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Pereitą pirmadienį per radio 
kalbėjo John L. Lewis. Jis 
dabar stovi priešakyje milžiniš
kos darbo unijų kampanijos su
organizuoti plieno pramonės 
darbininkus. Reikia Lewisui 
atiduoti kreditas. Jis pasakė 
daug karčios teisybės į akis 
plieno karaliams. Jis pareiš
kė, kad jiems nepavyks šį sykį 
plieno darbininkus sulaikyti 
nuo susiorganizavimo į indust
rinę uniją. Vienas milionas 
unijistų ateina jiems talkon!

Deja, plieno darbininkų prie
šų atsirado ir organizuotuose 
darbininkuose. Pav., Amerikos 
Darbo Federacijos Pildomoji 
Taryba grūmoja išmetimu iš 
Federacijos toms unijoms, ku
rios nutarė bendrai gelbėti plie
no darbininkams susiorganizuo
ti. Federacijos prezidentas 
Green ugningais žodžiais svai
dos į visas puses, tartum plieno 
baronų pasamdytas. Daug ge
riau dalykai atrodytų, jeigu vi
sa Darbo Federacija dalyvautų 
šiame istoriniam darbe.

Draugai rašo ir džiaugiasi 
įvykusiais “Laisvės” piknikais. 
Tokia visur graži nuotaika, 
toks didelis draugų entuziazmas 
buvo! Praėjo jau tos dienos, 
užmiršome jau jas, kada į mū
sų laikraščių parengimus gero
ka dalis revoliucinių darbinin
kų žiūrėdavo kreivai. Dabar 
visas mūsų judėjimas susirūpi
nęs mūsų spauda. Mūsų dien
raščiai virto milžiniškomis ma
sinėmis įstaigomis.

Pastebėjote, kiek daug jau
nimo sueina į “Laisvės” pikni
kus. Tai labai gerai. Suva
žiuoja ištisomis šeimomis — se
ni ir jauni, dideli ir maži.

Šiemet Brooklyn© kunigai 
bandė “Laisvės” piknikui pa
kenkti, surengdami kokią ten 
“Lietuvių Dieną.” Garsino ir 
garbino tą dieną. Panaudojo vi
sus jiems žinomus triksus su
traukimui publikos. Bet išėjo 
labai prastai. Pakenkė ne 
mums, bet toms organizacijoms, 
kurios paklausė kunigų ir ren
gė pikniką tą pačią dieną, kada 
įvyko “Laisvės” piknikas.

Lai tas bus pamoka ateičiai. 
Negražu lysti už akių ir kenkti 
tokiai darbininkiškai įstaigai, 
kaip “Laisvė.” Jeigu Brookly- 
no kunigai dar kada nors pa
bandytų išlysti su panašiu trik- 
su, tai tegul parapijonai jų ne
klauso ir nelenda į jų bučių.

Pernai rudenį Smetonos val
džia paskandino kraujuose Lie
tuvos valstiečius, šiemet pana
šiai apsidirbo su Kauno darbi
ninkais. Tegul didžiuojasi fa
šistiniai valdininkai. Tegul 
juos garbina mūsiškiai smetoni- 
ninkai iš “Dirvos” ir “Vieny
bės” pastogės. Bet štai ko jie 
turi nepamiršti: Ateina valan
da, kuomet Lietuvos valstiečiai 
ir darbininkai susivienys ir su
ves savo sąskaitas su Smetona. 
Tai bus dantų griežimo diena 
visiems ponams!

šios dienos “Laisvėje” telpa 
Amerikos Komunistų Partijos 
prezidentinių rinkimų platfor
ma. Tai ne tuščių frazių rinki
nys, bet istorinis dokumentas, 
rodąs Amerikos žmonėms kelią 
iš krizio ir masinio nualinimo 
į naują, laimingą ir gausų gy
venimą.

ši platforma, be abejo, bus at
spausdinta lietuvių kalba lapelio 
formoje. Ją reikia įdėti į ran
kas kiekvieno lietuvio. Tegul 
lietuvis pilietis rimtai pagal
voja, argi jam ne laikas remti 
tą partiją, kuri atstovauja jo 
interesus.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Palestinos Arabai Antra 
Tiek Pasmarkina Kova

JERUZALĖ. — Associat
ed Press praneša, kad ara
bai Palestinoj padvigubina 
pastangas dar plačiau išvy
styti visuotiną streiką prieš 
žydų ateivybę. ir antra tiek 
pasmarkina kovą prieš An
glijos viešpatavimą tame 
krašte. Liepos 8 d. arabų 
būrys apšaudė net pačią 
anglų karo stovyklą Neb- 
lus’e. Nuo arabu kulku žu
vo jau šeši anglų kareiviai.

ITALAI, KERŠYDAMI, MA
SINIAI ŽUDO ETHIOPUS
ROMA. — Italų kariška 

valdyba Ethiopijoj siunčia 
pulką lėktuvų į Wallega 
provinciją keršyti gyvento
joms už tai, kad ethiopų 
partizanai nužudė 10 fašis
tų lakūnų, kurie buvo ten 
nutūpę su trimis lėktuvais. 
Tarp nužudytų yra genero
las V. Magliocco, majoras 
A. Locatelli ir pulkininkas 
C. Calderini.

(Tos provincijos ethio- 
pam gyventojam fašistai, 
suprantama, keršys sprogs
tamomis ir nuodų bombo
mis, purkščiamais nuodais 
ir kulkų lietum iš kulkas- 
vaidžių.)

“Hindenburg” Šnipinė
ja Angly Karo Sekretus

LONDON. — Pagal Ang
lijos orlaivinę sutartį su Vo
kietija, buvo uždrausta na- 
zių baliūniniam orlaiviui 
“Hindenburgui” lakioti virš 
Anglijos; padaryta tik to
kia išimtis, kad jeigu “Hin
denburgui” gręsia pavojus 
arba yra tikrai būtinas rei
kalas, tik tada jis gali per
lėkti virš Anglijos.

Bet pereitos savaitės gale 
“Hindenburg,” grįždamas iš 
Amerikos be' jokio Veikalo 
lėkė virš Anglijos trijų or- 
laiviifių stovyklų, XXi.rš karo 
tankų stoties ir virš didžio
sios laivų statyklos South- 
amtone; o pirmesnėse savo 
kelionėse ‘Hindenburg’ per
lėkė virš svarbiausių^ Angli
jos orlaivių fabrikų ir karo 
laivų prieplaukų.

Anglija del to jau užpro
testavo Hitlerio valdžiai.

MENKA PAŠALPA NU- 
K E N T Ė J US IEM NUO 
SAUSROS FARMERIAM

Washington. — Roosevel- 
to valdžia planuoja skirti po 
$20 mėnesinės pašalpos far- 
meriams, kurių laukų ir 
daržų derlių sunaikino sau
sra. Be to, žada<bėgyj de- 
sėtko dienų paimt 55,000 
kentėjusių farmerių į vie
šuosius WPA darbus, nors 
alkis palietė jau 3,000,000 
farmerių.

Trans - Jordanijos arabai 
kaupia ginklus ir amunici
ją, kad įsiveržt į Palestiną 
ir padėt ten savo tautie
čiams kovoj prieš Angliją 
ir žydų buržuaziją.

KOMUNISTAI KOVOJA PRIEŠ DARBININKU 
VIJIMĄ IŠ UŽSTREIKUOTŲ DIRBTUVIŲ

PARYŽČUS. — Komunis
tų atstovų vadas M. Tho
rez Franc 
gėjo valdžią, kad nedrįstų 
vaikyti da 
iš užstrei 
kaip kad buvo senate priža
dėjęs vida| 
teris R. S

Socialist 
nisteris P. 
bininkų si 
kė, kad j e: 
džia per kelis mėnesius ne
duos page: 
ninkam p 
tai gal ats
Liaudies Fronto valdžios ir

jos seime perser-

rbininkus laukan 
kuotų dirbtuvių,

us reikalų minis- 
alengro.
as valstybės mi- 
Faure 25,000 dar- 
sirinkime pareiš- 
gu dabartinė val-

idaujamų darbi- 
č.sėkų, tąi socialis- 
imes nuo bendros

pasiūlys suorganizuot [naują 
valdžią su socialistine pro
grama.

MIRTIS ŽMOGŽUDŽIAM 
JAUNUOLIŲ GIMINIŲ

______

. Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos apeliacijų teis
mas užgyrė mirties bhusmę 
elektros kėdėj Th. M:cFar- 
landui, kuris pasmaugė sa
vo giminaitę Florence Mc
Vey, 17 metų amžiaus; taip
gi užtvirtino mirties baus
mę Ch. Rogasui, kuris nu
nuodijo savo sūnų Alfredą, 
3 metų.

Užgyrė Ginklu Pramonės Pa
ėmimu į Valdžios Rankas
PARYŽIUS. — Franci jos 

seimo atstovų rūmo armi
jos komisija užgyrė Liau
dies Fronto valdžios reika
lavimą, kad ginklų ir amu
nicijos fabrikai būtų per
imti iš privatinių fabrikan
tų į valdžios rankas. Karo 
ministeris Daladier sako, 
kad užtai reikėsią jiems at
lyginti valstybės bonais 
apie 1,000,000,000 frankų 
vertės.

ALKIS 567,000 BEDARBIŲ 
PENNSYLVAN1J0J

Keliolika Fašistų Gaujų Veikia Amerikos 
Vakarinėse Valstijose, Sako Kunigas

new y 
iš Kansas 
rų kunigą^ L. M. Birkhead, 
liepos 8 d.
karinėse šios šalies valsti
jose sparčiai auga fašisti
nės organi 
jau 12 iki 
zacijų bei 
ders, Sen 
Vigilantes,
Juodojo Regiono skyriai, 
Naujovišk

Tos organizacijos palaiko

ORK. — Atvykęs 
City, Mo., unita-

pareiškė, kad va-

zacijos. Ten esą
15 tokių organi- 

jų skyrių: Crusa- 
jtinels, Christian 

Baltamarškiniai,

Patriotai ir kt.

ryšius viena su kita ir sklei
džia panašaus turinio kur
stančius lapelius bei brošiū
ras. Daug tokios “literatū
ros” gauna tiesiai iš Impe
rijos Fašistų Sąjungos iš 
Londono. O londoniškė jų 
sąjunga yra šaka Vokieti
jos nazių propagandos or
ganizacijos, kuriai vadovau
ja purviniausias kurstyto
jas prieš žydus, Julius 
Streicher.

Įvairios Žinios
A r g e n teuile, Franci jo j, 

barzdaskutyklų s a vininkai 
užiminėja tas kitų barber- 
nes, kuriose plaukai kerpa
ma bei barzdos skutama 
žemiau nūs' 
kainos.

tatytos vidutinės

Kuba. — KarinėHavana, 
policija suėmė 40 pirmiau 
buvusių armijos oficierių, 
kaipo sumokslininkų prieš 
valdžią.

Chicago, 
durvakarin 
kur žiemą 
nių šalčio 
bar yra 116 iki 120 laipsnių 
karščio augščiau zero.

111. — Tose vi- 
tėse valstijose, 
buvo iki 55 laips-< 
žemiau zero, da-

Boise, Idaho. — Vadina
mas “progresyvis” republi- 
konas senatorius Borah vėl 
kandidatuoja į senatą ant 
republikonų tikieto ir remia 
fašistinį republikonų kandi
datą Landoną į prezidentus.

Washington. — Įvairios 
plieno kom 
dariusios 
vienodas augštas kainas iš 
valdžios už
šiems WPA pašalpiniams 
darbams, sako Jungtinių 
Valstijų ge:i 
ras Cummini

panijos yra pa- 
sumokslą lupti

medžiagas vie-

eralis prokuro-

Me.—Pati pre-Rockland, 
zidento Roosevelto motina 

ar jos sūnus vėlnėra tikra, 
bus išrinktdš prezidentu.

New Yorko valstijos ape
liacijos teismas nusprendė, 
kad ir Long Island gelžke- 
lis turi numušt važinėjimo 
kainą iki 2 centų myliai.

Washington.— Nacionalė 
Fabrikantų Sąjunga viešai 
meluoja, būk dabar fabri
kantas turi išmokėti po 34 
centus taksų valdžiai nuo 
kiekvieno dolerio išmoka
mos darbininkams algos.

Roma. .— Fašistai skel
biasi, kad du jų hydropla- 
nai (vanden-lėlctuvai) pada
rę po 313 kilometrų (apie 
194 ir pusę mylios) per va
landą, sumušdami Ameri
kos hydroplanų rekordus, 
kurie siekė tik 253 kilomet
rus per valandą.

Ithaca, N. Y.—Bijoma,- 
kad sausra gali sunaikint 
pusę derliaus ir New Yorko 
valstijoj.
4 TŪKSTANČIAI BEDAR
BIŲ ŠTURMAVO CHICA

GO CITY HALL 
-------- :

Chicago, Ill. — 4,000 be
darbių liepos 8 d. šturmavo 
miesto valdybos rūmą, rei
kalaudami tuoj aus piniginių 
pašalpų. 400 bedarbių įsi
veržė į miesto tarybos rū
mą. Buvo pašaukta virš 300 
policijos, kuri buožėmis, ga
lų gale, išvaikė bedarbius. 
Jau beveik dvi savaitės, 
kaip 87,000 bedarbių šeimy
nų negauna pašalpos iš 
miesto.

HARRISBURG, Pa. — 
Šią savaitę 567,000 Pennsyl- 
vanijos bedarbių negauna 
jokios pašalpos iš valstijos 
iždo. Tuo tarpu gubernato
rius Earle ergeliuojasi su 
senatu del reikalingos pini
gų sumos pašalpoms. Earle 
tam reikalauja $50,000,000, 
o republikonų valdomas se
natas iki šiol nesutiko skirt 
daugiau kaip $35,000,000.

3 Elizabeth© Vaikai 
Skendo, 1 Prigėrė

ELIZABETH, N. J.—Ke- 
turi J. Fernų vaikai su Mar
tinu Budreckiu ir Džene 
Budreckaite nuvyko maudy
tis į Woodland Beach, New 
Dorp, Staten Island.

Fr. Yankinas ir Vincas 
Gaudiešius, b e plaukiodami 
valtele, pamatė, kad skęsta 
Rae Fernaitė, 11 metų, o į 
ją buvo įsikibęs jos broliu
kas William, 6 metų. Yan
kinas ir Gaudiešius ėmė vi
su greitumu Varyt savo val
telę linkon skęstančių, no
rėdami juos išgelbėt, kad 
net valtelė apvirto, ir jiedu 
patys sukrito į vandenį. Ta
da atskubėjo kiti žmonės iš 
pakraščio ir išgelbėjo sken
dusius vaikus. Bet gelbėto
jai nežinojo, kad tuo tarpu 
kiek toliau nuskendo ir pri
gėrė Phillipas Fern’ukas, 8 
metų amžiaus. Ir tik už ke
turių valandų policija sura
do ir išgriebė jo lavoną. Du 
išgelbėtieji Fern’ukai tapo 
atgaivinti arčiausioj armi
jos ligoninėj.

A. S.

ISPANIJOS ANARCHIS
TŲ NESUTARIMAS SU 

SOCIALISTAIS

Madrid. — Ispanijos so
cialistai priima valdžios pa
siūlytas sąlygas baigimui 
40,000 'statybos darbininkų 
streiko ir grįžimui į darbą, 
bet anarchistai-sindikalistai 
net smurtu tam priešinasi.

Generolai Išdavikai
HONKONG, liepos 9. — 

Pranešama, kad iš Pietinės 
Chinijos išdavikiškai perbė
go du augšti generolai pas 
Centralinės Chinijos fašistą 
diktatorių Chiang Kai-she- 
ką.

Green Grasina Su- 
spenduot iš Federaci

jos 8 Didžias Unijas
DARBO FEDERACIJOS DEŠINIOJI VA LDYBA 
PERSEKIOJA PAŽANGIA S UNIJAS Už PLIENO 
DARBININKŲ ORGANIZAVIMĄ Į UNIJĄ

NRA Panaikinimas Atėmė 
Darbus iš 839,123

Washington. — Panaiki
nus NRA, samdytojai taip 
pailgino darbo laiką, jog 
dabar gali apsieiti su 839,- 
123 mažiau darbininkų,— 
kaip Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos galva, 
raportavo prezidentui Roo- 
seveltui liepos 8 d. Jis sy
kiu nurodė į algų kapoji
mus po NRA panaikinimo.

5 Užmušti Angly Amu
nicijos Eksplozijoj

L o n d on. — Woolwich’o 
arsenale, betikrinapt naują 
amuniciją komandieriui A. 
M. Longui, išsišovė 15 co
lių kanuolinis šovinys. Į 
gabaliukus tapo sudrasky
tas pats Long, inžinierius F. 
C. Lewis ir trys darbinin
kai. Po eksplozijos sekė 
gaisras.

Woolvich arsenalas yra 
didžiausias Anglijoj sandė
lis ginklų ir amunicijos ir 
sykiu karo pabūklų fabri
kas. Jame dirbo virš 7,500 
darbininkų.

Lenkija Užgrobia Ame
rikoniškus Pinigus

Berlynas. — Lenkijos ru- 
bežiaus sargai atima visus 
amerikoniškus pinigus iš 
svetimšalių keleivių ir pačių 
lenkų, išvažiuojant jiems iš 
Lenkijos. Varšavos valdžia 
paskutiniu laiku griežtai už
draudė išvežt iš Lenkijos 
užsieninius pinigus.

Browder Šaukia Valdžią 
Tuoj Gelbėt Farmerius

NEW YORK. — Drg. 
Earl Browder, Komunistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus, pareiškė, kad val
džia neturi nei vienai die
nai atidėlioti pagelbą milio- 
nams farmerių, kuriuos 
sausra pastatė ant bado ir 
pragaišties slenksčio. Drg. 
Browder sako, dabar ne lai
kas valdininkams plepėti 
apie šalies iždo subalansavi- 
mą-išlyginimą. Pirmučiau
sia valdžios pareiga yra tuo- 
jaus gelbėti visus nukentė
jusius farmerius. O šalies 
iždas galės gaut įvalias lė
šų, tik reikia tinkamai ap- 
taksuot kapitalistus ir di
džius jų bergždžiai laiko
mus turtus.

i WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
valdyba su Wm. Greenu gal- 
vinyj tariasi nuo ateinančio 
antradienio suspenduot iš 
Federacijos aštuonias di
džias unijas už tai, kad jos 
eina su Industrinių Unijų 
Organizavimo Komitetu ir 
stengiasi suorganizuot pusę 
miliono plieno-geležies dar
bininkų į uniją. Industrinio 
Komiteto pirmininkas yra 
John D. Lewis, prezidentas 
Jungtinės Mainierių Uni
jos.

