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“Draugas” Mus
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Kanados Kriaučiai.
Neprašytas Patarimas.

Rašo A. B.

Rugpjūčio 17 d. Rochesteryje 
prasidės trečias Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo seimas. 
Taip sakant, “visos kanuolės 
jau užtaisytos“ — prie seimo 
rūpestingai prisirengta.

Šis LDS seimas bus dar vie
na tvirta plyta j šios garbingos 
organizacijos statomą namą. 
Jame raportai parodys, kad Su
sivienijimas labai gražiai gy
vuoja ir laipsniškai auga. Sei
mas parodys, kad Susivienijimo 
eilėse viešpatauja kuogražiau- 
sias sugyvenimas—nė su žibu
riu nerasite jame frakcinių ki-' 
virčių.

Argi mes revoliuciniai darbi
ninkai dar kartą neįrodėme, kad 
mes galime be ponų apsieiti, 
kad mes mokame kurti ir auk
lėti masines organizacijas?

Chicagos “Draugas“ negali 
mus užmiršti. I š t i k r ų j ų, 
“Draugo“ vyriausiam redakto
riui ponui šimučiui komunistai 
nenueina nuo minties. Jis juos 
labai “myli“ ir tos savo “mei
lės“ jis neslepia nuo svieto 
akių ir ausų.

Štai kad ir dabar, “Draugas“ 
atrado, kad Jungtinėse Valsti
jose bus prezidentiniai rinki
mai, kad įvairios partijos statys 
savo kandidatus. Kandidatus 
stato ir Komunistų Partija.

Pagaliaus “Draugas“ sužino
jo, kad komunistai remia Ispa
nijos liaudies kovą prieš fašis
tus. Taip pat jie labai susirū
pinę padėjimu Lietuvos žmo
nėms nuversti Smetonos dikta
tūrą.

Visa tai neduoda ramybės ku
nigams. Todėl “Draugas“ šau
kia: “Nei vienam nei kitam 
tikslui neduokite nė center nes 
tais centais komunistai sutaisys 
žmonėms kruviną bolševikišką 
bizūną.”

Je, ne žmonėms, bet parazi
tams. Baisiai, o baisiai to dar
bo žmonių “bizūno“ bijo taip 
pat kunigėliai, kurie nenori 
skirtis su rojišku gyvenimu.

Nežinau, kiek tame bus tei
sybės, bet teko nugirsti, kad 
Kanados (Montrealio) kriau
čiai nutarė pasiūlyti Amalga- 
meitų Unijos viršininkams, kad 
jie atsiimtų “organizatorių“ A. 
Jankauską. Jie sako, kad šis 
žmogus ne kriaušius organizuo
ja, bet sklokišką smalą verda 
Kanados lietuviuose. Jiems tas 
nepatinka.

Buržuazinė spauda susirūpi
nusi judėjimu už darbo partiją. 
New Yorko “Times’ui“ labai ne
patinka Nepartinės Darbo Uni
jų Lygos nutarimas eiti prie 
steigimo tokios partijos. 
“Times’as“ apgailestauja tokį 
žygį ir persergsti darbininkus 
nesikišti į politiką, nesiskirti su 
Demokratų ir Republikonų par
tijomis.

Labai dėkui “Times’ui“ už 
patarimą. Mes suprantame to 
didlapio tikslus.

Bet Amerikos darbininkai, 
kaip atrodo, maršuos savo ke
liu. Tegul sau buržuazinė 
spauda lieja krokodiliaus aša
ras. Amerikos darbininkai 
rengiasi paimti divorsą nuo 
kapitalistinių partijų. Jie ma
to, kad jie mažai ką telaimėjo 
remdami tas partijas paskuti
niais 160 metų!

Albany, N. Y.—Sausra 
šiaurinėj New Yorko valsti
jos dalyj, ypač Oswego ir 
Susquehannos srityse, taip 
nupuldė vandenį, kad del to 
gal prisieisią uždaryti dau
gelį fabrikų.

Royal Oak, Mich., rugp. 
13. — Fašistinis kunigas 
Coughlin į savo “Socialio 
Teisingumo Sąjungos” su- 
ya/iavimą pakvietė kalbėt 
Lemkę ir Townsendą.

No. 191

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

THE LITHUANIAN DAILY

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

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio (Aug.) 14, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Naziu Kanuolės Ispan. Fašistam
--------------------------------------- a --------------------- a-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fašistai Išžudė 2,000 Civilių 

Respublikiečių
MADRID, rugp. 13. — 

United Press žiniomis, Is
panijos fašistai Cordoboj iš
žudė 2,000 civilinių, neka- 
riškių žmonių vien tik del 
to, kad jie pritarė demokra
tinei respublikai, o ne fašiz
mui.

Madrid, rugp. 13 — Ispa
nijos vyriausybė konfiskuo
ja visas tas bažnyčias ir vie
nuolynus, kurie padėjo fa
šistams kariaut prieš respu
bliką.

Belgų Streikai Sustabdė 
Daugybę Amunicijos

Ispanų Fašistams
BRUSSELS. — Havas ži- 

nių agentūros pranešimais, 
į Belgijos prieplaukų mies
tus buvo privežta tiek kul- 
kasvaidžių, kitų ginklų ir 
amunicijos, kad jais gali-, 
ma būtų pilnai prikraut 52 
vagonus. Tie karo pabūk
lai buvo pagaminti Vokieti
jos ir Belgijos fabrikuose ir 
skiriami Ispanijos fašistam. 
Bet Belgijos dokininkai at
sisakė juos kraut į laivus, o 
jūrininkai vežt Ispanijos fa
šistam. Todėl ir pati Bel
gų valdžia buvo priversta 
sulaikyt tų ginklų išgabeni
mą.

Lenkija JieŠko Artimų 
Ryšių Su Francija

V A RŠAVA. — Lenkijos 
valdžia, laikraščiai ir žmo
nių minios karščiausiai svei
kino rugp. 12 d. atvykusį 
Franci jos armijos generalio 
štabo galvą generolą M. G. 
Gamelin’ą. Lenkų vyriau
sybė tikisi gaut iš Franci- 
jos paskolą motorizuot ir 
geriau apginkluot savo ar
miją. Numatoma, kad bus 
panaujinta artima sutartis 
tarp Francijos ir Lenkijos.

Ketveri metai atgal Len
kijos valdovai susigiminia
vo su -Vokietija; bet aiškus 
nazių siekimas užgrobt ir 
Vokietijai prijungt Danzigo 
kraštą labai pablogino san- 
tikius tarp Lenkijos ir Hit
lerio valdžios.

FAŠISTU ARMIJOS NE
SUSISIEKIA

SEVILLE, .Ispanija. — 
Pagal pranešimus iš šio fa
šistų lizdo, dar negali susi
siekti jų šiaurinės armijos 
su pietinėmis tarp Seyilles 
ir Granados: čia skersai už
kerta jiems kelia 35 mylių 
ilgio respublikiečių frontas.

Ties Seville yra stovykla 
puslaukinių kariu, kuriuos 
fašistai parsitraukė iš ispa
niškos Morokkos.

11 HITLERIO IR MUSSOLINIO LAKŪNAI 
.TARNAUJA FAŠISTAM PRIEŠ RESPUBLIKĄ

ISPANŲ FAŠISTAI GAVO Iš NAZIŲ 6 KANUOLĖS 
ŠAUDYT LIAUDIES FRONTO LĖKTUVUS

SEVILLE. Apart
karo lėktuvų įvežtų iš Vo
kietijos ir 7—iš Italijos, fa
šistų komandierius Franco 
gavo iš Hitlerio šešias nau
jo viškiausias kanuolės šau
dyti Liaudies Fronto lėktu
vus, kaip praneša New Yor
ko Times korespondentas 
rugpjūčio 13 d. laidoj.

Čia viešbutyj Cristina ap
sistoję 60 vokiečių lakūnų 
ir radio žinovų ir 17 italų 
tos .rūšies specialistų. Vo
kiečiai lakūnai persirengia j 
ispaniškas fašistų oficierių 
uniformas.. Iš visko matyt, 
kad jie patys veiks nazių 
lėktuvais ir kanuolėmis

AUGŠTAS IR NUODUGNUS TECHNIKU
LAVINIMAS SOVIETU SĄJUNGOJ

APART TEORINIO MOKSLO, DAR PUSKETVIRTŲ 
METŲ PRAKTIŠKO LAVINIMOSI

MASKVA. — Per pas
kutinius 5 metus Sovietų 
augštosios specialės mokyk
los išlavino 81,000 technikų. 
Dabar sovietinėse pramonė
se jau kaip ir nėra techni
kų iš užsienių.

Ordžonikidze, sunkiosios’ 
pramonės komisaras, rugp. 
11 d. paskelbė pagerintas 
taisykles praktiškam techni
kų išlavinimui: Kiekvienas 
technikos studentas turi būt 
paskirtas į tam tikrą darbą 
vienoj ar kitoj įmonėj per 
šešis mėnesius pirma, negu 
jam išduoda mokyklos bai
gimo diplomą; tada ta įmo
nė turi parūpinti jam ir jo

Fašistų Pasiskelbimai 
Laimėjimais

SEVILLE, Ispanija. — 
Fašistai vėl skelbiasi atėmę 
iš respublikiečių Meridą. Jie 
keturiais lėktuvais kartoti
nai bombardavę Badajozą.

GIBRALTAR. — Ispanų 
fašistai skelbiasi “pilnai 
valdą” devynias Ispanijos 
provipcijas, o kiek pirmiau 
gyrėsi, būk savo rankose 
turį 16 provincijų.

HENDAYE. — Fašistai 
garsinasi atėmę Tolosą iš 
respublikiečių šiaurėje ir 
užėmę Constantiną prie ke
lio į Cordobą.

Australijos valdžia siun
čia savo žinovus botanikus 
į Sovietų Sąjungą gauti to
kių žolių bei jų sėklų, ku
rios tiktų sausoms vietoms 
paversti į ganyklas Austra
lijoj*

prieš Liaudies Frontą. O jei
gu Francija bei Anglija už
protestuotų, tai hitlerinin
kai pasiaiškintų, kad jų la
kūnai tik “mokiną” ispanus 
fašistus, kaip naudot tuos 
karo pabūklus.

Vokiški ir itališki lėktu
vai miklinami ypač bombar- 
duot sostinę Madridą tuo 
pačiu laiku, kada generolo 
Franco armija “galutinai” 
šturmuosianti Madridą.

MADRID. — Ispanijos re
spublikos valdžia sustatę 
speciales kanuolės Madride 
šaudyt fašistų lėktuvus, 
jeigu jie užpuls bombarduot 
šį miestą.

šeimynai reikalingas kelio
nes lėšas.

Po užbaigimui mokslo, jis 
turi trejus metus dirbti vie
noj įmonėj tokiame darbe, 
kokiame special izuojasi, 
pradedant nuo paprasčiau
sio darbo. Jis bus laipsniš
kai keliamas augštyn pagal 
savo užsitarnavimą. Per 
trejus metus jis neturi būt 
iš tos įmonės paleistas ar 
į kitą perkeltas. Ir tik po 
to, kai gerai pasirodo prak
tiškame darbe, jis gali už
imti atsakomingą inžinie
riaus bei fabriko vedėjo 
vietą.

Ispanų Valdžia Nusilei
do Nazių Grąsinimui?
BERLYNAS. — Hitleris 

griežtai pareikalavo, kad Is
panijos respublikos vyriau
sybė paleistų Vokietijos gin
kluotą “Junker” lėktuvą, 
kuris pereitą sekmadienį 
buvo suimtas su trimis vo
kiečių lakūnais ir ginklais 
ispaniškiems fašistams. Na
zių valdžia pagrasino nu
traukt diplomatinius ryšius 
su Ispanijos respublika, jei
gu nepatenkins to reikalavi
mo. O ryšių nutraukimas 
būtų įžanga į atvirą karą 
prieš Ispaniją.

Dabar rugp. 12 d. naziai 
pusiau - valdiškai pranešė, 
kad Ispanijos vyriausybė 
nusileidus ir žadėjus išpil
dyt hitlerininkų reikalavi
mą. |

Korėjoj per šių dienų pot- 
vinius prigėrė 96 žmonės.

Ispanijos Seni Diplomatai 
Respublikos Išdavikai

WASHINGTON. — Atsi- 
statydino du nariai Ispani
jos ambasados, nesutikda
mi su kairiųjų respublikie
čių valdžia savo šalyj.

Pasitraukė Ispanijos at
stovas Uruguay’u j, Pietinėj 
Amerikoj, del tos pačios 
priežasties.

