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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIH

Sukniasiuviai Atmeta 
W. Greeno Ukazą prieš 
Industr. Unijų Komitetą

WASHINGTON. —Tarp
tautinės Sukniasiuvių Uni
jos valdyba per savo prezi
dentą D. Dubinskį birž. 11 
d. atmetė griežtą įsakymą 

• Wm. Greeno, Darbo Fede
racijos prezidento, kad ta 
unija nutrauktų ryšius su 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetu. Savo at
sakyme Greenui Dubinskis 
muša jo pasaką, būk Indus
trinis Komitetas norįs or
ganizuot “dvilypes” unijas 
šalia Darbo Federacijos 
unijų. Sako, kad Industri
nis komitetas visus organi
zuojamus neunijinius dar
bininkus veda būtent į Dar
bo Federaciją, o ne kur ki
tur.

100,000 be Reikalo Mirė 
Amerikoj 1935 Metais

CHICAGO, Ill. — Nacio- 
nalė Saugumo Taryba birž. 
11 d. paskelbė, kad pernai 
Jungtinėse Valstijose be 
reikalo prarado gyvybę 
100,000 žmonių. Automobi
lių nelaimėse žuvo 37,000 ir 
visam amžiui susižeidė 105,- 
000, nekalbant apie virš 
1,000,000 mažesnių sužeidi
mų ; del neatsargumų na
muose mirė 31,500 ir neati
taisomai susižeidė 140,000; 
įvairiuose darbuose užmuš
ta 16,500; vien statybos 
darbuose žuvo 2,500 ir ka
syklose 1,600, o farmose — 
4,000. Ryšyj su visais tais 
užmušimais ir sužeidimais 
pasidarė $3,450,000,000 me
džiaginių nuostolių.

Naziai Rengiasi Talkon 
Japonijai prieš Anglus

MASKVA. — Sovietų or
ganas “Izviestija” kreipia 
dėmėsi į nazių “Frankfur
ter Zeitung’os” rašymus, 
kaipo grąsinančius ne tik 
Sovietams, bet ir Anglijai. 
Tais rašymais hitlerininkai 
reikalauja, kad Anglija pa
sistengtų suardyt tarpsavi- 
nę pagelbos sutartį tarp 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos. Sako, kad Anglų val
džia turėtų pasidarbuot 
įtraukt Franci j a į glaudžią 
sutartį su Vokietija ir pačia 
Anglija. Tada Vokietija tu
rėtų “laisvas rankas” ka
riškiems f žygiams prieš So
vietų Sąjungą ir prieš Pa- 
baltijos kraštus. O jeigu 
Anglija nedarys taip, kaip 
reikalauja hitler ininkai, 
tuomet Vokietija galės stoti 
į talką Japonijai, jeigu kil
tų karas tarp Anglijos ir 
Japonijos.

b Anglija už Bausmią Nu
ėmimą nuo Italijos
LONDON. — Darbiečių 

dienraštis “Daily Herald” 
rašo, kad Anglijos valdžia 
faktinai jau panaikina eko
nomines bausmes prieš Ita-

PARYŽIUS. — Praneša- 
ma, kad Anglijos vyriausy
bė pasiūlė Francijai planą, 
pagal kurį turėtų būt at
šauktos bausmės Italijai, 
kurias Tautų Lyga buvo 
uždėjus, norėdama priverst 
italus pasitraukt iš Ethio- 
pijos.

Republikonai Paskyrė 
Fašist. Landoną Kan
didatu j Prezidentus

JŲ PLATFORMA GRĘSIA BEDARBIŲ ŠALPAI IR 
UžGIRIA AUGščIAUSIO TEISMO CARAVIMĄ
CLEVELAND, Ohio. — 

Republikonų partijos suva
žiavimas birželio 11 d. vien
balsiai pasirinko kandidatu 
į prezidentus AL Landoną, 
fašistuojantį Kansas valsti
jos gubernatorių. Jo nomi- 
navimui į prezidentus dau
giausia pasidarbavo W. R. 
Hearstas, fašistinių laikraš
čių leidėjas.

Veidmainiška Platforma
Republikonai savo rinki

mų platformoj prakeikia 
Roosevelto Naująją Daly
bą, bet ištikrųjų daugelį 
rooseveltinių punktų įdeda į 
republikonų programą; taip 
antai, jie veidmainiškai ža
da pagelbą farmeriams; 
neva užtikrina unijoms tei
sę bendrų kolektyvių dery
bų su samdytojais, nors 
praktikoj jie buvo ir tebė
ra aršiausi tokių teisių prie- 
v • sai.

Republikonų platforma 
šneka apie bedarbių šelpi
mą, bet reikalauja, kad 
tuom rūpintųsi tik valstijos 
ir miestai, o ne Washingto- 
no valdžia. Jie žada taksus 
“lygiai” paskirstyti, reiškia, 
dar sumažinti valdiškus ka
pitalistų mokesčius, o padi
dinti juos darbininkams ir 
farmeriams. Republikonai 
taipgi pasisakė prieš šalies 
konstitucijos tokį taisymą, 
kad valstijos savais įstaty
mais galėtų nustatyt, kiek 
samdytojai turi būtinai mo
kėt savo darbininkams. 
Republikonų suvažiavimas 
karštai užgvrė carišką 
Aukščiausia Teismą, naiki
nanti visokius socialius, 
bent kiek naudingus įstaty
mus darbininkam ir farme- 
riam.

Plieno Streikas Laimėtas

BALTIMORE, Md.— Per 
viena dieną 1,500 darbinin
kų Eastern plieno kočioji- 
mo fabriko laimėjo strei
ką. Kompanija pasižadėjo 
sugrąžint jiem 12 nuošim
čių algos, kurie pirmiaus 
buvo numušti, derėtis su 
darbininkais del ju unijos 
pripažinimo ir t. t. Tie dar
bininkai dar tik paskutiniu 
laiku tebuvo susiorganizavę 
į uniją.

60,000 SAUSROS VIETŲ 
PAVEIKSLŲ

AMARILLO, Texas. —r Iš 
lėktuvų bus nutraukta 60,- 
000 fotografinių paveikslų 
tų vietų, kurias labiausia 
nudžiovina saulė ir kuriose 
susidaro tiršti dulkių debe
synai. Sulig tų paveikslu 
bus sprendžiama, kur rei
kia medžiu sodinti bei 
įrengti tvenkinius ir kana
lus laukams drėkinti.

Organizuojasi Ispanijos 
Gelžkeliečių Streikas

MADRID. — Ispanijos 
gelžkeliečių unijos reikalau
ja įvest 36 valandų darbo 
savaitę, paimt gelžkelius į 
šalies nuosavybę, pridėt 
darbininkam algos, įvest 6 
mėnesių apdraudą ligoj su 
pilna alga, duot 20 dienų 
apmokamas atostogas kas 
metai ir pensijas išdirbu
siems tam tikrą skaičių me
tų. Šiuos reikalavimus is
panams gelžkeliečiams įkvė
pė pergalingi Franci jos 
darbininkų streikai.

Munich.—Naziai uždraudė 
nešti popiežiaus vėliavą di
džioje katalikų “dievo kū
no” šventės procesijoje gat
vėse.

Nazių Pasiuntinio Biz- 
niškai Politinė Misija 
Pas Jugoslavų Valdžią

BELGRAD. —’Atsilankęs 
pas Jugoslavijos valdžią, 
Vokietijos Valstybės Banko 
prezidentas Schacht’as de- 
risi, kad visus šiemetinio 
derliaus grūdus, atliekamus 
nuo jugoslavų naminio su
naudojimo, parduotų Vokie
tijai. Už juos siūlo atsimo
kėti mašinomis ir kitokiais 
Vokietijos dirbiniais. Nes 
nazių ižde jau beveik ištuš
tėjęs auksas ir stipresni už
sieniniai pinigai, o jų mar
kėmis užsieniai nepasitiki. 
Vokietija jau skolinga $15,- 
000,000 už pirmesnius grū
dų, vario ir kitų produktų 
įvežimus iš Jugoslavijos.

Apart bizniškų reikalų, 
Schachtas darbuojasi pa
trauki Jugoslaviją j kariš- 
kai-politinį bloką prieš So
vietų Sąjungą.

PREKYBOS SUTARTIES 
DERYBOS TARP SOVIE

TŲ IR AMERIKOS 
WASHINGTON. — Pra

sidėjo derybos del naujos 
prekybinės sutarties vie
niems metams tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų. So
vietai per metus pirksią iš 
Amerikos įvairių dirbinių 
bent už $30,000,000; užtat 
Amerika numušianti mui
tus ant sovietiniu produktų, 
įvežamų į šią šalį.

TERORAS VENEZUELOJ
CARACAS, Venezuela. — 

Paskelbta visuotinas strei
kas prieš valdžios teroriza
vimą kairesnių darbininkų. 
Valdžia areštavo daug ko
munistų. Jos policija ir kar
eiviai šaudo streikierius 
gatvėse.

JUODIEJI LEGIONIERIAI PRISIPAŽĮSTA 
SUMOKSLE NUŽUDYT ECORSE’S MAJORĄ

GENEROLAS BUTLER SAKO, KAD JUODIEJI LE
GIONIERIAI RENGeSI SUORGANIZUOT 6-7 

MILIONŲ FAŠISTINĘ ARMIJĄ IR ĮVEST 
DIKTATŪRĄ AMERIKOJ

DETROIT, Mich.—Juoda
sis Legionas yra padaręs 
du pasimojimu nužudyt 
Ecorse, Mich., miesto majo
rą W. W. Voisine’ą. Vieną 
sykį tuo tikslu legionieriai 
bomba išsprogdino jo na
mą, o kad Voisine išliko 
gyvas, tai legionas paskui 
pasiuntė keturis savo na
rius nušaut Voisine’ą, bet 
jie nerado jo namie.

Taip birželio 11 d. liudijo 
legionierius Dayton Dean, 
vienas iš keturių pasiųstų 
žmogžudžių.

Brooklyno ir Apielinkes Lietuvių Organi
zacijų Protestas prieš Smetonos Terorą

Brooklyno ir Apylinkės 
lietuvių organizacijų konfe
rencijos komitetas, susirin
kęs į posėdį prisirengimui 
prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso, birželio 11 d., 
1936 m., Piliečių Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn, N.Y., 
atstovaudamas 5,000 organi
zuotų lietuvių, pareiškia jū
sų vyriausybei griežtą pro
testą del sušaudymo ketu
rių ūkininkų ir del jūsų vy
riausybės paaštrinto teroro 
prieš Lietuvos žmones, ku-

ETHIOPAI DAR TURI TRIS 
ARMIJAS PRIEŠ ITALUS

LONDON. — Ethiopijos 
užsienių reikalų ministeris 
Herouy praneša, kad ethio- 
pai turi 15,000 savo karių 
Gore kalnuose ir kitus 15,- 
000 pietuose; trečia jų ar
mija organizuojasi rytų-pie- 
tuose. Taigi yra ginkluotų 
pajėgų panaujint karą prieš 
italus. Laikinajai Ethiopijos 
valdžiai vadovauja Waldar 
Tsadik.

Fašistai Pakeičia Savo 
“Arklius” Ethiopijoj
ROMA. — Buvęs vyriau

sias italų komandierius E- 
thiopijoj generolas Bagdo- 
lio atsisakė nuo jam ski
riamos vietos, kaipo E- 
thiopijos general guberna
toriaus ir italų karaliaus 
pavaduotojo tenai. Jis pa
silieka Italijoj perorgani
zuoti visas kariškas fašistų 
jėgas, geriau prirengiant 
jas kitam karui. Italijos ka
ralius Viktoras Emanuelis 
davė jam Addis Ababos gra
fo titulą.

Karaliaus vietininku Ethi
opijoj paskirtas gen. R. 
Graziani.

Viena. — Atsimušus lai
vui “Wien” į prieplauką, jis 
nuskendo su 6 savo darbi
ninkais.

Generolas Smedley But
ler per telefoną tą pačią 
dieną pasakė tardytojui D. 
C. McCrea, kad Juodasis 
Legionas bėgyj 3 ar 4 metų 
rengėsi suorganizuot sau 6 
iki 7 milionų ginkluotų na
rių. Gen. Butler patvirtino, 
kad legionieriai planavo 
įvest savo fašistine diktatū
rą Amerikoj. Pačiam gen. 
Butleriui tūli Wall Stryto 
kapitalistai 1934 m. siūlė 
$3,000,000, kad suorgani
zuotų pusę miliono fašistų 
į armiją, užimtų Washing- 
toną ir įsteigtų diktatūrą.

Lie- 
savo

prie

rie darbuojasi įsteigimui 
demokratines tvarkos 
tuvoje ir pagerinimui 
gyvenimo.

Mes, besirengdami 
didžiulio Amerikos Lietu
vių Kongreso Atsteigimui 
Demokratinės Tvarkos Lie
tuvoje, pasižadame visokiais 
būdais remti Lietuvos žmo
nių kovą už pašalinimą jū
sų fašistinės vyriausybes.

Komitetas:
Pirm. J. Buivydas.
Sekr. J. Siurba.

IŠTAŠKYTAS ISPANIJOS 
FAŠISTŲ SUOKALBIS

MADRID.—Kairiųjų res
publikonų valdžia išdaužė 
fašistų-monarchistų lizdus 
septyniose Ispanijos provin
cijose, kur jie planavo su
kilimus.

Fašistų šaika Malagoj 
birželio 11 nušovė A. R. 
Reiną, žymų socialistų va
da, kuomet jis ėjo į šerme
nis komunisto Andres Rod- 
riguezo, kurį fašistai pir
miau nužudė.

Pavyzdys Austrą Klero- 
Fašisty “Teisingumo”

VIENA, Austrija. — Už 
komunistinių lapelių sklei
dimą Th. Bina nuteistas 5 
metais kalėjimo; už socia
listų slapto laikraščio plati
nimą J. Schmiedlerchner’iui 
taipgi priteista 5 metai ka
lėjimo.

