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Kauno Policija Du 
Darbininku Nužudė; 
Dvidešimt Sužeidė
Generalis Streikas Kaune; 
Darbininkai Įnirtusiai Kau- 

jasi su Policija

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 20, 1936

KAUNAS. — Havas ži
niomis, ketvirtadienio va
kare tapo Kauno gatvėse 
14 asmenų sužeista atkak
liuose susikirtimuose tarp 
policijos ir įnirtusiai kovo
jančių darbininkų. Kauno 
darbininkai po to paskelbė 
generalį streikų visame 
mieste prieš žvėrišką fašis
tines policijos žiaurumą.

KAUNAS. — Associated 
Press birž. 18 d. praneša, 
kad Kauno gatvės yra tirš
tai apstatytos policija, gin
kluota šautuvais. Sužeistų 
skaičius dar nesąs tikrai ži
nomas.

Susikirtimas kilo, kada 
policija užpuolė demonstra
cine darbininkų procesiją, 
lydinčią į kapines kūną nu
žudyto streikierio Vladislo
vo Granausko.

KAUNAS.—United Press 
žiniomis, streikierys Gra
nauskas buvo mirtinai na
šautas ir po to nusižudęs. 
Laike jo laidotuvių policija 
vieną darbininką nušovė ir 
20 sužeidė. Kovoj buvo su
žeisti ir keli policininkai. Jo 
laidotuvėse dalyvavo 10,000 
žmonių.

Policiniai žmogžudžiai ai
škinasi, būk komunistai 
bandę iš tų laidotuvių pa
daryti demonstraciją. Areš-r 
tuota 400 asmenų po susi
kirtimų su policija keliose 
vietose.

200 Veikėju Organizuo
ja Plieno Darbininkus
PITTSBURGH, Pa.—In- 

dustriniu Unijų Organiza
vimo Komitetas pastate 
jau 200 išlavintų organiza
torių traukti į uniją plieno 
darbininkus. O neimijistu 
plieno pramonei yra 500,- 
000. Paskutiniais laikais 
pradėjo prieš fabrikantus 
kilti net iu komnanišku ne
va “uniju” darbininkai. 
Įvairiose vietose jie išrinko 
pro g r e s v viu komitetus, 
priešingus bosu komandai.

Plieno fabrikantai pa
skleidė gandus, būk jie gra
žiuoju pridėsiu 10 nuošim
čiu algų; bet darbininkai 
abelnai to nepaiso, nes žino, 
iog kai turės savo unija, 
tai tikrai ir daugiau lai
mės.

NAIKINA FAŠISTU
SAIKAS FRANCUOJ

Ministerių Kabinetas Nu
sprendė Išblaškyti Gink
luotus Fašistų Būrius

. PARYŽIUS.—Franci jos 
ministerių kabinetas birže
lio 18 d. nusprendė uždaryt 
ir išsklaidyt ginkluotų fa
šistų organizacijas: “Lieps- 
nojantj Kryžių,” “Jaunuo
sius Patriotus” ir kitas. 
Nutarė rimtai panaudoti 
prieš ginkluotus fašistus 
įstatymą, kurį išleido jau 
pereitas šalies seimas.

Dallas, Texas.—600 texi 
vežėjų laimėjo streiką del 
didesnio uždarbio.

No. 115 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

MAKSIMAS GORKIS — ALEKSEI MAKSIMOVIČ P&ŠKOV.

Mirė Pasauliniai Garsus Sovietų
Rašytojas Maksimas Gorkis

Netenka Žmonija Vieno iš Sugabiausiij Dailės Rašytojų, Vieno iš Geriausių Darbo 
Žmonių Draugų

MASKVA, 18 d. birželio. Į gabiausių ir labiausiai my- 
—Šiandien mirė garsus So
vietų rašytojas Maksimas 
Gorkis, kurio tikras vardas 
buvo Aleksei MaksimoviČ 
Pėškov. Gorkis buvo 68 
metų amžiaus. Jis' mirė 
nuo nusilpusios širdies ir 
gripo, išsivysčiusio į augš- 
tesnį laipsnį. Sirgo tik dvi 
savaites laiko.

Gorkis mirė savo vasar
namyje apie 30 mylių nuo 
Maskvos. Jau dvi savaitės 
laiko atgal atėjo žinia, kad 
Gorkis sunkiai serga. So
vietų geriausi daktarai dė
jo visas pastangas, kad iš
gelbėjus jo gyvastį, bet vis
kas buvo veltui. Jo gyveni
mą daug pritrumpino var
gai ir kančios, kurias Gor
kiui teko pergyventi cariz
mo laikais.

Gorkis buvo vienas iš su-

limų rusų liaudies rašyto
jų. Jo raštai vaizdavo tik-
rą gyvenimą, kiekvienas kū
rinys buvo kaip ir pamink
las to laikotarpio. Mes, lie
tuviai nedaug turime Gor
kio raštų mūsų kalboje— 
“Motina”, teatrali veikalą 
“Ant Dugno”, “Sausio De
vintoji”, “N e r e i k a 1 ingo 
Žmogaus Gyvenimas” ir ke
letą kitų. Kitos didelės tau
tos yra daug Gorkio veika
lų išsivertę į savo kalbas. 
Apie jo literatinius raštus 
teks kitą kartą pakalbėti.

Biskis iš Biografijos
Gorkis gimė 14 d. kovo, 

1868 metais, Nižni Novgo
rode, ant Volgos upės kran
to. Jo tėvas buvo papras
tas darbininkas. Maksimas 
Gorkis (Pėškovas) 5 metų

amžiaus būdamas liko naš
laičiu. Žiaurioji choleros li
ga siaubė tame krašte. Jau
nas berniukas Aleksei su
sirgo ja. Kada jis pasvei
ko, tai sužinojo, kad jo tė
vas ir motina mirė. Vai
kutį paėmė auklėti diedu
kas, kuris buvo, kaip ir 
daugelis žmonių tais lai
kais, labai tamsus, girtuok
lis ir žiaurus.

Aleksei būdamas 10 metų 
amžiaus eina dirbti pas bat
siuvį. ' Sunkus darbas, žiau
rus apsiėjimas. Sekančiais 
metais jis stoja dirbti pas 
“šventų” paveikslų dažyto
jus. • Dvylikos metų būda
mas jau dirba ant laivo, 
plaukiojančio Volgos upe, 
o 15 metu amžiaus būda
mas' patenka į pyragaičių 
kepyklą už darbininką. Pa
skui, buvo kepėju, patarnau-

EI

toju, vaisių pardavėju, teat
rų vaidintojų, gelžkelio dar
bininku, raštininku ir kitus 
sunkius darbus dirbo.

Gorkis, kuris dabar vi
sam pasauliui žinomas, ku
rį net ir politiniai priešai 
gerbia, kaipo rašytoją, sun
kiai ir vargingai gyveno. 
Mokintis jam teko tik ketu
ris mėnesius laiko. Tik 22 
metų amžiaus būdamas iš
moko rašyti. Baisus vargas 
ir skurdas karta buvo pri
vedęs prie to, kad Gorkis 
norėjo nutraukti vargingo 
gyvenimo siūlą.

1892 metais Gorkis para
šė pirmą savo apysaką 
“Makaras Čiudra”. Greitai 
reakcinė caro valdžia pama
tė, kad Gorkis yra darbo 
žmonių rašytojas ir pradėjo 
jį persekioti. Aleksei Pėš
kov pasirinko sau slapyvar- 
de “Gorkiji”, kas reiškia 
“Kartus”. Jis skaitė Levo 
Tolstojaus veikalus, gavo 
namokų . nuų Tolstojaus, 
Vladimiro Korolenko ir ki
tų tos gadynės Rašytoju.

Po 1905 metų revoliuci
jos caro valdžia įsakė Gor
kiui išsinešdinti iš Rusijos. 
Gorkis buvo atvykęs į New 
Yorką, Amerikon, bet čia jį 
pasitiko labai šaltai. Dauge
lis viešbučiu jam buvo už
daryti. Veikė caro ranka 
ir Amerikoj.

1914 metais Gorkis grįžta 
į Rusiją, greitai atsiduria 
armijoje ir karo fronte Ga
licijoj.

Didis Sovietų Draugas
Gorkis labai džiaugėsi 

nuvertimu caro valdžios. 
Bet tuom kartu jis pilnai 
nesuprato tolimesnio revo
liucijos kelio. Laike prole
tarinės revoliucijos, Keren
skio valdžios nuvertimo, 
Gorkis leido “Svobodnaja 
Žizn” laikraštį ir atakavo 
bolševikus. Bet greitai jis 
pamatė savo klaidą. Jau 
1918 metais jis įeina į bol
ševikų propagandos biurą, 
apšvietos k o m i s a r i j atą, 
tampa nariu Petrogrado 
Sovieto. Tuom laiku pra
dėjo atsiliepti seni vargai, 
atsinaujino džiova ir 1924 
metais turėjo važiuoti į už
sienį. Užsienyje sveikata 
pasitaisė, daugiausiai gyve
no Italijoj.

1931 metais Gorkis grižo 
atgal į Sovietij Sąjungą. Čia 
jis visą laiką labai atsida
vusiai rėmė Sovietus. Be 
jokio pasigailėjimo pliekė 
Sovietų tvarkos priešus. 
Tankiai skaitant jo raštus 
ateidavo mintis: “O, kad 
taip būtų gyvas Leninas, 
kaip jis galėtų džiaugtis da
bartiniu Gorkiu.”

Žiaurioji mirtis išplėšė 
geriausią darbo žmonijos 
rašytoją ir draugą. Prie 
io karsto liūdi ne vien 
SSSR, bet viso pasaulio 
darbininkija.

Linkini Jam Sėkmingiausio Darbo, Kuriuo 
Amerikiečiai Lietuviai Galėtų Padėti 
Lietuvos Liaudžiai Nusikratyt Fašizmo

KONGRESAS TUReTŲ IŠRINKT PASTOVŲ KOMI.. 
TETĄ SAVO NUTARIMAM VYKDYT GYVENIME

“Laisvė” nuoširdžiausiai 
sveikina susirinkusį Cleve- 
lande Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Linki, kad jis 
padarytų tiksliausių žings
nių, kuriais šios šalies lie
tuviai galėtų rimtai padėt 
Lietuvos darbininkams ir 
valstiečiams nutrenkt ša
lin nuo savo sprando fašis
tinį jungą ir atgriebt demo
kratijos teises ir pilietines 
laisves.

Gerbiamieji Kongreso de
legatai, jūs dabar suvažia
vote tokiu laiku, kuomet 
fašistinis teroras Lietuvoj 
vis kruviniau šėlsta. Pa
staruoju laiku Smetona su
šaudė keturis valstiečių 
streikų dalyvius; o dabar 
fašistinė policija nužudė 
streikierį ir nušovė vieną 
jo kūno palydovų į kapus. 
Desėtkus žmonių sužeidė 
vien del to, kad jie dalyva
vo to darbininko laidotuvių 
eisenoj. Kaune paskelbtas 
visuotinas protesto streikas.

Siaučia tiesioginė koyą 
Kauno gatvėse tarp polici- 
jos ir streikierių. Šimtai 
žmonių areštuota. Taigi 
jūs susirinkote į šį Kongre
są labai rimtu momentu.

Dabar lietuvių amerikie
čių talka Lietuvos darbo 
žmonėms yra juo būtinesnė; 
mūsų parama jų kovai juo 
karščiau laukiama ir bran
gesnė. O idant šis įvairių 
priešfašistinių krypčių kon
gresas galėtų tinkamai ir 
pastoviai paremt kovojan
čią Lietuvos darbo liaudį, 
mes linkime:

Išrinkti bendrą įvairią 
dalyvaujančių krypčių Ko^ 
mitetą arba Tarybą prave- 
dimui Kongreso nutarimų 
gyvenime ir tokio veikimo 
platinimui lietuvių miniose. 

Įkurti Fondą rinkimui 
auku šelpti prieš fašistinius 
politinius kalinius ir ben
drai remti kovą už atsteigi“ 
mą demokratines santvara 
kos Lietuvoj.

14 PAŠAUTA MŪŠY J ANGLIJA BAILIŠKAI 
SU STREIKLAUŽIAIS

Darbininkai per 6 Valan
das Apšaudė Skebus. Su

gulusius Dirbtuvėj

KENT, Ohio.—40 streik
laužių dviejuose didėliuose 
trokuose birž. 18 d. pradėjo 
šaudyti ir ašarines bombas 
mėtyti į Black and Decker 
elektros motorų fabriko 
streikierius, kuomet šie 
bandė suturėt skebus. Strei- 
kieriai tad urmu metėsi ant 
streiklaužiu, iš daugelio jų j 
atėmė ginklus^ septynis ske
bus pašovė, o kiti niekšai 
paspruko į fabriką. Ske- 
bai taipgi pašovė 7 streikie
rius. Darbininkai gi dar 6 
ištisas valandas po to nuolat 
apšaudė pro langus viduj 
sugulusius ant pilvų skebus. 
Šerifas dasiprašė. kad leistų 
išvežt iš fabriko du pavojin
gai sužeistus skebus. Sykiu 
su jais bandė išvežt ir geng- 
sterių ginklus ir amuniciją. 
Bet streikieriai apžiūrėjo 
automobilį ir patvs pasiėmė 
tuos kovos pabūklus.

Kompanija šaukiasi mili
cijos prieš streikierius. Jų 
vra apie 400; bet į ju nikie- 
tus susirenka iki 2.000 gu
mos darbininku ir kitų pri
tarėjų iš aplinkinių miestų 
ir miestelių.

NUSILEIDO ITALIJAI
Komunistas Atstovas “Už 

Tai Išvadino Ministerius
< Pabėgėliais

■ ' -
LONDON.—Anglijos -už

sienių reikalų ministerių A. 
Eden seime pareiškė, kad, 
girdi, būtų bergždžias daly
kas toliaus vykdvti ekono
mines bausmes prieš ItaiiJŽ 
kuomet karas jau baigtas4r 
E th i opi ja užimta. Komu
nistas seimo atstovas Wm. 
Gallacher nertraukė Edeno 
kalbą, sušukdamas: “Jūs 
esate bailiai, pabėgėliai?- 
Darbiečiai atstovai šaukę: 
'•‘Sėskis tu. begėdi!” Net li
beralų vadas Lloyd Geoi*gp< 
pirštu rodydamas į ministe
rius, griausmingai užraiŠ- 
kė: “Tai dar bailiu krūva! 
Jūs turėtumėte tuoj atsista
tydinti”

Anglų ministerių kabo
tas pasiryžęs Tautų L$foj 
kovoti, kad nuimtų visokias 
bausmes nuo Italijos. Jie 
tikisi, kad Mussolinis už tai 
sutiks padaryt draugišką 
sutartį su Anglija delei Vi
duržemio jūros.

Ketchikan, Alaska.—Per
eitą trečiadienį Čia buvo 110 
laipsnių karščio, nors Alas
ka abelnai yra šaltas kraš
tas.
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Amerikos Lietuvių Kongreso
Delegatams

Gerbiamieji Kongreso Dalyviai- 
Delegatai!

Jūs suvažiavote svarstyti nepaprastai 
svarbius reikalus, būtent: kaip mes, ame
rikiečiai lietuviai, galime padėti Lietu
vos darbo žmonėms nusikratyti fašizmo 
ir atsteigti demokratines teises ir civili
nes laisves.

Jūs suvažiavote Clevelandan kaip tik 
tuo metu, kai Lietuvoj eina platus laisvę 
mylinčių žmonių bruzdėjimas prieš faši-

Jūs suvažiavote tuo metu, kai Lietuvos 
fašistinė reakcija tebėra įkaitusiam įdū- 
kime, kai Lietuvoj darbininkai, studen
tai, intelektualai ir valstiečiai žiauriai 
puolami, areštuojami, kalinami ir šau
domi.

Jūs, pagaliau, suvažiavote tuo metu, 
kai Lietuvos fašizmas, norėdamas pasi
laikyti ilgiau valdžioje, skymuoja viso
kias machinacijas — “Darbo Rūmų” rin
kimus, “Seimo rinkimus,” ir kitokius 
skymus, su kurių pagelba jis tikisi pa
traukti savo pusėn dalį darbo žmonių 
nuo kovotojų prieš fašizmą.

Jūs suvažiavote tuo metu, kai Lietu- 
į vos katorgos ir kalėjimai perpildyti ge

riausiais liaudies reikalų gynėjais: dar
bininkais, valstiečiais, studentais ir in-

- tefektualais. \ ,
Lietuvos liaudis senai troško, kad mes, 

amerikiečiai, sušauktum tokį kongresą, 
kokis prasideda šiandien. Jie tikisi, kad 
amerikiečiai lietuviai, gyvendami laisves

nėse ir geresnėse sąlygose, ateis jiems 
pagelbon, kaip jau ne kartą buvo atėję.

