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( JAPONAI ATVIRAI 
GRŪMOJA KARU 

SOVIETAMS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai .Visę Saliy> 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

MAS KVA. — Japonijos 
lelegacijos pirmini nkas 
Kozo Makiyama, važiuoda- 
nas į tarptautinę seimų at

stovų konferenciją, įvyks
tančią liepos 4 d., Budapeš
te, Vengrijoj, pareiškė ja
ponų laikraščiui “Shimbun” 
Charbine, kad Sovietų Są
junga “turi iškraustyt savo 
ginkluotas jėgas iš Tolimų- 

.x«jų Rytų,” o jeigu to nepa- 
arys, tai “karas neišven- 
iamas.” Makiyama sako, 
ad tokį įspūdį jis gavo Ja

lial 
už 
liūs 
karonijos užsienių reikalų mi- 
tu^isterijoj.
.3 Jis melagingai pasakoja 

ni^eva apie “kariškas provo- 
acijas” iš Sovietų pusės.ra

jtojfcad Sovietai išveja gink- 
bnų^otus japonus įsiveržėlius 

Sov. Sibiro, tai Japonijos 
iperialistai apšaukia “pro- 
kacijomis” paprastus So-

pn
lail
užr

Aietų apsigynimo žingsnius.
čiu -------------------

lllll iui nuo Italijos
mentalia Bausmių Nuė-
did»
par, 
žpv'

GENEVA. — Pranešama, 
kad dabartiniame posėdyje 
Tautų Lygos Tarybos dau
guma delegatų nuo neutra
lių šalių pritarsią nuėmimui 

. ekonominių bausmių nuo 
Italijos, nors nesutiksią for
maliai pripažint Ethiopiją 
Italijai.

HAILE SELASSIE PASI
RYŽĘS KOVOTI

•GENEVA. — Pabėgęs 
Ethiopijos i m p e r a t orius 
Haile Selassie reikalauja 
užtikrint jam saugų sugrį
žimą atgal. Jis žada pa
naujinti karą prieš italus 
Ethiopijoj.

kONGRESMANAS PABĖ
GO IŠ BEPROTNAMIO

T O W N S O N, Md. — Iš 
motligių įstaigos pabėgo 
iposininkas kongresmanas 
ioncheck, perlipęs per 7 ir 

' asės pėdu vielų tvora. Bir
elio 29 d. jį rado bemįe- 
intį savo raštinėj Wash- 

ngtone.

DEMOKRATAI PRAŪŽĖ 
$10,000,000 PHILADEL- 

PHIJOJ

PHILADELPHIA, Pa. — 
testo majoras Wilson 
aitliuoja, kad demokratų 
irti jos suvažiavimo dele- 
itai ir svečiai per savaitę 
hiladelphijoj praleidę $10,- 
)0,000. Supraskite, kaip 
iže.”

NGLU MINIA APDAU
ŽĖ FAŠISTAUS

MANCHESTERYJ, Ang- 
joj, juodmarškiniai fašis- 
u, vadovaujami pono O. 
osley’o, bandė padaryt 
smonstraciją. Juos, ta- 
aus, užpuolė 3,000 darbi- 
mkų ir išblaškė. Darbinin- 
li akmenimis apdaužė 
iosley’o automobilį, išbel- 
i Fašistų Kliubo langus, 
ūdraskė juodmarškinių vė- 
avas, išpėrė kailį dauge- 
ui fašistų ir sužeidė net 
olicijos oficierių, kuris gy- 
ė juodmarškinius. 8 asme- 
vs tapo areštuoti.

BROWDER KOMUNISTU PARTIJOS KANDIDATAS 
I PREZIDENTUS, JAMES W. FORD Į VICE-PREZIDENTUS 

k 7

Pirmyn į Pažangią, L aisvą, Gerovišką ir Lai 
mingą Ameriką. Balsuokite už Komunistus!-- 

Šaukia Drg. Earl Browder
Sumušt Reakcininkus: Hearsto-Liberty Lygos-Republikonu 
Jėgas, Gosiančias Fašizmu, Karu ir Badu Darbininkam!

Priimdamas nominaciją 
kaipo Komunistų Partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus, drg. Earl 
Browder, Partijos generalis 
sekretorius, m i 1 žiniškame 
masiniame mitinge, Madi
son Squade Gardene, New 
Yorke, birž. 28 d., pasakė 
čia išspausdintą priėmimo 
kalbą. (Komunistų Partijos 
kandidato į vice-prezidentus 
negro drg. James W. Fordo 
kalba bus vėliau išspausdin-

DRG. BROWDERIO 
KALBA

DRAUGAI,
Jūs uždėjote man sunkią 

atsakomybę. Jūs pašaukėte 
mane nešti Komunistų Par
tijos vėliavą ir platforma, 
kuri tik viena iš visų parti
jų ir platformų šiuose rin
kimuose teisingai atsako į 
visus opiausius žmonių 
klausimus ir reikalus. Mū
sų priešas yra Wall Stry- 
tas, reakcininkai, liaudies 
priešai. Kova yra sunki ir 
kebli. Priešas yra stiprus, 
žvėriškai žiaurus ir į nieką 
neatsižvelgiantis; tai sma
kas su tūkstančiu nuodingų 
galvų bei rankų. Kova rei
kalauja visos galimos mūsų 
tvirtybės ir išminties. Mes 
organizuojame žmonių iš
laisvinimo armiją. Joks as
muo negali užimti atsako- 
mingos vietos toj armijoj, 
jeigu jis nėra pasirengęs 
pasiduot bendrajai valiai ir 
išminčiai visos šios armijos. 
Tokioj tai dvasioj aš priimu 
nominaciją, kurią jūs man 
teikiate.

Mes pasveriame savo už
davinius atvirai ir daiktiš
kai. Mes matome, jog vy
riausias priešas taikos, žmo
nių laisvės ir gerovės Ame-, 
rikoj yra republikonų parti
ja ir reakciniai jos sąjungi
ninkai, Hearst, Liberty Ly
ga, Wall Strytas.
Roosevelto Pasitraukimai 

Atgal
Rooseveltas ir jo valdžia 

traukėsi atgal prieš užpuo
limus, daromus iš reakci
ninkų pusės, ir užleidinėjo 
jiem pozicijas vieną po ki
tos. Net Philadelphijoj pri
imta demokratų platforma, 
nežiūrint savo progresyvių 
gaidų ir skambių prižadu, 
galutinai pripažįsta Augš- 
čiausiam Teismui neteisėtai ' 
jo pasisavintą galią neleist ;

tų prižadų įvykdinti, iki 
trys ketvirtadaliai visų val
stijų užgirs tam tikrą pa
taisymą šalies konstitucijos.

Taip pasivadinusi Union 
Partija Lemkės ir Coughli- 
no yra vaisius Hearsto-Li
berty Lygos meklerystės. 
Lemke aiškiai yra Landono 
lekajus ir įnagis. Jo plat
forma yra net dar apgavin- 
gesnė negu republikonų 
platforma, siekdama tų pa
čių tikslų politikoj.

Mums gaila matant, kaip 
Socialistų Partija, atsisaky
dama nuo visokio bendra
darbiavimo su kitomis pro- 
gresyvėmis jėgomis, trau
kiasi į stovintį vietoj, tvan
kų vandenį sektantiško filo
sofavimo nuo masinių srio- 
vių amerikinio gyvenimo.

Tokioj tad padėtyj Komu
nistų Partija nusprendė iš
stoti šiuose rinkimuose su 
nuosava programa ir savo 
kandidatais.
Suvienytas žmonių Frontas

Mums komunistams ge
riau patiktų, kad būtumėm 
susijungę su kitais progre
syviais dalyvaut rinkimuo
se su bendru kandidatų są
rašu ir bendra platforma. 
Kaip galint plačiausias su
vienytas frontas yra labai 
reikalingas. Mes esame pa
darę kas tik buvo galima, 
idant tokį frontą sukurti. 
Mes sakome, kad kylantis 
pavojus fašizmo ir karo rei
kalauja suvienyto liaudies 
fronto—darbo unijoms, far- 
merių organizacijoms ir vi
siems pažangiems žmonėms 
susijungti į Farmerių-Dar- 
bo Partiją.

Farmerių-Darbo Partijos 
augimas yra daugiausiai 
žadantis, viltingiausias da
lykas politiniame Amerikos 
gyvenime.

Bet Farmerių-Darbo Par
tijos judėjimo stambiausios 
organizacijos remia Roose- 
veltą. Didžiosios progresy- 
vės unijos yra sudariusios 
Nepartijinę Darbo Sąjungą 
tuo pačiu tikslu.

Mes komunistai negalime 
sutikti su tuom jų pasitikė
jimu, būk Rooseveltas su
muš reakcininkus. Net jau 
perdaug tankiai mes esame 
matę, kad juo labiau Roose
veltas yra remiamas iš kai
rės pusės, tuo daugiau jis 
nusileidimų daro dešiniajai. 
Mes pareiškiame, jog pa
žangiosios jėgos turi su-

Į tverti stiprią politinę orga
nizaciją, nepriklausomą sa
vo jėgą pirma, negu jos ga
lės bent priverst Roosevel- 
tą liautis atidavinėjus jų 
teises ir laisves priešams.

Bet, nežiūrint to nesutiki
mo, Komunistų Partija pil
nai sutinka su Rooseveltą 
remiančių darbininkų ir pro
gresyvių jėgų tokia nuomo
ne, kad laimėjimas Lando
no ir Knoxo (republikonų 
kandidatų), Hearsto tvari
nių, būtų didelė nelaimė 
Amerikos žmonėms. Mes 
šaukiame truks-laikys su
mušti ' juosius. Bet mes 
įspėjame vadus didžiųjų pa
žangių unijų ir progresistų 
grupę šalies kongrese, jog 
dabartinis jų pasitikėjimas 
Rooseveltų neužtikrina, kad 
Landonas bus sumuštas rin
kimuose. Priešingai, šito
kia jų politika sudaro grę
siantį pavojų Landono lai
mėjimo.

Kad tie progresyviai va
dai visomis jėgomis nestojo 
i Farmerių-Daybo Partijos 
Judėjimą, tai tuom jie pali
ko atvirą dirvą reakciniam 
sumokslui Coughlino-Lem- 
kes-Hearsto . - Tai nuolati
nis jų dvejojimas, net kas 
link šaukimo visašališkos 
konferencijos visų progre
syviu jėgų vienytis kovai 
prieš reakciją, — štai kas 
didina progą reakcininkams 
laimėti.

Mes komunistai sakėme ir 
dabar sakome, kad mes vi
somis sa^o jėgomis remsime 
kiekvieną rimtą pastangą 
sudaryt bendrą pažangiųjų 
frontą prieš reakciją, fašiz
mą ir karą. Dar yra laiko 
—bet laikas eina trumpyn.

1936 m. rinkimų klausi
mas nėra pasirinkimas tarp 
socializmo ir kapitalizmo. 
Tai yra pasirinkimas tarp 
progreso ir reakcijos, tarp 
demokratijos ir to tako, ku
ris veda linkui fašizmo.

Hearstas, Liberty Lyga ir 
republikonų partija paskel
bė savo karo šūkį prieš Ro
oseveltą, kad, girdi, jo Nau
joji Dalyba esanti socialisti
nė ir komunistinė. Bet čia 
tik jų kampanijos demago
gijas Tas demagogiškas jų 
riksmas yra kreipiamas į vi
durinę klasę ir į nuosavy
bės turinčius žmones, idant 
juos išgąsdint taip, kad jie 
prisiimtų fašizmą, kaipo iš
eitį prieš nesamą pavojų, 
būk jų nuosavybei gręsiąs 
socialistinis konfiskavimas. 
Jų šūkis yra kreipiamas į
žmonių minias su yilčia, kadi sės ir laisves; kovoje jie su-

tuo būdu liks paneigtas 
ir paniekintas socializmas, 
jeigu žmonos palaikys soci
alizmu nepasisekimus Nau
josios Dalybos. Bet nieko 
socialistiško nėra nei Roo- 
sevelto politikoj nei demo
kratų platformoj. Progre
syviai demokratiška gaida 
ton platformon įrašyta tik 
kaipo nenoriai daromas un- 
sileidimas didžiosioms dar
bo unijoms ir bruzdančioms 
masėms kenčiančių žmonių. 
Tai yra nenorus liudijimas 
apie Komunistų Partijos 
teisingumą, kur jinai sako, 
kad vyriausias klausimas 
yra derpokratija ar fašiz
mas Anierikojl

Demokratų Platforma
Demokratų platforma vi

sai veltui paleidžia šūvį į 
“komunizmo d e spotizmą.” 
Būtų išmintingiau, nekal
bant jau apie skonio geru
mą,—jeigu demokratų plat
forma būtų šiuom atveju 
bent patylėjus, kuomet ta 
pati jų platforma skundžia
si, jog Amerikos įstaigos 
per Augščiausią Teismą su
muša žmonių išreikštą va
lią, šiuo momentu, kada ko
munizmas Sovietų Sąjungoj 
yra ką tik paskelbęs demo
kratiškiausią visoj istorijoj 
konstituciją, kuri užtikrina 
kiekvienam piliečiui darbą 
su unijine alga, pilna socia- 
le apdrauda, apmokamas 
atostogas, apšvietos progas, 
liuoslaikį ir kultūrą. Kuo
met Amerika, turtingiausia 
šalis pasaulyj, duos darbi
ninkams bent pusę tiek, 
kiek duoda komunizmas So
vietų Sąjungoj, tai tada ne
bus dar pervėlu pasididžiuo
ti.

