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cialistai buvo labai augštai ke
liami ir laikomi už pavyzdį. 
Ypatingai tame garbinime atsi
žymėdavo lietuviškos “Naujie
nos” ir amerikoniškas “The 
New Leader”. 0 dabar jau ki
taip. Dabar mūsiškės “N.” jau 
stebisi iš tokio Wisconsino so
cialistų nusistatymo, o “The 
New Leader’io” redaktorius Ja
mes Oneal nebesuranda žodžių 
jų išpeikimui. Jie esą pusėti
nai dideli veidmainiai ir jų vi
sas socializmas esąs “apdriskęs 
oportunizmas!” Ir šaukia On
eal: “Sudiev Wisconsinui! Kuo
met mirė Victor L. Berger, 
Wisconsinas neteko sielos.”

O kas čia tokio baisaus atsi
tiko? Dalykas yra tame: Wis
consino socialistai Socialistų 
Partijos konvencijoj nepalaikė 
“senosios gvardijos”. Dabar jie 
ir šiokie ir kitokie. Geri gi 
tik tie, kurie atsiskyrė nuo So
cialistų Partijos ir susiorgani
zavo į “Socialdemokratinę Fe
deraciją” ir dabar sušilę dras
ko tos partijos eiles. Geri da
bar tik tie, kurie baidosi dar
bininkų klasės vienybės.

Waldmanai ir Onealai pasiro
dė dideli politiniai sorkininkai. 
Nieko jie neužmiršo ir nieko 
jie neišmoko.

Mes, žinoma, neguldome gal
vos už Vokietijos vienuolių mo
ralybę. Mes pažįstame juos la
bai senai. Bet tikrai koktu pa
sidaro, kuomet skaitome prane
šimus iš Vokietijos, kad naziai 
(fašistai), supuvę ir kruvini 
nuo kojų iki galvos, areštuoja 
ir baudžia katalikiškus vienuo
lius kalėjimu už nemorališku
mą! čia jau bus fašistų figos 
lapas padengimui savo didžiau; 
šio nemorališkumo.

Tai jau visi metiniai “Lais
vės” skaitytojai gavo d. Miko 
Rasodos rašytą knygą “Mortos 
Vilkienės Divorsas”. Kiti jau 
ir perskaitė. Dabar turėtų pra
sidėti plačios diskusijos. Drau
gai gali išsireikšti, ką jie mano 
apie šitą dienraščio dovaną sa
vo skaitytojams. Negerai bū
tų, kad tik tie rašytų apie kny
gą, kuriems jinai patiko, kurie 
nemato joje trūkumų. Ir tie, 
kuriems atrodo, kad knygoje 
yra netobulumų, turėtų išsireik
šti ir parodyti tuos netobulu
mus. Tegul bus ir kritikos. 
Gerai žinau, kad ne vien tik pa
gyrimų trokšta ir patsai kny
gos autorius. Drg. Rasoda yra 
vienas iš tų, kuris labai įverti
na draugišką, konstruktyvę kri
tiką.

Nesenai pribuvo Amerikon 
Anglijos naujas laivas “Queen 
Mary”. Savo gražumu, techni
ka ir moderniškumu šis laivas 
gal neturi sau lygaus. Džiaug
tis ir didžiuotis juomi galėtų 
Anglijos darbininkai, kurie jį 
pastatė, jeigu jis jiems ir pri
klausytų. Bet kas dabar, kad 
jie tą laivą pastatė, o dabar jis 
priklauso saujelei parazitų, ku
rie pagelba to laivo vėl išnau
doja tuos pačius darbininkus. 
Bet ateis laikas, kuomet pana
šius laivus Anglijos darbinin
kai budavos patys sau. Sovietų 
Sąjungoje tie laikai jau atėjo. 
Sovietų liaudis nestato laivų, 
netiesia geležinkelių, nekasa 
anglies ir nelieja plieno kapita
listams, bet patys sau, savo 
naudai, savo gerovei. Kaip lai
minga ir linksma ji dabar yra!

Šiemet popiežius Pijus XI ap- 
vaikščioja 79 metus savo gyve
nimo. Šie metai turėtų būti ne
užmirštini visiems dar ir delei 
to, kad Pijus XI, pasak “New

Narsi Mokytojos Kova su 
Meksikos Fanatikais

Zacatian kaime, Meksi
koj, religiniai fanatikai pa
degė “bedievišką” pradžios 
mokyklą. Prieš juos į kovą 
stojo mokytoja, šaudydama 
iš už akmens, iki atvyko ka
reiviai. Du fanatikai liko 
nušauti ir keturi sužeisti. 
Mokytoja taipgi gavo kulką 
į ranką nuo fanatikų.

JAPONAI IŠŽUDA SAVO 
TVIRTOVIŲ DARBININKUS

SHANGHAI. — Praneša- 
ma, kad japonai išžudo 
darbininkus, kaip tik jie už
baigia statyt kokia slaptą 
nauju tvirtovių dalį šiauri
nėj Chinijoj. Bijo, kad dar
bininkai neišduotų paslap
čių. Pabaigus kokį sekretną 
darbą, ūmai pasirodo daug 
lavonų upėse.

Anglai Nušovė 5 Arabus
JERUZALĖ.—Anglų ka

riai ir policija sekmadienį 
nušovė penkis arabus, kurie 
užpuolė žydų auto-busus. A- 
rabai sužeidė du anglu.

Arabai padegė didelį žydų 
medžių sandėlį, padarydami 
$40,000 nuostolių.

7 Sudegė S. Franciscoj
SAN FRANCISCO, Cal.— 

Medinio namo gaisre sek
madieni sudegė 7 žmonės ir 
liko sužeista 18. Tarp žuvu
sių yra ir adventistų kuni
gas.

REPUBLIK. KONGRES- 
MANAS REIKALAUJA 
ATSAUKT SOVIETŲ

PRIPAŽINIMĄ

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas Tinkham iš Mas
sachusetts reikalauja, kad 
renublikonų partija šiemet 
idėtų i savo platformą rei- 
kalavima panaikint Sovietų 
pripažinimą. To reikalauja 
ypač Amerikos medžių biz
nieriai. Tinkham rėkauja, 
būk Sovietų pripažinimas 
padidinęs komunistinę pro
pagandą Amerikoj.

Šaukia Smarkint Kovą už 
Ethiopų Nepriklausomybę

LONDON. — Tautų Ly
gos Sąjungos ' pirmininkas 
Lordas Cecil atsišaukė į An
glijos seimą, j spaudą ir į 
Tautu Lygą, kad pasmar
kintų kovą už Ethiopijos ne
priklausomybę. Reikalauja 
bausti Italiją, iki ji pasi
trauks iš Ethiopijos.

York Timeso,” surinko ir paau
kojo Mussolinio kruvino karo 
reikalams aukso vertės virš frii- 
liono dolerių! Tai vis vardan 
dievo ir bažnyčios! Už tą krūvą 
aukso Afrikos laukuose daug, 
labai daug paskersta nekaltų 
vyrų, moterų ir vaikų... Tai 
taip popiežius paminėjo savo 
79 metų sukaktį.

GELBĖDAMASIS NUO JUODOJO LEGIONO, 
PABĖGO ECORSE, MICH., MIESTO GALVA

JAU PERNAI LEGIONAS BOMBA IŠSPROGDINO 
JO NAMĄ; GRĄSINA UNIJŲ VADAM

ECORSE, Mich., 17,000 
gyventojų miestelio majo
rui W. W. Voisinui Juodasis 
Legionas atsiuntė grąsini- 
mą jį nužudyt kaipo priešą. 
Pernai rugpjūčio mėnesi le
gionieriai bomba apardė jo 
namą.

Dabar, gavęs grūmojimą 
mirčia, Voisine slapta pabė

Akrone, Ohio, įsteigta Farmeriiį-Darbo Partija; 
Konferencijoj Dalyvavo 90 Darbo Unijų

AKRON, O.—300 delega
tų nuo didžiųjų darbo uni
jų ofiacialiai įsteigė F.-D. 
Partiją Summit paviete ir 
14-tame kongresinių rinki
mų apskrity j, laike konfe
rencijos pereitą sekmadienį. 
Konferencijoj dalyvavo at
stovai nuo virš 90 darbo

LDS Reikalauja Išlais
vint Drg. L. C. Prestesą

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo prezidentas Roy 
Mizara pasiuntė telegramą 
Brazilijos a m b a s a dorini 
Washingtone:

Vardu Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 6,500 na- 
narių aš reikalauju jūsų 
mylistą raginti savo valdžią, 
kad paleisti; iš kalėjimo Lui
są Carlos Prestesą ir suteik
tų laisvą pasirinkimą Ewer- 
tui, buvusiam Vokietijos 
seimo atstovui, ir jo žmo
nai išvykti į tokią šalį, į ko
kią jiedu nori.

ROY MIZARA, 
LDS Prezidentas.

Piety Chinija Rengias Vyti 
Laukan Japonus

SHANGHAI. — Pietines 
Chinijos vyriausybė reika
lauja, kad centralinė Chini
ja duotų leidimą pietinėms 
armijoms maršuoti į šiauri
nę Chiniją vyti iš ten japo
nus laukan. Pietinės Chi
nijos (Kantono) vyriausy
bės generolas Li Chung-jen 
pripažino, jog Kwangsi pro
vincijos kariuomenė jau už
ėmė pozicijas Hunano pa
sienyj; tai vienas iš prisi
rengimo žingsnių kovai 
prieš Japoniją.

Suėmė 638 Raudonuosius
RIO DE JANEIRO. — 

Fašistuojanti Brazilijos val
džia areštavo 638 asmenis, 
kaltindama juos komunis
tiniu veikimu.

Jeruzalė.-Kovoj su anglais 
ir iu talkininkais žydais 
arabai vietomis naudoja se
nus apkasus, likusius nuo 
pasaulio karo.

go į Bay City ir ten nak
vojo policijos stoty j. Suim
ta du legionieriai kaip įta
riami grąsintojai.

Detroit, Mich.—Suimtų 
juodųjų legionierių tardy
me paaiškėjo, kad jie mir
čia grūmojo tuliem darbi
ninkų unijų vadam, jei jie 
neįstos į legioną.

unijų, taipgi buvo atstovų 
nuo Komunistų, Socialistų 
Partijų ir kitų organizaci
jų.

Broliškų delegatų buvo iš 
visos Ohio valstijos, nuo A- 
malgameitų Siuvėjų, Auto
mobilių Darbininkų ir įvai
rių kitų unijų.

Mirė Draugė Barbora 
Skerstonienė

DORCHESTER, Mass. — 
Pereitą sekmadienį 12 vai. 
dieną pasimirė drg. Barbo
ra Skerstonienė, 23 Temple
ton St., Dorchester, Mass. 
Bus palaidota šį ketvirta
dieni, 2 vai. po pietų.

Barbora Skerstonaitė.
Drg. Skerstonienė buvo 

apsišvietusi, klasiniai sąmo
ninga draugė. Seniau, kai 
buvo sveika, ji buvo narė 
LDSA ir ALDLD, ir nuola
tinė “Laisvės” skaitytoja. 
Mirdama paliko savo vyrą 
drg. B. Skerstona ir dukre
le Barborą. “Laisvės” re
dakcija išreiškia gilią užuo
jautą apnašlėjusiai drg. 
Skerstonų šeimynai.

M.

Krikimas Čechoslavijos 
Hitlerininkų Stovykloj

PRAGA.—Čechoslovakijos 
vokiečių fašistų vadas Kon
rad Henlein išbraukė iš par
tijos daugelį nazių, kurie 
priešingi tinkamam šalies 
apsiginklavimui. Henlein, 
mat, bijo, kad Čechoslovakų 
valdžia visai neuždraustų 
nazių partijos. Nors jis yra 
hitlerininkas, bet taikosi 
prie aplinkybių.

Religinėse Ceremonijose 
Sudegė Našlė ir Sūnus

TAIYUAN, Chinija.—Ki- 
lo gaisras iš religinių cere- 
monijį, kurias su ugnim da
rė budistai vienuoliai šer
menyse užmušto generolo 
Li Shengo. Gaisre sudegė 
jo našlė ir sūnus.

Shanghai.—Įvairių kraš
tų biblijos draugijos pernai 
paskleidė Chinijoj 10,000,- 
000 knygelių, sudarytų iš 
biblijos raštų.

Mažoji Santarvė Persefgsti 
Austrus nuo Monarchijos

BUCHAREST, Rumunija. 
Suvažiavę Mažosios Santar
vės vadai birželio 7 d. įspė
jo Austriją, kad nebandyti; 
sugrąžint karaliaus valdžią 
arba susijungt su Vokietija. 
Mažoii Santarvė susideda iš 
Jugoslavijos, Čechoslovaki- 
jos ir Rumunijos.

VAROMA VAJUS PRIEŠ 
TRUKŠMINGUMA MASKVOJ

MASKVA. — Sovietų Ko- 
munistų Partijos orga
nas “Pravda” pradėjo vajų, 
kad sumažinus bereikalingą 
trukšmą automobilių ir gat- 
vekarių. Sako, įvalias jau 
yra neišvengiamo trukšmo 
nuo smarkiai varomų skait
lingų statybos darbų.

Ethiopai Tebekariauja
Italus įsiveržėlius

JIBUTI, Franc. Somalija. 
—Ethiopai dar turi 11,500 
organizuotų i r ginkluotų 
karių už 50 mylių nuo Ad
dis Ababos. Italai, akyvaiz- 
doj ateinančių liūčių, nesiti
ki “išvalyt” ethiopų kariau
tojus plotuose į vakarus nuo 
Addis Ababos, apart Goj- 
jam provincijos.

Ethiopų partizanai nuolat 
užpuldinėja kariškus italų 
trokus; daugelį italų išžu
do. Pranešama, jog koloni- 
niai fašistų kareiviai aska- 
riai kartais nužudo savo 
baltuosius oficierius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ADDIS ABABA.—Italai 

užtiko 4,000 svarų dinami
to, kurį ethiopai buvo paka
sę sprogdint didelį gelžkelio 
tiltą.

