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KRISLAI
Džiaugsmingas Įvykis. 
Vienybes Sąlyga. 
Fašizmo Apuokai. 
Gorkis — Mokytojas. 
“Meilė” ir “Neapykanta.” 
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Amerikos Lietuvių Kongresas 
Clevelande buvo vienas džiaug
smingiausių įvykių lietuviškai 
liaudžiai ne tik šioj šalyj, bet 
Lietuvoj ir visur kitur.

Tarp kitų Kongreso padarytų 
žingsnių ypač yra pabrėžtini 
žiedu: įsteigti pastovų Pildan
tįjį Komitetą ir pasiųst delega
ciją Lietuvon ištirti baisias 
ten politinių kalinių sąlygas.

Turint bendrą Komitetą ir 
jam tinkamai veikiant, galėsi
me išjudint tikrai plačias ma
ses į talką vaitojančiai Lietu
vos liaudžiai kovoj prieš fašisti
nį terorą, o už demokratinių 
teisių atsteigimą.

Kiekvienas klasiniai blaivus 
lietuvis darbininkas sveikins 
socialistų ir komunistij bendrą 
frontą padėt Lietuvos žmonėms 
atgriebt demokratinę santvar
ką.

Kada komunistai ir socialis
tai stoja išvien į kovą už kokį 
svarbų reikalą, jie patraukia ir 
minias “tarpinių” bei “aplinki
nių” žmonių. Taip Francijoj, 
taip Ispanijoj, kaip ir kitur.

Socialistų bendras frontas su 
komunistais gyvenimo iškelia
mais klausimais yra pirmutinė 
sąlyga darbininkų klasės vieni
jimui.

IŠTIRT LIETUVOS POLU. KALINIU BŪKLE
0

ITALIJA PRIEŠINGA DAR- 
DANELLŲ GINKLAVIMUI
MONTREUX, Šveicari

ja. — Italijos fašistai yra 
priešingi leist Turkijai ap- 
siginkluot Dardanellų są- 
smaugą tarp Juodųjų ir Vi
duržemio jūrų. Mussolinis, 
mat, turi kariškų planų ir 
prieš Turkiją.

Naziai Nori Apvesdini 
Katalikų Kunigus

Al Smith Šaukia Demokratus Atmest Roo- 
seveltą; Uzgiria Fašistinių Republikonų 
Programą, kaip “Amerikos Gelbėtoją”

Net Republikonai Sako, kad AI. Smith, Buvęs Demokratu 
Vadas, Perdaug Karštai Perša Republikonų Receptus

NUŽUDĖ KELIS RUMUNIJOS 
DEMONSTRANTUS

BUCHAREST. — Rumu
nijos policija sekmadienį 
nukovė kelis dalyvius smar
kios demonstracijos prieš 
karaliaus Karolio mylėtinę, 
žydę Magdą Lupescu ir ab- 
elnai prieš žydus.

Amerikos Lietuvių Kongresas Nutarė Pa*
siųst Delegaciją Ištirti Nepakenčiamas 

Politinių Kalinių Sąlygas Lietuvoje
Išrinko Pastovy Komitetą Darbuotis už Atsteigimą Pilie

tinių Laisvių ir Demokratinių Teisių Lietuvoje

■ S
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Klysta tie, kurie sako, būk 
Amerikai dar per ilgus metus 
negręsiąs fašizmo pavojus.

Fašistinis radio kunigas Co
ughlin sakosi turįs jau milio- 
nus narių savo “Socialio Tei
singumo” Sąjungoj. Protesto- 
nų kunigas Smith, Huey Longo 
įpėdinis, iš Louisianos, taipgi 
milionais skaito “huizmo” se
kėjus Amerikoj. Vienas ir ki
tas remia neva “progresisto” 
kongresmano Lemkes trečią 
partiją.

Iki šiol buvęs demokratų va
das Al. Smith, fašistinės Liber
ty Lygos lyderis, prakeikia 
Rooseveltą už “svetimas”, neva 
“kairias’’ idėjas, nors ir Roose- 
veltas padarė ilgą eilę nusilei
dimų reakciniams bankinin
kams ir fabrikantams. Smithas 
šaukia į fašistuojančių republi
konų žardį.

BERLYNAS. — Hitleriš
ki laikraščiai reikalauja, 
kad būtų uždaryti arba j 
valstybės kontrolę paimti 
katalikų vienuolynai, kur 
esą plačiai išsivystęs lytiš
kas ištvirkimas, taipgi rei
kalauja, kad visi kunigai 
apsipačiuotų. Tikisi, kad 
gal tuom būtų galima apri
boti dvasiškių pasileidimą.

“Sargybiniai” Nuplakė 
4-tą Streiko Pritarėją

žmogžudžių-teroristų Juoda
sis Legionas susirišęs su repu- 
blikonų partija. Jis skaitė sa
vo narius jau šimtais tūkstan
čių ir planavo diktatūros įvedi
mą Amerikoj. Tarp legionierių 
yra policijos viršininkų, įvairių 
valdininkų ir politikierių.

EARLE, Arkansas, fašis
tiniai laukų savininkų “sar
gybiniai” (viligantes) pa
grobė ir kruvinai nuplakė 
Franka Rawlisona, sūnų 
rašytojo-redaktoriaus ir mi
sionieriaus,! dabar esančio 
Chiniioj. Pirmiaus jie pa
našiai nubudeliavo . _ 
terioną kunigą C. C. Wil- 
liamsą ir du jaunu 
tu, broli ir seserį

Buožiu gehgsteriai

NEW YORK. — Buvęs 
New Yorko valstijos guber
natorius Al. Smith, andai 
demokratų kandidatas į pre
zidentus, dabar atsišaukia į 
demokratų partijos suva
žiavimo delegatus Philadel- 
phijoj, kad atsipalaiduotų 
nuo Roosevelto, o jo vieton 
parinktų kitą, tinkamesnį 
žmogų kaipo demokratų 
kandidatą į prezidentus. 
Atsišaukimą pasirašo ir ke
turi kiti iki šiol buvę demo
kratu vadai: B. Colby, J. A. 
Reed^ J. B. Ely ir D. F. Co- 
halan. Savo “manifeste” 
jie reikalaują, štai ko: ,

Valdžia niekur neturi kišt 
savo nagų į privatinį biznį 
ir pramonę; turi sumažini 
valstybės iždo išlaidas (be
darbiams) ; augštais muitais 
užkirst kelią daugmeniš- 
kiems įvežimams dirbinių iš 
užsienių; numušt taksus 
(turčiams); prezidentas ne
turi “baugini” šalies Augš- 
čiausią Teismą; Amerika

neturi būt veliama į Euro
pos politiką.

O jeigu demokratų parti
jos suvažiavimas nepriims 
tų pasiūlymų, tai Smithas 
su sėbrais šaukia demokra
tus balsuoti už tokią “gru
pę,” kuri /‘tikrai” palaiko 
Amerikos konstituciją, tai 
yra už republikonų partijos 
kandidatus.

Bostono republikonų dien
raštis “Herald” rašo, jog 
čia Smithas taip karštai 
bruka demokratams repub
likonų platformą, kad su
kels prieš save daugelį de
mokratų ažuot patraukus 
balsuot už, republikonus. 
New Yorko “Times” taipgi 
supranta, jog Smithas šau
kia remt republikonų kandi
datą j prezidentus.

Smithas yra vienas iš va
dų fašistinės Liberty Lygos. 
Jo remiama republikonų 
programa reikštų dar dides
nį bedarbių apleidimą ir 
juo aršesne darbininkam 
priespaudą negu dabar.

Farmeriai-Darbiečiai
Atmeta Union Partiją
OSKOSH, Wis.—Politinė 

Farmerių - Darbiečių - Pro- 
gresistų-Socialistų Sąjunga 
atmetė su panieka kongres- 
maną Wm. Lemkę, kaipo 
siūlomą “Union” Partijos 
fašistinį kandidatą į prezi
dentus.

Galinga Kwantungo Jė
ga Kovai prieš Japoniją

presbv-

socialis- 
Blagde-

TELEGRAMA

CLEVELAND, Ohio, birž. 22.—Amerikos Lietuvių 
Kongresas pasibaigė sekmadienį, birž. 21 d., 2:30 vai. pO 
pietų. Jame dalyvavo 382 delegatai su mandatais ir šim
tai svečių. Delegatai atstovavo 345 organizacijas, turin
čias 71,008 narius.

Apie ekonomines ir politines sąlygas Lietuvoj padarė 
pranešimus žinomiausi Amer. lietuvių vadai ir laikrašti
ninkai: Michelsonas iš Bostono, Prūseika iš C" 
Grigaitis iš Chicagos ir A. Bimba ir Mizara iš Brookly-.

ičurvi aoux“ 
Chicagos, 
Rrnnklv.

Fašistinių jėgų yra visose 
kapitalistinėse partijose, nors 
kol kas jos dar neįsiliejo į ap- 
vienytą judėjimą. Bet jos ta
tai gali padaryti netolimoj at
eityj.

Tam pavojui užkirst kelią 
tepajėgs tik galingas darbo 
žmonių suvienytas frontas pa
vidale Farmerių-Darbo Parti
jos.

nūs.
iuos taip nubaudė už tai, 
kad šie žmonės teiravosi 
apie mirtį lauku darbinin
kų streiko pikietininko, ne
gro Fr. Weems. Jį užmušę 
savininkų samdyti galvažu
džiai.

Motina Nušovė 3 Kūdi
kius ir Pati Save

Anglai Ktilkasvaidžiais, Townsend Remia Fašis- 
Tankais, Orlaiviais Nu
žudė Vienuolika Arabą

tų Kandidatą Lemkę į
Amerikos Prezidentus

Šiomis dienomis miręs So
vietų Sąjungoj drg. Maksimas 
Gorkis-Pieškov, didis revoliu
cinis rašytojas, buvo mokyto- 
jas ne tik darbo žmonių. Iš 
jo mokinosi ištisa karta ir ki
tų rašytojų visuose pasaulic 
kampuose. Gorkio įtaka gi
liai jaučiama ir lietuvių dar
bininkiškoj bei liaudiškoj lite 
ratūroj.

Net tokie pasauliniai garsūs 
rašytojai, kaip anglų George 
Bernard Shaw ir 
Theodore Dreiser, 
kad jie daug yra 
iš Gorkio ir daug 
skolingi.

Pats Gorkio
yra pavyzdys ir įkvėpimas re
voliuciniams rašytojams ir 
šiaip klasiniams darbininkų 

* menininkams.
“Catholic News” gėrisi, kad.

MADISON, Maine. — Li
gota moteris Annie Jones 
surišo ir nušovė tris savo 
kūdikius, nuo 2 iki 4 metų 
amžiaus, ir pati nusišovė.

J E R U ŽALĖ. — Anglai 
praneša, kad apie 60 arabų 
sukilėlių sekmadienį užpuo
lė ginkluotus žydų auto-bu- 
sus kelyje iš Haifos į Tel 
Aviv, Palestinoje. Anglai 
kareiviai, busų sargybiniai 
atidarė kulkasvaidžių ugnį 
į arabus. Tuojaus atsku
bėjo atakuot arabus anglų 
tankai ir lėktuvai. 11 ara
bų tapo užmušta ir daug su
žeista ; o arabai vieną anglų 
puskarininkį nušovė ir tris 
kareivius sužeidė.

NEW YORK.—Dr. Town
send, vadas judėjimo už 
$200 mėnesines pensijas se
niams virš 60 metų amžiaus^ 
sekmadienį sutiko kun. G. 
L. K. Smithą, Louisianos 
valstijos fašistų vadą, Huey 
Longo įpėdinį, ir abudu su
sitarė remti kongresmaną 
Wm. Lemkę į Amerikos pre
zidentus. Fašistinis katali
kų kunigas Coughlin taipgi 
agituoja už Lemkę. O pas
tarasis, pasivadinęs “pro- 
gresi^tu,” organizuoja vadi
namą “Union” Partiją.

KANTON. — Vien tik 
Kwantungo provincija Pie
tinėj Chinijoj turi apie 250,- 
000 armijos, du ginklų ir 
amunicijos fabrikus, šimtus 
kanuolių ir labai stiprų oro 
laivyną. Toj provincijoj yra 
36,000,000 gyventojų. Kwan
tungo armijų galva gen. 
Chen Chia-tang žada viso
mis jėgomis padėti Centra- 
linės Chiniios Chiang Kai- 
sheko valdžiai, jeigu tik ji
nai paskelbtų kara delei ja
ponų išvijimo iš Chinijos.

Bet caristas Chiang Kai- 
shek pasiuntė kariuomenę 
prieš įžengusią Centralinėn 
Chiniion Kwantungo armi
ją. Birž. 19 įvyko susikirti
mas, bet su mažais nuosto
liais iš vienos ir antros pu- 

Tsės.

ĮVAIRIOS žinios
Frankfurt, Vokietija. — 

Hitlerininkų teismas nutei
sė 25 žmones po 9 mėnesius 
iki 9 metų kalėjimo 
įtariamus komunistus, 
vardus laiko slaptybėj.

Jų

amerikonų 
pareiškia 

pasimokinę 
kuom jam

gyvenimas

bažnyčia uždeda savo antspau
dą “moliui,” ir jis virsta kuni
gu.

Bent pas lietuvius Molio Mo
tiejus nėra pagarbos vardas.

Jėzuitas kun. D. A. Lord sa
vo apysakoj “Storm-Tossed” 
iŠvedžioja, kad komunistai tai 
streikuose kovoja su neapykan
ta ir pagieža prieš kapitalistus, 
bet katalikai tai, girdi, “su 
meile.”

