
ANGLIJA UŽDRAUDĖ 
GINKLU GABENIMĄ 

| ISPANIJĄ
L O N D O N. — Anglijos 

valdžia atšaukė visus leidi
mus gabenti ginklus ar ko
kias karo medžiagas į Ispa
niją, ar tai būtų sukilėliam 
fašistam ar respublikos val
džiai. Taipgi panaikino lei
dimus lakūnam skristi Ispa
nijon.

ROMA.— Mussolinis rug
pjūčio 19 d. vėl išsisukinėjo 
nuo bešališkumo naminiame 
ispanų kare, kuomet Fran- 
cijos ambasadorius pakarto
jo pasiūlymą nesikišti į tą 
karą.

Naziai Grasina Karo 
Laivais Ispanijai

BERLYNAS, rugp. 20. — 
Ispanų respublikos šarvuot
laivis “Libertad” paleido 
tris kanuolės šūvius virš 
Vokietijos prekybinio laivo 
“Kamerun,” už septyneto 
mylių nuo Cadiz prieplau
kos, kurią tebevaldo Ispani
jos fašistai. Sustabdžius 
“Kamerūną,” j ū r i n i nkai 
nuo “Libertad” atėjo į vo
kiečių laivą, peržiūrėjo, ką 
jis veža ir paliepė grįžti at
gal, neleisdami jajn plaukti 
j Cadizą. Matomai, jis ga
beno karo reikmenis fašis
tam.

Hitlerio valdžia del to 
aštriai užprotestavo Ispa
nijos vyriausybei ir nazių 
karo laivams I s p a ni j o s 
pakraščiuose paliepė “griež
tais veiksmais atsakyti”, 
jeigu Ispanijos respublikie- 
čiai bent kaip trukdys vo
kiečių keleivinius bei preky
binius laivus.

Ar Atsiskiria Kataloni- 
ja nuo Ispanijos?

BARCELONA. — Asso- 
dated Press pranešimais, 
Katalonijos provincijos val
diška taryba pašalino valdi
ninkus, kuriuos buvo pa
skyrus Ispanijos valdžia. 
Sykiu taryba nusprendus 
paimti į darbininkų žinybą 
visas didžiąsias pramones, 
gelžkelius, dvarus ir stam
biuosius žemės ūkius, taipgi 
įvest darbininkų unijų kon
trolę ant bankų.

Kapitalistinė spauda sa
ko, būk Katalonija “fakti- 
nai atsiskirianti” nuo Ispa
nijos.

Fašistų Išmistas apie Ispanų 
Valdžios Norų Pabėgti

BURGOS. — Fašistai pla
čiai paskleidė prasimanymą, 
būk Ispanijos respublikos 
prezidentas ir kiti augštieji 
valdininkai jau laiką gata
vai prirengtus tris didelius 
lėktuvus, kad galėtų jais pa
sprukti, kuomet fašistai 
“pradėsią imti” šalies sosti
nę Madridą.

Roma. — Mussolinio val
džia nesutinka, kad būtų 
persiunčiama I s p a n i j on 
Francūzų darbininkų deda
mos aukos net Liaudies 
Fronto ligoninėms ir šiaip 
labdaringiems tikslams.

Great Barrington, Mass. 
—Trenkęs perkūnas sudegi
no Haroldo Lesterio padė
tas kelines su pinigais, bet 
nekliudė Haroldo tame pa
čiame kambaryje.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

( First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 197 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadie nis, Rugpj. (Aug.) 21, 1936

Etll PRIPVINSIAS ISPANIJA FAŠISTAMy

16 Trockistų Prisipažino, kad Jie 
Tykojo Nužudyt Stalinų ir kitus 
Žymius Sovietų Sąjungos Vadus

16 Trockistų Išpažintys Teisme Parodo, kad Jie Veikė Iš
vien su Vokiečių Naziais; Tikėjosi, kad Maišatyj, po SSRS 

Vadų Išžudymo, Hitleris Padės Nuverst Sovietų Valdžią
MASKVA.— G. Zinov

jev, L. Kamenev ir 14 kitų 
Trockio sėbrų atvirame tei
sme rugpj. 19 d. prisipažino, 
kad jie turėjo padarę su- 
mokslus nužudyt J. Staliną 
ir kitus žymiuosius Sovietų 
vadus ir per organizuotą 
terorą su Hitlerio pagelba, 
pagrobt valdžią į savo ran
kas,—kaip praneša Associa
ted Press žinių agentūra.

Teismo prokurorai parodė, 
kad paskutirfį tokį suokalbį 
tiesioginiai suorganizavo L. 
Trockis, * dabar gyvenąs 
Norvegijoj.
Trockistai Varžėsi del “Gar

bės” Nužudyt Staliną.
Tie trockiniai teroristai 

laikė sau tokia didele gar- 
■be nužudyt Staliną, Sovie
tų Komunistų Partijos ge- 
neralį sekretorių, kad 
tarp savęs varžėsi už 
“garbę.”

Vienas iš teisiamųjų,

jie

Evdokimov trockistas bu- Komunistų Partijos, kurioj
vęs pirmininkas Leningrado 
Sovieto, liudijo, kaip jo te
roristų grupė sykį nuėjo 
pas Zinovjevą į namus, 
idant išspręsti, kam turi 
priklausyt Stalino nužudy
mo “garbė:”

“Zinovjevas sakė, kad ta 
garbė priklauso jo grupei, o 
ne tiems, kuriuos Trockis 
atsiuntė (iš užsienio) į Ru
siją, ir jis laimėjo ginčą. 
Kad Stalinas dar tebėra gy
vas,” sakė Evdokimov, “tai 
tik todėl, kad Zinovjevas 
yra* silpnuolis, be pasiryži
mo ir apskritai skystas as
muo.”
Zinovjevo Prisipažinimas/
Vos atsidarius teismui, 

Zinovjevas pakilo ir tarė: 
“Aš esu pilnai kaltas.” Po 
jo taipgi trylika kitų prisi
pažino tiesioginiai dalyvavę 
sumoksle išžudyt Sovietų 
vadus, o du bandė gintis, 
kad tiesioginiai tame neda
lyvavę, bet pasisakė; jog bu
vo nariai trockistų-teroristų 
šaikos.

Teismo prokuroras už
klausė Zinovjevą, ar jis su
organizavo tą suokalbį. Zi
novjevas atsakė: “Taip.”

“Ar tamsta sudarei planą 
nužudyt Sergiejų M. Kiro- 
vą?” klausė prokuroras. 
“Taip,” atsakė Zinovjevas.

“Ar tamsta išdirbai pla
ną, kaip nužudyt Staliną?”
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toliau klausė prokuroras. Į 
tai Zinovjevas vėl atsakė: 
“Taip. Aš kaltas visais 
punktais, kuriais aš esu kal
tinamas.”

S. M. Kirov, Leningrado 
komunistų organizacijos va
das, buvo, pagal Zinovjevo 
sumoksią su kitais trockis- 
tais, nušautas 1934 m. gruo
džio 1 d.J Jie tuo pačiu žy
giu tykojo nudėt ir Staliną, 
bet nepavyko. - > ,
Taikėsi Nušaut Staliną Ko

munistų Internacionalo 
Kongrese

Pagal trockistų kitą pla
ną, Stalinas turėjo būt nu
šautas laike Komunistų In
ternacionalo kongreso per
nai liepos mėnesį Maskvoj. 
Jį čia turėjo nudėt vienas 
iš dabar teisiamųjų, Fritz 
David, Trockio atsiųstas iš 
Vokietijos ir įsitrynęs į Ko
mi nterno kongresą kaip 

j “delegatas” nuo Vokiečių TZ-----T,-....-.--. J
jis buvo slaptas narys troc- 
kištų grupės.

Savo išpažintyj teisme 
David sakė, kad pats Troc
kis parinko jį šiai “istorinei 
misijai” nužudyt Staliną. 
Komunistų I n ternacionalo 
posėdžiuose jis turėjo kiše
nini užtaisytą revolverį nu
šaut Staliną; bet, girdi, 
“tas uždavinys atlikti man 
nepavyko todėl, kad aš ne
galėjau gana arti prieit prie 
pagrindų, kur Stalinas sė
dėjo.”

Vykdamas į Sovietus tam 
žmogžudystės darbui, David 
gavęs ir 12,000 kronerių pi
nigų iš Trockio sūnaus.

Iš teisiamų .trockistų iš
pažinčių paaiškėjo, jog 
Trockis patarė nužudyt Sta
liną ne slapta, bet viešai, 
pasinaudojant kokia iškil
minga proga. Tada, girdi, 
pasidarytų didelis sąjūdis, 
sukeltą žmonių minias Ru
sijoj ir gal būtų galima su
silaukt greito kariško įsiki
šimo k°kios kitos valstybės 
prieš “staliniečių” vyriau
sybę Sovietuose.
Hitlerįo Agentai Talkinin

kavo Trockistam-Tero- 
ristam

Tarp Fr. Davido ir Ber
lyno nazių žvalgybos tar
pininkas buvo Hitlerio ag
entas Franz Weitz, klastin

gai įvažiavęs į Sovietus ir 
dar nesuimtas.

Kitas iš teisiamųjų, Mo
ses Lurie prisipažino, kad 
atvyko iš užsienio su pagel- 
ba Hitlerio specialių sargų 
vado Heinricho Himmlerio. 
Jam išvien su Nathanu Lu
rie ir Dreizeriu buvo paves
ta nužudyt Sovietų šalies 
gynimo komisaras Vorošilo- 
vas, kaip kad pasisakė Mo
ses Lurie. Jie gi jau buvę 
susitarę su trockistų Dmit- 
riu Schmidtu, vienu iš Rau
donosios Armijos koman- 
dierių, kad jis nušaus Stali
ną laike armijos manevrų 
arba privačiame pasikalbė
jime su Stalinu.

T. Reingold savo išpažin- 
tyj parodė, kad suokalbinin
kai tikėjosi, išžudžius da
bartinius Sovietų vadus pa
daryt L. Kamenevą naujos 
valdžios galva. O kokią vie
tą duot Trockini, tai jie dar 
nebuvo nutarę.

Moses Lurie liudijo, kad 
Zinovjevas dėjo pastangų, 
idant gaut nazių pagelbos iš 
Vokietijos nuverst Sovietų 
valdžią.

Kamenevas, sulig kaltini
mų, ragino savo sėbrūs sku
biai veikti, nes tolyn vis la
byn stiprėja Sovietų pramo
nė ir ūkis, o su tuom auga 
ir Stalino įtaka.

T. Reingold parodė, ku
riuos Sovietų vadus trockis
tai rengėsi pirmiausia nu
žudyti, būtent: J. Staliną; 
Kl. Vorošilovą, šalies gyni
mo komisarą; L. M. Kaga- 
novičių, transporto-važiotės 
komisarą; G. K. Ordžoniki- 
dzę, sunkiosios < pramonės 
komisarą; P. P. Postiševą, 
Rusijos Komunistų Partijos 
sekretorių; S. V. Kossiorą, 
narį komunistų Politinio 
Biuro ir A. A. Ždanova, to 
biuro' alternatą-kandidatą.
Kaip Zinovjev Planavo Nu

žudyt Staliną dar 1932
Patys Zinovjev ir Kame

nev patvirtino liudijimus, 
kad jie jau 1932 m. buvo 
susimokinę nugalabint Sta
liną. Reingold dar štai ką 
plačiau papasakojo teismui 
apie šį jų planą:

Privatus Zinovjevo sekre
torius, kuris paviršutiniai 
palaikė gerus santikius su 
Stalinu, turėjo nueit į Sta
lino raštinę ir ten jį nušaut.

Zinovjevas tikėjosi, kad 
del to būtų kilus suirutė 
Komunistų Partijoj. Tuom 
pasinaudojant, Kamenevas

H HITLERIS IR ROMA TIK 
LAUKIA FAŠISTU KARIŲ 

ATĖJIMO MADRIDAN
BURGOS, Ispanija.—Vie

nas augštas fašistų armijos 
vadas rugpj. 19 d. pareiškė 
Associated Press’ai, kad 
Vokietija ir Italija pripažins 
fašistus “tikrais” Ispanijos 
valdovais, jei tik jų armija 
įžengs j šalies sostinę Mad
ridą. Tatai prižadėjo Hit
leris ir Mussolinis.

Bet nežiūrint fašistų di
džiausių pastangų. Liaudies 
Frontas vis atmuša jų įnir
tusius bandymus prasiveržt 
linkui Madrido.

Liaudies Frontas Nuko
vė 500 Ispanų Fašistu

MADRID.— Liaudies mi
licininkai užuolė išėjusį iš 
Avilos miesto fašistų karių 
būrį; penkis šimtus jų nu
šovė bei .. nelaisvėn paėmė 
ir taipgi pagrobė šešias di
deles fašistų kanuolės.

turėjo užgrobt Sovietų va
dovybę, o Zinovjevas pasi
daryt Sovietų Sąjungos 
Kom. Partijos centro sekre
torium.

Slaptosios policijos galva 
tada būtų paskirtas T. Ba
ka j ev, vienas iš dabar tei
siamųjų. Jis būtų turėjęs 
tuo j aus išžudyt visus tiesio
ginius žudeikas, kurie buvo 
zinovjeviečiu-trockistų pa
siųsti nugalabint Stalina ir 
kitus Sovietų vadus. Tuos 
suokalbininku įrankius rei
kėję nudėt, idant jie nega
lėtų išsiplepėti apie sumoks
iu vadus. Tuo būdu ir So
vietų vadai taptų išžudyti, o 
liktų nepaliesta garbė Zi
novjevo, Kamenevo ir kitų 
sumokslo inžinierių.

šią Reingoldo istoriją 
tuoj aus patys patvirtino — 
Zinovjevas ir Kamenevas.

Reingold taip pat parodė, 
kad trockistai per savo sėb
rus Valstybės Banke Mask
voj išgavo iš ten $25,000 sa
viems sumokslams prieš So
vietų valdžią.

Apart 16 dabar teisiamų
jų, tapo suimta dar 13 troc- 
kistų-suokalbininkų.

Reingold išsireiškė, kad, 
jo supratimu,’apie sumoks
ią ant Stalino gyvybės žino
ję Bucharinas, Al. Rykovas, 
M. Tomski ir tūli kiti sovie
tiniai veikėjai, bet jis neįta
rė, kad jie patys būtų daly
vavę sumoksle.

Pranešama, jog Sovietu 
vyriausybė reikalaus, kad 
Norvegijos valdžia areštuo
tų Trockį kaip žomgžudiškų 
suokalbių vadą.