Paryžius, birželio 8. — 
Liaudies Fronto valdžia 
konfiskavo vieną fašistų 
laikraštį, kurstantį žmones 
prieš dabartinę vyriausybę, 
kuri, girdi, “susidaro iš ma
sonų ir žydų.”

Oklahoma City.—Per au
dras, viesulas, lietus ir pot- 
vinius Oklahomoj ir Kansas 
valstijoj šeštadienį žuvo 9 
žmonės.

Geneva. — Tautų Lygos 
Tarybos posėdis svarstymui 
Italijos-Ethiopijos klausimo 
vėl tapo atidėtas, iki birže
lio 30 d.

Jeruzalė. — Arabų dele
gatai su Jeruzalės miesto 
majoru galvinyj rengiasi 
vykt į Londoną išdėstyt sa
vo tautiečių skundus ir rei
kalavimus Anglų valdžiai.

HONKONG. — Pietinės 
Chinijos tautininkų vadai 
sako, kad jie vieni be Cen- 
tralinės ’Chinijos prisidėji
mo negalėtų sėkmingai ve
sti karo delei Japonijos iš
vijimo iš šiaurinės Chini
jos-

Pergalingame Streike I 
Francijoj 480,000 j 

Įstojo į Unijas
Su Liaudies Fronto Valdžios Pagelba Daugiau Kaip Miliouas 

Darbininkų Laimėjo Faktinai Visus Reikalavimus
® PARYŽIUS, birž. 8.

KANALAS PAKELS
MASKVOS
UPĖS VANDENĮ

MASKVA.—Kai bus už
baigtas Maskvos-Volgos ka
nalas, tai Maskvos upės 
vanduo pakils 9 pėdas augš- 
čiau dabartinio lygio. Van
dens pakilimui yra išanks- 
to atliekami reikalingi ap
saugos darbai.

Italai su Gen. Badoglio 
Rodo Savo Iltis

ROMA. — Kariškame pa
rade, suruoštame pagerbti 
vyriausią italų komandierių 
gen. Badoglio, sugrįžusį iš 
Ethiopijos, maršavo 22,000 
fašistų kareivių su 800 gin
kluotų trokų, 80 tankų, 
2,000 arklių, 300 kulkasvai- 
džių ir 250 kanuolių.

Parado priekyj greta su 
karalium Viktoru Emanue
liu jojo gen. Badoglio, pa
skirtas karaliaus vietinin
ku Ethiopijoj. Pats Musso
lini nedalyvavo šioj iškil
mėj, sakoma, todėl, kad ne
norėjęs kreipti dėmesio į 
save, o visą pagarbą palikti 
karo vadui.

Šiuo paradu fašistai taip
gi norėjo pabrėžti pasaulio 
akyse Italijos prisirengimą 
ir pasiryžimą karui, jeigu 
kas bandytų pastoti fašis
tams kelią visiškai užvaldyt 
Ethiopiją.

Extra!
Paryžius, birž. 8. — Su

streikavo 150.000 mainierių 
Francijoj tuoj, kaip tik mi- 
lionas kitų darbininkų lai
mėjo savo streikus.

DŽIBOUTI, birželio 8. — 
12,000 ginkluotų ethiopų 
kalnuose netoli Addis Aba
bos gresia užpulti ir išvyti 
italus iš to miesto.

Brūsselis, birželio 8.—Vi
suotinuose Belgijos seimo 
rinkimuose tapo išrinkta 27 
komunistai atstovai, 221 so
cialistas. 224 katalikų parti
jos. 89 liberalai, 78 “reksis- 
tai” fašistai ir 1 hitlerinin
kas.

Washington. — Roosevel- 
to ministeris Ickes pabrėžia 
tą faktą, kad republikonų 
partijos vyriausias valdovas 
yra Hearstas, fašistinių 
laikraščių leidėjas.

Zuerich, Šveic.—Šveicari
jos Socialistų Partija nubal
savo kovot prieš skyrimą 
padidintos sumos pinigų 
ginklavimuisi.

Virš 1,000,000 Franci jos 
streikierių sugrįš darban 
su tokiais laimėjimais: 7 iki 
15 nuošimčių daugiau algos, 
sutrumpinta darbo savaitė 
iki 40 valandų, apmokamos 
darbininkam atostogos (va- 
kacijos); pripažinta darbo 
unijos ir kolektyvės (bend-' 
ros) darbininkų derybos 
per savo išrinktus atstovus 
su samdytojais.

Liaudies Fronto valdžia
su soc. L. Blum kaipo mini- 
steriu pirmininku darė Sti
praus spaudimo kapitalis
tam, kad patenkintų strei
kuojančių darbininkų reika
lavimus. Tuo tikslu Blum 
taipgi sušaukė samdytojų ir 
streikierių atstovus į konfe
renciją Matignon viešbutyj. . 
Derybos tęsėsi 9 valandas, 
iki fabrikantai pasijuto pri
spirti išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Netikėtai net kardinolas 
Vervier atsišaukė į katali-. 
kus darbininkus padėt- su
kurt naują visuomenės tvar
ką, kad išvest Francijos 
darbininkus iš baisaus skur
do. Pirmiau buvusis minis
teris pirmininkas, dešinysis 
Sarraut iau taipgi sako, 1
kad streikierių reikalavi
mai apskritai teisingi.

Naujų Unijistų Banga _
Per vieną savaitę streiko 

įsirašė 480,000 naujų nariu 
į Generalę Darbo Konfede
raciją. I

Francijos K o m u n i s tų 
dienraščio l’Humanite” re
daktorius Marcei Cachin 
pareiškė, kad šis streikų 
antplūdis nebuvo revoliuci
nis. Jis pamatiniai iškilo iŠ 
badiškai menkų darbinin
kam algų.
Komunistų Reikalavimai

•. T..sSU®
Francijos Komunistų Par- , ‘ 

tija per savo atstovus sea* 
me reikalauja tuoj atidary
ti plačius viešuosius darbus 
bedarbių naudai, įvest nuo
latinę bedarbiam pašalpą, 
pakelt ūkininkam kainas už 
jų produktus, neleist nupul
ti popierinių pinigų vertei, 
apdėti tinkamais mokesčiais 
didžiuosius turtus ir glau
džiai bendradarbiaut su So
vietų Sąjunga, čechoslova- 
kija’ir Anglija delei taikos 
išlaikymo.

Italai Kulkasvaidžiais Žudo
Neklusnius Ethiopus 1

_______

JIBUTI.—Italai kulkasvai- 
džiais sušaudė visą 50 ethi
opų grupę. Be to, šautu
vais išžudė 100. Daugiausia 
šaudo tuos ethiopus, pas ku
riuos randa ginklų.

' '.V
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:: Darbas Pradėtas!
9 ‘

Amalgamated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers unija (plieno dar
bininkų unija) pagaliau sudarė ir pasi
rašė formalę sutartį su Committee for 
Industrial Organization (Komitetu Or
ganizavimui Industrinių Unijų). Einant 
šia sutartimi, Amalgamated Association 
faktinai įstoja į CIO, kurį sudaro devy
nios Amerikos Darbo Federacijos uni
jos.

Vadinasi, dabar bus pradėta organi
zuoti plieno pramonės darbininkai, kurių 
išviso J. V. randasi daugiau, kai 500,000!

CIO skiria organizaciniam darbui pu
sę miliono dolerių. Tam tikslui bus nau
dojant ir narinės duoklės, sumokėtos 
pačių plieno darbininkų.

Darbas, sako Lewis, bus pradėtas dar 
šią vasarą, tuojau. Išrinktas specialis 
tam..tikslui komitetas, kuris visą darbą 
diriguos, pasitariant, žinoma, su AA ir 
CIO.

Kaip žinia, p. Green, ADF preziden
tas, L didžiausias industrinio unijizmo 
priešas, andai grasino išmetimu iš ADF 
visų unijų, kurios sudaro CIO, jei jos 
nenutrauks su minėtu komitetu ryšių. 
Green grasino skaldymu Darbo Fede
racijos. Jam plieno darbininkai gerai 
atsako: “Pabandyk! Mes organizuoja
mės į vieną pramoninę uniją, galingą 
uniją, su kurios pagelba galėsim išsi
jauti didesnes algas ir patogesnes darbo 
sąlygas, o be to—sutrumplhsim darbo

I | valandas.”
Visi kovingieji darbininkai, išmesti iš 

AA, bus priimti atgal ir organizavimo 
darbas, menama, bus pradėtas visu ba
ru.

Tai nepaprastas žingsnis pirmyn į pro
gresą! Jei tik padarytoji sutartis bus 
vykdoma gyveniman šcyrai ir energiš
kai, tai greitu laiku Amerikos darbinin
kų klasė turės kuo pasidžiaugti.

Lietuviai plieno pramonės darbininkai! 
Stokite į AA, traukite ir kitus savo bro
lius. Organizuokite vieną galingą uniją, 
Jkuri padės jums ir visai Amerikos dar
bininkų klasei!

| | Socializmo Šalyj ir Pas Mus
Tarp birželio mėn. 1 ir 4 dd., š. m., 

Maskvoj įvyko Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto pilnatis 
(plenumas). Drg. Stalinas darė praneši
mą apie naująją šalies konstituciją. Kaip 
žinia, pernai Sovietų suvažiavimas iš
rinko komisiją pagaminimui konstituci
jos projekto. Komisijos pirmininku bu
vo d. Stalinas.

[
Dabar, reiškia, naujos konstitucijos 
projektas gatavas. Partijos plenumas 
siūlo sušaukti nepaprastą visos šalies So
vietų kongresą, kur konstitucija bus pri- 
imta.
Esamoji Sovietų Sąjungos konstituci- 

!ja galiojo per tryliką metų. Keičiantis 
.krašto gyvenimui, tenka keisti ir kon
stitucija. Sovietų šalis per tuos trylika 
metų-taip radikaliai pasikeitė, kad nū
nai jos nepažintų žmogus, matęs 1923 

1 metais. Pasikeitė ne tik tuo, kad ten iš
augo milžiniška socialistinė pramonė, bet 
ir tuo, kad socializmo laimėjimas atmai
nė santikius žmogaus su žmogum. Tei
singai “Pravada” nurodo:
į “Žmogaus žmogum išnaudojimas pa- 

naikiptas. Išnaudojančios klasės likvi
duotus ir Sovietų krašto liaudis — dar
bininkų klasė, kolektyviškų farmų vals
tietiją ir intelektualai suvienytai žiūri į 
pasaulį.

“Tarpklasinės sienos sugriautos, nors 
dar pe visiškai sunaikintos. Skirtumai

w-

tarp darbininkų, valstiečių ir intelektua
lų griūva ir nyksta.

“Teises, apie kurias geriausi žmonijos 
protai svajojo, realizuojamos visiems So
vietų Sąjungos piliečiams...

“Praraja tarp fizinio ir protinio dar
bo,' tarp miesto ir kaimo, per šimtmečius 
padaryta feudalinės ir kapitalistinės sis
temų, naikinama.

“Visi šitie procesai, visi didieji pasi
keitimai turi atsispindėti naujoj konsti
tucijoj, ape kurią jos sumanytojas ir 
ruošėjas Stalinas darė pranešimą Parti
jos Plenume.”

“Pravda” nurodo, jog šis plenumas 
bus vienu iš svarbiausiųjų, istorinių, ka
dangi jame priimta konstitucijos projek
tą/, “Socialistinė tėvynė patapo ir dar 
vis patampa gėlių daržu, kokio jokia pir
mesnėj! socialė tvarka pasauliui nesutei
kė.”

Tam viskam reikalinga nauja konsti
tucija, sulyg kuria šeštadalio pasaulio 
gyventojai tvarkysis.

. Kitaip yra Amerikoje. Mūsų šalies 
konstitucija pagaminta apie 150 metų at
gal, kai dar nebuvo traukinio, kai šalis 
buvo, palyginti, mažytė geografiniai ir 
gyventojų skaičium. Bet gi ji veikia ir 
šiandien, veikiant orlaiviams, radio ir 
kitiems technikos ir žmonijos tobulini
mosi pabūklams. Sulyg mūsų konstituci
ja devyni seniai augščiausiajam šalies 
teisme gali (ir taip yra) padaryti netei
sėtu bile visos šalies kongreso nutarimą.

Komunistai ir visi pažangieji žmonės, 
todėl, reikalauja ir Amerikos konstitu
ciją taisyti, taikyti naujom sąlygom. Bet 
reakcinis elementas, stambieji kapitalis
tai, su Liberty League, republikonų par
tija jr kt., prieš tai stoja piestu, 
elementai daro viską suvaržymui 
nių valios, žmonių teisių.

Šitie 
žmo-

masė 
tebe-

Padėtis Franci jo j
Šituos žodžius rašant, milžiniška 

Franci jos darbo žmonių dar vis 
streikuoja. Išviso streikan išėjo apie mi-
lionas asmenų. Dalis jų sugrįžo dar
ban, o kiti dar tebėra kovos lauke.

Reakcinis elementas, aišku, del to kal
tina Liaudies Frontą, kaltina komunistus 
ir socialistus. Girdi, komunistai kelią 
suirutę, siekią savo “maskviškų sieki
mų.” Kad komunistai remia darbininkų 
streikus—neginčijama tiesa. Jie tą vi
suomet darė ir darys. Bet jie tai daro 
ne tam, kad pakenkus naujai valdžiai 
(komunistai ją remia), o tam, kad pa
dėjus darbininkams kovoti prieš išnau
dotojus, kurie prie buvusiųjų valdžių la
bai nupuldė darbo žmonių pragyvenimo 
lygmenį. Naujojo Franci jos parlamento 
prezidentas Herriot, radikalas socialis
tas, nurodė, jog šalis tebesiranda nepa
prastoj padėty. Darbininkų klasė, sako 
jis, kenčia šiurkštų skurdą ir dabar ji 
reikalauja padėti jai; valstietija reika
lauja daugiau mokėti už josios žemės 
produktus; intelektualai, kurių diplomus 
patapo bereikšmėmis, reikalauja vietų; 
jaunimas, negaunąs darbų, vietų — rei
kalauja pagelbos.

