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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XIX

Bet, kaip spauda praneša, 
sąjungietės sukėlė savos rū
šies revoliuciją prieš dvasiš
kas asabas, suspenduodamos 
ponią A. Nausėdienę, kunigai 
ir vvskūpas P. Reinys užsispy
rė ją atspenduoti.

Kilo triukšmo. Vyskupas 
Reinys pasirodė seime labai 
išdidžiai. Bet sąjungietės pa
sakė jam: nesikišk, vyskupe, 
ne į savo reikalus.

Tuomet jis negarbingai ap-1 Hendaye, Franc. — Ispa- 
leido seimą. |nijos pasienis. — Generolas

Atrodo, kad vyskupas Rei
nys bus pamiršęs tą Luko 
(“Nauj. Testamente”) pasa
kymą :

“Nes kiekvienas, kurs save 
augština, bus pažemintas, ir 
kurs save žemina, bus paaug- 
štintas.”

Fašistų “Vienybės” Tyslia- 
va mėgsta koliotis. “Durnius”; 
“ignorantas,” etc., etc., taip ir 
rūksta iš jo kakarinės.

Tysliava gudrus vyras, mo
kytas, “rašto žinovas,” ir ne
durnas. Kodėl gi jis taip ko- 
liojasi ?

Nelaimė su juo tame, kad COS.
jo galvoje kai kada išdega
fiūzas ir jo motoras atsiduria 
netvarkoj.

Earl Browderio išstojimas 
su prakalba per radio apie bū
simus New Yorko miestavus 
rinkimus įnešė vietinėn bur- 
žuazinėn spaudon nepaprastą 
sąjūdį. .

Girdi, štai, komunistai rems 
LaGuardią, jie savo kandidato 
į miesto majorus nestatys.

Aišku, kad ne! Komunistų 
nusistatymas yra eiti su visais 
pažangiaisiais, demokratiniai 
nusistačiusiais žmonėmis ir su
pliekti Tammany Hall viešpa
tavimą New Yorke.

LaGuardią remia Amerikos 
Darbo Partija, kurią sudaro 
darbo unijos. Komunistai, to
dėl, eina su visu plačiu dar
bininkišku judėjimu.

Mes su progresu, prieš re
akciją!

Skaitytojai, kuriems rūpi 
plačiau susipažinti su šių me
tų New Yorko municipaliniais 
rinkimais, (o jie žada būti la
bai įdomūs), nuolat skaitykite 
8-tam puslapyj telpančias ži
nias.

“Laisvė” šiemet pasistengs 
suteikti kuoplačiausių žinių
apie šią rinkimų kampaniją.

“Mūsų Vilnius” praneša:
“Naują radio imtuvą pirk

damas (Vilnijos) valstietis 
būtinai paklausia:—Ponuli, o 
Minskas su juo ar bus gir
dėti?”

Kitais žodžiais, Vilnijos val
stiečiai labai klausosi Minsko 
(Sovietų Sąjungos) radio pro
gramų. Į Sovietų Sąjungą 
Vilnijos valstietis žiūri, kai
po į savo užtarytoją, kaipo į 
didžiausią viltį.

Bet ne tik Vilnijos valstie
čiai panašiai daro. Lietuvoj 
Minsko ir Leningrado radio 
stotys‘yra nei kiek nemažiau 
populiariškos.

Man teko kalbėtis su nese
nai iš Lietuvos atvykusiu vie
nu laikraštininku, kuris užtik
rino, kad Lietuvos inteligenti
ja ir visi, kurie turi radio im
tuvus, Leningrado ir Minsko 
radio stočių programomis su
sidomėję kur kas labiau, ne
gu Kauno.

Vokietijoj Hitleris kalėji
mu baudžia žmones, kurie 
klausosi Sovietų Sąjungos ra
dio programų. Bet tas dalykų 
padėties nepakeičia.

Nemanau, kad į tos rūšies 
klausytojus gražiai pažiūrėtų 
ir Smetona! *

200,000 Liaudiečių Su
telkta prieš Fašistus 
Ispanijos Rytuose

Fašistai Atmesti 10 Mylių Atgal Saragossa-Teruel Srity

Franco skubotai permeta 
5,000 italų “juodosios lieps
nos” kareivių iš Baskijos 
fronto į Saragossos sritį 
prieš liaudiečius, kurie iš 
šiaurių ir pietų apgula Sa
ragossa, fašistų tvirtumą 
rytiniame fronte. Tie juod- 
marškiniai čia susidurs su 
garsia liaudiečių Tarptauti
ne Brigada, kurioj yra dau
gis amerikiečių ir kanadie
čių savanorių kovotojų už 
Ispanijos respubliką. Jie 
jau sunaikino didelę fašistų 
kolumną, atsiųstą iš Hues-

CHINIJA NEBŪSIANTI UŽKARIAUTA, NORS 
JAPONAI UŽIMTŲ RYTINIUS DIDMIESČIUS

Shanghai, Chinija.—Vie
nas puikiausių karo strate; 
gų Chinijoj, generolas Pai 
Čhung-hsi sutelkė 300,000 
vyrų armiją į ežerų ir pel
kių sritį, už 35 mylių į šiau
rių vakarus nuo Shangha- 
jaus, didžiausiam karo mū
šiui prieš japonus. Šis ge
nerolas kadaise buvo prie
šas Chiang Kai-sheko, Chi- 
nijos valdžios galvos; bet 
dabar Chiang Kai-shek pa
vedė jam vyriausią koman
dą prieš japonus šiame 
fronte. Chinų veteranų di
vizijos įsistiprino 100 mylių 
apkasuose nuo sostinės 
Nankingo linkon Shangha- 
jaus.

Vienas aukštas Chinijos 
valdininkas rugp. 28 d. pri
pažino, kad chinai traukia
si atgal nuo Woosungo, sto
vinčio prie Whangpoo upės; 
jie taipgi perkelia svarbiau
sias apsigynimo linijas į

Janonu Valdžia Nenori 
Atsiprašyt Anglijos
London.—Pranešama, jog 

Anglija reikalauja, kad Ja
ponija atvirai atsiprašytų 
ir medžiaginiai atlygintų už 
tai, kad japonu lakūnai 
bombardavo Anglijos amba
sadoriaus Knatchbull - Hu- 
gesseno automobilį ir kulka- 
svaidžio šūviu suardė jam 
nugarkaulį, įvarant kulką į 
kepenis, nors ant automo
bilio buvo iškelta Anglijos 
vėliava.

Londone yra suprantama, 
kad Japonija nenorės atvirai 
atsiprašyt Anglijos ir tin
kamai atlygint sužeistam 
ambasadoriui. J a p o niios 
ambasadorius Shigeru Yo
shida atėjo pas Anglijos 
užsieninį ministerį A. Ede
ną ir išreiškė apgailestavi
mą dėlei Anglų ambasado
riaus sužeidimo. Bet Ang
lijos . valdžia nepasitenki
nanti vien tokiu apgailesta
vimu.

200,000 liaudiečių prade
da ofensyvą prieš fašistus 
visu frontu nuo Saragossos 
iki Teruel, kaip pranešė 
United Press koresponden
tas rugp. 27 d. Respublikos 
“valdžia planuoja tenai pa
leist darban prieš fašistus 
200 lėktuvų, 300 tankų ir 
šimtus naujų lauko kanuo
lių.” Liaudiečiai per 48 
valandas nuvijo fašistus 
apie 10 mylių atgal visu 
45-kių mylių Aragono fron
tu. (Saragossa, kurią dabar 
bombarduoja r e s p ublikos 
artilerija, randasi už 1?5 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Madrido.) 

šiaurius ir vakarus nuo 
Shanghajaus; bet įnirtusiai 
kaujasi su japonais, kurie 
grumiasi nuo pietinio kran
to Yangtze upės linkui 
Shanghajaus. Japonai už
ėmė Lotien miestelį, 12 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Shanghajaus, bet tūkstan
čiai japonų buvo užmušta ir 
sužeista mirtinuose mūšiuo
se dėl tos pozicijos. Dabar 
iš Lotien nieko neliko, tik 
rūkstanti pelenai.

Minimas Chinijos valdi
ninkas sako, kad jeigu japo
nai užimtų ir Nankingą, ir 
Shanghajų, ir kitus did
miesčius pietrytiniame Chi
nijos pakraštyje, tai dar Ja
ponija nelaimėtų. Chinai 
nasirvže vesti apsigvnimo 
kova tol. kol japonai pa
matys. kad jie negali pa
vergt Chinijos.

Chicago Socialistai Iš
metė Penkis Trockistus

Chicago, Ill.—Miesto so
cialistai nepaprastame susi
rinkime iššlavė nenkis troc
kistus laukan iš Chicanos 
Socialistų Pildančiojo Ko
miteto. kaipo ardytojus. 
Tarn išmestų yra ir Lvdia 
Beidell, buvusi to komiteto 
sekretorė. Kiti išbraukti iš 
komiteto trockistai yra Al
bert Goldman,. Myer, Par- 

[ shall ir Soter. Jų vietos už
pildytos netrockistiniais so
cialistais.

Vienas Chicagos socialis
tų veikėias pasikalbėjime su 
Daily Workerio korespon
dentu pasakė: “Tie elemen
tai (trockistai) nuolat kėlė 
lermus ir suirutę mūsų kuo
pose ir ardė bet kokį nau
dingą darbininkų klasei vei
kimą. Jie sakosi esą di
džiausi revoliucionieriai... 
bet jie naudojo Socialistu 
Partiją kaip irankį darymui 
nuodingų užsipuolimų ant 
Sovietų Sąjungos ir ant 
liaudies fronto valdžios Is
panijoj.”

i JAPONAI BANDĖ ĮSILAUŽTI 
I SOVIETŲ KONSULATĄ
Shanghai.Japonai kar

totinai taikėsi įsibriaut į 
Sovietų generalį konsulatą 
Shanghajųj. Japonų kari
ninkai pasakojo, būk kon
sulate randasi Chinijos ag
entai ir duoda elektra žen- 
klus-signalus savo kariuo
menei. Sovietų vice-konsu- 
las pakvietė kitų šalių kon
sulatų atstovus apžiūrėt 
konsulatą, ir jie nerado jo
kių chinų žvalgų, net nė 
elektros sriovės.

Tada įvairių šalių konsu
lai paskyrė f savo policiją 
saugot Sovietų konsulatą 
nuo grasinančių įsiveržt ja
ponų.

Mokytojų Suvažiavimas Re
mia Darbo Partiją

Madison, Wis. — Ameri
kos Mokytojų Federacijos 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, reikalauja nčią 
įsteigt visašališką Darbo 
Partiją ir kurt paskirose 
valstijose Farmerių-Darbo 
Partijas. Nubalsavo reika
laut, idant būtų atimta sau- 
vališka galia iš Jungtinių 
Valstijų Vyriausio Teismo, 
kad jis negalėtų naikint 
kongreso išleistus pažanges
nius įstatymus. Mokytojų 
delegatai nutarė leist visuo
tinam savo organizacijos na
rių balsavimui nuspręst, ar 
jie nori pasilikt Amerikos 
Darbo F e d e r a c i j oj ar 
pereit į Industrinio Organi
zavimosi Komitetą (CIO).

Karo “Žinovu” Spėjimai 
Apie Chinų-Japonų Kovą
Hong Kong. — Užsieni

niai karo žinovai šičia spė
ja, kad Japonija per ket
vertą mėnesių laimėsianti 
“griežtą, kriušinančią per
galę prieš Chiniją.” Sako, 
kad Japonijos lakūnai ir ar
tileristai geriau išlavinti ne
gu Chinijos. Be to, chinai 
turį permažai naujoviškų 
ginklų ir amunicijos. Pinigi
niai Japonija taipgi esanti 
stipresnė už Chiniją.

7 VALSTIJŲ MALIORIŲ 
STREIKAS

New York. — Maliavo- 
tojų ir popieriuotojų strei
kas iš New Yorko pasklido 
dar į šešias valstijas: Ind., 
Wis., New Jersey, Pennsyl
vania, Conn, ir Rhode 
Island. Reikalauja pridėt al
gos', sutrumpint darbo sa
vaitę ir panaikint graftą, 
kuris buvo lupamas iš dar
bininkų įvairiose vietose pa
gal netikusių vadų sąmoks
lus su samdytojais. Vienas 
pamatinių reikalavimų—tai 
rašyta unijinė sutartis.

N. Jersey Republikonas Sek- 
retorius—Taksu Sukčius
Camden, N. J. — Grand 

džiurė įkaitino republikonų 
vadą, New Jersey valstijos 
sekretorių T. A. Mathisą už 
nusukimą $6,000 taksų, pri
klausomų šalies valdžiai 
nuo jo įplaukų per kelis me
tus. Mathis dabar atosto- 

I gauja vakarinėse valstijose.

Amerika Įspėja Japo
niją Nekliudyt Ame

rikiečių Chinijoj
i ---------------------------------------

Japonija Turės Atsakyt už Amerikiečių Gyvybę ir Turtą
Washington.— Jungtinių 

Valstijų užsieninis ministe
ris C. Hull įspėjo Japoniją 
ir Chiniją, kad neturi būt 
kliudoma Amerikos piliečiai 
ir jų nuosavybė Chinijoj 
per dabartinį karą tarp Ja
ponijos ir Chinijos. Hull 
savo pareiškime tom šalim 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos laikys Japoniją ar Chi
niją griežtai atsakomingo- 
mis už sužeidimus bei už
mušimus Amerikos piliečių, 
taip ir užu padarytus jiem 
medžiaginius n u o s t olius, 
žiūrint, katra kariaujančių 
šalių taip paliestų amerikie
čių asmenis ar turtą.

$400,000 FONDAS SUORGANIZUUT FORDO 
AUTO. DARBININKUS Į INDUSTRINE UNIJĄ

Milwaukee, Wis.—Po kal
bai J. L. Lewiso, Industri
nio Organizavimosi Komi
teto pirmininko, suvažiavi
me Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos, 1,100 
delegatų vienbalsiai nutarė, 
kad visi 400,000 unijos na
rių sumokės po dolerį į fon
dą organizavimui Fordo au
tomobilių darbininkų.

