
Nepamirškime, kad rugpjūčio 
1 d. sueis lygiai 22 metai nuo 
pradžios Pasaulinio Karo. Lai 
ši diena nepraeis tylėjimu. Lai 
visur pakils galingas žmonių 
balsas prieš naujo karo pavojų!

Amerikinė Prieškarinė ir 
Priešfašistinė Lyga ruošia de
monstracijas prieš karo pavo
jų. Prisirėngkime prie jų. Rei
kia traukti į demonstracijas lie
tuvių organizacijas.

M

te
■ v.
JA

KRISLAI
22 Metai.
Politikos Zigzagai.
20-to šimtmečio

Amerikanizmas.
Vykdomajam Komitetui.

Rašo A. B.
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Socialistų Partija suskilo. 
Senoji gvardija pabėgo ir susi
organizavo “Liaudies Partiją.” 
Jie laimėsią visą Ameriką savo 
pusėn. Jų esanti išmintingiau
sia taktika—plati, kaip pasau
lis ir gili, kaip jūra. Bet, gali
ma juos paklausti, kodėl jie ne
pajėgė užkariauti Socialistų 
Partijos daugumos.

Nesenai Dakotos kongresma- 
nas Lemkė skaitė save progre
syviu žmogum ir vidutiniai ko
vojo prieš storkaklius kongrese. 
Bet dabar jis lošia į rankas re- 
akcioniškiausių republikonų. Jis 
pasikvietė talkon fašistuojantį 
kunigą Coughlin, suorganizavo 
trečią buržuazinę partiją ir 
kandidatuoja į prezidentus. Jis 
patrauks savo pusėn nemažai 
farmerių ir liberalų ir taip pa
dės republikonų kandidatui 
Landonui joti į Baltąjį Namą.

Iš demokratų partijos pabė
go Al. Smithas, didelis tos par
tijos šulas. Jis rems reakcio
nierių Landoną, fašisto Ilears- 
to .kandidatą.

*

Komunistų Partija eina į rin
kimus suvienytomis eilėmis. 
Jau pradėta plati rinkimų 
kampaiti ja? Drg. William Z. " 
Fosteris> išrinktas rinkimų ko
miteto pirmininku. Jis sako, 
kad gal bus susitarta su įvai
riomis radio kompanijomis ko
munistų kandidatų Browderio ir 
Fordo dvyliką prakalbų išnešio
ti po visą Ameriką. Tai būtų 
pirmas toks atsitikimas visoj 
šalies darbininkų revoliucinio 
judėjimo istorijoj. Bet šio pla
no pravedimas gyvenimam sa
ko d. Foster, kaštuos mūsų par
tijai $50,000. Ar sukelsime tiek 
pinigų? Taip, sukelsime, jeigu 
visi nuoširdžiai ir ryžtingai 
darbuosimės.

“Dvidešimto šimtmečio ame- 
rikanizmas yra komunizmas,” 
sako Komunistų Partijos rinki
mų platforma. Kova prieš be
darbę, už gyvenimą ir laimę 
Amerikos žmonėms yra geras 
amerikanizmas ir geras komu
nizmas. Kova prieš karo ir 
barbariško fašizmo pavojų yra 
geras amerikanizmas ir geras 
komunizmas. O vienintelė par
tija, kuri nuosakiai 
kovas, yra Amerikos 
tų Partija.

veda tas
Komunis-

KongresoAmerikos Lietuvių 
Lietuvoje Demokratinei Tvar
kai Atsteigti Vykdomasai Ko
mitetas turėtų imtis už darbo. 
Pa v., kolonijų veikėjai rašo re
dakcijoms laiškus ir klausia, 
kas daroma su kongreso rezo
liucijomis ir tarimais. Jie sa
ko, kad jie norėtų tas rezoliuci
jas turėti lapelio formoje, idant 
galėtų jas plačiai paskleisti ir 
perduoti savo giminėms ir se
niems pažįstamams, kurių ran
dasi visuose šio margo pasau
lio kampuose. Iš vienos vietos 
rašo, kad jie rengiasi rašomos 
mašinėlės pagelba daryti rezo
liucijų kopijas. Bet tai labai 
sunkus darbas. Tai ' darbas 
Vykdomojo Komiteto. Jis turi 
pinigų ir galėtų rezoliucijas ir 
tarimus atspausdinti ant plonos 
popieros ir išsiuntinėti po glėbį 
visiems kongreso delegatams.

Kongresas jau senokai praėjo. 
Vykdomasai Komitetas tyli. 
Negerai. Ypatingai didelė at-
sakomybė puola ant pečių ko-/| Joniko.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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ISPANU OMIHKil KARIAUJA FASISTUS
Policija Užgrobė “Daily 
Workerj” su Atsišaukimu 

j Townsendiecius
CLEVELAND, Ohio. — 

Policija užgrobė “Daily 
Workerj,” komunistų dien
raštį, s u atsišaukimu į 
Townsendo pensijų suva
žiavimo dalyvius. “Daily 
Worker” buvo' dalinamas 
prie suvažiavimo svetainės. 
Tarpt. Darbininkų w Apsigy
nimo advokatė Yetta Land 
užprotestavo policijos val
dybai prieš neteisėtą to lai
kraščio egzempliorių užgro
bimą, v

PRIEŠ SOV. MOKSLININKŲ 

 

PATAIKAVIMĄ SVETIMIEM

LENINGRAD. — Garsus 
astronomas Boris Gerasi- 
movič yra aštriai kritikuo-- 
jamas “Leningrado Prav- 
doj” už vergišką nuolanka- 
vimą vakarų. Europai. Kri-* 
tika nurodo, kad Gerasimo- 
vič priėmė į Pulkovo Astro
nomijos Observatorijos šta
bą tūlą nelabai kokį astro
nomą vardu Voronovą tik 
todėl, kad pastarasis pirma 
išspausdino tūlą savo raš
tą užsienyj svetima kalba; 
bet Gerasivomič persekiojo 
jaunus gabius astronomus, 
tarp jų ir vieną komunistą 
už tai, kad jie kritikavo tos 
įstaigos darbų programą.

“Leningrado Pravda” nu
rodo didelius pasižymėjimus 
rusų mokslininkų ir Sovietų 
gausingiausią paramą mok
slui, ir sako: gana jau ver
giškai nuolankauti prieš 
Vakarų Europą ir pirma 
leisti užsieniuose svetimo- 
mis kalbomis raštus apie 
Sovietuose padarytus atra
dimus ir mokslinius darbus.-lMaištinin 
Tie moksliniai atsiekimai 
turi būt pirmiausia paskel
biami savoj didžioj kalboj.

Bandomieji Balsavimai
. PHILADELPHIA, Pa. — 
Bandomuose balsavimuose, 
padarytuose per “Farm 
Journalą,” už Landoną pa
sisakė 25,307 skaitytojai, už 
Rooseveltė 20,869, už soc. 
Norman Thomasą 461 ir už 
Lemkę 291.

TURKŲ KARIUOMENĖ 
y DARDANELLUOSE.
\ ISTANBUL, Turkija. — 
Pagal valstybių konferenci
joj Montreux leidimą, Tur-
Pagal valstybių k( 
ioįs Montreux leid: 
kih’a liepos 20 d. atsiuntė sa
ve kariuomenę prie Darda
nt llų perlajos tarp Juodųjų 
ir viduržemio marių.

čiaus ir
pirmininko MickevP 
komiteto šekretoriaus

i

Komunistai ir Socialistai Šaukia “Laimėt 
ar Mirt!” Kairiųjų Respublikonų Valdžia 

 

Apginkluoja Darbininkus prieš Fašistus
ORGANI 
KIRTIM

UOJASI RAUDONŲJŲ ARMIJOS; SUSI- 
OS SU FAŠISTAIS ŽUVO ŠIMTAI ASMENŲ

visoj Ispanijoj

ausybė padalino 
amuniciją desėt- 

itančių darbininkų 
valstiečių kovai 

stus ir karaliaus

kino j a visus repu- 
s piliečius prieš

zavo stipri Rau- 
mija. Raudonar- 
:aip liūtai, puola 
same mieste.

GIBRALTAR, liepos 20. 
—Beveik 
siaučia mūšiai tarp fašistų- 
monarchistų, iš vienos pu
sės, ir ištikimų valdžiai ka
reivių ir darbininkų, iš ant
ros pusės.

Prezidento Manuelio’ Aza- 
nos vyri 
ginklus ir 
kams tūks 
ir darbo 
prieš faši 
sugrąžinimo šalini nkus; 
taipgi gin 
blikonišku 
fašistų diktatūros pavojų.

HENDAYE, Francija. - 
šičia gautomis ž i n i o m is 
San Sabastiane, Ispanijoj 
susiorganĖ 
donoj i Ai] 
miečiai, k 
fašistus v į__________

Gint šalies sostinę Madri
dą atvyko 6,000 angliaka
sių iš Asturijos provincijos. 
Jie atsigąbeno šimtus tonų 
dinamito.
tuoj padalino ginklus ir 
amuniciją.

Nauju 
ninku tabo paskirtas Jose 
Girai, butęs laivyno minis- 
teris. Prezidentas Azana 
pašaukė jį į tą vietą, kuo
met atsistatydino S. 
Quirogos ministerija.

United 
šistai užėhnę La Linea, Al
geciras iij’ Cadiz prieplaukų 
miestus 

Jiems valdžia

ministeriu pirmi-

C.

Press žiniomis, fa-

pietinėj Ispanijoj, 
kai skelbia, kad 
risidėję Sevillės ir 
istiano kariai. Jie 
aneša, kad užsieni- 
nas ir maurų pul- 
spaniškos” Morok- 
Afrikos, maršuoją

prie jų p 
San Sebj 
taipgi pr 
nis legio 
kai iš “i 
kos, iš 
ant šalies sostamiesčio Ma
drido.

Fašistąi — Galvažudžiai
La Li 

Anglijos 
taro, ga 

aea mieste, netoli 
tvirtumos Gibral- 

tvės esančios nu
klotos užmuštais ir sužeis- 

Fašistai daugiausia 
sulkasvaidžių ugnį

mažesnių ginklų, 
turį ir kanuolių.

tais, 
kreipia 
į komunistinių darbininkų 
būrius, kovojančius išvien 
su respublikai ištikimais ka
reiviais.

Apart 
sukilėliai

Važiuclami kariškais tro- 
kais pirmieji sukilėliai, per
sikėlę pe 
Afrikos, 
be atodairos šaudė gyven
tojus, k 
monstracijas prieš fašistus.

Tangię

r siaurą peria,i ą iš 
begailestingai ir

irie išsivertė į de-

r, liepos 20. — Pa-

t ■■ i 

bėgeliai' iš ispaniškos Mo- 
rokkos praneša, kad fašisti
niai sukilėliai masiniai žu
dė visus jiems nepritarian
čius miestuose Souk ei Ar
ba ir Arziloj.

Algiers, liepos 20. — As
sociated Press pranešimais, 
susikirtimuose tarp fašistų 
ir kairiųjų republikonų val
džios gynėjų tapo nukauta 
40 asmenų ir sužeista 150 
mūšiuose Elksar’e, Larache 
ir kt., Morokkoj. Valdiški 
lakūnai bombardavo sukilė
lius Larache.

Laivynas Bombarduoja 
Fašistus, Sukilėlius

Valdžios karo laivai bom
barduoja monarchistus - fa
šistus sukilėlius, užgrobu
sius Melilla ir Ceuta mies
tus “ispaniškoj” Morokkoj.

Fašistai giriasi, būk trys 
prieš juos atsiųsti karo lai
vai perėję į sukilėlių pusę; 
o ketvirto karinio laivo ko- 
mandierius vedąs derybas 
su maištininkais. Fašistų 
generolas Fr.. Franco skel
bia, būk sukilėliai jau turį 
savo rankose visą pietinę 
Andalusijos provinciją, taip
gi svarbius miestus Vąllado- 
lidą ir Burgosą.

Kairiųjų respublikonų val
džia per radio pranešė, kad 
sukriušino sukilimą Cordo- 
boj ir atmušė fašistus Ciu- 
dade Real, kur jie bandė už
grobti valdiškas įstaigas.

Visa kariuomenė Leridoj 
ir Tarragonoj liko ištikima 
valdžiai. Suimti visi žymes
ni sukilimo vadai Barcelo- 
noj. — Pagal pirmesnius 
pranešimus, valdžios lakū
nai bombardavo maištinin
kų išstojimus pastarajame 
mieste.

Valdžios kariuomenė už
klupo sukilėlius, gabenan
čius keturiolika trokų įvai
rius sproginius tarp ! Sevil- 
lės ir Rio Pinto. Mūšyje ta
po nušauti 26 sukilėliai ir 
paimti visi trokai su spro
gimais.

Valdžios lakūnai bombo
mis užmušė 20 asmenų, 
bombarduodami maištinin
kus Tetuane, ispanų Morok
koj.

Raudonarmiečiai žygiuo
ja į Pampeluną, vieną iš fa
šistų stipriausių lizdų.

F a š i s tai - monarchistai 
padegė Malagos miestą. Jie 
giriasi būk taipgi užvaldę 
Balearic ir Kanarių salas.

Madrid. — Komunistai ir 
socialistai su obalsiu “Lai-

Kunigas G. Smith Telksiąs 
Jaunuolius Daužyt Komu- ’ 

nistus ir Socialistus

CLEVELAND, Ohio. — 
Protestonų kunigas fašistas' 
Gerald K. Smith, vaidinęs 
didelę rolę Townsendo se
natvės pensijų kliubų suva
žiavime, pareiškė liepos 19 
d. laikraščių atstovams, kad 
jis organizuos jaunuolių 
būrius visoj šalyj daužyti ir 
ardyti susirinkimus ne tik 
komunistų, bet ir socialistų. 
Tuomi jis “apginsiąs demo
kratiją” Amerikoj.

SMARKIAUSIA KOMUNISTU
RINKIMŲ KAMPANIJA
NEW YORK. — Komu

nistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Komiteto pir
mininkas drg. Wm. Z. Fos
ter užtikrina, kad dar nie
kad komunistai neturėjo 
tokio ' veiklaus ir plataus 
rinkimų vajaus kaip šiemet. 
Į rinkimų komitetą įeina 
atstovai nuo beveik kiekvie
nos valstijos. Per radio po 
visą Ameriką bus paskleis
ta 14 kalbų Kom. Partijos 
kandidato į prezidentus d. 
Browderio ir į vice-prezi- 
dentus drg. Fordo. O ko
munistų rinkimų platfor
mos bus išleista ir paskleis
ta 5 milionai egzempliorių.

Visi draugai, veikliai 
remkime komunistų rinki
mų kampaniją!

2 Metai Kalėjimo už 
“Gandus” prieš Nazius
BERLYNAS. — N a z i ų 

teisininkų komisija liepos 
19 d. patarė Hitleriui išleist 
isakymą, pagal kurį būtų 
žmonės ^baudžiami iki 2 me
tu kalėjimo už “gandų sklei
dimą” nrieš nazius, arba už 
jų kritikavimą.

