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KRISLAI
Kaip šeria Lietuvos 

kunigus. V7
Iš plieno kovos lauko.
Tilps “Laisvėje”.
Buvo generolai, bet 

neturėjo vaisko.
Ar susiklijuos?

Rašo A. B.

Tunka Lietuvos kunigėliai, 
tunka ir prie Smetonos diktatū
ros. Smetona jų neskriaudžia, 
nebijokite.

štai jums saujalė skaitlinių:
Nuo 1928 metų iki 1936 m. 

Smetonos valdžia iš valstybės 
iždo išmokėjo Lietuvos kuni
gams (kurių yra 1,198) algo
mis net 11,417,655 litus.

Už dėstymą tikybos mokyk
lose išmokėta 1,880,000 litų.

Kuąigų seminarijoms per 10 
metų išmokėta 3,195,025 litai.

Vytauto Didžiojo universite
to katalikų tikybos “profeso
riams” išmokėta 5,773,373 litai.

Katalikų bažnyčios ir vienuo
lynų namų pataisymui išmo
kėta iš valstybės iždo 821,513 
litų pinigais ir duota dovanai 
miško už 102,184 litus.

Šios milžiniškos litų skaitli
nės, sušertos Lietuvos kuni
gams, ar nebus pati svarbiau
sia priežastis, kodėl Amerikos 
klerikalų spauda taip šmeižė ir 
niekino Amerikos Lietuvių 
Kongresą, sušauktą pasmerki
mui Smetonos diktatūros. Musų 
klerikalai puikiai žino, kad liau
dies valdžia atskirtų bažnyčią 
nuo valstybės ir tuomi padary-

nts kunigų kišenius.

Jau prasideda audra plieno 
pramonėje. Plieno darbininkai 
pradeda organizuotis. Ateina 
streikas.

Plieno pramonėje dirba ne
mažai lietuvių. Jie neprivalo 
stovėt nuošaliai. Draugai, jūsų 
vietą organizacijoje 
lauke už savo būklės 
mą.

ir kovos 
pagerini-

draugus 
Clevelando ir 

apielinkės rašinėti 
žinias apie įvykius 

industrijoje. Tegul 
patarnaus jums jūsų

kovoje prieš išnaudotojus, už 
teisę organizuotis, streikuoti ir 
gyventi.

Mes prašome 
iš Pittsburgho, 
Chicagos 
“Laisvei’ 
plieno 
“Laisvė”

Jau gavome vertimą Sovietų 
Sąjungos naujosios konstituci
jos. Ji neužilgo tilps “Laisvė
je”. Bukite pasirengę ją per
skaityti. Tai didžios istorinės 
svarbos dokumentas.

Dabar paaiški, kas atsitiko 
su mūsų smetonininkų “kon
gresu”, kurį Karpius nesenai 
sušaukė Clevelande. Kaip jau 
žinoma, Karpius žadėjo sukelti, 
kaip audrą galingą, visus “tė
vynainius” prieš “raudonąjį 
frontą”. Bet tasai baisus kalnas 
pagimdė viso labo tiktai pelę su 
plika uodega.

Pati “Dirva” rašo, kad bu
vo susirinkę 52 asabos. Paduo
tos ir pavardės. Bet ką jie at
stovavo? Nieko. Ka^ juos rin
ko? Niekas. Tai buvo genero
lai, bet nebuvo armijos. Nė vie
nas neatstovavo nė 
ganizaci jos!

vienos or-

po 
vėl

slapy- 
kelia 

kleri- 
Jis

Kunigas Kemėšis, 
varde “Uosis”, ir 
klausimą bendro fronto 
kalų su smetonininkais. 
tvirtina, kad jie turi apvienyti
savo veiklą. So. Bostono ‘Dar
bininkas” visai nepritaria. Chi
cagos “Draugas” jau svyruo
ja. “Draugas” sako: “šitokia
me atsitikime ar negalima but 
rasti vidurinį kelią? Ar nega
lima but eiti prie bendro dar
bo žingsnis po žingsnio? Pir
mus žingsnius žengę, pamatytu
me ar sutariam ar ne, ar dar
bas klijuojasi ar ne ...”

Camocime, Brazilijoj, 
žvalgyba užklupo komunis
tų būrelį; du nušovė ir de
vynis areštavo.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Taipraiteriu Streikieriai 
Akmenimis Atakavo Skebus

CINCINNATI, Ohio. — 
400 streikierių akmenimis 
bombardavo skebus išeinan
čius iš Remington-Rand ra
šomųjų mašinėlių dirbtuvės. 
Trejetas streiklaužių su
žeista. Trys streikieriai 
areštuoti. Kompanija skun
džiasi, būk policija dar ne
gana apgina skebus.

75,000 Jaunuolių Spor
to Paradas Maskvoj
MASKVA. — Per Raudo

nąją Aikštę liepos 6 d. per- 
maršavo 75,000 įvairių spor
tininkų, jaunuolių vaikinų 
ir merginų. Jie paradavo po 
obalsiu, “Esame Pasiruošę 
iDarbui ir Šalies Gynimui.” 
Stovėdami \ant Lenino pa
minklo, stebėjo paradą drg. 
J. Stalin, V. M. Molotov, 
M. Kalinin i ę kiti Sovietų ir 
komunistų vadai.

Atletai-sportininkai buvo 
apsirengę -dailiomis vasari
nėmis uniformomis. Nešė 
daugelį reikšmingų paveiks- 
lų-pavidalų; marš uodami 
rodė įvairias mankštas. 
Vien dviratininkų buvo 10,- 
000.

Užsieninės spaudos ko
respondentams darė gilaus 
įspūdžio tų jaunuolių gra
žus nuaugimas ir išsilavini
mas.

Sovietuose 10,000,000 jau
nuolių priklauso įvairioms 
sportų organizacijoms.

Naujoji Konstitucija 
Rodo Sovietų Stiprybę
MASKVA.— Sovietų Ko

misarų pirmininkas V. M. 
Molotov, kalbėdamas susi
rinkime 3,000 metalo darbi
ninkų, kreipė dėmesį į tai, 
jog plačiausios laisvės, ku
rias teikia naujoji Sovietų 
konstitucija, liudija apie So
vietų Sąjungos stiprybę ir 
pasitikėjimą savo jėga. Juk, 
pagal šią konstituciją, turės 
lygias pilietystės — balsavi
mo teises net kunigai ir bu
vusios buržuazijos nariai. 
Ir jokia kita -šalis pasaulyj 
neduoda tokių plačių lais
vių tautinėms mažumoms, 
kaip Sovietų'Sąjunga. Tau
tinėms respublikoms, pri
klausančioms Sovietų Są
jungai, yra .palikta teisė 
net atsiskirt nuo josios. Bet 
Sovietai stengiasi taip pa
tenkint tautines mažumas, 
kad jose net mintis nekiltų 
apie atsiskyrimą, sakė drg. 
Molotov.

Suėmė 120 Ispanų Fašistų
MADRID. — Paskutiniu 

laiku Ispanijoj tapo suimta 
120 fašistų. Rasta pas juos 
planai delei nuvertimo kai
riųjų respublikonų valdžios. 
Be kitko, jie skverbėsi tarp 
darbininkų, kurstė juos ga
dinti fabrikus ir gelžkelius, 
provokavo netikslius neva 
“streikus” ir tt.

Laimėjusieji Dovanas “Laisvės” Piknikealmėjusieji Dovanas Laisves ril 
Maynard, Mass., Liepos 4 d., 1936
dovana $50—C. Mabukaitis, 23 Thomas Park, So.,
Mass. Ser. 353—No. 17.

G. Bannis, 160 > West Pearl St., Nashua, N.
215—No. 8. Į

;—$20—Alex ChiumentojYlĄ Hartford St., Framinghan1!, Mass.
Ser. 534—No. 13.

Tony Rastauskas, 215 River St., Haverhill, Mass. Ser. 
No. 14. Išmokėta.

5— $15—John A. White, 182 Greenwood St., Marlboro, Mass. 
Ser. ^24—No. 12. Išmokėta.

6— $10—John G. Vernaski, 6 Beleview, Hudson, Mass. Ser.
364—No. 19. Išmokėta.