Morely, Mo. — Dar tebė
ra kasykloj užgriūti 4 ang
liakasiai 100 pėdų po žeme.

L! )S Seimo 2-ra Diena
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 3-čias Seimas eina 

pavyzdingoje tvarkoje. Virš septyniasdešimts delega
tų giliu susidomėjimu svarsto organizacijos reikalus. 
Yra rimtų diskusijų, visi delegatai, lyg kokio koopera
tyvo direktoriai, susidomėję visais organizacijos reika
lais. Gi pati organizacija bėgy j dviejų metų turtu pa

augo $51,000.00.

Puikiai Pavyko Šeiminis 
Parengimas

Rugp. 18 Gedimino svetainėje 
įvyko šeiminis parengimas su 
muzikale programa. Publikos 
galėjo būt apie 500. Laike pro
gramos, stačių kaip žvakių, su
sispaudusių žmonių stovėjo gale 
svetainės. O sėdynės buvo vi
sos užimtos. Užsilaikė ramiai 
ir tyliai. Vietiniai mano, kad 
gal dar pirmu kartu Gedimino 
Salėje buvo tiek publikos. Bu
vo prirengta graži programa, 
kuria domėjosi publika.

Tas parengimas buvo suruoš
tas seimo lėšų padengimui. Juo- 
mi rūpinosi LDS vietos kuopa.

Dovanos nrie Įžangos 
Bilietų

Buvo skirta piniginės dova
nos prie įžangos bilietų, kurios 
teko
1. J.
2. P.

sekantiem asmenim:
Pivaraitis, B’klyn, N. Y.
Gudas, So. Boston, Mass.

$50;
$25;

Fašistai vėl Bombar
duoja San Sebastianą
SAN SEBASTIAN.—Fa

šistų karo laivai ir lėktuvai 
rugpj. 19 d. vėl išėlo bom- 
barduot Ispanijos respubli- 
kiečių ginamus miestus San 
Sebastianą ir Iruną, šiauri
niame pajūryje. Liaudies 
Frontas grasina sušaudyt 
200 fašistų imtinių, jeigu jų 
sėbrai nesiliaus bombarda
vę šių miestų. Tarp imti
nių yra ir grafas Romano- 
nes, buvusio karaliaus Al
fonso artimas draugas.

Fašistų apgultuose San 
Sebastiane ir Iru ne vis la
biau trūksta šviežio maisto; 
bet dar esama “kenuotų” 
(konservuotų) valgių.

Asturijos mainieriai čia 
puola fašistus dinamito 
sproginiais, kuriuos padega 
rūkomu cigaru.

Fašistai skelbia, kad po 
žiaurios durklų kovos jie vi
sai prisiartinę prie Irimo. 
Bet respublikiečių torpedi
nis laivukas atmušė fašis
tus, bebandant jiem urmu 
“paimt” Iruną.

Francijos Fašistu Para
ma Ispanu Fašistams

BURGOS, Ispanija.— At
silankė Francijos fašistų va
das pulkininkas de la Ro
cque pas Ispanijos fašistų 
komandierius ir prižadėjo 
jiems visokeriopą paramą 
karui prieš Liaudies Fron-

$15;
$10;
$10;
$10;

P.
T.
E.

3.
4.

6.
7.
8.
9.

'Žalis. Brooklyn, N. Y.
Brogosky, Benton, Ill. .. 
Stelmokas, B’g’ton, N.Y.

G. Denise Greece, N. Y. ..
J. 'Žalimas, Chicago, Ill. ..
G. Polekevicia, Utica, Mich. $5;
A. Katilus, Chicago, Ill. .. $5;

10. J. Kulboką, Milwaukee, Wis. $5;
11. F. Smith, Milwaukee, Wis. $5;
12. M. Žitkus, Chicago, Ill. ,. $5.

Apie programos pildytojus ti
kimės gauti platesnį aprašymą 
iš vietinių. Priminsime tiek, 
kad, išskiriant operetę “Lietu
viškas Vakaras,” visą koncerti
nę programą davė jaunimas.

Ketvirta Sesija
Sesija prasidėjo 2-rą vai. 

po pietų. Skaitoma Seimui 
pasveikinimai. Melrose Park, 
Ill., LDS 88 kp. sveikina Sei
mą su auka $5 ir skundžiasi, 
kad negalėjo prisiųsti delega
to del tolimos kelionės. Akron, 
O., LDS 73 kp. sveikina Sei-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Japonija Apsigautų, jei 
Užpultu Sovietus

YOSEMITE, Calif.—Tai- 
kos Santikių Institute japo
nas dr. K. Takayangi nupa
sakojo, būk Japonija neno
rinti karo, o siekianti 
taikos. Sovietų dele
gatas į tai atsiliepė, jog 
keista girdėt tokį pareiški
mą, žinant visą Japonijos 
politiką pastaraisiais lai
kais. Turėdamas mintyj Ja
ponijos kariškas provokaci
jas Sovietinio Sibiro pasie
nyj, jis persergėjo:

“Niekas, visai niekas ne
turės pasisekimo, jeigu ban
dys panaudot karo jėgą 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Madrid. — Ispanijos res- 
nublikiečiai atėmė iš fašis
tų Porto Cristo. Santa Ma
ria ir daug kitų pozicijų 
Majorca saloj.

Worcester, Mass
Worcesterio D r a u g i jų 

Veikiantysis Komitetas ren
gia didelį pikniką šį sekma
dienį. rugpiūčio-August 23 
d., visiem žinomame Olym- 
nia Parke, Worcester- 
Shrewsbury.

Užprašome W o rcesterio 
ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti ir paremti, šio pik
niko visas pelnas eis nau
dai Komunistų Partijos rin
kimų vajaus.

Komitetas.
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Nešventoji Traice
Smetonininkų “Vienybėje” (rugpjūčio 

18) ant pirmo puslapio dideliu antgalviu 
Tysliava šaukia: “Sovietų Rusijos gyven
tojų dalis nepatenkinta Stalino diktatū
ra.” O savo krisluose jis sako:

“Rytų fronte taip pat ne viskas ramu. Iš 
Sovietų Sąjungos ateina tokios žinios: ‘Zi- 
novjev ir Kamenev šį sykį neišvengs mirties 
bausmės. Trockis bus nuteistas. . .už 
akių... sušaudyti. Masiniai areštai po vi
sų kraštų.’ Pažiūrėsime, kiek šį sykį sušau
dys.”
Tai kalba užkietėjusio smetonlaižio.
Socialistų “Naujienų” redaktorius Gri

gaitis savo laikraščio rugp j. 17 d. edito- 
riale užtikrintas, kad visi tie kaltinimai 
prieš tuos teroristus yra “žvalgybos su
fabrikuota sensacija, nes vargiai galima 
tikėti, kad Trockis, gyvendamas užsieny
je, organizuotų tokius teroristinius są
mokslus prieš atskirus Sovietų valdžios 
žmones...” Ir toliau jisai traukia:

“Dar keistesnė darosi ta visa istorija, 
kuomet skaitai ‘Pravdos’ insinuacijas, kad 
Trockis ir kiti ‘sąmokslininkai’ nuolatos pa
laikę ryšius su Vokietijos slaptaja policija 
ir kooperavę su ja, planuodami Sovietų ly
derių žudymus...

“Tačiau matyt, kad Stalino diktatūra ko 
nors nusigando, jeigu ji staigiai pradėjo da
ryti masinius areštus tarpe opozicijos šali- 

, ninku...”
Grigaitis prisimygęs tvirtina, kad Sta

linas “dreba prieš emigrantą, kuris se
niai tapo išguitas iš sovietų žemės ir jo 
neskaitlingus pasekėjus.”

Ir pagaliau graudingai baigia:
“Kai šį pavasarį Maskva paskelbė, kad 

Rusija netrukus susilauks naujos konstitu
cijos, užtikrinančios žmonėms visokias pilie
tines teises, tai daugelis manė, jogei Sovie
tų Sąjunga jau žengia į laisvės ir demok- 
ratybės era. Bet pasirodo, kad bolševikų 
karalystėje vėl prasideda nauja valdžios te
roro banga.”

Taigi, taigi, tik todėl, kad Sovietų val
džia suėmė tuziną teroristų, kurių penki 
yra iš užsienio atsiųsti žudyti Sovietų 
valdžios žmones, tai Sovietų žemėje nebė
ra nei laisvės, nei demokratybės! Ot, jei
gu Sovietų valdžia būtų laukus, kol są
mokslininkai nudės Staliną ir kitus drau
gus, kaip kad du metai atgal nudėjo 
draugą Kirovą, tai, pasak Grigaičio, tada 
ten jau būtų tikra demokratybė, tikra 
laisvė!

Bet einame prie trečios asabos. Chica- 
goje kalbėjo Sklokos No. 2 vadas Stilso
nas. Jo prakalbą paduoda tos pačios 
“Naujienos.” Vienoj dalyj kalbos jisai 
išbjauriojo mūsų komunistinį judėjimą. 
Paskui perėjo prie Sovietų Sąjungos. Ir 
sako “N.” reporteris, Stilsono kolega:

Atsakydamas į Grigaičio kalbą, Stilsonas 
pasakė, kad ir jis sutinka, jogei Rusijos val
džia neprivalo terorizuoti socialistus ir kitų 
sriovių revoliucionierius. Jisai pareiškė: 
yra netik kvaila, bet ir kriminališkas nusi
dėjimas laikyti kalėjimuose socialdemokra-

Norwood, Mass

vedy-

veda
gyve-

' Rugpjūčio 4 d., Lietuvių 
Svetainėj, susirinko gražus 
būrys draugų-gių pasveikinti 
draugus Juozų ir Marcelę Kra
sauskus, jų 20-ties metų 
binių sukaktuvių proga.

Draugai Krasauskai 
pavyzdingų šeimyniškų
nimą, laisvai auklėdami duk
relę ir du sūnus. Jie yra nariai 
ALDLD ir LDS kuopų ir gerai 
veikia pirmeiviškam judėjime, 
prisidedant su aukom ir su 
savo laiku ir darbu prie vieti
nio judėjimo. Jie užlaiko pui-

tus ir socialistus revolit
Bet, sako Stilsonas, Si 

kdlęjimuose ir sklokin: 
Trockio pasekėjų dabar 
^ę. cKalėjimuose laikomi ir daug kitų opo
zicionierių. Ir mes, škic 
demokratais keliame balsų ir .reikalaujame, 
kad Rusijos valdžia tuoį kalinius paleistų.

Smetonos agentas, socialistų vadas ir 
sklo.kos ‘‘kankinys” surado bendrą kal
bą,* bendrą platformą: vienu balsu tie 
trys vyrai smerkia ir hiekina komunis
tus ir vienintelę šalį, kurioj darbininkai 
valdo viską ir kuri šiandien yra pasaulio 
taikos tvirtovė, ■ fašistams neįkandama 
uola, viltis pavergtosios žmonijos, saulė 
naujo gyvenimo. Užmii;
tonos valdžios liejamą žmonių kraują, už
simerkė nuo Ispanijos, Jcur fašistai tūks
tančiais žudo komunist
paleido burną prieš Sovietų valdžią ir 
prieš bolševikus, kam j e neleido suokal
bininkams paversti Staliną ir kitus drau
gus tokiais, kokiu jau pavertė draugą 
Kirovą!

Nesistebime iš Tysliavos. 
gaus visko galima laukti, 
mieji, ta negarbinga rolė visai nepridera 
socialistų ir “komunistinės opozicijos” 
vadams—Grigaičiui ir Stilsonui.

Palaukite, vyrai, bus teismas, bus fak
tai, bus parodymai prieš tuos teroristus. 
Jūs puikiai žinot, kad Sovietų valdžia ne
užsiima bereikalingais užsipuldinėjimais 
ant nekaltų žmonių. Kur tada dėsite sa
vo akis? Ar sugersite tą tulžį, kurią da
bar išliejote prieš darbininkų tėvynę?

cionierius.
talino valdžia laiko
inkus. Apie 500 
randasi kalėj imuo-

ka, kartu su social-

šo Lietuvoj Sme-

s ir socialistus, o

Iš to žmo- 
Bet, gerbia-

Kam Pritaria Ispanijos Žmonės?
So. Bostono “Darbininkas” (rugp. 18 

d.) bando įkalbėti svietui sekamą netie
są. Jis sako:

“Raudonųjų komunistų valdžia, nesugebė
jusi įvesti tvarkos, bet priešingai, davusi 
kraštui vien suirutę, netvarką ir banditišką 
despotizmą, sukėlė gyventojų nepasitenkini
mą iki tokio laipsnio, kad jie griebėsi ginklo 
Maskvos agentus nuversti. Kilo toks di
delis civilis karas, kad raudonieji ne tik ne
pajėgia jo numalšinti, bet patys atsidūrė 
tokioj padėty, kad vos išsilaiko savo pozici
jose. .. ”
Bet ką sako tikrovė ir 

parodo, kad šitą sukilim 
panijos gyventojai, bet 
jau senai pripažino ir p 
saulinė spauda ir gyvi faktai pačioje Is
panijoje.

Antra, ne Ispanijos gyventojai kovo
ja prieš liaudies valdžią 
gos. ■ Dar tik pereitą sekmadienį New 
Yorkb laikraščių koresp
■čiavo, kad visų Ispanijos karinių spėkų 
80 nuošimčių eina su fašistais. O juos 
ginklais aprūpina Vokietija ir Italija. 
Tuo tarpu, pasak jų, Ispanijos liaudies 
valdžios kovotojai yra tik sukilimui pra
sidėjus įstoję į armiją ir gavę ginklus.

faktai ? Faktai 
:ą suruošė ne Is- 
militaristai. Ta 
atvirtino visapa-

, bet karinės jė-

ondentai apskai-

esėtkai tūkstan- 
pasipriešino mi- 
klerikalų kruvi-

O jų yra tūkstančiai, d 
čių. Jie visai liuosnoriai 
litaristų-monarchistų ir 
nam sukilimui.

Tie patys korespondentai nurodo, kad 
užėmę vietas ir kaimus 
skersti visus veiklesnius 
girdi, kitaip žmonių negalėtų išlaikyti po 
savo letena. Netgi ir po 
pasak tų korespondentų, 
grįžti iš fronto į užkąri 
tai ginkluotų trokų pagelba. Toks yra 
rūstus gyventojų nūs: 
tuos kraugerius..