Komunistų Partija su sa
vo platforma dalyvauja 
šioj rinkimų kampanijoj 
vienu ir vieninteliu tikslu 
—sėkmingai sutelkti kuo 
plačiausias darbo žmonių 
mases apie tokią programą, 
kuri, jeigu būtų įvykdyta, 
tai atneštų geresnį gyveni
mą; pagelbėtų dabar ken
čiantiems milionam vyrų, 
moterų ir vaikų; išlaikytų 
demokratines teises ir pilie
tines laisves; suturėtų Ame
riką nuo karo, pastoj ant 
kelią karui pasaulyj. Pri
imdamas šią nominaciją, aš 
pasižadu kovoti, kad ši pro
grama būtų įvykdyta gyve
nime.

Šių pažangių ir demokra
tinių reikalavimų įvykdy
mas apsaugotų žmonių tei-

žinos ir atras geriausią ke
lią į galutiną išsprendimą 
savo
klausimų). Mes esame tvir
tai įsitikinę, jog Amerikos 
žmonių dauguma, galų gale, 
pasirinks kelią socializmo, 
kuris štai ką reiškia—būti 
bendrais savininkais ir ben
drai vesti dirbtuves, kasyk
las, fabrikus, gelžkelius, 
bankus—visą mūsų augštai- 
organizuotą e k o n o m i nę 
įmonę—per tokią valdžią, 
kuri tikrai būtų valdžia 
žmonių, jų pačių vedama ir 
veikianti žmonių naudai. 

.'Tai yra Komunistų Partijos 
pilna programa, kuri iššau
kia tokią didelę prieš mus 
neapykantą Wall Stryto ir 
Hearsto. Tai yra socializ
mas, tai yra revoliucija; o 
reakcininkai nori, kad jūs 
to bijotumėte.

Amerikos žmonių daugu
ma šiemet nėra pasirengę 
tokiai revoliucijai, linkui 
kurios veda pilnoji komuni
stų programa. Bet Ameri
kos žmonės turi pasilaikyti 
sau ir jie visuomet pasilai
kys laisvę pasirinkt tą (re
voliucinį) kelią, kada jie 
bus tam pasiruošę. Ameri
kiečiai niekada neleis fašiz
mui laimėti pergalę mūsų 
šalyje. Mes, milionai mū
sų, turime kietai suglausti 
savo eiles, idant ištaškytu- 
mėm šį pavojų. Neturi būt 
amerikinio Hitlerio.

Hearstas ir Liberty Lyga 
varo kurstymo vajų prieš 
Komunistų Partiją, beban
dydami žmones įtikint, būk 
mes esame koks tai baisus 
ir begėdiškas dalykas todėl, 
kad mes esame revoliucinė 
partija. Bet tuomi jie tik 
teršia mūsų amerikines re
voliucines tradicijas (pada
vimus), kurios yra ameri- 
konizmo širdis. Mūsų šalis 
gimė revoliucijoj ir ją išlai
kė revoliucinis karas. Hear
sto rėksniškos deklamacijos 
prieš mus yra tik blogos ko
pijos anų senų kurstymų, 
kuriuos vergijos jėga nau
dojo prieš didįjį Lincolną. 
Amerikiečiai visados buvo 
tarp revoliucinių pasaulio 
tautų. Amerikiečiai nesi
drovės ir nesitrauks atgal 
nuo naujos revoliucijos, ka
da jie supras, jog tik šiuo 
keliu jie tegali sykį ant vi
sados sudaužyti nelabąją 
darkančiąją Wall Stryto 
galią ant mūsų šalies.

Komunistų Partija rodo 
kelią į geresnį gyvenimą ir 
į ateitį taikos, laisvės ir už
tikrinimo1 visiems.

Kaipo Komunistų Parti
jos kandidatas, aš nešiu jos 
programą visai šaliai — ko
vą už Suvienytą Liaudies 
Frontą Farmerių - Darbo 
Partijoj, kovą už darbinin
kų suorganizavimą pamati
nėse pramonėse į industri
nes unijas, į vieningą ir ga
lingą Amerikos Darbo Fe-

S'

problemų (reikalų- Plieno Kompanijos 
Griežia Dantimis i

Prieš Ind. Uniją
Didžiuojasi, kad per 50 Me
tų Sukriušinę Tris Vajus 

už Uniją

NEW YORK. — Ameri
kos Geležies ir Plieno Insti
tutas birž. 28 d. paskelbė 
atkakliausią kovą prieš In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komitetą. Sako, kad 
penkių bilionų dolerių kapi- 
talas plieno pramonėje nesi
gailės jokių lėšų, idant su- 
kriušint Industrinio Komi
teto vajų, per kurį norima 
suorganizuot į uniją 500,- 
000 plieno darbininkų.

Geležies ir Plieno Institu- įk 
tas didžiuojasi, kad bėgyje 
50 metų sudaužyta trys di
deli bandymai suorganizuot 
tos pramonės darbininkus į 
uniją. Jis tikisi ir dabar ta
tai padaryt, ir jau kursto 
žmones prieš unijos orga
nizuoto jus, būk jie tuomi 
kenkią pramonės atsigriebi- 
mui ir “gerovei.”

jS

Socialistai Veiks su Komu
nistais Tūlais Klausimais

NEW YORK. — Šios val
stijos Socialistų Partijos 
suvažiavimas birž. 28 d. nu
tarė tam tikrais praktiškais 
klausimais veikti išvien su 
komunistais ir kitais pažan
giais darbininkais; bet at
metė Komunistų Partijos 
pasiūlymą sudaryt bendrą 
abiejų partijų kandidatų 
sąrašą ir platformą valsti- 
jiniuose rinkimuose.

ITALIJA REIKALAUJA 7 
ETHIOPŲ “MANDATO”

GENEVA, birž. 29.—Mus 
solinis kreipėsi i Tautų Ly
gos Taryba, kad pripažintų; 
Italijai Ethiopiją, ’ kaipo 
“liuosnorį mandatą.” žo
džiu “liuosnoris” nori pri- 
dengt visišką pavergimą 
Ethiopijos.

deraciją, kovą už vienybę 
visų progresyvių jėgų Ame
rikoj, idant sumuštumėm 
pavojų reakcijos, fašizmo ir 
karo.

Komunistų Partijos vėlia
va yra vienatinė nuosaki 
vėliava pažangos, laisvės, O 
per laisvę į socializmą.

Aš priimu jūsų teikiamą 
nominaciją, kaipo uždavinį 
nešt šią vėliavą į didžiąsias 
mases Amerikos žmonių.

Pirmyn į pažangią, lais
vą, gerovišką ir laimingą 
Ameriką!

Balsuokite už komunis- 4 
tus!
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į Earl Browder ir James IV. Ford
Devintoji Komunistų Partijos Konven

cija nominavo kandidatais į J. V .^rezi
dentą ir vice-prezidentą geriausius savo 
narius, darbininkų klasės sūnus, darbuo- 

* tojus ir vadus — Earl Browder, į prezi
dentus, o James W. Ford, vice-preziden- 
tut 4

- t

Labai tinkamai Browderį charakteri- 
| zavo d. Minor, kuris jį nominavo: “Tai 

naujas John Brown iš Ossawatomie.” Gi- 
. męs ir augęs Kansas valstijoj, iš pat 

jaunų dienų kovotojas revoliucinių darbi
ninkų eilėse; karo metu kentėjęs du me
tu* kalėjime del priešinimosi pasaulinei 
darbininkų skerdynei už imperialistų in
teresus; vėliau—komunistas, veikėjas ir, 

| pagaliau, USA Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius ir vadas; Komunistų 

ternacionalo Pildkomo Nferys. Tokia, 
•umpai suėmus, yra biografija žmogaus, 
arį Komunistų Partija stato kandidatu 
Jungtinių Valstijų prezidentus!
Ne mažiau užsitarnavęs ir James W. 

Ford, kandidatas į vice-prezidęnta. Gi
męs ir augęs Alabamos valstijoj, pasižy- 

. mėjusioj negrų linčiavimu ir didele prie
spauda, d. Ford surado, kad vienintelis 
kelias, kuriuo eidama Amerikos negrų 
ra^S išsilaisvins, tai komųnį^tįnis kelias, 
nutiestas Markso, Engelso, Lenino ir Sta
lino. Tik glaudžiai susirišusi su baltvei- 
džių darbininkų klase, negrų rasė tega
lės! išsikovoti sau laisvę ir žmoniškų buitį.

Todėl Komunistų Partijos kandidatai 
į prezidentą ir vice-prezidentą ir simbo
lizuoja, be kitko, tą abiejų rasių darbo 
žmonių vienybę. Drg. Ford teisingai pa
stebėjo, kad republikonų ir demokratų 
partijos tik kalba apie negrų laisvę, bet 
paęios nieko neveikia. Jos. padeda iš
naudotojams smaugti negrus. Tik Ko
munistų Partija parodo darbais, kad jai 
rūpi negrų tautos laisvė.

Abu šitie vyrai, Komunistų Partijos 
Į vėliavos nešėjai 1936 metų rinkimuose, 

dabar leisis po visą šalį su pranešimais 
ir įkalbomis. Aplankys jie miestus ir 
miestelius; dažnai kalbės per. radio ir 
rašys laikraščiuos.

Mūsų pareiga žiūrėti, kad masiniai mi
tingai, kuriuose jiedu kalbės, būtų mil
žiniški.

Su šia konvencija ir nominacijomis, 
TTSA Komunistų Partija aktyviai įstojo

ikimų kampanijon. Lietuviai darbi- 
nkai, padėkim jai pasiekti kuo pla

čiausias darbo žmonių mases.

pereina j liaudies fronto žmonių ran
kas. Kapitalistai, kaip jau žinoma, da
rys pasipriešinimą. Bet jeigu bendras 
frontas mokės veikti, tai išnaudotojai 
bus nugalėti. Darbininkams jau dabar 
daU geriau, kaip pirmiau. Vargiai jie 
pasiduos išnaudotojams.

“Streikas jau pasibaigė. Streike ir 
darbininkų vadai padarė nusileidimų. 
Laihiime 40 valandų darbo savaitę ir pa
kėlimą algų nuo 7 iki 15%. Katrie darbi
ninkai iki šiol mažiau uždirbo, tai tiems 
bus daugiau pridėta.

“Streikui pasibaigus į aikštę atvažiavo 
miesto meras (majoras), pasistatė gar
siakalbį ir su kitais kalbėtojais ačiavo 
darbininkams už vienybę. Mitingas tę
sėsi nuo pietų iki šeštos valandos vaka
ro. Tada iš kitos dalies miesto komunis
tai atmaršavo su raudonomis vėliavomis, 
pasakė kalbas, ir Dunlopo darbininkų 
prasidėjo masinė demonstracija, šauki
mas, revoliucinių dainų dainavimas. 
Apie 8,000 žmonių dalyvavo demonstra
cijoj. Demonstracija apsistojo pas mie
sto mėrą, jis vėl pasakė kalbą. Darbi
ninkai šaukė už Sovietus. Tuom kartu 
atmaršavo kito miesto darbininkų dele
gacija su raudonomis vėliavomis. Ir vėl 
buvo didelis entuziazmas, daug šūkių už 
Sovietus. Tai buvo labai gražus ir geras 
darbininkų vienybės ūpo parodymas.

“Sandžako, Kot-Russ, Purmo ir kitų 
dirbtuvių direktoriai, pamatę tokią dar
bininkų vienybę, greitai nusileido ir tuo- 
jaus sutiko išpildyti darbininkų reikala
vimus.

“Dunlope streiką visi darbo žmonių ša
lininkai labai gerai priėmė. Jie streikie- 
riams daug pristatė maisto ir vyno. Dirb
tuvėse jau buvome įsirengę virtuves mai
stą gaminti, bet, kada greitai streikas 
baigta, tai daug maisto liko nesuvartota. 
Aš patsai dirbtuvėje išbuvau 4 paras už
sidaręs su kitais darbininkais.

“Iki šioliai Dunlopo darbininkai buvo 
neorganizuoti, tik šis streikas suteikė 
jiems teises organizuotis. Kaip tjk dar
bininkai sustreikavo, atėmė iš sargo rak- i 
tus, tai direktoriai puolėsi šaukti žanda
rus. Bet miesto meras žandarų nedavė, 
tat ponai ir turėjo nuleisti nosis.

“Šiame streike Dunlop darbininkai ge
rai pasirodė. Svarbu ne tik tas, kad iš
lošėme geresnes sąlygas, bet dar svar
biau didelė darbininkų vienybė.”

Taip buvo Dunlope, panašiai Montlu- 
cone, o daug drąsiau ir iškilmingiau ko
vojo Paryžiaus darbininkai. Franci jos 
darbo žmonių vienybė, liaudies frontas 
yra didelis atsiekimas ne vien Franci jos 
darbininkijos, bet kartu pavyzdys ir kitų 
šalių darbininkams, ką jie gali laimėti, 
sujungdami savo eiles.

Uždaviniai po Lietuvių Kongreso
Praėjus Amerikos Lietuvių Visuoti

nam Kongresui, mūsų darbai ir uždavi
niai linkui Lietuvos liaudies nesibaigia. 
Kongresas tik pradžią padarė plačiam ir 
būtinam Amerikos lietuvių veikimui už 
atsteigimą Lietuvoje demokratijos. Kon
greso pamatinė rezoliucija tuojautinius 
mūsų visų uždavinius sekamai apibūdi
na:

Tai Bent Protas!
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Jei pas kiaulę būtų nemažas troškimas 
Patirti, kaip žmonės ant svieto gyvuoj;
Ką valgo, ką geria, koks užsiėmimas;
Ką myl, ko nekenčia, kiek proto galvoj?

Matytų, kaip žmonės dirba, prakaituoja; 
Bėga, juda, kruta, prie darbo sunkaus. 
Katilai didžiausi verda, kukuliuoja.
Kiaulei būt žingeidu, ką jie iš to gaus?

Kokį tai skystimą šutina, raugina, 
Pripila daug bonkų, bačkų, kubilų; 
Jį degtine, vynu ir alum vadina. 
Tai turbūt del žmonių, ne del gyvulių?