William Gendell, 187 Webster Ave., Cambridge, Mass. 
36—No. 18.

m
1 Boston,

2—$25—

4—$15—
269—

II. Ser.

7— $10—
Ser. 3

8— $10—A. E. Nylen, 63 Aerler St., Worcester, Mass.
—No.,

9— $io—L. Paulauskas, 579 Lawrence St., Lowell, Ma
490—No. 15. Išmokėta.

10— $10—N. A. A., 492 E. 3rd St., So. Boston, Mass. Sei 
No. 16. Išmokėta.

11— $10—Edward Grahasky, Bridge St 
203—1^0. 11.

12— $10—Mrs. D. Ruplėnas, 427 E. 6th St., So. Boston
Ser. (14—No. 12. Išmokėta.

13— $10—Paul Brazaitis, 35 Kenberma Rd., Dorchester! Mass. 
Ser. 226—No. 17. Išmokėta.

14— $10—J. Venskus, P. O. Box 362 Mexico, Maine. S. |21, N. 5.
15— $10—Antan Gricius, 137 Wachusett Ave., Arlington Heights, 

Ser. 138—No. 17. Išmokėta.

Ser. 17
10.

ss. Ser.

. 522—

Nashua, N. EI. Ser.

, Mass.

Mass.
16— $5—Tamas Maraney, 439 37th St., So. Boston, Mass. Ser. 

352—No. 16.
17— $5—Hislund, 21 Felton St., Hudson, Mass. Ser. 434—No. 9.

Išmokėta. (
17—$5—Edgar Webster, 32 Sargent St., Nashua, Mass. Ser. 207 

22.—No.
19— $5—Antanas Yurcas, 93 Wyan St., Stoughton, Ma|s. Se>j 

539—No. 5. Išmokėta.
20— $5—Benedict Daftont, 41 Litchfield St., Brighton,

30—No. 6. Išmokėta.
Jin Rubasles, 24 Railrood Ave., Maynard, Mašs. Ser. 

423-—No. 8. Išmokėta.
22—$5—Andrew Karantjis, 24 Brook St., Nashua, N.

Ser. 2 
21—$5—Jo

'cmk Dargis, 107 Rodney St., New Bedford

Mass.

'I. Ser.

Mass.23— $5—Fr
Ser. 290—No. 6.

24— $5—Ralph Petrawsky, 44 Aspenwall Rd., Dorchester, 
Ser. 3

25— $5-—Wilfred Webster, 1863 Middlesex St,
x Ser. 534—No. 23.

26— $5—Jo
Ser. 3

27— $5—Tony Kazukonis, 379 River St., Haverhill, Mak Ser.
267—No. 19.

28— $5—V.
No. 5.

29— $5—Toni Balantas, So. Barre, Mass. Ser. 19—No. 8.
Penkauskas, 33 Chesnut St., Lawrence, Maįs. Ser.

552—No. 22. Išmokėta.

40—No. 19.
Lowell,

Jin Trechiokas, 25 St. George Ave., Norwood 
18—No. 18.

Rhodes, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Ser. 
Išmokėta.

Mass.

Mass.

Mass.

. 582—

30—$5—S.

Sunkioji Sovietų Pramonė per Keturis Me
tus Išpildys Penkių Metų Planą

Taigi Sovietų darbininkasMASKVA. — Antrame 
metiniame; Sovietų sunkiom nepalyginamai lengviau dir- 
sios pramonės kongrese jos 
komisaras 
dze pareiškė, 
metų plan 
įvykdytas 
tus. Sunkioji pramonė iki 
šių metų galo pagamins 32,- 
600,000,00) rublių vertės 
dirbinių.

Direkto 
lės vario 
kad ji pasiveja ir pralenkia 
amerikinę 
Ordjonikidze, tačiaus, atsa
kė, kad tą įmonė pralenkė 
tik kitus Sovietų vario fab
rikus, bet 
amerikinių rekordų. Pora 
sovietinių inžinierių, susipa
žinusių su Amerikos meta
lo pramorie, nurodė, kad su 
trečdaliu ’darbininkų ir su 
panašiais įrengimais Ameri
koj pagamina apie pustre
čio tiek daugiau dirbinių.—

G. K. Orjoniki- 
kad penkių 

as veikiausia bus 
per keturis me-

rius vienos dide- 
įmonės pranešė,

gamybą. Drg.

dar nepasiekia

Naziai Išnaikinsią Visą 
Opoziciją Danzigo Krašte

Danzigo senato nazis pre
zidentas A. Greiser liepos 6 
d. užgrobė socialistų laik
raščius už tai, kad jie kriti
kavo jo grubijonišką, na- 
chališką pasielgimą Tautų 
Lygoj. Jis grasina išnai
kint visas hitlerininkams 
priešingas grupes Danzigo 
krašte.

Herndon Šaukia Jau
nuolius Vienybėn

CLEVELAND, Ohio. — 
Trečias Amerikos Jaunimo 
Kongresas, pirm užsidarant 
liepos 6 d., padarė prižadą 
kovoti už tSisę gyventi, tu
rėti laisvę ir siekti laimės. 
Priimta rezoliucijos prieš 
fašizmą ir karą. Išrinkta 
jaunuolių Nacionalė Taryba 
iš 66 narių.

Vadai Jaunųjų Socialistų 
Žmonių Lygos ir trockistai 
keliais atvejais bandė suar- 
dyt kongreso vienybę, bet 
jiems nepavyko. Drg. Ange
lo Herndon, politinis kan
kinys, garsus negras jau
nuolis kovotojas už negVų ir 
baltųjų darbininkų reikalus, 
savo kalboj įspūdingai atsi
šaukė į visus jaunuolius lai
kytis glaudžiausios vieny
bės kovoj už pamatinius sa
vo ir visos darbininkų kla
sės reikalus.

Badas 200,000 Farme- 
riy Šeimų del Sausros
North ir South Dakotose, 

Arizonoj, lowoj ir keliose 
kitose vakarinėse valstijose 
gręsia badas dviem šimtam 
tūkstančių farmerių šeimy
nų, kurių laukus ir daržus 
nudegino saulė. Sausra pa
liečia jau ir žymią dalį Illi
nois valstijos. North Dako- 
toj badauja 500,000 galvijų, 
kurie šimtais krinta. Karš
čiai vidurvakarinėse valsti
jose liepos 6 d. siekė nuo 
100 iki 119 laipsnių.

Roosevelto valdžia kol 
kas žada WPA pašalpos 
darbus tik 40,000 nukentė
jusių farmerių.

ba negu amerikietis.
T a č i a u s, neabejojama, 

kad, plačiau pritaikiu 
chanovo mokslinę 
tvarką, Sovietų gamyba ne 
tik pasivys, bet tikrai pra
lenks ir amerikinį pramo
nės našumą.

Mirtingumas Tarp

s Sta- 
darbo

Italy
Kareiviu Ethiopijoj

ROMA. — Valdiškai pra
nešama, kad birželio mėne
sį Rytinėj Afrikoj (Ethio
pijoj) mirė 235 italai karei
viai ir 50 darbininkų

Fašistai skaito, bū 
2,553 italai žuvę kaire su 
Ethiopija, apart jų juodas- 
palvių eritriečių ir somalie
čių. Pastarųjų žuvo 
giausia; bet jų skaičių 
šistai nepaduoda.

pra-

tik

dan
us fa-

Per Šventes Žuvo 465 
Žmonės Amerikoj

CHICAGO, ilxr” “Fourth 
šventėje Amerikoj 

nuo sprogimų žuvo 7 žmo
nės, bet tą dieną ir ant ryto
jaus, sekmadienį, prigėrė 
104 ir automobilių nelaimė
se žuvo 254.

Reikalauja Pervest Ginklų 
Gamybą j Valdžios Rankas 

Franci joj

Paryžius. — Franci jos 
seimas svarsto Liaudies 
Fronto valdžios reikalavimą 
atimt iš privatinių savinin
kų ginklų ir amunicijos 
gamybą ir pervest ją į val
stybės rankas.

Lewis Skelbia Ryžtą 
Kovą už Plieno Dar

bininkų Uniją
JAPONŲ GENEROLAS 

KYŠININKAS

-H

teismanTOKIO. — Karo 
patrauktas japonų genero
las H. Uemura už kyšius, 
kuriuos jis imdavo iš priva
čių verslininkų, pirmiau 
būdamas komandierium vie
no ginklų ir amunicijos 
sandėlio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Jungtinė

se Valstijose yra 2,402 sto- 
vyklos-aikštės oria iviam, 
kaip praneša valdiškas or- 
laivinės prekybos biuras.