Darbo žmonės jaučiasi, kad šiuo tar
pu, kai kairioji valdžia užima vietą, jų 
pareiga reikalauti pagerinimo sunkaus 
gyvenimo. Todėl ir streikuoja.

Atsiminkim, jog Francijoj šiuo tarpu 
darbininkų klasė (pramoniniai) suvieny
ta į vieną Gener. Darbo Konfederaciją. 
Išviso organizuotų pramonėj darbininkų 
yra 1,250,000. Unijos vis stiprėja. Po
litiniai taipgi tarp komunistų ir socialis
tų bendradarbiavimas yra glaudus ir ei
nama prie organinio susivienijimo. To
dėl darbininkų klasė ir visi darbo žmonės 
jaučiasi stiprūs. Jeigu ji dabar neparei
kalautų pakėlimo algų, įvedimo geresnių 
darbo sąlygų fabrikuosna ir sutrumpini
mo darbo valandų, tai kada gi ji galėtų 
tai daryti ?!

Geras Daktaras
Andai dr. D. Pilka (iš Bostono) šaukė

si į lietuvių visuomenę steigti Lietuvoj 
ligoninę, o dabar (‘Keleivyj”) siūlo pro
jektą įsteigimui lietuviams seneliams 
prieglaudą Amerikoj.

Deja', geraširdis daktaras pamiršta tą, 
kad kiekvienam darbui reikia daug pini
gų ir kad tūkstančiai tų pačių lietuvių 
šiuo tarpu vaikšto be prieglaudos ir be 
užsiėmimų.

Daugiau Davinių apie Tris Susivienijimus
Skaitlinėse, kurios buvo paskelbtos “Laisvėje”, birž. 5 

d., apie tris susivienijimus, įvyko viena klaida. Skaitli
nėje “No. 4” užvardinta: “Narių Išsibraukimai.” Užvar- 
dinimas turėjo būti: i

4. Narystės ųžsibaigimai (išsibraukimai ir mirimai), 
persikėlimai ir sumažinimai (pomirtinės)

Gi tikrosios skaitlinės apie narių išsibraukimą, kaip or
ganizacijų raportuota New York State 
partmentui, yra sekamos:

Insurance De-

5. Narių Išsibraukimai:
Metais 1930 1931 1932 1933 1934 1935
LDS — — ■ 673 521 451 422
SLA 3,370 2,497 2,942 1,043 608
SLRKA 752 818 1,127 984 555 ? •

Čionai reikia pažymėti, kad iš LDS daug mažiau išsi- 
braukia, o tuo pačiu kartu (kaip skaitlinė No. 3 parodė) 
LDS daugiausiai gauna naujų narių. Iš SLA daugiau
siai narių išsibraukia, bet reikia nepamiršti, kad tai yra 
didžiausia organizacija iš visų trijų. Taipgi SLA kas 
met prirašo daugiau narių, negu SLRKA.

6. Narių Mirtingumas!
Skaitlinė parodo, kiek narių kokioj organizacijoj mirė.

Metai 1930 1931 1932 1933 1934 1935
LDS — 9 34 29 33 ?
SLA 249 219 234 202 236 ?
SLRKA 209 203 220 186 226 ?

kad parodo tvirtumą or-Ši skaitlinė yra tuomi svarbi, 
ganizacijos. Juo narįai jaunesni, juo mažesnis mirtingu
mas, ir juo tvirtesnis pamatas organizacijai. Jei paim- 
tumėm proporcionaliai visus tris susivienijimus, rastu
me, kad LDS tuo atžvilgiu yra stipriausia.

Jaunuolis.

Giltinė-J uodasis 
Legionas

Einant teismo tardymams 
Juodojo Legiono žmogžu
dysčių, spauda smarkiai iš- 
populiarizavo tos ultra- 
amerikinio patriotizmo gau
jos tikslus. Pilnoje nuogu
moje parodė publikai tą juo
dąją giltinę. i

Apsišvietę žmonės, skai
tantieji “Laisvę” ir kitą 
darbininkišką spaudą, jau 
senai žino apie Juodojo Le
giono juodašimtišką rolę ir 
tą teroristinį pavojų įmatė 
ir kitiems rodė. Bet kleri
kalų ir tautininkų spauda 
vaduojantiesi žmonės to pa
vojaus nesuprato. Reikia 
apgailestauti, kad ir socia
listai dar ne visi supranta, 
kuomi grasina Amerikos 
darbininkų klasei, žy
dams, kitiems ateiviams, 
negrams ir net katali
kų tikybos žmonėms tos 
visos šovinistinio patriotiz
mo gaujos kaip tai: Black 
Legion, Ku Klux Klan ir 
Hearsto spaudos vadovau
jamos govėdos. Iš socialis
tų pats kairiojo sparno va
das Norman Thomas vis 
dar ramina savo partijos 
narius, kad būk Amerikoje 
fašizmo pavojaus dar nesi
mato. Tokią socialistų nuo
monę drg. Earl Browderis, 
Komunistų Partijos vadas, 
skaito labhi šeri j ožiška ir 
pavojinga klaida. Drg. 
Browderis griežtai ir rūsčiai 
ragina socialistus greit ati
taisyti tą pavojingą klaidą

ir šaukia juos į bendrą 
frontą su komunistais ko
vai prieš gręsiantį fašizmą.

Mūsų lietuviški fašistuo- 
janti patriotėliai irgi turė
tų pasikasyti pakaušius, at
sižvelgę į tai, kas dedasi 
Juodajame Legione, prie ko 
veda Liberty'Edague ir ki
tokiais vardais amerikoniš
ki ultra patriotai. Ruošia
ma ir siūloma pravesti re
akciniai įstatymai, varžanti 
ateivius. Nepiliečiams ren
giamasi atimti teisę turėti 
nuosavybę. Tą atsiekę, pul
tų ir piliečius ateivius, var
žytų bizniuose, draustų tu
rėti bent kokią nuosavybę, 
stengtųsi atimti pilietybę ir 
deportuotų. Juk, Hearsto 
spauda jau dabar varo agi
taciją išvyti milionus atei
vių. Fašistinė reakcija te
rorui ribų neturi. Iš Vo
kietijos vejama lauk žydai, 
kurie per tūkstantį metų 
buvo ten įsipilietinę. Be 
gailesčio iš jų atiminėjama 
turtai bei nuosavybė. Čia, 
Amerikoje, fašizmui įsiga
lėjus, būtų puolami ir tero
rizuojami net ir čia gimu
sieji iš ateivių tėvų žmonės, 
taip lygiai, kaip dabar da
roma Vokietijoje. Jau da
bar Hearsto laikraščiai 
bliauna, kad iš ateivių tė
vų gimusieji (foreign pa
rentage) nesą šimtaprocen
tiniai amerikonai.

Tegu fašistiniai švepluo
janti mūsų tautininkai už-

sivynioja sau ant ūso tai, 
kas dabar dedasi Vokietijo
je. Gali tu ten kvėkščioti: 
“Hail, Hitler,” bet jei tu ki
tatautis, esi diskriminuoja
mas, niekinamas ir veja- 
mas-u jamas iš visur. To 
paties susilauktų ateiviai, 
bėsipuošiantieji f a š istinių 
varnų plunksnomis Ameri
koje, jei čia įsigalėtų fašiz
mas. ;

Fašizmas yra giltinė kla
siniai sąmoningai daliai 
darbininkų klasės, nuožmi 
vergija, fizikinė ir moralė 
priespauda visai darbininkų 
klasei, inteligentijai, smul
kiems biznieriams ir maža
žemiams farmeriams. To
dėl profesionalai, smulkūs 
biznieriai, mažažemiai far- 
meriai ir darbininkai turi 
kovoti prieš labai gręsiantį 
fašizmą Amerikoje.

Teismai neišnaikins Juo
dojo Legiono ir kitų fašisti
nių gaujų. Fašistinę gilti
nę sutremps tik liaudies 
frontas. Ateiviai, negrai, 
katalikai ir visi juodųjų 
gaujų užpuldinėjami žmo
nės turi jungtis į liaudies 
frontą kovai prieš fašizmą.

Komunistų Partija deda 
dideles pastangas sudaryti 
glaudų bendrą frontą su So
cialistų Partija taip, kad 
abi partijos būtų revoliuci
nis Amerikos darbininkų 
klasės avangardas, vieni
jantis ir vedantis Amerikos 
liaudį į kovą prieš fašistinį 
pavojų.

“Laisvė” yra Amerikos 
lietuvių liaudies dienraštis. 
Ji naudinga smulkiem biz
nieriam, profesionalam, dir
bantiem farmeriam ir dar
bininkam. Ji širdingai re
mia Komunistų Partijos ini
ciatyvą už bendrą frontą su 
socialistais. Tad visa Ame
rikos lietuvių išeivija turi 
naudotis “Laisve” ir turi 
rūpintis jos palaikymu. Šie
met “Laisvė” mini savo Si
dabrinį Jubilėjų. Yra iš
leidusi Jubilėjinius Certifi- 
katus. Kiekvienas pirmei
viškas žmogus privalo turė
ti savo namuose “Laisvės” 
Sidabrinio Jubilėjaus Certi- 
fik'atą. ' Tie Certifikatai 
yra išduodami tik už vieną 
dolerį arba daugiau. Ku
rie dar neturite “Laisvės” 
Jubilejinio Certif ikato, tuo
jau įsigykite. Doleris “Lai
svei” už Jubilėjinį Certifi- 
katą yra vinis į grabą fa
šizmui.

P. Buknys.
P. S.—Štai eilė draugų, 

kurie pastaruoju laiku įsigi
jo “Laisvės” Sidabrinio Ju
bilėjaus Certif ikatus: Liet. 
Darb. Susivienijimo 74 kp., 
Bridgeport, Conn., $3; P. 
Dennis, Clifton, N. J., $2; 
John Ragauskas, Shelton, 
Conn., $2. Iš Waterbury, 
Conn., draugai: Jonas Pa- 
bilionis, $1; Antanas Basa- 
likas, $1; Ignas Kazlauskas, 
$1; Bronius Marčulionis, $1 
ir Petras Marose, $1. Iš 
Rumford, Me., J. Galinaus- 
kas, $1; F. Shuman, $1; S.

Statomas naujas Jungt. Valst. “aukso sandėlis” Ft. Knox. Kentucky valst.

Jankauskas, $1 ir S. Puido-’ 
kas, $1. Jonas Tumosa, 
New Haven, Conn., $1; J. 
Klemanskas, Mexico, Me., 
$1; Vladas Keršulis, Brook
lyn, N. Y., $1; Juozas Sta
naitis, Brooklyn, N.Y., $1; 
S. Benkus, Haverhill, Mass., 
$1; U. Yurkonis, Shenan
doah, Pa., $1; G. Stagniū- 
nas, Shenandoah, Pa., $1; 
Ant. Kazokas, Shenandoah, 
Pa., $1; M. Stelmokas, New
ark, N. J., $1; P. Sakalaus
kas, Chitttenąngo, N. Y., $1 
ir J. A. Budrys, Lake For
est, Ill., $1.

Certifikatai yra labai 
svarbus dokumentas. Kurie 
sulauksite “Laisvės” 50 me
tų Jubilėjaus, tai šis Certi- 
fikatas bus įrodymas, jog 
jūs buvote “Laisvės” rėmė
jas bei rėmėja šiais laikais, 
ir ta jūsų parama net ir 
tuomet bus labai įvertina
ma. Todėl labai svarbu jau
niem žmonėm įsigyti Certi
fy katą ir turėti jį savo ar
chyve kaipo labai svarbų 
dokumentą. Tuom pat kar
tu dabar “Laisvei” labai 
reikalinga finansinė para
ma. Tie draugai, kurie įsi
gyja Certifikatą, padeda sa
vo dienraščiui apsiginti nuo 
skolintojų.

ŠYPSENOS

VELNIAS IR POPAS
(F. Dostojevskio Vaizdelis)

“Sveikas-drūtas, riebusis 
tėveli,” 'tarė velnias popui.

“Del kokios priežasties tu 
taip meluoji tiem tamsiem 
vargšam ? Kokias pragaro 
kančias tu jiem nupieši? Ar 
tu nežinai, jog jie jau ken
čia pragaro kančias, būda
mi ant žemės? Ar tu ne
žinai, jog tu ir valdžia esa
te mano tarnai ant žemės? 
Jūs esate priežasčia, kuri 
priverčia juos pekliškai 
kentėti ant žemės! Ar tu 
to nežinai?

“Gerai, eikš su • manim!” 
Velnias pagriebė popą už . 
čiupros ir, iškėlęs jį aukš
tai į orą, nunešė jo švente
nybę į geležies fabriką. Po
pas pamatė tenai suodinus 
darbininkus prie sunkaus 
darbo ir baisaus karščio. 
Karštis ir nuodingi dūmai 
jam buvo nepernešami. Pu
siau užtroškęs, popas su 
ašaromis akyse prašė vel
nio: “Paleisk mane iš šio 
pragaro!”

“Oh, mano drauguti, aš 
tau parodysiu dar daugiau 
tokių vietų!” Velnias pa
griebęs jį nusinešė į dvarą. 
Ten jis mato kumečius, ku- 
liančius pono javus. Dulkės 
ir karštis nepakenčiami. 
Užveizda nešiojasi kančių ir 
be pasigailėjimo kapoja 
tuos, kurie, nuo sunkaus 
darbo apalpę, puola ant že
mės.

Toliau velnias nutempė 
popą į bakūžes, kuriose tie 
kumečiai gyveno: aprūku
sios, purvinos, šaltos, pra
smirdusios, tamsios olos. 
Velnias nusišaipė. Jis žino, 
kaip skursta tų olų gyven
tojai.