Sovietu Baliūnas Iškilo 
154,000 Pėdų Augštyn

MASKVA.—Sovietų mo
kslininkų baliūnas ties Lena 
upe. Sibire, per 59 minutes 
iškilo 154,000 pėdų augš- 
tyn, tuo būdu prašokda
mas visus pasaulinius augš- 
čio rekordus. Jame nebuvo 
žmonių, tik moksliniai in
strumentai, kurie patys sa- 
vaimi užregistravo tempe
ratūrą, oro spaudimą ir ki
tokius reiškinius. Be kitko, 
pasirodė, jog 154,000 pėdu 
aukšty i buvo 52 laipsniai 
šalčio žemiau zero, bet ne 
taip šalta, kaip kad- 39,370 
pėdų augštyj.

mėt ar Mirt” petys petin iš
vien kariauja prieš sukilu
sius fašistus ir karaliaus 
sugrąžinimo šalininkus.

Kunigo Coughlino Kandidatas j Preziden
tus Lemke per Akis Mulkina Townsendo 

Senatvės Pensijų Reikalautojus

EXTRA’

PATS COUGHLIN NESENAI APŠAUKĖ “BEPRO
ČIAIS” TŲ PENSIJŲ REIKALAUTOJUS, O DABAR 

NORI SUSIKUOPTI JŲ BALSUS.
-----------------------------------? CLEVELAND, Ohio. — 

Kongresmanas Lemke, 
Union Partijos kandidatas 
į prezidentus, liepos 19 d. 
veidmainiavo, kalbėdamas 
Townsendo senatvės pensi
jų suvažiavime, būk jis rem
siąs “tinkamas ir teisingas” 
pensijas nusenusiem žmo
nėm. O fašistas katalikų ku
nigas Coughlin, Lemkės sė
bras tos partijos įkūrime, 
dar nesenai apšaukė “be
protyste” visą Townsendo 
judėjimą, reikalaujantį po 
$200 pensijų per mėnesį 
kiekvienam seniui virš 60 
metų amžiaus. Pereitą ket-

KRUVINA KOVA SU FA
ŠISTAIS VERDA VISOJ 

ISPANIJOJ.

LONDON, liepos 20. — 
Exchange Telegrapho ko
respondentas iš Gibraltaro 
praneša, kad esą supranta
ma, būk sukilėliai fašistai- 
monarchistai užėmę Ispani
jos sostinę Madridą.

MADRID, liepos 20. — 
Kairiųjų respublikonų val
džia skelbia, kad nuslopino 
fašistų sukilimą Madride. 
Sukilėlių barakai buvo bom
barduojami iš kanuolių ir iš 
lėktuvų, iki jie iškėlė baltas 
vėliavas ir pasidavę.

Prieš fašistus Seville j val
džia atsiuntė 15,000 armiją.

Cadiz, liepos 20. — Val
džios šarvuotlaivis bombar
duoja fašistus Cadizo prie
plaukos mieste. Submarinal 
apšaudo sukilėlių pozicijas 
Malagoj.

Madrid, liepos 20. — Fa
šistiniai sukilėliai grūmoja 
iš lėktuvų bombarduot Isna- 
nijos sostamiestį Madridą, 
jeigu jiem greit nepasiduos 
kairiųjų respublikonų val
džia.

La Linea mieste, ispaniškoj 
Morokkoj mūšiuose tarp su
kilusių karių ir valdžiai iš
tikimų darbininkų tapo nu
kauta 200 asmenų.

Algeciras mieste darbi
ninkai užmušė 119 sukilusių 
kariškių.

Ispaniškoj Morokkoj fa
šistai sukilėliai masiniai žu
do savo priešininkus. Jie nu
galabiję bent 200 žmonių.

Newark, N. J.
Mirė Kaz. Jonaitis, New

ark, N. J. Randasi pašar
votas pas graborių Bujaus- 
ką, 426 Lafayette St. Bus 
palaidotas Lindeno krema- 
torijoj, antradienį, 21 d. lie
pos, 2 vai. po pietų. Senas 
veikėjas, per daugelį metų 
priklausė prie Kompartijos, 
ir buvo narys ALDLD. ir
I. L. D. kuopų.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

townsendieciams, kunigas 
Coughlin taipgi jokių pen
sijų seniams nereikalavo, o 
tik abelnai gerinosi, kad, 
girdi, “aš su jumis visomis 
keturiomis.”

Coughlino-Lemkės partija 
yra ant greitųjų sulipdyta, 
idant rinkimuose atitraukt 
milionus balsų nuo Roose- 
velto ir tuo būdu padėt re- 
publikonams išrinkt fašistą 
Landoną į prezidentus.

Lenku Protestai prieš 
Naziy Sauvalią Danzige
VARŠAVA. — Lenkijoj vi
sur įvyksta demonstracijos 
prieš naujus įsakymus Dan- 
zigo senato, kur naziai tu
ri didžiumą. Tais įsakymais 
einant, hitlerininkai pasi
nio j a sunaikinti visas na- 
ziams nepritariančias par
tijas. Toliau gręsia visiš
kas prispaudimas lenkų ir 
žydu kaip tautinių mažu
mų Danzige. Žydų grupė iš 
Danzigo pasiuntė protestą 
Anglijos užsieniniam mo-^1 
nisteriui A. Edenui prieš 
nazių sauvališkumą.

JAPONAI TURĖSIĄ DAU
GIAUSIA SUBMARINŲ 
IR LAIVŲ - DRASKUNŲ

TOKIO, liepos 20. — Ja
ponijos valdžia planuoja pa
sistatyt didžiausią pasaulyj 
laivyną submarinų ir laivų- 
naikintojų. Šiaip Japonijos 
naujų karo laivų programa 
yra laikoma didžiausioj 
slaptybėj.
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BERLYNAS. — Hamm 
miestely, Vokietijoj, vienas 
žmogus įkalintas ištisiem 
metam už klausymąsi radio 
programos iš Maskvos.
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už tai yra sužeisti 9 policininkai. Fašis
tų daviniai, aišku, neteisingi.tų daviniai, aišku, neteisingi. Kaune ei
na kalbos, kad yra keli užmušti. Fašis
tų spauda Užginčija tai, sakydama, kad 
yra tik vįienas užmuštas — tai žydas 
darbininkas. Kiek tikrai yra aukų, fa
šistinė .policija slepia, kaip lygiai slepia 

1 nesuruoš-

yra tik vienas užmuštas — 
darbininkas. Kiek tikrai yra

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

ir užmuštus, kad darbininkai 
tų naujų laidptuvių.

Fašistai pavartojo visas sajo priemo
nes, kad hepHleist darbinink 
suotino streiko: gąsdinimai, 
pan. Iš to nieko neišėjo.
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Kas gi Įvyko Lietuvoj?
Šiemet pavasaryj Lietuvoj smarkiai 

pakilo darbininkų judėjimas. Gegužės 
mėnesyj įvyko visuotinas statybos darbi
ninkų streikas. Vietomis streikas užsi
tęsė iki 12 dienų. Streikas apėmė įvai
rius Lietuvos miestus. Streikas liko lai
mėtas, nors Darbo rūmai ir toki fašistų 
agentai, kaip Gurskis, rūpinosi suardyt 
jį. Nesenai sustreikavo Kamberio lent
pjūvė, kur dirbo apie 160 darbininkų. 
Kitų Kauno lentpjūvių darbininkai pa
skelbė vienos, dienos solidarumo strei
ką. Ir šį streiką fašistai ir jų agentai 
iš Darbo rūmų rūpinosi suardyt. Visa 
eilė darbininkų iš Kamberio lentpjūvės 
buvo atstatyta iš darbo. Vienas toks 
atstatytas darbininkas užmušė lentpjū
vės savininką Kamberį ir paskui pats nu
sižudė.

Nors tas darbininkas išrinko klaidin
gą kovos kelią, bet Kauno darbininkai 
tame darbininke pamatė darbininkų ko
vos auką fašistinės Lietuvos sąlygose. 
Išgirdę apie to darbininko likimą, su
kruto visi Kauno darbininkai, ir ruošėsi 
prie jo laidotuvių. Visos didesnės įmo
nės pynė vainikus. Tokių vainikų buvo 
nupinta 45-50. Laidotuvės turėjo įvykt 
birželio 17 d. pavakaryje Jau penktoj 
valandoj, prie tos vietos, kur gulėjo žu
vęs draugas, susirinko didelė minia dar
bininkų, ne mažiau kelių tūkstančių. Fa
šistai išsigando tokio darbininkų sujudi
mo. Policija nutarė laidotuves atidėt, 
kad paskui tą darbininką slapčiomis pa
laidot. Darbininkai su tuo nesutiko. Jie 
paėmė karstą ir pradėjo lydėt žuvusį 
draugą. Policija neleido lydėt Laisvės 
alėja. Darbininkai ir vėl nepaklausė. 
Tuomet policija, apsiginklavusi kulko
svaidžiais ir dujomis pradėjo šaudyt ir 
leist dujas. Pirmu metu darbininkai 
kiek sumišo, bet greit susitvarkė, ir dar
bininkų dalis įsiveržė į Laisvės alėją. 
Prie jų prisidėjo ir kiti darbininkai. Lat
vijos laikraščių daviniais laidotuvių de
monstracijoj dalyvavo iki 10 tūksančių 
darbininkų, o daviniais, gautais iš Lie
tuvos, dalyvavo net iki 20 tūkstančių. Fa
šistinis gi “Lietuvos Aidas” melagingai 
rašo, kad dalyvavo tik keli šimtai. Vie
nok “Lietuvos Aidas” nesugeba išaiškint, 
kodėl policija ir žvalgyba, apginkluoti 
revolveriais, kulkosvaidžiais ir dujomis, 
nesugebėjo su turėt tuos kelis šimtus ir 
kodėl tie keli šimtai neišsigando net šau
dymų. Tai rodo, kad tenai buvo ne šim
tai, o tūkstančiai. Nors policija ne vieną 
kart mėgino suturėt demonstratyvę lai
dotuvių eiseną ir neįleist darbininkų į 
kapus, visgi demonstrantai pasiekė ka
pus. Kapuos buvo pasakyta visa eilė 
prakalbų. Darbininkai savo obalsiuos ir 
kalbose reikalavo paleist smurto keliu 
1934 metais išrinktas ligonių kasų tary
bas, "reikalavo paleist smurto keliu išrink
tus Darbo, rūmus ir fašistinį seimą. Dar
bininkų minia pritarė tiems obalsiams ir 
reikalavimams. Be to, darbininkai lai
dotuvių mitinge protestui prieš fašistų 
smurtą ir šaudymus nutarė paskelbt 
Kaune birželio 18 dieną visuotiną streiką.

Birželio 18 dieną prasidėjo Kaune vi
suotinas streikas. Sustreikavo visos 
įmonės, dirbtuvės, spaustuvės, sustojo 
autobusų judėjimas, užsidarė krautuvės, 
kino įr t.t. Gatvės buvo pilnos darbinin
kų. Vėl prasidėjo darbininkų demonst
racijos ir rpitingai. Kai kur pasirodė ba
rikados. Kadangi fašistai nepasitikėjo 
kareiviams, o kai kurios kariuomenės 
dalys atsisakė eit prieš darbininkus, tai 
į Kauną buvo sutraukta daug policijos iš 
kitų vietų. Fašistinė policija siuto ir 
daužė darbininkus. Bet išgąsdint jų ne
išgąsdino. Užsienio spaudos daviniais 
sužeistų darbininkų buvo 114, iš jų 14 
sunkiai. Lietuvos gi fašistų daviniais, 
sužeista darbininkų nedaug, tik keli, bet
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liautųsi streikavę. Vienok ir 
nepasisekė. Streikas užsitęsė 
želio. “Lietuvos Aido” davinia 
želio darbininkai dar streikavo, 
no streikas persikėlė į Šiaulius, ' 
Jonava ir kittis miestus. Kai ’ v • v
do ir kainiąs. t Visuotinam streikui pasi
baigus, prasidėjo ekonominia

Dabar fašistai grąsina darbininkams 
visokiomis bausmėmis ir represijomis. 
Birželio 20 d. rytinėj laidoj “Lietuvos 
Aidas” rašė: “Paskutinių dienų 'įvykiai 
tebūnie paskutinis pamokinimas visiems, 
kurie ik’į šiol dar nebuvo įsitikinę, kad 
valdžia turi pakankamai priemonių pasi
priešinti smurtui, kad ir iš kur 
“Kas eina prieš valstybės tvar] 
visuomenės kenkėjas, kuriam pašalinti iš 
jos tarpo bus panaudotos gr 
priemonės.”

Vakarinėj laidoj “L. A.”, 
imasi grąsinimų. “Kraštas noi 
i 
vokatoriams, agitatoriams tin 
skelbta kuogriežčiausia kova.” 
A.” grąsiną, visgi jis rašo: “N 
nenorima grasinti”!!!!

Ne tik\ grasinama. Keli š 
areštuoti, ne'mlžiau šimto suž< 
kiasdešimt atiduota teismui, 
spaudos daviniais areštuota 340 

Birželio įvykiai Kaune ir. ki 
tuos rodo, kad ir Lietuvos 
įsitraukia j rimtesnę kovą. N 
spauda ir rašo, kad tų įvykiu kaltinin
kai—tai tik visoki agitatoriai 
tojai, ir pirmoj eilėj komunistei, ištikrų- 
jų gi tų įvykių priežastis glūdi toj be
teisėj Lietuvos liaudies padėtyj 
biau augančiam darbo žmonhį varge ir 
skurde. Kartu tie įvykiai rodo, kad ir 
Lietuvoj darbo masėse auga vienybė, 
taip reikąlinga. jų kovos laimėjimui.

Fašistai, išsigandę streikų, jau daro 
visą eilę nusileidimų darbininkams. Dau
gelis iš areštuotų jau paleista. Vidaus 
reikalų ministerija patarė savininkams 
už streiko laiką užmokėt ir prižadėjo 
darbininkams, kad nei vienas darbinin
kas už 18-21 birželio streikus nebus pa- 
liuosuotas, jei darbininkai 22 birželio 
stos.prie darbo. Vyriausybė žada page
rint darbo apsaugos įstatymų vykdymą, 
prispirt samdytojus “atlygint” 
kams už potvinio dienas, jei ; 
geruoju atlygint, padidint darbo savai
tę iki 4 dienų tenai, kur dirbama ma
žiau 4 dienų, .sutvarkyt apmo’ 
stogas ir uždraust neapmok 
stogas ir t.t.

Vie visi nusileidimai buvo 
suotino streiko pagelba; vien 
būt ir nevykdomi. Kapitalistinėse šaly
se paprastai būna taip: kada, darbinin
kai sujuda, jų priešai duoda v 
žadėjimų, bet juos vykdo tik sol, kol ko
va eina. Kada darbininkai nutyla, tai 
ir prižadėjimai tuoj lieka užrųiršti.

Klystų tas, kuris manytų, 
ninkai streikavo vien del ė" 
reikalavimų. Nors streiko metu ir buvo 
statomi visoki ekonominiai reįkalavimai, 
bet visuotinas streikas turėjo 
litinį pobūdį. Tai patvirtina 
vos Aidas.” Birželio 20 d. 
še: “Ketvirtadienį prie streik 
net tokių įmonių darbininkai, 
ku būdu negali skustis gauną mažą at
lyginimą, negalį pragyventi ir tt. 
pat “L.A.” priduria: “Gal būt jie tuo no
rėjo parodyt savo solidarumą.