> t Kai tik šitas Kongresas buvo sumany-
1 tas šaukti, mūsų dienraštis sumanymą 
. karštai parėmė ir uoliai darbavosi, kad 
^Kongresas būtų kuopasekmingiausias — 
::didelis ir gausus gerais tarimais.
T Tikimės, jog jis tokiu ir bus. Podraug
* mes siūlome jums, Kongreso dalyviai, tū

lus dalykėlius, kurie, mūsų nuomone, tu
rėtų būti Kongrese padaryti.

1. Kongresas turėtų išrinkti Tarybą ar
■ Komitetą, kuris pravestų gyveniman
: Kongreso nutarimus. Tokia Taryba bei
‘ Komitetas turėtų būti platus, apimąs vi- 
' sokias kryptis lietuvių viešajam gyve- 
nime.

2. Įsteigti platų Komitetą arba Fondą 
rinkimui aukų ir šelpimui Lietuvos prieš-

• fašistinių politinių kalinių, sėdinčių ka-
; Įėjimuose už darbo žmonių reikalus ir del 
savo veiklos už atsteigimą demokratinės

> . santvarkos.
3. Reikėtų, mūsų nuomone, pagalvoti 

apie pasiuntimą speciališkos delegacijos 
Lietuvon patyrimui, kaip gyvena vals
tiečiai ir darbininkai, ir kokiose sąlygose 
tenka kentėti šimtam prieš-fašistinių po

etinių kalinių.
r Jei Amerikos Lietuvių Kongresas ne- 

isrinks pastovaus komiteto arba tarybos, 
tai, mes bijome, Kongreso tarimai, tegu 
jie bus ir geriausi, gali pasilikti neįvy
kinti gyveniman.

Mes linkime jums, gerbiamieji delega
tai ir delegatės, susirinkusiems iš visų 
Amerikos lietuvių kolonijų, pasekmin- 
giausioj ir draugiškiausioj nuotaikoj iš
spręsti visus darbų dienotvarkėj esamus

. punktus.
Tebūva šis Kongresas tik pradžia pla

taus visų laisvę mylinčių lietuvių darbo.
, Tegu jis įtikina pačius didžiausius skep- 
tikus,'kad mes galime susitarti, surasti 
bendrą kalbą ir bendrą darbą, kai iškyla 
rimtas reikalas. Tegu jis parodo visiems 
Amerikos lietuviams, jog mes galėsime ir 

r ateityj vieningai išstoti prieš kiekvieną 
pavojų iš reakcijos pusės, pavojų besi
kėsinantį ant darbo žmonių teisių ir lais
vių t

Tegyvuoja istorinis Amerikos Lietuvių 
Kongresas!

Tegyvuoja Lietuvos laisvę mylinčių 
žmonių kova pries fašizmą, už atsteigi
mą demokratinių teisių ir civilinių lais
vių! r-!

Tegyvuoja glaudžiausia k o o p e racija 
tarp Lietuvos darbo žmonių masių ir 
Amerikos pažangiųjų lietuvių!

“Laisves” Redakcija.

“Pabosta Turčius” Kelly — 
Lietuvis

“Keleivis” rašo, kad pernai Chicagoje 
miręs Kelly ir palikęs $150,000 pinigų, 
yra lietuvis Kiela ar Kelis. Kaip žinia, 
Kelly gyvenęs pas tūlą Butmanienę ir, 
jam susirgus, minėtoji moteriškė su ke
liais kitais savo sėbrais klastingu būdu 
bandė pasiimti jo turtus; Del to tūliems 
teko eiti kalėjiman, kai klastos iškilo 
aikštėn.

So. Bostono laikraštis pažymi:
štai, Krakių dekano, Pašušvio bažnyčios 

metrika, kuri liudija, kad 1866 metais, 25 
spalių dieną, Adomas Kelys susituokė su 
Kotrina Bilikaite, kurie vėliau turėjo treja- 
tą vaikų: dukterį Marcelę, gimusią 1867 
metais, dukterį Prancišką, kuri gimė 1870 
metais, ir sūnų Praną, gimusį 1877 metais.

Užaugęs sūnus Pranas išvyko Amerikon. 
Tai buvo 1895 metų kovo mėnesį. Iš pra
džių jo gyventa Brooklyne, ką liudija dvi jo 
fotografijos, trauktos pas fotografą J. Le
vina, 337 Grand St., ir nusiųstos į Lietuvą. 
Šitie jo atvaizdai dabar buvo prisiųsti iš 
Lietuvos ir guli ant “Keleivio” redakcijos 
stalo.

“Pabustos turčiaus” seserys įgaliojo 
adv. Bagočių imtis legališkų priemonių 
išjieškojimui $150,000 ir sugrąžinimui 
jom. , i. . MRJV

Vistik butų įdomu žinoti, kaip Kiela- 
Kelis-Kelly gavo tiek daug pinigų ir ko
dėl jis taip skurdžiai gyveno. :

“Žulikavimo Laikotarpis”
Tokį pavadinimą “Raudonojo Artojo” 

bendradarbis, d. J. K. duoda . dabartinei» 
gadynei Lietuvoj. Jis rašoi i ' >• . • į

Nesenai buvo svarstomos’
“visuomenės veikėjų,”—spekulidfiFtt^ir suk
čių Ičo ir Ko, o taipgi Lapėno įr Ko bilos, 
kurie įvairiomis suktybėmis prisiplėšė mili
joninį turtą iš Lietuvos darbo masių. J. 
Lapėno ir Ko biloje visi kaltinamieji buvo 
fašistų rinktiniai vagys, kuriuos į įvairias 
“Maisto” bendrovės vietas rekomendavo ir 
parinko tautininkai fašistai.

Dabar vėl svarstoma viena garsi įvairių 
“visuomenės veikėjų,” ūkininkų sąjungos 
šeimininkų byla, ši bila buyo sudaryta to
dėl, kad ūkininkų sąjungai vadovavo ne tau
tininkai fašistai, o krikščionys demokratai. 
Norėdami daugiau pamušti esamus opozici
joj tautininkams fašistams krikščionis de
mokratus, jie jiems bilą sudarė, kuri, aišku, 
yra pagrįsta.

Toje biloje kaltinamųjų skaičius peršoka 
penkiasdešimts, štai tų suktybių pažibos:

F. Mikšis, P. Josiukas, Kajackas, Drau
gelis, Sakalauskas, Dagelis, šabanavičius, J. 
Urmonas, Aperavičius, Lipčius, Alf. Mik
šis, Kudžma, Valatka, Aidiklis, Betcheris, 
Trimakas, Arminas, Zingbergas, Mačiulis, 
J. Rimša, Kubilius, V. Bilevičius, J. Bilevi- 
čius, Soblis, Adamkevičius, Voleišis, Šal
kauskas, Ramančionis, Grantas, Poškus, Ra
manauskas, Indriulis, Jurevičius, Jonkus, 
Vilimas, Kutkevičius, Dičkus, Vitartas, 
Murza, Likerauskas, Stulgis, Mažeika, Gied
ra, Marcinkevičius, kunigas Jarulaitis, 
Grincevičius, Kiminas, Lekavičius ir kt.

Šitie žulikai ir sukčiai padarė įvairių pasi
savinimų, suklastojimų 1924-1929 m. laike 
įvairiose organizacijose, pav., ūkininkų ir 
kooperatyvų, pieno perdirbimo bendrovių 
sąjungose, centraliniam ūkininkų banke ir 
Rokiškio ūkininkų sąjungos smulk. Kred. 
banke. Lietuvos kooperatyvų centre, Šiau
lių ūkininkų sąjungos apygardoje, Šiaulių 
apielinkės, Kretingos, Papilės ūkininkų są
jungos smulkaus kredito draugijose.

Įvairių pasisavinimų, suklastojimų ir suk
tybių padaryta milionai litų. Jie tų draugi
jų pinigus naudojo ir politiniams tikslams: 
Pav., Mikšis ir Josiukas sąjungos pinigus 
davė ūkininkų sąjungos frakcijai seimo 
rinkimo metu.

Lietuva skęsta vagystėse. Vagystės, va
gystės ir dar kartą vagystės. Vagys sėdi 
viršuj, toki pat vagys, tik žemesnės katego
rijos, sėdi ir visur kitur, kur tik galima pa
sipelnyti Lietuvos darbo masių sąskaitom

Ir toliau:
Ir tautininkai fašistai tik tų vogimus iš- 

kelia aikštėn, kurių darbelių negalima pa
slėpti nuo plačiųjų darbo masių, arba politi
niais sumetimais, kaip kad buvo iškelta, ūki
ninkų sąjungos šeimininkų byla, kad sau 

nepalankius apkaltinti vogimu ir susidaryti
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20 METU PRASLINKUS
Gegužės 31 dieną lygiai 

sukako 20 metų nuo Jutland 
karo laivynų mūšio. Angli
joj imperialistai ir Vokieti
joj fašistai šventė 20 metų 
sukaktuves. Dar ir dabar 
anglai skaito tą mūšį savo 
pergale, o Vokietijos fašis
tai—vokiečių laimėjimu.

Anglija tame mūšyje ne
sunaikino Vokietijos karo 
laivyną, pati daugiau pane
šė nuostolių, bet vokiečiai 
išsigelbėjo dėka tik nakčiai 
—pabėgo į savo prieplau
kas. Vokiečiai daugiau iki 
karo pabaigos nebandė išei
ti į jūras ir stoti mūšin. 
Karo strategai sako, kad 
tai jiems buvo smūgis. 
Dar daugiau, kada Vokieti
ja karo pabaigoj veik visą 
savo laivyną buvo priversta 
atiduoti Anglijai, tat dau
gelis sako, kad ji turėjo iš
eiti į jūras ir priimti gene- 
ralį mūšį.

Vokietija per 25 m. ren
gėsi ant jūrų, kad sunaiki
nus Anglijos karo laivyną. 
Karas prasidėjo, bet ji bu
vo daug silpnesnė, negu 
Anglija, o čia dar Franci jos 
ir Rusijos karo laivynai. 
Vokietijos imperialištai už
ėmė poziciją—naikinti An
glijos karo laivus pagelba 
sijįmarinų, o kada anglai 
bus nusilpninti, tai tada su
pliekti juos mūšyje ir karą 
laimėti. Bet submarinai ne
galėjo nusilpninti Anglijos 
laivyną, nes anglai imperia
listai vis daugiau laivų bū
da vojo. Tada Vokietijos 
admirolai Hipper ir Scheer 
vadovystėje Tirpitzo išdir
bo planus, kad kaip nors 
pagavus dalį. Anglijos karo 
laivyno ir visu Vokietijos 
laivynu užpuolus ant jos, 
sumušus, sunaikinus ir taip 
po dalį sumušti Anglijos ga
lingesnį karo, laivyną. Bet 
argi anglai to prisileis.

Dar daugiau, Vokietijos 
imperialistai nežinojo to, 
kad jų kodas (užsrifuoti be- 
vieliniai telegramai, radio 
pranešimai) ( buvo žinomi 
rusams, anglams, francū- 
zams ir kitiems Vokietijos 
priešams. Dalykas tame: 
karo pradžioje, rugpjūčio 
mėnesį, 1914 metais, rusai 
nuskandino Vokietijos kru- 
serį “Magdeburgą”, Bal
tijos jūrose. Rusų narū
nai apžiūrėjo vokiečių laivą 
jūrų dugne įr ten pas ne
gyvą oficierą rado kodą. 
Jie tas žinias perdavė savo 
talkininkams ir vi$i vokie
čių pagauti pranešimai 
greitai buvo išdėstomi ir ži
nomi jų žygiai. Vokiečiai 
tą jautė, bet nežinojo, kaip 
jų priešai viską sužino.

Jėgos ir Planai
Anglija ir Vokietija pri

kišo Šiaurines jūras minų, 
bet tarpe jų buvo platūs 
praėjimai. Anglija prieš 
Vokietiją laikę 37 šarvuo
čius, 8 šarvuotus kruserius. 
26 lengvus - greitus kruse
rius ir 80 naikintojų. Vo
kietija turėjo 27 šarvuo
čius, jų tarpe 5 šarvuotus 
kruserius, ,11 lengvų kruse- 
rių ir 63 naikintojus. An
glijos buvo 8 karo laivai 
prieš Vokietijos 5.

Iš Švedijos ir Norvegijos 
nuolatos dideliais būriais 
plaukė prekybos laivai į 
Anglija apsaugoti kruserių 
ir naikintojų. Vokietijos

admirolai ir nusprendė pa
baigoj gegužės užpulti tuos 
laivus ir sunaikinti. Bet jie 
jautė, kad artimai gali bū
ti ir dalis galingo Anglijos 
laivyno, todėl nusprendė už
pulti visomis savo jėgomis. 
Nuo Vokietijos karo laivy
no buveinės Kelo kanalo iki 
tų prekybos laivų kelio bu
vo keli šimtai mylių, veik 
tiek pat atstos, kaip nuo 
Anglijos karo laivyno bu
veinės iki Kelo kanalo. Vo
kiečiai žinojo, kad jeigu jie 
taip toli nuplauks nedide
lėmis jėgomis, tai anglai 
sužinoję gali juos pasivyti 
ir sunaikinti pirm, negu jie 
pasieks Kelo kanalą. Todėl 
Vokietijos admirolai nu
sprendė išplaukti visu karo 
laivynu į tą žygį. Jie manė, 
kad vis vien su gera dalimi 
Anglijos karo laivyno susi
tiks, bet jokiame atsitikime 
nemanė susitikti su visu 
Anglijos laivynu. Kad pa
stojus anglų supliektiems 
laivams kelią ir dabaigus 
juos naikinti, tai vokiečiai 
išsiuntė bent 10 submarinų 
į Anglijos pakraščius, kurie 
ten turėjo laukt grįžtančius 
anglų karo laivus ir dabaig- 
ti juos naikinti.

Gegužės 30 dieną Vokie
tija per radio pranešė, sub- 
marinams, kad laivynas iš
plaukia šiaurin, Danijos pa
kraščiu. Anglai pagavo tą. 
žinią ir turėdami vokiečių 
kodą žinojo, ką vokiečiai da
ro. Anglų karo\ laivynas 
trimis kolumnomią iš savo 
vietų išplaukę linkui Jut- 
lando (Danijos pakraščio). 
Iš Rosyth išplaukė admiro
las Beatty su ”6 šarvuotais 
kruseriais, 4 šarvuočiais ir 
kitais karo laivais. Iš Cra- 
marty ir Invernes išplaukė 
antras karo laivų skadro- 
nas; o iš Orkney salų,, Sca- 
pa Flow, Didysis Laivynas 
admirolo Jellicoe vadovys
tėje.

Netikėtas Mūšis
Garlaivis “N. J. Fjord” 

po danų vėliava plaukė ne
toli Jutland Bank. Jį veik 
vienu kartu pamatė vokie
čių žvalginis kruseris ‘“El
bing” ir du naikintojai ir 
anglų greiti kruseriai “Ga
latea” ir “ Phaeton.” Vo
kiečiai ir anglai plaukė ar
tyn laivo ištirti, kas jis per 
vienas. Ir štai vieni ir ki
ti pamatė savo priešus. An
glai paleido bevielinį tele
gramą Beatty laivynui: 
“Matome priešą.” Vokiečiai 
tą pat padarė. Tai buvo 
2:18 vai. po pietų, 31 d. ge
gužės, 1916 metais. Greitai 
kruseriai apsišaudė ir an
glai* pradėjo trauktis linkui 
savo didžiųjų laivų, nes už 
vokiečių kruserių matėsi 
dideli vokiečių laivai.

3:48 valandą po pietų su
sikirto anglų šeši šarvuoti 
kruseriai: “Lion”, “Prince 
Royal,” “Queen Mary,” 
“Tiger”, “New Zealand” ir 
“Indefatigable”, apsupti 
mažesnių kruserių ir nai
kintojų, su penkiais vokie
čių šarvuotais kruseriais 
“Luetzow,” “Derffinger,” 
“Seutlitz,” “Moltke” ir 
“Von der Tann.” Mūšis 
ėjo tarpe Beatty ir Hipper 
jėgų. Mūšį pradėjo ant 
16,500 mastų (15 mylių at
stos). Anglams nesisekė,

nors jie turėjo daugiau lai
vų ir didesnes kanuoles. 
“Indefatigable” ir “Queen 
Mary” greitai nuskendo, 
kiti laivai buvo apkulti. 
Bet tuom kartu Beatty lai
vyno pribuvo dar keturi 
šarvuočiai į pagelbą ir ap
kūlė vokiečius, kurių užsi
liepsnoję laivai pradėjo bėg
ti į pietus prie savo didžiojo 
karo laivyno, Scheer veda
mo. Anglai vijosi, bet pa
matę visą vokiečių karo 
laivyną, pasisuko atgal į 
šiaurės, kad jį užvedus ant 
didžiulio anglų Jellicoe ko
manduojamo laivyno. Vo
kiečiai vijosi. 6:15 vai. va
kare Scheer ir Jellicoe lai
vynai susitiko ir prasidėjo 
mūšis. Bet vokiečiai grei
tai metė ant anglų naikin
tojus su torpedų atakomis, 
išleido savęs užsidengimui 
dūmus ir leidosi bėgti į pie
tus. Už 50 minučių jau 
vokiečiai dingo rūkuose. Ke
li laivai iš abiejų pusių nu
skandinti. Naktis artinosi. 
Anglai nusprendė neleisti 
vokiečiams pabėgti ir savo 
laivais užstojo pakraštį lin
kui Danijos. Anglų buvo 
planas atmesti vokiečius 
toliau į jūras ir išlaikius 
juos per naktį ant rytojaus 
duoti mūšį ir sunaikinti.

