
LANDON - HEARST
Fašistas Hearst Diktuoja 
Politiką Republikonų Kan

didatui į Prezidentus

Prez. Roosevelto ministe- 
ris Ickes savo radio kalboj 
pereitą ketvirtadienį aikš
tėn iškėlė raštiškus patvar
kymus, kokius Hearst‘as, 
fašistinių laikraščių leidė
jas, davė Al. Landonui, re
publikonų kandidatui į pre
zidentus. Tie patvarkymai 
yra įrodytas dokumentas, 
kuris buvo atsidūręs ir teis
me III. valstijoj. Ten Hear- 
stas sako, kad Landon rin
kimų vajuje turėtų kuo ma
žiausiai kalbėti; kiti repub
likonų vadai, girdi, privalo 
taipgi žiūrėt, kad Landon 
daugiausia laikytų liežuvį 
už dantų, nes jis gali išsi
plepėti ir tuo būdu duoti de
mokratam argumentų prieš 
patį Landoną.

Taigi Hearstas ne tik no
minavo fašistą Landoną į 
prezidentus; jis diktuoja ir 
jo rinkimų vajui. O jeigu 
Landon būtų išrinktas pre
zidentu, tai Hearstai taptų 
tikraisiais Amerikos valdo
vais.

Katalikų Dvasiškiai Ža
da Išvien su Hitleriu 
Kovot Prieš Komunizmų

BERLYNAS. — V aka r 
visose katalikų bažnyčiose 
kunigai laike pamokslų 
skaitė parapijonams bendrą 
Vokietijos katalikų vysku
pų pareiškimą, šaukiantį 
neatlaidžion kovon prieš ko
munizmą. Tuom jie sudarė 
bendrą frontą su Hitleriu 
prieš raudonuosius.

Savo pareiškime vyskupai 
sako, būk krikščionija, ypač 
katalikų bažnyčia esanti 
“tikriausias ginklas” prieš 
komunizmą. Jie daugiau
sia pasitiki, kad Vokietija 
atmušianti bolševizmo pavo
jų iš rytų ir vakarų, ir pri
žada ištikimybę Hitlerio 
valstybei. Vyskupai turį 
vilties, kad tuo būdu ne tik 
Vokietija būsianti apsaugo
ta nuo komunizmo, bet jai 
vadovaujant “būsiąs išnai
kintas komunizmas ir kito
se šalyse.”

Sykiu vyskupai skundžia
si, kad naziai be pagrindo 
varžo kataliku bažnyčią bei 
jos organizacijas.

Tas vyskūnų manifestas 
taip patiko Hitleriui, kad jis 
tuoj aus sustabdė visas by
las, kurios buvo užvestos 
prieš katalikų kunigus bei 
vienuolius už jų “priešgam- 
tiškas” paleistuvystes ir už 
pinigų šmugeliavimą iš Vo
kietijos į užsienius.

Medis Keturis Syk Per 
Metus Mainąs Lapus

‘ CALCUTTA, Indija. — 
Prie gelžkelio stoties Nil- 
phamari yra senas medis, 
kuris keturis sykius per me
tus maino savo lapus. Vie
niems nukritus, atauga kiti 
lapai, vis skirtingo pavidalo 
negu pirmesnieji. Moksli
ninkai pradeda tyrinėti šį 
nepaprastą gamtos reiškinį.

TOKI O.—Nepaprastai 
smarkus viesulas Korėjoj, 
Japonijos kolonijoj, užmu
šė bei prigirdė staiga iš 
krantų išvarytose upėse 
200 iki 400 žmonių; sunai
kino šimtus namų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Užsieninė Politika ir 
Taikos Išlaikymas

PRANCŪZAI REIKALAUJA PERLEIST SSRS 
ARMIJĄ PER LENKIJĄ, JEI HITLERIS 

UŽPULTŲ FRANCI JĄ AR SOVIETUS
Radio Kalba Drg. Earl Browderio, Amerikos Komunistų 

Partijos Kandidato į Šalies Prezidentus
LENKIJA NUSIGANDUS PADVIGUBINTOS NAZIŲ 

ARMIJOS; NORI PRANCŪZŲ TALKOS

Naziai Ruošiasi Nau
jai Skerdynei Europoj
Sovietų Spauda Ra b, Jog Ar t i naši Laikas, Kad Naziai 

Pradės Vykdyt 1 [ tlerio Žudynių ir Grobimo Programą
Drg. Earl Browder, Ame

rikos Komunistų Partijos 
kandidatas j prezidentus, 
praeitą penktadienį vakare, 
kalbėjo per NBC radio apie 
‘^Užsieninę Politiką ir Tai
kos Išlaikymą.” Be kitko, 
nurodė, kad Amerika juo 
greičiau būtų c įvelta j kokį 
fašistiniai-imperialistinį ka
rą, jeigu būtų išrinktas pre
zidentu Hearsto-republiko- 
nų kandidatas, fašistas Alf. 
Landon. Drg. Browder sa
kė:

“Gręsmingas karo šešėlis 
kybo virš viso pasaulio. Ka
ro šunes darosi vis drąses
ni, ir gauja, vadovaujama 
Hitlerio, Mussolinio ir Japo
nijos militaristų, yra pasi
ruošus sugriauti pačią civi
lizaciją, beprotiškai jiems 
besistengiant įamžinti savo 
viešpatavimą ir užkariaut 
pasaulį.

“Dar tik šį pirmadienį 
Hitleris sudrebino pasaulį, 
padvigubindamas savo ar
miją ir tuoj pastatydamas 
ją ant karo papėdės.

“Japonijos militaristai už
kariavo Mandžuriją, drasko 
Chiniją ir planuoja pasi
grobt Filipinus ir išstot ka- 
ran prieš Jungt. Valstijas. 
Italijos fašistai išžagė Ettii- 
opiją; Hitleris su milžiniš
kais savo prisirengimais ka
rui nuolat grasina mažo
sioms Europos tautoms ir 
Sovietų Sąjungai.

“Bet, deja, iki šiol nebu
vo gana nasioriešinimo 
tiems užpuolikiškiems jų 
veiksmams. Kadangi taiką 
remiančios jėgos pasaulyj 
nėra susivienijusios, tai fa
šistai daro vis drąsesnes, 
nachališkesnes karo provo
kacijas.

“Per kelias paskutines 
savaites, mes matėme, kaip 
kiekvienos šalies fašistai at
virai rėmė Ispanijoj sukilu
sius fašistus prieš demok
ratiniai išrinktą valdžią. 
Ten liko paaukota jau de- 
sėtkai tūkstančių nekaltų 
žmonių gyvybių todėl, kad 
Mussolinis ir Hitleris aprū
pino sukilėlių samdinių ar
mijas ginklais, lėktuvais ir 
pinigais.

“Jei taikos jėgos visame 
pasaulyje nesusitelks į vie
ną; jeigu jos neišbudavos 
nepralaužiamą pasipriešini
mo sieną prieš fašistus kare 
rengėjus, tai greit mirtis ir 
barbarizmas pradės skrai
dyti padangėmis, kai fašis
tai paleis naikinimo lietų iš 
savo bombinių orlaivių, tu
rinčių visus masinio naikini
mo ir žudymo įtaisus, ko
kius tik galima įsivaizduoti.

“Prezidentas Rooseveltas 
taipgi parodė, kad jis su
pranta, jog artimai gręsia 
antras pasaulinis karas, 
kuomet jis pasakė: ‘Mes tu
rime atsiminti, jog kol ka
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ras gyvuoja ant žemės, tol 
bus pavojus net labiausia 
taikos trokštančiai šaliai 
būti įtrauktai j karą.’ (čia 
jis mintyj turėjo Jungtines 
Valstijas.)

“Viso pasaulio tautos 
trokšta taikos. O kad išlai
kyt taiką, mes turime paža
boti minimus karo rengėjus, 
tarp kurių yra ir ‘mūsų’ 
hitleriukai, kaip kad Hears
tas ir Liberty Lygiečiai.

“Geros intencijos ir pasi
baisėjimas karu nesustab
dys fašistų. Mes negalime 
atsišaukti j tokius žmones, 
kurie ties nieku neapsisto- 
ja; negalime atsišaukti į 
gengsterius, kurie žudo sa
vo priešininkus ir tūkstan
čiais grūdžia'juos į koncen
tracijos stovyklas. Tik 
veiksmai, tikri veiksmai už 
taiką tegalės sustabdyt jų 
briovimasi karan. v

“Prezidentas Rooseveltas 
laikosi įsikibęs vadinamos 
bepusiškumo politikos (kuri 
skelbia, kad Amerika turin
ti laikytis nuošaliai, atsitve
rus nuo kitų valstybių). Bet 
tokia politika vien tik pa
drąsina fašistinius užpuoli
kus. Tai šitokia neva bepu
siškumo politika prisideng
damas Hearstas remia Vo
kietijos ir Italijos fašistus, 
demagogiškai š a u kdamas, 
kad Amerika turinti laiky
tis visai nuošaliai nuo kitų 
kraštų.

“Hearstas savo laikraš
čiuose užsipuldinėjo Angli
jos valdžią todėl, kad jinai 
nesusideda su Mussoliniu ir 
Hitleriu užpulti Franciją ir 
Sovietų Sąjungą. Jis varo 
begėdiškiausią propagandą, 
kad Jungtinės Valstijos vi
su savo svoriu palaikytų 
Hitlerį, Mussolinį ir kitas 
fašistų diktatūras. Hearsto 
rėmimas karo rengėjų yra 
dalis jo plano įsteigti fa
šistinę diktatūrą ir šioj ša- 
lyj-

“Hearstas savo laikraš
čiuose kaltina Roosevelto 
valdžią, būk jinai ‘komunis- 
tina’ Ameriką, jis veda ba
taliją prieš komunizmą, 
kaip ‘žmogaus ir dievo 
priešą.’ šitokia taktika yra 
visur naudojama pirmame 
fašizmo kilimo laipsnyje. 
Būtent šitokia propaganda 
buvo varoma Vokietijoj 
pirm Hitleriui paimant val
džią į savo rankas. Kaip 
tik šitokia propaganda bu
vo priruoštas ir fašistų su
kilimas Ispanijoj.

“Sumetimai gaivalų, atsa- 
komingų už šią propagandą, 
tolesniame josios logiškame 
išsivystyme, reikalautų pa
naikint pasekmes ateinančių 
rinkimų, jeigu rinkimai iš
eitų nepalankūs tų gaivalų 
reikalams.

(Tąsa 4-tam Pusi.)

V A R Š A VA.—Lenkijos 
armijos vyriausias inspek
torius generolas Ed. Rydz- 
Smigly išvyko į Paryžių su 
Lenkų generalio štabo gal
va ir kitais augštais kari
ninkais.

Jie pasirinko važiuot il
gesniu keliu per Austriją, 
idant išvengt kelionės per 
Vokietiją.

Lenkijos politikai mato 
savo kraštui pavojų nuo 
antra tiek padidintos Hitle-

NAZIŲ - MUSSOLINIO 
BENDRA BATALIJA 
PRIES KOMUNIZMĄ
VENECIJA, Italija. — 

Atvažiavo Hitlerio propa
gandos ministeris Goebbels 
ir slapta tariasi su Mussoli
nio spaudos ministerial Dino 
Alfieri, kaip suvienytomis 
fašistų jėgomis sunaikint 
komunistinį judėjimą.

ROMA. — Pranešama, 
kad pats Mussolinis seka
mą mėnesį važiuosiąs pas 
Hitlerį. Suprantama, kad 
jiedu apdirbinės planus ka
rui prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš komunistinį judėjimą 
ne tik savo šalyse, bet ir už
sieniuose.

Ispanijos Fašistai
Bombarduoja Madridą j tinsi Areštu Norvegijoj

Trockį Padėjo Po Fak-

MADRID. — Sukilėlių fa
šistų lėktuvas dar pirmą 
kartą rugp. 29 d. bombar
davo patį Madridą, Ispani
jos sostine, sužeisdamas 17 
žmonių. Trimis pirmesniais 
atvejais fašistai lakūnai mė
tė bombas tik ant priemies
čių.

SEVILLE. — Fašistų ko- 
mandieriai sako, kai “paim
sią” miestą Talaverą de la 
Reina, tai jau turėsią “at
virą kelią” į Madridą; bet 
patys pripažįsta, jog atimt 
Talaverą iš respublikos gy
nėjų tai labai sunkus dar
bas. Fašistai giriasi, būk 
šioj srityj jie pagrobę iš 
respublikiečių 10 kanuolių 
ir 150 kulkasvaidžių.

IRUN. — Ispanų Liaudies 
Fronto kanuolės iš Guadalu
pe forto smarkiai bombar
duoja fašistų pozicijas ir 
tuo būdu užkerta kelią faši
stų artilerijai išnaujo ,pra
dot bombarduot Iruna, 
Liaudies Frontiečių tvirtu
mą.

