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Darbininkų Dienraštis
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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Montreal e draugai turi da
bartiniu laiku savitarpinio la
vinimosi mokyklėlę. Pirmą 
vakarą atsilankė apie 50. Nu
tarta turėti ir vienoj ir antroj 
miesto dalyje pamokas. Mat. 
vienur gyvuoja ALDLD 47 kp., 
o kitur—137 kuopa. Abejose 
miesto dalyse užlaikomos 
svetain^^i

Kanados Lietuvių Kongre
sas praėjo. Jis buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais. Kongre
se buvo atstovaujama apie 
vienas trečdalis visų Kanadoj 
gyvenančių lietuvių. Bet jame 
buvo atstovaujama veik visi 
organizuoti lietuviai, išimant 
parapijas. Manoma, kad atei
tyj ir parapijų lietuviai prisi
dės prie šio bendro visų pra
kilnaus darbo. Sudaryta pla
nai, kaip įtraukti ir tuos lie
tuvius, kurie yra neorganizuo
ti.

Kanadoje jau mes turime 
gana pralavintų kadrų ir 
draugų ir draugių. Tas aiškiai 
pasirodė Kongrese ir mokyk
lėlėj. Čia neįvardinsiu juos, 
bet yra apie 20 draugų ir 
draugių, kurie pilniausiai gali 
išaiškinti darbininkų reikalus 
ir apginti juos.

Kanadiečiai yra jauni, en
tuziastiški, pilni energijos la
vintis ir savo žinojimą pakelti 
ant augštesnio laipsnio, kas 
būtinai yra reikalinga sėkmin
gesnėms darbo žmonių ko
voms.

Mokytis niekados nėra vėlu. 
Marksizmo-leninizmo - stali
nizmo raštus reikia skaityti ir 
studijuoti. Tą daugelis kana
diečių gerai supranta. O tas 
supratimas akstiną juos prie 
pakėlimo savo teorinio žinoji
mo ir veiklesnio darbo prak
tikoj.

Montrealo draugai pasako
jo, kad čia besilankydamas A. 
Jankauskas, neva ACW uni
jos reikalais, jieško savo “srio- 
vės”. Apie tas “srioves” jis 
bandė kalbėti ir Kongrese. 
Geriau būtų, kad jis nejieško- 
tu jos ten, kur nėra, bet pa
sirūpintų savo “sriovelę” pri
jungti prie bendro darbininkų 
judėjimo Jungtinėse Valstijo
se, nes ji jau dabar labai nu
sekus ir jeigu greitai tą nepa
darys, tai ir visai išdžius.

Teisingai jam pastebėjo vie
nas draugas kanadietis, kad 
nėra reikalo jieškoti tos “srio- 
vės”. Kongresas buvo sušauk
tas kovai prieš Lietuvos fašiz
mą, bet ne Jankausko “srio- 
vę” tverti. Draugas sakė, kad 
kanadiečiai tik pasidžiaugti 
gali, kad tos “sriovės” sklokos 
No. 2 pas juos nėra. Tiesą pa
sakius, ji nefiguravo ir Jung
tinių Valstijų Kongrese.

Draugai pasakojo, kad Jan
kauskas leidžia visokių pas
kalų apie Komunistų Interna
cionalo įsakymus “daužyti 
darbininkų judėjimą” ir viso
kių prasimanymų apie Jung
tinių Valstijų lietuvius komu
nistus bei mūsų įstaigas. Jei
gu taip, tai negražu, Jankaus
kai! Vis vien falsifikuotomis 
antimis neilgai maitinsi vieną- 
kitą apgautą darbininką.

Kaip Komunistų Internacio
nalo, taip ir mūsų įstaigų vei
kimas visuomenei yra žino
mas. Jokių slaptybių-sekretų 
nėra. Nėra didesnių Komunis
tų Internacionalo dokumentų, 
patvarkymų, kaip jo Kongre
so rezoliucijos. Gi jas gali 
gauti kiekvienas ir susipažinti 
su visais tarimais ir komunis
tų taktika kiekvienoj darbo 
šakoj.
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Sovietų Darbininkai Jau 
Pasiuntė $2,401,070
MASKVA. — Sovietų Są

jungos darbininkai gausin
gai atsiliepia į savo Darbo 
Unijų centro atsišaukimą 
aukoti apgynimui Ispanijos 
respublikos nuo fašistų. Jie 
per kelias dienas iki rugp. 
6 jau sudėjo0 2,401,070 dole
rių tam reikalui. Pinigai 
pasiųsti Ispanijos ministe- 
riui pirmininkui Josei Gi- 
ral’iui.

AMERIKOS LAKŪNAI ŽADA 
REMI ISPANŲ LIAUDĮ

MADRID. — Gauta šir
dingas pasveikinimas Ispa
nijos respublikos gynėjams 
nuo Amerikos Jimmy Col
lins lakūnų grupės. Jie ža
da ‘gauti Amerikos lakūnų 
pagelbos jūsų narsiai kovai” 
prieš fašizmą.

Liaudies Frontas Atėmė 
Iš Fašistų Cadizą

MALAGOS gubernatorius 
patvirtina, kad Ispanijos 
Liaudies Frontas atėmė iš 
fašistų Cadizą, svarbų prie
plaukos miestą į vakarus 
nuo Gibraltaro.

Šiaurinio Aragono pro
vincijoj respublikos gynė
jai sumušė fašistus ties 
Tardienta ir Graner. Val
džios milicija nukovė 50 fa
šistų ir sužeidė 150 iš bū
rio, kuris maršavo į Oviedo. 
Senueloj Asturijos mainie- 
riai užmušė 40 fašistų ka
rių. Siguenzoj respublikie- 
čiai kelis desėtkus fašistų 
nukovė, kitus privertė bėgti 
ir paėmė daug jų ginklų ir 
amunicijos.

Naziai Nusiminę del Ame
rikos Negrų Laimėjimo

BERLYNAS. — Kaip tik 
Amerikos negras laimi lenk
tynes bei lenktyniuojančius 
peršokimus, Hitleris tuoj 
atsikelia ir laukan išeina iš 
Olympiados stadiumo, neno
rėdamas juos ( pasveikinti 
bei pripažinti jiems kredi
tą. Bet jis paduoda ranką 
antraeiliams, net trečiaei
liams baltiesiems sportinin
kams.

Hitleris jau keturis sy
kius išdūlina . laukan, kai 
amerikietis Jesse Owens lai
mėjo tris bėgimus ir kitas 
negras, J. Woodruff pralen
kė visus kitus bėgikus 800 
metrų lenktynėse.

Nazių spauda del to ban
do šaipytis, sako, jeigu ne 
negrai, tai anąerijęonai būtų 
tik vidutiniškai pasirodę 
Olympiadoj, o lenktynes bū
tų laimėję vokiečiai, italai 
ir holandai.

15 Valstiją Darbo Federacijos Pasisako 
Už Industrinių Unijų Organizavimą

INDUSTRINIS KOMITETAS ORGANIZUOS MILIO- 
NUS METALO, AUTO. IR KT. DARBININKŲ

WASHINGTON. — Dau
gybė unijų jau atsiuntė pro
testus Darbo Federacijos 
Pildančia j ai Tarybai del to, 
kad jinai suspenduoja 10 
stambiųjų unijų už tai, kad 
jos priklauso prie Industri
nių Unijų Organizavimį) 
Komiteto, kuris dabar orgą- 
nizuoja darbininkus plieno, 
automobilių, gumos, audyk
lų ir kt.

Tarp užprotestavusių or
ganizacijų yra Detroito ir 
Wayne Apskričio Darbo Fe
deracija, New Haveno Uni
jų Centras, Columbus, Ohio, 
Unijų Taryba ir didžiausias 
Spaustuvių Darbini nkų 
Unijos lokalas iš New Yor- 
ko.

New Ycn^ ‘Tost’?/pa
duoda* kad iš 17 valstijų 
Darbo Federacijų penkioli
ka tų Federacijų pasisakė 
už Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komitetą, kurio 
pirmininkas yra John L.

Diktatūra Pavojinga
Graikijos Karaliui

ATHENAI. — Visų Grai
kijos buržuazinių partijų 
vadai rugp. 7 d. atsilankė 
pas karalių Jurgį ir pareiš
kė, jog jis buvo sugrąžintas 
sostan tuo supratimu, kad 
palaikys konstituciniai-de- 
mokratinę tvarką, o dabar 
jis su savo ministeriu pir
mininku J. Metaxu įvedė 
karinę diktatūrą. Ir jeigu 
jis toliau palaikys diktatū
rą, tai vėl galės prarast sa
vo karūną,—kaip gana sta
čiai priminė karaliui įvairių 
partijų atstovai.

St. Jean, Francija. — Iš 
Ispanijos perbėgo į Franci
ja 27 sukilėlių kariai pasie
nio sargai, vadovaujami 
puskarininko, ir pasidavė 
francūzų policijai.

Reikalauja Deportuot Trockį 
Iš Norvegijos

OSLO, Norvegija. — Vid- 
kun Quisling, buvęs Norve
gijos karo ministeris, reika
lauja deportuot renegatą L. 
Trockį, kuris buvo žadėjęs 
susilaikyt nuo savo politi
nės propagandos, bet sulau
žęs prižadą. - .

Madrid. — Ispanijos vy
riausybė konfiskavo visus 
laivus Transatlantic Kom
panijos, kad jais negalėtų 
naudotis fašistai.

Lewis, Jungtines Mainierių 
Unijos prezidentas.

Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos newyorkine organi
zacija ir, matyt, visa Gildi
ja stoja su Industriniu Ko
mitetu, kaip kad suprato 
pats Darbo Federacijos re
akcinis prezidentas Green, 
pereitą penktadienį kalbė
damas gildiečių susirinkime 
New Yorke.

Drg. Wm. Z. Foster, Ko
munistų Partijos pirminin
kas ir vadas didžio 1919 m. 
plieno darbininkų streiko, 
smerkia 10 unijų suspenda
vimą iš Darbo Federacijos 
kaip didžiausią krimi'nalį 
prasižengimą prieš visą 
darbininkų klasę.

Industriniu Unijų Komi
tetas planuoja suorganizuot 
į pramonines unijas 900,000 
metalo darbininkų, 400,000 
automobilių d a r b i n inkų. 
150,000 gumos darbininkų, 
dar 50,000 audėjų verpėjų 
ir kt.

Nusižudė Šposininkas
Kongres. Ziondiek

SEATTLE, Wash. — Iš- 
šoko per langą nuo penkto 
aukšto iš savo raštinės ir 
užsimušė M. A. Zioncheck, 
Jungtinių Valstijų kongros
manas.

Būdamas k o n gresmanu 
Washingtone, jis pagarsėjo 
šiurkščiais šposais: girtas 
mušdavosi su policija, šali
gatviais automobiliu važi
nėdavo; kelines pasiraitęs, 
po fontanų vandenį braidy
davo; su savo jauna pačia 
gatvėse šokdavo; sykį išsu
ko ranką šeimininkei apart- 
mento, kur Zioncheckai gy
veno, ir t. t. Už tokias “bai- 
kas” jis buvo patalpintas į 
beprotnamį, bet pabėgo.

Zioncheck buvo gimęs 
Lenkijoj ir tik nesenai ta
pęs Amerikos piliečiu.

Išėmė 44 Mainierių Lavo
nus iš Kasyklos Anglijoj 
BARNSLEY, Anglija. — 

Po eksplozijos angliakasyk- 
loj jau išimta lavonai 44 žu
vusių mainierių. Manoma, 
kad liko užmušti bei užtroš- 
kinti ir 13 kitų.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos fašistai’ skelbia, kad 
jų šarvuotlaivis “Cervera,” 
bombarduodamas G i j oną, 
užmušęs 300 žmpnių tame 
respublikiečių v a 1 domame

mieste pajūryj.

Amerikos Advokatų Sąjunga 
—Atžagareivybės Lizdas
WASHINGTON. — Kiek 

pirmiau Amerikos Advoka
tų Sąjunga pasmerkė bedar
bių ir senatvės pensijas. Da
bar Advokatų Sąjungos ra
portas giria šalies Augš- 
čiausią Teismą už panaiki
nimą bent kiek naudingų 
Naujosios Dalybos įstaty
mų darbininkams ir farme- 
riams.

KOMUNISTAI DIREKTORIAI 
MADRIDO BANKO

MADRID.—Ispanų Liau
dies Fronto valdžia pavarė, 
kaipo netikusius, senuosius 
direktorius Madrido Morgi- 
čių Banko. Jų vieton pasky
rė direktoriais keturis ko
munistus.

Laikraštininką Gildija 
Priimtai D. Federaciją
NEW YORK. — Darbo 

Federacijos p r e z i dentas 
Wm. Green rugp. 7 d. išda
vė čarterį Amerikos Laik
raščių Rašytojų Gildijai. 
Tąja proga jis teisinosi, būk 
“nesąs priešingas” industri
nėms unijoms, o kad su
spenduojąs unijas, remian
čias Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetą, tai 
tik todėl, kad jos “laužan
čios demokratiją” Darbo 
Federacijoj.

Laikraštininkų G i 1 dijos 
prezidentas H. Broun prita
ria Industriniam Komitetui. 
Bus daroma narių balsavi
mas, ar jie eis su Industri
niu Komitetu ar su dešiniai
siais Federacijos viršinin
kais.

“Laisvės” redakcijos ir 
raštinės štabas yra nariai 
Amerikos Laikraščių Rašy
tojų Gildijos.

Ispanų Valdžia Turinti Gana 
Lėšų Nukovot Fašistus

MADRID. — Ispanijos 
klerikalų fašistų vadas J. 
M. Gil Robles, dabar esan
tis Portugalijoj, davė $260,- 
000 fašistiniams sukilėliams 
prieš respubliką. Jiems 
stambiai aukoja didžiausias 
Ispanų turčius Juan March. 
Fašistai gauna finansų ir iš 
užsienių kapitalistų. Bet Is
panų socialistas I. Prieto 
rašo laikraštyje “Informa- 
ciones”, kad respublikos 
valdžia turi kur kas dau
giau savo finansų prieš fa
šistus. Jos ižde yra $718,- 
000,000 \ukso. Be to, jinai 
ima į savo rankas fašistinių 
kapitalistų turtus.

