškil
mingą vakarienę ir šokius, Novem
ber 7, Liet. Taut. Namo Svetainėje. 
Prašome kitų organizacijų bei drau
gijų nieko tą dieną nerengti bet da
lyvauti mūsų parengime. A. Sauka. 

(230-231)

“Laisvės” skaitytojai ir šiaip 
žangūs darbininkai, kurie norite iš
girsti Earl Browderio prakalbą, kan
didatas Į Jungtinių Valstijų preziden
tus, susirinkite spalio 4-tą, 1:30 vai. 
po pietų, pas Liet. Taut. Namą. Nuo 
čia, automobiliais nuvežšim į Bosto
no Arena ir atgal tik už 25 centus. 
Prakalbos prasidės 3 vai. po. pietų.

(230-232)

Hartford, Conn.

CIevelando, visoj rinkimų 
kampanijoj, pirmu sykiu kal
bės drg. Earl Browder, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
prezidentų Suvienytų 
JU- 

šį masinį mitinga 
CIevelando Komunistų
pasitikimai draugo Browder. 
Įvyksta spalio (Oct.) 11 d., 
vienoj iš didžiųjų CIevelando 
miesto arenų, Public Audito
rium, su įtalpa virš 14,000 
žmonių. Tai yra nepaprastai 
didelis darbas, kurį partija 
pasiėmė pravesti.

Partija Kreipiasi į Kalbines 
Organizacijas

Draugės ir draugai! Kad 
pravesti Komunistų Partijos 
rinkimų kampanija dabar už
imtu plačiu plotu; kad parti
jos mobilizavimo darbas būtų 
pasekmingas; kad Komunistų 
Partija taptų masine galinga 
partija; kad atmušti fašistuo- 
jančia reakcijų, kuri taip tan
kiai pasižymi puolimu ant or
ganizuotų darbininkų, tad par
tija ir kreipiasi į visas kalbi
nes masines darbininkų orga- spalio 7, 11 ir 17 dd., Ukrainų 
nizacijas, draugijas, darbinin-|svetainėj, 101 Grand St. 
kų kliubus, unijas, ir pavie
nius veikėjus, pritariančius 
Komunistų Partijai, kviečia 
prisidėti prie organizavimo 
šio masinio mitingo.

Kad sumobilizuoti virš 14,- 
000 žmonių, užpildyti didžių
jų Public 
daug ir su 
dirbti.

Draugai, 
džiu pritarti šiam darbui, ar 
lapelius padalinti, bet reik 
veikti, atlankyti organizacijas 
ir draugijas, kviečiant jas pri
sidėti prie mobilizavimo Brow-

Auditorium, reik
didele energija

neužtenka tik žo-

bas, kaip kurių dar neišmokė- Ler mjtįng0. 
tos, o miestus taksus lupa, kaip|

Teatro 
tikslas, 
lietuvių 

Todėl

Lietuvių Liaudies Teatro 
pirmas vaidinimas bus pirmas 
šį sezonų. Kaip “L.” skaityto
jams jau žinoma, Brooklyne 
pereitų pavasarį susiorganiza
vo Lietuvių Liaudies 
organizacija. Teatro 
kad geriau pastatyti 
vaidinimus Brooklyne.
gauta artistas Jonas Valentis 
kaipo rėžis ierius-mokytojas. 
Per visa vasarų aktoriai pra
kaitavo—mokinosi. Jonas Va
lentis juos mokino, miklino, 
barė ir dėjo visas pastangas, 
kad kuo geriausia juos išlavi
nus.

Ir du veikalai jau gatavi— 
“Ant Bedugnės Krašto” ir 
“Partizanai.” Pirmas veikalas, 
“Ant Bedugnės 
lietuvių liaudies 
bus vaidinama 
Brooklyne. Vaidinimas įvyks

Krašto” (iš 
gyvenimo), 

tris kartus

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Drg. Browder Priėmimo Komi
tetas iš Vieno Tūkstančio

Veikėjų
Kiekvienam darbininkui ir 

intelektualui yra geriausia 
proga prisidėti į drg. Browder 
priėmimo komitetų. Pasiimda- 
mas’vienų bilietų, jūs priduo-

išgali. Miestas nežiūri, ar tavo 
stuba yra pilna a.r ne, ar moka 
randų, ar ne, tu taksus turi 
mokėti. Kaip kurie perka far; 
mas, kiti maino ant stubų ir 
taip toliau.