COPENHAGEN. — Ispa
nų respublikos valdžia pa
šalino iš vietos ligšiolinį sa
vo atstovą Danijoj Saurą, 
kaipo fašistų pritarėją.

Japonai Reikalauja Ar
mijų Lygybės Rytuose

Su Sovietų Sąjunga
TOKIO, rugp. 13. — Ja

ponijos užsieninis ministe- 
ris H. Ari ta reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga sumažintų 
savo armi j as Tolimuose Ry
tuose .jk-L. fiek, į.kiek Japoni
ja turi savo kariuomenės 
Manchukuo krašte; tik ta
da, girdi, Japonija sutiktų 
daryt nepuolimo sutartį sū 
Sovietais.

Bet tokia “lygybė” ištik- 
ro būtų nelygybė, nes Japo
nijai yra kelis kartus arčiau 
i Manchukuo, negu Sovietų 
šalies centrui.

Fašistai Riezninkai

LISBON, Portugalija. — 
Pranešama, jog Ispanijos 
monarchistai Avillos srityj 
sudarė savo grupę, kuri pri
siekia nužudyt po penkis 
Liaudies Fronto žmones už 
kiekvieną žuvusį fašistą.

Sevillės apylinkėj fašistai 
apsirengia kaimiečių drabu
žiais, kad gautų pasitikėji
mo iš Liaudies Frontiečių, 
ir prisitaikydami juos iš pa
salų žudo.

Trockistąi Šnipiškai V e i k e 
Sovietuose Tarp Vokiečių
MASKVA. — Sovietų vy- 

riausybė areštavo tūlą Le- 
peševą, kaipo trockistą, va
rantį priešsovietinę propa
gandą senoj vokiečių kolo
nijoj prie Volgos upės. Nu
rodoma, kad jis ir tūli jo 
sėbrai veikė bendrai su ca- 
ristais, buožėmis, . priešų 
šnipais ir provokatoriais 
prieš Sovietus. O jis su gu
dria veidmainiška politika 
buvo įsiskverbęs net į direk
toriaus vietą Marksizmo ir 
Leninizmo Institute Sarato
ve.

Būsią daroma specialis 
valymas iššluot- tokius gai
valus iš Komunistų Parti
jos.

RESPUBLIKIECIAI SUPLIEKĖ FAŠIS
TUS TIES S. SEBASTIANU IR IRUNU

PRANCŪZŲ SOCIALISTAI ARTILERISTAI MOKINA 
LIAUDIES FRONTO KARIUS

MADRID, rugp. 13.—So
cialistas Ispanijos seimo at
stovas Gonzales Pena tapo 
paskirtas vyriausiu koman- 
dierium darbininkų milici
jos, kuri šturmuoja fašistų 
tvirtumą Oviedo, arti šiau
rinio pajūrio. Jis pranešė 
respublikos valdžiai, kad gal 
Oviedo bus atimtas iš fašis
tų per 24 valandas. Po 1934 
m. darbininkų sukilimo tuo
metine pusiau-fašistinė val
džia buvo nusmelkus jį su
šaudyt.

Ypatingu įnirtimu pasižy
mi Asturijos mainieriai, ku
rie dinamitu bombarduoja 
fašistų pozicijas Oviedo 
priemiesčiuose.

Fašistai vėl desperatiškai 
grumiasi linkui San Sebas
tiano, kur jiems rugp. 12 d., 
buvo duotas skaudžiausias 
smūgis.

Respublikiečių 1 ė k tuvai 
bombarduoja fašistus Sego- 
vijoj, Cordoboj, Saragossoj, 
Guadarrama kalnuose ir vi
sur. Jie atėmė iš fašistų 
svarbiausią strategine pozi
ciją arti Granados. Ties Si- 
guenza orinėmis bombomis 
sudaužė visą fašistų kanuo- 
lių batarėją.

Ginkluotų darbininkų ap
suptame Oviedo mieste fa
šistam galutinai trūksta 
maisto ir vandens. Jau aš
tunta diena, kaip darbinin
kai laiko aklinai apgulę šį 
fašistų lizdą.

SAN SEBASTIAN. — Is
panų respublikos gynėjai 
rugp. 12 d. ištaškė fašistus, 
kurie buvo apgulę San Se- 
bastįaną ir Iruną, šiaurinio 
pajūrio miestus. Po visos 
dienos atkaklios kovos, dar
bininkų milicija išmušė fa
šistus iš stipriausių jų po
zicijų priemiesčiuose.

Respublikiečiai, a t akuo
dami fašistus Oyarzune, su
ėmė kelis desėtkus jų į ne
laisvę.

Liaudies Fronto kanuolės 
sudaužė ir nešte nunešė fa
šistų artileriją nuo Pico- 
ąueta kalno, kaipo svar
biausios jų pozicijos prieš 
Iruną.

Trys ketvirtadaliai visų 
fašistų karių bėga nuo San 
Sebastiano-Iruno fronto at
gal linkui Pamplonos. Jie 
bijo, kad liaudies milicinin
kai dabar gali išdaužyt. fa
šistų generolo Molo “užpa
kalio” armiją, ypač jeigu ji 
trauktų ant Madrido.
FRANCIJOS SOČI AUS
TAI ISPANŲ LIAUDIES 

TALKININKAI
Associated Press kores

pondentas praneša, kad at

vykę iš Francijos savano
riai socialistai artileristai 
jau pramokino ispanus 
Liaudies Frontiečius kur 
kas tiksliau šaudyti iš ka- 
nuolių ir kulkasvaidžių. Jis 
matė, kaip darbininkų ka- 
nuolių šoviniai išardė fašistų 
vieškelį už dviejų mylių nuo 
Oyarzuno. Moterys respub- 
likietės valė kanuolių gerk
les, nešė jom šovinius, o vy
rai taikė ir šaudė. Mote
rys milicininkės taip pat ge
rai pylė kulkasvaidžių ugnį 
į fašistus.

San Sebastiane dar iš da
lies trūksta maisto ir geria
mo vandens, bet nuvijus ša
lin fašistus, jau šie dalykai 
gerėja. San Sebastian bu
vo fašistų apgultas per tris 
savaites.

Tas pats korespondentas 
rašo apie gerą įvairių reika
lų sutvarkymą vadovybėje 
darbininkų komisarų. Vi
sos darbo unijos Veikliai da
lyvauja kovoj prieš fašistus.

Jėzuitų kolegijoj įtaisyta 
bombų dirbykla.

ATĖMĖ Iš FAšIStŲ 
A VILOS MIESTĄ

MADRID. — Respublikos 
milicija nukovojo fašistus 
ties Avila ir atėmė iš jų tą 
gana svarbų miestą, netoli 
Guadarrama kalnų, šis res
publikiečių laimėjimas daro 
naują kliūtį šiaurinei fašis
tų armijai susisiekti su pie
tine.

DU TŪKSTANČIAI BEL
GŲ Į TALKĄ LIAUDIES 

FRONTUI

SAN SEBASTIAN. — 25 
liuosnoriai belgai Liaudies 
Fronto talkininkai praneša, 
kad laivu iš Belgijos at
plaukia dar 2,000 darbinin
kų į šiaurinį uostą Pasajes 
kovai prieš Ispanijos fašis
tus. Sykiu jie atsivežą pil
ną laivą ginklų ir amunici
jos.

Fašistai jau pirmiau buvo 
gavę iš Francijos fabrikan
tų tris batarejas naujų 75- 
milimetrinių kanuolių. Tos 
rūšies kanuolės labiausia 
pagarsėjo pasauliniame ka
re. Dabar fašistai jas iš 
Pamplonos skubiai veža į 
šiaurės frontą prieš gink
luotus darbininkus, kurie 
rugp. 12 d. ten kirto fašis
tam vieną iš baisiausių smū
gių*

BURGOS, Ispanija. — 
Fašistai garsinasi nukovę 
200 Liaudies FronfieČių ties 
Belchite, 22 mylios nuo Sa- 
ragossos, ir pagrobę 20 kul
kasvaidžių.
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vakijoj. Neimtų daug laiko, kai ir Am
erikoje jis iškeltų galva kur kas aukš
čiau, megu iki šiol galėjo iškelti.

Ispanijos didvyriški darbininkai ir val
stiečiai suteikia pasaulio darbo žmonėms 
didžiausias pamokas; Klausykim jų pa
tarimu !

Veskime Amerikos Lietuvių Kon
greso Pradėtų Darbų Pirmyn

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

Canada and Brazil, six months .... $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Treciasis LDS Seimas
Lietuvių Darbininkų Su s i v ienijimo 

Trečiasis Seimas prasidės sekantį pirma
dienį, Rochesteryje, ir tęsis keturias die
nas.- Viena diena paaukota jaunimo sesi
joms. Rašydamas apie šį Seimą, LDS 
organas ‘Tiesa” pabrėžia:

‘Dar tik trečias Seimas. O jau mūsų Su
sivienijimas stambi lietuvių darbininkų sa
višalpos organizacija.

Galime pasidžiaugti, kad finansiniu žvilg
sniu stovime tvirčiau, negu bile kita f rate r- 
nalė organizacija.

Ačiū mūsų draugų ir draugių nenuilstan
čiam darbštumui, mūsų Susivienijimas žen
gia pirmyn dideliu spartumu, nepaisant vi
sokių sunkenybių.

Priešseiminis vajus, kuriame įrašėme arti 
900 naujų narių, jų tarpe gana didelį skai
čių jaunimo, puikiai parodė, jog mūsų Su
sivienijimas smarkiai gali augti; taipgi pa
rodė, kad turime gerą skaičių nuoširdžių 
veikėjų—organizatorių, kurie moka persta
tyti lietuvių darbo žmonėms LDS tikslus ir 
šimtus lietuvių įtraukti į mūsų eiles palygi
namai į trumpą laiką.

Suvažiavę LDS kuopų atstovai į LDS 
3-čią Seimą išgirs pranešimus - raportus 
apie mūsų Susivienijimo gerą stovį, apie jo 
augimą. Taipgi jie svarstys būdus, kaip 
ant dar tvirtesnio pagrindo pastatyti Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą.
Pereitam LDS vajuj daugiausiai narių 

gavo sekami asmenys: S. K. Maženskas, 
iš Clevelando, 47 narius; J. Grubis, iš 
Brooklyno, 33 n.; A.Baronas,,iš Montello, 
Mass., 25 narius; J. Burba, iš So. Bosto
no, 25; Oria Jokubauskienė su savo vyru, 
iš Chicagos, 23; K. Statkus, West Pull
man, Ill., 21; U. Grigienė, iš Chicagos, 
18, ir po 16-ką narių gavo: Elena Palu- 
tienė, iš Wheeling, W. Va., J. Grybas, iš 
Norwood, Mass., ir J. B. Jusevičius, iš 
Chicagos. Be to, visa eile kuopų vajinin- 
kų dirbo kolektyviai, todėl jiems asme
niškai kreditas nepriskaitoma.

Įrašyti arti 900 narių į LDS yra didelis 
dalykas ir mes dėlto galime tik pasvei
kinti tuos, kurie darbavosi.

Atvirai ir Drąsiai
Pereitą penktadienį New Yorke įvyko 

Laikraštininkų Gildijos ( American 
Newspaper Guild) New Yorko skyriaus 
susirinkimas, kuriame dalyvavo keletas 
šimtų žymių laikraštininkų. Dalyvavo ir 
ADF prezidentas, Wm. Green, kuris įtei
kė ANG čarterį, kaipo ženklą, liudijantį, 
kad ši organizacija yra priimta ADF 
ir tampa jos dalimi.

Green karštai gynė savo poziciją rei
kale CIO, t. y., reikale suspendavimo tų 
unijų, kurios sudaro minėtąjį komitetą. 
Tuomet, kai jis savo kalboj lietė reika
lingumą darbininkuose vienybės, laikraš
tininkai jam smarkiai plojo, bet kai jis 
smerkė Lewiso pusę, — jie tylėjo nero
dydami jam mažiausio pritarimo. Del to 
p. Green nelabai gerai jautėsi.

Pagaliau Gildijos prezidentas, Hey
wood Broun, pareiškė, jogei šios organi
zacijos dauguma narių kelis kartus pa
sisakė už pramoninį unijizmą. Jis pats, 
Broun, taip jau už tai stoja ir stos. Pre
zidentui Greenui duota suprasti, kad Gil
dijoj greit bus referendumas CIO klau
simu. Iš visko matyti, jog milžiniška 
gildijiečių dauguma pasisakys už Lewiso 
pusę, t. y., už pramoninį unijizmą.