Tas jėzuitas, žinoma, 
matęs, kaip 
komunistais 
Providence, 
tersono, N.
kai; San Francisco laivakroviai 
ir kiti.

nėra 
ištikrųjų išvien su 

kovojo katalikai 
R. L, audėjai ; Pa- 
J., šilko darbiniu-

Liauka Atitaiso Matymą
ROCHESTER, N. Y.— 

Syvais išsunktais iš gyvulių 
inkstų žievės liaukos yra 44 
nuošimčiuose atsitikimų vi
sai išgydoma akių liga 
glaucoma, o 36 nuošimčiuo
se žymiai pagerinama regė
jimas,—kaip kad raportavo 
Dr. E. Josephson suvažia
vime Amerikos Mokslo Pa
žangos Susivienijimo. — Jo 
raportas paremtas patyri- 
rimais iš 276 jo gydytų ligo
nių. Glaucoma yra užsiter- 
šimas ir aptemimas akies 
obuolio “skystimo.”

KUBIŠKAS COLIS SVE- 
RIĄS TONĄ

PASADENA, Cal. — Du 
Wilson kalno observatorijos 
astronomai skaitliuoja, kad 
naujai “atrasta” žvaigždė 
Ross '627 yra tokia tiršta ir 
sunki, kad jos kūbiškas 
lis sveriąs visą toną.

NASHUA, N. H

co-

Birželio 20 d. mirė Valco 
Solkas. Bus laidojama šj utar- 
ninką

De-Philadelphia, Pa. — 
mokratai atsigabeno savo 
partijos suvažiavimui mulą 
išlavintą garsiai žvengti — 
reiškia, juoktis iš republi
konų partijos.

Mountainside, N. J.—Su
sidūrus dviem automobi
liam, vienas eksplodavo ir 
jame sudegė keturi italai.

S a 1 z b u rg, Austrija. — 
Valdžia susekė hitlerininkų 
sumoksią bombomis išardy
ti ateinančią muzikos ir dai
nų dienos didžią iškilmę*

Tapo išrinktas pastovus Pildantysis Komitetas, suside
dąs iš septynių narių. Į komitetą įeina J. Mickevičius, 
R. Šniukas, J. K. Šarkiūnas, Dr. A. Montvidas, E. Miku- 
žiūtė, L. Jonikas ir F. Abekas, visi iš Chicagos. — Ko
mitetas darbuosis mobilizuot šios šalies lietuvius padėti 
Lietuvos liaudžiai atgriebti demokratines teises ir pilie
tines laisves.

Iš visų šalies dalių gauta pas veikinimų su $547.45 aukų.
Kongrese dalyvavo darbininkai, biznieriai, inteligen

tai ir farmeriai, atstovaudami pašalpines, religines ir po
litines organizacijas.

Kongresas patvarkė, kad Pildantysis Komitetas pasių
stų nuo Amerikos lietuvių delegaciją su atstovais iš 
Franci jos ir Anglijos ištirti nepakenčiamas politinių ka
linių sąlygas Lietuvoj.

FR. BUKNYS.

Dar 3,000 Japonų Karių Fašistu Kova su Polici-
Atsiųsta į Peipingą

PEIPING, Chinija. — Ja
ponija atsiuntė dar 3,000 sa
vo kareivių su visais karo 
pabūklais j Peipingą, senąją 
Chinijos sostinę.

TIENTSIN.—Chinų mui
tinės tarnautojai apšaudė 
šmugelišką japonų laivą 
sužeidė du jo tarnautoju.

Apverktinas Piknikas

1

ir

MARION, Maine.—Ūmai 
pakilęs smarkus vėjas ant 
Gardener ežero apvožė mo
torinę valtį su 15 vaikų ir 
vienu seniu. Prigėrė 12 vai
kų nuo 9 iki 14 metų am
žiaus. Senis su trimis kitais 
vaikais buvo išgelbėti. Vai
kai buvo mokiniai iš Lu- 
bec’o atvežti čia į pikniką.

ANGLIŠKA SPAUDA 
KURSTO PRIEŠ LIAU

DIES FRONTĄ FRAN- 
CIJOJ

PARYŽIUS. —Socialistas 
Francijos ministeris pirmi
ninkas Blum užprotestavo 
anglų kalba leidžiamiems 
laikraščiams, kad jie šaukia 
apie “raudonąjį” pavojų 
Franci jai ir Belgijai ir sklei
džia visokius piktus išmis- 
lus prieš Liaudies Fronto 
valdžią apskritai.

ja Paryžiuje
PARYŽIUS. — Nežiūrint 

valdiško uždraudimo, keli 
tūkstančiai “Liepsnojančio 
Kryžiaus” fašistų surengė 
demonstraciją. Tik po pu
sės valandos kovos pavyko 
policijai juos išblaškyt.

26,000 Tarnautojų Laimėjo 
Streiką Krautuvėse

dienų 26,000 streikuojandų 
tarnautojų turėjo užėmę 
krautuves, iki savininkai 
pridėjo vidutiniai po 25 
nuošimčius algų. Dabar/" 
streikieriai laimėję jau su
grįžo darban.

MUSSOLINIS GIMINIUO- 
JASI SU HITLERIU

ROMA. — Hitlerio atsto
vai birž. 21 d. padarė drau
gišką prekybinę-ekonominę 
sutartį su Italija. Italijos 
fašistai pabrėžia “puikius, 
nuoširdžius” santikius su 
nazių valdžia.

LONDON. — Arabų mai
štuose prieš Angliją ir jos 
globojamą žydų buržuaziją 
Palestinoj iki šiol buvo 84 
asmenys užmušti ir 611 su
žeisti.

9

2 vai. dieną.
Monika Viečkis.
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tarė paleisti fašistų ginkluotas organiza
cijas. Francijoje jau atsibuvo eilė dar
bininkų susirėmimų su fašistais ir liau
dies valdžia privalo greitai ir aštriai iš
stoti prieš fašistus. Jeigu tatai dabarti-

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

; ----------------------------------------------------------------------

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year_______ $7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year_____$5.50
United States, six months_______$3.00

f t Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six months --_ $3.00

nė Francijos valdžia padarys, tai daug 
bus atsiekta, darbininkų ir pažangių 
žmonių atsiekimai bus gvarantuojami.

Francijos liaudies bendro fronto atsie
kimai daug žada viso pasaulio darbinin
kijai, nes vieningo veikimo pavyzdžiai 
bus didelis paraginimas ir kitų kraštų 
darbo žmonėms ir pažangiai visuomenei 
burtis į bendrą frontą prieš reakciją.

Kokios Yra B ūtinos 
Sąlygos Tarptautinei 

Taikai Apginti?
EARL BROWDER

Amerikos Komunistų Partijos Generalis Sekretorius

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Karo Pavojus Auga
Anglijos imperialistų vėliausi žygiai 

yra išraiška naujo persigrupavimo im
perialistinių valstybių. Anglija griežtai 
stojo prieš Italijos įsigalėjimą, Ethiopi- 
joj. Bet tuom kartu Vokietijos fašistai 
patraukė armiją į Rheino paupį, pradėjo 
ten budavoti tvirtumas, sudarė didelį ka
ro pavojų Centralinėje ir Vakarinėje 
Europoj. Sovietų Sąjungos-Francijos- 
Čechoslovakijos bendro apsigynimo su
tartys ir Sovietų-Rumunijos santikių pa
gerėjimas laikinai pastojo kelią Vokieti
jos fašistų tuojautiniams karo žygiams. 
Japonijos veržimamis į Chiniją, grobi
mas vis didesnių jos plotų ir besiartini- 
mas prie Australijos—Anglijos kolonijos 
Tolimuose Rytuose ir vėl sudarė Angli- 

v jos imperialistų viešpatavimui pavojų.
Palestinoje ir kitose Anglijos kolonijose 
bruzdėjimas. Visa tai priverčia Angli
jos imperialistus manevruoti ir blašky
tis.

Anglijos imperialistai paveikė ne vien 
į savo kolonijų atstovus, kurie susirinks 
į Būsimą Tautų Lygos posėdį, bet ir į 
Pietų Amerikos valstybes, kur anglai tu
ri didelės įtakos. Argentinos ir Chili 
valdžios jau grūmoja, kad jeigu Tautų 
Lyga nenuims nuo Italijos bausmes, tai 
jos iš Tautų Lygos pasitrauks. Aišku, 

* kad-.tokią poziciją užims .dar daugelis ki
tų valstybių ir valstybėlių, kur anglai 
imperialistai kietai suleidę nagus. ■ '

Italijos, Vokietijos ir Lenkijos fašis
tams, o kartu ir Japonijos imperialis
tams to tik ir reikia. Jie visi, kaip koki 
krankliai, tik ir laukia, kada oficialiai 
Tautų Lyga nuims nuo Italijos bausmes, 
kada pateisins kruvinus Mussolinio už
puolimo žygius ant Ethiopijos. Nuėmi

mas bausmių nuo Italijos bus didelis pa- 
akstinimas Japonijos imperialistų ir Vo
kietijos fašistų prie karo užpuolimų.

Tuom kartu Vokietijos fašistai susiar
tino su Finlandijos ir Lenkijos fašistais, 
susiderėjo bendram puolimui ant Sovie
tų Sąjungos. Vokietijos fašistai vis 
daugiau susidera su Anglijos imperialis
tais, jie net atvirai kalba, kad Anglijos 
ir Vokietijos geri santikiai atpalaiduoja 
Vokietijos fašistų rankas karui rytuose, 
tai yra prieš Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.

Lenkija ir Vokietija
Nepaisant kiek Vokietijos ir Lenkijos 

fašistai draugauja ir suokalbiai!ja prieš 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą, tuom pat 
kartu jie ir vienas prieš antrą laiko pa
ruoštą peilį.

Lenkijos fašistai Silezijoje, kuri pir
miau priklausė Vokietijai, nuteisė 119 
žmonių nuo 18 mėnesių iki gyvos galvos 
į kalėjimą. Jie apkaltinti, kad buvo su
darę su Vokietijos hitlerininkais suokal
bį prijungti Sileziją prie Vokietijos.

Mes čia nesigilinsime, ant kiek lenkų 
fašistų apkaltinimas tikras. Mums svar
bu, kad lenkai pripažįsta, jog tie “hitle
rininkai” jau buvo suorganizavę 15,000 
žmonių į savo organizaciją, ir teismas 
atidengė, kad Silezijos gyventojai, nepai
sant fašistinio teroro Vokietijoj, vis vien 
didžiumoje stoja už atsiskyrimą nuo 
Lenkijos. Prie to atvedė bjauri Lenki
jos fašistų politika linkui tautinių mažu
mų. Lenkijos fašistai žiauriausiu būdu 
persekioja ukrainiečius, gudus, lietuvius, 
rusus, vokiečius, žydus ir kitas tautines 
mažumas, kurios Lenkijoje sudaro 8,000,- 
000 gyventojų. Priverstinas lenkinimas, 
persekiojimas žmonių liaudies papročių, 
kultūrinių reikalų juos verčia išstoti 
prieš Lenkijos tokią politiką ir jieškoti 
išėjimo.

Silezijos gyventojai žino, kad Vokieti
joje yra bjaurus fašizmas, kad ten stoka 
pieno, sviesto, riebalų, kad ten fašistai 
kapoja darbininkams galvas, visvien jie 
stojo už atsiskyrimą nuo Lenkijos. Vei
kiausiai didelė didžiuma jų stojo už Sile
zijos atskirą krašto apsisprendimą, už 
atskirą valstybę ir tik dalis už susidėji
mą su Vokietija.

Vokietijos fašistai budavoja tvirtumas 
ant Francijos ir Belgijos sienų. Iki ru
dens jos bus gatavos. Tos tvirtumos tu- 
ri! sulaikyti Francijos ir Belgijos armi
jas, jeigu jos, prisilaikant sutarties su
& *etų Sąjunga, norės pastarajai ateiti 
i 1 gelbą.

šiemet gal bus išvengta karo, nes Vo
kietija turi baigti tvirtumas prieš Fran- 

. a ei j ą , arčiau susiderėti su Anglijos impe
rialistais ir tuom kartu geriau leisti Ja
ponijai prisirengti Tolimuose Rytuose. 
Bet kaip bus sekamais metais?

Vienok Sovietų Sąjungos apsigynimo 
jėgos sparčiau auga už fašistų ir impe
rialistų prie karo prisirengimus. Pa
saulyje atsiranda vis daugiau valstybių, 
kurios paseka Francijos, Čechoslovaki
jos, Turkijos keliu stodamos už taiką, 
prieš karą. Tuom pat kartu fašistinėse 
ir: imperialistinėse šalyse daugiau auga 
darbininkų jėgos, stiprėja prieškarinis 
masių veikimas. Tokia dabartinė pasau
lyj padėtis.

p : Franci j a Daug Žada
^Darbininkų ir liaudies bendras frontas 

Francijoje daug žada pasaulio darbinin
kams. Franciją pasekė Belgija. Ispa
nijoje bendras frontas atrėmę fašistus.

•Francijoje Liaudies fronto valdžia nu-

Nauja SSSR Konstitucija
. Sovietų Sąjungoje paskelbtas . naujos 

konstitucijos projektas. Jis skaitytas 
miestų, miestelių, kaimų organizacijų ir 
piliečių susirinkimuose.

Dabar eina plačiausios diskusijos viso
je Sovietų Sąjungoje demokratiškiausios 
konstitucijos klausimu, kokią pirmu kar
tu pasaulyj turi šalis.