New York. — Per pasku
tinius 5 metus antra tiek 
padaugėjo sirgimai cukrali
ge (diabetes), pagal raportą 
sveikatos k o m isionieriaus 
dr. S. S. Goldwasserio.

Bamroude, Irane (Persi
joj) per žemės drebėjimą 
liepos 6 d. dvylika žmonių 
žuvo ir 50 tapo sužeista.

Resistengia, Argentina.— 
Banditai sustabdė keleivinį 
traukinį ir pasigrobė 12,000 
pesų pinigų, priklausančių 
Anderson Clayton amerikie
čių medvilnės kompanijai.

Santiago, Chile. — Susi
kirtimuose tarp Čilės nazių 
ir socialistų Valparaiso j už
mušta 3 asmenys. Šalyje 
yra 20,000 jaunų ginkluotų 
fašistų, kurių valdžia visai 
nekliudo.

Berlynas. — Čia viešintis 
Japonijos sostinės Tokio po
licijos galva Miura uždėjo 
vainiką ant kapo išgamos 
hitleriečių “poeto” Horst 
Wesselio.

New York. — WPA vie
šiems pašalpiniams darbams 
N«w Yorke per paskutiniu?7 
11 mėnesiu išleista $204,54- 
4,865.

Elmira, N. Y. — Mieste 
manadžeris Hunter atima 
visokią pašalpą tiems be
darbiams, kurie neina dirbt' 
kad ir už pusdolerį per die
ną.

Kaloševitza, Jugoslavija 
Esma Fecič'ių šeimynai gi
mė jau šešta pora dvynukų 
Visi sveiki.

Newark', N. J. — Polici
jos valdyba leido lenkui W. 
Koniskiui basam po parku 
pievaites iš ryto vaikščioti, 
nes gydytojas patarė jam 
gydytis kojas žolių rasa.

Geneva. — Per karą su 
Ehiopija ir per ekonomines 
bausmes, Italija prarado 
pusę savo turėtos aukso at
sargos.

NEPASIDUODA GREE- 
NO TARDYMUI

WASHINGTON, liepos 7. 
—John L. Lewis, preziden
tas Jungtinės Mainierių 
Unijos ir pirmininkas In
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto, atsisakė pasi
duot tardymui, į kurį Dar
bo Federacijos valdyba šau
kia Lewisa ir vienuolikos 
kitų didžių unijų viršinin
kus, remiančius minimą In
dustrinį Komitetą. Prane
šama, kad ir jie nepasiduos 
tardymui Wm. Greeno ir jo 
sėbrų, viešpataujančių Fe
deracijos viršūnėje. Unijos, 
prisidėjusios prie Industri
nio Komiteto, sudaro apie 
pusę narių visos Amerikos 
Darbo Federacijos.

J. L. Lewis kalboj per ra
dio liepos 6 d. išreiškė ne
palenkiamą pasiryžimą su
burt į industrinę uniją pu
sę miliono dar neorganizuo
tų ‘plieno darbininkų. Jis sa
kė, kad darbininkai ramiu 
būdu stengiasi susiorgani
zuoti į uniją, bet jeigu kom
panijos bandys sukriušinti 
šį darbininkų judėjimą, tai 
susidurs su atkaklia kova iš 
jų pusės. Talkon plieno dar
bininkams bus šaukiama 
per radio ir kitais būdais 
visa plačioji padorių žmonių 
publika.

Savo kalboj Lewis pabrė
žė baisų plieno-geležies dar
bininkų pavergimą ir išnau-y 
dojimą. Jis nurodė, jog per 
paskutinius 35 metus plie
no darbininkai padarė tūks
tančius milionierių, o patys 
darbininkai yra priversti 
sunkiausiuose, pavojingiau
siuose darbuose kamuotis 
ilgesnes valandas, negu ( 
daugumoj kitų pramonių, 
už $16.77 algos per savaitę, 
žada Pašalpas Išmetamiem 
Iš Darbo Unijos šalininkam

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijos guber- 
latorius Earle ir pašalpų 
iirektorius D e s c h weinitz

geležies darbininkus, ku
riuos kompanijos pavarys iš 
darbo kaipo pritariančius 
susiorganizavimui į uniją.

Nusižudė Lygoj, Reikalauda
mas Užtarimo Žydams

GENEVA. — Tautų Ly- 
^os Laikraštininkų Sąjunga 
pagarbiai dalyvavo laidotu
vėse St. Lux’o, kuris nusi
šovė Tautų Lygos susirinki
me, norėdamas “pabudinti 
Lygos sąžinę,” kad užtartų 
persekiojamus žydus Vokie
tijoj ir kituose fašistiniuose 
kraštuose. L a ikraštininkai 
uždėjo gyvų gėlių vainiką 
ant jo kapo. Lux pats buvo 
laikraštininkas iš Čechoslo- 
vakijos.



Puslapis Antras LAISVE Trečiadien., Liepos 8, 1936

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

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
Brooklyn, N. Y., six months ........ . $4.00
Foreign countries, six months .... . $4.00
Canada and Brazil, six months ... . $3.00

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

of March 3, 1879.
*»

Ruoskimes Energingai ir Rimtai
Už mėnesio laiko įvyks trys mūsų ju

dėjime didelę rolę vaidinančių organiza
cijų suvažiavimai: Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Trečiasis Dvimetinis Sei
mas, Lietuvių Darbininkiškojo Jaunimo 
Suvažiavimas ir Lietuvių Komunistų Su
važiavimas. Tai bus savaitėje tarp 16 ir 
23 dd. rugpjūčio mėnesio, Roohesteryj.

Netenka aiškinti šitų suvažiavimų 
svarba. Tai mūsų skaitytojai žino. 
LDS—savišalpos, draudimosi ir kultū
ros organizacija—atlieka nepaprastai di
delius darbus minėtose srityse. Ji vis au
ga, stiprėja, tiek nariais, tiek turtu, tiek 
įtaka lietuyiuos darbininkuos. Nei viena 
panaši lietuvių organizacija nepadarė 
tokio didelio progreso augime, kaip LDS. 
Per šešerius savo gyvavimo metus ji iš
augo į arti septynių tūkstančių narių or
ganizaciją, o jos turtas—artinasi į pus
antro šimto tūkstančių dolerių sumos. 
Tik pastarajam vajuj LDS gavo arti tūk
stantį narių.

Šiuo tarpu, kai tarp LDS ir APLA vie
nybės klausimas sparčiai artinasi, šis, 
Tretysis Seimas darosi juo svarbesniu. 
Gal būt už keletos mėnesių matysime abi 
organizacijas susivienijusias. O tai reikš 
nepaprastą dalyką. Tuomet, esant vie
nai didžiulei savišalpos, apdraudos ir 
kultūros organizacijai tos pačios kryp
ties, bus galima kur kas greičiau pasiek
ti desėtkas tūkstančių ndHiį.

Todėl lai LDS kuopos susirūpina (ku
rios dar neišrinko) išrinkimu delegatų į 
Tretįjį Seimą ir tegul siunčia Seimui 
daug naudingų sumanymų—sumanymų, 
kaip organizaciją stiprinti.

Jokios frakcijos, joki vidujiniai vai
dai bei bąrniai LDS galvos nekvaršina. 
LDS narių eilėse gyvuoja tikras frater- 
nalizmas, tikras draugiškumas, kuo ne-o 
gali pasididžiuoti nei SLA nei LRKSA. 
Vadinasi, LDS turi gražiausias perspek
tyvas augimui.

Jaunimo rolė mūsų gyvenime kas kart 
vis didėja. Atskiri jaunuoliai užimdinė- 
ja atsakomingas mūsų judėjime vietas. 
Metai po metų jaunimas paims mūsų vi
so judėjimo vadžias. Prie to turime jį 
ruošti. Kiekvienas jaunimo suvažiavi
mas (išviso jų turėjome tris), todėl, da
rosi vis įdomesnis, rimtesnis ir svarbes
nis. Šis, ketvirtasis suvažiavimas bus 
daug svarbesnis nei praeitieji. Jauni
mas dalyvaus bendram LDS seime (daug 
jų bus delegatais nuo Jaunimo Kuopų ir 
suaugusių, o kiti kaipo svečiai). Trečia
dienį, rugpjūčio 19 d., jaunimas turės 
savo dieną; jis svarstys savus reikalus. 
Kalbės ir riš klausimus, kaip daugiau 
naujų narių gauti į LDS, kaip stiprinti 
visas lietuvių jaunimo judėjimas, kaip 
susiartinti šu t. v. oponentų jaunimo or
ganizacijomis ir surasti beųdrą kalbą, 
bendrus kelius, kuriais jaunimas galėtų 
bendrai,-veikti už bendrus reikalus.