“O ką, ar dar ne gana jie 
kenčia?” klausia popo? At
rodė, jog jis, velnias, net 
turi pasigailėjimo. Dievo 
tarnas jau negali daugiau

(Pabaiga 4 pusi.)
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Tada apskri-

Puslapis Trečias

Liaudies Valios Klastuotojai
Arba Rinkimų Komedija Lietuvoje

žemiau telpąs straipsnis 
priduotas “L.” redakcijai 
pavėluotas, todėl mes pir
miau nemanėme jo naudo
ti. Jame aprašoma, kaip 
buvo renkamos Lietuvos sa
vivaldybės. Tačiau šiuo 
tarpu, kai Smetona pasiry
žo krėsti komedijas su “rin
kimais” į “seimą”, talpina
me sutrumpintą p. Ikso 
straipsnį tam, kad skaityto
jai matytų, kaip fašistai 
naudojasi rinkimais. Juk 
šeiminiai “rinkimai” turės 
labai daug panašumo.—“L. 
Red.
Būtų naivu manyti, kad Lie

tuvą valdantieji fašistai leido 
žmonėms rinkti savivaldybes 
demokratiniu būdu. Tur būt, 
jau ir Amerikoj gyvenantiems 
žinoma, kad Lietuvos fašistai, 
prieš skelbdami rinkimus, pa
keitė rinkimų įstatymą, iš
braukdami iš jo visą, kas ten 
dar buvo demokratiško. Teisė 
rinkti palikta tik turintiems 
turto cenzą, mokantiems sa- 
vivaldybinius mokesčius. Tuo 
būdu atimta rinkimų teisė iš 
šimtų tūkstančių darbo žmo
nių, kurie neturi 
turto ir

viršaičiams, 
centralinės 
Savivaldy-

nejudomo 
nemoka tiesioginių 

mokesčių. Taip pat apkarpy
tos miestų ir valsčių tarybų 
teisės, o visa valdžia suteikta 
burmistrams ir 
kuriuos tvirtina 
valdžios organai,
bės subiurokratintos, padarytos 
paklusniomis valdžios tarnai
tėmis, bet ir šitaip apsidraudę 
tautininkai nesitikėjo jų rin
kimus laimėti. Todėl, paskel
bus rinkimus, į darbą buvo 
pakinkyta policija, šnipai ir 
žvalgybininkai, kad smurtu ir 
teroru pakreiptų rinkimų eigą 
ir jų rezultatus valdantie
siems geidžiama linkme. Kad 
tvirtinimas, jog tautininkai 
pernykščių rinkimų metu var
tojo prieš Lietuvos liaudį vi
sas tiek moralinio, tiek ir fi
zinio teroro priemones, kad 
tik tos liaudies valią suklas- 
tuoti, kad šis tvirtinimas ne
būtų tuščias, patiekiame čia 
keletą faktų iš pernykščių rin
kimų į savivaldybes eigos. 
Faktai kalba patys už save, 
štai jie:

Vismantų kaime, Radvyliš- 
kio v., rugsėjo 22 d. buvo pa
skirti seniūno rinkimai. Seniū
nu žmonės išsirinko visų ger
biamą, dorą ir demokratiškai 
nusistačiusį ūkininką J. Burbą, 
bet Šiaulių apskr. viršininkas 
J. Burbos seniūnu nepatvirti
no ir įsakė padaryti antrus 
rinkimus. Antrųjų rinkimų 
prižiūrėti atvyko Radvyliškio 
valsčiaus viršaitis ir policijos 
viršininkas, žmonės pareikala
vo paaiškinti, kodėl netvirti
namas 
Burba, 
atsakė, 
galima, 
lykas.
prižiūrint, nauju kandidatu į 
seniūnus buvo pastatytas tau
tininkas Grigaliūnas, kurį, ži
noma, ir išrinko, nes balsa
vimas buvo-viešas, o policijos 
akyvaizdoje niekas nedrįęo 
prieš tautininkus kelti ranką.

Buižų seniūnijoj (Tryškių 
v., Šiaulių apskr.) renkant se
niūną, buvo pastatyti du kan
didatai—demokratas ir tauti
ninkas. Kadangi ūkininkų 
dauguma aiškiai buvo nusista
čius balsuoti už demokratą, 
tai pirmininkaujantis fašistas 
priešingai įstatymui leido bal
suoti viršaičiui, valsčiaus savi
valdybės sekretoriui, nuova
dos viršininkui, visiems susi
rinkime buvusiems policinin
kams ir net kandidato tauti
ninko šeimos nariams, kad tuo 
būdu, nors ir neteisėtai, pri
rinkti fašistų kandidatui dau
giau balsų, žinoma, buvo “iš
brinktas” fašistas.

jų išrinktas seniūnas 
Policijos viršininkas 

kad to paaiškinti ne
nes tai esą slaptas da- 
Policijai ir viršaičiui

“Gražiai” “rinkimus” pra
vedė fašistai Valdeikių kaime, 
Joniškėlio v. Suėjus žmonėms 
rinkti savo narį į valsčiaus ta
rybą, susirinkimo pirmininkas 
pareikalavo, kad į tarybos na
rius būtų renkamas Markūnas. 
Rinkikai atsakė, kad jie rinks 
tą, kas jiems tinka, o ne tą, 
ką jiems siūlo. Išgirdęs tai, 
policijos viršininkas pašoko iš 
savo vietos, išsitraukė revol
verį ir, grąsindamas juo su
sirinkusiems, ėmė plūsti juos 
priešvalstybiniais gaivalais ir 
p. Rinkikai, bijodami, kad 
įsiutęs policininkas nepradėtų 
į juos šaudyti, šoko kas pro 
duris, kas stačiai pro langus 
ir išlakstė. Pasilikę fašistai 
vieni nutarė, kad jų susirinki
mas yra “teisėtas,” ir išrinko 
tarybos nariu savo kandidatą 
Morkūną. I*

Rugsėjo 28 d. buvo paskirti 
seniūno, jo padėjėjo ir vals
čiaus tarybos nario rinkimai 
Guostagalio seniūnijoj (Linku
vos valsč., Šiaulių apskr.). 
Kad bus rinkimai, žmonėms 
paskelbta tik 27 d. rugsėjo, 
todėl daugelis apie rinkimus 
net nežinojo nieko.
28 d. 10 vai. ryto į rinkimų 
vietą atvyko valsčiaus viršai
tis ir policija. 11 vai. viršai
tis atidarė posėdį ir pasiūlė, 
prieš renkant seniūną, pirma 
nustatyti jam algą, žmonės 
pasiūlė mokėti seniūnui 15 li
tų mėnesiui. Viršaitis pareiš
kė, kad tai permažai, ir pasiū
lė nutarti mokėti po 50 litų. 
Balsavimui pastatė tik savo 
pasiūlymą ir, rinkikams pro
testuojant, įsakė sekretoriui 
įrašyti į protokolą, kad nutar
ta mokėti seniūnui algos 50 lt. 
mėnesiui. Paskui paskelbė 
seniūno rinkimus arba, teisin
giau sakant, rinkimų komedi
ją. žmonės pasiūlė savo kan
didatus, bet viršaitis pareiškė, 
kad kandidatų siūlyti nerei
kia, o reikia išrinkti senąjį se
niūną Niaurą. Nepaisydamas 
žmonių protestų, paliepė se
kretoriui taip ir įrašyti į pro
tokolą, kad seniūnu išrinktas 
Niaura. žmonėms nerimstant, 
viršaitis paskelbė, kad susirin
kimas uždarytas, ir , įsakė vi
siems išsiskirstyti. Seniūno pa
dėjėjo ir valsčiaus tarybos na
rio nė nerinko, jie vėliau bu
vo “išrinkti” policijos kabine
te.

Spalių 
rinkimų 
miestelyj
Rinkimo teisę turėjo 350 pilie
čių, bet apie rinkimus praneš
ta tik 30-čiai piliečių — išti
kimų fašistams pakalikų. Pa
darė susirinkimą, užprotoko
lavo, kad rinkimai teisėti, ir 
išsirinko savo kandidatus, 
žmonės, kitą dieną sužinoję 
apie įvykusią komediją, ste
bėjosi tokiais rinkimais ir va
dino juos kiaulių rinkimais.

Tą pačią dieną buvo pa
skirti rinkimai Vošiškių kaime 
(Jezno valsč., Alytaus apskr.). 

8 d. buvo surengta 
komedija Perlojos 
(Alytaus apskr.).

M. MAISKY,

SSSR ambasadorius Angli
joj, dalyvavęs laivyno limi- 
tavimo klausimu konferen
cijoje.

žmonės čia jau turėjo numa
tę sau kandidatus į seniūnus 
ir valsčiaus tarybos narius. 
Bet rinkimų išvakarėse, spalių 
7 d., pas numatytus kandida
tus atvyko policija ir įteikė 
jiems raginimus atvykti se
kančią dieną būtinai į Jezno 
policijos buveinę tardymui. Už 
neatvykimą buvo grasinama 
didelėm piniginėm ir kalėjimo 
bausmėm. Iš ryto anksti pa
šauktieji nuvyko į Jezną, kur 
juos policija išlaikė visą dieną, 
jokio tardymo nedarydami, 
nes nebuvo už ką. Vakare 
paleido ir įsakė grįZrt namon. 
Pargrįžę ūkininkai sužinojo, 
kad tuo tarpu, kai jie buvo 
laikomi policijoj, į Vošiškes 
atvyko valsčiaus viršaitis su 
policija ir padarė “rinkimus,” 
išrinkdami, žinoma, savo kan
didatus.

Spalių 13 d. buvo surengta 
rinkimų komedija Junčionių 
seniūnijoj (Daugų valsč., A- 
lytaus apskr.). Rinkikai pa
reikalavo, kad rinkimai eitų 
slaptu balsavimu, bet viršai
tis kategoriškai pareiškė, kad 
balsavimas bus viešas, žmo
nėms pastačius savo kandida
tus, policijos viršininkas, atsi
stojęs, pareiškė, kad jų nė vie
no negalima rinkti, nes esą jie 
visi tardomi už priešvalstybinį 
veikimą, o reikia rinkti tik iš 
tų kandidatų, kuriuos siūlo 
viršaitis.. “Rinkimai” buvo 
pravesti taip, kaip norėjo fa
šistai.

Rugsėjo 20 d. buvo surengti 
seniūno ir valsčiaus tarybos 
nario rinkimai Likėnų seniūni
joj (Ramygalos valse., Pane
vėžio apskr.) Rinkimams va
dovavo policijos viršininkas. 
Dalyvavo tik 29 rinkikai iš 300 
su viršum turėjusių teisę bal
suoti asmenų. Rinkimai buvo 
vykdomi slaptu balsavimu, bet 
balsus skaitė, niekam nerody
damas, pats policijos viršinin
kas. žinoma, ir išrinktais ta
po tie, kurių jis pats norėjo. 
Prieš tokią rinkimų tvarką 
protestuodami 18 rinkikų ap
leido vietą ir apskundė rinki
mus apskrities viršininkui, bet 
skundas buvo atmestas.

Rokiškio apskr. ir valse., 
šilaikių kaime renkant seniū- 
ną5‘ žmonės pareikalavo, kad 
būtų balsuojama slaptai, bet 
policijos viršininkas, pasity
čiodamas sako žmonėms, “ar 
žvėrį rinksit, kad slapto bal
savimo reikalaujat?” ir pada
rė balsavimą viešą.

Salake per seniūno rinkimus 
piliečiai taip pat 
slapto balsavimo, 
tis pareiškė, kad 
savimas yra taip 
gas, kaip ir slaptas, 
daug patogesnis, ir jau norėjo 
padaryti viešą balsavimą. Bet 
žmonėms griežtai reikalaujant 
ir grąsinant visiems rinkimus 
apleisti, viršaitis sutiko dary
ti slaptą balsavimą. Tačiau, 
kai rinkikai pareikalavo, kad 
būtų išrinkta komisija balsams 
skaityti, tai viršaitis katego
riškai atsisakė tą padaryti ir, 
rodydamas sau ant krūtinės 
kabantį valstybinį ženklą, pa
sakė, kad valstybiniam ženk
lui reikia daugiau pasitikėti, 
nekaip komisijai. Ir prie bal
sų skaitymo komisijos rinkimų 
neprileido, o paduotus balsus 
pats skaitė ir užrašinėjo. Aiš
ku, kad buvo išrinktas jam 
palankus kandidatas.

Jezno valsč., Kašonių ir 
Nibrių kaimų seniūnų rinki
mų dieną Jezno policija iš
kvietė “tardymui” pas save 
pažangesniuosius šių kaimų 
ūkininkus, kad jie negalėtų 
paveikti rinkimų rezultatų ir 
sukliudyti fašistams suklas- 
tuoti rinkimus.

Spalių 13 d. vyko rinkimai 
Druskininkų seniūnijoj (Mer
kinės valsč., Alytaus apskr.). 

Rinkimams vadovavo viršaitis 
ir policijos viršininkas su vi
su būriu policininkų. Seniūnas 
buvo išrinktas viešu balsavimu, 
žmonių pastatytas kandidatas 
gavo daugiau balsų už tą, ku
rį pasiūlė fašistai, tačiau vir
šaitis pareiškė, kad žmonių 
išrinktas kandidatas negali bū
ti seniūnu, nes yra priešvals
tybiniai nusistatęs, ir seniūnu 
paliko fašistų kandidatas.

Sielynės kaime (Rokiškio 
valsč.), renkant seniūną, fa
šistų kandidatas L. Barzdoms 
gavo balsų daugiau, nekaip 
susirinkime buvo rinkikų. 
Žmonės, pamatę, kad fašistai 
tyčia priskaitė savo kandidatui 
daugiau balsų, pareikalavo 
perbalsuoti, bet policija su 
viršaičiu perbalsavimo nelei
do ir užprotokolavo, kad “tei
sėtai” išrinktas Brazdonis.