Atvykusį Lewisą suvažia- 
viinan sveikino neapsakomu 
entuziazmu ir griausmingai 
uždainavo “Solidarity For
ever” (darbininkų “Vieny
bė Amžinai”). Sykiu daina
vo ir pats Lewis. Savo kal
boj jis užreiškė: “Nežiū
rint, kiek laiko reikės, mes 
vis tiek padarysime Fordo 
fabrikus unijiniais. Henry 
Fordas mano, kad jis di
džiausias fabrikantas Ame
rikoj; kad jis didesnis negu 
darbininkai, kad jis didės-

Fašistai Šaudysią Šim
tus Baską Imtinią

Bilbao, Ispanija. — Fa
šistai praneša, kad, užka
riaudami Santanderį, jie 
suėmę nelaisvėn ir 35,000 
respu'blikiečių, Baskijos ir 
Asturijos kareivių ir milici
ninkų. Jie suvaryti į kon
centracijos žardžius. Su
prantama, kad bent šimtus 
jų fašistai sušaudys.

Fašistai sakosi nužygiavę 
jau 35 mylias į vakarus nuo 
Santanderio. Per dviejų sa
vaičių ofensyvą pries tą 
miestą jie užkariavę 2,000 
ketvirtainių mylių plotą, 
šiaurinėj Ispanijoj, — dau
giausia jėgomis Italijos šau
lių, nazių artileristų ir Mus- 
solinio ir Hitlerio lėktuvais.

Žulikas “Pranašas”
Chicago. — Federalis tei

smas patvarkė, kad Zion 
City “pranašas” Voliva, 
skelbiantis, būk žemė plokš
čia, turi sugrąžint apie 
$700,000 pinigų savo ap- 
šmugeliuotiem sekėjam.

Šis Jungtinių Valstijų pa
reiškimas yra ypač taiko
mas, kaipo šios šalies atsa
kymas į Japonijos įvedamą 
“taikią” jūros blokadą Chi
nijos pakraštyj. Tačiaus 
dar nėra žinios, ką Jungti
nės Valstijos darytų, jeigu 
Japonijos karo laivai pra
dėtų stabdyt ir krėst Ame
rikos prekybos laivus to
liau kaip už 3 mylių nuo 
Chinijos sausumos. Politi
niai tėmytojai supranta, jog 
tokiame atsitikime Ameri
ka galėtų paskelbt japonus 
jūrų plėšikais (piratais) ir 
daryt atitinkamų žingsnių 
prieš juos.

nis negu valdžia, ir jis lau
žo Wagnerio Darbo Santi- 
kių Įstatymą; bet jeigu jis 
ir toliau taip manys, tai pa
sijus esąs tik suvargęs se
nis.”

Lewis atžymėjo, jog In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komitetas, telkdamas ypač 
neorganizuotus d a r b inin- 
kus į, industrines unijas, 
per vienus metus pasiekė 
to, jog dabar turi jau dau
giau narių, negu dešiniųjų 
valdoma Amerikos Darbo 
Federacija po 50 metų. Jis 
šaukė darbininkus visus su- 
siorganizuot ne tik į unijas, 
bet ir politiniai, idant galė
tų apsigint nuo juodo skur
do ir bado net krizių lai
kais. Lewis ragino išrinkt 
tuos pačius viršininkus 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos, kaipo pa
vyzdingai pas įžymėjusius 
organizatorius ir kovotojus.

Liaudiečiai Užėmė dar 
Du Miesteliu Rytuose

Valencia, Ispanija.—Val
diškomis žiniomis, respubli- 
kiečiai atėmė iš fašistų dar 
du miesteliu, Almudevara ir 
Zuera, Saragossos fronte, 
šiaur-rytinėj Ispanijoj. Tuo 
būdu jie nukirto fašistam 
svarbiausia kelią tarp Sara
gossos ir Huescos.

Generolas Franco atsiun
čia šimtus vokiškų kanuolių 
ir itališkų ir vokiškų lėktu
vų iš Baskijos į Saragossos 
frontą prieš respublikiečius, 
apgulančius Saragossą.

Reikalauja $3,075,000 A. 
Meliono Nusuktų Taksų
Washington.—Nors mirė 

Andrew Mellon, alumino 
trusto galva, bet valdžia 
per teismus reikalauja iš jo 
paliktos nuosavybės $3,075,- 
104 nusuktų taksų. Mellon, 
buvęs prez. Hooverio finan
sų ministeris, pasižymėjo 
kaip vienas didžiausių tak
sų sukčių.

12 ITALIJOS GENEROLŲ 
PRIEŠ ISPANŲ LIAUDĮ

Roma. — Mussolinis ga
lutinai nusiėmė kaukę nuo 
savo veido ir viešai didžiuo
jasi, kad net 12 Italijos ge
nerolų su desėtkais tūkstan
čių italų fašistų šturmavo 
ir paėmė- Santanderį, Bas
kijos prieplaukos miestą 
šiaurinėj Ispanijoj. Vyriau
sias fašistų komandierius 
gen. Franco atsiuntė karš
čiausią padėkos telegramą 
Mussoliniui už tokią gausią 
talką prieš Santanderį.

Fašistų spauda paduoda, 
kad “tik” 2,017 italų karių 
buvę užmušta ir sužeista 
vienuolikos dienų ofensyvoj 
prieš Santanderį.

Kruviniausią Kova Saragos
sos Fronte Ispanijoj

Saragossa, Ispanija. — 
Priemiesčiuose šėlsta mirti
niausia kova iš visur, kokios 
iki šiol buvo tarp Ispanijos 
liaudiečių ir fašistų.

Fašistai garsinasi, būk 
jie užmušę “12,000” liaudie
čių kovoj dėl Saragossos ir 
nukirtę žemyn kelis jų lėk
tuvus.

Bet Ispanijos • valdžios 
pranešimais, liaudiečių arti
lerija ir lėktuvai kirto bai
sų smūgį priešams, tūkstan
čius jų nukovė, užėmė Zue- 
rą ir perkirto priešam ke
lią tarp Teruelio ir Saragos
sos.

S a n t ander, Ispanija. — 
Fašistų lakūnai, bombar
duodami respublikos prie
plauką Gi joną, prie Biscay 
užlajos, šiaurėj, rimtai su
žeidė ir keturis Anglijos 
prekybos laivus. Tie laivai, 
užsikamšydami skyles ir 
pumpuodami laukan vande
nį, bando nuplaukt į Franci- 
jos pakraštį.

Japonų Lakūnai Užmušė 200 
Civilių Chinų, Sužeidė 700
Shanghai, Chinija, rugp. 

29.—šešiolika Japonijos lėk
tuvų staiga bombardavo 
Nantao, tirštai apgyventą 
Shanghajaus dalį, užmušda
mi 200 beginklių chinų gy
ventojų ir sužeisdami 600.

Praeitą penktadienį Japo
nijos valdžios atstovas ža
dėjo perspėti nekariškius 
gyventojus pirm bombar
duojant chinų miestus. Bet 
ir šią žudynę japonai pada
rė be jokio perspėjimo.

Japonai Užėmę Tarpkalnę, 
Šiaurėj nuo Feipinęo

Peiping, Chinija. — Japo
nų komandieriai garsinasi, 
kad jų armija jau užėmus 
Nankow tarpkalnę, už 25 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Peipingo. Per šią tarpkal
nę eina geležinkelis į Cha- 
harą ir kitas šiaur. provin
cijas. Chinai ją įtūžusiai 
gynė per 16 dienų, užmuš
dami daugiau kaip 1,500 
priešų.

Japonų oficieriai sako, 
kad Nankow tarpkalnę bū
sianti jiem naudinga atsiti
kime karo su Sovietais. Chi
nai, pasitraukdami iš tarp- 
kalnės, susprogdino tiltus.

Chinai dar tebevaldo 40 
mylių geležinkelio tarp 
Nankow ir Kalgano, Cha- 
har provincijos sostamies- 
čio.
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Pripažino De Jure
Pagaliau popiežius oficialiai pripažino 

Ispanijos fašistus, kaipo valdžią, skelbia 
telegramos iš Vatikano.

Ispanijos fašistus pripažino kaipo val
džią Italijos, Vokietijos ir Portugalijos 
fašistai. Prie jų dabar oficialiai prisi
dėjo ir Vatikano popiežius!

Kada mes sakome, kad Vatikano pa- 
pa rėmė ir teberemia reakciją, tai mūsiš
kė kunigų spauda rėkia, būk mes jį šmei- 
žią. Bet faktai—į matymą raktai, sako 
priežodis. Jie gi parodo, kad neklaidin
gas. šventasis tėvas eina su aršiausiais 
žmonijos kultūros ir civilizacijos prie
šais—fašistais.

Dubinskis ir Komunistai4 •
r
•;Kalbėdamas automobilistų unijos su

važiavime, ILGWA prezidentas Dubins
iąs, tarp kitko, palietė ir komunistus. Jis 
s&kė, kad komunistai turi tokią teisę pri
klausyt unijai, kaip ir kitokių pažvalgų 
darbininkai. Jeigu jie, komunistai, anot 
Kalbėtojo, dirba fabrikuose, tai kodėl jie 
išturėtų teisės priklausyti darbo unijai?
j;Tai, žinoma, logiškas pasakymas. Jį, 

rjątyti, Dubinskis taikė Greenui ir Ko., 
lįjrie dar vis bando komunistiniu baubu 
gąsdinti tūlus žmones.
f Komunistai, tačiau, niekad nesijautė 

i{; nebesijaučia darbo unijose kokiais tai 
kampininkais. Jie visuomet buvo tos 
rliomonės, kokią dabar skelbia Dubins
iąs. Komunistai darbo unijose visuomet 
l^vojo už geresnę tvarką ir gynė bend
ruosius darbininkų reikalus streikuose 
if “taikos metu,” ne tik neprasčiau už 
kitų politinių pažvalgų darbininkus, bet 
(įįžnai geriau.
;:Buvo laikai, kai prieš komunistus dar- 

tį) unijų lyderiai varė labai didelę šmeiž
tu kampaniją. Kadaise juos mėtė iš uni- 
jg masėmis. Už ką? Už tai, kad jie sto- 
vjjjo už pramonines darbo unijas, už or- 
-gjįnizavimą neorganizuotų^ Jie buvo 
įgetomi ir persekiojami kaip tik už tuos 
pačius dalykus, už kuriuos šiuo tarpu 
Iftjvoja CIO!

Dar Nežinia, Kas iš To Išeis.
k Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo 

užsibaigs tarp Japonijos ir Anglijos vy
riausybių diplomatinis susirėmimas dėl 
pašovimo Anglijos ambasadoriaus Chi- 
nijoj.

Sakoma, Anglija reiklausianti iš Japo
nijos trijų dalykų:

(1) atatinkamo nubaudimo orlaivinin- 
kų, kurie į ambasadorių šovė;

(2) , garantijos, kad ateityj panašūs da
lykai neatsitiks.

(3) pilno pinigiško atlyginimo už 
skausmus sužeistajam.

Ąr Japonija šituos (visai teisėtus) 
reikalavimus priims? Ar ji Angliją pa
tenkins? Sunku pasakyti.

Labai galimas daiktas, kad ji pasiža
dės “atatinkamai nubausti” šovikus ir 
ateityj panašių šposų nekrėsti. GaĮį bū
ti, kad Tokio imperialistai užmokės am
basadoriui už padarytus jo sveikatai ne
smagumus. Bet su tuo dalykų padėtis 
neišsiriš.

Japonijos imperializmas—kaip tas pa
laidas nuo lenciūgo pasiutęs šuo, kram
to viską, ką tik sutinka. Ir kodėl jis ne
kramtys, jei jam iki šiol vis sekėsi. Jis

Cleveland, Ohio

>

Pastaba Pramogų Rengėjams
Pereitą liepos 25 d., L.D.S. 

44 ir 55 kp., įvyko piknikas, 
kuris pranešimų skyriuj buvo 
gerąi garsinamas per “Vilnį” 
ir “Laisvę.” Bet kažin kokiu 
išrokavimu ir W. 21 kuopelė 
savo išvažiavimą pradėjo gar
sinti tuose pačiuose laikraš
čiuose ir ant tos pat dienos. 
Išrodo lyg norėta pasityčioti 
iš lietuvių pikniko.

Ward 21 kp. priklauso visi 
kitataučiai darbininkai, todėl 
jų parengimas sykiu su mūsų, 
jokios naudos neduoda jų gar
sinimas “Vilnyj” ir “Laisvėj”. 
L.DJS. 44 kp. pereitame susi
rinkime nutarė duoti pastabą 
W. 21 draugams, kad ateityje 
to vengtų. Jei W. 21 nori lie
tuvių darbininkiškuose laik- 

- naščiuos savo parengimus gar
sinti, tai tegul ir rengirąo die-

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75 
$4.00 
$3.00

Taip pat toki parengimai 
neturi įvykti sykiu. Šis nesu
sipratimas buvo apkalbamas 
ir L.D.S. 55 kp. susirinkime.

žinoma, mūsų draugijų na
riai labai išmetinėja frakcijai 
ir abelnai primeta Komunistų 
Partijos veikėjams, būk ko
munistai nesiskaitą su 
draugijų parengimais, 
priešingai, surengia ką 
kad pakenkti tiems, 
paremia partiją.

Draugai ir draugės iš
Komunistų Partijos vadovau
janti draugai daro viską, kad 
išvengti supuolimo parengimų 
Ir nepakenkti vieni kitiems.

Dėl aiškumo, Komunistų 
Partijos County Komiteto or
ganizatorius prisiuntė laišką 
su pilnu surašu, kada partija 
turės masinius mitingus ir pa
rengimus, kur ir kada kas bus 
veikiama.

Mitingų ir parengimų sura
šąs sekamai skambi

kitų 
bet 

nors, 
kurie

LDS!

užėmė Mandžūriją, užėmė kitus Chinijos 
plotus ir niekas didžiųjų demokratinių 
valstybių netgi griežtesnio žodžio nepa
sakė. Japonijos imperialistai turėjo pil
niausią laisvę veikti, kaip jiems patinka.

Kad britų ambasadorius buvo užpul
tas tiksliai,—savaime aišku. Šovikų tei- 
sinimasis, būk jie padarę klaidą, neišlai
ko kritikos. Juk ant automobiliaus ple
vėsavo britų vėliava, kuri griežtai ski
riasi nuo Chinijos vėliavos.

Japonijos imperialistai gali dabar pa
žadėti Londono vyriausybei viską, o at
eityj neduoti nieko ir tas jiems gali pra
eiti labai sausai.

Jei Didžioji Britanija, Amerika, Fran
ci j a ir kitos šalys nori, kad Japonijos 
imperializmas liautųsi daręs kruvinas 
avantiūras, tai jų pareiga jį griežtai su
drausti. O sudraudimui pagrindą jos 
turi.