Bet So. Bostono “Da 
skaito su tais faktais ir 
nesąmones ir išmislus. 
nigas Urbanavičius (to 
riųs) tame amate pradėjo lenktyniuoti 
su Brooklyno Tysliav 
Karpium.

fašistai turi iš- 
gyventojus, nes,

tokių skerdynių, 
fašistai gali su

nitas vietas tik-

statymas prieš

rbininkas” nesi- 
kunigiškai plepa 
Atrodo, kad ku- 
editorialo auto-

ir Clevelando

veiklūs nariai vie- 
choro.
Krasauskai buvo 
puikia ‘easy-chair’

kių, moderniškų mėsinę-gro- 
sernę. \

Sūnus Albinas ir duktė Juo- 
zefina yra 
tinio L.L.S.

Draugai 
apdovanoti
nuo susirinkusių. Drgė P. Sa- 
rapienė, kaipo vakaro pirmi
ninkė, išreiškė susirinkusių 
gerus linkėjimus draugams 
Krasauskams delei ateities ir 
perstatė kelius svečius pasa
kyti trumpas

Po kalbų, 
kos pagelbai 
nių kalinių. 
$6.36.

Aukuoto jų

prakalbėles.
buvo rinkta au-

Lietuvos politi- 
Iš viso surinkta

vardai: po $1:

ir K. Valma; poT. Sarapas
50c: J. Grabas, J. Kasparas, 
ir J. Zurba 
revičienė, į 
Tamošiūnas
Krasauskieiiė, P. J. Kručas, A. 
Tamašauskus ir A. Pečiulienė; 
smulkiais 6

Vakaras
su L.L.R. Choro Vyrų Grupe 
dainuojant

Ga

; po 25c: S. Bud- 
>. Blažionienė, S.

P. Kastichka, M.

lc.
linksmai užsibaigė

rinkinį dainų.
spadines Duktė.

, Me.— Valstijos 
ystės gerinimo 

stotyj viena višta per 214 
dienų iš eilės padėjo 214 
kiaušinių.

Augusta, 
gyvulinink!

Visoms A.L.D.L.D. Kuopoms ir Nariams
Draugės ir Draugai:—

ALDLD. Centro Komitetas mato reikalą atsi
kreipti į jus visus/ Dar apie pusė mūsų narių yra 
nemokėję už 1936 metus savo duoklių. Gal kaip ku
rie nariai ir pasimokėjo, bet valdybos laukia kitų 
narių duoklių ir į centrą nesiunčia. Dar daug kuopų 
yra, kurios visai šiemet nemokėję duoklių.

Gi tuom metu Centro Komitetas jau išleido “Švie
sos” du numerius ir trečią spausdina. Šių metų kny
ga jau baigiama statyti ir apie pabaigą šio mėnesio 
ji bus gatąva. Visi džiaugsimės sulaukę tokią nau
dingą knygą. . #

Bet Centro Komitetas yra prastoj finansinėj padčj 
tyj. Reikia mažiausiai apie $600, kad apmokėjus už 
knygos apdarymą, jos atspausdinimo likusias lėšas 
ir kad ją išsiuntinėjus kuopoms. Jūs, draugės ir 
draugai, suprantate, kad paštoj ženklelių negalima 
gauti neturint pinigų. Jūs žinote, kad ir kitus dar
bus negalima atlikti be finansų.

Centro Komitetas darė ir daro viską, kad žurna
las išeitų laiku, kad knygą nesuvėlavus. Bet čia ne
gana Centro Komiteto žygių, čia reikalinga koope
racija kuopų valdybų ir narių. Reikia, kad nariai 
labai greitai paskubėtų pasimokėti savo duokles, o 
kuopų valdybos prisiųstų į centrą tiek pinigų, kiek 
jau turite arba gausite.

Tankiai kuopų viršininkai mano, kad jeigu p a s 
juos yra kokie $5, tai maža suma ir galima palaukti, 
kol visi sumokės. Bet atminkite, draugai, kad mes 
turime apie 200 kuopų ir jeigu kiekvienoj kuopoj bus 
po $5 narių duoklių, tai viso susidarys $1,000.

Todėl prašome visus narius, kurie dar. nemokėję 
duoklių, tuojaus matyti kuopų viršininkus ir pasi
mokėti, o kuopų sekretorius ir iždininkus—tuojaus 
siųsti į centrą. Kitaip mes suvėluosime su knygos 
užbaigimu ir išsiuntinėjimu. Pasitikime, kad sulauk
sime visų reikalingos kooperacijos.

D. M. šolomskas, 
j ALDLD. CK. Sekretorius.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Kas Remia Kom. Partiją Rinkimuose?
Nors lėtai, bet vis ateina buvo paėmę 50 knygelių lie-

Komunistų Partijos Rinki- tuvių kalboje Kom. Parti
nių Kampanijai aukų, 
ką rašo draugai:

Štai jos Ri n k i m ų Platformos.

“Mielas Drauge:—,
“Čia rasite čekį ant $1, 

tai Kom. Partijos Rinkimų 
Kampanijai. Greitai apsi
lankysiu San Francisco mie
ste, tai pasitarsime su ALD 
LD 153 kuopos draugais, 
kaip daugiau sukelti. Ma
nau, kad šių Rinkimų metu 
reikia Amerikos darbinin
kams tvirtinti savo partiją, 
kad pastojus kelią fašizmui.

Draugiškai,
J. Beker.”

Kitas draugas iš Racine, 
Wis., rašo:

“Gerb. Drauge:—
“Čia rasite čekį ant $3, 

tai aukos ALDLD 65 kuo
pos narių. Aukavo po $1 se
kami draugai: B. Milerienė, 
J. Kvietkauskas ir K. Kise- 
lis. Visi pasipirkome už tiek 
kuponų. Dar turime dvi ki
tas knygeles nepra dėtas. 
Dirbsime, nors nedabro me
tu sunku. Lietuviams yra 
kvota $5,000.. Prie to mes 
dar turime savo valstijos 
kvotą sukelti.

Draugiškai,
K. Kiselis.”

Draugai iš A L D L D 71 
kuopos, B ridge water, Mass.

Drg. J. Katilius, k u opos 
valdybos narys, jau prisiun
tė už jas $1.

Aukos per “Laisvę”.
Per “Laisvę” tam tikslui 

jau aukavo sekami draugai: 
A. Yurdigis ............  $1.00
Ališauskas ................ 50c
A. Kardinat ........ 1.00 
Chas Kadrot............. 1.00
M. Matulevičius .... 1.00 
Nežinomas ............... 1.00

Visiems aukotojams ta
riame širdingą ačiū.

Konvencija.
Komunistų Partijos Rin

kimų Kampanijos Komite
tas praneša, kad pirmadie
nį, 24 d. rugpjūčio, bus lai
koma Rytinių Valstijų Rin
kimų Kampanijos vedėjų ir 
kalbinių direktorių konven
cija. Veikiausiai bus pada
ryta eilė naujų tarimų, kaip 
geriau kampaniją pravesti.

Kitos žinios.
Rinkimų Kampanijos Ko

mitetas praneša, kad dau
giau spausdina knygelių su 
kuponais. Jeigu kurioms 
kuopoms yra permaža kny
gelių, tai praneškite mums 
ir jums bus pasiųsta dau
giau.

New Yorko di st rikte pa
imta daug platinimui rinki
mų kampanijos guzikų. Vi
so Partija pagamino 100,- 
000 guzikų. Vėliau bus išlei
sta kiloki guzikai. Platinki
te, kuriuos turite. Galite 
juos gauti ant vietos iš Ko
munistų Partijos.

Certifikatai — jau gata
vi. Jie bus išsiuntinėti Kom. 
Partijos sekcijoms. Turės ir 
Lietuvių Komitetas Rėmi
mui Komunistų Partijos 
Rinkimų Kampanijos. Bus 
išduota certifikatai tiems, 
kas aukos nemažiau $1.

Rugsėjo 12-13 dienomis 
po visą šalį bus renkama 
aukos į dėžutes. Jau dabar 
mūsų organizacijų nariai 
privalo pasirūpinti, kad ma
siniai galėtume tą darbą 
pravesti.

Radio. Pirma komunistų 
kalba rinkimų reikale p e r 
radio bus penktadienį, 28 d. 
rugpjūčio. Tėmykite mūsų 
spaudą, per kokias stotis 
galėsite girdėti.

Atvirutės — jau greitai 
bus gatavos ir galima bus 
gauti jų platinimui po 1 cen
tą už atvirutę.

Paveikslai.—Yra gamina
mi dideli paveikslai Komu
nistų Partijos kandidatų 
drgg. Browder ir J. Fordo, 
kuriuos bus galima paka
binti svetainėse ir kitose 
viešose užeigose.

Draugai, jeigu kuriems 
dar stoka kokių žinių ar 
medžiagos rinkimui aukų, 
tai tuojaus mums apie t a i 
praneškite ir jums bus su
teikta visos informacijos.

D. M. šolomskas,
Rinkimų Kampanijos 

Vedėjas.
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

VASAROS LAIKAS IR 
TAVO KŪDIKIS

Penktadien., Rugp. 21, 1936

Scranton, Pa.
Mirė senas “Laisvės” skai

tytojas ir rėmėjas, Antanas 
Česeika, Randasi namie pašar
votas po numeriu 1728 Haw
thorne St., Scranton, Pa. Drg. 
Česeika 59 metų senumo. Bus 
laisvai palaidotas Abington 
kapinėse, subatoj, 22 d. rug
pjūčio, 2 vai. po pietų. Pra
šome draugų ir “L.” skaityto
jų paskutinę valandą atlanky
ti draugą.

Rušinskienė.

D r. John L. Rice. 
(New Yorko miesto Sveikatos 

Komisionierius).
, ■ •

Kiekvieną kūdikį privalome 
laikyti geroje sveikatoje, ne tik 
vasaros laiku, bet per visą me
tą. Bet vasaros laiku kūdikiai 
piktesni, ir reikalauja geresnio 
dabojimo, negu bile kitu laiku. 
Jau vasaros laiku motinos pri
valo savo kūdikius tankiau ant 
saulės išstatyti. Vasarą kūdi
kiai reikalauja svarbiųjų stip
rių saulės spindulių.

Praeityje, vasaros laiku, ypa
tingai antra vasara, buvo labai 
blogas laikas kūdikiams. Kūdi
kius grasindavo “kūdikiška 
cholera,” baisi liga, kuri kirto 
tūkstančius gyvasčių kas vasa
rą. Bet su įvedimu pasteurizuo- 
to pieno, ir su tinkamom pamo
kom, kaip g e r i a u s prižiūrėti 
savo vaikus, jau šita liga pra
dėjo išnykti, šiandien retai pa
sirodo.

Laimingas yra kūdikis, kuris 
krūtimi penimas, bet net ir bon- 
kute penimas kūdikis turi ge
resnę progą šiandien, negu turė
jo praeityje. Netik jis gauna 
pasteurizuoto pieno, bet daugu
moje miestų net pieno, kuris at
gaivintas su pagelba šilumos 
“irradiated” pienas. Ir kūdikis, 
kuris gauna tinkamo pieno, ir 
gana saulėkaitos ir šviežio oro, 
ir tinkamai prižiūrėtas, ištikro 
pasiliks sveiku kūdikiu.

Per pirmus metus kiekvieną 
kūdikį reikia laikyti po gydyto
jo priežiūra, kur tas nėra gali
ma, tai reik kūdikį nunešti į 
tam tikrą kliniką, kas menesį. 
Tokiu būdu, j i s sveikai augs, 
jeigu tik motina seks gydytojo 
patarimų.

Pakankama doza pieno ir 
saulėkaitos prisidės prie kūdi
kio geresnių dantukų ir kaulu- 
kų; jis sveikiau augs ir bus 
sveiku.

Vasarą vartokite kuo mažiau
sia drapanų — kartais tik palu
tę. Geriausias laikas ant sau
lės palaikyti yra vidur-ryte ir 
vidur-popietyj. Nelaikykite kū
dikį ant saulės pakol įdega, nuo 
to jį saugokite. Per visą dieną 
laikykite vėsioje vietoje, kur 
prie jo neprileidžiama nei mu
šiu, nei kitu insektų.

F.L.I.S.

š ypsenos

Phila. Polięistai Padėjo 
Gembleriam ir Prostitucijos 

Biznieriam

PHILADELPHIA, Pa. — 
Miesto majoras S. D. Wil
son pažemino tarnyboj šešis 
vyresniuosius policininkus, 
kad jie pro pirštus žiūrėjo į 
gemblerystę ir paleistuvys
tės biznį. O jie buvo pa
skirti “apvalyt miestą” mio 
tų blogumų.

Gal Jam Vitaminų Stoka?...
Kaimynas: “Išrodo, jog 

jūsų sūnus labai visakuo 
nuobodauja?”
Antrasis Kaimynas: “Taip, 

kaimyne, taip. Nežinau nei 
ką su juo daryt. Pastaruo
ju laiku jisai skundžiasi, 
kad net sapnai jau pasidarę 
jam baisiai nuobodūs.”

Ponas W. Green, ADF prezidentas, kuris dabar nori suskaldyti Amerikos 
Darbininku Federaciją. Jis kalbasi su ILGWU vedėju David Dubinsky.

Dar Vienas Būdas Pa
lengvėti.

“Žinai, drauguti, didelę 
naujieną skaičiau gazietoj: 
Vienas vyras susilaukė to
kios laimės, kad viena die
na palengvėjo 140 svarų.”

“Na, jau netikiu! Tai ne
galimas daiktas tiek daug 
ant sykio palengvėti,” gin
čija klausytojas.

“Tikra teisybė!” Tvirtina 
pirmasis. “Matai, jo pati, 
kuri svėrė 140 svarų, tą die
ną paliko jį ir išvažiavo su 
kokiu tai keliaujančiu agen
tu.”

Klaidingai Suprato
Vienas Tėvas: “Šiahdien 

patyriau, kad jūsų sūnus 
yra graborius. Betgi, man 
rodos, jūs pasakojote, būk 
jūs sūnus esąs gydytojas?”

Antras Tėvas: “Aš nesa
kiau jį esant gydytoju; aš 
visada sakiau, jog jisai se
ka paskui medikalę profesi
ja.”

Surinko Juodvarnis.
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MOKSLAS IR TECHNIKA LDS SEIMO ANTRA DIENA

Nauji Lėktuvų Vežikai.
Seniau imperialistai bu- 

davojo milžinus karo lėktu
vų vežikus, kaip Jungtinių 
Valstijų “Saratoga” ir “Le
xington,” kurie turi virš 
40,000 tonų įtalpos ir gali 
vežti bent po 100 karo lėk
tuvų, apsistoti jūrose už ko- 
kių 500 mylių nuo krašto, o 
nuo jų lėktuvai puola “prie
šą” — bombarduoja mies
tus, sėja nuodingus gazus ir 

* tt.
Dabar imperialistai prad- 

dėjo budavoti mažesnius, po 
15,000, 10,000 ir net 3,000 
tonų įtalpos. Sako, kad šie 
laivai nors ir mažiau lėktu
vų gali vežti, bet pavojin
gesni, nes jų gali būti dau
giau pabudavojama už tuos 
pat pinigus ir “priešas” 
puolamas iš kelių punktų. 
Prie to, jeigu jau nuskan- 
dintų tokį lėktuvų vežiką, 

■ tai mažiau nuostolių.