Hendaye. — Ispanijos re- 
spublikiečiai atkirto vande
nį nuo fašistų Huescoj.

Hitleris Atsiuntė Jau 8-nis Karo Laivus 
j Ispaniją; Jo Spauda Reikalauja Karo

ISPANŲ RESPUBLIKOS KARO LAIVAI NUSKAN
DINO DU FAŠISTŲ LAIVU; SUDEGINO 

JŲ PRIEPLAUKĄ

ROMA. — Mussolinis pik
tai užprotestavo prieš Ispa
nijos kairiųjų respublikie- 
čių valdžią del to, kad vie
nas Italijos valdinys Ispani
joj buvęs “žvėriškai nužu
dytas,”- kitas šiaip užmuš
tas, o trečias sužeistas, be- 
siaučiant kovoms tarp Ispa
nijos valdžios ir fašistų.

Italijos diktatorius irgi 
norėtų surasti priekabę at
virai kariškai įsikišti prieš 
Ispanijos Liaudies Frontą.

Naziai Reikalauja Karo
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia šiurkščiu, grasi
nančiu tonu reikalauja, kad 
Ispanijos respublika atly
gintų už septynis vokiečius, 
žuvusius laike susikirtimų 
tarp Liaudies Fronto ir fa
šistų. Nazių laikraščiai ra
gina kariškais veiksmais 
“užmušt raudonąją šmėklą”! 
Ispanijoj.

Į Italijos pakraščius Hit
leris atsiuntė jau 8 savo ka
rinius laivus.

Antwerpe, Belgijos vy
riausybė rugp. 8 d. suėmė 
didelį daugį rankinių gra
natų, kurios buvo atsiųstos 
iš Vokietijos ir kraunamos 
į laivą vežti Ispanijos fašis
tams.

Hitleris, tačiaus, veidmai
niškai “užtikrina,” kad jei
gu Sovietai “ginklais nepa
dės” Ispanijos valdžiai, tai, 
girdi, Vokietija “nerem- 
sianti fašistų sukilimo.”

Respublikiečiai Laimėjo 
šaunų Mūšį ties Algeciras
GI BRALTAR. — Ispanų 

respublikos karo laivas 
“Jaime I” ir keli šarvuot
laiviai nuskandino fašistų 
karo laivą “Dato” ir vieną 
jų prekybinį laivą laike mū
šio ties Algeciras. Liaudies 
Fronto jūrininkų tiksliai 
nutaikomi šoviniai ir lėktu
vų bombos beveik visai su
naikino bei sudegino Alge- 
cirą, svarbiausią likusį faši
stų prieplaukos miestą. Sy
kiu valdžios šarvuotlaivis 
“Lepanto” bombardavo fa
šistų tvirtovę Ceuta, ispa
niškoj Morokkoj; ir bent 
tuo tarpu buvo visai sustab
dytas fašistų kariuomenės 
gabenimas iš Afrikos į Is
paniją.

Laike jūrinio ir orlaivių 
mūšio, keturios bombos nu
krito visai arti Italijos pre
kybos laivo “Dante.”

Anglai ir francūzai tėmy- 
tojai ■ stebisi, kaip gabiai 
Liaudies Frontiečiai bom
bardavo fašistus 12-ka celi
niais savo laivų šoviniais ir 

100 svarų bombomis iš oro. 
Tie šoviniai ir sproginiai 
beveik visi eksplodavo. Res
publikos valdžia, vadinasi, 
turi geros amunicijos.

Algeciras mieste, bom
bardavimo metu, tapo sužei
sta Anglijos konsulo pati ir 
labai apdaužyti Argentinos 
ir Anglijos konsulatai.

NAUJI LIAUDIES FRON
TO LAIMĖJIMAI

Madrid. — Ispanų liau
dies milicija atėmė iš fašis
tų Formenterą, vieną iš Ba
learic salų.

Respublikos gynėjai išvi
jo fašistus iš visų miestų ir 
miestelių Huescos apylin
kėj.1 , 

$100,000 ISPANŲ RAUDO
NAM KRYŽIUI NUO 

AMERIKOS UNIJŲ

NEW YORK. — Tarptau
tinė Sukniasiuvių Unija per 
savo prezidentą D. Dubinskį 
atsišaukė į Amerikos darbo 
unijas, kad sudėtų $100,- 
000 Ispanijos Darbininkų 
Raudonajam Kryžiui.

Kailiasiuvių Unija pa
siuntė $5,000 Ispanijos Dar
bininkų Vienybės Fondui. 
Kelios dienos pirmiau Suk
niasiuvių Unija ir Amalga- 
meitų Rūbsiuvių Unija pa
aukojo po $5,000 Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą.

FRANCIJA NELEIDŽIA 
GINKLŲ ISPANIJON

PARYŽIUS. — Francijos 
ministeriu kabinetas rugp. 
8 d. nutarė ir toliau nepra
leisti ginklų į Ispaniją nei 
valdžiai nei fašistams, ir vėl 
atsikreipė į kitas šaiis, kad ' 
ir jos sulaikytų ginklus vie-, 
niems ir kitiems.

Tai mandagus primini
mas, kad Hitleris ir Musso
linis daugiau nesiųstų lėktu
vų ir kitų ginklų Ispanijos 
fašistams prieš Liaudies 
Frontą, v

Malagoje, pietinėje Ispa
nų valdžios prieplaukoje, 
yra sutelkta 50,000 geriau
sios darbininkų milicijos. 
Tatai užtikrinta to miesto 
apgynimą nuo fašistų gaujų 
iš Afrikos.

Madrid. — Pasitraukė iš 
vietos karo ministeris gene
rolas L. Castello. Jo vietą 
užėmė pulkininkas J. H. Sa
rabia. Generolas traukia 
frontan prieš fašistus.
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Pavojinga Sutartis
Jau ne kartą mes esame pastebėję, kad 

Smetonos valdžia, laikydama Voldemarą 
kalėjime, pati vykdo jo programą, t.y., 
užsienio politikos dišelį vis labiau ir la
biau kreipia link Vokietijos.

Pastaroji prekybos sutartis, kurią pa
darė Šaulys su von Neuratu, reiškia 
daugiau, negu tik prekybos sutarti. Ji 
turi didelės politinės reikšmės ir Lietu
vai gali lėšuoti labai daug.

Ką gi reiškia sutarties dėsnis, kad 40 
nuoš. visų perkamų kiaulių Lietuvoj, turi 
būti iš Klaipėdos krašto ir kad pirkimus 
tvarkytų Klaipėdos krašto valdžia, o he 
Kauno?

Vargiai būtų galima surasti kita pana
ši prekybos sutartis, padaryta tarp bile 
valstybių, kurioj būtų statomas panašus 
reikalavimas? Juk tai tiesioginis kiši
masis į vidujinius šalies reikalus. Be to, 
tai netiesioginis kyšis Klaipėdos krašto 
buožėm.

Šitokiu būdu Vokietijos hitlerininkai 
įsistiprins Klaipėdos krašte daugiau, ne
gu iki šiol. Jie palaikys tiesioginius ne
trukdomus ryšius su Klaipėdos hitleri
ninkais. Jie suburs aplink save ūkinin
kus, turinčius parduoti kiaulių. Jie “ra- 

* miu būdu” padarys tai, ko negalėjo pa
daryti triukšmavimu.

Kodėl Smetonos valdžia tokią sutartį 
pasirašė? Mums rodosi todėl, kad ji no
ri patraukti savon pusėn tūlus voldema- 
rininkus. Dabar, kai Lietuvoj eina mil
žiniškos kovos, kai žmonės kyla, tai sme
toniškas režimas daro viską pasigavi
mui kiek tiek daugiau šalininkų. Paga
liau tai parodo bendrą fašizmo kryptį 
Šiuo tarpu burtis į krūvą ir kovoti prieš 
demokratines šalis ir Sovietų Sąjungą.

Ši Lietu vos-Vokieti jos prekybos sutar
tis yra netikus, labai žalinga Lietuvai. 
Be abejo, Lietuvos darbo žmonės dar la
biau paaštrins savo kovą prieš jos dary
tojus. . •

Vyskupo Palaimintas Lėktuvas
Ispanijos Komunistų Partijos dienraš

tis “Mundo Obrero” savo kablegraminėj 
žinioj mūsų spaudai,.be kitko, nurodo:

Mallorkoj vyskupas palaimino naują su
kilėlių (fašistų) lėktuvą. Orlaivininkas' 
akiregyj atlėkė tuo orlaiviu į lojalistų 
(Liaudies Fronto) orlaivių stovyklą.

Panašiai padarys dar ne vienas dievo 
ir vyskupo bei kunigo palaimintasis. 
Kiek tiek ištikimesnis, supratlyvesnis 
darbininkas bei valstietis, esąs fašistų 
pusėj, prie pirmos progos pereis į res
publikos gynėjų eiles, pas darbininkus ir 
valstiečius. Tame fašistų ir nelaimė!

galiau nutarė suspenduoti iž ADF eilių 
tas unijas, kurios sudaro C.I.O. (Komi
tetą Pramoninių! Unijizmui). Minėtąjį 
komitetą sudaro sekančios unijos su že
miau paduodamu skaičium narių:

United Mine Workers, 400,000.
Amalgamated Clothing Workers, 100,000.
International Ladies’

160,000.
United Textile Workers, 79,200.
Oil Field, Gas Well and Refinery Workers, 

• 42,800.
. International Union

Smelter Workers, 14,600.
Federation of Flat Glass Workers, 10,000.
Amalgamated Association of Iron, Steel 
and Tin Workers, 14,^00.
United Automobile Workers (new union).
United Rubber Workers (new union). 
International Typographical Union, 73,400. 
United Hatters, Cap and Millinery Work

ers, 21,400. i

- Teisėjai ir kaltintojai (t. y. ADF Veik. 
Taryba) duoda pasirinkti šitom unijom 
vieną iš dviejų: likvfduoti C.I.O, arba 
būti išmestomis iš ADF. Laiko padary
mui nuosprendžio duota iki rugsėjo mėn. 
5 dienos.

C. L O. vardu Lewis pareiškė, kad sto
jančios už pramoninį unijizmą unijos ne
klausys Greeno įsakymų ir savo darbą 
varys pirmyn, t. y., palaikys C.I.O., o 
taipgi su pasmarkintu greitumu organi
zuos plieno ir kitų pramonių darbinin
kus į pramonines darbo unijas.

Kitais žodžiais, ADF įvyksta skylimas. 
Galimas daiktas, kad CIO grupė organi
zuos savo Federaciją, kuri, kaip tūli spė
ja, gali greitu laiku išaugti didesnė už 
Amerikos Darbo Fedęraciją, kontroliuo
jamą Greeno. Tik šituo plunksnos pa
braukimu Greenas iššluoja virš milioną •_ 
organizuotų darbininkų, šimtai tūks
tančių ADF narių yra pasisakę už pra
moninį unijizmą, nors jų unijos dar ne
įstojo į CIO. Galimas daiktas, kad ir tos 
unijos greitu laiku įstbs į tą grupę, kuri 
sudaro CIO.

Orlaivis, kuriuo Levanevskis su Levčenko skrenda is Los 
Angeles į Maskvą

Pirmieji Šūviai energingai dirbo prie pietų 
ir vakarienės suruošimo.

sų organizacija šioje šaly
je yra viena iš stambiausių 
organizacijų nariais. ALD
LD Centro Komitetas nuo
latos rūpinosi pagelbėti ka
nadiečiams auklėti kultūros 
ir apšvietos organizaciją, 
tą jis tęs ir ateityj.

D. M. šolomskas.

ŠYPSENOS

Atsargūs Darbininkai 
Branginami

Bar beri s (naujam savo

Teisingas Reikalavimas
Dienraštis “New York Post” reikalau

ja, kad Francijos valdžia nieko nelauk
dama stotų pagelbon Ispanijos respubli
kos valdžiai. Laikraštis nurodo, jog to
kia parama ne tik nebūtų prieš tarptau
tines teises bei patvarkymus, bet tai bū
tų kaip tik vykdymas serftimento už 
tarptautines teises.

Kai valdžia randasi užpuolime, tai ei
nant tarptautine teise, sako laikraštis, 
kita kaimyniška valdžia turi jai padėti 
atsiginti. Neteisėta būtų remti sukilė
lius fašistus, bet juos remia Italijos ir 
Vokietijos fašistai. Q ten, kur teisėta, 
Francijos valdžia atsisako tai padaryti, 
aiškindamasi nieku neparemtu argu
mentu.

Su ta nuomone mes pilnai sutinkame.

Skylimas tokioj organizacijoj, kaip 
ADF, yra apgailėtinais dalykas, nesvei
kas bendram darbininkų judėjimui. Bet 
kas jį įvykdė? Aišku, ne CIO sudaran
čios unijos. Tai Greeno, Hutchensbno ir 
kitų biurokratų, nenorinčių matyti Am
erikos darbininkus susiorganizavusius į 
stiprias unijas, darba^. Jeigu jiems rū
pėjo organizacijos labas, jie turėjo lauk
ti ADF konvencijos, kuri įvyks sekantį 
rudenį. Bet ne! Greenas darė viską, 
kad neprileidus CIO grupės konvencijoj 
dalyvauti. Jis žinojo, kad ten negaus 
dviejų trečdalių balsų išmetimui iš unijos 
tokio skaičiaus narių. Amerikos Darbo 
Federacijos konstitucija neleidžia to da
ryti, ką dabar padarė Greenas, bet jam 
konstitucija niekis.

Tai nenaudėliškas darbas, tai darbas, 
naudingas samdytojams, išnaudotojams, 
bet ne darbininkams. Be abejo, kad 
•prieš tokį p. Greeno darbą visi ščyri uni- 
jjstai sukels dideles. protesto bangas ne 
tik dabar, bet ir ADF konvencijoj.

1 Šis suspendavimas reiškia užpuolimą 
he tik ant CIO sudarančių unijų, bet ant 
viso darbininkų judėjimo. Tik dėlto, 
kad atsirado-eilė unijų pasirįžusių suor
ganizuoti neorganizuotus pamatinių 
pramonių darbininkus, Green su Ko. 
skaldo visą darbininkų judėjimą.