Savu laiku devynios valstybės pasira
šė tam tikros rūšies paktą-sutartį, kurio
je buvo garantuojama Chinijai nepri
klausomybė ir neliečiamybė. Viena iš tų 
pasirašiusiųjų (Japonija) tą sutartį senai 
sulaužė ir tebelaužo. Viskas, ko reikia, 
tai kad pasirašiusios devynių valstybių 
sutartį demokratinės valstybės dabar 
griežtai pareikalautų Japonijos ponų 
nešdintis iš Chinijos laukan.

Jei tai būtų padaryta sutartinai ir 
griežtai, tai Japonijos imperialistai turė
tų įsakymo klausyti. Su tokias padūku
siais sutvėrimais, kaip Japonijos impe
rialistai, reikalinga vartoti ir kalbos to
nas, skirtingas nuo to, kokiu su jais bu
vo kalbama iki šiol.

Trečiadienį Klausykit, Ką Pasa
kys Earl Browder

Sekantį trečiadienį, rugsėjo 1 d., tarp 
6:15 ir 6:30 v. v. (sulyg Eastern Day
light Saving Time) per radio kalbės USA 
Komunistų Partijos generalinis sekreto
rius, Earl Browder.

Jo kalbą transliuos National Broad
casting Company, Nationwide Blue Net
work. Drg. Browderio kalba bus girdi
ma per visą šalį.

Dėlto mes raginame mūsų skaitytojus 
atsisukti tuo laiku savo radio imtuvus 
ir išgirsti šito žymaus draugo ir veikėjo 
kalbą, kurios tema bus: “USA Komunis
tų Partija 18-kos Metų.”

Šiemet sukanka, mat, 18-ka metų nuo 
Komunistų Partijos gyvavimo. Rugsėjo 
ir spalių mėnesiai bus vajaus už gavimą 
į partiją naujų narių mėnesiai.

Drg. Browder pasakys tikrai įdomių 
dalykų.

metų gyvavimo Komunistų 
Partijos, ir 150 metų minėji
mas U. S. Konstitucijos, kal
bės Earl Browder, generalis 
sekretorius Komunistų Parti
jos; lapkričio 7, paminėjimas 
Rusijos Revoliucijos, pabaigoj 
lapkričio ir pradžioj gruodžio 
Partijos Bazaras,—sausio 23, 
1938 m., Leninę diena.

Vadinasi, Komunistų Par
tijos vadovaujanti draugai da
ro viską, ką. gali, idant palai
kyti draugiškumo ryšius su 
visom organizacijom, kurios 
remia partiją ir labai pagei
dauja, kad jūs visi turėtumėt 
progą atsilankyti ant Komu
nistų Partijos masinių mitin
gų ir parengimų.

I. A. Vaupšas.

Havana^ Cuba. — Marta 
Rocaforfy dęntisto duktė, i$? 
vijo savo karališką vyrą,

___

Rinkimai ir Komunis 
tų Partijos Vajus

Lapkričio mėnesį, kaip 
kasmet, bus rinkimai dau
gelio valdininkų. New Yor
ke tarpe kitko bus renka
mas ir miesto majoras. Da
bar yra majoru La Guardia, 
kuris parodė priešfašistinio 
nusistatymo ir padarė pa
žangių žygių.

Komunistų Partijos Ge
neralis Sekretorius drg. 
Earl Browder sakydamas 
prakalbą per radio pareiš
kė, kad kadangi Amerikos 
Darbo Partija užgiria La 
Guardi jos kandidatūrą į 
majorus, tai Komunistų 
Partija rems jo kandidatū
rą ir savo kandidato į tą 
vietą nestatys. Komunistų 
Partija nori išvystyti kuo 
plačiausią veikimą visų pa
žangių ir progresyvių žmo
nių.c
Illinois Komunistų Planai
Komunistų Partijos Illi

nois valstijos komitetas lai
kė posėdį ir nutarė šaukti į 
lenktynes Calif orni jos 
draugus gavime naujų na
rių į partiją. Abelnai, Illi
nois draugai greta stovi 
prie New Yorko komunistų 
veikimo. Dabar jie iššaukė 
lenktyniuoti Ramiojo Van
denyno pakraščio draugus.

Ypatingai plačiai ruošiasi 
veikti Chicagos komunistai. 
Jau dabar yra laikoma 
daug susirinkimų, kad ge
riau prisirengus vajui. Su- 
gabus “Daily Workerio” 
agentas drg. W; Larson stos 
rekrūtavimui naujų narių į 
partiją. Pietų miesto daly j, 
kur yra daug negrų gyven
tojų, dirbs du negrai orga
nizatoriai dd. Oliver Law ir 
John Trent. Lietuviai taipgi 
rengiasi prie darbo.

Sunkių Industrijų 
Darbininkai

Chicagoj įvyko Illinois, 
Michigan, Ohio, Indiana, 
Wisconsin ir Missouri vals
tijų komunistų atstovų kon
ferencija. Delegatai entu
ziastiškai užgyrė Komunis
tų Partijos vajų už naujus 
narius. Tai svarbu, nes tai 
centrai sunkios industrijos 
Amerikos darbo masių: 
plieno, geležies, gelžkelių, 
kasyklų, automobilių ir kitų 
darbo, šakų. Mes žinome, 
kaip plačiai išsiplėtė indus
trinis darbininkų organiza
vimas į C.I.O. unijas ir ta
me darbe energingai veikė 
ir veikia komunistai. Aišku, 
kad sekmingesniam veiki
mui už industrines, kultūri
nes ir sporto organizacijas 
reikalingas didesnis skai
čius veikėjų. Aišku, kad be 
politinio veikimo nebus ga
lima išsilaisvinti iš išnaudo

-Towrot

*to bedarbiai Drotestuoia pries Atleidinėjimą

jimo ir išbudavoti socialisti
nę tvarką.

Komunistų Partija savo 
veikliu darbu industrijoj 
jau įrodė darbo masėms sa
vo rolę. Tūkstančiai darbi
ninkų pasirengę stoti ir rei
kia įtraukti į partijos eiles. 
Šimtai moterų reikalinga 
gauti parti j on, kad pagel
bėtų darbe.

Didelis skaičius negrų 
darbininkų dirba sunkiose 
industrijose, jie reikia pa
siekti ir gauti į partiją. 
Daug sveturgimių darbinin
kų sunkiai prakaituoja, jie 
reikia gauti į jų partijos 
eiles. Ši konferencija kvie
čia visus darbo žmones, vi
sus laisvę ir progresą my
linčius piliečius į Komunis-

Gėlžkeliečio Balsas
Chicagos konferencijoj 

dalyvavo tarpe kitų delega
tų gelžkelietis darbininkas, 
kuris tarpe kitko pareiškė:

“Aš labai atydžiai klau
sausi Komunistų Partijos 
vadų kalbų apie partijos or-

Prof. V. Dubas
Buvo trumpai pranešta, 

kad mirė Lietuvos univer
siteto humanitarinių moks
lų fakulteto profesorius Vla
das Dubas. Toji žinia gedu
lingai nuteikė ypačiai velio- 
nies klausytojus, nes jie ne
teko nepaprastai įdomaus 
profesoriaus, Universitetas 
neteko rimto, savo sričiai ir 
dalykui atsidėjusio moksli
ninko. Prof. V. Dubo vardas 
plačiai žinomas mokslus ei
nančiam jaunimui iš ilgą 
laiką buvusio vienintelio vi
suotinės literatūros vadovė
lio — Literatūros įvado, ta
čiau velionies asmuo popu
liarus buvo daugiau jo klau
sytojų tarpe, nes jisai buvo 
nepaprastai kuklus, nemėgo 
vadinamo viešojo visuome
ninio gyvenimo, tedirbda
mas savo mėgiamą mokslinį 
akademinį darbą.

Svarus prof. V. Dubo 
vardas literatūroje ir litera
tų tarpe, kurie ne tik skai
tėsi su ’jo nuomone, bet ir

V. Dubas mirė ne
tesulaukęs 50 metų

Prof, 
lauktai, 
amžiaus. Ginm jis 1887 m. 
birželio-18 d. Žaliosios km., 
Vilkaviškio aps. Tėvas buvo 
akcizo valdininkas. Prądžios 
mokslą velionis ėjo Vilkaviš
kyje, o gimnaziją baigė Ma
rijampolėje 1907 m. (trupus 
t į mokęsis ir Kauno g-j oje) 
su sidabro medaliu. Savo

ganizavimo problemas. Ašlkoje Enciklopedijoje.. 1931 
paprastas eilinis partijos m. redagavo mėnesinį _ žur-

. v . . 1<. i rivi i.rj on Tnvnnarys ir as noriu jums pa
sakyti, kaip gauti žmones į 
partiją.”

Draugas papasakojo, kaip 
užėjo krizis, apsunkino dar
bo žmonių gyvenimą. Pas jį 
gimė mintis, kad reikia kas 
daryti, reikia tverti organi
zaciją kovai už gyvenimą. 
Jis nežinojo Komunistų 
Partijos. Bet štai jam vie
nas draugas davė John 
Strachey knygą “Corning 
Struggle for Power.” Jis ją 
perskaitė ir pamatė, kad 
Komunistų Partija yra ta 
•organizacija, kuri siekia iš
laisvinti darbo žmones, pa
naikinti išnaudojimą, badą, 
vargą. Jis pradėjo skaityti 
“Daily Workerj,” “New 
Masses” ir kitą literatūrą, 
o paskui su kitais draugais 
sudarė Komunistų Partijos 
kuopą. Dabar jie plačiai 
skleidžia tarpe gelžkeliečių 
komunistines brošiūras, lai
kraščius ir abelnai literatū
rą. Šis draugas pasižadėjo 
vajaus metu gauti į partiją 
25 naujus narius. Kas atsi
ras iš lietuvių komunistų, 
kuris gaus tokį skaičių nau
jų narių? Jis dirbs skleis
damas komunistų literatūrą 
ir aiškindamas jos rolę.

pašaukimą Dubas ne iš kar
to atrado; jisai, iš pradžių 
studijavo orientalistiką Ma
skvoj Lazerevo rytų kalbų 
institute, 1908 - 1909 ėjo 
gamtos mokslus Varšavos 
universitete, b 1909-1910 
klausė romanistikos Pary
žiaus ir Romos universite
tuose; paskiau ligi 1915 m. 
studijavo romanistiką Mas
kvos univ., istorijos filologi
jos f ak., kurį baigė su I laip
snio diplomu.

Baigęs universitetą, V. 
Dubas kurį laiką buvo mo
kytojas vienoje Maskvos 
gimnazijoje, drauge ruošda
masis mokslo profesijai. 
Nuo 1908 m. velionis pradė
jo bendradarbiauti spaudoj, 
rašydamas beletristinius da
lykus (“Viestnik Znanija” 
žurn., “Vokrug Svietą”) ir 
kritikos straipsnius.

Dar esant vokiečių oku
pacijai, V. Dubas 1918 m. 
vasaros pradžioje grįžo į 
Kauną. Čia dėstė Kauno 
“S a u 1 ės” g-joje (vėliau 
Kauno I gimn.) visuotinę li
teratūrą, prancūzų ir lotynų 
kalbas, kurį laiką^eidamas 
ir tos g-jos direktor. parei
gas. Įsikūrus Aukštiesiems 
kursams, nuo 1920 V. Du
bas, kaip lektorius, dėstė 
tuose kursuose vakarų Eu
ropos literatūrą. Įsikūrus 
Universitetui, nuo pat pra
džios V. Dubas pakviečia
mas docentu romėnų kalbos 
bei literatūros katedrai; 
skaitė prancūzų literatūrą. 
1928 m. išrenkamas ekstra
ordinariniu profes oriu m. 
Dar Aukštųjų kursų 1921 
metais V. Dubas mokslo tik
slais buvo komandiruotas į 
Italiją,- o 1929 m. vasarą 
lankėsi Prancūzijoje.

Prof. V. Dubas, ilgą, lai
ką vienas vadovaudamas 
prancūzų literatūros kated
rai, skaitydamas visą eilę 
pagrindinių ir epizodinių 
kursų, yra parašęs vertingų 
prancūzų literatūros istori
jos veikalų. Pradžioje minė
tasis Literatūros įvadas su* 
silaukė 3-jų laidų. 1925 m. 
išl. Chateaubriand’as (mo
nografija), 1928 m. Anatole 
France (monogr.), 1929 — 
1930 m. kapitalinis veikalas 
—2 tomų Prancūzų literatū
ros istorija (414; ir 298 
puslp.), 1932 Voltaire (mo
nogr. L Velionis dalyvavo ir 
periodinėje spaudoje. Be mi
nėtų rusiškų žurnalų, prof. 
V. Dubas bendradarbiavo

Pirmad., Rugpj. 30, 1937 

nalą “Vagą” ir prirašė tam 
žurnalui, galima sakyt, pusę 
visų jame spausdintų strai
psnių, pasirašydamas dau
gybe slapyvardžių (nors 
daugiausia pas irašinėdavo 
tikra pavarde).

Prof. V. Dubas rusų kal
ba yra parašęs nemaža no
velių, o lietuviškai ne kiek 
terašė, nes turėjo daug mok
slinio darbo. Ištikus skau
džiam smūgiui, mirus jo sū
neliui, 1934 m. išleido gra
žiai parašytą “Vytuką, vie
no berniuko istoriją”.

Prof. V. Dubas humani
tariniame fakultete buvo 
pagarsėjęs kaip nepaprastai 
įdomus profesorius: jo pa
skaitų klausyti ėjo daugelis 
specialiai neštu d ijavusių 
prancūzų literatūros, nes jis 
ir taip įdomius prancūzų 
literatūros istorijos faktus 
mokėjo pertiekti su nepa
prasta meile, šiluma. Tą pat 
galima pasakyti ir apie jo 
mokslo veikalus, ypačiai 
apie monografijas, kurios 
skaitomos lyg beletristiniai 
kūriniai, nes velionis visa 
esme buvo prisisunkęs pran
cūzų literatūrinės kultūros 
ir išsidirbęs lengvą stilių.

Čia pat reikia pabrėžti, 
kad prof. V. Dubas, nagri
nėdamas didžiąsias prancū
zų literatūros asmenybes, 
visuomet ryškiai pabrėždavo 
jų kovą dėl laisvės, žmoniš
kumo. Labiausiai autorius 
pasireiškė savo monografi
joje “Voltaire,” kur, drąsio
jo prietarų ir fanatizmo kri
tiko lūpomis, tarytum bylote 
byloja į mūsų laikus.