Vokiečiai vėl pasirodė, 
jie buvo atstumti nuo kraš
to, jiems ant kelio plaukė 
visas galingas Anglijos lai
vynas, kuris troško vieno— 
nepaleisti vokiečius. Kelis 
kartus vokiečiai naikintojų 
pagelba norėjo prasimušti, 
bet kiekvienu kartu buvo 
priversti trauktis atgal į 
jūras. Plaukė abu laivynai 
į pietus, vokiečių laivynas 
atmestas nuo krašto/ ang
lai, turėdami daugiau lai
vų, didesnėmis kanuolėmis, 
toliau mušančiomis ir grei
tesnius, jautėsi, kad galės 
sunaikinti priešą, kad atėjo 
lauktoji diena, bet jau besi
leidžianti saulė, besibaigian
ti diena neleido jiems pa
leisti savo jėgas darban.

Ir naktį 11:30 valandą 
įvyko tas, ko anglai bijojo, 
o vokiečiai troško. Vokie
čių karo laivynas besinau
dodamas tamsa, (Abu lai
vynai plaukė be šviesų.) 
prasimušė linkui krašto, 
linkui savo tvirtumų. Toje 
pat vietoje, kur 15 minučių 
pirmiau praūžė didysis An
glijos laivynas, ten praūžė 
ir Vokietijos laivynas lin
kui savo namų. Anglijos 
laivynas buvo greitesnis, jis 
plaudamas gretimai vo
kiečių laivyno nakties tam
soje nematė, kad pro jo 
uodegą prasmuko vokiečiai. 
Keletai minučių susidarė 
tokia padėtis, kad anglai 
plaukia priešakyje, o už 5 
mylių jų keliu seka vokie
čiai, kurie paskui pasuko 
linkui savo namų.

Kas Laimėjo
Tai buvo vienatinis dide

lis susitikimas Anglijos ir 
Vokietijos laivynų. Lidell 
Hart sako, kad “laivynai 
praeidami vienas kitą pa
sveikino”, “pasveikinimas” 
buvo baisus ir kruvinas. 
Laivynai susiėjo, atšoko 
vienas nuo kito, vėl susiėjo 
ir vėl atšoko. Hart sako, 
kad pereitame imperialisti
niame kare sausžemio ar
mijų komandieriai-genero- 
lai tankiai vedė baisius mū
šius ten, kur jų valdžios 
nenorėjo mūšių. Mat, ge-

nerolai sėdėjo už šimtų my
lių nuo karo lauko, saugioj 
pozicijoj. Bet jūrų karo 
laivynų komandieriai tan
kiai ir ten vengė mūšių, kur 
jų valdžios to norėjo, mat, ‘ 
admirolai buvo čia pat ant 
karo laivų ir tūli iš jų žuvo 
kartu su jūreiviais. Todėl 
admirolai vengė pavojaus, 
gelbėjo savo kailį.

Naktis išgelbėjo vokie
čius, jų karo laivyną. Ang
lai dar iki 3 vai. ryto vis 
plaukė tiesiai į pietus, mat, 
manė, kad toliau jūroje at
mestas yra vokiečių karo 1 
laivynas. Tik 3 valandą su
prato, kad vokiečiai pro jų 
uodegą prasmuko savo na
mų link. Naktį buvo' daug 
susirėmimų tarpe naikinto
jų, nešė nuostolius abi pu
sės.

Mūšio rezultatai toki: 
Anglija neteko 3 šarvuočių, 5 
3 šarvuotų kruserių, 8 nai
kintojų; viso 14 laivų su 
111,980 tonų įtalpa, 6,084 
oficierių ir jūreivių užmuš
tais, prigėrusiais ir 674 su
žeistais.

Vokietija neteko 1 šar
vuočio, 1 šarvuoto kruse- 
rio, 4 lengvų kruserių ir 5 
naikintojų;’ viso 11 laivų, 
62,333 tonų įtalpos, 2,551 
oficierių ir jūreivių už
muštais, prigėrusiais ir 507 
sužeistais.

Anglija šventė pergalę, 
kad vokiečiai pabėgo ir 
daugiau nedrįso išeiti į jū- • 
ras. Vokietijos imperialis
tai šventė pergalę, kad jie 
daugiau anglų nužudė, dau
giau laivų nuskandino ir 
prasimušė per Anglijos lai
vyną į savo prieplaukas.

Pirmiau ginčijosi, kas 
mųsį laimėjo ir dabar po 
20 mėtų ginčijasi. Sukaktu- 
ves šventė Anglijos impe
rialistai ir Vokietijos fašis
tai. Kaip vieni, taip ir kiti 
vis daugiau būdavo ja karo 
laivų ir rengiasi prie bai
saus naujo karo.

D. M. š.

ŠYPSENOS •

sau “autoritetą.” Tokių bilų metu tautinin
kai fašistai šaukia: žiūrėkit, mes kaltiname 
vagis, mes esame dori!—ir tuo rūpinasi įsi
gyti didesnį sau politinį kapitalą Lietuvos 
darbo masių akyse.

Tuos, kurie kelia aikštėn vagius ir plė
šikus, tuos, kurie kovoja prieš smurtinin
kus, gindami Lietuvos liaudies reikalus, 
tautininkai areštuoja, kalina ir net šau
do!

Geriausias Įrodymas
Kailinių pardavėjas sten

gėsi įkalbėti moteriškei pir
kti kailinius. Tarp kitų pa
gyrimų, jis sako: “Taip, 
tamsta, aš garantuoju, jog 
šie kailiniai pasiūti iš tik
rųjų šeško kailiukų ir jūs 
per metų metus galėsite 
juos dėvėti.”

“Bet daleiskime, kad man 
pasitaikytų tuos kailinius 
sulydyti”, pastebėjo mote
riškė, “kaip į juos vanduo 
paveiks? Ar tas jų nesuga
dins?”

“Tamsta”, atsakė parda
vėjas, “aš turiu tik vieną 
jums atsakymą: Ar jūs ka
da nors girdėjote, kad šeš
kas nešiotųsi lietsargį?”

Vienas Kūnas
Vedus jaunųjų porelė mei

liai pasibučiavo ir jaunoji 
sako:

—Pramik, mes dabar tai 
vienas kūnas ir viena siela.

—Tai gerai, brangioji, aš 
eisiu nupirkti ir dideles ke
lines, kuriose galėsime abu 
sutilpti,—Pranas pasiūlė.

—O, ne, Pranuti, kelines 
tai nešiokim atskirai,—mo
teris atkirto.

Surinko Juodvarnis
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demonstraciją, ir priešinęsi *Lietuvoj Kova Tebeina
Nesenai baigės statybos 

darbininkų streikas, bet ko- 
neturi sustot. Darbinin

kų tarpe nesant tinkamos 
vienybės, streiko laimėji
mai griaunami. Ištisoj eilėj 
privačių statybų Kaune 
samdytojai išmetė iš darbo 
streikavusius darbininkus 
(pav. Šmitas, Trakų gt.), 
o kiti darbininkai atėję pa- 
^siūlė dirbti už 45c. valan
dai. Tuo pasinaudodami, 
antroje gegužės mėn. pusė
je rangovai ir kiti staty
bos samdytojai įteikė fašis
tų valdžiai memorandumą- 
reikalavima numušti ka tik 
pakeltuosius uždarbius dar
bininkams. Statybos darbi
ninkai budėkite!

Kauno miesto valdyba 
pereitą mėnesį vienu tarpu 
išmetė iš darbo 50 inteli
gentų bedarbių. Pastaromis 
dienomis (30. V) ta fašistų 
savivaldybė išmetė iš dar
bo vėl 400 inteligentų be
darbių, mat, esą išbaigti 
skirtieji tam reikalui pini
gai. Taigi išmetama pas
kutinė grupė iš praeitais 
metais rudenį priimtų be
darbių. Praeitą rudenį 
šiuos bedarbius-inteligentus 
fašistų savivaldybė buvo 
pristačius prie sporto rūmų 
esančiam ąžuolyne ąžuolus 
i<iuti. Rovė ir žiemą. Žie
mą fašistai iš bedarbių-in- 
teligentų išbraukė tuos in
teligentus, kurie tėra baigę 
tik keturias klases. Bedar- 
biai-inteligentai, stokite iš
vien su darbininkais-bedar- 
biais kovon del duonos ir 
darbo ir prieš fašizmą!
•Fašistinė miesto savival

dybė mėto iš darbo ir dar-

(Nuo mūsų spec, koresp.)
brolių Kamberių lentpjūvės padarę atentatą 
darbininkai. Mat, darbinin
kai išnaudojimo nebegalėjo 
pakelti ir pamatė, kad tik 
kova ką nors gali duoti. 
Samdytojai lentpjūvius ver
sdavo dirbt 10 ir 11 valan
dų, mokėdavo už valanda 
tik 35 centus. Be to, jokio 
draudimo nėra, per visą 
lentpjūvės veikimą ne vieną 
pjūklai supjaustė, padarė 
invalidų, kompensacijos ar 
pensijos niekas nėra gavęs. 
Sustreikavusieji pareikala
vo mokėti 50c. valandai. 
Savininkai atsisakė. Netru
kus savininkai norėjo išvež
ti lentpjūvėj apdirbtą miš
ko medžiagą, bet streikuo
jantieji neleido. Savininkai, 
žinoma, pasikvietė savo šu- 
nis-policiją. Bet darbinin
kai ir šios neišsigando, me
džiagos nedavė, taip, kad 
policijai beliko tik patarti 
abiem pusėm taikytis. Strei
kuojantieji —160 darbinin
kų laiko apsupę lentpjūvę

Kamberių lentpjūvės dar
bininkai pakartotinai reika
lavo “darbo rūmų”, kad 
duotų salę streikuojančių 
susirinkimui. Pagaliau 27. 
V. vakare salę gavo. Susi
rinkimas aptarė susidariu
sią padėtį: mat, samdytojai, 
3-ris dienas darbininkams 
s t r eikuojant, — norėdami 
juos pagązdinti, paskelbė 
atleidžią visus darbininkus 
(lokautas) ir samdysią ki
tus.

Darbininkų susirinkimas 
nutarė streiką tęsti ir vietų 
neapleisti. 29. V. streikas 
tebesitęsė. 2. VI darbo bir
ža paskyrė 120 darb.-be-

J

Guli nušautas JUOZAS GUSTAITIS, Marijampolės 
apskrityj, Suvalkijoj, kurį Lietuvos fašistai 

pereitą rudenį nužudė.

i bininkus-bedarbius. Iš dir
busių sporto stadijono sta
tybos darbininkų (jie buvo 
sustreikavę statyb. darb. 
streiko metu) 16. V. išmetė 

' 18 žmonių. 19. V.—21 žm.
23. V.—19 žm. Numatoma 
išmesti dar 40. Atsiskaitant 
nusuko po 4-rius btus. Iš

30 V. teprotestavo tik vic- 
' nsfe kitas.

Kartu išmetė iš darbo ir 
entašius iš miesto savi- 

raldybės akmenų tašyklos.
Tuo pačiu metu išmesti iš 

bo darbininkai ir Šer- 
ikšnių gatvėj e,-kurie kasė 

ą—išmesti visi, kurie 
ri mažesnes šeimas. Pa- 

i keliolika su labai dide
lėmis šeimynom.

esti iš darbo viešųjų 
arbų darbininkai ir Jona- 
s gatvėj—kalno kasėjai, 
lę Vilijos krantinę. Tepa- 

keliolika tik su didžiu- 
šeimom (1-ji kategori-

prieš Ve- 
viršinin- 
atentato

liuonos nuovados 
ką Baublį. Šio 
metu buvo nudėtas polici
ninkas Kvalita. Keturi val
stiečiai kaltinami šovę į po- 
lic. Jiems gręsia mirties 
bausmė.

Suimtas nesenai Kazlų- 
Rūdos (Marjampolės apsk.) 
viršaitis neva už priešvals-

Kariuomenes teismas 1936 
m. 26 V. 10 vai. vakare sa
vo sprendimu sugrūdo juos 
ilgiems metams kalėjimam

tų sunk, darbų kalėjimo, 
Gisę Žmudskaitę ir A. Sin
joras—8 metams, Sara Vin- 
geraitė, Jokūbas Perelma- 
nas ir Stasys Sutkevičius— 
po 6 metus, Jauta Taidikai- 
tė, Rachelė Dikaitė, Ribė 
Cechlerytė, Sinda Bakaitė 
ir Juozas Salvestrauskas—

JUOZAS GUSTAITIS guli grabe. Jį Lietuvos fašistai 
nušovė laike valstiečių streiko.

veiklą. Jis volde-

darbių dirbti lentpjūvėj, bet 
šie 3 ir 4. VI dirbti nepra
dėjo. 3. VI lentos iš lentpjū
vės buvo gabenamos 8 po
licininkų apsaugoje. Šie su
areštavo vieną darbininką 
iš naujai paskirtų.

Fašistai terorizuoja:
Gegužės mėnesio gale su

imtieji Kaune darbininkai 
J. Silas, Jasmantas ir dar 
vienas nubausti 1 mėn. ka
lėjimo. Juos suėmė gatvėj. 
Apie 25 V. eidami į dar
bą darbininkai matė išvyks
tant į Suvalkiją 1-ną polici
jos šarvuotį ir 1-ną pilną 
rezervinės policijos automo
bilių. Kratų ir areštų dau
gybė, bet apie juos sunku 
ką sužinoti, nes spaudai 
uždrausta ką nors skelbti, 
ir už mažiausią žinutę laik
raščiai konfiskuojami. 3. 
VI sukonfiskuotas “Lietu
vos Žinių” numeris.

Kauno teismo tardytojas 
—fašistas Žukauskas, žval
gybos padedamas, suėmė ir 
apkaltino 16-ka Veliuonos 
apylinkės valstiečių, esą, jie

tybinę 
marininkas, po 1934 m. 7 
birželio buvo netekęs kapi
tono laipsnio.

19. V. kariuomenės teis
mas Kaune “nuteisė” du 
valstiečiu—Galinaitį ir že
maitį. Teisė slaptai (užda
rom durim). Kaltino spaus
dinus ir platinus priešvals
tybinę literatūrą, šaukian
čią kovon valstiečius. Gali- 
naitis gavo 6 metus kalėji
mo, Žemaitis—4.

Gegužės mėn. gale kariuo
menės teismas Panevėžy j, 
kaip spauda praneša, teis 
“keletą žmonių už gyvento
jų kurstymą”, matyt, vals
tiečius.

Sukišo kalčjiman demon
strantus. 26. V. Kaune ka
riuomenės teismas “teisė” 
1935 m. gegužės 1-os demon
strantus. Pernai metais 
žvalgyba, sužinojus, kad L. 
K. P. šaukia darbininkus 
rinktis demonstruoti Kau
ne prie miesto sodo 12:30 
vai. — išstatė savo būrius 
miesto sode, šalutinėse gat
vėse, kiemuose ir kt. Dar
bininkų susirinko daugybė, 
dvi mergaitės iškėlė rau
donas vėliavas, jas apsupo 
darbininkai ir demonstraci
ja prasidėjo. Tuoj žvalgy
bos pastatytoji policija puo
lė, darbininkai sušuko ke
letą šūkių prieš fašizmą ir 
ėmė gintis. Vieną vėliavą 
žvalgyba atėmė gana grei
tai. Darbininkai grūmėsi, 
gindami vėliavas, kaip fa
šistai kaltina “pavartodami 
net fizinę jėgą”. 15-ka žmo
nių buvo surakinti, o visą 
minią policija išsklaidė. Su
rakintieji buvo sugrūsti į

po 4 metus, Chama Rapš- 
teinaitė ir Ona Ona Stimbu- 
rienė po 1 metus.

Šios dvi pastarosios jau 
paleistos, mat, nuo pernai 
metų ligi teismo jau atsėdė
jo virš metų. Stimburienės 
vyras jau ilgi metai sėdi 
kalėjime, įkištas ilgiems 
metams.