Daugailių kaime (Utenos 
apskr.) apie seniūno rinkimus 
buvo pranešta žmonėms tik 
viena6* diena iš anksto ir tai 
toli gražu ne visiems. Kvieti
mus į rinkimus nešiojo pats 
kaimo seniūnas fašistas Petras 
Kaušilas ir dalino juos tik 
tiems, kurie jam buvo palan
kūs ir kurie, jis žinojo, už jį 
balsuos, nes jis vėl buvo pasta
tytas kandidatu į seniūnus ir 
vėl išrinktas, nors žmonės jo 
labai neapkenčia.

Rietavo valsčiuje (Telšių 
apskr.) rinkimai visose seniū
nijose praėjo po griežta vir
šaičio ir policijos kontrole. 
Viršaitis Salys visur siūlė tik 
savo kandidatus ir agitavo 
ūkininkus už juos balsuoti. 
Balsavimai visur buvo vykdo
mi viešu būdu. Pasiūlęs savo 
kandidatą, viršaitis šaukė: 
“Vyrai, už šitą visi kelkite 
rankas!” ir pats balsus skaitė, 
žinoma, juos klastuodamas. 
Tačiaus, nežiūrint visos fašis
tų klastos ir smurto, kai ku
riose seniūnijose žmonės išsi
rinko savo kandidatus, pažan
gius ir 
stačiusius žmones.
vienok buvo veltui, 
vieno pačių . žmonių 
kandidato apskrities 
kas nepatvirtino.

Spalių mėn. gale Garliavos 
valsčiaus taryboje buvo ren
kamas naujas viršaitis. At
vykęs į posėdį pats Kauno 
apskrities viršininkas pastate 
senojo viršaičio Mikelionio 
kandidatūrą, kurio visi neken
tė ir nenorėjo daugiau rinkti. 
Per pirmą balsavimą Mikelio- 
nis iš 24 balsų gavo tik tris 
balsus. Apskrities viršininkas 
čia pats balsavimus panaikino 
ir liepė balsuoti antrą kartą. 
Ir vėl Mikelionis 
balsus. Rinkimai 
panaikinti ir vėl 
trečią kartą ir 
tatai tie patys, 
ties viršininkas pareiškė, kad 
daugiau balsuoti nereikia ir 
kad viršaičiu vistiek bus pa
tvirtintas Mikelionis. Tarybos 
nariams paprašius pasiaiškin
ti, kodėl jis taip elgiasi ir ne
siskaito su daugumos valia, 
apskrities viršininkas išdidžiai 
atsakė, kad aiškintis jis neturi 
prieš ką ir nematąs reikalo.

štai, kaip ėjo pernai Lietu
voj rinkimai į savivaldybes. 
Tokių faktų galima pririnkti 
tūkstančius. Čia gi suminėtieji 
yra tik maža dalelė tos kome
dijos, kurią fašistai vadina 
rinkimais į Lietuvos savivaldy
bes. Tačiau pažymėtina, jog 
nežiūrint visų moralinio ir fi
zinio teroro prięmonių, kurios 
buvo vartojamos prieš nepa
lankiai tautininkams nusista
čiusius rinkikus, Lietuvos fa
šistams vis dėlto nepasisekė 
pravesti tą rinkimų komediją 
visu šimtu nuošimčių. Dauge
ly vietų, nežiūrint viso spau
dimo, į savivaldybes buvo iš
rinkti opozicijos žmonės. Vi
sur, kur tik žmonės pasirodė 
kiek .atkaklesni arba turėjo 
sąmoningesius bei drąsesnius 
vadus, fašistai su didžiausia 
sau gėda prakišdavo visu fron
tu. Iš to tegalima tik padary
ti išvadą, kad jeigu rinkimai 

kad ir į fašistiškai reformuo
tas savivaldybes, bet būtų ėję 
laisvose sąlygose, tai niekur 
visame krašte nebūtų buvęs iš
rinktas nė vienas tautininkas. 
Tai toks visos tautos pritari
mas Lituvos fašistų valdžiai!

Mistuose, kur rinkimai į sa
vivaldybes ėjo maždaug tuo 
pačiu laiku, kaip ir kaime, 
fašistams nebuvo sąlygų, taip 
plačiai išvystyti savo terorą, 
čia jau ir balsavimas visur 
buvo slaptas, lapeliais, ir te
rorizuoti tegalima buvo tik 
valdininkus arba šiaip bailes
niuosius. Todėl miestuose 
fašistams paliko tik viena pri
einama priemonė — prikišti į 
urnas savo balsų, šia prie
mone jie labai plačiai naudo

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

Rengia Lietuviu Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sąjungos Antras Apskritys ir 

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivi enijimo Jaunimo Komitetas.

JVYKS NEDĖLIOJ

JUNE KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarke, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Bušą, kuris 
važiuos iki parko.

AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., j kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.

EAGLE ROCK (Crystal Lake) PARKE
WEST ORANGE, N. J

PIRMU SYK TOKIS TURININGAS PIKNIKAS
ŠTAI 

PROGRAMA

PRADŽIA 12-tą VAL. 
DIENĄ

Šokiams Visą Dieną Gros—Orkestrą
Bus Duodama Dovanos prie Įžangos..

%

Dainuos Sietyno, Aido ir Pirmyn Chorai
Taipgi Bus Įvairių Žaislų

ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI

ĮVYKS

4 d. Liepos—Fourth of July
Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietą. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

GEROS MAUDYNĖS IR PATOGI SALE ŠOKIAMS
Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį

Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai 
kviečia dalyvaut šiame parengime.

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS

BOSTONO APIELINKĖS “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS
Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

josi, tačiau, nežiūrint ir šito, 
daugely miestų fašistai skan
dalingai pralaimėjo. Ypatin
gai skaudus buvo fašistams 
pralaimėjimas Šiaulių mieste, 
čia su savo sąrašais ėjo visos 
opozicijos grupės: valstiečiai- 
liaudininkai, socialdemokratai, 
krikščionys demokratai ir ki
ti. Fašistai, matydami, kad 
opozicijai neatsispirs, griebėsi 
smurto ir panaikino jungtinį 
v. liaudininkų ir socialdemo
kratų kandidatų sąrašą. Bet ir 
ši priemonė fašistams nieko 
nepadėjo — į miesto tarybą iš 
21 vietų jie pravedė tik 6 sa
vo atstovus. Tuo tarpu panai
kinto demokratinio sąrašo kan
didatai padavė skundą teis
mui, kad rinkimus panaikintų.

Antrad., Birželio 9, 1936

Pirmoj instancijoj, kur fašis- 
(Tąsa 4 puslp.)

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.



Am. Lygos Prieš Karą ir Fašizmą pikie tuotojai ties Italijos konsulatu New Yorke.

Balsai iš Missouri
Centralinė dalis Missouri rium. Kas seniau tokiuose

valstijos kadaise buvo pas- 
kilbusi, kaipo pasiturinčių 
farmerių kraštas. Savo se
nose sodybose, tėvų ir diedų 
įsteigtose, čia gyveno tipiš
ki amerikoniški farmeriai. 
Gyvenimas plaukė lėta tėk
mė ir dabartiniai sodybų 
valdytojai, kaip ir jų sene
liai, balsuodavo “perdėm 
demokratiškai.”

Dabar šiame žemdirbių 
krašte pakrikimas, dvejoji
mas, pašlyjimas, lyg ir 
naujų takų jieškojimas.

Toje Missouri dalyj augo 
ir sustiprėjo Jack Conroy, 
autorius ‘The Disinherited/ 
knygos, kur suskaitytos be
dalių bėdos. Jis pažįsta tą 
kraštą, kaip savo penkis 
pirštus, jis pažįsta f armė
nus ir mainierius, kurie gy
vena savo “pečėse.” Jis pa
žįsta mažamiesčių mieste
lėnus.

“Aš žinau tuos žmones 
visį savo gyvenimą. Poli
tiniai šiemet jie nubudę la
biau, negu kada nors pra
eityj. Čia prigijo Townsen- 
do judėjimas. Ir jie klauso
si jau, kada aš užsimenu 
apie Farmerių-Darbo Parti-

Farmeriai apie jį sako: 
tai vyras su gera galva! 
Jack Conroy pasakoja “Dai
ly Workerio” reporteriui 
apie,, permainas to krašto 
žmonių psichologijoj.

Jie visuomet balsuodavo 
“straight democratic.” Bet 
dabar farmos suskurdo, 
mažiukės mainos užsidarė, 
gelžkeliai atleidžia darbi
ninkus, o vadinamoji pašal
pa tai pasityčiojimas.

Nubiednėję ir įpykę žmo
nės, sako, ateina pas mane 
patarimų j ieškoti.

Daug kas, jau visai ne- 
političnai ir visai ne senovi
niu tonu, stato griežtą 
klausimą: “Jack, ar jau ne
siranda kitas žmogus, kaip 
tik Roose vėl tas, už kurį mes

miesteliuose kvaršino sau 
galvą del komunizmo, o 
ypač Missouri.

Reporteris duoda redak
toriui dovanų—Earl Brow- 
derio “What is Commun
ism.” Dar priduria: “tai ti
kro amerikono amerikoniz- 
mas.”

Redaktorius sako: “mie
lai ją perskaitysiu. Reikia 
išgirsti abidvi puses.”

Seniau komunistinė kny
ga būtų beregint pakliuvus 
uždraustų knygų indeksam 
Dabar-jau klausosi, “ką sa
ko anoji pusė.” Laikai kei
čiasi.

Ant marketo reporteris 
sueina su farmeriais. Nusis
kundimu virtinės. Vilties 
nesimato. Už Rooseveltą 
balsuoti jau nebenori. Bet 
apie trečią, savo, partiją 
dar mažai ką žino. Dar 
abejoja. Bet jeigu tokia 
partija šturmingai gimtų 
miestuose, ji rastų gyvinu
sio atbalsio Amerikos kvie
čių, kornų, pieno ir daržo
vių “juostose.” Žmonės dai
rosi aplinkui, gaudo naujas 
idėjas, nesibaido naujumos, 
bet jie nenori, kad ta nauju
mą būtų išbarstyta smul
kiais žirneliais ir planų pla
neliais, bet sukuopta, su
koncentruota į pajėgą, kuri 
gali apgalėti republikoniš- 
kai demokratišką senovę.

su tuo meru, kuris, veikiau
sia, nuvažiuos kadais gar
saus Lunn’o keliais (“socia
listo” iš Schenectady, N. 
Y.).

Man pasakojo draugai, 
kad eiliniai socialistai jau 
nesibaido bolševikų. Yra 
miesto mokslainių mokyto
jų, kurie nesibaido komu
nistų. Yra net vienas redak
torius, kuris nuolat perka 
komunistinę literatūrą, stu
dijuoja ją ir, kartais, savo 
laikraštyj, prielankiai atsi
liepia apie komunistus.

Kuopiasi vis daugiau 
žmoniškos medžiagos—pro- 
gresyvės, komunistinės, so
cialistinės, kad susikurtų 
galinga Darbo Partija, mil
žiniška priešfašistinė pajė
ga.

Dedele.

ir parodė jam tamsius ur
vus, kurių oras dvokė. Juo
se ant plikų, purvinų grin
dų gulėjo žmonės. Jų kūnai 
buvo aplipę utėlėmis.

“Nusiimk savo šilkinius 
rūbus,” tarė velnias. “Užsi
dėk ant blauzdų šiuos sun
kius retežius, kuriais šie ne
laimingi sukaustyti; atsi
gulk su jais ant tų šaltų 
grindų ir tada pasakok jiem 
apie pragarą aname gyveni
me.”

“Na, ne!” atsakė popas. 
“Nieko jau baisesnio negali 
būti už tą, ką čia dabar ma
tau! Tik nuoširdžiai mel
džiu paleisti mane iš čia!”

“Taip, čia yra pragaras! 
Negali būt blogesnio pra
garo už šį. Ar tu to neži
nai? Ar tu nežinai, jog tie 
vyrai ir moterys, kuriuos tu 
gąsdini pragaru ateityj, ar 
tu nematai, jog jie jau ran
dasi pragare ant žemės, ^dar 
prieš mirtį?!”

Vertė J. šilingas.

Bristol. Conn.
Lietuvių N e p r i gulmingas 

Kliubas geg. 24 d. turėjo savo 
puikų pikniką, žmonių, kaip 
vietos, taip ir iš plačios apie
linkės, suvažiavo pasigrožėti 
gamta ant kalnelio, lapuotų 
medelių tarpe ir tuomi parem
ti Kliubą, kuris rūpinas sušel- 
pimu savo narių ligoj.

Vienam protarpyje persta
tyta Alena Kavaliauskaitė, ku
ri pašoko “tap dance”.

Motinų dienoj buvo graži 
“surprise” pare del senukės 
žvingilienės. Dalyviai linkėjo 
žvingilienei ilgo gyvenimo.

1 .i-: ... .'-j 

kaip tą viską pagerinti. Šiam 
susirinkime buvo nutarta, 
kad reikia remti šis lietu
vių kongresas, kuris įvyks Cle
veland, Ohio.

Susirinkimas išrinko delega
tus atstovauti Wilkes-Barre 
organizacijas.

Bet kaip mums yra žinoma, 
daugumoj organizacijų pinigų 
nėra ižduose, todėl nebus ga
lima paskirt delegatams kelio
nės lėšų. Todėl komisija del 
sukėlimo finansų delegatams 
pasiųst, rengia labai puikią 
vakarienę ir “Card Party” bir
želio 17 dieną pas draugą 
Norbutą, 210 Hazle St. čia 
kuriems rūpi prisidėti prie 
Lietuvos darbininkų būvio pa
gerinimo, kad iškovot jiems 
demokratines teises, žodžio ir 
spaudos laisvę, būtinas reika
las remt šį parengimą, kad 
galėtum pasiųst reikalingą 
skaičių delegatų iš šios apie
linkės į tą Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą.