Tiek p a s k a i't o s e,’tiek 
spausdintuose darbuose pro
fesorius V. Dubas pasireiškė 
metodiškumu ir sistemingu
mu.

Nauji akademiniai metai 
jau netoli. Grįš studentai į 
Alma Mater ir neberas vie
no savo mylimiausių profe
sorių. ..

Julius Būtėnas,

Dėl Netinkamų Kelinių Šoko 
Nuo Tilto į Nerį

Daugelis žmonių mate, kaip 
vienas pilietis, ant Neries tilto 
stovėdamas, rūkė papirosą, žiū
rėjo per turėklius žemyn nulei
dęs galvą, o paskui per turėk
lą pliumptelėjo į Nerį. Vandens 
srovė pilietį ritino pavandeniui 
ir buvo matyti, kaip jis tai išky
la į paviršių, tai nugrimzda į 
dugną. Greit prišauktas valti
ninkas, kuris sąmonės neteku
sį pilietį išgriebė iš vandens. 
Savižudis nugabentas miesto li
goninėn atgavo sąmonę. Jis žu- 
dęsis dėl to, .kad susiginčijęs su 
savo motina, kuri jam nupirkus 
juodas kelnes, o jis labai norė
jęs baltų viršutinių kelnių. . . .

Savižudžio asmenybė nenus
tatyta, bet esą matyt, kad jis 
yra labai pairusių nervų.

Lawrence, Mass.
Raportas iš atsibuvusio pik

niko Aug. 8 d., Maple Parke, 
ALDLD keturių kuopų. Raporr 
tas tapo peržiūrėtas per A. 
Večkį, I. Čaladą ir V. D. Krali- 
Ir Q ii ąlz o

Įplaukų buvo .... $245.80
Išlaidų ..................  $212.73

Pelno liko ............ $33.07
Prie įžangos tikietų pirmą 

dovaną, 5 dol., laimėjo A. S. 
Kazlauskas, Haverhill. Antrą 
dovaną, 3 dol., T. Bartkus, 
Montello. Trečią dovaną, 2 
dol., V. Daugirdas, Lowell.

Stiklų setas buvo leidžiama 
ant išlalmėjimo, bet niekas ne
atsišaukė. Tikieto numeris 
194.

A. Večkys.

Santander, Ispaniją. —* 
Fašistai sako, kad’tūkstan
čiai liaudiecių kareivių, ap
supti kalnuose į rytus nuo 
Santanderio. turėsią, pasi-
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Morena

Taip Tarė Karalius
daugiau kaltas žmogaus neva
lyvumas ir apsileidimas.

Su tokiomis negerovėmis 
reikėtų patiems klijentams 
kovoti.

(Pabaiga)

Ar tai reiškia, kad mes bendrai prie
šingi bet kokiam susitarimui su Vokieti
ja? Ne! Mes siekiame draugiškų santi- 
kių su visom be išimties valstybėm, vie
nintele sąlyga, kad tas draugiškas ben
dradarbiavimas tarnautų taikai sustip
rinti, o ne karo jėgoms atpalaidoti. Lie
tuvos liaudis sveikintų tokią sutartį su 
Vokietija, kuri, tarptautinių nusitarimų 
rėmuose, laiduotų rytų Europos taiką ir 
mūsų nepriklausomybę. Tačiaus yra per
dėm aišku, kad IlI-is Reichas tokio susi
tarimo nepasirašys, nes jis nėra linkęs 
darbuotis taikai! Visas savo pastangas, 
tiek vidaus politikos srity j, tiek ir diplo
matines, jis nukreipė j karo ruošą. Nėra 
nei mažiausios abejonės, kad paskutinie
ji Vokietijos pasiūlymai Lietuvai, nepai
sant jų nuduoto taikingumo kevalo, irgi 
yra karo rengimo grandis. Fašistinė vy
riausybė, sutikdama dėl jų derėtis, dar 
sykį parodė, kiek teisūs buvo komunistai, 
perspėdami, kad fašistų užsienio politi
ka rengia šalies išdavimą. Tautiniai Lie
tuvos interesai ir krašto saugumas rei
kalauja skubiai sudaryt savitarpės pa
gelbės paktą su SSRS ir Francūzija, gi 
fašistinė vyriausybė komplotuoja su ka
ro padegėjais!

Lietuvos liaudis turi budėti ir atkak
liai pasipriešinti išdavikiškiems bandy
mams įjungti šalį į imperialistinį bloką 
bei “paskolinti” jos teritoriją antisovie- 
tiško karo tikslams.

“Nepartinė valstybė” — mėgiamiau
sias fašistų mitas.

“Dabartinis seimas yra nepartinės val
stybės santvarkos principo ... išsikrista- 
lizavimas konkrečia valstybine forma”, 
rašė fašistų oficiozas rugsėjo 3 d., at
kartodamas “tautos vadą,” sulyg kurio 
šeiminė valstybė buvo “partinių reikala
vimų suma,” gi tautininkiška — “yra 
bendriniai krašto reikalai.”

Abu apibudinimai viliojančiai skamba, 
visa bėda tame, kad jie, panašiai visam 
fašistų “mokslui,” yra taip toli nuo tikro
vės, kaip žemė nuo dangaus. Moksliškojo 
socializmo kūrėjai, davę vieninteliai tei
singą ir išsamų visuomenės plėtotės bei 
reiškinių paaiškinimą, jau 19-to amžiaus 
viduryj surado ir įrodė, kad valstybė 
(kol egzistuoja visuomenės padalinimas į 
klases) tėra valdančios klasės įrankis ki
toms klasėms pavergti. Ir buržuaziniai- 
demokratinė, ir fašistinė valstybė yra 
kapitalistų klasės valdymo formos, ta
čiau formos tiek skirtingos, kad darbo 
liaudis yra suinteresuota demokratijos 
palaikymu ten, kur ji dar yra, ir jos at
statymu fašistiškai valdomose šalyse. 
Demokratija palieka darbo žmonėms di
desnę ar mažesnę organizavimosi lais
vę, įgalindama juos sėkmingiau kovoti 
už savo reikalus. Fašizmas gi, kurio ka
pitalistai griebiasi tada, kai tiek silpni, 
kad jau nepajėgia valdyti demokratijos 
metodais, o darbininkai dar nepakanka
mai stiprūs, kad fašizmą atremti, yra at
vira, negailestinga, kruvina reakcingiau- 
sios kapitalistų dalies diktatūra, besi
stengianti sudaužyti klasines darbininkų 
organizacijas, panaikinti visas, dar gi 
buržuazines, partijas, pavesti kiekvieną 
individą valstybės kontrolei ir, tokiu bū
du, paversti visą liaudį saujalės išnaudo
tojų nebiliu ir klusniu vergu. Kad suvi
liojus mases, fašizmas naudoja begėdiš
ką socialinę demagogiją, žada viską — 
nuo “visuotino gerbūvio” iki “klasių pa-

naikinimo” bei “vieningumo ir lygybės 
tautos bendruomenėje.” Suprantama, sa
vo pažadų fašizmas tęsėti nenori ir ne
gali. Priešingumai tarp darbininko ir 
fabrikanto, valstiečio ir bankininko, ku
mečio ir dvarponio ir t.t. ne tik kad ne
nyksta, bet dar gi auga, nes fašizmas po
litikoj reiškia padidėjusį išnaudojimą 
ekonomikoj. Klasinė kova, nepaisant fa
šistinių teisėjų ir mulkintojų, budelių ir 
auksaburnių, eina stipryn, o ne silpnyn, 
pasireikšdama streikais ir išstojimais. 
Jos galingi prasiveržimai, tai Kaune, tai 
Suvalkijoj, verčia drebėti valdančiuosius, 
kurių vidujiniai nesutarimai įgyja gink
luotų putčų formą. Tautinė neapykanta, 
fašistų sąmoningai skiepijama ir ugdo
ma, vis labiau nuodija orą. Fašistams 
valdant, tauta lieka dar labiau suskaldy
ta, ir vertikaliai (į klases), ir horizonta
liai (į nacionalines grupes). “Bendriniai 
krašto reikalai” praktiškai reiškia sauja
lės Lapenų reikalus, o “nepartinė valsty
bė” — valstybę, kurioj visiems, be La
penų, varžoma teisė turėt savo partijas.

Tačiau fašizmas negali sukurti nepar
tinės valstybės ne tik praktiškai, bet ir. 
principiniai. Valstybė gali būti “neparti
nė” tik klasėms išnykus, gi fašistai fik
suoja ištisą klasių ierarchiją “profesijų” 
ir “korporacijų” formoje (žiur. tautinin
kų programą). Sekdami senovės Romos 
patricijus, jie tvirtina, kad “rankos ir 
pilvas negali atstot smegenų,” tai yra, 
kad įvairios klasės — profesijos yra nuo
latiniai nekintomi organai. Darbininkas 
“sukurtas” tam, kad dirbti, “šviesuolis” 
— valdyti, ir tt. ir tt. Tokiu būdu fašisti
nė teorija įamžina klasių susiskirstymą.

Tiktai socializmas gali sukurti vienti
sinę ir suvereninę tautą. Tai įrodo ir 
SSRS gyvenimas, kur klasiniai skirtumai 
greit nyksta, virsdami profesiniais skir
tumais, ir Sov. Sąjungos pagrindinis 
įstatymas — naujoji staliniška konstitu
cija. * * *

Birželio 17-18 atminimai dar neišdilo. 
Streikai rodo tendenciją kilti, valstiečių 
judėjimas dar nenumąlšintas. Todėl fa
šistinis minezingeris rado reikalą 
įšvirkšti savo darbdaviams ir sau pačiam 
kiek drąsos, užtikrindamas, kad jiems 
nepavojingas nei Liaudies Frontas, pa
virtęs banditais, nei piktai šūkaująs iš 
pagrindžio Internacionalas.

Teburnoja išgąsdintas nykštukas! 
Liaudies Frontas, vos spėjęs gimti, jau 
parodė savo jėgą, gajumą ir užsimoji
mą. Visų laikų didžiausioji ir autorite
tingiausioj! partija — Komunistų Inter
nacionalas, įkūnijanti mūsų gadynės pro
tą, sąžinę ir garbę, praeities herojiškas 
tradicijas ir ateities viltis, gali tik džiau
gtis Smetonų ir Hitleriu staugimu, įro
dančiu jos pasirinkto kelio teisingumą. 
Uždaviniai, fašizmui pastatyti nusigyve
nusios kapitalistinės viršūnės, yra prie
šingi istorijos eigai ir neįgyvendinami. 
Fašizmui gali pasisekti nužudyti dau
giau ar mažiau liaudies kovotojų ir vadų, 
ilgesniam ar trumpesniam laikui apgauti 
didesnę ar mažesnę liaudies dalį,—bet 
jiems negali pasisekti įamžinti Vailokai
čių, Lapenų kraujo ir purvo valdžią!

Mes tikime į mūsų’ šalies puikią ir lai-* 
mingą ateitį ir jai darbuojamės. Mes ti
kime, kad joje bujos visos kultūrinės ir 
materialinės vertybės.

Bet kelias į tai eina tik per fašizmo 
lavoną.
1936-IX-15.

\

LIETUVOS ŽINIOS Lietuvoj manau pagyventi il
gesni laiką.

VILKAVIŠKIS

apylin- 
retą ir 
Šablins- 
trauki-

šablinskaitė

Byla Dėl Traukinių Stabdymo
Nesenai Vilkaviškio 

kės teismas išsprendė 
įdomią bylą Emilijos 
kaitės, kaltinamos už 
nių stabdymą.
24 metų amžiaus, kilusi iš Ro
kiškio apsk., nuolatinės gyv. 
vietos neturi: vaikšto iš vietos 
į vietą, pragyvendama iš el
getavimo. Kaltinamoji tuo įdo
mi, kad jaučia malonumą 
stabdydama traukinius. Pap
rastai ji atsistoja prieš einantį 
traukinį ir taip stovi, kol prie 
pat jos traukinys sustoja. Kar
tais ji net ant relių atsigula.

Už traukinių sustabdymą š. 
jau bausta 7 kartų. Be to, 
daug kartų, sustabdžius trau
kinį, pavykę jai pasprukti.

Šį kartą š. ėjo iš Kauno į 
Kybartus. Traukinį sustabdė 
du kartu, bet pirmą kartą ge
ležinkeliečiai jos nesugavo.

Netikėtina, ,kad teisme

gyvenamąjį namą, šeimai pie
taujant. šeimininkas Bugas jau 
buvo papietavęs ir ėjo į kieti, 
pietų pogulio. Staiga išgirdo 
trenksmą; sugrįžęs į pirkią, ra
do ją pilną dūmų, o motiną, tar
naitę, ir piemenuką užtrenktus 
ir bedegančius. Piemenukas dar 
pats išropojo iš trobos, o šeimi
ninkę su tarnaite išgelbėjo šei
mininkas : išnešęs užgesino, pa
skui griebėsi pirkią gesinti, ku
ri buvo pradėjusi degti. Subėgus 
kaimynams, gaisras buvo likvi
duotas. šeimininkė su piemenu
ku mažiau apdegė ir gydosi na
mie, o tarnaitė išvežta į ligoninę.

MERKINĖ

ATVAŽIAVĘS REIKALAIS 
—MIRĖ

Rugpjūčio 6 d. Atvažiavęs į 
Merkinę Daugų v., Rokančių 
km. gyventojas Baranauskas už
ėjo pas Ribinską, kad pastarasis 
surašytų prašymą, čia staiga 
pradėjo blogai jaustis, vemti ir 
pargriuvo ant grindų. Tuojau 
buvo iššauktas gydytojas. Nors 
suteikė medicinos pagalbą, bet 

sprendimas š. nuo tokių malo-, nelaimingasis čia pat mirė. Spė- 
numų atgrasintų, jei ji tam Jama> kad jis galėjęs būti apsi-
“malonumui” net kairę ranką 
yra paaukojusi.

PAGĖGIAI
Rekordinis Elektros 

Brangumas
/ Pagėgiams elektrą teikia 

L.Zeisingis, klw po 1,30 lt. Tik 
geležinkelio stočiai daroma 
ištimtis ir duodama po 0,80 lt. 
klw.

Zeisingis tuo pačiu motoru 
varo lentpjūvę ir dinamo, taip, 
kad jam teikiama apšvietimui 
energija nebrangiai kainuoja. 
Be to, Zeisingio teikiama švie
sa labai “mirkčioja”.