Sovietų Sąjungoje gyventojai, Komu
nistų Partijos organizacijos,’ unijos, 
kliubai, apšvietos, kultūros ir kitos orga
nizacijos siunčia laikraščiams ir valdžios 
įstaigoms pasveikinimus, patarimus, už- 
gyrimus ir pataisymus. Siunčia ir atski
ri piliečiai, laikraščių skaitytojai, inteli
gentai ir darbininkai.

Apie vidurį lapkričio mėnesio bus su
šauktas Visos Sovietų Sąjungos Sovie
tų Atstovų Suvažiavimas, kuris ir už- 
girs konstituciją. Iki to laiko bus pla
čios diskusijos konstitucijos reikalu.

Per‘Radio Kalbės Kom. Partijos 
Kandidatai 28 d. Birželio

Birželio 28 dieną, sekmadienį, Madison 
Square Gardene, New Yorke, baigsis 
Komunistų Partijos Devinta Konvencija. 
Čia bus masinis susirinkimas, kuriame ir 
bus nominuoti Komunistų Partijos kan
didatai į šalies prezidentą ir vice-prezi- 
dentą.

Nominuoti draugai į prezidentą ir vice
prezidentą kalbės per radio. Jie kalbės 
per National Broadcasting-Columbia su
jungtus radio tinklus tarp 5 ir 6 valan
dos vakaro, pagal taupinimo (daylight) 
laiką.

Visi mūsų skaitytojai, kurie tik turite 
radio priimtuvus, prašomi nurodytu lai
ku atsisukti ir pasiklausyti mūsų kandi
datų kalbas.

Daiktiškos sąlygos kiek
vienoj šalyj yra skirtingos. 
Taigi mes turime suprasti, 
kodėl yra naudojama skir
tinga politika kovoj už tai
ką įvairiose Europos šaly
se. Pavyzdžiui, daugelyj 

. šalių Europoj proletariatui 
reikia būtinai ir tuoj prak
tikoj ryškiai atsakyt į klau
simą, kaip jis žiūri į įvairių 
tautų apsigynimo galimy
bes akyvaizdoj pavojų iš fa
šistinių valdžių pusės.

Mes, komunistai, nesame 
šiaip tik taikininkai (paci
fistai). Mes taipgi nesame 
tokie žmonės, kurie nepai
sytų, kas atsitiks įvairioms 
tautoms. Mes drąsiai ir at
virai stojame už veiklų ap- 

. gynimą bile tautos, bile ša
lies, kuriai gręsia kariškas 

\ fašistų užpuolimas. Mes 
manome, kad jeigu nebus 
sumuštas visoks Hitlerio 
daromas kariško užpuolimo | 
žygis, tai nebus galima ap
saugot Europą nuo Hitle
riško tvano. Tautos negali 
sunaikint Hitlerįo fašizmą 
nesipriešinančiais arba tai- 
kininkiškais (pacifistiniais) 
būdais. Ir kada hitlerinis 
fašizmas prasiveržia iš Vo
kietijos ribų ir siekia to
liau, tai jį reikia pasitikti 
kariškomis prie monėmis. 
Šiuo momentu kariškos Hit
lerio jėgos labiausiai grę
sia Čechoslovakijai, Austri
jai, Franci j ai ir Belgijai.

Pačiai Čechoslovakijos ir 
Austrijos gyvybei grūmoja 
pavojus. Komunistų pozici
ja čia paliečiamais kariniais 
klausimais yra tokia, jog 
mes užginame tose šalyse 
visas priemones, kurios tik 
padidina galimybę žmonių 
masėms apsiginti, apginti 
savo šalį visais būdais, tai
gi ir kariniais. Tačiaus 
valdžioj kiekvienos iš tų ša
lių taipgi yra reakcinių spė
kų, o karines įstaigas dau
gumoj atsitikimų žymia da
lim kontroliuoja reakcinin
kai. Reiškia, jie yra įran
kiai ne vien savo šalies ap
gynimo, o tūluose atvejuo
se jie yra ne tiek savo kraš
to apgynimo įrankiai, kiek 
įnagiai slopinimui savo ša
lies liaudies ir išvystymui 
fašizmo savame krašte. To
dėl remti šias karines įstai
gas arba remti valstybės pi
nigų skyrimus joms, tai, ko
munistų supratimu, nėra 
prisidėjimas prie savo ša
lies gynimo. Komunistai 
turi kovot prieš valstybės

pinigų skyrimą kariškiems 
tikslams, kur nėra jokio už
tikrinimo, kad tie pinigai 
bus naudojami šalies gyni
mui nuo fašistų užpuolimo, 
bet, atvirkščiai, gali būt pa
naudoti prieš darbininkų 
klasę toj pačioj šalyj, ir tuo 
būdu pasi tarnaut fašisti
niam užpuolimui. Komunis
tai turi kovot už užtikrini
mus, kad, kad pinigai nebus 
panaudoti tiem priešingiem 
tikslam; o jeigu nėra tokių 
užtikrinimų, tai komunistai 
turi atsisakyt imt bet kokią 
atsakomybę už žingsnius, 
kurie iš pažiūros yra daro
mi neva šaliai apginti, o tik
rumoj yra žingsniai taikomi 
reakcijai apgint.

Padėtis čechoslovakijoj
Nors Čechoslovakijos val

džios politika yra silpna ir 
svyruojanti, bet bendrai ji
nai yra atkreipta atrėmimui 
fašistinio pavojaus iš Vo
kietijos pusės. Čechošlova- 
kijos komunistai kol kas ne
gali imti atsakomybės už 
karinius žingsnius, kurie 
bus daromi prieš Vokietijos 
fašizmą; tačiaus, susidu
riant su tiesioginiu kariš
ku pavojum iš nazių pusės, 
Čechoslovakijos komunistai 
nedarys kliūčių kariniams 
prisirengimams a t m u š t i 
Hitlerį. Dabartiniu momen
tu komunistai Čekoslovaki
joj, turbūty susilaikys nuo 
balsavimo seime už skyri
mą tam tikros sumos pini
gų kariškiem tikslam, tuom 
parodydami nepasitikėjimą 
valdžiai; aš čia sakau, tur
būt, todėl kad padėtis kei
čiasi nuo vieno momento iki 
kito, ir komunistai galėtų 
pakeisti savo taktiką kuriuo 
nors ypatingu momentu.

Susilaikydami nuo balsa
vimo seime už karinę są
matą, komunistai padarytų 
kaip ir demonstraciją prieš 
tas reakcines jėgas, kurios 
kariškus prisirengimus nau
dos prieš žmonių minias. 
Tuo pačiu laiku komunistai 
pripažins būtiną reikalą ka
riškai priešintis -gręsian
čiam Hitlerio įsibriovimui; 
komunistai supranta, jog 
tokiame atsitikime reikia 
turėt kuo daugiausia kovos 
įrankių prieš Hitlerį". Susi
laikymas nuo balsavimo ne
reikš, būk komunistai atsi
saką ką nors veikti šiuo 
klausimu. Tuomi jie paro
dys * pasiryžimą kovoti 
dviem frontais. Žūtbūtiniai

kovoti prieš gręsiantį Hit
lerio užpuolimą ir tuo pačiu 
žygiu mirtinai kovoti prieš 
tuos fašistinius gaivalus, 
kurie randasi Čechoslovaki
jos valdžioj.

Šį principą jūs galite pri
taikyti ir kitoms šalims, 

Į kurioms betarpiniai gręsiai 
smūgiai hitlerinio Vokieti
jos fašizmo. Mes turime 
būt labai atsargūs, ir šį 
principą akių plotu nepri- 
taikyt kapitalistinėms ša
lims apskritai. Juk tai bū
tų visai klaidinga, jeigu 
Anglijos komunistai pradė
tų taip galvot apie Angliją, 
kur nėra jokio' pagrindo 
bent kiek pakeisti komunis
tų nusistatymą prieš pini
gų skyrimą ginklavimuisi. 
O apie Ameriką juo labiau 
reikia šitaip pasakyt, net 
negu apie Angliją.

Tarptautinės Vienybės 
Atsteigimas

Pamatinis dalykas nau
joj darbininkų klasės taikos 
politikoj, visų pirma, yra 
atsteigti ir sustiprinti tikrą 
darbininkų klasės tarptauti
nę vienybę gynimui reikalų 
plačiųjų darbo minių, o vi
soms socialdemok4^tų__pa-r- 
tijoms reikia sykį ant visa
dos griežtai nutraukti ply
šius susidėjimo su savo Kra
štų buržuazija. Juk negali, 
būt vieningos tarptautinės 
politikos taikai apginti, kol 
darbininkų klasės svarbio
sios partijos bus nusista- 
čiusios pagrindais saviškės 
buržuazijos. Šitoks dalykas 
užtikrina tik tarptautinį pa
siskirstymą, vienybės iškri
kimą.

Antra, tai tarptautinė tai
kos politika reikalauja vi
sais galimais būdais remti 
Sovietų Sąjungos taikos po
litiką. Čia savaimi supran
tama, kad socialistai, ko
munistai ir visos kitos dar
bininkų klasėj veikiančios 
partijos turi griežtai prie
šintis kiekvienam kontr-re- 
voliuciniam bandymui mela
gingai perstatyt Sovietų Są
jungos politiką; reikia at
remt visus klaidinančius 
tvirtinimus, būk Sovietai 
seka tokią pat politiką, kaip 
imperialistinės šalys. Tarp 
tokių k o n t r - revoliucinių 
bandymų yra, pav., ir mė
ginimas perstatyt Raudoną
ją Armiją ne kaipo taikos 
palaikymo tvirtovę, bet kai
po karo pavojų, kaipo nesi
skiriančią nuo imperialisti
nių armijų, ir t.t. Visos to
kios melagingos “idėjos,” 
skleidžiamos d a r b i n inkų 
klasėje, yra įnagiai fašisti
nių karo kurstytojų. Mes 
turime tatai išaiškinti, aik
štėn iškelti, ką reiškia tokie 
“supratimai,” ir išvyti juos 
laukan iš judėjimo, sie
kiančio taika išlaikvti. Tai 
yra pirmutinė sąlyga suvie
nytai politikai tarptautinės

kriušint Zam’o ideologiją, 
kurią jis skelbia “Socialist 
Call’e” beveik kiekvieną sa
vaitę ir kuri įrodinėja, būk 
nesą skirtumo tarp įvairių 
kapitalistinių šalių; būk fa
šistinės kapitalistinės šalys 
nesudarą didesnio pavojaus 
taikai, kaip nefašistinės ka
pitalistinės šalys. Ši ideolo
gija nuduoda esanti labai 
kairi. Jinai kovoja prieš 
mūsų komunistinę poziciją 
kaip prieš oportunįstįnę ir 
dešinę. Bet tokįa ideologi
ja anaiptol nėra kairi; ji
nai yra fašistų įrankis dar
bininkų klasėje. Vis tiek, 
kokie būtų • tikslai asmens, 
kuris skelbia tokias idėjas, 
mes turime išaiškinti, kad 
tų idėjų rolė tai yra stip
rinimas fašizmo ir krikdy
mas kovos už taiką.

Ketvirta, tarptautinė pro
letariato politika reikalau
ja nepriklausomo darbinin
kų veikimo, nežiūrint kapi
talistinių valdžių ar Tautų 
Lygos. Darbininkų klasinis 
judėjimas negali būt pri
klausomas nuo vienos ar ki
tos šalies buržuazijos bei 
nuo buržuazinių valdžių po
litikos pačioj' Tautu Lygoj. 
Ne priklausymas, ale visiš
ka nepriklausomybė darbi
ninkų klasės judėjimo. Bet 
darbininkų klasinio judėji
mo pilna nepriklausomybė 
nereiškia, kad taikos politi
ka darbininkų klasinio ju
dėjimo yra kiekviename 
klausime ir kiekvienoj šalyj 
stačiai priešinga politikai 
kapitalistinės valdžios — 
buržuazijos valdžios toj ša
lyj-

Nepriklausomybė reiškia 
ir suvienyta darbininkų kla
sės politika reiškia, jog ta 
politiką vienoj šalyj gali 
būt stačiai priešinga val
džios politikai, o kitoj ša
lyj ji gali būt atkreipta lin
kui to paties laikino tikslo, 
kaip ir kapitalistinės val
džios politika toj ar kitoj 
šalyj. Nei viename nei ki
tame atsitikime darbininkų 
klasės judėjimas nėra pri
klausomas nuo buržuazijos. 
Vienoda tarptautinė darbi
ninkų klasės politika būti
nai reiškia, jog toj ar kitoj 
tam tikroj šalyj darbininkų 
klasinė politika turi padėti 
tautai, kuriai gręsia pavo
jus. Tuo būdu, juo stipres
nė bus mūsų tarptautinė 
vienybė ir tvirtesnis mūsų 
tarptautinis judėjimas, tuo 
labiau tos mažesnės šalys 
pradės kreipti savo politiką 
linkui patenkinimo savo 
specialių reikalų, kurie lai
kinai sutinka su reikalais 
pasaulinio proletariato. Ap
sauga iš didžio tarptautinio 
taikos judėjimo pusės ir 
mūsų kova už taiką daro 
tokią galimybę, jog mažųjų 
šalių valdžios, kaip kad Če
choslovakijos, p r i s i j u ngs

Ponia Ruhy Lang kartu su slaptos policijos 
nariu. Ji yra viena iš liudininkų prieš Juo

dąjį Legioną, kuris daug žmonių nužudė.

darbininkų klasės.
Trečia, vieninga politika 

tarptautinės darbininkų kla
sės turi kiekvienu momen
tu kovos už taiką sutartinai 
atakuoti ir kirsti smūgius 
toms šalims, kurios tuo jau
timai grūmoja taikai, ypač 
fašistam užpuolikam, grę- 
siantiem pasaulio taikai. 
Tatai reikalauja, kad mes 
visam tarptautiniam darbi
ninkų klasės judėjime turi
me stengtis panaikint tokį 
“supratimą,” būk nesą skir
tumo tarp fašistinių ir 
fašistinių kapitalistinių 
lių.