Kas bus tuomet? Aišku, Gildija stos į 
CIO ir atsidurs “suspendavimo padėtyj.” 
Vadinasi, pabuvojusi mėnesį-kitą Am. 
Darbo Federacijoj, Amerikos Laikrašti
ninkų Gildija gali atsidurti jos išoryj.

Smagu, kad New Yorko laikraštinin
kai su savo prezidentu parodė Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui tokį nusi
statymu. Gal jį tas privers pagalvot. Gal 
jis persitikrins, kad ir kitose lavintų dar
bininkų unijose dauguma narių žiūri į 
dalykų padėtį, kaip laikraštininkai.

Mūsų nuomone, jis turėtų tai suprasti 
ir liautis varęs skaldymo darbininkų po
litiką, kuri naudinga tik samdytojų kla
sei.

Pagelbėkime Lietuvos Liaudžiai Jos Kovoj už Atsteigimą Demokratines Tvarkos; 
Apjungkime Visą Pažangųjį Amerikos Lietuvių Elementą Bendram Kultūriniam, 

Progreso Darbui!

Draugo Caballero Balsas
Pasikalbėjime su “Daily Workerio” 

korespondentu, Ispanijos kairiųjų socia
listų vadas, Largo Caballero, prašė per
duoti Amerikos darbininkams jo pareiš-

“Aš šaukiu visus amerikinius darbinin
kus,” sakė jfs “nepaisant jų partijinių 
sienų, vienytis apgynimui Ispanijos žmo
nių jų kovoje prieš fašizmą.

“Ispanijoj visi darbininkai, socialistai 
ir komunistai, kovoja petys petin gyni
mui demokratinių teisių, įimtų ispaniš
koj respublikoj.

“Ši veiklos vienybe prives prie dar di
desnes vienybės... Ispanijos darbininkų 
klase rodo visam pasauliui, kad fašiz
mas'galima nugalėti netgi ir tuomet, jei 
jis tiiri savo žinioj didelę armiją ir nepa
prastai daug karinės medžiagos.

“Neįmanoma, kad fašizmas būtų Ispa
nijoj pergalingas, bet, jeigu jis laimėtų, 
tai reikštų fašizmo užviešpatavimą visoj 
Europoj.”

Tai teisingai pasakyta žmogaus, kuris 
dabar randasi fronte su šautuvu ant pe
čių ir vadovauja mases darbo žmonių ko
voje su fašizmu.

Be abejo, jo šie žodžiai pasieks visus 
pasaulio kampus ir milionai darbininkų, 
iki šiol pasidalinusių, stos vieningon ko
von už bendrhs reikalus.

Niekad ir niekad nebuvo darbininkų 
klasėj vienybė taip reikalinga, kaip da
bar. • Amerikos darbininkai tatai netik 
turi žinoti, bet Caballero patarimus pri
valo vykinti gyveniman visa energija.

Jeigu Ispanijos fašizmas laimėtų (su 
Italijos ir Vokietijos pagelba), tai, tik 
suprantama, tuomet fašizmui kelias būtų 
daug platesnis ir Francijoj ir Čechoslo-

kas Judošiai?
“Vilnis” rašo apie Illinois valstijoj vei

kiančią mainierių uniją, besivadinančią 
“Progressive Miners.” Ji leidžia laik
raštuką (mes jo negaunam), kuriame ve
damos atakos ant tų žmonių, katrie stovi 
už visų mainierių vieną uniją. Mūsų 
draugų laikraštis Chicagoj rašo:

PROGRESSIVE MINER, tos unijos orga
nas, rašydamas apie padėtį Progresyvių 
Mainierių Unijoj, giriasi savo unijos tvir
tumu, bet tuo pačiu sykiu piktai įspėja, kad 
“viduj unijos darbuojasi judošiai.”

Kokius žmones tas laikraštis vadina jude
siais? Ogi tuos narius Progresyvės Unijos, 
kurie stoja už vienybę su senąja mainie- 
rių unija.

PROGRESSIVE MINER labai išsigando, 
kad pietiniam Illinois’e, Zeiglery, įvyko mai
nierių ir jų žmonų pasikalbėjimas, kuria
me buvo pabrėžta reikalingumas vienybės 
tarpe abiejų unijų mainierių.

Eiliniai abiejų unijų mainieriai nori vie
nybės, žinoma, ne popierinės, ne su visokio
mis diskriminacijomis prieš naujosios uni
jos narius, bet pilnos vienybės.

Kas, rodosi, galėtų būti geresnio?
Tuo tarpu, PROGRESSIVE MINER (ku

ris jau senai persiskyrė su progresyvumu) 
ištolo bijosi tos vienybės ir kuo smarkiau
sia atakuoja vienybės šalininkus. Jis kalba 

. apie liūdną ir tragišką praeitį, bet visai ne
mato ateities.

PROGRESSIVE MINER piktai puola 
Margaret Cowl, kuri nesenai lankėsi pieti
niam Uliųois’e moterų žurnalo WOMAN 
TODAY reikalais. Kaip kur ji sušaukdavo 
mainierių moterų susirinkimus, na, ir žino
ma, ten buvo kalbama apie vargingą mai
nierių padėtį ir kaip iš jos išsikasti.

Net ir tokie draugiški suėjimai ir disku
sijos įvaro baisiausią baimę Progresyvės 
Unijos vadams.
Yra rimtų davinių, kad Progressive 

Miners dabar prisilaižinėja prie ADF 
ekzekutyvės tarybos, prašydami priimti 
juos į Federaciją. Jie mano, UMWA 
unija bus išmesta iš ADF del organiza
vimo plieno pramonės darbininkų. Tuo
met “progresyvių” unija užimsiant! Fe
deracijoj vietą.

Jau tik tokis noras rodo tų “progresy
vių” regresą. Jie turėtų būti pirmutinė
se eilėse CIO. Progressive Miners unija 
turėtų aukoti ir pinigų plieno pramonės 
darbininkų organizavimui.

Jau pusantro mėnesio 
prabėgo nuo istorinio Ame
rikos Lietuvių Kongreso už 
Atsteigimą? Demokratinės 
Tvarkos Lietuvoj. Clevelan- 
de išrinktam Vykdomajam 
Komitetui pavesta atlikti 
milžiniškas darbas. Kongre
se vienbalsiai priimtoj re
zoliucijoj sakoma:

“Surasti ir išdirbti prak
tiškus būdus teikimui Lie
tuvos žmonėms pagelbos jų 
visose kovose prieš fašistinį 
režimą ir už atsteigimą de
mokratines tvarkos Lietu
voj.

“Įtraukti į Kongresą lie
tuvių nacionales organizaci
jas, ar bent jų apskričius.

“Rūpintis šelpimu politi
nių anti-fašistinių kalinių 
Lietuvoj.

“Padėti lietuvių kolonijo
se Amerikoj sudaryti loka
lius komitetus Kongreso 
tikslams vykdyti ir praves
ti plačias diskusijas už pa
siuntimą delegacijos į Lie
tuvą patirti politinių kali
nių būklę.

“Rūpintis abelnais Ame
rikos lietuvių kultūriniais 
reikalais.”

Matote, darbas labai pla
tus ir atsakomingas. Kad 
pasekmingai jį pravesti 
Kongreso dvasioje, reikalin
ga kuoplačiausia kooperaci
ja Amerikos lietuvių masių.

Vykdomasis Komitetas iš 
savo pusės deda širdingiau
sias pastangas, kad jam už
dėtas pareigas atlikti kuo- 
geriausiai. Nėra tai leng
vas darbas. Dar. pirmu kar
tu Amerikoj pradedama ap- 
vienyti įvairių įsitikinimų ir 
pažiūrų lietuviai išeiviai 
bendram mūsų tautos ir 
liaudies labui.

Vykdomasis Komitetas tę
simui Kongreso uždėtų pa
reigų laikė jau kelis posė
džius ir išdirbo planą pla
tesniam veikimui. Tas pla
nas greitai bus paskelbtas 
tam darbui pritariančioj 
Amerikos lietuvių spaudoj 
ir išsiuntinėtas visom orga
nizacijom.

Pagelbėjimui Lietuvos 
liaudžiai kovoj prieš fašiz
mo diktatūrą, Vykdomasis 
Komitetas deda pastangas 
užmegsti ryšius su atsako- 
mingom grupėm Lietuvoj 
ir, reikia sakyti, yra numa
toma, jog netrukus galėsi

me perduoti mūsų broliam 
Lietuvoj tuos pirmus kelis 
šimtus dolerių, kurie jau 
dabar randasi Vykdomojo 
Komiteto rankose.

Kolonijose draugai yra 
prašomi kooperuoti su-Vyk
domuoju Komitetu plečiant 
lokalius komitetus, įtrau
kiant į jus trigubai skaitlin- 
gesnes lietuvių minias. Aky- 
vaizdoje dabartinių įvykių 
Lietuvoj ir po tokiam pa
sekmingam Amerikos Lie
tuvių Kongresui, mūsų ma
nymu, į mažiau negu metai 
laiko šiame darbe privalo 
būti įtraukta ne 71,000 
Amerikos organizuotų lietu
vių, bet mažiausiai 200,000!

Norinčios prisidėti prie 
Kongreso organizacijos, su- 
lyg Clevelando suvažiavimo 
tarimu, užsimoka nuo 1 iki 
5 dolerių į metus, atsižvel
giant nuo organizacijos dy
džio.

Kolonijos privalo jau da
bar rengtis prie kuoplačiau- 
sių konferencijų. Į jas pri
valo būti įtrauktos visos, ar 
bent didelė didžiuma tos 
apielinkės lietuvių organi
zacijų. Vykdomasis Komi
tetas iš savo pusės pagelbės 
visais galimais būdais kolo
nijų lokaliam komitetam 
pravesti Kongreso užsibrėž
tus darbus.

Tad šiuomi prašome jau 
esamų lokalių komitetų, ku
rie susidarė dar prieš Kon
gresą, plasilikti1 savo vieto
se iki bus sušauktos plates
nės konferencijos ir išrink
ti pastovūs komitetai. Ku
riose kolonijose tokių komi

tetų dar nėra, ten privalo 
būti suorganizuoti vietos 
organizacijų atstovam ir 
veikėjam pasitarus. Reika
laujantiems daugiau infor
macijų, Vykdomasis Komi
tetas mielu noru jas suteiks 
ypatiškai ir per pažangiąją 
spaudą.

Delei informacijos orga
nizacijų ir delegatų, daly
vavusių Kongrese, praneša
me, kad jūsų išrinktasis ko
mitetas, pirmame savo po- 
sėdyj po Kongreso išsirinko 
iš savo tarpo sekančius na
rius į valdybą:
J. Mickevičius, pirmininku; 
R. šniukas, vice-pirmin.;
L. Jonikas, sekretorium;
E. Mikužiutė, finansų sek- 
retorium-iždininku.

Kiti Vykdomojo Komiteto 
nariai:

Dr. A. Montvidas, F. Abe
kas ir J. K. šarkiunas.

Tikimasi, kad šis mūsų 
atsišaukimas bus kuoširdin- 
giausiai priimtas visos Am
erikos lietuvių pažangiosios 
visuomenės.

Tęskime Kongreso pradė
tą darbą pirmyn!

Padėkime Lietuvos liau
džiai nusikratyti fašistinės 
diktatūros ir atsteigti de
mokratinę tvarką Lietuvoj!

Apvienykime šiam darbui 
kuoplačiausias A m e r i k os 
lietuvių mases!

Amerikos Lietuvių Kon
greso Vykdomasis Komite
tas: .*
J. Mickevičius, Pirmininkas, 
L. Jonikas, Sekretorius.

Antrašas: 3106 So. Hals- 
ted Str., Chicago, III.

miesto valdininkai sušaukė 
mitingą ir nutarė nuo kompa
nijos taksų neimti. Bet gavo 
atsakymą, kad jau pervėlu. Ji 
kitur padariusi tokią sutartį ir 
ten paskutines mašuias išveš.

Dabar žinoma, kaip jaučia
si darbininkai tokią naujieną 
išgirdę. Blogai bus tiems, ku
rie turi savo paskutinius cen
tus sukišę į stubas, kuomet 
darbo netenka. O taksai bran
gūs, gi randų taip pat negalės 
kolektuoti, nes darbininkai 
niekur negali darbą gauti.

Mexico s Vaclovas.

Daug Nužudyta Palestinoj
JERUZALĖ. — Per ke- 

lias paskutines dienas susi
kirtimuose arabų su žydais 
ir anglų kariuomene liko 
nukauta didelis skaičius as
menų.