Kas nenori brangiai mokėti, 
gyvena be šviesos arba žiba
line lempa smilkina.

Visu neturtingesniųjų butai 
vien žibalines lempas ir var
toja.

PERKŪNIJOS ŠPOSAI
Saločiai, Biržų aps. Rugpj. 3 

d., užėjus smarkiam lietui, per
kūnas įtrenkė į piliečio Bugo

nuodijęs ar ištiktas apoplekcijos 
Policija įvykį tiria.

NELAIMĖ PO TILTU

Šiomis dienomis plaukęs pro 
Merkinės tiltą sielis užplaukė 
ant tilto ledlaužio. Nemuno sro
vės sielis buvo suardytas, valdę 
jį žmonės įkrito į vandenį, bet 
pavyko išsigelbėti; namelis, ku
riame buvo sudėta jų maistas ir 
kiti daiktai, suardytas su visa 
kuo pateko į vandenį — daiktai 
nuskendo.

Rąstus Veža Sunkvežimiais

Estų pirkliai nupirktąją miš
ko medžiagą iš dzūkų miškų 
apie 50 klm. (nuo Valkininkų) 
iki Nemuno prie Merkinės ve
ža sunkvežimiais. Tai čia yra 
naujiena ir todėl kelia susido
mėjimą. Vienu kartu sunkv. at
veža 13-14 .kietmetrių rąstų. 
Per dieną suvažinėja 3 kartus.

N. Y. Darbo Federacija Re
mia LaGuardiją į Majorus

JAMESTOWN, N. Y.— 
New Yorko Valstijos Dar
bo Federacija savo suva
žiavime rugp. 26 d. vienbal
siai užgyrė F. H. LaGuar- 
dijos kandidatūrą į New 
Yorko miesto majorus ant
rai tarnybai.

Ką tik pirm to, senato
rius Copeland, kandidatas 
atžagareiviškiausių gaiva
lų, buvo išplūdęs LaGuardi
ją, išniekinęs Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetą (CIO) ir pareiškęs, 
“aš remiu Darbo Federaci
jos unijas tūkstančiu pro
centų.”

Bet suvažiavimas New

Yorko Valstijos galingos 
Darbo Federacijos nepaiso 
Copeland’o deklamacijų^ ir 
užgyrė LaGuardiją, kuris- 
yra kandidatas Amerikos^ 
Darbo Partijos ir šiaip pa
žangesnių piliečių.

Shanghai.—Japonai, bom
barduodami Shanghajų, su
naikino jau $150,000,000 
Anglijos piliečių nuosavy
bės. -

Chicago. — Federalės val
džios tarpininkai laikinai 
suturėjo gręsiantį geležin
keliečių Brolijų streiką.

Peiping. — Japonai sako
si apsupą iš šiaurės chinus^ 
ginančius Nankow tarpkalnb 
nę.

Bendras Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ KOMITETAS 

Lietuvos Demokratijai Ginti

LABOR DAY
6-tą Dieną Rugsėjo-September, 

VOSE PA VILIONE, 
MAYNARD, MASS.

Dainuos 12 Choru, Bus Ispanų 
ir Lietuvių Liaudies Šokiai

Kalbės Adv. Bagočius, “Laisvės” Redaktorius A. Bimba, 
“Keleivio” Redaktorius S. Michelsonas

Gros Amerikos Legijono St. Dariaus Posto Benas 
Šokiams Grieš Al 'Stevens’ Orkestrą

Prie įžangos tikietų bus duota dovanomis $200 
vertės Black Seal Fur-Coatas ir $150

1 Grygais Pinigais *
VISUS KVIEČIA BENDRAS BOSTONO APSK. KOM. '

LAIMĖTOJAI
OLD GOLD’O $200,000.00 KONTESTE

žemiau yra surašąs vardų ir adresų 50 didžiųjų 
prizų laimėtojų Old Gold’o $200,000.00 Mįslių Kon- 
teste, kuris dabar užsidarė. Pridedant prie tų 50 di
džiųjų paskyrimų likusiems 950 prizų laimėtojų če
kiai jau pasiųsti. Dabar jau yra prirengiamas bulle- 
tinas kiekvienam asmeniui, kuris dalyvavo šiame kon- 
teste, kaip laimėtojams taip ir pralaimėtojams. Tame

bulletine tilps teisingi išsprendimai tų Mįslių, tai kiek
vienos Mįslės išsprendimo raktai, vardai ir antrašai 
kiekvieno iš to tūkstančio prizų laimėtojų, kartu su 
detaliais, aprokavimais ir stoviu kiekvieno prizo lai
mėtojo.

P. LORILLARD COMPANY, Inc., Įsteigta 1760

•»q

Maksas Bandas vėl Lietuvoje
Vakar iš užsienių į Lietuvą 

grįžo, du metu nebuvęs, gar
sus Lietuvos dailininkas, bet 
gyvenąs daugiausia užsienyje 
Maksas Bandas. Jis grįžo tie
siog iš Amerikos per Franciją 
ir Italiją. Amerikoje, New 
Yorke, didžiausioje meno ga
lerijoj (Vildenšteino) jo paro
da tęsėsi dvi savaites. Paro
dos atidarymo proga jis gavo 
asmenišką pasveikinimo tele
gramą iš Roosevelto (Bandas 
yra nupiešęs - prezidento Roo- 
sevelto portretą). Taipogi ta 
proga visuose žymesniuose 
Amerikos laikraščiuose buvo

atspausdinti straipsniai apie 
jo meno darbus, kur visur bu
vo pabrėžta, kad tai Lietuvos 
menininko kūrybos darbai. Iš 
23 paveikslų, išstatytų parodo
je, 20 paveikslų nupirko Ame
rikos muziejai ir galerijos. Di- 
džiausį pasisekimą turėjo pa
veikslas “Jaunas Pranašas”.

Sugrįžęs Lietuvon, jis va
žiuoja į savo tėviškę, kuri yra 
Marijampolėje, prie Šešupės.

—Išsinuomosiu namelį prie 
Šešupės ir kursiu naują kom
poziciją, kurios planą jau tu
riu,—sako Bandas.—Tai bus 
modemiškas “Ecce Homo”.

Kirpyklos
Miesto centre esančios kir

pyklos švarios ir neblogai iš
rodo, bet toliau nuo centro— 
tiesiog nepakenčiamos: grin
dys neplaunamos, langai api- 
burbėję, veidrodžiai prasti, 
karikatūriną, skutimo ir kirpi
mo įrankiai taip pat įtartinos 
švaros, 'ir patys kirpėjai nuo 
įrankių mažai skiriasi: pana
gės juodos, apsiaustai nešva
rūs.

Kirpyklų svininkai teisinasi 
blogais laikais, bet minimali- 
nėms 
tingų

higienos sąlygoms ypa- 
išlaidų nereikia, čia

L> i {> B Ui fco f -r- ■bh

lįst PRIZE......................... $100,000.00
WILLIAM R. STAGGS 

VS-42—U.S.S. Ranger, Coronado, Calif.

2nd PRIZE......................... $30,000.00
FLORENCE ZIMMERMANN 

201 Callender Avenue, Peoria, Ill.

3rd Prize . . . $10,000.00
R. J. JOHNSON 

2822 West 60th St., Seattle, Wash. 
4th Prize ... $10.000.00

JOHN E. ROBERTS 
4822 Beaumont Avenue 

Philadelphia, Pa.
5th Prize . . . $5,000.00

WILMER C. ANDERSON 
845 Boyd Street, Beaumont, Texas 
6th Prize . . . $5.000.00

MRS. EMMA BARLOW 
Roosevelt Hotel, Washington, D. C.
7th Prize . . . $2.500.00

HELEN BANNISTER 
7026 Madison Avenue

Indianapolis, Ind.
8th Prize . . . $2,500.00

HARRY ROWAN
Paxton Street, Centralia, Pa.

9th Prize . . . $1.500.00
MRS. ANNIE W. WALKER 
Box 275, Charlottesville, Va.

10th Prize . . . $1.500.00
WILLIAM J. BLOCK 

194 Fuller Lane, Winnetka, Ill.

11th Prize . . . $1,000.00
HENRY S. THORNE 

Tokeneck Drive, West 
Darien, Conn.

12th Prize . . . $1.000.00
ARTHUR JOHN CRONE 
West 520—16th Avenue 

Spokane, Wash.

$500.00 PRIZES won by:
MRS. DOROTHY RISEN 

6900 Rising Sun Ave., Philadelphia, Pa.
A. ĄDDIS ZIEGLER 

Penn. Ave. & School Lane, Drexel Hill 
Delaware County, Pa.
ROGER E. LARSON

914 Newton Ave., N., Minneapolis, Minn.
MISS POLLY WEAVER

572 Madison Avenue, New York, N. Y. 
MR. NORMAN J. BOROUGHS 

1149 Daniels Ave., Lob Angeles, Calif.
KATHLEEN BOLES FINK 

3301 Hamilton St., Philadelphia, Pa. 
HENRY GROSSMAN 

7112 Hough Ave., Cleveland, Ohio 
KATHERINE V. HULTEEN 

1120 Elmwood Ave., Evanston, Ill. 
EDWARD J. KELLY 

115 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
, MANSON GLOVER 

215 Pleasant St., P. O. Box 46 
Stoughton, Mass.

$250.00 PRIZES won by:
MR. ARTHUR GALLMAYER 

220 West 24th St., New York, N. Y.
MR. PHILIP WADDINGTON 

4903 N. Camac St., Philadelphia, Pa. 
MISS JULE HAEFFNER 

3518 K Street, Philadelphia, Pa.
GUSTAV STENSTROM 

1920 Terry Ave., Seattle, Wash. 
EDWARD F. KERMAN 

N. E. Cor. 3rd & Main Sts., Darby, Pa. 
AHDA VAN- ROSEN 

302 West 12th St., New York, N. Y.
ROBERT H. WINN 

4413 Yuma St., N. W., Washington, D. C. 
RUTH STEINKRAUS 

195 Compo Road, Westport, Conn.

FRANCES PENN t n 
205 Vau Nuys Bldg., Los Angeles, Gaili, 

GEORGE STOCKLY
24 Broad St., New York, N. T.

SYDNEY NATHANS
3005 Fairmount Ave., Atlantic City, N. J.

HOWARD W. SMITH, JR. 
114-14—198th St., St. Albans, L. I., N. Z.

FREDA GOLDEN
19 Pingry Place, Elisabeth, N. J. 

MRS. ELIZABETH B. HOLM 
336 West Miner St, West Chester, Pa.

V. A. GRILLET 
209A S. 20th St., Harrisburg, Pa.

MRS. CHARLES W. BOWSER 
957 Wellesley Road, Pittsburgh, Pa.

JANET SCOTT
246 Lark St., Albany, N. Y.
MRS. KATHERINE DREW 

44 Hancock Ave., Newton Centre, Mass. 
MRS. CLARA V. CAMERON

100 S. Mariposa Ave., Los Angeles, Calif. 
MRS. BERNICE D. BRACKETT 

6370 81st PL. N.W.. Washington, D. C.
T. J. BALL .

363 Ashmont St., Dorchester 
Boston, Mass.

LEONARD LABUSHESKY 
136 Franklin St., Tonawanda, N. Y.

HARRY L. FRY 
221 West Fifth St, Chester, Pa.

MISS AGf7ES YOCUM 
208 Elm Terrace, Narberth, Pa.

MISS MARGOT McCASEY 
2230 Witherell, Detroit, Mich. 
MALCOLM C. HENDERSON 

15 Boudinot St, Princeton, N. J.
MRS. LOIS JONES 

Route 1, Box 657, Turlock, Calif.
DONALD M. DOUGLASS
Evans Lane, Wilton, Conn.

<»zi
i

SIUS SAVAITES LAIKRAŠČIUOSE YRA SKELBIAMAS OLD GOLD

NAUJAS KONTESTAS
Didesnis ir Geresnis... Kontestas Dėl Kiekvieno!

SEKITE ŠIOS SAVAITĖS LAIKRAŠČIUS DĖL TIKRO KONTESTO SĄJŪDŽIO!
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Waterbury, Conn.
Revoliucija Transportacijos Si
stemoj Conn. Valstijoj. Namų 

Statyba, Bizniai ir Jų 
Pasilaikymas

Waterbury, Conn., galima 
vadinti centru Conn. Valstijos. 
Tikrenybėje gi Hartfordas yra 
valstijos “guberskas” miestas. 
Transportacijos sistema tarpe 
miestų pakeičiama iš tramva
jų (gatvekarių) į motorinius 
autobusus. Waterbury ir apy
linkės miestukų gatvės suar

dytos, lupami buvusių gatve
karių bėgiai. Gatvės daromos 
platesnės ir taisomi geresni 
vieškeliai.

Pačiame Waterburio mieste 
namų statyba geresnė, negu ji 
buvo 3 metai tam atgal. Na
mai dabar nestatomi gyventi 
dėl daug šeimynų. Statomi gy
venti vienai šeimynai. Vadina
mi “Bungalows,” — apačioj 
virtuvė, valgomasis ir poilsio 
kambariai, o ant antro aukš
to miegamieji kambariai.

Kokios rūšies biz/iis dau
giausiai Waterburio ir apylin

kės miestukuose ?—Daugiau
sia smukles (saliūnai). Brook
lyn-Waterbury, Conn., daug 
lietuvių karčiamininkų. Daug 
jų mano pažįstamų ir drau
gų, su kuriais dirbome sykiu 
dirbtuvėse vario ir misingio 
išdirbystėje. Veikia taipgi dar
bininkų judėjime pagal išga
lės ir supratimo.

Dabar darbas yra pradėtas 
suorganizuoti darbininkus vi
sose Jungtinėse Valstijose in- 
dustrijiniais pamatais į CIO 
uniją. Waterbury šiandien yra 
svarbiausias industrijinis mie

stas. Dirba čia kulkas žudy
mui žmonių. Tie dirbiniai dau
giausia parduodami fašistų 
kariaujančiom šalim, idant su
naikinti demokratines laisves 
ir teises darbo žmonių klasės.

Kad sulaikyti kulkų parda
vimą darbo žmonių priešams 
ir pagerinti gyvenimo sąlygas 
—apylinkės darbininkai ir 
profesionalai turi prigulėti 
CIO Unijoj. Kiekvienas dar
bininkas, paprastas, amatinin
kas, ar profesionalas, turi pri
klausyti CIO unijoj ir žiūrėti, 
kad jų kaimynai ir draugai 

būtų nariais kalbamos unijos.
Tik tokia išeitis šiandien ga

li būti Amerikoj gyvenan
tiems žmonėms, kurie nega
lėjo susikrauti milionų ir gy
venti iš nuošimčių. Būnant or
ganizuotais, unijos sutvarkys 
darbus dirbtuvėse, gaus tie 
darbus dirbtuvėse, kurie buvo 
pavaryti už organizavimą dar
bininkų ar už kitokius prasi
kaltimus prieš darbdavius. 
Bus biznieriams geriau ir pro
fesionalams.