Ne tik solidarumą norėjo parodyt; 
kaip rodo gauti iš Kauno daviniai, — vi
sa darbininkų kova birželio m 
vo tampriai surišta su kova p 
mą ir del sušaukimo Si 
išrinkto demokratiniais 
kova ėjo prie komunistų partijos vado
vavimo, bet joję dalyvavo darbininkai be 
partijų ir politinių nusistatymų skirtu
mų. Toj kovoj mezgėsi bendras darbi
ninkų frontas ir platus antifašistinis 
liaudies frontas. Toliau jis 
labiau tvirtėti.
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(Iš Drg. Earl Browderio Kalbos, Pasakytos Amerikos 
Jaunuolių Kongrese š. m. Liepos 4 d., Clevelande)

Jaunuolius ypatingai pa
liečia karo pavojus, kuris 
šiandien labiau gręsia negu 
1914 metais. Tai jaunuoliai 
yra skiriamas kanuolėm pa
šaras. Karo šunes rengiasi 
būtent juos paaukoti ant 
kapitalo godumo ir pelnų 
aukuro.

Mussolinio laimėjimas ka
ro Ethiopijoj, Hitlerio pa
siuntimas nazių armijų į 
Rheino kraštą ir krašto at- 
ginklavimas, sykiu Japoni
jos imperializmo plėtimasis 
Šiaurinėj Chinijoj—tai vis 
dalykai, kurie dar labiau 
ugdo ir smarkiną Europoj 
it Tolimuose Rytuose visas 
jėgas, grūmojančias grei
tai išsiveržt į naują pasau
linį karą. Tie fašistinių 
užpuolikų laimėjimai gręsia 
pavojum Francijai, Belgi
jai ir mažesnėms šalims vi
durinėj Europoj, taipgi So
vietų:) Sąjungai. Japonijos 
imperializmo plėtojimasis 
Azijoj darosi vis tiesesniu 
karo grumojimu prieš Jun
gtines Valstijas ir Angliją.

Pavojus daug maž lygiai 
gręsia Tolimuose Rytuose 
(iš Japonijos pusės) ir Eu
ropoj iš Hitlerio pusės.

Taikos išlaikymas darosi 
vyriausiu reikalu šiais lai
kais. O idant išlaikytu- 
mėm taiką, mes turime pa
žaboti fašistus, kurie už
puolančiai ir "atvirai/ trau
kia į karo kelią. Bet tai bū
tų nesąmonė kalbėti apie 
taikos apgynimą daugiau, 
negu mes turėsime sumobi
lizavę visą jėgų, kovojančių 
už taikos išlaikymą pasau
lyje, tokių jėgų, kurios už
kirstų kelią fašistiniams 
užpuolikams. Mes turime 
išvystyti tokias spėkas tai
kai palaikyti, idant fašisti
niai užpuolikai matytų, kad 
jie veikiausiai bus sumušti, 
jeigu pradės karą.

Kova už taikos išlaikymą 
yra kova prieš fašizmą ir 
kova už progresą. Jinai pa
deda darbininkų klasei ap
gint savo reikalus. Jinai 
padeda apginti savo nepri
klausomybę mažosioms ša
lims, kurių gyvybei gręsia 
karas kuo tiesiausiai. Ta 
kova gina reikalus pažan
gos ir visos žmonijos. Ir jei
gu taikos spėkos laimėtų, 
tai reiškia, kad fašizmas 
būtų baigtįnai sunaikintas 
ir užtikrinta galutinoji per

galė darbininkų klasei, tai
gi būtų užtikrinta ir laimė
jimas naujai visuomenės 
tvarkai—Socializmui.

Bet iki šiol dar nebuvo 
išvystyta gana pasipriešini
mo užpuolikų fašistų politi
kai. Darbininkų klasėje 
stokavo vienybės ir aišku
mo tuo klausimu. Antrojo 
(Socialistų) Internaciona
lo vadai atsisakė teikt mi
nias savarankiškam žmonių 
veikimui prieš karo ruošė
jus. Tie vadai visiškai at
sidėjo ant Tautų Lygos, ant 
savo kapitalistinių valdžių, 
ažuot daryt nepriklausomą 
masių veikimą svarbiausiu 
įrankiu taikai palaikyti. O 
Anglijos Darbo Partija net 
bažijosi, kad Vokietijos fa
šizmas esąs “nuoširdus”. 
Tuo būdu taikos judėjimas 
buvo silpninamas, o ne stip
rinamas. Iš antros pusės, 
daugelis kitų, kaip kad 
Norman Thomas, nors nu
traukė ryšius su Antruoju 
Internacionalu, tačiaus, at
metė visokią tikslią, prak
tišką politiką taikai palai
kyti. Jie virto sektantais, 
net kartodami didžiausias 
Antrojo Internacionalo klai
das, pavyzdžiui, reikalauda
mi išnaujo perdalint koloni
jas fašistų naudai.

Pasaulio žmonės trokšta 
taikos, ypač kiekvienos tau
tos jaunuoliai."' Mūsų (ko
munistų) politika siekia to, 
kad būtų suvaldyti karo 
kurstytojai kiekvienoj ša
lyj ir kad taikos jėgos visa
me pasaulyje veiktų bend
rai, išvien. Tatai mes iš
reiškiame šitokiu obalsiu: 
“Sulaikykime Ameriką nuo 
karo, sulaikydami pasaulį 
nuo karo.” Tuo būdu mes 
nutraukiame kaukę nuo He- 
arsto, Coughlino ir Liberty- 
lygiečių, kurie veidmainiš
kai šneka apie Amerikos 
laikymąsi nuošaliai nuo ki- 
tųkraštų, ale patys tikru
moj norėtų Jungtinių Vals
tijų jėgą nublokšti į vieną 
stovyklą su Hitleriu ir ki
tais karo rengėjais. Mūsų 
politika yra atkreipta ir 
prieš fašistus užpuolikus 
užsienyj ir prieš tokius gai
valus mūsų šalyj, kurie yra 
Hitlerio pagęlbininkai ir 
stengiasi įvesti fašizmą 
Jungtinėse Valstijose.

Mes komunistai sutaria-

me su Amerikos žmonių 
plačiais pageidavimais tai
kos, kaip kad tuos pageida
vimus išreiškia jų idėjos 
apie šios šalies bepusišku- 
mą (neutralumą). Tatai iš
reiškia ir mūsų obalsis, “Su
laikykime Ameriką nuo ka
ro, sulaikydami pasaulį nuo 
karo.” Bet šis obalsis sykiu 
parodo, kaip Amerika galė
tų būt ištikrųjų sulaikyta 
nuo karo. Mes aiškiname, 
jog tatai galima padaryt tik 
tuomet, jeigu visos spėkos, 
kurios pageidauja taikos 
Amerikoj, paduos ranką 
panašioms spėkoms visame 
pasaulyje kovoj už vieną 
tarptautinę taikos politiką. 
Taika yra nedaloma. Taigi 
ir kova už taiką negali apsi
riboti tik kurios nors vienos 
šalies sienomis.

Kovos už taiką negalima 
laimėti be jaunimo talkos. 
Jaunuoliai vaidins vieną iš 
svarbiausių vaidmenų kovoj 
prieš karą, kuris gali išsi- 
veržt bile momentu. Ameri
kos jaunimas yra daugerio
pai parodęs, kad jis yra

priešingas karui. Šią prieš
karinę nuotaiką mes turi
me suorganizuoti. Mes turi
me suprasti, kad taikos 
klausimas nėra vien klausi
mas suaugusiems išspręsti; 
tai yra klausimas ir jaunuo
liams ir visiems žmonėms 
Amerikoj.

Minėkite, kad jau nebus 
karas formaliai skelbiamas 
pirm jį pradedant. Jis šian
dien ar kitą metą prasidės 
be tokių senoviškų ceremo
nijų. Jis jau ne skelbiamas, 
o tiesioginiai užkuriamas 
plačiu, urmingu bombarda
vimu iš oro, su sproginiais 
ir padegančiomis dujų bom
bomis. Todėl juo labiau 
mes turime būt prisirengę 
visokioms galimybėms; juo 
labiau mes turime įtempti 
visas savo pastangas, idant 
sumobilizuotumėm ir sukel- 
tumėm plačiausias žmonių 
minias veikimui prieš karą, 
tokiam veikimui, kuris pa
stotų kelią karo rengėjų 
maršavimui, o sudrūtintų 
visas jėgas, linkusias suval
dyti fašistinius užpuolikus.

KELIAVIMAS SVETUR
priešingu jo prisiekto pareiški-Kas me^ tūkstančiai gyve

nančių Suv. Valstijose žmonių 
pageidauja aplankyti seną kraš
tą ir pasisvečiuoti su savo se
naisiais draugais ir giminėmis. 
Mažai Amerikoje apsistojusių 
imigrantų neketina kada nors 
vėl grįžti į savąjį kraštą. Bet 
kada ta diena jiems ateina, tai 
su kokiomis popieromis jie ke
tina vykti užsienyje ir keliauti 
svetur?

Čia vėl mes randame, kad 
Amer. pilietybė padaro svarbų 
skirtumą. Kaip tik vyras, ar
ba moteris, tampa piliečiu, jis 
arba ji gali gauti Amerikos pas- 
pbrtą, ir, jeigu vyksta užsienyj, 
tai keliauja su amerikonišku 
pasportu. Kadangi jau jie yra 
Amerikos piliečiai, tad jiems vi
sai nereikia nei svarstyti klau
simą ar vėl bus įleisti į Suv. 
Valstijas.

Ateivis, kitoj pusėj, neturi 
jokio patikrinimo, kad jis bus 
vėl įleistas. Jis keliauja‘savo 
šalies pasportu. Prieš jam ap
leidžiant Suv. Valstijas, jis gau
na sugrįžimo leidimą, šitas lei
dimas jam duoda teisę sugrįž
ti kaipo nekvotiniu imigrantu, 
bet jis turi prisilaikyti prie visų 
imigracijos įstatymo reikalavi
mų, tarpe šitų reikalavimų svei
katos reikalavimas yra labai 
svarbus. Paprastai, tokis atei
vis, jeigu ne perilgai išbūna iš 
šios šalies, vėl įleistas, bet vis- 
tiek yra atsitikimų, kur sugrįž- 
tantieji ateiviai nebuvo įleisti į 
Suv. Valstijas.

Sugrįžimo leidimas yra geras 
tik vieniems metams, jeigu pra
tęsimas negautas. Naturalizuo- 
tas pilietis gali apsilikti dvejus 
metus jo gimimo šalyje, arba 
penkius metus bile kitoje sveti
moje šalyje, be jokio užklausimo 
(ilgesnis išbuvimas laikytas

Paryžiaus moterys kovė ja už teisę balsuoti. Jos suruošė demonstraciją 
arklių lenktynių arenoj ir dešimčiai minučių sulaikė lenktynes.

mo, kuomet buvo naturalizuo- 
tas, jis tada prisiekė, kad keti
na nuolat apsigyventi Suv. Val
stijose.).

Keliavimas su amerikonišku 
pasportu palengvina sugrįžimą 
į Suv. Valstijas, bet senoje šaly
je gal turėjimas amerikoniško 
pasporto visai kitaip atsiliepti. 
Tenai jo senieji draugai ir gi
minės gal nesupras, kodėl tokis 
žmogus išsižadėjo savo šalį. Ko
dėl jis prisiekė ištikimumą ki
tai. Tuos visus klausimus pats 
Žmogus turi sau apsvarstyti.

Per visą apsistojimu užsieny j 
Amerikos, ^pilietis yra p'OĮ globa 
Amerikos vėliavos. Viena iš 
svarbiausių užduočių Amerikos 
konsulatų ir kitų diplomatinių 
ofisų, tai yra teikti visą galimą 
pagelba ir apsaugą jos pilie
čiams. Ateivis, kad nors ir gy
vena Suv. Valstijose per dau
gelį metų, negali reikalauti jo
kios apsaugos nuo amerikoniškų 
diplomatinių ir konsulinių at
stovų. Nelaimei pakilus jis turi 
kreiptis prie savo valdžios.

Taip pasitaiko, kad įstatymai 
kelių Europos šalių nepripažįs
ta teisę jų tautiečių pakeisti pi- 
lietystę. Turim atsitikimų, kur 
Amerikos naturalizuoti piliečiai 
buvo išrinkti kareivių tarnys- 
ton jų buvusių šalių. Nelabai 
senai Amerikos Suv. Valstijų 
valdžia užbaigė speciales sutar
tis su keliom šalim, po kurių 
sutarčių teisė naturalizuotis 
yra pilnai pripažinta. Kur tokių 
sutarčių nėra—pa v., su Lenki
ja, Italija, Francija, Vokieti
ja, Jugoslavija, Austrija, ir 
Rusija—tai Suv. Valstijų Vals
tybės Departmentas duoda per
sergėjimus naturalizuotiems pi
liečiams kurie ketina vykti už
sienyje ir kur naturalizuoti at
eiviai yra priverstinai prirašyti 
prie kareivių tarnystės, tai šita 
šalis protestuoja prieš tokius 
atsitikimus. Daugumoje atsiti
kimų, ypatingai taikoje, toki 
protestai yra pasekmingi. Atei
vio atsitikime tokių protestų 
negalima padaryti.

Naturalizuotas pilietis keliau
damas užsienyje turi lygų stovį 
su vietiniais gimusiais ameri
kiečiais ir taip ilgai, kaip jis 
turi Amerikos legališką paspor- 
tą, tai negal būt jokio klausi
mo kaslink jo sugrįžimo į Suv. 
Valstijas. Ateivis negali per il
gai apsistoti užsienyje, peš ga
li pamesti teisę vėl sugrįžti įiai- 
po nekvotinis imigrantas ir ras
ti, kad Amerikos durys jam 
uždarytos.

F. L. I. 5.

Męndon, N.Y.—Dvyniams 
Howard Smithui ir jo sese
riai Em. Stayman’ienei su
kako 84 metai amžiaus.
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Lietuvių Komunistų Veikla
Mūšy Kadru Svarba ir Jy Auklėjimas

(Diskusinis Straipsnis)

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras jau paskelbė 
būsimo Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimo dienotvarkį. 
Tarpe kitų klausimų mes 
turėsime ir auklėjimą 
mūsų kadrų—vadovaujan
čių draugų ir draugių.

Kadrų klausimas yra vie
nas iš svarbiųjų. Draugas 
Stalinas, pereitas metais 
kalbėdamas apie auklėjimą 
kadrų Sovietų Sąjungoje, 
pareiškė:

“Obalsis ‘kadrai viską nu
lemia’ reikalauja, kad mūsų 
vadovai rodytų didžiausio 
rūpestingumo delei mūsų 
darbininkų, ‘mažų’ ir ‘di
džių’, vis tiek kokioj srityj 
jie dirbtų, ir turėt ų aty- 
džiai juos auklėti, turėtų 
jiems padėti, kuomet jiems 
reikia pagelbos, juos padrą
sinti, kada jie padaro pasi
sekimo žingsnius, turėtų 
juos augštyn kelti...

“Mes, pagaliau, turime 
suprasti, kad iš viso esan
čio pasaulyje brangaus ka
pitalo, žmones ir kadrai yra 
kuo brangiausias, kuo dau
giausiai nulemiantis kapita
las.”

Draugas Stalinas, imda
mas Sovietų Sąjungą, įro
dinėjo, kad ten mašinų ba
do laikas jau senai pasibai
gė, kad jų yra pakankamai, 
kad dabar reikia tik lavin
tų, mokytų jėgų.