Reikia Mušt Zam’o 
Ideologija

Jungtinėse Valstijose
tai reiškia, kad mes turime

ne- 
ša-

ta-

prie proletariato tarptauti
nio judėjimo už taiką, pasi- 
tikėdamos sau apsaugos iš 
jo,—o tai apsauga, kurios 
tos šalys negali tikėtis iš jo
kios imperialistinės valsty
bės, — ir jos šį faktą vis 
geriau ir geriau supranta. 
Čechoslovakija, pavyzdžiui, 
yra priversta pripažint, kad 
jeigu ne Francijos sutartis 
su Sovietų Sąjunga, tai Če
choslovakijos nepriklauso
mybė būtų jau tik praeities 
dalykas. Franci ja viena ne
būtų galėjus ją apginti, bet 
sutartis su Sovietų Sąjunga 
gali. Visi šie dalykai yra 
veiksniai, kurie vaidina rolę 
būdavo jime ir stiprinime 
tarptautinių jėgų taikai pa
laikyti, su darbininkų 
sės judėjimu priekyje
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Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Birutes Ramoškiutes.

PIKNIKAS BUS ULMER PARKE
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Šokiams grieš dvi orkestros

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

sa- 
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Taipgi programoj dalyvaus Laisves 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.

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
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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.

i Prof. Retikevičiaus Orkestrą
■/ Grieš Lietuviškus Kavalkus )

Prašomu įsitemyti, kad ant rytojaus švente, tad linksmintis galėsime iki vidurnakčio. Gi pikniko 
gaspadines pasirūpins prigaminimu gerų valgių ir bus visokių gėrimų. k

kiek mažų tautų 
pučiasi, kad parodžius 
alią,” tai geriausiai pa- 
jtuvių fašistų literatū- 
ekartą girdime tyslia- 
ipo elementų pareiški- 
“Vienas lietuvis užmuš 

mkus, rusus, 
m panašiai.

jiem*, reikalinga? 
užnuodijus 
kad 
dus 
na, 
nūs

* čiais
tautomis, bet mes labai “drą
sūs,” “galingi.”

Taip fašistai kalba, taip jie 
ir rašo. Geriausiu to pavyz
džiu bus Šaulių išleista An
driaus Varguolio knyga vardu 
“Žvalgo Užrašai.”

“žvalgo Užrašai” dalinasi į 
18 atskirų vaizdelių, prie to 
gale dar yra kitos keturios 
apysakaitės. Leidėjai
kad knygos išleido 20,000 
zempliorių ir kad knygoje 
“gryni faktai, literatiškai 
gražinti.”

Tame “literatiškame pagra
žinime” ir yra visas branduo
lys, arba tikrovės, faktų krai
pymas, fašistinio pūtimosi pa-

* žvalgų pravedimas. Knyga 
parašyta neva iš nuotikių ka
ro su bolševikais, lenkais, ber
montininkais ir už Klaipėdą. 
Išaiškinimui visų tų nesąmo
nių ir fašistinių imperialistinių 
siekių reikėtų parašyti kitą to
kią knygą, čia mes tik kelis 
dalykus paliesime.

Pirmas skyrius vardu “Bal
ta Katė” vaizduoja, kaip kare 
prieš bolševikus (Lietuvos So
vietus) Lietuvos šnipas, persi
rengęs .į valstiečio drabužius, 
nueina į Sovietų armijos teri
toriją. Trys raudonarmiečiai 
jį sulaikė. Jau vedant “api
plėšė”—tabaką, o apie 15 me
tų jaunas raudonarmietis dar 

" ir kepurę nulupo, sakydamas:
—Vis tiek sušaudys, o į 

pą ir ta gera bus.
Lietuvos šnipui numetė 

vo suplyšusią kepurę, bet 
pas aiškina:

“Aš kepurės nepakėliau. 
Perdaug jau ji buvo suplyšu
si ir bolševikiško prakaito per- 
sigėrusi.”

> Matote, kokis bailys, kokis 
“drąsuolis,” kuris net prie 
prakaito bijosi prisilytėti.

Pristato pas raudonarmiečių 
vadą. Vadas “buvo chiniško 
veido.” Čia pakartojama ru
sų baltagvardiečių melas, būk 
bolševikai, tai tik ir buvo ne 
rusai, bet chinai, latviai, to
toriai, na, ir “vokiečiai belais- 

* viai.” Ir toliau rašo:
“Raudonas komandiras bu- 

70 ką tik atsikėlęs. Čia pat 
-tovSiusi lova buvo suknista, 

didelis šviesus kambarys 
dvokė kaip neišvėdintas tvar
tas.” Reiškia, kambarys bu
vo uždarinėtas, neišvėdintas, 

g Komandiras gėrė arbatą, 
buvęs gabus čekistas, pradėjo 
kvosti, net plaukus išuostė, 
rankų delnus apžiūrėjo, ir 
šnipu pripažino. Toliau fa
šistinis autorius, norėdamas 
karą “pikniku” perstatyti, sa
ko:,

“Mano plaukai kvepėjo 
C prieš kelias dienas apipurškin- 

ti odekolonu, o rankos, be 
pūslių, baltos ir valytais na
gais, irgi liudijo, jog jomis 
sunkus kaimiečio darbas ne
dirbtas.”

Bolševikų vadas jau rengėsi 
jį sušaudyti, čia pat kamba
ryj, ar lauke. Bet štai fa
šistų rašėjas užmiršęs apie tai, 

* kad tik kiek anksčiau rašė 
apie didelį, šviesų, bet dvo
kiantį, neišvėdintą kambarį, 
randa būdą-išsigelbėjimui bal
toje katėje ir rašo:

“Tuo laiku pro atdarą lan
gą į kambarį įšoko nedidelė 
baltutė ir greita katė.” Tik 
aiškino, kad butas neišvėdin
tas, o čia jau atdari langai, 
pro kuriuos katės landžioja.

purvini, basi,

Gal būt norėdamas persta
tyti dar žiauresniu • bolševikų 
vadą, tai sako, kad vadas nu
šovė katę. Ant šūvio garso 
jbėgo raudonarmiečiai sargai, 
bet bolševikų vadas išvarė 
juos ir piktai pareiškė:

“Man nepašaukus — pra
šau dinų nevarstyti, draugai!”

Ir kaip tik to fašistui šni
pui reikėjo, nes raudonarmie
čiams uždrausta įeiti. Kaip 
tik jie išėjo, jis tuoj aus grie
bė bolševikų vadą už gerklės 
ir pasmaugė, įmetė į lovą, su
sirinko karinius svarbius do
kumentus, pasirašė sau perlei
dimą, pasirašė jį už bolševikų 
komandierių “lengvai . . . ner
vingu rašymo charakteriu” 
(noras bolševikų vadą persta
tyti nemokša), paėmęs tuos 
dokumentus, revolverį, paliu
dymą į dešinę ranką, o katę 
į kairę ir eina laukan. Rau
donarmiečiai sulaiko jį,bet jis 
jiems po nose pakiša perlei
dimo dokumentą ir sako:

“Komandiras liepė man iš
mesti katę.” žvalgas laimingai 
su svarbiomis žiniomis pasie
kia savus.

Taip ir eina perdėm visą 
knygą tik pasigyrimai, kaip 
bolševikus mušė. “Ištisi jų pul
kai tirpo kaip sniegas pava
sarį,”—sako 21 puslapyje. Vi
sur bolševikai 
gremėzdiški, ir tuo pat kartu, 
nepaisant jiems 
“kraujo liejimo,” 
perdaug žmoniški. Aprašyme 
“Į Panevėžį” jį bolševikas žy
das ir trys “girtuokliai” rau
donarmiečiai užmigdo, atran
da pas jį rankovėje revolverį, 
kišeniuje instrukcijas Panevė
žyje sukilimui prieš bolševi
kus. Bet ir čia žydas, rau
donarmiečiai ir čekistai, kurie 
visur piešiami “kraujo lieji
kais,” ant tiek geri, kad pali
ko jį gyvą ir miegantį, žvalgas 
ne tik išsisuka, bet net bolševi
ką automobiliaus šoferį pri
verčia nuvežti jį į Panevėžį ir 
ten prieš bolševikus jis prave
da sukilimą.

Išvijus iš Lietuvos bolševi
kų armiją, žvalgas imasi nai
kinti komunistus Zarasuose, 
kurie “miesto pašalius ir apie- 
linkę naktį komunistų atsišau
kimais apibarsto.” Čia ir vėl 
komunistai žydais perstatomi. 
Sorė vietos komunistų sekreto
rė. žvalgas susekė net tai, 
kas yra parašyta po krasa- 
ženkliais, o ten į Rusiją bu
vo surašytos visokios Kauno 
žinios. Įsako Zarasų paštui 
visus Sorės laiškus sulaikyti ir 
perduoti žvalgybai. Pagaliau, 

už kapinių, 
pušyno, 
surado 
ir

primetamo 
bet jie net

sekdamas Sorę, 
krašte miesto, prie 
atskirame namelyje 
“jačeikos prezidiumą” ir su
čiupo apie 10 pūdų komunis
tinės literatūros.

Visuose aprašymuose fašis
tai vikrūs, smarkūs, draskosi, 
kaip pasiutusios katės, vienus 
parbloškia revolverių smū
giais, kitus kulkomis, trečius 
rankomis pasmaugia, o jų 
priešai, nors “kraugeriais” ir 
“kraujo liejikais” vadinami, 
bet tikrumoje patys žūva.

Kodėl taip yra? Iš vienos 
pusės fašistai rašytojai, čionai 
Andrius Varguolis, nori bolše
vikus, komunistus piešti krau
geriais, kurstyti prieš žydus, 
lenkus, rusus, kelti kitų tau
tų neapykantą, bet iš kitos pu
sės, žinodami, kad lietuvių 
tauta maža, kad ją negalima 
prilyginti prie didelių tautų, 
kad vieną prieš vieną neuž
tenka lietuvių nei prieš rusus, 
nei ‘prieš lenkus, nei prieš vo
kiečius (tada dar hitlerininkų 
jie nežinojo), tat ir bando 
piešti tokiais, kurie gali kelis, 
arba net dešimtis priešų iš
mušti. Tas būtinai fašistams 
reikalinga, nes jų imperialisti
niai apetitai to reikalauja. 
Nors fašistai kalba apie Lietu
vą, jos kraštus, bet kur jie 
mato rubežių. kraštus? Toli 
už Lietuvos sienų.

Kad taip yra, tą geriausiai 
paliūdija ir P. Šinkūno “Kraš
to Mokslo Vadovėlis” (Istori-

jos pradžiamokslis), kurio ga
le įdėtas Lietuvos žemlapis. O 
tas žemlapis pietų pusėje api
ma visą Lenkiją, Krakovą, da
lį Moldavijos, Dniestro upe 
atsiremia į Juodas jūras, ap
supa visą Ukrainą, prijungia 
prie Lietuvos Sovietų Sąjungos 
žemes net į rytus nuo Mask
vos, šiaurėje, kone visą Lat
viją. Tai neva istoriškas žem
lapis, bet tikrumoje, tai išreiš
kimas fašistinių imperialisti
nių jausmų. Juk ir Mussoli- 

Bus Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., 
Ir Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.
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Piknikas bus 4 d. liepos-Fourth of July
Čia bus išduotas raportas iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clev 

landė, atsteigimui demokratinės santvarkos Lietuvoje.

William Norris Orkestrą
' Grieš Amerikoniškus Kavalkus

nis, istoriją aiškindamas, iš
kabinėjo visose mokyklose se
nos Romos Imperijos že’mla- 
pius, bet gyvenime siekia Ita
liją vėl tokia pat padaryti; 
juk ir Hitleris istorijos dės
niams aiškinimui pasigamino 
žemlapius, kurie perstato Vo
kietiją, apimančią pusę Euro
pos.

Pučiasi Lietuvos fašistai, tas 
matosi jų apysakose, mokslo 
ir istorijos kuriniuose. Pučia
si gyvūnėlis tam, kad priėjau- 

čio prilygus. Už spaudos pū
timos! ne liuosi jie yra ir nuo 
karinių, avantiūrų suokalbių. 
Lietuvos darbo liaudis nebus 
visą laiką fašistų pavergta, 
paneigta. Ji klasių kovoje nu
blokš fašizmą nuo savo spran
do. Tik tada istorijos, moks
lo ir dailės literatūra bus rea
listinė, faktiška, o ne tas fa
šistinis “literatiškas pagraži
nimas.”

500,000 MEKSIKOS DAR
BININKŲ STREIKAS
MEXICO CITY. — Pusė 

miliono darbininkų Meksi
koj paskelbė vienos valan
dos streiką išreikšt protes
tą todėl, kad Meksikos val
džia apšaukė “neteisėtu” 
nesenai įvykusį gelžkeliečių 
streiką.

Puslapis Trecias

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to- 
ido dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju {vai
riom spalvom

J UN AS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mae. 

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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
‘ (PASITARIMAI VELTUI) 

Dr.LZINS—

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pivtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCn 
KIRPIMAS ZlO"
SKUTIMAS 15c 

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.
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Francijos darbininkai streike, kurie išlaimėjo pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo valandas iki 40 vai. j savaitę

EAISVfi

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Birželio 6 d. įvyko ALDLD 
31 kuopos surengtas piknikas. 
Nors žmonių buvo privažiavę 
vidutiniškai, bet kuopai pelno 
liks nedaug. Mat, subatos 
diena: vėlai vakare susirinko 
ir kiek pasilinksminę važiavo 
namo, nes jau buvo vėlyba 
naktis.