Geo. Kuraitis.

Girdai apie Katalony Norą 
Taikytis su Fašistais

HENDAYE, Franc.—Is- 
panijos pasienis.— Genero
lo Franco fašistai pasklei
dė gandus, būk savivaldiš- 
ka Katalonijos provincija 
pasiuntus atstovą pas fa
šistų vyriausybę derėtis dė
lei tos provincijos pasidavi
mo. Atstovas reikalavęs tik 
užtikrint Katalonijai savi

valdybę; bet generolas 
Franco užreiškęs: jeigu pa
siduodate, tai turite pasi
duot be jokių sąlygų staty
mo.

Paskutiniu laiku Katalo
nijos liaudies armija, vado
vaujama generolo S. Po- 
zas’o, gerai kariauja prieš 
fašistus šiaur-rytiniam fron 
te, ir fašistai ten išmušti iš 
eilės pozicijų. Todėl kata- 
lonų “norą pasiduot” reikia 
laikyti tik fašistų pasaka.

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas
t

Laisves Naudai Piknikas
$250 Dovanom prie Įžangos fikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra-$35; 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

a--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ——a

Piknikas b is Ledeli oje. 5 Ruqsejo-September
I

Svečiam iš Toliausi Ant Rytojaus Po Pikniko Bus Labor Day Šventė, Tai Bus Proga Atsilsėt Sugrįžus iš Pikniko.

Kelrodis iš Brooklyno
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite keliu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
j kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią No. 130. Priva- 
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa
stebėsi! No. 47 left—sukit po 
kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami kelią No. 47, va
žiuokit iki pastebėsi! iškabas, 
sukit po kairei į parką.

Round Trip $1.50

Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas Jono Bulaukos, dainuos šiame piknike

; i " ----------

Kelrodis iš Philadelphijos:
Pervažiavę Delaware tiltą į 

Camden, 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. Paste
bėję iškabas ant kelio, sukit po 
dešinei. 7} mailės nuo Deleware 
tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 
50c. į abi puses: 143 Pierce St., 
1331 ^tVyS^raiįL’mount

'*XveI, 28th ir Poplar Šts., 4647 

Melrose St., 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Nesivėluokite.

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Iš Brooklyno busai eis: Vaiginio-Šapalo Salė, 147 Thames St., J. Juška, 79 Hudson Ave., ir “Laisvės” Salė, 427 Lorimer St.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J.

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Cho ras iš Newark, N. J., Rusą Choras iš Philadelphijos ir Rusą Grupė.
□------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B ,

Pradžia 10 Valandą Ryto — A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ — Gera Orkestrą Šakiam
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Paterson, N. J

audimo pramonės 
kurių darbininkai 
vieningai paskelbė 
išnaudotojams, rei- 
didesnių algų, ir

kada bosai
unija kon-

Bosai Nesilaiko Sutarties, Pa
darytos su C.I.O.

„ Patersone yra priskaitoma 
apie 300 
dirbtuvių, 
veik visit 
kovą savo 
kalaudami
geresnių darbo sąlygų. Strei
kas iki šiol eina, solidaringai. 
Darbininkai žada nepasiduoti, 
kol kovos nelaimės su savo iš
naudotojais.

Bosai, matydami darbinin
kų solidarumą vadovybėje 

' C.I.O., pradeda pasirašin^t su 
CIO kontraktus, bet viliūgin- 
gais sumetimais. 60 bosų jau 
pasirašė po kontraktais, bet 
dalis iš jų vėl laužo kontrak
tus. Mat, praeityje būdavo to
kių atsitikimų, 
pasirašydavo su
traktus ir kada darbininkai 
sugrįždavo į darbą, tai bosas 
pareikšdavo • darbininkams, 
“kad aš negaliu mokėt kont
rakte nusakytos mokesties, 
bet jeigu jūs sutiksite dirbti 
už mano patiektą mokestį, tai 
aš leisiu dirbtuvę operuot, o 
jeigu nesutinkate dirbti už 
tiek, kiek aš duodu, tai eikite 
namo.” Kuomet darbininkai 
pasakydavo, kad “mes nega
lim priimti jūsų siūlomos mo
kesties, nes mūsų unija išmes 
mus iš unijos už laužymą uni
jos sutarties.” Tada bosas at

isakydavo: “Aš oficialiai neva 
mokėsiu tiek, kiek yra sutar
ta su unija, ir ant -konvertų 
užrašysiu tiek, bet viduje ra
site skirtingai pinigų, negu ant 
konventų užrašytu, ir tuomet 
niekas negalės > priparodyt, 
kad jūs ir aš nesilaikome uni
jos kontrakto.”

Na ir, žinoma, dalis bosų 
taip -ir laimėdavo, darbįninkai 
patikėdavo boso viliūgystėm, 
kad būk tai bosas neva ne
gali mokėti tiek, kiek susitar
ta, bijodavo eiti namo ir sutik
davo dirbti už tiek, kiek bosas 
duoda. Dėlei savo nelaimės jie 
manydavo taip: mes dabar 
dirbsime kol streikas pasi
baigs kad ir už mažiau ir nie
kas apie tai nežinos, bet kuo
met streikas pasibaigs ir jeigu 
kiti darbininkai išlaimės, tai 
ir mūsų bosas turės mokėt 
tiek, kiek ir kiti bosai moka. 
Ir toks dalies darbininkų klai
dingas elgesys sulaužydavo 
streiko nugarkaulį ir streikai 
kad ir būdavo dalinai laimėti, 
bet vis tiek darbininkai dau
giau negaudavo mokėt, nes 

rbosai visi laiko vieną ranką. 
Nors kai kurios dirbtuvės iš 
syk ir mokėdavo tiek, kiek su 
unija susitarta, bet greitai ap
sižiūrėdavo ir pastarieji mo
kėdavo tiek, kiek pirmutiniai.

Prie ko tas viskas privedė? 
Nagi prie to, kad pastaraisiais 
metais darbininkai beuždirb- 
davo nuo $6 iki $10 į savaitę.

Tad ir dabar bosai nori var- 
tot panašias fikcijas. Girdi, 
mes negalime dabar pakelt 
tiek, kad jūs, nuo pirmiau ga
vusių $6, dabar gautumėt 
$15 iki $18 į savaitę. Jei mes 
tą padarytume, tai mes ban- 
krūtytume. Nežiūrintį kad mes 
ir pasirašėm su- unija mokėt 
tokią algą ir sutikom neat
leisti nė. vienp, darbininko iš 
darbo, bet jeigu jūs norite lai
kyti savo CIO, tąį; aš dirbtuvės 
neleidžiu operuoį, o jūs sau, 
sveiki, eikite namo*,
Darbininkai r Pasimokino iš Sa- 

voPrąeitię# Kiaidų, Tik 
Nežinau ar, VJsi.

Unijos kontrakte yra nusa
kyta, kad. bpsas. turi pradėt 
operupt dirbtuvę su. tuo patim 
skaičium darbininkų, kaip ir. 
prieš struty}.

Kontrakte taipgi pasakyta, 
kad darbininkai, turi pradėt 
dirbti su normališku skaičiu- 
mi staklių. Normališkas skai
čius staklių yra' 6. staklės 
kiekvienam audėjui už sienos 
Patersono, tai tas pats skai
čius, turi būt ir Patersone. Bet 
Patersone iki šiol buvo nor
malus staklių skaičius—4- 
staklės kiekvienam audėjui. Ir 
jeigu šiandien Patersono au
dėjai priimtų bosų reikalauja
mą skaičių staklių, kaip kad 
už Patersono ribų yra, tai tre
čia dalis darbininkų netektų 
darbo. • Betgi ir pirm* būda*

dar daugiau padėtis pablogė
tų, nes dar didesnis skaičius 
darbininkų būtų išmestas į 
badavimo eiles. Todėl, kurių 
dirbtuvių bosai pasirašė ant 
kontrakto ir nori priverst dar
bininkus dirbti ant 6 staklių, 
vieton pirma buvusių 4, tai 
darbininkai atsisako jų reika
lavimus pildyti.

Todėl ir pasirašiusių dirbtu
vių po kontraktais darbininkai 
dar tebėra kovos lauke.

Kada unija darė kontraktą, 
tai, žinoma, jis buvo padary
tas nacionale papėde, ir todėl 
nebuvo daroma išimčių Pater- 
sonui bei Eastonui, kur iki šio- 
liai dirbo ant keturių staklių. 
Bet tokis kontraktas be išim
čių sukėlė tarpe Patersono ir, 
aš manau, tarpe Eastono dar
bininkų didelį nepasitenkini
mą pačia CIO dėlei šių prie
žasčių :

1) . Pravedimas dirbti nuo 
4 staklių ant 6, padidina be
darbių skaičių, kas savaime 
sudaro dar didesnį skurdą, ne
gu prieš streiką išmestiems į 
bedarbių eiles.

2) . Patersono dirbtuvių ma
šinerija toli atsilikus nuo kitų 
kolonijų dirbtuvių mašineri
jos. Patersone, kaip ir Kašto
ne, visos darbo sąlygos daug 
blogesnės, negu kitur.

Tad, kas galima padaryti 
su geresne mašinerija, tas ne
galima padaryti su atsilikusia 
mašinerija.

Todėl čia darbininkai nepa
sitenkinę CIO, kad nepadarė 
skirtumo pro vizijos kontrakte 
tose kolonijose bei dirbtuvėse, 
kur technika atsilikus, turi 
dirbti ant keturių staklių, vie
ton šešių. Tai viena pusė me
dalio.

Dabar antra pusė medalio 
Bosai argumentuoja, kad jei
gu unija priverstų jų dirbtu
ves opejruot su keturiom stak
lėm, kuomet kitur 'yra ope
ruojama su šešiom staklėm, 
tai jie negalėsią išlaikyti kom- 
peticijos su pastaraisiais ir tu
rėt bankrūtuot, tada dai 
didesnis skaičius darbipinki 
paliktų be darbo. O kas lie 
čiasi mašinerijos pagerinimo 
tai girdi mes esame perbiedni 
kad mašineriją technikinia 
pagerinti. Tikrenybėje, tai rei 
kia pasakyt, kad Patersom 
audimo mašinerija yra an 
tiek sena ir nusidėvėjus, kac’ 
didelę didžiumą jos pagerini 
nebegalima. Ją reikia jau 
mest laukan ir pirkti naują 
Kadangi Patersone audime 
dirbtuvės yra tokios mažos 
kad bandant priverst jų savi
ninkus pasivyt technikiniai di
deles dirbtuves, reikštų dauge
liui uždėjimą spynos ant jų 
durų.

Matomai unijos vadai 
viršuj nurodytus dalykus 
žvelgė, todėl ir nepadarė
vizijos kontrakte, dėlei tech
nikos pagerinimu atskirose ko
lonijose.

Pereinant nuo keturių stak
lių ant šešių, tuom padidini
mas bedarbių skaičiaus lyg ir 
pražiūrėtas per pirštus. Bet 
vistiek man atrodo, kad dabar 
audra kelt prieš CIO negali- 

' ma, nes tas išeitų bosams ant 
, naudos. Todėl stokime visi 

audimo pramonės darbininkai 
į CIO. Ir tik joje būdami užlo
pysime visas skyles, kurios da
bar yra padarytos kontrakte, 
šiandien svarbiausią suorgani
zuoti darbininkus ir kuomet 
organizacija, bus stipri, tai su 
jos pagelba galima bus daryt 
pagerinimus gyvenimo lygma- 
los pakėlimui* Niekas ant syk 
negimsta tobulas.

J. Bimba.

Bayonne, N. J

ir 1 
atsi- 
pro-

Shenandoah Pa*
Rugpjūčio 27-tą dieną tapo 

nuvežta į ligoninę draugė Ju- 
dzentavičienė - Zdaniutė dėl 
operacijos,

Drg< Judzentavičienė yra 
Mercy-Hospital, Wilkes-Barre, 
Pa. Norint ją aplankyti, yra 
leidžiama nuo 9-tos vai. ryto 
iki 9-tai vai. vak. Ji randasi 
Semi-Private Room ant pirmo 
“flooro”.

Prie “Information Desk” 
klauskit Mrs. Yuden.

Kep,

Puslapis Penktas

GARSINKITfiS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

pikniką, 4 d. rugsėjo, sujung
ti stalus ant parko (1OO sta
lų). Po pikniko visiems darbi
ninkams bus surengta gražus 
balius.

Bušų kapitonai būtinai bū
kit ant šio susirinkimo, gausit 
tikietus ir instrukcijas, Liau
dies name—735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. Nesiveluokit.

Veik. Komit. Valdyba.
(201-204)

Stough tone ir North Abing- 
tone shoešapės irgi slekuoja. 
Vieni spėja, įcad nenori mokėti 
5 nuoš. pakėlimo algų, o kiti sa
ko, kad negauna odų.

Pasikrikštijo Daktaras
Daktaras Algirdas Vaitkus, 

27 metų amžiaus, Alekų Vaitkų 
sūnus, sau iškėlė krikštynas, sa
ve apsikrikštydamas. Kūmais 
buvo Dr. Budreckis ir Košetai- 
tė. Tėvas apie tai sužinojęs la
bai supyko. Sako: “Aš tikė
jausi nuo sūnaus ko geresnio.”

Kunigai, laimėję bedievį, iš 
džiaugsmo parapijonams užda
vė poteriauti.

čia profesionalai turi savo or
ganizaciją vardu: “Biznieriai ir 
Profesionalai.” Jų tikslas lie
tuvių tautos kėlimas tarp sve
timtaučių ir garbinimas Lietu
vos smetonines valdžios.

Šalna.

negaišindamas, užklausė ma
nęs. kur aš noriu eiti šį vaka
rą. Y Aš pasakiau, jog girdė
jau, kad yra rengiama Par
ko Bendrovės vakarienė, tai 
būtų gerai ten nuvažiuoti.

—Gerai,—sako draugas Bo- 
kas,—aš taipgi ten važiuoju.