Kariuomenės teismas bu
vo nusprendęs Karpovą iš 
Jonavos valse. įgrūsti ka- 
lėjiman 6-iems metams. 
Apie 27. IV. vyr. tribuno
las šį sprendimą panaikino 
ir bylą grąžino spręsti vėl 
kariuomenės teismui. Kar- 
novas veikęs valstiečių tar
pe. i

Pernai metais Gražiškių 
apylinkėje (Vilkaviškio ap
skrityj) žvalgybininkai val
stiečių sąjūdžio metu buvo 
suareštuodinę daug valstie
čių ir sukišę į Gražiškių 
daboklę ir vežė autobusais. 
Sužinoję valstiečiai apie 100 
žmonių susirinko į Gražiš
kius, nuginklavo policiją, 
atidarė daboklę - areštinę, 
autobusus ir suimtuosius 
paleido. Šiais metais ka
riuomenės teismas septynis 
valstiečius buvo nubaudęs 
nuo 1 ir pusės iki 5 metų 
kalėjimų. Jie padavė ape
liaciją. Vyr. tribunolas pa
siuntė šią bylą dar kartą 
persvarstyti apeliaciniams 
rūmams. Taigi prieš pat 
sekmines šią bylą apeliaci
niai rūmai ir sprendė. Iš 
naujo valstiečiai nubausti 
taip:'” Serg. Eidukaitis—4 
metais, (kariuomenės teis-' 
me buvo baustas 5 mt.), o 
kitiems davė po 3 metus. 
Valstietį Ginterį apel.

Už raudoną vėliavą ka
riuomenės teismas Kaune 
2-VI, nuteisė 18 metų am
žiaus Dobą-Leją Chodosai- 
tę ir 16 m. amž. Mejerį-Be- 
rą Šubą. Jiedu kilę iš Kau
no priemiesčio Viliampolės, 
apkaltinti iškabinę raudo
ną vėliavą prie “Silvos” fa
briko (kojinių), priklausę 
Komunistų Partijai. Šubas 
gavo 4 metus grasos kalėji
mo, o Chodosaitė—1 metus. 
Bet ši bausmė duota sąlygi
niai: iš kalėjimo paleisti, jei 
per penkius metus “nenusi
kals.”

“Lietuvos Aidas” 1936-V- 
26, praneša, kad viešoji po
licija įsitaisanti dar 100 ar
klių ir turėsianti išviso da
bar 200 arklių. Žinoma, ata
tinkamai padidės ir areštuo
tųjų kovotojų skaičius.

Šiaurės Lietuvoj, Šiaulių 
aps., Gruzdžių m. policija 
terorizuoja valstiečius. At
vykus į turgų valstiečiams, 
būrelis iš jų užėjo arbati- 
nėn, policija, matyti juos se
kė, užpuolė vos tik įėjus į 
arbatinę, norėjo padaryt 
kratas. Valstiečiai užprotes
tavo. Policija juos suėmė, 
nusivarė j daboklę, padarė 
kratas ir užrakino. Po kelių 
vai. paleido, mat, nieko ne
buvo rasta. Savo smurtą no-

buvę voldemarininkų sro
vės, nes Petrauskas “siūlė 
Šarkauskui tam tikrus as
menis naujai vyriausybei 
sudaryti, jeigu pavyktų su
kilimas.” Tie siūlomieji as
menys ir bus buvę Volde
maras ir kt. Jiedu spausdi
no Vokietijoje ir atsišauki
mus.

Kiti du—buvę “pavasari
ninkai” (kademų jaunimo 
sąjunga). Šiuo sušaudymu 
nepaprastai pasipiktinę kri
kščionys demokratai. Ben
drai valstiečiai pakaimėje, 
ties Kulautuva ir kt. nepa
prastai įniršę del sušaudy
mu. Valstiečiai sako: “de
šimtys stosime į jų pėdas... 
Ir pamatysite kas bus...”

Marijampolės apskrity ir 
kt. apgulos stovis tebesitę
sia.

Klaipėdos miesto seimelio 
rinkimu rezultatai:

Sąrašas Nr. 1 gavo—1 at
stovą (964 balsus)—social
demokratai.

N r. 2 ir 3—gavo 6 atsto
vus (lietuvių fašistų blokas: 
lietuvių visuomenės sąjunga 
ir namų savininkų sąjunga. 
Šis blokas gavo išviso 3,348 
balsus.

Nr. 4—gavo 1 ats. (598 
balsus) šlegaičio grupė, va-

f.1*

Lietuvos fašistų sužeistas į galvą ir koją GUSTAIČIO SŪNUS. 
Kada tėvas gynė sūnų, fašistai tėvą nušovė.

'“ ' >z--- - —--------

ru-

Suvalkijoj, Lietuvos fašistų sujiei8_tas_ ir perrištas 
guli rinkoj JUOZAS 

vasaros teatrą miesto sode, 
bet demonstruoti jie nenu
stojo: uždainavo Interna
cionalą ir šaukė antifašisti
nius obalsius. Žvalgyba ap
kaltino Abelį Sinorą, kad 
jis davęs ženklą pradėti de
monstraciją. Taigi, 13-ka 
žmonių ir buvo teisiami, ap
kaltinus, kad jie priklausą 
komunistų partijai, rengę

KARČIA USKAITIS.

mai išteisino.
Tą pačią dieną tie rūmai 

nuteisė ir tris brolius Pleč
kaičius—esą, jie laikę ir pla
tinę ūkininkus kurstančius 
atsišaukimus. Pijus Pleč
kaitis išteisintas, Juozas 
Plečkaitis gavo pusantrų 
m. s. d. kalėjimo. Jonas 
Plečkaitis—6 mėnesius. At
sėdėtas laikas užskaitytas.

r ė d a m a pateisint, šiomis 
dienomis policija nubaudė 5 
areštuotųjų po 5-kias paras 
už pasų neturėjimą ir vieną 
už priešinimąsi policijai— 
7 paras arešto.

S u v a 1 kijos darbininkai 
katorgom Virbalio darbi
ninkas Jurgis Steponaitis 
kariuomenės teismo nuteis
tas—12-ka metų, Juozas Rė
vas—šešius metus, Vincas 
Junevičius—8 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo (ka
torgos). Fašistų spauda 
skelbia tokius kaltinimus: 
“Jurgis Steponaitis apy
linkėje organizavo komunis
tinės jaunuomenės kuope
les, miškuose kvietė slaptus 
susirinkimus, parūpino ir 
platino komunistinę, prieš
valstybinę literatūrą. To pa
ties miestelio gyventojas 
Juozas Rėvas įrengė komu
nistinei literatūrai slėpti 
sandėlį ir platino priešvals
tybinę literatūrą. Pajevo
nio valsčiaus gyventojas 
Vincas Junevičius, Stepo
naičio pakurstytas, suorga
nizavo komunistinės jau
nuomenės kuopelę ir ėjo jos 
sekretoriaus pareigas.”

“Yra šalis, kur upės te
ka.. .” Tai Lietuva, jos upė
mis kraujas teka, jos mies
tuose didėja katorgininkų 
būriai, pakilusi liaudis prieš 
fašizmą eina į kalėjimus...

Apie sušaudytus 4 vals
tiečius pasisekė gauti smul
kesnių žinių.

Vienas iš jų yra dalyva
vęs 1920 m. Panemunės ka
reivių sukilime—tai Kazys 
Narkevičius.

Adolfas Petrauskas ir 
Šarkauskas, matyti, bus

din. bepartinių.
Nr. 5 ir 7 gavo 6 atstovus. 

Klaipėdos krašto darbinin
ku ir amatininku susivieni
jimo ir lietuvių darbininkų 
sąjungos blokas (fašistų 
įtakoje ir žinioje) blokas. 
Viso balsų 3,454.

Nr. 6 gavo—1 atstovą 
(478 balsus). Žardininko 
grupė. Žardininkas afišuo
jąs! save komunistu, o ištik- 
ro yra fašistams parsida
vęs renegatas ir darbininkų 
mulkintojas. Jų ten buvo 
visa banda iš senosios “Dar
bo Partijos”: Žardininkas, 
Monieu, Surau ir kt.

N r. 8 gavo—25 atstovus 
(14,601 balsą)—vokiečių fa
šistų “einheitslistes” grupė, 
hitlerininkai.

Lietuviškieji fašistai gi
riasi, tokiu būdu, laimėję 
tris naujas vietas. Dviejų 
fašistų peštynės Klaipėdos 
krašte neretai įtraukia į 
vienų ir kitų fašistų bučių 
darbininkus ir klasiniu at
žvilgiu Klaipėdos darb. yra 
gerokai demoralizuoti.

Baisi žemės ūkio darbi
ninkų padėtis Rytų Lietu
voje. Panevėžio apylinkęs 
darbininkų iki IV-27 jau 
apie 140 buvo išvažiavusių 
į Latviją laukų darbams. Iš 
Utenos apskrities į Latviją 
išvyko 420 darbininkų, o iš 
Ukmergės—net virš 1000. 
Tos žinios iš 29-V. Laikraš
čiai praneša, kad Utenos 
apskričio darbininkai suda
rys didžiausia išvažiavusių
jų nuošimtį. Mat, pasirodo, 
kad toj Lietuvos daly apie 
Alunta, Malėtus, Labanorą, 
Kuktiškes praeitais metais 
lauko darbininkų padėtis ir 
atlyginimai buvo tiesiog el
getiški.

Taigi, šiemet jie leidosi 
kitur laimės jieškoti. Bet, 
kaip jau buvau jūsų laik
raščiui parašęs, Latvijoj jie 
rado tą patį vargą ir badą 
ir dar latvių “budzio” bau
džiavą. Daugeliui teko bėg
ti atgal: parėjo pėsti. Grįžę 
liko visai be darbo. Padėtis 
beviltiška.

Tik kova prieš fašizmą 
dabar jiems beliko. Ir ši ko
va juos išgelbės iš bado.

1934 m. Lietuvos fašistų 
valdžia, padėdama tabako 
sindikatui plėšti liaudį, bu
vo išleidus įstatymą, kuriuo 
uždraudžiamas tabako au-

(Pabaiga 4 pusi.)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
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.

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 svetaine vestuvėms, parems bei organizaciją 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn. N. Y.
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šeštad., Birželio 20, 1936 Puslapis Ketvirtas

LIETUVOJ KOVA TEBEINA

Chester, Pa
Man

Binghamton, N. Y
Kauno priemiesty, Viliam-1met nori įvesti Šaulių Są-

LDS Jaunuoliams Sekasi

Philadelphia, Pa

(Tąsa iš 3 puslapio)

'.AT ginimas kaime: valstietis 
—-.turėjo teisę auginti tik 50 

diegų ir juos užregistruoti 
valse. valdyboj. Taigi, fašis
tai ir tabako fabrikantai ir 

•čia stengėsi gaut kuo dau- 
-»’giau centų iš valstiečių^ 

mat, pritrūkęs tų 50 diegų, 
ųv’valstietis pirks fabrikantų 

^..tabaką, valdžia gaus akcizo 
ir banderolės mokestį, na, o 
valstietis gaus nuodais nu
dažytą tabaką ir tuščią ki
šenę. Lygiai buvo ir su alu- 

. mi. Alaus sindikatas, per 
X J fašistų valdžią, išleido įsta- 

tymą, draudžiantį gaminti 
naminį alų.

Dabar, kai išsiplėtė vals
tiečių kova prieš fašizm’ą— 
tie įstatymai nuėjo vėjais. 
Fašistai apskaičiavo, kad 
panašūs įstatymai tik dar 
labiau sukelia valstiečius ir 

~*~vieną gražią dieną fašis- 
/• »»tai ir sindikatai gali ne tik 

^nebegauti akcizo ir taip 
toliau, bet ir pasijusti pa
imtais už sprando. Taigi, 

I šiomis dienomis valdžia pa- 
r skelbė, kad tabakas vėl leis- 
’ -£a auginti ligi 40 kv. metrų 

sklypuose mieste ir kaime. 
A- ■ Tik miestuose reiksią gauti 

iš savivaldybės leidimą.

sdami namie gamintis fa
šistai 
ma: 
gers, 
šios

turi ir kita išrokavi- 
valstiečiai daugiau 

mažiau kovos. Bet nė 
mizernos priemonės 

neišgelbės fašizmo.

Greit vėl byla. 1935 m. 
spalių mėn. 21 d. žvalgyba 

pole j padarė kratą ir pasi
gyrė radus pas Masą Aro- 
liauskaitę (16 metų amž.) 
net ištisą komunistų litera
tūros sandėlį. Toj literatū
roj ūkininkai buvę kviečia
mi kovot prieš valdžią. Aro- 
liauskaitė ligšiol tebelaiko
ma kalėjime. Šiomis dieno
mis jau esąs jai parašytas 
kaltinamasis aktas, greit 
bylą spręsią apeliaciniai rū
mai. Apeliaciniai rūmai— 
fašistų įstaiga teisti tuos 
politinius savo priešus, ku
riuos negali atiduoti 
lauko ir kariuomenės 
mui.

karo 
teis-

Šiomis dienomis Kaune 
i vyko Lietuvos karo komen
dantų suvažiavimas. Atvy
ko ir krašto aps. ministeris 
pulk. Pirmautas. Tarėsi, ži
noma, ką daryti, kad nebe

pajėgia savo sprendimais iš
naikinti kovotojų prieš fa
šizmą.

Birželio 2 d. prasidėjo 
šaulių būrių vadų suvažia
vimas. Bus svarstomas nau
jas Šaulių Sąjungos Statu
tas. Mat, pernai panaikinus 
Šaulių Sąjungoje vadovy
bės rinkimus ir paskyrus 
jiems vadus—karo komen
dantus—dar fašistai nesi
jaučia esą garantuoti. Šie- 

jungoj galutinai 
diktatūrą.

Fašistų spauda birželio 2 
d. rašo, kad į darbo rūmus, 
nors ir mažai kas tebalsa- 
vęs,- bet patekę net penki 
“kairiosios opozicijos žmo
nės.” Išrinktieji rūmų na
riai dar turėsią būti vidaus 
reikalų ministerio patvir
tinti.
Kaunas. 1936- VI-4.

Westville, Ill
Siunčia Delegatus j Amerikos

Birželio 7 d. SLA 18 kuopa 
išrinko vieną delegatą į Ame
rikos Lietuvių Kongresą, Ūkė- 
sų Kliubas išrinko vieną dele
gatą ir Georgetown Kliubas 
išrinko vieną delegatą. Minė

ti delegatai yra išrinkti ir į 
SLA seimą. Taigi, šitie de
legatai Kongrese varde West
ville ir Georgetown lietuvių 
pareikš protesto balsą prieš 
Smetonos kruvina valdžia ir 
už atsteigimą Lietuvoje lais
vės ir demokratinės tvarkos.

18 Kuopos Narys.

Atsilankius j Springfield

Gegužės 30 d. man toko ap
silankyt Springfield, Ill., pas 
savo senus draugus, su ku
riais teko gyvent ir darbuotis 
nuo 1923 m. iki 1929 m. Ge
gužės 31 d. su draugu Sen
kum nuvykome į SLA 275 kp. 
pikniką, kad patyrus, ar mi
nėta kuopa išrinko delegatus į 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Jie man pasakė, kad 275 kp. 
išrinko 5 delegatus į SLA sei
mą, taipgi 158 kp. Išrinko 4 
delegatus. Jie visi sutinka 
dalyvauti ir Lietuvių Kongre
se, kuris įvyks Clevelande 
birželio 20 ir 21 dd., tiktai 
skundėsi del finansų. Jų kuo
pos paskyrė d ei galams tik po 
$14. Bet LDS ir ALDLD 
draugai rūpinasi, kad sukel
ti finansų, 
tai galėtų dalyvauti 
grėsė, 
bas.

t LDS
rūpinasi,

idant tie delega- 
ir Kon- 

Tai labai geras dar-

Teko 
buvusių 
kištų, 
“kairiųjų” grupė
Springfielde. “Aš

kalbėtis su vienu iš 
ekstra kairiųjų troc- 

Jis man pareiškė, kad 
susmuko 
oako jis,

“grįžau prie Trečiojo Interna
cionalo nustatytos linijos. 
Apie trockistus nė kalbėti ne
noriu.” Aš jį pasveikinau ir 
pasakiau, kad labai teisingai 
pasielgė.

Springfielde Buvęs.

čia yra sunkus darbininkų 
gyvenimas, nes darbininkai 
neorganizuoti. Darbdaviai su 
jais elgiasi taip, kaip jiems 
(darbdaviams) patinka.

Čia vasario 20 d. įsisteigė 
Garment kompanijos dirbtuvė, 
siuvykla. Ji randasi tarpe 
12th St. ir Chestnut St. Dir
ba apie 137 merginų ir mote
rų. Dirba nuo štukų. Uždir
ba nuo $3 iki $7 į savaitę. 
Reiškia, kad išsilavinusios ir 
greitai dirbančios siuvėjos už
dirba nuo 7 iki 15c į valandą, 
arba nuo 56 centų iki $1.20 į 
dieną!