Atžagareiviai Darbo Fe
deracijos valdovai rengiasi 
suspenduot šias unijas: 
Jungtinę Mainierių Uniją 
su 540,000 narių; Sukniasiu- 
vių Uniją su 225,000 narių; 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
ją su 155,000 narių; taipgi 
didžiules unijas Spaustuvių 
Darbininkų, Kepu rninkų, 
Žibalo-Geso d a r b i n inkų; 
Jungtinę Audėjų Uniją ir 
Metalo Kasyklų-Valyklų 
Tarptautinę D a r b i n inkų 
Uniją.

Nors patys Darbo Fede
racijos vadai sako, kad šios 
unijos sudaro trečdalį visų 
Federacijos narių, tikrumoj 
Industriniam Komitetui pri
taria apie pusė Federacijos 
unijistų.

New York.—Kepurninkų 
Unija nusprendė laikytis su 
Industriniu Komitetu, ne
paisant grūmojimų Darbo 
Federacijos a t g a leiviškos 
valdybos.

Pittsburgh, Pa. — Virši
ninkas plieno darbininkų 
organizavimo vajaus Phi
lip Marray tvirtina, kad 
plieno kompanijos šiomis 
dienomis išvystė dar plates
nę ir įkyresnę šnipų siste
mą prieš unijos šalininkus.

Washington. — Praneša
ma, kad federalė valdžia 
uždrausianti gabent iš kitų 
valstijų streiklaužius-gengs- 
terius, jeigu kiltų plieno 
darbininkų streikas už uni
jos pripažinimą.

Detroit, Mich. — Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komitetas planuoja greitu 
laiku pradėt kampaniją už 
suorganizavimą visų auto
mobilių ir gumos darbinin
kų į industrines unijas. Au
to. ir Gumos Darbininkų 
Unijos taipgi išvien veikia 
su Industriniu Komitetu.

Jeigu Greeno valdyba ir 
suspenduotų minimas uni
jas, abejotina, ar suspen
davimą užgirtų Darbo Fe
deracijos ateinantis suva
žiavimas š. m. lapkrityj.
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Klykta Maurer, skelbdamas, būk Soc. 
Partijon priėję daug komunistų. Jis ne
mato |;o fakto, kad Socialistų Partijoj, 
kaip it visam darbininkų judėjime, pa
sireiškę žymus pakairėjiijnas, todėl ir 

istais obalsiai 
įsigali. De- 

prieš Sovietų 
bininkų fron- 
negalėjo tole-

judėjime, pa-

bendro fronto su komun 
partijols nariuose greičiau 
šinieji, griežtai nusistatę 
Sąjungą, prieš bendrą dai 
tą, prieš Liaudies Frontą, 
ruoti to pakairėjimo ir todėl apleido Par
tijos eiles, suskaldydarni ją.

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

of March 3, 1879.

ą buvo priim-Tiesa, į Socialistų Partij 
ta šiari ir ten tam tikros atskalėlės nuo 
komunistų, bet jos turi qek bendro su 
komunįstais (ideologiniai

Amerikos Komunistų Partijos 
Rinkimų Platforma

Waterbury, Conn.

Komunistų Partijos Rinkimų 
Platforma

Šiame “Laisves” num. telpa USA Ko
munistų Partijos rinkimų platforma. 
Tai svarbus dokumentas, tai galingas 
įrankis, kurio pagelba galima mobilizuoti 
darbo žmones komunistiniam judėjimui.

Kuris darbininkas sakys, kad republi- 
konų bei demokratų partijų rinkimų 
platforma geresnė, paduokit jūs jam ko
munistinę platformą. Tegul pasiskaito, o 
pasiskaitęs, jis neturės ką sakyti.

Ši platforma, beje, bus išspausdinta at
skiram leidinyj—brošiūraitėj. Bet tai 
bus padaryta vėliau. Dabar tenka pra
platinti šis numeris su platforma tuose 
darbininkuose, kurie “Laisvės” neskai
to ir neturi progų skaityti platformos 
anglų kalboj.

ir organizaci
niai), kiek “senoji socialistų gvardija.” 
Tai trockisjtai ir dalis lovestoniečių, per 

netus puolusių USA Komunistų 
ntų Socialistų 
Jie ardys ją, j__ i—
i|tų Partija tu- 
iėmimu.
įku Socialistų 
ntizmo požy- 

pats Thomas, bandydamas būti 
, dažnai nusi- 

,» Partijos 
šiuo laikotar-

Plieno Pramonės Darbininkams
Pirmadienio vakare John L. Lewis pa

sakė gan gerą kalbą (per radio) apie 
plieno pramonės darbininkų -organizavi
mą. Tai pradžia organizacinio darbo, 
pradžia gigantiško darbo.

Šiuos žodžius rašant, Washingtone 
įvyksta Amerikos Darbo Federacijos 
Veikiančiosios Tarybos suvažiavimas, 
kuriame bus svarstomas klausimas, kaip 
pabausti Lewisa ir jo šalininkus, suda
rančius C. I. O. Kitais žodžiais, p. 
Green ir Ko. svarstys suspendavimą vi
sų tų unijų, kurios stoja už pramoninį 
unijizmą, kurios sudaro C. L O.

Tūli spėja, būk Veik. Taryba nedrįs 
skaldyti Amerikos Darbo Federacijos. 
Sakoma, joje randasi keletas asmenų 
tam griežtai priešingų. Bet kiti spėja, 
būk Green, Woll ir kiti reakcininkai ne
paisys nieko; jie skaldys ADF.

Greita ateitis parodys, kaip bus.
Mums svarbu priminti plieno ’ pramo- 

' nes darbininkams, jog p. Green ir Co., 
jeigu ir nestfskaldys ADF, tai vis vien 
priešinsis plieno pramonės darbininkų 
organizavimui į pramoninę uniją. Jis 
statys visokias pinkles tam darbui. Prie 
to, todėl, tenka prisiruošti/

Pradėtam plieno pramonės darbinin
kų organizavimui, vajjmasi, prieštaraus 
ne tik samdytojai, pkfmo pramonės kara
liai, bet ir Amerikos Darbo Federacijos 
galvos. Skaudus dalykas, bet jis, deja, 
neišgalvotas.

Plieno kompanijos prisisamdę tūks
tančius šnipų, mušeikų, chuliganų, kurie 
puls darbininkų mitingus. Bet to ne
reikia bijoti. Tai turi būti atremta kuo- 
glaudžiausiu vieningumu, plieniniu pasi- 
rįžimu, kurio, mes žinome, plienininkai 
užtenkamai turi.

Kai 500,000 plieno pramones darbinin
kų bus organizuota į uniją, tuomet visas 
darbininkų judėjimas kitaip išrodys: jis 
bus stipresnis, guvesnis, viltingesnis. 
Tuomet seks automobilių‘’pramonė ir ki
tos didžiulės pramonės, neorganizuotos, 
nors ten darbininkai kenčia didelį skur
dą, sunkų išnaudojimą.

Todėl plieno pramonės darbininkai, 
draugai ir broliai, nepaisykit plieno mag
natų, bet organizuokitės ir organizuoki- 
tės greit ir drūčiai!

Ir James Maurer Apleido Soc.
Partiją

Žymus Am. Socialistų Partijos veikė
jas, James H. Maurer, išleido pareiški
mą, skelbiantį, jis apleidžiąs partiją. 
Girdi, jis> balsuosiąs už jos sąrašą rinki

kuose, bet jos eilėse jam vietos nesą, 
kadangi ten priėjo daug komunistų... 
Ar Maurer eis į Waldmano-Onealo nau

Partiją. Aišku, iš tų eleme 
Partiją naudos neturės, 
maskuųdamiesi kairumo maskomis, bet 
dirbdami dešiniau Socialisf 
retų bųti atsargi su jų pi

Apskritai, pastaruoju la 
Partijoj apsireiškia sekta 
mių. 
labai “(matlyvu” marksistu 
orientujoja nei šiaip, nei tkip. 
nariai (turėtų budėti ypač 
piu, kaįi partijoj verda vidujinės kovos, 
kai ten skaldomos kuopos, 
darbuojasi kiek drūti išsivesti juo dides
nį skaičių narių.

Ant kiek Soc. Partija pajėgs imtis kon- 
kiaetinglesnių darbų kovai 
pavojų, kovai prieš reakcij 
darbo žmonių reikalus, a 
stipresnė kautynėse ^su 
skaidytę jais.

kai dešinieji

prieš fašizmo 
ą, už bendrus 

darbo įmonių reikalus, art tiek ji bus 
i dešiniaisiais,

Ar Komunistai Konspiratoriai?
Drg. iBrowderis sako: a

rinkimų kampanijos progą
unistų Partija privalo išnaudoti 

, sykį ant visa
dos sudaužymui prietaro, kuris yra įterp- 

irendimus, tu- 
mūsų Partija

tas į pijnkliuotus teismų sp 
rinčius įstatymų galę, būk 
esanti sįalininkė spėkos ir prievartos, tai 
yra, paĮeina po tais įstatymais (federa- 
liai imi)gracijos įstatymai, 
minalizmo įstatymai’), nuk 
tokį nusistatymą.

“Koniunistų Partija nėra konspiraty- 
vė organizacija. Ji yra revoliucinė par
tija, tęsianti 1776 ir 1861 metų tradici
jas. TKai vienintelė organizacija, kuri 
ištikrųjų turi teisės, sulyg savo progra
ma ir darbais, vadintis. ‘Am 
liucijos sūnais ir dukterimis

“Komunistai nėra anarch ~ 
roristaij 7’ . • -
partija 
Draudimas rėmimo spėkos 
nepritaikomas Komunistų 
pritaikoimas tik Juodajam Legionui, Ku 
Klux Klanui ir kitom f aš 
pėm ir streiklaužių agentūrom, bei open- 
šaperiams samdytojams, kurie naudoja 
spėką irt prievartą prieš darbininkų kla
sę, kuriĮ atsakofflinga už dideles spėkos 
ir. prievartos aukas, darančias gėdą mū
sų kraštui.” /

valstijų ‘kri- 
reiptais prieš

Komunistų Part 
ir ji savo legali

terikos revo- 
s!’
istai, nėra te- 
ija legališka 
škumą gina, 
ir prievartos 
Partijai; jis

istinėm gru-

L
Drg. Georgij V. Čičerin

Skaitytojai matė vakar dienrašty j ne
lemtą žjnią apie mirtį vieno seno bolše-
viko, JuĮrgio V. čičerino. Begailestingo- 
ji mirtiį plėšia iš gyvųjų tarpo vieną po 
kito seika veikėją, užsigrūdinusį bolše
viką. '

Vos t rys savaitės atgal r airė garsusis 
proletarinis plunksnos artistas, rašyto
jas, Maksim Gorkij, kuris taipgi pri
klauso tai garbingai, bet jau, palyginti, 
neskaitlingai grupei senųjh bolševikų. 
Kaip štai dabar ir vėl naujas nuostolis.

- Tiesa,j d. čičerinas ilgai s .rgo, nebega
lėdamas nieko dirbti per . eilę metų. Ve
lionis buvo .tuo ypatingas, kad būdamas 

šeimos nariu, dar Jauno- 
nnį darbinin-

lionis buvo. tuo 
aristokratiškos i 
se dienose perėjo į revoliuc 
kų judėjimą ir jam ištikimai ir sąžiniš
kai tarųavo.

Del jo darbų, del jo pasiš 
bo žmonių reikalams, viso 
bantieji j įmigai atmins; jis 
rijos lapuose kaipo asmuo, 
pasišventusiai prisidėjęs pri 
senojo, išnaudojimo pasaulio, ir budavo- 
jįmo na 
lizmo.

ventimo dar- 
pasaulio dir- 
pasiliks isto- 

aktyviai ir 
sugriovimo

.įjojo, beklasinio pas aulio—socia-

Primta ir Užgirtą Masinės Nominacijų 
Konvencijos Madison Square Gardene, 

New Yorke, Birželio 28 d.; draugo C.
A. Hathaway, Daily Workerio Redakto
riaus, Skaityta ir per Radio Paskleista.

Amerikos liaudžiai šiandien akis akin 
žiūri didžiausias krizis nuo Naminio 
(Civilio) Karo laikų. Šaliai gręsia kraš
tutinė reakcija, kuri traukia linkui fa
šizmo ir naujo Pasaulinio Karo.

Kad galėtumėm atremti tą pavojų mū
sų laisvėms ir būsenai, mes turime su
vienyti savo eiles. Bendrai veikdami, 
mes turime eiti pirmyn ir nugalėti šį kri- 
zį amerikiniu būdu, 1776 metų dvasioj, 
naudai mūsų žmonių ir mūsų šalies.

Susmukimas Hooverio-republikonų ge
rovės sunaikino mūsų paskilbusį ameri
kinį gyvenimo laipsnį. Naujoji Dalyba 
jo neapgynė ir nesugrąžino kadaise bu
vusio geresnio gyvenimo lygmalo. Ame
rikos kapitalizmas nepajėgia aprūpinti 
amerikiečius net paprastais gyvenimo 
reikmenimis.

Virš 12,000,000 sveikų ir norinčių dirb
ti darbininkų yra be darbo. Daugumai 
jų nėra net vilties kada nors gauti dar
bo. j

Darbo žmonių įplaukos pusiau suma
žėjo. Pusė mūsų farmerių yra netekę 
savo žemės. Jie yra verčiami vargin
gais valstiečiais.

Milionams jaunuolių stovi p ry šaky j 
visai beviltinga ateitis, be jokios galimy
bės kada nors įsisteigti namų gūštą arba 
augint sau šeimyną.

Negrų Sąlygos Blogiausios
Negrai kenčia dvigubai. Jie yra la

biau išnaudojami negu kurie kiti darbo 
žmonės; jie taipgi yra aukos “džim-kro- 
izmo” (skriaudžiančio, niekinančio iš
skyrimo) ir lynčiavimų. Jiems yra at
imta teisė gyvent kaip žmonėms.

Pilietinės teisės yra sistematiškai puo
lamos ir kapojamos. Aųgščiausias Teis
mas neteisėtai pasiglemžė galią iš šalies 
Kongreso. Jis naikina visus darbininkų 
naudai taikomus ir socialius įstatymus.

Reakcinės jėgos, sukeltos ir suor
ganizuotos Hearsto ir Liberty Lygos, 
stengiasi pasigrobti visą valdžią. Jos no
ri suversti visą krizio naštą ant žmonių 
sprando, įsteigti fašistinį režimą ir 
traukt karo linkui iš tos pačios pusės su 
Hitleriu, Vokietijos liaudies mėsininku, 
tuom vyriausiu karo kurstytoju.

Pavojus gręsia taikai, laisvei ir žmo
nių gyvenimo užtikrinimui. Demokratija 
ar fašizmas, pažanga ar reakcija—štai 
kur svarbiausias, centralinis klausimas 
1936 m.

Galvinyj reakcininkų abazo stovi re- 
publikonų partija—partija Wall S try to, 
partija bankų ir monopolių. Jos kandi
datus Landoną ir Knoxą remia baronai 
plieno, žibalo, automobilių ir ginklų- 
amunicijos, Morganas, du Pontai ir tas 
užkeiktas visokio padorumo priešas, Wil
liam Randolph Hearst. Jie yra kandida
tai Liberty Lygos, Fabrikantų Naciona- 
lio Susivienijimo, Amerikos Bankininkų 
Sąjungos, Jungtinių Valstijų Prekybos 
Rūmo, Ku Klux Klano ir Juodojo Legio
no.

Farmerių-Darbo Partijos Reikalas
Reakcijos stovykla įnirtusiai puola 

Rooseveltą. Bet jis neatmuša tų antpuo
lių. Rooseveltas daro nusileidimus. Dar
bo žmonėms jis padaro tik menkų nusi
leidimų, bet jis duoda didžiulių nusilei
dimų Hearstui, Wall Strytui, reakcinin
kams.

Darbo žmonės turi susiorganizuoti ne
priklausomai, po nuosava vėliava, su sa
vo vadovybe ir programa. Jie turi su
organizuoti didžią Farmėrių-Darbo Par
tiją, kad kovot už Liaudies Valdžią ir 
įsteigti tokią valdžią, kuri būtų žmonių 
valdžia, žmonių naudai ir pačių žmonių 
vedama. Jie turi suvienyti pirmynžan- 
gos jėgas prieš reakcijos jėgas.

Lemkes ir kun. Coughlino slaptai su
daryta Union Partija nėra tokia nauja 
partija, kurios laukė žmonės. Jinai yra 
tvarinys Landono, Hearsto ir Liberty 
Lygos. Po skraiste radikaliai (“kai
riai”) skambančių žodžių, šios partijos 
programoj yra. įtalpinta pamatiniai tie 

patys pasiūlymai, kaip ir republikonų

platformoj. Jinai apgaudinėja savo se
kėjus. Ji yra reakcininkų įnagis.

Bet išsivysto tikra žmonių partija. 
Darbininkų ir pačių farmerių suorgani
zuota, Farmerių-Darbo Partija auga 
daugumoj valstijų. Nors šiemet ji dar 
negali išstot į prezidentinius rinkimus su 
savo kandidatais, tačiąus ši partija or
ganizuojasi visos šalies plotu. Ji veda 
kovą už savo kandidatų išrinkimą į vie
tines ir valstijines valdžios įstaigas ir į 
šalies kongresą. Tai yra viltingiausias 
ženklas Amerikos politiniame gyvenime. 
Jinai bendradarbiauja su galingomis 
darbo unijomis naujojoj Nepartijinėj 
Darbo Lygoj prieš republikonus. Ir 1940 
metų prezidentiniuose rinkimuose Far
merių-Darbo Partija, be abejo, bus jau 
viena iš didžiųjų politinių jėgų, kovojan
čių už savo kandidato pravedimą į pre
zidentus. Komunistų Partija besąlygi
niai remia budavojimą Farmerių-Darbo 
Partijos. Jinai pasižada darbuotis, idant 
įtrauktų darbo unijas ir visas progresy- 
ves jėgas į Farmerių-Darbo Partijos ei
les. Socialistų Partija atsisako visaša- 
liška plotme bendrai veikti su visomis 
kitomis pažangiųjų grupėmis. Jinai ve
da kenksmingą atsiskyrimo politiką. Tuo 
būdu ji mažai teduoda pagelbos žmonių 
kovai prieš reakciją. Mes atsišaukiame 
į Socialistų Partiją, kad ji pakeistų sa
vo kelią. Mes karštai kviečiame ją vie
nytis su mumis ir darbo masėmis prieš 
reakciją.