Todėl kiekviena lietuvių kolonija, kiek
viena darbininkiška organizacija ragina
ma siųsti nemažiau kaip po vieną jau
nuolį į Suvažiavimą. Be to, naje, jauni
mas turės savo sporto rungtynes, kurio-

Kulpmont, Pa
1936 m., tai stebuklų metai. 

Chicagos kunigai nori ten ko
kią mirusią mergą įrašyti į 
šventųjų skaičių. Bet kaip jie 
sako, da neturi užtektinai da
vinių, ar ji patiks Jahovai, ar 
ne I

Čia kun. Končius da gyvus 
įrašo į šventųjų skaičių, bū
tent “Rozoliją ir Maruką”. Da

se dalyvaus gabiausi ir mikliausi mūsų 
sportininkai. Besižvalgant AUKSO KELIAS

uvažiavimas
Šis suva-

“Vilnis”

Lietuvių komunistų S 
įvyks rugpjūčio 21 ir 22 dd. 
žiavimas taipgi bus labai svarbus. Jo 
svarba bus nemažesnė, o gal net dides
nė, už 1925 metais laikytą suvažiavimą, 
kuriame buvo nutarta leisti
dienraščiu ir šiaip daug svarbių dalykų 
išdiskusuota ir išrišta.

Neisime čia į ilgus prirodymus (tai 
teks padaryti atskirais straipsniais), ko
dėl šis suvažiavimas bus tokis svarbus. 
Užtenka priminti tai, kad, 
esamom gyvenimo sąlygom, 
nistų Partija padarė tūlus or 
pakeitimus (žiūr. d. A. B. straipsnį pir
madienio “L.” num.), liečiančius ir sve- 
timkalbius partijiečius. Pol 
vienos dienos reiškiniai paša- 
rikoj deda ant mūsų visą 
darbų, kurių negalėsime pasekmingai 
nudirbti, jei užtenkamai neišsiaiškinsim. 
Mūsų patirtis, įgyta bėgyj pastarųjų me
tų rodo, .jog galima bus nuveikti milži
niški darbai, jei tik mes patys suprasi
me, kaip juos dirbti. Bendr 
žangiųjų lietuvių prieš fašizmą ir karą 
apskritai ir prieš lietuvišką reakcinį 
frontą ypatingai, yra būtina, prie jos 
mes ruošiamės. Šiame šuva 
be abejo, bus vienu iš vyriausių klausi- 
mų. _____

Tad prie komunistų suvaž 
kimės juo stropiau. Kiekviena lietuvių 
kolonija, kur tik randasi, na, 
komunistai, turi prisiųsti 
Tam tikslui jau dabar reikia 
nansį delegatų kelionei. Iš: 
veikliausi draugai, supran 
draugai, kad jie, atvykę si 
galėtų patiekti savo prityri

susidarius 
USA Komu- 
ganizacinius

itiniai kiek- 
įlyj ir Ame- 
eilę svarbių

a veikla pa-

žiavime tas,

avimo ruos-

kad ir keli 
po atstovą, 
paruošti fi- 

rinkti reikia 
tą dalykus 
ivažiaviman, 
mus veikloj, 

kad jie galėtų prisidėti prič nustatymo 
teisingų gairių mūsų ateities darbuotei.

Visi trys suvažiavimai yra mūsų visų 
Ruoškimės, tad, prie jųsuvažiavimai. Ruoš 

uofei ir rūpestingai.

Trūkumas, Deki Kurio Tenka (
Pasidžiaugti

“Draugas” verkšlena:
šiuo laiku Prancūzijoj yrą Į0,489 parapi

jos be kunigų. Kasmet
Prancūzijoj vis didėja. Ten her metus ku
nigų miršta daugiau, negu jų įšventinama. 

x Dgug maž 431 kunigas miršta daugiau, ne- 
gn įšvėųtinama.

Ta kunigų stoka Prancūzijoj apsireiškė 
dėlto, kad sumažėjo pašaukirpai. Supasau- 
l$i tos mokyklos neauklėja 
Praribūzijos dvasiškijos vyriai 
tis Jtasmet didėja.
Tas parodo Francį jos žmo 

jimą, švietin?ąsi. Apsišvietę 
savo reikalus tvarkyti ir b 
vadų” pagelbos. Kunigija 
dirva tamsiuose žmonėse, s 
prietaruos.

Ten pat “Draugas” žymi, 
jos “vyskupai atidarė savo bažnyčių du
ris Airijos kunigams.” Pakl 
del ne Lietuvos, kur jų yra 
viršis?

kunigų stoka

pašaukimų ir 
usybės rūpes-

nių kulturė- 
žrųones gali 
e “dvasiškų 
' didžiausia 
gęstančiuose

kad Franci-

austum: ko- 
didelis per-

LRKSA Pildomasis Komitetas
Pereitą ketvirtadienį (Chicagoje) užsi

baigė LRKSA Seimas, kuris išrinko į 
pild. komitetą sekančius asųienis:

Kun. Aleksandras Baltutis, 
dvasios vadas.

Leonardas šimutis, Chicago,
tas ų

Juozas Venslauskas,
prezidentas.

Juozas šaliūnas, Wilkes-Barr
Juozas Kvietkauskas, Wilk^ 

iždininkas.
J. Joneika, Pittston,

Lawrence, Mass., iždo globė.
Dr. V. Krikščiūnas, Scranton, 

kvotėjas.

ir ant jų vardo vakarinėje da
lyje miesto įkūrė “spiritinę ir 
nuodėmių atleidimo maldavie- 
tę”. Kun. Končius apie būti
numą maldvietės bažnyčioj 
papasakojo taip:

Viename mano 
temus, minimoms 
pasirodęs pušyje
tojo atvaizdas ir davęs šventų
jų sielomis suprasti, kad po 
tuo medžiu reikia įruošti savo 
rūšies maldvietę, po minimų 
šventųjų priežiūra.

pikwke, su- 
švdHtosioms 
njjkryžiavo-

Chicago, III

III., preziden-

Kingston, Pa., vice

ę, Pa., sekret. 
s-Barre, Pa.,

ir J. Vencius, 
jai.
Pa., daktaras

Dabar kun. Končius kas ne- 
dėldienis bažnyčioje 
rius ir mainierąas ragina lan
kyti pušynėlį 
kad mainose išeikvotą sveika
tą atgautumėte
stiklines nuo dulkių vaistų. 
Dabar lanko tą 
maldvietę tie, 
sveikatoje bei 
do j e.

Lankytojai 
ko: “Jei nori 
tai reikia ne a

mainie-

ir maldvietę,

ir imti kelias

pušynėlį ir 
kurie suvargę 
paskendę mal-

maldvietės sa- 4 # 
dūšią išganyti, 
.at kelių vaikš-

Besiplečiąs Draugingumas
Įvykęs pažangiųjų Ame 

kos Lietuvių Kongresas 
•Clevelande plečia smagų 
ūpą. Kongreso dalyviai, ke
lių sriovių žmonės, parodė 
moką bendrai dirbti. Įvai
rūs praeities barniai nepa- 
stoja kelio bendram kilniam 
darbui.

Po kongresui turi sei 
bendras darbas kolonijo 
Tiesa, kai kuriose kolonr 
se jau ir ’ prieš kongre 
dirbta gražiai ir sutartin 
Kai kur dar nebuvo įsidrą
sinta. Dabar turės būti!