Li u d visė žarkauskienė pa
aukojo kuopai didelį sūrį ir 
labai skaniai padarytą keiką, 
kuriuos piknike išleido laimė
jimui už $3.50. Kiek pelno 
liks — nesužinojau, nes dar 
komisija visko galutinai nesu- 
skaitliavo.

Subatos vakarą, 13 birželio, 
pas mūsų gerbiamus draugus 
Joną ir Amelia Krapovickus 
buvo parė-vestuvės jų sūnaus 
Jonuko su Pranciška (Fran
ces) Sliauteraite. Kadangi 
jaunavedžiai (ypatingai Jonu
kas) laisvų pažiūrų jaunuo
liai, tai ir šliūbą ėmė civilį.

Svečiams besilinksminant, 
kad vestuvėms priduot darbi

BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ IŠEIS:
Jeigu lyty, piknikas vistiek įvyks

BROOKLYNAS—Dr. Martin Liuterio Draugyste 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 įsitėmykite, kad 4-tą d. liepos 
nuo M. Panelio užeigos, 347 Avė. E, kampas 26th Street, 
išeis busas į “Laisvės” pikniką, 12 vai. dieną. Kelione į 
abi puses vienam asmeniui $1.00, porai—$1.75. Yra pa- 
samddytas naujas gražus 33 pasažierių busas. Taipgi 
išeis atskiras busas vien tik jaunuolių, nuo tos pat vie
tos. Kelionės kaštai jaunuoliams bus tik $1.00, tai bus 
kartu kelionė ir įžanga į parką.
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. Kelione į 
Brooklyną ir atgal $2.50 asmeniui. Vėliaus bus pranešta, 
kiek busų važiuos.

Iš WATERBURY, Conn., išeis 2 busai į “Laisves” pik
niką, Brooklyne, 4 d. liepos. Vilijos Choras vyksta į 
“L.” pikniką. Kelionės lėšos $2.00. Busai išeis 7 vai. 
ryto, nuo 774 Bank St. Visi užsiregistruokite iŠ anksto, 
kad užsitikrinti sau vietą.

PHILADELPHIA.—Paimta keletas gerų busų važiavi
mui į “Laisves” pikniką Brooklyne. Tikietas į abi puses 
tik $2.20 asmeniui. Kartu važiuoja ir Lyros Choras. 
Užsiregistruokite sekančiose vietose: Dulinskas, 546 N. 
11 th 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. Užsiregistruoki! 

' 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.

ninkišką pobūdį, buvo pasaky
ta trumpa prakalbėlė ir pa
prašyta aukų Lietuvos politi
niams kaliniams. Aukojo po 
50 centų: Jonas Krapovickas, 
Amelia Krapovickienė, jauna- 
vedis Jonukas Krapovickas, 
jaunavedė Frances Krapovic
kienė, Antanas Stukas ir Jo
nas Liaudanskas. Po 25 cen
tus: Alizas Kaulakis, Charlie 
Krapovickas, Frank Apšega, 
Ona Apšėgienė, Petras žar- 
kauskis, Liudvisė žarkauskie
nė, Feliksas Kritika, Sofija 
Kriukienė, Danielius Vaitonis, 
Mikolas Bivonas ir Julia Ma
linauskienė; Alfonsas Laučius 
—29c. Viso $6.04. Įdedu sy
kiu ir money orderį $5.90, už 
kurį pamokėjau 14c.

Mes visi dalyvavę vestuvėse 
linkini jaunavedžiam geriau
sios kloties ir laikytis, kaip ir 
iki šiol, kovojančių darbinin
ku eilėse. Gamtos Sūnus. 
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Wilkes-Barre, Pa.
ALDLD 12 Apskričio Kuopų 

Žiniai

Draugės ir draugai, liepos
12 dieną yra rengiamas pikni

kas apskričio naudai. Piknikas 
įvyks visiems gerai žinomoj 
vietoj, tai yra, Lyndwood, že- 
mutinėj dalyj Wilkes-Barre.

Privažiavimas labai geras, 
kaip iš toliau, taip ir iš šios 
apielinkės. Todėl jau laikas 
visiems pradėt rūpintis apie šį 
pikniką. Draugai, organizuo- 
kitės masiniai dalyvaut, kaip 
iš artimų kuopų, taip ir iš to
liau. Iš tolimesnių kuopų pa
tartina suorganizuot važiavi
mą trekais arba mašinomis, 
kaip geriausia prieinama. 
Draugai, turit šiuom klausimu 
susirūpint, kad nei vienas na
rys bei narė neliktų namie, 
norintieji pasiekt šį taip svar
bų pikniką.

Apskričio valdyba užtikri
na, kad visi bus patenkinti. 
Draugės moterys aprūpins ge
riausiu maistu, saldainėmis ir 
šaltkoše, o vyrai parūpins šal
tų gerų gėrimų, taipogi gerus 
muzikantus. Kurie mylės šo
kius, galės smagiai pasišokt.

Apskričio valdyba iš savo 
pusės darys viską, kad publi
ką visaip patenkint. Todėl nė
ra mažiausios abejonės, kad 
šiam apskrityj kuopos įvertins 
rengimą šio pikniko ir skaitlin
gai jame dalyvaus ir patys 
draugai ir nepaliks namie sa
vo draugų bei draugių, kurie 
da nėra nariais bei narėmis 
šios brangios organizacijos.

Taipgi, kurie turite įsigiję 
laimėjimo tikietėlius, kuriuose 
buvo pažymėta, kad laimėji
mas bus gegužės 31 dieną, at
minkite, kad tas laimėjimas li
kosi palikta ligi šiam apskri
čio piknikui, liepos 12 dieną. 
Todėl turėkit tikietėlius šiame 
piknike.

ALDLD Apskričio
Raštininkas.

Minersville, Pa.
Gegužės 30-31 dd. buvo su

rengtas piknikas Komunistų 
Partijos vieneto ir ALDLD 14 
kuopos bendrai. Piknikas vi
sapusiškai pavyko, geriau ne
buvo galima tikėtis, ir pelno 
atliko gerai. Kaip prie to
kio šiurkštaus-šalto oro, net 
patys rengėjai buvo netekę 
vilties turėt geras pasekmes. 
Nors darbininkai ir gerokai 
pavargo, bet kada atliko virš 
$80 pelno, tai vargą pamiršo, 
džiaugdamiesi, kad darbinin
kai draugiškai ir bendrai pa
rėmė rengėjus. Susirinko dar
bininkai visokių pakraipų, nes 
darbininkų visų vienodi reika
lai ir visi turim tą patį ben
drą priešą—darbininkų išnau
dotoją kapitalizmą.

Argi Taip Yra?

Po šito pikniko, sužinojo 
Minersvillės lietuvių parapijos 
kun. Klevinskas, kad ir kata
likų darbininkų atsilankė į 
progresyvių darbininkų pik
niką, tai birželio 7 d. iš sa
kyklos • išbarė darbininkus, 
kam jie eina į pažangiųjų dar
bininkų parengimą. Girdi, 
“komunistai yra mūsų neprie
teliai.” Tegul jis įrodo, kur 
komunistai ką blogo velijo 

darbininkams ? Komunistai 
yra toki pat darbininkai, kaip 
ir katalikai darbininkai, lygiai 
išnaudojami kapitalistinės kla
ses. Skirtumas tik tame, kad 
komunistai stovi pirmose eilė
se organizuotų darbininkų, 
,kad jie permato, kokiu keliu 
eidami darbininkai galės pasi- 
liuosuoti iš tos pragariškos 
kapitalizmo vergijos. Todėl 
jie ir šaukia visus darbinin
kus, kaipo savo draugus, kai
po brolius, nežiūrint kokių jie 
būtų pažvalgų, — religinių ar 
progresyvių. O kas darbinin
kų neprieteliai ? Tai visi tie, 
kurie sėja neapykantą tar
pe darbininkų, kurie skaldo 
jų spėkas, kurie gina parazitų 
klasę, tai yra, visų išnaudoto
jų, kapitalistų. Tai tie yra 
neprieteliai darbininkų — ne 
tik pažangiųjų, bet ir katali
kų, nes jie nevelija darbinin
kams geresnės ateities, o tik 
amžino skurdo.

Prie pabaigos turiu praneš
ti linksmą žinią, kad gerbia
mas darbininkų reikalų rėmė
jas Jurgis Kupčinskas suteikė 
stambia auka svarbiausiems 
darbininkų reikalams, būtent, 
$5, kuriuos reikia padalinti 
taip: Lietuvos politiniams ka
liniams $3, del d. Browderio 
radio prakalbos $1 ir “Lais
vės” svarbiausiems reikalams 
$1. Pinigus pasiunčiau ad
ministracijai, kuri aukas pa
dalins. J. Ramanauskas.

Apie Philadelphijos 
“Laisvės” Pikniką
Nors šiemetinio “Laisvės” 

pikniko laikas nusitęsė delei 
stokos parkų mūsų apylinkėj, 
vienok pavyko nors sykį gauti 
tinkamesnis ir didesnis parkas 
Alcyon Park, Pitman, N. J., 
su daugeliu stalų po gražiais 
medžiais; čia taipgi yra už
darytos, tinkamos su geromis 
ventiliacijomis šokių svetainės, 
moderniškai įrengtos prie eže
ro maudynės; daug randasi 
luotelių pasivažinėti ant eže
ro, yra vaikam tik ką pabuda- 
votas karuselis “pajodinėti” 
ant arkliukų; prie parko ran
dasi lygi automobiliam pieva, 
kurioj šimtai mašinų galima 
sueiliuoti. Iš vienos pusės 
parko yra gražus ežeras, iš 
kitos didelis plotas — arklių 
lenktynių aikštė.

Visame parke bus mūsų 
valgiai, gėrimai ir muzika. 
Prie to, įvesta elektra ir van
duo.

Parke bus visi parankumai. 
Tik jame reikės labai daug 
darbininkų. Todėl artimesnės 
kolonijos turi išrinkt ir siste- 
matiškai išanksto priduot dar
bininkų ir darbininkių sura- 
šus. Jei visi draugai ir drau
gės rūpestingai prisidės, tvar
ka bus gera ir nuotaiki.

Tatai padarykime ir prisi- 
rengkime išanksto. Iš Phila
delphijos jau yra užsakyta 24 
busai, kurie veš žmones į par
ką.

Rytinių valstijų mūsų orga
nizacijų nariai, “Laisvės” skai
tytojai, dalininkai ir visi mūsų 
judėjimo simpatikai turi atei-' 
ti į pagelbą ir platinti įžangos 
laimėjimo tikietukus, masiniai 
mobilizuoti busus ir mašinas, 
kad sutraukus tūkstančius 
žmonių ir kad sumušus visus 
piknikų rekordus. Į šį parką 
galima sutalpinti kad ir 25,- 
000 žmonių.

Piknikas įvyks prieš Labor 
Day tą nedėldienį, 6 d. rugsė
jo, 1936 m. Piknikas bus 
garsinamas iš radio stočių, per 
plakatus ir dideles kortas.

A. J. Smitas.
5809 No. Fairhill St. 

Philadelphia, Pa.

Berlynas. —Hitlerininkai 
abelnai pritaria panaikini
mui ekonominių bausmių 
prieš Italiją.

Binghamton, N. Y.
*

Iš Rochester!© Sugrįžus

Birželio 13 d. binghamtonie- 
čiai nuvažiavę į Rochester! su
vaidino veikalą “Iš Meilės.”

Važi avimui automobiliais 
oras buvo labai patogus, taip 
pat ir ten svetainėj buvo ge
rai, neperšilta. Didžiuma aplei
dom Binghamtoną apie 8 vai. 
ryto, tai 1 vai. dieną buvom 
pas Gedemino svetainę. Va
žiavom ne pergreitai.

Nuėję į svetainę jau radom 
drauges rochesterietes dir
bant, valgius gaminant. Na ir 
privarginom drauges gaspadi- 
nes. Jos dirbo visą laiką, kad 
mus pavalgydinus, net du kar
tu : vieną, tuojau nuvažiavus, 
antrą, po lošimo ir šokių vėl 
apkrovė stalus puikiais val
giais.

Turiu pasakyti, kad draugai 
rochesteriečiai labai draugiški, 
netik valgio visiem buvo daug, 
bet ir nakvynėmis visus pui
kiai aprūpino. O ant rytojaus, 
sekmadienį, dar išbuvom iki 
3-4 vai. po pietų besišneku
čiuodami, nes dar vis nesino
rėjo skirtis, palikt gražų mies
tą su draugiškais žmonėmis.

Jau ne pirmas kartas mums 
toki suėjimai pas vieni kitus, 
bet vis kas kart iš abiejų pu
sių pageidaujama daugiau jų. 
Nuo seniau buvo kalbama, 
kad visi norėtų, bendro pikni
ko kur nors pusiaukelėj, kad 
būtų galima sekmadienį suva
žinėt ir per dieną pabuvus va
kare vėl sugrįžt. Bet iki šio
lei niekas nenurodė vietos to
kiam suvažiavimui. Taigi, aš 
nuo save sakyčiau, kad gali
ma būtų visiems suvažiuoti į 
Watkins Glen prie Seneca eže
ro. Ten yra parkas prie pat 
ežero ir stalai piknikams dy
kai. Maudytis vieta gera ir 
paranki, tyras vanduo. Nuo 
Binghamton apie 80 mylių, o 
no Rochester gali būti kelios 
mylios daugiau, bet į dvi ir 
pusę valandų galima nuva
žiuoti. Tai ką jūs dd. roches
teriečiai sakote?