Tai yra neapsakomas dar
bininkių išnaudojimas. O bo
seliai veikia kartu su miesto 
valdyba, idant ncprileidus 
siuvėjų prie susiorganizavimo. 
Kaip greitai boseliai suuodžia 
atsilankantį unijos veikėją, 
taip greitai pasišaukia miesto 
policiją, kad išgąsdinus neor
ganizuotas darbininkes.

Be to, jie turi iš tų pačių 
siuvėjų, geriau apmokamų, 
šnipinėtojų, kurios išduoda 
jiems nužiūrimas darbininkes.

Tas atleidžia iš darbo. Antra, 
boseliai susišaukia siuvėjas ir 
bando joms įkalbėti, kad uni
jos. organizatoriai jas apgau
dinėja ir taip toliau.

Dirba šioj dirbtuvėj ir lie
tuvių moterų. Jos turėtų at
kreipi daugiau atydos prieš 
išnaudojimą. Reikia kovoti 
už teisingesnį pragyvenimą.

LDS jaunuoliai—tai būrys 
entuziastų. Nesenai jie pradė
jo praktikuoti beisbolės žaidi
mą. 16 d. birželio jie jau lo
šė su Brown Bombers jauktu. 
LDS jaunuoliai supliekė anuos 
16 punktų prieš 7. Valio, LDS!

Jaunuoliai, dalyvavę vaidi
nime'ir dainavime dramoje 
“Iš Meilės”, mūs mieste ir Ro
di esteryje, ketina palaikyti 
chorą. Ateinantį pirmadienį, 
22 d. birželio, savame mitinge 
jie šį klausimą nuodugniai 
svarstys ir darys planus. Į sa
vo mitingą jie kviečia ne tik 
savo kuopos narius, bet ir tuos, 
kurie tik nori dainuoti.

Jaunuoliai jau nusprendė 
suorganizuot važiuotojus į 
“Laisvės” pikniką, Brooklync, 
4 d. liepos. Tam tikslui jie 
pasamdė didžiulį busą ir jau 
renka pasižadančius važiuoti. 
Kelionė į abi pusi bus $4.50. 
Išvažiuos anksti rytą 4 d. lie

pos, o sugrįš vakare 5 d. lie-fr 
pos. Užsirašyt galima pas: Al. 
Marciušką, Stanley žvirblį, AI 
Kaminską ir Jeanette Sastem.

Birželio 28 d. įvyks jaunuo
lių i š v a ž i a v i mas-piknikas 
žvirblio farmoj. šiame išva
žiavime jie ruošia turėt dau-^ 
gelį žaislų, šokius ir pietus. Vi
sus automobilistus prašo at
vykti su pilnais vežimais žmo
nių, o neturinčius automobilių 
—susižinoti su turinčiais ir ne
pasilikti namie.

“Į Kolonijų Draugus ir 
Drauges!” Delei pagarsinimo. 
“Laisvėje” No. 140 ir 141 til
po pagarsinta masinis susirin
kimas, kuris buvo šauktas ant 
23 d. birželio delei “Laisvės” 
pikniko įžangos tikietukų pla
tinimo. Tai buvo padaryta 
klaida datoj. Susirinkimas 
įvyko 16 d. birželio, o 23 d. 
birželio neįvyks minėtas susi
rinkimas. Atsiprašau. A.J.S.

Naziy Policijos Galva
BERLYNAS. — Hitlerisr^ 

paskyrė Heinrichą Himmle- 
rį vyriausiu galva viešosios 
ir slaptosios policijos. Him
mler iki šiol buvo koman- 
dierius nazių specialių sar- 
gų, juodųjų.

WMFNB

Didžiausias Lietuviy Piknikas
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Rengia Bostono Apielinkės Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų Apskričiai “Laisvės” ir Kitos Darbininkiškos Spaudos Naudai

s

u

5
y

&
U

V.

Dovanom
.1

July
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Maynard, Mass
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Aido Choras iš Worcester, Mass., kuris dalyvaus šio pikniko programoje.

$50 1-ma dovana

Iš anksto įsigykite bilietus

Pradžia 10 valandą ryte

Šokiams grieš 6 kavalkų orkestrą. Gražus ežeras pasimaudymui.
Programa bus iš dainų ir prakalbų. Dalyvaus visi geriausieji Bostono apielinkės chorai. Rojus Mizara, “Laisvės” redaktorius 

sakys prakalbą. Jis jau bus grįžęs iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clevelande, aiškins apie konrgeso tarimus
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Jieškomi Bendrovės Nariai

NAMŲ ANTRAŠAS
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Dr. Herman Mendlowitz
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Naktinė Vakarienė
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A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

mai- 
susivie- 

didesnio 
daugiau

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

vargšus ūkinin

lė, o bosai to nesilaikė ir dar
bininkai tegaudavo tiek, kiek 
ant kontrakto dirbdami uždir
bo (žemiau nuskirtos skalės). 
Pasekmės to streiko man neži
nomos. Bet vienas dalykas aiš
ku, tai tas, kad kompanijos su
tartis laužo taip greit, kaip jas 
padaro.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., i 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

Budavoju naujus ir taisau se 
nūs namus. Moderniškai pada 

rau krautuvėm frontus.

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

kopūstai ir kitos
žeme sumaišy-

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius

PRADŽIA 12-tą VAL 
DIENĄ

Nežiūrint 
džiuginimų, 
siams dar toli ta valanda, ka
da mus vėl pašauks prie dar
bo, giliai po uola.

Anthracite Memorandum

rabinas 
negelbėjo

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iŠ 
Brooklyno oktetas Aidbalsai.
Svečių b irs iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Karų 
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.

Na, tai kas gali sakyti, kad 
kunigai ne biznieriai? Tai pir
mas ir gudrus atsitikimas šio
je apielinkėje, kad taip 
šytų tikėjimų, kunigai 
nytų už sudarymų 
tinklo del pagavimo 
dolerių.

Gerai žinoma, kad 
ir minist’eris mišių 
laikyti, bet į rinkimo aukų ko 
miteta įleisti. Tai gudrybė.

Požeminis.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street *

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių- kitokių

Užu- 
iš Stakliš- 

taipgi ir po- 
ir policijai ji

Miestelis Duryea labai ken
čia nuo požeminių vagių, ku
rie išrausia anglį ir paleidžia 
žemyn viršų su budinkais ir 
gatvėmis. Tas sudaro terorą 
gyventojam, sykiu nuostolius, 
kaip žmonėms, taip ir mieste
liui. Po tuo miesteliu rausiasi 
trys kompanijos ir miestelis 
jas apskundė teisman. Teis
man pašaukti trys superinten
dentai pas teisėją Coughlin 
Wilkes Banių teisme. Išklausi
nėjęs teisėjas skundiką, pareiš
kė: “Neužtenka prirodymų, 
kas kaltas.” Taip tatai per 
akis teisėjai gina baronų rei
kalus.

ŠTAI
PROGRAMA

Rašykite svetainės adresu 
Lithuanian National Associa
tion, Inc., 315-17 Clinton St. 
Binghamton, N. Y.

S. Jasilionis/ sekr

Vaizdas iš Lietuvos, Suvalkijoj, laike valstiečių streiko pereitų rudenį 
Paveiksle toliau matosi, kaip sužeistus valstiečius deda į autobusų.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbi 
Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sujungęs Antras Apskritys ir 

Nacionalis Lietuviu Darbininkę Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

Liet. Tautinė Bendrovė įkur
ta 1913 metais tikslu įsigyti 
nuosavą lietuvių svetainę, par
davinėjo akcijas (Šerus), šie
met, minėdama 20 metų sve
tainės įsigijimo jubilėjų, nu
tarė išmokėti savo nariams pir
mus dividendus—po du dole
riu nuo sero. Dalis narių yra 
išvažinėjusių į kitus miestus ir 
negalima susisiekti; neturime

Veik tuo pat laiku (gegu 
žės mėn.) nusišovė Kaišiado

rių antstolis Kirkliauskas. Nu
sišovė savo namuose. Liko 
žmona su mažais vaikais. Sa
koma, nusižudymo priežastis 
—išeikvojimas valdiškų pini-

Birželio 3 d., 1936, Scran- 
tone susirinko apielinkės an- 
gliakasyklų miestelių Vaizbos 
Butų viršininkai ir kitų biznių 
įstaigų atstovai apkalbėjimui, 
kaip pakelt anglies biznį, kaip 
čia darbininkams padaugint 
darbų. Skaitytas memoran
dumas. Na, ir kąs ten nę-

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newark®, 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., į kalną po kairei ir vii 
po kairei iki parko.

Antra saužudystė Kaišiado
rių miestelyj, tai 15-kos metų 
berniukas. Priežastis jo nu
sižudymo tokia: jis apsivogė; 
išėjus jo vagystei aikštėn, vi
si jo draugai jį pradėjo vagim 
vadint ir kur sutikdami juok
tis iš jo. Jis to ilgai negalė
jo panešt ir, pasigriebęs di
delį peilį, suvarė sau krūtinėn.
Negirdėtai Dideli Ledai 
Sunaikino Javus

Waterburio Apielinkiai

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo 
tos degtines, vynai

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

. žmonėmis.

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.

Šokiams Visų Dienų Gros—Orkestrą 
Bus Duodama Dovanos prie Įžangos. 
Dainuos Sietyno, Aido ir Pirmyn Chorai.

Taipgi 'BuiTĮVairių Žaislų. S.

Pradėjo Pumpuoti Vandenį

Po ilgo laiko kasdieninio 
baronų plepėjimo apie pum- 
pavimą užsemtų mainų, galų 
gale, tikrai jau viena pumpa 
veikia Pittstono apielinkėj, 
Kehoe and Berge kasyklose.

Pagal pranešimą, šioj apie
linkėj esą 10,000,000,000 ga
lionų vandens mainose. Pa
gal planą, dar bus pastatytos 
aštuonios pumpos to darbo at
likimui, bet jų dar tebelaukia
ma ateinant, nors jau ir senai 
“atėjusios.” Skelbiama, kad 
ta jau dirbanti pumpa išme
tanti 4,000 galionų vandens 
per minutę, bet remiantis tuo, 
ant ko ir kaip ji įtaisyta, ma
no supratimu ir žinojimu, ro
dos, kad tai melas, kad greit 
vanduo bus

Tada 
r nusi- 

karpė ausis, — ir vis dar ne
miršta... Ant galo ji paėmė 
kirvį ir kaip ten pati sau smo
gė ašmenim galvon ir parpuo
lė, visa kraujuose paplūdus. 
Skamba, kai kokia pasaka, bet 
tai tikrenybė,—ji pati taip iš
pasakojo prieš mirsiant.

Kadangi jos stubelė atski
rai nuo kitų kolonijų, tai gal 
niekas nebūtų ją dar gyvą už
ėjęs, jei ne jos paršelis. Jai 
begulint kraujuose, įsibriovė 
stubon paršas ir, radęs ant 
aslos kraujų, pradėjo laižyt

(Nuo mūsų korespondento)

UŽUGUOSTIS, Trakų apskr. 
—Šis Trakų (Kaišiadorių) ap
skrities kampelis jau gerokai 
pagarsėjo baisiomis žmogžu
dystėmis, o pastaruoju laiku 
—-saužudystėmis. Esu prane
šę jūsų laikraščiui pereitą va
sarą, kaip Aleksius Budra 
(Jezno valsčiuj) kirviu suka
pojo savo žentą mokytoją 
Paulionį ir sužeidė savo duk
terį; rudenį Aitulionių kaime 
bernas kirviu užmušė savo 
gaspadorių Dunojų, kad pas
kiau laisvai vesti romansą su 
Dunojiene; žiemos laiku prie

jos paršelis 
įėjęs stubon 
jau vos gyvą

Greitai parvežta 
guosčio kunigas ir 
kių gydytojas, 
licija. Kunigui 
dar pajėgė šią savo tragediją 
išpasakot. O jei būtų ji nu
mirus niekam nematant, tai 
tikrai būtų manyta, kad kas 
ją nužudė del pinigų. Vežant 
ją Alytun ligoninėn, kelyje 
numirė. Čia tai didelio tam
sumo ir godumo pasekmės.
Nusižudė

Kaišiadorių
Antstolis

Šis susirinkimas (konferen
cija) nors nemato greitų ga
limybių viską sutvarkyti pagal 
savo norą ir greit priversti 
įdėtą dolerį atnešti kitą, vie
nok padarė programą, pagal 
kurią bandys šią industriją pa
statyti ant kojų.

Atsižvelgiant į Jkapitalisti- 
nės sistemos puvimą, geriau
sias tiems ponams patarimas 
yra, kad padėti tokius neišri
šamus klausimus į šalį, kol 
įsisteigs liaudies fronto val
džia, kuri juos gerokai apta
šys, o sovietinė valdžia juos 
reikiamai nutekins naudoji
mui. Bet tada — atleiskite — 
kasyklos priklausys kasėjams 
—šaliai, o ne dolerių gaudy
to j ams-baronams.

Kingston® “Šventadienis”

Nesenai čia po Kingston an
glies kompanijos vienas loka- 
las sustreikavo (“užšventė”). 
Priežastis šventės tame, kad 
darbininkų buvo susitarta su 
bosais, kad kontraktiniams ne
padarant dieninio uždarbio, 
būtų užmokėta to lokalo pri- 
pažiuU Jygnąąlįnę dienos .ąfcą-

adresų. Todėl pajieškome per 
laikraštį ir prašome atsišauk
ti: Steve Malinauskas (gyve
nęs Detroit), Joseph Neurb- 
nis, S. J. Pempė, Jos. Razo- 
nes, Stanislovas šimoliunas 
(gyvenęs Philadelphia), Chas 
Seasberg, E. Staneslaws, John 
Stasvečius, Joseph Strikol, Jo
seph Debesis ir Adolph Debe- 
siunas.

Griauja Miestą, Bet Grioviko 
“Nėra”

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavoj am na
mus iš vidaus ir iš lauko

Aukštadvario sūnus kirviu už
mušė savo tėvą Podlipailą, ir 
pereitą žiemą Dukurnonių 
kaime tapo užmuštas ir eže
ran po ledu pakištas Vincas 
Tamaševičius. Vis tai vienų 
metų laike.

Dabar gi štai kokios saužu- 
dystės papildė?? ^Vlikonių 
kaime, netoli Užuguosčio, gy
veno neturtinga sena mergi
na židonytė. Turėjo tik vie
ną hektarą žemės. Nesenai 
ji nuvedė Stakliškių miestelin 
savo karvutę ir ją pardavė už 
80 litų. Vietiniai kaimynai, 
sužinoję už kiek ji savo kar
vę pardavė, juokėsi iš jos, kad 
ji labai papigino,—veik per 
pusę mažiau paėmė, kiek ji 
buvo verta, židonytė del to 
labai susikrimto; nubėgo 
Stakliškėn atsiimt karvę, bet 
žydas, kuris nupirko, karvės 
negrąžino. Tada minėta sen
mergė norėjo įšokt šulinin 
Stakliškių miestelyj, bet žmo
nės jos prie to neprileido.

Parėjus namo, ji pradėjo 
galvot, kaip čia sau pasidaryt 
galą del tų kelių desėtkų li
tų! Ir sugalvojo. Užsidegė 
“šventintą” žvakę, paėmė kry
želį, pastatė ant aslos ir pa
ėmus peilį pradėjo badyt sau 
krūtinėn. Kadangi peilis men
kas ir neaštrus, tai ji, nors 14 
skylių pasidarė savo krūtinėj,

surašyta, neapibudinta! Pa
sirodo, kad ši anglies industri
ja surakinta retežiuose per 
kompeticiją, geležinkelius, 
operavimo kaštus, o vyriausiai 
“augštomis” darbininkų algo
mis. >

inančios ir greitos pasekmes, 
s j Dr. Zins gydyrhuf Krau- 

, r Nervų Ligų, Slogų ir 
‘ Hų, Abelno Nusilpi- 

■>mimo, Skilvio ir 
orrhoidų be Kitų 

ijimo Nesveikutnuj alpo 
r nesmagumo priei -čių. 

i, Sciatic®,

visų šnekų ii 
mūsų angliaka

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

Skriaudžia 
kus ne tik mūsų valdžia, bet 
ir pati gamta. Nusiminę 
nės laukia dar sunkesnių 
tų, negu pereiti buvo.

Kaip plačiai šitie ledai 
dar nespėjau sužinot.