Negalima prileisti Greenui ir jo sėb
rams suskaldyti Amerikos darbo unijas. 
Šiandien, kai visam pasaulyj, dedamos 
pastangos visą darbininkų judėjimą su
vienyti, tai jo skaldytojams ne vieta or
ganizuotų unijistų eilėse!

Eilinis Kunigiškas Melas
Chicagos kunigų “Draugas,” pasirodo, 

nusitarė kartoti visas kvailybes, kurias 
išgalvoja Amerikos ; samdytojų klasės 
provokatoriai. Andai mes citavome 
“Drauge” paduotus tūlo šnipo ‘apibendri
nimus” komunizmo, kurie buvo kvaili, 
neįurį bendro su komunizmu.

- Kitam numeryj, už rugp. 6, “Draugo” 
redaktorius klausia: “Gal kas manėte, 
kad komunistai neturį priesaikos. Jei 
taip manėt, tai klydot. j Jie turi priesai
ką.” Ir ten pat kunigų laikraštis, begė
diškai paduoda tą “komunistų priesaiką,” 
kuri seka:

Jau. pradeda draugai atsi
liepti į Komunistų Partijos 
atsišaukimą aukų rinkimų 
kampanijos vedimui. Mes, 
lietuviai, turime sukelti ir 
sukelsime mums skirtus 
penkis tūkstančius dolerių. 
Juk šiandien nėra svarbes
nio ir rimtesnio darbo už 
pravedimą geros Revoliuci
nės rinkimų kampanijos. 
Argi bus perdaug, jeigu 
kiekvienas lietuvis klasiniai 
sąmoningas darbininkas pa
aukos dolerį tam tikslui?

Kiti, kurie išgali, yra ra
ginami paaukoti visos die
nos uždarbį,, Prezidentiniai 
rinkimai įvyksta kartą j ke
turis metus. Jie suteikia 
puikią progą Komunistų 
Partijai pasiekti milionus 
žmonių, kurie šiaip- ramiais 
laikais nesirūpina politiniais 
reikalais. Bet ,, tuščiomis 
rankomis partija jų nepa
sieks. “Laisvėje” jau buvo 
rašyta, kad tik viena pusva
landžio radio prakalba kaš
tuoja virš kiuris tūkstan
čius dolerių! .

Bet užteks agitacijos. Mes 
.tikime, kad Rūkstančiai lie
tuvių darbininkų supras rei
kalo svarbą ir nuoširdžiai 
parems Lietuvių Komitetą 
Rėmimui Komunistų Parti
jos kandidatų.

Štai pirmieji šūviai. Drg. 
A. Talandzevičius rašo rin
kimų kampanijos vedėjui 
drg. Šolomskui:
“Mielas Drauge:

“Mačiau ‘Laisvėj’ paskir
ta lietuviams rinkimų 
kampanijai sukelti penkis 
tūkstančius dolerių. Taigi 
skubinuosi su savo dalimi 
prisidėti, nes žinau, kad 
bus nelengva surinkti. Bet 
žinodami reikalingumą, su
rinksime. į Čionai: rasite 
dešimt dolerių ($10): pen
ki doleriai' rinkimų kam
panijai ir penki Agitacijos 
Fondui.” ,z.
Matote, drg. Talandzevi

čius gražiai parėmė du 
svarbiu reikalu. Kuris ki
tas draugas paseks jo pėdo
mis?

Iš Tunkhannock, Pa., drg. 
Frank ^Mankauskas prisiun
tė $1, taip, drg. M. iš Hobo

ken, N. J., paaukojo rinki
mų kampanijai $1.

Ačiū visiems, šiems drau
gams.

Rinkimų kampanijai yra 
paukojęs $50 Lietuvių Dar
bininkų S u s i v i e n i j imas. 
Taip pat jau paaukojo tam 
tikslui $25 Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centralinis Ko
mitetas. Taigi, pradžia vi
dutinė. Lauksime atsiliepi
mo kitų organizacijų, kuo
pų ir draugų.

D. M. šolomskas, 
Rinkimų Kampanijos Vedėjas, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn,N.Y.
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Montreale, po Kanados 
Lietuvį Kongreso buvo su
rengtas x koncertas. Publi
kos prisirinko pilnutėlė L. 
D. K. Vytauto Neprigul- 
mingo Kliubo svetainė. Kas 
man labiausiai patiko, tai, 
kad programos dalyviai bu
vo iš pačių draugų ir drau
gių-

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Suvažiavimas vi
sai arti. Reikėtų, kad dau
gelis mūsų ALDLD ir kitų 
organizacijų prisidėtų prie 
pasiuntimo delegatų. Aš 
manau, kad kiekvienas įver
tins taip svarbų suvažiavi
mą ir pagelbės frakcijoms 
finansiniai, kad jis visais 
atžvilgiais būtų sėkmingas.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija nori rinkimų 
kampanijai sukelti $250,000. 
Tas būtinai reikalinga, kad 
pasiekus kuo plačiausias 
darbo žmonių minias ir su
pažindinus su partijos rin
kimų platforma. Mes visi 
nuo senai žinome, kad ka
pitalistų partijos išleidžia 
desėtkais milionų dolerių ir 
milžinišką darbo .žmonių, 
smulkių savininkų ir inte
lektualų didžiumą apgauna. 
Mes tam turime pastoti ke
lia. t*

darbininkui šnibžda): “Štai 
ateina vyras nusiskusdinti.”

Pagelbininkas: “ L e iskit 
man ant jo papraktikuoti.”

Barberis: “Gerai, prakti
kuok, bet saugokis, kad ne
įsipjautum.”

Niekšiškas Darbas
Amerikos Darbo Federacijos Veik. 

Taryba, vadovaujama Wm. Greeno, pa-

Šiuo iškilmingai prisiekiu, kad aš smer
kiu visas kapitalistų, institucijas, inimant 
bažnytines ir pasaulines; jų vėliavą, jų teis
mus, jų kodus ir jų bažnyčias ii’ jų religi
jas. Aš klausysiu šio ordeno išrinktų ofi
cialų paliepimų po mirties bausme ir nesi-

Ir ko jau čia nebuvo: ga
bi jauna mergaitė šokikė, ei
lė lanksčių deklamatorių ir 
juokdarių, jaunos draugės 
ir draugai kelis kavalkus su- 
gabiai pašoko, ypatingai 
“čigones” gerai išėjo. Dai
nininkai dainavo solo, due
tus. Ant pabaigos didelis 
montrealiečių choras.

Dalyvaudamas koncerte, 
jauti, kad artimas siūlas 
jungia programos išpildyto
jus ir publiką. Iš tikro ge
riau jaučiausi,' begu Jung. 
Valstijose, kada mes į savo 
koncertus pasikviečiame di
džius specialistus — žvaigž
des.

Šiemet rinkimų kampani
joje ypatingai labai daug 
pinigų išleis Republikonų 
Partija, kuri palaikoma 
Heąrsto ir fašistinės “Li
berty League.” Jie dės vi
sas pastangas demagogijos 
keliu apgauti mases ir lai
mėjus įvesti fašistinę prie- 
'spaudą prieš visus laisvę 
mylinčius žmones.

Reikia atiduoti didelė pa
dėka Vytauto Neprigulmin- 
gam Kliubui už taip nuo
širdų dalyvumą suruošime 
Kongreso. Jo patalpa bu
vo pavesta tam tikslui. Pir
mininkas d. Juškevičius, 
kliubo senesni veikėjai — 
Mašnickas; Vilkaitis ir kiti 
aktyviai dalyvavo. Vietos 
draugai sake, kad kliubietės 
su Literatūros draugėmis

• Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos metu bus 
platinama specialiai kupo- 
niukai po 10, 25 ir 50 cen
tų; guzikėliai, atvirutės — 
pigiau ir draugams aukavu
siems stambesnę auką bus 
duodanaa certifikatai.

Certifikatai bus duodama 
tiems, kurie aukuos ne ma
žiau $1. Aš manau, kad 
tūkstančiai lietuvių darbi
ninkų, smulkiu savininkų, 
biznierių ir intelektualų ga
lėtų* paremti Komunistų 
Partijos rinkimus, įsigyda
mi sau po certifikatą. Jie 
gaunami “Laisvėje,” “Vil
ny j” ir taipgi. ALDLD cen
tre.

ALDLD narių skaičius 
Kanadoj nuolatos auga. Mū-

Nėra Blogo be Gero
Yra ir tokių giliukingų 

žmonių, kurie visokiausiuo
se blogumuose vien geru
mus suranda. Vienu tokiu 
buvo ir Bilius Lapė. Per
eitų potvinių laike Bilius 
sėdėjo ant savo namo stogo 
ir tėmijo pro šalį bėgantį 
vandenį. Atsiįrė. palei jį 
laivelį turintis kaimynas.

“Alou, Biliau!” sako kai
mynas.

“Alou, Šamai!” atsiliepė 
maloniai Bilius.

“Ar vis'os tavo vištos ta
po vandens nuneštos?” 
klausią kaimynas.

“Taip, bet antys gali 
plaukti.”

“Orinčių medeliai irgi 
vandens išnešti?”

“Taip, bet visi sakydavo, 
jog šiemet vis viepa derlius 
bus prastas,” atsako Bi
lius.

“Kai žiūriu, Biliau, upė 
jau pasiekė augščiau tavo 
langų.”

“Tai ir gerai, Šamai, tuos 
langus jau senai reikėjo 
mazgoti.”

Iš Oisterio Filosofiškojo 
žodyno

A—A t s a k y mas į visus 
kvailus klausimus.

Absurdas—Bile kas,. kas 
tik priverčia jus išsišiepti.

Akuratnas — Mokąs be 
klaidos žaisti.
' Aktas—Būdas, kaip žmo
nės viens su kitu elgiasi.

Akcija—Gyvenimo smū
gis.
' Aktorius—Savo gudrumu 
gyvenąs asmuo.

A d mirolas — Labiausiai 
apsidekoravęs laivyne ofį- 
cięrius.

Alkoholis — Dvasių šo- 
kintojas.

Alimonija—Vedybų tvano 
paliktos sąnašos. .

Anai izuoti — Kapstytis 
tuščioje makaulėje.

Anatomija — Burleskinis 
vaidinimas. ,

Anekdotas — “Riebi” pa
gailėsiu nei laiko, nei darbo, nei pinigų 
klausyti kad ir iki paskutinio mano kraujo 
lašo.

“Matot, rašo klerikalai, kokia griežta 
komunistų priesaiką. Jie prisiekia po 
mirties, bausme griąuti viską, kas tik 
jiems ant kelio atsistoja....”

’ ' I iKą gi si “priesaika” turi bendro su ko
munizmu? Nieko! Nebent tik tą, kad 
ją pagaminę Amerikos teroristai ir pa
skelbė buržuazinėj spaudoj diskreditavi
mui komunistų.

Vienas reakcinis republikonų laikraš

tis (Kansas valstijoj) šitą “komunistų 
priesaiką” andai išspausdino neva atsa
kyme į tūlo studento užklausimą apie 
komunistinį judėjimą. USA. Komunistų 
Partija nutarė tą laikraštį patraukti teis- 
minėn atsakdmybėn už diskreditavimą 
partijos.

Kunigai, kurie mokina žmones nemeluo
ti, patys pradėjo per akis meluoti, skelb
dami, būk kęmunistąi pasisavinę kaž ko
kių teroristų priesaiką.

Esaųi tikri, kad katalikai darbininkai, 
sužinoję šį bjaurų “Draugo” melą, juo 
labai pasipiktins.

saka.
Aptiek orius — Gėralų 

maišytojas.
Apeliacija — Pralaimėto

jo viltis.
Apetitas P a p r atimas 

jieškoti ėdalo.
Aplodismentas — Dvasi

nis botagas vaidintojams.
A r g u m entas — Barnio 

priežastis.
Aritmetika — Budavoji- 

mas ir griovimas skaitlinių.
Surinko Juodvarnis.



Pirmadienis, Rugp. 10, 1936 
f * -- • • ■

A1.D.LD. REIKALAI
%

Puslapis Trečias

J
ALDLD III Apskričio Komite

to Tarimai
Dainų Dienoj, chorų išva

žiavime, apskričio komitetas 
sykiu su spaudos pikniko ko
misija laikė trumpą posėdį. 
Kadangi jaunuoliai Conn, val
stijos ruošiasi vykti į LDS sei
mą ir sykiu ten bus olimpija- 
da—rodymas sporto spėkų, 
bet patys jaunuoliai negalį 
tiek sukelti finansų, kad pa
siekus Rochester, N. Y., kur 
tas viskas įvyks, tai tam rei
kalui paskirta iš apskričio iž
do penkinė. Būt duota dau
giau, bet iždas veik tuščias. 
Ben. Medley sakė, kad patys 
jaunuoliai irgi bandys sukel
ti šiek tiek finansų, tai penki 
delegatai tikrai galėsią pasiek
ti pasibrėžtą tikslą.

Spaudos naudai pikniko ko
misija pranešė, kad ruošiama
si prie spaudos ir garsinimų. 
Pikniko vieta paimta ir kiti 
dalykai atlikti. Piknikas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 13 d., Lietu
vių parke, Hartforde. Komisi
ja mano tuojau užkviesti vi
sus Conn, valstijos darbinin
kiškus chorus ir jei bus gali
ma gauti prieinama kaina ko
kis choras iš toliau, tai ir iš 
kitur kvies chorą. Gal grei
čiausiai iš Worcester, Mass. ? 
Komisija reikalavo, kad aps
kričio komitetas paragintų 
miestų kuopas ir šiaip pro- 
gresyves spėkas sutraukimui 
žmonių į spaudos pikniką. 
Priegtam, kolonijų draugai 
raginami, kad tuojau praneš
tų per spaudą, kaip kuri ko
lonija ruošiasi atvykti į spau
dos pikniką. O sveikiausias ir 
geriausias dalykas važiuoti 
busais. Kelrodį pati komisija 
parašys, kaip surasti pikniko 
vietą, nes pikniko vieta kiek 
toliau nuo Harfordo miesto.

'* Kitas tarimas, tai patarimas 
New Haveno kuopom, kad jos 
tuojau apsvarstytų apie kokio 
parengimo suruošimą .rude
niop del ALDLD ir LDS aps 

kričių naudos. Tas būtinai rei
kia padaryti, nes apskričių 
naudai piknikas iš pavasario 
nepavyko, da net nuostolių 
padarė. Dėka darbščiai New 
Haveno komi sijai, kuri 
gražiai pasidarbavo, tai dalį 
tų nuostolių jau padengė, bet 
ne viskas kol kas apmokėta.