Tokioj padėtyj Komunistų Partija iš
stoja su savais prezidentiniais kandida
tais ir savo platforma šiuose rinkimuose. 
Ji eina į rinkimų kampaniją,* kad gintų 
ir ugdytų darbo žmonių vienybę. Jinai 
pasižada kovoti už jų reikalus, kad su
muštų reakcininkus, kad išbudavotų Far
merių-Darbo Partiją ir, pagaliaus, pa
trauktų mases po Socializmo vėliava. 
Vyriausias Komunistų Partijos tikslas 
šiandien yra sumušt Landono-Hearsto- 
Liberty Lygos reakciją—sumušti Wall 
S try to jėgas.

Komunistų Partija ir jos kandidatai 
darbuojasi už įvykdymą sekančios plat
formos, kuri išreiškia tiesioginius reika
lus gyventojų daugumos mūsų šalyje:

I. Vėl Pastatyt Ameriką Darban—Su
teikt Darbus ir tinkamas Pragyvenimui 
Algas.

Atidaryt uždarytąsias dirbtuves— 
mums reikia visko, ką mūsų pramonės 
gali pagaminti. Jei privačiai samdytojai 
nenori ar negali to padaryti, tai valdžia 
turi atidaryti ir vesti (operuoti) fabri
kus, dirbtuves ir kasyklas žmonių nau
dai.

Mūsų šalies pramonė ir gamybos pajė
gumai turi būt panaudoti tam, kad duotų 
kiekvienam darbininkui ir darbininkei 
tikrą amerikinio laipsnio pragyvenimą su 
įstatymais užtikrinta minimum alga (že
miau kurios negalėtų būt mokama).

Mes reikalaujame lygios progos mote
rims pramonėj ir visose gyvenimo srity
se. Mes remiame išleidimą tokių įstatų, 
kuriais būtų pagerintos moterims algos 
ir darbo sąlygos.

Mes reikalaujame 30 valandų darbo 
savaitės be uždarbių mažinimo, su uniji
nėmis algomis ir sąlygomis, taip priva
čioj pramonėj, taip ir viešuose darbuo
se.

Mes esame priešingi dabartinei gelž- 
kelių vienijimo politikai, kurios pasėkoj 
yra atleidžiama šimtai tūkstančių dar
bininkų nuo darbo.

Mes reikalaujame augštesnių algų ir 
apmokamų atostogų. Mes reikalaujame 
panaikinti darbo mokesnio skirtumus 
tarp šiaurinių ir pietinių valstijų.

II. įvest Bedarbių Apdraudą, Senatvės 
Pensijas ir Socialį Užtikrinimą Visiems.

Tai yra Amerikos valdžios pareiga 
įvesti tinkamą socialę apdraudą bedar
biams, nusenusiems, paliegėliams ir ligo
niams, kaip kad reikalaujama Frazier- 
Lundeen biliuje (įnešime kongresui). Šis 
bilius reikalauja pensijų visiems bedar
biams be išimties, taipgi pensijų nusenu
siems, pradedant nuo 60 metų, po tiek, 
kiek jie pirmiau uždirbdavo, bet jokiame 
atsitikime ne mažiau kaip po $15 per

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Link Vakarienės Dienraščio 
“Laisvės” Naudai

Dalyvaujant “Laisvės” me
tiniame piknike Brooklyn, N. 
Y., teko susitikti daugumą pa
žįstamų ir draugų. Prisiminus 
apie mūsų waterburiečių pa
rengimus, apie rengiamą iš
kilmingą vakarienę, dienraščio 
“Laisvės” naudai, daugelis 
prisižadėjo dalyvauti vakarie
nėje. Ir tikiuosi, kad jie iš
pildys savo pažadus.

Brooklyno laisviečiai pareiš
kė, kad busą gal nesudarys, 
tačiaus keletas automobilių 
tikrai atvažiuos. Be to laisvie- 
čių “Aidbalsiai” atvažiuos 
programą pildyti. .

Bridgeportiečiai taip pat 
prisižadėjo dalyvauti mūsų 
vakarienėje.

Apie New Haveną nėra nei 
abejonės, nes draugė Mede
lienė senokai pranešė, jog par
davinėja įžangos tikietųs, o ir 
patys ruošias atvažiuoti.

Draugė O Vilkaitė pareiškė, 
kad “mes tikrai nuvažiuosime 
pusė Hartfordo į tąją jūsų 
vakarienę - parengimą.” Apie 
New, Britain ir southburiečius 
nieko negirdėt, bet tikimės, 
jie ruošiasi tyliai.

Draugė L. Žemaitienė gavu
si žinių, kad iš Mass, valsti
jos rengiasi atvažiuot nema
žas skaičius svečių.

Draugai ir draugės, mes, 
rengėjai, pageidaujame, kad 
jūs nepasiliktumėt tik su pasi
žadėjimais. Mes lauksime jū
sų atvažiuojant, kaip iš arti
mų kolonijų, taip iš toliaus. 
Kviečiame visus, dalyvaukite 
šiame dienraščio “Laisvės” 
naudai parengime, remkime 
mūsų spaudą.

Minima vakarienė—paren
gimas įvyks 11 d. liepos, šeš
tadienio vakare, lietuvių par
ke, didelėj svetainėj, prasidės 
8-tą v. v. Įžanga ypatai $1.50.

Nors (rengėjams truputį blo- 
giaus, nežinant kiek turėsime 
svečių, tačiaus prižadame pil
nai aprūpint visus, kaip val
giais, gėrimais, taip pat ir šo
kiais, pasilinksminimu, kurie 
tęsis per visą naktį.

Taigi, lauksime draugių ir 
draugų dalyvaujant šiame 
mūsų iškilmingam parengime.

M. Vaitonaitė,
Komisijos narė.

Boston, Mass.
Šios savaitės radio progra

mas bus sekantis:
1— Ray Chase ir jo Gent

lemen of Rhythm orkestrą iš 
Lowelio.

2— Jieva Sidariutė, daini
ninkė iš Hudsono.

3— Rožė Merkeliutė iš Mat- 
tapau ir Emilija Rudokiutė iš 
So. Bostono padainuos due
tus.

4— Jonas Vilkas, armonis- 
tas, ir Pranas Kraučiunas 
klernetistas iš So. Bostono pa- 
grieš duetus.

Prašome užsistatyti radio 
stoties WHDH (830 kilocyc
les) šį sekmadienį, 9:30 va
landą ryte. Po programui pra
šome parašyti laišką arba at
virutę į stotį WHDH, Lithu
anian Program, Boston, Mass., 
pranėšdami, kaip patiko pro
gramas. Jei norėtumėt išgirsti 
kokią dainą ar muziką, malo
nėkite pranešt ir mes bandysi
me išpildyti jūsų prašymus.
Steponas Minkus, garsintojas.

Providence, R. L—Ameri
kos žydų sionistų metinis 
suvažiavimas liepos 7 d. be
veik vienbalsiai nutarė rei
kalaut, kad Anglija leistų 
įvažiuot į Palestiną visiems 
žydams, kurie tik nori ten 
apsigyvent. Sionistai nfeat- 
sižvelgia į Palestinos arabų 
priešingumą žydų ateivy- 
bei.
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AMERIKOS KOMUNISTU PARTIJOS RINKIMU PLATFORMA
(Tąsa iš 2 pusi.) 

savaitę. Padalykime Frazier-Lundeen 
bilių šalies įstatymu!

Mes stojame už federalę motinystės ir 
sveikatos apdraudą.

Mes stojame už tinkamas pašalpas vi
siems bedarbiams. Mes reikalaujame 
sustabdyt visokius pašalpų kapojimus. 
Valdžia turi toliau palaikyti ir prapla
tinti WPA viešuosius darbus. Mes stoja
me už nlačia Federalių Darbų Progra
mą, kacA^tatytų namus su žemomis nuo
momis juose gyventi, mokyklas, ligoni
nes, sveikatos ir poilsio-pasilinksminimo 
įstaigas, kaip kad siūlo Marcantonio Re
lief Standards Bilius, reikalaudamas, 
kad kongresas tuo tikslu paskirtų šešis 
bilionus dolerių.

Mes remiame buvusių kareivių rei
kalavimus, kad būtų įvesta vienodi pen
sijų įstatymai ir parūpinta jiems tinka
mos ligonines su žmoniškomis patalpo
mis ir priežiūra.

III. Išgelbėti Jaunąją Kartą
Mūsų šalis gali ir turi suteikt progą, 

apšvietą ir darbą Amerikos jaunimui. 
Šie jaunuolių reikalavimai, kaip kad jie 
išdėstyti Amerikos Jaunimo Akte (Ben- 
son-Amlie Biliuje) turi būti primti kaip 
įstatymas.

Šis bilius reikalauja darbų, apšvietos 
progų ir specializuoto lavinimo visiems 
jaunuoliams tarp 1 ir 25 metų amžiaus.

Nacionalis Jaunimo Administracijos 
fondas (biudžetas) turi būt ir toliau pa
laikomas ir padidintas.

Kariška mokyba CCC (pašalpinių 
darbų stovyklose) ir mokyklose turi būti 
panaikinta.

Federalė valdžia ir valstijos turi pas
kirti reikiamas sumas pinigų, kad tuomi 
užtikrintų jaunuoliams ir vaikams nemo
kamą apšvietą ir finansinę paramą.

Vaikų samdymas darban turi būt tuo- 
jaus ir galutinai panaikintas ir konsti
tucijoj uždraustas.
IV. Paliuosuot Partnerius nuo Skolų, 

nuo Nepakeliamų Mokesčių Naštos, nuo 
Jų Ųkių Išpardavinėjimų už Skolas; Už
tikrinti žemę Tiems, Kurie Ją Dirba.
Mes pareiškiame, kad tai yra Ameri

kos valdžios prievolė išgelbėti' Amerikos 
farmerius nuo vargo ir pragaišties, už
tikrinti farmeriams ir randauninkams 
jų nepaliečiamą teisę turėti ir valdyti 
savo žemę, savo namus, gyvulius ir pa
dargus. Mes tuo tikslu reikalaujame, 
kad valdžia duotų finansų farmerių sko
loms atmokėti, teikiant jiems valdiškas 
paskolas kuo žemiausiomis (nominalė- 
mis) palūkanomis.

Mes reikalaujame sustabdyt farmerių 
mėtymus iš ūkių ir jų nuosavybės išpar
davinėjimus už skolas; mes taipgi reika
laujame įvesti ilgalaikį moratoriumą vi
siems vargingiems farmeriams (tai yra 
sustabdymą jų skolų bei nuošimčių mo
kėjimą) ir padaryti žingsnių, kuriais bū
tų duota bežemiams farmeriams ^emės.

Mes stojame už tuojautinę valdišką pa- 
gelbą sausros ištiktiems farmeriams. 
Mes remiame įvedimą laipsniuotų žemės 
mokesčių, kad jais pastot kelią apdrau- 
dos kompanijoms, privačiams ir valdiš
kiems bankams ir kitur sau gyvenan
tiems savininkams, idant jie negalėtų su- 
sikuopt į savo rankas stambių žemės 
plotų.

Mes siūlome, kad būtų nuo taksų pa- 
liuosuoti smulkieji dirbantieji farmeriai 
ir farmų kooperatyvai.

Mes griežtai priešinamės derliaus nai
kinimo ir siaurinimo politikai.

Mes stojame už tai, kad valdžia tvar
kytų (reguliuotų) lauko ūkio produktų 
kainas taip, kad farmeriams būtų už
tikrinta, kad jie gaus bent savo gamybos 
lėšas. Mes raginame moksliškai saugoti 
žemės derlingumą priežiūroje farmerių 
organizacijų išrinktų atstovų ir atlyginti 
farmeriams savininkams ir randaunin
kams. jeigu jie kuomet nustoja savo 
įplaukų.
V. Turčių Rankose Yra Mūsų šalies Tur
tas—Priverskime Juos Mokėti Mokesčius

Mes reikalaujame, kad būtų aptaksuo- 
ti turčiai, idant tuo būdu gaut lėšų įvyk
dymui socialių ir darbininkams naudin
gų įstatymų ir užpildymui nepritekliaus 
šalies ižde. Mes esame priešingi bet ko
kiems taksams ant pirkinių-pardavinių,

taipgi ir taksams ant me 
bamiį į produktus, ir re: 
visi tokie taksai tuo jaus I
Vyriausias valdžios finansų šaltinis turi
būti [sistema griežtai laipsniuotų mokes
čių nuo įplaukų, viršija: 
metufs, nuo korporacijų 
šių, taipgi mokesčiai nu 
suojdmų bonų ir nuo sta 
turtų paveldėjimų. Maž; 
pajamų žmonės, smulkie; 
namų savininkėliai turi 
nuo jų nuosavybės/užgrobimų bei išpar
davimų už skolas ir nuo s 
ir augštų palūkanų.

Mes esame besąlyginio 
kiai politikai, kuri stoja 
daugiau popierinių pinig 
yra numušama dolerio ve 
ša pragaištingas nelaimes 
farmeriams ir vidurinėm 
krauna dar didesnius tu 
tams.

Mes stojame už tai, k 
sisteųia būtų pervesta į va
VI. Apgint ir Praplatini Demokratines 
ir Pilietines Laisves! Paž

šią Teismą
Męs remiame tokį šalies konstitucijos 

pataisymą, kuris panaik 
ką iū neteisėtai pasiglemžtą Augščiausio 
Teismo galią. Mes, toliai 
kad Kongresas tuo jaus p 
titucines savo teises, ir i 
ir darbininkams naudingus įstatus, ir pa
žabotų Augščiausio Te: 
pasisavintą galią.

Mes kovojame už nevai 
džio, spaudos, radio ir su 
darbininkų teise organizt 
ti. Mes atsišaukiame į ž 
saugotų ir apgintų šias 
gyvenusias) laisves.

Mes stojame už išleidimą tokių federa- 
liu įstatų, kurie įvestų u„_LL_L_’____ '
pilną teisę kolektyvių (pendru) derybų, 
kurie įstatymiškai panai 
kas unijėles, šnipų bei Šniukštų sistemas 
ir visokią prievartą iš samdytojų pusės.

Mes reikalaujame sunkių pabaudų ir 
kalėjimo tiems samdyto;
tys darbininkus iš darbo už unijinį bei 
politinį veikimą.

Mes reikalaujame panaikint balsavimų 
mokesčius ir visus kitus " 
varžymus.

Mes reikalaujame išlaij 
tinius kalinius, tarp kur: 
Angelo Herndon ir Scottsboro 
jaunuoliai yra tik keli žymiausi pavyz
džiai.

Turi būt sustabdyta tokia begėdiškai- 
nedora politika, kuri deportuoja svetur- 
gimius darbininkus iš . 
būt atsteigta senoji ame 
dos teisė politiniams pab 
kraštų. Įstatymais turi b 
ti-semitinė propaganda (prieš žydus).

VII. Pilnos Teisės
Mes reikalaujame ūžt 

pilną lygybę, lygias teisp 
gias algas už lygų darbą, pilną teisę or
ganizuotis, balsuoti, tarnauti prisaikin- 
tųjų posėdininkų teismuose ir užimti val
diškas vietas. Sunkios b 
•įvesfos prieš govėdų saųvalią, prieš plau
kikus ir žmogvagius (kidnaperius), ^6 
mirties bausmė lynčiuotojaihs. Mes rei- 
kaląujame įvykdyt gyvenime šalies kon
stitucijos pataisymus—13tą, 14tą ir 15tą.
VII. SULAIKYKIME AMERIKĄ NUO

KARO, SULAIKYDAMI PASAULĮ I 
NUO KARO! !

Mes pareiškiame, kad turi būt išlai
kyta ir apginta taika, nežiūrint jokių 
lėšų. Mes pasisakome už sustiprinimą vi
sų žingsnių, reikalingų kolektyvei (ben
drai) apsaugai nuo karo. Tuo tikslu mes 
stojame už pasekmingus finansinius ir 
ekonominius žingsnius, kuriuos turi pa
daryt Tautų Lyga prieš hitlerinę Vo
kietiją, prieš Italijos fašizmą ir prieš 
Japonijos imperializmą. Tuos žingsnius 
turėtų remti Jungtinių Valstijų valdžia.

Eikvojimą bilionų dolerių ginklavi
muisi ir kariniams prisirengimams mes 

laikome nereikalingu ir

įčių $5,000 per 
>elnų ir pervir- 
o dabar netak- 
mbių dovanu ir 
ai gaunantieji 
ii savininkai ir 
būt apsaugoti

i priešingi to- 
už leidimą vis 

ą, nes tuomi 
rtė, o tatai ne
darbininkams, 

s klasėms, o 
rtus spekulian-

provokuojančiu

kara, prisidedančiu prie naujo pasauli
nio karo pavojaus. Užuot vis labiau gin
kluotis, mes manome, Jungtines Valsti
jos turėtų išvystyti Amerikinę Taikos 
Politiką, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Sovietų Sąjunga, ir ta politika turėtų 
būt paremta šitokiais dėsniais: visiškai 
uždraust prekių pardavinėjimą bei pris
tatymą ar paskolas toms šalims, kurios 
veda užsieninį karą priešingai patvar
kymams Kellogg’o Taikos Sutarties. Mil
žiniškos pinigų sumos, dabar eikvojamos 
ginklavimuisi, turėtų būt panaudotos 
kenčiantiems žmonėms pagelbėti.

Mes reikalaujame pervest visą ginklų 
ir amunicijos pramonę į valstybės ran
kas.

Mes reikalaujame, kad Amerika nusto
tų kištis į vidujinius reikalus Lotyniškos 
Amerikos kraštų ir Filipinų.

Mes reikalaujame, kad ši šalis nieku 
būdu nepripažintų Japonijai jos užka
riautą Mandžuriją ir Chinijos plotus ir 
kad griežtai atsisakytų pripažint Italijai 
užkariautą Ethiopiją.

Mes remiame Puerto Rico reikalavimą 
nepriklausomybės.

Mes remiame pilną nepriklausomybę 
ir apsisprendimą visoms svetimų . pris
paustoms tautoms.

Ši platforma išreiškia gyvuosius reika
lus daugumos darbininkų, farmerių ir 
vidurio klasių šiandieną. Šiuos reikalavi
mus galima laimėti net dabartinėj kapi
talistinėj santVąpkoj. Tatai įtikinančiai 
įrodė' Liaudies Fronto laimėjimai Fran
ci j o j. Mes atsišaukiame į visus narius 
Amerikos Darbo Federacijos ir farmerių 
organizacijų, į mūsų draugus Socialistų 
Partijoj, į visus dirbančius rankomis bei 
galva, į negrus ir baltuosius — susivie
nyti ryžton kovon, kad laimėtumėm žmo
nių reikalavimus ir atmuštumėm atgal 
juodąsias reakcijos jėgas.