Nuskriaustas

MEDTCINOS DAKTARAS 
15. I5DGDASAROFF 

200 Second Avenue 
tarpe 12th Ir JSth St»., N. Y. C.

Gydo odoi« kraujo. nPslčs— 
šlapinimosi

Vai.: nuo 10^80-8; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tel. i Algonquin 4-8M4

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

vis dar nemirė.
paėmė žirkles 

ausis, — ir vis 
..Ant galo ji

Kunigų Frontas už Malonės 
Kūną

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS * 
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Rašant man šias žineles, tai 
yra 2 d. birželio, po kelių 
karštų dienų, iš pietvakarių 
pusės greitai kilo tamsiai ru
das debesys. Buvo 2-ra va
landa po pietų. Pasidarė la
bai tamsu, pradėjo smarkiai 
graudėt ir krist tokie dideli 
ledai, kokių žmonės dar nesą 
matę. . . . Suskambėjo langij 
stiklai ir pasipylė veik kiau
šinio didumo ledai stubon per 
išmuštus langus. Vaikai pra
dėjo klykt nesavais balsais; 
pasidarė tikra panika. ... Ir 
suaugusius šiurpas papurtė.... 
Krito tie ledai tik kelias mi
liutas, bet priklojo pusėtinai 
storą eilę ant žemės; vhnduo 
sunešdinėjo į duobes, klonius 

buvo stora ei- 
Perėjus šitai 

greit nubėgau 
pasižiūrėt. Na- 
iš pietų pusės 
Medžių šakos

Maloney buvo nepasitenki
nusių UMWA narių grupės 
vadas ir vadovavo sutvertai 
(jau mirusiai) naujai unijai. 
Jį, kaip ir kitus tuo tarpu, 
nužudė-piktadartai. Jis jau pa
laidotas ir labai iškilmingai, 
labai katalikiškai. Kada jis 
buvo gyvas, jis buvo angliaka
sių; kada jis mirė—“kidnepijo” 
kunigai. Kelta iškilmingos ir 
brangios šermenys. Manyta, kad 
šv. Marės parapijos kun. Cur
ran—toks geraširdis, nes jis 
buvo Maloney dvasinis patarė
jas ir mainierių reikalų vedi
me sandraugas, ir jo bažnyčia 
atidavė jam paskutinį patar
navimą. Bet apsirikta: kuni
gai nei už vieną ‘‘dūšią” pote
rių nekalba ir už šią nekalbė
jo. Tiesa, laidotuves iškėlė 
ant “trosto”. Mat, jų gerai ži
nota, kad Maloney turėjo pa
sekėjų daugelio tautų tarpe ir 
numanė, kadįšermenų išlaidos 
bus apmokėtos daugeriopai. 
Tam tikslui sutvertas liko ko
mitetas iš trijų kunigų: katali
kų, prdtestonų ir žydų ir pa
skelbta simpatikam siųsti au
kas. Tb pasekme surinkta net 
keli tūkstančiai dol.

ir ravus. Ten 
lė baisių ledų, 
katastrofai, aš 
prie bažnyčios 
gi visi langai 
išdaužyti. . . . 
nulaužytos ir po visur išnešio
tos; po medžiais daug užmuš- 

kurie buvo juo- 
Keno buvo lau- 
žąsys ar vištos 
užmušė. Gyvu- 
apdaužė. O la-

i javam. Ka-

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

valandą.

tų paukštelių, 
se pasislėpę, 
kuose antys, 

■—visas ledai 
liūs skaudžiai . 
biausiai pakenkė 
dangi šiemet pavasaris anks
tyvas, tai rugiai jau buvo iš
plaukę; nors buvo gegužės 
mėnuo sausas, bet vasarojus 
neblogai atrodė, bet po šitų 
ledų rugiai panašūs į kokį jo
valą; bulvės 
daržovės su

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po Šermenų pi^tų. 
Teikiam nemokamai veliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Smigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Pat 
Kreip 
jo, Od .r 
Chroniškų Sk 
m o, Nervų 
Žarnų L ‘ 
Laukan 
skausmo 
Gydoma Strėnų Gėlimas, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, 
Reumati§ki keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligM, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasrt-> 
tikimai pasiklauskite manęk, ir jtt®u 
nesveikumas bus jums išaiskiptas. /

Mano Išlygos Yra Prieiname
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai y 
bandymai, X-spinduliai, Serumų / 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI* 

Dr.LZINS-

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS į 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1518

juos. Išsikruvinęs visą snu 
kį išėjo lauk, čia vienas kai 
mynas, eidamas pro šalį, pa 
matė kruviną paršą, ėjo stu 
bon pasakyt šeimininkei 

susižeidęs.
Ži donytę

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

ves> 
grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
^sudarau su 
B amerikoniškais. 
B Reikalui esant 
B r padidinu to
lu <io dydžio, ko- 
W kio pageidauja- 
” ma. Taipgi at- 

maliavoju Įvai
riom spalvom.

JONAS 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



ĮVAIRUMAI
Žeme ir Jos Istorija

Seniau buvo daug pasakų, 
tūli žmonės manė, kad žemė 
paploksti, to mokino tikėji
mas ir kitaip mąstančius 
net žu3ė. Vėliau buvo žmo
nių, kurie manė, kad žemė 
plaukioja ant vandens, o in- 
dusų fyirpe buvo pasaka, 
kad žejnę laiko ant savo nu
garų keturi drambliai, o jie 
stovi £nt milžiniškos tu ries 
nugar&s, bet ant ko stovi 
turlė—‘-tai dievo galybė. Da
bar mokslas gerai yra išty
ręs ne tik žemę, bet ir kitas 
planetas; Mokslas tiek 
praktiškai apskaitliavęs že
mės kelionę, kad išskait- 
liuojaynet minutes saulės, 
mėnulio užtemimo ir vietą.

Papai mokslą, žemė apie 2 
milisndai metų atgal buvo 
degjlrįi planeta, savo rūšies 
nraza; saulė. 300 miliomi 

___ *•------------------------ 

STASYS VEIVERYS, šaulys, iš Paviemunio kaimo, 
Marijampolės apskričio, kurį nušovė pereitų metų 
valstiečių streiko metu jo pusbrolis policininkas
Degutis. Stasys Veiverys stojo streikuojančių 

valstiečių pusėn išvien su kitais streiko vadais.

Suvalkijoj, guli fašistų sužeistas MACIS KAZ
LAUSKAS. Prie jo verkia Macio žmona.

metų atgal atsirado ant že
mės pirmoji gyvybė, o apie 
300,000 metų atgal ir pir
mieji žmonės.

Žemė sukasi pati apie sa
ve ir tą atlieka į 24 valan
das, kas sudaro ant jos įvai
rių vietų dieną ir naktį. Že
mė aplinkui saulę atlieka 
kelionę į metus laiko, 365 ir 
ketvirtadalį paros.

Žemė ties ekvatoriaus 
juosta aplinkui turi 12,757 
kilometrus.

Žemės viduje yra kelių 
tūkstančių laipsnių karštis. 
Žemės planetą apsupa, kaip 
kokis lukštas, 100 kilometrų 
storumo—kietas sluogsnis. 
Po šiuomi sluogsniu yra ki
tas apie 1,700 kilometrų ak
menų sluogsnis, o viduje 
3,740 kilometrų diametriš- 
kai verdanti geležis ir kiti 
metalai.

Planetos
Devynios planetos sukasi 

aplinkui saulę, tokioje tvar
koje: Merkuras, Venus, Že
mė, Marsas, Jupiteris, Sa
turnas, Uranius, Neptūnas 
ir Plutonas.

Artimiausia planeta yra 
prie saulės Merkuras, kuris 
apsisuka į 88 dienas aplin
kui saulę. Venus į 225 die
nas, žemė į metus, Plutonas 
į 250 žemiškų metų.

Marsas yra panašus į že
mę ir mokslininkai jį ge
riausiai mato, tam tikrais 
laikais. Mokslas mano, kad 
ant jo yra gyvybė.

Saturnas 95 kartus dides
nis už žemę. Jis aplinkui 
saulę apkeliauja į 29 žemiš
kus metus. Viena iš skais
čiųjų planetų. Aplinkui jį 
keliauja daug mažesnių san- 
keleivių.

Jupiteris yra viena iš di
džiausių planetų. Jis 318 
kartų didesnis už žemę ir 
yra 7 kartus toliau nuo sau
lės. Kelionę aplinkųj saulę 
atlieka į 12 žemiškų metų.

Kas Yra Kometos?
Tikinčius žmones kunigai 

tankiai baugina atsiradimu 
kometos (žvaigždės su uo
dega). Tikrumoje, jos yra 
paprasti dangiški kūnai. 
Mokslas ištyrė, kad kome
tos uodega susidarius iš 
daugelio kietų kūnų—akme
nų. Visada uodega yra į 
saulės pusę, nes saulės spin
duliai tuos kūnus apšviečia. 
Kometos nesudaro jokio 
stebuklo ir pavojaus. Jeigu 
kometa ar jos uodega susi
tiktų su žeme ir susikaltų, 
tai nesudarytų jokios katas
trofos, nes kometų akmenai 
nėra dideli. Tik pasirodytų 
didelis ‘^žvaigždžių puoli
mas.”

Kas Yra žvaigždžių 
Puolimas?

Aiškią naktį, ypatingai 
rugpjūčio mėnesį, mes gali
me matyti “puolančias 
žvaigždes.” Bet žvaigždės 
nepuola, tūlos iš jų yra 
daug didesnės už mūsų že
mę ir puldamos ją sunaikin
tų.

“Puolančios ž v a i gždės” 
yra paprasti nedideli mete
orai, atskalos. Tokių atska
lų yra daug dausose tarp 
dangiškų kūnų. Kada tie 
akmenai patenka į sukan
čiosios žemės atmosferą, jie 
oro spaudžiami užsidega ir 
sudega. Krisdami jie per 
orą sudaro šviesią juostą, tą 
žmonės ir vadina “puolan
čiomis žvaigždėmis.” Tan
kiai tos “puolančios žvaigž
dės” sudega ore, visai nepa
siekdamos žemės, o kaip ka
da vienur, kitur nukrinta 
nedideli meteorai.

Hudson, Mass.
Birželio 7 d. įvyko spaudos 

metinio pikniko gaspadorių 
susirinkimas. Vienas iš svar
biausių punktų buvo apkalbė
ta, kaip būtų galima geriausia 
publika patenkint valgiais, 
gėrimu ir geru programų be 
jokių didelių trukumų?

Sumanymas priimtas vien
balsiai, kad visas biznis būtų 
praplėstas į daugelį vietų, ne

Didžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyne
— . ■. ' -       - ■ Tai ■ ■ =

‘Laisvės’ Piknikas
Bus Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., 

Ir Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Birutės Ramoškiutės.

Piknikas bus 4 d. liepos-Fourth of July
Čia bus išduotas raportas iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clev y 

landė, atsteigimui demokratinės santvarkos Lietuvoje.PIKNIKAS BUS ULMER PARKE 
didžiausiam parke Brooklyn gale avenue

paisant, kiek darbininkų rei
kės. Tą turės parūpint visos 
kitos kolonijos.

Nutarta visus užsakymus at
iduoti tiems biznieriams, ku
rie apsiėmė išpildyt pilnai ir 
su geru patarnavimu.

Išrinkta komisija iš draugų 
J. Grigo ir S. Kukausko, pa
rinkimui garsinimų iš biznie
rių. Darbas jau pradėtas su 
gerom pasekmėm. Biznieriai, 
kurie turėjo savo biznius pa
sigarsinę programos knygutėj 

pereitais metais—šiemet be 
jokių komentarų atsinaujina 
garsinimus. Nemažai gauta ir 
naujų biznierių garsinimų. 
Tas parodo, kad biznieriai 
glaudžiasi sykiu su darbinin
kais.

Tik i etų platinimas šiemet 
eina labai gerai, nors bedarbė 
labai didelė, bet draugės ir 
draugai, kurie turi tikietus 
pasiėmę platinti, visas kliūtis 
nugali.

Vienas iš Gaspadorių.

r

Mėnulis
Mėnulis yra žemės san- 

keleivis. Jis yra 50 kartų 
mažesnis už žemę ir keliau- 
| apie ją. Nuo žemės lin

ini mėnulio yra 384,400 ki- 
ometrai (252,000 mylių), 
lis užšalės, gyvenimo nėra, 
rer didelius astronomiškus 
'.iūfronus ant jo mato kal
nus, buvusių vulkanų sky- 
W Senai mokslininkai su- 

a galvą, kaip pasiekti ji ir 
vilkti mokslo tyrimus, bet 

-1 kas tas viskas dar ne- 
pasekmių. Ateityje 

Jgmuojama tam tikrų ga- 
įngtj raketų pasiekti mėnu

lį. * W
v \ Saulė

Saulė deganti apvali ma
li^ Saulė diametriškai turi

864,100 mylių, 1,300 kartų 
didesnė už žemę ir 330,000 
kartų sunkesnė. Tarpe sau
lės ir žemės yra 150 milio- 
nų kilometrų (92,900,000 
mylių). Jeigu būtų gelžke- 
lio bėgiai, tai traukinys, da
rantis po 60 mylių į valan
dą, važiuodamas dieną ir 
naktį, tik per 175 metus pa
siektų saulę, išvykęs nuo že
mės.

Saulės spinduliai žemę pa
siekia į 499 sekundas. Sau
lės karštis yra ant jos pa
viršiaus 6,500 laipsnių, o vi
duje didesnis. Saulė teikia 
šviesą, šilumą, gyvybę. Jei
gu užgestų saulė, tai išnyk
tų visas gyvenimas ir ant 
žemės. Senovėje daugelis 
žmonių saulę laikė už dievą, 
jai meldėsi.

žvaigždės
žvaigždės yra degančios, 

kaip ir saulė. Tūlos iš jų 
daug didesnės už saulę ir 
turi savo sistemas. Astro
nomai suranda, kad dangiš
kose dausose vra apie 30 mi- 
lionų Žvaigždžiu. Jos ne vi
sos vienodo dydžio. Tik da
lį žvaigždžių galima matyti 
paprasta neapginkluota aki
mi. Tik per didelius žiūro
nus jas visas galima maty
ti. Žvaigždės yra labai toli 
nuo mūsų žemės ir saulės. 
Pati artimiausia prie že
mės žvaigždė yra “Proksi- 
ma Centauro,” kuri randasi 
apie 40,000 miliardų kilome
trų. Jeigu skristi prie jos 
nuo žemės lėktuvu, kuris j 
valandą darytų po 1,000 ki
lometru, tai reikėtų keliau
ti 4 milionus metų. .

Taipgi programoj dalyvaus Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš 
Waterbury, Conn., Sietyno Choras iš Newark, N. J. Bangos Choras iš Bayonne, 
Y., ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, N.

Šokiams grieš dvi orkestros
, Prof. Retikevičiams Orkestrą

I Grieš Lietuviškus Kavalkus )
Prašome įsitėmyti, kad ant rytojaus šventė, tad linksmintis galėsime iki vidurnakčio. Gi pikniko

gaspadinės pasirūpins prigaminimu gerų valgių ir bus visokių gėrimų.

William Norris Orkestrą
' Grieš Amerikoniškus Kavalkus

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 parko vartų, neturės 
progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės proga augščiau minėtų dovanų.

Prasidės 10 valandų ryto ir tęsis iki vėlai nakčia. Įžanga 40 centų.

t
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Šestad., Birželio 20, 1936

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Luciano Pasiųstas į 
Sing Sing Kalėjimą

Prostitucijos trusto karalius
* Charles (Lucky) Luciano, ku

ris iš tūkstančio jaunų mote
rų New Yorko mieste daryda
vosi po dvyliką milionų dole
rių pelno į metus, tapo nu
teistas Sing Sing kalėjiman 
nuo 30 iki 50 metų. Jis vis 
sakėsi “nekaltas.“

Kitų trijų: Jesse Jacobs, 
« Meyer Berkman, Benny Spil

ler nuosprendis atidėtas dviem 
savaitėm. Jack Ellenstein nu
teistas nuo 4 iki 8 metų; Davė 
Marcus—3 iki 6; Pete Balitzer 
ir Al Weiner—nuo 2 iki 4.

Dar kiti 5 žymiausi Luciano 
generolai nuteisti ilgiem me
tam kalėjimo. Jų bausmės 
įvairuoja tarp septynių ir pu-

* sės iki 40 metų. Jais yra Tom
my (The Bull) Pennochio, Da
vid (Little Davie) Betillo, 
Jimmy Frederico, Abraham 
(Little Abie) Wahrman ir 
Ralph Ligouri.

Šiandien Ohrbach’s Pilnėtas
* Per 11 savaičių vedamas pi

kietas prieš Ohrbach’s krau
tuvę už išmetimą iš darbo 
veiklių unijistų bus visame 
stiprume pakartotas šiandien. 
Pikietai susirinks 1 vai. die
ną, 39 Union Sq. Darbininkai 
ir organizuotų darbininkų pri
tarėjai šaukiami padėti pikie-

Ridgewood, L. L, N. Y.
Iš ALDLD 55 Kp. Susirinkimo

Seredoj, 17 birželio, buvo 
susirinkimas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 554os>^J<uo£A>|> Sų-. 

t sirinkimą laikėme Šai5alo-Vai- 
ginio salėje.