Rugsėjo 6 d. buvo susirinkęs 
būrelis svečių pas drg. Puido
kus. Pabuvus kiek stuboj, nu-date savo vardų, su ta minčia,

Vaidinama net tris kartus 
todėl, kad svetainė vaidinimui 
yra tinkama, bet netalpina to
kį skaičių žmonių, kiek bus 
norinčių pamatyti vaidinamų 
veikalų po nauja vadovybe. 
Antra, tai bus proga*ir tiems, 
kurie gal negalėtų matyti vai
dinimų, jei jis būtų vaidina
mas vienų kurį vakarų.

Ypatingai mokytojas, Jonas 
Valentis, padėjo daug energi
jos ir darbo lavinimui aktorių 
ir sumokinimui veikalo “Ant 
Bedugnės Krašto.” Visas tas 
“negalėjimas” išmokti roles 
atmintinai visu griežtumu at
mesta. Visi vaidylos gerai mo
kinosi. Tad vaidinimas bus ar
tistiškas. Mes tikimės, kad 
Brooklyno ir apylinkės publi
ka šį karta turės progų matyt 
geresnį vaidinimų, negu kad 
iki šiol būdavo.

Kitų veikalų, “Partizanus” 
Lietuvių Liaudies Teatras vai
dins bendro Brooklyno orga-

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 
šiąme susirinkime, kad kuo geriau
siai prisirengtum, kad šiemet Cleve- 
landas Į vajaus frontą stoja organi
zuotai.

Nuoširdžiai Kviečia Vajininkai.
(229-230)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks penktadienį, spalio 2-rą, 7:30

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

rasi

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



1

Sportas Del Sveikatos arba Fiziška KultūraApie “Kavos Kantatą” ir Kas Kuo Jos Vaidinime

Ė <9

gi!

K-te.

lietuvių

ANTANAS KASMOCIUS
pra-

Telephone: EVergreen 8-9770

vartoja (Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

stu-

MIRTYS—LAIDOTUVES

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

atrodo, 
fizišką

kuo- 
pasi- 
apsi-

vakarą, 
vakaro, 

Union

bu-
an-

Ko- 
sek-

pro- 
už-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

ir šitaip pasakoja susirinku
siam jaunimui:
Štai jie, štai jie, štai jie!
Ateina draugas mūs su mylima pačia. 
Linksmais veidais, skardžiai: Valio! 
Pasveikinkim jaunuosius.
Gal norit išgirst va paslaptį mažytę?

Jaunimas n e kantraudamas 
prašo:
Sakyk, sakyk, sakyk greičiau 
Klaunas:
Nebūkit taip nekantrūs. 
Komediją mažytę jums 
Aš pats va sugalvojau. 
Ant pastolio vaidinta bus 
Palinksmint draugą mūs ir draugę. 
Jei prižadat gražiai man elgtis, 
Galėsit paklausyt ir patys.
Ir autoriui ir vaidyloms 
Jūs plodami pareikšit ačiū. 
Vietas užimkit ir žiūrėkit. 
Pradėt, kai aš duosiu ženklą!

Tada vėl visas jaunimas 
dainuoja labai smagia, melo
dingą dainą: 
Valio, valio, valio!
Džiaugsmo, laimės, 
Džiaugsmo, laimės 
Mūs šauniems jaunavedžiams.
Ilgų metų ir sveikatos, ir tt. ir t. p.

I
Jaunavedžiai yra: B. Kala- 

kauskaitė ir A. Navikas.
Klaunas vėl išstoja su 

šymu:
Nutilkit, meldžiamieji, 
Klausykit mūsų pasakaitės. 
Išgirsite jūs šį bei tą, 
Apie tėvelį ir jo dukrą, 
Deja, neklaužadą dukrelę. 
Klausykit ir pasimokykit. 

(Daugiau bus)

Nepamirškit, spalio 4, 
bor Lyceum Svetainėj. Ateikit 
ir pamatykit šį muzikališką 
kūrinį. Visi juo pasitenkinsit.