Kova už tuos reikalavimus suorgani
zuos ir sustiprins žmones. Ji duos jiems 
gilesnį politinį patyrimą ir supratimą. 
Ji prirengs juos didžiųjų sprendimų da
rymui ateityj, kada reikės traukt pir
myn į Socializmą.

Šiandien tuojautinis klausimas yra— 
demokratija ar fašizmas? Bet nuosaki 
kova už demokratiją sąlygose smunkan
čio kapitalizmo, galų gale, prives mūs 
prie to, jog turėsime pasirinkti socialis
tinį kelią.

Mūsų šalis yra turtingiausia pasaulyje.

Jinai turi didžiausią ir geriausiai išla
vintą darbininkų klasę. Čia visko yra 
užtikrint gausų ir kultūringą gyvenimą 
visiems gyventojams. Tačiaus dabar mi- 
lionai žmonių badauja. Visa šalis kenčia 
todėl, kad kapitalizmas krinka, todėl, 
kad dabartiniame surėdyme pelnai yra 
pirmučiausias įstatymas ir jie augščiau 
statomi, negu žmonių reikalai,—ir ka
pitalistiniai valdovai kreipia dalykus į 
fašizmą ir karą.

Komunistų Partija rengia žmones tam, 
kad jie panaikintų šitokį žmonijos kry
žiavo jimą. Mūsų ekonomija-ūkis turi būt 
atimta iš gremėzdiškų ir godžių Wall 
Stryto rankų. Jis turi būt ištisai veda
mas naudai visų tų, kurie dirba. Tatai 
bus Socializmas. Tik tuomet, kai Socia
lizmas bus įkurtas, kaip kad šiandien 
Sovietų Sąjungoj, tik tuomet nebus jokio 
krizio nei skurdo nei bedarbės, bet bus 
gausa ir užtikrinimas visiems, ir atsida
rys žmonėms progreso vartai.

Visokio plauko reakcininkai rėkauja 
prieš socializmą. Jie sako, kad jis yra 
revoliucinis dalykas. Tiesa, permaina į 
socializmą bus revoliucinė, bet nuo kurio 
gi laiko revoliucija yra ne amerikoniš
kas dalykas? Priešingai, revoliucija yra 
išdidžiausia tradicija (padavimas) mūsų 
žmonių, kurie visuomet buvo viena iš re- 
voliucingiausių pasaulio tautų.

Komunizmas yra 20-to Amžiaus Ame- 
rikonizmas. Komunistų Partija toliau 
praveda tradicijas-dvasią 1776 metų, 
mūsų šalies gimimo metų, ir revoliucinio 
Lincolno, kuris vadovavo istorinei kovai, 
kuri išlaikė šią šalį kaipo tokią. Dides
niajame šių dienų krizyje vien tik Ko
munistų Partija terodo kelią į geresnį 
gyvenimą dabar ir į ateitį taikos, lais
vės ir gyvenimo užtikrinimo visiems.

Remdami Komunistų Partiją š. m. lap
kričio rinkimuose, veikdami išvien su ja 
ir balsuodami už ją; organizuodami 
daugmeniškos gamybos pramonėse dar
bininkus į galingas industrines unijas, į 
Amerikos Darbo Federaciją; politikoj 
veikdami nepriklausomai nuo kapitalis
tinių partijų ir budavodami Amerikos 
Liaudies Frontą—Farmerių-Darbo Par
tiją,—štai kokiais būdais Amerikos dar
bo žmonės gali geriausiai kovoti už savo 
tikslų pasiekimą 1936 m.

Pirmyn į pažangią, laisvą, gerbūviš- 
ka ir laimingą Ameriką!

BALSUOKITE Už KOMUNISTUS!

I

'fašistinį despotizmą Lietuvoje 
todėl,

| Mes negalime pasilikti ne
girdėję jų balso. Taigi, ameri- 
įkiečiai lietuviai supratę baisią 
Ipadėtį savo brolių Lietuvoje, 
nepraleido balsu tyruose. Su
šaukė Amerikos Lietuvių Kon- 
Igresą išdirbti planus pagelbai 
[savo broliams (kongresas įvy- 
įko 20 ir 21 d. birželio, 1936 
Cleveland, Ohio.).

Mes, ALDLD 15 apskr. pus
metinės konferencijos delega
tai, susirinkę 28 d. birželio, 
1936 m., Youngstown, Ohio., 
užginame Lietuvių Kongreso 
tarimus ir rezoliucijas, ir šau
kiame visus Lietuvius į pagel- 
bą mūsų tėvam, sesutėm ir 
broliam Lietuvoje atsteigti dę- 
mokratinę tvarką.

Rezoliucija ALDLD 15 
Apskr. Veikimui

Mes, delegatai 15 apskr. 
pusmetinės konferencijos, ra
giname kuopas, komitetus ir 
narius

1. Rašinėti kuo daugiausia 
žinių, straipsnių ir agitacijos 
į darbininkų spaudą.

2. Kad kuopos rudeniniam 
sezone imtų rengti paskaitas, 
medžiagos yra daug žurnale 
“šviesoje ir ALDLD išleistose 
knygose.

3. Kad kuopos bei draugi
jos imtųsi kuo smarkiausia už 
darbo vykinti Amerikos Lietu
vių Kongr. užbriežtus tikslus 
del atsteigimo Lietuvoje de
mokratinės tvarkos, studijuoti 
rezoliucijas ir imti iš jų me
džiagą veikimui.

Visos 
tos

Rezoliucija Darbininkų 
Reikalais

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
15 apskričio pusmetinei kon
ferencijai 28 d. birželio, 1936 
m. Youngstown, Ohio., siūlo
me užgirti šiuos punktus:

(1) Kadangi Amerikoje fa
šizmas kyla visu smarkumu iš 
vadovybės Liberty Lygos, ku
nigo Coughlino, ir Juodojo 
Legiono, todėl mes, delega
tai, užgiriam ir šaukiame vi
sus bųdavoti Amerikos Dar
bo Partiją.

(2) Darbininkų būklė ne 
tik negerėja, bet blogėja. To
dėl kviečiame visus darbinin

kus ir pasižadame stoti į in
dustrines darbininkų unijas, 
nes tik per jas darbininkai 
galės pagerinti savo būvį ir 
nugalėti fašizmą šioj šalyj.

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

Kadangi Lietuvoje fašistinė 
daktatūra privedė šalį prie 
tokių baisių įvykių, kaip šau
dymas valstiečių, skerdynės 
Šakiuose, skerdynės Kaune, 
karo stovis, karo lauko teis
mai, šimtai politinių kalinių 
kalėjimuose laipsniškai žudo
mi, uždaryta visos draugijos, 
užgniaužta laisvė
spaudos, šalyje siaučia 
ras, negirdėtas Lietuvos 
rijoje,

Todėl mes delegatai

K£li<5ne j “Laisves” Pikniką 
Brooklyn, N. Y.

Organizavimo busų komisi
jos nariam teko gerokai pasi
darbuoti, bet ir ne veltui, nes 
waterburieciu nutraukėme ne
mažas skaičius su dviem di
džiuliais busais ir dar keletas 
automobilių.

Pačia kelione galima tikrai 
pasidžiaugti. Turėjome sma
gią, linksmą ir nenuobodžią, 
nes draugei M. Vaitonaitei 
daineles traukiant, mums pri
tariant, net labai mažai per
traukų turėjome. Taip atrodė, 
kad nuo ALDLD kp. suorga
nizuotas busas iš vienos šei
mynėlės, nuvažiavome links
mindamiesi ir sugrįžome taip 
pat, nors truputį pavargę, nes 
Waterburį pasiekėm 5 vai. 
ryte. Vienok buvo gaila, kad 
turime skirstytis kožnas į savo 
namučius.

Pačiame piknike taip pat 
jaučiausi smagiai beleidžiąs 
laiką tokioje milžiniškoje pub
likoje. Kiek teko -susitikti 
pažįstamų draugų ir po ilgo 
laiko nesimačius, net pats ste
bėjaus. Tadgi dabar su ūpu 
lauksime kitų metelių, kito 
“Laisvės” metinio pikniko.

Kairėje kongresmanas Lemke, o dešinėje—Thomas C. 
O’Brien, iš Bostono. Jiedu gali būti kunigo Coughlino 
partijos—Union Party prezidentiniais kandidatais šie
met.
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LD 15 apskričio, varde savo 
atstovaujamu narių, griežtai 
reikalaujame, kad pasitrauk
tų nuo valdžios vairo fašisti
niai diktatoriai, o pavestų Lie
tuvos liaudžiai išsirinkti sau 
patinkamą valdžią.

Taipgi pasižadame remti 
visas kovas už atsteigimą de
mokratijos Lietuvoje.

Rezoliuciją už Angelo 
Herndon

Kadangi Angelo Herndon 
kovojo už darbininkų klasę, 
kad išgelbėti nuo bado mir
ties, kuri gręsė milionams dar
bininkų ir nekaltų kūdikių, jis 
netik nieko nenusikalto, bet 
dirbo del gero žmonijos irx 

Kadangi kapitalistinis teis
mas vistiek jį nusmerkė 20 m. 
katorgos, todėl' mes, 15 apskr. 
delegatai, reikalaujame, kad 
ta bausmė būtų panaikinta ir 
paliuosuotas Angelo Herndon 
ir kiti politiniai kaliniai.

Rezoliucija už Tom Mooney

Kadangi jau tūkstančiais 
faktų yra įrodyta visam pa
sauliui, kad Tom Mooney yra' 
visiškai nekaltas, už ką jis 
kankinamas jau 20 metų ir' ,v, 
negalima skaityti jokia baus-!^mįĮ. Par«nf™?’ 
me, bet tiesiog teroru prieš, 
nekaltą darbininkų vadą,

Sulyg M. Vaitonaitės ir Ja- 
sulevičiaus pranešimų, tai at
einančią subatą, 11 d. liepos, 
Waterburieciai irgi turės mil- 

nes yra 
rengiama vakarienė “Laisvės” 
spaudos naudai. Nežinau, ar 
visa šeimynėlė, kurie busu va- 

Todel ALDLD 15 apskr. žiavom į “Laisvės” pikniką, 
pusmetinės konf. delegatai dalyvaus vakarienėje, bet kai
varde atstovaujamų narių, ra- aš, tai tikrai dalyvausiu, 
giname visas kuopas ir drau
gijas reikalauti, kad ku©grei
čiausia paliuosuotų iš kalėji
mo Tom Mooney .

Toledo, Ohio. — Tavori- 
nio traukinio vagone rado 

Rezoliucija užgiria Amerikos pusgyvį Cl. Forbesą, 15 me- 
Lietuviy Kongreso Tarimus i tų berniuką. Jis 4 dienos at- 

ir rezoliucijas ’gal įlipo į atdarą vagoną 
Kadangi dabar toks kritiš- P^miegot Mobile, Alabamoj 

kas padėjimas Lietuvoje, mū- TUO tarpu vagono durys bu 
sų tėvai, sesutės ir broliai, šau- v0 uždarytos, ir vaikas ja 
kiasi mūsų amerikiečių pagel- me per keturias dienas la 
bos jų kovose prieš siaučiantįbai ištroško ir išbadėjo.
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Prašome Įsitėmyti, Kur ir Kada Yra Rengiama ’’Laisvės”

Naudai Parengimai Ir Kviečiame Juose Būtin n.. Naktine VakarieneWaterbury,i

Subatoj, H July

Šokiai prasidės 8 valandą vakare.

Šokiai bus iki 2 valandos ryto.

LIETUVIŲ PARKE
Chestnut Hill Road

Už LAKEWOOD EŽERO

Vakarienė bus 11 valandą nakčia.
ĮŽANGA $1.50

Aidbalsai (Brooklyno Aido Choro mišrus sekstetas), vado
vaujamas komp. B. Šalinaitės, kuris dainuos Waterburyje.

Programų Duos Geriausi Talentai Iš Brooklyno Ir Worcesterio
n . • • • ■

5 automobiliai iš Brooklyno, 3 iš Montello, 3 iš Worcesterio ir daugelis automobiliais iš Bostono apielinkės vyksta j šį bankietą. Visi Conn, 
valstijos miestai rengiasi būti. Tai bus didžiausia iškilmė kokios W aterburyje nėra buvę.

Shenandoah-Minersvill e Apylinkė
...................... , ■ ■ . -..............- .................................................................. »■...............—..................... ............................................................. ........................... .............................................................. ....................................... .................................................

“LAISVES” NADDAI PIKNIKAS BUS

Rugpjūčio 2 August
Bus Nepaprastai Gražioj Vietoje

DREAM CITY PARK

Bus puiki programa, dalyvaus dailės spėkos net iš Brooklyn
Taipgi tikintas turėti talentų iš Wilkes Barre apielinkės.

Atsiminkime, kad ir savo dailininkus turėsime programoje. Tad 
visus kviečiame būti šiame piknike.

PHILADELPHIJOSDIDYSISPIKNIKAS

Pbiladelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

Rugsėjo 6 September
Nauja, Nepaprastai Graži Vieta

Puikus ežeras, maudynes, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankamai.

Alcyon Park, Pitman, N. J.
Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

gTDOVANOK PIRMA DOVANA $100.
--- --------------------T--------------- ----------- ------------------------------------------------- 1--------/-------- --------------------- *---------- ‘-----------

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
□ —

■K x.'u rSlAtlaS j,, A» j jį, jt Afcj .MČ J ‘į Ay
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Puslapis Penktas

Tai ne kanuolės vamzdis, o milžiniškas žiūronas atkištas j padan
ges Ak-Bulake, Sibire, daike pastarojo saulės užtemimo.

Wilkes-Barre, Pa.
Visko Po Biskį iš Mūsų Miesto

Mūsų mieste bedarbių veiki
mas eina vidutiniai gerai, ko
vojama už visokius darbinin
kų reikalavimus, kaip tai už 
maistą, randas, nuomas ir vi
sokius kitus bedarbių reikalus.

šiuom laikotarpiu kasyklos 
gana silpnai dirba visokių 
kampanijų, o Glen Alden tai 
visos kasyklos nejuda nuo 
pradžios šio menesio.

Iš šios apielinkės buvo nu
vykę geras skaičius darbinin
kų New Yorkan laike nomina- 
vimo A. K. Partijos kandida
tų į prezidentinius rinkimus. 
Buvę niekaip negali pamiršti 
tos didžiulės minios susirinku
sių darbininkų ir tokios pa
vyzdingos tvarkos, gero užsi
laikymo ir tt.

Penktad., Liepos 10, 1936

Kaip kitur, taip ir šiam 
mieste buvo sukelta nemažai 
patriotiško lermo, kada tie 
kareivių bonai buvo išmokėta. 
Buvo didelio pijokavimo. Čio
nai tų buvusių kareivių apie 
keturi ir gyvastis prarado, ga
vę tuos bonus.

Vietos geltonlapiai pasigy
rė, kad policija jau turi su
ėmusi tą bombų siuntėją, ku
rių pirm Velykų buvo visa eilė 
išsiuntinėta, bet dabar jau tie 
geltonlapiai nerašo, kad suim
tasis yra komunistas, kaip 
kad rašė tik po tam kruvinam 
įvykiui. Buvo rašoma, kad šis 
darbas yra komunistų. Matyt, 
kad tas jųjų sugautas paukš
tis bus iš to “Black Legion” 
teroristų gaujos. Su laiku dau
giau apie tai uaaiškės.

gi am a 
piknikų 
dienra 
nik as 
Inkerman, Pa. šiam piknike 
bus v:šokių įvairumų, taipgi 
bus labai gera programa. Pro
gramos pildymo bus netik vie
tinės spėkos, bet dalyvaus 
net iš Brooklyn© ir New Jer
sey merginų oktetai. Taipgi 
bus daug ir kitokių pamargi-

Vietos ir plačios apylinkės 
lietuviams žinotina. Rugpjūčio 
(August) 30 dieną yra ren-

vienas iš didžiausių 
del naudos mūsų 

ščio “Laisvės”. Šis pik- 
bus Valley View Pitrke,

nimų. Kaip vietos, taip ir pla
čios apylinkės darbininkams
ir dienraščio “Laisvės” simpa- 
tizatoriams jau laikas pradėt 
rūpintis šiuom didžiuliu pik
niku.

atsilankė daug. Kalbėta apie 
prisidėjimą prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijircjb.

Drg. Povilas Mikalojūnas 
perskaitė laišką su visomis in
strukcijomis nuo LDS Centro 
sekretorės E. Ješkevičiutės. 
Kilo didelis lermas ir pirm, 
d. Ogentas turėjo daug var
go, pakol nuramino susirinku
sius. Vienybės šalininkai kal
ba ir aiškina, kad būtinai rei
kėtų prisidėti prie tokios di-» 
dėlės org., kaip LDS.

Pirmiausia kalba d. Alfon
sas Kaminskas, buvęs pirmi
ninku. Jis sakosi, dėlto atsi
sakęs ir iš pirmininko, kad ne
norįs turėti graboriaus vardą. 
Kalba už vienybę ir dd. Barz
da, J. Vaicekauskas ir kiti. 
Tik gaila, kad draugės komi
teto narės neėmė bglso ir ne
kalbėjo tuo klausimu, bet nu
leido tylėjimu. O jos gerai ži
no, kad lokalinėms org. sun
ku bus išsilaikyti ir kurie tą 
permato, stengiasi, kad būtų 
visiem nauda, agituoja už su
sivienijimą.

Pakol kas, dar mažai na
riams buvo išaiškinta ir, palei
dus balsavimui, didžiuma nu
balsavo prieš vienybę.

Reikia atiduoti kreditą mo
terims, kad jų tiek daug su
sirinko į virš minėtą susirinki
mą. Kaip tik kas yra svarbu, 
tai ir lankosi.

Šios organizacijos susirinki
mų tvarka ne pergeriausia, 
nes nariai-narės neužsilaiko 
taip tvarkiai, kaip kad LDS 6 
kuopos ar SLA 50 kp. susi
rinkimuose, kur tvarka pagir
tina. '

Susirinkime Dalyvavęs.

teko dalyvauti. Mat, jaunojo 
tėveliai seni mūsų, pažįstami ir 
draugai dar iš Pittsburgh, Pa. 
šie žmonės katalikiškų pažiū
rų.

Geriausio pasisekimo Sta
siui ir Suzanai šeimyniškame 
gyvenime.

Tą pačią dieną buvo vestu
vės Kalasinsko su slavų tau
tos mergina. Vestuvės buvo 
pas merginos motiną, šie žmo
nės irgi katalikiškų pažiūrų.

lionę ligi pabaigai, “Laisvės” 
reporteris vos ne “suplieda- 
vo” ir kelias dienas buvo ser
gąs. O jeigu būtų reikėję pės
tiems sugrįžti namo, tai neži
nau, kaip būtų buvę. Dėkui 
d. Pundienei už d. L. Tvarijo- 
no paprašymą, kad mus par
vežtų ir jam už parvežimą, o 
jaunuoliams už surengimą to 
moksliško vakaro.