Vatikanas. — Sergąs ir 
labai silpnas esąs popiežius 
Pius iš rūpesčio del Ispani
jos. Mato, kad fašistam ten 
ne taip sekasi, kaip jis tikė
josi.

no armijos. Jie sako, kad 
Lenkija norinti artimesnės 
apsigynimo sutarties su 
Franci j a. Lenkų vyriausy
bė tikisi gauti $75,000,000 
paskolos iš Francijos geres
niam Lenkijos apsiginklavi
mui. Bet yra suprantama, 
jog Franci ja, iš savo pusės, 
reikalauja, kad Lenkija su
tikiu perleisti per savo žemę 
Sovietų armijas, jeigu Hit
leris pradėtų karą prieš 
Franciją ar Sovietų Sąjun
gą.

SSRS REIKALAUJA 
IŠVYT TROCKĮ IŠ 

NORVEGIJOS
MASKVA.—Sovietų val

džia rugp. 29 d. oficialiai
pareikalavo, kad Norvegija 
ištremtų L. Trockį. Sovie
tai nurodo, kad, begyvenant 
Troekiui Norvegijoj, pagal 
jo komandą buvo sudaryta 
eilė sumoksiu išžudyt So
vietų vadus, ir to sėkmėje 
jau nušautas S. Kirov, Le
nin si rado komunistų vadas.

S c vietų vyriausybė per- 
spėjo Norvegiją, kad jeigu 
jina: ir toliaus laikys tero
ristą Trockį, tuom galės pa
keriu draugiškiems santi- 
kiams tarp tųdviejų šalių.

OSLO, Norvegija. — Po 
tro jkistų bylos Maskvoj, 
Norvegijos valdžia griežtai 
paidkalavo, kad jis visai 
sus Laikytų nuo savo “ket
virto” internacionalo propa
gandos ir kurstymų kitose 
šalyse. Jis noroms neno
romis buvo priverstas prisi
pažint, jog susirašinėjo su 
savo sėbrų grupėmis užsie
niuose.

Kadangi pasirodė, jog jis 
ir toliau nesusilaikys nuo to
kios veiklos, todėl Norvegų 
valdžia Trockį su pačia in
ternavo, t.y. paėmė po fak
tini! areštu ir įsakė dviem 
jo sakretoriam išsikraustyt 
iš Norvegijos.

Nesenai Trockis suplana
vo, kad pas jį ateitų neva 
kratą daryt keli Norvegijos 
fašistai. Tuom norėjo pa
sigausint, būk esąs “didelis 
fašizmo priešas ir tikras re- 
vol ucionieriuš.” Iš tų fa
šistų ir Trockio teismiško 
pei klausinėjimo, tačiaus pa
sirodo, kad tai buvo jo ble
fas.

Sovietų vyriausybė reika
lauja, kad Norvegija iš
tremtų Trockį, idant jis ne
galimų pačioj Sovietų šalies 
pašonėj daryti žmogžudiš
kus sumokslus prieš Sovie
tų vadus.

MASKVA. — “Mviestija” 
ir kiti Sovietų sp.udos or
ganai persergsti, <id Hitle
ris tiesioginiai rucšiasi ka
rui prieš Sovietų Sąjungą, o 
tatai reiškia, kad išsivysty
tų nauja visa-pasaulinė 
skerdynė. Nazių intencijas 
parodo naujų jų riksmai 
prieš neva “karo pavojų iš 
Rusijos pusės.” Tais riks
mais, kaip kokia skraiste, 
hitlerininkai tik Lundo pri
dengti savo pris Dengimus 
užpulti Sovietus.

Vokietija ne tik baigia 
J ginkluotis nuo kojų padų 
iki viršugalvio. N azių val
džia kraunas karui milžiniš
kus sandėlius maisto. Tiek 
daug valgių produktų sude
da į karinius sande liūs, kad 
šalies gyventojai 5 ra varo

Sovietai Statosi 5,000
Lėktuvą per Metus

PARYŽIUS. — Sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjung >s, fran- 
cūzas orlaivių iržinierius 
Louis Breguet rurp. 29 d. 
pranešė, kad Sovietai šie
met pasistatys 5,9)0 lėktu
vų. Vienas jų fabrikas kas
dieną pabudavoja po ketu
ris bombininkus, galinčius 
nuskristi po 248 1:1 /lias per 
valandą. Soviet 1 orlaivių 
gamyboj dirba 29'1,000 as
menų.

Breguet buvo na -ys f ran- 
cūzų technikinės misijos, 
pasiųstos į Sovktus. Jis 
parvežė gerą a t s a k y mą 
priešams tarpsavi i §s pagel
bos sutarties tar 3 Franci
jos ir Sovietų Sajų r gos. Jie, 
mat, pasakojo, bū < Sovietai 
menkai tegalėtų c'i. ot Fran- 
cijai pagelbos, jei y 1 ją Hit
leris užpultų.

Ispanų Darbininkui Pasibu- 
davojo 20 Kariu i į Trokų 

Fordo Fabrike Ba celonoj
BARCELONA, Ispanija. 

Laikinai užimtame ameriki
niame Fordo au. omobilių 
fabrike Barcelon j 5 darbi
ninkai pastatė ‘ ( didelių 
stipriai šarvuotų ir ginkluo
tų trokų ir padova tojo juos 
vietinės provincijos Katalo- 
nijos prezidentui L lis Com- 
paniui, idant jis tu<»s trokus 
panaudotų karui *rieš suki
lusius Ispanijos fašistus.

Lenkų Mainieriai It imejo
6 Dienų Bad) Streikų

BEUTHEN. Lukų Šile- 
zija. —.300 Lenkijos mai- 
nierių, šešias die r as badu 
ir troškuliu išstre i'.cavę po
žemyje, neišeidami iš kasy
klos, laimėjo kovą iž atmo- 
kėjimą jiem užviT tų algų. 
Kompanija prizai i jo dali
mis atmokėt tas serai jų už
dirbtas algas.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

mi linkui alkio ir bado.
GENEVA. — Sovietų Są

junga reikalauja, kad Tau
tų Lyga taip pataisytų savo 
įstatus, idant šalys, turin
čios tarpsavinės pagelbos 
sutartis, galėtų tuojaus pa
naudoti karines priemones, 
jeigu kas pradės karą prieš 
vieną bei kitą iš taip susi
tarusių šalių. Čia ypač nu
matoma tuojautinis Sovietų 
ir Francijos atsakymas gin
klais, kaip tik Hitleris pra
dės karą.

Hitleris savo “knygose” 
aiškiai išdėstė nazių kariš
ko grobimo programą. So
vietų spauda nurodo, jog jis 
dabar atranda, kad jau ar
tinasi laikas pradėt tikru
moj vykdyt tokią savo pro
gramą.

12,000 Ethiopą Užpuolė 
Italus Addis Ababoj
ROMA. — Valdiškomis 

žiniomis, rugp. 26 d., 12,000 
ginkluotų ethiopų staiga už
puolė Italijos karius Addis 
Ababoj, Ethiopijos sostinėj.

Italai giriasi užmušę 200 
ethiopų, o iš italų pusės, 
girdi, težuvę tik 15 ir likę 
sužeisti 40.

Entuziastiškai Priėmė
Sov. Atstovą Madride
MADRID. — Ispanijos 

prezidentas M. Azana labai 
nuoširdžiai ir džiaugsmin
gai priėmė pirmąjį Sovietų 
Sąjungos atstovą Ispanijai, 
Marcelį Rosenbergą. Savo 
kalboj prez. Azana išreiš
kė gilią pagarbą Sovietų 
Sąjungos žmonėms ir taip
gi Ispanijos Komunistų 
Partijos pavyzdingai kovai 
prieš fašistus. Jis gėrėjosi 
Ispanijos komunistų vienin
gumu, organizuotumu ir jų 
galinga intaka plačiose liau
dies miniose.

Socialistų ir kairiųjų res
publikiečių laikraščiai šia 
proga atžymėjo Sovietų 
draugiškumą Ispanijos liau
džiai.

James Casey Išmestas iš 
Amerikos Komun. Partios
NEW YORK. — Komu- x 

nistų Partija išmetė iš savo 
eilių James Casey, buvusį 
“Daily Workerio” vedėją 
todėl, kad jis, norėdamas
pabėgt iš Partijos, bjauriai 
apšmeižė jos politiką šieme
tiniuose rinkimuose. Casey 
tariamoj savo rezignacijoj? 
išvadino Kom. Partijos po
litiką “veidmainiška,” būk 
tai “vedančia savo narius 
balsuot už Rooseveltą.”
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“Europos Ethiopija”
Tokiu vardu Ispanijos socialistų vadas, 

Indalecio Prieto, pavadino šių dienų Is
panijos respublika, kurią fašizmas ban
do sunaikinti. Italijos fašizmas, sunaiki
no Afrikos Ethiopijos nepriklausomybę, 

r o dabar Italijos, Vokietijos ir Portugali
jos fašizmas naikina Ispanijos respubli
ką, nurodo socialistu vadas.

į
Prieto teisingai kritikuoja FranCijos 

Liaudies Fronto valdžią del to, kad ji ne
duoda jokios pagelbos respublikos šali- 

i ninkams. Kiek laiko tam atgal, Ispani- 
, jos dešiniųjų valdžia (pereitais metais) 

padarė komercinę sutartį su Francijos 
valdžia. Einant ta sutartimi, Ispanija 
turi kas met pirktis iš Francijos tam tik
rą kiekį ginklų ir amunicijos. Bet da- 

l bar, kai tie ginklai respublikos šalinin
kams labai reikalingi, Francijos Liaudies 
Fronto valdžia atsisako parduoti ir tą 
kiekį, kuris nusakomas sutarty j, padary
to j netgi ne dabartinės Ispanijos val- 

į džios!
Ištikrųjų, tai daugiau negu keistas rei

škinys! Mes jau kelis kartus nurodėme, 
kad Blumo valdžia pati sau žabangus 
stato, atsisakydama gelbėti Ispanijos res
publikos šalininkams. Nes jeigu fašistai 
Ispanijoj laimėtų, tai tas labai skaudžiai 
atsilieptų ir ant pačios Francijos demok
ratijos.

į Susirgo del Nepasiekto Tikslo
Pranešimai sako, kad Vatikano papa 

Pijus XI smarkiai susirgo ir jau nebe
galįs vaikščioti. Girdi, tai pasėkos to rū
pesnio, kurį katalikų galva parodė del Is
panijos padėties.

Labai galimas daiktas. Papa, matyti, 
tikėjosi, kad Ispanijos fašistai, jo ir vi
sos dvasiški jos palaiminti, kaip bematant 
sunaikins respubliką ir įsteigs fašistinę 
tvarką, kur katalikų dvasiški ja galės po
navo ti kaip ponavo j o ant Ispanijos liau
dies. Bet taip kol kas neatsitiko. Res
publikos gynėjai atmušė fašistų ir kuni
gijos puolimus ir dargi atėmė iš pastaro
sios nemažai paslėptų pinigų bei kitokio 
turto.

L- Tos žinios, na, ir krečia Vatikano senį, E sargdina “dievo įpėdinį.”
-
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11 N e pat alke
Minėdama LDS prezidento raportą, 

duotą Trečiajame LDS Seime, “Tė
vynė” paima tą vietą, kurioj kalbama 
apie išleidimą laimėjimui tikietukų, kad 
paturtinus LDS Lėšų Fondą. Dėlto SLA 
organas išrėžia komunistams pamokslą, 
būk, girdi, jie džiaugiąsi' SLA nelaimė- 

Kįlflis, o savų nematą.
H “Mūsų Susivienijimui,” užbaigia “Tė

vynė,” “dar nereikėjo lioterijos būdu savo 
fondus papildyti. Jei mūsų Susivieniji
mą tokia nelaimė ištiktų, tai komunistų 

audos leidžiamas perkūnijas į jai ne
patinkamus SLA veikėjus girdėtų dangus 
r pragaras.”

Tas, kuris^ virš minėtus žodžius rašė, 
mano labai "gudriai pasakęs, bet nieko 
toliau nuo tiesos. SLA nariai lėšų fon- 
dan moka penkiais centais į menesį dau
giau, negu LDS nariai. Mokestys pakel

tos buvo prieš virš du metu. Ir jos bu
vo pakeltos be jokių nepaprastų išlaidų, 
kokias, sakysim turi LDS. Darbininkų 
Sušivieniįimas išleido paminėtus tikietu- 

k kus tam, Kad padengus nepaprastas išlai- 
Vdas, susidariusias įsiregistruojant Mass.

Pa. valstijose, o be to, padengiant tas
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lėšas, kurios susidarė del bylos su SLA 
Worcesteryj.

Kuomet SLA pakėlė savo nariams duo
kles po penkis centus į mėnesį, tai SLA 
neturėjo nei vienos panašių problemų. 
Jis pakėlė duokles, nes negalėjo Lėšų 
Fondas padengti paprastų t. y., rutiniš- 
kų organizacinių išlaidų.

Jei “Tėvynei” būtų rūpėjęs bešališku
mas, apie kurį p. Vitaitis tiek daug mėg
sta kalbėti, tai ji būtų tą viską pažymė
jusi.