Mintijimo Pagrindas
Kas nusako žmogaus mi 

tijimą, protavimą? Kla 
niai sąmoningi darbininkai 
žino, kad žmogaus protavi
mą nustato ekonominė Pa
dėtis. O kai kas sako, kad 

' užtenka žmogų sukurstyti, 
ir jo protavimas pakry 
Šios antrosios išvados laiko
si kunigija. Ji visuomet kar
toja savo klausovams, kad 
jie neskaitytų laikraščių 
kurie yra kunigijos drausti
ni, kad jie šalintųsi nuo 
prakalbų, kurias rengia 
žmonės be kunigijos laida
vimo. Bet ar kunigija suki
ko savo klausovus n

ri-

rti 
se.
o- 
są 
ai.

n- 
.si-

u o 
draudžiamųjų dalykų? Ne, 
nebesulaiko. Žmogus mato, 
kad gyvenimo eiga verste 
verčia žiūrėti plačiau, negu 
kunigija laiduoja. Ir jis pra
deda žiūrėti, ir jis pradeda 
įmatyti dalykus kitokioj 
šviesoj, negu jam per de
šimtmečius dėstė jo dvasi
nis vadas—kunigas. Asme
nyje vadinamo bedievio, jis 
pradeda įmatyti savo drąu- 
gą.

Kur Jų Kelias?
Laisviečiai liovė vesti g 

čus su naujagadymečiais, i 
tai, rodos, gerai padaryta. 
Didieji darbai prieš akis 
daug svarbiau, negu ginčai. 
Bet mes kai kada dar prisi
mename klausimą: kur nau- 
jagadyniečių kelias? Nejau
gi jie pasiliks nuošaliai nuo 
viso darbininkiškų jėgų ben- 
drinimo ?

Šiandien gavau laišką nuo 
vieno mažo f a r m e r ė lio, 
skaitančio tik “N. Gadynę.” 
O jis rašo nebesutinkąs su 
Strazdo politika. Jis prisi
pažįsta neskaitęs “Laisves” 
nei “Vilnies”, bet jo nusis
tatymas—su tų dviejų dien
raščių kryptimi. O tą kryp
tį jis permato beskaityda
mas “N. G.”

St. Jasilionis.

čioti, bet repečkomis. Senų 
seniai ir Jahavas vaikščiojo 
repečkomis.”

Pažangos Kunigas.

Kaip milžinai paukščiai, debesys, kad tupia, 
Viršūnėse kalnų, Kolorado,
Ten šimtai suskumba, žygiuot pagal upę,
Jei aukso šmotelį vien’s rado.

Ten ne retenybė, rasti ir skeletas,
Tai vieno kelio galas.
Jisai badu miręs, veikiausia—nudėtas...
Toks jau, mat, aukso idealas.

Auksagaudis, radęs tysantį skeletą,
Tiktais paspiria koja.
Gi aukso neradęs, pažarstęs tą vietą, 
Sukeikęs, ranka numoja...

Tarp kuprotų kalnų, bėga sriauni upe, 
Nešdama ką radus ant kelio.
Ten kruta žmoneliai, tarsi musės zupė, 
Jieškodami aukso krislelio.

Del aukso šmotelio, nukasa net kalnus, 
Šimtai, siekdami turtelio.
Tai kasa, sijoja, tai leidžia per delnus,
Bet kas gi ištinka ant kelio?

Jei vienas jau nešas aukso maišelį,
Tai kitas jau sekh iš paskos.
O kas gi ant galo, užtikrinti gali,
Kad trečias vėl kelio nepastos?

Beregint jau krito net dvi aukso aukos,
Kraujas jų dar šiltas sriuvena...
Laimėtojas bėga, bet jį vėl kas taikos...
Mirtis jį pėdsaku gena.

Auksą tvirtai spaudžia jo delnas pūslėtas, 
Bet... “Sustok! Tau kelio galas!”
Akimirkoj krito ir jis nugalėtas, 
Krūtinėn įstrigo kinžalas!...

Tad šitokiu keliu, ein auksas ant rinkos, 
Keldamas mirčiai puotas.
Jį gniaužo kruvinos mirštančiųjų rankos
Ir auksas, palieka kraujuotas!

Einant jam ant rinkos,, žūsta vienas-kitas, 
O paskui?... Milionai!
Kuomet tasai auksas, jau pinigu ritas, 
Nusidažo krauju raudonai!

Rochester, N. Y
Birželio 13 d. LDS Gedemi- 

no Choras surengė veikalą 
“Iš Meilės”, kurį suvaidino 
čionai atvažiavę binghamto- 
niečiai. Labai mums malonu, 
kad tie draugai,ir drąugės ne
sigaili laiko ir energijos mums 
patarnauti. Veikalas “Iš Mei
lės” yra gražus perstatymas 
ir aktoriai savo užduotis at
liko labai gerai. Būtų gerai, 
kad ir ateityje draugai bing- 
hamtoniečiai mūsų nepamirš
tų.

Man teko matyti “Laisvė
je” žinutė iš Binghamtono, 
mus kviečianti sykiu surengti 
pikniką kur nors pusiaukelyje. 
Tas būtų gerai, viskas galima, 
tiktai reikia noro. Bandysime 
šį klausimą pakelti mūsų drau
gijose.

Keli metai atgal rocheste- 
riečiai labai dažnai sutartinai 
važinėdavo po apylinkes. Tas 
būtų galima ir dabar padaryti.

Draugų Browderio ir For
do, Komunistų Partijos nomi
nuotų kandidatų į preziden
tus ir vice-prezidentus, pra
kalbas per radio ir mes gir
dėjome birželio 28 d. Tai bu
vo ant ūkės pas draugus Mer
kevičius, kur buvo suvažiavę 
būrelis draugų. Morkevičius 
llžvažiavo ant kiemo savo au
tomobilių, kuriame yra įtai
syta radio ir visi turėjome 
progą išgirsti komunistų vadų 
prakalbas.

Kairėje senatorius Elmer Benson, o dešinėje D. Mc
Crea, Detroito advokatas peržiūrinėja Juodo Legiono 
dokumentus.

Senas Vincas.

Mūsų delegatai, sugrįžę iš 
Clevelando Kongreso, jau iš
davė raportą. Birželio 26 d. 
čionai buvo sušauktas visuoti
nas lietuvių susirinkimas, kad 
išgirsti delegatų raportus. Ra
portavo M. Duseika, V. Las- 
tauskas, J. Mikitas. Iš jau
nuolių raportavo Shurkutis ir 
Guzauskutis. Visi labai gra
žiai paaiškino,' kada kas buvo 
tariama ir pasibrėžta vykdyti 
gyveniman. Buvo dar vienas 
delegatas, tai P. Bugailiškis, 
bet jis kiek ilgiau pasiliko pas 
draugus Clevelande, todėl ne
suspėjo šiame susirinkime iš-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

duoti raportą. Tą jis padarys 
vėliau. Jis žada viską aiškiai 
pasakyti.

Susirinkime buvo leista bal
suoti, ar reikia siųsti komi
siją į Lietuvą peržiūrėti kalė
jimus ir pamatyti, kaip mūsų 
brolia yra kankinami. Visi 
balsavo, kad reikia siųsti.

Vaitkaitis.

Uždrausiu Fašistų De
monstracijas Paryžiuje

PARYŽIUS. — Francijos 
ministeris -pirminiu kas 
Blum su Paryžiaus policijos 
galva svarsto planus, pagal 
kuriuos būtų užkirsta ke
lias fašistų demonstraci
joms mieste, ypač Bastilijos 
dienoj liepos 14.

Bausmės prieš Italiją 
Baigiamos Liepos 15 d

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos “suderinančioji” komi
sija vienbalsiai nutarė at
saukt visas ekonomines 
bausmes nuo Italijos liepos 
15 d. Tos bausmės buvo 
įvestos 9 mėnesiai atgal, 
kaipo spaudimas, idant pri
verst Mussolinį sustabdyt 
karą prieš Ethiopiją.

17 Japonų Oficierių
Tapo Nusmerkti Mirt

TOKIO, liepos 7.—Slaptas 
karo teismas nusmerkė su
šaudyt 17 oficierių ir karo 
mokyklos studentų už daly
vavimą kraštutinių karinin
kų sukilime prieš valdžią 
š. m. vasario mėnesį. 6 ne- 
kariškiai už tai nuteisti 10 
iki 15 metų kalėjimo ir 44 
puskarininkiai —dviem iki 
15 metų. Tame sukilime bu
vo nužudyta keli šiek tiek 
taikai pritariu augšti val
dininkai.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

KRAUJINĖS PŪSLĖS 
—HEMOROJAI

Drauge gydytojau, 
patarimus visuomet 
“Laisvėj”; man jie

Aš jūsų 
skaitau 

labai pa
tinka, danger aš iš jų pasimo
kinau. Patarkite ir man.