ALDLD III Apskr. Sekr. V.

Pajai Kiaulėms

PERRY, Maine. — Pre
zidento Roosevelto valdžia 
buvo pastačius didelį kai
mą Quoddy darbininkams, 
kurie statytų tvenkinį elek
tros jėgai gamint. Ęuvo 
padaryta kontraktas su vie
na kepykla, kad jiems pri
statytų po 500 pajų ir 800 
kepalų duonos kasdien.

Kadangi kongresas atsi
sakė skirti reikiamų tven
kiniui pinigų, tūkstančiai 
darbininku buvo atleisti ir 
teliko tik keli asmenys pri
žiūrėt kaimą. O pildyda
mas kontraktą kepėjas vis 
tiek kasdien atveža sulygtą 
daugį pajų ir duonų.

Beveik visas tas maistas 
dabar suveržiamas į atma
tas. Farmeris gi Ed Pottle 
yra padaręs sutartį suvalyt 
Quoddy kaimo atmatas. Tai
gi jis dabar ir peni savo 
kiaules tais pajais ir duo
na.

Tientsin, Chinija. — Chi- 
nų vyriausybė užgrobė $90,- 
000 vertės opiumo ir kitų 
narkotiškų svaigalų iš vie
nos japoniškos kompanijos 
ir areštavo 9 japonus.

Gaukite "Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

LAISVI!
.......... i

“MODERNISTE"
Žandai lyg su miltais storai apdrabstyti, 
Apie akis tepta tamsiais tepalais, 
Net blakstienų galai kažkaip at raityti, 
O lūpos nuveltos raudonais dažais.

Antakių belikę tik keli plaukeliai, 
O kiti išrauti visai iš šaknų;
Lyg anglim užbrėžti siauručiai brūkšneliai, 
Tartum ploni sliekai tyso virš akių.

Nevien tiktai veidas, lūpos—numozotos, 
Net nagai nutepti raudonais dažais!
Rankos gana gražios, turbūt numazgotos, 
Bet pirštai atrodo nuluptais nagais.

Ji rūko tabaką, ji geria degtinę,
Nešvariai juokauja, girta kai kada, 
Kalba, kaip nupuolus moteris gatvinė 
Ir tuomi didžiuojas, sako: “Tai mada.”

Tačiaus, ir ji nori gauti gerą vyrą! j 
Bet rimtas vaikinas nepaiso tokios, 
Kuris tokią veda, tai puskvailis yra, 
O protingas, jieško protingos pačios.

' Raguotis.

ĮVAIRUMAI
Uodai

Mokslas žino virš 400 
skirtingų uodų veislių. 
Karštuose kraštuose veisia
si uodai, kurie platina bai
sią maliarijos ligą, nes jų 
įkandimas iššaukia tos ligos 
perus.

Paprastų uodų, kuriuos 
mums tankiausiai tenka 
“pažinti” yra baisi dau
gybė. Jie veisiasi apie ba
las, nes balose išsiperi jauni 
uodai. Uodai kiaušinėlius 
deda, vieną su kitų susijun
gusius. Tik maliarijos pla
tintojai kiekvieną skyrium.

Uodas yra ant ilgų ko
jų, ilgais sparnais, ilgu sna
pu ir gan skaudžiai įkanda. 
Jis daug kraujo pripampa, 
kad kartais vos paskrenda.

Įkąstą vietą peršti.

Kondoras—Grifas
Tarpe mažai prasilavinu

sių žmonių būdavo daug pa
sakų apie grifus (gryphus) 
dideles paukštes, kurios net 
žmones “panešdavo”. Tai 
išmislas. Grifas yra didelė 
paukštė, bet jau ne tokia, 
kaip pasakose ją piešia. Jie 
veisiasi Pietų Amerikos An- 
dų kalnuose. Grifas turi 
apie 3 pėdas ilgio, o kada 
jis skrenda iškėtęs sparnus, 
tai nuo vieno iki kito spar
no galo yra apie 9 pėdos il
gio. Jie ėda tik mėsą.

f

Kavos Medis
Kavos medis yra nedide

lis, todėl tūli jį vadina pu

pų krūmokšliu. Jis nuola
tos žalias, turi kvepiančius 
baltus žiedus, vaisiai auga 
po du greta. Apvalius nuo 
kevalo jų vaisius karštai ke
pa. Kavos vaisius nuo 3 
iki 12 metų laiko paruošdi- 
nėja, pirm jie būna geri 
naudojimui. Bet dabartinėj 
kapitalistinėje tvarkoje tą 
pagreitina visokiais chemi
kalais. Kavos medelių yra 
priskaitoma apie 200 rūšių. 
Prie to išnaudotojai nors 
tūkstančiais maišelių kavą 
suverčia į marias, kad pa
laikius ant jos augštas kai
nas, bet labai tankiai vie
ton kavos parduoda kitus 
dalykus, kaip tai cikorijos 
šaknis, giles, riešutus ir 
kitką.

Krabai—Vėžiai
Bekakliai vėžiai—krabai 

veisiasi sūrame ir prėskame 
vandenyje. Jie turi 10 kojų, 
turi dvi tvirtas reples. Jū
rose šie vėžiai įauga net iki 
3 pėdų ilgio. Toki krabai 
apsčiai veisiasi Tolimuose 
Rytuose, Sovietų vandeny
se. Jie valgomi. Amerikoje, 
Atlanto vandenyno pakraš
čiais veisiasi maži. Krabų- 
vėžių yra daug veislių.

Šiltuose kraštuose veisia
si krabai ne vien vandeny
je, bet ir ant sausžemio, ku
rie tik kiaušinius dėti eina 
į vandenį. Bet ne visi toki 
krabai valgomi.

Tvirtumos
Spaudoje tankiai skaito

me apie karines tvirtumas. 
Supratimas yra įvairus, vie
ni mano, kad tai miestas, 
apvestas stora siena, kiti ki
taip tą persistato.

Gilioje senovėje tvirtuma 
ir buvo—siena. Bet dabar 
yra kitaip.- -Laike pereito 
imperialistinio karo Rusijos 
Novogeorgevsko tvirtuma, 
ant Vislos ir Narevo upių 

susiliejimo, Lenkijoje, buvo 
bent 15 mylių ilgio ir tiek 
pat pločio. Ten buvo šešio
lika fortų, atskirtų tvirtu
mų, 10 apdrūtintų punktų 
ir visa eilė apsigynimo po
zicijų. Kiekvienas kalnas, 
bala, miškas, griovis arba 
bent kokia tinkama apsigy
nimui pozicija yra apdrū- 
tinta ir sujungta gelžke- 
liais, plentais, keliais.

Tvirtuma yra apsigynimo 
priemonė, nes ją negalima 
nunešti 'ant priešo žemės. 
Tvirtuma tarnauja tik tam, 
kad atrėmus priešą, kada 
jis tuom keliu norės įsiver
žti į tavo žemę. Ją stato 
ant strateginių kelių, ant 
svarbių pozicijų.

Dabar tvirtumos daug 
pasikeitė nuo tų, kurios bu
vo laike pereito imperialis
tinio karo. Franci j a išbu- 
davoio kelis šimtus tvirtu
mų išilgai savo sieną prieš 
Vokietiją. Tos tvirtumos 
yra didesnės ir mažesnės. 
Jos visos turi savo sistemą, 
susijungimus. Tūlos iš jų 
yra net 300 pėdų po žeme, 
ten įrengta amunicijos san
dėliai, ligoninės, elektros 
gaminimo stotys, giliai po 
žeme paslėpti ginklai, susi
siekimo keliai. Kas buvo, 
sako, tūlas iš pavirš visai 
negali matyti—užmaskuo
tos.

Krokodiliai 
Krokodilių yra daug veis

lių. Tūli užauga .net 30 
nėdų ilgio. Jie yra paplok- 
šti, turi keturias galingas 
kojas ir tvirtą uodegą. Di
delė gebklė, aštriais danti
mis.

Veisiasi upių ir ežerų pa
kraščiais. Gerai gali plau
kioti ir nardyti vandenyje. 
Kada neria vandenyje, tai 
tam tikros odos uždengia 
jiems ausis ir nosies šner
ves. Ryja daugiausia žu
vis ir kitus vandens gyvu-

nūs, bet kartais užpuola 
galvijus ir žmones. Taip 
krokodiliai yra bailiai, bet 
būdami dideliais apžoromis 
padaro drąsių ir žiaurių už
puolimų.

Kiaušinius deda į dumblą, 
nuo 20 iki 100, iš kurių iš
siperi jauni krokodiliukai. 
Jie ilgai gyvena. Myli šildy
tis prieš saulę. Aigipte tūli 

• žmonės juos seniau garbino, 
[ dievais laikė. Vietos gyven
tojai valgydavo jų mėsą. 
Dabar žmonės juos naikina, 
kaipo žiaurius draskūnus 
arba del jų odos, iš kurios 
daro apsiavus.

Prie kiekvieno krokodi- 
liaus yra bent trys mažos 
paukštelės. Jos gyvena prie 
jo. Kada krokodilius priry
ja, išeina ant krašto prieš 
saule šildytis, tai paukšty
tės jam iš dantų išlesinėja 
įkliuvusią mėsą. Krokodi
lius žino ta. bet jis sulaiko 
savo apžoriškumą, laiko žio
tis atidarytas, o paukštytės 
“brušina” jo dantis. Jeigu 
ne jos, tai jo žiotys dvoktų, 
kaip senas tvartas.

š-kas.

Valencia. — I š p 1 a u kė 
3,500 Liaudies Frontiečių 
mušt fašistus Balearic salo
se.

Petras Prasauskas
Budavoniii 

Kontraktorius .
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškaf pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS
;T 1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

"Laisves” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
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PHILADELPHIJŪS DIDYSIS PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas 

Apskritys rengia didelį . * <
Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

PIKNIKĄ SU J PROGRAMA Rugsėjo 6 September
Puiki muzikalė programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyno;

Dainuos Aido Choro mišrus sekstetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 
Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila
delphijos. Bus ir daugiau dailės ir sporto kavalkų

Nauia, Nepaprastai Graži Vieta
Piknikas bus 30 d. Rugpjucio-August z JL JL

Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

J 500 Stalų Grupėms Naudotis •
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.

Puiki proga jaunimui pasilinksminti. Vieta visiem gerai žinoma, 
kaipo patogiausia piknikam:

■ fll UI ■ A MB * U m ■ ■ mmi ■ m ■ hm mi mim ■ m B IB B B BB BBk Bk IB AB IB B B^B IB

• ' ___

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

VALLEY VIEW PAKK INKEKMAN, HA.
•

$300 DOVANOMIS. PIRMA DOVANA $100.

»
DRG. D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS

ta------------------------------------------------------------------ —------

PRAKALBĄ

;------------------------------------------------------------—H ū <> B

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
* 4
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V. M. MOLOTOVAS. Vertė JUOZAS.
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Apie Pakeitimus Sovietų 
Konstitucijoje

New Jersey Komunistai Ruošiasi 
Dėdeliam Darbui

(Tąsa)
Tik todėl buvo galima 1932 m. išleist ži

nomą įstatymą, skelbusį, kad “visuomeni
nė nuosavybė (valstybinė, kolchozinė, ko- 
peratyvinė) yra Sovietų santvarkos pa
grindas, ji šventa ir neliečiama, ir į žmo
nes, kurie kėsihasi prieš visuomeninę 
nuosavybę, reikia žiūrėti kaip į liaudies 
priešus.” Prie to galima. tiktai pridėt, 
kad jau 1934 metų pradžioje proletarai 
ir kolchozninkai mūsų šalyje sudarė 
daugiau 124 milionų žmonių, o dabar jie 
dar daugiau išaugo.

Šitie pagrindiniai pasikeitimai visuo
meninėj Sovietų santvarkoj mūsų konsti
tucijoj dar neatsispindėjo. Tuo tarpu, 
sulig vykusiu Ferdinando Lasalio išsi
reiškimu, konstitucija, kaip pagrindinis 
šalies įstatymas, turi būti “veikianti jė
ga, kuri reikiamu būdu daro visus kitus 
įstatymus ir teisės institutus” (F. Lasa- 
lis, “Konstitucijos esmė”). Iš šito seka, 
kad konstitucija teisingai išreiškia klo
simų jėgų santikiavimą šalyje,—tada ji 
yra galingas visuomeninės santvarkos 
stiprinimo įrankis.

Būtent todėl mūsų konstitucija turi 
atatikti dabartiniam klesinių jėgų santi- 
kiavimui ir, visų pirma, atatikti pilnam 
socialistinės visuomeninės nuosavybės 
principų laimėjimui mūsų Sąjungoj, — 
ir tuomet Sovietų konstitucija dar dau
giu bus ta “veikiančia jėga, kuri reikia
mu būdu daro visus kitus įstatymus ir 
teisės institutus,” reikalingus socializmo 
statybos pasisekimui.
, .Visuomeninė nuosavybė mūsų šalyje 
laimėjo aršioj kovoj su priešingomis kla
sinėmis jėgomis. Kapitalistinių elemen
tų likvidavimas—labai sunkus -uždavinis, 
ir šį uždavinį mes baigėm rišti tik pas
kutiniam periode. Kapitalizmo liekanų 
dar pasiliko šalies ekonomikoj, smulkaus 
privataus ūkio liekanose. Kapitalizmo 
liekanos stiprios ir žmonių sąmonėj, net
gi darbininkų ir tuo labiau kolchozninkų 
sąmonėj, nekalbant jau apie tai, kad apie 
35 milionai kaimo gyventojų dar neper- 
siskyrė su savo smulkiu privatiniu ūkiu. 
Jeigu savo laiku Leninas skaudžiai mu
šė tradicijas (įpročius), kurios nuo ka
pitalizmo pasiliko pas kažkurias darbi
ninkų grupes ir sluogsnius, tradicijas, 
kurios pasireiškia tuo, kad “jai” (vals
tybei) duoti mažiau ir blogesnio darbo,— 
išlupti iš “jos” daugiau pinigų, tai ir da
bar dar reikalinga kasdieninė ir atkakli 
kova su tokios rūšies kapitalizmo lieka? 
nomis tarp pavienių darbininkų grupių 
ir, dar labiau—tarp pavienių kolchoznin
kų sluogsnių.