Reakcininkai Vyrauja
Bostone šiuo tarpu tęsiasi American 

Bar Assaciation (Amerikos Advokatų 
Sąjungos) suvažiavimas. Visa eilė pa
žangesnių klausimų jame atmesta. Pa
vyzdžiui buvo pasiūlyta užgirti vaikų 
darbą limituojantis konstitucijos patai
symas, kurį remia prez. Roosevelt ir visa 
eilė kitų nacionalių figūrų. Atmestas 
233 balsais prieš 109. Pasiūlyta tyrinė
ti Mooney-Billingso bylos reikalas. Taip
gi atmesta. Kiekvienu pažangesniu klau
simu advokatų suvažiavimas atsistojo 
konservatyvėj pusėj.

Jau senai buvo žinoma, kad Am. Ad
vokatų Sąjungą valdo reakcininkai. Šis 
suvažiavimas tą patvirtino. Suvažiavi
me vyravo Morgano advokatas John W. 
Davis ir kiti jam panašūs stambiųjų kor
poracijų advokatai.

Vis Neįsileidžia i
Jau net ir republikonų “Herald-Tri- 

bune” mano, kad Anglijos parlamento 
narys, Gallacher, turėtų būti įsileistas į 
Jungt. Valstijas. Žinoma, republikonų 
laikraštis taip sakydamas, turi galvoj tą 
faktą, kad neįsileidimas Gallacherio į 
Ameriką, “eina jam naudom” Girdi, šis 
jaunas komunistas tuomi turi progą pa
sigarsinti, o jei būtų įsileistas, niekas 
apie jį nei nežinotų.

Mums nesvarbu, kokiais sumetimais 
republikonų organas pataria valdžiai įsi
leisti Anglijos darbininkų klasės veikėją 
ir parlamento narį. Svarbu tai, kad Gal
lacher būtų įsileistas. Dėlto reikia kla
binti valstybės departmento duris, rei
kalaujant atidaryti d. Gallacheriui Jung
tinių Valstijų duris.

Savotiški Kurijozai
Tūlas Jos. ir Ona Vilkaičiai, iš Mont- 

realio, Kanados, rašo “Keleivyj” atvirą 
laišką Juozui Tysliavai, “Vienybės” re
daktoriui. Laiške randame sekamų ku- 
rijozų. ________

Ar atsimeni 1934 metą 7 rugsėjo dieną? 
Kažin iš kur gavęs mūsų adresą, atvažiavai 
pas mus į Montrealą. Mano moteris tik 
vieną dieną prieš tai buvo parvežta iš Royal 
Victoria Hospitalio po sunkios operacijos. 
Aš turėjau samdyti net dvi tarnaites, kad 
prižiūrėtų ligonę ir palaikytų švarą na- 

, muose.
O kaip tamsta tada elgeisi?
1. Ligonei dar sunkiai sergant, tik ką iš 

po peilio, rūgojai su piktumu prie jos, 
kad nėra kam tau kelines išprosyt.

2. Prašei spirito plaukams. Mano įna
mis, Juozas Šarkis, paklausė, kam spiritas 
reikalingas. Atsakei, kad spiritu suvilgyti 
plaukai labai gražiai stovi.

3. Mūsų telefonas privatinis, šokai, kad 
reikia į Torontą paskambinti — long dist
ance. Mano moteris sirgdama pasišaukė 
mane ir sako: neduok šaukti long distance. 
Sako, tegul pirma pašaukia centralinę ir pa
klausia, kiek į Toronto skambinti kainuos; 
tegul pirma užsimoka ir paskui kalba. Taip 
ir buvo. Centralinė p asakė, kad iš Montrea- 
lo į Toronto telefonu kalbėti kainuoja 1 do
leris.

4. Sakai, pažičyk viršutinius marškinius. 
Mano įnamis Šarkis atsakė: mūsų marški
niai tau netiks — nusipirk naujus.

5. Pagalvių užvalkalus, kurie, kaip sve
čiui, buvo parinkti geresni, sudirbai kažin 
kokiu raudonu dažu, kad reikėjo chemika
lais valyti, o paskui skalbti.

Toliau:
Atsimink, kad tu nesi mūsų giminė, nei 

draugas, nei pažįstamas, todėl mano žmona 
ii’ šiandien kalba, kad už šeptynes dienas 
buvimo tu turėtum jai užmokėti nors po do
lerį už dieną.

Kažin ką dabar “Vienybės” Juozas da
rys?

Mūsų Organizacinės 
Problemos ir Kadrų 

Auklėjimas
j A. Bimba

/(Pranešimas Lietuvių Ko- 
/munistų Nacionaliam Suva
žiavimui, Rugpjūčio 21-22 

, dienomis, 1936, Rochester, 
<_/ N. Y.)

‘ -

Draugės ir Draugai!
Komunistų Partijos Lie

tuvių Centro Biuras jau se
nai galvojo apie sušaukimą 
plataus, apimančio višą mū
sų judėjimą, visos šalies lie
tuvių komunistų suvažiavi
mo. Tačiaus tam tikros kliū
tys trukdė tą mūsų p'asimo- 
jimą. Tik dabar, Komunis
tų Partijos 9-tos konvenci
jos tarimu, šis reikalas ta
po neatidėliotinas ir gali
mas pravesti gyvenimam 
Partijos devintoji konvenci
ja nutarė, kad ne | vėliau 
už dviejų mėnesių kiekvie
na kalbinė frakcija turi su
šaukti savo nacionalį suva
žiavimą, kurio tikslas būtų 
pritaikyti prie savo dirvos 
ir pravesti gyvenimąn kon
vencijos tarimus. Todėl šis

jiečiai tinkamai įvertino šį 
suvažiavimą. Daugelyje vie
tų draugai net susirinkimų 
nelaikė apdiskusavimui Su- 
v a ž i a v i mo dienotvarkės. 
Parašė, kad niekas iš jų ne
gali dalyvauti Suvažiavime 
—ar tai niekas negali išva
žiuoti, ar tai neturi pinigų 
kaštams padengti, ir tiek. 
Prisiėjo smarkiai pasibarti 
su draugais. Ypatingai ši
toks atsinešimas apsireiškė 
Naujosios Anglijos drau
guose.

Kaip ten nebūtų, draugai, 
suvažiavimas įvyksta. Ma
nau, kad jis bus svarbus ir 
rimtas, žinoma, priklausys 
nuo suvažiavusių draugų. 
/^Paprastai, panašiuose su
važiavimuose bei konferen
cijose Centro Biuras išduo
davo vieną platų raportą, 
apimantį visą mūsų veiklą 
ir visus reikalus. Šį sykį nu-

suvažiavimas ir įvyksta.
Centro Biuras prie šio 

suvažiavimo ruošėsi* gana 
senai ir rūpestingai. Buvo 
smarkiai agituojamos frak
cijos ir draugai, kad Suva
žiavimo reikalus svarstytų 
rimtai ir energingai rengtų
si jame dalyvauti. Deja, ne 
visur mūsų draugai parti-

tarė vesti suvažiavimą kito
kioj formoj. Raportą pada
liname į kelias dalis bei 
klausimus ir paskyrėme 
draugus duoti trumpus pra
nešimus. Manome, kad ši
taip galėsime nuosakiau ir 
^rimčiau tuos klausimus ap- 
diskusuoti ir patys draugai 
rį kolonijų turės daugiau

Kas Remia Kom. Partiją Rinkimuose?
Komunistų Partijoj Rin

kimų Kampanijai finansi
nės pagelbos gavome nuo se
kamų draugų ir organizaci
jų:
“Drauge:—

“Čia rasite čekį apt $6, 
tai aukos surinktos ant 
knygelės $5 ir dar $1 auka 
nuo LDS 26 kuopos. Kaip 
matai, Bayonnės draugai 
remia mūsų klasės rinki
mus.

“Draugiškai,
“P. Janiūnas.”

•f

Iš Boston, Mass., drau
gas rašo:
“Gerb. Drauge:—

“Prisiunčiu $5, tai už 
kuponus paramai Komunis
tų Partijos Rinkimų Kam
panijos. Knygelė buvo ap- 
laikyta per LDS 62 puopą.

“Draugiškai,
“John Burba.”

Iš Bridgewater, Masš., 
atsiliepė^ du draugai. Štai 
jų laiškai:
“Drauge Šolomskai!

“Čia rasite čekį ant $5,
tai paramos Kom. Partijai 
Rinkimų Fondam ALDLD 
71 kuopa pasipirko už $3 
ir aš už $2 kuponų. Dar 
draugas Krance turi 2 kny
geles.

“Draugiškai,
“J. Katilius.”

Pora dienų vėliau gavome 
ir nuo drg. Krance sekamą 
laišką:
“Drauge Šolomskai!

“Čia rasite $10 vertės če
kį, tai Kom. Partijos Rin

)

kimų Kampanijai. LDS kuo- 
‘ pa nupirko už $5, kitus par
daviau aš ir drg. S. Kirslis. 
Mūsų kolonija jau sukėlė 
$15, taigi gera pradžia.

“Draugiškai,
“Geo. J. Krance.”

Draugai; iš Paly ra—Ri
verside, N. J., per d. A, 
Meškauską nuo ALDLD 132 
kuopos prisiuntė $5 už kny
gelės kuponus.

Jau pradėjo pasipirkti ir 
certifikatus. C e r tifikatai 

■ iki šiolei buvo negatavi, o 
dabar jau yra išduodami. 
Tai gražūs atmintini ženk
lai. Jie yra nemažo turinio 
su dd. Fordo ir Browderio 
paveikslais. Kas aukos ne
mažiau $1, tai gaus certifi- 
kata. v

Iš Springdale, Pa., ketu
ri draugai jau pasipirko. 
Štai jų laiškas: 
“Brangus Drauge:—

“Čia prisiunčiu $6 vertės 
čekį. Tai Kom. Partijos Rin
kimų Kampanijai. Prisiųs- 
kite mums 4 certifikatus; 
sekamai aukavome: Joe 
Chuplis $2; Joe Kaupas $2; 
K. Shukis $1 ir Benis Ber- 
sonas $1.

“Draugiškai,
“Joe Chuplis.”

i

C e rtifikatus išsiuntinėja 
Kom. Pa rtijos Rinkimų 
Kampanijos Nacionalis Ko
mitetas. Kaip tik mes gau
name aukas už certifikatus, 
tai aukotojams pasiunčiame 
paliudijimus, kad pinigai 
gauta, o aukotojų vardus ir 
antrašus perduodame’ tam 
KP komitetui ir certifikatai 
būna išsiunčiami.

Prašome darbuotis rinki
mų kampanijoj, nes laiko 
yra jau nedaug, šiuose rin
kimuose Komunistų Partija 
turi pasiekti plačiausias 
darbo mases ir smulkių sa
vininkų. Rinkite aukas, pir
kite certifikatus, platinkite 
guzikus ir kuponus iš kny
gelių !

D. M. šolomskas, 
Lietuvių Komiteto' Vedėjas, 

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

progos dalyvauti tose disku
sijose.

Kaip matote iš dienotvar- 
kio, pirmas mūsų suvažia
vimo klausimas yra mūsų 
organizacinės problemos ir 
Įkadrų auklėjimas.

Turime Didini Partijiečių
/ Eiles

J Noriu šį pranešimą pradė
ti su nelabai malonia pasta
ba, būtent, man atrodo, kad 
šis mūsų suvažiavimas turi 
pripažinti ir pabrėžti esan
čios padėties rimtumą, iš
plaukiantį iš silpnumo mūsų 
partijinių spėkų. Turime, 
draugai, pripažinti, kad lie
tuvių partijiečių skaičius 
yra pavojingai mažas, pa
lyginus su tuo masiniu lie
tuvių darbininkų judėjimu 
ir su tomis problemomis, 
kurios šiandien stovi prieš 
mus. Šis suvažiavimas, ma
no supratimu, turi mušti 
“trivogą,” turi duoti supras
ti visiems draugams, jog 
reikia j i e š k o t i išeities, 
reikia mestis darban, kad 
partijines eiles sustiprinti. 
Iš šio suvažiavimo turi iš
plaukti garsus atsišaukimas 
į tūkstančius mūsų simpati
jų, kad jų vieta mūsų parti
jos eilėse, kad partija juos 
kviečia į savo eiles. Jeigu 
šitos padėties suvažiavę 
draugai neįvertins, tai šis 
suvažiavimas neduos mūsų 
judėjimui tai, ko labiausia 
reikia.

Kiek tikrai šiandien Jung
tinėse Valstijose randasi 
lietuvių partijiečių, bus 
sunku pasakyt, nes regis
traciją pravesti nepavyko 
pilnai. Veikiausia bus apie 
šešis šimtus. Žinoma, yra 
tokių, kurie tiesioginiai vei
kia partijos vienetuose, at
ėję vyriausia per bedarbių 
tarybas ir nedalyvauja lie
tuvių masiniam judėjime. 
Tokių yra nemažai. Aš gi 
kalbu apie tuos lietuvius 
partijiečius, kurie darbuoja
si lietuviškoj revoliucinio 
judėjimo dirvoje. Manau, 
kad tokių neturime virš še
šių šimtų.