Tatai labai pritinka ir 
mums. Mes turime plačiau
sią dirvą mūsų veikimui, 
mūsų organizacijų auklėji
mui, spaudos platinimui, 
Komunistu Partijos narių 
kiekio didinimui, tik stoka 
pas mus prąlavintų jėgų, 
stoka tų pačių jėgų pa
skirstymo pagal jų tinka
mumą.

Stoka Kolonose 
Veikėjų

Važinėjant po lietuvių 
kolonijas, kur yra mūsų 
skaitytojų ir Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos bei kitų or
ganizacijų kuopų, dažnai 
tenka girdėti, nusiskundi- 

. mą:
—Pas mus nėra veikėju! 

Stoka patyrusiu draugų ir 
draugių! Neturime vadovų!

Ir reikia pripažinti, kad 
daugelis gan stambių kolo
nijų ir kuopų rymo, laikosi 
tik dėka vieno kito draugo 
ar draugės veiklai. Ir jeigu 
kas nors su tuom draugu 
atsitiko—mirė, ar išvažiavo 
tai jau būk tikras, lrnd ten 
mirs ir kuopa. Štai keli me
tai atgal Buffalo miesV 
buvo iš apie 20 nariu ALD 
LD kuopa. Mirė d. Gariso- 
nas. mirė ir kuopa. Tain at
sitiko ir dar keliose kolo
nijose. Aišku, kad kuopa 
laikėsi tik ant vieno draugo, 
kad daugiau mažų, bet la
bai svarbių veikėjų nebuvo 
išauklėta.

Mums stoka prakalbų ge
rų pirmininkų. Yra vietų, 
kad atvykęs kalbėtojas pat
sai turi persistatyti ir kal
bėti. Daugiausiai mūsų 
pirmininkai atsistoja ir pu
blikai tik kalbėtoją persta- 
to. O reikėtų, kad pirmi
ninkai mokėtų publikai per
statyti organizacijos svar
bą, nušviesti vietos padėtį, 
nupiešti vietos kuopos vei
kimą, gerai išgarsinti mū-

sų literatūrą. Mažai mes 
turime tokių pirmininkų. v

Mums stoka ir kuopose 
veiklių valdybų narių, kaip 
tai, gerų organizatorių— 
pirmininkų ir sekretorių. 
Stoka tinkamų literatūros 
platintojų. Vis tai “maži” 
veikėjai, bet jie yra labai 
svarbūs. Ant jų rymo visas 
kuopos veikimas. Stoka su- 
gabių dienraščių platintojų. 
Vajai parodė, kad mes tu
rime labai gabių, gerų vei
kėjų, bet jų mažai. Daugelis 
didelių kolonijų visai neturi 
gabių agentų, o lietuvių 
daug, daug būtų galima 
gauti naujų skaitytojų.

Stoka mums ir naujai be
silavinančių kalbėtojų. Ypa
tingai šioje srityje nesima
to naujų moterų kalbėtojų. 
Moterų kalbėtojų visai ma
žai teturime. Stoka gerų 
korespondentų. D ą u g e lis 
moka neblogai rašyti, bet 
nesiima už rašto; daugelis 
rašo per daugelį metų, bet 
nesistengia su gramatika 
susipažinti.

Daug dar turime nedatek- 
lių, bet turime ir gerų pliu
sų. Vietomis nauji iškyla 
veikėjai, kaip laikraščių 
platintojai, taip ir masinių 
organizacijų darbuotojai. 
Jie greitai ir sugabiai mo
ka reikalus tvarkyti. Kuo
pos ir laikraščių skaitytojų 
kiekis greitai paauga.

Mano supratimu, mūsų 
centrai nemažai stengėsi 
kadrų auklėjime padėti. Bu
vo leidžiama literatūra, ra
šyta ta tema dienraščiuose, 
siuntinėta mokyklėlių di
rektoriai. Man pačiam bent 
dešimt tokių mokyklėlių te
ko vadovauti. Patyrimas ro
do, kad stoka pas drauges 
ir draugus savimi pasitikė
jimo, per šaltas atsinešimas 
į savitarpinio lavinimosi 
reikalus. Žinoma, buvo sto
ka ir gerų patarimų, gerų 
vadovėlių, permažai buvo ir 
mūsų dienraščiuose už tai 
rašyta.

Nepaisymas Narių
Dažnai viena ar kita kuo

pa nupuola nariais. Pa
klausk kodėl, tai gauni at
sakymą: “Išsibraukė, neno
ri prigulėti.” Patyrimas ro
do, kad dažnai draugai or
ganizacijos narius neužtek- 
tinai įvertina, nebando juos 
perkalbėti, kad pasiliktų 
organizacijoje, nepadeda

jiems prasilavinti ir supras
ti organizacijos svarbą. 
Draugas Stalinas toje pat 
prakalboje pareiškė:

Taigi, draugai, jeigu mes 
norime sėkmingai .nugalėti 
badą (stoką) kadrų ir pada
ryti, kad mūsų šalis turėtų

tęs,. kovoti už kiekvieną 
simpatiką ir tuom pat lai
ku jieškoti naujų narių, 
naujų skaitytojų, naujų tal
kininkų—pagelbininkų. Drg. 
Stalinas savo kalbą baigė 
taip:

“Atminkite, draugai, tik 
tie kadrąi yra geri, kurie 
nebijo jokių sunkenybių, 
kurie nesislapsto nuo sun
kenybių, kurie, priešingai, 
eina pasitikti sunkenybes,

yu, mu našų Mm, euivių kad jag nugaKtų ir praša. 
tinkamą skaičių ta *U’:'' ’ l lintų. Tik kovoje su tikro- 
tai pirmoje vietoje turime mis sunkenyb5mis tegalima 
išmokti branginti žmones, „llkQ.ti iro,i,.„o »
branginti kadrus, branginti 
kiekvieną darbininką, galin
tį atnešti naudos bendram 
mūsų idealui.”

Štai nuo ko mes mes tu* 
rime pradėti. Kovoti už na
rių prasilavinimo pakėlimą, 
kovoti už kiekvieną narį, 
kad jis neapleistų mūsų or
ganizacijas, kovoti už kiek
vieną skaitytoją, kad jis ne
nustotų mūsų spaudą skai

nukalti tikruosius kadrus.”
Manau, kad ir mūsų su

važiavimas suras būdus, 
kaip išauklėti daugiau ir 
gabesnių “didelių” ir “ma
žų” veikėjų—kadrų, kaip 
pakelti pas šimtus mūsų 
draugių ir draugų norą 
prasilavinti, pasimokyti, pa
sidaryti gabesniais, drąses
niais ir lankstesniais kovo
tojais už mūsų visų bendrus 
siekius. D. M. šolomskas.

Didžiojo Rašytojo 
Laidotuvės

Birželio 20 d. profesinių 
sąjungų name, pusiau tam
sioj Kolonų salėj, ant rau
donai apdengto pastolo sto
vėjo metalinė urna. Aplink 
taip daug buvo vainikų, kad 
urna, rodėsi, apaugo žydin
čiu darželiu iš rausvų ro
žių, gelsvų lelijų ir daug ki
tų gėlių. Plačios aukštos 
palmos .tamsiai žaliavo prie 
pastolo kompų. Tarp paimu 
žemai prie pastolo, ant ku
rio ilsėjosi A. M. Gorkio 
pelenai urnoje, stovėjo juo
dai aptaisytas jo paveikslas.

Čionai, prie šitų namų iš 
pat ryto ėjo nesuskaitomos 
žmonių minios. Liūdnos lai
dotuvių maršų melodijos 
skambėjo salėj. Žmonės 
liūdni, nulenkę apnuogintas 
galvas ėjo salėje pro šalį 
urnos. Kas nešė vėliavą, 
lenkė ją. Moterys verkė. 
Vaikai glaudėsi arčiau vie
nas prie kito ir stipriai lai
kėsi už rankučių.

Žmogus, kurio atmintį 
gerbė, buvo didžiu savo 
liaudies sūnumi, ir jai. pa
šventė jis savo meilę. Da
bar liaudis pagerbė savo iš
tikimo sūnaus atmintį. Mi
nioje, kuri ėjo pro šalj, bu
vo balti, pražilę seneliai ir 
berniukai, pasirišę raudo
nus kaklaraiščius, kiemsar
giai su baltais priekaiščiais 
ir Raudonosios armijos ka
pitonai, jaunos mergaitės 
su Vorošilovo šaulių ženk
leliais ir susikūprinę sene
lės, milicionieriai ir studen
tai, valgyklų oficiantai ir

mokytojai, kompozitoriai ir 
kolchozninkai, akademikas 
Kistekovskis ir senas Sor- 
movos darbininkas T. G. 
Tretjakovas su ordenu ant 
krūtinės, tramvajų konduk
torės ir jaunuoliai mokslo 
vadovėlius nešini, namų šei
mininkės ir fabrikų direk
toriai, lakūnai ir biblioteko- 
riai. Jie ėjo, 'apšviečiami 
jupiterių spinduliais, ėjo ty
lomis.

Nustatytu laiku keitėsi 
garbės sargyba. Sargyboje 
stovėjo Gorkio'draugai, pa
žįstami, guodotojai ir ger
bėjai. Sargyboje stovėjo ra
šytojai, kuriems Gorkis bu
vo ir tėvu ir mokytoju. Gar
bės sargyboje stovėjo są
junginių respublikų atsto
vai. Stovėjo darbininkai, 
kolchozninkai, inteligentai- 
skaitytojai ir kovos drau
gai. Garbės sargyboje sto
vėjo rašytojai A. Tolstojus, 

Vs. Ivanovas, Kiršonas, Fa- 
dejevas, Demjan Biednyj, 
Gladkovas, Fedinas, čukov- 
skis, Lebedinskis, Seifulina, 
ir daug kitų. Stovėjo fabri
ko “Bogatir” darbininkai ir 
iš Kalinino miesto audėjai, 
Leningrado delegacija ir 
Kelių susisiekimo komisa
riato darbininkai. Štai eina 
i garbės sargybą Andrius 
Parfenovičius Vasiljevas, 
76 metų senelis su ilga žila 
barzda. Tai senas Gorkio 
draugas. Jie susitiko 48 me
tai atgal stotyje Kruta ja, 
kur Andrius Vasiljevas bu
vo vagonų prižiūrėtoju, o

Grupė Marseiles (Francijoj) miesto darbininkų po to, kai jie laimėjo sa
vo streikų.

Aleksejus Peškovas (Gor
kis) — sv’ėrėju. Vasiljevas 
keletą metų atgal gavo iš 
Gorkio laišką ir vis ruošėsi 
su juo susitikti. Ir štai liūd
nas susitikimas — Profsą
jungų namo Kolonų salėje.

Į salę pe pertrūkio neša 
vainikus. Nuo kolektyvų ir 
atskirų draugų, nuo miestų 
ir ištisų respublikų. Neša 
'vainikus įvairiomis kalbo
mis—francūzų, anglų, vo
kiečių, ispanų. Vainikus nuo 
Romen Rolando, Andre Gi
do, nuo Lui Aragono, nuo 
kinų revoliuc., nuo Jauni
mo Kominterno, nuo anti
fašistinės moterų organiza
cijos.

Salėje pasirodo draugai 
Dimitrovas, Chruščiovas, 
Gamarnikas, Bulganinas; 
eina paskui juos Andre Gid 
ir Lui Aragon.

17 vai. 30 min. į garbės 
sargybą stojasi draugas 
Stalinas. Greta su juo—d. 
Molotovas. Priešais—drau
gai Kaganovičius ir Ordžo- 
nikidze.

Kada buvo nuimta pas
kutinė garbės sargyba, drg. 
Stalinas, Kaganovičius, Or- 
džonikidzė, Miko j anas, Ču- 
baris, Andrejevas, Ždano- 
vas ir Ježovas pakėlė urną 
ir orkestrui griežiant “In
ternacionalą” palengva iš
nešė ją iš Kolonų salės. Pa
skui juos ėjo Gorkio gimi
nės ir artimi draugai, vy
riausybės nariai, Sovietų ir 
kitų šalių rašytojai, visuo
menės veikėjai.

Raudonojoj aikštėj susi
rinko dešimtys tūkstančių 
darbo žmonių. Pastačius ur
ną ant aukšto pastolo prie
šais Lenino mauzolėjų buvo 
atidarytas trauro mitingas, 
kuriame kalbėjo draugai 
Molotova^, Bulganinas, Ale
ksejus Tolstojus ir Andre 
Gid, kuris kalbėjo francūzų 
kalba.

Kada pasibaigė trauro 
mitingas, Raudonojoj aikš
tėj skambėjo “Internaciona
lo” balsai. 18 vai. 45 min. 
partijos ir vyriausybės va
dovai nusileido nuo mauzo- 
lėjaus ir nužygiavo prie ur
nos. Pakėlė ją ir nešė prie 
Kremliaus sienos. Priešaky
je ėjo draugas Stalinas ir 
Aleksejus Tolstojus. Paskui 
juos — draugai Molotovas, 
Kaganovičius, Ordžonikid- 
zė, Miko j anas, Čubaris, 
Ždanovas, Ježovas, Dimit
rovas, Chruščiovas, Bulga
ninas.

Priešakyje rašytojas Vs. 
Ivanovas ant raudonos pa
galvės nešė Lenino ordeną 
—augščiausia dovaną, kuria 
sovietų valdžia pažymėjo 
savo mylimą rašytoją.

18 vai. 47 min. urna tano 
įmūryta į sieną. Griaudžia 
daug kartu pakartojami ka- 
nuolių saliutai. Orkestrai 
griežia “Internacionalą”. 
Senoj Kremliaus sienoj, 
greta su Kirovo ir Kuibi- 
ševo pelenais, palaidoti ir 
didžio rusų rašytojo, genia
laus žodžio menininko, atsi- 
davusio darbo žmonių drau
go ir kovotojo už komuniz
mą—Maksimo Gorkio pele
nai.

tiems, kurie ir taip turtingi. O 
ką gauna darbininkai ? Beveik 
nieko.

Tegul Lawrence darbinin
kai atmins, kada vėl ateis rin
kimai. Jeigu taryboje būtų 
darbininkų atstovai, tai jie 
šelptų darbininkus, o ne kapi
talistus. ,

Lawrence progresyvės mo
terys gerai pasidarbavo del 
“Laisves” pikniko, kuris įvyko 
liepos 4 d. Jos suaukojo po 
25 centus ir nupirko kalaku
tą, kuris buvo išleistas ant lai
mėjimo ir davė $23 pelno. Tos 
drauges gražų darbą atliko 
del darbininkiškos spaudos, 
čia paduodu ir vardus, kurios 
prisidėjo su kvoderiu :

R. Čuladienė, Z. Lenkaus
kienė, Gradauskienė, Karpa- 
vičienė, V. Taraškienė, A. ču
ladienė, V. Krasauskienė, M. 
Dvareckienė, V. Zulzienė, O. 
Veckienė, O. Butėnienė, L. 
Gross, K. Bulatienė, F. Kodie- 
nė, Tamašauskienė, J. Krali- 
kauskienė, M. čuladienė, J. 
Aleksonienė, M. Petrukevičie- 
nė, M. Milvidienė, Vasilienė 
ir J. Šlaivienė.

Susi-Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 125 kuopos susirin
kimas įvyks liepos 26 d., 1 v. 
po pietų, L. U. Kliubo svetai
nėj. Visi mariai ir narės daly
vaukite ir būkite laiku. Nori
me greitai susirinkimą atlikti, 
idant po susirinkimo visi ga
lėtumėte važuoti, kur kas no
rite. Turėsime svarbių klausi
mų susirinkime aptarti.