Nuo to laiko kai visuomeninė nuosa
vybė pasidarė svarbiausia nuosavybės 
forma Sovietų Sąjungoj, ir vadinas dide
lė gyventojų masės dauguma dabar su
rišta su visuomeniniu (valstybiniu, kol
choziniu, koperatyviniu) ūkiu, nuo to lai
ko mums dar svarbesnės reikšmės įgavo 
uždavinys saugot ir stiprint visuomeninę 
nuosavybę, o ■ reiškia—ir uždavinys ko
vot su antivisuomeninėmis, antivalstybi
nėmis, antikolchozinėmis kapitalizmo 
liekanomis žmonių sąmonėj. Paduo
tos augščiau skaitlinės apie milžiniškus 
visuomeninius gamybinius fondus, pri
klausančius valstybei ir kolchozams,’liu
dija tai, kokios didžiulės reikšmės mums 
turi uždavinys saugoti ir stiprinti visuo
meninę nuosavybę ir uždavinys teisingai 
išnaudot tą nuosavybę darbo žmonių rei-, 
kalams. Fabrike, mokykloj ir įstaigoj 
mes būtinai turim atsiekti, kad saugotų 
valstybės nuosavybę ir kad visi rūpintųsi 
jos sustiprinimu. Kolchoze ir kopera- 
cijoj, dirbant visuomeniniuose laukuose 
ir visuomeniniam magazine mes turim 
visaip saugoti visuomeninį turtą ir visi 
rimtai susirūpint visuomeninio ūkio au
gimu. Tuomet geriau ir kultūringiau ims 
gyvent visi darbininkai, visi kolchoznin
kai, visi darbo žmonės. Tuomet mūsų rei
kalai dar smarkiau kils augštyn.

Štai, kodėl reikia įnešti nurodytus pa
keitimus į sovietų konstituciją suderi
nant ją su dabartiniu klasinių jėgų san- 

f tikiu Sovietų Sąjungoj. Mums sovietų 
/ konstitucija ne‘šiaip sau deklaracija, o 

labai , svarbus .dokumentas kovai už to- 
* limesnį socialistines nuosavybės sustipri

nimą, už galutiną socialistinės visuome
nės laimėjimą. (Plojimai).

Čia yra pirmasiš mūsų uždavinys įne- 
šant pakeitimus į sovietų konstituciją.
II. Tolimesnio Sovietiškos Rinkimų Sis

temos Demokratizavimo Uždaviniai
Socializmo laimėjimas mūsų šalyj bu

vo galimas todėl, kad ne tiktai darbinin
kų klasė, bet ir pagrindinė valstiečių ma
sė stojo į visuomeninės (socialistinės)
nuosavybes pusę.

Žinoma, visa sovietu santvarka padė
jo valstiečiams pasirinkti naują kelią, 
ir sovietai nuo apačios iki viršaus akty
viai jiems padėdavo yisoj kolchozinė j
statyboj. Ir visgi prireikė 12 metų sovie
tų valdžios buvimo, kaa valstiečių masės 
įsitikintų, jog reikalinga socialistiniai 
pertvarkyti savo ūkį ir pačios galutinai 
pasirinktų kolchozinį Kaimo vystymosi
kelią.

inkų klasei vado-

plačioms kaimo 
tinio ūkio pirme- 
ktatūra taip pat

NEWARK, N. J.—Rugpj. 17 
d., 7:30 vai. vakare, yra šau
kiama Komunistų Partijos 
kandidatų ratifikavimo (už
tvirtinimo) delegatų kon
vencija. Konvencija įvyks 
Kruegerio Auditorijoje, 25 
Belmont,, St., Newark, N. J. 
Konvencijos šaukimai išsiun
tinėta penkiems šimtams dar
bo unijų, kliubų, pašalpinių ir 
apšvietos draugijų. Pakvieti
mus gavo ir lietuvių organiza
cijos. Jos visos yra raginamos 
išrinkti ir atsiųsti delegatus.

Šioje konferencijoje Komu
nistų Partija patieks darbi
ninkų ir farmerių organizaci
jų“ atstovams rinkimų progra
ma ir kandidatus, kurie atsto- 
vaūs jų reikalus, ši konferen
cija išgirs planus pravedimui 
tokios rinkimų kampanijos 
New Jersey valstijoj, kokios 
iki šiol nėra buvę. Konvenci
jai bus pranešta, kad jau pasi
rašyta .kontraktas su radio sto
tim WNEW del trijų radio pra
kalbų Newarke, 6-ios raęlio pra
kalbos ruošiamos Hudson pa
viete, kurios bus išnešiotos per 
stotis WHOM ir WAZT New 
Jersey mieste. Konvencija taip 
pat svarstys tris milžiniškas 
■New Jersey valstijos demon

stracijas už komunistų kandi
datus. Rugsėjo 18 d. tokia 
masinė demonstracija įvyks 
Patersone. Tai bus Passaic 
County demonstracija. Joje 
dalyvaus komunistų kandida
tas į vice-prezidentus draugas 
James W. Fordas. Rugsėjo 19 
d. demonstracij a-parengimas 
įvyks Newarke, toj pačioj 
Kruegerio auditorijoj, kurioj 
kalbės taip pat d. Ford. O 
spalių 17 d. demonstracija 
įvyks Jersey City mieste, ku
rioje dalyvaus d. Earl Brow
der.

Ši konvencija taip pat svar
stys būdus del paskleidimo 
50,000 Komunistų Partijos 
rinkimų platformos ir kitokios 
komunistinės rinkimų litera
tūros. Hudson pavietas jau 
užsisakė 5,000 platformų ir 
1,000 kopijų drg. Browderio 
raporto partijos devintai kon
vencijai. Taip pat bus kalba
ma apie sukėlimą rinkimų 
kampanijai $6,000.

Taigi, dar kartą raginame 
visas lietuvių organizacijas da
lyvauti šioje nepaprastai svar
bioje konvencijoje.

Joe Brandt,
Rinkimų kampanijos, 

vedėjas.

Sovietų demokratizmas davė galimy
bės valstiečiams, darbir 
vau j ant, dalyvauti visame naujosios vals
tybės valdyme, tame skaičiuje dalyvauti 
nacionalizuotos stambiosios pramonės 
valdyme, parodydamas 
masėms dideles socialis 
nybes. Proletarinė di
padėjo plačiai įtraukti valstiečius į ko- 
peratyvę statybą ir kartu daugelyje at
vejų pagreitino valstiečių masių politi
nio sąmoningumo ir kultūringumo augi
mą. Visa tai kartu paėmus paruošė kol
chozinės tvarkos laimėjimą kaime ir da
bar duoda galimybės pastatyt klausimą 
apie tolimesnį sovietinio demokratizmo 
vystymą mūsų šalyj.

Sovietų valdžioje,—sako mūsų partijos 
programa,—pasireiškia augštesnysis de
mokratizmo tipas, proletarinis demokra
tizmas, demokratizmas darbo žmonėms. 
Šis demokratizmas iš pagrindų skiriasi 
nuo buržuazinio demokratizmo, kuris vi
sose savo formose yra 
diktatūros priedanga, Kįapitalistų sauja- 
lės diktatūros ant didži 
ant darbo masių priedą

Leninas taip kalbėjo 
tarp buržuazinės demok: 
valdžios:

“Senoji, t. y. buržuazinė, demokratija 
ir parlamentarizmas b 
taip, kad kaip tik darbo 
giausia buvo atstumtos 
arato. Sovietų valdžia, 
diktatūra, atvirkščiai, 
kad suartinti darbo m
aparatu” (Leninas, XXIV tomas, 14 pus
lapis).

“Leninizmo pagrinduose” draugas Sta
linas šitaip apibrėžė skirtumą tarp bur- 

. žuazinės ir proletarinė
“Demokratija f>rie ka 

pitalistinė demokratijs 
mažumos demokratija, kuri remiasi eks
ploatuojamos daugumos teisių apribavi- 
mu ir nukreipta prieš tų daugumą. Tik
tai prie proletariato diktatūros galimos 
'tikrosios “laisvės” eksploatuojamiems ir 
proletarai bei valstiečia
vauti šalies valdyme. Demokratija prie 
proletariato diktatūros 
demokratija, eksploatuo 
demokratija, kuri remia
mažumos teisių apribavimu ir nukreipta 
prieš tą mažumą.”

tik buržuazinės

ules daugumos, 
nga.
apie skirtumą, 

ratijos ir sovietų

ivo organizuoti 
masės visų dau- 

nuo valdymo ap- 
t. y. proletariato 
sutvarkyta taip, 
ases .su valdymo

s demokratijos: 
pitalizmo yra ka- 
£ eksploatatorių

tikrai gali daly-

yra proletarine 
jamos daugumos 
si eksploatatorių

Charakterizuodamas mūsų Sovietų sis
temos demokratizmą, Leninas nurodinė
jo į šiuos pagrindinius jo bruožus:

Sovietiško, t. y. proletarinio demokra- 
dis. jo konkre- 
xyme, — pirma, 
yra darbo žmo- 

os mases, buržu- 
tame, kad vįso-

ii

tizmo socialistinis pobū 
čiam, esamajam pritai 
yra tame, kad rinkikai 
nes ir eksploatuojamos! 
azija pašalinama; antra,, 
ki biurokratiški forma'umai ir rinkimų 
apribavimai atpuola, masės pačios nusta
to rinkimų tvarką ir laiką, esant pilnai 
laisvei atšaukti išrinktuosius; trečia, kad 
susidaro geriausia masinė darbo žmonių 
avangardo—stambiosios pramonės pro
letariato — organizacija, kuri leidžia 
jam vadovauti plačiausioms eksploatuo
jamųjų masėms, įtraukti juos į savysto- 
vų politinį gyvenimą, auklėti juos politi
niai iš jų pačių patyrimo, kad tokiu bū
du pirmą kartą pradedama siekti to, kad

Laiškas Iš Francijos
Kurortas ir Streikas I

VICHY, Francija.— Gavau 
pabarti nuo drg. L. K. per 
laišką iš Montlucan, kąd ma
žai rašau iš šio miesto apie 
įvykius. Ačiū už tai. Mat, lau
kiau galutinų rezultatų apie 
darbininkų kovas.

Nuskambėjo per visą pa
saulį apie streikų bangas 
Francijoje. Nustebo buržuazi
ja ne tik Francijos, bet ir ki
tų šalių. Čia paduosiu keletą 
vaizdų iŠ streikų eigos.

Visą birželį ir iki liepos 15 
d. ėjo viešbučių darbininkų 
mitingai po tris ar du į savai
tę. Publikos būdavo sausakim
šai. Vedė derybas su viešbu
čių savininkais. Darbininkai 
statė sekamus reikalavimus: 
pakelti algas, į savaitę vieną 
dieną poilsio, apmokant ir 
maistą duodant, sutrumpini
mo darbo valandų (neturi 
dirbti daugiau kaijj 10 vai. į 
dieną) turi būt garantuotas 
kolektyvis kontraktas, keturių 
mėnesių darbo sezonas ir tt. 
Čia streikas būtų buvus kata
strofa viešbučių ' savininkams 
ir smūgis jų pelnui, ponai bū
tų išlakstę, o čia buvo keli 
tūkstančiai darbininkų suva
žiavę ant vasaros dirbti. * > I

Statybos darbininkai strei-

kavo 18 dienų. Sustabdė dar
bą aplinkiniuose miesteliuose 
nuo Vichy už 10 kilometrų. 
Būriai darbininkų važinėjo ir 
ragino kitus darbininkus drau
giškai laikytis kovos lauke. 
Darbininkai saugojo mašinas 
ir kitus darbo įrankius, kad 
provokatoriai n e s u g a dintų. 
Darbininkai laimėjo. Jiems al
gos tapo pakeltos. Juodadar
biai pirmiau gaudavo po 2.50 
frankų į dieną, o dabar gau
na nuo 3.90, iki 4.15 fr. Iš
pildyta ir kiti reikalavimai.

Skalbyklų, moterys išėjo į 
streiką. Jos uždarinėjo skal
byklas, demonstravo, rinko 
delegates ir vedė derybas su 
savininkais. Gavo pakelti al
gas ant 12 nuoš., įvesti 8 vai. 
darbo dieną, dvigubą mokestį 
už viršlaikį. Išpildyta ir kiti 
reikalavimai. Streikas tęsėsi 
vieną dieną.

Streikavo ir pirčių darbinin
kai. Vichy mieste yra daug 
pirčių. Darbininkai surengė 
demonstraciją, nužygiavo į 
pirmos klasės pirtį, skrgai 
bandė neleisti į vidų. Sargams 
pribuvo pagelbon keletas ka
rininkų, bet nieko nepešė. De
monstrantai suėjo į vidų ir 
šaukė kitus darbininkus eiti į 
streiką. Ponai buvo priversti 
sykiu dainuoti “Internaciona-

Viktoras L Levčenko (kairėj) ir Sigizmundas 
Levanevsky, SSSR lakūnai, lekią iš Los Ange

les, Cal., j Maskvą per šiaurės polių.

ištikrųjų ištisai visi gyventojai mokintų- 
si valdyt ir pradėtų valdyt” (Leninas, 
XXII tomas, 465 pusi.).

Žinomoj įrošiūroj “Proletarinė revo
liucija ir renegatas Kautskis” Leninas 
griežtai pabrėžia tai, ką jis tiek daug 
kartų nurodinėjo:

lą.” Pirtys uždarytos. Visi ku
rorto ponai atsišaukė į mies
to majorą, kad sutaikytų dar
bininkus su kompanija. O 
miesto majoras, masių spau
džiamas, turėjo patepkinti 
streikierių reikalavimus. Strei
kas tęsėsi vieną dieną.

Magazinų darbininkams ir 
abelnai visiems, pagerintos 
sąlygos. Demonstracijos ėjo 
organizuotai, ramiai. Demons
trantai viduryje nešė raudoną 
vėliavą, o iš šalies tautines vė
liavas ir iškabas su reikalavi
mais. Policininkai, ♦’stovėdami, 
praleido demonstrantus, o 
buržuazijai buvo nemalonu, 
kuri buvo kurorte. Atėjo 
traukinys, ponai pamatė, kad 
ir čia nebus ramumo, grįžo 
atgal.