Vakaras buvo įdomus vi-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

IR VĖL ATĖJO

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk-

Veisiejiškis.

Binghamton, N. Y.
Birželio 17 įvyko triukšmin

gas vietinės, pašaipinės drau
gijos susirinkimas. Mat, buvo 
šauktas atvirutėmis, tai narių

Jaunųjų Vedybos
Birželio 20 - apsivedė S. 

Balch (Balčikonis) su Sue 
Husny. Vestuvės buvo su
rengtos jaunojo tėvelių na
muose!' Dalyvavo artimieji, 
jų giminės ir draugai, apie 50 
ypatų. ,Visi gražiai laiką pra
leido. Man su draugu irgi

Didelis ir Linksmas Naktinis Piknikas
RENGIA LAISVĖS CHORAS, IŠ HARTFORD, CONN. ! !

Sukatoj, Liepos 11 July, 1936, Pradžia 5 vai. po Pietų. į

BAUKAUS PARKE, BUCKLAND CORNER, BUCKLAND, CONN.

r

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn.

Hartford Laisvės Choras visada surengia linksmus 
turėsim kuopuikiausį. Grieš gera orkestrą, lietuviškus ii 
fordo ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites skaitlingai da 
site materialiai šią darbininkišką dailės draugiją.

larengimus, tai ir šį naktinį pasilinksminimą 
' amerikoniškus šokius. Tad kviečiame Hart- 
yvauti jame. Pasilinksminsite patys ir parem-

KELRODIS: Imkite Rockville busą antxkampo State ir 
Busas eina kas 15 minučių po valandai.

Market Streets ir važiuokite iki Buckland Corner.

Laimingo šeimyniško gyve
nimo.

Birželio 20 buvo surengta 
Meškunaitei “shower party”, 
Lietuvių žemutinėj svetainėj. 
Kaip teko nugirsti iš dalyva
vusių, svečių buvę daug ir vi
si gerai priimti. Būsianti jau
noji gavo daug gražių ir bran
gių dovanų.

Jaunasis yra iš tolimo mies
to, net iš Philadelphijos, atva
žiavo mūsų mergaitę išvežti. 
Binghamtono vaikinai nepa
tenkinti, kad philadelphietis 
“kidnapino” jų miesto mer
gaitę.

Draugai Dzidulioniai išva
žiavo į Kanadą pas d. Dzidu- 
lionienes tėvelius ir į jos bro
lio vestuves, kurios įvyko 27 
birželio.

“Laisvės” Reporteris.

siems, kaip jaunuoliams, taip 
ir seniams. Vakaro pirminin
kas G. Tvarijonukas atidarė 
tą susirinkimą ir perstatė aug- 
štosios mokyklos profesorių 
paaiškinti apie dangaus kūnus 
—planetas, žvaigždes. Aiški
no ir kiek metų senumo yra 
pasaulis, kad jis turi ne 6 tūk
stančius, bet 2 bilijonu metų. 
Taipgi aiškino žvaigždžių var
dus, o mūsų jaunuoliai davė 
klausimus, .į kuriuos profeso
rius aiškiai atsakė.

Pasibaigus aiškinimams bu- 
Evo “Wiener roast”. Susirinku

sieji linksmai laiką praleido. 
Daugiau panašių parengimų, 
jaunuoliai, tik jau, susimilda
mi, ne ant tokio augšto kalno.

“Laisvės” Reporteris.

Lietuviai Jaunuoliai Baigė 
Mokyklą

Draugė Stefa Vėžytė baigė 
Buffalo, N. Y., mokykloj Pub
lic Health Service mokslą. Ji 
pirmiau buvo slauge, o dabar 
užsiima virš minėta profesija. 
Jinai pirma dalyvaudavo dar
bininkų judėjime, mokino Au- 
šp6s Chorą ir šiaip dalyvauda
vo parengimuose. Dabar, gy-
venant virš minėtame mieste 
ir tokiose gyvenimo sąlygose, 
sako, sunku bent kur daly
vauti.

Geriausio pasisekimo jums 
drauge Stefa jūsų profesijoj.

Alekas Tvarijonas baigė in
žinieriaus mokslą Bliss Elect
rical mokykloj, Washington, 
D. C.

Kalbėjau su Al. ir klausiau,
ar jau gavo darbą. Atsakė, 
kad ne ir dar nežinąs, kada 
gaus.

Vaikinas išleido daug pini
gų ir laiko, o darbo nėra. Mat, 
Amerika “free country”, gali 
sau turėtis mokslą. Kapitalis
tams ne labai reikalingas. Jie 
jieško nupirkti už kelis dole
rius tą, kas kainavo kelis tūks
tančius, ba jie turi net per
daug darbininkų.

Geriausio pasisekimo jums, 
Al., gauti darbą ir suvartoti 
įgytą mokslą.

Komunistų Partija rengia 
gražų išvažiavimą 12 liepos, 
ant d. V. Kaminskienės far- 
mos. Bus visokių valgių ir gė
rimų, taipgi. laimėjimų ir žai-
slų. Nepasilikit nei vienas na
mie.

ALDLD 20 kuopa rengia 
linksmą ir gražų išvažiavimą 
19 liepos, ant dd. Strolių far- 
mos. Drg. J. Kiręilis garsino, 
kad šis būsiąs gražiausias iš
važiavimas.

Prašome visus draugus ir 
drauges dalyvauti abiejuose 
išvažiavimuose.

“Laisvės” Korespondentė.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo jaunuoliai turėjo 
mokslišką vakarą 19 birželio, 
ant augšto kalno Ely parke.

Oi, tas kalnas, kalnas, į ku
rį “Laisvės” reporteriui teko 
lipti. Pradėjom kelionę-mar- 
šavimą nuo Lietuvių svetainės 
apie pusę po 7 vakare. Visi 
po porą sustojome į eilę: jau
nuoliai pirma, o seniai-senės 
paskiau. Na ir kad jau trau
kėme, tai traukėme ir vis į 
kalną. Mat, binghamtoniečiai 
sako, kad tai Dr. Kaškiau- 
čiaus patarimas, lipti nors ir 
5-kias mylias į augštą kalną 
esą labai sveika, o gautas švie
žus oras į. plaučius, lipant į 
kalną,—geriausias dalykas.

Nagi, sakau, jeigu taip, tai 
jau ir aš noriu to šviežaus oro 
ir sveikatos. O kasgi to ne
nori. Bet kaip pradėjom ke-

ŠYPSENOS

Galės ir ycl Būt Reikalingas
Turguje perkupčius klau

sia kaimiečio: “Kiek tu nori 
už tą asilą?”

“Aš jo neparduodu,” kai
mietis atsako.

“Bet aš tau gerai už jį už
mokėsiu.”
'“Aš jį už jokius pinigus 

neparduosiu 1” atkirto kai
mietis.

“Na, ir kodėl taip užsi
spyręs?” perkupčius domi
si.

“O štai kodėl,” atsiliepė 
kaimietis. “Tas asilas kiek 
laiko pirmiau nuspyrė mano 
pačią, o dabar aš rengiuosi 
ir vėl apsivesti.”

Vakarinėj Mokykloj
Mokytojas, laike gramati

kos lekcijos, klausia:
’“Pasakykit man, kokia 

įkalbos dalis yra moteris?”
Mokinys (suaugęs vy

ras) : “Moteris nėra kalbos 
dalis, ji yra visa kalba.”

Surinko Juodvarnis.

raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

i. .......... ... . ...... i .. iintth

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykas
Tai ta paskelbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiauiius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimas su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Karą 
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių, 
šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 946 
Residence. ^—Brockton 6337 

HALL MOTORS, Inc. 
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkintu

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderftiškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
‘^Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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



Penktad, Liepos 10, 1936 Puslapis šeštas.

Visi Keliai Vedė į 
May n ardą

uz- 
lai- 
su- 
ant 
mi- 

blo-

Įspūdžiai iš Didžiulio “Lais
vės” Pikniko Liepos 4-tą
Mano kelias į Maynardą 

buvo iŠ Bostono. Jau išvakarė
se 4-tos d. liepos Bostono apy
linkė buvo pilna “Laisvės“ di
džiulio pikniko dvasios. Visi 
tik kalba apie “Laisvės“ pik
niką, visur matom tik “Lais
vės“ gražiai atspausdintus 
plakatus, garsinimo kortas— 
pakvietimus į pikniką. Įžan
gos tikietus iš kalno įsigiję, 
po keletą, kad labiau būtų 
tikrintas kokio nors prizo 
mėjimas, su nekantrumu 
laukėm 4-tosios. Ryte 
South Bostono Broadway 
nios žmonių užpildė ištisą
ką, iš kur busai juos vežė į 
Maynardą, Vose Pavilioną.

Oras puikus, bet kai kas 
šneka, kad gali būti lietaus. 
Na, bile tik dabar nelyja—va
žiuosime visvien!

Busas po busui, septyni iš 
viso—penki iš So. Bostono ir 
du iš Cambrodge ištransporta- 
vo mūsų publiką į pikniko vie
tą. Bostonas tuomi gauna 
kreditą, kad didžiausis busų 
skaičius išėjo iš čionai.

Ant Broadway ten pat sto
vi “Laisvės“ redaktorius R. 
Mizara. Čia ir dainininkas 
Ignas Kubiliūnas su savo ka
ru.

—Ar negalėtum, drauge 
Kubiliūnai, nuvažiuoti į South 
Station parvežti bagažą “Lai
svių“? Apie 1,500 kopijų yra 
atėję išdalinimui publikai pik
nike.

—Kodėl ne,—atsako Ignas. 
Už keliolikos minutų Ignas 
jau sugrįžo su dviem dideliais 
pundais “Laisvių”. Bet mes 
važiuojam jo karu į pikniką 
—pilnutėlis karas žmonių. 
Kur dėsime tuos pundus?

—Tik pažiūrėkite, sako Ig
nas.—Šis karas jau nekartą 
yra pasitarnavęs, pasitarnaus 
ir dabar.

Tuoj užmetė bagažą ant 
pryšakinių sparnų, virve pri
rišo; ant bumperio pririšo dė
žę grūzdų, ir važiuojam kaip 
čigonai su savo abazu. Va
žiuojam ir džiaugiamės, kad 
nelyja.

Mes važiuojam ir daugelis 
kitų mašinų važiuoja, vis į 
Maynardą, nes šiandien visi 
keliai į Maynardą veda.

Vose pavilione mus sustab
do drg. Jeskevičius, hudso- 
nietis, pikniko trafiko kapito
nas. Sušvilpė—ir sustok.

—Mes tikietus turime,—ro
dom jam.

—Gerai, važiuokit vidun !
Drg. Jeskevičius, neišpasa

kytos energijos ir darbštumo 
draugas, atsegta apykakle, 
žiurstą tikietams prisirišęs, 
švilpuką ant krūtinės prisika
binęs dirba, komanduoja, net 
sušilęs. Prižiūri, kad būtų 
tvarka, kad nieks veltui ne
įvažiuotų, nes čionai juk turi 
būti sukelta gausi parama 
darbininkų dienraščiui—“Lai
svei“. Jam talkininkauja bū
rys kitų darbščių draugų. Vis
kas eina puikiausioj tvarkoj.

Pavilion vis pildosi publika, 
—busais ir automobiliais. 
Žmonės renkasi iš visų Mass, 
kampų—iš Bostono, Haverhil- 
lio, Atholo, Worcesterio, Lo- 
welio, Lawrence, Montello, 
Nashua, Bridgewaterio, Nor- 
wtoodo, Gardnerio ir kitur. At
važiuoja busai ir karai net iš 
kitų valstijų. Matosi nemažai 
draugų iš Connecticut. Susi
renka geri 8,000 žmonių!

Oras vis gražus, ir dar gra
žesniu darosi. Išsiskirstė visi 
pirmiau buvę padangėje debe
sėliai. Saulutė kaitriai šildo 
ir šviečia, bet nedegina. Tik
rai puikus oras. Pikniką skai
tome pilniausiai

Patarnavimo 
maisto ir alaus

I
medžiais, arti vandens pom
pos. Prieinu prie stalo dar
bininkų ir teiraujuosi: '%,

—Kaip biznis eina, Jcokios 
kolonijos draugės čionai $ir- 
ba? Laisvės reporteris nori žj- 
noti. j

—čionai dirbame bendrai 
iš įvairių kolonijų, daugiausia 
iš Worcester, So. Bostono,, 
Norwood©, Somerville, Šouth- 
berry ir Haverhill,—maloniai 
paaiškino dr-gė D. Lukienė, 
worcesteriete.—Produktai čio
nai yra suaukauti; viską par
davus galima tikėtis ' poros 
šimtų dolerių pelno.

Artimai stovi kitas stalas po 
medžiais—parsiduoda alus ir 
tonikas. Darbininkų štabas 
taip pat bendras. Matauk drau
gus dirbant iš Lawrence^ Hud- 
sono, So. Bostono ir kitur. Pa
tyrę darbininkai, publiką greit 
aptarnauja. t

Paėjus augščiau į kalneli, 
randasi bazaro stalas—įvairių 
daiktų laimėjimam ar pardavi
mui. šalimai parsiduoda sal
dainiai, ice-cream’as, cigarai 
ir cigaretai. Patarnauja drg. 
Stankus, senas mūsų veikėjas 
iš Worcesterio. Prižiūrėtojo 
pareigas eina drg. Karsonas, 
invalidas, netekęs abiejų kęjų 
kiek metų atgal. Jis maloniai 
šypsosi ir draugiškai kalbasi, 
tartum jokios nelaimės savo 
gyvenime nebūtų matęs.

—Ar jūs, drauge, ne ži- 
džiunas iš Bostono,—Klausia 
manęs. Taip, drauge, aš esu 
tas pats. Malonu buvo pasf- 
matyti ir pasikalbėti, bet jis 
užimtas, o man reikia toliau 
eiti, viską patirti.

—O kas yra toji draugė, ku
ri prie bazaro stalo dirba?

—Tai drg. Ausiejienė, iš 
Worcesterio.

—Well, linkiu jums geriau
sios kloties.

Einu tolyn.
Ant pat kalnelio dar vienas 

alaus stalas po medžiais, čio
nai, sužinau, puikiai patarna
vimą atlieka draugai iš Mon
tello, Hudson© ir Worcesterio. 
žmonės linksminasi, bet ir 
programo jau laukia. Kai kas 
teiraujasi—kažin kada prasi
dės programas.

Drg. Grybas, norwoodietis, 
garsiakalbiu praneša, kad jau 
prasideda programas. Pir
miausia sudainuoja Worceste
rio choras, vadovaujamas ga
baus jaunuolio smuikininko 
Sukacko. Sudainuoja keletą 
dainų. Publika ploja.

Seka drg. R. Mizaros pra
kalba. Pasveikinęs publiką 
jis padaro įdomų ir svarbų 
pranešimą apie Amerikos Lie
tuvių Kongresą, kuris įvyko 
Clevelande birželio 20 ir 21 
dd. Pamini Lietuvoje dabar 
siaučiantį terorą' ir praneša 
svarbiuosius kongreso nutari
mus. Kiekvienas išsitarimas, 
kad kongreso tikslas yra nu
versti Lietuvos despotus ir pa- 
liuosuoti politinius kalinius,

publikoj iššat 
aplodismentus.

Seka vėl dai 
ras iš Gardner 
keletą dainų. Visiem patinka. 
Toliau seka prakalbos angliš-

Kalbėjo Komunistų Par- 
organizatorius 
ir kitas kalbė- 

as į gubernato-

kia

nos. 
•i o

gausingus

Lyros cho- 
sudainuoja

gęidžiausia, tai tas: abu nu
gabenus ligonbutin, policija 
atrado prie apatinių marški
niu katalikiškus medalikučius 
(religous emblems) ir pagal 
jų pašauktas katalikų kuni
gas, kuris davė “paskutinį pa
tepimą“.

Hudson, Mass.

vykusiu.
tvarka prie 
stalų puiki. 

Saugai dirba pasivaduodami,
rba visų kolonijų draugai, 

•tai vienas maisto stalas po 
w ■ m

Partijos kancli- 
ai nuplaka ka-

kai. 
tijos 1 Distr. 
Phil Frankfield 
toj as, kandi d at
rius. Vardo neįsitėmijau. Nu
rodo, ką reiškia paduoti balsą 
už Komunistų 
datus. Smarki
pitalistines partijas ir supuvu
sią kapitalizmo sistemą, 
programo dalis priduoda pik
nikui darbinin 
gurno pobūdį, 
kad gerai yra 
bet podraug reikia nepamiršti 
savo pareigų k 
nę darbo žmonių ateitį. Klau
sytojai giliai temija kalbėtojų 
žodžius.

kiško sąmonin- 
Primena mums, 

. pasilinksminti,

ovoje už geres-

eina trauki-

laimėjim.ai. Pir- 
$50.00 tenka 
Mažiukaitie- 

Thomas
laimėjimų teko 
Drg. Brazaitis,

Po prakalbų 
mas tikietų, prizai už įžangos 
tikietus ir kiti 
mutinis prizas,
southbostonietei 
nei, gyvenančią! ant 
Park. Keletas 
bostoniečiams.
socialistas, iš l})orchesterio lai
mėjo $10.00.
vardų nepagav 
negaliu priduoti, 
kelbs “Laisvė

Gal neduos,-j—sako 
kaitis. Tikieta 
gal neduos. . .

—Parodyk man 
sakau. Tiesa, 
ka.—Nebėdavc 
mėjai, tai ir duos. Tik palauk 
kol pabaigs traukimą.

—Aš nesiskubinu, 
kau, gal kartais neduos. . .

Vėliau įsitik 
vės“ parengim 
lyko, kaip “ga 
nėra. Gerai, 
tenka tokiems 
dar galėjo tokiais 
abejoti.

Abelnai viskas pavyko pui
kiausiai ir pu 
niausiai pateni 
Ilgai nepamirš 
ir su nekantrumu 
kito tokio puikaus “Laisvės 
parengimo.

Visų laimėtojų 
au, todėl čionai

Juos pas-
skyrium.

Mažiu-
mes turim, bet

tikietą,— 
numeris atatin- 
k, sakau, lai-

bet, sa-

Ino, kad “Luis
uose, tokio da- 
1”, ar “neduos“ 
kad prizai pa- 
žmonėms, kurie 

dalykais

blikA buvo pil- 
<inta viskuom. 
im šio pikniko 

lauksime

Reporteris.