Alexander Mittemaier už 
savo podukros išžaginimą 
tegavo tik 1 metus kalėji
mo; o trims hitlerininkams, 
gabenusiems bombas nazių 
sukilimui 1934 m., skirta 
tiktai po 5 mėnesius kalėji
mo.

Antwerp, Belgija. — Iš 
pritarimo 10,000 laivakro- 
vių streikui sustreikavo 
8,000 deimantų darbininkų 
ir 3,000 mainierių.

Nauja Sovietų Šalies
Konstitucija Įveda 
Plačiausią Laisvę

~ iZ’TATTQTAIT TAPVRA “flRTMAfi” RTTQ >AUGŠČIAUSIOJI TARYBA “SEIMAS” BUS
Iš SOVIETINIŲ IR TAUTINIŲ ATSTO1

'f
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Lygūs, Tiesioginiai, Slapti Balsavimai Visiem, Nežiūrint 
Tautinių, Religinių, Lyties ir Kt. Skirtumų

MASKVA.—Sovietų spau
doj birželio 11 d. tapo išti
sai paskelbtas planas nau
jos konstitucijos Sovietų 
Sąjungai. Naujoji konsti
tucija reiškia įžengimą į be- 
klasinę visuomenę. Planą 
jai pagamino komisija su 
drg. ’ Stalinu priekyj. Šį 
konstitucijos projektą užgy- 
rė Sovietų Sąjungos Cen
tro Pildantysis Komitetas. 
Sykiu jis nutarė šaukti Vi
sos Sovietų Sąjungos Kon
gresą lapkričio 25 d. nuo
dugniai apsvarstyti ir pa
skutinį žodį tarti anie nau
ją konstituciją. O jinai 
taip plačiai ir giliai skiria
si nuo senosios, kad “New 
Yorko Times” koresponden
tas Walter Duranty sako, 
jog ja galima vadint “re
voliuciniu įvykiu.”

Vyriausias valdžios orga
nas. pagal naująją konsti
tucija, bus “Augščiausioji 
Taryba Sovietų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos.” 
Augščiausioji Taryba bus 
lyg sovietinis “seimas.” Jis 
susidės iš dviejų rūmų: 
viename bus Sovietų atsto
vai kaipo tokie; o antrame 
—atstovai nuo ivairiu tautų, 
iš kurių susidaro Sovietų 
Sąjunga.

Sovietų atstovai bus ren
kami per “visuotinus, ly
gius, tiesioginius ir slaptus 
balsavimus,” po vieną at
stovą nuo apie kiekvienų 
300,000 gyventojų.

Abudu Augščiausios Ta
rybos rūmai turės lygią ga
lią. Bile įstatymas bus lai
komas priimtu, jeigu už jį 
balsuos paprasta atstovų 
dauguma kaip viename, 
taip kitame rūme. Atstovai 
turės neliečiamybės teisę.

Visi Sovietų piliečiai, pa
siekę 18 metų amžiaus, tu
rės pilnas pilietines teises 
balsuoti už ką nori ir patys 
kandidatuoti rinkimuose j 
įvairias valdvietes, ir nebus 
daroma jokių skirtumų, kas 
liečia tautybės, religijos, ly
ties arba iš katros klasės 
kas yra kilęs. Kiekvienas 
pilietis turi teisę gauti dar
bą ir senatvės pensiją.

Kolektyviai ūkiai taipgi 
yra laikomi socialistine nuo
savybe, bet jie paliekami 
amžinam naudojimui juos 
dirbančių žmonių.

Užtikrinama tokia asme
niška privatinė nuosavybė, 
kurią pats pilietis užsidirbo 
savo darbu ir .susitaupė. 
Kas uždarbiauja pats vie
nas kokiu amatu bei žemės 
dirbimu be kitų išnaudoji
mo, naujoji konstitucija jam 
pripažįsta tokią teisę.

Darbas yra kiekvieno pi-

&

liečio pareiga, anot princi
po: “Kas nedirba, tas tegul į 

;.r nevalgo.”
“Sutinkamai su darbo 

Žmonių reikalais, idant su
rprint socialistinę san
tvarką, Sovietų Sąjungos 
•piliečiams užtikrinta laisvė 
žodžio, spaudos, susirinki
mų ir demonstracijų,” skel
bia naujoji konstitucija. .

Kiekvienam yra duota re
ligijos laisvė, bet taipgi ir 
prieš-religinės propagandos 
laisvė. Sovietų teisėjai irgi 
bus pačių žmonių renkami 
teismai bus vedami tos ai 
kitos vietos žmonių tautine 
kalba.

Kandidatus į valdvietes 
gali. nominuot Komunistų 
Partijos organizacijos, dar
bo unijos, kooperatyvai 
jaunuolių organizacijos ii 
kultūrinės draugijos.” 

-Naujoji konstitucija 
da prieglaudos teisę 

B

HE

tinio pasiliuosavimo.
Augščiausioji Taryba gali 

taisyt konstituciją dv 
trečdaliais balsų abiejų 
vo rūmų.

Kiekviena Sąjunginė So
vietų Respublika turės *" 
10 savo tautinių atstovi 
kiekviena savivaldiška res- 
nublika po 5 atstovus ir 
kiekviena savivaldiška__ _
tis po 2 atstovu tautiniame 
rūme Augščiausios Tarybos.

■ _____

LIEPIA NESIGAILeT 
BUOŽIŲ REMINGTO- 
NO STREIKIERIAM

SYRACUSE, N. Y.—Po
licijos galva Th. Ca 
įsakė policijai be p 
gailėjimo daužyti buožė
mis streikierius Remington- 
Rand rašomųjų masinė 
kompanijos. Suimta 10 pi' 
kietininkų.

Visi į Bendrą Brooklyno 
Draugijų Pikniką!
Brooklyno ir apielinkes 

lietuviai, nepamirškite di
džio šaunaus pikniko, ku
rį vietinės darbininkiškos 
draugijos bendrai rengia šį 
sekmadienį, birželio 14 ; 
Ulmer Parke, Cropsey ir 
25th Avė., Brooklyne. Pui
ki dainų, muzikos ir šokių 
programa; dvi orkestros;! 
idomi prakalba; suėjimas 
draugų ir pažįstamų iš 1 
tų vietų; užkandžiai ir gė
rimai, ir ko tik reikia 
giai ir naudingai pasižmo
nėt. Įžanga tik 40c, o | 
įžangos—piniginiai laimėji
mai.
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Jei ne amerikiečių lietuvių doleriai, tū
li spėja, veikiausiai ir Lietuvos nepri
klausomybė nebūtų išsilaikiusi. Vadina
si, amerikiečių pinigai buvo labai laukia
mi ir godžiai imami. Bet dabar, kai 
amerikiečiai lietuviai reikalauja Lietu
vos žmonėms laisvės, reikalauja demok
ratines teises atsteigti, tai fašistų lyde
riai sako: “Ne jūsų biznis kištis į Lietu
vos vidujinius reikalus!”

Amerikos lietuviai turi ne tik moralę 
teisę, bet pareigą padėti fašizmo spau
džiamiems, kalinamiems ir žudomiems 
savo broliams Lietuvoj kovoti už pašali
nimą fašizmo ir atsteigimą demokrati
nių teisių ir civlinių laisvių!

Kaip Imperialistai 
Ginkluojasi?

Alfred Mossman Landon — 
^Hearsto Žmogus Laimėjo

Kaip ir buvo tikėtasi, republikonų par
tija pastatė savo kandidatu į šalies pre
zidentus Kansas valstijos gubernatorių, 
Alfred Mossman Landon. Tai žmogus, 
už kurį jau senai energingai agitavo 
Hearstas ir kurį duosniai rėmė, remia 
ir rems du Pont, Morganas ir kiti kapi
talistai. Tai Liberty Lygos (“Laisvės 
Sąjungos”) kandidatas.

Visa Cleveland© republikonų konvenci
ja skendo demagogijoj. Pradedant su 
sen. Steiwart, įžanginę kalbą dariusiu, ir 
baigiant su Herbert Hooveriu, kuris pa
sakė centrinę kalbą, viskas buvo dema
gogiška, šlykštu, reakcinga.

H’ooveris kalba apie laisvę ir žmogaus 
teises! Ar tokias, kurias jis davė vete
ranams Washingtone, kai buvo nušautas 
Juška? Ar tokias, kokiomis jis vaišino 
badiiolių maršuotojus Washingtone?

Darbininkai puikiai žino pono Hoove- 
rio-Landono ir kt. liberališkumą ir jie į 
tai mokės atatinkamai reaguoti.

Už pusantros savaitės New Yorke 
įvyks kita konvencija—USA Komunistų 
Partijos konvencija, kuri taipgi nomi
nuos kandidatus į J. ‘V. prezidento ir 
vice-prezidento vietą. Komunistų Parti
ja šaukė ir šaukia Amerikos darbo žmo
nes suvienyti savo jėgas ir bendrai ne
leisti įsigalėti tokiems Landonams ir už 
jų pečių stovinčiai reakcijai.
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v Kas Tikėjosi!
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Rę.publikonų partijos suvažiavime da- 
lyvayp ir ADF prezidentas Mr. Wm. 
Greęp. Ko? Jis patiekė du pasiūlymu 
įdėti,platformom (1) prieš federalį įsta
tymą, reguliuojantį algas (nustatantį mi
nimumą algų) valstijose ir (2) už atšau- 
kimą; pripažinimo Sovietų Sąjungos. 
Win,. Green sebrąujasi su stambiaisiais 
kapitalistais. Jis tarnauja jų intere- 
sam^.. Ar tokis žmogus tinkamas vado
vauti darbininkų unijų federacijai? Ne, 
šimtą kartų ne!

i Įdomios Skaitlinės
“Tėvynėje” telpa p. J. Vaišnoros 

straipsnis, “Kiek į Lietuvą Įplaukė iš 
Užsienio pinigų.” Jame randame įdomių 
dalykų. Pavyzdžiui:

Nuo 1918 metų iki 1929 metų Amerikos 
lietuviai labai pastoviai kasmet atsiųsdavo 
maž daug po 30 milionų litų. Tokiu būdu 
susidaro jau 330 milionų litų. Be to, nerei- 
kist’pamiršti ir to, kad amerikonai mėgdavo 
pinigus siųsti savo giminėms ir ne perlai
domis, stačiai apdraustuose ar net papras
tuose laiškuose.

Šios sumos niekeno nebuvo registruoja
mos, ir jas mes galime tik spėlioti.

Vis tik, tur būt, tos sumos perdaug ne
sumažinsime, jeigu spėsime, kad laiškuose 
buvo1 siunčiama dešimts kartų mažiau, ne
gu -perlaidomis — vadinasi, iš viso 33 mi- 
lionai litų. 33 milionai litų bus įplaukę į 
Lietuvą iš Amerikos apdraustuose arba pa
prastuose laiškuose.

Nuo 1930 metų iki šio laiko kasmet mes 
jš užsienio valstybių, daugiausia ir dabar 
iš Amerikos vidutiniškai gauname dovanų 
tik po 2-3 milionus litų—iš viso arti 15 mi
lionų litų. Tokiu būdu vien tik dovanomis 
į Lietuvą per nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpį įplaukė apie 375 milionai litų. <r
37^'Hiilionai litų, tai milžiniška pinigų 

suma L Bet tai toli gražu ne viskas. 
Kiek amerikiečiai sudėjo įvairiais Šerais, 
pirktais iš bendrovių, kurios Lietuvoj 
žlugo?- Kiek jie sudėjo į valstybinius bo- ’ 
nūs?‘Kiek pinigų jie sumoka už vizas, 
važiuojant į Lietuvą? Kiek pinigų jie 
praleido, nuvykę Lietuvon? Kiek pini
gų jie paliko savo giminėms, ten nuvy
kę? Į tai, žinoma, neatsakyta. O tai 
būtų labai didelė suma pinigų.

“Baisus Bolševikas!”
Lietuvos fašistinėj spaudoj skaitome:

Sekmadienį apie 2 vai. dieną Lukšio g. 
(Kaune) skrido karvelis su raudona vėlia
vėle. Jis nutūpė ant vieno garažo ir čia 
buvo sugautas. Karvelis perduotas valsty
bės saugumo policijai.
Kažin ką Smetonos teismas tam “bai

siajam bolševikui” dabaripadarys: mir
ties bausmę pritaikys ar amžiną kalėji
mą? Juk tai nepaprastai baisus valsty
bės saugumui nusižengimas!

“Keleivis” už Pasilikimą Socialis
tų Partijoj

So. Bostono “Keleivis” yra skirtingų 
pažiūrų į Socialistų Partiją, negu “Nau
jienos.” Pastarosios smerkia Thomaso 
pasekėjus, t. y., Socialistų Partiją, ir 
daugiau pritaria atskilėliams dešinie
siems, su Waldmanu ir Onealu priešakyj. 
“Keleivis” nemato priežasties, delei ku
rios dešinieji turėjo skaldyti partiją. So. 
Bostono laikraštis žiūri kitaip, negu “N.” 
ir į LSS. Jis stoja už pasilikimą Socialis
tų Partijoj. Girdi:

Partijos konvencija jau nominavo kandi
datą prezidento rinkimams ir lietuviai so
cialistai turi jį remti. Atskilusi “senoji 
gvardija” savo kandidato neturi.

Tai viena.
Antra, Partija juk pasilieka ta pati, ko

kia buvo pirma. Dėl dešiniųjų pasitrauki
mo nepasikeitė nei jos principai, nei tiks
lai. Jeigu lietuviai socialistai ėjo su ja iki 
šiol, kodėl jie turėtų trauktis iš jos dabar?