Mitingai dideli. Niekados 
pas žmones nebuvo tiek ūpo, 
kiek .dabar yra. Kalbėtojai iš
dėsto vidaus ir užsienio politi
nę ir ekonominę padėtį, da
bartinės valdžios išleistą pro
jektą, abelnai visas proble
mas. Po kiekvieno sakinio 
kalbėtojas gauna daug aplo
dismentų. Publika rankomis 
ploja, kojomis muša ir leidžia 
šūkius.

Viešbučių darbininkai įsto
jo į Darbo Konfederaciją. Jų 
buvo 1,670. Taip pat kitų ša
kų darbininkai, kaip statybos, 
skalbyklų, dirbtuvių, magazi
nų ir tt., stoja į unijas, kurias 
čia vadiname sindikatais. Sin
dikatai susiorganizavo pagal 
profesijas, tai statomas reika
lavimas, kad būtų organizuo
jamas! pagal darbo sąlygas. 
Kiekviena profesija turi savo 
valdybas, bet visos jungiasi į 
vieną Konfederaciją. Konfe
deracija susideda iš pažangių 
žmonių, turi didelę įtaką ko
munistai ir socialistai.

Plačiai vartojamos “tribū
nos.” Visi jas lanko. Publika 
duoda sumanymus, išlukštena 
fašistų smurtą, kurį jie skelbia 
prisidengę patriotizmu. Vichy 
miestelio didžiuma viešbučių 
savininkų priklauso prie fašis
tinės organizacijos, kuri vadi
nasi “Ugniniu Kryžiumi.” Jie 
brutališkai elgdavosi su darbi
ninkais. Numušinėdavo algas, 
už mažiausį dalykėlį, išmes
davo iš darbo, keldavo neapy
kantą prieš svetimšalius dar
bininkus. Dabar darbininkai 
jaučiasi laisvesni, juos užta
ria sindikatas. Viešbučių ir ki
tų sričių darbdaviai bandė pa
leisti tuos darbininkus, kurie 
pasirodė veiklesni. Bet sindi
katas uždraudė. Du fašistų va
dai išsikraustė iš proto, pama
tę tokią darbininkų vienybę.

Ar tai jau viskas kuogeriau- 
sia? Dar ne. Kapitalizmas te
beviešpatauja, p r o 1 etariatas 
turės budėti ir didvyriškai ko
voti, vieningai laikytis Liau
dies Fronte. Buržuazija ban
dys prieš galą parodyti savo 
jėgas. Bet Francijos liaudis, 
mylinti laisvę ir pasimokinus 
iš savo kaimynų vokiečių ir 
italų, neprileis fašizmui laimė
ti.

A. L.
Liepos 29, 1936

Lawrence, Mass.
Lawrence geltonlapis pra

neša, kad audinyčios dirbs tris 
šiftus (pakaitas). Bet tai di
delė apgavystė. Dar nepradė
jo dirbt, o jau šaukia, kad 
dirba. Gubernatorius James 
Curley davė leidimą dirbti ir 
sako, būk turi penkių milionų 
dolerių vertės užsakymą. Bet 
ką tai reiškia visom dirbtu
vėm? Į, kęhas savaites ir vėl 
darbas išsibaigs. Kitų miestų 
darbininkai, mano, kad čia 
darbai eina gerai, kad būk 
darbininkų negauna. Tai gry

“Proletarinė demokratija milioną kar
tų demokratiškesnė už' bet kokią buržu
azinę demokratiją. Sovietų valdžia mi- 
lionus kartų demokratiškesnė už pačią 
demokratiškiausią buržuazinę respubli
ką” (Leninas, XXIII tomas, 350* pusi.).

k(Bus daugiau)

na netiesa.

Pora susižeidė važiuodami 
automobilių parodoje. Draive- 
ris buvo Rolph N. Wilson. Su
sižeidė Anthony Skimkuin, 45 
Fairmont St. ir Peter Tamas- 
lus, 98 Myrtle St. Tamaslus 
irgi keravojo automobilį.

Pono Curley pastatytas tū
las J. Watt neva kaipo darbi
ninkų atstovas. Paskelbė, kad 
jis pats sau algą nusimuša. 
Iki šiol gaudavo $6,000 į me
tus, dabar prašo $3,000. Mat, 
pasirodo, kad jis geras, kad 
jam pinigų nereikia. Tai vis 
demagogija. Atsitikime, jeigu 
demokratai pralaimėtų rinki
muose, tai žmonės reikalautų, 
kad Watt pasiliktų tame dar
be. štai kas tam ponui rūpi.

Darbininkai, balsuokite už 
Komunistų Partijos kandida
tus.

Tula jauna moteriškė nuėjo 
ant St. Mary kapinių ir išgė
rė buteliuką iodino. Darbinin
kai ją surado, greitai nuvežė 
ligoninėn, daktarai nuodus iš
pumpavo iš vidurių. Gal išliks 
gyva.

Rekordai parodo, kad jos 
pavardė yra Frances Kalax, 
22 metų amžiaus, bedarbė. 
Matote, kokia sistema. Darbi
ninkė, netekus darbo, privers
ta eiti žudytis. Darbininkiškoj 
tvarkoj to nebūtų. Visi būtų 
apžiūrėti ir sotūs. ......

L. K. Biuras.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCP

K KIRPIMAS

SKUTIMAS 1 5 C
Prielankus Patarnavimas 

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

Clement Voketaib's
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

• (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikžtynom ir kitokiem 

' '' reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

7*

Sergančio Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ugc? 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitins pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų 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 Prieinamas
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Įš- 
. bandymai, X-spinduliai, gerumų ir

t čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- :
110 East 16 Si, N. Y,
Tarp 4th Avė. Ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.
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Haverhill, Mass bo Lietuvos labui.
Nutarta, kad būtų išrinkta. 

iŠ penkių narių pastovi šių 
metų valdyba. Valdyba išrink
ta iš šių draugų: pirm. J. Va-

rašt. A. Majauskas, 
fin. rašt. S. Dzengelevičius, 
ižd. F. Verbickas, atstovų re
porteris P. Pečiukonis.

Mano prierašas.

darė, nutardama neduoti par
ko svet.mtaučiams, ir atsaky
dama parką Pirmo Distrikto 
Kom. Partijos piknikui, kuris 
buvo išduotasxdel 2 d. rugp
jūčio. Piknikas buvo garsina
mas per 
tūkstanc 
tikietų 
išsiuntin 
mui. Išl

desėtkai

septynis 
komitete. Darinktieji 

S. Uždavinis, M. Ma- 
Masevičius ir V. Rač- 
Nepribuvo susirinki-

atsto- 
veiki- 

p ro
ko vai 
ir už

Liepos 30 d. įvyko Bendro 
Komiteto (septynių organiza
cijų) konferencija-susirinki- latka, vice-pirm. Matonis, pro- 
mas Lietuvių Piliečių Kliubo tokolų 
kambariuose, 324 River st. 
Šiame susirinkime pribuvo dar 
daugiau atstovų, būtent, iš Pi
liečių Kliubo, nes pereitam 
kliubo susirinkime dar darin- 
ko keturis prie buvusių trijų. 
Dabar kliubas turi 
atstovus 
yra šie: 
tonis, J. 
kauskas.
man paskutiniai du. Taip pat 
nuo Literatūros Draugijos 85 
kuopos pridėtas trečias prie 
buvusių dviejų, būtent, J. Sau- 
lėnas. Dabar Bendram Ko
mitete randasi viso 23 
vai, kurie sudaro visą 
mą Haverhillio lietuvių 
gresyviam judėjime 
prieš fašizmą Lietuvoje
atsteigimą demokratinių tei
sių Lietuvos liaudžiai.

žemiau seka organizacijos, 
kurios užgyrė Lietuvių Kong
reso tarimus-rezoliucijas:

Lietuvių Piliečių Gedemino 
Kliubas, su 7 atstovais Bend
ram Komitete.

Švenčiausios Panelės 
perstojančios Pagelbos 
rų Pašalpinė Draugija, 
atstovais.

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje vietinė kuopa, 2 
vai.

Lietuvių 
vienijimo 
stovai.

Švento 
Draugija,

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
85 kuopa, 3 atstovai.

Laisvės Choras, 3 atstovai.
Viso septynios organizaci

jos, kurios atstovauja 
penkių šimtų organizuotų 
tuvių šiame mieste.

Po išklausymo atstovų 
portų, nutarta, kad. visos 
organizacijos būtų 
truotos Kongreso centre ir 
kaip gausime platesnį susira
šinėjimą, tai pasiųsime įstoji
mą į centrą už visas organi
zacijas kartu. ■

i Darbininkų 
vietinė kuopa,

Ne-
Mote-
su 3

Ame- 
atsto-

Susi-
3 at-

Kazimiero Kareivių 
2 atstovai.

virš 
lie-

šios 
užregis-

Nauji Sumanymai.

Pečiuko- 
bus vei

davė su-

Sulyg d. F. Verbicko įne
šimo, nutarta surengti rudeni
nį pikniką rugsėjo 4 d. Kliu
bo parke. Komisija išrinkta iš 
šių draugų: F. Verbickas, S. 
Dzengelevičius ir P. 
nis. Įžanga į pikniką 
tui.

Drg. S. Uždavinis
manymą ir kartu pageidavi
mą, kad būtų sušaukta Bos
tono apielinkės kongreso or
ganizacijų atstovų konferenci
ja greitoje ateityje del suda
rymo platesnio veikimo teiki
mui pagelbos Lietuvos žmo
nėms. čionai kaip ir paragini
mas Bostono apielinkei, taip 
pat ir kongresiniam centrui 
Chicagoje už atidėliojimą— 
vilkinimą tokio svarbaus dar-

1919
toks
būtų 

F r o n t o 
atstovybėje

metų bus įvykęs 
draugiškas, kaip 
pasakyti, Liau-

Nuo 
pirmas 
galima 
dies F r o n t o susirinkimas. 
Šioje atstovybėje bendram 
darbe tapo sukoncentruota vi
sos geriausios veikiančios lie
tuviškos spėkos ir visi pasiry
žę darbuotis su geriausiais no
rais, kad pagelbėt Lietuvos 
žmonėms nusikratyti Smeto
nos fašistinį jungą.

Prie to, turiu priminti kitų 
kolonijų draugams, idant jie 
imtų haverhiliečių pavyzdį 
Lietuvos klausimu.

Draugai darbininkai! Dirb
kime visose kolonijose vienin
gai prieš fašistinį smaką. Vie
nykime progresyves spėkas 
prieš mūsų visų bendrą prie-

— fašizmą.
Atstovų reporteris,

P. Pečiukonis.

sa v

Worcester, Mass
ls ALDLD 11 Kuopos Susirin
kimo, Įvykusio 26 d. Liepos

radio ir 
ių plakatų ir kortų ir 
buvo atspausdinta ir 
eta į kolonijas platini- 
aidų padaryta suvirš | 

$50, neskaitant susirinkimų ir 
darbo, 
pridėjo.
met piknikas buvo beveik su
rengtas,
Kompartija už kelių dienų ga
vo S k 
Club PArką del savo 
tą pači 
daryti g 
kas padarė ir naujas 
Šis parkas randasi ant to pa
ties kelio, kur ir Olympia Par
kas. Bižnio 
taip pat 
ko. O Sūnų ir Dukterų broliš
ka draugija Kompartijai par
ką atsa 
neatimti^.

Bedi 
draugai 
vę klaidingai informuoti pra- 
varymui 
parko 
taučiam. 
prieita 
kad tas 
klaida.

Buvo
“Laisvėj” piknikai būtų du, 
vietoj vieno, ir kad rengti lie
tuvių parkuose, kaip tai, 
La,wrencje, Montelloj ir Wor- 
cesteryj. Bet išsiaiškinus, suti
ko, kad būtų vienas Maynar- 
de.

A t e i p a n t i s 
įvyks rugpjūčio 23 d. 
iš ryto,

kur draugai rengėjui
Kas svarbiausia, kuo-

tada parką atsako.

n d i n a vian

ą dieną, 'čia 
arsinimai per

Olympia Parke, 
pagelbininkų del

Nors “Laisvėj” tilpo kores
pondencija iš šio susirinkimo, 
kurią pasirašo D. J., bet daug 
svarbių dalykų praleista. Vei
kimo komiteto raportą davė 
d. F. Petkunas, sakė, kad yra 
rengiamas piknikas 23 d. rug. 
(August), 
Jis prašė
pikniko ir išrinkta draugai P. 
Plokštis ir V. Pačiesa. Pelnas 
nuo šio pikniko yra skiriamas 
Kom. Partijos rinkimų vajui.

Suvienyto Darbo Organiza
cijų Komiteto prieš Karą ir 
Fašizmą lietuvių skyrius at
spausdino lapelius lietuvių 
kalboj del demonstracijos 1 d. 
rugpjūčio prieš karą ir fašiz
mą. šis susirinkimas nutarė iš 
pusės su 155 moterų kuopa 
padengti lapelių atspausdini
mo kaštus.

Draugai p risiminė, kad 
įvyksta Komunistų Partijos 
piknikas ir tenai reikės dar
bininkų.

Tuoj likos išrinkti draugai 
J. Žukauskas ir V. 
Drg. M. Sukackienė, 
pikniko rengimo 
narė, išdavė platų ir 
portą, kuris parodė, 
met buvo gera tvarka ir ta 
10,000 minia žmonių “Laisvės” 
rėmėjų ir svečių buvo paten
kinta. Visi gražiai laiką pra
leido. O mūsų spaudai liko 
$1,600 peln^. Yra kuo pasi
džiaugti I

Prie naujų sumanymų, visi 
susirinkimo dalyviai plačiai 
diskusayo, ar gerai Sūnų ir 
Dukterų broliška draugija pa-

Pačiesa. 
“Laisvės” 
komisijos 
pilną ra- 
kad šie- 

ir

MW
o w

p»WW;Kj&vi.Xl/ii-i i'įį.V&į

Costello irBuvęs Ispanijos karo ministeris 
gen. Riquelme tariasi, kaip uždpoti didęsnj 

smūgį fašistams ir apsaugoti respubliką.