Toki bendri suvažiavimai 
sutraukia daugiau publikos ir 
palaiko prie mūs daugiau jau
nimo. Rochesteriečiai irgi iš
sireiškė, kad jų jaunimą la
bai sunku sutraukt į parengi
mus ir chore palaikyti. Bet 
kuomet, sako, sužinojo, kad iš 
kito miesto atvažiuos lošti vei
kalą, tai visi nariai pradėjo 
lankytis dainuoti. Ir gražiai 
sudainavo. Turi puikią, ga
bią mokytoją d. E. Vaivadaitę, 
ji netingi mokint. Mes gėrė
jomės jos sumokintom dai
nom. Publikos irgi buvo pil
na Gedemino svetainė.

Kas link veikalo ir jo lošėjų, 
lai rochesteriečiai apie tai 
sprendžia ar jiem patiko, ar 
ne.

E. Vita.

EASTON, PA.
Nauji Piliečiai ir apie Aukas 

J. Stilsonui

Mūsų idėjos draugai Joseph 
Johnson ir Bill Sieger pasta
ruoju laiku gavo pilnas pilieti
nes popieras. Tai birželio 14 
dieną ant tos intencijos suren
gė šaunią “parę” ant farrrios 
pono Šleiniaus. Giminių ir 
draugų dalyvavo koks šimtas; 
visi smagiai laiką praleido ir 
džiaugėsi naujais piliečiais, 
linkėdami jiems ilgo amžiaus.

Pereitą pavasarį progresy
viai lietuviai rinko aukas J. 
Stilsono išlaisvinimo reikalam. 
Daug kas aukojo po dolerį; 
viso buvo surinkta $14.48, ir 
pasiųsta Stilsonienės vardu. 
Bet aukotojų vardų per “Nau
jąją Gadynę” nepaskelbė, 
kuomet kitus aukotojus skel
bia. Vėliau buvo surengtas 
balius, kurio visas pelnas bu
vo skiriamas tam pačiam 
tikslui. Pelno liko $15, kurie 
irgi pasiųsta Stilsonienei; ji 

pinigus gavo ir padėkavonės 
laišką atsiuntė. Bet to juk 
neužtenka: reikėjo auką pa
skelbt per “Naująją Gadynę,” 
kad visi prie baliaus prisidėju- 
sieji matytų.

Dabar mum aišku, kad “N. 
G.” čyfai mus ignoruoja, kerš
taudami už tai, kad likvida
vome sklokos LDD kuopą ir 
susivienijom su ALDLD kuo
pa. V. J. Stankus.

Springfield, Ill.
Gegužės mėnesio paskutinėm 

dienom čionai prigėrė lietuvis, 
kurio pavardę pamiršau. Pri
gėrė naujam ežere. Mat, keli 
metai atgal čionai padarė šiokį 
tokį ežerą, užtverdami vandenį 
tarp kalnelių. Vietomis plates
nis, o vietomis siauresnis, bet 
tęsiasi tolokai. Įtaisė gražų 
tvenkinį ir kaip kur tiltus. Taip
gi1 stato didelį vandentraukį, ku
ris duos miestui vandenį šva
resnį. Dabartinis., senas van
dentraukis randasi prie nešva
rios Sangomon upės. Ežere taip 
pat priaugino daug žuvų. Tai 
kas nori pameškerioti, turį 
pirkti leidimą, tik 50 centų me
tams. Todėl daug žmonių eina 
žvejoti ir maudytis į tą ežerą. 
O pasitaiko ir išsigerti.

Taip, sako, ir minėtas lietu
vis buvęs šiek tiek išsigėręs ir 
prigėrė negilioj vietoje. O vie
tomis yra gilumo iki 60 pėdų.

Nesenai buvo didelė vėtra. 
Tai ir mūsų lietuvio kunigo Jo
no Yunkerio laivelį ko tik ne
paskandino. Parapijonai sako, 
kad jų kunigas turįs gražiausi 
laivelį ant to ežero. “Bet kuni
gas už guzikus laivelio nenusi
pirko”, atsakiau jiems, “para
pijonai turėjo užmokėti.”

Birželio 9 d. mirė lenkų tau
tybės moteriškė. Dirbo savo 
darže. Metus darbą įėjo į sa
vo stubą iy greitai krito negy
va. Jau buvo 58 metų amžiaus 
moteriškė. Paliko sūnų, kuris 
randasi Joliet, Ill., kalėjime, nu
teistas už kokius tai kriminališ- 
kus prasižengimus. Nabašnin- 
kė gražiai užlaikė tą vietelę, 
kur gyveno.

Mūsų mieste baigia išmesti' 
gatvekarių linijas, liko tik dvi, 
kurios eina kiaurai per visą 
miestą. Gatvekarių vietas už
ėmė busai. Mat, pigiaus atsei- 
na. Nereikia tiek daug žmo
nių kelių apžiūrėjimui, o pel
no kapitalistams dar daugiau.

Duonos linijos dar tebėra, te
bevargsta daugiausia seneliai. 
Mat, pensijos negauna, nors tu
ri 65 metus amžiaus. Daug 
yra jaunesnių, bet negali dirb
ti, nes yra paliegėliai. Ir dar
bų tokiems nėra. Mat, anot 
kapitalistų, jie jau žmonijos iš
matos. Jau ir tvirti žmonės 
negali gauti darbų, tai ką be
kalbėti apie nevisai sveikus. Bė
da jaunuoliams. Tėvai ir moti
nos varo iš namų darbo j ieškot, 
bet darbo nėra. Kai kurie že- 
noti ir su šeimomis dirba prie 
viešųjų darbų ir gauna $50 į 
mėnesį.

Mūsų mieste randasi visokių 
fabrikų bei šapų apie 40, ma
žų ir didesnių. Gal didžiausias 
sudėtinis fabrikas bus laikro
dėlių ir visokių miterių išdir- 
bystės. Jeigu visas dirbtų, tai 
3,000 žmonių gautų darbo. Bet 
dabar dirba tik viena fabriko 
pusė—dirba ta dalis, kuri iš
dirba elektrikinius laikrodėlius 
ir miterius. O tas dep., kuris iš
dirbdavo kišeninius laikrodė
lius, stovi uždarytas jau penki 
metai.

Kurie dirba, atrodo, dirba 
gerai ir pasidaro neprastą pra
gyvenimą. Kai suvažiuoja į 
darbą ir automobilių sustato, 
tai matosi daug naujų ir nepi
gių mašinų.

žolei pjauti mašinėles išdir
ba kitas, nedidelis, fabrikėlis. 
Dirba jauni žmonės ir gauna 
tik 30 centų į valandą. Dirba 

8 valandas į dieną. Vai 
sako, kad tai sunkus darb 
nesveikas nuo tų visokių 1 
dulkių.

Grabų fabrikėlis dirba 
Mat, daug žmonių mirt 
reikia daug ir karstų.

Liepos 4 dieną mūsų m 
bus Farmerių-Darbo Par 
konvencija. Įvyks High Suiool 
svetainėje. Graži vieta, tai gal 
ir žmonių bus daug.

A. Čekanauskas.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
terpe 12th ir 18th St«., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.4 nuo 10:80-8; Sekmad.: Ibi diena
Tel. i Alffonquin 4-8294

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachvievr 2-3103

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkintu

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Karu 
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.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

s
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Kairioje Rudy Vallee, radio dainininkas, o dešineje J. 
Curran, New Yorko laivakrovių streiko vadas. Rudy 

Vallee rėmė darbininkų streiką.

PASAULINES ŽINIOS

Puslapis Penktas

ir

HUDSON, MASS. —

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ir iš ten paimkit karą No. 6G ir 
važiuokit iki City Line, iš ten būsit 
nuvežti. Sumašinom važiuokit Frank
ford Ave iki City Line ir tuojau už 
tiltuko sukit po kairei į kelią Nights 
No. 2 ir tčmykit iškabas.

Visus maloniai kviečia rengimo 
Komisija.

(147-150)

skanių gėrimų ir 
Kurie pirks barčekių už 

tiems nereikės mokėt įžangos.
Komisija.

(147-148)

FREEHOLD, N. J.
Įdomus piknikas, kurį rengia L. P. 

Kliubas, įvyks nedėlioj, 28 d. bir
želio, Jasko farmoje, Englishtown 
Rd., 1 mailė nuo Freehold. Bus gera 
orkestrą Šokiam, 
užkandžių.
50 c.,

cott St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Sekr. D. Lukiene.

PHILADELPHIA, PA
TDA 9 kp. susirinkimas jvyks an

tradienį, 23 d. birželio, 8 vai. vaka
re, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Avė. Šiame susirinkime bus išduo
tas raportas iš Lietuvių Kongreso, 
Clevelande, tad visi privalo dalyyaut 
ir išgirst raportą fr apsvarstyt kitus 
svarbius dalykus.

Sekr. B. Ramanauskienė.

PHILADELPHIA, PA.
L.T.P.K. rengia prakalbas ir drau

gišką pasikalbėjimą su Dr. J. šliu
pu. Prakalbos įvyks ketverge 25 <1. 
birželio, 7:30 vai. vakare, 928 E. 
Moyamensing Avė., po prakalbų bus 
draugiškas pasikalbėjimas.

Komitetas.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 24 d. birželio, 8 
vai. vakare, po numeriu 376 Broad
way. Kviečiam ir nenarius dalyvautu, 
bet kiekvienas narys privalo būtinai 
dalyvaut, nes turėsim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Sekr.

(146-147)

susirinkimas. Taigi visi na
riai malonėkite suvažiuoti į 
Maple Parką. Tenai, tyram 
ore atlaikysim susirinkimą, ko 
neturėjom per ilgus metus. Po 
to bus ALDLD 37 kuopos su
sirinkimas. Visi nariai būkit, 
nes būtinai turim pasimokėti 
duokles. Jau ir iš centro atėjo 
laiškas duoklių klausimu.

tą senelį einant dirbtuvėjIr 
30 metų darbininkas su juo 
nesusidėtų. O tai vis darbinin
kai savo prakaitu turėjo už
dirbti tiems mekleriams to
kias algas. Ne vienas darbi
ninkas gavo džiovą ir kitokias 
ligas nuo sunkaus darbo 
blogo gyvenimo..

L. K. Biuras.

Reikale Spaud. Pikniko 
Liep. 4, Maynard, Mass.

Lawrence, Lowell ir Haver
hill miestų majorai pradėjo 
kalbėti apie viešus darbus. Jie 
suranda, kad pataisoma tokių 
gatvių, kurios nereikalingos ir] 
uždyką pinigus išeikvoja.

Tai tau, koki geri poneliai! Mes, pikniko gaspadoriai 
Pradėjo jieškoti, kada pinigų 
nebesiranda kasoj. O kas kal
tas, jeigu ne tie patys ponai? 
Patys praleidžia ir patys jieš- 
ko. Bet kurgi surasi, kad jie 
savam kišeniųje.

Darbo Federacijos Va
dai Smerkia Landūną
WASHINGTON. — Ame- 

rikos Darbo Federacijos 
valdyba savo mėnesiniame 
raporte smerkia republiko- 
nų kandidato į prezidentus 
Landono reikalavimą, kad 
valdžia visai nesikištų į tai, 

f kaip kapitalistai veda savo 
pramones. Sako, jog repu- 
blikonų reikalaujamas ka
pitalistams sauvališkumas

reiškia dar didesnes jų lenk
tynes del pelnų, žada kapo
jimus algų darbininkams ir 
dar platesnę bedarbę.

Boston-Dorchester, Mass.
Vieša Padėka

Širdinga padėka visiems 
draugam ir draugėm, kurie 
dalyvavote laidotuvėse mūsų 
mylimos motinos. Taipgi ačiū 
draugijom ir draugam už gė
lių vainikus ir paskutinį' pa
tarnavimą.

Skerstom; Šeimyna.

Lawrence bankuosna ir paš
tai! atvežta $1,000,000 apmo
kėjimui veteranams bonų. Pa
ėmę bonus veteranai eina link- 
mūs. Bet kas daugiausia pasi
tarnavo tų bonų atgavimui ? 
Mano supratimu, tai Am. Ko
munistų Partija, kuri pirmuti
nė pradėjo kelti šituos klausi
mus ir patarė maršuoti į sosti
nę, kad juos atgauti.

San Francisco, Calif
Birželio 7 dieną San Fran

cisco ALDLD 153 kuopa ir 
Oaklando ALDLD kuopa ben
drai surengė pikniką Oaklan- 
de draugės Rakauskienės dar
že. Į pikniką susirinko ge
ras būrys draugų iš abiejų 

liks 
dar

rit žinoti, kad važiuojat 
dirbt , ale ne ant “good 
time.” Ir turit atsivežt vis
ką, kas tik jums reikalinga 
prie darbo: žiurstus, baksu- 
kus, popieros ir paišiukus, 
kad mums nereikėtų jums 
ko nors jieškot.

Visi, kurie dirbsit, pribū
ki! anksčiau, kokią 10-tą 
vai. ryto, o ne kartu su pu
blika, kad nebūtų taip, kaip 
praeitais laikais, kada pub
lika reikalauja ko nors pa- 
sipirkt, o darbininkų nėra, 
mes turime lakstyt jieškot 
jų. Taigi, visi prisirengkit 
iš anksto.