Geneva. — Žydai sionis
tai savo pasauliniame suva
žiavime kaltina Anglijos 
valdžią, kad nenuslopina 
arabų.

Arabai reikalauja sustab
dyt žydų ateivybę į Palesti
ną ir uždrausti jiem ten su- 
pirkinėt žemes.

ŠYPSENOS

Pasirinko Geresnį j į

f- LAI
CAI

Mexico, Me.
Sužeisti Darbininkai 

Išnaudojami
Oxford Paper Mill fabrike 

atsitiko baisi nelaime. Vienam 
darbininkui Arthur Mills, lie
pos 17 d., taisant elektros vie
las, uždegė jo drabužius. Jis 
puolė ant vietos ir ėmė volio
tis, kad užgesinus ant savęs 
liepsnojančius drabužius. Bet 
taip baisiai apdegė, kad nuo 
jo kūno szkura nusmuko. Da
bar guli ligoninėj baisiose 
kančiose.

šiame fabrike labai dažnai 
atsitinka tokių nelaimių. Čia 
yra bosų kaltė. Kur reikėtų 
pavojingas vietas apsaugoti, 
tai ten išlipdo ant sienų viso

kių popiergalių su užrašais 
“safety first,” o taiso tik tada, 
kada darbininką sužaloja, ar
ba visai užmuša. Bosams dar
bininkų sveikata arba gyvybė 
nieko nereiškia.

šiame fabrike yra dvi ap- 
draudos įstaigos. Į vieną dar
bininkai patys moka, jeigu 
nori turėti apdraudą, o už ki
tą fabrikas užmoka. Bet jei
gu daug darbininkų susižei
džia ir ilgai serga, tai fabri
kas turi brangiau mokėti ap- 
draudos. Tai kad išvengus to, 
bosai susižeidusį darbininką, 
jeigu dar kiek gali, tuoj aus 
liepia dirbti, moka tik tiek, 
kiek gautų apdvaudos. žino
mą, jeigu išdirbsi visą savaitę, 
tai gausi tiek, kiek gautum 
apdraudos. Bet klausimas, ar 
išdirbsi, nes fabrikas niekados

K a p italistiniame teisme 
kaltintojas griežtai kvočia 
teisiamo plėšiko pačią.

“Tamsta, tai jūs esate šio 
teisiamojo pati?”

“Taip.”
“Ari jus jį apsiyesdama 

žinojote, kad jis yra plėši
kas?”

“Taip.”
'‘Ar aš galiu jus paklaust, 

kodėl jūs su tokios reputa
cijos asmeniu apsivedei ?”

“Galite klaust,” atsišiepė 
liudininkė. “Maiote, aš jau 
buvau gana pagyvenusi ir 
man teko pasirinkt vieną iš 
dviejų—plėšiką arba advo
katą.”

vAtl
Rugpjūčio 15-16 dd., Ran

dall’s Islande, N. Y., būsi
mame Darbininkiškų Spor
tininkų karnivale dalyvaus 

_________________________ _ žymus negras sportininkas
Eulace Peacock, kurio paveikslas dešinėj. Kairėj — 
dovana geriausiai sportininkų grupei. Ją dovanojo
New Yorko gubernatorius Lehman.

nedirba pilną savaitę.
O jeigu darbininkas sako 

bosui, “aš neisiu dirbti sirgda
mas”, tai jis turi atminti, kad 
kada pasveiks ir grįš dirbti, 
tai atras prieš tave priežastį 
ir prašalins iš darbo. 'Todėl 
darbininkas, bijodamas visai 
netekti darbo, nesipriešina. 
Jeigu darbininkai būtų orga
nizuoti, tai bosai negalėtų su 
darbininkais taip elgtis.

Kito fabriko darbininkų bė
dos. čia randasi International 
Paper Mill dirbtuvė. Šis fab
rikas seniaus dirbdavo dieną 
ir naktį, ir nemažas skaičius 
darbininkų jame dirbdavo. Bet 
keli metai atgal pradėjo ple
kuoti ir daug darbininkų at
leido iš darbo. Vėliau kompa
nija prašė miesto, kad iš jos 
neimtų taksų per tris metus. 
Jeigu miestas to nepadarysiąs, 
tai kompaniją dkotuvę užda
rysianti. Ir kada miestas nesu
tiko taip padaryti, tai kompa
nija pradėjo mašinas kitur 
vežti. O dabar pasakė, kad 
fabriko langus lentomis už
kals rugsėjo 5 d. Tą išgirdę

Iš Pelėdos Filosofiškojo 
žodyno

Arka — Vežimas nemo
kantiems plaukti gyvuliarųs.

Aroganiiškas — Stačio
kiškas apsiėjimas, kurį var
totų kiekvienas vyras, jeigu 
tik drįstų'.

Artikulai—Tokie sakiniai, 
kurie juos ištariantį visoke
riopai įklampina.

Artilerija — Didžiausias 
triukšmas bile ginčuose.

Artistas — Gyvenimo pa
dugnių kalboje,—asmuo, su
gebąs mandagiai apvalyt bi
le keno kišenius.

Asbestas — Karštai mau
dynei tinkantis maudymosi 
kostiumas.

Asfaltas—Vieškelio oda.
Asilas—Neapšviestas mu

las.
Astrologija — Žmogaus 

kvailiojimai, už kuriuos jis 
kaltina žvaigždes.

Atletika — Laukinišku
mui pridengti maska.

Atmosfera — Erdvė, kuri 
visas smarves sugeria.

Atomas — Milžinas tarpe 
nykštukų-elektronų.

Autorius — šių laikų pa
sakų pasakorius.

' Surinko Juodvarnis.



' Puslapis Trečias E A I S V ® Penktadien., Rugp. 14, 1936

Biznieriai "Laisvės”
Rėmėjai

Darant “Laisvę” lietuvių 
liaudies dienraščiu, auga 
simpatija ir parama jai iš 
smulkiųjų biznierių. Savai
tė atgal lankiausi Bostono 
apylinkėje “Laisvės” biznio 
reikalais. Montello man 
padėjo draugai A. K. Raila 
ir J. Šimaitis. Lawrence ir 
apylinkėje A. Taraška ir S. 
Penkauskas, Nashua, N. H., 
V. Vilkauskas, o Bostone 
R. židžiunas. Lankantis pas 
biznierius, didelėje didžiu
moje vietų, buvome malo
niai pasitikti.

Dabar “Laisvė” daro biz 
niams sieninius kalendorius, 
kuriuos biznieriai duoda sa
vo kostumeriams kaipo nau
jų metų dovaną. Laike vie
nos savaitės, kalendorių už
sakymų gavome arti šešių 
šimtų dolerių vertės.

Kai kurie iš biznierių da
vė ir aukų dienraščiui. Bu
vo tokių, kurie prašė ne
skelbti jų vardų, kad nepa
kenktų bizniui. Mano, kad 
katalikai jų kostumeriai del 
to gali juos boikotuoti.

Aš manau, kad tokia 
nuomonė yra klaidinga. 
Skaitančioji katalikų visuo
menės dalis, ypač darbinin
kai, į “Laisvę” žiūri kaipo 
į rimtą kolektyvį darbinin
kų klasės vadą. Visai nesi
baido mūsų dienraščio lais
vamaniškos pakraipos. Yra 
eilė laisvamanių biznierių, 
kurie be nuolankavimo ku
nigam daro biznį iš katali
kiškos publikos. Tokių biz 
nierių tikintieji kostumeriai 
netik kad nesibijo jų laisva- 
manybės ir rėmimo revoliu- 
cijinio darbininkų judėjimo, 
bet dar pagerbia juos už

• • 
ideališkumą. Aiškus daly
kas, ‘ir klasiniai sąmoningų 
darbininkų ir katalikų ir ki
tokių įsitikinimų idėją tu
rinčių žmonių akyse pras
čiausiu yra skaitomas toks 
žmogus, kuris vėpčioja: Aš 
nepaisau jokių idėjų; žiū
riu, kad tik man būtų gerai. 
Tai labai primityviškas in
stinktas rūpintis vien tik sa
vim ir tuomi didžiuotis. Tie
sa, tokio saumyliško nusi
statymo žmonės ir biznyje 
būdami dažnai dejuoja: Lie
tuviai pas mane neina, pro 
mano duris eina pas kitus. 
Jeigu tu tik sau geras, kitų 
nepaisai, kokią teisę turi 
norėti, kad kiti tau būtų 
geri? !

Turime biznierių, kurie 
atvirai, draugiškai remia 
‘Laisvę” ir visas darbininkų 
klasės kovas ir bizniukuose 
verčiasi neblogai. Niekas jų 
nesuboikotuoia.

Pora savaičių atgal Broo- 
klyne svečiavosi drg. A. K. 
Raila su savo duktere Ele- 
nora iš Montello, Mass. Jis 
turi restauraną su gėrimais 
lietuvhi tautiškam name. 
Lankėsi “Laisvės” įstaigoje 
ir už $5.00 įsigijo “L.” Si
dabrinio Jubilėjaus Certifi- 
katą. Užsisakė sieninių ka
lendorių,. patarė aplankyti 
Mass, valstijos biznierius. 
Ten nuvykus draugas Raila 
nesigailėdamas, laiko ir ne
sibijodamas kitų įsitikinimų 
žmonių padėjo man gauti 
kalendorių užsakymų—pa
dėjo mūsų dienraščiui.

Kitas biznierius J. Va- 
leskis iš Portland, Oregon, 
savaitė atgal aplankė “Lai
svę”, paaukojo $5 į agitaci

jos fondą ir už $5.00 nusi
pirko “L.” Sidabrinio Jubi
lėjaus Certifikatą. Draugas 
Valeskis atsiprašė, . kad 
smulkią auką tegalįs suteik
ti lietuvių darbininkų judė
jimui, nes stambiom aukom 
remiąs vietos darbininkų 
judėjimą. Jis nuo nieko ne
sislepia savo pirmeiviško 
nusistatymo ir jam biznyje 
tas nekenkia.

Dienraščio skaitytojai 
mato dažnai paskelbtas au
kas ir aukojusiųjų tarpe 
yra pažymima ir biznierių. 
Iš biznierių tarpo vis skait- 
lingesnis būrys darosi nuo
latiniais “Laisvės” rėmė
jais. Jų skaičius auga to
dėl, kad vis plačiau ir jie 
įmato, jog “Laisvė” gina 
reikalus visų stambaus ka
pitalo slegiamųjų sluogsnių, 
t. y. smulkių biznierių, far- 
merių, profesionalų ir dar
bininkų. Jie įmato, kad 
“Laisvė” šaukia ir organi
zuoja Amerikos lietuvius 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę nuo Hitlerio ir nuo 
bajorų Lenkijos. Jie labai 
įvertina “Laisvę” ir už tai, 
kad ji šaukia Amerikos lie
tuvius į pagelbą Lietuvos 
liaudžiai nusikratyti fašisti
nės priespaudos.

Tie draugai biznieriai ir 
profesionalai, kurie remia 
“Laisvę” moraliai ir mate
rialiai kaipo svarbią apšvie- 
tos įmonę, privalėtų rūpin
tis, kad apie “Laisvę” su
traukti kuo plačiausias ma
ses. Nėra mažiausio reika
lo bijoti pasiskelbti kaipo 
“Laisvės” rėmėjais, tuomi 
reiktų net didžiuotis.. Žino
ma, kurie nenori pasiskelbti 
tiekdami paramą, prieš jų 
norą mes neskelbsime. Bet 
mes manome, kad didesnė 
nauda būtų mūsų dienraš
čiui ir visam darbininkų 
klasės judėjimui, kad rėmė

jai būtų žinomi visiems ‘L.” 
skaitytojams, kad jie būtų 
kartu ir organizuotojai tei
sybės norinčių žmonių iš 
tautininkų ir iš katalikų 
sriovių gynimui darbininkų 
klasės reikalų. Prikalbinda
mi tų sriovių žmones skai
tyti “Laisvę”, juos pastato
me ant kelio į apšvietą pasi- 
liuosavimui iš tikybinių 
prietarų, apvalome juos nuo 
religinių prietarų ir nuo fa
šistinių nuodų ir pastatome 
juos ant kelio į lavinimąsi 
kovai už galutiną pasiliūo- 
savimą iš alginės vergijos.

P. Buknys.

Scranton, Pa.
Teko sužinoti, kad mūsų 

garsi dainininkė Konstancija 
Menkeliuniutė yra padarius

Konstancija Menkeliuniutė

sutartį su “Columbia Opera 
Company” dalyvauti ir dai
nuoti “open air operoje.” Ji 
dalyvaus dviejuose perstaty
muose Scrantone. Perstatymas 
operos “Carmen” įvyks ant
radienį vakare, rugpjūčio 18 
d., o opera “Rigoletto” bus 
suvaidinta trečiadienio vaka
re, rugpjūčio 19 d. Tai bus 
pirmas šioj šalyje dainininkės 
Menkeliuniutės pasirodymas 
taip vadinamoj “grand opera.”