Aš esu 25 metų senumo ir 4 
pėdų ir pustrečio colio aukščio 
ir sveriu 145 svarus. Taip sau 
jaučiuos sveika, ir valgyt ir 
miegot galiu; turiu kūdikį pus
antrų metų.

Aš jau kai gimdžiau kūdikį, 
tai tada gavau tokią negerą li
gą, tai ir vis da tebeturiu. Tai 
nežinau, kas reikia daryt. Ma
no vietinis daktaras tai sakė, 
kad reikia eiti ant operacijos, o 
kitas sakė, kad galima išgydyt 
su adatomis. Tai aš labai bijau 
eiti ant operacijos, tai aš ma
nau imti tas adatas.

Bet aš mylėčiau gauti patari
mą nuo jūsų, drauge daktare. 
Aš turiu tokias kraujines pūs
les^ prie pat krašto į išeinamą 
vietą. Tai man seniau tai truk
dydavo, bet dabar tai vis užsi
laikau gerai ir kad dirbtų vi
duriai gerai, tai jau kokie 3 me
tai tai nebetrūksta ir nekrau
juoja. Bet aš bijau laukti dau
giau, bo dažnai girdėt—gauna 
vėžį. Ir mūsų gerai žinomas 
žmogus taip jautės, o paskiau 
tai gavo vėžį ir taip užbaigė 
savo gyvenimą. Ačiū.

vadinasi

kad manot
yra geras

Atsakymas
Tai Jums, Drauge, tos “krau

jinės pūslės” yra hemorojai, an
gliškai paprastai 
“piles.”

Gerai, Drauge, 
imti “adatas:’’ tai
būdas — injection treatment of 
hemorrhoids. Kaip matyt iš 
Jūsų aprašymo, Jums nėra taip 
blogai: netrūksta, nekfaujuoja. 
Tačiau, kaip ir Jums rodosi, 
nėra gerai perilgai užleisti he
morojai, nes, kaip ir su tuo Jū
sų pažįstamu, dažnokai pasitai
ko, vėžys iš hemorojų išsivys
to.

Tokiais, kaip Jūsų nuotikiais, 
geriausia hemorojai gydyt 
įčirškinimais. Gydytojai per 
kelis sykius įšvirkščia sutrau
kiamųjų 
gyslas, 
kraujas 
traukia,
josi, išnyksta, o kraujas, žino
ma, Vaikšto kitomis gyslomis, 
ką sveikos tebėra. Daroma kar
tais ir senoviniu būdu — ope
racija: tos garankščiuotos gys
los išpjaustoma. Tačiau moder
ninis daug lengvesnis būdas — 
įčirškinimais, arba ir dijater- 
mija — diathermy. Kraujas 
galima sukepint ir gyslas pra
šalint tam tikru elektros džio
vinimu. • .. ,fc tri

vaistų į išsiplėtusias 
Nuo to tose- gyslose 
sukepa, gyslos susi- 
sudžiūsta — atrofuo-
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Naujosios Konstitucijos Projektas Sovietų .
Sąjungoj ir Ką Jis Sako Apie Moteris

L. L.
Birželio 12 š. m. buvo pub

likuotas naujos konstitucijos 
projektas. Tas projektas per
duotas visos liaudies apsvars
tymui. Visuose SSRS miestuo
se, fabrikuose, įmonėse, kolcho
zuose, sovchozuose eina konsti
tucijos projekto svarstymas.

Konstitucijos projekto svars
tymas—tai didelio demokratiz
mo požymis. Niekad nė viena 
pasaulinė valstybė dar nebuvus 
perdavus apsvarstymui valsty
bės tvarkymo projektą plačiai 
liaudžiai.

Tas projektas skiriasi savo 
kalba nuo buržuazinių respub
likų konstitucijų. Tai papras
tais, visiems suprantamais žo
džiais pasakojama apie didžiu
lius laimėjimus, kuriuos turėjo 
Sovietų šalis savo vystymosi 
procese.

Naujas konstitucijos projek
tas—demokratizmo i š p lėtimas 
šalyj. Nuo pat Spalio Revoliu
cijos Sovietų šalyj buvo di
džiausia demokratija pasaulyj. 
Gyventojų daugumą turėjo tik
rą demokratiją. Nors kapitalis
tinės šalys irgi kalbėdavo apie 
demokratiją, bet ten ji buvo tik 
priemonė gyventojų daugumos 
apmulkinimui. Buržuazinė de
mokratija—buvo skraistė bur
žuazijos diktatūrai. Sovietinė 
demokratija vystosi proletaria
to diktatūros sąlygose. Toji dik
tatūra viešai skelbiama. Toji 
diktatūra reikalinga priešingų 
klasių nuslopinimui, darbininkų 
sąjungininko laimėjimui ir per
auklėjimui ir socializmo pasta
tymui. Senoji konstitucija, pri
imta 1924 m. sausio mėn., at
vaizdavo santikius, kada ėjo 
priešingų klasių slopinimas, so
cialistinės visuomenės funda
mento statymas.

Naujosios konstitucijos pro
jektas buvo išneštas todėl, kad 
šalyje įvyko labai dideli pasi
keitimai. Išaugo visuomeninė 
nuosavybė (fabrikai, įmonės, 
sovchozai ir tt.) Tapo likviduo
tos klasės. Likviduota privatinė 
nuosavybė gamybos įrankių ir 
eksploatacija. Išaugo ir pasikei
tė proletariatas. Pasikeitė ir 
jo sąjungininkas — valstietis; 
pasikeitė ir inteligentija sulig 
savo sąstato ir socialinės esmės, 
šalyj galutinai įsivyravo socia
lizmas. Nauja, socialistinė ga
dynė turėjo pasireikšti ir nau
juose įstatymuose ir šalies tvar
kyme.

šalyj nėra klasių—vis labiau 
vienijasi visa liaudis. Vis la
biau socialistinėj statyboj nyks
ta skirtumai tarp .klasinių gru- 
piruočių, tarp įvairių darbų. 
Todėl naujoji konstitucija yra 
laimėjusio socializmo dokumen
tas, kuriame įrašyta visi socia
lizmo atsiekimai. Dokumentas 
atvaizduojantis ir visuomeninių 
santikių pasikeitimą šalyj.

Apie tai konstitucijos pro
jektas sako: “Visa valdžia SS 
RS priklauso darbo masėms 
kaime ir mieste darbo masių 
atstovų sovietų asmenyj” (se
niau buvo darbininkų, valstie
čių ir raudonarmiečių sovietai). 
Tas reiškia, kad nėra skirtumų 
tarp klasių, kad proletariatas 
jau ne toks kaip buvo, kad vai-, 
stiečiai tapo kolchozninkais, kad 
inteligentija — tapo liaudiška 
darbo inteligentija. Tai išreiš
kia sovietų liaudies vieningu
mą.

Toliau konstitucijos projek
tas sako: “SSRS ekonominį pa
grindą sudaro socialistinis ūkio 
surėdymas ir socialistinė gamy
bos įrankių ir priemonių nuo
savybė, kuri įsitvirtino kapita
listinio ūkio sistemos likvidavi
mo pasėkoj, panaikinus priva
tinę nuosavybę gamybos įran
kių ir priemonių ir panaikinus 
eksploataciją žmogaus žmogu
mi.” Tai reiškia socializmo sta

tybos laimėjimą, reiškia pasta
tymą naujos socialistinės visuo
menės. Tai išaugusis- mechani
zuotas darbas kaime ir mieste, 
tai kultūros ir gyvenimo lygio 
kilimas.
Konstitucijos projektas kalba 
apie tautų ir rasių lygybę, rodo, 
kokius atsiekimus turi nacio
nalinę politiką Sovietų šalyj. 
Broliška tautų sąjunga — tik
ras internacionalizmas, štai 
kuo ji remiasi.

Konstitucijos projektas kalba 
apie sovietų piliečių teises 
darbui, garantuotam darbui su 
aptnokėjimu sulig kiekybės ir 
kokybės; teisė poilsiui, teisė 
materialinio aprūpinimo senat
vėj, ligos metu, nustojimo dar
bingumo atvėjuj, teisė mokslui. 
Kiekvienas sovietų pilietis tu
ri dirbti — “kas nedirba, tas 
nevalgo.” šitame išreikšta pa
grindinis socializmo gadynės 
dėsnis: “kiekvienas gauna su- 
sig savo darbu.”