Tiesa, buvo laikai, kuomet Lietuvių Socia
listų Sąjunga laikėsi atskirai ir gerai gy
vavo. Gali būt, kad ji galėtų ir dabar at
skirai darbuotis. Bet apie tai galima bus 
pakalbėti ir vėliau. Tuo tarpu gi reikėtų 
pasilikti Partijoj.

Ablavukai
Tiesa, mažai iki šiol lietuvių socialistų 

partijoj ir buvo: vos 33 asmenys, bet vis- 
tik geriau būti partijoj, negu už jos sie
nų. Mūsų nuomone, lietuviai socialistai 
turėtų pasilikti Partijoj ir stovėti su kai
riuoju sparnu, kuris kovoja už sudarymą 
bendro fronto su komunistais.

Kai d. Prūseika išvyko Chicagon dirb
ti “Vilnies” redakcijoj, tūli ablavukai 
paleido “žinias,” būk jį ten išvaręs d. 
Bimba. Girdi, Bimba pabijojęs opozici
jos, kurią Mizara ir Buknys, pasikvietę 
talkon Prūseika, gali sudaryti, tai pasta
rąjį pasiuntė Chicagon “kentėti.” Mes 
neatsakėme į tuos niekus, kadangi tai 
tauškalai, į kuriuos atsakinėti neverta ir 
gaila laikraštyj vietos. Deja, tos rūšies 
“žinias” tebekartoja ir socialistų spau
da (pav. “Keleivis”). Tie žmonės dabar 
padaro Prūseika “kankiniu,” nors tik 
prieš kelias savaites jį niekino, del sugrį
žimo į komunistinį judėjimą.

Drg. Prūseika Chicago j e gyveno, dirb
damas “V.” redakcijoj 1929-1930. Dabar 
jis nuvyko dirbti savo senon vieton.

Kodėl tie žmonės mano, kad Chicaga 
tai “kančių vieta?” Nesuprantam! Jei
gu Chicaga—“kančių vieta,” “poseleni- 
ja,”’tai tie pletkininkai turėtų gailėtis 
ne tik d. Prūseikos, bet to šimto tūks
tančių lietuvių—darbininkų, inteligentų, 
biznierių, — kurie ten senai gyvena ir 
žada gyventi iki mirties.

Chicaga—antras savo didumu ir svar
ba Jungtinių Valstijų miestas. Chicaga 
—lietuvių centras, kur gyvena daugiau 
lietuvių, negu bile kuriam kitam pasau
lio mieste. Chicagoj eina lietuvių dar
bininkų dienraštis ‘Vilnis,” kuris mums 
visiems taip pat brangus, kaip ir “Lais
vė.”

Gal paskaitę .šituos faktus, tie žmonės 
liausis be reikalo aušinę burnas ir statę 
save pajuokai.

450,000 Šūvių į Minutę
Japonijos pėstininkų divi

zija 1914 metais galėjo iš 
šautuvų ir kulkasvaidžių iš
šauti 220,000 kulkų. Da
bar Japonijos divizija gali 
iššauti į minutę jau 450,000 
kulkų.

Amerikos Jungt. Valsti
jų divizija turi 1,300 auto
matinius šautuvus ir ranki
nius kulkasvaidžius. 1918 
metais divizija turėjo 125 
sunkius, kulkasvaidžius, o 
dabar jau 265.
Vokietijos divizija dar 1932 

metais turėjo 270 kulkasvai
džių ir 72 kanuoles, o 1936 
metais jau turi 457 kulka
svaidžius ir 138 kanuoles. 
Taip jie didina armijos ug
nį.

10] Tonų Kulkų į Minutę
Į vieną minutę Japonijos 

divizija 1914 metais iš visų 
savo kanuolių galėjo iššauti 
3.6 tonus, o dabar jau 10] 
tonų (Japonijos divizija ra
miu laiku turi 11,000 žmo
nių, o karo metu 21,000, tat 
karo metu ir ugnis padidė
ja.—Vert.).

11,000 Kayo Orlaivių
Anglija, Franci j a, Vokie

tija, Italija, Japonija ir 
Jungtinės Valstijos Ameri
kos bendrai turi apie 20,000 
karo lėktuvu. Jos visos ka
ro metu tik į vieną mėnesį 
gali pasigaminti 11,000 lėk
tuvų.

Reikia atminti, kad dabar 
karo lėktuvai daug galin
gesni, kaip jie buvo pereito 
karo pabaigoj, « Štai biskis 
davinių:

1918 metais naikintojas 
darydavo 200 kilometrų į 
valandą, galėjo iškilti 21,000 
pėdų ir nuskristi, su išroka- 
vimu, kad galės grįžti atgal, 
250 kilometrų.

1936 metais naikintojas 
skrenda 500 kilometrų į va
landą, iškyla apie 37,000 pė
dų ir nuskrenda, su išroka- 
vimu grįžti, 800 kilometrų.

žvalginis lėktuvas 1918 
metais darė 160 kilometrų į 
valanda, iškildavo 16,000 
pėdų ir galėjo nuskristi 450 
kilometrų. 1936 metais da
ro 370 kilometrų į valandą, 
iškyla 32,000 pėdų ir nu
skrenda 1,800 kilometrų su 
pajėga tiek pat kelio grįžti.

Bombininkai 1918 metais 
darė po 125 kilometrus į 
valandą, iškildavo 16,000 pė
dų ir nuskrisdavo, 500 kilo
metrų į priešo šalį. O da
bar jie daro po 420 kilomet
rų į valandą, iškyla 31,000

pėdų ir gali skristi į priešo 
šalį 4,000 kilometrų, su pa
jėga tiek pat kelio sugrįžti. 
(Kilometras turi 3,280 pėdų 
ilgio, o amerikoniška mylia 
—5,280 pėdų. Penki kilome
trai sudaro biskį daugiau, 
kaip 3 a merikoniškas my
lias.—Vert.).

Į Metus 76,000 Tankų
Imperialistai turi tūks

tančius tankų. Bet jie jų 
dar daugiau galės karo me
tu pasigaminti. Jau dabar 
Vokietijos fašistai kiekvie
ną mėnesį pasigamina po 
200 tankų. Karo metu jie 
jų pagamins dar daugiau.

A p s k a i t liuojama, kad 
Franci jos, Anglijos, Italijos, 
Lenkijos, Čechoslovakijos ir 
Rumunijos industrija į pir
mus šešis karo mėnesius ga
lės duoti 23,000 tankų, o į 
sekančius šešis mėnesius 
dar 50,000 tankų. Tokia 
yra galinga karo industrija. 
Ji dar galingesnė yra Vo
kietijoj už bile virš suminė
tą šalies industriją.

Iš (“Krasnaja Zviezda”)

Daktaras Jonas Šliupas 
Siūlo Senatą

Savo pareiškime, jo pa
gerbimui surengtoj vaka
rienėj Brooklyne, D-ras Jo
nas Šliupas pasisakė už tai, 
kad Lietuvoj būtų seimas ir 
senatas. Senatas, jo nuo
mone, turėtų būti įstaiga, 
kuri saugotų seimą nuo 
skubių ir neapgalvotų žy
gių.

Nejaugi D-ras Šliupas ne
žino, kad senatas, su daug 
labiau aprėžta cenzine at
stovybe, visuomet buvo ir 
tebėra labiau reakcinis, ne
gu seimas - parlamentas? 
Net buržuazinė demokrati
ja, kaip kur, bando apsieit 
be senato. Naujoj Ispani
jos konstitucijoj senato ne
bėra. Filipinų konstituci
joj senato nebėra. Airijoj 
einama prie senato panai
kinimo. Kodėl tat D-ras 
Šliupas įsigeidė senato Lie
tuvai? Vulgariškai kalbant, 
ar daktaras norėtų, kad de
mokratiniam seimui būtų 
uždėta “mokytų” senato vy
rų kontrolė, kuri būtų ne
lyginant apynasris?

Pasisakydamas už senato 
įsteigimą, Dr. Šliupas, tuo 
pačiu, pasisako neišgyven
dinęs savyje senovinio kon
servatizmo.

Nejaugi D-ras šliupas ne

žino, kiek bėdos Anglijos 
parlamentas turėjo su lordų 
rūmais, kurie Anglijoj at
stoja senatą? Ir kam rei
kalingi tie lordų rūmai?

Kuomet Lietuvos darbo 
žmonės išsikovos sau tikrą 
demokratinę santvarką, su 
seimu, išrinktu visuotinu 
balsavimu, tai jokio senato 
jiemes nereikės. Evoliucija 
demokratinės santvarkos ei
na ne link senato, bet link 
tobulesnės demokratijos, 
kurią mes vadiname prole
tarine demokratija ir ku
rioj naikinamą kapitalisti
niai elementai, tariant, pa
razitiniai elementai, neatlie
ka visuomeniniai naudingo 
darbo. Jonas.

Lawrence, Mass.
Jonas Gobužis Nekaltas!

Savo laiku “Laisvėje” buvo 
rašyta, kad čionai yra suareš
tuotas Jonas Gobužis, 35 me
tų amžiaus, kuris gyvena po 
num. 32 Adler St. ir policijos 
kaltinamas užmušime savo 
žmonos, Vivian, 27 metų am
žiaus, kuri mirė ligoninėje 
nuo kraujo paplūdimo. Birže
lio 9 d. įvyko teismas ir teisė
jas Chandler Gobužį išteisino, 
surado nekaltu, šiandien Jo
nas Gobužis yra laisvas žmo
gus !

Teisėjas savo nuosprendį 
daugiausia parėmęs liudijimu 
valdžios Suffolk County gydy
tojo parodymais. Dr. Timothy 
Leary liudijo, kad jo tyrinėji
mai parodė, kad Gobužienė 
mirė ne nuo sumušimo lazda ir 
kitu kuo, kaip policija tvirtino, 
bet nuo susižeidimo, krintant 
laiptais. Taip tvirtino ir Go
bužis nuo pat jo suareštavi
mo, kad jo žmona krito laip
tais ir susižeidė.

L. K. Biuras.

Kovoja, kad Panaikint Ga. 
{statą “prieš Sukilimus”

ATLANTA, Ga.—Georgi- 
jos valstijos Darbo Federa
cijos centras ir Chattanoo
ga, Tenn., miesto unijų 
centras paskelbė kovą, 
idant panaikint nuo vergi
jos laikų užsilikusį įstaty
mą prieš “sukilimus.” Pa
gal šį įstatymą paskutinė
mis dienomis buvo suimta 
18 darbininkų vien už pa
prastą susirinkimą priva
čiame name pasitarti apie 
organizacinius reikalus. Tuo 
įstatymu einant, jie galėtų 
būt nubausti mirčia arba 
20 metų kalėjimo (kaip 
kad Angelo Herndon).

Lindsay, Ont. — Vieno 
farmerio karvė atvedė ver
šiuką, kurio kojos turi tik 
apie 4 colius ilgio.

ŠYPSENOS

Ilga Bausmė
Nesenai Chicago j e vienas 

prasikaltėlis tapo nuteistas 
už užmušimą tūlos mote
riškės ir pasmerktas kalėti 
199 metus (je, šimtą devy
niasdešimt devynerius m.!). 
Reiškia, žmogus nei numirt 
per tą laiką negali, kol sa
vo bausmę neužbaigs.. .Ta- 
čiaus, žinioje apie jo pa
smerkimą nieko nesakoma, 
ar jį nusmerkusis teisėjas 
garantavo jam, jog jis tiek 
metų gyvens, kiek reikia 
tos bausmės išpildymui? Gi 
nusmerktasis jau dabar tu
rįs 28 metus amžiaus.

Rimtas Klausimas
•Maža Dukrele: “Mama, 

po kiek žmonės moka už 
svarą kūdikių?”

Motina: “Dukrele, kūdi
kiai nėra svarais pardavi
nėjami.”

Dukrelė: “Tai kodėl gi 
visuomet juos vos tik užgi
mus tuoj aus sveria?”

Vaikam Pasakos
Sąžininga motina, pama

čius savo jauną dukrelę do- 
mingai skaitant kokią tai 
knygą, sako:

“Tikiuosi, tu čia dailių 
pasakų toj knygoj radai, 
Elziute.”

“O, taip, mama, tai puiki 
knyga, bet aš manau—tau 
ji nepatiktų. Labai jau 
liūdna jos pabaiga.”

“Kodėl gi taip liūdna ta 
pabaiga, mieloji?”

“Nagi matai, mamyte, 
herojaus mylimoji numiršta 
ir jam tenka vėl pas savo 
moterį grįžti.”

Kai Jį Matys, Kitų Nebus
Kunigas, pasitikęs miško 

sargą (eigulį), sako: “Sa
kykit gi jūs man, kodėl aš 
niekuomet jūsų nematau 
bažnyčioje?”

“Matote, tėveli, aš neno
riu ištuštinti jums bažny
čią,” atsakė eigulis.

“Aš nesuprantu, kaip jū
sų atėjimas galėtų bažny
čia ištuštint?” klausiančiai 
sako kunigas.

“Dalykas tame, tėveli, 
jeigu aš ateisiu bažnyčion, 
tai visi kiti parapijonys nu
eis miškan medžioti bei 
malkų kirsti,” paaiškino 
miško sargas.

Surinko Juodvarnis.

Britanijos “nykštukai” tankos manevrų (pratimų) me tu. Visais garais Britanijos valdžia ruošiasi karui!
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D. Furmanov.

Kaip Išplečiamas Siužetas
Medžiagą Reikia Taupyt

4 Rašytojas K. Choklovas, pasikalbėjime, ma
ne barė ir sakė:

—Tavo “Raudonojo Desanto” medžiagos 
užtektų dideliam tomui arba šimtui apsaky
mėlių. Kvaily, tu kvaily, mėtai medžiagą, ne
taupai tokią brangenybę . .. Medžiagą visada 
reikia taupyt, kiekvieną svarbesnį įvykį sau 
pasižymėti ir pasilaikyti; o jūs, eikvojate tą 
savo jaunystėje... žiūrėk, ant senatvės pasi
liksi su tuščia dėže...Tik pažiūrėk, Čechovas 
iš pačių menkniekių tvėrė apysakaites. Paim
kime—pasipainiojo jam “Ovsov” pavardė ir 
parašė juokingą apysakaitę.