Visų kolonijų, o ypač Law
rence, lietuviai rengkitės at
važiuoti į Maple parką rugpjū
čio (Augusto) 9 d., nes įvyks 
didelis ir gražus piknikas. Jį 
rengia lietuviai komunistai. 
Tai bus piknikas visos Naujo
sios Anglijos. Dainuos visos 
Naujosios Anglijos vyrų cho
rai, 
ma.

Abelnai bus gera progra- 
Bus geri kalbėtojai.

L. K. Biuras.

Baltimore, Md.
.Labai rimtai Maryland val

stijos Komunistų Partijos or
ganizacija rengiasi prie prezi
dentinių rinkimų kampanijos. 
Oficialiai kampanija bus pra
dėta su didžiuliu partijos pik
niku, kuris įvyks liepos 26 d. 
Greenwood Electric parke, 
Catonsville, Md. Manoma į šį 
pikniką sutraukti kelius tūks
tančius žmonių.

Pikniko tikslas: duoti Bal- 
timores ir visos Maryland val
stijos žmonėms gražiai ir link
smai laiką praleisti ir sukelti 
pinigų padengimui rinkimų 
kampanijos kaštų. Rinkimų 
kampanijos išlaidos bus dide
lės, nes ji, rinkimų kampanija, 
bus varoma labai plačiu maš
tabu. štai, rugpjūčio 11 d. bus 
surengtas masinis mitingas, 
kuriame kalbės Komunistų 
Partijos kandidatas į vice-pre- 
zidentus James W. Fordas. 
Kiek vėliau, spalių 18 d., Bal- 
timorėje kalbės partijos 
didatas į prezidentus, 
Browder.

Šiame piknike kalbės 
Dixon ir Frank Scott,
timorės Jaunimo Teatras išpil
dys dailės programą.

Komunistų Partija kreipiasi 
į Baltimorės lietuvius ir jų 
darbininkiškas o r g anizacijas 
padėt padaryti šį pikniką tik
rai didele darbo žmonių ir vi-

kan-
Earl

Earl
O Bal-

Puslapis Trečias .

Lawrence, Mass
Miesto konsulis arba taryba 

susideda iš tikrų sorkininkų. 
Savaitė atgal paskelbė, kad ji 
dar tebeišmoka tiems, kurie 
nukentėjo nuo potvynio. Bet 
kokiems nabagėliams jinai 
moka? štai pavyzdys. George 
L. Gage yra anglies “dyleris” 
ir jam išmokėjo $583.32. 
Electric ir Gas kompanijai iš
mokėjo $803.93.

Ponai valdininkai moka

sų pavergtųjų demonstracija 
už savo klasės partiją ir rei
kalus. Baltimorietis.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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. 
Tek: Glenmore 5-6191

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medy,Ne 

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y,

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frpntus.

Kreipki tSs

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103
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CAMP HYGIOLOGY
VEGETERIONEKA SVEIKATOS KEMPE

Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias į sveikatą
Tennis, Base-Ball, maudynės, laiveliais važinėjimaisis ir tt., 

fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.
Vieta prie Hudson upės, 40 mylių nuo miesto

Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.
Vaikam $10.00 i savaitę.

Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639
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ALDLD REIKALAI
ALDLD 1 5-to A p s k r ičio 
fhismetinės Konferencijos 

Protokolas

te

P. Boiką, J.
K. Lapinską, 

peržiūrėjimo 
eilė draugių ir 

savo mintį

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 15 
Apskričio pusmetinė konfe
rencija įvyko birželio 28 d., 
1936 m., draugų Kasparaučių 
name, 636 Samuel St., Youngs- 
totvn, Ohio.

Konferenciją atidarė aps
kričio organizatorius P. Ne- 
mura 10:30 vai. ryto, paskir
damas į mandatų komisiją 
šiuos draugus: 
Kasparaučių, 
Laike mandatų 
buvo pakviesta 
draugų išreikšti
apie mūsų organizacijos už
duotis.

Mandatų Komisijos 
Raportas

22 kp., Cleveland, Ohio, 
delegatai: E. Raulušaitienė, 
Raulinaitis, A. Yakaitis, 
Mažeika, B. Plungienė ir M. 
Valentą (pastarosios dvi ne
pribuvo). •

51 kp., Middlefield, Ohio, 
3 delegatai: A. Rubienė, J. 
Flickers, A. Plikunieriė (pas
taroji nepribuvo).

57 kp., Corleto, Ohio, 4 de
legatai: E. Sklerienė, M. Jo- 
zaponienė, P. Karulis, P. Boi- 
ka.

90 kp. Youngstown, Ohio, 3 
delegatai: F. Danielis, M. 
Skistimas, J. Kasparaučius.

190 kp., Collinwood, Ohio, 
5 delegatai: P. Nemurienė, 
M. Lapinskienė, P. Nemura, 
K. Lapinskas, A. Samuolis 
(pastarasis nepribuvo).

Dalyvauja 5 kuopos 
delegatų. Suteiktas 
džiantis balsas apskr. 
teto nariams. Viso su
džiamais balsais dalyvauja 22 
ypatos. 59 kp., Akron, Ohio, 
neprisiuntė delegatų, nė ra
portų apie jos veikimą.

Konferencijos pirm įninku 
t-------------------------- :--------------------------------------

6

šu 17 
spren- 
komi- 
spren-

skričio ižde su 1 d. birželio 
lieka $36.47.

Diskusuota moterų komite
to nusiskundimas, kad apskri
čio komiteto nariai jas varžo, 
neduoda pilnos laisvės aukoti 
pinigus, kur jos nori. Nutarta, 
kad moterų komitetas perduo
tų visus pinigus į apskričio iž
dą.

Skaitytas konferencijai pa
sveikinimo laiškas nuo centro 
sekretoriaus D. M. šolomsko. 
Apskričio pikniko raportas 
priimtas su pagyrimu gaspa- 
doriams. Pelno liko $38.57.

Kuopų Raportai
kp., Cleveland, Ohio, 
turi 66, užsimokėjo už 
metus 22, vienas užsi-

$8.50, darbininkų
paaukota $8.40.

neturėjo, ižde turi

Middlefield, Ohio,

tarpe moterų yra neblo- 
Nors ir yra trukumų, bet 
būtų kitos komiteto na- 

veiklesnes, veikimas eitų

išrinkta F. J. Madison; re
zoliucijų komisijon: J. Kaspa
raučius, P. Boika ir P*. Nemu
ra. Dienotvarkis skaitytas ir 
priimtas vienbalsiai. Metinės 
konferencijos protokolas skai
tytas ir priimtas vienbalsiai. ,

Apskričio Komiteto 
Raportai

Organizatorius savo rapor- 
pranešė, kad kuopų veiki

mas yra nelabai geras. Laike 
vajaus naujų narių gavime 
didžiuma kuopų visai nieko 
neveikė, nors galėjo ir turėjo 
progų prirašyti naujų narių į 
mūsų organizaciją. Taipgi pa
žymėjo, kad del laiko neturė
jimo kol kas nebuvo galima 
naujų kuopų suorganizuoti. Be 
suminėtų trukumų, apskričio 
komitetas ir kuopos atliko ne
mažai naudingų darbų darbi
ninkų reikaluose.
Moterų Komiteto Raportas

Draugė J. Bagdonienė savo 
raporte pažymėjo, kad veiki
mas 
gas. 
kad 
rėš
geriaus. Turėjo surengę pami
nėjimą moterų dienos, prakal
bas ir šokius, parengimas bu
vo pasekmingas, pelno liko 
virš $20.

Balandžio 25 d. turėjo šo
kius, pelnas buvo skiriamas 
gegužės pirmai dienai ir Tom 
Mooney. Padėkos laiškas skai
tytas nuo Tom Mooney už ap- 
laikytus $9 jo paramai. Turė
jo vieną moterų susirinkimą, 
kur diskustiota lietuvių darbi
ninkių reikalai.

Finansų Sekretoriaus 
Raportas

Apskritys turėjo įplaukų 
per šį pusmetį tik narinių mo
kesčių nuo 51 kp. už 27 na
rius $1.35.

Išlaidos: išaukota įvairiem 
darbininkų reikalam $10, ap-

22 
narių 
šiuos 
mokėjo !Už 1935 m., 3 atsikė
lė iš 57 kp. Literatūros išpar
duota už 
reikalamas 
Parengimų 
$5.46.

51 kp.,
narių turi 27, visi yra pasimo- 
kėję už šiuos metus. Susirin
kimai įvyksta reguliariškai kas 
mėnesis. Turėjo surengę pikni
ką kuopos naudai, darbininkų 
reikalams išaukota $11, pirkta 
vienas Šeras dienraščio “Vil
nies“ bendrovės. Kuopos su
manymu ir narių pasidarbavi
mu tapo suorganizuota LDS 
jaunimo kuopa kuopos ribose. 
Ižde turi $11.22.

57 kp., Corleto, Ohio, na
rių turi 35, naujų narių gauta 
3, persikėlė į 22 kp. 3 na
riai, užsimokėjusių už 
metus yra 2Q, išplatinta 
.egzempliorių 
lendoriaus,
ninku reiks 
$22.92, ižde turi $47.95. Pa
rengimų kuop 
jo vieną.

90 kp., Yo 
narių turi 20 
Youngstown, 
gauta. Kuopa 
riai dalyvauja darbininkiškam 
ir politiniam 
ninku reika 
•$3.75, ižde ti

190 kp., C

šiuos 
15 

darbininkų ka- 
vairiems darbi- 
lams išaukota

os naudai turė-

ungstown, Ohio, 
, vienas apleido, 
naujų narių ne- 
ir pavieniai na

judėjime, darbi- 
lams paaukota 
ri $17.
Dllinwood, Ohio,

PIKNIKAS
Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuvių Organizacijos

Naudai Dienraščio
LAISVES”

Nedėlioję ! /C Rugp.-Aug.
1936 1936

Old Cider Mill Grove
Valix Hall Rd. (arti Burnett Ave.), Union, N J

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 25c
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center, 
kite Union btisą (žalias), kuris jus nuveš iki Vaux Hall Rd.- Išli 
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”. Automob 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus pai

------E

. Im- 
pkite 
•iliais 
rkas.

narių turi 64, naujų narių 
negauta, užsimokėjusių už 
šiuos metus yra 22. Parengi
mu kuopos naudai turėta 2 ir 
vieną teatrą-balių “Daily Wor
ker” naudai. Išplatinta 30 
eg. Darb. Kalendoriaus, iš
aukota darbininkų reikalams 
$27.30, ižde turi $10.62. Kuo
pa ir jos atstovai dalyvauja 
įvairiuose darbininkų judėji
mo reikaluose.

Daug diskusuota ant kuopų 
raportų. Po diskusijų, nutarta 
reikalauti iš centro, kad neim
tų įstojimo mokesčių iki pa
baigai šių metų.

Nutarta del pravedimo Odi- 
desnes agitacijos už mūsų or
ganizaciją, kad kiekviena kuo
pa būtinai turėtų du kores
pondentus, kurie nors sykį į 
mėnesį parašytų į mūsų spau
dą apie kuopos veikimą.

Nutarta, kad kuopos atei
nantį sezoną dėtų pastangas 
turėti lavinimos vakarus, pa
skaitas iš žurnalo “Šviesa” ir 
taip toliau.

Nutarta paraginti Cleveląn- 
do kuopas, kad ateinantį 
zoną darbuotųsi visos trys 
vien, surengiant nors porą 
rų teatrų-balių.

Nutarta paaukoti sekamai:
Lietuvos politkaliniam $5; 

dienraščio “Vilnies” popieros 
fondui—$5; Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo Clevelan- 
do distriktui—$2.50; Komu
nistų Partijos rinkimą kampa
nijos fondui—$2.50; Amerikos 
Jaunimo Trečiam Kongresui —

o

senis ir gerai atrodo.

Lawrence piliečiai užsiregis
truokite šiomis dienomis: lie
pos 28-30, rugpjūčio 1, 4, 6. 8, 
11, 13, 15, 18, 20, ir 22. Raš
tinė atdara nuo 1 ligi 5 vai. 
ir nuo 7 ligi 9 vai. vakare.

Užsiregistruokite, kad galė
tumėte 
Taipgi 
suokite 
datus,
republikonams arba. kitiems 
darbininkų priešams.

tūkstančių į gatvę išeina, tai 
ta pati valdžia su policija 
daug švelnesnė pasidaro ir be 
didelių maldavimų pasiūlo sa
vo pagelbą ir ant gatvių tęan- 
sportaciją, visą bildesį sustab
do,

Tą dieną bus traukimai laimė
jimų. Laimingų bus net 11 
ypatų.

J. J. Bakšys,
Korespondentas ir sekretorius.

se- 
iš- 

ge-

Priimta šios Rezoliucijos
Abelnais darbininkų reika

lais, Angelo Herndon, Scotts
boro jaunuolių, Tom Mooney, 
Lietuvos paliuosavimo klausi
mu, užgirtas Amerikos Lietu
vių Kongresas Atsteigti De
mokratines Teises Lietuvoj ir 
ALDLD veikimas, užgirtas ir 
pasveikintas Amerikos 
mo Trečias Kongresas.

Metinė konferencija 
ta laikyti ne vėliaus,
sausio 15 d., 1937 metąis, Col- 
linwoodo kuopos ribose. Kon
ferenciją pirmininkas uždarė 
4 :30 vai. po pietų. ' i

Laike vakarienės, kurią pa
gamino Youngstowno kuopos 
gaspadinės, aukų surinkta 
$12.35. Aukos pavesta sunau
doti Youngstowno kuopos nuo
žiūrai.

Konf. Pirm. F. J. Madison,
Sekretorius J. Rudis.

Jauni-

nutar- 
kaip

Lawrence, Mass
Trumpos Žinutes \ ;

Herman Arlitt, senis 67 me
tų, ' iš Methuen, Mass., 132 
Hampshire Road, pargryžo at
gal į savo gyvenimą. Jis pa
darė 4,000 mylių kelionę į 
New Orleans ir atgal su dvi
račiu. Senis vis tiek rizikau- 
nas: turėjo kojomis gerai pa- 
mindyti.

Jaunuolis Theodore Czu- 
mackis, 18 metų amžiaus, 200 
Park St., pergeltai važiavo 
mašina, darydamas 60 mylių 
į valandą. Tapo suareštuotas 
ir nubaustas pasimokėti $15. 
Jaunuolis verkia ir prašo teisė
jo, kad jam dovanotų, nes ne
turįs iš ko pasimokėti už lek
cijas savo mokytojai, pas ku
rią jis ima muzikos lekcijas.

Tai bus tikras vyrų čhdrų 
kontestas. feengia Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcija rug
pjūčio 9 d. Maple Parke, Me
thuen, Mass. Dalyvaus visos 
Naujosios Anglijos chorai.

Vyrai, gerai lavinkite bal
sus. Bus penki teisėjai,/kurie 
išneš nuosprendį, kuris vyrų 
choras geriausia dainuoja ir 
laimės dovaną.

Publika turėtų skaitlingai 
suvažiuoti.