Lawrence, Mass
nepersenai iš 
korespondencija

“Laisvėj“ 
čion tilpo 
apie tai, kaip banditai sulaikė 
banko automobilį su tikslu ap- 
vogt. Bet baiko pasiuntinys 
gabiai vartodamas revolverį, 
mirtinai pašovė du 
kiti du vogtam
paspruko. Ir tuomi išgelbėta 
banko $19,000

Jei banditų 
būtų neužsispr 
tro šūvio, tai 
išgelbėta.

banditu, 
automobilyj

“mašinganas“ 
agiavęs ant an
gai vargiai būt 

Pašautieji po ke
liolikos valandų kančių mirė. 
Antrus du vėliau
(taip bent policija įtaria). Mi
rusieji F. Tartoglio ir J. Mc- 
Manaro turėjo policijos rekor
dą,—vienas buvo areštuotas 
už 27 kriminalius prasižengi
mus, kitas 21 sykį. Kas žin-

areštavo

Mano nuomone, daro klai
dą tie draugai, kurie priešiną- 
'si vienybei opozicijos su po
zicija vien tik dėlto, būk Prū- 
seika ūmai pradėjo vienybę 
be sąlyginių diskusijų. Tai ar 
už tai reiktų kerštaut? Pamato 
tęsimui frakcinės kovos nebė
ra. O Strazdas su Jankaus
ku, tęsdami vis tą pačią kovą, 
demoralizuoja visuomenės da
lį, kuri buv.o palanki komu
nistam ir sykiu duoda progą 
Tysliavom staugt prieš komu
nistų vadovybę. Ir del tų 
dviejų priežasčių turėtų pa
liauti, jei jie jaučiasi komu
nistais. Bet ne. Iš keršto net 
Prūseiką su Kuodžiu apvagi
na už “N. G.“ pernykštį pikni-

Taip, draugai, lai Prūseiką 
su Kuodžiu nuėjo del “džia- 
bų“, kaip kas mano. Bet juk 
daug vadovaujančių žmonių 
stovi už komunistinę vienybę, 
kurie nėra su tuo surišti. Pav., 
Matulevičius, Paukštys, Pauk
štienė, Petrikienė ir kt. Neper- 
senai teko matyt koresponden
ciją, rodos “Naujienose“, kur 
aprašytas šiemetinis “N. G.“ 
piknikas “. 
Paukštienės 
bitelės del 
jau nebuvo.

“Laisvės”

. . šiame piknike 
triūsiančios it tos 

sklokininkų. . . ”

piknike Maynar- 
de teko kalbėtis su kai-kuriais 
buvusiais opozicionieriais, ku
rie nusiskundė, kad daug yra 
ignoracijos. . . Nors tie drau
gai to nepaiso, bet vienok 
Centras turėtų ištirt tą daly
ką, ir ištaisyt tas klaidas, ku
rios daromos lokalinėse orga
nizacijose.

Ex Skloka.
Ki'ėk mums žino- 
Biūras neturi jo-

Nuo Red. 
ma, Centro 
kių skundų iš buvusių opozici
onierių del kokių ten ignora- 
cijų, todėl jis neturi ką tyrinė
ti. Jūsų, draug'ė, pareiga tuo- 
jaus Centro Biurui parašyti ir 
nurodyt tas vietas ir tuos žmo
nes, kurie jums skundėsi. Ir 
Centro Biuras ir visos kitos 
musų įstaigos atvejų . atvejais 
yra pareiškę, kad niekur ne
gali būti jokios ignofacijos 
bei diskriminacijos prieš buvu
sius opozicionierius, kurie nuo
širdžiai dabar veikia mūsų re
voliuciniam judėjimui.

Šaudo Ramius Arabus 
Darbininkus Palestinoj
JERUZALE. — Anglijęs 

kareiviai liepos 6 d. pavo
jingai pašovė du ramius 
arabus gelžkelio tarnauto
jus; vienas žydų sargas pa
šovė arabų sargų.

Anglų kareiviai, su tan
kais ir kulkasvaidžiais už
klupę būrį arabų, tariamų 
maištininkų, Nablus srity j, 
tris nušovė ir kelis sužeidė.

Vaizdas iš USA Komunistų Partijos Konvencijos Manhattan Opera House salėje.

Ir Hudsoniečiai Susilaukia Sa
vą Lietuvi Gydytoją

Tai jaunas Jonas Grigas, 
Jono ir Valerijos sūnus. Dar 
tik 25 metų, o jau užbaigė 
medicinos mokslą Boston Taft 
kolegijoj.

Tai yra vienas iš pavyzdin
giausių lietuvių jaunuolių mū
sų kolonijoj. Jau iš pat jaunų 
dienų buvo numatoma, kad iš 
jo L us kada nors žmogus, nes 
nesidaužė kur nors po laukui; 
ir kampus, kaip kad daug mū
sų jaunuolių daro.

Bet kadangi Jonas Grigas 
dar visai jaunas ir gabus toj 
mokslo šakoj, tai nusitarė 
siekti dar toliau, kolei pasieks 
chirurgo mokslą, kad galėtų 
gydyti visas žmogaus kūno 
dalis. Jis tą mano pasiekti už 
kokių 3-4 metų.

Laimingo pasisekimo mūsų 
Jonukui.

Dar turiu priminti, kad jo
jo tėvas ir motina yra fabriko 
darbininkai, kasdieną per visą 
savo gyvenimą sunkiai dirba. 
Bet kartu yra susipratę, apsi
švietę darbininkai ir kartu su 
kitais visada darbuojas dar
bininkiškame judėjime.

Garbė tokiems tėvams, kad 
sugebėjo išauklėti tokį sūnų.

O mes palauksim Jonuko, 
gal kada mums tikrai ir tei
singai patarnaus mūsų nelai
mėse.

Lietuvos liaudžiai, kaip mora
liškai, taip materiališkai.

Kovon prieš kruvinąjį sme
tonišką fašizmą!

Spaudos Kom. Narys.

Philadelphijos, Pa., mies
to valdyba nori gaut $65,- 
000,000 iš Washingtono val
džios baigimui požeminių 
gelžkelių, naujai vandens 
sistemai ir kitiems miesto 
gerinimo viešiems darbams.

Lakewood, N. J.—Ameri
kos žibalo “karaliui” John 
D. Rockefelleriui liepos 8 d. 
sukako 97 metai amžiaus. 
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Jąją Draugas.

Haverhill, Mass.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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 5-6776

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.? Foxcroft 9-6901

Delegatai Sugrįžo
Haverhillio Lietuvių Orga

nizacijų (7) Bendro Komite
to delegacija sugrįžo iš Ame
rikos Lietuvių Kongreso, kuris 
įvyko 20-21 birž., Cleveland, 
Ohio. Sugrįžo 22 d. birželio 
vakare. 26 d. birželio minėtas 
Org. Komitetas sušaukė' viešą 
susirinkimą Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje delei pri
ėmimo delegatų ir išklausymo 
jų raportų.

Kadangi oras buvo šiltas, 
tai publikos susirinko neper- 
daugiausia, vienok kurie inte
resavosi kongreso pravestais 
tarimais, tai tie atsilankė.

Apie aštuntą valandą pir
mininkas J. Valatka praneša, 
kad delegatai sugrįžę ir iš
duos mums raportus. Pirmuti
nį perstato S. Benkų. Bet jam 
neturint raštiško raporto, šau
kia sekantį iš eilės, O. Pečiu- 
konienę. Draugė O. Pečiuko- 
nienė išdavė platų raportą iš 
visos kongreso eigos. Pradėjo 
nuo atidarymo Kongreso, nuo 
I sesijos iki užbaigimo. Viską 
perdavė smulkmeniškai taip, 
kad negalima būti geriau. 
Perskaitė taip pat Kongreso 
priimtas rezoliucijas ir nuro
dė, kiek buvo delegatų, kiek 
atstovauta organizacijų ir 
kiek abelnai lietuvių. Prie to, 
pažymėjo, kiek buvo delegatų 
iš kiekvienos valstijos.

Raportas buvo raštiškas. 
Po tam pašaukė J. Kaspera
vičių. Kasperavičius sutiko su 
O. Pečiukonienės raportu, pa
aiškindamas, kad ir jisai turi 
sužymėjęs taip kaip O Pečiu- 
konienė.

Taip pat tapo užklaustas 
ketvirtas delegatas, J. Kaspe
ravičius, jaunuolis. Tas taipgi 
sutiko su pirmaisiais.

Raportas priimtas vienbal
siai su pagyrimu.

Užsibaigus raportam, įneš
tas Sumanymas, kad būtų pa
siųsta delegatai su raportais 
per draugijų susirinkimus. 
Įnešimas priimtas ir nutarta 
vienbalsiai, kad delegatai at
silankytų į kožnos lietuvių or
ganizacijos susirinkimą (ku
rios prisidėjo prie šio prakil
naus darbo) ir, reikalui esant, 
išduotų pilną raportą, jei to 
pageidaus susirinkimas.

Nutarta šaukti atstovų susi
rinkimą kaip tik pasibaigs 
draugijų susirinkimai ir ma
noma sutvarkyti dar geriau vi
są veikimą, idant pagelbėjus

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalihs
(ŠALINSKAS)

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

mados autonjobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

r
r

riL

E

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, . Brooklyn, N. Y.
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir 
norime įsigyti pažinties su tais, kurių dar nepažįsta

me. Tat prašome užeiti.i _ _ __________ -_______________________________ r

p

jr ................ . --- o

lietuvio Auglio Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

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

Telefonuokite: EVergroen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti i ofisą
Kampas Union Avė. ir Gj^nd St.

485 Grand St., B rook! y^'N. Y,
I **■

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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konvenci-

reikalaujant

nizuot kriaušius

L.

ir atsiveskite naujų narių.
Sekretorius.

• (161-162)

pasveikinimų Catalanptti
komiteto nariai dalyvaukite.

Komisija. 
(161-162)

tą buvo 7-pios. Aštuntoji

Iš Amalgameitų Rūb 
siuvių Konvencijos

(Pabaiga)
Pašaukta įstatų komisijos 

pirmininkas Monas, kuris, 
Schlossbergiui pirmininkaujant, 
perskaitė mūsų ir rusų lokalo 
rez. pilnam šventimui Geguži
nės/ Komisija patarė palikti 
šį klausimą įvairiems lokalams 
ir boardams visoj industrijoj, 
kad jie dėtų pastangas, padrą
sinimui apvaikščioti Gegužinę. 
Patarimas priimtas.

Priimta rez., kad Generalėj 
Pild. Taryboj būtų priimtas ir 
nektaizinių atstovas. šiuomi 
septintoji sesija pasibaigė.

Aštuntą sesiją atidarė prez. 
Hillmanas, paskirdamas Levin 
pirmininku. Po pasveikinimų 
brolis Smith, Rochesterio loka
lo narys, išdavė finansinį ra
portą. Sakė, kad 5-tą dieną 
gegužės turėjo susirinkimą Ge- 
neraliam ofise ir viską surado 
tvarkoje. Priėmė rez. organi
zuoti kailininius, odų darbinin
kus New Jersey, Naujojoj An
glijoj, St. Louis ir Californi- 
joj. Rez. organizuot nektaizi- 
nius Phila. ir svarbiuose indus
trijos centruose; organizuot 
marškininius irgi Phila., orga
nizuot nektaizinius Bostone. 
Rez. abelnam org. kriaučių, 
ypatingai pietuose. Rezoliucija, 
kad būtų suorganizuota Cleve- 
lande Richman Brothers, nes 
dar ta kriaučių dirbtuvė ne 
unij ištinę.

Kalbėjo Darbo Unijų Moterų 
Lygos pirmininkė Rožė Schnei
derman. Ji sakė, kad jų orga
nizacija 33 metų senumo. Buvo 
suorganizuota vienoj A.D.F. 
konvencijoj, pritraukimui dau
giau moterų unijoj. Pažymėjo, 
kad 1814 metais, kuomet Ame
rikos industrijoj buvo įvesta 
mašininės staklės ir siuvamoji 
mašina, tai tuojaus, po apskel
bimo Am. nepriklą^fli^ybės in< 
konstitucijos, Lowell, Mass.,- 
moterys audėjos buvo pirmos 
eiti streikan. Mes atlikom savo 
dalį visose kovose. Vienok dar 
yra 4,000,000 darbininkių mo

terų neunijistinių.
Po jos kalbos atmaršavo Chi- 

cagos delegacija ir moterų cho
ras. Choristės apsirėdę baltais 
rūbais, ant dešinio peties dė
vint lyg ir raudoną ploščių. 
Dainavo: angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, itališkai, žydiškai ir 
čekoslovakiškai. Už-dainavimą 
gavo ilgus aplodismentus. Po 

 

dainų Leyin .kalbėdamas ph^akė, 
jog Chicagos šapos stovi 
ganizuotos nuo 1919 m. Pabai
gus jam kalbėti—Hillmanas už
ėmė pirmininko vietą ir persta
tė politinės komisijos pirminin
ką Hollander}, turis perskaitė 
Roosevelto nominacijąi ir jo rė
mimą ir balsavimą ateinančiuo
se rinkimuose. Konvencijos de
legacija šitą pasiūlymą priėmė 
atsistojimu. Tačiaus atsistoji
mas nebuvo vienbalsis?

Čia Schlossbergis pareiškia, 
kad jis, kuomet buvo kalbama 
Generalėj Pild, Taryboj apie 
rėmimą Roosevelto ateinančiuo
se rinkimuose ir rekomendaciją 
konvencijai už jo 
Schlossbergis b.uvo 
šingas. Jis sakė, 
metų balsavau už 
tikietą ir dabar stoviu už Dar
bo Partiją, nes pat gyvenimas 
pertikrina mane už jos reika-. 
lingumą.

Už šitą jo pareiškimą, karš
tesni delegatai drūčiai Jį akėjo, 
sakydami, kad neturėjai teisės 
vienas skirtingiau išlysti iš visų 
generalio ofiso viršininkų. Kiti 
pripažino jam asmeninę politi
nę teisę.

Už Rooseveltą kaitėjo 13 pa
rinktųjų. Kurie buvo skirtin
gesnės nuomonės, mačiau trys 
prašė balso, bet negavo. Iš tų 
visų tik vienas Genis pasakė 
daug tiesos:

“Rezoliucija sako, kad mes 
turime išrinkti Rooseveltą, kad

uor-

rinkimą,— 
tam prie- 

kad per 40 
darbininkų

NOTICE is hereby given that License No. 
B 333 ‘ ...
to sell 
of the' 
319 E. 
County 
premises.

D-B-A Shapiro’s 
319 E. 98th Street,

Puslapis Septintas

saugojus nuo fašizmo. Bet 
užtikrinimas? Aš buvau

apsi 
kur 
kareiviu po to, kuomęt jie są- 
kė, 
nuo

TAčiaus
Roseveltą primta didęle didžiu
ma balsų ir dar su ovacijomis. 
Priimant, šitą rekomendaciją— 
nušlavė nuo stalo 18 ręz. už 
Darbo Partiją ir 5-kias už Far- 
merįų-Darbo Partiją. Už Rop- 
seve 
sesiją pasibaigė 20 minutų po 
dviejų.

Devintą sesiją atidarė prez. 
HilhnaTias 4-tą vai. po pietų. 
Po 
skaiįė rez. priėmimui. Priimta

<ad Wilsopas apsaugos mus 
karo.”

rekomendaciją už

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1021 Rutland Koad, 
County of Kings, to 
premises.

BEVERLY
1021 Rutland Rd.,
NOTICE is hereby given that License No. 
B 31 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1066 Wintrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL HOROWITZ
1066 Wintrop Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givgn that License No. 
B 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX GRIEFER
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retaii under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
219 New Lots Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
219 New
NOTICE
B 1602 has ‘ been issued to th? undersigned 
to sali beer at retail under Section 76

under Section <6
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the
DIAMOND

Brooklyn, N. Y.

CHARLES FRANKEL
Lots Ave., Brooklyn, N. Y. 

is hereby given that License No.
sell beer at retail undei --------- . _

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LILLIAN GROSS
432 Chirstopher Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 153 has been issued -to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
1133 Sutter
NOTICE is 
B 261 has 
to sell beer at retail __ __________
of the Alcoholic Beverage Cbntrol Law at 
1836 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

DAVID GEWANTER 
1836 Pitkin Avenue, Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License ___
B 391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
23 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERASMO DI SENA
23 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
B 305 has been Issued to the undersigned 
to Kell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
850 Utica 
County of 
premises.
850 Utica

has been issued to the undersigned 
beer at retail ufider Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law at 
98th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, i to be consumed

ISIDORE SHAPIRO 
Delicatessen & 

Brooklyn,
NOTICE is hereby given'•that License No. 
B 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer ab retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM SILVERBERG
290 Livonia Avenue^ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that, License No. 
B 2175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 187 . - _ . .
County of 
premises.

187 Sutter
NOTICE is 
B 2900 has 
to .sell beer at retail ,....
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
134 Sutter Avenue, Dv.vuku vf mw’.' 
County of Kings, to be consumed on 
premises. .

ESTHER LIEBERMAN, Administ. 
estate Ben. Lieberman

134 Sutter Avenue, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ' 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
562 Sutter Avenue, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
B 425 has been isued to the' undersigned 
to sell beer at retail under Section 77. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
860 New Lots Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B £27 has been issued .to .the „(undersigned 
to sell bęer at retail umw Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough ' of Brooklyp, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
765 New

NOTICE

beer at

the
MORRIS ABRAMS
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that Licence ___
been issued to the undersigned 

'1 under Section
No.

76

on

N.

the

No.

retail under Section 76
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

SAM FELDBERG
Avenue, Brooklyn, N. Y.

on the

Rest.
N. Y.

Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kinus, to be consumed on the
HARRY
Avenue,

MILLER
Brooklyn, ’N. Y-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

‘1 und.er Section 76
Borough of Brooklyn, 

i the

tįe

No.
76

lyn, 
the

Brooklyn, N. Y.
_ _  is hereby given that License No. 

B 1021 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage C6ntrol Law at 
588 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SQUARE CAFETERIA CORP.
588 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1342 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1342 St.
NOTICE
A 7040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7“ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Ave., Borough of 17__ '
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KĄTT BROS.
(Harry R.j & Ernest J. Katt) 

890 Utica Avenue, Brėoklyn, N.
NOTICE is heneby given that License __
A 6374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 77 
of the Alcoholic Beverage Control Law gt 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be cofAumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

•MAX SCHNEIDER 
Lots Ave.,

ISIDOR PINCHUK
Johns Pl. Brooklyn, N. Y.
1h hereby given that License No.