Greitos Valtys.
Jungtinių Valstijų inži

nieriai išrado naujos for
mos valtis. Jos padarytos 
panašiai į lėktuvus. Šios val
tys plaukia veik pačiu van-, 
dens paviršium ir todėl len
gvai gali daryti po 70 mylių 
į valandą. Dabar jas dar bu- 
davoja tik gaisrininkams 
jūrų prieplaukose, bet grei
tai šios rūšies bus budavo- 
jami ir maži karo laivai. 
Juk imperialistai kiekvieną 
naują išradimą stengiasi 
pritaikinti karo reikalams.

pėdas ilgio, 96 pločio ir 38 
augščio. Čia yra tikra “žie
ma”. Jo palubėje išvedžio
ta 15 kilometrų (apie 10 
mylių) vielų, kuriomis lei
džia šaltį. Kambario sienos 
yra po 30 colių storumo iš 
korko. Čio gali temperatū
rą atšaldyti iki 7 laipsnių. 
Čia padaro didžiausias aud
ras, pusnis, ledynus, namus 
sniego apneštus ir apšalu
sius. Šičia įrengia ir sniego 
kasimą ir jo tirpinimą.

Keisti Vagonai.
/ Amerikoj yra daug auto

mobilių. Jiems pervežti iš
galvota keisti trokai, kur 
veža bent septynis automo
bilius. Bet neretai juos rei
kia vežti ir gelžkelių vago
nuose. Kad mažiau vietos 
užimtų, tai tūlos kompani
jos išgalvojo specialius va
gonus automobilių perveži
mui. Ten vienas automobi
lius būna apačioj, virš jo 
lentų įstrižas tiltas, ant ku
rio užvaro kitą automobilių. 
Kur vieno pirmgalis, tai an
tro užpakalis. Tokiu būdu

* sutaupo daug vietos.
Bet gelžkelių kompanijos 

“taupo vietą” ir kitus daik- 
v tus pervežant. Jau išrado 

vagoną—cisterna, kuriame 
galės pervežti 24,000 kvortų 
pieno.

Sniego Audros Kalifornijoj.
Hollywoode, Californiioj, 

kur yra didelės Amerikos 
judžių gaminimo kompani
jos, yra įrengta dirbtinė žie
ma. Seniau sniego pūgas, 
audras reikėdavo traukti 
Alaskoje, bet dabar “baisią 
žiemą” ten pat turi.

1 Vienas kambarys turi 125

Gorkis Apie Techniką.
Jau miręs garsus Sovietų 

rašytojas Maksimas Gorkis 
rašė sekamai Sovietų žur
nalui “Mokslas ir Technika” 
apie techniką:

“Technika, tai tas, ką su
tveria žmogaus rankos, o 
taipgi ir smegenys tvirtes
nių ir protingesnių žmonių. 
Technika prasidėjo nuo to 
laiko, kada pusiau-laukinis 
žmogus pasigamino ugnį, iš
moko kalti ir tirpinti meta
lą. Jeigu jis nebūtų tą išmo
kęs, tai ’jis, veikiausiai, ir 
gyventų kaip pusiau-žvėris 
ant keturių kojų. Bet nors 
ir po valiai, per tūkstančius 
metu, jis išmoko valdyti te
chniką, plėsti ją, o dabar jau 
mes negalime nei įsivaiz
dinti sau tolimesnio plėtimo
si rubežių ir augimo tech
nikos, sutveriamos drąsaus 
nroto ir gabių žmogaus ran
kų.

“Kapitalistų rankose te
chnika tarnavo ir vis dar 
tarnauja darbininkų klasės 
pavergimui ir apiplėšimui. 
Bet Sovietų Sąjungoje tech
niką pasiėmė į savo stiprias 
rankas darbininkų klasė ir 
mokosi ją valdyti dar negir
dėtu greitumu, kaip ginklą 
kovoj už laisvę, už teisę bu
davoti savo gyvenimą ant 
naujų pamatų, socialistinių 
pamatų. Į trumpą laiką 
proletariato diktatūros So
vietų Sąjungoje parodyta 
tūkstančiais faktu greito iš
mokimo ir paveldėjimo te
chnikos, įnešta į ją daugy
bė pagerinimų, patobulini
mų, padaryta tūkstančiai 
naujų išradimų. Visa tai 
darbininku klasė padarė ir 
padaro laike savo darbo, 
prie mašinų, varstotų, fab
rikuose ir dirbtuvėse prak
tikoj. Jos technikinė gamy
ba, suprantama, dar dau
giau plėsis, didės, kada dar
bininkų klasės nariai dau
giau susipažins su techni
ka teoriniai, skaičius išra
dimų dar daugiau padidės 
ir jų svarba bus dar didesnė. 
Tai—aišku.”

skyj. Jis yra metalinis ir 
turi l,006 tonų vogos. Toje 
vietoje Sovietų valdžia ren
giasi budavoti naują plates
nį tiltą, bet ir senas dar ga
na geras ir gali ilgai tar
nauti. Taigi Sovietų inžinie
riai nusprendė negriauti til
tą, bet jį čielą perkelti 50 
metrų (virš 160 pėdų) že
miau ant
juk 1,000 tonų nepaimsi 
rankomis

Sovietd mokslininkai iš
dirbo pla 
tikrus pe: 
sus ir 22 
landas ti
sveikutį į naują vietą. Jau 
26 dieną gegužės per tiltą 
naujoj vietoj atsidarė judė
jimas.

Maskvos upės. Bet

ir nenuneši.

ną, prirengė tam 
rgabenimo prietai- 
d. gegužės į 9 va
tą pervežė čielą ir

Dideli Elnio Ragai.
Maskvos apylinkėj, netoli 

Jasnocho' msko so d ž i a u s, 
prie Aks^n upės surado sa
manose daug laukinių žvė
rių kaulų. Jų tarpe rado el
nio ragus, kurie į galus tu
rėjo po kelias šakas. Ragai 
yra virš 70 pėdų ilgio. Elnio 
būta apie 61A pėdų augščio 
ir 9Vž pėdų ilgio. Visgi keis
tai atrodė gyvūnas, kada jo 
ragai bu^o ilgesni už jį patį.

Soviete mokslininkai tyri
nėja r a 
daug pas 
kokių gyvulių ir žvėrių bū
ta.

s t u s kaulus, kas 
ako apie praeitį,

š-kas.

Binghamton, N. Y.

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
mą ir linki greito susivieniji
mo su APLA. Prisiuntė $2 
auką ir prašo Seimo paskirti 
tam tikslui, kuriam labiausia 
reikalinga. Pittston, Pa., LDS 
78 kp., su pasveikinimu Sei
mo prisiuntė $5 ir paskyrė 
$2.50 į bedarbių fondą ir 
$2.50 į Agitacijos fondą. Wil
merding, Pa., LDS 37 kp. svei
kina Seimą ir aukoja $4, ku
riuos padalina: $2 Liet, polit. 
kalinių gelbėjimui ir $2 į Ne
paprastos Pagelbos fondą. 
Chicago, Ill., LDS 102 kp. 
sveikina Seimą ir paaukoja $3 
Seimo reikalam. Detroit, Mi
chigan, sveikina Seimą, velija 
greitos LDS vienybės su AP 
LA ir aukoja $5, prašo pa
skirti aukas, kur labiausia rei
kalinga. Rochester, N. Y., 
LDS 74 kp. linki Seimo de
legatams blaivai ir šaltai svar
styti reikalus (taip ir yra 
svarstoma) ir aukoja $5 LDS 
reikalams. Cicero, III., LDS 
109 kp. skundžiasi negalėjimu 
prisiųsti delegato iš priežas
ties trūkumo finansų; sveikina 
Seimą ir aukoja $2. i New 
Eagle, Pa., LDS 105 kp. svei
kina suvažiavimą, aukoja $1 
ir ragina greitint LDS vieny
bės reikalą su APLA. Exeter, 
Pa., LDS 83 kp. sveikina Sei
mą ir paskiria $5 Seimo lėšų 
padengimui. Denver, Colora
do, LDS 77 kp., apgailestau
ja, kad del tolimos kelionės 
delegato prisiųsti neišgali, 
sveikina Seimą ir aukoja $3, 
aukas pataria paskirti tam 
tikslui, kuriam labiausia rei-A 
kalinga. Newark, N. į J., au
koja $5 ir liepia paskirti kur 
labiausia reikalinga. Brook
lyn, N. Y., LDS 13 kp., auko
ja $5 Seimo reikalam.

Iš aukojusiųjų kuopų di
džiuma neprisiuntė delegatų į 
Seimą. Aukos yra puikus da
lykas, tačiau nesiuntimas de
legatų į Seimą yra labai blo
gas dalykas, nepaisymas savo 
organizacijos. Reikia visuomet 
iš anksto finansiniai apsirū
pinti taip, kad nors vieną de
legatą nuo kuopos pasiųsti į 
seimus.

Eina svarstymas konstituci
jos. Iškeliamas ir vėl tas nai
vus aidoblistiškas obalsis, kad 
turėtų konstitucija būt taip 
pataisyta, jog asmuo valdybo
je negalėtų ilgiau būti kaip 
vienus metus; girdi, taip įsi
vyruojanti biurokratija. Tą 
nuomonę kritikavo Andriulis, 
šešelgis ir kiti. Sumanymas 
vienbalsiai atmestas.

Daugelį įnešimų kuopos 
prisiuntė pervėlai. Nepaisyda
mos LDS patvarkymų.

Seimas nutarė suvėlintų įne
šimų nesvarstyti, nes Komisija 
neturėjo laiko tinkamai jų 
peržiūrėti ir padaryti reko
mendacijas. Konstitucinių pa
taisymų buvo Seimui priduo
ta labai daug, bet nepraktiš- 
k. Plačiai išdiskusavus buvo 
atmesti. Padaryta keletas pa
tobulinimų konstitucijoje, ku
rie nesudaro žymių pakeitimų. 
Visi tie patobulinimai bei pa
taisymai bus ištisai išspausdin
ti “Tiesoje”.

4 vai. po pietų, padaryta 
pertrauka ir nuimta Seimo de
legatų fotografija, kuri už 
dienos kitos tilps dienraštyje.

Iš svečių Seime matytis dau
giausia jaunimas. Iš suaugu
sių tik vienas kitas. Mat pra
džia savaitės, veik visi iš su
augusių dirba.

P. Buknys.

Jisai netiki į pensiją 200 dole
rių mėnesiui, bet sako pakan
ka 50 iki 60 dolerių mėnesiui. 
Iš amato dailydė. Jisai rūko 
ir alų geriąs, turi gerą apetitą, 
ir sako, keturi kartai į dieną 
žmogui reikia valgyti.

Skaitlinga Šeimyna

Jersey City miesto gyvento
jai irgi gali pasigirti, kad turi 
tėvų, kurių šeimynos didelės, 
šiomis dienomis apvaikščiojo 
sidabrinį jubilėjų ženybinio 
gyvenimo Reo šeimyna, kuri 
turi 17 vaikų. Į 25 metus že
nybinio gyvenimo pusėtinai 
turėjo panešti vargo gimdy
mui ir auklėjimui tokio skai
čiaus vaikų.

Brangiai Atsieina.
Jersey City policijos užlai

kymas brangiau atsieina, ne
gu New Yorko miesto 1,12. 
Tokią skaitlinę paskelbė iš 
Washington, D. C., tam tikras 
biuras.

Jersey City policijos apsau
ga atsieina 8,32, kuomet New 
Yorko miesto tik 7,20.

Reikia Pagalvoti.

Vasara baigiasi, žiema arti
nasi . . . Vasaros parengimai 
susikraustys į svetaines mies
tuose. Reikėtų pagalvoti ar 
nebūtų geru dalyku bendrai 
Jersey City ir Bayonnės orga
nizacijom suruošti bendrą pa
rengimą. Ankstybinis planas 
atneštų didesnę naudą, geres
nes pasekmes.

Susirinkimas.

30 d. rugpjūčio įvyks LDS. 
733 kuopos ir ALDLD. 16 kp. 
susirinkimai Ukrainą svetai
nėj, 158r60 Mercer St.; Pra
džia 10 vai. ryte. Kiekvieno 
nario pareiga dalyvauti. Tie 
nariai, kurių mokestys nėra 

‘mokėtos už šiuos metus į AL 
DLD. 16 kuopą, ateikite ir pa- 
simokėkite.

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Trumpmenos
Literatūros kuopos susirin

kimas 13 d. rugp. nutarė pa
sveikinti Liet. Jaunimo kon-
ferenciją Ęochesteryj su auka 
$2. Taip 
$10 Ko 
kampanijai.