Scrantono ir apielinkės lie
tuviai turi puikią1 progą išgirst 
Menkeliuniutę dainuojant ope
roje. Rep.

Elizabethiečiam ir
Lindeniečiam

Daugelis draugų teiraujasi, 
kaip pasiekti “Laisves” pikni
ką, kuris atsibus šį nedėldie- 
nį Old Cider Mill Grove, 
Union, N. J.

Elizabethiečiams automobi
listams reikia nuo Penn. R. R. 
stoties (Broad St.) paimti 
Morris Avė. ir važiuoti tiesiai 
iki Burnett Ave., Union, N. J. 
Į Burnett Ave. pasukti po de
šinei. Pavažiavus keletą blo
kų iki Vaux Hall Rd., rasite 
pikniko vietą.

Busas Nę. 8 Springfield ir
gi tuo pačiu keliu priveža iki 
Burnett Ave. Nuo čia galima 
nueiti iki pikniko vietai arba 
paimti kitą mažą busą, kuris 
Burnett Ave. praeina pro pik
niko vietą.

Busą No. 8 galima gauti 
Broad and E. Jersey Sts., Eli- 
zabethe.

Specialis busas iš Elizabeth 
išeis 1 vai. p,o pietų — nuo 
Darbininkų Kliubo buveinės: 
408 Court St. Fėras pigus.

Lindeniečiams Automob.

Iš St. George Avė., važiuo
kite į Chestnut St., Rosselle ir 
tiesiai iki Union Center, t a i 
yra, Stuyvesant Avė., ir Morris 
Avė. Pravažiavus Union Cen
ter imti pirmą gatvę po kairei, 
tai bus Vaux Hall Road, ku
ris nuves į pikniko vietą.

Ignas.

Waterbury, Conn.
Raportas iš Amerikos Lietuvių 

Kongreso

Amerikos Lietuvių Kongre
se už demokratines laisves Lie
tuvos žmonėms, kuris įvyko 
19-20 birželio dienomis, Cle- 
velande, Waterbtfrio lietuviai 
turėjo pasiuntę net 5 delega
tus,^ kurie atstovavo apie 3000 
Waterburio organizuotų lie
tuvių. Reikia pasakyti, kad 

Waterburis pasirodė geriau 
už visas Conn, valstijos kolo
nijas, kurios visas sudėjus ne
sudarė 5 delegatų Kongrese. 
Delegatai rengiasi prie rapor
to, kuris bus išduotas 15 d. 
rugpjūčio, subatos vakare. 
Yra rengiama šauni vakarie
nė Lietuvių Parke už Lake
wood ežero. Pradžia 8 valan
dą vakare. Vakarienės laiku 
delegatai i šduos raportą. 
Taigi visi ir visos dalyvaukite 
šiame parengime. Jūsų atsi
lankymas daug pagelbės Lie
tuvos žmonėms kovoti už 
žmoniškas teises. Pelnas ski
riamas Lietuvos liaudžiai ko
voti prieš fašizmą, už įsteigi
mą demokratiškos tvarkos. 
Taipgi linksmai laiką praleisi
te, nes muzikantai grajys nuo 
8 vai. vakaro iki 2 ryto.

J. Strižauskas.

So. Boston, Mass.
Prašome užsistatyt savo ra

dijus — WHDH stoties (830 
kilocikliaus) .kaip 9:30 ryto 
šį sekmadienį.

Šios savaitės radio progra
ma bus sekanti:

1.—Cambridge, Mass., Lie

Važiuokite Bosais į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

•
Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyn© į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisvės” pikni
kas, kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

Kelione $2 į AbiPusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
•

BUSAI IŠEIS 9-tą VALANDĄ RYTE.
Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 

tai Labor Day šventė. Bus*puiki proga pasilsėti.

tuvių Piliečių Kliubo orkestrą.
2. —Marijona Zav i š i e n ė, 

dainininkė iš Bostono.
3. —Julija Rainardienė iš 

Dorchesterio ir Marijona 'Za-1 
višienė iš Bostono padainuos 
duetų.

4. —Monologą “Iš Pasauli
nio Karo” pasakys komikas 
Andrew Yuga iš So. Bostono.

Po programai prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami kaip patiko programa. 
Jei norėtumėt išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešt ir mes bandysim išpil
dyt jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STaRję 3847

*

"Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
E & □

===== Wilkes-Barre-Scranton =====
S-------------------------------------S

Amerikos Lietuvių Darbinink ų Literatūros Draugijos 12-tas 
Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
Dainuos Aido Choro mišrus seks tetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 

Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August
ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.

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

INKERMAN, PA.VALLEY VIEW PARK

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

Rugsėjo 6 September
Puiki muzikale programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyn©; 
Sietyno ChoraĘ3FNewarko; Lyros Choras , iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugiau dailės ir sporto kavalkų

Nauja, Nepaprastai Graži Vieta
Puikus ežeras, maudynes, laivais pasivažinėjimai.

500 Staly Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

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

$300 DOVANOMIS. PIRMA DOVANA $100.

DRG. D. M. SOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ Šokiams Grieš Gera Orkestrą
E□
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Clevelando Kronika
TDA lietuvių skyriaus 11 

kp. laikė susirinkimą rugpjū
čio 6 d., Liet. Darb. svetainėj. 
Šiame susirinkime buvo svars
toma kuopos veikimas ir kiti 
reikalaį.

Nutarta siųsti vieną delega
tą į Ohio valstijos Komunistų 
Partijos Konvenciją, kuri 
įvyksta rugpjūčio 16., Akron, 
Ohio. Be to, buvo svarstoma 
TDA kuopos finansinis stovis. 
Kadangi mūsų kuopa nedidelė 
narių skaičium, tai ir finansi
niai silpnai stovi. Nutarta su
rengti vakarėlis su šokiais, ku
ris įvyks spalio 10 d., Liet. 
Darb. svetainėj. Buvo pakel
tas Tom Mooney finansų klau
simas. Nutarta padaryti lai
mėjimo tikietus, už parduotus 
tikietus pinigai eis į Tom 
Mooney gynimo fondą. Taigi, 
clevelandiečiai turėtų stoti j 
TDA ir stiprinti šią apsigyni
mo organizaciją.

Bus Diskusijos
ALK veikimo komitetas, lai

kytame susirinkime, rugpjūčio 
3 d., plačiai svarstė CleVelan- 
do veikimą ir kitus reikalus. 
Š i a me susirinkime nutarė 
surengti diskusijas Lietuvos 
demokratijos gynimo klausi
mu.

Į šias diskusijas komitetas 
nutarė pakviesti vietinės “Dir
vos” redaktorių poną Karpių. 
Komisija surengimui diskusi
jų stropiai darbuojasi.

Sužinojau, kad komisija tu
ri nusamdžius Lietuvių Svetai
nę, kur diskusijos turės įvykti 
rugsėjo 25 dieną.

Taigi, clevelandiečiai turės 
progą išreikšti savo mintis 
Lietuvos demokratijos reika
lu. Diskusijose kiekvienas ga
lės dalyvauti, nežiūrint, kokių 
pažiūrų ir nusistatymų bebū
tų. 1 .

Iš LDS 55-tos Kuopos 
Veikimo •

Rugpjūčio 5 d. įvyko LDS 
55-tos kuopos mėn. susirinki
mas, kuris pasirodė gražiais 
darbais ir tarimais. Pirmoj 
vietoj nutarta iki naujų metų 
prirašinėti naujus narius, neį- 
mant tos dalies įstojimo, kuri 
priklauso kuopai, ir tęsti vajų 
iki pabaigai š?ų metų.

Atsišaukus LDS jaunimo ko
misijai finansinės paramos, ku
ri jiems reikalinga sąryšyje su 
jų dalyvavimu sporto lenkty
nėse, 16 d. rugpjūčio, Roches
ter, N. Y., kuopa paaukavo 
tam tikslui $10. Aplaikę to
kią stambią paramą, jie pa
reiškė darysią viską, kad Cle
velando vardas būtų išlaiky
tas. Ir jaunuolis Paltanavičius 
pridūrė, kAd Clevelando jau
nuoliai visiem kitiem miestam 
rengia didelį “surprizą.”

Taipgi išrinko du gabius 
narius delegatais į Komunistų 
Partijos Ohio valstijos nomi
nacijų konvenciją, kuri atsi
bus Akroną, 16 d. rugpjūčio, 
Perkins School Auditorijoj. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Dalis susirinkimo buvo pa
švęsta apkalbėjimui LDS Sei
mo reikalų, t. y., ko turėtų 
mūsų kuopos delegatai prisi
laikyti seime, kad padarius 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą populiariškesniu tarpe 
lietuvių visuomenės Amerikoj.

Jau antras susirinkimas se
kretorius d. Martinaitis prane
ša, kad visi nariai sveiki, ligo
nių nesiranda.

Margaret Cowl (Undžienė) 
Lankėsi Clevelande

Rugpjūčio' 6 d., Plieno Dar
bininkų Komitetas, vadinamas 
C. I. O., turėjo sušaukęs plie
no darbininkių moterų susirin
kimą, Ma'ennercher Hall, W. 
10th Str., kur be Vincent Fa
vorito, pirm. Apvienytos Tary

bos Amalgameitų Susivieniji
mo Plieno ir Geležies darbi
ninkų, kalbėjo ir -Margaret 
Cowl (Undžienė), redaktorė 
mėnesinio žurnalo “Women 
Today.”

Ji nurodė pavyzdys po pa
vyzdžio, ką reiškia darbinin
kų žmonom unija. Ragino plie
no darbininkų žmonas, seseris 
ir motinas šiame plieno-gele- 
žies darbininkų organizavimo 
vajuje imti dalyvumą ir padė
ti savo vyrams ir broliams or
ganizuotis.

Nurodė, kaip New Yorke 
unijos pagelba patarnautojos 
(waitresses) gavo pakelti al
gas nuo 10 iki 38 centų į va
landą; skalbyklų darbininkėm 
susiorganizavus, jų algos pa
kelta nuo $2 iki 12 į savaitę. 
Jos prakalbą moterims pati
ko.

J.

Forest City, Pa.
Literatūros Draugijos 219 

kuopos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 27 kuopos f ar
mėnų jaunuoliai rengia sma
gų pikniką rugpjūčio 23 d. 
Prasidės 12 vai. dieną ir trauk
sis iki vėlumai nakties. Pikni
kas įvyks Uniondale “Fair 
Grounds” parke, prie gero ke
lio, prie pat Cotrell ežero. 
Svetainė didelė, todėl nereikia 
bijoti lietaus. Grieš geri muzi
kantai. Bus įvalias valgių ir 
gėrimų.

Tai bus pirmas mūsų kolo
nijos jaunuolių parengimas, 
todėl, žinoma, jie stengsis pa
daryti kuogeriausį.

Kviečiame visus draugus ir 
drauges atsilankyti į šį mūsų 
pikniką. Būsite visi patenkinti. 
Įžanga visiems dykai. Maši
noms pasistatyt vieta irgi dy
kai.

Šio pikniko pelnas skiria
mas darbininkiškiems tiks
lams, kaip tai, agitacijai, be
darbių reikalams ir kitiem pa
našiem fondam.

Jaun. Rengimo Komisija.

DIDELIS

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

Naudai Dienraščio
LAISVES’

Nedėlioję |/k Rugp.-Aug
1 QQfi JL V-F 11936 1936

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

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiair
Bus Gerų Gėrimų ir I žkandži

PRADŽIA 10 VAL. RYTE
S------ t------ ----------------
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington 
kit Vaux Hall busą (žalias), kuris nuveš iki Vaux Hali R
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”. Automobiliais 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei

ĮŽANGA 25c. - a
Center. Im- 
d. ‘ Išlipkit

bus parkas.

Rochester, N. Y.
Belaukiant LDS. Seimo.

Rugpjūčio 2, 1936 m., tai 
buvo gražus sekmadienio ry
tas susirinkimui ir apkalbėji
mui seimo reikalų.