Rūgštus, kartus raugas ne kiaulių gėrimas, 
Jos nenor apsvaigti ir proto nustot!
Kas matė, kad kiaulių būtų' įpratimas, 
Tuščią kvailą galvą ant pečių nešioti!?

Žmonės pil’ į gerkles, kas tiktai papuola;
Nesvarbu sveikata, protas, pinigai;
Geria, maukia, ryja, kol ant žemės puola, 
Žegsi, burbuliuoja ir susmunk visai.

Nepaiso, kur ii; kaip prisieina jiem gulti, 
Nepaiso šeimynos, negaila vaikų!
Kiaulėm būt sarmata taip žemai nupulti, 
Kiaulės nesupranta, kur protas žmonių!?

Raguotis.

Jersey City, N. J.

'Raudonos Vėliavos Francijoį
.^.Vienas ALDLD narys, drg. Kregždys, 
rašo mums iš Montlucono-Dunlop, Fran
ci jos, apie jų streiką:

“Kad Suprasti, kas pas mus dedasi, tai 
reikia pačiam matyti. Dar niekados 
Drthlop ir Montlucon miestai tokių mani
festacijų, kokios dabar yra, nėra matę. 
Gatvėse sulaikyta automobilių judėsis, 
kilįmetrais ilgio žmonių minia maršavo 
su ^raudonomis vėliavomis ir dainavo re
voliucines dainas, mėtė į orą kovingus 
šūkius. Tramvajai buvo žmonių apgulti. 
ViflUr matėsi sveikinimai, kumščiai iškel
ti. ’ Moterys ir merginos demonstrantam 
bėre po kojomis kvietkas, o bijūnus ir ro
žes: dalino į rankas. Tūliems darbinin
kams riedėjo ašaros iš džiaugsmo. Visi 
jaiftė darbininkų vienybėje, liaudies fron
te savo galybę.

“Dunlop viešbučių darbininkai taipgi 
buvo streike už trumpesnes valandas, 
"tonai labai nusigando. Francijo^e galia

“1. Kad Amerikos Lietuvių Kongresas 
Lietuvoje Demokratinei Tvarkai Atsteigti 
pasilieka kaipo pastovi organizacija.

“2. Kad šio pastovaus Kongreso tikslas 
bus:

“(a) Teikti Lietuvos žmonėms medžiagi
nę ir morališką pagelbą jų kovoj už prašali- 
nimą tautininkų diktatūros ir atsteigimą 
demokratinės tvarkos bei pagerinimą savo 
būklės.

“(b) Rūpintis bendrais Amerikos lietu
vių kultūriniais reikalais.

“3. Kad prie šio Kongreso gali prisidėti 
visos organizacijos bei draugijos ar jų kuo
pos, kurios pritaria virš nurodytiems tiks
lams ir užsimoka nuo vieno dolerio iki pen
kių dolerių metams finansavimui Kongreso 
darbų.

“4. Kad šis Kongresas išrenka Vykdomą
jį Komitetą iš 7 narių iš vienos apielinkės 
arba kolonijos, šis komitetas:

“(a) Rūpinsis Kongreso tarimų pravedi- 
mu gyvenimam

“(b) Suras praktiškus būdus teikimui 
Lietuvos žmonėms pagelbos.

“(c) Suras būdus įtraukti į darbą kolo
nijas ir nacionalines organizacijas.”

/ ‘t M*-?*'W!

Vasarinės Slogos 
Laikas

DR. JOHN L. RICE 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisionierius
Birželis, rožių mėnesis, tai 

gražiausias mėnesis gėlių 
mylėtojams, bet “rožių šal
čiu” sergantiems, tai skau
dus kentėjimo laikas. “Ro
žių šaltis” yra vasarinė slo
ga, kuri pasirodo rožių se
zone, žmones užkrečia ro
žių ir kitų kvietkų dulkelės, 
ir kurie tik lengvai tą ligą 
pagauna, tai ištikro vasara 
jiems vargingas laikas.

Kitos vasarinės slogos rūšys 
—pavasarinė, vasarinė ir rude
ninė — visos panašios į rožių 
šaltį tuomi, kad jos visos ver
čia sergančius čiaudėt, šniokš- 
čiuot ir jie negali atlikt kas
dieninius darbelius.

Dulkės nuo medžių yra prie
žastimi pavasarinės rūšies. Li
ga tęsiasi nuo balandžio mėne
sio iki vėlai gegužės mėnesyj. 
Medžiai, kurie paprastai užkre
čia šitą ligą, yra aržuolas, 
skirpstas, medliepos, beržas, 
amerikoniškas riešutys ir neku
rtos žolės.

Vasarinė rūšis tęsiasi nuo ge
gužės iki pusiau liepos. /Dū 
dulkelės rožių ir kitų gėlių ir 
nekuriu žolių, kaip motiejukas, 
smilga, birželio žolės, sodų žo
lės ir gyslapis, neša šitą rūšį.

Rudeninė rūšis prasideda vi
duryj rugpjūčio ir tęsiasi pa
kol šalna užpuola. “Ragweed” 
dulkelės žmones užkrečia. Ka
dangi “ragweed” dulkelės kie
tesnės, tai jos lengvai praduria 
delikatnas kvėpavimo kelio plo
nutes plėveles, ir šita rūšis ne
išpasakytai kankinanti.

Bet visos vasarinės slogos 
rūšys yra nukreipiamos, ir

kuomet tavo gydytojas randa 
kokios dulkelės tau perdavė li
gą, tai galima tave imunizuo
ti nuo tos rūšies. Bet imuni- 
zavimas geras tik vienam se
zonui. Rasti, kokios dulkelės 
žmogų užkrėtė, gydytojas įde
da lašelį dulkelės ekstrakto į 
odą, paprastai žemiau alkūnės 
adata jis -pad reškia odą ir įde
da ekstrakto. Colį žemiau ki
tas lašelis kitos dulkelės įvary
tas į odą. Tokiu būdu galima 
išbandyti net 10 įvairių dul
kelių rūšių, vienu pradėjimu. 
Kada reakcija parodo, katra 
dulkelė žmogų užkrėtė, tai gy
dytojas žino tinkamą pagydy
mą ir tą vartoja. Tai žmo
gui duodami 'įllhi’ kursai to 
įšmirkščiamo vaisto. Patarti
na pradėti šituos įšmirkštimus 
nors 60 dienų prieš pradžią ap
sireiškimų.

F.L.I.S.

Baltimores Plieno Darbinin
kai Laimėjo Streiką

BALTIMORE, Md.—Per 
13 dienų streiką darbinin
kai Eastern plieno kompa
nijos išsikovojo tokius lai
mėjimus: panaikinta pir
mesnis algų numušimas 12 
nuošimčių; įvesta 40 valan
dų. darbo savaitė; pusantro 
sykio tiek bus mokama už 
viršlaikių darbą; kompani
ja prižada atgal priimt vi
sus, kurie buvo pavaryti už 
streiką bei unijinę veiklą. 
Streikavo 1,500 darbininkų.

Cape May, N. J. — Ame
rikos žydų rabinų suvažia
vimas pasmerkė Meksikos 
valdžią už katalikų bažny
čios varžymus'.

Nuotikiai
Vietos draugam, kurie yra 

organizacijų valdybose, štai 
kas reikia pasakyti: Visuomet 
reikia budėti, žiūrėti, kad 
kuopų susirinkimai įvyktų, ne
būtų apsileidimo. Apsileidi
mas puldo ne tik kolonijos ju
dėjimą, bet ir nustoja įtekmės 
vietos lietuvių tarpe. Pavyz
džiui, LDS 133 kuopos daly
kai pusėtinai apleisti. Susirin
kimas senai įvyko, gali būti, 
kad narių yra susispendavu- 
sių, na, ir atsitikime nelai
mės, kuomet susispendavęs 
narys suserga, negauna pašal
pos ar pomirtinės, tai tuomet 
kaltina ne tik vietos LDS kuo
pos valdybą, bet ir patį LDS 
centrą, kad negali gauti pa
šalpos.

Draugas J. Paserpskis, ku
ris pasidarbavo suorganizavi
me LDS kuopos ir yra finansų 
raštininkas, turėtų imti dau
giau atsakomybės, ir jeigu 
neįvyko vienas susirinkimas, 
reikia šaukti kitas susirinki
mas atvirutėmis. Atminkit, 
drauge, kad reikia bent ko
kiam darbe kantrybės. Nerūs
taukit, kad darau šią pastabą. 
Darau šią pastabą ne su blo
gais tikslais, bet delei organi
zacijos gerovės.

24 d. birželio apsivedė W. 
Iškauskas, velionio Iškausko 
sūnus, šliūbą ėmė bažnyčioj. 
Vestuvių didelių nebuvo. Gy
venimo draugė yra svetim
tautė. Linkėtina laimingo gy
venimo.

Gal nei vienam mieste nėra 
tiek bažnyčių ir tose bažnyčio
se įvairių misijų po vardu no
vena, kaip čionai. Viena no
vena pasibaigė, kita praside
da. • žmonės, ypatingai mote
rys, tokias misijas lanko atsi
davusiai. Sakoma, meldžiasi, 
kad kokis šventasis ką tokio 
išklausytų, suteiktų už mal
das, bet kiek teko patirti, tai 
nei vieno maldininko prašy
mas tikslo nepasiekė, nieko 
neišmeldė iš įvairių šventųjų, 
bet kunigam tai gera rugia
pjūtė.

Iš priežasties bedarbės, or
ganizacijos nustojo gerų drau
gų, pasišventusių draugų. Im
kime už pavyzdį drg. Antaną 
Patumsį. Patumsis, turėda
mas mažos vertės biznelį, jį 
nustojo. Nustojęs biznio, li
kosi bedarbių eilėse. Negalė
damas gauti darbo ir negalė
damas pasimokėti į organiza
cijas, prie kurių taip ilgai pri
klausė, likosi nuošaliai ir jau 
nepriklauso jokiai vietos orga
nizacijai. Tai nėra geru da
lyku.

Negaliu praleisti nepastebė
jęs, kad d. Patumsis, kuomet 
ištekliaus turėjo, buvo Laisvės 
Draugijos nariu, LDS 133 kuo
pos nariu, ir ALDLD 16 kuo
pos nariu per daugelį metų. 
Gi dabar gyvenimo aplinkybės 
taip žmogų parbloškė, kad 
nei prie vienos nepriklauso.

Japonijos kareivių stovyklos prie šiaurinio Manchukuo geležinkelio, netoli tos vietos, kur 
tari> Japonijos ir Sovietų Sąjungos spėkų įvyko ginkluotų susirėmimų.

to, . Jfc.' i r i -

Savo laiku rėmė centais v 
darbininkų judėjimą abeln. 
Nereikėjo drg. Patumsiui tau 
viską praleisti. ALDLD cen
tro komitetas, paliuosuoja be
darbius nuo metinių mokesčiu, 
ir Patumsiui reikėjo kreiptis 
per ALDLD 16 kuopos komi
tetą, kad būtų paliuosuotas. 
To nepadarė, negerai.

Well, drauge, kuomet įvyks 
ALDLD 16 kuopos susirinki
mas, atsilankyki! į susirinki
mą. Vietos draugai pagelbės 
jum būti apšvietos organizaci
jos nariu!

Mūsų mieste yra daug ka
talikų mokyklų. Prie kiekvie
nos bažnyčios yra mokykla. 
Tose mokyklose mokiniai turi 
daug vakacijų. Tų įvairių 
šventųjų švenčių yra labai 
daug, ir kiekvieną šventąj’ 
vaikučiai turi atminti, nelan 
kyti tą dieną mokyklos. Mo 
kyklos būna uždarytos. Na 
ir jeigu pridėti įvairias šalies 
šventes, valstybės šventes, ta 
susidaro gera vaikam vakaci- 
ja. Bažnytinės mokyklos pa, 
leido vaikus vakacijom šią va
sarą nuo 18 d. birželio.

“Laisvės” skaitytojai ir vis 
Jersey City lietuviai skaitlin 
gai dalyvauki! “Laisvės” mc 
tiniame piknike Ulmer Parke 
4 d. liepos. “Laisvės” pikniko 
tikietų jau nemažai yra par
duota vietos lietuviam. Drg. 
K. Baranauskas davė garbės 
žodį, kad ne tik jis su šeimy
na, bet gerą būrį vietos lietu
vių suorganizuos į “Laisvės” 
pikniką. Well, Kazy, pasima
tysime piknike su geru bū
riu jūsų draugų.

K. Biuras.

ŠYPSENOS

Kelias į Garbę.
Autorius: “Tai taip, drau

ge. Išvada iš to viso, ką 
jums pasakojau, ta, jog| 
man ėmė dešimtį metų pa
tirti, kad aš neturiu abso
liutiškai jokio įgimto gabu
mo bent ką tikrai literati- 
niai parašyti.”

Draugas: “Ir jūs atsisa
kėte nuo rašyto j avimo?”

Autorius: “O, ne, drau 
guti; iki to laiko aš jau bu 
vau perdaug paskilbęs, kai 
po rašytojas.”

Geriausios Pasekmes
Laikraščio ofisan atėjo 

vyras ir teiravosi apie įdė 
jimą laikraštin pajieškoj 
mo kokio tai prapuoh 
šio daikto. Reikiamas ii 
formacijas gavęs, jiš da 
paklausė: “Bet ar jūs už 
tikrinate, kad jūsų laikraš 
tyje įdėti skelbimai atneš;
gerų pasekmių?”

Laikraščio administrate 
rius: “Tą tai pilniausiai už 
tikrinu. Gi, štai jums i 
įrodymas: Aną sykį žmogų 
atėjo įdėti skelbimą pajieš 
kan.t prapuolusio šunies 
Vos tik jis parašė skelbk 
mą ir užmokėjo už jo įtal 
pinimą, ir jo šuva tuojau : 
šį patį kambarį įėjo?’