Tikietų kainos: $1, 75c. ir 
50c. William Norris orkestrą 
grieš šokiams ir pritars vai
dyloms.

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.

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey ' 

Valstijo e
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

pageidau- 
gali pa- 
kiekvieną

J. GARŠVA

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

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

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

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

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.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 
nedčlioj, 4 d. spalio, Astoria Hall, 
62 E. 4th St. Pradžia 2 vai. dieną.

Nuo spalio mėnesio iki gegužės 
menesio 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.

Sekt.
(229-230)

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)

Puslapis sestas Trečiadienis, Rugs. 30, 1936
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Laisvės“ skaitytojams iš 

skelbimų ir pranešimų vietinė
se žiniose jau yra žinoma, kad 
Brooklyno Aido Choras vai
dins žymaus vokiečių kompo- 
zitorio Johann Sebastian Bach 
“Kavos Kantatą“ 4 spalio 
(October), Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS, 
“Kavos Kantatos” vertėjas 

kalbon.

Kadangi apie patį turinį 
viršminėto kūrinio niekas dar
nerašė, tad norėtųsi šis-tas 
pasakyti, nes kurie nėra matę 
“Kavos Kantatos“ ant svetim
taučių estrados, netekę susi- 
sidurt su muzika, tai tiems 
mažiau žinomas pats kompo
zitorius Bach’as ir jo kūryba.

žinoma, čia nesigilinsime į 
komp. biografiją, į jo kūrybą, 
į jo atsiekimus. Apie tai kitą 
syk. čia tik norėtųsi pažymėt 
apie kurį laiką minimas kom
pozitorius gyveno. Johann Se
bastian Bach gimė Eisenach 
(Vokietijoj) 1685, mirė 1750.

Tūli ginčija, kad būk Bach 
parašęs “Kovos“ kantatą, kiti 
gi sako, kad “Kavos“ kantata. 
Nes, girdi, kaip galėjo Bach 
rašyt apie kovas? Tuomet ne
buvo nei kovų.

Tenka pridurt, kad kai tik 
atsirado žmogus šiame pasau
lyje, tai atsirado ir kovos už 
būvį. Manome, geriausiai pasi
tarnausime šio ginčo išrišimui 
patiekdami skaitytojams virš
minėto kūrinio turinį.

Visų pirma įvadą padaro 
orkestrą.

Ant estrados pasirodo, kai
mietiškom, įvairias palvėm 
drapanom apsirėdę merginos 
ir vaikinai (Aido Choras). Jie, 
žinoma, nesusirenka be tikslo. 
Jaunimas, suuodęs, kad jauna 
porelė grįš iš atostogų (me
daus mėnesiui pasibaigus), na, 
ir jaunavedžių pasitikimo 
ga susirinkęs jaunimas 
traukia smagią dainą :

Atėjom iš kalnų,
Atėjom iš klonių, 
Pasveikint jaunikį 
Su jauna pačia.
Gėlių pririnkom
Barstyt ant jų tako:
Lelijų ir rožių, 
Daržo pijonkų, 
Žibučių iš pievų, miškų.
Gėlių vainikas mūs jaunai 

gražuolei, 
Žvaina daina jaunavedžiui

drąsiam.

Po tam iš būrio išsiskiria 
klaunas (kurio rolę* vaidins 
Vytautas Zablackas, tenoras)

Dr. Petriką Kalbės LDS 
1 Kp. Susirinkime

Šį ketvirtadienį, “Laisvės“ 
svetainėj, bus (LDS) Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pir
mos kuopos susirinkimas.

Prasidės lygiai 7:30 valan
dą vakaro, tad nariai nepa
mirškite būti anksčiau. Nors 
ir visados mūsų susirinkimai 
būna trumpi, bet šiuomi kartu 
turėsime dar trumpesniu da
ryti, kad būtų daugiau laiko 
mūsų gerbiamam nariui Dr. 
Petrikai išaiškinti apie kūno 
parazitus. Kviečiami ir ne na
riai bei norinti įstoti į LDS. 
Nepamirškite ketverge vaka
ro, 1 d. spalio (October).

Pirm. J. Gaitis.