Kadangi kuopa vos tik pra
deda atsigaivinti, tai labai ma
žai narių turi, o dar ir iš tų 
pačių ne visi atsilankė į su
sirinkimą. Vienok atsilankiu
sieji gyvai diskusavo ir plana
vo, kaip kuopą geriau sutvar
kyt ir gaut daugiau naujų na- 
rių.'

I ALDLD apskričio konfe
renciją, kuri įvyks 28 birželio,

išrinkta d. Višniauskas. Taip
gi kalbėta surengti busu drau
gišką išvažiavimą į girias apie 
rugpjūčio mėnesį.

Susirinkimai nutarta laikyt 
antrą trečiadienį mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyks 8 d. 
liepos. Ridgewoodo Pilietis.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Adomas Laton is, 50 m. amž., 
išbuvęs apie metus laiko Kings 
County ligoninėj, mirė birželio 
16 dieną. Palaidotas birželio 
19 d., Mt. Olivet kapinėse. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi gra- 
borius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) .

Traukia Viršininką Teisman
Nariai International Sea

men’s Unijos patraukė teis
man tos unijos prezidentą Da
vid E. Grange, kaltindami iš
eikvojime $144,358.90 unijos 
pinigų. Reikalaus knygų per
žiūrėjimo ir įrodymo, kas pa
daryta su pinigais. Nariai pa
davė skundą po to, kaip “Dai
ly Worker’’ iškėlė unijos virši
ninkų kyšių sistemą.

BUS didele komunis
tų PART. KONVENCIJA

(Tąsa iš 8-to pusi.)
Konvencija atsidarys 10 va

landą ryto virš nurodytoje sve
tainėje. Ji ten bus laikoma 24- 
25-26-27 dienomis birželio. 
Konvencijos prirengimo komi
tetas praneša, kad bus virš 600 
delegatų, šioje Komunistų Par
tijos konvencijoje, apart oficia
lių delegatų, bus dar ir broliš
ki delegatai nuo darbo unijų, 
kultūros ir apšvietos organiza
cijų, nacionalių ir lokalinių or
ganizacijų. Tas yra labai svar

bu, nes Komunistų Partija, jos 
tikslai, siekiai yra kartu visų 
darbo žmonių tikslai, ir darbuo
tės planų pagaminime visi da
lyvaujame.

Sekmadienį, 28 d. birželio, 
Kom. Partijos konvencija bus 
perkelta į milžinišką Madison 
Square Garden svetainę, kur 
bus kartu užbaigimas konvenci
jos, masinis mitingas ir nomi
nacija kandidatų į prezidento 
ir vice-prezidento vietą.

New Yorko darbininkų orga
nizacijos, kurios dar laikysite 
prieš konvenciją susirinkimus, 
esate kviečiamos išrinkti savo 
broliškus delegatus. Sekmadie
nį, 28 d. birželio, visi masiniai 
dalyvaukime Madison Square 
Gardene. Dalyvaukime su dar
bininkų klasės vadais W. Z. 
Kosteriu, Browderiu, Minoru, 
James Fordu, Hathaway ir šim
tais draugų ir draugių, atvyku
sių iš kitų valstijų ir miestų.
VAŽIUOJA į KONGRESĄ

JURGIS ŠIMAITIS
iš Montello, Mass., žymusis “Laisvos” 

vajininkas, vyksta Į Ame
rikos Lietuvių Kongresą 

automobiliu, pilnu 
delegatų.

PASAULINES ŽINIOS
Ketvirta Juodųjų Legio

nierių Žmogžudyste
Legionierius Vyras Primu
se Savo Moterį už Paslap

čių Išdavimą
DETROIT, Mich. — Arc-

Eagle Rock, N. J., delegatu štuotas dar vienas Juodojo

BUŠAI J “LAISVES” PIKNIKĄ IŠEIS:
. Jeigu lyty, piknikas vistiek įvyks

BROOKLYNAS—Dr. Martin Liuterio Draugystė va
žiuoja 2 busais. Vienas busas išeis nuo Kasmočiaus ir 
Tūbos, 49 Ten Eyck St., kitas nuo Šapalo ir Vaiginio, 147 
Thames Street.

Draugai bayonniečiai jsitėmykite, 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 pa
samdytas naujas gražus 33 pasandžėrių busas.

Prašome iš anksto užsiregistruot. Jei matysime, kad 
daug važiuoja, tai pasisamdysime kitą busą.

Iš HARTFORD, Conn, busai į “Laisvės” pikniką, 4 d. 
liepos, išeis nuo 57 Park St., 7:30 vai. ryto; Kelionė į 
Brooklyną ir atgal $2.50 asmeniui. Vėliaus bus pranešta, 
kiek busų važiuos.

PHILADELPHIA.—Paimta keletas gerų busų važiavi
mui į “Laisvės” pikniką Brooklyne. Tikietas į abi puses 
tik $2.20 asmeniui. Kartu važiuoja ir Lyros Choras. 
Užsiregistruokite sekančiose vietose: Dulinskas, 546 N. 
11th St., Ramanauskas, 704 N. 5th St., Rainis, 110 W; 
Thompson St., Tureikienė, 143 Pierce St. (South pusėj), 
Oleikis, 5023 Tacony St., Poška, 3244 Edgemont St. 
Busai išeis 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave.

NEWARK, N. J.—Važiuoja du busai. Apleidžia nuo 
180 New York Avė., kaip 12 vai. dieną. Užsiregistruokit 
kuo greičiausia, nes tik du busu gaunam. Katrie neužsi
registruos, prisieis pasilikt namie. Užsiregistravimą pri
ima J. Mikšys, 189 Ferry Street, Žukauskienė, 566 So. 
Clinton St., E. Orange, N. J., J. Paukštaitis, 423 So. 18th 
St. ir M. Dobinis, 239 Rose Street.

Taipgi važiuos du busai iš Paterson; Cliffside—vienu 
ir Elizabeth važiuos busais, tik dar nežinia keliais.

Prašome komisijų iš kitų miestų pranešti, iš kur busai 
išeis, kokiu laiku ir kokia kaina.

Legiono narys Wm. Moore 
kaip žmogžudis. Jis buvęs 
šaikoj, kuri užmušė ketvir
tą žmogų šioj apylinkėj. 
Policija dar neskelbia to 
žmogaus vardo. Jau pir
miau išaiškinta, kad legio
nieriai šioj apygardoj nu
žudė komunistą G. Marchu- 
ka, Automobiliu Darbiniu- 
kų Unijos veikėją J. Biela- 
ką ir pašalpinį darbininką 
Poole’a.

Suimtas legionierius Gu
thrie, kaip įtariamas narys 
tos šaikos, kuri primušė jo 
moterį. Pastaroji, mat, iš
davė policijai tų fašistinių 
gengsterių spaustuvėlę ir jų 
susirinkimus pačiame Guth- 
rių bute.

120,000 “Balkalnieriij” 
Streikas Ispanijoj

MADRID. — 50,000 Ispa
nijos angliakasių Asturijoj 
laimėjo streiką su algų prie
dais. Birž. 18 d. sustreika
vo 120,000 tarnautojų ban
kų, raštinių, sankrovų, mui
tinių ir kt. Barcelonoje ir 
plačiose apylinkėse.

Policininkas Pašovė
Du Negru Šokiuose

EL CAMPO, Texas,, spe- 
cialis policininkas Tip Sim
mons birž. 18 d. be priežas
ties peršovė du negru šo
kiuose. Tuos šokius negrai 
surengė džiaugsmingai pa
minėt, kad karo veteranai 
gauna bonus. Po policinin
ko šūvių kilo muštynės, ir 
kas tai jį nudūrė. 10 negrų 
tapo areštuota ir nežinia 
kuriame kalėjime užrakin
ta. „

Puslapis Septintas:

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO

PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA.

Haverhill, Mass

net

J. GARŠVA

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10
Tikietus galima gauti sekamose vietose

■seni ir

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 & Gth St., on the Boardwalk, Bronx Cooperative Office, 

2800 Bronx Park East.
PASTABA: 9-tos Nacionalės 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.

neįvyko, ta- 
nedėldienį, 
21 d., toj 
Siaurusevi-

praneškite sekretoriui.
(144-145) Komisija.

BOSTON. MASS.
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 

Rengia Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 2-ros kuo
pos moterų skyrius nedelioj, birže
lio (June) 21, dieną, pas dd. 
mošauskus, 
Roxbury, Mass.

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

Ta-
91 Gardner St., West 

Kadangi šis išva-

PATE^RSdN, N.' J.
Atydai Patersono ir Apie 

linkės Visuomenės!

• - '* -■ ’ ■ • *

m ■<

250 baltųjų lynčiuotojų 
keliuose desėtkuose auto
mobilių apvažinėja kalėji
mus, jieškodami tų negrų; 
pasiryžę juos išplėšt ir be 
teismo išžudyt. Baltųjų go- 
vėda sudegino svetainę, kur 
negrai turėjo minimus šo
kius.

ARMIJA PRIEŠ 500,000 
DARBININKŲ STREIKĄ 

BELGIJOJ

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia nepaprastą 

išvažiavimą nedelioj, 21 d. birželio, 
Burholme Parke. Lyros Choras turi 
surengęs sporto ir muzikalę progra
mą. Ypatingai kviečiame jaunuolius 
dalyvaut, nes turėsim specialę sporto 
programą jiems. Tad visi 
jauni—dalyvaukite ir linksmai laiką 
praleiskite su draugais ir susipa
žinkite su naujais. Komitetas.

mokėkit iki 3 d. liepos arba anksčiau. 
Busų važiavimą organizuoja Lyros 
Choras su pagelba suaugusių. Lyros 
Choras dabar yra gerai pralavintas; 
jį mokina Rožytė Merkyte. Liaudies 
Choras susivienijo su Lyros Choru 
ir tokiu būdu randasi visi geriausi 
dainininkai. Lyros Choras linksmins 
važiuotojus ir Brooklyno parke. 
Prašome kuo anksčiausiai užsiregis
truot. Seniau kompanija galėjo 
siųst į New Yorką prastesnius bu* 
sus, todėl buvo ir tikietai pigesni; 
gi dabar turi siųsti specialiai pri
rengtus busus tik su 32 pasažieriais.

(144-145) Komisija.

žiavimas yra rengiamas arti Boi 
kur galima nuvažiuoti tik už 1C 
gera proga visiems pabūti tj , 
ore, pasimatyti su draugais ir links
mai praleisti laiką. Kviečiame 
sus atsilankyti. Rengėjos.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John RepshiS'
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS

BRUSSELS. — Belgijoj 
streikuoja jau virš 500,000 
darbininkų: laivakrovių,
metalistų, mainierių, audė
jų ir kt. Reikalauja 40 va
landų darbo savaitės, algų 
pakėlimo ir unijų pripaži
nimo. Įvyksta aštrių susi
kirtimų su policija. Quaren- 
gnone policija nušovė vieną 
moterį streikierių demons
tracijoj ir sužeidė kelis ki
tus demonstrantus. Liege 
streikieriai užpuolė amuni
cijos sandėlius, norėdami 
pasigrobt ginklų. Bet po
licija juos atmušė.

Karo ministerija birželio 
19 d. pasiuntė armiją į 
streiko vietas, ypač, kad ne
leistų darbininkams užimt 
fabrikų ir kasyklų.

Milžiniškas Piknikas
...Y

Rengia
Liet. Ūkėsų Gedemino Kliubas

Nedelioj, 21 (L Birželio
NUOSAVOJE KEMPĖJE

Brookside Ąvenue . 
Bradford, jtfass..

Pradžia 10 Walt ryto
----------------4' ’

šiame piknike dalyvaus 
šeši kliubai: Manchester,
II., Lawrence, Lowell, Lynn, 
Peabody, ir vietiiįf^ Haverhill.

Tai bus masinis suvažiavi
mas pažangesnės visuomenės 
iš plačios apielinkes Naujojoj 
Anglijoj. čia galėsite susi
tikt su senais draugais ir su
sipažint su naujais. Apart 
visokių žaislų, varžytinių ir 
muzikalės programos, turėsim 
ir gerą orkestrą šokiams. 
Taipgi turėsim skanių užkan
džių ir gėrimų.

Kviečia Rengėjai.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1 14G Manhattan Av.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

STANISLAW DUTKIEWICZ 
(MANHATTAN BAR and GRILL)

1146 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7066 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2682 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CATON REALTY CO., INC.
2682 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lice so No. 
RL 7062 has been issued to the undesigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage- Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

NICHOLAS KRASNAHTRA
225 Franklin Street, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7047 has been issued to the und -rsigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9408—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

JULIA DALY
9408—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3923—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

JOHN COSTELLO
(THE OLD CORNER BAR and GRILL) 

3923—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licc-'se No. 
RW 1024 has been issued to the und rsigned 
to sell beer and wine at retail unH»r Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 623 Lorimer Street, Bort ugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CARMINE FRANZESE
623 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 State Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PEDRO PEREZ- 
ALVAREZ and MANUEL SUAREZ

1 Stnte Street, Brooklyn, N. Y.

TDA kuopa rengia didelį pikniką 
nedelioj, 21 d. birželio, Valley View 
Grove darže. Kviečiam visus apie- 
linkes lietuvius dalyvaut, taipgi bus 
du laimėjimai prie įžangos tikieto, 
$5 ir $2 pinigais.

Važiuojant gatvekariais imkite W. 
25th St., Broadview, ii’ važiuokite .iki 
galui linijos, nuo gatvekario iki pik
nikui transportacija veltui.

Rengėjai.

* “LAISVĖS” PIKNIKUI 
Išrinkit Daug ir Tinkamą Darbininkų 

Draugūs ir Draugai, šiemet “Lais
ves” piknikas atsibus dideliam ir 
gražiam Pitman, N. J.,. parke. Ja
me reikės labai daug darbininkų prie 
gorimų, valgių, busų ir kitų reikalų. 
Philadelphijoj prie busų reikia daug ’ 
darbininkų, todėl neatsidčkit vien ant 
philadelphiečių. Visais kitais metais , 
buvo trūkumų visame kame del sto- j 
kos darbininkų. Visos ALDLD VI 
Apskričio kuopos—Brooklyno, New- 
arko, Elizabetho ir kitų kolonijų— 
gaus laiškus šiuo reikalu. Suregis
travę darbininkus prie tinkamų dar- ■ 
bų praneškite sekretoriui.

KAS NORI VAŽIUOT I “LAISVĖS” j 
PIKNIKĄ BROOKLYNAN?

Šiemet į Brooklyno “Laisves” pik-' 
niką (kuris įvyks 4 d. liepos) jau 
paimta keletas gerų busų. Už bu- į 
sus reikia mokėt po $70. Tikietas 
ant buso nustatytas tik $2.20 į abi | 
puses ypatai. . j

Su šiais busais važiuoja ir Lyros ■ 
Choras dalyvauti pikniko programoj. | 
Iš suaugusių labai daug pasirengę J 
važiuot, todėl užsiregistruokit sekan-: 
čiose vietose: Dulinskas, 546 N. llth! 
St.; Ramanauskas, 706 N. 5th St.;' 
Rainis, 110 W. Thompson St.'; Tu-; 
reikiene, 143 Pierce St., South pusėj. 
Visi užsiregistruokit iy. pinigus su-

Lietuvių Ūkėsų Kliubo 
rengtas piknikas birželio 14 
d. delei lytaus 
čiaus įvyks šį 
birželio (June) 
pačioj vietoj,
čiaus parke, North Haledon, 
N. J.

Įžangos tikietai geri tie 
patys. Įsitėmykite, ir visi 
šiame piknike būkite. Nuo
širdžiai kviečia Komitetas.

Telephone Stagg 2-4409 M 
A. Radzevičius I

GRABORIUS J 
(Undertaker) «

; Vedu šermenis ir palaidoji: tin- jr 
karnai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parčnfll krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

TcJ. Stagg 2-0783 NOT ARV
Night Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) .

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

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

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte-

Sveikinkite Komunistų Partijos 
Nominacijų Konvenciją

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

VISOKIOS DEGTINES, 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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 ISNUDTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y.660 GRAN^ STREET

Puik’*i įrengtos dvi koplyčios de
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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šeštad., Birželio 20, 1936

Delegatai iš Brooklyno ir Apylinkes
Vyksta į Amerikos Lietuvių Kongresą

Vyrai ir moterys, atvykę iš 
Lietuvos suaugusieji ii* čia gi
męs skaistus jaunimas, viso
mis moderniškomis transpor- 
tacijos priemonėmis, įvairiais 
keliais pasuko Cleveland© 
link. Juos ten veda vienas 
kilnus tikslas: padėti Lietuvos 
žmonėms atsteigti demokrati
nę santvarką.