Vėl Zeceriška Klaida!
Sykį Kalifornijos laikraš

tyje viena žinia turėjo to! 
kį antgalvį: “Mokyklos vir
šininkas griežtai užsigina 
jam primetamo nemirtinu- 
mo.” Gi žinioje rašoma, 
jog viršininkui buvo prime
tama nemoralumas.

Surinko Juodvarni*
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MOKSLAS IR TECHNIKA
Mirties Spinduliai

Milės ir elektros lempos 
sa mums atrodo balta, 
tikrumoje ji yra septy- 
matomų spalvų—raudo- 
orenčinės, geltonos, ža- 
melynos, purpurinės ir 

etinės ir dar dviejų ne- 
}mų spalvų—ultrafiole- 
•. ir infra-raudonos. 
itrafioletiniai spinduliai 
didelę cheminę jėgą, o

araudoni—šilumą. Prie 
infraraudoni spinduliai 
ypatybę pereiti kiaurai 
pačius didžiausius rū- 
dulkes ir dūmus. Pa

arta, kad raudoni spindu
liai 16 kartų yra galingesni 
už mėlynos spalvos spindu-
lius, o infraraudoni 16-20 

x kartų galingesni už papras
tus raudonus spindulius.

Buržuaziniai mokyti tech
nikai dirba tam, kad infra
raudonus spindulius panau
dojus karui, kad jų pagelba 
būtų galima išsprogdinti 
priešo parako sandėlius, su
laikyti ore lėktuvų motorus, 

< užmušdinėti žmones.
Anglijos vienam mokslin

čiui Metusui jau pavyko pa
gelba tų spindulių sulaikyti 
motorinį dviratį, (tiesa ne
didelėje atstumoje), uždegti 
parako krūvelę ir užmušti 
žiurkes.

^ai tik pradžia. Buržua- 
s mokslinčiai ant to ne- 
istos. Jie eis toliau, tol, 
tie infraraudoni spindu- 
)us plačiai naudojami 
niam žmonių užmuši- 
nui.

Radio ir Mokslas
dio išrado rusų moksli- 

3 Popov 1895 metais, 
asigamino mažą prie- 
kurio pagelba perda- 

Jsą už 639 metrų (apie 
3 mylios) atstumo. Bet 
ivo išradimas nerado 
stinėj Rusiioj paspir- 

Caro valdžia atsisakė 
ei pinigų prietaisų tobu- 
mui.
lėtai laiko vėliau italas 
''nierius Marconi pasiga- 
o didesnį prietaisą pa- 
Popovo teoriją ir tas da- 
adio įrengimui pastūmė- 
.. Bet vyriausiai radio 
> pritaikymą laike per- 

> karo, kada ant jūrų ir 
sžemio jį pradėjo vartoti 
lavimui žinių.
ibar radio bangos nau- 
mos ne vien kalbų, mu- 
s perdavimui, bet pas-

kutiniu laiku imperialistai 
įrengė prietaisus, kad radio 
bangų pagelba valdo ore 
lėktuvus, tam tikrus laivus 
jūrose, nors ant jų nėra nei 
vieno žmogaus.

Lenkų Laivas “Batory”
Pirmu kartu į Ameriką 

atplaukė naujas lenkų mo
torinis laivas “Batory.” Jis 
pavadintas Lenkijos kara
liaus vardu, kuris keli šim
tai metų atgal gyveno. Mo
torinis laivas yra 16,000 to
nų įtalpos. Jis atliko kelio
nę iš Gdynia į New Yorką 
į 7 paras ir 17 valandų. Lai
vas gali vežti 760 keliaunin
kų ir turi 307 oficierius ir
jūreivius įgulos.

Laivas turi Diesel dubel- 
tavus motorus 12,000 arklių 
jėgos. Jis yra 514 pėdų il
gio. Turi įvairius paranku- 
mus. Sakoma, kad įrengtas 
pagal vėliausią techniką.

Lenkai turi ir kitą tokį 
pat laivą vardu “Pilsudski,” 
kuris kiek anksčiau išbuda- 
votas. Abu šiuos laivus 
Lenkijai būdavo jo Italijos 
laivų fabrikai. Lenkija už 
juos užmokėjo anglimi, su
teikiant Italijai po kelis 
šimtus tūkstančių tonų už 
kiekvieną laivą.

Elektra ir Derlingi Laukai
Pasaulyje geriausius kvie

čius užaugina Sovietų Są
junga Sibire, arti Kulun- 
dinsko. Bet ten dar yra 
daug dykumų, sausų plotų 
žemės, kurie reikalinga ap
drėkinti ir apsėti. Padary
ta planai išbudavoti tvenki
nį ant didžiulės Obi upės, 
netoli Novosibirsko. Tven
kinys bus 35 metrų (114 pė
dų) augščio. Šis tvenkinys 
privers vandenį išsilieti 
upės pakraščiais ir išvedžio
tais kanalais apdrėkins 
2,000,000 hektarų geros že
mės. Tuom pat kartu prie 
tvenkinio bus išbudavota 
vandens varoma elektros 
stotis 400,000 kilovatų jė
gos. Ši energija bus panau
dota Novosibirsko augan
čiai industrijai ir elektrifi
kavimui gelžkelio tarp Om
sko ir Novosibirsko.

Antras tvenkinys, 60 me
trų (195 pėdų) augščio, bū
davo jamas ant upės Irtišo. 
Šis tvenkinys bus 70 kilo
metrų ant upės augštyn nuo 
Semipalatinsko miesto, arti 
kaimelio Šulba. Irtišio upės

Waterbury, Conn., Po Mėnulio Šviesa

Naktine Vakariene
Bus Šeštadienio Naktį

Liepos 11 July
LITHUANIAN PARK , 

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Šokiai prasidės 8 vai. Vakarienė 11 vai. vakare.

šis parengimas bus naudai dienraščio “Laisvės”. 
Jis bus nepaprastas parengimas. Bus gausiai val

gyti, gerti ir šokti iki 2-rai valandai ryto.
Įžanga $1.50 asmeniui. Tuojau įsigykite bilietą.

. 'y ■■

Rengėjai jau gavo žinių, kad daugelis mašinomis 
atvažiuos iŠ New Yorko, iš Bostono, iš Worcesterio 
c;* ir iš kitur.

vanduo apdrėkins didelius 
plotus laukų. Prie tvenki
nio bus pabudavota vandens 
elektros stotis, kuri turės 
300,000 kilovatų jėgą.

Mokslas SSSR šalyj
Mokslo pažangos centru 

yra dabartinėje gadynėje 
Sovietų Sąjunga. Sovietų 
šalyje mokslas turi pilną 
aprūpinimą iš valdžios pu
sės, ten kiekvienas pilietis 
džiaugiasi naujais atsieki- 
mais, ten kiekvienas turi 
progą savo gabumams.

Akademikas T. D. Lysen
ko pareiškė: “Socializmas— 
tai visai kitokia, su nieku 
nesulyginama gadynė, ir so-
cializmo gadynės mokslas— 
tai visai kitas mokslas. Ko
kia dirva žmogaus protavi
mui ! Kokios milžiniškos 
masės dirbančiųjų paveldė- 
ja mokslą.”

Šiuose akademiko žo
džiuose yra išreikšta šimtų 
tūkstančių lavintų žmonių 
mintys. Ir ištikro, nei vie
noje kitoje šalyje nėra to
kios dirvos mokslui, tokios 
pagelbos, kaip Sovietų ša
lyje. Dešimtys akademijų, 
šimtai universitetų, labora
torijų, institutų, kur dirba 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
Sovietų mokytų žmonių. Is
torija nežino tokio artimo 
susirišimo mokytų su fizi
nio darbo masėmis, tokio 
glaudaus ryšio.

'Kovo mėnesį Kijeve įvy
ko Sovietų Ukrainos jaunų 
mokytų konferencija. Joje 
dalyvavo virš 400 delegatų, 
kūne nei vienas nebuvo se
nesnis 32-jų metų. Štai ke
li iš jį:

P. A. Vlasiuk, valstiečio 
sūnus, 7 metų būdamas ga
nė bandą pas vietos poną. 
Dabar 30 metų amžiaus ir 
profesoriaus mokslą baigęs. 
Jis turi virš 40 atlikęs mok
slinių išradimų, pagerini
mų, darbų.

C. H. Dūk, 28 metų am
žiaus, pasekėjas gamtinin
ko Mičurino ir akademiko 
Lysenkos, pasekmingai dir
ba Umanio institute, kur 
jam pavyko ištobulinti ru
gių ir kitų javų geresnė vei
slė.

Francevič, tik 30 metų 
amžiaus, o jau narys Sovie
tų Ukrainos Akademijos. 
Jis jaunystėje buvo kalvis, 
dabar vienas iš stambiųjų 
metalurgijos žinojimo žmo
nių. ,

Ukrainos F i z-Technikos 
Instituto vyriausiu inžinie
rium yra P. I. Strelcov. Jis 
jau visą eilę didelių išradi
mu padarė.

Ir taip vienas po kitam 
jauni, gabūs, Sovietų šalyje 
baigę mokslą, daug žadanti 
ateityje žmonės. O šimtai 
tūkstančių kas metai lavi
nasi kitų piliečių mokslo 
įstaigose.

Kur yra tas kapitalo ša
lyse? Niekur! Leningrade 
vienas Anglijos mokytas V. 
Cannon sakė apie savo ša
lį: “Pas mus jausmas nepa
sitikėjimo ant tiek didelis, 
kad sunku sukuopti mintį 
del mokslo dalykų. Dauge- < 
lis patyrusių mokslo žmonių 
priversti buvo palikti savo 
darbus ir imtis už to, apie 
ką jie supratimo neturi, kad 
pasidarius gyvenimą. Tūk
stančiai mokslo žmonių ne
gali rasti pritaikymo savo 
specialybei darbe.”

Taip yra kapitalo šalyse. 
Dar baisiau ten, kur viešpa-

tauja juodas fašizmas. 
Kapitalo šalių moksleivija 
neturi pasitikėjimo, mažta 
jos noras lavintis, nes ji ži
no, kad tūkstančiai specia
listų yra išmesti į gatves, 
kad Berlyno gatvėse uba
gauja universitetus baigę. 
Neveltui Vokietijoje techni
kos mokyklose 1935 metais 
studentų kiekis nupuolė iki 
12,000, o 1931 metais ten 
buvo—20,000 studentų.

Sovietų Sąjunga su savo 
mokslu tarnauja žmonijai. 
Tą įvertina sąžiningi moks
lo žmonės ir kapitalistinio 
pasaulio, jie daug turi sim
patijų Sovietų mokslui. 
Kiekvienas Sovietų studen
tas mokinasi, su vilčia žiūri 
į ateitį, nes jis žino, kad sa
vo mokslui ras praktiką. To 
neturi kapitalo šalių stu
dentai. Draugas Stalinas 
yra pasakęs: “Mokslo turi
nys visada pasitikrina prak
tikoje, darbe. Mokslas, nu
trauktas su praktika, su pa
tyrimais, — tai kokis jis ga
li būti “mokslas’^?

š—kas.

New Haven, Conn. Važiuojan
tiems į “Laisvės” Pikniką

Važiuosime Visi

Diena per dieną paimu “Lai
svę” ir vis skaitau, kad tai šis 
miestas rengiasi prie Brook- 
lyno pikniko, tai tas miestas 
rengiasi prie kokio kito pikni
ko. Na, tai, sakau sau, gas gi 
čia, Fourth Džiulajus ateina ir 
reiks sėdėt namie? Nuėjau į 
susirinkimą ir ^klausiu, kas gi 
yra su New Havenu, ar jie 
miega, ar ką? Kodėl jie nesi
rengia važiuoti kur į kokį pik
niką? Tai, brolau, ir padarė 
jie man sarmatą. Sako: “Kas 
gi tau yra? Ar tu kur miego
jai! Juk visas New Havenas 
rengiasi važiuoti į Maynardą, 
ii' tu dar nežinai! Jaunuoliai 
parengė busą ir daugelis jau 
susitarė važiuoti privatiškais 
automobiliais, o tu klausinėj! 
ar važiuos!”

Jie sako: “Jau, broleli, lik
si namie!”

Tai aš ir pasakiau: “Na, 
jau ne! Aš neliksiu vienas 
New Havene. Jeigu visi va
žiuoja, tai ir aš sykiu. Jeigu 
ne kitaip, tai dviratį pasipirk- 
siu, o vistiek važiuosiu!”

Marš į Maynardą!
Jaunas.

Haverhill, Mass.
Haverhillio Organizacijų Ben
dro Komiteto .Veikimas ir 
Kaip Mes Šukelėm Finansų 
Pasiuntimui 5 Delegatų į Am

erikos Lietuvių Kongresą.
Gegužės 31 dieną surengėm 

pikniką ir uždirbom 58 dole
rius ir 80 centų. Birželio 13 d. 
laikytam “Penny Sale” — už
dirbta $17.71. Kartu pasida
ro $76.51, iš ko buvo galima 
apmokėti 3 delegatų išlaidas. 
Delegatais buvo J. Kasparavi
čius, O. Pečiukonienė ir nuo 
Piliečių Kliubo — S. Benkun. 
(Kliubas prisidėjo- prie ben
dro komiteto, bet pageidavo, 
kad būtų atskirai reprezen
tuojamas kongrese). Prie to 
nutarta suteikti mandatą drai- 
veriui, kaipo kliubo ir choro 
nariui. S. Paplauskienė va
žiavo savom išlaidom į Cleve- 
landą, todėl ir jai suteiktas 
mandatas. Jinai priklauso prie 
Laisvės Choro ir tą chorą at
stovavo.