Draugės ir draugai, mūsų 
visų pareiga darbuotis, kad 
turėtum geras pasekmes ir at
siektum savo užsimieruota tik
slą, fe

Komisija.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS ~
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

LIAUDIES VALIOS 
KLASTUOTOJAI

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y,

Telefonas Beachview 2-3103

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Grabortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Pries Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L N. Y.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

- Tel. Evergreen 8-8520

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parent Yra 
Skaniausi.

Baigiant, prie Missouri 
pridėsime B ridgeport, 
Conn.,- kur teko būti perei
tą nedėldienį.

B r i d geportas socialistų 
kontrolėje, nors McLevy 
bando būti labai “respec
table” džentelmanu. Tiek to
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VVaterburio Apielinkiai

galėtume balsuoti sekamą 
lapkritį?”

Ir kai Jack Conroy jiems 
papasakoja realistišką isto
riją apie Farmerių Darbo 
Partijos galimybes, jie “ry- f • sz t • • • -r

> ir subjektyvės 
’ibrendo plačiam

- > bet
kompanija senų vadų, kurie 
užima strategiškas vietas 
darbo žmonių organizacijo- 
sej taip prilipo prie senosios 
politikos, kad nenori jos 
atsikratyti. 

■
Reporteris aplanko mažą 

miestelį pietiniam Missouri. 
Jisai nueina pasišnekėti su 
vietinio laikraščio redakto-

te ryja mano žodžius.” Ir

M 
masiniam judėjimui,

U • _________ • • 1

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

Šeštadienį, liepos (July) II, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisves” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

valandą.
•

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyn© oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.•
Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 

ir valgiai.
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus.

(Tąsa iš 3 puslapio) 
tai panaudojo visą savo įtaką 
ir spaudimą, skundas buvo at
mestas, bet tribunole pasirodė 
daugiau teisybės — tribunolas 
rinkimus panaikino. Kovo 
mėn. įvyko nauji Šiaulių sa
vivaldybės rinkimai, kuriuos 
fašistai dar skandalingiau 
pralaimėjo, nes pravedė tik 3 
savo atstovus, kairioji opozi
cija 6, dešinioji opozicija 3, 
mažumos 5 ir įvairios smul
kios grupės 4.

Tiek miestų, tiek ypač kai
mo savivaldybių rinkimai Lie
tuvos fašistams parodė aiškiai, 
kad Lietuvos liaudis neprita
ria jų viešpatavimui ir tik lau
kia progos, kad tam viešpa
tavimui nusukti sprandą. 
Tautininkai tą krašto žmonių 
nuotaiką jaučia ir jieško bū
dų, kaip išvengti artėjančios 
bausmės. Vieni jų, bailesnie
ji, galvoja, kad reikia šaukti 
seimą, kuris taip pat reiškia 
tautininkų viešpatavimo galą, 
bet galą ramų ir be kraujo, 
tačiau “drąsesnieji,” ypač tie, 
kurie yra prisivogę valstybės 
pinigų ir jaučia, kad kai tik 
grius tautininkų valdžia, jiems 
teks tuoj atsisėsti į kalėjimą, 
o tokių tarpe fašistų yra dau
guma, seimo rinkimų bijo ir 
velija laukti kruvinos revo
liucijos, kuri neišvengiama.

Iksas.

ŠYPSENOS
(Tąsa iš 2 pusi.) 

pakęsti. Pakėlęs rankas, jis 
maldavo:

“Paleiskit mane. Taip, 
taip,—čia yra pragaras.”

“Gerai, o vis vien tu 
jiem dar . ir kitą pragarą 
siūlai. Tu kankini juos mo
raliai tuo laiku, kada jie 
jau tik pusiau gyvi fiziš
kai. Aš tau parodysiu dar 
vieną pragarą,—baisiausį.” 
Jis nunešė popą į kalėjimą

Jau keletas mėnesių, kaip 
M. Silvestravičionei trokas su
laužė koją. Ilgai buvus ligon- 
butyje parvežta į namus, bet 
kol kas negali pilnai be rams
čių vaikščioti. Manoma, mo
teriškė tuojau sugerės ir galės 
vaikščioti.

J. Selioko ir jo žmonos buvo 
si,darbinės vestuvės, kuriose 
buvę vien tik jų dviejų gen
tys ir keli šiaip draugai.

Progresyviai bandė pravesti 
suvienijimą dviejų pašei pos 
draugijų į vieną. Juk toliam 
mieste, esant tokiam mažam 
skaičiui lietuvių, nėra reikalo 
turėti dvi draugijas, vienu ir 
tuo pačiu tikslu užsiimančias. 
Bet tarpe L. N. Kliubo ir Lie
tuvių Visuomenės Draugijos 
vienybė nepavykus įkūnyti.

Vietos “Laisvės” skaitytojai 
pageidauja matyti “Laisvėje” 
iš jų miesto žinučių. Bet nie
kas jų neparašo. Keli drau
gai suėję turėtų susitarti jų 
parašyti, o atsitikimų būna 
įvairių.

Minint “Laisvės” 25-tų mo
tų sukaktį, matė reikalą ir pa- 
sipirko po vieną certifikatą, 
duodami po dolerį, J. žvingi- 
las ir P. Taurinskas.

Susiedas.

Wilkes-Barre, Pa.
Kaip kitų miestų darbinin

kai, taip ir Wilkes Barre, vei
kia pagal savo išgalę už at- 
steigimą Lietuvos darbinin
kams demokratinių teisių ir 
kad nuvertus Smetonos dikta
tūrą nuo Lietuvos darbininkų 
sprando.

Gegužės 31 dieną darbinin
kiškos organizacijos turėjo su
sirinkimą ir tam susirinkime 
buvo plačiai apkalbėta Lietu
vos darbininkų padėtis, ir

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesic 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas,, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
les, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS- IX
110 East 16 SI., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiękorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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

įa Lietuvių Angliy Kompanija
Įtg Pirmos klasės anglis, geriausios 
ĮĘf rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 

tonas, tai legališkas svoris. Prista- 
|įu| tome greit j jūsų namus. Prašome 
■1 įsitėmyti adresą ir telefoną.
va Telefonuokite: EVergreen 7-1661
M arba užeikite pasikalbėti j ofisą

Kampas Union Ave. ir Grand St.
kb 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Penktas

ALDLD. 2-ro Apsk. Konferencija ir Trijų 
Apskričiu ir Jaunuolių Komiteto Piknikas

Visos ALDLD 2-ro Apskr. 
kuopos įsitėmykite, jog 28-tą 
d. birželio įvyks Antro Apsk
ričio konferencija, Eagle Rock 
svetainėje, West Orange, N. J. 
Kadangi toj pačioj vietoj 
įvyks ir piknikas, tai būtinai 
konferencija turi prasidėti 10- 
tą vai. ryto, idant būt galima 
turėti užtektinai laiko apsvar
styti draugijos reikalus, taipgi 
ir pradėti anksti pikniką, ku
rį turime būtinai padaryti pa
sekmingu, nes pinigai dikčiai 
reikalingi del pasekmingesnio 
veikimo. . .

liams dėti visas pastangas 
skelbime ir traukime jaunuo
lių į šį pikniką, kuris taipgi 
būna ir del jaunuolių labo.

Jaunuoliai, turėdami dau
giau laiko ir būdami vikresni, 
būtinai turi stengtis išnešioti 
ir išdalinti visą pikniko skel
bimo literatūrą,

tik tas galėtų atnešti 
naudos.

visai nebedaug iki 
dienos. Nesunaudo-

kur tik gali-
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nių pastangų jieškojimui bu
sti važiuotojų.

šia pastaba noriu draugus 
persergėti, idant pradėtą dar
bą varytų ligi sėkmingos už
baigos 
gumai

Visi piknikan birželio 28-tą 
dieną!

ALDLD 2-ro Apskr. Pirm.,
A. Gilman.

ir kad praeities nesma- 
n e atsikartotų.

Norwood, Mass
Nashua, N. H.

23 d. įkišau nosį į 
valgomų daiktų

Kuopų sekretoriai, kaip ga
lėdami, mėginkite pagaminti 
raštiškus raportus iš kuopų 
veikimo ir priduokite delega
tams; taipgi nepamirškite iš
rašyti ir mandatus, pažymint, 
kas yra delegatais ir kiek jų 
yra.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
vietoj atsibus ir piknikas del 
naudos trijų apskričių ir jau
nuolių : ALDLD, LDS, Meno 
Sąjungos ir Nacionalio Liet. 
Jaunuolių Komiteto. Kaip ma
tote, tai yra del labai svar
baus reikalo parengimas, to
dėl turime dėti visi kuodi- 
džiausias pastangas, idant tas 
piknikas pavyktų ir 
gero pelno del taip 
reikalų darbininkiško 
mo organizacijoms.

Kaip seniau, taip ir dabar, 
pasekmingumas mūs parengi
mų dikčiai priklauso nuo jau
nuolių'; jie sudaro mases, jie 
sudaro ir veiklą, gyvumą pa
čiuose parengimuose, pikni
kuose... “Seniai” prisiėmė 
jaunuolius korporacijon turė
ti sykiu pikniką. Taigi dabar 
yra būtina priedermė jaunuo-

atneštų 
svarbių 
judėji-

pasidarbuoti 
ir pardavi- 
anksto, ne
važiuoti.

m a, kur 
daugiau

Laiko 
pikniko
jant sėkmingai skelbimui šias 
kelias dienas, gali atnešti ne
nauda parengimui ir visoms 
organizacijoms, del kurių šis 
piknikas yra rengiamas. Todėl 
visti draugų, kaip “senių”, 
taip ir jaunuolių, yra būtina 
priedermė dabar 
skelbime pikniko 
nėjime tikietų iš 
rintiems piknikan

Nereikia manyti, kad mėgi
nimas parduoti tikietą žmogui 
iš anksto darbininkiškan pa- 
rengiman yra koks tai elgeta
vimas. Tai visai ne. Beveik 
visi žmonės šeštadieniais kur 
nors nori važiuoti, tik daugelį 
sykių nežino kur. Taigi, par
davęs jam tikietą, padarysi 
jam gero; atvesi jį tarpe dar
bininkiškų masių, kur jis pasi
linksmins, pasigėrės gamta ir 
jausis tarpe draugų. . .

Jau yra priprasta mada va
žiuoti piknikuosna
priežasties tolumo vietos. Iš 
praeities yra patirta, kad kai 
kada atsitinka taip, kad pilno 
buso važiuotoji] nesudaro. O 
vistiek piknike kartais pasi
mato daugiau žmonių iš tos 
vietos, negu būt galima sutal- 
pint busan. Tas parodo kal
tę draugų už nedėjimą geres-

busais iš

Šūvis į

Gegužės 
Krasauskų 
krautuvę, ir savininkas, paten
kinęs savo kostumerius, atsi
kreipė į mane. Sako: “Ar ži
nai ką, drauge?”

“Ne! aš nieko nežinau.”
“O aš tai žinau, šaukime 

šiandien į Nashua, N. H., kur 
lawrencieciai suvaidins opere
tę ‘Vestuvės Pušyne’, kuri 
Norwoode buvo perstatyta ge- 
guž. 15 d.”

Sutarta, nutarta ir tuoj viso 
4 pionieriai susėdame į Kra- 
sauckų naują karietą, jų tik
tai pirmažiemis juodis “Otmo- 
nas” nusiprunkštė, pasispardė, 
kelis syk nusižvengė, štai ir nė 
nepajutome atsidūrę Nuemšės 
teritorijoj. Pastebime skelbi
mus, draudžiančius važiuoti 
virš 30 mylių. Na tai ir kle- 
gianame, barškėdami, kaip su 
nabašninku.

Pa kelyj matosi linguojant 
susprogę krūmokšliai, kaip 
kur jau ir kvietkai išsišiepę, 
pievaitės trumpai nukarpytos, 
išrodo neblogai.

Drg. Grybas pastebi: “Tai 
mat, čia žmoneliai turbūt prieš 
operetę belaukdami svečių, 
taip apsišvarino.”

“Taip, taip,” pritarėm visi 
keleiviai. Pasiekus lietuvių ir 
kitų darbininkų distriktą, iš-

“LAISVES” PIKNIKAS
BROOKLYNE V

Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

“LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK, gale 25th Ave., BROOKLYN, N.Y
Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestros

Prof. Retikevičiaus Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus

William Norris Orkestrą
Grieš Amerikoniškus Kavalkus

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta $3
Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

i

lipome, ogi mūsų furmonas K. 
sveikinas ir sveikinas, ką tik
tai pamato—vyrą, moterį ar 
merginą.

“Na, ir kas čia tau dabar, 
Juozai, darosi, ar protas iš ta
vęs kraustosi, ar tu iš proto 
eini, kad visus sveikini?” 
stebėjau.

“Et, tu .nebūk durnas, 
nežinai, kad čia visi mano 
novės pažįstami, nes aš 
esu gyvenęs,” atšauna J.

“Na, jei taip, tai jau 
kita.”

Kažin kas pašvokščia, ! 
jau ir operetė prasidėsianti. 
Užsikabiname net trejais laip
tais, svetainėj publikos neper- 
cląugiausia, bet da vis daugi
nasi.

Netrukus išeina ant pagrin
dų invalidas drg. Karsonas, 
rodos, lowellietis, sudrožia 
prakalbėlę apie Lietuvos te
rorą ir būsiančio Clevelende 
kongreso svarbą, ir paprašo 
aukų delegati] pasiuntimui.

Prakalbėlę buvo gyva ir 
sveika. Tiktai kaž kaip lyg at
rodė keistokai, kad da neati
dengus nė vieno operetės ak
to, o jau renkama aukos. Be 
to, kažin ir išviso, ar yra prak
tiška kolektuoti, kuomet pub
lika susirinkusi su įžanga 35c., 
nes kaip kurie gali tai įsi
vaizduoti, kaipo dviejų kailių 
lupimą. Bet tiek to, juk mūsų 
publika niekados nepersiauko- 
ja.