Kuopos 
d. liepos, 
Drg. Strolis nieko nerokavo už 
vieta. Ačįi

Kuopos 
mokasi dv 
iš suvirš 70 narių yra užsimo
kėję šių metų duokles tik 28 
nariai. Tai prastokas reiški
nys. Ne^imokėjimas duoklių 
trukdo Centro pasibrėžtus 
darbus.

pat nutarė aukoti 
mpartijos rinkimų

piknikas, įvykęs 19 
davė pelno 40 dol.

u jam!
nariai nerangiai 

okles. Pranešta, kad

pasibrėžtus

Choras, buvęs kaipo 
organizacija per 

nutarė susijungti su 
a. Choro pianu, de- 
is, kostiumais, galės 
ibi LDS kuopos—su- 

t jaunuolių. Iždas

LDS Nacionalė Jaunuoliu Konvencija

Pervežė čiela Tiltą.
Sovietu sostinėje Maskvo- 

ip. ant Maskvos upės yra 
tiltas žinomas vardu Krym-

Važiuokite Busais į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

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

Kelionė $2.00 į Abi Pusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
Bušai išeis C. Brooklyne nuo

40 HUDSON AVE., 8:30 VAL. RYTO
Iš Williamsburgho, nuo “Laisvės”

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO
•

Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 
tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

Aušros 
savistovė 
eilę metų, 
LDS kuop 
koracijomj 
naudotis : 
augusių i 
(virš 60 dol.) pervestas suau
gusių kuopai. Be to, Choras, 
tardamas 
nutarė paaukoti 5 dol. Kom
partijos rinkimų 
ir 5 dol. 
veikalams

Choras 
o ir tie n 
veikti. Jei 
davo veik 
ne talka, 
nuolių v< 
LDS kuo 
rinti jėgas, 
turi pasirinkę mokintis vaid
menį, komediją “Už Pinigus 
Vesta Pati.”

susijungimo aktą,

kampanijai 
Liet. Meno Sąjungai 

leisti.
turėjo mažai narių,

e visi norėjo ką nors 
choro varde kas bū- 

iama, tai vis pašali- 
Dabar, kuomet jau- 

eikimas grupuojasi 
poje, nutarta bend- 

Jaunuoliai jau

kuopa rengia smagųLDS 6 
išvažiavinpą ateinantį sekma
dienį, 23 
žvirblio 
—bus p ai 
tik ką įvykusio LDS Seimo 
Rochester, N. Y. Apart grįž

d. rugpjūčio, J. K. 
farmoj. Išvažiavimas 
sitikimas delegatų iš

tančios delegacijos nuo vietos
kuopų, išvažiavime jau pasi
žadėjo būti ir žymūs svečiai: 
R. Mizara, LDS prezidentas; 
Dr. J. Kaškiaučiųs, rašytojas 
ir publikos mylimas prelegen
tas sveikatos klausimuose; P. 
Buknys, dienraščio “Laisvės” 
gaspadorįus. Aišku, jie, daly-

ROCHESTER, N. Y., 19 d. 
rugpjūčio, Gedemino salėje/ 
9:30 vai. ryte, atsidarė LDS 
Nacionalė Jaunimo Konferen
cija. Delegatų yra iš Califor- 
nijos, Maine valstijų ir iš vi
sų stambesnių kolonijų, iš ar
timesnių rytų ir vakarų.

Delegatų su sprendžiamu 
balsu yra 43.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas Ed. Rodzewic, iš Los 
Angeles, Calif., sekr. Jeanette 
Sastern, iš Binghamton, N. Y., 
sekr. pagelbininke Adelė 
Vasil, iš Cleveland, Ohio.

Raportuoja N. J. K. Sekr. 
J. Orman

Pabrėžia, jog lietuvių jau
nimas, organizuojamas L.D.S. 
globoje, pirmas iš Amerikos 
lietuvių jaunimo organizacijų 
pasižymėjo lavinimu kalbėto
jų, rašytojų ir traukimu jau
nuolių prie meno ir sporto. 
L.D.S. auklėjamas, jaunimas 
pirmas Amerikos lietuvių is
torijoje suruošė Nącionalę 
Sporto Olympiadą ir pirmas 
pradėjo Amerikos liet, jauni
mą rišti su Lietuvos jaunimu.

Ormanas savo raporte pa
žymi, kad L.D.S. Nacionalis 
J. K. įmato gręsiantį karo ir 
fašizmo pavojų Amerikoje. 
Jaunuolių judėjimas todėl 
stengiasi vienyti ir jungti įvai
rias Amerikos lietuvių jauni
mo organizacijas kovai prieš 
fašizmą ir karą. Jis suminėjo 
Hearsto spaudos ir Liberty 
Lygos fašistines intrigas Ame
rikoje ir nurodė reikalą orga
nizuotai prieš tai kovoti. Sek
retorius Ormanas sako.: “Jau
nimas, organizuotas LDS glo
boje, remia Darbo 1 Partijos 
steigimą J. V., kaipo įmonės 
darbininkų klasei kovoti už 
demokitetines laisves ir teisę

organizavimosi.”
L.D.S. globoje organizuoto 

jaunimo 1935 metais buvo 
1,120, o šiais metais yra jau 
1,500. Ormanas pareiškė, jog 
tas jaunimas jau supranta rei
kalą ir kovoja už galutiną 
darbininkų klasės pasiliuosa- 
vimą iš kapitalistinės sistemos.

Konferencijoje yra daug 
svečių iš suaugusių ir jauni
mo.

P. Buknys.

LDS. 133 kuopa Trečiam 
LDS Seimui delegato nesiuntė. 
Priežastis: finansų stoka, bet 
pasiuntė pasveikinimą su au
ka bedarbių fondui.

K. Biuras.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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.

į

MEDUS FOTOGRAFAS

vaudami mūsų išvažiavime, 
sutiks papasakoti syarbių nau
jienų. “L.” skaitytojai ir LDS 
kuopų nariai, dalyvaukime iš
važiavime patys ir kvieskime 
visus lietuvius dalyvauti!

.f J-

Jersey City, N. J.
Trijų Organizacijų Išvažiavi
mas 9 d. Rugpjūčio į Alpine, 

New Jersey
Į du metus pirmu kartu 

jersiečiai visi bendrai ir sma
giai laiką praleido. Programo 
jokio nebuvo, svečių iš kitų 
kolonijų nesimatė, išskiriant 
porą iš Newarko ir Steponavi
čių iš Cliffside, N. J. Tačiaus 
negalima praleisti nepastebė
jus apie draugus kaimynus iš 
Bayonnės, kurių nei vieno ne
simatė. O reikia priminti, kad 
reikėtų užmegsti tampresnius, 
draugiškesnius ryšius tarpe 
šių dviejų kolonijų.

Parapijonys

Trys parapijos bendrai ruo
šia išvažiavimą laivu. Reikia 
priminti, kad trijų bažnyčių 
kunigų mitingai buvo laikomi 
ir mūsų mieste. Nekurie pa- 
rapijonai tikietus platino visu 
smarkumu, bet tų parapijonų 
nesimatė bendrame organiza
cijų išvažiavime 9 d. rugpjū
čio.

Seniausias Žmogus

Andrew Deppisch, vokiečių 
tautybės žmogus, švenčia 92 
metus. Jisai atmena, kuomet 
West Bergen, Jersey City, 
priemiestis, buvo farmų dalis 
ir West Side Ave.; nuo Mont
gomery iki Culver Ave.; buvo 
tik keletas namų, kuomet da
bar tirštai namais nustatyta. 
Jisai nustojo dirbęs dirbtuvėj, 
kuomet sukako įam 73 metai.

“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

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

Sergančių Vyry ir Motery 
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 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 Prieinamo*
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L zins- r
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 1 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
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

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.

LAISN1UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J. 
Telefonas: Harrison 6-169S

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS
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Puma Komunistų Radio Prakalba 
Visai Šaliai

Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos komite
tas praneša, kad jam pavy
ko susitarti su National 
Broadcasting kompanija del 
rinkimų prakalbos, kurių 
sakys draugas Browder ant 
radio. Drg. Browder p e r 
radio kalbės rugpjūčio 28 d., 
10:15-10:30 val.vakare, New 
Yorko laiku.

Sekamos stotys ir seka
muose miestuose išnešios tą 
prakalbą:

WEAF—New York 
WEEI—Boston 
WTIC—Hartford 
WJAR—Providence 
WTAG—Worcester 
WCSH—Portland, Me. 
KYW—Philadelphia 
WFB R—Baltimore 
WRC — Washington 
WGY — Schenectady 
WBEN—Buffalo

CLEVELANDO ŽINIOS
Iš Cleveland© Lietuvių Darbi

ninkų Gyvenimo ir Jų 
Klasinio Veikimo.

Skaitoma, kad šiame Ohio 
didmiestyje lietuviai darbinin
kai apsigyvenę jau apie 50 
metų. Pirmieji lietuviai, atvy
kę j Clevelandą, apsigyveno 
prasčiausioj miesto daiyj, tar
pe stambiųjų dirbtuvių ir apie 

?marketu3. Tuo laiku darbinin
kai turėjo dirbti po 10, 12 ir 
14 vai. į dieną. Paprasto dar
bininko uždarbis buvo $1, 
$1.50 į dieną. Retai kas už
dirbdavo $2 j dieną. Tie sun
kaus darbo žmonės jieškojo 
pigesnių gyvenimui kambarių 
ir arčiau prie dirbtuvių del su- 
taupymo poilsiui valandų ir 
centų. Tuomet čia tarpe lietu

W CAE—Pittsburgh 
WTAM—Cleveland 
WWJ—Detroit 
WMAQ—Chicago 
KSD — St. Louis 
WHO—Des Moines, Iowa 
WOW—Omaha 
WDAF—Kansas City 
WHIG—Dayton 
WCKY—Cincinnati 
WIRE — Indianapolis 
WTMJ—Milwaukee 
WIBA—Madison 
KSTP—Minneapolis-St.

Paul 
WEBC—Duluth-Superior 
WDAY—Fargo 
KFYR—Bismark 
KOA — Denver 
KDYL—Salt Lake City 
KLO — Ogden 
KPO — San Francisco 
KFI — Los Angeles 
KGW—Portland, Ore. 
KOMO—Seattle 
KHQ — Spokane.

vių apšvieta ir klasinis darbi
ninkų judėjimas už savo rei
kalus nebuvo žinomas. Visi 
lietuviai darbininkai buvo ba
žnyčios ir kunigo globoje, iš
skiriant porą laisvamanių, ku
riuos tuomet vadindavo bedie
viais arba šliuptafniais. Mūsų 
sumaningesni darbininkų vei
kėjai, gyvendami nedatekliuo- 
se, pasiaukuodami dėjo di
džiausias pastangas ir energi
ją darbininkų apšvietos reika
luose. Jie su didžiausiu pasi
šventimu darbavosi įsteigimui 
mūsų darbininkiškų laikraščių 
darbo žmonių apšvietai ir ap
gynimui darbininkų teisių ir 
žodžio laisvės. Taipgi jie or
ganizavo ir steigė mūsų revo
liucines apšvietos organizaci

jas ir draugijas. Pirmiausia 
čia pasirodė “Lietuva”, vėliau 
“Kova”, ‘Laisvė”, “Pirmyn” 
ir kiti. Tuomet darbininkiškų 
laikraščių skaitytojam sunku 
buvo apsigyventi pas žmones, 
tikinčius bažnyčiai ir kunigi
jai. Gaspaiįinės, nemokėdamos 
įvertinti apšvietos reikalingu
mą ir darbininkų klasinį susi
pratimą, paėmusios šluotą iš
vydavo ne vieną burdingierių, 
mylintį skaityti, šviestis, su
prasti ir įvertinti pradinius lie
tuvių darbininkų 
darbus.

Bet tuo darbininkų klasinės 
apšvietos progreso nesustab
dė ir visam pasaulyj nesiras 
spėka, kuri apšvieta ir klasinę 
darbininkų kovą už pasiliuo- 
savimą iš po valdančiosios kla
sės jungo sustabdytų.

Darbininkai pradėjo klasių 
kovą ir maršuoja pirmyn.

1910 m. pradėjo Clevelan- 
de augti lietuvių darbininkų 
klasinis susipratimas; tais pa
čiais metais čia įsikūrė lietu
vių socialistų 14 kuopa.

judėjimo

1911 m. įsikūrė Mirtos Cho
ras, kuris žymiai veikė dailės 
srityje ir nemažai pasitarnavo 
lošimu veikalų ir dainom lie
tuvių darbininkų judėjimui. 
Vėliau, susidarius grupei su
klaidintų darbininkų, kurie 
pradėjo veikti prieš komunis
tine linija nusistačiusius dar
bininkus ir Mirtos Chorą pa
traukė savon pusėn. Bet su
maningi darbininkai rankų ne
nuleido — griebėsi už darbo 
ir sutvėrė Lyros Chorą, kuris 
išaugo į didžiulį darbininkų 
chorą ir šiandien darbuojasi 
darbininkų dailės srityje.

Mirtos Choras neturėjo ko
munistinės linijos, todėl ir už
baigė savo gyvavimo dienas.

1915 m. susitvėrė LMPS. 24 
kp. Vėliau LDLD. 22 kp., dvi 
darbininkiškos saviša 1 p i n ė s 
draugijos, Ateities žiedo Vai
kų draugijėlė ir kitokį lavini
mosi rateliai.

Pastaruoju laiku Clcvelan- 
de ir jo apylinkėse pradėjo įsi
kurti vis daugiau masinių sa- 
višalpinių organizacijų ir kuo
pų: Jaunuolių LDS. kuopos ir

LAISVU

atskiros moterų LDS. kuopos. 
Per tą laikotarpį, nuo 1910 m., 
visos augščiau suminėtos drau
gijos, kuopos, choras, lavini
mosi rateliai, veikdami žadi
no darbininkų klasinį suprati
mą ir augino vietinį darbinin
kų klasinį judėjimą.

čia reikia pasakyti, kad po
ra desėtkų metų atgal tarpe 
Clevelado lietuvių darbininkų 
nei vieno nesirado klasiniai 
prasilavinusio darbininko. Tai 
kas gi čia galėjo skiepyti''tar
pe lietuvių darbininkų reika
lingumą šviestis, organizuotis, 
auginti darbininkų judėjimą 
kovoje prieš valdančiosios 
klasės žiaurumą ir išnaudoji- 

jmą darbo žmonių klasės? Dė- 
jka valdančiai klasei, vis dau
giau rengimui ir gerinimui si
stemos didesniam darbininkų 
klasės išnaudojimui. Darb. ne- 
bepakęsdami sunkių gyveni
mo aplinkybių, pradėjo orga
nizuotis, šviestis ir kovoti už 
panaikinimą darbininkų iš
naudojimo sistemos. Tačiaus, 
pasidėkavojant mūsų pasi- 
šventusiems draugams, nusta- 
čiusiems marksistinę-komunis- 
tinę liniją ir už įsteigimą mū
sų Amerikos lietuvių darbinin
kų spaudos, mūsų darbininkiš
kų draugijų laidos knygos ir 
laikraščiai — “Laisvė”, “Vil
nis” ir kiti, davė ir duoda lie
tuviam. darbininkam apšvieta 
ir klasinį supratimą. Mūsų 
spauda rodo reikalą visiems 
darbininkams organizuotis ir 
vieningai su viso pasaulio dar
bininkais kovoti po komunis
tinės partijos vadovybe už pa
naikinimą valdančiosios kla
sės visokių žiaurumų ir darbi
ninkų išnaudojimo sistemos.

Mūsų darbininkų spauda 
nuo pat įsisteigimo buvo kel
rodis švietimui Amerikos lie
tuvių visuomenės ir visuomet 
stovi darbininkų reikalų sar
gyboje.

Mūsų darbininkų spauda iš
auklėjo darbininkuose klašinį 
supratimą, išaugino Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjimą 
po visą šalį.