John L. Smith; 555 Haver
hill St., skaitomas seniausias 
šio miesto gyventojas. Jis ap- 
vaikščioja 100 metų sukaktu
ves ir dirba sayb darže po 7 
valandas į dieną. į j Dar tvirtasi >

balsuoti rinkimuose, 
atėjus rinkimams bal- 
už darbininkų kandi- 

neduokite savo balsų

“Laisvėj e” tilpo vardai 
Lawrence draugų, kurie par
davinėjo “L.” pikniko tikie- 
tus, bet nebuvo vardo vieno 
draugo, kuris irgi gerai darba
vosi, tai yra, Ch. 'Zuis. Jis 
pardavė už $3.15. Ogi atsi
minkite, kad šis draugas ne
priklauso prie mūsų organiza
cijų, o tik yra geras simpati- 
kas ir niekados neapleidžia 
mūsų parengimų.

Drg. V. Akstiną, L. U. Kliu- 
bo gaspadorius, žymiai taiso
si—gyja. Tai linksma girdė
ti. Velijame greitai šugyti ir 
vėl su draugais dalyvauti kliu- 
be.

s u si r go, 
gyvena 
Draugė

Draugė Juškienė 
turėjo operaciją. Ji 
po num. 8 Wells St. 
Juškienė visada atsilanko į
mūsų p a r e n g imus. Katros 
draugės pažįstate, aplankyki
te ją. Korespondentų Biuras 
velija draugei greitai pasveik
ti.

Mirė Martynas Lukševičius, 
senas farmerys. Savo ūkį tu
rėjo Mėthuene. Dar nelabai 
senas žmogus buvo ir galėjo 
gyventi, bet pusėtinai išsiger- 
davo, todėl gal ir sveikata iš
sisėmė. Nepriklausė prje 
ganizacijų ir nelankydavo 
rengimų.

or- 
pa-

su-Lawrence Water Supply 
pėrintendentas bėdavoja, kad 
negauna vandens. Sako, kad 
vanduo sumažėjo ant 10,000, 
000 galionų. Yra pavojus, kad 
gali vandens pritrūkti.

L. K. Biuras.

San Francisco, Calif
Šių metų liepos 5 diena su

ėjo du metai, nuo “Kruvino 
Ketvergo”, nuo nužudymo 
dviejų darbininkų Niek Bdr- 
doiše ir Howard Sperry, kurie 
buvo San Francisco policijos 
nužudyti 1934 metais laike 
San Francisco Laivakrovių Ge- 
neralio Streiko.

Jų atminčiai, tą vietą, kur 
jie nužudyti pasriuvę kraujuo
se gulėjo, laivakrovių sargai 
saugojo visą dieną- vainikais 
nuklotą. Daugelis iš dalyvių 
nemanė, kad visų unijų na
riai dalyvaus (nes buvo 2 die
nos šventa), bet unijos apsi- 
vienijo į Jūreivių Federaciją. 
Paskirtu laiku išėjo į Market 
gatvę veik nuo Embarcadero 
iki Civic Centro su virš trisde
šimt tūkstančių darbininkų ir 
karo veteranų. (H. Sperry bu
vo pereito karo veteranas). 
Market gatve maršavo po va
dovybe Harry Bridges. Pir
ma procesijos lavonų vietoje 
važiavo du trokai pilni vaini
kų nuo įvairių organizacijų 
(nuo Tom Mooney ir buvo 
vainikas), kas pridavė dau
giau liūdesio ir atrodė į tikras 
laidotuvep.

Į Civic Centrą dar daugiau 
susirinko darbininkų. Po pra
kalbų iš Qivic Centro vainikus 
nuvežė ant jų kapų, tuo ir 
pasibaigė tą nepamirština liū
desio diena.

Policija prisiuntė dvyliką 
dolerių del vainiko, bet laiva- 
kroviai, kaip 1934 metais, taip 
ir šį kartą atsisakė priimti jų 
kruviną auką.

Taip,, draugai, “vienybė— 
galybė!” ir nenorinčiam įma
toma. Pereitą gegužės darbi
ninkai pasirodė gatvėj neskait
lingai, miesto valdžia su poli
cija nekreipė į tai atydos, bet 
kada darbininkai dešimtimi

Nors čia lietuvių mažai ran
dasi, bet mes galime pasidi
džiuoti su savo delegatais. 
Draugė Karosienė atstovavo 
mūsų A.L.D.L.D. kuopas Ame
rikos Lietuvių Kongrese. Da
bar draugė Mugienienė rengia
si važiuoti, kaipo delegatė, 
išrinkta nuo valgyklų aptar
nautojų, į Rochesterį, kur at
sibus jų konvencija augusto 
mėnesį, prieš pat L.D.S. Sei
mą. Drąugė Mugienienė at
stovaus mūsų Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopas 
Seime. Tai puikus įvykis del 
Oakland ir San Francisco lie
tuvių.

Montreux, Šveicarija. — 
Devynių šalių atstovų kon
ferencija vienbalsiai nuta
rė leist Turkijai apsigink- 
luot Dardanellų perlają tarp 
Juodųjų ir Viduržemio jū
rų.

Pacific.

Worcester, Mass

Tcl. StaRir 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko liepos 7 d. 
Prisirašė 8 nauji nariai, di
džiumoje jaunimas. Smagu 
matyti draugiją augant. Šia
me susirinkime nutarta turėti 
vajų per du mėnesiu del jau
nuolių nuo 16 iki 20 metų am
žiaus. Nebus jokio įstojimo, 
tik turės pasimokėti mėnesines 
duokles už šešis mėnesius. To
dėl dabar tėvai, kurie turite 
jaunuolius, vaikinus ar mergi
nas, paraginkite prisirašyti 
prie mūsų draugijos.

Šis susirinkimas buvo pusė
tinai ilgas. Mat, buvo direkto
rių rekomendacija, kad ne- 
randavoti parko svetimtaučių 
draugijoms, partijoms bei kliu- 
bams. Ta rekomendacija pra
ėjo didžiuma balsų. Tokiu 
būdu, katrie ir buvo užsire
gistravę parką iš pavasario, 
negaus parko. Tas padarė 
daug nesmagumo su Komunis
tų Partijos pikniku, kuris tu
rėjo įvykti rugpjūčio 1-2 die
nomis.

Tai dar pirmas toks drau
gijos tarimas padarytas laike 
18 metų nuo įsisteigimo Olym
pia parko. Trynimasis, bruzdė
jimas tarpe narių pusėtinai 
didelis, nesmagumo prisidarė
me. Kam iš to bus naudos, at
eitis parodys.

Draugija nutarė surengti 
didelį pikniką rugsėjo 5-6-7 
dienomis. Tai bus paminėjimas 
10 metų sukaktuvių nuo susi
vienijimo Lietuvos Sūnų Drau
gijos su Apšvietos Bendrove. 
Bus duodamos didelės dovanos 
už įžangos tikietukus. Taipgi 
būs sporto ir dailės programa. 
Tddel visi pasižymėkite tas 
tris dienas, o ypač 7 dieną.

BERN. J. SHAWKONIS
(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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— 7.7
• 110 East 16 Si, N. Y.

Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.
MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

prieinamesne kaina,7 negu kitur dabartiniu laiku.
A. M; KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

.—t. , , -r

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai. z \

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.
Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 

kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimįatas.
Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamū antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N; Y. Tel. Catškill 8&0F-1

Mi. •• 7 *. ; ' ’ ............................................................................. ' ,,,f. ,
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Antradien., Liepos 21, 1936 Puslapis Penktas
t

Pittston, Pa ninku būtinas reikalas rūpin
tis palaikymu darbininkų 
svetainės šiame mieste.

Iš Bedarbių Judėjimo
Liepos 12 d. buvo šaukiamas 

masinis bedarbių susirinkimas 
2 vai. po pietų. O 7 vai. vaka
re įvyko susirinkimas Workers 
Alliance. Man ’neteko būti po
pietiniam susirinkime, nes neži
nojau, kad įvyks. Bet vakari
niam susirinkime dalyvavau. 
Buvo susirinkęs nedidelis būre
lis bedarbių, 
me, kad jie 
susirinkime, 
gerai ir visi 
klausėsi.

Ant rytojaus pasirodo 
raščiuose, kad Pittstono 
rikto bedarbių grupės 
skaitlingai atstovaujamos 
dėjime bedarbių maršuotojų į 
Harrisburgą.

Mat, pamaniau sau, kaip 
skurdas gali suvienyti darbi
ninkus. Pereitą savaitę labai 
retai kas gavo pašalpos čekius 
ir mato, kad ir kitą savaitę ga
li taip pat būti. Tai jau nebe
bijo nei raudonųjų.

Dabai’ Pittstono bedarbių ir 
W.P.A. sąjunga gerai gyvuoja. 
Turi apie 220 narių ir komi
tetas veiklus, susirinkimai gy
vi. Tiktai mes turime juos 
remti. Didžiumoje yra italai. 
Yra da ir patriotų, bet skur
das suvienija. Taigi, ir mes 
lietuviai neatsilikim, kalbinki
me tuos, kurie dar nepriklau
so prie organizacijos, kad atei
tų ir prisirašytų. Tiktai 10 
centų į mėnesį, o įstojimo 5 
centai, tik už knygutę.

Susirinkimai įvyksta kas ant
radienis, 7:30 vai. vakare, po 
num. 273 S. Main St.

Senas Mainierys.

Waterbury, Conn
Daug Dalyvavo Tolimų Svečių

Priežastis gal ta- 
buvo pirmesniam 
Susirinkimas ėjo 
dalyviai atydžiai

laik- 
dist- 
buvo 
išg

d.

ir 
iš

Wilkes Barre, Pa
Įvaiiios Žinios iš Mūsų Miesto

Su liepos 13 diena čia pra
sidėjo dviejų savaičių darbi
ninkiška mokykla, kurią lan
ko geras skaičius mokinių, 
tarp kurių yra ir jaunimo, 
kaip vyrų, taip ir mergaičių. 
Didžiumą 
Wyoming, 
daugumoj 
čia vietos
cija pasiėmė gana atsakomin- 
gą darbą ir daug rūpesčio iš
laikymui šios darbininkiškos 
mokyklos.

sudaro draugės iš 
Pa. Mokiniai čia 
ir valgo bendrai. 
A. K. Partijos sek-

Liepos 14 dieną čia vienas 
iš šios darbininkiškos mokyk- 

* los mokytojas, tai yra, drau
gas E. Smith, davė labai ge
rą paskaitą apie naują S. So- 

t cialistinių Respublikų Sąjun
gos konstituciją, ^pie svar
biausias josios dalis. Jis 
kiaušiai išdėstė svarbą 
konstitucijos, kokią naudą 
Sovietų darbininkams.

Pabaigus jam kalbėt, buvo 
ir keletas klausimų, į kuriuos 
labai tinkamai atsakė. g

Nors oras buvo ir labai šil
tas, bet į paskaitas darbinin
kų atsilankė ne visai mažai.

aiš
tos 
neš

Šiuom laiku vietinės A. K. 
Partijos skyrius sumažėjo na
riais. Du draugai išvyko ki
tur darbo jieškodami. Vienas 
išvyko į Sovietų Sąjungą, o du 
draugai randasi ligoninėje, la
bai sunkiai sužeisti, kuriems 
ims ilgą laiką pasveikt, čia 
draugams reikia pasidarbuot, 
kad atpildytom paliktas vie
tas da ir su kaupu.

Bedarbiai jau sugrįžo iš 
Harrisburg ir jau pašalpa, 
nors menka, bet bus gaunama. 
Kaip pirmiau čia bedarbiai 
buvo parodę neblogą veikimą, 
šiuom laikotarpiu taip pat rei
kėtų veikti.

Rugpjūčio antrą dieną yra 
rengiama piknikas del palai
kymo Darbininkų Centro. 
Piknikas bus Vedy’s Parke, 
Franklin Junction, tarpe Lee 
Park jr Ashley. Visų darbi
ninkų pareiga remt šį taip 
svarbų pikniką. Visų darbi-

Liepos 11 d. vietinės darbi
ninkų organizacijos turėjo su
rengę naktinę vakarienę ir 
pikniką, dienraščio “Laisvės” 
naudai. Svečių dalyvavo iš ga
na tolimų kolonijų.

Aipe 9 vai. vak. atvažiuoja 
dd. Povilas ir Ignas Kubiliū
nai iš So. Boston. Sutinku 
iš Montello, Mass. Jais yra 
Šimaitis, Raila, Railienė 
Zaukienė. Pasirodo ir dd.
Worcester, Mass., M. Sukac
kienė, V. Sukackas ir kiti. Iš 
Brooklyn© net keli automobi
liai.

Jau 10 vai. ir prasideda mu- 
zikalis programas. Brooklyn© 
Aido Choro Aidbalsiai, vado
vaujant kompozitorei d. B. 
Šalinaitei, dainuoja įvairias 
dainas, kas visiems patiko. Pa
sirodo žymus smuikininkas iš 
Worcester, Mass., drg. V. Su
kackas. Buvo iššauktas keletą 
sykių. Kas tai publikoje paste-1 
bi, kad randasi čionai žymus | 
dainininkas Ignas Kubiliūnas 
iš So. Bostono. Visi ploja ir 
šaukia: “Kubiliūnai, eik dai
nuoti, nes iš čia jau nepas
pruksi.” Užeina ant pagrindų 
Kubiliūnas ir sako, kad netu
rįs su savim dainų. Vėl visi 
šaukia, “dainuok be muzikos,” 
kas ir buvo padaryta.

Apie vidurnaktį prasideda 
ir vakarienė. Stalai visko pil
ni, valgyt, gert ir visokių dar
žovių. Vakarą veda “Laisvės” 
administratorius drg. P. Buk- 
nys. Pakviečiama pasakyti po 
keletą žodžių įvairūs veikėjai 
bei profesionalai. Kalba Ta
mas Matas, žymus veikėjas iš 
Waterbury, dr. Stanislovaitis 
ir jo žmona, Biruta Pakans- 
kaitė, jauna mergina ir viena 
iš šio vakaro gaspadinių, P. 
Rokas, “Laisvės” platintojas, 
M. Sukackienė, iš Worcester, 
Mass., Jakubonis iš Waterbu
ry, Neprigulmingo Kliubo pre
zidentas, Visockis kalba apie 
farmerius, Valaitis iš New 
Britaino, Šukaitis, iš New Ha
ven, Stripeika iš Elizabethd, 
Geo. Šimaitis iš Montello, 
Mass. Kitų dalyvių nebuyo ga
lima nugirsti pavardžių. Visi 
kalbėtojai išreiškė “Laisvei” 
didelę simpatiją ir pažadėjo 
ją remti, nes, sulig kalbėtojų 
nuomonės, “Laisvė” yra vienas 
iš puikiausių organizatorių už 
lietuvių bendrą frontą. Reikia 
pasakyti, kad kalbėtojų buvo 
įvairių politinių pažiūrų, bet 
jų bendra nuomonė buvo vie
na, už stiprinimą dienraščio, 
kad sulauktumėm 50-ties me
tų jubilėjaus.