Nuo to laiko aš atsargiau elgiuosi su savo 
medžiaga—taupau ją. Ir štai sušaudymas 60 
raudonarmiečių jau man pasitarnavo daug 
platesniam aprašymui, negu “Raudonojo De
santo” turtingoji medžiaga. Arba ir antras 
atsitikimas Kubaniuje, kur baltieji nuplakė 
jauną mokytoją, man jau tarnavo ne medžia

ga tik to įvykio aprašymui, bet aprašymui 
abelnų įvykių.

Kaip Rašiau “šešiasdešimts”
Ne visada autorius valdo medžiagą, o gal 

būt ir niekados jos nevaldo, bet pati medžiaga 
galinga jėga užvaldo autorių ir velka, kaip 
galingos bangos skiedrą.

Buvo pasiūlymas duoti paveikslą šešiosde- 
šimties raudonarmiečių sukapojimo ir tiek. O

* kada sušlamėjo plunksna ant popieros, patys 
savaime išplaukė nauji paveikslai, kas žino iš 
kur jie ir radosi: čia ir aprašymas ligoninės 
sąlygų, ir pasikalbėjimai sužeistųjų, ir sanita
ras, ir mergina slaugė, ir komisaras, žuvęs 
tokia baisia mirčia.

Arba, štai, dar pavyzdys: pranešė, kad ka
zokų stanicoje, Kubaniuje, generolo Pokrovs- 
kio gaujos išplakė jauną mokytoją.

* Aš ir norėjau duoti paveikslą tik to įvykio 
"ana: apsakymo centras—mokytoja; ji

svarbiausis charakteris. Na, tai bus vidutinis 
apsakymėlis. O kas atsitiko? Parašytas veika
las ‘Gaisras”. Jauna mokytoja jau senai atsi
dūrė antraeilių charakterių tarpe, ji jau nėra 
centralinis asmuo, dar daugiau: ji, gal būt, 
galų gale visai nustos figūravus, bus nerei
kalinga, atpuls.

Apysaka išsiplėtė į pusėtiną, apie 150,000 
ženklų, tai yra bent 10 kartų didesnė, kaip 
buvo suplanuota. Ir kaip tas atsitiko—neži
nau, ir patsai nesuprantu: mokytoja turėjo 
apsilankyti pas Kudriavcevų šeimyną, o ten 
yra mergina Nadia... Ir štai, ta Nadia virto

apysakos didvyre, aplinkui ją jungiasi jauni
mas : čia ir gimnazistai, čia ir pagrindinis vei
kėjas, o nuo to pagrindinio veikėjo ir prisiėjo 
eiti prie nupiešimo ^pagrindinio veikimo Ku
baniuje. Tam tikslui prisiėjo paaukoti cielą 
skyrių, kad nušvietus jų veikimą... Ir apysa
ka visai netikėtai išsiplėtė, apimant tas sritis, 
kurių plane visai nebuvo.

Į pakeitimą kompozicijos mane stūmė ir 
įvykiai, nauji ir nauji faktai, pasikalbėjimai 
gatvėje—netikėti pasikalbėjimai—kurie prieš 
mane vis naujus davinius atidengė; tai neiš
vengiama, tai natūralu rašant apysaką iš tikro 
gyvenimo, kuris nuolatos pasipildo naujais da
viniais.

Taip keitėsi ir augo apysaka. Rašau dabar 
(pagal mano supratimą jau baigtas darbas), 
bet tikrumoje tai nežinia, kada ir kaip jis dar 
baigsis: kur pasuks įvykiai ir rašėjo jausmai. 
Tikrai žinau tik pamatinius faktus: turi būti 
meilė tarpe Nadia ir Viktoro. Nadia turi per
silaužti, persikeisti, išmaršuoti su raudonai
siais 1918 metų rudenį.

Vertė D. M. š.

Angliakasiai
(Skiriu mainierių kvartetui)
Mes kasame anglį 
Per daugelį metų, 
Sujudinam kalnus 
Augštus, plačius.

Griauname uolas 
Tvirtas ir kietas, 
Leidžiame šūvius 
Perkūno trenksmais.

Dulkių debesiuose 
Mes mokam braidyti, 
Uolas sugriauti, 
Urvus išdirbti.

Mes kasame anglį
Ten, žemėj giliai, 
Kad ir pavojus, 
Bet mes—nebailiai.

Dėdė Kalnietis.

Newark, N. JUž Duonos Kąsnį

Iš Sietyno Choro Susirinkimo

■■ V,.f. ■■■ ... ■...... ■ .
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Kanados Menininkai Tures Dele
gatą Meno Sąjungos Suvažiavime

Draugas V. Raila, Meno Sąjungos sekreto
riui praneša, kad Kanados menininkai turės 
delegatą Amerikos Lietuvių Kongrese ir Am
erikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjungos su
važiavime.

GOOD-BYE, ŠVENTAS KAZIMIERAI!

Tas tik rodo, kad Kanados lietuviai me
nininkai rimtai domisi menu ir moka įvertint 
meninę veiklą ne tik namie, bet ir užsienyj.

Kanadoj, dabartiniu laikotarpiu, smarkiai 
veikia Proletarinių Rašytojų Rateliai. Būt 
gerai, kad ir jie būtų atstovaujami.

Jeigu Kanados draugai pajėgia iš taip toli 
pasiųst delegatą į mūsų suvažiavimą, tai 
vietiniai menininkai turėtų juo labiau rūpin
tis pasiuntimu skaitlingos atstovybės.

Menininką Suvažiavimui
Besiartinant

Kaip žinia, Amerikos Lietuvių Proletarų 
Meno Sąjungos suvažiavimas įvyks tuoj po 
Amerikos Lietuvių Kongresui, 21, 22 birže
lio, Lietuvių Darbininkų Svetainėje, 920 East 
79th Street, Cleveland, Ohio.

šis suvažiavimas bus įdomus. Eilė draugų 
rašo referatus įvairiais klausimais: V. Bovi
nas jau-baigia referatą apie dramą; B. ša- 
linaitė rengia paskaitą apie liaudies dainas. 
Taipgi ji smarkiai lavina Aidbalsius (mišrų 
sekstetą), kuris bus įpintas į jos dainų pas
kaitą, aiškesniam nušvietimui tūlų klausimų. 
Draugas V. Andrulis rengia referatą apie 
literatūrą ir St. Jasilionis apie poeziją.

Šis suvažiavimas turėtų būt skaitlingas ne 
vien todėl, kad jis bus įdomus, bet ir del to, 
kad jame bus svarstoma konstitucijos pro
jektas ir eilė kitų svarbių klausimų. Nuo su
važiavimo skaitlingumo priklausys ir mūsų 
organizacijos ateities darbuotė.

Todėl dar kartą raginame visus Meno Są
jungos chorus, dramos grupes, rinkt ir siųst 
delegatus į suvažiavimą kuodaugiausiai.

Pranas Pakalniškis.

Į Visus Meno Sąjungos Vienetus
Tūlas laikas atgal, Meno Sąjungos sekre

torius išsiuntinėjo laiškučius Meno Sąjungos 
vienetams, kviečiančius rinkti delegatus į 
Meno Sąjungos suvažiavimą, įvykstantį Cle- 
velande, birželio 21 ir 22 dienomis. Taipgi 
išsiuntinėta konstitucijos projektas ir blanka. 
Blankoje yra keletas klausimų chorams, į 
kuriuos Meno Sąjungos valdyba norėtų gaut 
atsakymą pirm suvažiavimo. Vienetai, kurie 
dar viršminėtos blankos neišpildėt, būtinai 
turit tai padaryt, ir grąžint Meno Sąjungai, 
46 Ten Eyck Str., Brooklyn, N. Y.

Pranas Pakalniškis,
į ALPMSCSekr.

Kalnai ir.uolos, gilios pakriaušės, 
čia darbininkai, kaip kurmiai riausias.
Giliai sulindę į žemės “odą”, 
Rodos, gyventi jiems jau nubodo.

Gyvi į žemę kasdieną lenda, 
Kaip į bedugnę pragaro smenga. 
Vienok, likimas juos tenais veda, 
Kad nors ir mirtį uolos jiems žada.

Ten dinamito šūviai vien girdis,
Kaip uolos griūva, net dreba širdis;
Dulkės ir dūmai, kaip pekloj rūksta:
Ne vienas vargšas čia tankiai žūsta.

Už duonos kąsnį reik rizikuoti: 
Tankiai gyvybę net atiduoti. 
Darbe be galo reikia skubėti;
Į metą, kitą spėkas padėti.

Vis tai del bosų didžio godumo 
Ir darbininkų pačių tamsumo. 
Nes yra tokių, ką pataikauja:
Už darbą bosui delmonan krauja....

Mat, čia uždyką darbo negausi, 
Jei tik su bosu smuklėn netrauksi;
Arba “gimtuvių” bosui nekelsi, 
Tai ir iš darbo greitai keliausi.

štai kaip Adolfui kartą nutiko: 
Prieš pat “varduves” darbo “neliko,” 
Bet kaip “varduves” bosui iškėlė, 
Tai ir į darbą vėliai išėjo.

Ir taip kiekvienas čia kyšius duoda, 
Už savo darbą sunkų ir juodą.
Tai vis pasėka nesupratimo
Ir to nelemto vargšų likimo.

Vieton iš vieno visiems kovoti, 
Tai bosams ima rankas bučiuoti, 
Keliaklupsčiuoti ir nuolankauti, 
Kad katorginį darbą dirbt gauti.

Vieton, kad jungti spėkas į krūvą 
Tai bosą tempia sau į saliūną. 
Perka jam alų, perka degtinę 
Ir dar į ranką spaudžia penkinę.

Bet ar ne laikas jau susiprasti: 
Ranką bučiuojant skaudžiai įkąsti. 
Vieton, kad kyšius siurbėlei duoti, 
Solidarybės dainą dainuoti?

Rumboniškis.

Birželio 3 dieną įvyko Sie
tyno Choro susirinkimas. Būtų 
didelis stebuklas, jeigu nors' 
kartą visas choras atsilankytų,. 
į savo susirinkimą. Choras su-,,. 
sideda daugumoj iš jaunuolių . 
ir pastaruoju laiku dar šeši Ą 
jaunuoliai atėjo į chorą. Mūsų .'</ 
jaunuoliai nemiega. Kaip tik 
ateina nauji prie choro, tai, 
tuoj jie būna “draftuoti” j 
jaunuolių LDS kuopą. Taip ' 
darbuojasi daugiausia M. Ja* 
nušoniutė ir V. Tiluniūtė.

Choro piknikas, kuris įvyko • / 
gegužės 30 d., davė mums ge- ...fl 
rą lekciją. Daug žmonių iŠva- įgH 
žiuoja, kaip būna dvi dienos ... 
šventa. Ne tik kad šventa, bet. 
buvo tokia šalta diena, kad vi
si buvo užsisegioję iki kaklo. 
Finansų sekretorius J. MikŠis 
raportavo, kad ižde randasi, 
$124.29. Sietyno Chorą atsto- . 
vaus O. Stelmokaitė Amerikos 
Lietuvių ir Meno suvažiavime; 
Veikalų komisija buvo instruk
tuota sujieškoti operetę del 
rudens.

Organizatore.

Kaip Skaityt Laikraštį
Laikraštį reikia skaityti 

kiekvieną dieną reguliariai. 
Pirmiausiai inform acijų 
skyrių—žinias, korė spon- 
dencijas. Laikraštį galima 
skaityti ne vien namie, bet 
ir gatvekaryj. Pirm eisiant; 
prie skaitymo straipsnių, 
reikia patį laikraštį per
žvelgti, skaityti tuos straip
snius, kurie labiausiai pa* 
traukia. Paskui skaityti ir., 
tais klausimais, kuriais jau-/, 
ti reikalą padidinti savą 
žinojimą.

—Kas, kad diskusijas bai
gus?—klausė pirmsėdis.

—Veik visi.
—Ar pasirengę balsuoti,’ 

kad draugijos vardą permai
nyti ?

—Taip!... Senai laikas! "
—Nevalia balsuoti!—šaukė 

Adomas.
—Kas už tai, kad organic 

zacija išmestų “švento” vardą, 
o vadintųsi Kazimienp Piliečių 
Draugija?. . .

Balsus suskaitė.
—Kas prieš ?. .. Labai ma

žai, reiškia “šventas” išmes
tas, jo vietoje gyvuos pilie
čiai !

—Ura piliečiams!... Sudie 
“šventasis” Kazimierai, da
bar jau būsi lygus kitiems pi
liečiams, nes karalių ir “šven
tų” gadynė jau pasibaigė.

Šį kartą į Švento Kazimiero 
Draugijos susirinkimą atsilan
kė daug daugiau narių, kaip 
bent kada kitados. Ir susirin
ko dar prieš laiką. Vos sve
tainės durys atsidarė, kaip 
pradėjo rinktis būriais, ginčy
tis, diskusuoti, bartis, o tūli 
jau net rėkauti.

Pirmininkas, pasižiūrėjęs į 
į laikrodį, užėjo už stalo ir Iže
lis kartus paukštelėjo kūjeliu 
į stalą. Susirinkusieji greitai 
sėdo, tvarkėsi.

Draugijos prezidentas arba 
pirmininkas diktas ir rimtas 
žmogus, kuris turi savo mintį 
ir kitų moka išklausyti, su
pranta organizacijos ir biznio 
reikalus, pasitaręs su kitais 
valdybos ir komisijų nariais, iš
davė aiškų raportą, kad vals
tijos toki įstatymai, jog nega
lima gauti degtinės ir alaus 
laisnius, jeigu prie organiza
cijos vardo dar yra prisegtas 
žodis “šventas”.