Kaip Mes Šukelėm Finansų
Visų pirma, Lietuvių Pilie

čių Gedemino Kliubas suteikė 
parką piknikui veltui. Antra, 
taip pat nieko neėmė už kliu
bo kambarį, kuriame buvo lai
kyta “Penny Sale.” Varde org. 
atstovų tariu š i r d i n g iausią

ačiū už sekamas aukas: Wat
ters Tavern aukojo kvortą 
degtinės, J. Masys Lithuanian 
Cafe—kvortą degtinės, P. O.

i Pečiukonis—vieną sūrį.
Laike pikniko S. Michelso- 

nas, “Keleivio” redaktorius 
pasakė gerą prakalbą apie A. 
Liet. Kongreso reikalingumą 
ir apie smetoniškų fašistų dū
kimą Lietuvoj ir kaip smurto 
keliu niekieno nerinktas Sme
tona užsirioglino ant Lietuvos 
liaudies sprando ir dabar siur
bia Lietuvos liaudies nekaltą 
kraują.

“Penny Sale” Aukos

P. Gudaitienė ir S. Pilsuc- 
kienė aukavo po 2. k. fruktų; 
S. Karpičienė ir M. Alkunas 
—po vieną k. fruktų; J. Kas
paravičius — 2 k. medaus; J. 
Šilanskas—1 k. kavos; B. Mi- 
zara—$1; A. Večkys—paduš- 
ką; P. Jaciunskienė—10 sva
rų cukraus; P. Galinis—3 pk. 
cigarų; J. Valatka—1 k. “jel
ly”; A. Maksvitienė—gražų 
“keiksą”; P. ir O. Pečiukoniai

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINąKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

fl i-."-"........-......................................... —

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- r.“
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

R

—5 sv. cukraus ir svarą ka
vos; V. Kancevičiūs—pusę 
pantės degtinės; S. Paplaus
kienė—naminį “keiksą”; A. P. 
Dambrauskas—50 centų ; J.

Klimauskas—25 centus. • 
Po delegatų raportų para

šysiu plačiau.
Spaudos Kom. Narys,

P. Pečiukonis.
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BUŠAI Į “LAISVES” 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. Kelionė į 
abi puses vienam asmeniui $1.00, porai—$1.75. Yra pa
samdytas naujas gražus 3i iš Paterson; Cliffside—vienu 
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.

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

Iš GREAT NECK, N. Y., Pirmyn Choras turi jau nu
samdęs didelį busą važiavimui į “L.” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne. Norintieji važiuot kartu su choru buse malo
nėkite užsiregistruoti. Lėšos ti^ę 60c. į abi pusi. Galima 
užsiregistruot pas O. Skridulienę, Ch. Laužaitį, ir F. Klas
tom Del patogumo galite šaukt telefonu: F. Klaston, 
Great Neck—2139, arba: C. Laužaitis, Gr. Neck—248W.

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

Iš WATERBURY, Conn., išeis 2 nauji 37 pasažierių 
busai į “Laisvės” pikniką, 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 pas J. J. Jasulevičių, 184 Alder St., pas Vilijos 
Choro narius ir pas kitų organizacijų narius.

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. 
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, Užsiregistruokit 
kuo greičiausia, nes tik du bristi' ga*t.igm. 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.

Iš ELIZABETH busas išeis nuo 408 Court St., kaip 1 
vai. Kelionė į abi puses $1. Busas turi net 36 pasažie- 
rius, tad prašome draugų užsiregistruoti iš anksto ir už
sitikrinti sau vietą: galite užsiregistruoti pas: K. Augulis, 
D. Sidlauskiutė, A. Paciunas ir S. Pociunaitė.
HARRISON-KEARNY, N. J. Bušai į “Laisvės” pikniką 
išeis nuo 111 John Street, kampas 4th ir Hamilton St., ir 
Hamilton ir Schyler Avė., kelionė į abi pusi—$.75. Busai 
išeis ne vėliau kaip 11 valandą ryte.
iš anksto pas J. Jasulevičių, 184 Alder St., pas Vilijos

Taipgi važiuos trys busai iš Paterson; Cliffside—vienu

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

DIRECTIONS FOR AUTOS
From New York City, cross the 

Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburgh, take the

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train to 36th Street, 
then change for West End Line 
to 25th Avenue. From Uptown 
New York, take Subway, B.M.T 
Line, West End Train, at Time 
Square and get off at 25th Av< 
nue. Then walk to the right 
the park.

ANTANAS KASMOČIU'
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTEKA 
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.
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Vykinkime Kongreso Tarimus
Amerikos Lietuvių Kongre

sas Atsteigimui Demokratinės 
Tvarkos Lietuvoje pavyko ge
riau negu buvo galima tikėtis. 
Visai arti 400 delegatų nuo 345 
organizacijų suvažiavo į Cleve- 
landą tartis; kaip pagelbėti sa
vo broliams ir seserims išsiliuo- 
suoti iš žiaurios švogerių val
džios priespaudos Lietuvoje. 
Buvo atstovaujama 71,008 or
ganizuotų Amerikos lietuvių.

Man patiko Dr. Vitkaus, cle- 
velandiečio, pasirįžimas veikti 
šiame darbe. Atidaręs Kongre
są, savo įžanginėj prakalboj jis 
pareiškė, jog Lietuvoj šiandien 
viešpatauja nuožmiausios rūšies 
barbarizmas, prieš kurį kiek
vienas civilizaciją ginąs žmogus 
privalo kovoti. “Aš neesu par- 
tijinis, bet kaipo intelektualas 
skaitau šavo pareiga prisidėti 
ptrie kovos už atsteigimą demo
kratijos Lietuvoj. Dirbsiu kiek 
išgalėdamas padėjime Lietuvos 
liaudžiai nusikratyti barbariško 
fašistinio teroro.” Taip privalo 
kalbėti kiekvienas intelektualas, 
doras žmogus, kuris rūpinasi 
savo tautos kultūrinimu. Lie
tuvai del fašistinio teroro šian
dien gręsia pavojus netekt ne
priklausomybės. Kas tik ko
voja prieš fašizmą, tas gina 
Lietuvos neprigulmybę ir žmo
nių laisvę. Todėl tame dar
be yra vieta kiekvienam inte
ligentiškam lietuviui profesio
nalui, f

Dr. R. Rutkauskas, iš Chica- 
gos, pasisakė esąs užsidegęs 
kerštu prieš taip barbarišką 
Smetonos režimą Lietuvoj, kad 

gatavas savo gyvastį aukot fa
šizmo sukriušinimui. Jis nee
sąs nariu jokios partijos ir vi
są laiką buvęs toli nuo komu
nistų. Bet dabar įsitikinęs, kad 
komunizmas pasaulyj laimi. 
Priminė Sovietų Sąjungą: “Aš 
nemanau būti nariu Komunistą 
Partijos, bet ją veikla ir pasi
sekimai traukia mane jiem pa
dėt”

“Naujienų” redaktorius Pijus 
Grigaitis savo referate apie vi
dujinius Lietuvos reikalus ir 
fašistinį režimą storai pabrėžė, 
kad kovojant už Lietuvos liau
dies laisves turime griežtai ko
voti prieš klerikalizmą čia pat 
Amerikoj. Jis patiekė naują ir 
gan ryškią formulą kalbėdamas 
apie krikščionių demokratų par
tiją Lietuvoje^ kuri atatinka ir 
jos rėmėjams Amerikoj: “Jie 
nėra demokratai ir nėra krikš
čionys.” ši formula keistai iš- 
rodys katalikams žmonėms. 
Kaip tai, kunigai nėra krikš
čionys?— stebėsis parapijonai. 
Bet, giliau pažvelgus į dalyką, 
Grigaitis labai teisingai ap- 
sklembė Lietuvos ir Amerikos 
klerikalus.

Niekad kunigai ir jų artimi 
sėbrai svietiškiai nestojo už 
žmonių lygybę Lietuvoj. Nie
kad jie nesirūpino biednuome- 
nės reikalais. Būdami valdžioj 
tarnavo dvarponiams, o darbi
ninkus ir smulkiuosius valstie
čius vergė ir engė iki kaului. 
Pavyzdžiui, kad ir šio kongre
so reikalu, kunigai ne tik kad 
neprisidėjo prie jo, bet sabota- 
žavo. Waterburyj kunigai pa

darė bjaurų steitmentą prieš 
vietos organizacijų komitetą 
šaukimui kongreso ir apskelbė 
juos komunistais. Savo vardu 
kunigai sarmatinosi tai daryti, 
tai su vargonininko parašu pa
leido tą steitmentą į vietos 
spaudą. Jie ten sutvėrė “šven
tąją” sąjungą kovai prieš kon
gresą ir nuo kongreso atplėšė 
keletą savo draugijų. Nors pa
tys dejuoja del fašistinės prie
spaudos Lietuvoj, tačiau liau
džiai laisvės bijo, kaip šikšno
sparniai šviesos. Tai kur čia 
jų demokratija ir kur čia krikšk 
čionybės principas — lygybė ir, 
brolybė ?

šis Grigaičio apsklembimas 
klerikalizmo — “Jie nėra demo
kratai ir nėra krikščionys” — 
yra vertas populiarizuot tarp 
tikinčiųjų žmonių, kad parodyt 
jiems kunigų reakcinius dantis.

Drg. A. Bimba savo referate 
apie Lietuvos tautininkų dikta
tūrą ir apie Lietuvos ūkio pa
dėtį padavė sekamų faktų:

“Lietuvos valstiečiai šian
dien yra prasiskolinę bankams 
sumoje 250 milionų litų, arba 
100 litų ant kiekvieno dirba
mos žemės hektaro. Nežinau 
kito tokio krašto, kuriame 
valstiečiai stenėtų po tokia 
baisia skolų našta... Lietuvoje 
miestuose yra apie 40,000 pra
monės darbininkų. Iš tų apie 
24,000 turi darbus, o tarpe 15 
ir 16 tūkst'ančių yra bedarbiai. 
Dirbančių algos svyruoja tar
pe 2 ir 5 litų į dieną. Tiktai 
labai augštai lavinti uždirba 
iki 6-8 litų į dieną. Ameri
kiniais pinigais, tas uždarbis 
bus nuo 35 iki 90 centų į die
ną. Darbininkai, kurie dirba 

nuo dienų, tegauna po du litu į 
dieną. Moterų uždarbiai dar 
vienu trečdaliu mažesni, negu 
vyrų.”
šių faktų gana įrodymui, kad 

jei kunigai tikėtų krikščiony
bės principams — lygybei ir 
brolybei, tai turėjo remti šį 
kongresą ir tuomi padėti Lietu
vos žmonėms apsiginti nuo le- 
gališkų plėšikų bankierių ir jų 
gynėjų — Smetonos, Tūbelio ir 
Ko. Bet jie išėjo prieš kon
gresą. Jie stoja skersai kelią 
bile kokiai Amerikos lietuvių 
teikiamai pagelbai Lietuvos 
žmonėms.

Ekonominių sąlygų verčiami, 
Lietuvos žmonės jau senai kyla 
prieš fašistinę priespaudą. Ka
lėjimai užkimšti žmonėmis, ko
vojančiais už laisvę.

Drg. R. Mizara, referuoda
mas kongresui apie Lietuvos po
litinius kalinius, padavė skait
lines :

“1931 m. viso Lietuvos ka
lėjimuose kalinių buvo 3,455; 
1932 m., 3,707; 1933 m., 3,- 
795; 1934 m., 3,985; 1935 m. 
—virš penkių tūkstančių.”
Politinių kalinių, sulyg drg. 

Mizaros referato, šiuom kartu 
kalėjimuose esą apie 1,000. Kas 
yra tie politkaliniai, referate 
pasakoma:

“Darbo žmonių reikalų gy
nėjai ir kovotojai prieš fa
šizmą abelnai, ir kovotojai už 
atsteigimą demokratinės san
tvarkos Lietuvoj. Jie yra dar
bininkai, valstiečiai, studentai 
ir inteligentai - intelektualai. 
Politiniai jie priklauso viso
kiom partijom ir grupėm: ko
munistai, socialdemokratai, be- 
partiniai, liaudininkai ir, ga

limas daiktas, randasi vienas 
kitas krikščionių demokratų 
partijos narys arba pasekėjas. 
Komunistų Partijos nariai su
daro didžiausį kalinių nuošim
tį, kadangi Lietuvos Komunis
tų Partija, ilgiausiai buvo ne- 
legališka partija. Dar 1926 
•metais, tuojau po gruodžio 
mėn. 16-17 dd. perversmo, 
daug komunistų buvo suimta 
ir įmesta ilgiems metams ka
lėj iman, o keturi — Giedrys, 
Požėla, Greifenbergeris ir 
Čiornis—sušaudyti.”
Yra daug kriminalistų, smul

kiom vagystėm del ekonominių 
trūkumų prasižengusių. Gi 
stambių vagysčių per smetoni
nius valdininkus papildyta bai
siai daug. Drg. Bimbos refe
rate kongresui skaitome:

“Visi girdėjome apie tai, 
kad Sidzikauskas, Smetonos 
pasiuntinys Berlyne, nukniau
kė 80,000 litų, Račkauskas Af
rikoj suvalgė tūkstančius, Lie
tuvos konsulo sekretorė Chi- 
edgoje ‘dingo’ su $11,000. Lie
tuvoje, Kauno apygardos že
mės tvarkytojai išeikvojo apie 
17,000 litų, rasta 180,000 litų 
trūkumas Kauno centraliniam 
pašte, 40,000 litų trūkumas 
Biržų pašte, 30,000 litų išeik
vojo Tauragės ligonių kasų di
rektorius, 72,000 litų išeikvo
ta kooperacijos banke, 5,628 
litų dingo Panemunėlio vals
čiaus savivaldybėje, 3,903 li
tai dingo Kalvarijos apskrities 
antstolio kišeniuje, 17,577 li
tus nukniaukė Kaišedorių ant
stolis, ir tt.”
Tačiau didžiųjų vagių iš val

dininkų kalėjimuose nedaug.

Jie laisvi. Jie geri patriotai, 
nes jie Smetonos draugai.

Smetonos valdžia užlaiko gau
jas šnipų užpuldinėjimui kovo
jančių už atsteigimą demokrati
jos, bet kuo mažiausia kreipia 
domės į didžiuosius vagis, esan
čius valdžioj.