Draugiškai,
Gaspadoriai.

pranešam, kad iš mūsų pu
sės viskas eina, kaip pa- 
šmaruota. Gėrimai ir val
giai užsakyta. Apgarsini
mų nuo biznierių nemažai 
surinkta. Įžangos tikietukų 
jau už šimtinę išparduota. 
Tame darbe daugiausia dar
buojasi mūsų moterys. Pa
matysim, kiek kitų kolonijų 
draugai bei draugės atsižy
mės, ar sumuš mus?

Taigi, mes kviečiam ir jus 
draugai ir draugės iš apy
linkės pasmarkint savo dar
buotę šiame svarbiausiame 
darbininkų spaudos reikale. 
Padarykime šį metą rekor
dinį pikniką kaip publika,

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97 kp. ir L.D.S. 60 kp. 

nariai dalyvaukite susirinkime, kuris 
įvyks antradienį, 23 d. birželio, pas 
drg. R. Jervy, 418 Palmei St., 7 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite lai
ku.

Komisija.

far-
s.cnai lau-

I šį išvažiavimą

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) *

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LA1SN1UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

S 1
WORCESTER, MASS.

TDA 13 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, 23 d. birželio, 
8 vai. vakare, po antrašu 29 Endi-

■

1

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. Kuopų ir L. D. D. 12 Kp. 

Narių Atydai!
Vienybe Tarp A.L.D.L.D. 10 kp. ir 
dideles dalies L.D.I). 12 kp. narių 

įvyko— Visi nariai kviečiami į 
Išvažiavimą!

Birželio 28 dieną, įvyks išvažiavi
mas Mikolaičio (Gudavičiaus) 
moj atžyinėjimui mūsų 
kiamos vienybės.
yra kviečiami visi nariai nuo L.D.D. 
12 kp.; A.L.D.L.D. 10 kp., 141 kp., 
149, 105 kp.

Minėtų organizacijų nariai važiuo
kit be jokių ceremonijų. Maistą ir 
gėrimus bandom surinkti veltui; ir 
visus tokius aukautojus užprašom 
ant šio parengimo. Įžangos nebus. 
Mikolaitis daržą aukauja veltui. Kat
rie važiuosit gatvekariais, būsit nu
vežti mašinoms j vietą tarp 12 P. M. 
ir 2 P. M.—valandų, todėl nesivė- 
luokit.

KELRODIS: Važiuokit iki Bridge

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

negu kitur dabartiniu laiku.
Aptiekorius Savininkas

DETROIT, MICH.

Advokatas C. D. Mahoney 
protestuoja prieš komisionie- 
rių, kad pastarasis nieko ne
daro prieš Lawrence Gas ir 
Electric kompaniją. Jau me
tai laiko, kaip vis barška apie 
mažesnes mokestis už gasą ir 
elektrą, bet mokestys vis tos 
pačios. Net advokatas pripa
žįsta, kad Lawrence gyvento
jams yra gera byla prieš kom
paniją. Tas teisybė, Lawrence 
darbininkai turėtų 
kompanijos numušti 
ant gaso ir elektros.

Pikniko Darbininkams

prieinamesne kaina,
A. M. KISHON,

8701 JOS CAMPAU AVĖ.,

Draugai darbininkai, ku
rie važiuosit piknike dirbt, 
nesirodykit gražiai, nes tu- Stokite į Irving Siutų Kliubą

Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto.
Puikiausi kostumeriško darbo siūtai, ku
riuos aš pasiūsiu jums su primieravimu.

100% Vilnos Audeklai. Vėliausių Stilių ir Mady
Mes duosime už $30.00 siūtą kiekvieną savaitę.
Šio kliubo periodas yra penkiolika (15) savaičių.

Visi šio kliubo nariai turi progą gauti .$30.00 vertės siūtą 
už įmokėjimus sekamai: $2.00, $4.00, $6.00, $8.00, $10.00, 
ir tt., pakol penkiolika (15) savaičių siūtas duodamas.

Šis kliubas duoda penkiolika (15) savaičių mokant po $2.00 į savaitę 
įsigijimui siūto už specialų kainą, kaip augščiau minėta. Bet jeigu 
jums nepapultų už specialų kainą, jūs vistiek gaunate siūtą, labai 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvę ir pasirenkat 

už $30.00 vertės siūtą ar over-eoatą.
Septintas Kliubas atdaras, stokite dabar.

■ CHAS. CHALCONAS, Custom Tailor
121 Irving Street Rahway, N. J.

Pastaba San Francisco 
Draugams

Draugai, labai negerai da
rote, kad neparašote nieko 
apie įvykius iš šio miesto. 
Kaip žinome, San Francisco 
įvyko laivakrovių streikas, 
darbininkų šventė Gegužinė, 
jaunuolių dienos demonstraci
jos ir daug kitų atsitikimų, o 
jūs nė žodžio nepranešėte 
“Laisvei.” Tai labai negerai— 
apsileidimas. Jūs žinote, kad 
aš čia negyvenu ir parašyti 
negalima tiesos be dalyvavi
mo, o iš jūsų tarpo yra tokių, 
kurie (taip manau) dalyvau
jate ir plunksną neblogiau už 
mane valdote. Bile kuris iš 
jūs stokite į mano vietą ir 
parašykite žinučių į “Laisvę.” 
Mes lauksime—pasirodykite!

Pacific.

reikalauti
mokestis
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PATERSON, N. J < >
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LINKSMAS PIKNIKAS
Rengia ALDLD 84 Kuopa Linksmą Pikniką

Nedėlioj, 28 d. Birželio (June)
, Pradžia 10 Vai. Ryte

PAS VIŠNIAUSKĄ
prie Saint Mary’s Lake, North Haledon, N. J.

Gerbiama publika: malonėkite skaitlingai atsilankyti 
į šį linksmą pikniką su tikslu, kad parėmus ALDLD 84 
kuopą ir visiem sykiu su ALDLD 84 kuopos nariais lin- 
skmai laiką praleidus ir kad suėjus į didesnį draugiš
kumą. Kurie atsilankysite, pilnai pasitenkinsite, nes 
P. Višniauskas įrengė naują svetainę šokiams savo 
naujai ištaisytame parke ir įtaisė gražų prūdą del mau
dynių. Tad kurie ukvatija maudytis, tai galės ir išsi
maudyti. Taipgi bus gardžių valgių ir gėrimų, prieg 
tam grieš gera orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga tik 25c ypatai. širdingai užkviečia ren
gėjai.
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Lawrence, Mass <:>

Vienas

PIKNIKAS

darbinin- 
daugiau 
o dabar 
numušta 
jau blo-

Tą pačią dieną, 28 birželio, 
pripuola ir LDS 125 kuopos

o 
<v

Co. 
kad

Parke, 
Mass. Lawfence ir 
draugai kviečiami 
ir smagiai praleisti

di-
per 
už-

Kelrodis iš kitur atvykusioms
Pervažiavę Straight Street Bridge, važiuokite Haledon Avenue 

apie mylią, kol privažiuosite Standard gaso stotį, ant kampo Ha
ledon Avenue ir High Mountain Road, pasukite po dešinei High 
Mountain Road ir važiuokite apie 2 mylias, ten surasite ir pikniką.

kuopų. Tikimasi, kad 
gražaus pelno parėmimui 
bininkiško judėjimo.

Lawrence drau-

ant 
nuo 

Jei draugė Ka-

o
< >

Šiame piknike abi ALDLD 
kuopos įdavė įgaliojimą ir po 
penkinę K. B. Karosienei. 
Draugė Karosienė vyksta į 
Rochester, Minnesota 
operacijos atsipalaidoti 
kaulų vėžio.
rosienė pasveiks į laiką, tai 
ji atstovaus mūsų ALDLD kuo
pas ir įteiks dešimtinę su pa
sveikinimu Amerikos Lietuvių 
Kongresui Clevelande.

I pikniką atsilankė ir sve
čių iš tolimų miestų, 
buvo net iš Bostono, lietuviš
koj batų išdirbystės narys 
(vardo nežinau), bet tos iš
dirbystės apgarsinimai tilpo 
“Laisvėj,” matyt, kad progre- 
syviški. Kita, tai draugė Ru- 
fienė iš Los Angeles, kuri va
žiuoja ant vakacijų į Oregon 
valstiją. Kalbant su drauge 
Rufiene apie praeities įvykius, 
man prisimena 1920 metų tvė
rimas ALDLD 145 kuopos Los 
Angeles. Pirmi mano rekru
tai buvo Burbai, Rufai, Lin- 
gai ir kiti (atsiprašau, kitų 
pavardes jau pamiršau). Pri
sirašė 7, įskaitant ir mane pa
tį, viso buvome 8 nariai. 
ALDLD 145 kuopa gimę vi
sai netikėtai, labai greit išdy
go, kaip grybas po lietaus, iš 
ko kilo daug ginčų ir nesusi
pratimų, ypatingai tarpe tau
tiško nusistatymo elementų. 
Jie mane įskundė policijai ir 
manė mane patupdyti už ge
ležinių grotų, bet tas jiem ne
pavyko, nors policija man ne
davė ramumo ir persekiojo ir 
visai uždraudė man pasirodyti 
susirinkimuose. Ačių atsparu
mui tuo laiku draugų Burbų, 
Rufų, Lingu ir kitų, jie daug 
man pagelbėjo ir išlaikė AL- 
DLD 145 kuopos vėluką augš- 
tai pesuterštą. Šiandien, kal
bant su drauge Rufiene, ji iš
didžiai sako: “Mūsų kuopa 
turi apie 50 narių ir visi pui
kiausiai sugyvena.” Bravo, 
draugai!

American Woolen 
rektoriai džiaugiasi, 
pastaruosius metus gerai 
dirbo visi stambūs šeriu inkai.
Viso Šerų parduota už $383,- 
210, o kapitalas siekia $22,- 
131,000. Ant kožno Šero pri
augę po $60.

Argi ne gražus pelnas, kuo
met darbininkai dirba pusdy
kiai! O kiek darbininkai už
dirba ? Ogi neturi iš ko ir gar- 
nitorių pasipirkti, nes turi iš
mokėti užvilktas bilas už mais
tą.

Nesenai rezignavo šios kom
panijos prezidentas. Sakėsi, 
kad personas. Gerai jam re
zignuoti per kiek metų ėmus 
po $100,000 algos. O kur dar 
pelnas nuo Šerų. Teko, matyti

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSND3TAS GRABORIUS
660 GRAN^ STREET BROOKLYN, N. Y.

Pacific Mill dirbtuvės šilkų 
skyrius sumažino 
kams algas ir davė 
staklių: turėjo po 8, 
davė po 14. Algos 
15-tas nuošimtis. Tai
gai. Bet pakalbėjus su darbi
ninkais randasi ir nesusipra
tėlis, kuris atšauna: daugiau 
algos padarysi ant daugiau 
staklių. Yra daug tokių darbi
ninkų, kurie ilgus metus dirba, 
o vistiek daugiau neuždirba, 
kaip $13.

Darbininkai, a p sižiūrėkite! 
Jei taip manysit, tai greitu lai
ku gausit ir po 20 staklių, bus 
daugiau lakstymo už mizerną 
mokestį.

Gražiausią pikniką rengia 
Lawrence draugijos suvienytu 
frontu. įvyks nedėlioj, 28 bir
želio (June), Maple 
Methuen, 
apylinkės 
atvažiuoti 
laiką.

Pastaba
gams del 4 liepos spaudos pik
niko: Kurie turite “Laisvės” 
pikniko tikietus platinimui, 
malonėkite grąžinti S. Pen- 
kauskui. Jis bus 28 birželio 
Maple Parke, piknike. Visi ten 
būkit ir priduokit tikietus ir 
pinigus, nes tikietų neima be 
pinigų.

Keturių Didžiųjų Organizacijų

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

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

JVYKS NEDĖLIOJ

JUNE

19 3 6

PIRMU SYK
ŠTAI

PROGRAMA

PRADŽIA 12-tą VAL. 
DIENĄ

Puik'*»i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarke, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Bušą, kuris 
važiuos iki parko.
AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė., 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., į kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.

TOKIS TURININGAS PIKNIKAS

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

Taipgi Bus Įvairių Žaislų.
ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Fosteris Atidarys Kom. 

Konvencijos Sesijas
Komunistų Partijos Devintą 

Nacionalę Konvenciją šį tre
čiadienį, 24 d. birželio, atida
rys ne kas kitas, kaip William 
Z. Foster.

Fosteris, vienas iš labiau
sia mylimų Amerikos darbi
ninkų vadų, buvo sunkiai su
sirgęs vesdamas rinkimų kam
paniją 1932 metais, kada jis 
buvo kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Diena 
dienon prakalbininkavimas- 
mitingavimas ir rašymas at
mušimui kapitalistinių partijų 
šmeižtų-melų prieš darbinin
kų vadą—Komunistų Partiją— 
pakirto jo spėkas ir jis nega- 
liavo kelis metus.

ši konvencija, tai bus sy
kiu pažymėjimas Fosterio su
grįžimo į aktyves partijos 
eiles.

Fosteris pirmininkaus ir 
masinei nominacinei konvenci
jos sesijai, kuri įvyks šį sek
madienį, 28 birželio, 2 vai. 
po pietų, didžiulėj Madison 
Square Garden svetainėje. Į 
šią sesiją yra kviečiami netik 
delegatai, bet ir visi, kuriem 
apeina išgirsti komunistų va
dų kalbas ir būti liudininkais 
tos šturmingai entuziastiškos 
sesijos, kurioj bus nominuoti 
komunistų kandidatai Jungti
nių Valstijų prezidento ir vi- 
ce-prezidento vietoms.

Dalis šios sesijos programos 
bus perduota per radio po vi
są plačią šalį. Columbia tran
sliavimo sistema perduos nuo 
5 iki 5:30, o National sistema 
-—nuo 5:30 iki 6 vai.