Athletic 
pikniko

naują, 
išlaidas.

laisnių sąlygos 
kaip ir Olympia Par-

<ė neva, kad

skus u ojant, 
pasisakė, kad

laisnių

nekurie
jie bu-

tokio tarimo, kad 
neišrandavoti svetim- 

. Baigiant diskusijas, 
prie tokios išvados, 
nutarimas yra didelė

pakelta kalba, kad

susirinkimas

29 Endicott St.
J. M. Lukas,

Kuopos Koresp.

GELŽK ELIEČIAL REMIA 
ŽIONCHEKĄ
TLE, Wash. — Nors 
s Jungtinių Valstijų

SEAT 
būdama 
kongrese Washingtone M. 
A. Ziorįchek yra pridirbęs 
žioplų šposų, bet jo kandi
datūra į kongresmanus re
mia Geįžkeliečių Brolijų 21- 
na unij 
kongres 
balsavo 
bininka

a. Jos atranda, kad 
e Zionchek vis tiek 
už naudingus dar

ni sumanymus.

ICENSES
BE£R, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is 
beer licensqi 
dersigned 
Alcoholic 
Lie. No.

A-3560
A-3561
A-10045
A-3562
A-3563
A-3565
A-3566
A-10046
A-10225
A-3567
A-3568

A-3546
A-3547
A-3548
A-3549
A-3550
A-3551

A-3552
A-3553 •
A-3554 
A-10047 
A.3655
A-3556

A-3557
A-3558
A-10048
A-10049
A-3538
A-10050
A-3539
A-10051
A-3540
A-10052

A-10053
A-10054

hereby given that the following 
s have been issued to the 

to sell beer at retail, under 
Btverage Control Law.

Premises
DeKalb Ave., cor Marcy Ave.
Gates Ave., cor Sumner Ave.

Reid Ave., cor. Halsey St. 
Sumner Ave., cor Halsey St. 
Broadway, Nr. Hancock St.
Hull St., cor. Stone St 
Howard Ave., cor Decatur St. 
Fulton St., Nr. Albany Ave.
Gates Ave., cor. St. James Pl.
Ralph Av., cor. Me Donough St.

Manhattan Ave., <\>r Green
man St.

1 Manhattan 
man Ave. 

168—7th Ave., Nr.

698 
695 
202 
404 

15 4 9
180 
156 

1602

8p0

un- 
the

Ave.,

rpo—im zavv., ani. 1st Street, y
3?8—7th Ave., Nr. 12th Ave. /

Frec-

223—7th Ave., Nr. 41 
5?5 Vanderbilt Avof,

71 ' ”
Duan 
cor.

St.
So.Lafayette AX

Elliott Pl.
Prospect Ave., Nr. Greenwood 

Avenue.
78 E. 4th St., cor Greenwood Ave.
855 Flatbush Ave., Nr. Martense St.
2Į126 Caton Ave., Nr. Flatbush Ave.

1824 Flatbush Ave., Nr. Ave. K.
7409 Avenue U, Nr
258 Prospect Pk. W., cor Prospect 

| Avenue.
97—5th Ave., cor Park Pl.
1’46 Bridge St., Nr. Prospect SL

fJ70 Myrtle Ave., Nr. Adelphi Ave.
576 Court St., cor Hamilton Ave.

5p02—3rd Ave., cor. 50th St.
5524—4th Ave., cor. 56th St.

683—60th St., cor. 7th Ave.
—3rd Ave., Nr. 57th St.

. 44th St.
•. 50th St.
. 46th St.
■. 95th St.

Butler St.
Bond St.

1263

74th St.

5721
4324---4th Ave., cor.

Į4919—-7th Ave., cor
4603—6th Ave., cor.
9519—4th Ave., Nr
Į223 Smith St., Nr.

190 Dean St., cor.
80—3rd Ave., cor. Dean St.
84—4th Ave., Nr. St. Marks 
8709—18th Ave., cor. Benson

A-3543
A-3544
A-3518
Long Island City, Queens County, for 
premises consumption.
* JAMES BUTLER GROCERY, CO. 

Nelson Ave., & School St., 
Long Island City, N. Y.

Avė.
Avė.

off

NOTICE is hereby given that License No.- 
A 7290 ha» been issued to the undersigned 
to sell bn 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5201—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

DAVID PARSON
5201—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTrCE is hereby given that License No. 
A 5264 hits been issued to the undersigned 
to sell bcjei* at retail under Section 75 
of the Akoholio Btfverftge Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNA PAPE
410 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei' Section 75 
of the Alcpholic Beverage Control Law at 
43 Hioks Street, Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St., Brooklyn, N. Y.

er at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that License No. i NOTICE is hereby given that License No. 
A 10218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA REIS 
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is ’hereby given that License No. 
B 1441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OYSTER BAY CHOP HOUSE 
446 Dean St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that] License No. 
A 9898 has been issued to the undersigned 
to sell beer ht retail unde(* Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ABRAHAM J. BORETZ 
318 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINFLASH 
613 Wilson Ave., Brooklyn, N.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

3147 Fulton
A. NUNNENKAMP
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
been issued to the undersigned

at retail undeif Section 75
Law at

NOTICE is 
A 6572 has 
to sell beer at retail under _
of the Alcoholic Beverage Control 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN 
Ave., Brooklyn, N. Y.106 Sumner

NOTICE is 
A 6681 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to tUe Undersigned

• at retail under Section 75
Borough

HENRY SAHLMANN
1’1., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

B 3482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
646 Myrtle Avenue, • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

THOMAS J. MASIN 
(MYRTLE BAR and GRILL) 

Myrtle Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 869 .......................................... - -
to sell 
of the 
1762 E. 
County 
premises.
1762 E. New' York”Ave7

NOTICE is hereby 
B 
to 
of 
85 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
291 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

646

the Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

has been issued to the undersigned 
beer at __—L- ----------

Alcoholic Beverage Control Law at 
New York 
of Kings, to be consumed on the

SANTO MESSINEO
Brooklyn, N. Y.Į 
— i

: ‘___\y~given that License No.1
317 has been isWied to the undersigned 
sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Johnson Street, Borough .of Brooklyn,

retail under Section 76
Ave., Borough of Brooklyn,

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
BEN O ST 

IDEAL CAFETERIA
Brunt St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
716 Evergreen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
716 Evergreen Ave.,

291 Van

NOTICE
B 3251
to sell

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
CARSON

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN PIOTROWSKI 
D-B-A PARK BAR and GRILL

142 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i B 309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
471-A Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL
471-A Fifth Ave.,

HUGHES
Brooklyn. N. Y.

Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.
24 Millbury St. Worcester, Mass

S----------------------------------------------------------------------------------- —

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

NOTICE
A 3785 has been issued to tl^e undersigned1 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 7617—13th ......
County of 
premises.

beer
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MARTIN TREGDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is fierc&y given that License No. 
A 7294 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Cohtrol Law i 
422 Prospect Avenue, I'
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. RICKMERS
422 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KYUR
7617—13th WORCESTER, MASS.

Moterų ALDLD 155 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpj. (August) 

atjH d., 8 v. v., 29 Endicott St. Visos 
Borough of Brooklyn, narės malonėkite dalyvauti, yra la- Im pnnKiimnd nl f Inn . v / vbai svarbių dalykų aptarti.

D. Lukienė, Fin.

PLYMOUTH, PA.

Sek r.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 1 < i „ „ • rr j
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, I D yks 11 (1. TUgpj., 7 V. V., pas drg. 
County of 
premises.

ALDLD 97-tos kuopos susirirfkimas

193 Adams

Street, Borough of 1_____ ....
Kings, to be consumed off the

ALFONSO DI ROSA
St., Brookly:., N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

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.

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

NOTICE 
A 10261 
to Sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
151 Albany

NOTICE is hereby given that License No. A 10174....................................... . . .
to sell 
of the Alcoholic Beverage < 
117 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN F. DANAHER
117 Rochester Ave.,.' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST GREILSHEIMER
307 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

R. Garbį, 418 Palmer St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Reikės iš
rinkti darbininkų dirbti “Laisvės” 
piknikui, ir stengkitės visi užsimokė
ti duokles už Šiuos metus susirinki
me.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

HUGH O’BRIEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Fin. Sekr.
■' (186-187)

SCRANTČN, PA.
has been issued to the undersigned 
beer at retail unde) ALDLD 39-tos kuopos susirinki-ider Section 75 otr-uob Kuopus bUbiiniKi-

Cohtroi Law at mas įvyks rugpj. 11 d., 7 vai, v., Pro-
viclence Auditorium Svet., N. Main 
Ave. Visi draugai privalo dalyvauti, 
nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti.

Org.
(186-187)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choro sekančios pamokos 

įvyks trečiadienį, 12 d. rugpjūčio, 
. _ Sabenko Svetainėje. Tad visi choris-

A 10229 has been issued to O)c undersigned't f kna nr;c:
to sell beer at retail under Section 75 tal tUH dalyvauti, nes PUS priSl-
of the Alcoholic Beverage Control Law at,rengimas prie dainavimo “Laisvės” 
637 3rd Avenue, Boiough of Biooklyn, iwks 1 (i d TiifrriiCounty of Kings, to be consumed off the P*KnlKe» KU11S IvyKS JO (I. lUgpj.,
premises.

637—3rd

NOTICE is hereby given that License No.

Union, N. J.
Busas yra paimtas, tik pasidarbuo

kime gauti užtenkamai žmonių va
žiuoti kartu su mumis, idant kelionė 

. Pašaliniai, ku- 
of the Alcoholic Beverage Control Law at rie norėtu važiuoti, gali UŽsiregis- 
87 Ralph Avenue, F ’ ' ” ’ ’
County of Kings, to 
premises. ,

JOHN PIHLBIN 
PHILBIN BROS.

87 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 4988 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undiir Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough I of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

SIDNEY KRAVITZ 
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9812 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

THE BETTER DAIRY, INC. 
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

J, ■ ........... ■
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3289 lias been issued to t|ie undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1257 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

RINASCENTE SOCIAL CLUB, INC., 
1257 Willoughby Ave., B 
NOTICE is

DAVID BREDEN
Ave., Bri

NOTICE is hereby given that License No.
A 10158 has been issued to the undersigned u.-tx,, iv rJm
to sell beer at retail under Section 75 ■ . S. g v.P *?.!’

BbrUcoiLmedBloifklthc'jru0ti pas choro komitetą, F. Klas
toti ir P. Beeis.

rooRlyn, N.

the

hereby given that License No.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE ia 
B 3576 huH 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 E. New York Ave., Boiough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■

LEONARD D’AMATO
608 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thŲt License No. 
B 250 has been issued to t|hc undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

; 49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
'County of Kings, to be coilsumed on the 
premises.

SAMUEL MAŽZARELL
49-51 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2440 has been issued to the undersi;;ned 

, to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2172 Rockaway Ave., Borough of Brook'yn, 
County of Kings, to bo corsumed on the 
premises.

ALVIS WISSMEIĘR 
2172 Rockaway Ave., B

(186-188)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

sekantį antradienį, rugpj. 11 d., 774 
Bank St., 7:30 v. v. Nors nelabai 

tiesą, 
narių 
metą 
spau- 

ir

gražu, bet reikia pripažinti 
kad WaterPury dar didesnė 
pusė nepasimokėjus už šj 
duoklių. O Tcnyga tuoj išeis iš 
dos, mokslinė knyga — “Gamta
Žmonės.” Draugai turėtumėt greitai 
pasimoketi ir gauti tą knygą.

Fin. Sekr.
(186-187)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24-tos kuopos susirinki

mas įvyks 10 d. rugpj., 8 v. v., 269 
Front St. Yra labai 
si nariai dalyvautų 
me, nes 
svarstyti kas liečia

turėsime

svarbu, kad vi- 
šiame susirinki- 
sva^bių
kuopės

dalykų 
gerovę. 
Sek r.

N. J.HARRISON-KEARNY
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks 7 d. rugpjūčio (August), 7:30 
v. v. Malonėkite visi atsilankyti, at
siveskite ir pąšalinių, nes bus iš
duotas svarbus raportas' iš lietuvių 
atsibuvusio kongreso Clevelande. 
Taip pat bus ir daugiau svarbių da
lykų, kurie reikės apsvarstyti.

W. Zelin.
(189-190)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa nutarė surengti 

2 busu važiuoti j “Laisves” pikniką, 
įvykstantį 6 d. rugsėjo, Alcyon Par
ke, Pitman, N. J. Visi, kurie važiuo
site į pikniką prašome įsigyti tikie- 

N°TICE is hereby given that License No. įus jg kalno pas draugus V. Gižauską 
B 1865 has been issued to the undersigned . A T • xt i • i x*   
to sell beer at retail under Section 76 JI* A, LipCIU. Nepraleiskite S1OS piO“ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at gos, nes kurie nevažiuos vėliaus gai- 
2579 Cropsey Avenue, Borougn of Brooklyn, j” 
County of Kings, to be coi sumed on 
premises.

rooklyn, N.. Y.

B 1865 has been issued to the undersigned . . , • ' xr ' , “• , .. x- „
' ” Section 76.ir A. Lipčių. Nepraleiskite šios pro-

thėjlčsis.
GUSTAF PETTERŠON |

2579 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

P. Š. 
(189-190)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
\n?avorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Ksų namus. Prašome 
įsitėmyti adresa ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Z'i 1 <L G • ■ ■ 1 i

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas. E A I S V fi

Aido Choras Maršuos 
Taikos Parade

Nežiūrint skubaus rengimo
si išmokti ir suvaidinti šį ru
denį brooklyniečiams ir apy
linkės svietui “Kavos Kanta
tą’’ ir daug kitų dalykų, Aido 
Choras rado galimu pertrauk
ti pamoką ir aptarti Taikos 
Parado reikalus. Choras nusi
tarė dalyvauti 22 šio mėnesio 
įvykstančiam Taikos Parade ir 
išrinko Parado Kapitonu Ade
lę Pakalniškienę.

Reikia tikėtis, kad aidiečiai 
ne tik patys dalyvaus, bet pri
trauks ir daug pašalinio jauni
mo į savo būrį. Tėvai, primin
kite savo jaunuoliams apie šį 
aidiečių planą, lai rengiasi ir 
jūsiškiai maršuoti sykiu su Ai
du.