Tiktai Chicagoj ir Brook- 
lyne turime skaitlingesnes 
draugų grupes. Chicaga sa
kosi turi iki dviejų šimtų. 
Brooklyne turime iki šešių 
dešimtų—n ėda ugiau. Dar 
Detroite dalykai kiek geriau 
stovi—ten berods turime 
apie du tuzinu partijiečių.

Bet padėtis beveik visur 
kitur yra bloga. Štai tik ke
li pavyzdžiai: Clevelande, 
toj milžiniškoj lietuvių ko
lonijoj, neturime nė gero tu
zino partijiečių, Philadel- 
phijoj taip pat; Scrantone 
turime gal tik vieną ar du; 
Bostone apie devynius ir tt. 
Ar reikia daugiau pavyz
džių, kad parodžius padė
ties rimtumą? Ar reikia 
daugiau faktų, kad priverst 
draugus susirūpinti šia pa
dėtimi ?

Kodėl iš to išplaukia pa
vojus visam mūsų darbinin
kiškam judėjimui? - Todėl, 
kad mūsų masinių organi
zacijų pastovumą, vienybę 
ir revoliucingumą gali už
tikrinti tiktai veiklios par
tijiečių grupės, kurios siste- 
mačiai ir energingai prave
da tose organizacijose revo
liucinės partijos politiką ir 
liniją. Be tokių grupių toms 
organizacijoms, tam visam 
masiniam judėjimui grūmo
ja susilpnėjimas, ištižimas, 
atšalimas. Kas to nesupran
ta, tas nesupranta revoliu
cinės partijos rolės klasių 
kovoje.

v Kur dingo tie tūkstančiai 
lietuvių revoliucinių darbi
ninkų, kurie septyniolika 
metų atgal buvo Lietuvių 
Socialistų Sąjungoje? Ar 
jie sugrįžo atgal į partijas? 
Ar jie visi išsibraukė iš 
d a r b i n inkiško judėjimo? 
Reikia storai pabrėžti, kad 
tas neatsitiko. Tie draugai 
pasiliko Komunistų Parti
jos simpatikais ir- šiandien 
yra susispietę į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugiją.
/ Centro Biuras keliais at
vejais bandė pravesti vajų 
gavimo naujų narių parti
jai. Prieš šį suvažiavimą 
paskelbėme tokį vajų. Ragi
nome draugus darbuotis. 
Kokios pasekmės? Labai 
mažos. Tik vienur kitur po 
vieną kitą naują narį laimė
ta.
/ Kodėl mūsų partijines 
spėkos neauga taip, kaip tu
rėtų augti? Kodėl mažai 
gaunam naujų narių? Ko
dėl, pagaliaus, įstoję parti- 
jon lietuviai darbininkai ne 
visi laikosi? Savo atsaky
mus, draugai, bandykite su
formuluoti laike diskusijų. 
Aš matau sekamas priežas
tis:
v 1. Pačių partijiečių apsi
leidimas, nesisteng imas 
traukti darbininkus į parti
ja-
1 2. Centro Biuro nepajėgi
oms sužadinti draugus į tą 
darbą. Neigi spėkų turime 
centre vedimui paties Biu
ro darbo taip, kaip jis turė
tų būti vedamas. Turite, 
draugai, žinoti, kad Centro 
Biuro sekretorius savo par
eigas bando atlikti • tiktai 
nuliekamu laiku, kad jis tu
ri įdėti pilną laiką į redak
cijos darbą taip, kaip, ir ki
ti redaktoriai. Nuo to ken
čia visas Biuro darbas ir 
būsimas Centro Biuras tu
rės šitą padėtį pakeisti.
< 3. Likvidavimas veiklos 
komunistų vardu. Tai bene 
bus viena iš svarbiausių 
priežasčių. Mes išnykome iš 
veikimo arenos. Kasdien 
veikia viešai, dalyvauja vi
suomenės gyvenime masinių 
organizacijų kuopos, drau
gijos, chorai, kliubai ir tt., 
bet niekur nesigirdi viešos 
komunistų veiklos — savo 
vardu, kaipo organizacijos. 
Kiek jūsų mieste komunis
tai savo vardu sušaukė ma
sinių susirinkimų, surengė 
koncertų, vakarienių, išva
žiavimų? Kiek išplatino li
teratūros ir tt? Labai ma
žai. Aš statau klausimą, ar 
gali gyvuoti ir net dar bu
joti organizacija, kuri jo
kios savo vardu masinės 
veiklos neparodo?

Šita padėtis, mano su
pratimu, po šio suvažiavimo 
turi būti likviduota. Visur 
komunistai turi pradėti sa
vo vardu viešai ir energin
gai veikti.
^4. Abelnas lietuvių masių 

apsenimas. Tas atsiliepia. 
Tačiau būtų klaidinga ir pa
vojinga prieiti prie išvados, 
kad dirva jau išsisėmus, kad 
naujų narių jau nebegalima 
gauti. Narių partijai mes 
dar galime gauti atvykusių 
iš /Lietuvos lietuvių eilėse. 
\/5. Stoka agitatorių ir pro-t 
pagandistų. Vėliau kalbėsi
me apie kadrų auklėjimą, 
todėl šį klausimą čia taip ir 
palieku, tik atžymėjęs, jog 
tai yra viena iš priežasčių, 
kurios trukdė mums išvys
tyti plačią kampaniją už 
gavimą partijai naujų na
rių.

(Tąsa bus)
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£ M EN AS
Pamylėjau.. . .

Pamylėjau rausvą dangų, 
Kaip radastos puošnų žiedą, 
Ir širdis džiaugsmu man kaista, 
h’ vilčių vežimai rieda.

Pamylėjau plačią jūrą,
Jos bangų slaptingą bylą, 
Ir stebiuos, kad ji per amžius 
Vis taip ūžauja—netyla.

Pamylėjau rudens vėją,—
Jis neleidžia žmogui snausti,— 
Apžiūrėjęs gamtos daržą, 
Gražų vaizdą galiu austi.

Pamylėjau tamsią - naktį,— 
Paslaptims ji duoda kelią, 
Kas viešai nedrįsta dirbti, 
Tam slapčia ji ūpą kelia.

Pamylėjau ir mergužę,
Jos akių žvelgimą skaistų,
Nes prieš ją, kaip ir prieš saulę, 
Visuomet aš kaiste kaistu.

St. Jasilionis.
25-X-35.

. Rašytoj avimas
Jašytojavimas yra liuosnoris žmogaus už- 

s mas, ukvatos darbas. Daugelis žmonių 
m . kad būti rašytojum, tai reikia išeiti 
au stus mokslus; žmogus nelankęs gimnazijų 
nė universitetų—negali tapti rašytojų, šito
kį. manymas nėra pripažintas tikrovės taisy
kle'.

Rašytojavimas, kaip ir kiti darbai, labai 
daug priklauso nuo žmogaus palinkimo, nuo 
gabumų, na, ir, aišku, nuo prasilavinimo. Bet 
prasilavinimas pats vienas, be žmogaus pa- 
linkifno dirbti tąjį darbą, be jo asmeninių ga
bumų, nepastato žmogaus į rašytojus. Juk 
mes, pasidairę, galime rasti daugybę mokslo 
žmonių, kurie nėra rašytojais. O nėra rašy
tojais todėl, kad jiems trūksta rašytojo gabu
mų. Jie gali būti labai sugabūs žinojime įvai
riu mokslo šakų, bet paprašyk juos tatai iš
dėstyti ant popieros, jie neapsiims. Tas pats 
yra ir su žmogaus iškalba. Yra žmonių ir 
bemokslių, kurie įdomiai gali pakalbėti, o yra 
ir taip, kad mokslo žmogaus kalba būna klau
so zui didelis apsunkinimas.

Amerikos darbininkų spaudai trūksta in- 
teligentinių jėgų, bendradarbių. Darbininkų 
laikraščiams, apart redaktorių, bendradar
biauja, daugumoj, patys dirbtuvių darbinin
kai. Didžiumoj, jie bendradarbiauja todėl, 
kad mato reikalą teikti savo klasės laikraščiui 
žinių bei straipsnelių. Vieni tų bendradarbių 
berašinėdami lavinasi, kįla, savo sugabumus 
vysto; kiti gi jei ir kįla, tai labai nežymiai, o 
treti—nedaro progreso. Yra laikraščio ben
dradarbių rašinėjančių metų eilę, bet jie ne- 
silavina rašybos taisyklių. Redakcijos vis ir 
vis turi jų raštus taisyti. O yra tokių, kurie 
parašę, tėmija, ką redakcija taisys. Pataisy
mus studijuoja, svarsto, kodėl tas ir tas daly
kas pakeistas. Tokie, skaitydami kitų raštus 
irgi stengiasi įsižiūrėti ir suprasti rašto su
tvarkymą. Reiškia, jie nori, jie stengiasi kil
ti, ir jie bedirbdami pakįla. Gi tie, kurie bū
na nepaisančiais, pažangos nedaro, jie pasi
lieka bestovinčiais ant vietos.

Neseniai numirė mums brangus žmogus 
rašytojas Gorkis. Iš aprašymų jo biografijos, 
mes sužinome, kad jam neteko eiti augštus 
mokslus, bet rašytojum jis patapo net pa
sauliniai garsiu. Jis siekė to, jam tas se
kėsi, jis kilo. Mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės jo kūriniais!

Tiesa, norinčiam dirbti, lavintis, labai daug 
reiškia patarimai iš šalies, konstruktyvės drau
gingos pamokos. Gerai yra pamokos, telpan
čios laikraštyj, bet dar geriau asmeninės, jei 
žmogus turi su kuom pasirodavoti, pasitarti, 
pasiklausti. Todėl, norintieji rašyto javime la
vintis, kilti, neturi būti tais nedrąsuoliais, ku
rie drovėtųsi pas, jo manymu, daugiau už jį 
ginantį, pasiklausti vieno kito dalyko. Drąsa 
sk na kelią.

Mūsų laikraščių redaktoriai kartkartėmis 
pi ~eiškia, kad laikraščiui trūksta bendradar
bi i, arba, kad esantieji bendradarbiai kartais 
a} ingsta, kiti nusensta, numiršta, o jaunuo
li se nematyt aiškaus palinkimo šiam darbui. 
V ome paragihimus: draugai, neleiskite 

»ksnai rūdyti! “Laisvės” moterų vedamas 
s. us, rodos, net perdažnai nudejuoja drau
gi ptingimu. Ką daryti?

Cad priduoti daugiau ukvatos šioje srityje 
d i bti, manau, reikėtų dažniau skelbti rašyto
ja vimo kontestus. Reikėtų skelbti kontestus 
įvairiomis temomis moterų klausimais; reikėtų

koptęsto originaliams vaizdeliams, kurių mūs 
laikraščiams taip labai trūksta. Gi kontesto 
dalyvių raštus dėti laikraštin ne vien tų, kurie 
laimės prizus, bet ir visus tuos, kurie turi 
šiokią tokią vertę. Prizų, dovanų, nereikia 
skirti augštų, kad nepasidarytų laikraščiui 
sunkenybė. Dovanomis galima duoti rečiau 
gaunamas knygas, išleistas Lietuvoj arba Sov. 
Sąjungoj. Išlaidos būtų nedidelės, o patrau
kimas dirbti gal susikeltų. Bent gi išbandy
mas nepakenktų! St. Jasilionis.

Pirmoji Diena Provincijos 
Kalėjime

R. ZENZAVAS.
Dangus apsiniaukęs. Dulkia smulkus lietus. 

Purvinu keliu pamažu slenka vežimas.
Atvažiavom. Vežimas sustojo. Priešais stūk

sojo aukšta apžaliavusi kalėjimo tvora. Jos 
viršų it vainikas puošė spygliuotų vielų tink
las.

Paskambino. Tyliai ir pamažu prasidarė 
\ mažas langelis ir įtartinai sublizgėjo juoda 

akis. Langelis užsidarė. Sužvangėjo raktai. 
Vėl langelis prasivėrė, šnirpštė, spragėjo raki
nama spina. Pamažu prasivėrė duris ir pate
kau į kiemą. Siauras kiemas baigėsi durimis, 
kurios vedė į raštinę.

Įvedė raštinėm
—Stok čia. Kepurę nusiimk. Rankas iš ki

šenės. čia ne Maskva.
—Vardas? pavardė? tėvo vardas? motinos 

nevedusios? kiek brolių?—ilga raudona nosimi, 
išsižiojęs, atkišęs didelius geltonus du dantis, 
klausinėjo ir rašė raštininkas.

—Palenk galvą, parodyk, ar visi kojų pirš
tai? Gerai. Dabar išsižiok ir parodyk dantis.

—Juk tamsta ne gydytojas ir man dantis 
neskauda.

—Tylėk. Ko klausia, tą ir turi atsakyti. Tai 
kas, kad ne gydytojas. Ne tavo dalykas,—su
šuko greta stovėjęs sargas.