Didžiulės svetainės lauko 
pusėj taipgi įtaisyta garsiakal
biai, kurie perduos susirinki
mo eigą tūkstančiams netilpu
sių svetainėn.

Smagus 30-tas Dr. Martino 
Liuterio Dr-tės Piknikas
Sekmadienį, 21 d. birželio, 

Hoffman Parke, Glendale, L. 
L, įvyko minėtos draugijos 
piknikas. Buvo gana smagus 
būrys svečių įvairių pažiūrų: 
darbininkų, profesionalų, biz
nierių ir šiaip margo svieto. 
Pikniko gaspadoriais buvo Ju
lius Apšei, prezidentas, An
drius Unguraitis, sekretorius, 
Frank Krungies, kasierius ir 
visa eilė darbininkų, kurie pa
sišventusiai dirbo. šokiams 
grajino V. Retikevičiaus or
kestrą.

Buvo duodama laimėjimo 
dovanos. Pirmą laimėjo El
len Leponis, No. 1272, dešimts 
dolerių; antrą Tho. Nisius, 
No. 291, penkis dolerius, tre
čią Henry Statzas, No. 1663 
$2.50. Apie 9 vai. preziden
tas Julius Apšei, padarė lai
mėjimo paskelbimą ir savo 
trumpoj kalboj išreiškė dideli 
ačiū dienraščiui “Laisvei”, ku
ri puikiai reklamavo šį pikni
ką.

Ši draugija važiuos dviem 
busais į “Laisvės” pikniką, 4 
d^ liepos, Ulmer Parke.

t Kaip Dr. Martin Liuterio 
Df-stė, ir jos simpatikai ren
giasi į pikniką ir eina tikietų 
platinimas, reporteris duos ki
tą pranešimą rytojaus “Lais
vėje”.

E. Bensonas.

Du Areštu prie Konsulato
Demonstracijoj prie Brazili

jos konsulato areštuota du 
kalbėtoju. Juos kaltina trim 
punktais: tęsime atviram ore 
mitingo policijai įsakius išsi
skirstyti, kliudyme trafikui, ir 
statyme pavojun pėstininkų 
gyvybės, užimant šalygatvį, 
nors ant to kampo nekartą bū
davo laikomi mitingai.

Areštuotieji, Frank Spector, 
Tarpt. Darb. Apsigynimo N. 
Y. valstijos sekretorius, ir Sam 
Dlugin, tos pačios organizaci
jos narys, pareiškė, kad tai 
yra atviras pasikėsinimas ant 
laisvės žodžio ir toj linkmėj 

Į jie ginsis, nežiūrint atvirkščių 
kaltinimų. Jų dviejų teismas 
įvyks šį rytą, 23 birželio, Pir
mo Distrikto Teismabutyje. 
Svarbu pripildyti teismabutį, 
taipgi siųsti protestus Policijos 
Departmentui ir majorui La- 
Guardijai.

South Brooklyne Puikus 
Parengimas Seredoj

So. Brooklyne bus rodoma 
sekamos f ii mos:

1. “Social Insurance”.
2. Juokinga komedija.
3. “Soviets on Parade.” 
4 Lietuviška filmą.
Pamatykite šiuos paveiks

lus! Turėsite sau malonaus 
pasitenkinimo ir tuom pat 
kartu paremsite Liet. Darb. 
Susivienijimo 50-tą kuopą.

Gerbiamieji: LDS 50-ta 
kuopa palaiko gražią svetai
nę—Community Kliubą—sy
kiu su kitų tautų darbininkais. 
Todėl labai reikalinga para
ma.

Filmų rodymas įvyks sere
doj, 24 birželio, 8 vai. vaka
ro, 723—5th Avė., Brooklyne. 
Įėjimas iš 23-čio Stryto. Įžan
ga suaugusiems 35 centai, vai
kams 15c. Maloniai kviečia,

LDS 50-ta Kuopa.

Veja Dewey Nuo Unijos
Kavinių Darbininkų Loka- 

las 302 griežtai pasmerkė 
Dewey užpuolimą tos unijos 
ir pareiškė, kad Dewey už
griebimas suvienyto lokalo 
knygų yra niekas daugiau, 
kaip tik dalis “unijų daužy
mo” kampanijos.

Dewey užgriebė unijos kny
gas tuojau po to, kada loka- 
lai 110 ir 302 sėkmingai susi
liejo į vieną ir atsteigė tik
rą demokratiją unijoj, taipgi 
nutarė vesti kampaniją suor
ganizavimui kompaniškų ka
vinių, kaip kad Horn ir Hard- 
art, Bickford’s, Thompson’s ir 
kitus.

Unijos vadybą varde 8,000 
narių, pareikalavo atiduoti 
knygas ir nekišti nagų ne į sa
vo reikalus.

Visos Liaudies Partija 
įsteigta Harleme

Harlemo darbo žmonių ir 
šiaip pažangios organizacijos 
turėjo dviejų dienų konvenci
ją šeštadienį ir sekmadienį. 
Joj dalyvavo 297 delegatai 
nuo 115 organizacijų, atsto
vaujant 100,000 narių.

Konvencijoj nutarta suda
ryti politinę partiją, užvadin- 
tą Visos Liaudies Partija. Ji
nai savystoviai dalyvaus tos 
srities asemblimanų ir kon- 
gresmanų rinkimuose. Surasti 
ir nominuoti kandidatus pa- 
kuris išrinktas šiai konvenci
jai, taipgi Pildančiam Komi
tetui iš 32-jų, kuris išrinktas 
konvencijoj, proporcionale pa
pėde.

Konvencija buvo atstovin- 
ga: buvo 17 unijų, 12 bedar
bių grupių, 21 pilietinių ir 
socialių organizacijų, 13 po
litinių grupių ir partijų, 4 pro
fesionalės org., 11 broliškų, 2 
veteranų, 5 religinės ir 4 jau
nimo organizacijos.

Politinių organizacijų skai
čiuje buvo rcpublikonų ir de
mokratų kliubai, Afro-Ameri- 
koniška Sąjunga, ir Komunis
tų Partija. Socialistų Partija 
turėjo tik tėmytojus, nes tos 
partijos centro komitetas ne
autorizavo savo kuopas siųsti 
oficialius delegatus. Taipgi 
dalyvavo atstovai organizaci
jų, kurios pirmiau rėmė ma
jorą LaGuardia.

Konvencija vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją prieš policijos 
terorą Harleme. Buvo nuro
dyta, kad imant sulyg gyven
tojų skaičiui, toj sekcijoj lai
koma kur kas daugiau polici
jos, negu proporcionaliai rei
kalinga. Taipgi užgyrė Fra- 
zier-Lundeen ir Marcantonio 
bilius, Am. Jaunimo Aktą, ir 
veikimą pravedimui gyveni- 
man “Majoro Komiteto Ra
porto Apie Harlemo padėtį”, 
kuris nurodo, kad ITarlemui 
reikia žaislaviečių, pagerintų 
mokyklų ir kitų geresnių są
lygų.

Vėl Areštai prie Ohrbach’s

dieniais nėra lankymo valan
dų.

Draugė Kairiene yra gerai 
žinomo 
žmona 
ninkės 
taipgi 
na.

veikėjo J. Kairio 
ir LDS raštinės darbi- 
ir veikėjos Aldonos, 

Linos, Kairyčių, moti-

WPA Stapičius Ir Pikietas

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Moterys Prieš Policinę 
Kelinaičiy Cenzūrą

Progresyvių Moterų Tary
ba, per savo sekretorę Rose 
Nelson, pasiūlė Aldermanų 
Tarybos Visuomenės Komite
tui visai neleisti svarstymui 
aldermano J. S. McGinley bi- 
liaus. Tasai bilius pavestų po- 
licistams nustatyti, koki dra
bužiai “padorūs”, o koki ne. 
Moterys sako: “Ar dar neuž- 
tektinai New Yorkas atrodo 
kvailas savo susiedų akyse be 
šio patvarkymo?”

Daug Pinigų už Bonus
Brooklyne pirmomis ketu

riomis dienomis po išdavimo 
bonų, paštas paliudijo $15,- 
664,950 vertės bonų. Veik 400 
pašto raštininkų dirbę 24 va
landų šiftus, kad atlikti pa
daugėjusį darbą.

Miesto Projektų Taryba 
pirmadienį iššaukė dviejų va
landų stapičių projekte prie 
23rd St. ir Lexington Ave., 
kad priversti sugrąžinti 300 
darbininkų, kuriuos įsakyta 
atleisti prieš 15 rugpjūčio 
Taipgi pradėtas pikietas nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet ii 
bus tęsiamas ištisą savaitę.

Atidėjo Pogromščiko Bylą
Nagrinėjimas agitatoriaus ii 

kurstytojo prieš žydus, Rober
to E. Edmondsono, bylos nu
keltas į 2-rą d. liepos. Jis pa
liekamas po $2,500 kaucija 
Tasai fašistinių šmeižtų leidė
jas yra išleidęs virš 5,000,000 
kopijų prieš-žydiškų lapelių. 
Majoras LaGuardija jį pašau
kė teisman ir ten išduotas for- 
malis kaltinimas kriminališ- 
kam šmeižte.

Matomai, bilius taikomas 
jauniems vyrams ir moterims 
sportininkams, kurie dėvi 
trumpas kelnaites pasivaikš
čiojime parkuose ir pajūriuo
se.

Pasirenka WPA Veikalus

WPA Projektų Artistai su
sirūpinę, kad yra pavojaus 
tiems projektams prarasti pre
stižą, kas duotų progą to la
bai laukiantiems politikie
riams ir viršininkams projek
tus uždaryti, išmetant artistus 
j bedarbių eiles.

Pavojus susidaro tame, kad 
projektų, viršininkai duoda 
pirmą pasirinkimą veikalų 
Shuberto privatiškų teatrų 
bizniui ir tik antraeiliai palie
kami pačių projektų vaidini
mui, kas pastato WPA teatrą 
antraeilėj vietoj.

šeštadienį įvyko masinis pi
kietas prie Ohrbach’s. Polici
jai išardžius pirmąjį pikietą ir 
suareštavus tūlus pikieto da
lyvius, į 15 minučių susiforma
vo kitas pikietas. šešiolika 
areštuotų bus teisiami antra
dienį, 23 birželio, 10 vai. ry
to. Visi, apart vieno, buvo 
paleisti be kaucijos iki teis
mui.

Naujienybė šio pikieto bu
vo ta, kad krautuvės priean
gyje paleista į palubius keli 
baliūnai su obalsiais: “Nepir
kite Pas Ohrbach’s”.

“Taupus” Policistas
Policistas George Heidt, 

buvęs Elizabeth St. stotyje, 
tapo prašalintas iš tarnybos ir 
jam gręsia department© teis
mas. Komisionierius Valenti
ne užvedė prieš jį bylą, kuo
met paaiškėjo, kad iš $2,810 
metinės algos jisai į 8 metus 
pasidėjo bankan $83,500.

Susidomėjimas jo praturtė
jimu iškilo aikštėn Luciano 
byloje, kur jis prisipažino pa
lydydavęs sugautas moteris. 
Jis jas nuvesdavo į puošnius 
girtavimo kliubus.

Audėjai Ima Organizuotis
Su pasiryžimu prašalinti iš 

industrijos 70 valandų darbo 
savaitę ir $10 algas, urmu 
parduotuvių audimo šapose 
pradėta kampanija suorgani
zuoti visus to amato darbinin
kus. Vajų pradės šį vakarą 
masiniu mitingu ir tęs per vi
są mėnesį Un. Textile Work
ers Unijos vadovybėje.

Unija siųs delegatus į Nac. 
Jaunimo Kongresą, kuris 
įvyks 3-4-5 liepos, Clevelande.

Drg. A. Kairienė Išėjo 
Ligoninėn, Operacijai

Draugė A. Kairienė išva
žiavo į Women’s Hospital, 141 
W. 109th St., New Yorke, kur 
šį rytą ji pasiduos operacijai. 
Jinai jau ilgai nesveikavo, bet 
vis nenorėjo pasiduoti ilgai, 
kol dar galima buvo pakęsti.

Ją aplankyti galima antra
dieniais, penktadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 3 vai. 
dieną, pirmadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
karo. Trečiadieniais ir šešta-

Schmeling Sumušė Louis’ą
Apie 40,000 asmenų susi

rinko matyti Max Schmeling 
ir Joe Louis kumštynes Yan
kee Stadiume pereitą penkta
dienį. Sakoma, Schmelingo 
pergalė buvusi įmatoma jau 
ketvirtame susirėmime (roun-. 
de), kuomet jisai smogęs Lou- 
isui žandan, parmušdamas jį. Ig

Pakilęs, Louis laikėsi iki 12-į® 
to susirėmimo, kuriame tapo | 
nugalėtas. |B

SUSIRINKIMAI ’
BROOKLYN, N. Y. I

Kriaučių 54 skyriaus nepaprastas — 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 24 d. U 

i birželio, 7:30 vai. vakare, 11-27 A-Į 
rion PI. Visi nariai 54 skyriaus || 
malonėkite dalyvaut, nes bus ren-jB 
karna biznio agentas ir kiti valdybos — 
nariai. K. Nečiunfckas.

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 rytų iki vėlai vakaro kasdienų 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Stags' 2-0783 NOTARY
Niaht Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-440$

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kainų.
Parnamdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

(146-147)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 Ca- 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

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)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOiKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM {STAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8880

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karsto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizaciją 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU: 

948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 
Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Pareiti Yra 
Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 

( Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
, ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

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

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

•