P. Grigaitis referuodamas pa
reiškė, kad Smetonos apmoka
mų šnipukų yra ir Amerikoj, 
kurie duoda Smetonai raportus 
apie tai, kas čia veikiama Lie
tuvos reikalais, ir veikiausia 
skundžia šios šalies valdžiai as
menis, veikiančius už atsteigi
mą demokratinių laisvių Lietu
voj. Eina gandai, kad ir Dr. 
Šliupas esąs įskųstas Washing- 
tono valdžiai. Aišku, jog prie 
tokių skundų prisideda ir kle
rikalai, pasivadinę “krikščioni
mis demokratais.”

Kongresas pavyko, lai pavyks 
ir jo tarimai pravest gyveni
mam Dirbkim energingai, ei
kim į katalikiškas organizaci
jas, gaukim jas į talką už at
steigimą demokratinės santvar
kos Lietuvoj. Eikime į tas 
draugijas ir kliubus, kurie sa
kosi esą bepartyviai ir vengia 
politiniai pasijudinti. Stengki- 
mės įtraukt į šį darbą dores- 
nius tautininkus ir sudarykime 
didelę pajėgą pagelbai Lietu
vos liaudies.

Siuntimas delegacijos į Lietu
vą patirti kalinių padėtį yra 
labai svarbus kongreso tarimas. 
Tas klausimas turi būti visur 
plačiai svarstomas ir tai priva
lo būt įvykinta. P. Buknys.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Waterbury, Coi
Darbininkai, kurie di. 

Scovill Mfg. Co. ir Amen 
Brass, Mfg. Co., Chase M 
Co. įsitėmykite, po kiek j 
ponai didieji bosai gauna 
dės, tik pėdės...: Sc< 
Mfg. Co. oficieriai arba di 
ji bosai: E. O. Goss, prezic 
tas, $60,000. John H. G 
$31,500.

C. P. Goss, $25,000. W. 
Goss, $22,500. B. Bronson 
ce pres. Scovill Mfg. Co. $ 
200; L. P. Sperry, treas., f 
vili Mfg. Co., $27,000. B 
Hyde, asst, secy., Scovill A 
Co. $18,000. F. T. Ree 
secy., Scovill Mfg. $20,0 
štai American Brass Co., 
dieji bosai kiek gauna algc 
John A. Coe, prezidentas 
American Brass Co., $39,022. 
C. F. Hollister, secy, $26,606. 
Clark S. Judd, vice pres. $26,- 
606. James R. Coe, mech. 
supt. $18,624. Franklin E. 
Weaver, gen. sales manager, 
$21,285. William A. Cowles, 
vice pres. $19,090. Roy S. 
Wildman, $16,850. Frederic 
L. Braman, $17,625. Charles 
S. Hungerford, $17,737.

Štai Chase Mfg. Co. bosų 
didžiųjų pėdės:

F. S. Chase, prezidentas, 
$29,250. Robert Coe, vice 
pres. $24,374. Richar D. Ely, 
treas. $20,250. Ch. E. Hart,’ 
$15,300. F. A. Jackie, works 
manager, $15,300. Earl F. 
Copp, gen. mgr. $24,374.

William J. Pape, preziden-
(Tąsa 5 pusi.)

Rengia Bostono Apielinkės Pažangiųjų Lietuvi ų Organizacijų Apskričiai “Laisvės” ir Kitos Darbininkiškos Spaudos Naudai

Liepos 
4 

July

rose Pavilko 
Park

Maynard, Mass.
Choras Daina iš New Haven, Conn., Vadovaujamas Latvio, Dainuos Šiame Piknike

$300
Dovanom

Prie Įžangos Bilieto

$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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BULGARŲ KAREIVIS
rich Richter Vertė D. M. š.

yliau, kad tave velnias griebtų! 
,aip skubini?
tu išsivaizdini, kad čia paprastas 

s? Vielos ant langų, jos surūdyja. 
i pabandyk, tai persitikrinsi.
figūros ant galų pirštų pasikeitė 

vietomis. Tik rankos atkištos į 
aiškiai matėsi. Rankos vikriai dir- 

id atidarius langą.
■zėl skaudžiai sugirgždėjo lango rė-

elnias griebtų. Geriau aš jį atida- 
vienu ypu, kitaip mus čia rytas už- 
ebaigus savo darbą.

nsoje matėsi, kaip drąsiau ir tvir- 
sujudo rankos, sutauškėjo užstu- 
ir...
’pakeiktas!.. .Na ir bildesį sukėlė! 
metė piktai figūra.
»ie minutę abu stovėjo nesijudinda- 
itydžiai žiūrėdami į tamsą. Paskui 
is iš jų išlindo pro langą ant stogo, 
as buvo labai lygus, status ir žmo- 
sikibo į lango rėmą, kad nenukritus 
n.,
Dabar duok vėliavą,— tarė jis iš 
) pusės. :
vidaus antra figūra padavė jam

ura ant stogo pradėjo pilvu šliauž- 
lelis kartus vėjas vos nenumetė ją 
m. Viena ranka ji laikė pundelį, o 
kietai laikėsi už kiekvieno sutvirti- 
. Pagaliaus figūra pasiekė velia- 
x>kštą ir pradėjo virves tvarkyti, 
ikties tamsoje iškilmingai kilo augš- 
vėliava. Raudonoji spalva juodavo 
ies metu. Auksinės raidės matėsi 
imsoje šaukiančios obalsius: 
ai Gyvuoja Raudonoji Armija!” 
ai Gyvuoja Sovietų Sąjunga!
ai Gyvuoja Sovietine Bulgarija!” 
irmoji Gegužės—Visi j Gatves!” 
ingus užkabinęs vėliavą atsargiai, 
kubiai pasiekė langą ir įlindo atgal. 
Ziskas tvarkoj!
ngą paliko atdarą.

Iko komandieriaus ūsai iš baimės 
i te. Jis nenorėjo tikėti savo akims; 
r vėl kėlė galvą ir atydžiai žiūrėjo 
kareivinės stogo į vėliavą. Jis rte-

aterbury, Conn
(Tąsa nuo 4 pusi.)

kmerican-Republican ka
stinio laikraščio — alga 
09. Kitų dirbtuvių ir įs- 

neminėsiu, kurių bosai 
.auna desėtkus tūkstančių 
ių metinės algos. Bet jie 
tiek ir dar daugiau gau- 
v^idendais, bonais pelnu, 
uminėta tik kaipo algos, 
lomet darbininkai bėda- 
kad negali pragyventi iš 
gautos pėdės nuo tų po- 

tokiame dideliame bran
ktai tie ponai irgi bėda- 
ka4 prastas biznis, argi 

į.tyč (jojimas!

luryj miesto yra parkutis 
inamas “Green”, apau- 
deliais medžiais. Aplin- 
irkutį gatvės. Viename 
tersai gatvės, turčiai tu- 
:ų viešbutį—“Elton IIo- 
Aplinkui parką pir- 
būdavo .padėliota suo- 

• gana apsčiai jų buvo, 
i, ^tikščiodami miesto 
įs, atsisėsdavo pasėdėti 
džiais. Pabuvus ko
rnetams bedarbei, d ar
ti neturėdami ištek- 
pavažiuoti į laukus ty- 
)ro pakvėpuoti, tai nors 
į tą parkutį po pave- 
suolelio pasėdėti. Ant 

irgi uždrausta atsisės- 
ms iŠ to puikaus vieš-

’ nejauku žiūrėti į 
ba ir dirbančius 
kurie ten atsisės-

1 x

apsiriko: ant pulko kareivinės bokšto 
vietoj buržuazinėš Bulgarijos vėliavos 
plevėsavo išdidžiai raudonoji vėliava...

Kareiviai naujokai išrikiuoti kareivi
nės kieme šypsojosi. Jie, savo tarpe ne
garsiai kalbėjosi.

—Na, brolau, tu ir nelaukei, kad tave 
kareivinėje priims su iškelta raudona 
vėliava ? N elaukei ?

—Ir kaip tas jiems pavyko atlikti?
—Jie man jau senai pasakojo, kad de

vintas pėstininkų pulkas—raudonas, bet 
nenorėjau jiems tikėti.

Ant galo komandierius nusprendė 
veikti. Jis atsisuko į sueiliuotus naujo
kus kareivius ir davė komandą:

—Laisvai!

įėjo

pir-

jo

ir

Kareivinėje visi seni kareiviai pašoko 
iš lovų ir išsitiesė. Komandierius 
apsuptas kelių oficierių.

—Na, visi kaltininkai, atlikusi e ji 
kiaulystę, būtinai išeikite iš eilės 
myn!

Niekas nepasijudino iš savo vietos.
—Prakeiktieji šunes! Aš jus visus su- 

kaustysiu į retežius, jeigu jūs man neiš- 
duosite prasikaltėlius!—šaukė pulkinin
kas.

Niekas nesijudino nei iš vietos.
Pulko komandierius ir oficieriai pra

dėjo pakuždomis kalbėtis. Staigiai 
veidas nušvito.

—Parodykite savo rankas!
Oficieriai ėjo išilgai kareivių eilę 

atydžiai apžiūrinėjo jų rankas.
Kareivių didelės sunkaus darbo ran

kos—darbininkų ir valstiečių. Pas vie
ną po nagu surado kaip ką blizgantį. 
Rankos savininkas ilgai ir atydžiai nak
tį prausė rankas, jokių žymių nebuvo, 
bet štai po vienu nagu, jo nelaimei, pa
siliko biskutis auksinių dažų. Tais da
žais ant raudonos vėliavos buvo išrašyti 
obalsiai. >

—Petras Valčiev. Reiškia, tai tu pra
keiktasis prasikaltėlis! Oi užmokėsi, už
mokėsi už tai!

Du ginkluoti kareiviai iš komandos 
skyriaus apsupo Valčievą, 22 metų ka
reivį, ir nusivarė.

(Daugiau bus)

liūs, ypatingai prieš 
viešbutį. Tik vienas suolelis 
palikta, kad nebūtų tai žymu 
ir nesuprastų darbininkai. Ka
da mes susiorganizuosime Į 
Farmerių-Darbo Partiją, arba 
liaudies frontą, tada to nebus, 
darbininkus, nelaikys šunies 

’vietoj.

Komisijos narys J. Kazlauskas.
(153-154)

paterson, n. j.
Svarbus pranešimas visiems užsi

registravusiems važiuoti į dienraščio 
“Laisvos” pikniką, Brooklyn, N. Y., 
4 d. liepos, įsitėmykite, kad busai 
išeina 10 vai. ryte. Bušai lauks ant 
kampo Lafayette ir Summer gatvių 
ties S. Bakanausko svetaine. Taipgi 
katrie važiuos automobiliais, pribūki
te virš minetoj vietoj, kad visi kartu 
trauktume į pikniką. Paimti du gra
žiausi ir patogiausi busai.

Busų Komisija.
(153-154)

WATERBURY, CONN.
Bušai į “Laisves” Pikniką, Brook

lyn, N. Y., Liepos 4 d.
Brooklyniečiai organizuojasi daly- 

vaut Waterbury, “Laisvės” naudai 
rengiamam hankiete-vakarienėje, lie
pos 11, Lietuvių parke, už Lake
wood. Įžanga tik $1.50, pirmos rū
šies valgiai, gėrimai, dykai.

Muzikalė programa. Aidbalsai, iš 
Brooklyn, N. Y., pildys programą. Iš 
Mass, visų kolonijų rengiasi ma
šinomis pribūti. Ž.
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(153-154)

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Visu Dienraščio 
“Laisves” Skaitytojų, Bendra

darbių ir Rėmėjų
Kviečiame visus dalyvauti “Lais

ves” naudai rengiamam bankiote, 
kuris įvyks liepos 11, Lietuvių Parke, 
Lakewood, Waterbury, Conn. Ir ne 
vien dalyvaut, bet platini įžangos ti
kietus kuo plačiausiai.

Draugai, praneškite iš visur, kiek 
iš jūsų kolonijų atvyks į minimą 
bankietą. Jeigu ne galutiną skaičių, 
tai bent paviršutini, .kad komisija, 
kuri rūpinasi—galėtų spręsti 
abclnai del kiek reikės pirkti 
bei gėrimų.

Maistas bus pirmos rūšies, 
rienė puiki.

Rengkitės dalyvauti visi.
Pranešimus siųskit šiuo antrašu: 

L. Žemaitiene, 98 Eklin St., Wat
erbury, Conn.

bent 
maisto

Vaka-

(153-154)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos “Laisvės” Pik
niko Komisijos Susirinkimas
Liepos 1 dieną, 8 vai. vak., įvyks 

“Laisvės” komisijos susirinkimas 
Liaudies Name—735 Fairmount Avė. 
Yra reikalų, kuriuos turime aptarti. 
Draugai-gės būtinai visi dalyvauki! 
šiame susirinkime.

Komis. Sekret.
(153-154)

PHILADELPEJA, PA.
Del Važiavimo į Brooklyno “Laisves” 

Pikniką
Kas norite važiuoti 4 d. liepos Į 

“Laisves” pikniką Brooklynan su bu- 
sais, būtinai ateikit ant susirinkimo 
1 d. liepos (July), 7:30 vai. vak., 735 
Fairmount Avė. Tai bus paskutinė 
diena įsigyti tikietus; dar vietos yra. 
Visi suneškit nepardųpijčis tikietus ir 
turite pranešti kiek yra parduota, 
kad sudarius pilnus busus ir užda
rius pardavinėjimą tikietų. Nelaukit 
paskutinės dienos, kaip kad įvykda
vo kitais metais.

Parti- 
ir Vi- 
rapor- 
Parti- 
liepos

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 5 d. liępos, 10 vai. ryto,, 62 
Lafayette St. Visi nariai dalyvauki
te, nes turėsime daug svarbių da
lykų apsvarstymui.