Sulig naujos konstitucijos 
projektu visi sovietų piliečiai 
gauna rinkimų teises. Tie rinki
mai bus pravedami slapti, tie
siogini. Tai irgi rodo, kaip pa
sikeitė klasiniai santikiai ša
lyje. Juk tam Kkri apribojimai 
buvo įvesti priešingų klasių nu
slopinimui.

Tas konstitucijos projektas 
istorinės reikšmės dokumentas. 
Jis parodo visam pasauliui, 
kaip statoma ■'socializmo visuo
menė, kuo socializmo šalis ski
riasi nuo kapitalistinių.

Pasikeitusi moterų padėtis, 
jos vis didesnis svęris visuome
niniame gyvenime randa savo 
atvaizdavimą naujos' konstitu
cijos projekte. Naujas konsti
tucijos projektas konstatuoja 
moterų lygiateisiškumą ir duo
da joms juridinio ir materia
linio pagrindo. Konstitucijos 
pro jektas f sako: “Moteriai So
vietų Sąjungoj duodame lygias 
teises lygiai su , vyru visame 
ūkio, valstybės, kultūros ir vi- 
suomeniniai-politiniam gyveni
me.

Galimybę vykinti šitas mote
rų teises suteikia davimas mo
teriai lygiai su vyru teisę dar
bui, darbo apmokėjimas, poil
sis, socialinis apdraudimas ir 
mokslas,L valstybinė apsauga 
motinos ir* kūdikių, davimas 
moteriai nėštumo metu atosto
gų su pilnu apmokėjimu, dide
lis tinklas gimdymo namų, vai
kų lopšelių ir sodų.”

Čia reiškiasi atyda ir rūpes
tis moterų specifiška padėtim 
ir sudarymu jai sąlygų lygia
teisiam gyvenimui.

Ar galimos tokios teisės ka
pitalo šalyse, . teisės įrašytos 
įstatymuose?. Ne. Kapitalo šaly-

kapitalistin 
privatinės Nuosavybės apsaugo
jimui. Ten 
čiulpiamas, 
metamas a: 

O moterį 
elementariu 
mas, kartais net rinkimų tei
sių į buržu 

nebuvimas 
terš teisės, 
nėse šalyse 
vyru darbininku — mirti iš ba
do.

Prisimena apie moterų tei
ses Lietuvoj. Ten darbo masės 
nei šešėlio 
biau moterks. Koks fašistų at- 
sinešimas p 
ir šis fakta 
gegužės 20 
koja teisingumo ministerio ba
rono ^šilingo S. paskaitą, laiky
tą Kauno 
tautos atstovybę (seimą), 
moterų dalyvavimo 
stovybėje ministeris paabejojo 
brendusios, 
tokios dide 
atsispirti 
kurios šiai^ laikais 
riais metod 
tvirtai nūs 
bes^ nekalbant jau apie mote
ris.”

Sovietų šalies moterys savo 
teises gavo 
listinį surėdymą, toj kovoj jos 
statė socializmą Sovietų Sąjun
goj. Lietuvos ir viso pasaulio 
moterys irgi turi įsijungti į re
voliucinę kovą, 
lių įstatymai saugos jų reika
lus..

ės e k s p loatacijos,

darbo žmogus iš
niekinamas ir iš- 

kanai mirčiai.
s? Dvigubas jungas, 
ių teisių nebuvi-

azinius parlamentus 
— štai kokios mo- 

Jos turi kapitalisti- 
vieną lygią teisę su

laisvės, o dar la-

►rie moterų rodo kad 
s: “Lietuvos Aidas” 
d. numeryj atpasa-

tautininkams apie
Del

tautos at-

kad galėtų imtis 
ės atsakomybės ir 
svetimoms įtakoms, 

savo gud
ais gali palenkti ir 
istačiusias asmeny-

kovoj prieš kapita-

Tada ir jų ša-

Binghamton, N. Y
Bai.':ję 'Mokyklą.

oaigė Central High 
lietuviai jaunuoliai: 

:lasę—Anna Mikalo- 
Klikunaitė, M. Ma- 
Kolpekiūtė, J. Rasi-

šį metą 
School šie

Sausio k 
junaitė, G. 
tulaitė, B. 
miutė, B. Kiznis, B. Juškus.

Birželio klasę — F. Kalasin 
skaitė, 
Shaly (honbr stud.), Stasys 
moliunas (Ijionor st.) ir B. 
dūlis.

Gavau
Čeponaitės 
lio jų klase: 
nijose, ką : 
žiavome s;

Čeponaitė, Aldona
Ši- 
In-

užkvietią nuo d. G. 
dalyvauti 23 birže- 
s baigtuvių ceremo- 
ir padariau, nuva- 
ykiu su Genovaitės

Įėjus į virš minėtos ! moky
klos svetainę jau žmonių visur 
pilna ir kaip kurių neįleidžia į 
svetainę, mat, kiti neturi tam 
tikrų tikietų, o vien tik užkvie- 
timus. Daug žmonių nei nežino 
tų mokyklos perdėtinių patvar
kymų, mano sau, jeigu tik ga
vai užkvietimą nuo jaunuolių, 
tai ir gali eiti į tas iškilmes. 
Bet ten nuėjus pasirodė visai” 
kitaip. Net tėvus ir motinas ne
leido ar nenorėjo leisti', kurie 
pamiršo namie tikietus. Šį metą 
baigė mokyklą 350 jaunuolių, 
tad vienas mokinys turėjo teisę 
gauti tik 3 tikietus.

Tai vien tik iš virš
mokyklos baigė virš tryįs šim
tai. Ogi iš Johnson Ci^y irgi 
baigė, tik neteko sužinoti kiek. 
Ir kur tie visi jaunuoliai dėsis, 
kad nėra darbų? Kolegijosna 
daugelis tėvų neišgalės leisti, o 
ir kolegijas baigę negauna dar
bų, o jeigu ir gauna kokį dar
belį už $12 į savaitę, tai : 
kokia laimė. Daugelio te 
rėš juos užlaikyti, kaip 
ligi šiolei.
panelės įkalbėjo, būk ‘ 
tapti prezidentais ir kit 
deliais žmonėmis.

inėtos

irgi ne 
vai tū
li žlaikė 

Gi jiems ponai ir

ais di-

patysBet greit jaunuoliai 
persitikrins, kad juos suvedžio
jo. Negalintieji gauti darbų 
jau tą mato.

Jaunuolių tėvai ir motinos 
sunkiai turi dirbti už mąžą at
lyginimą pas poną 
Jie 
bosai, ką nori, tą daro ^u jais, 
o jie tyli ir bijo priešintis, kad 
neprarastų darbo, nes reikia iš 
jo gyventi ir šeimyną už aikyti. 
Apie uniją ir Komunistų Parti
ją kaip kurie bijo ir pamąsty
ti, kad kartais ponas Johnso- 
nas nesužinotų jų min;į, kas 
reikštų netekimą- darbo. Minė
tas ponas nekartą yra taip iš
sireiškęs vietinėje anglų spau
doje, per tai kiti žmonės yra 
jau taip įgazdinti savo valdono, 
kad net savo šešėlio pradeda bi
joti.

Manau, tie draugai ir drau
gės daro didelę klaidą 
klausydami Komunistų 
jai, nes tai vienintelė partija, 
kuri kovoja apsaugoti jums jū
sų darbus ir kurios vadovybėje 
panaikinsim priespaudą 
darbo klasę.

“Laisvės” Korespondentė.

Johnsoną. 
neorganizuoti į -uniją, tai

nepri-
Parti-

prięš

Iš Draugės K. B. Karosienės Išleistuvių Vakaro
3 ALDLD. moterų 
suruošė draugišką 
pasitikimui-išleistu- 
B. Karosienės. Pu- 

•inko vidutiniai, gal 
u buvo tikėtasi, ka
ta ant rytojaus po 
pikniko, prie to ir

pasauliniai garsi Paryžiaus modiste, 
pasiūlė savo streikuojantiems darbi- 
ninkanis vesti biznį, o ji pati dirb
sianti c jiems- madų patarėja. Tokia 
dabar užėjo^mada Paryžiuje nuo to 
laiko, kada į.sigalėįą liaudies fronto 
valdžia, bosai pasiuke darbininkams 
nuolaidūs.

Brooklyn 
81 kuopa 
pramogėlę 
vėms d. K. 
blikos susir 
geriau, negi 
dangi reng 
“Laisvės” 
diena pasitaikė šiltoka.