Suskaite dantis, aprašė akis, nosį, burną, 
plaukus, ausis.

—Dabar viską, ką turi, sudėk ant stalo. At
sisegiok, kelines nuleisk, batus nusiauk.

Krata baigėsi. Sargas plovėsi rankas spiri
tu. Aš tvarkiau išverstas kišenes, moviaus 
batus.

—Marš pro šitas duris, tiesiai, dešinėn.
Kieme telkšojo purvas ir dvokė. Kampe ke

letas kalinių rausėsi po purvynę.
, —Ei, arklinis, čionai!

Vienas atsiskyrė nuo dirbančių, šluostyda
mas purvą nuo rankų į kelines, atėjo. Sargas 
■padavė jam kerpamąją mašinėlę, o man liepė 
sėst ir paaiškino:—“Toks viršininko įsaky
mas.”

Plaukus nukirpo. “Kirpėjas” mynė plaukus 
į purvą ir kosėjo.

Dar keletas formalumų ir aš atsidūriau ka
meroj.

Su trenksmu užsidarė durys. Keletas išblyš
kusių veidų sužiuro į mane.

Kamera maža, turėjo vos du mažus lange
lius, kurie buvo užkalti storomis surudyjusio- 
mis grotomis, ir atrodė lyg nevykusi lango 
karikatūra. Apytamsiu pasieniu tęsėsi narai. 
Narai buvo aplipę krūvelėmis įvairiaspalvių 
skudurų. Grindys nuo purvo gausumo buvo 
gumbuotos ir atrodė kaip suakėta dirva po lie
taus. Ant sienos kabojo maža žibalinė lempu
tė. Greta jos kažkoki rėmai, ar tai dešimt die
vo prisakimų ar karaliaus paveikslas—nieks 
nežinojo. Ties lempa sieną dengė storas suo
džių ruožas, kuris apėmė ir greta kabojusius 
rėmus, lubose išpaišė juodą ratą. Prie lango 
riogsojo sukrypęs vos vos besiląikantis stalas. 
Kampe dvokė puse atpjautos bačkos—niekuo 
neuždengtas naktinis indas. Prie pečiaus, lyg 
mažas vaikas, susirietęs tupėjo kokių 80 metų 
žilas, kaip žydinti obelis, senis. Jis minėjo 
terbą, avižas ir baisiai .keikėsi. Prie stalo ke
letas lošė kauliukais. Iš po narų kyšojo kojų 
galai, apauti avalinės liekanomis.

Iš lošusių vienas atsikėlė, priėjo, paklausė: 
—Tardomas ?
—Taip.
—Kriminalinis?
—Ne, politinis.
—Politinis.... čia mes visi kriminaliniai.. 

Tave tuoj išveš, nes čia nelaiko ilgai politinių.
—Kodėl?
—Mat sako, kad čia politiniams perminkštas 

režimas. O kaip Kaune, Šiauliuos,—pamatysi, 
—plepėjo kalinys.

Pradėjus kalbėt rinkosi likusieji, ir senis 
nustojo keiktis ir įdomiai klausėsi.

—Ar smarkiai mušė? Va tą, kurs guli po 
narais, matai kojas—taip policija sumušė, kad 
net juodas.

—Tai už bažnyčią gavo,—įterpė kitas.

Jau Supratome
(Ukrainą Melodijai)

Jau supratome, jau supratome,
Kam saulutė šviečia:

Ji pašildo mus, meile pildo mus, 
Ir mylėtis kviečia!

Jei nešviestų ji, jei nešviestų ji,
Būtų tamsios dienos, 

Susieitume, pasižaistume.
Tik prie mėnesienos.

Dabar galime, dabar galime
Žaisti dieną, naktį;

Laisvę turime, pirmyn žiūrime,— 
Nieks negal mus plakti.

Kol jaunystėj dar, kol jaunystėj dar 
Tebežydi sielos,

žaislą žaiskime, meilėj kaiskime,— 
Mums dienelės mielos!

St. Jasilionis.
3-IV-36.

Aplink stovėjusieji klausinėjo, stebėjosi, 
keikėsi. Vienas daužė koja į batų liekanas ir 
šaukė:

—Juozai, Juozai, kelkis, naujokas yra, gal 
rūkyt turi.

žmogus stenėdamas lindo iš po narų, žiova
vo ir šluostėsi nuo galvos voratinklius. Mie
guistas, svyruodamas priėjo.

—Ponas, duok nors bankrutkę, nuo vakar 
nerūkiau. Nors vieną,—ištiesęs ranką maldavo.

Greta stovįs pakelė skarmalus.
—Va, žiūrėk. Kokia nugara.
Nugara buvo juodais ir rausvais rėžiais iš

marginta, išruožuota, vietomis kabojo sudžiū
vusio kraujo ir skudurų gabalai, švarku rėp
liojo voras ir sliuogė blakės. Visi skundės, kei
kė policiją, šnipus,, valdžią ir kiti patys neži
nojo, ką keikė.

Pasigirdo švilpukas. Visi subruzdo. Lakstė; 
rėkavo, stumdėsi. Atnešė pietus. Kiekvienas 
gavo po kaušą tamsaus į dumblą panašaus 
dūmais dvokiančio skystimo. Visi godžiai val
gė. Tyla.

Einam vaikščiot. Vaikščiojam po tą patį 
purve skęstantį kiemą. Einam kaip kam patin
ka—kur ne taip gilu.

Iš raštinės sargas atvedė “naujoką”. Tai 
buvo labai senas, sulinkęs puodu nešinąs žy
das. Jis bailiai žvalgėsi savo paraudusiomis 
akimis. Sargas pašaukė “kirpėją”, kuris da
bar valė arklį, ir liepė nukirpti plaukus ir bar
zdą. Senukas drebančiomis rankomis prašėsi:

—Ponas, palikit man nors barzdą. Ponas 
vyriausias, tikyba neleidžia, negaliu gi aš be 
barzdos, pasigailėkite.

—Negalima. Toks viršininko įsakymas,— 
griežtai ir išdidžiai atsakė sargas.

—Oi, ponas karininke... negaliu... Pali
kit man barzdą. Veskite mane pas viršininką. 
Ryt išeinu, palikit man barzdą.

—Negalima. Pas viršininką galėsi sekma
dienį užsirašyti (o šiandien buvo antradienis). 
Nevokit, tai nereikės nei kirpti, nei prašytis.

Lawrence, Mass.
Rugpjūčio 9 d. Maple Par

ke įvyko pasekmingas A. K. 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
piknikas. Buvo gražios pub
likos ir visi linksmai praleido 
dieną. Programa buvo labai 
graži. Norwoodo Vyrų Cho
ras ir Bostono Vyrų Choras 
gerai sudainavo. Taipgi buvo 
ir gerų prakalbų. Pirmiausia 
kalbėjo unijos organizatorius, 
o po jo kalbėjo drg. A. Bim
ba, Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijų sekretorius. Kal
bos žmonėms labai patiko, nes 
jie gausiai plojo delnais.

Nuo pikniko liko geras pel
nas—$222. Mūsų gaspadinės 
gerus valgius pagamino. Nuo 
pat ryto suvažiavusios drau
gės tarėsi, kaip geriau sve
čius užganėdinti. Tiesa, visi 
svečiai buvo užganėdinti. Šios 
draugės darbavosi valgių ga
minime: O. Večkienė, N. šu- 
petrienė, O. Butėnienė, J. šlei- 
vienė, Z. Penkauskienė, P. 
Tamašauskienė. Nemanykite, 
kad vyrai nedirbo. Net sušilę 

dirbo sekami draugai: L.

Gross, Ch. Zuis, A. Večkys, 
T. Tortonis, M. čulada, P. 
Tamašauskas, V. Kralikaus- 
kas, J. šleivis, A. Taraška. 
Kitų kolonijų draugai irgi ge
rai pasidarbavo, kaip tai P. 
Pečiukonis, J. Kasparavičius 
ir drg. Dambrauskas—haver- 
hilliečiai, ir sekami lowellie- 
čiai draugai: J. Blažionis; 
prie laimėjimų darbavosi 
draugės Grybienė, Trakimavi- 
čienė, Davidonienė, Taraškie- 
nė. Taipgi darbavosi ir kiti 
draugai, bet jų vardu nepa
menu, tai malonėkite atleisti.

čia randas surašąs Lawren- 
cio lietuvių mirusių- nuo nau
jų metų, 1936 iki rugpjūčio 
25 d.: M. Kavaliauskaitė, A. 
Leckauskas, J. Blažukonis, P. 
Šimkonis, Sadziavičius, O. Bla
žionis, F. Batutis, J. čukas, F. 
Karsokienė, P. ’.Zaplackas, F. 
Šovai, A. Lapinskienė, M. As- 
tupėnienė, D. Limantas, S. Sau- 
lėniutė, P. Bruveris, L. Vaitke
vičienė, M. Lukasavičius, A. 
Abromavičius, P. Baumila, A. 
Adzikauskas, A. Jančus, Z. 
Makaravičienė, F. Babickas, 
Kvedaravičiūtė, J. Stankus,

—Oi, oi, aš ryt išeinu, aš už pasą gavau 
vieną parą, aš ne vagis, pirmą syk kalėjime.

“Kirpėjas” kirpo. Senukui didelės ašaros 
krito iš akių ir riedėjo per žilą kerpamą barz
dą. Jis verkė. Sargas juokėsi.

Vėl švilpukas. Vakarienė. Gaunam kiek 
skystesnio panašaus viralo.

Patikrinimas, švilpukas gult. Kiekvienas įsi
rausią į savo skudurų krūvelę. Man praneša 
vyresnysis sargas, kad patalinę gausiu ryt. 
Šiandien nėra laiko.

Visi miega. Kameroj dvokia. Ant sienos 
rūksta lempute, per aprūkusį stiklą vos ap
šviečia gulinčiuosius. Tyla. Gatve praeina 
kažkas dainuodami. Iš pašto namų girdisi mu
zikos garsai ir juokas. Kampe voras musę 
smaugia. Jos zirzimas plinta po visą kamerą. 
Kitame kampe gulintysis griežia dantimis ir 
per sapną keikiasi. Girdisi pilvų marmėsi
mas. Bažnyčios bokšte išmuša 2. Nuvargęs 
pamažu užmiegu.

Ruošiamos Išleisti Lietuvoj Knygos
M. GORKIO “MANO UNIVERSITETAI”
Vienas gražiausių didžiojo rusų rašytojo M. 

Gorkio kūrinių “Mano Universitetai,” kurį iš
vertė rašytojas Ant. Venclova, jau spausdina
mas ir netrukus pasirodys knygų rinkoje. Ver
timą leidžia klasikų leidykla “Universitetas,” 
ligi šiol išleidusi visą eilę žymiausių pasaulio 
rašytojų kūrinių. Knyga turės apie 220 puslp. 
“Mano Universitetai”—autobiografinis kūri
nys, kuris vaizduoja tą M. Gorkio gyvenimo 
laikotarpį, kada jis atvyksta į Kazanę, norė
damas įstoti į universitetą, bet į jį nepakliūva 
ir dirba Volgos prieplaukose, kepyklose, par
davinėja bandeles, gyvena urvuose, mėgina 
nusižudyti, sutinka begalybę įdomių ir savo
tiško “gyvenimo dugno” žmonių ir energingai 
veržiasi prie šviesos. Knyga pilna nepaprastai 
puikių Volgos peizažų, ryškiai atvaizduotų 
žmonių, kupina optimizmo, pasigėrėjimo žmo
gumi ir jo darbu. Be abejo, tai bus viena ge
riausių Lietuvoj verstinių knygų. Knygoje 
pridėta vertėjo įžanga, supažindinanti su M. 
Gorkio gyvenimu ir kūryba, ir specialių žo
džių žodynėlis. Tereikia džiaugtis, kad ir lie
tuviai susilaukia daugiau ir ypačiai geriausių 
M. Gorkio knygų, kurias kultūringosios tautos 
jau senai skaito savo kalbomis. Knygos virše- 
lyj bus labai vykęs, pilnas ekspresijos auto
riaus portretas gero dailininko medžio raiži
nys.

Newark, N. J.

PETRAS CVIRKA RAŠO NAUJĄ ROMANĄ 
“žemės Maitintojos” autorius Petras Cvirka 

baigia rašyti naują romaną, pavadintą “Meis
teris ir Sūnūs”. Romanas iš prieškarinio lietu
vių gyvenimo.

JAU PRADĖTA SPAUSDINTI 
“BAUDŽIAVA”

Pavėlavusi del įvairių priežasčių P. Rusec- 
ko “Baudžiava” rugpjūčio 4 d. jau pradėta 
spausdinti.

Abejojame, ar p. Ruseckas sugebės duoti 
kiek tiek objektyviškesnį baudžiavos laikų 
vaizdą.

J. Kulesas, L. Belinkevičienė, 
D. Liplintas, J. Krušinskas. 
Tai didelė spraga netekti tiek 
lietuvių į tokį trumpą laiką.