Mitingas susidėjo iš dviejų 
rengimo komisijų. Dalyvavo: 
R. Barauskas, P. Bugailiškis, 
B. černauskas, pirm. G. Miki
tas, J. Baronas, prot. rast. An
na Pultin ir ižd. E. Mikitienė. 
Buvo daroma planai ir ben
drai apkalbėta visas dalykas 
linkui LDS. Seimo, kuris įvyks 
rugpj. 17-20. Mitingas laikyta 
pas Valnut Inn, Mumford Rd., 
Scottville, G ar butt, N. Y. Tai 
yra Černausko ir Balzario 
graži piknikam ir pasilinksmi
nimo vieta, kur yra rengiamas 
sporto piknikas LDS. Seimo 
delegatų pasitikimui.

LDS. Narys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susnikų Jurgiui, Suffield, 

Conn. — Savo straipsnelyje 
“Lietuviam Inteligentam Pasi
skaityti” dalykus persūdote. 
Atrodo, kad tie mūsų inteli
gentai yra didžiausi milionie- 
riai, kurie puikiausiais automo
biliais tik trankosi po visą šalį. 
Taip gi nėra. Atleisite, kad ne
galėsime straipsnelį sunaudoti 
“Laisvėje.”

Waterbury Darbai Pakilę
WATERBURY, Conn — 

Skaitliuojąma, kad mieste 
šiemet gegužės mėnesį tu
rėjo darbus bei apmokamas 
tarnybas 32,586 žmonės; tai 
būtų tik trejetu tūkstančių 
mažiau negu 1929 “gerai
siais” metais.

Atvyko Industrinių Unijų 
Organizavimo Komiteto vei
kėjas G. Lambert ir rugpj. 
11 d. kalbėjo darbininkų 
masiniame mitinge apie rei
kalą susiorganizuoti. Iki šiol 
vietiniai kapitalistai di
džiuodavosi, kad Waterbu- 
rys yra rekordinis “atvirų 
šapų”, neunijinis miestas.

ROOSEVELTO SVEIKINI
MAS NEPARTIJINEI 

LYGAI

WASHINGTON. — Ne- 
partijinės Darbininkų Ly
gos suvažiavimui preziden
tas Rooseveltas rugp. 10 d. 
atsiuntė sveikinimo laišką. 
Ta Lyga susidaro iš darbo 
unijų, remia Rooseveltą 
prieš Landoną šiuos prezi
dentiniuose rinkimupse, bet 
šiaip į įvairias valdvietes 
stato darbiečius kaip savo 
kandidatus. Hillman, Berry 
ir kiti Nepartijinės Lygos 
vadai kalbasi apie įkūrimą 
visašališkos Darbo Partijos 
pirm 1940 metų.

Rooseveltas savo laiške 
tam suvažiavimui sako, kad 
jo pastangomis buvę išleis
ta įstatymų, kuriais jis no
rėjęs pasitarnauti dąrbinin- 
kams, bet tuos įstatymus 
panaikino Augščiausias Tei
smas, o del to džiaugėsi tik 
atžagareiviai išnaudotojai.

Barcelona. — Persiorga
nizavo Catalonijos šavival- 
diška vyriausybė, kurioj 
šiuo tarpu nedalyvauja so
cialistai. Catalonija yra da
lis Ispanijos respublikos.

Telefonas: Humboldt 2-7964;

SIS paprastas, glaudus, nebrangus Įtaisas pa
daro valgių gaminimą lengvu dalyku. Iškepa 
visas mūsas ir paukštieną. Pigesnes mūsas jis 

padaro minkštas. Kepa puikius pajus, pyragai
čius, džiovimus. Panašiai kaip ant žarijų, iškepa 
griežinius kiaulienos, avienos ir stoikus. Išverda 
daržoves sveiku būdu be vandens, šutina. Paga; 
mina valgį didelei ar mažai šeimynai. Puikiai 
tarnauja mažai gaspadinystei, buffetinėins vaka
rienėms ar pinikai. Valgis išsilaiko karštas per 
ilgas valandas—bet šis kepintuvas-šutintuvas yra 
taip įtaisytas, kad jis nesušildė virtuvės. Bile 
kur prie elektros prijungiamas. Dirba AC arba 
1)C elektros sriove.

IR su juo, už šią žemą kainą, jūs gaunate 
puikią Buffeteriją, kurią su valgiais galima pa

statyti ant stalo arba stalinės fentos. Viskas, ko 
jums reikia ir valgiams gaminti ir juos paduoti, 
o taipgi pilnas rinkinys indų. Ir 16-kos puslapių 
virėjo knygelė.

įsigykite tatai iš krautuvės, turinčios iškabą 
"Approved Dealer” (užgirtas verteivis). Arba pa
likite savo užsakymą bile kuriame mūsų parodų 
kambaryje, kad paskui jums verteivis pristatytų. 
Galima ir ant išmokesčių, jeigu norite.

Ir atsiminkite, jog elektros naujosios kainos 
nupigina visų elektrinių Įtaisų naudojimą labiau 
negu bet kada. Nors pragyvenimas yra 50% 
brangesnis negu pirm karo, penki elektros nupi- 
ginimai numušė jos vidutinę kainą namuose 43% 
žemyn.

AFFILIATED

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
ELECTRIC, GAS, AND STEAM SERVICE FOR BUSINESS AND THE HOME

COMPANIES Of

JUO DAUGIAU j.TAISŲ VARTOJATE DARBUI, TUO ŽEMIAU NUPUOLA JŪSŲ ELEKTROS KAINOS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu .tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Dr. Herman Mendlowitz

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja. ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; p'ar- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue , 

Brooklyn, N. Y.

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road 
CORAM, L. L., N. Y.

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais. ,
Telefonas 1825-R

BERN. J. SHAWKONIS
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikKtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

z
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V. M. MOLOTOVAS. Vertė JUOZAS.
PRANEŠIMAI Iš KITUR

bininkai.—“L.” Pikniko Komisija.(189-191)

Apie Pakeitimus Sovietų
Konstitucijoje

(Tąsa)
Šitos pirmenybės darbininkų naudai 

buvo įvestos tuomet, kada valstiečiai dar 
ištisai buvo smulkūs savininkai ir kaime 
dar didžiulė buvo buožijos įtaka. Šitos 
pirmenybės užtvirtino vadovaujančią 
darbininkų klesos rolę sovietų valstybė
je, padėjo stiprint sovietų valdžią ir, kar
tu, užtikrino plačią proletarinės diktatū
ros pagelbą darbo valstiečiams keliant 
žemės ūkį ir paskui vykdant socialistinį 
kaimo patvarkymą. Partija visados nu
rodinėjo, kad šitos pirmenybės darbinin
kų naudai savo laiku buvo būtinai rei
kalingos, kad garantuot proletarinės re
voliucijos užkariavimus, ir čia visados 
pabrėždavo jų laikiną pobūdį.

Nuo to laiko, kaip buvo rašoma sovie
tų konstitucija, padėtis iš pagrindų pa
sikeitė. Tas matyti jau iš to, kad vals
tiečiai savo masėje atsisakė nuo smul
kaus nuosavo ūkio ir, susivieniję kolcho
zuos, stato naują, socialistinį gyvenimą.

Vienok, tas nereiškia, kad jau visiškai 
išnyko skirtumas tarp darbininko ir val
stiečio. Ne, valstybės įmonės, kuriose dir
ba darbininkai, savo socialistiniu orga
nizuotumu stovi augščiau iiž kolchozus, o 
revoliucinis darbininkų užsigrūdinimas, 
kuriems per visus revoliucijos metus pri
siėjo stovėt priešakinėse kovos prieš ka
pitalizmą ir jo liekanas pozicijose, nega
li nesudaryt pirmenybės palyginus su ki
ta darbo žmonių mase kovoj už galu
tiną socializmo pergalę. Del to darbinin
kų klesai ir dabar turi pasilikti vado
vaujanti rolė socializmo statyboj.

Bet po to, kai paskui darbininkus ir 
valstiečiai stojo į tiesioginių socializmo 
statytojų eiles, nusivalė kelias likvidavi
mui bet kokio skirtumo tarp darbininkų 
ir valstiečių ir visų pirma pašalinimui 
skirtumo rinkimų teisėse. (Plojimai). 
Dabar darbininkai i? valstiečiai užsiėmę t 
vienu bendru darbu, jie užsiėmę socialis
tine statyba remiantis sovietų santvar
ka, o sovietų valdžia nematytai sustiprė
jo, ir todėl, ankstesnieji motyvai del bu
vimo skirtumo rinkimų teisėse tarp dar
bininkų ir valstiečių turi atpulti. Pakei
timas nepilnai lygių—lygiais rinkimais 
visai darbo žmonių masei turi dar labiau 
suartint darbininkus ir valstiečius, turi 
dar labiau sustiprint jų sąjungą, o reiš
kia ir sovietų valdžios galingumą. (Ploji
mai).

Mes einam beklasinės socialistinės vi
suomenės pastatymo keliu. Kapitalisti
niai elementai mūsų šalyje jau likviduo
ti. Vienas pačių svarbiausių sovietų val
džios uždavinių dabar yra likviduot skir
tumą tarp darbininkų klesos ir valstiečių 
pilno socializmo laimėjimo mūsų šalyj 
pamatais. Šitą uždavinį proletariato 
diktatūra gali įvykdyti tiktąi ištisos me
tų eilės bėgyje. Vienok, mes nuolatos 
turim siekti to, kad palengvint išrišt ši
tą uždavinį ir išnaudot visas priemones,, 
kurios gali priartint tą išrišimą.

Ne visiškai lygių pakeitimas lygiais 
rinkimais visiems darbo žmonėms daug 
padės tolimesniam sėkmingam mūsų ša
lies žengimui beklasinės socialistinės vi
suomenės sudarymo keliu. (Plojimai). 
Suartindamas darbininkus ir valstiečius, 
dar labiau sustiprindamas jų abipusį pa
sitikėjimą ir tuo patim keldamas darbi
ninkų klesos ir komunistų partijos, kaip, 
vadovaujančios jėgos visoj mūsų staty
boj autoritetą,—nelygių rinkimų pakeiti
mas lygiais milžiniškai stumia pirmyn 
viąą socializmo statybą mūsų šalyje. 
(Plojimai).

Jeigu buržuazinėse valstybėse valdan
čios klesos ne tiktai nemano apie rinkimų 
teisių išplėtimą darbo žmonėms, bet, ap
imtos panikos del besiartinančių įvykių, 
savo valdžios sustiprinimo uždavinį ma
to galutinam darbo žmonių pašalinime 
nuo dalyvavimo valstybės valdyme, tai 
galimybė mūsų šalyj nelygius rinkimus 
pakeisti lygiais liudija, kad Sovietų są
jungos jėgos smarkiai išaugo ir, kartu, 
sudaro sąlygas tolimesniam visapusiš
kam sovietų valstybės stiprėjimui (Plo
jimai). 5

Pagaliau, trečia, apie viešų rinkimų 
pakeitimą uždarais.

EASTON, PA.
Didelis ir Svarbus Piknikas.

šeštadienį, 15 d. rugpjūčio, Daily 
ir Sunday Worker’io Komitetas ren
gia labai šaunų ir linkjsmą piknikų 
parėmimui viršminetų laikraščių ir 
Komunistų Partijos rinkimų kampa
nijos. Tikslas labai svarbus, tad 
kvieičam visus paremti. Piknikas 
įvyks Hackett Parke. Prasidės lygiai 
12 vai. dieną ir trauksis iki 12 vai. 
nakties. Grieš visiems žinoma Poch 
Orkestrą. Jis griežia Betik ameri
koniškus, bet ungarų ir lietuvių šo
kius. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Taipgi bus duodamos dovanos. 
Visi dalyvaukite.
Workers’ Press Committee.

(191-192)

Didelė politinė šitos priemonės reikš
mė visiems mums gerai suprantama. 
Perėjimas prie uždarų rinkimų reikš dar 
vieną formą rimtai patikrint sovietų 
valdžios organų ryšius su plačiomis dar
bo žmonių masėmis.

Pas mus yra nemaža būdų patikrint 
sovietų organų vač.ovautojų 
darbininkais ir valštiečiais. Viešų rinki
mų pakeitimas slaptais bus viena svar
biausių formų tikri 
su darbo žmonėm! 
mą. Šitas rinkimų 
čiau iškelt aikštėn kai kurias silpnas mū
sų darbo vietas. £

Perėjimas prie s 
kalaus visapusiškai sustiprint darbą 
masėse, pareikalaus naujų pastangų, kad 
išaiškint darbo žmonėms sovietų val
džios organų esmę ir praktišką darbą. 
Šitas perėjimas visa jėga suduos smūgį 
biurokratiškiems 
jiems naudingu paraginimu. Iš viso jis 
pastatys klausimą 
gyvų ryšių sustipr 
sėmis ir tuo padės 
darbą.