Fin. Rašt. J. Matačiunas.

MEDICINOS DAKTAK
B. BOGDASARO1

200 Second Aver
tarpe IPth ir 18th St«., N.

Gydo odos, kraujo, pdsli 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8; Sekmad. 111-1 <1
TeLi Alffonqutn 4-8294

CLEVELAND, OHIO
Tūkstančiai Clevelando darbininkų 

ir jų šeimynos turės garbę girdėt ra
portą iš Naclonalės Komunistų Par
tijos konvencijos, kuri atsibuvo New 
Yorke, birželio 26, 27 ir 28 dd. Šioje 
konvencijoje buvo nominuoti 
jos kandidatai ant Prezidento 
ce-Prezidento. šį taip svarbų 
tą duos nacionalis Komunistų 
jos sekr. drg. Earl Browder,
4 d., Cunninghams Grove, Clevelando 
labor piknike. Ne tik Clevelando, 
bet ir apielinkės lietuviai neturi pra
leisti šios taip svarbios progos. Lie
pos 4 d. yra metinė tradicijos die
na ii' per daugelį metų Kom. Partija 
šioj dienoj rengia savo metinį pikni
ką, kur suvažiuoja desėtkai tūkstan
čių įvairių tautų žmonių, šiemet pik
nike bus įvairių žaislų, vyrų sportas, 
gražuolių kontestas ir taip kitų pa- 
marginimų, o svarbiausia tai buvi
mas drg. Earl Browderio. Taipgi 
proga laimėt prie įžangos bilieto 50 
dolerių.

Kelrodis: Imkit W. 25th Broad
view gatvekarj, važiuokit iki Brook- 
park, iš ten trokai nuveš veltui į pi
kniką. S. M.

(153-154)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras organizuoja busus 

važiuoti į “Laisvės” pikniką Brook
lyne, 4 dieną liepos (July). Malonė
kite ateiti penktadienio vakarą, 3 
liepos, 755 Fairmont Avė. ir užsire
gistruoti. Penktadienio vakaro 8 v. 
mes turime pamokas. Kelionė į abi 
puses tik $2.20. Mes, choristai, kvie
čiame visus, kaip suaugusius, taip ir 
jaunuolius važiuoti sykiu su mumis, 
kad nustebinti brookl yniečius.

Lyros Choras.
(153-155)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

trečiadieni, 1 d. liepos, Jurginėje 
svetainėje, 7:30 vai/ vakare. Apart 
svarbių choro reikalų bus išduotas ir 
raportas iš Liet. 
Įvyko Clevelande, ir 
Meno susivažiavimo 
visi dalyvaukite.

Kongreso, kuris 
bus išduotas 

raportas. Tad

(152-153)

YOUNGSTOWN, OHIO
L.D.S. 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 5 ■ d. liepos pas Misevi
čius, Masury, Ohio. Čia kartu bus 
ir A.P.L.A. 24 kp. susirinkimas. Bus 
išduotas raportas iš Liet. Kongreso, 
ir visiems bus įdomus.

J. Kasperavičius.
(152-154)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

14 d. liepos, 8 vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairmounp Avę. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turė
sime svarbių dalykų aptarti. Kurie 
esate paėmę pardavinėjimui šeimi
nio parengimo tikietų, malonėkite 
grąžinti pinigus arba tikietus.

Rast. J. Mikitas.

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Stephen Bredes,.
LIETUVIS ADVOKATj

197 Havemeyer Strec
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
Kreipkites

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-677r

BAR and GR
and

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. z—Brockton 6337

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

V. PALKAUSK
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISt

Restaurantas ir
Gaminame visokiu 

valgius lietuviško i 
rikoniško štili:

33 Bogart St., Brookly 
(kampas Varet S

Evergreen 8-744 O
Prašome užeiti, susip; 
susidraugauti. Mūsų t 

vimu būsite patenkinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES,

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniSkais.
Reikalui ' esant 
r padidinu to* 
ido dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61f'

*

512

VARPO KEPTUVE
F. B.

HAMTRAMCK ,M!CH
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadieni 3 d. lie
pos, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi bus išduotas raportas iš Lie
tuvių Kongreso, Clevelande.Koinisija.

(153-154)'- TEL. STAGG 2-5v PUBLICNOT

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR Puik««i įrengtos dvi koplyčios 
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

SOUTH BOSTON, MASS.
Pranešimas tiems, kurie turite pa

ėmę “Laisvės” piknEko tikintus plati
nimui. Prašau sugrąžinti liepos 3 d. 
Tą dieną bus Dr. šliupo parengimas, 
Lietuvių Svet., kampas E. ir Silver 
gatvių. Aš būsiu ten priimti tikietus 
ir pinigus.

SOUTH BOSTON, MASS.
Bendras Draugijų Komitetas ren

gia Dr. J. Šliupui priėmimo parengi
mą, kuris įvyks 3 liepos, vakare, So. 
Bostono Lietuvių Salėje. Bus ir kon
certinė programa. Įžanga tik 25 c. 
lėšomis padengti. Kviečiame visus at
silankyti.

Bendras Draugijų Kom.
‘ (153-154)

V. Kvetkas.
(153-154)

HARTFORD, CONN.
d. liepos, trečiadienį, 57 Park 

įvyks susirinkimas, kuriame tar-
T • 1. 1 _______ ____ -2* _____X* . • HT M

i 
st., . 
sime kiek busų paimti važiuot j “L.” 
pikniką 4 d. liepas, Brooklyne. Pra
šome visų draugų1 ateiti ir užsiregis
truoti, kad komisija žinotų ar reikės 
paimti vieną ar du busus. Norintie
ji važiuot, prašome įsigyti įžangos 
tikietus iš ankstex. Prie įžangos tikie- 
to bus laimejimaii. Taip pat draugai, 
kurie paėmėt kelionės tikietų parda-

1 ^ĮSNIGTAS GRABORIUS
660 GRANf» STREET BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, Liepos 6-tą kai 8 
vai. vak., 735 Fairmount Avė. Ku
rie esate dar neužsimokėję už .1936 
metus, prašome ateiti ir užsimoket, 
taipgi nepamirškit naujų narių atsi
ves! ir prirašyti.

Sekr. P. Puodis.
(153-154)

minimą laimėjo. Mat, taip 'šmugeliuot
valia. Bet kur darbininkai le- 
gališkai sustreikuoja, reikalau
ja geresnio atlyginimo už dar
bą, tai ten policija ir visokį 
įstatymai veikia.

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

Skaniausi.

Licpos 12, New Haven, 
Conn, bus Farmer-Labor Par
tijos klausimu konferencija. 
Lietuvių organizacijos, kliu- 
bai, pašai pinos ir kitos drau
gijos turėtų pasiųsti delega
cijas.

Konferencija prasidės 2 vai. 
po pietų 19 Elm St., New 
Haven, Conn.

BATH, PA
Bulbių Šmugelis

Opo-Tūlas (locmanas vardu 
linger supirkinėjo per žiemą 
biednų farmerių bulves po 80 
centų bušeliui ir pylė į patal
pą, kurią buvo nusirandavo- 
jęs. Pavasariui išaušus reikia 
žmonėm bulves sodinti, bet 
niekur negalima gauti bulvių 
sėklom, o pas poną Opolinger 
įvalias, tik jau nuo $3.00 ligi 
$4.00 bušelis. Tokiu būdu po
nas Opolinger pasidarė, kaip 
žmonės sako, $20.000 pelno.

Ir blogais laikais randas 
mekterių, kurie pelną daros.

Atsimenu 1935 metais ru
denį, kai bulves'kasė, mokė
jo po $1.00 dienai rinkėjam 
bulvių ir pragyvenk iš tokio 
uždarbio. O Opolinger nei ka-

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielti kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir. raįsin duona. 
Taipgi kepama toliai 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 sv^ri ir kainas.

’ • Rrookh ” v

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL (WAN
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

Brooklyn485 Grand Street^
, ’Nonas' r”'
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Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

Nominacinėj Konvencijoj
rmyn j laisvą, pasiturin- 

.• laimingą Ameriką!
•alsuokit už komunistus!’^

T 
ai šūkiais draugas Earl 
vder užbaigė savo prakal- 

priimdamas Komunistų 
os nominaciją į prezi- 

Dvidešimt penki tūks- 
žmonių, kurie perpildė 

ą Madison Square Gar- 
etainę, entuziastiškai ir 
'ingai sveikino draugą 

i. Taipgi neatsiliko 
nu dar 20,000 žmo- 

prisigrūdo salės ko- 
ir gatvėse, pasiklau- 
bų, kurios buvo per- 
• garsiakalbius gat- 
itiems.
iasxtoks entuziastiš- 
iškilmingas Komu- 
jos nominavimo mi
ns bent kada buvo 
tdžioji salė buvo iš- 
žiniškom iškabom, 
buvo Kom. Partijos 

lai. Virš platformos buvo 
Ii paveikslai Amerikos ir 

.aulio komunistų vadų. Po 
irei buvo didelis paveikslas

Lenino, ir po jo kabojo Foste- 
rio paveikslas. Po dešinei bu
vo Stalino ir Browderio pa
veikslai. Daug gėlių vainikų 
buvo prikrauta ant estrados. 
Visur buvo matyti raudonos ir 
Amerikos vėliavos.

Į šią sesija privažiavo žmo
nių iš plačios apylinkės. Vien 
iš Philadelphijos specialis 
traukinys atvežė 800 darbi
ninkų.

Kuomet drg. Minor užbaigė 
prakalbą, nominuojant drg. 
Browderj, milžiniška iškaba su 
užrašu: “Už laisvą, pasiturin
čią ir laimingą Ameriką” bu
vo pakelta, atidengiant didelį 
d. Browderio paveikslą.

Po Motinos Bloor prakal
bos, nominuojant d. Ford į 
vice-prezidentus, pakelta di
delė iškaba su užrašu: “Neg
rai ir balti, vienykitės ir ko
vokite ! Kovokite prieš diskri
minaciją, ‘Jim crowism,’ lyn- 
čiavimą, už pilną lygybę!”, ati
dengiant didelį draugo Fordo 
paveikslą. Tarp tų dviejų pa
veikslų skaisčiai švietė milži
niškas kūjis ir pjautuvas.

Iš AIDLD, LDS ir Meno 
Apskr. Pikniko

Sekmadienio rytą dar prieš 
7 vaL atsirito prie “Laisvės” 
svetainės didžiulis busas, veži
mui delegatų į ALDLD aps
kričio kbnf. ir to pat apšlcr. su 
LDS, Meno ir LDS Jaunimo 
pikniką. Greit po to bus pra
dėję rinktis ir ankstybieji de
legatai, nes jūsų reporteriui 

rus 8 vai., garsintu lai- 
radosi pusėtinai daug 
se užimta ir būrelis 
sukinosi aplink. Bet 
išėjo iki keliolika mi- 
ieš 9, nes kai kurių 
ravusių trūko. Pir- 
esirengiant, pribuvo ir 
choristų busas.

tom, norisi pasigirt, 
pirmieji ir tai buvo 

jermaina, nes veik vi- 
brooklyniečių laukda- 

apie pusvalandžio pra- 
konferencija, kurią 

ys jūsų rep. broliukas ryt 
• “Laisvėj.”■ ** *» c 

lį pabuvus, pradėjo 
, niauktis, o dar už 

dandos, kad pradės 
,is perkūnėlis ir lietus 

net susikalbėti savitar- 
negalima. Manėm, kad 
po piknikui. Taip lijo, o 

skui protarpiais linojo ir 
jvo ūkana iki vėloko popie- 
o. Dar tebelyjant pribuvo 
itrasis Brooklyn© b,usas ir 

rta mašinų.
’ėjus giedrėti, kad ir 

'įdėjo rinktis daugiau 
susirinko vidutiniai 
mblika iš visos pla
kės: Newarko, Eli- 
Harrison, Linden, 
kitų miestų. Atro- 

jigu ne lietus, bū- 
ę puijcų pikniką, 
ą pildė Sietyno 
iewarko ir Aido 
I’ooklyrip, abu va-

L. šalinaitės. Pia- 
avo O. žilinskai- 
ietė. Drg. D. M.

2 pasakė trumpą pra- 
atžymėdamas svarbą

te, Verkutytė, ištraukė laimė
tojus įžangos dovanų. Pirmą
ją $3, laimėjo No. 572, bet 
nebuvo vardo nei antrašo ir 
ant vietos nieks neatsišaukė. 
Dovaną galės atsiimti prista
tęs tikietą pikniko komisijai. 
Antrą dovaną — $2 — laimėjo 
Jurevičius, iš Newarko.

Svečių aprūpinimui smar
kiai darbavosi dd. gaspadinės 
ir kiti. Tikiuosi, juos atžymės 
pati komisija, nes jai tas ži
nomiausia.

“Laisvės” Reporteris.*

Teisia Policisfus už 
Kankinimą Areštuotų

Kings County teismabutyje 
teisiami šeši policistai už žiau
rų kalinio kankinimą. Apkal- 
tintoju yra Benedict Parnigia- 
ni, 21 metų amž., 8726—20th 
St. Jis sako, kad policistai jį 
suėmė ir pririšo prie karšto 
garinio vamzdžio, idant pri
vertus jį “prisipažint” prie va
gystės. Kankinimo pasėkoj 
suimtojo rankos buvo baisiai 
apdegintos ir jis gulėjo penkis 
mėnesius ligoninėj.

žinoma, kaip praeityje to
kiuose atsitikimuose, taip, vei
kiausia ir šį kartą, policistai 
bus rasti nekaltais ir jų vardai 
bus “nubaltinti.”

Šįmet Uždraudė Sprogimus
Miesto valdžia išleido įsta

tymą draudžiantį gatvėse 
sprogdinti “firecrackers” lie
pos 4 dieną. Sveikatos skyrius 
mano, kad tuomi bus išvengta 
skaudžių susižeidimų.