Liaudies Choras neteko vie
no gero dainininko, draugo F. 
Pauluko, kuris apleido Suvie
nytas Valstijas iv įšvyko į 
Lietuvą, neišsiimdamas popie- 
rų grįžti atgal į Su v. Valst. 
Pasirodo, kad jis ten apsigy
vens. Linkini geros kloties gy
venime.

i _______

Pastaba Lawrence, Haver
hill, Lowell ir Nashua ALDLD 
kuopoms, kad rengtumėtes 
prie pikniko, kuris įvyks rug
sėjo 27 d., 1936 m. Greitai 
gausite įžangos tikietus ir bus 
gerai juos platinti, nes bus 
duodami trys “praizai”—$5, 
$3, $2.

Taipgi ir komisija neturėtų 
miegoti, ale pradėt rūpintis 
daugiau su pikniku. Nereikėtų 
jus budinti iš miego. Turėtu
mėte patys tai padaryti.

L. U. Kliūbas irgi rengia
didelį pikniką, kuris atsibusvauti. 
rugsėjo 20 d., Tautiškam Par-

Smagiai Pavykęs “Laisves’* 
Naudai Piknikas

Rugpjūčio 16, N. Y. ir N. J. 
organizacijų apskričiai turėjo 
“Laisvės” naudai pikniką, 
Union, N. J. Tai nauja šioj 
apylinkėj vieta ir turiu pasa
kyti, kad graži, smagi vieta, 
patikusi kiekvienam svečiui, 
kurių buvo per 500. Kaip ir vi
suomet, man esant komisijoj 
teko daug įvairių nuotikių, pa
stebėti, bet čia ne tam vieta.

Patys pirmieji atvyko su di
deliu busu dd. aidiečiai ir kiti 
brooklyniečiai. Vėliau pribuvo 
Great Necko Pirmyn Choras 
ir svečiai iš kitų apylinkių. 
Kaip tyčia praėjusį apskričių 
pikniką aplenkė patersonie- 
čiai, o šį—bayonniečiai ir lin- 
deniečiai. Kaip sau norit, 
draugai, bet tokią suįrutę-be- 
tvarkę negalima bus toliau to
leruoti. Čia dd. bayonniečiai- 
lindeniečiai gausit už kalnie- 
riaus per apskričio konferenci
ją už nesilaikymą tvarkos ir 
tampymą vieni į save, kiti į ki
tą pusę. Vienok piknikas vis
gi pavyko geriąu, negu viduti
niai.

Apie 7 vai. prasidėjo pro
grama. Sietyniečiai, neturė
dami mokytojos, nei pavaduo
tojos, neigi pačios organiza
torės, negalėjo dainuoti, tai 
atidarymo proga teko great- 
neckiečiams. Jie pradėjo pro
gramą su “Internacionalu” 
ir keletą kitų dainelių, 
vadovystėje jaunuolės A. Kli- 
miutės, kuri jau gabiai vado
vauja. Antras, tai Bangos 
Choras. Trečias užbaigė pro
gramą Aidas, kurį taipgi va
dovavo d. Klimiutė. Kalbėjo 
d. D. M. šolomskas. Kaip išė
jo dainos ir prakalba negalė
čiau gerai pasakyti, nes biznio 
reikalų verčiamas negalėjau 
nuolat klausytis.

Užbaigus programą-prakal- 
bą buvo išdalyta daiktai: 1) 
bonka “brandės”, gavėjo pa
vardė nežinoma. 2) kumpis 
(kurio neturėjom) teko Poš
kai iš Elizabeth’o. Jam buvo 
pasiūlyta $1, tai d. Poškus au
kavo tą dol. “Laisvei”. Ačiū, 
drauge. 3) Julė Jurevičienė 5 
svarus sovietinių saldainių. 4) 
balione (kurios irgi neturė
jom), gavėjo pavardė nežino
ma.

Piknike nuolat dirbo šie 
draugai: Tamošauskas, pui
kus virėjas; Žukauskas, Pa
kalniškis, G. Kairys, T. Kaš- 
kiaučius, Stelmokienė. Dalinai 
pagelbėjo: Juodeškienė, Rod
gers, Adelė A. Jamison, Mik- 
šis, Tyliunas, Stočkus, Kušlys, 
Skučas, iš Elizabetho Paulaus
kas ir Krutienė; iš Patersono 
Pocius, Yankus, Sakalauskas, 
Matačiunas; iš Hillside d. Ta- 
maševičienė.

Visiems darbininkams, cho
rams ir dalyviams didelis dar
bininkiškas ačiū varde dien
raščio “Laisvės”.

Kom. narys, G. A. Jamison.

Linden, N. J. — General 
Motors automobilių korpo
racija ketina čia pastatyt 
didžiulį fabriką, kur būtų 
subudavojama 120,000 maši
nų per metus- iš kitur paga
mintų ir čia atvežtų dalių. 
Sakoma, kad fabrikas užim
tų 80 akrų plotą ir duotų 
darbo 2,000 žmonių.

ke. Tai bus metinis piknikas 
ir nariai privalo būtinai daly-

L. K. Biuras.



UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

660 GRAND STREET

Dr. Herman Mendlowitz

5

s

5

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

duokles užsimokėti. . 
(205-206)

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės” pikniko paskutinis visuo-:

under 75 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

H. MEIER
B'klyn, N. Y.

PROTOKOLAS Užsienine Politika ir Taikos Išlaikymas
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

(Tąsa)
NEW HAMPSHIRE.

Nashua.

NEW JERSEY.
Bayonne.

Harrison.

J. Sodaitis,

Raven Run, Pa

Newark.
5 kp. — $1.00.

Komitetas..00.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEW YORK.
Binghamton.

Stephen Bredes, JrBAYONNE, N.

s.—$1.00.

— $1.00.

ELIZABETH, N. J.
i

00.

levičius,

Aido Choras. —1.00.

ir

— $1.00.
Maspeth.

(Bus daugiau)

Puslapis Ketvirtas

1st. viri
25 metai

Iš- 
ir

Pund^enė,

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper S-6776

Skilvio ii
I TXIA-J

Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo< * . ~
Gydoma Strėnų Gėlimas,

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

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

MES KALBAM LIETUVIUKAI.

važiavimui
Pitman, N. J., rugsėjo 6. 

į abi pusi $1.75. Busas išeis 
Panelio, 347 Avė. E, 9 vai.

turi su- 
“ Laisvės”

Bayoniečiai draugai jau 
darę busą 
pikniką, 
Kelione 
nuo M. 
ryto.

Norintieji važiuot greitai užsire
gistruokite pas M. Panelį, nes laikas 
jau trumpas. Komisija,.

J. M. Karsonas,
1. LDS. 128 kp. — $1.00.
2. ALDLD. 42 kp. — $1.00.
3. šv. Petro ir Povilo Dr-ja.

tapo
Jis 

dai le
sino

Pirmadien., Rugpj. 31,1936

Feliksas Muzikevičius,
1. Liet. Amerikos Ūkėsų Kliubas,
2. LDS. 26 kp.,
3. ALDLD. 212 kp. — $1.00.

Elizabeth.

B. Barkauskas, — Aušros Dr-ja. — $1.00.
S. Baltutis,

Elizabetho Liet. Draugijų Sąryšis. — $1.00.'
1. Brolių ir Seserų Paš. Dr-ja.
2. ALDLD. 54 kp.
3. Tarpt. Darb. Apsg. 15 k p.
4. Liet. Darb. Progresyvių Kliubas.
5. LDS. 33 kp.

Felicia šimlienė, — ALDLD. 136 kp. — $1.00.
Hillside.

A. Žalys,
1. SLA.
2. LDS.
3. Liet.
4. ALDLD. 200 kp. — $1.00.

351 kp.
101 kp.

D. Paš. Dr-ja.

2. Laisvės Draugija
3. LDS. 133 k p.
4. ALDLD. 16 kp. — $1.00.

Linden.

(Tąsa iš 1-mo Puslapio)
“Landon (republikonų kandi

datas) buvo asmeniškai nomi
nuotas Ilearsto daug mėnesių 
pirmiau negu jis viešai 
nominuotas į prezidentus, 
šneka apie taiką, bet keli 
tiškesni jo pareiškimai
klausimu yra tik kitais žodžiais 
pasakymas Ilearsto politikos, 
remiančios fašistus.

“Hearst atvirai kovoja už fa
šistinius diktatorius; dabar jis 
Europoj tariasi su Hitleriu ir 
Mussoliniu. Taigi nesunku nu
matyt, ką darytų Landonas, jei
gu būtų išrinktas prezidentu.

“Landon ir Hearst nėra prie
šingi Roosevelto bepusiškųmo 
(neutralumo) politikai; ta poli
tika, mat, duoda jiem galimy
bę traukt Ameriką šalin nuo 
tikros taikos politikos, kuri rei
kalauja, kad įvairios valstybės 
darytų bendras saugumo ir tai
kos sutartis. Panašiai kunigas 
Coughlin skelbia Amerikos be- 
pusiškumą... o tuo tarpu rei
kalauja, kad ši šalis kariškai 
įsikištų į Meksikos vidujinius 
reikalus. ,

Iš visų politinių partijų vien 
tik Komunistų Partija turi iš
dirbus programą, kuri sulaikytų 
Ameriką nuo karo, sulaikyda
ma karą nuo pasaulio. Mūsų 
platforma sako, kad taika turi 
būt išlaikyta ir apginta, nežiū
rint kiek tatai lėšuotų. Mes 
reikalaujamo, kad Jungtinės 
Valstijos dalyvautų visuose 
žingsniuose, kurie yra daromi 
sustiprint bendrą (kolektyyį) 
saugumą ir taiką, taipgi kad

bendradarbiautų su Tautų Ly
ga. Ažuot vis labiau ir labiau 
ginkluotis, mūsų manymu, 
Jungtines Valstijos turėtų pri
imti tikrą taikos politiką, veikti 
bendrai su Sovietų Sąjunga, 

; Franci j a ir kitomis taikos jėgo
mis pasaulyje,

“Mes stojame už tokią Ameri
kos taikos politiką, kuri už
draustų pardavinėjimą bei pri
statymą reikmenų arba davimą 
paskolų šalims, kariaujančioms 
priešingai Kelloggo taikos su
tarties nustatymams. Milžiniš
kos pinigų sumos, dabar eikvo
jamos ginklavimuisi, turėtų būt 
panaudotos šelpti vargą ken
čiančius žmones.

“Mes reikalaujame perimti 
visą ginklų ir amunicijos pra
monę į valdžios rankas ir įvest 
jai viešą kontrolę. Mes reika
laujamo, kad Jungtinės Valsti
jos daugiau nesikištų į viduji
nius reikalus šalių Lotyniškoj 
Amerikoj.

“Mes reikalaujame, kad nie
ku būdu Amerika nepripažintų 
Japonijos užkariavimų Mandžu- 
rijoj ir Chinijoj, ir Italijos už
kariavimo Ethiopijos. Mes rei
kalaujame pilnos nepriklauso
mybės ir apsisprendimo visoms 
prispaustoms tautoms;

“Mes sakome, kad Amerikos 
žmonės turi reikalaut, kad šios 
šalies valdžia veikliai išstotų 
prieš dabartinį fašistinių šalių 
kišimąsi į Ispaniją. Tai yra 
Roosevclto valdžios pareiga 
remti Ispanijos valdžią ir tuo 
būdu prisidėti prie demokrati
jos ir taikos palaikymo.”

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kp. men. susirinki

mas įvyks penktadienį 4 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, 3014 Yemans St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi draugai nepamirškite ir me
tines

tinas susirinkimas visų organizacijų < 
narių, darbininkų, “L.” skaitytojų, 
dalininkų ir simpatikų įvyks 3 die
ną September (ketvirtadienį), Liau- i 
dies name, 7:30 vai. vakare.

Draugės ir Draugai! šitas susirin- 
j kimas yra paskutinis, ant kurio turė

sime viską susitvarkyt. Labiausiai 
visi išrinkti darbininkai būkit ant 

[šio susirinkimo. Iš ALDLD kuopų
DPTROIT MlfU lapsiėmė veik visi dirbti. Visi busų
uliku , vn. kapitonai būkit, nes gausit instruk- .

Gynimui Ispanijos liaudies rengia- I 
mas svarbus masinis mitingas, ket-1 
verge, 3 d. rugsėjo, 8 vai. vakare,’ 
Arena Gardens, 5800 Woodward St.,1 
kampas Henry St., atviram ore. Visi. 
Detroito darbininkai ir simpatikai 
dalyvaukite. Jeigu lytų tai mitingas 
atsibus penktadienį. — Komitetas.

(204-205)

cijas, kaip veikti. Mums reikalinga 
virš 100 darbininkų; turime 87 dar
bininkus. Iš kolonijų draugai su bu- 
sais atvažiuos vėliau, todėl philadel- 
phiečiai ko anksčiausia turi būt ant 
parko. Suneškit išplatintus įžangos 
tikietukus. Stengkitės pribūti ant 
7:30 vai. vak., 735 Fairmount Ave. 
Mums reikia 3 mašinų prieš pikni
kų šeštadienį vykti į parką susi
tvarkyt. atsišaukit! — Komisija.