Lietuvių susirinkimas galu
tinam prisirengimui prie mar- 
šavimo įvyks rytoj, 11 rugpjū
čio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj. Kaip viso didžiojo 
New Yorko organizacijos, taip 
ir visi suinteresuoti taikos pa
laikymu asmenys kviečiami 
dalyvauti.

Rikiuotes Tvarka

A m e r i k os P r ieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos, kuri ren
gia tą paradą yra maž daug 
patvarkyta sekamai:

Pirmiausia maršuos vėliavos 
sargai, kuriuos sudarys pa- 
rinktinis jaunimas. Jie neš vi
sų 48 valstijų vėliavas. Po jų 
maršuos Am. P r i e š k a rinė- 
Priešfašistinė Lyga, darbo uni
jos, vaikų organizacijos, mo
terų grupės, taikos organiza
cijos, atletų sekcija, jaunimo 
divizija, politinės partijos, ap
sigynimo ir kultūrinės organi
zacijos, susiedijos kliubai, 
kalbinės grupės, broliškos or
ganizacijos.

Kadangi vis tebesiregistruo- 
ja naujos organizacijos, tad ri
kiuotė galutinai dar nenusta
tyta, ji bus paskelbta paskuti
nėmis dienomis prieš paradą. 
Lyga kasdieną gauna pundus 
laiškų nuo organizacijų ir 
įtakingų asmenų, užginančių 
paradą su pasižadėjimais ja
me dalyvauti.

Lietuvių Komunistų Susirinki
mas Šįvakar

Šį pirmadienį, 7:30 vai. va* 
kare įvyksta visuotinas Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvių ko
munistų, Partijos narių, susi
rinkimas “Laisvės” /svetainė
je. Tai bus paskutinis parti- 
jiečių susirinkimas pirm Lie
tuvių Komunistų Nacionalio 
Suvažiavimo. Šiame susirinki
me, apart įdomių diskusijų 
klausimais, liečiančiais suva
žiavimą, bus renkami ir dele
gatai.

Visi lietuviai partijiečiai, 
būtinai dalyvaukite!

Sekr.

Perukų Darbininkai Išėjo 
I Streiką

Nežiūrint policijos atakų 
ant masinės pikieto linijos, su
sidedančios iš jaunų vyrų ir 
merginų, Peerless Wig Kom
panijos streikieriai vis drūtai 
laikosi. Pereitą trečiadienį po
licija suareštavo ir smarkiai 
apdaužė penkias merginas pi- 
kietes. Jų teismas įvyks rug
pjūčio 21 d., 13-toj policijos 

I stotyje, Fifty Seventh St. ir 
Į Lexington Ave.

Ta perukų išdirbystė ran
dasi 40 East 19th St., New 
Yorke. Darbininkai reikalau
ja $18 minimum algos, pripa
žinimą unijos, uždaros šapos 
ir geresnių darbo sąlygų.

Komunistai Harleme Uoliai 
Darbuojasi Rinkimams

Carl Brodsky, New Yorko 
valstijos komunistų rinkimų 
kampanijos manadžeris, pra
neša, kad Harleme rinkimų 
kampanija varoma pirmyn ge
riau, negu bent kokioj New 
Yorko dal.vie. Tosr apylinkės 
trys Komunistų Partijos sek
cijos susivienijo laikinai—iki 
po rinkimų. Tų trijų sekcijų 
rinkimų komitetas vadovauja 
rinkimų kampanijai Harleme.

Harleme taip pat susiorga
nizavo Liaudies Partija. Ko
munistų Partija užgyrė Liau
dies Partijos du kandidatu, 
būtent Angelo Herndon ir Ho
race Gordon ir dirbs gavime 
tiems kandidatams didelio 
balsų skaičiaus.

Brodsky pareiškė, kad jei
gu visos valstijos sekcijos at
liktų darbą, taip kaip Harle
mo sekcija, tuomet darbinin
kams nereikėtų bijot reakci
nių Tammany jėgų laimėjimo.

Komunistų Partija 
Rengia Bazarą

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas yra pasam
dęs St. Nicholas Palace savo 
bazarui, kuris įvyks 16, 17, 
18, 19 ir 20 rugsėjo. Prašo 
visų organizacijų palaikyti tas 
dienas liuesas, sudaryt planus 
parinkimui aukų savo apylin
kėj ir rengtis dalyvauti baza- 
re. Visi rėmėjai ir simpatikai 
prašomi pagalvoti jau dabar, 
ką galėtų parinkti ar patys 
pagaminti bazarui.

Negras Vaikutis Mirė Nuo: 
Apdegimo

Gaisro pasėkoj, kuris įvyko 
name po num. 1692 Fulton 
St., Brooklyn, trijų metų neg
ras vaikutis sudegė ir vienas 
ugniagesys tapo sužeistas. Sid
ney ir Virginia Cohen buvo 
palikti su 'Suzie Fallon, kad 
ji juos prižiūrėtų. Užkuriant 
pečių, užsidegė kambarys. Vi
si išbėgo iš namo, bet mažasis 
mirė nuo apdegimo.

Kailiasiuviai Sudėjo $5,000 
Ispanijos Priešfašistams
Įvykusiam kailiasiuvių ma

siniam mitinge dalyvavo 3,000 
darbininkų, jie priėmė išrink
tus kairiojo sparno sleito kan
didatus į viršininkus.

Ben Gold, unijos mana- 
džėris, buvo atsišaukęs į ša
pų čermanus atnešti piniginių 
dovanų parėmimui Ispanijos 
priešfašistinių kovotojų. Į tą 
atsišaukimą atsiliepė 211 ša
pų čermanai, kurie sunešė 
$2,300 darbininkų suaukotų 
pinigų.

Mitingas nutarė tęsti aukų 
rinkimą ir įsakė Joint Council 
išanksto pristatyti $5,000 ir 
tuojau pasiųsti Ispanijos Liau
dies Frontui. Daugelis darbi
ninkų entuziastiškai pasisakė 
paaukoti vienos dienos uždar
bį tam tikslui.

LAIMĖJO STREIKĄ PRIEŠ 
“LOCKOUT”

žaislų išdirbėjai buvo pa
skelbę “lockout” prieš 600 
tos išdirbystės darbininkų, 
manydami, kad tuomi galės 
suardyti uniją ir prašalinti už
darą šapą. Darbininkai, vie
nok, atkirto jiems, paskel
biant streiką. Po penkių sa
vaičių streiko, fabrikantai pri
versti pasiduoti, priimant uni
jos reikalavimus, pakelti algas 
5 nuošimčiais ir 44 vai. darbo 
savaitę.

Darbininkų Streikų 
Fronte

JAUNUOLIAI ČASLAI ŠAU
KIASI PAGELBOS

Šioji diena, pirmadienis, 
yra kritiška diena Fur Floor 
Boys Unijai. Feshbach ir Ac
kerman kailiasiuvių šapos pa
stai išėjo į streiką po Fur 
Floor Boys’ unijos vadovybe. 
To streiko padėtis kritiška, 
nes tai kompanijai į pagelbą 
ateina galingas Kailių Išdir
bystės Susivienijimas, kuris 
nori sulaužyti ir streiką ir pa- 
slų uniją.

Unija todėl šaukiasi į visus 
bedarbius jaunuolius ateiti 
šiandien padėti pikietuoti tą 
šapą, kaip 12 vai. dieną.

Septynių WPA Merginų 
Pravarymo Byla

Išvarymas iš darbo 7-nių 
WPA Adatos Projekto darbi
ninkių už tai, kad jos reikala
vo oro dirbtuvėj, gana kar
čiai atsirūgs WPA administra
cijai. Užpakalyje tų merginų 
randasi Projektų Darbininkų 
Unija, kurios narėmis būda
mos jos gynė darbininkių rei
kalus WPA šapoj.

Pravarytų merginų bylą 
vesti unija gavo žymų darbi
ninkų advokatą H. N. Glicks- 
tein ir Civilių Laisvių Unijos 
advokatą Lester Marks. Tuo 
tarpu unija masiniu spaudimu 
padeda laimėti bylą ir iškovo
ti geresnes sąlygas darbinin
kams, tebešautiems projek
tuose.

New Yorko Majoras Prašė 
Daugiau WPA Darbų

Šio didmiesčio majoras La
Guardia buvo nuvykęs pas 
prezidentą Rooseveltą, kur jis 
kalbėjosi su prezidentu apie 
bedarbių šelpimą. Jis siūlė 
praplėsti WPA darbus. Majo
ras pasakė, kad New Jersey 
“atsilieka savam bare,” kad 
ji “neturi teisės sutverti pavo
jų New Yorko miesto sveika
tai, paneigdama bedarbių svei
katą savo dabartine nedarbo 
politika.”

Majoras nuvyko ten kaipo 
majorų konferencijos atstovas 
ir pirmininkas.

Moterys Gali Atlikt Ir 
Mechaniškus Darbus

Rugpjūčio 3 d., Fulton St., 
žemutinėj N. Y. miesto dalyje 
man teko matyti sekamą nuo- 
tikį:

Moteris važiavo automobi- 
lium. Jos automobilio inžinas 
ūmai sugiedojo ir sustojo. 
Vyrai, pamatę moterį nelai
mėj, subėgo žiūrėti, tartum 
cirko. Apstojo keliomis eilė
mis ratu ir žiūri, kas čia bus.

Moteris išlipo iš mašinos ir 
nekreipdama mažiausios do
mės į ją apsupusią publiką, 
atidarė inžiną, pasiėmė mu- 
terkų raktą (wrench), prisu
kinėjo atsiliuosavusias vietas, 
įpylė daugiau aliejaus, nusi
šluostė rankas ir įsisėdusi nu
važiavo. Ji parodė laukian
tiems cirko, kad moteris turi 
ne mažesnį sugabumą už vy
rus.

Kapitalistinė sistema palai
ko moteris pažeminime ir ver
gijoje, iš ko išnaudotojai susi
krovė sau neapsakomus tur
tus. Komunistų Partija stoja 
prieš moterų išnaudojimą ir 
pažeminimą. Todėl visi ir vi
sos darbuokitės, kad išrinktu
me Komunistų Partijos stato
mus kandidatus į valdvietes. 
Tik darbininkų valdžia panai
kins išnaudojimo sistemą ir ne
darbą. Kaimietis.

Prisidėjo A. D. Partijon

rio darbininkams, kuris ata- 
tiktų laivakrovių ir kitų pa
jūrio darbininkų reikalams. 
Jį manoma padaryti tokiu, 
kad būtų priimtinas visų politi
nių bei religinių įsitikinimų 
darbininkams.

Kailiasiuvių masiniame mi
tinge buvo nutarta prisidėti 
prie Amerikos Darbo Partijos. 
Tarimas padaryta vienbalsiai 
perskaičius laišką nuo tos par
tijos, kuri yra dalis Labor’s 
Non-Partisan Lygos, kviečiant 
kailiasiuvius dalyvauti tos ly
gos konferencijoj 13 šio mė
nesio.

Ben Gold, kairysis tos uni
jos vadas pasisakė, kad jis 
užgiria unijos žingsnį. Bot kas 
liečia tos partijos užgirius 
kandidatus — Rooseveltą ir 
Lehmaną — jis už juos| ne
balsuos, nes jis už balsuos už 
tinkami ausį kandidatą — 
Browderį. Jis taip pat pareiš
kė, kad jis pilniausia užgiria 
visas pastangas nugalėti Lan- 
doną.

Lankėsi “Laisvėje”
šiomis dienomis lankėsi 

“Laisvėje” Antanas Mizara 
(laisviečio Mizaros brolis), su 
Rože Mizariute (pastaroji yra 
iš Nashua, N. H.). Ant. Mizara 
šiuo tarpu svečiuojasi rytinėse 
valstijose pas gimines ir drau
gus. Jis iš tarnavo Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje 27-nis 
metus. Dabar gyvena civiliniu 
gyvenimu, daugiausiai pietinė
se valstijose, kur klimatas ge
resnis.

Rytinėse valstijose jis žada 
pabūti iki vasaros pabaigos, o 
paskui vyks į pietus.

Remia Industrinį Unijizmą
Viešbučių ir Restauranų 

Darbininkų Unijos Lokalas 
16-tas nutarė pasiųsti pasvei
kinimą Industrinės Organiza
cijos Komitetui (CIO) |Wa- 
shingtonan, pasižadant teikti 
moralę ir finansinę paramą 
organi z avim e n eorgani z u otų.

Laikraštukas Pajūriečiams
Komunistų Partijos Pajūrio 

Sekcija praneša, kad ji pla
nuoja išleisti du kart mėnesi
nį laikraštuką, pašvęstą pajū- 

JusirinkTmaT
BROOKLYN, N. Y.

(Ridgewood)
ALDLD 55 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, 12 d. rugp., 
8 v. v., šapalo-Vaiginio svetainėje, 
147 Thames St. Prašome visų narių 
dalyvauti.

Valdyba.
_ ______________________ (187-188)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA white cromium coo- 

leris, trijų kranų, dubeltavas. 
Taip pat Steam table, coffee stand, 
baro lenta, trys baro sinkos. Viskas 
parsiduoda už pigią prekę. Galite 
pirkti kavalkais arba sykiu.

Kreipkitės po num. 148 Grattan 
St., cor. Varick Ave.. Brooklyn, N. Y. 
Tel. Pulaski 5-9826. Savininkas 
John Jurevich (Beer Garden). Taip
gi kas turi parduoti stalų ir krėslų, 
apie 8 stalus su krėslais, vienokis 
setas turi būt, duokite man žinoti 
po num. 148 Grattan St.

(187-189)

PARSIDUODA baro įtaisos, taipgi 
krėslai ir stalai. Viską galima nu- 
pirkt pigiai. Kreipkitės į 223 Kent 
Ave., corner North 1st Street, Brook
lyn, N. Y.

(187-192)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

1 WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tol. Stato? 2-0783 NOTARY
Night Tel. 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis, Rugp. 10, 1936

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.

Telefonas: Harrison 6-1693 
....... .....................  Į

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
1

1

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

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

S----------------------------------------------------------------------------------------E
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

GARSINKITĖS “LAISVĖJE”ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
t

x Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.
Tel. Evergreen 8-8520

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 

/Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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