Nuvažiavome į Parką, ku
ris randasi už Lakewood eže
ro. Radome būrelį draugų; 
vėliau susirinko daugiau. Va
karienė buvo gerai pagaminta 
ir užtenkamai, žmonių nebuvo 
daug, todėl ir pelno, sakoma, 
nebūsią, bet ir pridėt nereikė
sią.

Waterburieciai rengiasi prie 
didelės vakarienės, kuri turė
tų užinteresuoti ir newyorkie- 
čius todėl, kad rengiama dar
bininkų spaudos naudai. Va
karienė įvyks 18 d. rugsėjo 
(Sept.), Waterburio Lietuvių 
Darbininkų Parke.

Dabar tarsiu keletą žodžių

Iš Ligonbučio
Gydytojas patarė, kad 

kalinga padaryt operaciją, 
idant pataisius man sveikatos 
stovį. Sutikau.

Apie 7 vai. vakare nuėjau į 
ligonbučio raštinę ir paro
džiau gydytojo raštelį, čia jau 
buvo viskas žinoma, tik pa
klausė kokios tautos.

Tarnautojas nuvedė į sky
rių, paguldė ir prirengė kas 
reikalinga prie operacijos.

Guliu ir žvelgiu į ligonius. 
Už pusvalandžio slaugė už
traukė užlaidą aplink mano 
lovą ir atsisėdo vyras šalia 
manęs. Maniau, kad tai gydy
tojas darys patikrinimą mano 
sveikatos, kas liečia operaci
ją. Prakalbėjo lietuviškai: 
“Ar tamsta lietuvis?”

Mečiau žvilgsnį į 
naus, tamsaus veido 
kuris buvo kunigas, 
kiau, taip, lietuvis.

Kunigas paklausė:
kunigo

Kunigas aiškino, kad prieš1 Įrengimais. Valgomas kamba- 
jperaciją yra reikalas turėti | rYs# dėl 300 žmonių su pasto- 
Kunigą.

Atsakiau, kad kunigas nie
kam nėra naudingas, o ligoj 
ypatingai ir paklausiau, iš kur 
kunigas esate ?

Atsako: “čia, esą, hospito- 
lė, kaklą skauda, šaltį gavau” 
ir pakartojo — “priimsi kuni
gą*”

Atsakiau: “Nereikia.”
Kunigas daugiau 

sakęs nuėjo šalin.
Vėliau patyriau,

rei-

tą bui- aPie parką ir jo pagerinimus, 
žmogų, 7 . ... - 1žmogų, Trys metai atgal waterburie- 

ir atsa- čiai dar tik planavo apie par
ką ir jo įtaisymus, šiandie gi

Varšuva. — Žydų rabinai 
paskelbė visuotiną pasniką 

Reikės st°vi svetainė, o apačioje jos ir maldas^ tarp . 3,500,00.0 
I moderniška virtuvė su visais: Lenkijos žydų prieš kruvi

nus užpuolimus iš lenkų fa
šistų pusės.

nieko

kad

ne-

tai

I viais stalais ir sėdynėmis. Se
niau parke nebuvo gero van
dens. Vandenį imdavo iš eže
ro. Dabar yra šulinys. Karš
tose vasaros dienose vanduo 
būna šaltas, kaip nuo ledo, 
šiemet parke pastatė naują 
barrumį, du syk didesnį už se
nąjį. Tokiu būdu didesniuose 
parengimuose lengviau daly
vius aptarnauti.

Waterburio ir apielinkės 
lietuvių organizacijos turėtų

1 pasinaudot proga ir rengt pa-
Bayonnės lietuvių parapijos rengimus Darbininkų Bendro
Kunigas. Manau sau: tai be- vės Parke, nes čia viskas pa-
sarmatis, parapijonams liepia panku ir pigu. Būtų labai ge- 
prašyti sau sveikatos pas die- rai, kad mes newyorkieciai tu- 
vą, o jis pats tik biskelį šaltį retume tokį parką.
gavo, tai tuojaus atbėgo į Ii- , •,
gonbųtį įr kreipėsi prie gydy-1 
>ojo. ’

Ant rytojaus buvo padaryta 
operacija. Tris dienas nega
vau valgyt, bet ir nenorėjau.

Pirmą sykį tenka būti ligon- 
butyj; reikia pasakyti, kad 
patarnavimas labai prastas. 
Atrodo, kad ligonbučio vedė
jai visai neužinteresuoti ligo- 
iių sveikata: slaugės nesuspė
ja aptarnauti, ligoniai, kurie 
;ali vaikščioti, silpnesniems 
patarnauja, atneša vandens 
?erti ir kitiems gamtos reika
lavimams patarnauja.

Slaugės, lygiai kaip ir dirb
tuvės darbininkai, yra išnau
dojamos. Nusiskundžia, kad 
reikia labai skubintis, kad at
likti dienos darbą. Teisingiau 
pasakius, darbas nepabaigia
mas.

Besiskubinant, pasitaiko kaip 
kokį įrankį sumušti, už tai iš
skaito iš jo menkos algos.

Reikia priminti apie maistą. 
Visi ligoniai reikalauja dau
giau maisto. Jeigu,iš namų sa
viškiai neneštų ligoniams mais
to, tai ligoniai turėtų alkį kęsti.

Iš gaunamo maisto matyt, kad 
ligoninės virtuvėj didelė nešva
ra: šaukštai atrodo surinkti lyg 
iš atmatų, pajuodę, kai kurie 
margi, nešvarumo matosi ir ant 
bliūdų, o tarpe bliūdų užtinki 
manievruojančių kakročių. Už 
nešvarumą kalti ligoninės bosai, 
nes virtuvėj mažai darbininkų, 
nėra galimybės užlaikyt šva
rumą, o bosai žiūri ne švaros, 
bet dolerio.

Kostumeriai nepabėgs.
, Ligonis.

Visą atostogų laiką buvau 
p,Us d.’Boką. Vąžinėjoftie’pas 

■ 1 “Laisvės” skaitytojus ir ALD 
1 LD. neužsimokėjusius narius. 

Rezultatai buvo toki: atnau
jinome vieną “Laisvės” skai
tytoją ir užsimokėjo 5 ALDLD 
nariai Naugatuck, Conn.

Geo Kuraitis.

Atostogų Laiku Conn 
Valstijoj

“palikit* “Į . avoDHnn m

Apleidus New Yorką šešta
dienio popietį, už kelių valan
dų jau buvau New Haven, 
Conn, pas draugus Medelius. 
Pasisveikinus ir pasikalbėjus 
trumpai apie vietos darbinin
kų judėjimą ir veikimą, saulu
tei slenkant žemyn, paėmiau 
busą ir išvažiavau j gerai man 
žinomą miestą, Waterbury, 
Conn.

Pribuvau 7 vai. vak. Sto
vėdamas prie Darbininkų Sve
tainės mąsčiąu, kur galėsiu 
surasti d. P. Bpką. Tik kele
tą minutų pastovėjus, pama
čiau ateinant

Brockton-Montello, Mass.
Miesto Valdininkai Bijo 

Komunizmo
Rugp. 23 d. aldermanų su

sirinkime buvo svarstomas klau
simas — ar leisti, ar neleisti 
kalbėti sugrįžusiems iš( Ispanijos 
Abraham Lincoln Brigados ko
votojams broliams Flaherty?

Aldermanas. Murphy, iškėlęs 
šį klausimą sako: turim neleisti 
komunistų kalbėtojų į mūsų 
miestą.

Majoro Crowley nuomone, — 
prakalbų nereikia stabdyti.

Aldermanas Manning reika
lauja neleisti kalbėti Brocktone, 
girdi, juos areštavo Bostone, 
tai ir čia nereikia jų, kad va
rytų komunistinę propagandą.

Aldermanas Youngson tiki į 
laivę žodžio ir mano, kad ne
reikia varžyti prakalbų.

Aldermanas Holmes sako, jog 
miesto valdyba neturi tiesos 
prakalbas sustabdyti.

Aldermanas O’Donnell išsi
reiškė, jog broliai Flaherty pa
sakys teisybę.

Aldermanas Lindsay sako,— 
kurie nori kalbėti, tai turėtų 
pasisakyti, apie ką jie kalbės.

Minėti aldermanai jokio nu
tarimo nepadarė.

Svetainė prakalboms užimta 
—Pythian Temple, West Elm 
St., Brocktone, antradienj, rug
pjūčio 31, kaip 7:30 vąkaro. 
Jeigu ten neleistų, tai yra už
imtas (dėl atsargos) Lietuvių 
Tautiškas Namas.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkės lietuvių 

žiniai—ALDLD 12-tas Apskr. rengia 
labai smagų išvažiavimą, kuris įvyks 
rugs. 19 (Sept.) Simko Glen Parke. 
Kaip vietos taip ir apylinkės lietu
viai prašomi tą dieną nieko nerengi 
o visiems skaitlingai dalyvauti aps
kričio piknike tą dieną.

Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Visiems Laisvės Choro Nariam 
, Draugai ir Draugės, vakacijos jau 
pasibaigė, tai nepamirškite, kad cho
ras laiko repeticijas kiekvieno tre
čiadienio vakarą. Kitas dalykas, tai 
nepamirškite, kad didelis spaudos 
piknikas įvyks sekmadienį, 12 d 
rugsėjo, tai turime išmokti gerai 
dainas, nes žmonių bus iš visos 
Conn, valstijos ir taip pat rengiasi 
ir iš Mass, valstijos atvažiuoti. Visi 
nariai būkite repeticijose rugsėjo 1 
d., trečiadienį.

(204-206)

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN DRISCOLL and 
FRANCIS MG GLINCHEY 

Tilden Inn. '
3410-12 Tilden Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. 
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. SMITH 

D-B-A Capitol Bar and Grill
1550 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8114 has peen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 617—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ELMANN NIELSEN 
617—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. Į
"RL'8071 has been issued to the undersigned I , , . . .
to sell beer, wine and liquor at retail under jj* pasiimkite tyro bičių me- 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- , . ...
trol Law at 394-396 Bedford Avenue, and ' daUS, Vartokite Vietoj CUkraUS. 
Ill South 6th Street, Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ART EXHIBIT RESTAURANT INC. 1 
394-396 Bedford Ave., Ill So. 6th St., ■

Brooklyn, N. Y.

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

(204-205)

HARTFORD, ČONN.
Laisves Choro susirinkimas jvyks 

antradienį, rugpjūčio 31 d., 8 vai. 
vak. Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus labai daug ką 
aptarti ąpie ateinančio sezono vei
kimą.

Iš Darbo Lauko
mus pusėtinai didelė be- 
Kai kurios dirbtuvės

5 nuoš. algų ir po biskį

Pas 
darbe, 
pakėlė 
dirbinėja. Bet štai dirbtuvės, 
kurios sustojo dirbusios: Thom
pson Bros. Co.—sustoję dirbus 
ir nežinia kada;pradės; Tayler 
Shoe Co. pradėjo dirbti po 2 ir 
pusė dienos ; kai kurias, mašinas 
veža lauk sako nenori mokėt

Valgykite Medų
“Laisvė’’ tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; i 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą

NOTICE 
EB 3093 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5125—6th 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY WILCZNSKI and 
WILLIAM THEACH 
Sixth Avenue Tavern

5125—6th Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 10486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODOR RECKMANN
463—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10450 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 > 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3396 Fulton Street, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SHERMAN
3396 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5624—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID PALISHOOK 
D-B-A Uneeda Cut Rate Dairy

5624—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn,

Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
1 * 

DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KR0N1ŠK0S
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 

iv mai ir kitos ligos Vyrą ir Mo- į 
tery yra sėkmingai gydomos su j 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; O jeigu turite kokią ligę, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

VARPO KEPTUVE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

1 Antradienj, rugpjūčio (Aug.) 31 
Abraham Lincoln Bataliono Drau
gai rengia nepaprastai gražų kon
certą su užkandžiais (Pops Concert). 
Visas pelnas skiriamas Ispanijos 
Kovotojams. Parengimas bus Šve
dų vasarnamyj, Qe Ve Park, 67 North 
Quinsigamond Avenue, Shrewsbury, 
Mass. Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
35c. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. (204-205)

RUMFORD, ME.
LDS 28 kp. piknikas įvyks rug

pjūčio 29-tą, sekmadienį, A. Gau- 
desčiaus ūkčje. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkes dalyvauti šiame pik
nike ir linksmai praleisti laiką.

Kom.
(202-203)

PHILADELPHIA, PA.
Paskutinis “Laisvės” Pikniko 

Susirinkimas
Rugpjūčio 30 d., pirmadienį, 

įvyks generalis mūsų organb 
zacijų, “Laisvės” skaitytojų, 
dalininkų. ir simpatikų, susirin
kimas su visais išrinktais ir 
norinčiais prie pikniko darbi
ninkais.

Šaukiamės į, visus suminėtus

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

pakeltų 5 nuoš. algų.* Diamond narius,, skaitytojus ir simpati

Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiąm duoną, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi, 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių* 
kėjksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts^ Pies, Pastries, Apple Turnovers, ir Jelly. Rolls.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Malioriai Šaukia ir 
Užmiestį Streikan

Streikui stipriai suspaudus 
New Yorko maliorių bosus ir 
pradėjo plėstis į kitas valsti
jas, bosai jau pradėjo šaukti 
uniją į derybas pasirašymui 
kontraktų. Atsišaukė virš 200 
bosų, bet unija atidėjo atski
rų kontraktų darymą iki šiai 
dienai, kad duot progą bosų 
organizacijai daryt vieną ben
drą kontraktą.

Streikas iššaukta už dides
nes algas, trumpesnes darbo 
valandas, prašalinimą taip va
dinamo “kick-back.” ši siste
ma pirmiau buvusios suktos 
unijos vadovybės buvo leista 
labai įsigyventi. Dabar ji jau 
apvaldyta, bet nepilnai išnai
kinta.

“Kick-back” sistema veikia 
sekamai: oficialiai bosas iš
moka darbininkui unijos nu
statytą algą, bet darbininkas 
turi sugrąžinti net po kelis do
lerius į dieną atgal bosui. Ne
sutinkanti su tuo darbininkai 
prie senos unijos vadovybės bu
vo be darbo, o besidalinantieji 

savo uždarbiu su bosu dirbda
vo viršlaikius. Dabartinė, pro- 
gresyviška unijos vadovybė, su 
d. Louis Weinstock priešaky
je, griežtai kovoja prieš “kiek 
-back.”