—Draugijos nariai,—kalbė
jo jis. — Suprantant visuome
ninę tvarką ir organizacijos 
reikalus, ir taipgi biznio rei
kalus, be kurių organizacija 
negali sėkmingai gyvuot, tat 
mums nei nereikėtų daug gin
čytis del to, kad pakeitus or
ganizacijos vardą iš “švento 
Kazimiero Draugijos” į Ka
zimiero Piliečių Draugiją.

—To tai jau nebus!—piktai 
numetė Kazimieras, apsiavų 
darbininkas.

—Ant alaus ir degtinės 
“šventą” vardą išmainyti. Be-

ninko pasiūlyta. Išmesti žodį 
“šventas”, o jo vieton įdėti 
“piliečių”, nes tikrumoje, čia, 
tarpe mūs, nei vieno švento ir 
nėra, o tik paprasti piliečiai.

—Paremiu!—garsiai sušuko 
Antanas.

—Paremiu!. . . Paremiu!. .. 
Paremiu!—pasigirdo dar keli 
balsai.

—Atmesti tokį pasiūly
mą!... Senas vardas turi pa
silikti!... Nereikia mums jū
sų putojančio alaus ir viskės 
laisnių, ir be jų galima gerti. 
Mes ir kunigas Vagždys nori
me seno vardo,—šaukė kunigo 
primokinti nariai.

—Balso. . . balso !—reika
lavo augštas, apie 45 metų 
amžiaus vyras, gražiai nuau
gęs.

—Kalbėk.
—Katalikai, dievą mylinti 

žmonės,—pradėjo jis tankiai. 
—Aš rusų pravoslavų tikėji
mą numečiau, aš priėmiau ka
talikų vierą, aš pamylėjau jū
sų vierą, aš griežtai priešin-1 
gas atmetimui “švento” var
do, o jeigu jūs to nepaisysite, 
atmesite, tai aš trauksiu jus į 
teismą. . .

—Sėsk!. . . Sėsk!—atsilie
pė keli balsai.

—Nebaisus tavo grūmoji
mas!

—Veltui, Juozai, taip šven
tu nuduodi.

—Kunigo Vagždžio dešinio
ji ranka.

—Duodu įnešimą diskusijas 
uždaryti.

dievi!—sušuko iš kampo Ado
mas.

—Gerbiamieji, išklausykite 
pranešimą, aptarkime, kas čia 
per karštis. Turime taip pa
sielgti, kaip organizacijai bus 
sveikiau, geriau, kaip visiems 
bus naudingiau. Vardas mūsų 
organizacijai naudos neduos, 
bet geras ir tinkamas jos rei
kalų vedimas.—Baigė pirmi
ninkas.

—Balso !—sušuko Adomas.
—Balso!—reikalavo ir Ka

zimieras.
Balso,—kiek per dantis ta

rė apie 60 metų amžiaus su 
ūsais ir kiek suveltais plaukais 
Leonas.

—Balso!. . . Balso!. . . Bal
so !—pylėsi reikalavimai.

—Antikristo vaikai, dūšių 
pražudytojai, ant alaus ir deg
tinės sumanėte išmainyti 
“šventą” Kazimiero vardą!— 
šaukė Adomas.

—Mano, mano, mano apaš
talo “šventą” vardą atmesti, 
—nervingai protestavo Kazi
mieras.

—Vyrai, kam čia taip daug 
bartis, kam dūšias ir antikris
tus šaukti į susirinkimą,— 
kiek švepluodamas kalbėjo 
Leonas.—Gėrimas nėra taip 
blogas daiktas. Kaip biblija 
rašo, jeigu jai tikėti, tai ir 
patsai dievas, sutvėręs svietą, 
patsai pasigėrė ir užmigo.— 
Pakrapštė ūsus, tartum ką su
rasti norėdamas, ir pasiūlė.—* 
Aš siūlau, kad priimti draugi
jai naują vardą, kaip pirmi-

augštas vyras, jau baigiantis 
šeštą, kryželį metų, pražilęs, 
skutosi, prausėsi, taškėsi, vis 
numesdamas akį į laikrodį — 
skubinosi į švento Kazimiero 
Draugystės susirinkimą.

—Na, ir bus batalija, mes 
jiems parodysime, kaip išmes
ti “švento” Kazimiero vardą, 
kaip išsižadėti brangaus var
do... Jėzau ir šventa Marija, 
kaip tu gali ir pakęsti tokius 
sutvėrimus.. . Senus puritonų 
laikus reikėtų grąžinti, tai ži
notų, toki mūsų pirmininkai ir 
jo pagelbininkai, kaip išsiža
dėti “švento” vardo.. .

miero Draugijos vardą su žo
džiu “švento” ir tada neturi
me nei alaus, nei šnapso, arba 
mes atsisakome “švento” var
do ir tada pas mus bus alaus 
ir degtinės, nors maudykis, tai 
ir viskas.

—“Viskas”! Tau lengva tą 
pasakyti, lengva išsižadėti 
“švento” vardo, ant alaus ir 
arielkos išmainyti. “Švento” 
Kazimiero vardą, bambize, tu! 
“švento”, kuris dar buvo lie
tuvių kunigaikštis, vienatinis 
iš visų lietuvių šventas ir da
bar jį išmainyti už arielką, ah, 
jūs antikristo vaikai... šėto
ne! To jau nebus, nebus. 
“Švento” Kazimiero Draugija 
taip vadinosi ir vadinsis.

—Bet jeigu alų ir degtinę 
norėsime turėti, tai tavo “šven
to” turėsime išsižadėti,—jau 
pradėjo karščiuotis Antanas. 
—Amerikoje, brolau, yra taip, 
“biznis is biznis.” Prie to, kaip 
biblija rašo, tai ir patsai Jė
zus šventu nesivadino, o Snap
są gėrė, tai ko čia taip pyk
ti....

—Valgykite, valgykite, vy
ručiai, apie “šventą” Kazimie
ro vardą pasitarsime susirin
kime, o čia greitai švilpukas 
vėl visus pastatys priė darbo 
ir šventus ir atsišventinusius— 
įkirto dar vienas šiaučius.

ir ra-

Adomas, diktas, bet nelabai

(Feljetonas)

Fabrikuose, gumos 
kandų gaminimo dirbtuvėse, 
pipierinių baksų ir pianų ga
myklose visur, kur tik buvo 
lietuvių, jie, liuosomis nuo 
darbo valandomis kalbėjo, 
vieni juokėsi, kiti gyrėsi, tre
ti pyko, o dar kiti šaltai į 
klausimą atsinešė del švento 
Kazimiero Draugijoj įvykių.

—I bečiu, kad “šventas” 
Kazimieras bus išdeportuotas 
iš mūsų draugijos, — tarė An
tanas kaukiant švilpukui ir 
pranešant darbininkams, kad 
jau laikas pietų valgyti.—Ha- 
ha-ha !

— Nesidžiauk, nesidžiauk, 
mano patrono šventas vardas 
bus, kaip,ir buvo,—jam atsi
liepė Kazimieras, drožęs 
daug smarkiau plaktuku į ba
to padą, negu paprastai.—Ku
nigas Vagždys žino ką daro. 
Jo šalininkai suvarys jus į 
ožio ragą, kaip gyvą matai. 
Švento Kazimiero vardas bus 
išlaikytas, nepaisant jūs, be
dievių, antikristo vaikų užsi
spyrimo ir šteito bambiziškų 
politikierių.

—Kazimierai, kokių “bedie
vių, antikristo vaikų?” Juk 
mes tikinti ir čia nieko bedie
viško dar nėra, šteitas atiden
gė savo zakonus ir parodė, 
kad vienas iš dviejų: arba 
meš pasiliekame seną Kazi-

—Adomėli, ■—tarė moteris, 
—o jau man rodosi, kad nei 
jums taip karščiuotis reikia, 
nei ką. (Na ir kas, kaip dievas 
duos, taip ir bus, taip ir nutars 
susirinkimas.

—Tylėk tu, boba!. . . “Die
vas duos”. O ką dievas gali 
padaryti tokiems, kurie “šven
tą” vardą nori ant alaus ir vis- 
kės išmainyti?

—Kaip, ką? Juk dievas visa
galis, kaip jis norės, taip ir 
bus.

—O tu, užsidaryk savo ar
moniką. Ar girdi? Ir šventas 
raštas sako, kad antikristo 
vaikams visada bobos greičiau 
pritars... Pamokslus sako.

—Adomėli, jūsų pyktis nie
ko nepagelbės. Narių bus va
lia. O kas liečia moterų, tei
ses, tai bedieviai teisingai jų 
padėtį perstato ir reikalauja 
lygybės.

Amerikos Orlaiviai prieš 
Chinu Raudonarmiečius

WASHINGTON. — Cen- 
tralinės Chinijos fašistų 
valdžia gegužėje pirko iš 
Amerikos ginklų ir amuni
cijos už $1,390,102, daugiau
sia lėktuvų, suprantama, 
karui prieš Chinų Sovietų 
raudonarmiečius.

Jau kuris laikas , kaip 
Chinijos fašistai garsinasi, 
būk jie atakomis iš oro “iš* 
taškysią” Raudonąsias Ar
mijas. ..
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Protokolas ir Rezoliucijos
Juozas Visockis atidarė

• Wilkes-Barrio ir apielinkes lie- 
•«tuvių organizacijų konferenci-
- ją, nedėlioj, gegužės 31 d., 1936 
įįn., 2:30 po pietų, 325 East 
'^Market St., Wilkes-Barre, Pa. 
;; Į mandatų komisiją paskirti
- M. Stanislovaitiene, V. Botyrius 
-ir Jonas Vilkelis. Pakol man
datų komisija sutvarkys manda-

-tus, buvo pakviesti pakalbėti J.
• V. Stanislovaitis, Jurgis Ruz
ais, V. Glaubičius, ir J. Kviet
ėjais. Visi išsireiškė, kokį tiks- 
;lą ir svarbą ši konferencija tu
ri atlikti.

T M. Stanislovaitiene, mandatų 
‘.komisijos narė, padaro prane
šimą, kad šioj konferencijoj da
lyvauja 22 delegatai nuo 10 or
ganizacijų, atstovaudami 1,144 

•organizuotus narius. Jos pra
nešimas išklausytas ir priimtas 
vienbalsiai.

Kyla diskusijos kaslink pri
ėmimo vieno mandato, kuris bu- 
yo pagamintas ant vietos ir vie
nai ypatai pasirašius už visą 
valdybą.

Įnešta ir paremta diskusijas 
uždaryti.

.. Įnešta ir paremta, kad C. S. 
Kasparą priimti, kaipo delega
tą nuo Lietuvių Laisvų Kapi
nių Korporacijos.

Priimtas sąrašas delegatų, 
flalyvaujančių šioj konferenci
joj, yra sekantis:

' V LDS 96 kuopos 2 delegatai: 
'K. Arisonas ir V. Glaubičius, 
-atstovauja 13 narių.
•• ALDLD 43 kp. 2 delegatai:
- J. Jasulaitis ir J. Daugirda, at
stovauja 28 narius.
X Liet. Progresyvio Kliubo 3 
delegatai: J. V. Stanislovaitis,

• Jonas Jurkšaitis ir M. Norbu- 
■ £as, 160 narių.
ii,i? SLA 35 kuopos 2 delegatai: 
V. Botyrius ir Jonas Andriušis, 
190 narių.

J,,' D.*L. K. Keistučio 3 delega
tai: Jurgis Ruzgis, M. J. Kviet

elis ir Juozas Jenčaitis, 85 na
riai.

APLA 51 kuopos 2 delega
tai: Ona Mazlaveckienė ir Ta
rnas Gaule, 40 narių.

7,i; Lietuvių Progresyvio Kliubo 
Moterų Auxiliary 3 delegatės: 

Godaitienė, M. Stanislovai
tiene ir Ona Radziavičienė, 68 
narės.

•«••• LDD 15 kuopos 1 delegatas— 
X Vilkelis, 22 nariai.

LDS 7 kuopos 3 delegatai: C. 
S. Kasparas, J. V. Stankevičius 
įr M. Demikis, 38 nariai.
• Lietuvių Laisvų Kapinių Kor
poracijos 1 delegatas — C. S. 
Kasparas, 500 narių.
• Pirmininku išrinktas J. Vil
kelis, sekretore — M. Stanislo- 
Vaitienė.
' Pateiktas dienotvarkis skaity
tas ir likos priimtas su pridėji
mu sekančių punktų: rinkimas 
rezoliucijų komisijos ir delega
tų į Amerikos Lietuvių Kongre
są, Cleveland, O.
« Įnešta ir paremta rezoliucijų 
komisiją išrinkt iš penkių na
rių. Išrinkta: J. V. Stanislo- 
vąitis, V. Glaubičius, J. Kviet- 
kus, Juozas Daugirda ir R. Go
daitienė.

Pakol rezoliucijų komisija su
taisys tinkamas rezoliucijas, de
legatai diskusavo reikalingumą 
Amerikos Lietuvių Kongreso.

Rezoliucijų komisija skaito 
pirmutinę rezoliuciją, kurioj 
pasisakoma, kad konferencijos 
delegatai pilniausiai užgiria

šaukiamą visų Lietuvių Kongre
są, Cleveland, O.

Antra protesto rezoliucija 
prieš Lietuvos Smetonos dikta
tūrą.

Trečia už Klaipėdą, prieš Vo
kietijos smurtą.

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai.

Kyla diskusijos, ar ši konfe
rencija turi galią išrinkti de
legatus į Lietuvių Kongresą. 
Dalis delegatų išsireiškė, kad 
jie buvo įgalioti dalyvauti tik 
šioj konferencijoj, o tolimesni 
žingsniai buvo palikti jų orga
nizacijoms, kurias jie atstovau
ja. Jų supratimu, delegatų 
rinkimas į Kongresą buvo pa
remta ant organizacijų, o ne 
ant konferencijos. Įnešta ir pa
remta rinkti delegatus iš šios 
konferencijos. Už įnešimą bal
savo 12, o 10 susilaikė.