Dabar jau ir katalikiškų 
pažvalgų darbininkai pradėjo 

matyti, kad darbininkų 'spau
da teisingai apgina visų srio- 
vių darbininkų reikalus. Jau 
ir su jais galima susišnekėti ir 
pasidalinti mintimis darbinin
kų reikaluose. Nors vietinis 
Smetonos kavalierius K. Kar
pius čerškia, kaip svirplys sa
vo gazietoj, kad jo pasekėjai 
saugotus komunistų, nesusidė- 
tų su tais, kurie kovoja už 
darbininkų interesus šioje ša
lyje, taip pat darbuojas už at- 
steigimą Lietuvos darbinin
kams demokratinių teisių Lie
tuvoje.

Tai kas gi kaltas, kad są
moningi darbininkai visokių 
sriovių pradeda neklausyti fa
šistinių agitatorių ?

Argi ne patys fašistai kalti 
rengime karų žudymui milio- 
nų darbininkų ir griovimui 
visko, kas tik yra darbininkų 
pastatyta. O jeigu darbininkai 
vienijas ir kovoja prieš fašis
tų diktatorių žvėriškumus, tai 
jiem kapoja galvas, šaudo ir 
tūkstančius kalėjimuose pūdo.

Argi fašistiniai diktatoriai 
negali suprasti, kad jie savo 
žvėriškumu patys save muša 
ir patys rėkia. Ar ilgai jie 
galės susirasti darbininkų 
žmonių, kurie pritartų jų žvė
riškiem darbam.

Darbininkų klasė jau pra
dėjo matyti, kas yra jų vado
vas ir kas priešas.

Darbininkai pamatė, kas 
stovi darbo žmonių sargyboje 
už jų interesus. Už tai ir pra
dėjo vienytis Francijoj, Ispa
nijoj, Amerikoj ir kitose ša
lyse, kur tik fašistai parodo 
savo iltis ir pradeda varžyti 
darbo žmonių laisvę.

D arbinin k ai organi z u o j asi, 
vienijasi ir tiktai vieninga 
darbo žmonių galybė, po Ko
munistų Partijos vadovybe 
palauš fašistinį nugarkaulį ir 
įsteigs visam pasaulyj darbi
ninkų valdžią.

A. M. B.

Seville, Ispanija. — Gru
pe Italijos armijoj lakūnų 
įstojo į fašistų tarnybą ne
va kaip “atsarginiai.”

Easton, Pa.
Mūsų kunigas Garmus paš

venčia daug laiko keikimui ko
munistų. Mat kaip jis atva
žiavo į naują parapiją, pra
dėjo lankyti visų lietuvių grį- 
čias, nepaisant, kas jie bebūtų. 
Daugiausią laiko jis pašvenčią 
lankymui bolševikiškų grįčių. 
Kiek teko girdėt, ne vienas 
bedievis “išvanojo” jam kailį; 
jis negali išlaikyt kritikos; tie
sa jam nepriimtina. Kun. pa
matė, kad ir katalikai nelen
kia galvų, ne taip kaip mai- 
nose. Tai dabar jis stengia
si, kiek galėdamas sufanati- 
zuot tuos darbininkus, kurie 
dar šiek tiek stovi arčiau jo.

Pas mus susitvėrė Lietuvių 
Piliečių Kliubas. Kliube prik
lauso visokių pakraipų žmo
nės. Kliubiečiai draugiškai 
sugyvena. Kunigas visokiais 
budais stengiasi kenkt kliu- 
biečiams. Nėra ko stebėtis iš 
tokių kunigo darbelių, bet rei
kia stebėtis iš tų, kurie aklai 
seka kunigą Garmų.

Lietuvių Piliečių Kliubo su
sirinkime buvo balsavimas, ar 
rinkti delegatus į Amerikos 
Lietuvių Kongresą, Clevelan- 
dan;* kurie balsavo už siunti
mą delegatų į minėtą kongre
są, tai P. švelnikas sako: ar tu 
balsuoji už Bimbą? žmogus 
atsako: aš balsuoju už delega- 
gata, ne už Bimbą.

Kiek teko pastebėt, tai P. 
š. dėjo visas pastangas, kad 
■įnešus suirutę kliube. Mat 
jis papratęs ir kitose organi
zacijose suirutes daryti.

Ėjo gandai, kad kai bimbi- 
niai ateis į kliubą, tai norės 
užvaldyti. Bet jau daug bim- 
binių prisirašė prie kliubo ir 
nieko panašaus nėra. Kiek 
teko patirti, jie yra labai 
draugiški ir nuoširdžiai remia 
kliubo darbus.

Skaitau “Laisvę” ir “Nau
jąją Gadynę” (kai kur gau
damas) ir tarp tų dviejų laik
raščių matau didelį skirtumą. 
Įsitikinau, kad “Laisvė” tikrai

Penktadien., Rugp. 21, 1936

atstovauja darbininkų reika
lus, o “Naujoji Gadynė” jieš- 
ko vis kokių tai priekabių 
prie darbininkiško judėjimo.

Vieną kartą P. Š. pasigyrė: 
jeigu laisviečiai atsakys į ma
no korespondenciją, tai bus 
vyrai! Atsakymas buvo: jeigu 
vyras rašytų, tai vyrai ir at
sakytų. Aišku, kas jis per vie
nas. Pasirodo—laisviečiai jį 
ignoruoja.

Pora metų atgal P. š. man 
sakė: argi Bimba gali kriti
kuoti Leoną Prūseiką. Leonas 
yra mokytas žmogus, baigęs 
Rusijoj universitetą; turi daug 
patyrimų iš 1905 metų revo
liucijos, buvęs katorgoj. Prū- 
seika yra gabiausias žmogus 
Amerikos lietuvių bolševikų 
tarpe.

Skaitau “Naujosios Gady
nės” num. 29. žiūriu, nagi 
Švelnikas kritikuoja Prūseiką. 
Mislinu sau, kokį universite
tą P. š. ėjo?!

Katalikas.

NAUJA PUIKI VIETA 
9

Restaurant, Bar and Grill
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sar. Vincas ViSniauskaa
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tas degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
_ •

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
o 9 -S

== Wilkes-Barre-Scranton
□----------------------------- B

Amerikos Lietuvių Darbininkų 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. Rugpjūčio-August
ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R

Puiki proga jaunimui pasilinksminti, 
kaipo patogiausia

GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.
i

Vieta visiem gerai žinoma, 
piknikam:

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 Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugi au dailės ir sporto kavalkų

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

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobi liams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

Alcyon Park, Pitman, N.J.
/

Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

VALLEY VIEW PARK INKERMAN, PA. $300 DOVANOMIS. PIRMA DOVANA $100.

DRG. D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ Šokiams Grieš Gera Orkestrą
□ 6J□

f
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UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲši
SAVININKAS F. LASECKiš

yra
Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR X&

Tel. Virginia 7-4499

viso

Matthew P. Ballaskaro.

(BIELIAUSKAS)

Worcester, Mass

po

SCRANTON, PA.
o
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bend- 
Jame 
žmo-

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

deportuoti 
nesutinka

bendrai 
yra ALI) 
ir lenkai.

Komisija.
(196-197)

Komisija. 
(196-197)

surengti 
ir Ispani-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

orkestrą su
dalyvauti ir

paliuosuoti
du žy-

Rengėjai.
(196-197)

darbas. Turime rengtis 
masinės konferencijos, 

greitu laiku bus šaukia-
Rep.

Lyga prieš karą ir fašizmą 
masinį mitingą ant Court

savo
(830
ryte,

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Kreipkitės
PETER PROSS

1771 Stillwell Ave.,
Brooklyn, N. Y,

Telefonas Beachview 2-3103

Kviečia Rengėjai.
(197-198)

kad visų 
piknikas 

Amšiejaus 
Rocks, Pa.

draugijos

dabarti- 
ir prezi-

Am. 
šaukia 
Square, prie John Mitchell stovylo, 
subatoj, 22 d. rugpjūčio, 7:30 vai. 
vakare. Bus geras kalbėtojas iš New 
Yorko, kuris išaiškins apie Ispanijos 
padėtį. Tad visiems svarbu dalyvau
ti ir išgirsti, kas dedasi šiandieną 
visam pasaulyje.

Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. , Worcester, Mass

Petras Prasauskas
Budavonių 

Konlraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

bet ir 
turėsim skanių 
r gera orkestrą grieš 

okius. Pradžia 10 vai. ryto.
Rengėjai.

(197-198)

PATERSON, N.
Keturios organizacijos 

rengtą dideli pikniką. Tai 
LT) 84 kp., rusai, Ukrainai
Piknikas įvyks nedelioj, 23 d. rugp., 
Glinskio ūkėje, 2nd Ave., Warren 
Point, N. J., pradžia 10 vai, ryto. 
Įžanga 25c. asmeniui. Nuvažiuot rei
kia imt karas ant Broadway St., ir 
išlipt ant 2nd Avė., kaina tik 5c. 
ant

Penktadien., Rugp. 21, 1936 Puslapis Penktas

PITTSBURGH© IR APIEUNKES ŽINIOS
Draugijų Sąryšis Šaukia 

Konferenciją.
Rugpjūčio 14 įvyko Drau

gijų Sąryšio susirinkimas. Ap
tarta keletas svarbių klausi
mų. Nusitarta tuoj aus susi
rašinėti ir bendrai veikti su 
Lietuvių Kongreso Veikian
čiuoju Komitetu. Pikniko ko- 

- mitetas raportavo, 
draugijų bendras 
įvyks rugsėjo 13, 
darže, McKees 
Kviečiamos visos 
prie pikniko rengtis.

Visų lietuvių draugijų kon
ferencija nutarta laikyti spa
lio 25, Liet. Mokslo svetainėje. 
Taipgi kviečiamos draugijos 
prie to rengtis. Taipgi nusi
tarta greitu laiku 
prakalbos Lietuvos 
jos klausimu.

Draugijų Sąryšis 
ro fronto organizacija, 
priguli įvairių pažvalgų 
nių, bet veikia bendrai.
Kroatai Prisidėjo Prie Plieno 

Darbininkų Organizavimo
y Šiomis dienomis Fraternalių

Organizacijų Komitetas orga
nizavimui plieno darbininkų 
aplaikė labai gražų laišką. 
Kroatų Fraternalė Unija, su
sidedanti iš apie 75,000 na
rių, prisidėjo prie komiteto, 
užgyrė plieno darbininkų or
ganizavimo darbą. Tai dide
lis žygis. Reikia čia žymėt, 
Kroatų Fraternalės Unijos va
dovybė randasi gana konser
vatyvių žmonių rankose. Ir tai 
jie užgyrė tą darbą.

Lietuvių Susivienijimas Am
erikoje turėtų ir tą padaryti. 
Kuopos tos organizacijos tu
rėtų siųst rezoliucijas centran 
reikalaujant, kad Centro Ko
mitetas irgi užgirtų organiza
vimą plieno darbininkų ir sy
kiu prisidėtų prie to darbo. 
SLA juk pažangesnių žmonių 
vadovybėj, negu Kroatų Fra
ternalė Unija.

Dabar svarbiausias darbas 
--tai kiekvienoj draugijoj kel
ti plieno darbininkų organiza
vimo 
prie 
kuri 
ma.

Prakalbos

Keletas Faktų Apie Jonų Shušinską
1

PHILADELPHIA, Pa. — 
Lietuvių Tautiškas Pašalpos 
Kliubas per daugelį metų rū
pinosi paliuosuoti Joną Shu- 
šinską iš kalėjimo. Turėjo pa
ėmę kelis advokatus, kurie da
rė visokius bandymus išliuo- 
suoti.

Paliuosavimui J. Shušinsko 
reikėjo nemažai pinigų. Phi- 
ladelphijos kliubai turėjo iš
rinkę komitetą, kuris atsišau
kė į visas organizacijas ir 
draugijas, kad prisidėtų pini- 

* giškai tame reikale. Buvo ga
na geras atsiliepimas ir buvo 
sukelta pinigų tam darbui. By
los. vedimu rūpinosi LTPK. 
komitetas, taipgi ir pinigų glo
bojime.

Kadangi buvo padaryti keli 
bandymai ir jokių paskemių 
nedavė, tai tas klausimas buvo 
padėtas į šalį per keletą metų.

1936 metų pradžioj vėl kilo 
klausimas reikale Jono Shu
šinsko. LTPK. vėl išrinko ko
mitetą dar kartą bandyti pa
liuosuoti J. Shušinską. Į komi
tetą išrinkta F. Lukoševičius 
ir M. žaldokas. Komisija su 
ėjau laukan, bučiau bėgęs, jei 
bučiau radęs pinigų. Bet kuo
met neradau, tai jieškojau po- 

vlicijos. Pamačiau tris policis- 
tus prie Ferguson House ir pa
sakiau jiems, kad jie užrakytų 
mane.”

Todiaus jis pasakė, kad jis 
norėjo parduoti auksinį laik
rodėlį ir nusipirkti revolverį ir 
nušauti kliaučių Brennan, ku
ris pasiuvęs jam siutą ir paė
męs $40 už siutą, o siutas bu
vęs vertas tik $25. Ir Brennan 
pramušęs jam galvą. Dėlto jis 
ir norėjęs nusipirkti revolverį 
ir nušauti jį.

Tai tokis pasakojimas Shu- 
šinsko teisme. Bent taip nura
šyta stenografistės, kaip j i s 
kalbėjo, be jokio taisymo kal
bos klaidų. Teisme buvo duo
ta j,am du advokatai nuo val
džios, kurie gynė jį. Jis buvo 
nuteistas į elektros krėslą. Bet 
kadangi buvo pripažinta, kad 
jis nesveikas protiškai, tai 
mirties bausmė buvo pakeista 
amžinu kalėjimu. Buvo jau du 
kartu padaryta prašymas, kad 
jį paliuosuotų, bet likosi at
mesta.

1922 m., sausio 26 dieną, li
kosi iškeltas iš kalėjimo į ligo
ninę Fairview State Hospital ir 
dabar jis ten randasi. Vyriau
sias ligoninės daktaras, C. B. 
Holbrook, pažymi savo laiške 
kovo 18 d., 1936 m., kad Joną 
Shušinską negalima ne tik pa
liuosuoti, bet ir į kalėjimą su
grąžanti, nes jo protas veikia 
nenormališkai. Jis kartais kal-

ba labai protingai, bet kartais 
būna labai pavojingas. Jį pa
vojinga paleisti iš ligoninės.

Tačiaus jei Lietuvos valdžia 
sutiktų priimti pas save jį ir 
apmokėtų jo pervežimą į Lie
tuvą, tai gal ir išleistų Ameri
kos valdžia. Bet 
Amerikos valdžia 
jokiu būdu,

Prie to, norint
jį, tai reikia nusiųsti 
mius proto daktarus, kurie vi
sapusiškai jį išegzaminuotų ir 
pasakytų ar jis yra galima pa
liuosuoti ar ne.