“Heilo, drg. Bensonas,” šau
kia buvusi southbostonietė d. 
L. Žemaitienė, kuri daug dirba 
delei “Laisvės”. Jinai supažin
dina su vakaro gąspadinėmis, 
kurios visos yra linksmos, kad 
dalykai eina geron pusėn. 
Štai kitas southbostonietis duo
da ranka, tai žymus veikėjas 
d. 'P. Kubiliūnas. Besikalbant 
eina pro šalį Brooklyn© daini
ninkė Aldona Klimaitė. Pa- 
šaukėm į būrį ir ją. Kubiliūnas 
sako, kad pasitarsiąs su vietos 
draugais ir drg. Klimaitė bus 
pakviesta dainuot į Bostoną ir 
apielinkėse, kuomet ateis ru
deninis sezonas. Aldona sako, 
kad jai būtų smagu nuvažiuoti 
į Bostoną ir 'dainuoti tenai. 
Klimaitė yra įrodžius savo 
darbais meno srityje, kad ji 
yra verta kviesti dainuot netik 
Brooklyne ir apielinkese, bet 
ir Bostone.

Parkas gražus, smagi v or
kestrą. Netoli salės susidaro 
liuosnorių dainininkų 
kuriame matyti 
dainininkai dd.
J. Nalivaika' ir 
ar tai moterys

■ viena Klementina, kita Bronė. 
Dainuoja 
šokio turi 
apstoję l|lausosi 
simpatiją 
įvairumo

Waterburio draugai labai 
linksmus ir simpatiški. Sutin
ku drg. ^emaitį, vietos veikė
ją, kuris 
nuvargęs 
rienei, bet linksmas, spaudžia 
ranką ir sako, kad yra smagu, 
kad visko turime, valgyt, gert 
ir gražios publikos.

Mum, toli gyvenantiem, 
rodo, kad buvo reikalinga 
daryti maža įžanga vien 
ant šokių, nes daug sulaikė 
jaunuolių nuo dalyvavimo pa
rengime, kur įžanga buvo ga
na augštą $1.50 asmeniui, o 
jauniems 
kant $3.0o yra didelė suma 
pinigų. Taip pat mums atrodo, 
kad per d 
stiklas suĮ didele rankena vos 
galima pakelti, kokio kituose 
piknikuose nė su žiburiu nesu
rasi.

Abelnai 
galima sa[ 
mingųjų.

Reikia 
ditas Wa 
draugėms 
kams, kuif 
dėjo prie

įvairias dainas ir vi- 
inio. Daug žmonių 

ir išreiškia 
kas padarė daug 

į patį pikniką.

vos tik paeina, nes 
bedirbdamas vaka-

at- 
pa- 
tik

einant po porą ir mo-

ug visko davė. Alaus

imant, parengimas 
kyti vienas iš sek-

atiduoti didelis kre- 
terburio draugams- 
ir visiems simpati- 
ie kuomi nors prisi-
sio parengimo.

E. Bensonas.

Binghamton, N. Y
Puikiai Pavyko Komunistų 

Partijos Piknikas

12 d. ant d. Valeri-Liepos 
jos Kamiiiskicnės farmos buvo 
surengtas 
nių atsilankė nedaug, nes ir 
patys p ai 
dalyvavo, 
dinančių 
dirbti ne 
turėjo suhkokai ir už juos pa
dirbėti. J 
kurie mums gelbėjo.dirbti, tai 
nežinia, <aip būtų buvę.

Na, kaip ten nebuvę su ne
atvykusia 
žų būrelį žmonių, 
pranta ii 
Partiją, r____  ______
kai .ir moraliai, už tai jiems 
priklauso 
jai liks k 
no. Taipgi; didelis ačiū biznie
riams, ku 
jo šiuo b 
Kom. Pai

Drg. Ringai aukavo slyvų 
beskę, kurią išleidus laimėji
mui jis pats ir laimėjo. Jis ir 
vėl ją aukavo. Tada leista iš 
varžytinių. Nupirko d. J. De
gutis, o paskiau išdalino pik
niko dalyviams. Drgg. Vaiče
kauskai 
mėjo d d 
iš New Yorko, kuris dalyvavo 
šiame piknike. Drg. Valerija 
Kaminskienė aukavo 48ūrį, lai
mėjo am 
slyvas padaryta 3 dol. su cen
tais, už 
apie $2.

K. P. piknikas, žmo-

tijos nariai-rės nevisi 
Tūli net ir save va- 

vadais ir apsiėmusių 
atvažiavo, tai keli

eigų ne pašaliniai,

iš, mes turėjome gra- 
kurie su-

■ įvertina Komunistų
Jie parėmė finansiš-

didelis ačiū. Parti- 
elios dešimt dol. pel-

rie aukavo ir prisidė- 
ei tuo prie parėmimo 
,’tijos.

aukavo gėlę. Ją lai-
Mačiukų giminaitis

erikonka M. B. Už

Sūrį $2.50, už gėles 
, 4 Taipgi, d. Josephine 

Karčiauskienė aukavo gražų 
rankų ’ dįirbo karpetuką, bet 
tas palikta ant toliau.

būrys, 
brooklyniečiai 
A. Velička ir 
waterburietes 
ar merginos,

Buvo svečių ir viešnių iš ki- lionis, P. Mikalojūnas, A. Pa
tų miestų: draugai scran- giegala, o d. J. Kireilis dar pa- 
toniečiai J. Klikūnas su linkėjo geriausio pasisekimo. 
R. Janušaičiu ir kitais. Iš New Šalininkės moterų skyriaus ma- 
York buvo dd. Vitartų gimi-no smarkiai darbuotis, kad 
naitė, radio muzikantė, taipgi įtraukus daug pašalinių moterų 
sakosi priklausanti prie sty- į ALDLD , ir manau, joms sek- 
gų orkestros Brooklyne, tik sis, jeigu tik visos dirbs nuo- 
gaila, kad pavardę pamiršau.1 širdžiai ir sutartinai.

Mūsų biznieriai, dd. Goštau-| Mes kviečiame, kaip prita- 
tai, kurie laiko bučernę ant rėjas, taip ir priešingas tam 
Downs Ave., lankėsi šiame'skyi’iui ateiti į susirinkimą pir- 
piknike. J. černa, užlaiko'™ ketvirtadienį mėnesio, pas 
alaus ir kitų gėrimų darželį,;d- U. Šimoliūnienę. Taipgi ma- 
taipgi lankėsi ir parėmė mūsų nome gauti iš centro gimdymo 
pikniką ir alų nuleido $1, ka-į-kontrolės klausimu paskaitą, ku-

■ ri bus skaitoma ateinančiame 
susirinkime.

‘Laisvės” Korespondentė.

da nuėjom apmokėti bilą. Lan
kėsi ir dd. Vaičekauskai, gė
lininkai, vienintelės tokios lie
tuviškos įstaigos savininkai 
šiame mieste. Lietuviškas siu
vėjas A. Nelesb-lNavalinskas 
pats dalyvavo ir kitus atvežė, 
taipgi gelbėjo mums nuvežda
mas piknikui reikalingus daik
tus. Taipgi dalyvavo dd. L. A. 
Tvari jonai, kurie atvežė pil
ną vežimą draugių; dd. L. U. 
Šimoliunai ir M. žvirblienė su 
dukrele F. Prašome reikalui 
esant kreiptis pas tuos biznie
rius, kurie remia darbininkų 
reikalus.

Beje, iš Scrantono dar buvo : 
parengime svečiai ir viešnios

Serga Draugai
Drg. J. Sadauskas, “Laisvės” 

skaitytojas, turi labai skauda
mą koją.

Taipgi serga dd. J. Kaminskų 
sūnus. Abu yra LDS 6-tos kuo
pos nariai. Linkiu abiem grei 
to pasveikimo.

“Laisvės” Reporteris.

Camden, N. J. — Pilieti
nių Laisvių Sąjunga per sa
vo advokatų A. J. Isserma- 
ną traukia teisman policiją 
ir kitus atsakingus viršinin- 

dd. Valukai ir d. Vanagaitie-Rus RCA Streikierių te-' 
■va a it rl 1 I 1 r 4- A 1 vaa Y A n A • • • 1 • — 1nė su dukterim Ona.

Neturinčius karų pikniko 
dalyvius, paprašius, neatsisa
kė parvežti dd. Pagiegalai, 
Mačiukai, Stroliai, Dzidulio- 
niai. Darbe gelbėjo neparti
niai dd.: Sedoilis, Martin, ši- 
moliunienė, Brayne, Girnis, 
šulskienės sūnus ir duktė, Že
maitienės duktė Helen. Drg. 
Zmitrienė aukavo virš 2 sv. 
taukų ir svogūnų kopūstams. 
Jiems visiems daug kartų ačiū.

Likusius daiktus atpirko U. 
Šimoliunienė, A. Žemaitienė, 
Sedonienė, M. Vaicekauskienė, 
J. K. Navalinskienė, V. Ka
minskienė, O. Girnienė.

Beje, didelis ačiū d. V. Ka
minskienei už pikniko vietą ir 
kitką.
gera rėmėja ir simpatizatorė 
komunistinio judėjimo, “Lais
vės” skaitytoja ir organizacijų 
narė. Didelis dėkui jums, d. 
Valerija, už jūsų didelę auką 
mūsų partijai.

Kom. Partijos Narė.

rorizavimą ir neteisėtus 
areštus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

BRIDGEWATER, MASS.
Rengiama linksma 

programa ir šokiais, naudai Bendro 
Fronto ir Jaunuolių 
subatoj, 25 d. liepos,
7 vai. vakare. Kviečiam visus apie- 
linkes lietuvius dalyvauti ir links
mai laiką praleisti ir kartu paremti 
svarbias organizacijas.

Rengėjai.
(170-172)

vakariene su

Choro. įvyks 
Grange Parke,

NEWARK, N. J.
Atydai Sietyno Choro nariams! 

.Visi būkite pamokose ketvirtadienį, 
Mūsų’d. Valerija yra 23 d- licP°?’ nes .žinoV:’ kad ^apsiėmę važiuot ir. dainuot dviejose 

valstijose, tad reikia gerai išsimo
kinti dainas. 
Vhkacijas, i 
kartu

Kurie esate pasiėmę 
malonėkite sugrįžti ir 

su kitais dalyvauti.
Org.

(170-171)

S- ---------------------------------------------------------------------------- □
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

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

□---------------------------------------------------------------------------------------

*—■——

JOHN’S CAFETERIA
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos ?
suteikimui jums pasiliuo- 
savinio nuo karšto oro

pasaulio garsiausiose *

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

-B

»>

Iš ALDLD 20-tos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 9 liepos, 
Lietuvių žemutinė j svetainėj. 
Narių ir šį sykį atsilankė ma
žai ir kai kurie gana vėlokai. 
Atsilankiusieji laiku turėjo sė
dėti ir laukti visą valandą, kol 
sekr. pribus. Drg. S. Jasilionis 
buvo pasižadėjęs skaityti eiles 
ir turėjo atsinešęs, bet del vėlai 
pradėjimo susirinkimo atliko 
neskaitytos. Tas negerai, visi 
myli girdėti paskaitas arba ei
les skaitant.

Buvo daug diskusuota del su
organizavimo kuopos moterų 
skyriaus. Kaip kurie vyrai, o 
taipgi ir moterys buvo tam 
priešingi. Kada ėjo balsavi
mas, balsai pasidalino pusiau, 
bet pirm. d. J. Kireilis balsavo 
už viršminėtą skyrių. Skyriaus 
šalininkes parėmė dd. S. Jasi-

DETROIT, MICH.
Trys organizacijos: ALDLD 52 

kuopa, L. D. S. 21-ma kuopa ir 
Aido Choras rengia “menulio pik
niką”, 25-tą dieną liepos, Beachnut 
Grove darže, ant Middlebelt Rd. tar
pe Ecorse Rd. ir Michigan Ave., 
pradžia 5 vai. popietų. šokiai pra
sidės 8 vai. vakare. Įžanga tik 15c. 
Turėsim skanių užkandžių, gėrimų 
ir gera orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiam visus ateiti ir linksmai va
karą praleisti.

Komisija.
(170-171)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių veikimo komiteto susirin

kimas įvyks antradienį, 21 d. liepos, 
8 vai. vakare, Liet, svetainėje, 29 
Endicott St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Sekr.

(169-170)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia savo metinį 

pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26 d. 
liepos, Olympia Parke. Bus sporto 
žaislai, dainų, lenktynės, skanių už
kandžių ir gėrimų. Visi atsilankiusie
ji būsite pilnai užganėdinti.

Kviečia Aido Choras.
(168-170)

Season Lockers tik 
už $5.00

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

jokių ekstra mokesčių.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

1

John 
džios

‘i * *v . CTRL*/ * .4R. McCarl, 15 metų dirbęs prie federalės val- 
išmokėjimų, ruošiasi apleidimui savo vietos.

..T k

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
O**-

Vietiniais Ir Kitais 
LOS Reikalais

Perskaičius Liet. Darb. Su
sivienijimo organo “Tiesos” 
paskutinį numerį metasi į 
akis, kad tik 105 kuopos da
lyvavusios vajuje, o kitos sal
džiai miegojusios. Sarmata 
tokiom kuopom. Tokių kuo
pų valdybos turėtų būti seimo 
smarkiai subartos. Pasirodo,

Komunistų kandidatu yra 
I. Amter.

Demokratai nominavo šeri
fą Brunner, republikonai— 
Morris. Tikimasi, kad ir nau
jai sudaryta Roosevelto šali
ninkų Labor’s Non-Partisan 
League nominuos savo kandi
datą.

Komunistai ir jų draugai 
dabar juo nuodugniau turės 
susipažinti su įvairiomis pro
gramomis ir dar sunkiau pa
dirbėti išaiškinimui ddrbinin-

Iš Lietuvių Kriaučių 
Vykusio Pikniko

šeštadienį įvyko senai lauk
tas Lietuviu Amalgameitų 54- 
to Skyriaus ir Neprigulmingo
Kliubo oiknikas, Dexter Par- 
ke. Kaipo ilgus metus netu
rėjus savo pikniko, šį galima 
skaityti gana 
galėjo būti ir skaitlingesnis.
Be abejo, sekami vis skaitlin-

vykusiu, nors

jei visos kuopos būtų dirbu
sios, tai vietoj 872 naujų na
rių būtų gauta virš 1,000.

Tiesa, apsileidimo-narių ne
rangumo visur rasime. Pa
vyzdžiui : LDS 1-mos kuopos 
tik vienas fin. raštininkas d. 
J. Grubis gavo 33 naujus a- 
rius, o 160 narių miegojo. Ne
žiūrint, kad “Tiesa” sako, jog 
76-ta kp. stovi pirmoje vieto
je daugume naujų narių, bet 
ar rastųsi nors vienoje kuopo
je narys, kuris sukirto d. J. 
Grubį ? (Berods, “Tiesoje” J. 
Grubiui—1 kp. duota tik 30 
narių, bet tai keno nors klai
da, turėtų būt 33.)

Dabar, einant prie LDS Sei
mo tikietų, LDS 1 kp. stovi 
pirmoj vietoj su 24 serijomis.

kams, delko komunistų pro
grama ir kandidatai yra dar
bininkams remtiniausi.

Richter Užvedė Bylą 
Prieš Bearsią

Otto Richter, 21 metų jau
nuolis, pabėgėlis nuo nazių 
teroro, nesenai laimėjęs kovą 
prieš deportavimą mirtin na
zių naguose, dabar užvedė 
bylą prieš Hearsto laikraščių 
firmą American Newspapers, 
Inc., ir prieš jo rašytoją- De- 
Casseres. -■

Minėto ' rašėjo editorralas, 
tilpęs New York American 9 
liepos, buvo taikytas išnieki-

šiuomi publika reiškė 
nimą.

ges, nes 
pasitenki

Kadangi rengėjai turėjo tik 
parką, biznio nedarė, tai pa
tys svečiai pribuvo ištisomis 
šapomis bei šeimyninėmis gru
pėmis, su 
darė savo būrius aplink dide
lius stalus, 
džiais ir 
rėjo pasilinksminimus. Tokias 
organizuotas grupes, atžymė
tas iškabomis su užrašais, tu

būsiąs paleistas iš Rikers Sa
los kalėjimo rugsėjo 6-tą. 
Apie tai praneša Melvin De
fense Komiteto sekretorius 
Frank Cremonesi.