Dr. Harry F. Ward, Am. 
Prieškarinės - P r i ešfašistinės 
Lygos nacionalis pirmininkas, 
antradienį sugrįžo iš Pasauli
nio Taikos Kongreso, įvykusio 
Brusselyj, Belgijoj. Sykiu su
grįžo Gil Green, Jaunų 
munistų Lygos nacionalis 
retorius.

Columbia Universiteto 
dentai, kurie pikietais ir visaip 
veda kovą už sugrąžinimą 
pravaryto Robert Burke, užve
dė bylą teisme už laisvę žo
džio.
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Nužudė “NelegaKšką” 
Kūdikį

Graži 18 metų mergina, Eli
zabeth Smith, traukiama teis
man už nužudymą savo “nele- 
gališko“ vaikučio. Distrikto 
prokuroras reikalaus mirties 
bausmės už tą nužudymą.

'Elizabeth pagimdė kūdikį 
maudynėj ir, norėdama pa
slėpti savo “gėdą“ nuo tėvų, 
numetė kūdikį nuo gyvenna- 
mio 7-to augšto. Ji nesutinka 
pasakyti to kūdikio tėvo var
dą. Mergina teisinasi, būk ji 
tai padarius ūmam pamišime.

Margaret Medelienė, 52 
metų, 63 N. 1st St., mirė rugs. 
25 d. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos rugsėjo 30 d., Šv. Tre
jybės kapinėse.

Magdalena Steffan-Stepon- 
kienė (inžinieriaus Baltaus 
uošvė), 63 metų, Coram, L. L, 
mirė rugsėjo 
spalio 1 d., 
kapinėse.

Laidotuvių
naši graborius J. Garšva.

27 d. Laidos 
Setaucket R. C.

apeigomis rūpi-

GAUKITE "LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Minor Prakalba ir Mašinų 
Paradas Ne Šį Vakarą, 

Bet Penktadienį
Pirmadienio “Laisvėj“ 

vo klaidingai praleista, o 
tradienio laidoj, remiantis pir
mesnių pranešimu, atkartota, 
būk Robert’o Minor prakalba 
ir automobilių paradas įvyks 
trečiadienį. Tikrenybėj, mitin
gas ir paradas įvyks šį penk
tadienį, 2-rą spalio (Oct.), 
Grand Paradise, Grand ir Ha- 
vemeyer Sts., Brooklyne.

Patėmijusius šią pataisą 
prašome perspėti visus lietu
vius, kuriuos šiandien sueisi
te, kadangi kai kurie iš jų ga
lėjo matyt pirmus du praneši
mus ir nematyt šio.

Lietuvių Liaudies Teatro 
Susirinkimas Trečiadienį

Lietuvių Liaudies Teatro su
sirinkimas įvyks šį 
rugsėjo 30 d., 8 vai. 
Piliečių Kliube, 280 
Ave., Brooklyn, N.jY.

Visi L. L. Teatro nariai, rė
mėjai ir pritarėjai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kvie
čiame ir svečius, šis susirinki
mas įvyksta tik savaitę pirma 
vaidinimo “Ant Bedugnės 
Krašto.“ Bus pranešimai apie 
veikalų vaidinimą. Taip pat 
reikės padaryti galutini prisi
rengimai prie spalio 7, 11 ir 
17 dd. vaidinimų.

Visi kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Rėmėjai gaus vel
tui įžangos tikietus ii’ tt.

Pirmininkas.

ALDU) 185 ir LDS 13 Kuopų 
Pavykęs Išvažiavimas

Rugsėjo 20 d. E. New 
Yorko ir Richmond Hill virš- 
minėtos kuopos turėjo išvažia
vimą Forest Parke. Diena pa
sitaikė, kaipo išvažiavimui, 
prasta, nes nuo pat ryto pa
dangė buvo surūgus ir bile va
landą galima buvo laukti lie
taus. Vienok nepaisant tokio 
oro, žmonių susirinko gerokas 
būrys ir visi draugiškai dieną 
praleido. Tik pavakariais vis
gi padangė neiškentė—pradė
jo lyti, ir susirinkusieji, neuž
baigę piknikauti, turėjo išsi
skirstyti. Jeigu ne lietus, iš
važiavimas būtų pilnai pavy
kęs, bet ir taip kuopoms liks 
po keletą dolerių pelno.