LTPK. nutarė palikti minėtą 
klausimą taip kaip yra.

Atskaita.
Par visą laiką įplaukė 

$2,339.02. Išmokėta advoka
tams $1,272.07. Lieka kliube 
dar $1,066.31.

P. S. Tie pinigai yra bankoj 
ir jų visų kaipo sumos negali
ma atsiimti. Banka tik moka 
po tam tikrą nuošimtį į tam 
tikrą laiką.

LTPK. Komitetas:
G. Lukoševičius,
M. Žaldokas.*

Barasi worcesterieciai, kad 
njažai žinių būna iš šios dide
lės kolonijos.

Kaip paprastai, vasara vi
sur veikimas silpnėja, nes žmo
nės iš miestų bėga į pajūrius 
ir miškus pakvėpuoti tyru oru. 
Bet sekmadienį, rugpjūčio 23 
d., kiekvienas lietuvis, kuris 
nors kiek atjaučia darbininkų 
klasę, turi rengtis į Olympią 
Park, kur taip pat gaus tyro 
oro ir galės maudytis. Tą die
ną lietuvių draugijų veikian
tysis komitetas rengia didelį 
pikniką, naudai Amerikos Ko
munistų Partijos rinkimų kam
pan. vedimui. Kiekvieno lie
tuvio priedermė—kuris tik ne
nori karo ir fašizmo čia, Ame
rikoj, ir visam pasaulyj—da
lyvauti šiame piknike, kad su
kėlus keletą dolerių Komunis
tų Partijos rinkimų kampani
jai. Kiekvienas sukeltas do
leris šiam tikslui—bus vinis, 
imperializmo ir fašizmo gra
bui.

Lawrence, Mass

Sercdoj, rugpjūčio (Aug.) 
26, 7:30 vai. vakare, Liberty 
svetainėje, 1322 Reedsdale 
St., N. S. kalbės:

St. Bakanas—apie dabarti
nę Lietuvos padėtį 
vos Kongresą.

J. Gasiunas—apie 
nę Ispanijos padėtį 
dentinius rinkimus.

trys vežimai gėlių, skirtų nuo 
draugijų, nuo velionio draugų, 
draugių, giminių; apie 70 ve
žimų, pilni palydovų, o kuni
gui Valądkai neapsimokėjo 
daryti kelionė, tarsi, kad Pet
ras gyvas būdamas būtų bu
vęs jo priešas. Koks šaltas at
sakymas! Koks pavyzdys • vi
siem “neprigulmingie č i a m ,” 
k u r i u o sarmatytųsi pasidi
džiuoti ir karščiausia davatka.

Nestebėtina, kad daugelis 
parapijonų, kurie nesurišti pi- 
nigiškai su parapijos turtais, 
rengiasi visiškai pasitraukti 
nuo parapijos. “L.” Rep.

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S. 6 kp. rengiamas piknikas 

įvyks nedelioj, 23 d. rugpj., J. K. 
Žvirblio (Kosiešio) farmoje. šiame 
išvažiavime dalyvaus ir grįžtanti de
legatai iš LDS Seimo—drg. R. Mi- 
zara, Dr. Kaškiaučius ir P. Buknys 
ir kiti. Jie ia pasakys svarbias 
prakalbas ir bus įdomu visiems 
pasiklausyti. Kviečiam senus ir jau
nus dalyvauti išvažiavime. Bus gali
ma pasišokti prie geros orkestros, 
pasivaišinti gėrimais, skaniais už
kandžiais ir taip su draugais pasi
kalbėti.

žiuot. Pirmutinis trekas išeis 10 
ryto, antras—1 vai. po pietų; 

trekai išeis nuo L.D.S. svetainės.
Komitetas.

abu

SO. BOSTON, MASS.
Didelis dviejų kolonijų piknikas 

rengiamas nedelioj 23 d. rugpj., Tau
tiško namo parke, Montello, Mass.

Pikniką rengia Bostono ALDLD 2 
kp. ir Montello TDA. kuopa. Iš 
Bostono busai išeis 11:30 vai. ryto 
nuo 376 Broadway. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvaut. Bus spor
to žaislų, šokiai, skanių valgių ir 
šaltų gėrimų. Galėsite linksmai die
ną praleist tyram ore ir pasikalbėt 
su draugais ir susipažinti su naujais.

Kviečia Komisija

M. Janavičienė—iš Wash
ington, Pa., apie moterų rei
kalus.

Plieno darbininkų organiza
torius—apie plieno industriją.

Rengia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 87 kuopa. Įžanga veltui.

Visi lietuviai ir lietuvaites 
—kviečiami šiose labai svar
biose prakalbose dalyvauti.

Patys dalyvaukite ir savo 
kaimynams bei draugams pra
neškite. Visiems svarbu.

Po prakalbų seks klausimai 
ir diskusijos. Kiekvienas galės 
savo mintį išsireikšti.

Komitetas.

FREEHOLD, N. J.
A.L.P. Kliubas rengia ] 

šios vasaros pikniką nedelioj, . .......
rugpjūčio ant Jaskaus farmos, Eng
lishtown, Rd. 1 mylia nuo Frecholdo. 
Tai bus vienas iš puikiausių pikni
kų. Kviečiam visus dalyvauti, nes 
čia išgirsite daug negirdėtų žinių, 
ir tuom pat kartu galėsite pasilinks
minti prie geros A. Gorskio orkęs- 
tros, iš Elizabetho.

PASARGA. — Jei tą dieną lytų, 
tai piknikas įvyks sekantį nedėldienj.

Komisija.
(196-197)

£ 
£

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

Tel. Wa. 3-9515

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

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

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

Gera muzika Pėtnyčioms, Subatoms ir Nedėlioms.

Boumila, Lawrence ir apylin
kėse gerai žinomas, darbštus 
tautiečių-sandariečių vaikejas.

Paliko nuliūdime ir gailes
čiuose žmoną, dvi dukteris ir 
du sūnus, taipgi du brolius ir 
daug kitų artimų giminių. Pe
tras buvo dar tik 49 metų am
žiaus, stiprus vyras.

Boumilai gyveno Lawrenco’ 
priemiestyj Methuen per su- 
virš 20 metų. Per pastaruosius 
keliolika metų P. Baumila už
siėmė darymu ir pardavinėji
mu “sodės.” Bedarbės laikams 
užėjus, regis, ir jam sunkokai 
prisiėjo kovoti su gyvenimu. 
Ta cP paaugėjusį sūnų paliko 
vertclgauti “sodės” bizny, o 
pats nuėjo dirbti į dirbtuvę, 
kurioj dirbo iki liga pakirto 
sveikatą.

Velionis buvo pastoviai nu
sistatęs sandarietis - tautietis. 
Bet buvo gero0 teisingo būdo 
žmogus abelnam gyvenime. 
Jis daug veikė savo pažiūrų 
draugijose. Bet neturėjo pa
linkimo niekinti, kabinėtis 
prie kitokių pažiūrų žmonių 
bei draugijų, organizacijų. 
Tiesa, turėjo išdidumo—prieš 
bile ką nesilenkė.

Jis nemažai prisidėjo prie 
įsteigimo “neprigulmingos” 
parapijos Lawrence; ne be jo 
prisidėjimo buvo įsigyta bažny
čia, kapines, “prieglaudos” 
ukė-farma.

Pastaraisiais laikais, “nepri 
gulmingoj” parapijoj, parapi
jonų tarpe kilus nesutikimam 
del kun. Valadkos, velionis vi
sada palaikė kunigo pusę, vis 
bandė pagelbėti kunigui, ap- 
raminti nepasitenkinančius, 
kad tik palaikyti sutikimą. Jis 
buvo vienas iš geriausių kuni
go Valadkos užtarėjų. Bet jis 
per savo įsitikinimą į kunigą, 
ir kad parapijoj palaikyti nuo
taiką, negalėj'o permatyti ku
nigo žygių, kuriuos permatė 
daugelis kitų parapijonų ir kė
lė prieš kunigą nepasitenkini
mo balsą.

Kada Petrą liga guldė ant 
mirties patalo, įvyko parapi
jos susirinkimas, kuriame, sa
koma, kilo aštrūs reikalavimo 
balsai, kad kunigas aiškiau 
vestų finansinius reikalus, tai 
po to susirinkimo, už kelių 
dienų, kunigas apleido Law- 
rencą be parapijos leidimo. O 
Petrui mirus, velionio giminės 
ir draugai kreipėsi prie kun. 
Valadkos, kad atvažiuotų ati
duoti paskutinį patarnavimą, 
tai kunigas atsakęs, 
vieno numirėlio jam 
moka daryti kelionė.

Tuo tarpu eilė 
draugų ir draugių, iš
ęo ir apylinkių, atlankė kūną, 
net daugelis kitų . pažiūrų 
žmonių tose eilėse matėsi; ve
lionio kūną į kapines lydėjo ‘

Mirė Petras Boumila, Sapda- 
riečių Žymus Veikėjas.

Rugpj. 8 d., Mass., General 
Hospital, Bostone,, mirė Petras

kad del
neapsi-

velionio
Lawren-

Šio Sekmadienio Radio 
Programa

Prašome užsistatyti 
dio—WIIDH stoties 
locykles), 9:30 vai. 
sek madienį.

1— Ben Simmons orkestrą 
Paquonock, Conn.

2— Emilija Rudokiutė, dai
nininkė, iš So. Bostono.

3— šešios Birutės iš Bosto
no po vadovyste Valentinos 
Minkienės. Akompanuoja A- 
dėlė Vaigauskaitė.

Po programai prašome pa
rašyti laišką arba atvirutę į 
stotį WIIDH : Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėte išgirsti kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešti ir mes bandysime iš
pildyti jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

SOUTHBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 255 kp. ir L.D.S. 93 

kp. bendrai rengia didelį ūkininkų 
pikniką nedelioj, 23 d. rugpjūčio, 
ant J. Ivanausko farmos, 12 vai. 
dieną įžanga tik 15 centų. Prie įžan
gos tikioto bus du laimėjimai. Bus 
sporto programa ir keletas gerų kal
bėtojų. Taipgi bus gera 
kiams. Kviečiam visus 
linksmai dieną praleisti.

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

ką nedelioj, 30 d. rugpj., Laudeman 
giraitėje. Draugai žinote, kad Ly
ros Choras plačiai dalyvauja dar
bininkiškam judėjime, išpildo pro
gramas ir kitokiais būdais remia 
darbininkų klases parengimus. Tad 
ir mūsų pareiga juos paremti ne vien 
tik finansiškai, bet ir morališkai. 
Piknike turėsim skanių užkandžių, 
gėrimų ir gera orkestrą grieš viso
kius

GRAND RAPIDS, MICH.
Keturios organizacijos — ALDLD 

66 kp., LDS 41 kp. L. D. Choras ir 
L.D.S. draugija bendrai rengia dide
li pikniką naudai “Laisves” ir “Vil
nies”. Nedelioj, 23 d. rugpjūčjo, 
Kooperatyvo parke prie Green Lake. 
Šis piknikas bus įdomus, nes iš Cbi- 
cagos atvažiuoja keletas mašinų, 
kurio padės išpildyti programą ir pa
sakys puikią prakalbčlę. Prie to tu
rės gerą orkestrą šokiams, skanių 
užkandžių, ir gėrimų.. Taipgi galėsite 
kas norėsite tyram ežero vandenyje 
pasimaudyti. Turint automobilius ir 
esant juose vietos, prašome važiuo
jant sustot prie LDS svetainės ir 
paimti norinčius važiuoti draugus. 
Kurie norės, tai galės ir trokais va-

F. ŠATO FOTOGRAFĖM STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO.

(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

BALTIMORE, MD.
L.D.S. 48 kp. bendrai su rusų ir 

Ukrainą organizacijomis rengia di
delį pikniką nedelioj, rugp. (Aug.) 
23, 1936, ant R. U. D. šoro, labai 
daili ir patogi vieta; yra didelė sve
taine šokiams ir geras vanduo del 
maudymosi. Bus įvairių žaislų, bus- 
virvės traukimas lictuvivj su rusais, 
mes lietuviai turime nugalėti rusus.

Kelrodis ir transportacija, nuva
žiavimas ir įžanga tik 30 centų.

Vienas trokas išeis nuo 20 N. Cal
houn St. kaip 9 ryte; antras kaip 
11 vai. ryto. Taipgi bus mašinų— 
kaina mašinoms 65 centai.

Tie kurie važiuos savo mašinoms, 
važiuokite Eastern Ave Road iki Jo- 
senhans corner pasukite po tiesei, 
važiuokite tri mylias ir pasukite vėl 

tiesei į R.U.D. Shorą.
Komitetas.'

(196-197)

Telefonas: Humboldt 2-7964

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą, 

rarsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8,

Nėra valandų sekmadieniais.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinama kaina.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i JSsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Rytoj Taikos Paradas; Visi 

Ir Visos Dalyvaukite!
Liaudies Teatro 

Ekskursija

Rytoj, 22 d. rugpjūčio, po 
pietų prasidės Taikos Paradas 
nuo 72nd St. ir 1st Ave., New 
Yorke. Jis turi būti vienas iš 
didžiausių New Yorke. Dar 
niekados pirmiau nebuvo taip 
didelis karo pavojus, kaip jis 
dabar yra.

Ispanijos fašistai sukilo 
prieš Ispanijos liaudį kurstomi 
Italijos ir Vokietijos fašistų. 
Kada dabar Ispanijos fašistai 
negali įveikti liaudį, tai Mu- 
ssolinis ir Hitleris atvirai re
mia fašistus ginklais, karo 
lėktuvais ir aprūpina savais 
lakūnais, amunicija ir kitaip. 
Mussolinis jau grūmoja, jeigu 
Ispanijos fašistai negalės nu
galėti liaudį, tai jis į Ispaniją 
pasiųs savo 3,700 karo lėktu
vų ir išžudys liaudies kovoto
jus, kad pagelbėjus fašis
tams.

Aišku, kad tas veda prie vi
so pasaulio karo. Komunistai 
jau senai sakėme, kad fašiz
mas karu kvėpuoja, kad jis 
sudaro žmonijai didžiausį pa
vojų. Juk jeigu Italijos ir 
Vokietijos fašistai užpuls Is
panijos liaudį, tai į tai nega
lės ramiai žiūrėti Francijos

Bendro Fronto valdžia, Sovie
tų Sąjunga ir kitos šalys, ku
rios stoja už nesikišimą į Is
panijos vidaus reikalus.