Delegatais išrinkta: J. Vi
sockis, K. Arisonas, V. Glau
bičius, R. Godaitienė ir Ona 
Mazlaveckienė.

Įnešta ir paremta rinkti fi
nansinę komisiją. Apsiėmė 
draugai: M. Norbutas, V. Glau
bičius, J. Daugirda, K. Ariso
nas, Ona Mazlaveckienė ir Juo
zas Visockis.

Konferencija užsidarė 6:45 
vakare.

Pirmininkas J. Vilkelis.
Protokolų Raštininkė

M. D. Stanislovaitiene.

Protesto Rezoliucija
Lietuvos Klausimu

Wilkes-Barrio ir apielinkes 
lietuvių organizacijų laikyta 
konferencija, gegužės 31, 1936 
m., 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa., kurioj atstovavo 22 
delegatai 10 organizacijų su 1,- 
144 nariais, priėmė sekančią re
zoliuciją :

Kadangi Vokietija per Hitle
rio režimą kėsinasi užpulti Lie
tuvą ir atplėšti Klaipėdą, todėl 
tebūna nutarta, kad ši konfe
rencija protestuoja prieš paver
gimą mūsų tautos per Vokie
tiją.

pimas niekados negali būti 
mano pamirštas ateityje, kai
po darbininkų draugiška pa
rama. Pelno man liko $85.

Labai ačiū.
Walter Brazauskas.

New Yorko Universiteto 4,- 
206 studentai užbaigė mokslą 
ir gavo diplomas. Tai di
džiausias skaičius to universi
teto istorijoj.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12-1 h ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ilgas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

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

automobilių.
Šaukite ji šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ■>—Brockton 6337

Wilkes-Barrio ir Apielinkes 
Lietuvių Organizacijų Kon
ferencijos Rezoliucijos Lie

tuvos Klausimu
Wilkes-Barrio ir apielinkes 

lietuvių organizacijų atstovai, 
susirinkę gegužes 31, 1936, po 
No. 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa., priėmė sekančią re
zoliuciją :

Kadangi Lietuvoj yra dikta
tūra, o ne demokratiška valdžia;

Kadangi Lietuvos liaudis šau
kiasi į amerikiečius lietuvius 
tuojautinės pagelbos kovai prieš 
Smetonos diktatūrą; ir

Kadangi tuo tikslu yra šau
kiamas Lietuvių Kongresas, 
Cleveland, Ohio, 20 ir 21 bir
želio,—

Todėl tebūna nutarta, kad ši 
konferencija pilnai užgiria tą 
kongresą, kurio uždaviniu yra:

1. Visų laisvę mylinčių A- 
merikos lietuvių vardu pareika
lauti, kad be atidėliojimo būtų 
sušauktas Lietuvos Seimas, iš
rinktas visuotinu, lygiu,, tiesiu 
ir slaptu balsavimu, pagal pro- 
porcionalę rinkimų sistemą.

2. Pakelti protesto balsą 
prieš žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės 
slopinimą Lietuvoj. Prieš karo 
lauko teismus, kurie nežmoniš
komis bausmėmis baudžia ūki
ninkus, ir prieš kitokius Sme
tonos vyriausybės smurto žy
gius.

3. Pareikalauti amnestijos 
politiniams kaliniams, nukentė- 
jusiems kovoj del demokratijos 
atsteigimo Lietuvoj, del piliečių 
teisių ir darbo žmonių geroves.

4. Surasti būdus, kaip Ame
rikos lietuviai galėtų suteikti 
moralę ir materialę pagelbą 
Lietuvos liaudžiai, idant ji grei
čiau nusikratytų diktatūros jun
gą ir įgytų laisvę.

Nutarta, kad ir ant toliaus 
būtų darbuojamasi pravedimui 
gyvenimai! tų visų tarimų.

Protesto Rezoliucija prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Lietuvoj
Wilkes-Barre, Pa., gegužės 

31, 1936, laikytoji konferencija, 
kurioj dalyvavo 22 delegatai 
nuo 10 organizacijų, atstovau
dami 1,144 narius, priėmė se
kančią rezoliuciją:

Mes protestuojame prieš 
Smetonos diktatūrą, kuri tero
rizuoja ir žudo Lietuvos pilie
čius vien už tai, kad jie nesu
tinka su dabartiniu režimu ir 
reikalauja Lietuvos liaudžiai 
pilnos laisvės, demokratinių tei
sių. Taipgi protestuojame prieš 
nužudymą 4 valstiečių ir kitų 
įkalinimą ilgiems metams vien 
tik už tai, kad jie nesutinka, 
kad Lietuvoj egzistuotų žiauri 
diktatūra.

Rezoliucijų Komisija:
V. Glaubičius,

J. Stanislovaitis,
R. Godaitienė,

' M. J. Kvietinis, 
Juoz. Daugirda.

Visom LDS Kuopom ir 
Nariam, Mass. Valstijoj

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, Pirmo Apskričio, 
antras metinis piknikas įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį, bir
želio 13 ir 14 dienas, Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Mon
tello, Mass.

šeštadienio vakare, birž. 13 
diena, bus šokiai nuo 7 vai. 
iki 11:45, o sekmadienį pik
nikas taipgi su šokiais, be 
įžangos, prasidės 10 vai. ryte.

Visos LDS Pirmo Apskričio 
kuopos ir pavieniai nariai, 
taipgi, visa visuomenė, kvie
čiami skaitlingai dalyvauti 
šiame didžiuliame piknike.

Visų miestų kuopų nariai 
privalo pasirūpinti, kad iš sa
vo miestų patraukti kuodau- 
giausia lietuvių į pikniką.

Taipgi kviečiame chorų na
rius, ALDLD ir kitų draugijų 
narius atvykti į pikniką—pa
remti LDS. apskritį.

LDS. kuopos privalo nepa
miršti, kad piknike reikės ir 
darbininkų, taigi, pasirūpinki
te pribūti su darbininkais.

Sekmadienį, birž. 14 d., lai
ke pikniko, turėsime trumpą 
LDS Apskr. Komiteto posėdį, 
kuriame kviečiami dalyvauti 
ir kuopų veiklieji nariai—va- 
jininkai—valdybų nariai.

Visi Apskričio Komiteto na
riai būtinai pribūkite.

LDS Pirm. Apskr. Org.,
A. Taraška.

Hartford^Conn.
Padėkos Žodis

ROJAUS GROŽYBES PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Sus., Philadelphija, Pa.

Nedėlioj, Birželio (June) 14 Dieną, 1936
MIKOLAIČIO (GUDAVIČIAUS) ŪKYJ

PRADŽIA 10 VA L. RYTE
LYROS CHORAS IŠPILDYS PROGRAMĄ.

Šokiams grieš Šeško Radio Orkestrą.
BUS DUODAMOS 5 BRANGIOS DOVANOS.

Širdingai užprašo Philadelphijos visuomenę be skirtumo amžiaus, 
kaip senus, taip ir jaunus linksmai laiką praleisti ir tyru oru pa
kvėpuoti, nukamuoti sunkios ir žiaurios žiemos.

Kelrodis: Automobiliais važiuokit Frankford Ave. (kelias jau 
pataisytas) iki City Line. Už tiltuko tuo jaus sukit po kairiai j kelią * 
Knights 2 d. Temykite. iškabas. Gatvekariu: imkite No. 66 prie 
City Line; iš ten būsite nuvežti j parką. UŽPRAŠO L. D. S.

Aš tariu širdingą ačiū vi
siems draugams ir draugėms, 
dalyvavusiems del manęs su
rengtame pašalpos baliuje, 
gegužės 23 d., 1936. Taipgi 
tariu didelį ačiū tiems drau
gams ir draugėms, prisidė j il
siems su aukomis, ir labai ačiū 
jaunuolių orkestrai, kuri vel
tui pagriežė tą vakarą. Taipo
gi ačiū Laisvės Chorui už sve
tainės davimą veltui tam va
karui ir labai ačiū rengėjams 
(tai yra, mano brolienei ir 
broliui) ir draugėms ir drau
gams, patarnavusiems prie 
stalų.

šitas draugiškas man sušel-

Bayonne, N. J.
Bušai j “Laisves” Pikniką

Draugai bayonniečiai įsitė- 
mykite, kad 4-tą d. liepos nuo 
M. Panelio užeigos, 347 Avė. 
E, kampas 26th Street, išeis 
busas į “Laisvės” pikniką, 12 
vai. dieną. Kelionė j abi puses 
vienam asmeniui $1.00, porai 
—$1.75. Yra pasamdytas nau
jas gražus 33 pasandžėrių bu
sas.

Prašome iš anksto užsiregis- 
truot. Jei matysime, kad daug 
važiuoja, tai p a si s amdysime 
kitą busą.

KOMISIJA.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., , 
arti Cenral Skvero,

I CAMBRIDGE, MASS.
I OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Tel. Stagg 2-0783 NOTARU
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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius. (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ
KIRPIMAS 4^0^
SKUTIMAS JSC

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius i
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po germenų pirty. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. U N._ Y.

Petras Prasauskas
Budvonių 

Koniraktorius
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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

JONAS

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

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

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

HALL MOTORS, Inc. 
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

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 ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik | Dviem kambarys $16.00 

už $5.00 Į 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.

Didžiausias LietuviųIKNIKAS BROOKLYNE
Tai Bus “Laisvės” Piknikas Su Dovanomis
Keturios Dovanos Pinigais 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.

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienu šventėje.

Šeštadieni, 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.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUL
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kiams grieš šeško orkestrą. Reikia iki galo, iš ten būsite nuvežti j pik- 
važiuot Frankford eleveįterių iki ga- niko vietą.
lo, iš ten imti No. 66 kąrą ir važiuot

vėl kreipėsi į gubernatorių 
Lehmaną, kad atsiųstų New 
Yorko valstijos kazokų 
prieš streikierius.

darbo ir 5 dienų darbo savai
tė, už viršlaikį laiką ir pusę.

Taigi, draugai lietuviai ir 
“Laisvės” skaitytojai, mes tu
rime būti organizuoti ir kovoti 
prieš mūsų išnaudotojus. “Lai
svė” padės mums kovoti ir iš
laimėt! streiką. Užtat skaity
kite “Laisvę” ir raginkite ki
tus ją skaityti.

Streikierys P. M. G.

apskričių bus nepaprastas išvažiavi
mas, nedėlioj, 14 d. birželio, Indian 
Grove Park, West Haven, Conn. Dai
nuos 4 chorai ir jų tarpe dalyvaus 
Žydų didysis choras. Visi Waterburio 
ir apielinkčs draugai rengkitės daly
vaut, nes tai apskričių piknikas ir 
visi

Komisija,

privalo dalyvaut.

(138-139)

Rochester, N. Y
Sekr. K. R.

of

/

PRANEŠIMAI iš kitur

a

TEL. STAGG 2-5043NOTARE PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

BOSTONO APIEL1NKES “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS

4 d. Liepos—Fourth of July Apskričio Valdyba.

GEROS MAUDYNĖS IR PATOGI SALĖ ŠOKIAMS Sekretore.

OSVALDO KYBURIO
Iš anksto įsigykite įžangos Bilietus.

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS

ir

WATERBURY, CON II.
Conn, valstijų lietuvių darb. org.

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10
Tikietus galima gauti sekamose vietose

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Jiiniper 5-6776

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

issued to the undersigned 
under Section 76 of 

Beverage Control Law at
” " ............................................... _.t

of

nes dabar nupigintas įstojimas.
J. M. Karsonas.

(138-139)
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Darbininkų Streikas
Sustreikavo McKahano cu- 

kemės darbininkai. Dirbtuvė 
randasi Tesker Worfs, ant De
laware upės kranto. Darbinin
kai susiorganizavo į Amerikos 
Darbo Federacijos uniją. Iš
rinkome atstovus ir pasiuntė
me pas bosus. Pirmiausia įjuvo 
pareikalauta, kad pakeltų vi
siems darbininkams algas po 
5 centus į valandą ir kad už 
viršlaikį mokėtų laiką ir pusę. 
Duota bosams 5 dienos laiko 
atsakyti į darbininkų reikala
vimus. Birželio 5 d. suėjo tos 
tos penkios dienos. Dešimtą 
valandą ryte darbininkų atsto
vai užklausė superintendento, 
ką jie mano daryti. Atsakymą 
gavo “Eikite laukan, jums čia 
nebėra darbo!”

Tada vienas iš delegatų pri
puolė prie rankines, užtriūbi- 
no, kaip griaustinis. Kiti manė, 
kad 12 valanda, dar kiti pa
manė, kad ugnis, ir apsirengę, 
“lončius” pasiėmę, išmaršavo- 
me į streiką, į kovos lauką.

Superintendentas ir bosai 
maldavo darbininkus, kad nei
tų, kad pasiliktų, bet niekas 
negelbėjo. Ypatingai malda
vo mechanikus, kad pasiliktų, 
bet anie neklausė, visi išėjo, 
su atsakymu: “Jums buvo ga
na laiko duota priimti darbi
ninkų reikalavimus.” Pasiliko 
dirbtuvėje tiktai bosai, pagel- 
bininkai, formanai, elektriki- 
niai inžinieriai, boilerių prižiū
rėtojai ir pora mechanikų.

Po išėjimui iš dirbtuvės, lai
kėme susirinkimą ir nutarta, 
kad visi pasiimtų aplikacijas ir 
įstotų į uniją. Ir nutarėme, 
kad būtų ištraukti iš dirbtu
ves, kurie nereikalingi, arba, 
kad patys išeitų gera valia. 
Palikome ant šeštadienio.