Iš Unijos centralinės rašti
nės pranešama streiko komi
tetui, kad unijistai malioriai 
Indianapolyje, M i 1 w a u kee, 
įvairiose dalyse New Jersey,' 
Pennsylvanijos, Connecticut, 
Massachusetts, Rhode Island 
ir Westchesteryje apleido bu- 
davojamų bildingų ir remon
to darbus.

Šunes ir Katės Gyvena 
Iš Aukų

New Yorke ant 34th St., tarp 
5—6 Avė., netoli Kitty Kelly 
čeYerykų krautuvės, kur dar
bininkai streikuoja jau 16 
mėnesių, graži ponia sėdi ša
lia ant šaligatvio pastatytos 
nusenusių šunų ir kačių būde
lės. Ji skaito fašistinį laikraš
tį “Evening Journal”. Praei
viai meta pinigus į šunų ir ka
čių karboną. Tūli, matyt, labai 
apgailestauja nusenusius gy
vūnus. Juos globoja The 
Humane Society, 313 E. 59th 
St., New York.

Parazitams niekas kitas ir 
nerūpi, kaip šunes ir katės, o 
kad .milionai darbininkų ba
dauja, tas ponijai nesvarbu.

Kaimietis.

Taupyk Visą Gyvenimą, 
Ne Minutas

Vargiai rasime pateisinimą 
perskubaus važiavimo mūsų 
miesto gatvėmis. Geriau yra 
kelias minutas pavėluoti, ne
gu pervažiuoti pėstininką ar 
susidurti su kitu automobiliu- 
mi ir visai nenuvažiuoti. Kas 
nenorėtų sugrįžt namo anksti ? 
Bet dienos paskutinės valan
dos yra pavojingiausios.

Sekundos, sutaupytos žmo
nių gyvybėmis, išplėšiant kas 
metai tūkstančius mylimų tė
vų, motinų, sūnų ar dukte
rų, yra perbrangiai pirktos se
kundos ir jokis jūsų reika
las nėra to vertas.

Trafiko Stotis “K.”

Iš ALDLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Brooklyno dalyje Ridge- 
woode, rugpjūčio 20 dieną at
sibuvo ALDLD 55 kp. susi
rinkimas. Kadangi dabar eina 
į ALDLD Centro Komitetą 
nominacijos, tai šis susirinki
mas buvo šaukta atvirutėmis.

Išklausius komiteto ir ko
misijų raportus, eita prie no
minacijų į Centro Komitetą. 
Nominuota šie d.d.: J. Buivy
das, D. M. šolomskas Dr. J. J. 
Kaškiaučius, J. Bimba, S. Sas- 
na, A. Bimba, J. Kairys, P. 
Bečys, Lideikienė, R. Mizara 
ir V. Tauras. Į alternatus: J. 
Siurba, P. Buknys, M. Stakoff, 
ir P. Višniauskas.

Spauda ir Literatūra

Apkalbant mūsų spaudą ir 
literatūrą, nekurie draugai nu
siskundė, kad dabar labai ma
žai knygų išleidžiama ir, jų 
nuomone, kad vietoj žurnalo 
“Šviesos” būtų išleista gera 
knyga.

Apie pabaigą spalio (Octo-i 
ber) kuopa mano surengt pui
kią vakarienę.

Korespondentas.

Kas Valdys Šį Miestą?

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienį lankėsi “Laisvė

je” ir LDS Centro raštinėje 
draugai S. Reikauskai iš Hud
son, Mass. Jiedu grįžta iš Bal
timore ir Pennsylvanijos, kur 
d. Reikauskienė atostogavo, o 
jisai pats darbavosi “Laisvės” 
ir kitais reikalais. Rep.

Mrs. Irene Kugel, 105-39 
88th St., Ozone Park, nukrito 
nuo savo namų gonkų ant -že
mės ir nusilaužė sprandą. 
Tuojau mirė.

išriš žmonijos problemas, negu 
aš turiu politinėms mašinoms, 
kurios pleperiauja apie tarna
vimą konstitucijai, o paneigia 
konstitucijos dvasią ir įstaty
mus.”

FOTOGRAFAS

MATEUŠAS S1MONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Rado Nužudytą Moterį _ _ _ _  «
Ant akmeninio skardžio prie 

Shore Blvd ir 21st Rd., Asto- 
rijoj, penktadienį rasta skied- 
rinėn bačkon sugrūstas apie 
30-ties metų moteriškės kūnas, 
kuris, matomai, norėta pas- 
kandint, bet užkliuvo už išsi
kišusio akmens ir pasiliko ka
boti ant skardžio.

Moteriškė peršauta ir su
varstyta kokiu aštriu instru
mentu, panašiu ledkirčiui. 
Prie jos kojos pririšta metali
nis radio, kuris turėjo panert 
kūną po vandeniu. Kūnas ap
vyniotas dviem mažom staltie
sėm, kurios naudojama kaba
retuose ir panašiose vietose.

Edward Stankevičius šofe
ris, 25 Maujer St., sulaikytas 
po $25 kaucija dėl motorinio 
dviračio nelaimės, kurioj jis 
sužeidė policistą E. Ruduit, 
Central Parke, pereitą antra
dienį.

Ardant bildingą prie 308 
Van Brunt St., virstanti sie
na užvertė griuvėsiais du vy
rus darbininkus, J. Carmichel 
ir A. Garry. Abu sunkiai su
žeisti. '

Browderio Pastabos Apie 
Whalenu ir Mahoney;

Pataria Thomas’ui
Trumpoj radio prakalboj, 

pasakytoj 26 rugpjūčio, New 
Yorko rinkimų klausimu, d. 
Earl Browder, Komunistų Par
tijos generalis sekretorius, nu
švietė daug dalykų. Jis nuro
dė, kad Copelandas sėdi kaip 
demokratiškai, taip republiko- 
niškai pridengto stambiojo ka
pitalo vežime. Browderio kal
bos dalis, kuri paliečia Cope- 
landą, tilpo šeštadienio “Lais
vėj”.

Kodėl Paspruko Whalenas?

štai ką pasakė Browderis 
toj pat prakalboj apie kitus 
buržuazijos kandidatus:

“Nekaltasis Grover Whale- 
n’as dingo nuo arenos. Gali
ma numatyti, kad jo rėmėjai 
pradeda susiprast, jog garde- 
nijos ir pasidabinimo neuž
teks užtrynimui atsiminimų 
to darbo žmonių kraujo, kurį 
Whaleno policija ištaškė ant 
Union Square cemento kovo 6, 
1930 metais. Negi galės nus
tumt užmirštin pakilusio rake
te tomis dienomis, kuomet 
Whalenas paradavo 19,000 
policijos kas kelios savaitės 
prieš “raudonąjį pavojų”. Ta
čiau Whalenas, be jokių cere
monijų išeidamas nuo politi
nės scenos, paliko mums nepa
prastos padėties kandidatą 
Mr. Mahoney.

Kas Tas Mr. Mahoney?

“Mr. Mahoney ne visai toks, 
kaip Copelandas,, Politiškai 
kalbant, jis tik priklauso tai 
pačiai šeimynai. Jis net lošė 
išdykėlį sūnų savo fašistiškai 
nusistačiusiai Tammany šei
mai per trumpą laikotarpį, 
vienu klausimu, kada jis buvo 
prisidėjęs prie judėjimo boi
kotui Nazių Olympikų Ber
lyne. Bet dabar jis jau tapo 
atgailaujančiu išdykėliu, ir 
kandidatu pasigaut nupenėtą
ją šlaunį. Jis viešai mal
davo Brolį Copelandą pa
laikyti mažas tarpusavines 
lenktynes už nominacijas grie
žtai savoj šeimynoj, pasižadė
jo nolankiai tarnaut Copelan- 
do dievams, jei bus nominuo
tas, ir ištikimai remti Cope
landą, jei pralaimės nominaci
jose. Visa tai rodo jautrų šei
myninį ryšį tarp jų dviejų— 
ir taip pat parodo New Yorke* 
žmonėm, kad tarp jų dviejų 
nėra ko pasirinkt.

Apie Norman Thomas

“Štai kitas kandidatas į ma
jorus mūsų miestui. Tai ne kas 
kitas, kaip mūsų senas drau
gas Norman Thomas. Tačiau, 
kaip rimtai žiūrėtum į jo kan
didatūrą, ji atrodo neužtikrin
ta, kadangi jis labai užsiėmęs 
metimu iš savo partijos kaip 
tik tos grupės, kuri grasinan
čiai reikalauja, kad jis kandi
datuotų į majorus, nežiūrint, 
kokiom lėšom. Mes plojame 
Thomas’ui už jų išmetimą, nes 
ta grupė yra grupė ardytojų, 
trockistų, priešų visko, kas 
padoraus politiniame gyveni
me.

tas atbudavos jūsų partiją ir 
visas smulkias derybas pada
rys nereikalingomis.”

Majoro Atsiliepimas Apie 
Browderio Prakalbą

Kalbėdamas apie Komunis
tų Partijos vado Earl Browde
rio prakalbą (Browderis užgy- 
rė Am. Darbo Partiją, kuri 
stato LaGuardiją kandidatu 
į majorus), pasakytą per radio 
ketvirtadienio vakarą, majo
ras LaGuardia išsireiškė laik
raštininkams sekamai:

“Man neapeina ir nesiinte- 
resuoju, ką Komunistų Partija 

! daro. Aš nesutinku su jų pa
žiūromis nei taktika. Jie tą ži
no.

“Jeigu jie interesuojasi ge
ra miesto valdžia, tai jų daly
kas. Jie negaus nuo manęs pa
ramos ar parankumų. Jokia 
politinė organizacija negali 
gaut paramos ar parankumų 
nuo bepartyviškos miesto ad
ministracijos. Visų legalės ir 
civilės teisės bus pripažintos ir 
apsaugotos.”

Protinga—Pareiškė Browderis

Priešų liogeris bandė dary
tis sau kapitalo iš majoro at
siliepimo apie komunistų už- 
gyrimą Darbo Partijos ir pa
ties LaGuardijos, kaipo tos 
partijos kandidato, bet Brow
deris tą majoro atsiliepimą 
pavadino protingu, sakyda
mas :

“Majoro pareiškimas atrodo 
gana protingu ir komunistai 
nesitikėjo nuo jo kitokio atsi- 
nešimo. Jis yra kandidatu la
bai plataus, progresyvio fron
to, įimant didžiumą šio miesto 
gyventojų, ir ištikrųjų negali 
užimt kitonišką poziciją.”

Morris’o Pastabos Apie 
Komunistų Poziciją

Newbold Morris, kuris gre
ta majoro kandidatuoja į Ta
rybos (Council) Prezidentą, 
taipgi sakė reporteriams, kad 
jis “nenorėtų” komunistų pa
ramos. Tačiau dadėjo:

“Aš turiu daugiau pagarbos 
grupei, dirbančiai už politinę 
filosofiją, kuri, jų manymu,

PARDWIMAI
Parsiduoda bučernė ir grocerne, 

randasi geroj vietoj ant pat Main 
Streeto, apgyventa mainierių, o mai- 
nieriai, kaip dirba gerai, tai ir val
go. Dabar nuo rugsėjo (Sept.) 1st 
atsidaro keturios mainos.

Priežastis pardavimo: Duktė ap
sivedė, vienas esu per senas dirbti 
prie biznio. Esu išbuvęs 30 m. šiame 
biznyje. Kas norite padaryti tinka
mą gyvenimą prašau kreiptis pas:

Juozą Veličką, 
Bok 533/ Forest City, Pa.

(204-206)

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 StM kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Yt
Tel.: Glenmore 5-6111

Dr. Herman Mendlowitz I
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis j 
I LIETUVIS ADVOKATAS | 

B 50 Court Street £
B Tel. Triangle 5-3621
s Brooklyn, N. Y. i

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

i
l

TeJ. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel, public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

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

APSIRŪPINKITE IŠ ANKSTO
Tuojau įsigykite buso bilietą važiavimui į “Lais

vės” pikniką 5 d. rugs.-Sept., kurį rengia Philadel- 
phijos lietuvių organizacijos. Round Trip tikietas 
$1.50. Bušai išeis 9-tą valandą ryto.

IŠ Brooklyno busai išeis nuo šių vietų: Vaiginis- 
Šapalas, 147 Thames St., Ridgewood; J. Juška, 79 
Hudson Ave., Central Brooklyn; “Laisvės” Salė, 427 
Lorimer St., Williamsburgh.

Bilietus galite gauti aukščiau suminėtose vietose 
arba pas platintojus. Šiame piknike bus puikiausias 
praleidimas laiko. Graži kelionė ir puikus pasima
tymas su daugeliu žmonių.

Bušų Komisija.

“Mes perspėjome Thomas 
prieš priėmimą jų savo parti- 
jon pereitais metais. Jie veik 
visai sudaužė jo partiją. Da
bar jie spiriasi, kad Thomas 
turįs kandidatuot į majorus. 
Thomas juos meta lauk, bet 
dar tebedvejoja ar sekt jų pa
tarimus. Tūli negeri žmonės 
spėlioja, kad tas daroma ap
sunkinimui susitarimo su Ame
rikos Darbo Partija. Jei tiesa, 
tai būtų klaida, nes nuo to, 
laiko, kada Thomas pradėjo 
žaisti su trockistais, jam beli
ko mažai su kuo tartis. Mes 
galime duot tik vieną patari
mą rimtiems ir nuoširdiems 
socialistams—meskit savo ma
žus, šalutinius lošius, eikite į 
judėjimą už vienybę visų pro
gresyvių spėkų aplink Ame
rikos Darbo Partiją. Tik

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugo nuo 

40 iki 50 m. amžiaus. Aš esu našlė, 
38 m. Ne girtuoklė. Prašau prisiųsti 
paveikslą su pirmu laišku; nereika
lingi nerašinėkite. A. Paston, 10 
Bechet St. Salem, Mass.

(201-203)
Pajieškau savo draugo Petro At- 

kačiuno. Iš Lietuvos paeina iš Kau
no gub., Vaplių parapijos, Pakaunas 
kaimas. Į Ameriką atvyko 1907 
metais. Girdėjau gyveno New York, 
dabar nežinau. Norėčiau, kad jis pats 
atsišauktų, arba jei kas apie jj žino
dami praneštų, būsiu dėkingas.

ANTANAS MATULIS, 
38 Union St., Inkerman (Pittston), 
Pa.

(201-203)

“Laisves” ofise bi kada gadina 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietu Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

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
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.
0--------------------------------------------

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina ųž ekzempliorlų Be

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKEK)
Vedu šermenis ir pąlaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) BROOKLYN, N. Y.
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CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y,

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ,

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