(202-205)

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ISIDORE WOLFISH
Ave., Brooklyn, N. Y.

i hereby given that License. Nq. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

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

Tel. Wa. 3-9515

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

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

nikus arba kitokius parengimus.

Prašome lietuvių sustoti bile kada nedėldicniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Subatoms ir Nedėlioms.

George Kardauskas,
1. ALDLD. 165 kp.
2. LDS. 135 kp. '

A. Dobinis, — ALDLD.
M. Dobinis, — 11 Apskritys ALDLD. — $1.00. 

Ona Stelmokaitė, — Sietyno Choras. — $1 
O. Kasparienė, — LDS. 8 kp. — $1.00.
Jurgis Jadelis,

1. Gedemino Kliubas
2. Palangos Juzės Paš. Dr-ja. — $1.00.

Paterson.

P. Sakatauskas,
1. Liet. Ukėsų Neprigulmingas Kliubas
2. ALDLD. 84 k p.
3. LDS. 123 kp.
4. Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-ja. — $1.00.

Neprigulmingas mainierys 
Steve liomanichon, 18 metų, 
neteko gyvybės anglių kasyk
loje. Po lietui, žemei sumink
štėjus, akmuo nusirito į skylę 
ir užmušė jaunuolį. Jo vyres
nis brolis tuo tarpu buvo lau
ke, bet negalėjo išgelbėti. Už 
valandos 
ninkai ir
laužytais kaulais lavoną.

K. Arminas.

Pasilinksminimas prasidės 10 vai. 
ryto ir trauksis iki vėlybos nakties. 
Turėsim valgių ir gėrimų įvaįias. 
Muzika pirmos klasės. Šokių vieta 
pastogėje. Taigi, atsilankę nesigailė
site, linksmai laiką praleisite su 
draugais ir pažįstamais, i

Bušai išeis 9:30 ryto huo kampo 
Sherman ir Market St. IjJž nuveži
mą busu riekia mokėti 50c. Privatiš- 
kom mašinom galite važiuoti už 
kiek jūs sutikit.

(204-205)

laiko P.W.A. darbi- 
mainieriai išėmė su-

DETROIT, MICH.
Rengiamas-didelis piknikas naudai 

komunistų partijos rinkimų kampani
jai ,nedėlioj, G d. rugsėjo,.Camp Li
berty, 12 mile ir Halsted Rd. Įžanga 
10c iš anksto ir 15c prie vartų. Bus 
visokių sporto žaislų, mužikalė pro
grama ir šokiai prie geros orkestros. 
Važiuojant automobiliais imkit Grand 
River iki Halsted Rd. Bušai išeis nuo 
Grand River Car Line. Jeigu tą die
ną lytų, tai piknikas atsibus pirma
dienį, 7 d. rugsėjo. Komisija.

(204-205)
Važiuokite j “Laisves” 

Pikniką

NOTICE 
A 10285 
to sell 
of the Alcoholic 
5902—17th 
County of 
premises. 

5902—17th

NOTICE 
A 10320 
to Sell
of the Alcoholic 
1035 Fulton 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

M. and G. FOOD STORES. INC 
1035 Fulton St., B'klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
876 Hancock Street, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
87G Hancock St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

132 Ralph

NOTICE : 
A 9987 has been 
to sell 
of the 
164 Wilson 
County .of Kings, 
premises.

164 Wilson Ave

NOTICE 
A 
to 
of 
47 ____ _______ ______ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE FISHLER 
47 Reid Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5431 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
234 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the. 
premises.

B. GEl-'FKEN 
234 Irving Ave., B'klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10180 has been issued.to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HARRY BARR 
781 Marcy Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _
HENRY MEYER & GEORGE GLINTENKAMP 
560 Morgan Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
1.335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN WEISS 
1335 Myrtle Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JOHN KEELY and BERNARD HEALY 
169 Lafayette Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
204 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUISEPPE ATTOLO
204 Howard Ave., B’klyn, N. Y.

JACOB GE1MAN
Ave., B'klyn, N. Y.

i hereby given that License No. 
issued to the undersigned • 

beer at retail under Section 75 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ANTHONY RAGUSA 
B’klyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
9955 has been issued to the undersigned j 
sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Reid Avenue, Borough of Brooklyn,

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St Worcester, Mass

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
• ‘ • r u ' U •V' ;

Duodame Gerą Programą ir šokiam GHežia šauni Orkestrą.
SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Petras Adomaitis, Ona Noreikienė, Marė 
Balčikonis, — SLA. 50 kp.

Brooklyn.
Antanas Bimba, — Liet. Frakcija Kom. Partijo:
L. B. šalinaitė, — LDS. 200 kp.
Keistutis Michelsonas, — Liet. Liaudies Teatras.
W. Tiškevičius, — SLA. 345 kp. — $1.00.
M. Paukštienė ir J. Kuraitis, — ALDLD. 1 kp.
J. Martinaitis ir Julius Krasnickas, 

Liet. Darb. Dr-ja. — $2.00.
J. Bernotas, J. Paulikonis ir J. Kmieliauskas, 
Amalgamated Clothing Workers of Am., Local 54. — $1.00 
P. Tiškevičius, — Liet. Soc. Są-gos 19 kp. — $1 
I. Levanienė, — LDS. 1 kp. — $1.00.
Elena Jeskevičiutė, Jurgis Mikitas, Dr. M. D. Pa 

LDS. Centras. — $3.00.
R. Mizara, S. Petkienė,
Liet. Ko-op. Spaudos Bendrovės Direkcija. — $1
Frank Yakštys,
F. Kazakevičienė, — LDS. 13 kp. \
Dr. Jonas J. Kaškiaucius ir Dr. J. Simanas, 

ALDLD. Centro kp. — $2.00.
Pranas Pakalniškis, — Am. Liet. Prol. Meno Sąjunga.

V J. Siurba ir K. Načiunskas,
• Lithuanian American Citizens Club. — $1.00.

Motėjus Nazveckas,
Dr. Martin Luther’s Lith. Benevolent Assoc. — $1.00. 

Amelia Jeskevičiutė, — ALDLD. 185 kp.
Great Neck.

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y. 
.Telephone Evergreen 7-1516

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Turi sudarius busus važiuot 
“L.” pikniką nedčlioj, 6 d. rugsėjo, 
Sept. Bušai išvažiuos nuo L. D. P. 
Kliubo, 408 Court St., 10 vai. ryto. 
Kelionė į abi pusi — $1.50. Norin
tieji važiuot užsiregistruokite pas 
šias drauges: S. Pociunaitė, J. šivin- 
skaite ir E. Pociunaitė, visas galite 
matyt po num. 408 Court St. Pasku
tinė diena registracijos tai 4 d. Sept. 
Nesivčluokite, nes paskui negavę 
buse vietos gailesitės. Komisija.

WILKES BARRE, PA.
LDS. 7-ta kuopa rengia didelį 

linksmą išvažiavimą 6 d. rugsėjo, 
Sweet Valley, Valinčiaus farmoj, pas 
Petraitį. Vieta yra labai gražiam ir 
žaliuojančiam miške. Lietaus nerei
kia bijot, nes yra pastogė. Kviečia
me visus iš visos Wyoming apylin
kės dalyvaut ir paremt LDS. 7-tą 
kuopą.

Simonas Cibulskas, — SLA. 234 kp. — $1.00.
A. Klimiutė, Pirmyn Choras. — $1.00.
D. Kasmauskas,

Liet. Dr-čių, Bendras Susirinkimas iš— 
Dukterų ir Sūnų Dr-stė 
LDS. 24 kp. 
ALDLD. 72 kp. 
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 48 kp.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau? 
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelrio Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ii 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Ki(tų 
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 manįs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žeųios.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

2.
3.
4.

Adele Pakalniškiene, — ALDLD. 138 kp.
Vytautas Zablackas, — ALDLD. 14 kp.

Sav. Vincas Visniauskas' 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Philadelphijos Lietuvių Pažangios Organizacijos Rengia
J 
į 
i 

J

Dienraščio “Laisves” Naudai Pikniką

S30B Dovanu Prie įžangos Bilieto. Pirma Dovana

BUS NEDĖLIOJĘ

Rugs. 6 Sept

ALCYON PARK
PITMAN, N. J.

Pradžia 10-tą valandą ryte.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaites

Parkas Nepaprastai
Gražus ir Patogus 

♦ '

Didelis Ežeras
Maudytis ir laivais važinėtis. 

'' ’ * ' z 7 . ■ f *

Apie 500 Stalų

Išanksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga.
17 dovanų grynais pinigais skiriam prie įžangos bilieto.

A. Bimba, “L” Redaktorius sakys prakalbą
t •* t

Puiki muzikalė programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Cho
ras, iš Brooklyno; Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš 
Shenandoah, ir Lyros Choras iš Philadelphijos. Bus ir daugiau dai

lės ir sporto kavalkų.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike. Pasimatykite su savo 
pažįstamais ir įsigykite naujos pažinties. Nes čia bus apie dešimtis 
tūkstančių žmonių. Daugelis jaunimų ir suaugusių atvyks iš kitų

* i * f- - * *, ‘ | - **•/*• X * * ' į *- * ’ *^ - » f ' * 1* d

miestų. Atsįiųinkite, kad ant rytojaus bus šventa. Turėsite poilsio.

ŠAUNI ORKESTRĄ ŠORIAM

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Kaip Važiuoti į “Laisvės” Pikniką Philadelphijos Apylinkėj?
I > ■ . 1 • « r •

(Visi šį Kelrodį Išsiplėškit ir Laikykitės po Ranka)
Važiuokit tais pačiais keliais, kuriais važiavote pereitais metais. Pitman, N. J., 

Alcyon Park randasi tik už 7 mylių toliau nuo pereitų metų parko prie to paties kelio 
No. 47. .........................

Kelrodis: Per Philadelphiją važiuokit į Race St. ir pervažiavę Delaware tiltą į 
Camden, N. J., sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai iki pirmutiniam Circle, 
sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Važiuokit iki paste- 
bėsit ai. t kelio iškabas, sukit po dešinei į Hally St. ir važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. 
Pitman, N. J., nuo Delaware tilto randasi už 17 mylių. Geriausiai Pitman pastebet, 
tai temyt didoką juodą kaminą ir Pitman paskendusį žaliuojančiuose medžiuose.

’ » I ■ » ‘

' KELIONE Į ABI PUSI (ROUND TRIP) 45c.
KAIP VAŽIUOTI PER NEW JERSEY Iš NEW YORKO IR KITUR?
Važiuokit keliu No. 130, ir atvažiavę netoli Canmden, N. J., sukit po kairei apie 

pirmutinį Circle ir už antro Circle sukit po dešinei sekdami kelią No. 130. Privažiuosit 
3-čią didelį Circle, čia pastebesit No. 47 left—sukit po kairei ir tuoj už tilto sukit po 

i kairei sekdami No. 47. Dabar šaukit tiesiai iki pastebesit iškabas, sukit po dešinei ir 
važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. Pitmane pastebesit didoką juodą kaminą ir visą mies- 

j tuką paskendusį žaliuojančiuose medžiuose. Visiems laimingos keliones. — A. J. S.
■ ii ■•’<! ' M’U -/f. I'-' ii ir • ■ /»:'. * >■ ■ J"I . » • »
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Išvyko j Pasaulinį Taikos 

Kongresų, Belgijoj MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Malioriy Streikas Eina 
Pasisekimo Keliu

Dvi dieni maliorių streiko 
jau privedė prie to, kad bosų 
organizacija, Association of 
Master Painters and Decora
tors, pakvietė uniją derybų. 
Derybos turėjo įvykti sekma
dienio popietį, Hotel Commo- 

' dore. Bosų komiteto vadovybė
je yra jų organizacijos prezi
dentas Otto Grimmer. Unijis- 
tų komitetas susideda iš 12- 
kos, jam vadovauja distrikto 
tarybos pirmininkas Marcei ir 
finansų sekretorius Weinstock. 
Dalyvauja ir unijos advokatas 
Sacher.

Kol kas konferencijos pasė
kos nežinomos, bet jau pats 
faktas, kad taip greit sutiko 
turėti konferenciją su unija, 
rodo, kad bosai priversti skai
tytis su pažangiųjų vadovau- 

z jama unija. Tam patys uni- 
jistai ir kovinga vadovybė 
duoda pamatą.

Pačiose pirmose streiko die
nose malioriai sudarė didelius 
entuziastiškus pikietus — dc- 

. monstracijas, kurių pirmose 
eilėse ėjo patsai kovingas va
das Louis Weinstock ir kiti. 
Kaip skirtingas š i s streikas 

* nuo buvusių gengsterių sėbro 
Zausnerio vadovybės laikais! 
Tuomet unijistai eiliniai na
riai neturėjo balso derybose 
su bosais ir pasirodymas ko
vingu pikietu reiškė užsitrau
kimą ne tik bosų, bet ir unijos 

• viršininkų rūstybės.
Atėjo pranešimai, kad še

šių kitų valstijų malioriai, dir
bantieji New Yorko 
torių darbus, taipgi 
streiką.