75
Brooklyn,

! the

Priimta 22 ręz. į vieną už 
$0 vai. darbo savaitę. Priimtą 
rez. taisymui S. V. konstituci
jos, kad 9 seniai neturėtų tei
sės elgtis savotiškai. Priimta 
rez., kad būtų įvesta nustaty
tos algos ir valandos pamati
nėse industrijose, šita rez. tai
koma šalies kongresui. Rez. 
prieš karą; kita prieš fašiz
mą. Rez. užgyrimuį Frazier- 
Lundeep biliaus. Panaikinimui 
sweatshops, prie kO turi pri
sidėti ir valdžia. Rez. ųžgyri- 
mui Marcąntonio Darbo Pro
jekto Biliaus. Rez., kąd būtų 
naudojama labeliai; prie vyrų 
kaklo aprėdalų; kita, kad bū
tų dedama pastangos ir amal- 
gameitam vėl naudoti labelius. 
Priimta rez., kad mūsų finan
sų skyrius remtų džiovininkų 
namą Coloradoj. Ręz., kad 
būtų duodama finansine para
ma Darbininkų Suvienytoms 
Mokykloms. Rez. paremti fi
nansiniai darbininkų apšvietą 
ir darbininkų Brookwood ko
legiją, i

čia perskaitė 25 vardus 
įvairių organizacijų, kurios 
prašė iš unijos finansinės pa
gelbės. Visas biznis ofisui.

Pašaukė skundų ir apeliaci
jų komisijos pirm.1 DeDome- 
nicis, tas pasakė, jog jokių 
skundų nėra.

Priėmė rezoliuciją, kurioj 
sakoma, kad žmogus, pasie
kęs 60 metų negali gauti dar
bą, tai kad GEB įsteigtų fon
dą davimui senatvės pensijos. 
Šiuomi devintoji sesija užsi
baigė—-šeštą vai. vakare.

'Dešimtoj ir paskutinėj sesi
joj priėmė rezoliuciją remti 
Workmen’s Circle, pašalpinę 
org. Kalbėjo nektaizinių at
stovas Fuchs. Sakė,’ kad kuo
met jie prisidėjo prie amalg. 
praęitą geg. mėnesį, tai skai
čius narių pasidvigųbino. Kad 
jų industrija pergyvena bėgi
mą šapų į laukus. Buvo laikai, 
kad reikalavom .po $100 ir 
$110 savaitėje;. Tai įgalėjo būt 
priežastis netekimui tūlų ša- 
py.

jįmui Rusijos politinių kalinių, 
bęt priėmimui jos neskaitė.

Nominuota į Generalę Pild’. 
Tarybą visi senį unijos virši
ninkai. Kada Hillmanas buvo 
nominuotas, tai ovacijos tęsėsi 
5 minutas.

Kitai konvencijai nominuo
ta Bostonas ir Atlantic City. 
Pągal buvusių delegatų ūpą, 
tai Bostonas 12-toš 
jos nematys.

Lietuvių delegatų 
20. šiame skaičiuje 
vien kriaučiai, bet ir marški- 
niniai.

Abelnai apie konvenciją, 
tai perdaug kviestų kalbėtojų: 
jie veik visą konvencijos laiką 
užmušė. O kada ateina kokis % 
klausimas pačių kriaučių bei 
jų amato reikalais,—tai tą ma- 
šinališkai priėmė arba atmetė, 
rodosi lyg ir tyčia, kad pada
rius kalbėtojui vietą.

Iš 381 delegato—vos koki 
9 buvo paėmę balsą išreiški
mui nuomonės kokiais nors 
klausimais. Didžiuma gi dele
gatų buvo suvažiavę pasakyti 
—“taip.”

Pačiam unijos centre buvo 
kalbėta sugrįžus iš kon., kur 
buvo šitaip pasakyta: kiton 
konvencijon važiuosime sve
čiais, o ne delegatais, tai gau
sime progą kalbėti. Prie to, 
visa konvencija buvo varoma 
mašinališkai, kas organizacijai 
neneša naudos.

Kas man daugiausiai nepa
tiko konvencijoj, tai tautinis 
demonstravimas. Jeigu sumi-| 
nes vienos tautos vardą, tai 
vieni kelia ovacijas, o jeigu ki
tos—kiti. Tautinis patriotiz
mas, tai ne unijistų darbas, 
nes unija tautų nepripažįsta. 
Tokis sentimentas iš unijos 
reikia vyti laukan.

J. N.

..rėsim skanių valgių, gėrimų, ir gera 
orkestrą grieš visokius šokius. Ma
šinoms važiuojant imkite Lake Shore 
Blvd, nuo čia imkite pirmą gatvę, 
Rd., nuo čia važiuokit iki Grand 
Bryn Mawr ir rasis parkas. Trokas 
išeis nuo Liet. Darb. Svetainės, kaip 
9:30 vai. ryto, tad norintieji važiuo
ti su troku, būkite laiku.

Komisija.
(160-161)

buvo apie
įeina' ne-

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 6-to apskričio didelis 

piknikas įvyks 9 d. rugpjūčio (Au
gust), ant Mikolaičio (Gudavičiaus) 
farmos. Tad visos šio apskričio kuo
pos gerai prisirengkite prie pikniko. 
Taipgi 6-to apskričio komiteto susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 12 d. liepos, 
10 vai. ryto, 735 Fairmount Ave. 
Visi

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J»uiper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parčna, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

organizato- 
marketui; 
Montreal;
skalbimo 

organizuot

riaūš Los Angeles 
org
pabėgt organizuot

siūti) \darbininkus;
kelnįnips priemiesčiuose; orga- 

 

nizupK Phila. marškininius; čia 

 

pasibaigė organizavimo rapor
tas.

rmininkas apšvietos komi- 
brolis H. Haberthear skai-‘ 
kon. priėmė šias rėz.: La-

teto 
tė ii 
vintį narius industrijinėse dr- 
gani 
apšv 
bipinkų steičių,
Amalgąmeitai turėtų savo te
atrą ir t.t.; kad būtų įsteigta 
Sporto ir Kultūros Lyga; kad 
GED duotų bent tris stipendi
jas palaikymui org. narių 
okwDod kolegijoj.

čia, Hillmanas perskaitė 
telegramą 
150, 
no j

zacijose; įsteigt atskirą 
ietos skyrių; palaikyt dar- 

tai yra, kad

ir t.t.; kad būtų įsteigta

Bro-

ilgą 
kad

J00 amalgąmeitų patvirti- 
ūsų išrinkimą.

Kąlbėjo amalgameitų gene- 
advokatas Brandwin.

Rooseveltui,

siūliniams ir 
mašinistams būtų moka-

ralis
Priimta rez. Kanados algų 
klausimu: kad 
garo

$25 savaitėje, o prosinin-
s $30. Rez., kad būtų su-

ma
kam
laikyta nuo išdeportavimo Ita
lijon 
imta 
nio
nį. Rez., kad būtų mokama 
laikas ir pusė

Ferrero ir Sallitto. Pri- 
rez. panaikinimui štuki- 

iarbo ir įsteigiant savaiti-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

už viršlaikį.

')El'is hereby^ given that? ' License No.
4331 has been issued to the undersigned

1 beer- at retail under ' Section 76' 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Nostrand, Borough of Brooklyn,
• of Kings, to be consumed off the

ISAAC WALLCAVE
Brooklyn, N.Y.

NOW! 
A 4331 
tO 80 I 
of th< 
1922 
County 
premises.

1922 Nostrand Avenue,'

NOTKpE is hereby given that License No. 
A 724)7 has been issued to the undersigned 
to so
of thę Alcoholic Beverage Control Law at 
1374 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premis es.

1374

l beer at retail under Section 75

THEOFORE DANKERS
Nostrand Aye., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 647 4 has been issued to the undersigned 
to se 
of th j Alcoholic Beverage Control Law at 
2685 ‘
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
2685

I beer at retail under Section 75

Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn.

HENRY SCHIERNBECK 
Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

11 beer at retail under Section 75

EASTON, PA.
L.D.S. 51 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 12 d. liepos, 
Easton Baking Co. svetainėje, 10 
vai. ryto. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstymui. Taipgi reikia pri
sirengti prie L.D.S. 3-čio seimo, rei
kės išrinkti delegatai. Tad visi bū
kite,

AKRON, OHIO
L.D.S. 233 jaunuolių kuopa ir

D. S. 7Š kp. bendrai rengia didelį 
pikniką nedėlioj, 12 d. liepos, Chest
nut Beach Park, 4 mailės už Moga- 
dare, Ohio, Kviečiam visus apielin
kės ir iš toliaus draugus dalyvauti, 
ir paremti jaunuolių kuopą.

Rengimo Komisija.
(161-162)

NOTICE is 
A 68(3 has 
to so 
of ths Alcoholic Beverage Control Law ąt 
2952 z:...:. *?
County of Kings, to be consumed pff 
premises. ' _ _
2952
NOTICE is 
A 4993 has 
to 8(1 
of the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
3428 " ‘ 2____ "
County of Kings, to be consumed 
prem' 

3428
NOTICE is hereby given that License No. 
A 69 21 has been issued to the undersigned 
to sc" ' ‘ ' ~ ...
of tl i 
1098 : 
Coup!: 
prem

Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
the

SAM STOLLAR
Street, Brooklyn, N.

hereby given that License __
been issued to the undersigned 

il beer ' at retail under Section 75

Fulton
Ko.

Fulton Street, Borough of'.
lies.

KUNIGUNDE FRIES
Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

i< 11 beer at retail under Section 76 
e Alcoholic Beverage Control Law at 
Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
y of’ Kings, to be consumed off tlje 

įsės.
, SAM S^fULOWITZ . 
Plaza Cut-Rate Dairy

Liberty Avenud,.. Brooklyn,; N. Y-1098
NOTICE ip hereby given that License No. 
A 42 58 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail . under Section 75 
of tįi “ ‘ " 
4114

e Alcoholic Beyerago Control Law ąt 
Fifth' Avenue, Borough . of Brooklyn,. 

Coun ;y of Kings, to be consumed off the 
prem ses.
4114
NOT 
A 4^ 
to

Fifth
'JCE is
:52 has

HENRY DETLEFS
Avenue, Brooklyn, N.
hereby given thąt License No. 
been issued to the undersigned

„7 .™I1 under Sectidh 75sell beer at rethil ,
of tie Alcoholic Beverage Control Law ąt 
802 'Tostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cqnsurngd off the 
premises. _ ______
802
NOTICE is hereby given that License No. 
A 4- 72 has been issued to tjie undersigned 
to fell beer at retail under Section 15

Ae Alcoholic Beverage Control L»w ąt 
Nostrand Avenue, Boro,ugh of Brooklyn.' 
ty of Kings, to be consumed off the 
Ihps.

MORRIS LIPOWAY
Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
ICE is hereby given that License N°- 

................................. ‘..'J 
under Section 75

uses. ‘ ■
WILLIAM H. SCHŲLT

Nostrand Avenue, 'Brooklyn, N. Y.

of t 
657 
Court, 
prenr ises.
657 :
NOT1 .. _____ ____  ___
A 9 145 has been issued to the undersigned 
to iiell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4522 • .
Count: 
premit

— 6th’ Avenue. Borough of Brooklyn. 
.y of Kings, to be consumed off the 
ses.

OLE EDWIN HANSEN 
GUNNĄR KJOLBERG

6th Avenue, Brook

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš

25 metai*

Nužemintos Kainos

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puik«*i įrengtos dvi koplyčios dry
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

110 East 16 St, N. Y
Tarp 4th Ave. ir Irving PI

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

MES KALBAM LLETUVIŠKAL

BURLINGTON, N. J.
Laisvės Mylėtojų Draugystė ren

gia linksmą, pikniką, kuris įvyks Yie- 
dėlioj, 12 d. liepos, pąrke ant Main 
St., . Cambridge, N. J. Bus skanių 
užkandžįų, jgėripių ir gera orkestrą 
grieš lietuviškus ir kitus šokius. Pra
džia 10 vai. ryto, ir įžanga 25c. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti. . Į

Kalbęjo Cincinnati. Gene
rales Tarybos paryš Kroll. Sa
ke, kad dvi didelės kriaučių 
šapos dar yra pikietuojamos 
Cincinnati ir; thus pikįetuoja- 
mos pakol .nepasirašys su 
amalgameitais.Ilgai kalbėjo 
“Advance” redaktorius. Pas
kui gelžkeliečių brolijos prez. 
Whitney. Jis sakė, kad jų or
ganizacija 1920 metais turėjo 
200,000 narių. Bet užėjus 
1929 metų panikai—narių 
skaičius sumažėjo iki 112,000. 
Tačiaus pasisekė vėl daaugti 
iki 130,000 narių. Bet 50-tas 
nuošimtis darbų gęlžkelių in
dustrijoj gal būt dingo ant vi
sados.

Kadangi buvo memorial 
Day (Paminėjimo Diena), tai 
priėmė rezoliuciją atminčiai 
tų, kurie žuvo Civiliam Am- 
karę ir šiaip karuose. Kurie 
žymesni unijistąi mirė nuo 
Rochesterio konvencijos ir ku
rie žuvo kriaučių streikuose. 
Rezoliucijoj skambą ir dvi lie
tuviškos pavardės: Lazinskąs 
ir Maereckąs, žuvusieji 1910 
metąis Chicago j e. Visai atmin
čiai ensembelis sugriežė lai
dotuvių bei Thirties maršą. 
.(Publiką stovėjo nuleidus gąlr 
vas.)

Kąlbėjo teįsėjąs J, Pąnken 
už pątąisymą /žąjįįą' kpnstitu- 
cijos, ka
da, 149 metai tam atgal, rašo 
Am. kons., tai šąlis buvo kū
dikis r ū.abargi jau milžinas ir 
šito milžino neįkišime į vai
kiškus rūbus, kurje buvo pą- 
siūti 149 metai’praeityj. Vie
nok Augš^iausįas Teismas mil
žiną velka vaikiškais rūbais.

Prilipta 16 rėžoliųcijų į vie
ną, kad gaminimo, kąįna būtų 
suvienodyta visoj i siuvime ip- 
dustrijoj, nes dab^r ji įvairuo
ja. Priimta re?, finansiniai 
paremti Laikraštininkų Gildi
jos streiką, kuris, eina Milwau
kee, Wis?» prieš Hearšto laik
raštį “News”.. Rez. padėkavo- 
nės Cleveland^ L B. už su
rengimą konvencijos. Išviso 
buvo 23^9 rez.jBąvp rez. gelbė?

L.M.D. j 
(160-161) 

HARTFORD, CONN.
Laisves choras rengia didelį pik

niką, kuris įvyks 11 d. liepos, Bau- Į 
kaus darže Buckland, Conn. Pradžia I 
5 vai. yakare. Visi draugai žinote, I 
kad choras visuomet palinksmina ir ' 
išpildo visų organizacijų programus, 
tad choras kviečia visus organizaci
jos narius ir visus apielinkės drau
gus skaitlingai dalyvauti ir juos pa
remti. Turėsime daug skanių valgių,! 
gėrimų, ir gerą orkestrą šokiams.

Komisija.
(161-162)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12 apskričio nariams pra

nešimas, kad nedėlioj, 12 d; liepos 
yra rengiamas mūsų piknikąs, ir kad 
tai bus vienas iš didžiausių žemuti
nėje dalyje Wilkes Barrio ir Lyn- 
vyoodo. čia turėsime skanių gėrimų, 
užkandžių ir orkestrą grieš visokius 
šokius. Tad kviečiame visus apie- 
linkės lietuvius dalyvauti ir atsives
kite savo draugus ir pažįstamus. 
Pradžia 10 vai. ryto. Visi būkime.

Rengėjai.
(160-163)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 12 d', liepos, 9 
vai. ryto, Lietuvių kliube, 4th ir Up
land Sts. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

Sekt. N. Dudonis.

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 78 kp. susirinkimas įvyks 

pirrnądienj, 13 liepos, 8 vai. vakare, 
M. H. Sabenko svetainėje, 91 Steam
boat Rd. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui,

Sekr. A. Bečienc.
(161-163)

CLEVELAND, OHIO
Ą.L.D.L.D. ?2 kp. rengia smagų 

išvažiavimą nedėlioj, 12 d. liepos, 
Rl’uožų giraitėj, Wickliffe, Ohio. Tu- 
------ ---------------------------------- -------------------------i

suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Season Lockers tik
už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saules be 

jokių ekstra mokesčių.

TEL. STAGG 2-5043

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANf* STREET BROOKLYN, N. Y

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI {RUOŠTA 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 gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe l?th & 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odon, krąujo, pūslis— 
šlapinimosi ligas.

Vai. i nuo 10:80-8; Sekmad.: 11*1 dienq
Tel. I Algonquin 4-8294

EINAR SIGURD DANIELSEN 
5th Avenue, • Brooklyn, N.

lyn, N. Y. 
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 75 
.he Alcoholic Bev,erage Control Law $t

— 5th Avenue, ’ Borough of Brooklyn, 
................... ’ the

No.
75

4522
NOTICE is 
A 7190 has 
to 
of 
4811
Cou ity of Kings, to bo consume^ off 
preriises.
4811



Puslapis Aštuntas LAISVfi Penktad., Liepas 10, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
May’s Streiko Vadą Byla 

Atidėta Į 13 Rugsėjo

Peržvalga Dr. J. Šliupo Prakalbu Kaliniai Penėjo Alkaną Mušeikas Išteisino
Bedarbio Šeimyną

Brook lyno tautininkų pas
tangomis buvo suruošta Dr. J. 
Šliupui prakalbos, kurios atsi
buvo 8 d. liepos, Liet. Piliečių 
Kliube. Prakalboms pirminin
kavo ponas Vitaitis (“Tėvy
nės” redaktorius), kuris per- 
statydamas ir išgarbindamas 
daktarą, kalbėjo atsargiai, 
stengėsi būti neutraliu, norėjo, 
kad “būtų ir vilkas sotus, ir 
ožka ciela”; jo troškimas bu
vo, kad ir šliupas tokiu būtų, 
bet daktaras savo kalboje pa
sakė daug tiesos, nepaisyda
mas pono Vitaičio ir kitų oli
garchijos pataikūnų troškimo.

Šliupas pradžioje suminėjo, 
kad už poros dienų apleidžiąs 
šią šalį—vykstąs Lietuvon. 
Didesnė pusė daktaro šliupo 
kalbos buvo apie kaimynines 
Lietuvos valstybes pažymint, 
kad kaimyninėse valstybėse 
yra buvę žymiais žmonėmis 
lietuviai, arba taip sakant iš 
lietuvių kilę, ir apie istorinius 
dalykus.