Varde rengėjų tariu širdin
gą ačiū draugėms Vinikaitie- 
nei iš Ozone Park ir Jakštie
nei iš Woodhaven, kurios au
kojo po “keiksą“, taipgi drau
gams ir draugėms už skaitlin
gą atsilankymą ir parėmimą 
mūsų kuopų.
. Turiu pažymėti, kad šios 
kuopos bendrai rengia šaunią 
vakarienę Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., kuri įvyks 
lapkričio 22 d. Apart skanios 
vakarienės bus ir programa. 
Taigi dabar gera proga įsigy
ti tikietus, kurie pardavinėja
mi po 75 centus. Prie durų bus 
imama po $1. Nusipirkite da
bar ir tuomi sutaupihsite ant 
kiekvieno tikieto po 25 centus.

V. Paukštys.

New Yorko Teatro Projek
to direktorius Barber pranešė, 
kad “nenorima perdaug iš
pūsti“ garsų Sinclair Lewis’o 
priešfašistinį veikalą “It Can’t 
Happen Here.”

Dešimties laivų jūrininkai 
pravedė 1 valandos sėdėjimo 
protestą prieš nazių nuteisi
mą Amerikos jūrininko Law
rence Simpsono trim metam 
kalėjimo.

7,500 baltakalnierių darbi
ninkų WPA projektuose gaus 
esamą algų skalę, kokią gau
na unijinėse įstaigose. Jiem 
sutrumpinama valandos be al
gų nukapojimo.

Rašo: Dr. E. W. Žukauskas

Shakespearas rašė: “Jeigu 
ištisai per metą kiekviena die
na būtų paskiriama žaidimui, 
sportas taip nuvargintų, kaip 
nuvargina sunkus darbas.“ 
šiuomi žvilgsniu, gydytojai nu
rodo, jog toksai sportas būtų 
kenksmingas sveikatai.

Sveikatos pasaulis randasi 
sporto pasaulyje. Taip saky
damas, čion nededu svarbos 
ant atletų, kurių vienintelis 
darbas yra prisiruošti prie 
lenktynių. Aš tiktai patariu vi
dutinį miklinimosi-gimnastiką 
arba kokį nors kitą sportą— 
tam tikrai pritaikyta kiekvie
nam asmeniui—kad pasilaikyt 
geroj sveikatoj.

Svarba yra tame, kaip mes 
suprantam skirtumą tarp pasi- 
mankštinimo sporte ir lenkty-1 
niavimo sporte. Nuosaikus už
siėmimas sporte, yra aišku, 
jog eina į sveikatą.. Bet atle
tiško lenktyniavimo pasekmė 
dažniausia esti fiziškas ir pro
tiškas pažeidimas. Atletai, 
sporto lenktyniuotojai sako: 
“Idant atsiekti pergalę žaisle, 
turi dirbti, o ne žaisti.“

Nors sporte, palyginamai, 
ir nedaug reikalaujama fiziš
kų pastangų, vienok jlenkty- 
niavimas protiškam įtempime 
pašalina iš žaislo smagumą.

Apskritai imant, meto bė
gyje, kiekvienam reikia gim
nastikos, kad tinkamai išvys
tyti fiziškas pajėgas.

Prieš-istoriniais laikais, 
met žmogus pats turėjo 
gaminti sau maistą ir 
ginti nuo laukinių gyvulių, ta
da jis natūraliai suteikė kū
nui reikalingą -miklinimą. Vė
liau žmoguš gavo užtektinai 
mankštos augindamas ir gany
damas gyvulius ir žemdirbys
tėje. Su pažanga civilizacijos, 
gyvenimo aplinkybės virto la
biau komplikuotomis ir žmo
nių užsiėmimas tapo daugiau 
specializuojamu — taip, kad 
padaugėjo žmonės, kurie savo 
kasdieniniam gyvenime-darbe 
labai mažai fiziniai 
savo kūną.

Dabartiniu laiku 
kad tiktai mintis apie 
miklini mosi mus nualsina. 
Tuojau sakomės esą nuilsę, tai 
per šalta ar per šilta, arba 
taip jau neturime energijos— 
ir vis surandam kokią nors 
priežastį išvengimui sporto. 
Daugeliui iš mūsų yra stoka 
pasiryžimo pasinaudoti kokiu 
nors sportu, kuris mūsų kū
nui yra absoliučiai reikalin
gas.