Per pastaruosius devynis 
metus 44 vaikai mirė nuo apsi- 
deginimų sprogstančiomis me
džiagomis.

Draugai Laisvės Pikniko 
Darbininkai!

Trečiadienį, 24 d. birželio, 
Arion PI., Lietuvių Kriaučių 
54-tas skyrius turėjo nepa
prastą susirinkimą, kuriame 
buvo rinkta skyriaus delegatas 
ir kiti Pild. Tarybos nariai. 
Kriaučių buvo pilna didžioji 
svetainė. Buvo ir tokių, kurie 
atėjo tik delegatą išsirinkti, o 
toliau, su pačiu lokalu, tai ką 
norite, tai ir darykite—mums 
tas nesvarbu. Po d el eg. rinki
mų—pirmininkas rėkia: “Pa
laukite, neišeikite, nes dar 
Pild. Tarybos nariai nerinkti.” 
Bet kur tu žmogus sulaikysi,— 
eina namo ir viskas. O dar 
nebuvo vėlus laikas. Atrodo, 
kad Pild. Taryba nelošia jo
kios rolės, o tai yra didelė 
klaida.

Susirinkimas pirmiausiai pa
ėmė velionio B. Jokubonio 
klausimą, kuris numirdamas 
paliko šeimyną skolose ir var
ge. Jokubonis nepriklausė prie 
jokios pašalpinės organizaci
jos, vedė peiktiną gyvenimą : 
pas šeimyną susirinkdavo tik 
tada, kada neturėdavo kiše- 
niuje pinigų, o šiaip jis jos 
nepaisė. Jam gi numirus reikė
jo jį palaidoti, bet už ką? 
Prisiėjo daryti rinkliavą, vie
nok reikiamos sumos pinigų 
nesurinko, tad buvo atsikreip
ta prie kriaučių paramos. 
Kriaučiai nutarė užmokėti 
$180 laidotuvių bilą (kaštus), 
o tie $52, ką buvo pas Jan
kauską—turi būt atiduota Jo- 
kubon-io šeimynai. (Jankaus
kas ir Jankaitis rūpinosi lai
dojimo reikalais. Laidotuvių 
išlaidos $250.*)

Jokubonis buvo veiklus uni
jos narys per daugelį metų, 
tad padengimui jo mirties iš
laidų nebuvo didelio pasiprie
šinimo. Tiesa, Daubara pasi
priešino aukavimui pinigų, bet 
jis daug ir teisybės pasakė:

“Jokubonis mus visus dur
niais vadindavo, kad priklau
some organizacijose ir moka
me pinigus, nei cento to
kiam ; o dar skaitėsi save pro
gresyviu. Kitus mokino, orga
nizatorium vadinosi, o mes jo 
kaštus turime padengti. Nu
mirė, tai pačiai gyvenimo naš
tą palengvino.” (čia pasigirdo 
delnų plojimas, ypatingai mo
terų.)

Kad Jokubonis visą savo 
gyvenimą vadinosi progresyviu 
žmogum—to niekas neužgin
čys; kad gyvenimą prastai nu- 
gaspadoriavo — niekas neuž- 
girs. Tačiaus, kas liečia pro- 
gresyviškumą, tai . ir patys 
kriaučiai yra j^ogresyviški 
žmonės ir šiuomi momentu da
ryti ką nors dar progrėsyviš- 
kesniu, rodosi, lyg ir būtų per
daug. Nors Jokubonio šeimyną 
mažai kas pažįsta, bet ji yra 
mūs.

Po Jokubonio klausimo bu
vo išduotas raportas iš Amal- 
gameitų konvencijos pagal se
sijas. Konvencija turėjo 10 se
sijų. Baigiant aštuntą sesiją 
žmonės pradėjo nerymauti, 
sakė, perilgas raportas. Dele
gatams reikia išsėdėti visą sa
vaitę tais klausimais ir turi 
būti trumpas laikas, o paklau
syti raporto 30 minučių, tai 
jau perdaug. Matosi aiškus lai
ko suderinimas.

Delegato Rinkimas

Į delegatus kandidatavo 
trys: Bubny^, Hermanas ir 
Michelsonas. Apkalbėjimo as-

68 bal. Gavime balsų Bubnys 
sumušė rekordą visų delegatų, 
kurie tik kandidatavo ir buvo 
išrinktais lok ai o istorijoje.

Po rinkimų senas ir jaunas 
delegatai darė pareiškimus: 
Jankaitis Bubniui patarė ne- 
organizuot frakcijų, bet veikti 
sykiu su visu lokalu, ką Bub
nys viešai prižadėjo tai dary
ti, pridurdamas, kad jam yra 
primetama išsigėrimas pir- 
mesniais delegato laikais, bet 
dalyvaujant su visokiais žmo
nėmis, liečiant visą kriaučių 
biznį—prie to privedė. Dabar, 
sakė jis, bandysiu tinkamiau 
susigaspadoriauti.

Jankaitis davė trumpą pra
nešimą apie darbo stovį lokalo 
ribose. Iš jo raporto pasirodė, 
kad Atkočaitis neteko siuvi
mui sekotų, nors pirmiau jam 
jie buvo užregistruoti. Dabar 
jie išvažiavo Newarkan.

Kiti Rinkimai
Lokalo vice pirmininku iš

rinkta K. Kuzmickas; sekreto
rium — Nečiunskas. Trade 
Board: NAlivaika, Hermanas 
ir Jankaitis. Joint Board: Pa
lionis ir Milašauskas. Pild. 
Tarybos: Karpus ir Lapšys. Į 
direktorius — Kundrotą, čia 
baigėsi susirinkimas.

Nors susirinkime nebuvo iš
duodami raportai iŠ kitų uni
jos įstaigų, bet reikia pranešti 
kriaučiams, kad 176-tam sky
riuje susidarė dvi skirtingos 
grupės. Iš visų pranešimų ga
lima suprasti, kad buvo imami 
kyšiai. ’ Delegatas Simonetti 
suspenduotas. Pild. Tarybos 
nariai ir lokalo pirmininkas 
taip pat. Keliems nariams at
ėmė teises nub ,5-kių iki 10 me
tų. Tokį jjdosptendį išnešė 
unijos direktoriatas. Tačiaus 
kamantinėjimas viso skandalo 
dar nebaigtas. Apkaltinimui 
kalbamų žmonių, mašinėle 
yra prirašyta 10 puslapių. Iš 
to galima suprasti, kad ten 
yra prirodymų nusikaltimui. 
Toki arba panašūs darbai uni
joj daro prastą įspūdį.

J. Nalivaika, 
Skyriaus Koresp.

* ■ - ■ - -

Svarbus LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas 2 d. Liepos

A

Draugės ir Draugai Pirmos 
Kuopos Nariai:

Nors šis Susirinkimas yra 
šaukiamas atvirutėmis, bet su 
taupumo išrokavimu atvirutės 
siųstos tik tiem, kurie rečiau 
susirinkimus lanko ir toliau 
gyvena. Taigi, apylinkėj gy
venanti esate kviečiami per 
dienraštį. <

šis susirinkimas yra svarbus 
dėlto, kad yra pusmetinis. Die- 
notvarkis buš sekamas:

1. Valdybos raportai iš pu
sės metų darbuotės.,

2. Rinkinius atstovų į LDS 
Tretį Seimą.

3. Raportas iš Lietuvių Kon
greso.

4. Raportai iš Darb. Org. 
Parengimų Komiteto įvykusio 
pikniko.

5. Mobilizacija į “Laisvės” 
pikniką, kuris už poros dienų, 
tai yra 4-tą liepos (July), bus 
Ulmer Parko.

Draugės ir draugai, spaudoj 
matėme, kad Martino Liuterio 
Draugija važiuoja busais, tai 
kodėl LDS X kp. to negalėtų 
padaryti? Na, o susirinkime 
bus d. P. Bftknys, kuris visus 
aptarnaus tikietais. Tad visos 
ir visi prašomi būti ir draugų 
atsivesti, nes LDS susirinkimai 
yra atdari visiems. Dargi pri

ti savo ir šeimynų gyvenimą 
nuo nelaimių.

Prašomi nariai, kurie 
LDS serijas, greitai jas 
tinti, o jau parduotas 
susirinkime priduoti.

Draugiškai,
LDS 1 Kp. Valdyba. -

turite 
pla- 

šiame

Žūsta Vargšai Neturėdami 
Žmoniško Pasilsio

ir 
to
ji e,

Vienas žmogus prigėrė 
dar dviem beveik atsitiko 
kia pat nelaimė, kuomet 
užmigę ant prieplaukų, įkrito 
į vandenį, žuvusio vardas ne-1 
žinomas. Jis įkrito į vandenįi 
ties Coentiess Slip. gi

Gustav Hanson, 59 metų, 
įkrito į upę ties Peck Slip, bet | 
buvo išgelbėtas.

Yonkerse, Olaf Tobissen, 59'1 
metų, nukrito nuo miesto prie
plaukos, bet trys policistai jį | 
ištraukė iš upės.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS I

Birželio 20 d., Creedmore 
State Hospital, mirė Kazimie
ras Urbonas, 44 metų amž. 
Gyveno ilgą laiką 35 So. 3-čios 
gatvės, Brooklyne. Paliko mo
terį ir du sūnų. Palaidotas bir
želio 23, šv. Jono kapuose.

Birželio 26 mirė Augustinas 
Andrašiūnas, 71 metų amž. 
Gyveno 164 Hope St. Paliko 
nuliūdime moterį Prancišką, 2 
sūnų Kazimierą ir Vincentą ir 
dukterį Francišką. Palaidotas 
birželio 29 d. šv. Jono kapuos.

Šermenimis rūpinosi laido
tuvių direktorius Alex Radze
vičius.

Joseph Bayerčius (Bayer), 
54 m. amžiaus, gyveno po nu
meriu 1588 St. Marks 
Mirė birželio 29-tą. 
vės įvyks liepos 2-rą, 
kapinėse.

A Ve. 
Laidotu- 
Šv. Jono

WilliamJaunas Žuvininkas
Laita, 22 metų, prigėrė perei-į 
tą trečiadienį, kuomet didelė 
vilnis iDmešė jį nuo akmenų,! 
ant kurių jis buvo užsilipęs( 
žuvauti ties 85 St., Rockaway 
Beach. Jis gyveno po num. 
120 Boerum St., Brooklyne.' 
Laidotuvės įvyks birželio 30,1 
iš Garšvos įstaigos, Šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuves prižiūri ’ grabo
rius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lie
pos 1 d., 7:30 vai, vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo salėje, 80 
Union Avė., Brooklyne. šis susirin
kimas svarbus, todėl visi nariai pra
šomi dalyvauti.

J. A. Draugelis, sekr. 
(153-154)

MASPETH, N. Y.
14 kuopos mėnesinis susirin-LDS 

kimas įvyks ketvirtadienį, 2 d. liepos 
(July), pas draugus Laukaičius, 
64-45 Perry Ave., Maspethe, 8 vai. 
vakare.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

E. NEW YORK, N. Y.
LDS. 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 9 d. lie
pos (July) Kyburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave, Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakaro. Meldžiam visų 
narių susirinkt.

Prot. Sekretorius.

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis barberys. Ge

ros valandos, gera mokestis.
Mollyns Lietuviškas Barzdaskutykla, 
499 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(153-155)
Reikalingas maždaug patyręs dar

bininkas dirbti ant farmos. Darbas 
per žiemą ir vasarą. Su mokesčiu 
susitaikysim vėliaus. Rašykite se
kamai: P. Sakalauskas, Route No. 2. 
Chittenango, N. Y.

(151-153)

Rekalingos moterys prie atrankio- 
jimo skudurų ir atkarpų. Greitai at
sišaukite sekamai: J. Isenberg & 
Son, 195 Plymouth St., Brooklyn, 
N. Y. (arti Jay Street.)

(148-154)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyi

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.

Tel. Stagg 2-0783 NOTART
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičių
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
karnai ir už prieinamą kai
Panamdau automobiliui veltai 

purėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 

’bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

t* v

Kiekvieną subati 
karšta vakarienė 
Atskiras kamba 
rys, užėjimui si 
moterimis. Nedė 
liomis a t d a r j 
nuo 1 valam J 
dieną iki vėlai

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIET.
Restaurant, Bar and G 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y1

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbinio ir impor 
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alų
Taipgi patarnaujame gerais 
giais. Tinkamiausia vieta pn 
dimui laiko ir pasimatymo 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHO1 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCj

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Avė., Brook!)

•ną besibaigiančios Ko- 
Partijos konvencijos, 
Ktos programos ir no- 
ijų kandidatų šalies 

ir vice-prezidento
< kalbą palydėjo

- plojimas 
tų n

Kurie esate apsiėmę dirbt 
Laisvės piknike, prašome su
sirinkt Laisvės svetainėj, tre
čiadienio vakare, July 1, 1936. 
Ci./ bus pasidalinimas darbais, 

f. įtarimai, kaip tinkamiau 
** d»’' * •’'**kvt.

mens tinkamumo tam darbui 
—nebuvo. ®jo tiesioginis bal
savimas: Bubnys gavo 381 
balsą; Herrnanas—49 bal.; 
Michelsonas — 56. Kada jau 
ėjo perbalsavįmas dviejų liku
siųjų kandidatų,, U^JBubnys

minsiu, kad iiors vajus yra pa
sibaigęs, bet? į LDS 1 kp. gali
ma pigiau įstoti: kuopa yra 
nutarusį įstojimo mokesties 
savo pusės neimti, išskiiįiąnt 
tik daktaro lėšas, tad kviečia
mi ir norintieji prisirašyti tą

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-

A.ve., Scranton, Pa.

Tarp Ten Eyck ir Maujer $

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikai, 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulei 

jokių ekstra mokesčių.

Season Lockers tik 
už $5.00

OSVALDO KYBURIC
RESTAURANTAS ir KABARETAI

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacij 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.
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