Pats faktas perėjjimo nuo viešų rinki
mų prie slaptų rinkimų ryškiai pabrėžia 
proletarinio demokratizmo didėjimą So
vietų Sąjungoj ir sovietų valdžios norą 
pastatyti savo organų darbą po sustip
rinta darbininkų iį - - --- - ■ - __ _______________
JeigU Valdančiose buržuazinių Šalių kle-kimas įvyks antradienį, 18 d. 
sose dabar plačiai 
^nekreipti dėmesio 
į pačių rinkikų maišių teises, kurių va
lia pakeičiama nėr

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Užkviečia

ryšius su

'hant tų sovietų ryšių 
s tvirtumą ir rimtu- 

: metodas padės grei-

laptų rinkimų parei-

elementams ir bus

apie sovietų organų 
mimą su darbo ma- 
pagerinti visą sovietų

CHESTER, PA.
ALDLD. 30-tos kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj, 16 d. rugpj., 9:30 
vai. ryto, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland gatvių. Visi nariai privalote 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Sekr. N. Du
donis. (191-192)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvienytų 

Draugijų komitetas rengia didelį ir 
linksmą pikniką nedėlioj, 16 d. rugpj. 
Olympia pgrke. Būs Wnuzikaliska 
programa, ir dainuos Aido choras. 
Taipgi turėsim daug skanių užkan
džių, ii' šaltų gėrimų. Kviečiam vi
sus apylinkės ir iš toliau lietuvius 
dalyvauti. — Komisija. (191-192)

Augusto 16 d. tai nedėlioj, rengia
mas didelis piknikas Tom Mooney 
naudai, ant 19005 St. Clair Ave. 
Bus dailės programa ir keletas gerų 
kalbėtojų. Nuo gatvekario tik kelios 
minutės nueit į pikniko vietą. Kvie
čiam visus darbininkus ir simpatikus 
'dalyvaut. — Komisija. (190-191)

MONTELLO, MASS.
Šaukiamas viešas susirinkimas 

“Laisvės” skaitytojų ir šiaip darbi
ninkiško judėjimo rėmėjus, farme-■i . • v* i Vi iiiiiKiSKV juuejiiiiv icniejub, laiuic- r Valstiečių kontl ole. rius, ir fabriko darbininkus. Susirin-

. rugpj., 
išeini n firm <3 nnnmnnp 7:30 vaL vakare> Lietuvių svetainėje. IbSipidllllUS .nuomone bus svarstoma kaip pagelbėti 
į rinkimų sistemą ir. Ispanijos liaudies respublikai kovoti I prieš reakcinį fašizmą ir kaip sek- 

... imingai pravesti Amerikos Komunis-įbota saujales kapita- tų Partijos rinkimus į šios šalies 
a, tai perėjimas prie v?ldži^\ Kviečiam vista lietuvius ir 
. . ~ i.. visus simpatikus skaitlingai ir laikuietų Sąjungoj liudija, dalyvaut. — A. K. p. L. F. Komite- 

(190-192)

lo magnatų valdžia, tai perėjimas prie v?ldži£K Kviečiam visus lietuvius i 
° c c' xv . _ - i. . Ivicnc cimnnfikns oknif lino’Jii ir Imk'

slaptų rinkimų Sovj 
kad sovietų valdžiai savo jėgas semia iš 
aktyvaus masių da 
tybės valdyme, iš to, kad didėja masinė 
kontrolė visam valstybės aparato darbui 
nuo apačios iki vir

Palyginsime bur: 
vietų Sąjungos vystymosi kelius. Rinki
mų sistemos vysty

yvavimo visame vals-
tas.

LOWELL, MASS.
Lowell’io darbininkiškos organiza

cijos bendrai su ALDLD. 44 kp., L 
DS. 110 kp. ir Darbininkų Kliubu 
rengia didelį ir linksmą pikniką ne
dėlioj, 16 d. rugpj. švedo parke, 

I Cobble Stone Inn t Park, Westford, 
. . v |Mass. Bušai išeis nuo L. D. Kliubo,mosi kapitalizmo Sa-,338 Central St., 11:30 vai. ryto, kai-

šaus. (Plojimai).
žuazinių šalių ir So-

lyse palyginimas su rinkimų sistemos,na 30cJ abi pysi. Važiuojant maši-
J 1 J P neono • i • noms is Lowell, 3 mailes nuo N.vystymusi SSRS šiuo atveju daug apie 

ką kalba.
XIX šimtmetis i 

džia praėjo besivystant buržuazinei de
mokratijai ir parlamentarizmui. Visuoti
na, tiesi, lygi ir slapta rinkimų teisė bu
vo svarbiausias buržuazinių partijų obal- 
sis geriausiais jų vystymosi metais. Rin
kimų sistemos demokratizavime pasireiš- 
- , Ola 1X1C4O1A1AO DUOlimnUUUU V4V/&V.Xke buržuazijos pasitikėjimas savo jėgos SV3S” pikniko, 14 d. rugpjūčio, 735 
augimu, jos pasitikėjimas buržuazinės „ , i a , y. _  _ J... ..
valdžios sugebėjimu išlaikyti savo val
džioj mases, lyg ir atatinkamai jų pačių 
norams, rinkikų norams.*

Per paskutinius du dešimtmečius pa
dėtis iš pagrindų pasikeitė. Anksčiau bu
vusio pasitikėjime 
varkos jėgomis _p; 
Buržuazijos klesos 
tojaus dienos. Ni 
tiktai apie buržu 
teisių ir laisvių išplėtimą, bet ir apie jų 
išlaikymą. Kiekvi 
kiama “keturuode 
mas, nesutaikomai 
žuazinei demokratijai ir buržuaziniam 
parlamentarizmui, 
ir į buržuazinio valdymo politiką bei į 
valstybės teoriją. Jokio pasitikėjimo liau
dies masėms! — t 
žinių klikų ir jų 
obalsis. Nuo bui 
ir parlamentarizmo prie nepridengtos 
teroristinės kapitąlo valdžios ant darbo 
žmonių po fašistine vėliava—tokis bur
žuazinių šalių vystymosi kelias per pas
kutinį periodą.

Sovietų Sąjunga eina visiškai kitokiu 
vystymosi keliu.

Netgi pirmam periode, kada darbinin
kų klesos jėgos buvo mažos ir tam tikri 
apribavimai rinkimų sistemoj buvo neiš
vengiami, sovietų 
tesniojo demokratizmo tipo įkūnijimas, 
kuris reiškia plačiausią darbo masių pri
traukimą prie valstybės valdymo niekur 
nematytu platumų.

(Bus

r XX šimtmečio pra-

kapitalistines sant- 
as daugelį jau nėra, 
e auga nerimas del ry- 
ekas jau negalvoja ne 
aziniai demokratinių

enam žingsnyj pajuo- 
ge” sistema. Fąšiz- 
priešingas netgi bur-

plačiai įeina į "madų

okis valdančių buržua- 
fašistinės agentūros 

žuazines demokratijos

santvarka buvo augš-

daugiau)

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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.

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau
nūs namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.
se-

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS) •

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

&

B

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

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

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI 
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

s

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Chelmsford-Groton Rd., arti prie ke
lio po kairei. Bus daug svečių ir se
nų draugų su* kuriais bus linksma 
susieit. — Kbmisija. (190-191)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Pikniko Visuotinas 

Susirinkimas.
Draugės ir draugai! Visų Philadel- 

phijos darbininkiškų organizacijų 
narių, “Laisvės” skaitytojų, dalinin
kų ir mūsų judėjimo simpatikų įvyk
sta masinis susirinkimas delei “Lai-

7:30 vai. vak. Ant šio susirinkimo 
bus išduota visų komisijų raportai; 
bus renkami busų kapitonai, darbi
ninkai. Bus apkalbėta visa pikniko 
technika, išdirbimas planų ir visų 
kitų reikalų. Ant šio susirinkimo bu
kite būtinai ko skaitlingiausiai, nes 
nuo jūs priklausys visos pikniko pa
sekmes. Atsiminkite, kad ant šio pik
niko reikalinga mažiausiai 95 dar-

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
žarnų Ligij, 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 Prieinamos.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI) -

Dr.LZINS— £7“
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

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

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

5
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Liberty Park Bar & Grill
1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuviu Parkas
Tarpe Newark’o, Elizabeth’© ir Irvington.

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti po 
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.
Prašome lietuvių sustoti bile kada nedeldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Subatortis ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas. M

rt'rt irti irti irti tirti Wirti irti irti i|ji irti irti

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEkA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., . DETROIT, MICH.

i
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

-
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Liet Katalikai Oficialiai 
Užkviesti Dalyvauti

Parade Už Taiką
Artinantis Taikos Parado 

dienai, 22-rai rugpjūčio, vis 
daugiau ir daugiau įvairiausių 
organizacijų pasisako už da
lyvavimą organizuotai Taikos 
Parade. Jame maršuos apie 
100 unijų ir šimtai kitų orga
nizacijų. Pas lietuvius taip 
pat darbuojamasi išsijuosus, 
kad lietuvių būrys pasirodytų 
nė silpnesniu, bet stipresniu 
už kitų tautų būrius.

ALDLD. moterų. 81-mos 
kuopos komitetas aplankė ir 
lietuvius klebonus, su prašy
mu, kad jie šį sekmadienį iš 
sakyklų praneštų parapijonam 
apie Taikos Paradą. Jiems 
įteikta Amerikos Prieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos išleistos 
informacijos Taikos Parado 
reikalais. Klebonai arba jų 
vietoj rasti padėjėjai žadėjo 
pasitarti tarpusavyje tuo klau
simu. Kadangi nuo karo nu
kenčia ir katalikai darbo 
žmonės, tad reikia tikėtis, kad 
lietuviai kunigai paseks pa
vyzdį kitų tautų pažangiųjų 
kunigų ir pasidarbuos už tai
ką. Daugelis kitų tautų viso
kių tikybų dvasiškių senai yra 
užgyrę Taikos Paradą.

Visi taikos šalininkai pra
šomi visomis pajėgomis dar
buotis dirbtuvėse ir visur, kad 
sumobilizuoti visokių pažiūrų 
darbininkus Taikos Paradui. 
Nuneškite jiems kopijas laik
raščio, bei lapelių, kur rašo
ma apie paradą. Dar yra mo
terų išleistų lapelių, šeštadie
nį jau bus gatavi Taikos Pa
rado Lietuvių Komiteto išleisti 
bendri lapeliai.

Lietuvės merginos-moterys 
stropiai pildo Taikos Parado 
Komiteto prašymą apsitaisyti 
tautiškais rūbais. Jos perkasi 
medžiagas pasisiuvimui kos
tiumo, gi neišgalinčios įsitaisy
ti tautinių kostiumų rūpestin
gai taiso baltas sukneles ir 
bliuzes, kad būti kuo arčiau
sia pageidaujamos uniformos. 
Neturinčios tautinių kostiumų 
nei baltų, taip pat žada neat- 
silikt nuo dalyvavimo parade.

Lietuvių organizacijos b e i 
atskiri asmenys susirinks 22 
rugpjūčio, 12 vai. dieną, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Ave., Brooklyn. 
Iš čion sykiu vyks į parade 
paskirtą vietą.

Norintieji daugiau informa
cijų lietuvių mobilizacijos rei
kalais klauskit pas G. Kuraitį, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn. 
Abelnais parado reikalais 
kreipkitės tiesiog į Amerikos 
Prieškarinės - Priešfašisti nes 
Lygos Taikos Parado sekreto
rę Friedą Ludwig, 45 E. 17th 
St., New York. Telefonas: Al
gonquin 4-9290.

Taikos Parado Lietuvių 
Komitetas.

Bronx Moterys Dalyvaus 
Taikos Parade

Am. Prieškarinės-Priešfašis- 
tinės Lygos Moterų Divizija 
trečiadienio vakarą atidarė 
mobilizuotę Taikos Paradui, 
įvykstančiam„ 22 rugpjūčio. 
Moterų paradas maršavo prie 
Tremont Ave. ir Crotona 
Parkway, kur laikyta mitin
gas atvirame ore. Eilė tokių 
paradų ir mitingų įvyks visam 
mieste iki 22-ros šio mėnesio.

Areštavo 52 Pikietu
Bėgiu šešių savaičių streiko 

prieš Garfield Kavines, Brook- 
lyne, buvo 52 areštai pikietų. 
Vien šeštadienio vakarą areš
tuota 12 masinėj pikieto de
monstracijoj. Unija šaukia ki
tą masinį pikietą šeštadienio 
vakaro 9-tą vai. Visi pikietai 
prašomi susirinkt 8 vai. vaka
ro, streikierių centre, 2239 
Flatbush Ave.