K. Nečiunskas,
A. Bernotą,
Pauliukonis,
F. Kazakevičienė,
Nazveckas,
I. Levaniene,
Rojus Mizara.
Visi virš minėti yra Brook

lyno ir priemiesčių organiza
cijų delegatai.

BROOKLYNO SEKSTETAS VYKSTA Į KONGRESĄ
Mū«?ų garsusis sekstetas. .Jo nariai yra ne tik dainininkai, bet taip 

pat ir veikėjai kitose organizacijose; kiekvienas vežasi delegato mandatą, 
su kuriuo dalyvaus Amerikos Lietuvių Kongrese, Clevelande. Sekstetas 
dainuos Proletarų Meno Sąjungos suvažiavimo pramogose. Jiems užtrau
kus dainą “Tai Gražūs, va Rugiai!” ne vienam delegatui išsiaiškins, ko 
kyla Lietuvos valstietis.

SUSIPAŽINKIT (iš kairės i dešinę pirmoj eilėj):
Amelia Jeskevičiūtė, mokytoja, narė Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

ir Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos,
Bronė L šalinaitė, kompozitorė, chorvedė, muzikos mokytoja, narė 

LDS ir ALDLD, taipgi veikli Meno Sąjungos ir ALDLD Centrų Komite
tuose.

Adelė Zablackaitė-Pakalniškienė, raštinių darbininke (dabar aukli bū
simą dainininkę), veikli LDS ir ALDLD nare.

Aldona Klimaitė, raštinių darbininke (dabar dirba šapoj), mylima 
solistė, Pirmyn Choro (Great Neck) mokytoja, narė LDS ir ALDLD.

Pranas Pakalniškis (antroj eilėj iš kairės į dešinę), “Laisvės” darbi
ninkas, lYoletmeno Sąjungos Centro sekretorius, protarpiais vadovauja 
chorams, narys LDS, taipgi ALDLD ir jos Centro Komiteto.

< Pranas Jakštys, chemijos studentas.
Vytautas Zablackas, “Laisvės” Jaunimo Skyriaus redaktorius( ir

Ona Stelmokaitė, 
Kasparienė,
M. Duobinis,
Duobinis (jaunasis).
Newarko Palangos Juzės 

Draugija siunčia delegatą, 
taipgi Hillside. Elizabeth ir
gi siunčia du delegatu. Jų 
vardų nepavyko sužinot; pa
skelbsim vėliau.

Viziris ir Viznienė vyksta 
automobiliam iš Bridgeport, 
Conn.

Viso vyksta 45 delegatai. 
Galimas daiktas, kad automo
biliais nuvyks ir daugiau.

Traukiniai ir automobiliai 
veža delegatus į istorinį Ame
rikos Lietuvių Kongresą. Bet 
dar ne viskas. Mūsų dele
gacijoj randasi jauna lietuvai
tė, kuriai sąlygos neleido to
mis priemonėmis pasiekti kon
gresą laiku. Kad nepraleisti 
taip svarbių valandų, jinai or
laiviu iš Bostono pribuvo New 
Yorkan, kad pasivyti traukinį. 
Tąja greituole yra M. A. Z Ur
baitė, norwoodiete.

Sugrįžę delegatai pasklis po 
visą plačią apylinkę su rapor
tais, kad supažindinti savo ko
lonijų lietuvius su to kongre
so svarbiais tarimais. Vienas 
tokių raportų bus didžiajame 
“Laisvės” piknike, 4 liepos, 
Ulmer Parke, Brooklyne.

Pirmadienio ir sekamuose 
“Laisvės” numeriuose jau bus 
žinių iš paties kongreso. Te- 
mykite! “Laisvės” Rep.

re
dakcijos darbininkas abelnai, Lietuvos Draugų Komiteto pirmininkas, narys 
LDS Jaunimo Komiteto, taipgi ALDLD ir SLA kuopose.ir SLA kuopose.

O tam momentas labai 
svarbus. Tik vakar dienos 
“Laisvėj” skaitėme, kad vėl 
du darbininku Kaune krito 
ęuo esamo neteisėtumo ir te
roro. Daug sužeista, šimtai 
areštuota. Lietuvos liaudžiai 
dabar labiau, negu kada pir
ma reikalinga yra mūsų mora
li ir materiale parama.

Mūsų delegacija vyksta 
% kad sykiu su lietuvių or
ganizacijų delegatais iš vidur- 
vakarinių valstijų išdirbti pla
nus, kaip geriau padėti Lietu
vos žmonėms. Jie sugrįš prisi
rengę bendrai išdirbtą progra
mą perduoti masėms juos siun
tusių organizuotų lietuvių, 
taip pat ir kitiems lietuviams, 
kurie lig šiol dar nebuvo 
įtraukti į tą darbą.

D. Kasmauskas (Great 
Neck).

Iš New Jersey

Muzikovičius (Bayonne). 
Sodaitis (Jersey City). 
Šimkienė (Kearny).
Sakatauskas (Paterson).

Iš Massachusetts
A. Zurbaitė (Norwood). 
Chulada (Lawrence).

Iš Connecticut

Jasiulis (Bridgeport).
AUTOMOBILIAIS IŠVYKO

F.

P.

M.

(Brooklyniečiai)

TRAUKINIU VYKSTA

( Brooklyniečiai)

Antanas Bimba, 
Vytautas Zablackas, 
Jurgis Kuraitis, 
Jonas Siurba, 
P. Tiškus,
Tiškus (jaunuolis).

Iš Newark, N. J.
Amelia Jeskevičiūtė, 
Adelė Pakalniškienė, 
Pranas Pakalniškis, 
Pranas Jakštys, 
Aldona Klimaitė, 
Keistutis Micbelsonas,

- Pranas Buknys,
J. Chmeliauskas,

•XB. L. šalinaitė,
Sofija Petkienė, 

N. Jeskevičiūtė, H
M. DUOBINIS, 
Newarko, žymus 
kolonijos 
jas ir 
udarninkas. 
kongresan. 
ir vieta: jis moka 
gaut “Laisvei” skai
tytojų, mokės rast 
ir Lietuvos liaudžiai 
draugų. Kiti jam 
tolygūs darbuotojai 
šiandien būriais traukia Cleveland© 
Ii r. k.

Dr. J. J. Kaškiaučius,

iš 
tos 

darbuoto* 
“Laisvės” 
, vyksta 

Jam ten

Vėliausios “Laisvės” 
Pikniko Žinios

Aną dieną pranešiau, kad po 
busą ir po kelis pribus iš seka
mų kolonijų: Newarko, Pater- 
sono, Cliffside, Bayonne, Eliza
beth, Philadelphijos, Hartford. 
Dviem busais pribus ir Dr. 
Martino Liuterio Draugija iš 
paties Brooklyno. Vėliausia ži
nia sako, kad iš Binyhamtono 
ir {ji pribus busu. Apart gra
žaus jaunimo, kuris organizuo
ja busą ir patys didžiumoje jį 
pripildys, Rep. teko nugirst, 
kad ruošiasi d. Sedonienė su 
šeimyna, brooklyniečiams gerai 
žinomi veikėjai dd. O. Girnienė, 
Navalinskai ir kiti. Aišku, 
brooklyniečiai taip jau rengia
si būti, kad pasitikti visus ti
kėtus ir netikėtus svečius.

“Laisvės” piknikas įvyks 4 
d. liepos (Nepriklausomybės 
Dieną), didžiajame Ulmer Par
ke, Brooklyne. Prasidės 10 vai. 
ryto, šokiams grieš dvi orkest
ras. Įžanga 40c. Prie iš anks
to pirktų tikietų bus 4 dovanos:. 
$10, $7, $5 ir $3.

Programos pildyme dalyvaus 
visa eilė chorų.

Kadangi sekama diena yra 
šventadienis, tad visiems bus 
proga ne tik išgirsti programą, 
bet ir pasilinksminti po pro
gramos, nes nereiks skubinti 
namo, kad nesuvėluoti į darbą.

“Laisvės” Rep.

Pasikalbėjimas tarp 
Dvieju Draugi]

“Na, Andriau, sakyk tu 
man, kur šį sekmadienį mes 
p ra leisi m ?”

“Kur? Ar tu, Antanai, ne
atsimeni, kaip aš tau pasako
jau, kad važiuosim j pikni
ką?”

“Į pikniką? Rodos, kad 
pasakojai, bot tikrai neatsime
nu.”

“E, kad tau pasakok kokius 
kelis kartus, o tu vis pamiršti. 
Bot šį sykį klausyk atydžiai. 
Šį sekmadienį, 21 birželio, va
žiuosim į Dr. Martino Liute
rio Draugystės pikniką. Jis 
bus Hoffman Parke, 69th PI. 
ir Cooper Ave., Glendale. 
Įžanga nebrangi, tik 40 centų. 
Galėsim sueiti su senais pa
žįstamais; pasišoksime prie 
Retikevičiaus linksmos orkes
trus, o gėrimų ir užkandžių, 
tai kiek tik norėsi galėsi gau
ti. Ar neatsimeni, kaip 
linksmai praleidai laiką pa
skutinėj liuteriečių vakarie
nėj? Tai jų piknike bus dar 
linksmiau.

“A, tai šitaip! Atsimenu 
dabar viską. Gerai, važiuo
sim, Andriau, važiuosim. Rei
kės ir kaimynus užprašyk Bot 
ar tu žinai, kai]) ton nuva
žiuot ?”

“Ar aš žinau ? šiur, kad ži
nau. Paimk 14-tos gatvės po
žeminį traukinį ar Metropoli
tan cleveiterį arba bile gatve- 
kari, kuris važiuoja į Ridge- 
vvoodą, ir važiuok iki Myrtle 
ir Wyckoff Avenues, čia per
simainyk ant Richmond Hill 
gatvekario ir važiuok iki 69th 
PI. Išlipęs, eik pusę bloko po 
dešinei ir čia rasi pikniko vie* 
tą.”

“Na, tai gerai. Ačiū, kad 
priminei man apie pikniką, ir 
už kelrodį. Pasimatysime Dr. 
Martino Liuterio Draugystės 
piknike šį sekmadienį. Good
bye.”

Edwardas Levandauskutis 
Baigė Kolegijos Kursą

Edward LeVanda, sūnus 
brooklyniečiams gerai žinomo 
graboriaus Juozo LeVanda-Le- 
vandausko, baigė keturių me
tų kursą laisvosios dailės 
mokslo Brooklyno Kolegijoj 
ir gavo dailės bakaliauro 
(Bachelor of Arts) laipsnį, 18 
dieną birželio, 1936. Jisai 
specializavosi matematikoj ir 
fizikoj, taipgi dalinai studia- 
vo grožės mokslą (aesthetics). 
Rudeniop mano įstot į New 
Yorko Universitetą studijuot 
skelbimų profesiją.

Brooklyniečiams jis yra la
bai gerai žinomas, kaipo pa
sižymėjęs muzikantas. Jo pa
sišventimas muzikoj per pa-

skutimus aštuonis metus šutei- • --------- ■ ■  ' - 1 1 ...——

NAUJOJE VIETOJE -«a
gos pasirodyt svetimtaučiam,1 
kad lietuviai gali lygintis bi
le kultūriškai I tautai. Ir da
bai* jo pasiryžimas yra būti ii* 
darbuotis tarp lietuvių, nors 
jam pavyktų pasiekti ii* dar 
augštesnio mokslo. Prie pa-( 
baigos reikia pridurt, kad jis 
yra Amerikoj gimęs, vienok! 
myli savo tėvų kalbą ir ganai 
gražiai kalba lietuviškai.

Rep.

Naujienybe Coney Islande
Pirmu kartu Coney Islando 

istorijoj įsisteigė ant garsiosios 
Coney Islando prominados 
(boardwalk), prie Brighton 
Gtli St., žinybos Namas. Ja
me duodamos trumpos moks-; 
liškos prelekcijos, perstatomi 
veikalai, rodomi paveikslai, 
tapybos kūriniai ir įvairūs ki
ti mokslo-meno dalykai.

šį sekmadienį bus išstatyti 
parodai paskilbusio kartūnisto 
Mackay braižiniai. Priedams, 
jisai duos “chalk talk” 
dos kalbą) 2 vai. po 
Įėjimas veltui.

(krei
pi etų.

Pienvežiai Pasirašė Sutartį i
Pieno išvežiotojai pasirašė 

sutartį su virš šimtu neprigul- 
nringų pieno produktais pirk
liautoji!. Dabar Pieno Išvežio
toji! Unijos 584-tas Lokalas 
mano atsukti visas savo ka- 
nuoles prieš Borden’s kompa
niją, kuri vis persekioja uni- 
jistus, naudodama baugini
mus, papirkinėjimus ii- viso
kius būdus sulaužymui unijos.

Bus Didelė Komunistę 
Partijos Konvencija

- New Yorko, Manhattan Ope
ra House, 311 W. 34th St., at- 

prasidės 
Devinta 
Ši kon-

einantį trečiadienį, 
Komunistų Partijos 
Nac i on alė Ko n v en c i j a.
vencija J)us viena iš svarbiau
sių. Pasaulinė padėtis labai 
opi, Amerikos darbo žmonių ir 
inteligentijos kovos auga, ru
deni bus prezidentiniai ir kitų 
valdininkų rinkimai, šioje kon
vencijoje bus nominuoti Ameri
kos Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partijos kandidatai į prezi
dentą ir vice-prezidentą.

(Pabaiga 7 pusi.)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora prižiūrėti 16 fur- 

nišiuotų kambarių namą. Vyras turi 
mokėt visus darbus prie namo. Taip
gi reikalinga turėti rekomendacijas. 
Daugiau informacijų gausite pašauk
dami EVergreen 7-3390.

(145-147)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RAKANDAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai: miegrūmio, virtuvės ir “par
lor set.” Galima eit ir gyvent juose 
—apartmentiniam name. Yra visi 
narankumai. Matyt galima kasdien 
nuo 5 iki 7 vai. vakare, ir nuo 1 
iki 4 sukatomis. Adresas: 344 Rod
ney St., kampas So. 3rd St., Apt. 25, 
Brooklyne.

532 Grand St, Brooklyn"5^^^/
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 j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo-

jįįįftjf savimo nuo karšto oro
įaSfs pasaulio garsiausiose

Wj Naujose Stauch Maudynėse
| | Coney Island ant Boardwalk, prie
\ Jį Stillwell Avenue

Season Lockers tik
p. už $5.oo

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

jokių ekstra mokesčių.

l Dviem kambarys $16.00
Į Keturiem kambarys $20.00

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai,.

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y. -
Tel. Evergreen 7-8886

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

U9-tas METINIS PIKNIKAS 30-tas
Rengia Dr. Martin Liuterio Draugyste

? Nedėlioj, Birželio 21 June
Kaip visuomet, taip ir šiuo kartu, Dr. Martino Liuterio 
Draugystė surengs puikią pramogą, kuria pasitenkins 

visi atsilankiusieji.

BUS HOMAN PARKE
69th Place and Cooper Ave., Glendale, L. I.

Prof. Retikevičiaus Orkestrą Grieš šokiams
Pradžia 2-rą vai. po piet. Įžanga 40 centų.

KELRODIS: Nuo 14th St., subway ir Metropolitan eleveiterių, 
taipgi gatvekariais, važiuojant j Ridgewoodą, mainykitės ant Myrtle 
Ave., ir Wyckoff Ave., ant Richmond Hill karų. Išlipkite ant 69th 
Place. Parkas bus pusė bloko j dešinę.

“Little Lefty” Praktikoj 
Susidūrė su Policija

■ /

žymus “Daily Workerio” 
paskubusių “Little Lefty” ka
rikatūrų autorius Del prakti
koje pilnai pergyveno tą, ką 
jis taip gyvai atvaizduoja savo 
piešiamose karikatūrose. Jis su 
17 kitų Amerikos žymiausių 
kartūnistų buvo įbruktas polic- 
vežimin ir nugabentas kalėji- 
man, kaltinant “netvarkiame 
elgesyje.” Jie pikietavo “Col
lege Humor” žurnalo ofisą, -22 
W. 48th St., N. Y., kuomet 
žurnalo leidėjai atsisakė pasi
rašyti minimum algos sutartį 
su Kartūnistų Gildija.

REIKALINGA...
Nakvynių Delegatam j 9-tą Nacionale Konven
ciją Komunistų Partijos, U. S., Įvykstančią 
Birželio 22-28 dd.

Pavardė_ ;______________________ Pas ką-------------------------- Apt.---------

Antrašas ________________________ Arti kokios gatvės ---------------------

Nariai Sekcijos ___ ,________ Unito____________Kuopos------- ------------

Organizacijos _____________________________ _____________

Galima priimt_____________Vyrų________________ Moterų------------------

Kaip privažiuoti (požeminiu traukiniu, eleveiterių, karais)

CONVENTION ARRANGEMENT COMMISSION
P. O. Box 87, Sta. D New York City.

Į
Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 

duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru- 
i 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 j kitus miestus, specialiai greitai 

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

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