Antroje pusėjo savo kal
bos, Dr. šliupas perstatė baž
nytinius bei kunigų reikalus; 
skaitlinėmis suminėjo, kokia 
Lietuvos bažnyčių vertė, kuri 
yra apie 2 milionu litų ir tos 
bažnyčios yra vysk ūpų nuosa
vybe, bet ne Lietuvos gyvento
jų-

Abelnai imant—šliupas sa
kė—Lietuvos dvasiškija su
naudoja 55 milionus litų me
tams, o tuo tarpu pats Lietu
vos finansų iždo balansas yra 
tik 250 milionu litų apyvarto
je.

Matomai daktarui netiek 
pavojinga cenzūra kalbant 
apie religiją, bet jis pats skun
dėsi, jog negalįs plačiau pa
liesti Lietuvos vidaus politi
nius klausimus. Keliais saki
niais prisiminė kai kuriuos 
klausimus, veik nepabaigda
mas.

Daktaro noras yra matyti 
liuosais nekaltus Lietuvos po
litinius kalinius (tą suminėjus, 
smarkus delnų plojimas).

Išrinkus Valstiečių Liaudi-

yaldybes, kaimiečių triūsu, be 
jokio užmokesčio—P. B.).

Daktaras labai lėtai ir at
sargiai prisiminė apie dabar
tinius Lietuvos “Seimo Rinki
mus”, nedarydamas pats apie 
tai jokio nuosprendžio, vien 
tik pasiremdamas Amerikos 
lietuviškų laikraščių daviniais. 
Jis mano, kad dalykai g’alėtų 
gerėti, jeigu federalė valdžia 
susidarytų iš referendumu iš
rinktų atstovų (bet gaila, kad 
jie buvo proponuojami per ap
skričių valdybas, ir vien tik 
švogerių numatytos sriovės !— 
P. B.). ‘

Suminėjus Dr-ui Lietuvos 
kunigų bloguosius darbus, 
kaip tai smaugimą jaunų mo
torų, žaginimą - jaunų mergai
čių, gązdinimą vaikų visokiais 
baubais ir velniūkščiais ir vi
liojimą iš davatkėlių .^sunkiai 
uždirbtų grašių, viena moterė
lė pradėjo neišsitekti sėdynė
je ir prasidėjo garsus žurzėji- 
mas. Tuomet kalbėtojas pa
prašė: “Jeigu poniai nepatin
ka, tad neklausykite”. Ta ap
rimo.-

Baigdamas kalbėtojas sumi
nėjo savo misijos tikslą, pra
šydamas Amerikos lietuvių 
pagelbėti įsteigti Etikos ir 
Kultūros Draugiją Lietuvoje, 
užsiprenumeruojant mėnesinį 
žurnalą “Laisvoji Mintis”, ar
ba paaukaujant tiesioginiai.

Užbaigus jam kalbėti, buvo 
užklaustas, ar galės viršminė- 
tas žurnalas egzistuoti prie 
dabartinių sąlygų, kuomet ki
ti laisvesni laikraščiai Lietu
voje uždarinėjami? Atsakė, 
jog jų sudaryta sutartis su vi
daus reikalų ministerija ant 
tam tikrų sąlygų, užtikrinanti 
jo egzistavimą.

Kitas klausimas buvo staty
tas kaž kaip surištas su poli
tika, tad ponas Vitaitis, net su
silenkdamas, prašė nepaliesti 
Lietuvos politinius klausimus, 
tartum skaudančios vietos.

Daktaras irgi pareiškė : 
“Netraukit manęs už liežuvio,

urių dolerių ir 15 centų 
itę neužteko Harry Mos- 
i šeimynai iš 12-kos 
u, kad bent nuo bado

Ket 
į sava 
kowit- 
žmoni 
apsigynus, šalpos biuras dau
giau nedavė. Jisai bandė da- 
sidirb 
m as kostumerius skalbyklai. 
Bet jis tapo apskųstas per bu
vusį b 
kostumerius kitos skalbyklos 
bizniui ir nuteistas užsimokėti 
$50. beturėdamas pinigų, jis 
nuėjo

Kada jo žmona su 6 mėne
sių kūdikiu ant rankų, atėjo 
aplankyti vyrą kalėjime, šeši 
kiti m 
sijonus, sekė paskui. Pasirodė, 
jie visi buvo alkani. Sužinoję 
apie t 
geresnius 
valgio

;i kelis centus rinkda-

osą, būk jis naudojas jo

kalėti.

aži vaikai, įsikabinę į

ai kaliniai sudėjo visus 
kąsnius nuo savo 

ir atidavė lankytojams.

Koki Yra Demokratą 
Kandidatai

Queens demokratai nomina
vo to apskričio kandidatu į
Aldermanų Tarybos pirminin
kus dt.bar esantį to apskričio 
šerifu W. F. Brunner.

To paties 
pačiai vietai 
tijos nominatas I. Amter iš
kelia viešumon Brunnerio dar
belius.
mėtymii iš namų 
smulkių namų ;
morgičius 
troliu oj

apskričio ir tai 
Komunistų Par-

Jis yra pasižymėjęs 
Sunnysidės 

savininkų už 
Rockefellerio kon- 

amiems bankams. Pora
metų atgal jisai pasisakė nesi- 
įdomaująs Bedarbių Apdrau- 
dos Bilium. « < .

Geoghan Sakosi Galįs 
Išsiteisinti

ikto prokuroras W. F.
l pareiškė gavęs 

kaltinimų, į kuriuos jis

Distr
X. - Geoghan
kopiją
turi atsakyti į 20 dienų. Juos 
sudarė 
mui D 
vaujant

specialė džiurė tyri- 
į’uckmano bylos, daly- 

ir gubernatoriui Leh-

Trečiadienį buvo teismas 4 
mušeikų, kurie sumušė Phillip 
Kaplaną, kam pastarasis pro
testavo nedavimą diplomų dviem 
garbės studentam James Mon
roe Augštesnės Mokyklos kla
sių baigos ceremonijose.

Teisėjas DeLucca išmetė by
lą, nežiūrint, kad buvo įrodyta, 
jog Kaplanas išėjo iŠ keltuvo, 
kuriame buvo tie detektyvai, 
žiauriai sumuštas ir buvo liu
dininkai, kurie matė mušant 
Kaplaną.

Keturių unijos ir streiko va
dų teismas atidėtas į 13 rugsė
jo. Juos kaltina naudojime 
“prievartos” streiko vedime. 
Kaltinamais yra Clarina Mi
chaelson, Pardavinėtojų Unijos 
Lokalo 1250 organizatorė; Ir
ving Aaron, sekretorius; taipgi 
Elsie Manokian ir Pearl Edi
son streikieres, streiko vadovės.

Pastaruoju laiku Sam Rivin, 
int. unijos vice-prezidentas, 
pervedė streiką 1125 lokalo glo
boti ir su jo pagalba ūmai at
šaukė streiką visai net neprane
šęs 3 streikieriams.

Streikas Čeveryką 
Krautuvėse

Dvi Džiūrės Teisimui New 
Yorko Raketierią

ninku valdžią, įstatymas leido 
parceliuojant dvarus palikti 
80 hektarų nuosavybės dvari
ninkui, o prie oligarchinės 
(švogerių) valdžios leistina 
150 hekt. (bet kad nuo 17 d. 
gruod. 1926 m., po valdžios 
perversmo, buvo visiškai su
laikytas dvarų parceliavimas. 
—-P. B.)

Trumpai pareiškė, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
yra pilnoje to žodžio praš
inėję—oligarchija.

Nurodė jis ir gerąsias pu
ses, kaip antai: Lietuvoje ran
dasi apie 500 pradinių mokyk
lų, kurias lanko apie 300,000 
vaikų, kuriems yra, sulyg vy
riausybės patvarkymu, priva
lomas pradžios mokslas. Yra 
40 gimnazijų ir Lietuvos Uni
versitetas; taipgi yra kelios 
karo ir žemės ūkio mokyklos. 
Žymiai pataisyti keliai (tas 
yra daroma per valsčių savi-

Amerikos Lietuvių Piliečią 
Kliubo 30-tas MetinisPIKNIKAS

SEKMADIENI

12 d. Liepos (July)
Grieš

Retikevičiaus Orkestrą 
įžanga 40 centų asmeniui 

— Bus —

KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
Betts ir Maspeth Avės. 

Maspeth, L. I.

Prasidės 1-mą valandą dieną

darykitės patys sau išvadas iš 
mano virš suminėtų kelių Lie
tuvos politinių klausimų,' ir su
praskite, kokia yra situacija”, 
kurios jis pats vengė plačiai 
gvildenti, kadangi už savaitėm, 
kitos jam pačiam prisieis atsi
stoti švogerių akyvaizdoje!

Užrašyta keletas prenume
ratų “Laisvoji Mintis” ir pa
rinkta kiek aukų.

žmonių buvo, apypilnė sve
tainė nežiūrint, kad oras ne
paprastai šutinantis. Taipgi 
klausovai buvo labai ramūs ir 
klausėsi su žingeidumu.

P. Baranauskas.

Pasinaudokit Nemokama 
Mokykla Suaugusiems \ I

Williamsburge, 95 Boerum 
St., prasidėjo vasariniai kursai 
suaugusiems. Mokina anglų 
kalbos ir įvairių kitų dalykų, 
taipgi pagelbsti prisirengimui 
gauti pilietybę. Mokslas dieno
mis nuo 9 vai. ryto iki 1 die
ną. Gera proga bedarbiams 
ir šeimininkėms. •

Registracija nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. po pietų.

Šią savaitę užsiregistravo 
700 naujų studentų. Apykan
tai yra nuo' 17 iki 70 metų. 
Seniausiu studentu iki šiol yra 
75 metų amžiaus moteriškė. 
Jinai lankė pradinę mokyklą 
kūdikystėje. Dabar mokinsis 
angliškai, abelno mokslo ir 
sukniasiuvystės. Virš pusė vi
sų studentų yra baigę augštes- 
nes mokyklas ir kolegijas. 
Daugiausia ima komercinius 
kursus, paskiau seka kultūri
nės, moterų amatų ir kitokios 
pamokos.

manui. Prokuroras pareiškė, 
kad jis greitai atsakysiąs ir 
tai būsianti lengva pareiga.

Specialis raketų prokuroras 
Dewey tarėsi su gubernato
rium Lehmanu. Jų pasitarimo 
išdavos laikomos slaptybėje. 
Tiek žinia, kad nuo šiol veiks 
dvi nepaprastos džiūrės sesi
jos paskubinimui nuteisimo 
organizuotų raketierių.

šiomis dienomis padaryta 
krata Loma Dress Co., 501 
7th Ave., suimta rekordai. Sa
koma, krata taikyta prieš Ja
cob Shapiro “Gurrah” ir Louis 
Buckhouse “Lepke,” žinomus 
drabužių industrijoj mušeikas, 
pasamdytus per fabrikantus 
laužyti streikus ir užpuldinėti 
unijas. .

,__________ .

Kailiasiuviai Gelbsti 
Paslų Streikui

Trečiadienio rytą streikavo 
visi didžiausios kailiasiuvyklos 
Feshbach ir Ackerman paslai 
(floor boys).' Bosai j norėjo, 
kad kailiasiuviai atliktų jų 
darbą, bet jie' atsakė viduj sė
dėjimo streiku. Reikalauja $4 
pakėlimo algos, sugrąžinimo 
dviejų pravarytų už unijinę 
veikla, 44 vai. savaitės ir ne- 
dirbt viršlaikių. Jų algos buvo 
po $13, o valandos nuo 65 iki 
70 į savaitę.

Šį Sekmadienį Piliečią 
Kliubo PiknikasI

Trečiadienį sustreikavo An
sonia de Luxe Bootery darbi
ninkai, kada firma išvarė iš 
darbo 15 veiklių tos firmos uni- 
jistų darbininkų. Firma turi 
mieste 4 krautuves. Darbinin
kai reikalauja prašalint taip 
vadinamą “Stagger” sistemą, 
sulyg kurios atleidžia darbinin
kus neva del nebuvimo darbo ir 
verčia likusius atlikti darbą tuo- 
mi išravėdami nepageidauja
mus.

TRUMPOS ŽINUTĖS
Ir vėl teisėjas Sabbatino nu

baudė 11 vyrų ir dvi merginas 
po $10 arba dvi dienas kalėji
mo už persirengimą maudymosi 
rūbais Coney Island pajūryje, 
žinoma, teisėjas nepaklausė 
“prasikaltėlių” ar'jie turi pini
gų pasirandavojimui kambarių.

Penkių metų 71izabeth Dos- 
quet ėjo skersai gatvę nuleidus 
galvą ir pridengus ranka akis 
nuo saulės spindulių ir staiga 
didelis trekas privažiavo ir už
mušė mergaitę.

“Gyvenimas man bereikšmis,” 
parašė Gilbert Price, 33 metų, 
ir pasiėmęs revolverį paleido 
šūvį į smegenis. Jis gyveno po 
num. 320 Avenue N, ir mirė 
Coney Island ligonbutyje.

“Išvalykite parka,” įsakė po
licijos viršininkas Valentine. 
Pasidrąsinę policistai suėmė 19 
Central Parke miegančių be-
darbių. Teisėjas Lindau juos 
nubaudė po 2 dolerius, bet bū
nant bedarbiais ir negalint už-

Padės Pasiųst Vaikučius 
I Progresyvę Kempę

rių Brolija (unija) nu- 
dėt pasiųsti šimtą Har-

Portc 
tarė pa 
lemo biednuomenės vaikučių į 
progres 
pę WoChiCa, Schooleys Moun
tain, Port Murray, N. J. Tuo 
tikslu brolija ruošia iškilmin

yvių užlaikomą kem-

gą vakarą šį penktadienį, Re
naissance Casino.

Apgailėtina, kad lietuviuose 
vaikų suntimo kempėn klausi
mas lakai apleistas.

Negras Socialistas Ragina 
Skelbt Harlemo Raportą
France R. Crosswaith, neg

ras soc 
pasmerl 
raporte 
Harlem 
reikalatija, kad raportas būtų 
paskelbtas, 
prireng 
tetą Tarimai Padėties 
me virš trys mėnesiai 
bet mąjoras 
draudė 
tą rapoktą.

alistų vadas Harleme, 
c ė majoro komiteto 

iškeliamas žiaurias
) gyventojų sąlygas ir

Raportas 
;as per Majoro

buvo 
Komi- 
Harle- 
atgal,

LaGuardia už- 
savo komitetui skelbti

Tačiau Harlemo liaudies
priešams nepavyko užgniauž
ti raportą, jį gavo ir paskelbė 
“Daily Workeris” liepos 2, 3
ir 6 d. laidose. Kadangi ne vi
si N.' Y. gyventojai skaito 

”, tad tęsiami reikala- 
kad majoras oficialiaivimai 

paskelbtų raportą.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI [

Dr. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS: 
12—2 p. p.

270 BERRY STREET
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p.

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIUPAITe)

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

179 SO. 2nd STREET Sekmadieniais—susitarus.
BROOKLYN, N. Y. Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

221 SO. 4th ST. . Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 
—-— ------ - . ,4

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 4 2nd Street 
NFAV YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue t 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas Z 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

VARPO KEPTUVE
Šį sekmadienį, 12 liepos, 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas turės 30-tą metinį pik
niką. Tai bus vietop rengto 
13-tą dieną pereito mėnesio, 
kurio negalėjo vykdyti iš prie
žasties lietaus.

Nariai ir pašaliniai, turintie
ji tikietus 13-tai pereito mė
nesio, susijieškokite juos, jie 
bus geri piknikui 12-tą liepos.

Kliubo gaspadorius S. Ma
siulis sako, kad tikimasi šau
naus pikniko. Taip ir turėtų 
būti. Viena', piknikas gerai 
išgarsintas, senai prie jo ren
giamasi. Kita ir svarbiausia 
priežastis, dęjko tikimasi pa
sekmių bus ta, -kad kliubas yra 
sena ir atsakominga lietuvių 
įstaiga, dalyvaujanti! lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, už
laikanti namą, kuriame ‘įvai
rios grupės randa pastogę, sa
vo visuomeninėje ir kultūrinė 
j e veiklo v taipgi suteikia vie
tą bile kam liuoslaikio pralei
dimui ir susiėjimui su drau
gais. | •

šokiams grieš prof. Retike
vičiaus Orkestrą. Įžanga 40c. 
Vieta: Klasčiaus Clinton
Park, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. I. Prasidės 1 vai. 
dieną.

Užgyrė Industrinį Unijizmą

simo.kėti, bedarbiai uždaryti ka
lėj iman dviem dienom.

Ant kampo Willoughby Ave.
ir Steuben St. tapo troku par- 
muštas Joseph Casino, 6 metų. 
Trys vyrai, patėmiję nelaimę, 
greitai paėmę sužeistą vaiką, 
isidėjo į automobili ir vežė jį 
i ligonbutj. Bevažiuojant, au
tomobilis atsimušė į kitą karą 
ir visi tapo sunkiai sužeisti. 
Vaikutis mirė. Casino buvo 
trečias Brooklyn^ užmuštas 
automobilium vaikas užvakar.

East upe plaukiantis laivas 
Acadia turėjo smarkiai pasisuk
ti į šoną, kad išvengus atsimu
šimo į kita laivą ir pasėkoj to 
laivas Acadia įsmigo seklumon. 
Atplaukę kiti laivai i nagelbą, 
Acadia ištraukė iš seklumos.

Harlemo nepriklausomieji’, 
manoma, statys nuo Harlemo 
Liaudies Partijos savo kandi
datu į kongresmanus 'Vito 
Marcantonio.

PARDAVIMAI
Parsiduoda geso stotis, 3 karų ga- 

radžijus ir stuba vienos šeimynos. 
Y/a 6 kambariai, ir 17 metų kaip 
pabudavota. Geso stotis yra 6 metų 
senumo. Yra 5 lotai žemės. Pro 
stoti yra vedamas naujas “į 
road”. Graži vieta del gyvenimo, ir 
gera vieta del biznio. Gera proga del 
žmogaus, kuris nori padaryti gerą

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

Oi

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų ru-

state Į gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake,

Kavinių Darbininkų Unijos 
Lokalas 302 užgyrė Industrinės 
Organizacijos/Komitetą ir pa- 
siuntė telegramą AF of L Pild. 
Tarybai, raginant susilaikyti 
nuo žingsnių; kurie suskaldytų 
darbininkų judėjimą.

pragyvenimą. Del kitų informacijų 
rašykite laišką sekamai: K. Kuchau- 
skas, 866 Highland Ave., Waterbury, 
Conn.

(161-163)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs duonkepis, 

prie ruginės ir baltos duonos. Geras 
darbas ir geras atlyginimas. Atsi
šaukite j “L.” ofisą.

(161-163)

Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke 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.
GARSINKITES “LAISVĖJE”