Birželio 6 d., 10 vai. ryte 
įvyko milžiniškas susirinkimas 
ir buvo labai energingas-—mo
terys, merginos, vyrai, jauni ir 
seni, visokių tautų ir spalvų 
darbininkai ir darbininkės, 
kaip vienas stoja į kovą. Iš-

rinkome kapitonus ir delega
tus ir nutarėme dirbtuvę 
pikietuoti dieną ir naktį.’ Nu
tarėme neįleisti nei trokų, nei 
traukinių, nei automobilių, bo
sas, ar ne bosas, sustabdomas 
ir iškrečiamas. Nutarta įleisti 
tik tuos, kurie yra ant listo. 
Tik pora policmanų raudonu 
automobiliumi persimainydami 
įvažiuoja ir išvažiuoja. Kada 
kas nori iš kiemo išvažiuoti, tai 
leitenantas turi pasiklausti mū
sų kapitono. Yra sudarytas 
listas žmonių, kuriuos nutarta 
įleisti ir išleisti.

Maža grupė žmonių dirbo, 
apie 700 su mechanikais ir in
žinieriais. Kadangi mašinerija 
yra ištobulinta, tai gana daug 
cukraus pagamina. Kaip grei
tai mašinas patobulina, taip 
greitai atleidžia darbininkų da
lį iš darbo.

Philadelphijoj randasi tris 
cukernės — P e n n s y Ivania, 
Franklin ir McKahan. Visose 
dirba neorganizuoti darbinin
kai ir visose baisiai didelis iš- 

! naudojimas. P e n n s y 1 v ania 
dirbtuves darbininkai buvo su
siorganizavę pora ar daugiau 
metų atgal, bet kada ne visi 
išėjo į streiką, tai tapo apvilti 
lyderių. Buvo leista nubalsuo
ti, kokios unijos jie norėtų: 
bosų vidaus unijos, ar išlauki
nės. Nubalsavo už bosų vidaus 
uniją, tuo būdu ir dabar tebė
ra apvilti.

O Franklin savininkai turi, 
kaip žinote, septynias dideles 
cukernes, ten dar didesnis iš
naudojimas. Dirba tik 2 ar 3 > 
dienas į savaitę ir bijo organi
zuotis, kad ir to darbo nete- t 
kus.

Gana daug ir mūsų lietuvių 
dirba cukernėse. Labai ap
gailestautina, kad dar yra to
kių, kurie nori bosams patai
kauti.

Bet Kahan dirbtuvės darbi
ninkai labai gerai laikosi ko
vos lauke. Manome streiką lai
mėti. Dabar mūsų reikalavi
mai yra: Pakelti algas po 10 
centų į valandą, 8 valandų

Binghamtoniečiai Rochesteryj 
Su Veikalu “Iš Meilės”

Binghamtoniečiai sulos vei
kalą “Iš Meiles” rochesterie- 
čiams šeštadienį, 13 birželio, 
Gedemino svetainėj. Draugai ir 
draugės rochesteriečiai, būki
te prisirengę juos pasitikt kuo- 
skaitlingiausiai. Veikale “Iš 
Meilės” yra ko pamatyti. O 
kas nežino binghamtoniečių, 
kaipo gerų lošėjų ir daininin- 
kų-dainininkių. Būtinai daly
vaukite tame parengime.

R o c h esteriečiai jaunuoliai 
taipgi turėtų ten dalyvauti ir 
susipažinti su Binghamtono 
jaunuoliais, kurie atvažiuos 
jums sulošti ir sudainuoti. 
Galėsite susipažinti su mūsų 
gabiomis spėkomis. Jas moki
na dainų mūsų gabi mokytoja 
H. Pagiegalienė, o d. žolynas 
mokina vaidinimo. Jisai deda 
visas pastangas, kad sumoki- 
nus tikrai artistiškai lošti. Už
tikrinu, jūs gėrėsitės pamatę 
šį taip puikų veikalą.

, Laisvės Korespondentė.

Taipraiterių Streikieriai 
Nepraleidžia Jokių Skeby

TONAWANDA, N. Y. — 
Remington Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanija karto
tinai bandė siųsti darban 
skebus, bet streikieriai taip 
kietai pikietuoja dirbtuves, 
kad iki šiol nepraleidžia jo
kių streiklaužių. Majorai 
trijų miestų, kur vedama 
streikas prieš kompaniją,

Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį 
ŠOKIAM GRIEŠ ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ

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

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SB-268 has been 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Brighton Boardwalk, 200 Feet W. of Brighton 
1st Road, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN KAITZ 
MAX. Z1TNER and 

MAX COHEN
Brighton Boardwalk, 200 Feet W.
Brighton 1st Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL-7039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 39 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed oif^hie promises.

CHARLES BROWN
39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-7021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4726 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BARREL TAP, Inc.
4726 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
West 10th St., Giants Baths, Coney Island, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JACOB VENTURA 
Giants Baths

W. 10th St., Coney Island, Brooklyn, N. Y.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 14 d. birželio, 7:30 vai. va
kare, Darbininkų svetainėje. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus renkamas 
delegatas į Clevelando kongresą ir 
paskirstymas darbininkų del apskri
čio pikniko, kuris įvyks 28 d. birže
lio.

LOWELL, MASS.
Pusmetinis susirinkimas Liet. Sū

nų ir Dukterų Draugystės įvyks ne
dėlioj, 14 d. birželio, 2 vai. po pietų, 
388 Central St. Visi nariai ir nares 
privalo dalyvaut šiame susirinkime, 
nes čia bus svarstoma daug svarbių' 
dalykų. Taipgi bus išduotas pusmeti
nis raportas, ir atsiveskite naujų na
rių,

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia savo dideli 

pikniką nedėlioj, 14 d. birželio, Mi- 
kolaičio (Gudavičiaus) farmoje. 
Kviečiam visus dalyvaut. Turėsite 
progą laimėt dovaną, nes penkiems 
asmenims, kurie turės laimingus nu
merius—gaus dovaną. Lyros Choras“ 
dalyvaus išpildyme programos ir šo- j

Sveikinkite Komunisty Partijos 
Nominacijy Konvenciją

Kuri Bus
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 28 JUNE

Prasidės lygiai 2-rą valandą po pietų.
Durys bus atdaros nuo 12 vai. dieną.

BUS MADISON SQUARE GARDEN 
8th Avenue ir 50th Street New York City

Workers’ & People’s Bookshops: 50 East 13 St., 140—2nd Ave. 
(arti 9th St.), 115 W. 135th St., 1001 Prospect Ave., Bronx; 1337 
Wilkins Ave., 369 Sutter Ave., Brooklyn; House of Knowledge, 
Brighton & 6th St., on the Boardwalk, Bronx Cooperative Office, 

2800 Bronx Park East.
PASTABA: 9-tos Nacionalčs Konvencijos Bankietas bus laiko

mas šeštadienį, 27-tą birželio (June), 7 v. v., Manhattan Opera 
House, 34th St. ir 8th Avė., N. Y. Užsisakykite vietas per laiškus: 
P. O. Box 87, Station D, New York.

DETROIT, MICH.
Visiems delegatams svarbus prane

šimas! Delegatai, kurie buvo išrinkti 
važiuot į Lietuvių Kongresą, Cleve- 
lando malonėkite susirinkt prie 
Draugijų svetainės, 4097 Porter St., 
trečiadienio vakare, 17 d. birželio, 
7:30 vai. vakare. Čia komisija pa
skirstys vietas del važiavimo.

Transportacijos Komisija.
(139-140)

HUDSON, MASS.
Milžiniškas piknikas, kurį rengia 

bendrai 7-nios vietinės draugijos ir 
organizacijos, įvyks nedėlioj, 21 d. 
birželio, prie Fourth-Meadow, Marl
boro ežero, Scandinavian Club sve
tainėje. Pradžia 10 vai. ryto. Bus 
gera orkestrą šokiams ir graži sve
tainė. Taipgi yra graži vieta del 
maudymosi. O valgių ir gėrimų vi
siems bus užtektinai. Tad kviečiam 
vietinę ir apielinkės visuomenę skait
lingai dalyvaut. Komisija.

(139-141)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 15 d. bir
želio, 8 vai. vakare, M. H. Sabenko 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui, kaip 
tai išleidimas delegatų Į Clevelando 
kongresą ir rinkimas delegatų į 2-ro 
Apskričio konferenciją, kuri įvyks 28 
d. birželio, W. Orange, N. J. Taipgi 
draugai užsimokėkite duokles.

Sekr. V. A.
(139-140)

WILKES BARRE, PA.
Delegatų pasiuntimo į Clevelandą 

naudai yra rengiama “card party” 
ir vakariene, seredoj, 17 d. birželio, 
pas drg. M. Norbutą, 210 Hazel St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Tad visi lie
tuviai kviečiami dalyvaut ir paremt 
šį svarbų darbininkų žygį, ir kaip 
galint pagelbėt šiems delegatams 
linksmai išvažiuot, ir sėkmingai at
likt savo darbus kongrese.

Kviečia Komisija.
(139-140)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 2 Apskričio Komitetui

Draugai, būkite sekantį sekmadieni 
Ulmer Parke, Brooklyno Draugijų 
piknike ir ten aplaikysime trumpa 
susirinkimų. Pasikalbėsime apie siun
timą. delegato i Clevelandą, Lietuvių 
Kongresą, ir pasitarsim pikniko rei
kalais. ' •

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 14 d. birželio, 1 vai. po 
pietų, Bakers Hall, 36 No. 7th St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi, kurie nesate dar gavę 
“Mortos Vilkienės Divorso,” tai bū
kite čia ir galėsite ją pasiimt. Visi 
dalyvaukite laiku.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

BERN. J. SHAWK0N1S 
(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

Sergančių 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
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate^ pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduIiai, Serumų

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— L”-.'“

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.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANr« STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik«»i įrengtos dvi koplyčios de
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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.

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

•<x ■

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



šeštadien., Birželio 13,1936

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Paskutinis Kvietimas j Bendrą Lietuviu 15 Dr-jų Pikniką

ir

A

NAUJOJE VIETOJE

KELRODIS:

New

dienos

Prašo Pinigų Tuneliui

TRUMPOS ŽINUTĖS

dar

Pasodino Karštą Meilužį
pa-

BROOKLYN LABOR LYCEUMŠios Dienos Pramogos

šešta- P.

Mažina Bedarbių Pašalpą

<♦>

<♦>

<t>Betts ir

<f>

<♦>

Turi Pinigų-Nerodyk<♦>

<♦>

<♦>ra
Kitą kartą, kuomet Joseph 

Wallick turės daugiau, negu 
vieną dolerį savo kišeniuje, jis 
apie tai nesakys moterims. •

pa- 
da-

Williamsburgo važiuokit 
14th St. linija iki Union

žie-
Ed-

su
ir

pa- 
pa- 

mo- 
kal-

moterim sėdė- 
valgykloj ir 

$114 su savim.

Šį popietį ir vakarą 
dienį, 13 birželio, bus pora žy
mių pramogų:

Lietuvių Am. Piliečių Kliu-

yra sma- 
mat, ima 
kad jau 
darbinin-

“Laisvės” raštinėj arba 
komiteto ir organizacijų 
rius.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Plačiai buvo diskusuota, 
kaip sugrįžus išduoti raportus, 
kad kuoplačiausias lietuvių 
mases būtų galima 
dinti

Jis su dviem 
jo Ozone Park 
didžiavosi turįs 
Moterys lažino
tiek neturįs. Tada jis išsitrau
kė $114 ir padėjo ant stalo. 
Ąkymirkoj pinigai dingo. Mo
terys patrauktos teisman 
rastos kaltomis.

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Dar sykį primenam, kac 
Brooklyno 15-kos draugijų 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, 14 d. birželio (June), 
Ulmer Parke (ten kur “Lais
ves” piknikai būna), Brook
lyn, N. Y. Pikniko programoj 
dalyvaus 5 chorai, 3 grupės 
šokikiu, kalbėtojas ir bus kito-
kių pamarginimų. Dvi orkes
tras šokiams.

šitas piknikas, tai 
gu ir garsinti, nes, 
džiaugsmas todėl, 
Brooklyno lietuvių
kiškos draugijos pajėgė susi
vienyti į vieną parengimų 
klausime ir jau rengia visos iš 
vien didelį pikniką. Gi toks jų 
susivienijimas mums parodo, 
kad jau jos žengia pirmyn 
progrese, kad jau jos supran
ta šitą teisingą patarlę: “Kur
vienybė, ten galybė.”
{Taigi, sulaukę 14 

birželio visi ir visos urmu va
žiuokim į Ulmer Parką ir ištik
tųjų parodykim, kad mes jau 
visi pritariam tokiai draugijų 
vienybei ir kad norim įgyven
dinti tokius bendrus parengi
mus.
r, Rengimo komitetas jau turi

Gerbiama 
yra la.bai 
mą, padeda lietuviams įsigyti pilietines popieras, 
ka ligoje pašalpą ir pomirtinę. Todėl kiekvien 
Įsirašyti j šį kliubę. Taipgi kliubas nuoširdžiai kviečia visus* da
lyvauti šiame puikiame piknike, kur patys pasilinksminsite ir pa- 
remsite kliubą.

PROF. RICH’S ORCHESTRA
Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga 40c.

30 tas METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Subatoj, 13 Birželio (June), 1936 
KLAščIAUS CLINTON PARK

Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.
Pradžia 2 valandą po pietų.

Lietuvių Visuomene! Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
svarbi Brooklyno lietuvių organizacija. Jis užlaiko na- “ ,----- * ’ ----- , savo narjamg mQ_

kiekvienas lietuvis privalo

Puslapis Šeštas.