Streiką iššaukė ir
ja Distrikto 9-to Taryba, kurią 
sudaro 12 lokalų, esančių 
Manhattan, Bronx ir Rich
mond Apskričių ribose. Rei
kalauja $9 algos už 7 valandų 
darbo dieną ir prašalinti taip 
vadinamą “kick-back”. “Kick- 
back” reiškia, kad bosai for
maliai neva išmoka unijos 
nustatytą algų skalę, bet dar
bininkai paskui turi jiem grą
žinti po $2 ir daugiau už kiek
vieną darbo dieną. Tam pasi
priešinusieji būdavo persekio
jami ir metami iš darbų.

Streikierių mobilizacijos mi
tingas įvyko ketvirtadienį 
Mecca Temple, iš kur visi, ne
šini iškabomis ir pasidalinę į 
būrius, numaršavo į skirtingų 
sekcijų centrus. Streikierių 
susirinkimams parendavota 10 
svetainių. Jos pilnos streikie
rių, o streikieriai kupini entu- 

fziazmo kovot iki pilno laimė
jimo.

kontrak- 
paskelbė

vadovau-

Teatras Ispanų Paramai

White veikalas “Who Fights 
This Battle?” Teatrą diriguo
ja Joe Losey, kuris dirigavo 

j “Trippie A Plowed Under” ir 
“Injunction Granted.” Visas 
pelnas eis Ispanijos kovojan
čios prieš fašizmą liaudies pa
ramai.

Bremeno Demonstrantų 
Byla Perkelta

Iš Kostumerskų Kriaučių 
Lokalo Susirinkimo

Pirmo Lokalo susirinkimas 
buvo 24 d. rugpjūčio. Draugas 
A. Hoffman raportavo, k a d 
gavimas naujų narių eina ne
blogai. Buvo pakeltas klausi
mas apie Ispanijos darbininkų 
kovas su fašistais. Nutarta pa
aukauti iš iždo $100 ir čerma- 
nai dirbtuvėse iškolektuos iš 
narių po $5. Lokale randasi 
apie 1,500 narių ir yra lemta 
sukelti kelis tūkstančius dole
rių.

Buvo plačiai diskusuojama 
apie Farm erių Darbo Partiją. 
Nariai padarė tokią pastabą, 
kad laike rinkimų atiduoti bal
sus už tą partiją, kuri kovoja 
už numušimą taksų biednuo- 
menei, už nupiginimą maisto, 
už nešaudymą darbininkų ant 
pikieto linijos, už nedarbo ir 
socialę apdraudą, prieš karą 
ir fašizmą. Pirmininkas paaiš
kino, kad yra tik viena tokia 
partija, tai Komunistų Partija, 
tad visuose kampuose pasigir
do šūkiai: “Balsuokime už 
Komunistų Partiją.”

Pakeltas klausimas apie Se
attle, Washington, Laikrašti
ninkų Gildijos vedamą strei
ką. Pasiųsta užuojautos re
zoliucija streiko komitetui.

Nutarta neskaityti laikraš
čių, agituojančių už karą ir 
fašizmą, kaip New York Ame
rican, Daily Mirror, New York 
Journal. Padaryta pastaba, 
kad turintieji tokius laikraš
čius, eidami į dirbtuvių susi
rinkimus ar unijos raštinę, pa
liktų už durų.

Mes, unijos nariai, esame 
pasiryžę kovoti prieš visokį 
blogą ir subudavoti linksmą ir 
laimingą pasaulį. Kaimietis.

nustojo.
suolan buvo
mergina, sve-

Nušoko Nuo Empire 
State Bildingo

Tekstilės fabrikanto jauniau
sias sūnus, Robert Francis Er
skine, 23 metų, nušoko nuo di
džiojo Empire State bildingo 
ir užsimušė. Jis namus aplei
do gerame ūpe ir 10 vai. ryte 
nuvyko į Empire State bildin
go tėminyčią, kuri randasi ant 
86-to augšto. Jis užsilipo ant 
keturių pėdų augščio aptvaro 
ir taręs “Likite sveiki” še
šiems žmonėms, buvusiems tė- 
minyČioj, šoko nuo aptvaro. Jo 
kūnas smarkiai atsimušė į 
33rd St. tarpe dviejų automo
bilių.

Tai penktas toks atsitiki
mas, bet jis buvo pirmas nu
kristi iki gatvės, virš 1,000 pė-

Teatrų, taip pat ir demo
kratijos mylėtojam ir fašizmo 
priešam įsitėmytina, kad 20 dų. Pirmesnieji keturi nusižu- 
rugsėjo, II o t e 1 Delano, bus dytojai atsimušė ant žemesnių 
statomas naujas Kenneth to pačio namo stogų.

Važiuokite Bosais į “Laisves” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyno į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisvės” 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 V AL. 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.

Rugpjūčio 31, 10 vai. ryto, 
153 E. 57th St., New Yorke, 
bus teisiami šeši vyrai ir šešios 
merginos, areštuoti 21 rugpjū
čio laike demonstracijos ant 
laivo Bremen. Vokiečių laivo 
šnipai juos apmušė, o Ameri
kos policija areštavo ir kalti
na “netvarkiame elgesyje.” 
Aišku, kad tai šnipų ir polici
jos padarytas fašistinis sky- 
mas sufrėmuoti kovojančius 
prieš fašizmą.

Jų perki ausinėj imas tęsėsi 
dvi dieni, 27 ir 28 rugpjūčio, 
ant W. 54th St. Įrodymų jų 
kaltinimui nesurado, tad bylą 
perkėlė į kitą teismabutį, ma
nydami sustiprinti fašistinę 
mašiną.

Šis teismas apima darbinin
kų kovas labai plačia papėde. 
Teisme buvo rodomos merginų 
baltos bliuzės, ant kurių rau
donomis raidėmis buvo užra
šyta : “Kovokime Prie Karą ir 
Fašizmą.” “Apginkime Ispanų 
Respubliką!” “Paliuosuokime 
Thaelmanną ir Visus Vokieti
jos Priešfašistinius Kalinius!” 
ir kiti tam panašūs obalsiai. 
O kaltinamųjų gynėjai aiškino, 
ka tie visi obalsiai reiškia. 
Teismabutis buvo pilnutėlis 
žmonių, ant tiek užsiinteresa
vusių, kad tik vieno gynėjo 
kalba girdėjosi, o publika tar
tum ir kvėpuoti

Kaltinamųjų 
pasodinta jauna
rianti 65 svarus. Ji laikė de
monstracijos vilkėjo bliuzę su 
obalsiu : “Apginkime Ispanijos 
Respubliką!” Jos klausė:

—Kur tu esi gimus?
—New Yorke, ant Broad

way.
—Ar tu priklausai Komu

nistų Partijoj ?
—Taip, metai ir pusė, kaip 

esu K. P. narė.
—Kokia Komunistų Parti

jos programa?
čion Hitlerio advokatas įsi

kišo, bet kaltinamųjų gynėjas 
jį sulaikė, o mergina tęsė kal
bą :

—Mūsų programa yra kovo
ti už laisvę ir demokratiją, to
dėl aš ir turėjau ant laivo 
Bremen tą obalsį. Ispanijos 
žmonės tiesotu balsavimu išsi
rinko demokratišką valdžią, o 
fašistai suorganizavo gaujas 
razbaininkų ir nori ją nuversti 
ir užtupdyti kraugerį, tokį 
kaip Hitleris, ant demokratiš
kos žmonijos sprando. Dėlto 
mes ir surengėm demonstraci
ją prieš Hitlerio siuntimą gin
klų ir amunicijos Ispanijos fa
šistams ir prieš Hitlerio ir MuT 
ssolinio rengimosi karui, į kurį 
nori įtraukt visą pasaulį. Ka
ras gręsia pavojum jaunimo 
gyvybei. . .

Nedirbantieji draugės ir 
draugai, pirmadienį nuvažiuo
kit į teismabutį ir savo ausimis 
girdėkit tą istorinį Amerikos 
teismą. Labai įdomus ir pa- 
akstinantis kovoti prieš karą 
ir fašizmą, už demokratiją.

Kaimietis.

Girti Naziai Užpuolė Kom 
Partijos Mitingų

Kiekvieną savaitę Komunis
tų Partija laiko mitingus at
virame ore, ties 40th St. ir 3rd 
Ave., New Yorke. Užvakar, 
kuomet partija laikė mitingą 
toj vietoj, girti naziai užpuo
lė susirinkusius klausytojus. 
Vienas vyras, baltgvardietis ir 
buvęs kadetas caro o laivyne, 
užlipo ant platformos ir nu
plėšė Amerikos vėliavą. Viena 
moteriškė drožė į šalia stovin
čius su rutuliu popieros.

Policija suareštavo tuos du 
triukšmadarius, bet jie buvo

Penktadienį Jungtinių Vals
tijų delegacija išvyko į Belgi
jos sostinę Brusselį, kur įvyks 
Pasaulinis Taikos Kongresas, 

i (Delegacijai vadovauti išrink- 
į'tas žymusis Amerikos darbuo- 

> prieš karą ir fašizmą,

paleisti, nes Kom. Partija ne
padavė skundo. Po mitingui 
vienas darbininkas 
Komunistų Partiją.
1 O-tas vienetas praneša, kad'Dr. Harry F. Ward, Amerikos 
toj pačioj vietoj bus laikomi 
mitingai kiekvieną ketvirtadie
nį kaip 8 :30 vai. vakaro.

įsirašė į:i 
Partijos Stojas

Prieškarinės - Priešfašisti nes 
Lygos nacionalis pirmininkas, 
iš užsiėmimo Teologinės Semi
narijos profesorius ir vadovau
jąs narys daugelyje intelektu
alų organizacijų.

Delegacijoj taip pat randa
si Margaret Forsytjie, Am.

ką sutiksi, šian-1Pr.-Priešfašistinės Lygos Nac.

Entuziastiškai Atsiliepia Apie 
Browderio Kalbą

Kiekvienas, 
dien turi ką nors pasakyti 
apie Browderio prakalbą per 
radio ir stebisi jos aiškumu ir 
puikumu. Kiti klausinėja, ka
da vėl jis kalbės. Sekama 
Browderio prakalba per radio 
bus 7 rugsėjo, nuo 10:15 iki 
10:30 vakaro. Svarbiausia da
bar visų užduotis, tai sukėli
mas finansų, kad užtikrinti tą 
ir kitas 6 planuojamas 
kalbas.

Eiliniai Jūrininkai 
Laimėjo Teisme

pra-

and 
laimėjo

Marine Firemen, Oilers 
Watertenders Unija 
bylą prieš reakcinę Cąrlsono 
mašiną. Nesenai buvo tos uni
jos viršininkų perrinkimai ir 
eiliniai nariai laimėjo. Įnirtę 
viršininkai kreipėsi teisman, 
kad panaikintų tuos rinkimus, 
bet teisėjas Steuer bylą išmetė.

Drg. Browder 3-čioj Vietoj 
Šiaudiniam Balsavime

Rockaway Beach laikraštis 
“Argus” veda šiaudinius bal
savimus, sužinoti, už 'kurį kan
didatą to laikraščio skaityto
jai balsuos ateinančiuose rin
kimuose. Ligšiol skaitytojai 
nubalsavo Komunistų Partijos 
kandidatą draugą Browderį į 
trečią vietą. Rooseveltas jau 
gavęs 115 balsų, republikonas 
Landon — 45 balsus, | drg. 
Browderis — 25 balsus, o so
cialistas Thomas — 21 balsą. 
Ateinančią savaitę bus i pra
nešta tos savaitės rezultatai.

Abraham Vigboda, 40 me
tų, sulaikytas po $2,500 kauci
jos, kaltinamas pasisavinime 
svainės $10,728.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L. N. Y.l

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsntndiui tnitomobiliua vestuvėm, 
purėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
'jravorų 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

Komiteto veikli narė, Colum
bia Universiteto Mokytojų 
Kolegijos .religijos dėstymo 
padėjėja, taipgi vadovė kelių 
žymių moterų organizacijų. 
Vyksta ir lietuvių gerai žino
mas ir mylimas “Daily Wor
ker” redaktorius, Clarence 
Hathaway. Nuo Amerikos 
Prieškarinio Kongreso siunčia
mi 36 atstovai. Taip pat siun
čia atstovus daugelis atskirų 
organizacijų.

Rikers Island kalėjime 
smarkiai susiginčino du įna
miai ir pasėkoj to, Lawrence 
Goldman, 48 metų, numirė 
nuo silpnos širdies.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C Q 

KIRPIMAS ‘

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius ;
Iš’.alžamuoja ir laidoja numiru- I 
sius ant visokių kapinių; par- ! 
samdo automobilius ir karietas ' 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams. I'-

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LALSNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

f •* m®®

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

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