Dabar karo pavojus dides
nis, kaip bent kada pirmiau. 
Kiekvieną dieną, kiekvieną 
naktį gali įvykti baisi nelai
mė. Tolimuose Rytuose Ja
ponijos imperialistai tik lau
kia progos, kad puolus ant So
vietų Sąjungos. Lenkijos fašis
tai taipgi greitai rengiasi ka
ram Pasaulis yra ant karo 
vulkano.

Rytoj visi laisvę mylinti, 
Ispanijos liaudies draugai, So
vietų Sąjungos šalininkai, dar
bo žmonės ir profesionalai ei
kite į Taikos Paradą! Rytoj 
mes galime griausmingu bal
su sušukti prieš fašistų karo 
provokacijas. Masiniai išsto
jimai priverčia išnaudotojus, 
atkeisti karo planus.

Lietuviai ir lietuvės yra 
kviečiami ne vėliau 12 valan
dos dieną susirinkti prie Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo, 280 Union Avė., iš kur vi
si ir visos važiuosime į para
do punktą. Būkite laiku!

Karo Priešas.

Visi Brooklyno Liaudies Teat
ro Mėgėjai, Visi Liaudies Te
atro Pritarėjai ir Prieteliai, 

Kviečiami Vykti j Bear 
Mountains

Rugpjūčio 23, kaip 9 vai. 
iš ryto, nuo Battery Parko, 
New Yorke, išeina laivas į 
Bear Mountains. Liaudies Te
atro artistai ir pats režiserius, 
J. Valentis, senai planavo tokį 
išvykimą su visa teatrininkų 
grupe į kalnus. Tokis išvyki
mas įvyksta sekamą nedėldie- 
nį. Apart pačių teatro mėgė
jų, kviečiami ir Liaudies Te
atro rėmėjai ir prieteliai vykti 
kartu į meškų kalnus. Vyks
tant didesnei grupei, yra daug 
smagiau ir jaukiau, nuvykus 
laiką praleisti.

Kelionė į abi pusi tik vie
nas doleris. Kaip kurie Liau
dies Teatro mėgėjai jau labai 
tuo išvykimu susidomėjo ir 
ruošiasi. Tad ne pro šalį pri
minti ir kitiems, kad ruoštųsi, 
nes kelionė bus linksma ir 
smagi Hudson upe važiuojant.

Kviečia Rengimo Komisija.

Ir Mano Priedas Prie
Ekskursijos Laivu

rašo — laiko slaptybėje jų 
įrengimą.

Kartu buvo išbandyta ir di
džiulės 16-kos colių gerklėmis 
kanuoles, kurios muša toliau, 
kaip 30 mylių ir šauna virš 
2,400 svarų kulką. Kapitalis
tinė spauda rašo, kad Roose
veltas nors ir nėra karo spe
cialistas, bet gėrėjosi jų vei
kimu.

Sovietą Sąjungos Maisto 
Komisaras New Yorke

Pirmadienį laivu “Norman
die” į New Yorko prieplauką 
atplaukė Sovietų Sąjungos 
maisto komisaras draugas An- 
astaz Mikojan. Prieplaukoje jį 
pasitiko Sovietų Sąjungos am
basadorius drg. Aleksander 
Trojanovski.

Drg. Mikojan važinės po 
Jungtines Valstijas ir studijuos 
Amerikos maisto gaminimo 
industriją, kenavimą visokių 
daiktų ir kitas šakas.

Draugas Earl Browder 
Kalbės Coney Islande

mo savininkui... Grąsina atė
mimu leidimo.

Valstijinė Degtinės Valdy
ba nepriešinga, kad vyrai 
meškerioja merginas, bet ji 
priešinga, kad merginos meš
kerioja vyrus.

Teisingai pastebėjo tūlo 
viešbučio savininkas: “Jeigu 
mergina norės pavyliot vyrą, 
tai jai nedaro skirtumo, ar ji 
stovės prie baro, ar nuoša
liai.” Tai ne geografija, * bet 
pasiryžimas.

TRUMPOS ŽINUTES
New Yorke policija arešta

vo 10 mainierių, kurie čia at
vežė anglių pardavimui. Mat, 
viešpataujant baisiam krizini, 
mainos mažai dirba, tai mai- 
nieriai, kad badu nenumirtų, 
patys atsidaro laukuose “mai
nas”, prikasa anglies ir parda
vinėja, kad gavus maisto ir 
drabužių.

Streikuoja mezgėjai Com
modore Knitting Mill fabrike, 
Union City, N. J. New Yorke 
ir apylinkėje yra virš 10,000 
tos rūšies darbininkų. Tūlų 
dirbtuvių darbininkai rengiasi 
streikam

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA
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[AI GYDYTOJAI

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 
(ŠLIUPAITĖ) 

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
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. •

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Reikalauja Prašalinti 
Darbininkų Priešą

Kings County srities Komu
nistų Partija ir kitos organi
zacijos siunčia reikalavimus 
New Yorko valstijos guberna
toriui ir kitiems viršininkams, 
kad Kings County apskričio 
valdžios advokatas GeogHMh 

1 </ būtų prašalintas iš tos vietos.
Wm. F. X. Geoghan pa

sirodė didelis darbo žmo
nių priešas. Jo jau sudaryti 
keli neteisingi apkaltinimai 
prieš unijų darbininkus ir 
streikierius. Taipgi jis yra 
bjaurus negrų priešas. Darbi
ninkų masės nori išmesti iš 
viešos įstaigos tą elementą.

Streikas yra pas Paul Co
hen Co., 881 Broadway, New 
Yorke. Dirbtuvę pikietuoja 
unijistai.

Nelauktas “Svečias”

Protestas Prieš Negrų 
Persekiotoją

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas įteikė New Yor
ko policijai griežtą protestą 
prieš policininką, kuris turi 
No. 6292. Tas policininkas 
Central Parke žiauriai užpuo
lė ir iškoliojo negrą Heroldą 
Hanibalą. Negras karštą va
karą sėdėjo parke, prie jo pri
ėjo tas policininkas ir bjau
riai pradėjo kolioti, vadinant 
vagiu, kišenių kraustytojum ir 
kitais nepamatuotais vardais. 
Negras darbininkas užprotes
tavo prieš policininko tokį el
gesį, nusirašė jo “biadžės” nu
merį ir apie tai pranešė Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui.

Ar Matėte “Čigonus”?
Cameo teatre, ant 42nd St., 

netoli Broadway, New Yorke, 
jau ilgokai yra rodomas So
vietų Sąjungoje gamintas ju- 
dis vardu “GYPSIES” (čigo
nai). Apie šį judį gerai atsi
liepė net kapitalistinė spauda, 
kad jis gerai techniškai pada
rytas ir labai įdomus.

Aiškus dalykas, kad lietu
viams verta pamatyti “čigo^- 
nūs”, nes veik visi mes žino
me, kaip jie vesdavo valkatys
tės gyvenimą. Judyje parodo 
jų pirmesnį ir dabartinį So-

Bernard Kelly, 35 metų, 
Įėjo į Fort Hamilton policijos 
stotį ir reikalavo, kad jį paso
dintų į kalėjimą. Tos stoties 
policijos leitenantas nesutiko 
jį “aptarnauti”, nes jis nebuvo' 
prasikaltęs.

“Gerai”, atkirto Kelly, “Aš 
tą pataisysiu”.

Išėjęs lauk, Kelly pasiėmė 
išmatų dėžę ir trenkė ją per 
krautuvės langą. Tuomet, ži
noma, jis tapo suareštuotas ir 
teisėjas J. Troy “svečią”’ nu
teisė 30 dienų sunkaus darbo, vietų Sąjungoj gyvenimą.
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55-tas METINIS PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO

Sekmadienį, 23 Rugpjūčio (August)
Nuo 2 iki vidurnakčio

KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L

Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės. Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausį pikni
ką, kut bus progos su pažįstamais sueit ir prie puikios 

muzikos pasišokt.
Du orkestrai gros be pertraukų. Muzika (1) Retikevi- 
čiaus gros lietuviškus šokius, (2) Kaiza—amerikoniškus

Įžanga 40 Centų Asmeniui.

KELRODIS: Iš Williamsburgo, gatvekariu ar automobiliu, va
žiuokite Grand St. arba Flushing Ave. iki 58th (Rust) St., sukate 
po kairei ir važiuokit bei eikit iki Maspeth Avė. Parkas ant kai
riojo kampo.

Ką du korespondentai pir
miau parašė, nekartosiu, tik 
apie nebuvusius dalykus. Nu
plaukus iš New Yorko pusė 
kelio, laivas sustojo 35 minu
tėms, nes to reikalavo biznio 
reikalai laive. Grįžtant namo 
puskelyj aš vieno darbininko 
paklausiau:

“Kaip biznis?”
“Nekaip,” atsake žmogus.
“Kiek reikia mokėti už lai

vą?” klausiau aš. “Nagi visas 
tūkstantis dolerių, o mes dar tik 
turime biznio 7 šimtus dole
rių.” Nežinau, ar jie padarė 
dar 3 šimtus ar ne. O jeigu ir 
padarė, tai nieko neuždirbo. 
Vienas sakė, jog pirmesnioji 
ekskursija įbaugino žmones, tai 
ir šiandien neturime tiek, kiek 
tikėjomės susilaukti. Dabar, 
trečias tarė, jūs pamatysite, ku
nigai prašys aukų, o iš kur mes 
duosim jiems, nes visi mažai 
uždirbam. Du katalikai darbi
ninkai, susėdę laivo užkampyj, 
kad neblokštų tas smarkus vė
jas, kalbėjosi: “Visgi, aš ma
nau, Ispanijoj buvo gera val-
džia, nes ją didžiuma piliečių 
išbalsavo, o dabar generolai ir 
turčiai nori liaudies kraujuose 
paskandinti žmoniškumo tei
ses.”

“Man tas nelabai patinka, 
kalbėjo senesnis, kad ten baž
nyčios deginamos.”

“O ką tu gali daryti, kad taip 
yra. žinai, prieteliau, kad ir 
tos mūsų bažnyčios kartais kai 
kur būna naudojama ne kata
likų darbininkų teisių gyni
mui, o turčių naudai, ypatin
gai kilus streikams kur nors,” 
užbaigė jaunesnis. Taip, dau
gelis ir katalikų darbininkų 
esti protaujančių žmonių, ku
rie persijoja per savo protavi
mo rėtį kunigų pamokslus ir 
katalikiškos spaudos raštus. 
Reikia paprotauti visiems ir 
visur, tada žinosime, kas yra 
gera ir kas blogo mūsų gyve
nime.

Komunistų Partijos New 
Yorko valstijos rinkimų kam-, 
nijos komitetas atsišaukia į vi
sus Komunistų Partijos narius 
ir simpatikus atsivesti bent po 
du draugus į Coney Island 
Velodrome išgirsti draugo 
Earl Browderio prakalbų. Tas 
masinis mitingas įvyks rug
pjūčio 27 d. vak. ir prakalba 
palies svarbius šių dienų klau
simus ir Komunistų Partijos 
rinkimų platformą.

Taipgi kalbės d. Isidore 
Begun,' komunistų kandidatas 
aštuntam kongresionaliame di- 
strikte ir d. Thomas Holmes, 
kandidatas į assemblimanus 
17 distrikte, Kings County.

Coney Island Velodrome 
telpa 16,000 žmonių. Vienas 
tūkstantis uniformuotų vaiki
nų ir merginų tvarkys tą mil
žinišką publiką. Taipgi dai
nuos masinis choras, suside
dantis iš 250 balsų, o muziką 1 
parūpins 80 kavalkų “benas”.

Prisirengimui ir išgarsini
mui to mitingo bus naudojama 
radio ir orlaiviu bus velkamas 
didelis stambiom raidėm pa
dirbtas strymeris, kuris pra
neš susirinkimo vietą ir laiką. 
Ant laivo bus įtaisytos didelės 
elektrinės iškabos ir garsia
kalbis. Tas laivas plaukios 
Coney Island apylinkėj, pra
nešant milionams maudytoji) 
apie mitingą.

Streikuoja mėsininkai Bu
chers Workmen unijos lokalo 
365 nariai. Vakar kompanijos 
agentai užpuolė pikietininkus 
ties Leopold Buxbaum Meat 
Co. krautuve, kur tarpe strei- 
kierių ir kompanijos agentų 
įvyko susirėmimas. >

Akinių gaminimo darbinin
kai iš lokalo 18845 veda strei
ką keliose vietose. Policija da
ro kliūčių pikietininkams. Uni
jos komitetas įteikė policijai 
protestą.

New Yorke organizuojasi 
Labor Party. E. Herrick, vals
tijos rinkimų kampanijos ve
dėjas sako, kad jau apie 100,- 
000 unijistų pasisakė už tą 
partiją. *

Vienu vakaru į Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimą įstojo 30 
jūrininkų. Vis daugiau darbi
ninkų supranta reikalą orga
nizavimosi. 

------
Lėktuvu atgabeno 16 mažų 

antilopų į Newarko orlaivių 
lauką. Iš čia jos bus pristaty
tos į New Yorko Bronx gyvu
lių ir žvėrių daržą. Jos atga
bentos iš Wyomingo.

S. J. B.

Išbandė Naujas Kanuoles
Amerikos imperialistai iš

bandė naujas priešorlaivines 
tricolines kanuoles. Laike iš
bandymų buvo ir Jungt. Vals
tijų prezidentas Rooseveltas. 
Šios kanuoles į minutę gali 
iššauti po 25 šūvius. Naujos 
kanuoles ne tik greitai šaudo, 
bet ir didelę jėgą turi. Kol kas 
nedaug dar apie jas spaudoj

i'

Moterys Meškeriotojos

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 pianų iš- 
dirbimo. Ateitis labai gera. Vietą 
parduosiu pigiai. Atsišaukite po se
kamu antrašu: 130-16 94th Avė., ir 
131st St., Richmond Hill, N. Y.

(190-197)

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

j Tel. Evergreen 8-8520

VARPO KEPTUVE

Vis tos moterys! “Jos vi
suomet kaltos”, šį kartą svai
ginamųjų gėrimų vertelgų fe
deracija ašaroja, kad moterys 
saliūnuose, įrėmę francūziškus 
kulnelius J bresinę baro pako
ją, vylioj a vyrus.

Moters, stovinčios prie ba
ro, malonią šypsą pastebi vie
nišas vyras. Visų pirma jis 
pasiūlo jai išsigerti ir. . . Val- 
stijinis degtinės inspektorius, 
pastebėjęs, padaro nesmagu

Charles’ Up To-Date BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OEJC

KIRPIMAS

SKUTIMAS J f) C

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

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 jsitSmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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