Brooklyniečiai Dalyvaus 
“Laisvės” Piknike 

Union, N. J.
Mašinomis ir kitais įvairiais 

susisiekimo būdais šį sekma
dienį, 16-tą rugpjūčio, brook
lyniečiai rengiasi traukti į 
Union, New Jersey, kur įvyks 
didžiulis “Laisvės” piknikas, 
ruošiamas New Yorko ir New 
Jersey lietuvių organizacijų. 
Tai bus paskutinis didžiausias 
besibaigiančio sezono pikni
kas šioj apylinkėj.

Piknike tikimasi puikios 
programos, kurią pildys ketu
ri chorai. Parūpinta šauni or
kestrą šokiams ir kitoki pikni
kuose galimi įvairumai, taipgi 
užkandžiai ir gėrimai. Pikniko 
pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 
25 centai.

Piknikas įvyks, jeigu ir lytų.

ANTANAS BIMBA
Draugas A. Bimba, vienas 

“Laisvės” redaktorių ir žymus 
tarptautinės padėties žinovas 
kalbės apie Ispanijos dabarti
nę padėtį.

Pikniko vieta: Old Cider 
Mill Grove, Vaux Hall Road 
(arti Burnett Ave.), Union, 
N. J.

Kelrodis.
Iš Brooklyno ir New Yorko 

reikia važiuot į Newarką. Iš 
ten Springfield Avenue karai 
ir busai iki Irvington Center. 
Imkite Union busą (žalias), 
kuris jus nuveš iki Vaux Hall 
Rd. Išlipkite čia ir paeikite iki 
pamatysite iškabą, “Old Cider 
Mill”. Automobiliais važiuoki
te Springfield Ave., iki Vaux 
Hall Rd., ir po kairei bus par* 
kas.

Panaikino 1 Kaltinimą 
Prieš Streikierę

Trečiadienį teisėjas Folwell 
išmetė netvarkaus elgesio kal
tinimą prieš Elsie Monokian, 
May’s streikierių vadovę. Ta
čiau prieš ją lieka dar keli ki
ti kaltinimai. Po vienu iš li
kusių ji turės stoti teisman 22 
šio mėnesio, o kitiems dienos 
dar nenustatytos. .

Kom. Partija New Yorke 
Nominavo Kandidatus 

dairiom Vietom
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Rinkimų Ko
mitetas jau paskelbė pilną
sleitą kandidatų New Yorko 
miesto Vietoms. Jį sudaro 125
žmonės. Pirmuoju yra Israel
Amter, Aldermanų Tarybos
pirmininko vietai. Dvidešimts 
du nuošimčiu visų kandida
tų yra moterys, t a r p kurių 
randasi lietuviams gerai žino
ma Margaret Cowl. Negrai su
daro arti 15 nuošimčių, unijis- 
tai 16 nuoš. Sleitan įeina 12 
Jaunų Komunistų Lygos narių.

Paskelbdamas sleitą, rinki
mų kampanijos vedėjas Carj 
Brodsky pareiškė sekamą:

“Mes siekiame patrigubinti 
komunistų balsus New Yorko 
valstijoj^ Mūsų balsai siekė 
53 tūkstančius pereituose rin
kimuose] Ateityje bus deda
mos pastangos prašalinti nuo 
baloto mažumų partijas. Tą 
jie dabar gali legališkai pa
daryti, jei kuri iš tokių parti
jų negahs mažiausia 50 tūks
tančių balsų.”

Carl Brodsky yra žymus ad
vokatas ir ne mažesnis politi
kierius bei žinovas klasių ko
vos. Jis žino, ką kalba. Reiš
kia, šiemet kiekvienas balsas 
svarbu ne vien tik kad išrink-
ti savo kandidatus, kurie 
mums labai reikalingi vald- 
vietėse, (bet ir kad turėtume 
teisę ateityje balsuoti už savo 
kandidatus. Tad visi imkimės 
už darbo gavimui balsų šian
dien, nelaukiant paskutinės 
dienos.

Harlem Delegaciją Sutiko 
Stotyje Kongresmaną

Trečiadienį orlaiviu sugrįžo 
iš San Juan, Puerto Rico, kon- 
gresmanas Marcantonio. Jis 
ten gynė teisme Pedro Albizu 
Campos ir kitus nacionalistus, 
teisiamus ' už “maištingumą”. 
Campos yra žymus nacionalis
tų vadas kovoj už Puerto Rico 
nepriklausomybę. Newarko 
orlaivių porte Marcantonio 
pasitiko Harlemo Liaudies 
Partijos delegacija. Marcan
tonio yra tos partijos kandida
tu į, kongresmanus.

Dvylika pasažierių sužeista, 
kuomet pervažas Manhattan 
visu smarkumu drožė į St. 
George, Staten Island priep
lauką. Taipgi apdaužyta ir ke
li automobiliai, kurie buvo 
tame laive.

Piniguotas raketierius Sal
vatore Spitale dar pirmu kar
tu tapo nuteistas bėgiu 22 me
tų, nors j i s buvo areštuotas 
visokiausiais kaltinimais. J i s 
pasiųstas 5 dienom kalėjimo 
už trafiko taisyklių, laužymą. 
Dabar turės gerą “įrodymą”, 
kad įstatymai “veikia” ir 
prieš raketierius.

Išplatins 50 Tūkstančių 
Komunistų Platformos

Komunistų Rinkimų Kam
panija šį metą bus vedama ant 
plačios skalės. Vienam tik 21- 
mam A. D., Brooklyne, stuba 
nuo stubos bus išplatinta 50 
tūkstančių kopijų Komunistų 
Pąrtijos platformos. Vi^a tai 
bus padaryta dar prieš rug
pjūčio 27-tą, kada įvyks Earl 
Browderio, komunistų kandi
dato į prezidentus, prakalbos 
Coney Island Velodrome. Mat, 
komunistai yra įsitikinę, kad 
supažindinimas su platforma 
yra geriausia garantija ir Ve
lodromo užpildymui publika.

Velodrome telpa virš 16,- 
000 publikos.

Jau išėjo iš spaudos Komu
nistų Partijos platforma ir 
lietuvių kalboj. Parsiduoda po 
2 centu kopija. Ją galima gau
ti “Laisvėj”. Visi partijiečiai 
ir simpatikai prašomi tuojau 
įsigyti patys ir platinti tarp 
lietuvių darbininkų.

Suėmė Narkotikų Pirkių
■

Detektyvai areštavo chinie- 
tę Marie Wendt, kuri, sako
ma, buvusi tarptautinio narko
tikų trusto smegenys. Ji vos 
tik pribuvo orlaiviu iš San 
Francisco ir ėjo laivan Deut
schland, išvažiavimui Vokieti
jon. Prieš ją areštuosiant, jos 
j ieškanti detektyvai buvo su
laikę laivą Queen Mary de
šimčiai minutų.

IRT Darbininkai Reikalauja 
Pripažinimo Unijos

IRT. darbininkų nesenai už- 
čarteriuota unija, Transport^ 
Workers Lodge 1547, kuri yra 
dalimi Int. Mašinistų Susivie
nijimo, įteikė IRT prižiūrin
čiam “receiveriui” Murray 
pranešimą, kad nuo šiol T. W. 
Lodge turi' būti pripažintas 
IRT darbininkų agentu kolek- 
tyvėse derybose.

Subvių ir elevated linijų 
darbininkai organizavosi per 
tris metus ir dabar jau pasie
kė tokio skaičiaus, kad drą
siai gali statyt savo reikalavi
mus. Kompanija norėjo sulai
kyti organizaciją darbininkų 
unijos įsteigimu IRT Brolijos, 
kuri yra kompaniška unija. 
Jos planai neišdegė, nes ta 
unija nieko nedarė pagerini
mui 16-kos tūkstančių darbi
ninkų padėties, tad darbinin
kai jos nepripažino sava.

Unija išleido 35,000 kopi
jų laikrašio Transport Work
ers Bulletin, kų^is bus išda
lytas visų važipotės kompani
jų darbininkams.

Šaukia Bendrai Remti 
Ispanijos Liaudį

Westchester .Apskričio Ko
munistų Partijos organizato
rius David Bpown pasiuntė 
laišką Socialistų Partijos sek
retoriui Jacob Jay, kviečiant 
sudaryti bendrą frontą rėmi
mui Ispanijos Liaudies Fron
to' kovos prieš fašizmą. Tas 
jau buvo ir ateityje dar bus 
daroma daugelyje kitų vietų. 
Jeigu Ispanijoj socialistai ir 
komunistai bendrai lieja krau
ją už bendrus liaudies reika
lus, tai kodėl čion abieji ne
galėtume bendrai veikti jų pa
ramai.

Buvusi Atletė Atvyko 
New Yorkan Vyru

Trečiadienį New Yorkan at
vyko Mr. Zdenka Koubkova, 
kuris pirmiau vadinosi Miss 
Zdenka Koubkova ir 
buvo mergina atletė- Jam da
bar 24 metai. Tik metai atgal 
jis apsižiūrėjo, kad jis ne vi
sai mergina ir operacija jį 
pakeitė iš merginos vyru. Dar 
viena operacija ir iZdenka 
tapsiąs kompetentišku pilnam 
vyro gyvenimui.

Skenduolių gelbėtojas War
ren Reid nubaustas $98 už va
žinėjimą ant Rockaway pajū
rio “boardwalk” su motoriniu 
dviračiu.

Luciano, garsus gengsteris, 
nuteistas New Yorke už vers
tiną prostituciją, gavo naują 
teismą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS >

Bušai į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoj Yra 

Nupiginti

Didelis nuprgmlmas kainos 
busais važiuoti iš Brooklyno į 
“Laisvės” naudai pikniką, ku
ris įvyks 6 d. September, Pit
man, N. J. Imdami daugiau 
busų, gavome pigiau.

Už $2.00 Į ABI PUSI.
Kaina žema tik $2.00 asme

niui į abi pusi. Piknikas bus 
labai gražiame sodne, daug 
stalų ir graži svetainė šokiam. 
Pastogės yra keliem tūkstan
čiam žmonių.

Tuojau įsigykite buso tikie- 
tą ir rengkitės į tą didžiąją 
savo dienraščio iškilmę, kurią 
rengia Philadelphijos organi
zacijos.

Areštuotas policistas An
drew Blom, jo brolis Arthur 
ir bartenderis Anthony Pola- 
kos, visi gyveną 44 Celeste 
Court, kaltinant žaginime kla
jojančių merginų, 14 ir 18 
metų, kurios pėsčios atvyko iš 
Greenville, S. C., į Coney Is
land.

Laivo kapitonas Krone pa
sakojo, kad arti Long Island 
pakraščio matyta didžiausi 
būriai ryklių. Nuo laivo maty
ta jų imtynės su kitų veislių 
jūrių milžinais žuvimis. Jei 
taip, ir besimaudanti gali laukt 
jų pribūnant “svečiuosna.”

GAUKITE “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ*

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 

pagelbininkė į restaurantą ir “Beer 
Garden.” Užmokestis nuo $10 iki 
$15 į savaitę. Kreipkitės po nume
riu 148 Grattan St., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y., arba telefo- 
nuokite Pulaski 5-9826.

(191-193)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliunas su pilnais lai- 

sniais del snapso, vyno ir alaus. Vie
ta randasi prie didelio fabriko ir ga
lima geras biznis padaryt, nes nėra 
kito saliuno arti. Taipgi baigiama 
statyt naujas fabrikas del pianu iš
dirbinio. Ateitis labai gera. • Vietą 
parduosiu pigiai. Atsišaukite po se
kamu antrašu: 130-16 94th Avė., ir 
131st St., Richmond Hill, N. Y.

(190-197)

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

• (187-192)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS
Prielankus Patarnavimas

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

Prie 1760 77th St., Brook
lyne, trokas atsimušė į pasta
tytą vežimą ir užšoko ant ša
ligatvio. Keturių metų vaiku
tis Paul Ferla ir kiti du žmo
nės sužeisti. >

Antanas Regienes, 26 m. 
amžiaus, 131 North 11th St., 
Brooklyne, mirė rugpjūčio 12 
d., Kings County ligoninėj. 
Bus palaidotas rugpjūčio 15 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mathew P. Bal
las (Bialiauskas).

Tel. Stagg 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.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
S

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak. 
šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.
♦

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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 890F4ANTANAS KASMOČIUS

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 
čia užėję tikrai jausitės patekę į tin- 
karną vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius ii 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 pastą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikaiavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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