Melvin buvo nuteistas 6 ba
landžio, kaltinimu, būk jis už
puolęs streiklaužį. Darbininkų 
judėjimo veikėjų įmatyta ta
me nuteisime sufrėmavimas ir 
sudaryta įtakingų unijistų ko
mitetas, su Heywood Broun, 
Am. Laikraštininkų Gildijos 
prezidentu priešakyje, kuris 
sėkmingai gynė Melviną.

Vaidinimas ir minties prave- 
dimas veikale perstatytas la
bai aiškiai. Verta matyti kiek
vienam.

V. R.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

prižiūrėjimui 2 metų vaiko. Norime, 
kad kartu ir gyventų. Atsišaukite 6 
vai. vak. po sekamu antrašu: Iz Tau
erius, 499 Grand St., Brooklyn, N. 
Y,, arba telefonuokite: Evergreen 
7-6909.

(170-172)

GERA PROGA
Duodama 2 kambariai veltui, su 

elektra ir gasu del ypatos, kuri liue
su laiku sutiks prižiūrėti ir aptvar
kyti daržą. Atsišaukite sekamai: Mr. 
Nobiletti, 200 Abingdon Rd., Kew 
Gardens, N. Y. (arti Metropolitan 
ir Lefferts Blvd.)

(170-172)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

šavo vaišėmis, su

apdėtus užkan- 
gėrimais, ir čion tu

rėjo Budraičio, Matulio, Vai-
ginio ir Samuolio; Mičiulio, 
A and G šapos. Sakoma, bu
vę daugiau, bet kad be užra
šų, tai sunku buvo atskirti
nuo šeimyninių grupių. Virš 
minėtose šapose rengtasi or
ganizuotai : iš anksto buvo su-

Sekmadienį nė viena mergi
na “neprasižengė”, t. y. nei 
viena nėjo per Yonkers apsi
rengus kelnutėmis. Mat, yra 
įstatymas prieš vaikščiojimą 
Yonkers gatvėmis apsirengus 
kelnaitėmis.

IŠRANDA VO JIM AI
PASIRANDAVOJA dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuvių. Ra
šykite: Duddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Stagg 2-0950. (169-177)

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Čion reikia žinoti, kad vieno 
d. Grubio yra virš 20 serijų 
parduota. Kp. pirmininkas 
pardavė 6, kiti po mažiau. 
Viso, rodos, bus 65 serijos 
parduotos, tik nariai turi pa
siskubinti priduoti laiku. Pa
sirodo, kad d. Grubis apkirs 
visus visų kuopų narius, kai
po vienas daugiausia serijų 
pardavęs.

O ką daro 57 kp., ar daug 
serijų išplatino? “Tiesoj” ne
simatę.

Antra Brooklyne stipriau
sia, tai 50-ta kp. per vdjŲ 
vo vos tik 3 naujokus. Kas 
pasidarė su d. Kuliku ? Ne
jaugi našlybė kenkia? Tiesa, 
iškarto d. K. labai smarkavo, 
bet vėliau nutilo. Pasitaisyk, 
drauge!

LDS 1 kp. turi ir nesmagu
mų, nes iš 7 seiman išrinktų 
delegatų pasirodo, kad 3 bu
vę susispendavę ir nustoja tei
sės seime dalyvauti. Tai pa
moka visiems nariams, kad 
reikia vengti susispendavimų. 
Taigi, nors šis Centro prane
šimas nesmagus, bet kartu ir 
gera pamoka.

LDS 1 kp. ruošiasi prie di
delio rudens parengimo, ku
ris bus spalio (October) 25 d., 
buvusiame Tautiškame Na
me, dabar vadinamame Uk
rainian Temple, 101 Grand 
St., Brooklyne. Tą turėtų įsi- 
tėmyti visi brooklyniečiai ir 
minėtą dieną nieko kito ne
rengti.

Grąžinkit Serijas.
• Prašoma visų 1 kp. narių, 
kurie turite’ serijas, kuogrei- 
čiausia grąžinti sekretoriui J. 
Grubiui, 64 Ten Eyck St., ar
ba protokolų sekretorei J. L. 
Kavaliauskaitei. Ją rasite 
“Laisvės”, raštinėj, 46 Ten 
Eyck Street.

Reikia paskubinti dėlto, 
kad serijos turi būti grąžintos 
su 1 d. rugpjūčio, o 1-mos 
kuopos susirinkimas bus 6 d. 
rugpjūčio.

J. Seeger.

Daug Kandidatų Aldermany 
Pirmininko Vietai

Pereitą savaitę nurodęs, 
koks turėtų būti Aldermanų 
Tarybos pirmininkas, majoras 
LaGuardia, šeštadienį, nomi
navo A. A. Berle, Jr., korpo
racijų teisių profesorių Colum
bia Universitete. Dar nežinia, 
ar jis sutiksiąs kandidatuot.

Socialistai, tą pačią dieną 
įvykusioj konferencijoj, nomi
navo Julius Hochman, ILGWU 
'vice-prezidentą.

nimui Richterio ir pakenkimui 
jo kovai už gyvybę ir už tei
sę prieglaudos Jungtinėse 
Valstijose. Richter mano vi
somis pajėgomis vesti tą bylą, 
kadangi “tas paliečia tradici
nius pricipus, teikiančius, prie
glaudos teises,” taipgi kad 
“toks Hearsto pasielgimas ne
galima praleisti-neatmuštas.”

Byl egališkai paremta De- 
Casseres altinimais Richte- 
riui, būk isai klastavęs pas- 
portą ir juomi pribuvęs į J. 
V.,, bandęs nuversti J. V.' val
džią, bandęs nuversti-valdžią 
šalyje savo paėjimo ir būk ve
dęs Amerikoj gimusią mergi
ną vien tikslu gauti teisę pa
silikti J. Valstijose.

Bylą ves advokatai Merba- 
um ir Schwab. Jieškinys yra 
sumoje $100,000. • >

Demonstruokit už Atgavimą 
Ir Padidinimą Pašalpos

Liepos 23 d., 9 vai. ryto, 
įvykš* demonstracijos ' prie 
Home Relief Bureau, 1066 
Lorimer St., arti Meserole 
Ave., B’klyne. Bedarbiai, kurie 
kokiu nors būdu esate prara
dę pašalpą, visi dalyvaukite 
šioj demonstracijoj už . sugrą
žinimą sau pašalpos. Jeigu 
skaitlingai dalyvausite—kova 
bus laimėta.

Trečiadienį, 22 liepos, 8 v. 
vakaro, Bedarbių kambariuo
se, 237 So. 4th St., Bklyn, bus 
koncertas ir šokiai) Mylintieji 
dainas malonėkite atsilankyti 
ir atsivesti savo draugus bei 
drauges. Įžanga veltui.

Rugpjūčio 1 d. šeštadienį, 
8 v. vakaro, 237 So. 4th St., 
yra rengiama vakarienė ir 
koncertas. Įžanga 25 centai.

Malonėkite skaitlingai daly
vauti šiuose parengimuose 
parėmimui bedarbių kovų.

Kaimietis.

Ketvirtadienį Lietuviu 
Motery Susirinkimas

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 81-ma kuopa turės 
susirinkimą šį ketvirtadienį, 
23 liepos, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Kviečiame dar ne
priklausančias ateiti prisira
šyti ar bent šiaip dalyvauti 
mūsų susirinkime ir susipažin
ti su mūsų veikimu.

Sekretorė.

Charles Coppola, *20 metų, 
196 Prospect Ave., Brooklyn, 
nukrito 250 pėdų nuo Hook 
kalno, Nyack, N. Y., ir tapo 
užmuštas.

sipirkę tikietus, susidėję pini
gus bendroms --- --
paskirtos
no visos šapos dalyviams ben
dras vaišes.

vaisems ir jų 
gaspadinės pagami-

Pasikalbėjus su svečiais vi
sur girdėjai pareiškimą dė
kingumo pikniko sekretoriui J. 
Nalivaikaį už mokėjimą mo
bilizuoti, taipgi kitiems kriau- 
čiams, dirbusiems piknikui ir 
“Laisvei” 
vietos pils

Beje, gražioj kriaučiškoj ir 
ne kriaucįiškoj publikoj ma
tėsi veik 
štabas, o 
čiai LDS 
Dr. 
čius,

už suteikimą gana 
niko reikalams.

visas LDS Centro 
su jais' ir tolimi sve- 
C. Valdybos nariai: 

Palevičius, Dr. Kaškiau-
G. Mikita, Cl. Strauss ir 

kiti. Taipgi dalyvavo “Lais- 
Mizara ir didžiuma 

darbininkų.
emažai ir jaunimo, 
odė, daugiau intere-

red.
“LaiŠvės

vės”
kitų

Buvo n 
kuris, atr< 
savosi šokiais ir pasišnekėji
mu, negu vaišėmis.

Rep.

Yorkville
Prieškarinio Parado

Šiemet Bus Scena

22 metų
15 rugpjūčio, tai-

ruošia

Pasaulipio karo 
sukaktyje 
ką mylinčioji liaudis, vadovy- 
vybėje Amerikos Prieškarinės 
-Priešfašistinės Lygos
milžinišką prieškarinį paradą 
New Yorko miesto dalyje va
dinamoje 
ir 86th St 

ši vieta 
giant į ta: 
didžiausiais karo kurstytojas, 
gi tą miesto dalį New Yorko 
fašistai ypatingai užplukdė 
savo prop 
prieškarin 
dės tos sekcijos gyventojams 
įgyti daugiau spėkų kovoj 
prieš fašizmą.

Yorkville, tarp 60th

pasirinkta atsižvel- 
i, kad fašizmas yra

»aganda. Milžiniška 
ė demonstracija pa-

Mezgėjai
Mezgė j 

giasi New 
no mezgėjų generaliam strei
kui. Vis 
komisijų 
pereitą šč 
rengta mašina streikui ir prie 
jo prisire 
Brooklyno 
manai tur 
tradienį s 
Bronxo a 
Generalio 
paskelbta

Rengiasi Streikui
į Unija skubiai ren- 

Yorko ir Brookly-

ųj. generalio streiko 
jsusirinkimai įvyko 
štadienį, kur pri-

tigimui. Pirmadienį 
aktyvas ir šapų čer- 

ejo susirinkimą. An- 
usirinks ,N. Y. ir 
ktyvas ir čermanai.
streiko diena bus 
vėliau.

Melvin Išeis Iš Kalėjimo
Melvin, jaunas Jun- 

baustuvių Pagelbi-
Murray 

gtinių S 
ninku Unijos vice-prezidentas,

“ANNA”
(“Ona”)

Naujas Sovietų judis dabar 
yra rodomas Cameo teatre, 
New Yorke. Veikalui tema 
yra paimta iš Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos gyve
nimo. žymieji veikiantieji 
asmens yra: Ona, Povilas, Ja
ša ir Feodoras—visi K. P. na
riai.

Veikalo turinys yra maž
daug sekamas:

Ona ir Jaša—abu jauni ir 
energingi darbininkai, dirba 
Maskvos fabrike. Jašai Onu
tė patinka ir jis norėtų ją ves
ti. Bet gegužinės šventes ap- 
vaikščiojime pasisuka Povilas, 
atėjūnas iš Sibiro, kuris gali 
dainuot ir grajyt,—paveržiu 
Onos simpatijas nuo Jašos. 
Povilas gauna darbą mašin- 
šapėj, ten pat; kur. dirba Ona 
ir Jaša. Čia dirbdamas Povi
las savo darbštumu, atsidavi
mu ir narsumu įgyja fabriko 
administracijos pasitikėjimo, 
gauna atsakomingą darbą ir 
tampa priimtas į partiją. Ona, 
kuri iki šiol vis dar abejojo 
apie Povilą, .dabar jau visiš
kai atsiduoda jam ir apsiveda. 
Įvyksta vestuvės—linksmos ir 
iškilmingos vestuvės, kur vy
no ir valgio ant stalo randasi 
pertekliuje. Jaša taip pat at
ėjo į vestuves, bet tas įvykis 
jam taip suspaudė širdį, jog 
viduryj iškilmių, išgėręs 3 
stiklelius stipraus vyno, aplei
do vestuves- ir išvažiavo toll
man Sibiran.

Praslinkus trims metams 
Jaša parašė Onai laišką, ku
riame buvo aprašyta tūlo !Ziu- 
bino avantiūra Jaunųjų Ko
munistų Lygoj. ,'Ziubinas už
mušęs J. K. L. sekretorių ir 
pabėgo. Ona parodė, laišką 
savo vyrui. Povilas pradėjo 
nujaust, jog jo praeities dar
bai pradeda eit aikštėn. Pra
dėjo daryt intrigas prieš Oną, 
kad ją sukompromituot par
tijos akyse. Po trijų metų 
linksmo ženybinio gyvenimo 
dabar prasidėjo suįrimas.

Netikėtai Ona tampa apkal
tinta, kad jinai “atidavė” ar 
“pametė” savo partijos kny
gutę. Jos knygute naudojosi 
kita moteriškė per penkias 
dienas. Ona nežinodama, 
kaip tai galėjo atsitikti, par
tijos susirinkime galėjo pasa
kyti tik tiek: “Knygutės aš 
niekam nedaviau, jos nepa- 
mečiau, bet aš kalta.” Susirin
kime didžiuma balsų nutaria 
Oną pašalinti iš partijos.

Pasirodė, jog Ziubinas tai 
buvo Povilas. Viskas tas buvo 
iškelta aikštėn ir darodyta, 
kuomet parvažiavo iš Sibiro 
patsai Jaša.. Povilas tapo are
štuotas ir apkaltintas kaipo 
žmogžudys, šnipas ir darbo 
žmonių priešas. Dabar Ona, 
palikus laisva, atidavė simpa
tijas Jašai.*

Veikalas interesingas, su
jaudinantis ir pamokinantis.

PARDAVIMAI
PARDUODAMA duonkepykla ir nuo

savybe. Biznis išdirbtas per dau
geli metų. Apielinkė apgyventa lie
tuviais. Kepame baltą ir rugine duo
na ii’ keikus. Gera proga lietuviui 
pirkt ir gerą pragyvenimą padaryt. 
Atsišaukite tuo jaus sekamai: Felix 
Griskenas, P. O1. Box 345, Rumford 
Maine. (167-172)

PARDUODAMAS restaurantas, Bar 
ir Grill, su nilnom laisnėm, biznis 

eina nuikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti ši biznį. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Laisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180) 
------------------------------------------------ i 
PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 

žemės geros del užlaikymo gyvuliu, 
vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisių, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemės gera 
del gyvulių, ir miškas. Randasi šalę 
gero cementuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai
symais. 4, didelės viŠtinyčios, 75 vai
sių medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kornams, 
gasolino enginas. traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kurį 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir barnėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

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

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOiKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius x 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
A

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O^C
KIRPfMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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