Daugelis iš mūsų manome, 
jog miklinimas sustiprina ir 
įaugina raumenis. Taip ir yra. 
Bet tai ne viskas. Sveikatai 

'pagelbingos pasekmės • nesus
toja vien raumenyse, jos at
sispindi ir kituose organuose, 

j kurie kartu darbuojasi su rau
menimis. Miklinimas pagerina 
kraujo cirkuliaciją ir per tai 
pagelbsti vidujinius organus.

Fiziškai kultūra suteikia 
mums taipogi ir protinę pagel- 
bą. Laike užsiėmimo sportu 
atidedama į šalį visi rūpesčiai 
ir kitos problemos. Taigi, 
sportas suteikia mums protinį 
atsilsį ir reikiamą permainą.

Mankštymasis, tūlais atžvil
giais, turi būti nustatytas pa-, 
gal amžių. Normalūs vaikai 
gali pernešti daugiau įtempto 
aktyviškumo (veiklumo) ir tu
ri būti paakstinti į užsiėmimą 
įvairiais 
čiuožimu 
dymu ir 
žaislais.

Priauganti irgi gali imti da- 
lyvumą tokiuose pat žaisluo
se. Vienok po 30 metų jau tu
ri būti atsargesni, idant ne- 
persitęsti. Bet čiuožimas, plau-

kimas, golfas ir kiti sportai 
yra patartina ir suaugusiems.

Kuomet jau mes ateinam į 
viduramžį—lėtesnis m i k 1 ini- 
mąsis yra labai reikalingas 
palaikymui kūno sveikatos.

Mes, gyvendami didmiesty
je, kaip New Yorke, dažnai 
jaučiamės, jog esam prispaus
ti ir uždaryti per žiemą, ir, 
laikas į laiką, tupim, kaip viš
tos namie, prie pečiaus. Ta
čiau moderniškas miesto gy
ventojas suranda parankius 
išėjimus. Galima pasivaikščio
ti parkuose ir tankiai netgi 
galima čiuožti ant ledo. Rim
tas veiklumas tyram ore su
teikia neįkainuojamą vertybę 
sveikatos atžvilgiu.

Kiekvienas, kuris 
ja geros sveikatos, 
švęsti 10 minučių 
rytą ir, atsisukęs radio, gal 
net su muzika ramiai pasi
mankštinti. Bet nedasileiskit, 
kad su šiuomi užsibaigtų da
lykas.

Būkite atsargūs, kad jūsų 
dirbtuvės arba raštinės būtų 
gerai išvėdintos. Išeikite pasi- 
vaikštinėt tyram ore laike pie
tų ir taip pat padarykite 
prieš guolį, vakare. Miegokite 
prie atdarų langų. Atsiminki
te, jog daug vertybės ateina 
per miklinimosi, pripildant 
plaučius tyru oru. Po mankš
tos tyram ore, plaučiai ir vi
duriniai organai darbuosis 
kuo geriausia, kol jūs miegat.

Neužmirškite, kad jokio 
specialio aparato nereikia 
.miklinimuisi.

Kalbant apie raumenų pajė
gą, žymus psychologas Wil
liam James štai ką sako: “Jei
gu užeitų visuomet tokia die
na, kurią nebūtų reikalo ko
voti prieš gamtą sunkioj seno
vinėj kovoj, visgi reikės palai
kyt fizinė jėga paruošimui at
sargos sveikatai, minties rim
tumo, gyvenimo linksmumo ir 
suteikimui moralio palankumo 
mūsų natūraliam temperamen
tui.“

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Ne dė
komis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA FORNI-

ŠIUOTI KAMBARIAI
P a s i r a n duoja fornišiuoti 

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. Parendavojame taip 
pat po vieną kambarį su 
dviem ' lovom tinkamą gyventi
dviem vyram ar dviem mergi-J 
nom. Del daugiau informacijų,1 
šaukite telefonu—Sheepshead 
3-9559, arba užeikite asmeniš
kai.

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

(222-245)

žaislais, kaip tai: 
ratukais, pilkių svai- 
tam panašiais kitais

į 
įVARPO KEPTUVE

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffbe Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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