Kviečiam Visus Minėt Lietuvių Dieną Bendram 15-kos 
D-jų Piknike Sekmadienį, 14 Birž., Ulmer Parke, Br’ne.

apie 50 darbininkų svečių pri
ėmimui ir tą dieną lauks sve
čių iš Brooklyno, iš apylinkės 
ir iš tolimesnių miestų, ir 
stengsis visus priimti kuoge- 
riausia.
Taigi, likit sveiki ir sveikos! 

Pasimatysime nedėlioj, Ulmer 
Parke.

Įžanga 40c. Prie įžangos ti- 
kietų 3 dovanos: $5, $3 ir $2.

PASTABA: Dovanos bus tik 
prie iš anksto pirktų tikietų, 
todėl juos įsigykite tuojau, 

pas 
na-

BMT
Square arba Broadway “L” 
iki Canal St. ar Chambers St. 
Tose vietose gausite West End 
traukinį, kuris nuveš iki 25th 
Avė., už vieną penktuką.

Parkas randasi Cropsey ir 
25th Avės. Išlipus iš traukinio 
paeikite į pietus link pamario 
du bloku. Gale 25th Avė. ra
site parką.

Komiteto Narys.

Didelė Delegacija Iš Brooklyno ir Apylinkės 
Važiuos Traukiniu į Lietuvių Kongresą

Birželio 11 d., Piliečių Kliu- 
be, 80 Union Avė., Brooklyne, 
jvyko susirinkimas Brooklyn© 
ir apylinkės organizacijų kon
ferencijos komiteto galutinam 
prisirengimui prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso Atsteigimui 
Demokratinės Tvarkos Lietu- 
xoie.

Transportacijos komisija ra
portavo, kad jau yra suregis
truota 26 delegatai iš Brook
lyn© ir apylinkės važiuoti 
traukiniu į Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Prie to dar eilė 
delegatų važiuos automobi
liais, taip, kad iš Brooklyno ir 
apylinkės bus apie 40 delega-

supažin- 
su Amerikos Lietuvių 

Kongreso nutarimais. Buvo 
pasiūlyta, kad surengti didelį 
masinį mitingą, kuriame 
grįžę 
tus. 
domė 
štyje
praleisti salėje, 
tūli komiteto nariai 
masinis mitingas gali būt ne- 
pasekmingas.

RAPORTAS “LAISVAS” 
PIKNIKE

su- 
delegatai išduotų rapor- 
Bet taipgi buvo kreipta 
ir į tai, jog vasaros kar- 
daugelis nenorės vakarą 

Del to, kaip 
nurodė,

□----------------------------------------
bas turės savo 30-tą metinį 
pikniką Klasčiaus Parke, Mas- 
peth ir Betts Ave., Maspeth. 
Įžanga 40c. Šokiams grieš 
prof. Retikevičiaus orkestrą.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas turės šokius 
su puikia programa 8:30 va
karo, St. Nicholas Palace, 66th 
St. ir Columbus Ave., N. Y. 
Įžanga iš anksto 40c., prie 
durų 49c. Ruošiama pasitiki- 
mui visos valstijos delegatų, 
atvažiavusių konvencijon. Pel
nas—jūrininkų paramai.

Rep.

Dalyvauki! Proteste 
Prieš Deportavimą

Komunistų Konvencijos 
Nominacinė Sesija

Komunistų Partijos 
Yorko valstijos konvencijos 
nominacinė sesija įvyks sek
madienio vakarą, St. Nicholas 
Palace, 66th St. ir Columbus 
Ave., N. Y. čion bus nominuo
ta į valstijos ir miesto valdvie- 
tes K. Partijos kandidatai, 
kurie turės lenktyniuoti su 
buržuazinių partijų kandida
tais šių metų rinkimuose. Įžan
ga veltui. Kviečiami ir nepar- 
tijiniai darbininkai.

Daugiau Rėmėjų Farmerių- 
Darbo Partijai

A m e r ican Commonwealth 
Federacijos New Yorko sky
rius pasisakė už tuojautinį 
tvėrimą Farmerių-Darbo Par
tijos. Skyrius išėjo prieš nusis
tatymą nacionaTių viršininkų, 
kuriem vadovauja kongresma- 
nas Thomas Amlie iš Wiscon
sin. Amlie bando kenkti tvė
rimui tokios partijos, tuo klau
simu įvykusią. Chiėagoj kon
venciją krikštydamas “raudo
na.”

Praleidęs Globojamą Turtą 
Advokatas Bandė Nusižudyt

IŠVAŽIAVIMO LAIKAS

□Nutarta, kad Brooklyno de
legatai, kurie važiuos trauki
niu, turi susirinkti penktadie
ni,- 19 d. birželio, kaip 5 vai. 
po pietų, Piliečių Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn. Iš ten 
visi kartu važiuos į Lackawa
nna stotį. Traukinys išeis 6 :20 
vai. vakare (pastoviu laiku— 
Standard Time).

*Nutarta siūlyti, kad kongre
so prezidiumas, baigiantis 
kongresui, pagamintų visiems 
delegatams (mimeografuotoj 
formoj) kongreso protokolą 
bei svarbiuosius kongreso nu
tarimus, kad tuo būdu delega
tai turėtų tinkamą kongreso 
medžiagą savo raportams or
ganizacijose.
’SMETONAI PROTESTAS

.. Nutarta pasiųsti Lietuvos 
prezidentui A. Smetonai pro
testą delei sušaudymo keturių 
Akįninkų ir delei paaštrinto 
ter.oro prieš Lietuvos žmones.

Drg. Tiškus davė sumany
mą, kad delegatai galėtų iš
duoti raportus dienraščio 
“Laisvės” didžiuliame pikni
ke, kuris įvyks šeštadienį, 4 d. 
liepos, Ulmer Parke, Brookly
ne. Jo sumanymą parėmė ki
ti komiteto nariai, pažymėda
mi, jog piknike bus trys ar ke
turi tūkstančiai žmonių, bus 
ten visokių žmonių, ir tokiu 
būdu bus galima plačias mi
nias lietuvių supažindinti su 
kongreso nutarimais. Padisku- 
savus likosi nutarta, kad ra
portai delegatų būtų išduoti 
“Laisvės” piknike ir kituose 
piknikuose Brooklyno apylin
kėj, kur tik bus galima.

Komiteto sekretorius
J. Siurba.

Šiandien, šeštadienį, 13 bir
želio, 1 valanda diena, Union 
Square, N. Y., šaukiamas ma
sinis mitingas protestui prieš 
deportavimą Otto Richter, jau
no kovotojo prieš fašizmą ir 
kitų.

Otto Richter, 21 metų, pa
bėgęs nuo nazių persekiojimo, 
deportuojamas nazių Vokieti
jon, kur jam tikrai gręsia mir
tis fašistų naguose. Jisai yra 
vedęs Amerikoje gimusią pilie
tę, bet šeima suardoma. Ri
chter, Ateivių Gynimo Komite
to ir New Yorko darbininkų 
lydimas, penktadienį pasidavė 
Ellis salon, šiandien jį išsiųs 
Vokietijon, jei darbininkų 
stiprus protestas nesustabdys 
to užsimojimo.

Greito deportavimo pavojus 
gręsia dešimčiai kitų: Carl 
Ohm, Walter Saupe, Alfred 
Miller, Benno Martini, Jos. 
Ganghofer, Carl Rowoldt, 
Erich Becker, Adam Mueller, 
Fred Werrman. Jų ir visų, atei
vių gynimui šaukiamas šis 
protesto mitingas. Visiems 
svarbu dalyvauti.

Jaunas Lietuvis Pa
baigė Mokyklą

Nedrįsdamas susitikti su 
mergina klijente, kurią jis sis- 
tematiškai apvogė, Benjamin 
Schwartz m an, 50 metų advo
katas, persišovė Chrysler na
me.

Du metu atgal jo klijente 
gavo $21,000 už sužeidimą. Ji 
tuomet dar buvo nepilnametė 
ir todėl tie pinigai palikti ad
vokato globoj. 'Dabar Dorothy 
Kratz subrendo amžiuje ir 
reikalavo tų pinigų. Neturėda
mas galimybių atmokėti mer
ginai, advokatas ėmės leng
viausios priemonės — saužu- 
dystės — bet kol kas jis dar 
gyvas, nors randasi kritiškoj 
padėtyj.

Kuomet kaltinamasis, 
klaustas, ar jis pasitrauks iš 
merginos gyvenimo, atsako, 
kad jis ją myli, tai vienatinė 
išeitis—kalėjimas.

Ruth Sunshine, gyvenanti 
2150—74th St., Brooklyn, ap
skundė buvusį meilužį, Harry 
Rosenzweig, 25 metų, 228 E. 
62nd St., kad jis ją vis “erzi
no.” Teisėjas jį surado kaltu, 
bet buvo linkęs jį paliuosuot 
ant duoto garbės žodžio iki 
birželio 23 d., idant ištyrus jo 
praeitį. Rosenzweig pasiprieši
no, sakydamas: “Kam gi tyri
nėt, aš ją vis myliu.” Tuomet 
teisėjas jį pasodino “vėdintu- 
vėje” porai dienų, kad širdis 
“atauštų.”

Policistas Charles M. Nolan, 
Jr., 34 metų, 41-50—55th St., 
Woodside, sulaikytas po $500 
kaucija už kėravojimą auto- 
mobiliaus, kuomet jis buvo 
girtas. Teismas įvyks birželio 
17 dieną.

Moterys Grąsino Vaikų 
Užpuolinėtojui

“Jeigu jis tik pakliūtų į 
mūsų rankas” — šūkaujančiai 
grąsino 30-ties moterų būrys 
priešais Bridge Plaza Magis
trate teismabutį. Grasinimai 
taikyta Vincenzo Damato, 46 
metų, 110 Jackson St., Brook
lyn, kuris tuo laiku buvo tei
siamas kriminališkame vaikų 
užpuolime. Teismas atidėta 
iki šiandien ir jis paleistas po 
$4,500 kaucija. Damato yra 
vedęs ir tėvas dviejų vaikų.

New York City Tunnel Au
thority prašo daugiau finan
sų iš WPA budavojimui auto
mobiliams dviejų tunelių tar
pe Brooklyno ir Battery, New 
Yorke. Tuneliai lėšuos $60,- 
000,000. Vienas tunelis aprū
pins automobilistus važiuojant 
iš Brooklyno į New Yorką, o 
kitas aprūpins važiuojančius 
iš New Yorko į Brooklyną. 
Įvažiavimas į tunelį iš Brook
lyno pusės bus Hamilton Ave., 
o iš New Yorko—West St.

Pogromų kurstytojo Rob
ert E. Edmonson teismas įvyks 
šį rytą Tombs teismabutyje. 
Edmonson iššaukė pribūti ir 
majorą LaGuardia, kuris pa
šaukė Edmonsoną teisman.

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.

LWUV£M

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

Šiomis dienomis pabaigė 
pradinę Evening Elementary 
School Edvardas Penkus, gi
męs šioj šalyj, bet išvežtas į 
Lietuvą, būdamas vos trijų 
metų, dar prieš karą. Edvar- 
as Penkus sugrįžo atgal į šią 
šalį, kurioj jis yra gimęs, 
1930. Nemokėdamas nė žodžio 
angliškos kalbos nė rašybos, 
pragyvenęs čia metą-kitą, jau
tėsi labai nesmagiai, bet 
tariant draugams jis jų 
klausė ir įstojo į vakarinę 
kyklą, mokintis angliškos
bos, rašybos ir abelno moky
mosi, kas tik buvo reikalauja
ma. Edvardas studijavo visu 
pasiryžimu, dėjo didžiausias 
pastangas, kad tik daugiau 
kiek galima prasilavinti, ir jis 
savo tikslą atsiekė į tris 
mas—birželio 10 d. š. m. 
vardas Penkus garbingai 
pagyrimu baigė mokyklą 
gavo diplomą.

Edvardas Penkus yra
jaunas vyrukas, apie 24 metų 
amžiaus; jis yra darbininkiškų 
palinkimų vaikinas, myli skai
tyti “Laisvę” ir kitus darbinin
kiškus laikraščius. Jo tėvas 
jau senai yra miręs Lietuvoje,, 
o motina dar yra gyva, taipgi 
Lietuvoj. Čia jis mažai giminių 
turi, bet yra draugiškas ir sim
patiškas; su juo galima drau- 

Įgiškai apie viską pasikalbėti, 
jis gyvas visais klausimais. 
Dabartiniu laiku jis gyvena 
Brooklyne, arti Brighton 
Beach.

Ponia Charlotte E. Carr, 
Emegrency Relief Bureau ve
dėja praneša, kad bus išnaujo 
kamantinėjamos šeimos, gau-, 
nančios pašalpą. Ji sako, būk 
tai daroma “sužinojimui, ar 
ištikrųjų toms šeimoms reika
linga pašalpa.” Tai šalpos vir
šininkų tesioginis pasikėsini
mas atimti ir tą mizerną 
šalpą, kurią darbininkai 
bar gauna.

Po triukšmingo telefonu pa
sikalbėjimo su nežinomu žmo
gum, Manette Swan, 32 metų 
persiskyrėlė persišovė savo 
kambariuose 125 E. 74th St. 
Nuvežta Lenox ligonbutin, ji 
randasi kritiškoj padėtyje.

Ant kampo Gates ir Throop 
Avės, susikūlė trokas su gatve- 
kariu. Trokas smogė į gatve- 
karį tokiu smarkumu, kad net 
nutrenkė nuo relių. Troko kė- 
ravotojas ir 3 pasažieriai tapo 
sužeisti.

T r a n s p ortacijos Tarybos 
pirminiu. Delaney manąs, kai 
požeminių gelžkelių ir “eleva
torių” linijos bus suvienytos po 
miesto valdžios globa, tai ta
da ir mokestys už keliones bū
siančios pakeltos. Taipgi ma
noma panaikinti Sixth Ave. ir 
Fulton St. elevatorius.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

K.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parom Yra 
Skaniausi.

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

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

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.