Režisierium buvo A. Taraš- 
ka, lawrencietis. Teko girdėt 
kelis syk tą draugą rišant vi
suomeniškus klausimus ir išei
davo neblogai, bet operetės 
perstatymas išėjo silpnokai. 
Turbūt nabagėlis su “Vestu
vėm Pušyne6 nesusipažinęs.

Kas link operetės perstaty
mo, tai atrodo, kad lawrencie
ciai kiek geriau dainavo, bet 
norwoodieciai geriau suvaidi
no. Bet visgi, neminint vieną 
kitą trūkumą, reikia pripa
žint, kad norwoodieciai opere
tę suvaidino geriau. Ar gal 
tiktai dėlto taip sakau, kad 
esu Norwoodo patriotas? Bet 
reikia pripažinti, kad ir neku- 
rie lawrencieciai gerai vaidi
no, o ypač merginos, kaip va: 
P. Kaškevičiutė—Justės rolėj, 
M. Kaškevičiutė—tarnaitės ro
lėj ir J. Bakšiūtė— Barbutės 
rolėj. Lošė gerai ir kitos mer
ginos, tiktai silpnesnėse rolė
se silpniau ir pasirodė. Bet 
to negalima pasakyti apie vy
rus. O tai del paprastos ydos, 
kad rolių nemokėjo. Svarbiau
sias roles turėjo jau minėta 
Justė ir Dvareckas — Juozo 
rolėj. Pirmoji nudavė, kaip 
tikroji m e i 1 ės vaidelytė, 
tartum ji ims ir sutirps 
savo meilužio glėbyje. Bet 
Juozukas meilintis nemokėjo. 
Bet tai 
gero, o 
Tačiau 
klauso 
harmoningą dainavimą, 
ko neatsiliko ir merginos 
tame priklauso kreditas 
operetės mokytojui 
B. Petruškevičiui, 
smuiką palydėjo

pa-

tu 
se- 
čia

kas

kad

pianu

da jaunas vaikinas, ko 
myluotis da išmoks, 
visgi ir vyrams pri- 
pliusas už smarkų ir 

nuo 
ir 
ir

muzikui 
kuris su 
kiekvieną 

dainą, akompanuojant
drg. Vaitiekūnienei.

Po operetės buvo
Prieina prie manęs drg. O. 
Večkienė, operetės sufliorė, iš
rodo nusigandus, lyg ta katė 
pieną paliejus, nors ir ne jos 
kaltė, bet visgi žmonai nesma
gu, kad jos kolonijos aktoriai 
svečiuose nepergeriausiai pa
sirodė,' o ypač jai galėjo būti 
trošku toj skylėj tūpėti, kuo
met vyrai didesnę dalį savo 
rolių suvertė jai ant galvos. 
Apart visko, žmona ,prašė, 
kad nerašyčiau. į laikraščius 
kritikos. Na su tuo tai jau ke
blus dalykas, . nes gyvenime 
taip yra, kad juo labiau ,kas 
.tave prašo ar draudžia, to ar 
to nesakyt ar nedaryt, tai juo 
sunkiau yra iškęsti. Juk ir 
Adomas su Jieva rojuje nie
kados nebūtų prakandę obuo
lį, jei tas nebūtų buvę taip 
'“strošnai” uždrausta. /

Galop .žodis kitas delei pa-

šokiai.

čios operetės “Vestuvės Pu
šyne” turinio ir idealo. Kaip 
kas į ją žiūri perdaug kritiš
kai. žinoma, kitų darbus kri
tikuoti yra daug lengviau, ne
gu pačiam ką geresnio sukur
ti. Nežiūrint vieno kito trūku
mo, kas priklauso ne nuo ak
torių, minima operetė visgi 
verta lošti ir ją pamatyti, nes 
ji labiau atitinka jaunuoliam, 
negu suaugusiem, o jos muzi- 
kalė pusė patenkina abelnai 
visą publiką. Taigi, lai gyvuo
ja “Vestuvės Pušyne.”'

Jaunas Senis.

Hartford, Conn
Klaidos Pataisymas
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puik««i įrengtos dvi koplyčios dp*>- 
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

Komitetas.
(135-137)

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N.,Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

1 MSNLOTAS GRABORIUS
660 ORAN* STREET BROOKLYN, N. Y.

tus ir neišplatintus tikietukus man, 
nes juos kontroliuoju. Pasistengkira 
šiemet išplatint visus. Malonėkite 
pristatyt tikietukus ar jie bus par-' 
duoti ar ne sekančiu antrašu: A. J. 
Smitas, 5809 N. Fairhill St., Phila. 
Pa. A. J. Smitas.

(133-135)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. birželio, LDP Kliu-

ė

nė, J. Endziulis, A. ščavins- 
kas, M. Kairys, J. Radzevi
čius, M. Valacka, ir C. Baltrė- 
nas. Po 25c. O. Endziulienė, 
O. Gudeliauskienė, P. Radze
vičienė, A. Katinas ir M. Balt- 
rėnienė. Su smulkiais suau- 
kauta $10.27.

Del pasivaišinimo, po pra
kalbų, vietos biznieriai auka
vo produktais: F. Lieponis 
vertės $3.50, I. Goldas vertės 
$2.00, G. Valacka vertės $3.00 
ir K. Andruškevičius $2.00.

Visiems aukautojams taria
me širdingą ačiū už taip duos- 
nias aukas.

Komiteto Narys.

“Laisvės” No. 132-ram 
respondencijoj iš Hartford 
įsiskverbę keletas klaidų. Ma
no buvo pasakyta, kad ir be~~ 408~ Court ’st, ”8"vaT7 vakare. 
Laisvės Choras ir Didžiojo Ku- Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
nigaikščio Vytauto Pašai pine 
Draugija prisidėjo prie atstei- 
gimo Lietuvoje demokratijos, 
bet tilpusioje korespondencijo
je to nesimato. Antra klaida: 
korespondencijoj sakoma, kad 
Ukėsų Kliube skaitant laišką, 
10 narių priešines. Taip mano

ko- 
yra

CLEVELAND, OHIO
šešios darbininkiškos organizaci

jos bendrai rengia didelį naktinį ir 
nebuvo parašyta. Trečia klai- dieninį pikniką ALDLD 15 apskri- 
da: korespondencijoj sakoma,'*” pjkr?ik*s ?rasid.^ *uba- 
kad LAS, O turėjo būti SLA. jjos vakaro. Įvyks drg. Rūbo ūkėje, 

Žinių Rinkėjas. Į tarp Huntsburg ir Middlefield, čia 
’turėsim skanių užkandžių, šaltų gč- 

Nuo. Red. — Labai gerai, rimų, ir gera orkestrą šokiams, 
kad draugas pastebėjote klai-,Ha^1 
das ir jas greitai atitaisote.

Graži Baltimoriečių
Dovana “Laisvei”

Pereitą šeštadienį atsi
lankė “Laisvėje” d. A. 
Vitkus (“L.” bendradar
bis iš Baltimorės) ir atga
beno jis dienraščiui gra
žią dovaną, jo paties ir d. 
K. Mikolaičio parūpintą. 
Dovana yra sekama: iš 
storo medžio išpjauta 
penkiakampė ž v a igždė. 
Jos viduryj , stiklas, o sti
kle sugabiai įdėta Lenino, 
Stalino, Thaelmanno, 
Kapsuko ir Browderio at
vaizdai. Ten pat įdėtas 
šūkis: “Darbininkai visų 
kraštų, vienykitės!” Įtai
syta elektros lemputė, 
įtalpinta viduryj žvaigž
dės. Kai ji užšviečia, su
daro nepaprastai gražų 
paveikslą.

Daug darbo ir pastan
gų paaukota pagaminimui 
šito meistriško dirbinio.

“Laisvės” redakcija ir 
administracija reiškia di
delę padėką draugams 
Mikolaičiui ir Vitkui už 
gražią dovaną, pritaikytą 
mūsų dienraščio sidabri
niam jubilėjui!

j mašinų ir norėsite važiuot subatoj, 
[malonėkite užsiregistruot pas seka
mus draugus: J. Jakaitis, 922 E. 
79th St., P. Nemura, 15210 Lucknow 
Ave., o kurie važiuot nedėlioj, tai 
susirinkite prie Liet. Darb. svetainės, 
920 E. 79th St., nevėliau kaip 10 v. 
ryto ir nuo čia trokas ir kiti drau
gai nuveš į pikniką. Kaina į abi 
puses 20 centų.

PHILADELPHIA, PA.

Tie draugai ir draugės, kurie pa
ėmėt “Laisvės” pikniko iš Maynard, 
Mass., įžangos laimėjimų tikietukus 
del išplatinimo, skubiausiai platinki
te, nes piknikas artinasi, o juos iš 
kalno reikia pristatyti. Nekurie 
draugai jau senai išplatino, ypač drg. 
Papaliučka išplatino už dviejų sa
vaičių paėmęs seriją. Drg. Mulakiu- 
tč net 3 serijas išplatino. Visi pla
tintojai malonėkite priduoti išplatin-

NOTAR PUBLIC

Bridgeport, Conn
Prisirengimas Prie Am Liet.

Seimo

Geg. 24 įvyko masinis susi
rinkimas, sušauktas per Lietu
vių Prieškarinį Komitetą, ku
ris atstovauja 8 lietuvių orga
nizacijas. Kalbėjo L. Prūsei- 
ka apie Lietuvą ir reikalingu
mą Amerikos Lietuvių Seimo’ 
Susirinkimas užgyrė šaukiamą! 
Seimą Clevelande, Ohio, bir
želio 20-21 dd. ir išrinko Vin
cą Jasiulį atstovauti Bridge- 
porto lietuvius, kurie nori sa
vo broliams Lietuvoj civilių- 
idemokratinių teisių.

Be to, susirinkimas padarė 
įnešimą, 1. Kad Amerikos 
Lietuvių Seimas pasisakytų už 
iškovojimą Vilniaus nuo Len
kijos ir 2. Kad Seimas pasisa
kyti! prieš karą.

Atstovo pasiuntimui 'ir su
sirinkimo lėšų padengimui au
kavo: G. Val.acka ir J? Jasiu- 
nas po $1.00. Po 50c. J. Budi
mas, J. Tūbelis, A. Mureikie-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
' Reikalui esant 
ir padidinu to-

I kio dydžio, ko- 
'i kio pageidauja* 

ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

Taipgi atsiveskite ir naujų narių 
prirašyt, nes dabar eina vajus su 
nupigintu įstojimu.

Sekr. V. K. Sheralis.
(135-136)

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Wne 

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

PRANEŠIMAS 

Mr. Joseph Jablowskys 
kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Kary 
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” .—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue _ 

' BROCKTON, MASS

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

, NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

TEL. STAGG 2-5043

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 5138 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.
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Nors taip sakoma “Smeto
na” to biznio varymo bus pa
sodinta kalėjiman, bet tas da
lyko nepataisys, prostitucija 
gyvuos tol, kol gyvuos ši kapi
talistinė sistema.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

ALDLD 1 -mos Kp. Svarbus 
Susirinkimas

Am. Lietuviu Darbininku 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos svarbus susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 11 bir
želio, “Laisves” svetainėj.

Pereitą susirinkimą šios 
kuopos nariai rūpestingai pa
sidalino kelis desėtkus bendro 
draugijų pikniko tikietų plati
nimui, taip pat atliko eilę ki
tų svarbių darbų, šį susirinki
mą, be abejo, girdėsime ra
portų, apie darbo pasekmes. 
Reiks išrinkti ir darbininkus 
tam didžiajam piknikui.

Kitas svarbus dalykas, tai 
Am. Lietuvių Kongreso reika
lai, kurie bus svarstomi šiame 
susirinkime. Visiems nariams 
reiktų dalyvauti.

B. N.

Padeghios Namuos 1-na 
Žuvo, Kiti Sužeista

Ir vėl pakvaišęs žmogus pa
degė šešis namus! Jau per vi
są mėnesį kas sekmadienio ry
tą keli namai tampa padegti 
ir vis nepajėgta pagauti tą 
nedorėlį.

Sekmadienio rytą, apie 
1:30 vai., užsiliepsnojo namas 
po num. 761 E. 165 Street, 
Bronxe. Keletą minutų vėliau 
užsiliepsnojo namas po num. 
1131 Tinton Avė. šiame gais
re žuvo Sarah Siegel, 62 me
tų. Ji ir anūkė nepaspėjo pa
bėgti iš degančio namo. Pa
mačius, kad nėra kitos išeities, 
Sarah Siegel išmetė anūkę pro 
langą iš trečio augšto ir gat
vėj stovintieji vyrai ją paga
vo. Mergaitė buvo sužeista ir 
nuvežtą į ligonbutį. Senutė ir
gi šoko pro langą, bet ji mir
tinai susižeidė.

Neužilgo Harleme tapo pa
degta keturi namai. Pirmas 
gaisras atsirado po num. 428 
W. 124 St. Tuojau už kampo 
pasirodė kitas gaisras 1301 
Amsterdam Ave. Paskiau už- 
tėmytas gaisras vieną bloką 
toliau, po num. 1325 Amster
dam Ave. Paskutinis padegi
mas įvyko po num. 260 W. 

' 125 St.
Apylinkėj buvo pristatyta 

200 policijos ir detektyvų, bet 
padegėją nepagavo.

Lankėsi “Laisvėje”

Pirmas Lietuvių Demonstratyvis Piknikas
Visas lietuviškas svietas po 

Brooklyną, Ridgewooda, East 
New Yorką, Great Necką, 
New Jersey valstijos miestai, 
Ncwarkas, Cliffside, Eliza
beth as ir kiti rengiasi demon
stratyviai dalyvauti penkioli
kos organizacijų pirmame 
bendrame piknike, sekantį

Kam Mokėti Dolerius Norint 
Matyt Šokikes, Kuomet Maty

site už Dyką

Yra užkviesta 3 grupės šo
kikių, kurios Brooklyne dar 
nėra buvusios ir lietuviai nėra 
matę. Tai bus kas tokio nau
jo ir patraukiančio.

■*A>.

N. F. ŠOKIKIŲ GRUPĖ
Amerikones Šokikes Duos Labai Įspūdingą Vaizdą Iš 

Austrijos 1934 m. Kruvinos Revoliucijos.
sekmadienį, 14 d. birželio, Ul
mer Parke, Brooklyne.

Prie šių 15-kos organizacijų 
priklauso visokio plauko žmo
nių. čionai randasi komunis
tu, socialistiniai nusistačiusiu 
žmonių, tautiniai mąstančių, 
jaunų vyrų ir merginų, profe
sionalų, biznierių, bepartyvių 
ir įvairaus lietuviško svieto. 
Susiėjus visiems krūvon šiame 
demonstratyviam piknike, su
sidarys milžiniška masė lietu
vių. Tai bus tikras liaudies 
pasilinksminimo ir susipažini
mo pažmonys.

Bus kalbėtojas, kuris trum
pai aiškins apie šių dienų įvy
kius.

Ar lietus lis, ar perkūnas 
trenks, bet piknikas 

vistiek įvyks.

Salėje gali tilpti keli tūks
tančiai žmonių, tad jokio lie
taus nėra reikalo bijoti, vi
siems pastogė yra užtikrinta.

Įžanga 40 centų asmeniui. 
Perkant tikietus išanksto bus 
proga laimėt dovanos pinigais 
$5, $3 ir $2.

E. Bensonas.

Pereita šeštadienį lankėsi 
“Laisvėje” d. A. Vitkus, balti- 
morietis, atgabenęs “Laisvei” 
gražią dovaną nuo d. K. Miko- 
laičio. Apžiūrėjęs “Laisvės” 
įstaigą, paaukojęs “Laisvei” 
penkinę, d. Vitkus skubiai grį
žo atgal.

Drg. Vitkus yra “L.” ben
dradarbis. Svečiui “L.” įstaiga 
patiko (pirmu kartu jis ją 
matė).

Tą pačią dieną lankėsi jau
na draugė, šenadorietė, Ona 
Vilkeliutė, profesijos slaugė 
(nurse), dirbanti tūlam New 
Yorko ligonbutyj. Jinai daly
vauja darbininkų judėjime ir 
yra apsišvietusi ir pilnai kla
siniai sąmoninga kovotoja. 
Užkvietėm draugę dalyvauti 
ir lietuviškam judėjime ir bū
ti nuolatingesne brooklyniečių 
aplankytoja.

Bylos Laimėjimo Kaina
Advokatas Max D. Steuer 

laimėjo $45,000 bylą dviem 
judžių teatrų savininkam. Lai
mėjus bylą, Steuer pridavė sa
vininkams $150,000 bilą už 
savo pasidarbavimą. Savinin
kai, teismo keliu, priversti ad
vokatui apmokėti $100,000.

Džiovininkams Neduoda 
Vietų Ligonbučiuose

Charles S. Prest, Brooklyn 
Tuberculosis and Health As
sociation sekretorius praneša, 
kad pereitą metą mažiau, ne
gu 70 nuoš. lovų ligonbučiuose 
tebuvo užimtos, o surasta, 
kad daug daugiau žmonių rei
kalingi tos pagelbos ir prie
žiūros ligoninėse. Brooklyne 
buvo nutraukta 7,500 studen
tų krūtinių “X-ray” paveiks
lai ir surasta, kad 300 stu
dentams reikalinga specialė 
priežiūra.

Ponas neišaiškino, jog tų 
studentų tėvai negali prižiū
rėt vaikų sveikatą todėl, kad 
jie neturi pinigų apmokėjimui 
tos specialūs pagelbos.

Sutvėrė Farineriii-Darbo 
Kliubą Brooklyne

Brooklyne eilė unijų pasisa
kė už Farmerių-Darbo Partiją. 
Su jų užgyrimu, vadovaujant 
J. Goodell, Elektristų Brolijos 
nariui, tapo sutvertas Farme
rių-Darbo Kliubas. Jo buvei
nė bus 62 Montague St. Broo
klyn© piliečiai, suinteresuoti 
darbo žmonių nepriklausomu 
politiniu veikimu, prašomi 
kreiptis virš minėtu antrašu.

Nušovė Vaika
4M

Lietuvių Namu Savininkų 
Asociacijos Piknikas

Birželio 6 d., Dexter Parke, 
Brooklyne, įvyko minėtos or
ganizacijos pirmas piknikas. 
Sąstatas publikos buvo itin 
skirtingas nuo kitų parengimų. 
Čionai radosi žmonių, kurių 
aš nesu matęs jokiame lietu
vių parengime. Gražus būrys 
mažesniųjų biznierių ir šiaip 
įvairaus svieto.

Programos raporteriui nete
ko girdėti, bot sakoma, kad 
L. Grikštas sakęs prakalbą ir 
kvietęs organizuotis namų sa
vininkus.

Šokiams grajįno V. Berenio 
Radio Orkestrą. Buvo valgių 
importuotų iš Lietuvos, taip 
vadinamos “ėmės”, kur repor
teriui teko matyti, kaip buvo 
“kenas” atidarytas ir teko pa
ragauti. Importuotą mėsą par
duoda A. Vikrikas, 123-125 
Grand St., Brooklyne.

Piknikas buvo smagus. Bet 
daržas labai apleistas, žolės 
beveik nėra, bet už tai daug 
dulkių ir purvų. Piknikų ren
gėjai turėtų reikalauti pas 
savininką, kad vietą pagražin
tu. c

E. Bensonas.

Už 7 Metų Gausim Catskill 
Kalnų Vandens

Paskirta $17,500,000 būda- 
vojimui milžiniškos vandens 
pristatymo sistemos. Darbas 
ims dvyliką metų užbaigti ir 
iš viso kainuos $500,000,000. 
Kuomet bus užbaigta, New 
Yorkan bus pristatyta 500 mi- 
lionų galionų vandens į die
ną, kuris bus atpumpuojamas 
šimtą mylių iš Catskill apylin
kės. Manoma, kad darbas 
bus pradėtas į šešis mėnesius 
ir už septynių metų bus gali
ma pristatyti 250 milionų ga
lionų vandens į dieną.

Luciano ir Jo Sėbrai Rasti 
Kaltais

Fiorenzai Mirties Bausmė
John Fiorenza, ponios Tit- 

terton žudytojas, nuteistas 
mirti liepos 13 d. Jo advoka-! 
tas apeliuoja ir tuomi jo sude-! 
ginimas elektros kėdėj auto
matiškai atidėtas.

Įšsigandę ligoniai Jersey Ci
ty Medical centre matė Tho
mas Donovan, kuomet jis šo
ko ar išpuolė pro langą nuo 
trečio augšto. Tris valandas 
vėliau Donovan mirė nuo 
sižoidimo.

Organizacijų Pikniko 
Darbininkų Susirinkimas

su-

Visį organizacijų atstovai ir darbi
ninkai, apsiėmę dirbt piknike sekan
tį sekmadienį, Ulmer Parke, malonė
kite susirinkt šio trečiadienio vakarą 
(June 10 d.), į “Laisvės” patalpą 
apkalbėt pikniko eigą ii- pasiskirt 
darbus. Neužmirškite atsinešt par
duotų tikietų galukus. Tik stcngki- 
tės pribūt laiku, lygiai 8-tą vai.

Kurie dar turite tikietų, sukruskite 
parduot.

Protokolų Sekretorius.
(135-136)

Centralbrooklyniečiams
Kaip jau žinote, kad Brooklyno su

sivienijusių draugijų piknikas įvyks 
ateinančio] nedėlioj, 14 dieną birže-1 
lio (June), 1936, Ulmer Parke. Taigi,! 
visi centralbrooklyniečiai ateikit pas. 
mane, 79 Hudson Ave., užsiregistruo-’ 
ti arba po tikietą nusipirkti, kad ga
lėtum visi vienam būryje arba prie 
vieno stalo linksmintis piknike.

t- J. Juška.
(135-136)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 11 d. birže
lio, “Laisvės” svetainėje, 419 Lori
mer St., 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių prirašyt. Taipgi kurie dar ne
sate užsimokėję duoklių greitai tą 
padarykite, kad nebūtumėte suspen
duoti.

Valdyba.
(135-136)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam

barys, yra ir maudynė. Galite ma
tyt kambarį po sekamu antrašu: 434 
So. 5th St., Apt. 3, Brooklyn, N. Y.

“Sumani” Moteriškė

Vienam name, po num. 
2092 Dean St., East New 
York, pasirodė gaisras 3 :30 v. 
po piet. Gražiai apsirengus 
moteriškė, apie 35 metų am
žiaus, įbėgo į namus 2102 ir 
2012 tos pat gatvės ir sušuko: 
“Bėgkite lauk, kol dar galima, 
nes gaisras plečiasi!” Gyven
tojai, žinoma, tuojau išbėgo, 
neužrakindami durų. Moteriš
kė tada sau ramiai įėjo į dvie
jų šeimynų kambarius ir pas
pruko su $50.

Jūrininkai Išleisti Po Kaucija
Trys jūrininkai, William 

Haas, Anthony Derubbio ir 
Joseph Jarrell tebebuvo kalė
jime iki šiol pasėkoje streiko 
ir kaltinimo “užpuolime.” 
Pereitą trečiadienį įvyko kvo
timas, kur kaltinimai prieš 
juos sumažinti ir kaucija nu
mušta nuo $500 iki $50. Jie 
palikti Specialių Sesijų teis
mui.

Valance Bynoe, 7 metų neg
ras vaikutis, 167 W. 126th St., 
Harlem, krito auka nepaisymo 
piliečių gyvybės Harleme. Jį 
nušovė negras policistas 
Brown.

šeštadienio vakarą vaikutis 
žaidė priešais savo namus su 
savo dviem draugais, čia jau 
pasigirdo trys šūviai ir vaiku
tis krito pusgyvis. Preston 
Best, 43 metų, taipgi tapo su
žeistas. Jisai tuo tarpu lipo 
laiptais žemyn. Policistas aiš
kinasi šovęs į tris bėgančius 
banditus. Bet jokių banditų 
nepagauta, tik vaikutis ir vy
ras nugabenti ligonbutin, kur 
vaikas tuojau mirė.

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
vietos skyrius sekmadienį at
laikė protesto mitingą ir siųs 
policijos stotin delegaciją su 
protestu, reikalaujant praša
linti iš vietos ir nubausti kal
tininką. Vietos gyventojai la
bai pasipiktinę nepaisymu pi
liečių gyvybės, kadangi šis jau 
antras pašovimas bėgiu vieno 
mėnesio.

Charles Luciano, prostituci
jos “amato” bosas ir astuoni 
jo sėbrai surasti kaltais palai
kyme kekšnamių. Teismas tę
sėsi keletą savaičių ir buvo iš
kelta visokių nedorumų, in
trigų ir žiaurumų. Prisiegdin- 
tieji teisėjai šešias ir pusę va
landos svarstė davinius. Prasi
žengėliams gręsia kalėjimas 
iki gyvos galvos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Pusininkas ar 

Pusininke
ant mažos ūkės, su maža suma pini
gų, 4 akeriai geros žemes, stuba 8 
kambariu, didele barnė, prie gero ke
lio, netoli nuo miesto ir ežero. Taip
gi turiu biznį. Esu vienų vienas ir 
negaliu visko apdirbti. Moteris turi 
būt teisinga ir pavienė. Laišku duo
siu platesniu informacijų,klauskite:

G. M. KANTON,
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

(134-136)

Patogi Kelionė Lackawanna Gelžkeliu iš 
New Yorko į Amerikos Lietuvių Kongresą

Pamario sargai išgelbėjo 12 
žmonių, kuomet jų laivas tapo 
sudraskytas ant akmenų sek
lumos Long Island pratakoj, 
už mylios nuo kranto.

Brooklyno ir apylinkės organizacijų konferencijos 
.komiteto transportacijos komisija teiravosi apie kelionę 
gelžkeliu ir patyrė, kad parankiausia būtų važiuoti 

LACKAWANNA GELŽKELIU
Iš New Yorko į Clevelandą ir atgal kainuoja $16, jei 

susidaro grupė ne mažiau 25 asmenų. (Jei mažesnė 
grupė, tai nėra nuolaidos—kainuoja iki $20.) Nuva
žiuojant, visai grupei reikia kartu važiuoti, o grįžti ga
lima pavieniai, bile kada bėgyje 10 dienų.

Traukinys iš New Yorko (Hoboken stoties) išeina 
6:30 vai. penktadienio vakare (pastoviu laiku), bir
želio 19 d., o Clevelande jau būna ant rytojaus 8:40 
vai. ryto. Kelione ima apie 13 valandų.

Grįžtant, kas nori gali veltui gauti tikietą į Niagarą 
Falls; taipgi galima sustoti Buffalo, Elmira ir Scrantone.

Brooklyno ir apylinkės (taipgi Massachusetts ir Con
necticut) organizacijų išrinkti delegatai į Amerikos Lie
tuvių Kongresą, norintieji važiuoti traukiniu, turi grei
tai užsiregistruoti pas transportacijos komisiją.

Traukiniu taipgi gali važiuoti ir ne delegatai, bet 
šiaip asmenys, norintieji pasivažinėti ir pamatyt Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Ta proga gali pasinaudoti SLA Sei
mo ir Meno Sąjungos suvažiavimo delegatai.

Komisijai reikia pranešti ne vėliau, kaip 15 d. birželio.
Pranešimą siųskite sekamu antrašu:

J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU: 
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y, 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N.-Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpfl 12th ir 18th Sts.. N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
TeI.i Algonquin 4-8294

Telephone: EVergreen 8-9770

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
, 321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Tel.: Foxcroft 9-6901

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

• Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie

Stillwell Avenue
Season Lockers tik

už $5.00
Dviem kambarys $16.00 J>1

Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saules be 

jokių ekstra mokesčių.