Programą pildyti buvo pa
kviesti iš ja 
dalyviai. Pi 
zakevičienė, pati jau išauklėju
si porą darbininkų judėjimo da
lyvių. Ji trumpai palietė d. Ka
rosienės darbus, 
kad d. Kar 
šventusiai, 
jų.

Pačią gar 
nėm girdėti 
visai taip išėjo — ją girdėjom 
antra ir paskiausia. Po išklau-. 
symo pirm d mūsų programos 
punkto draugė Karosienė krei
pėsi į visus 
šakoti jai, 
kaip mums 
darbuotis 1 etuvių 
darbininkų 
ją nuošaliai 
matėsi pas 
prašymą, bet ne 
kadangi mųsų 
gyvenimas 
tas su visu

Vakaro bėgiu buvo pakviesti 
ir tarė po 
Paukštienė, 
Cliffside, .Vilkaitė, E. Jeskevi-

•ublikos to vakaro 
irma pateko d. Ka-

nurodydama, 
osienė veikia pasi- 
nepaisydama pavo-

bes viešnią mes ma- 
paskiausia, bet ne-

kalbėsiančius papa- 
ką mes darome ir 
vyksta Brooklyne 

ir abelnai
reikalais, paliekant 

Pas susirinkusius 
tangos išpildyti jos 

fnlnai vyko, 
viešnios visas 

taip tampriai suriš- 
mūsų judėjimu.

keletą žodžių dd.
Stasiukaitis iš

čiutė, Valukas iš Scrantono, Ci- 
bulskienė ir Mizara. Jie svei
kino viešnią ir sykiu nurodinė
jo svarbą stiprinti organizaci
jas, lavinimosi ir veikimą, ypa
tingai moterų, kad išauklėti 
daugiau tokių Karosienių. Taip 
pat linkėjo jai greit sustiprėti 
ir grįžti į rytus, kur jos laukia 
labai plati dirva ir šunkus

LIAUDIES ŠVIETĖJA
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N. K. Krupskaja,
Lenino našle, veikliai dalyvauja iš- 

Sovietų 
yriausių 

risos Są- 
, Mask-

vystymui švietimo lengvatų 
Sąjungoj. Ji buvo viena a 
kalbėtojų nesenai įvykusioj X 
jungos moterų konferencijo 
,voje.

darbas lietuvių darbininkų ju
dėjime.

Paskiausia pakviesta pati d. 
Karosienė. Nežiūrint stipraus 
susijaudinimo ji pajėgė pasaky
ti puikią kalbą iš tų didelių 
darbų, kuriuos veda Kaliforni
jos darbininkai. Jie daug iš
mokę 1934 metų laivakrovių 
streike. Jie pajutę savo jėgą ir 
galimas daiktas, kad Kaliforni
ja bus pirmoji valstija paskel
busi kovą už 30 vai., darbo 
savaitę. Nors jų veikimas pu
siau nelegalis, tačiau Komunis
tų Partija ir visas judėjimas 
smarkiai auga.

Draugė Karosienė džiausiasi 
mūsų jaunimu. Jinai ragina 
daugiau susidomėti juomi, pa
stūmėti pirmyn į vadovybę, į 
didesnį, atsakomingesnį veiki
mą. Patiko jai Am. Lietuvių 
Kongresas, išjudinimas vis pla
tesnių masių lietuvių kovai 
prieš Lietuvos fašizmą. Svei
kindama šį žygį, ji ragino dėti 
daugiau pastangų surišti kovą 
prieš Lietuvos fašizmą su kova 
prieš fašizmą čionai Ameriko
je. Jinai pareiškė: “ši šalis 
yra mūsų šalis, mes joje gyve
nam ir gyvensim, ypač jaunes
nieji, tad saugokim, ginkim ją 
nuo fašizmo.”

Moterys, ji sako, turėtų dau
giau organizuotis. Turėtume 
įtraukti į organizaciją mases 
moterų. Be jų visų įtraukimo 
organizacija nėra čiela. Ji pa
stebėjo, kad daugelis bijo stoti 
organizacijon, baimindamosios 
negalėsiančios atlikti pareigų. 
Atlikite, ką galite, sako d. Ka
rosienė. Kiekvienas darbas 
reikalingas, be jo organizacija 
negalėtų gyvuoti. Ji ypač ragi
no moteris rašyti iš darbavie
čių ir savo gyvenimo sąlygų į 
moterų skyrius “Laisvėj” ir 
“Vilnyje,” gerinti, įvairinti 
tuos skyrius.

Jai baigus kalbą pakviesta d. 
Depsienė, kuri varde ALDLD. 
moterų 81-mos kuopos ir kitų 
draugių įteikė d. Karosienei 
dovanėlę —pakeleivingą krep
šelį su likusiomis nuo pirkinio 
smulkmenomis — tuomi duo
dama suprasti, kad ji rengtųsi 
ir vėl pas mus kelionėn. Drg. 
Karosienė pažadėjo mūsų pa
geidavimą stilyg išgalės pildy
ti, bet sako, jei pakliūsiu vėl 
dirbti su laukų darbininkais, 
tad negreit šį krepšelį pridėsiu 
reikalingais kelionei skatikais.

Dar nesibaigus vakarui, d. 
Karosienė su savo broliu ir pa
tėviu Balčiūnu išvyko į Mass., 
iš kur paėmus reikmenis tuojau 
išvyksta atgal Kalifornijon. 
Smagu priminti, kad d. Karo
sienė, po pasilsėjimo pas tėve
lius virš savaitę laiko, atrodo 
ir sakosi atgavus spėkų, sustip
rėjusi.

Palinkėję jai sveikatos bei 
laimingos kelionės, taipgi ir vėl 
sugrįžti pas mus, dalis svečių 
skirstėsi, o kiti linksminosi iki 
vėlumos. Draugai Lazauskas ir 
Griškus, rodos su kitataučiu 
draugu, suteikė stygų muziką, 
taipgi d. Lazauskas visą vaka
rą padėjo draugėms dirbti prie 
pardavimo valgių ir gėrimų.

B-tė
i

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Piknikas

Komunistų Partijos rengia
masis piknikas įvyks sekma
dienį, 12 d. liepos, pas d. V. 
Kaminskienę, ant ūkės, R.F.D. 
5. Prasidės 11 vai. ryte.

Dabar, kuomet prasidės rin
kimų kampanija ir bus veda
ma agitacija už Kompartijos 
kandidatus šiuose rinkimuose, 
tai Kompartijai reikia finan
sinės paramos tam svarbiam 
darbui. Tad Kompartijos vie
tinis skyrius širdingiausiai 
prašo visus Kompartijos rė
mėjus ir pritarėjus dalyvauti 
šiame piknike ir paremti ją fi
nansiniai.

Vieta, kur įvyks piknikas, 
visiems gerai žinoma. Todėl 
turintieji automobilius atva
žiuokite su pilnais vežimais, o 
neturintieji susitaikykite su 
turinčiais ir visi dalyvaukite.

Apart žaislų, geros muzikos

VALGIU GAMI
NIMAS

DARŽOVIŲ P A ž INIMAS 
IR GAMINIMAS

Pereitą savaitę mes davėm ži
nių iš d. M. Valilionienės pas
kaitos per radio apie pasirin
kimą mėsos ir jos kepimą, čio
nai paduodame žinių apie nau
dingumą daržovių ir sveikatai 
geriausius daržovių gaminimo 
būdus.

Kenuotas daržoves geriau 
valgyt, negu visai būt be dar
žovių. Bet kenuotose dalis 
maistingumo dingsta bestovint 
blėkinėse, kitą dalį sugadina 
chemikalai. Mat, kostumeris 
greičiau perka, kada gražiau at
rodo. Tad norint parduot, rei
kia padaryt, kad žirnukai būt 
nepaprastai žali, o špinakai ir 
darže taip nežaliuoja, kaip kad 
blėkinėse. Todėl perkant ne
imkit tuos, kurie nenatūraliai 
atrodo. Nors įstatymai ir drau
džia vartot visokius dažus ir 
chemikalus, bet kenuotojap mo
ka įstatymus apeit, o žmonių 
sveikata jiem nesvarbu.

žiemos laiku, kada daržovės 
brangios, visuomet geriau var
tot tokias daržoves, kurios nėra 
taip brangios, o taip pat geros 
ir dar geresnės už nekurias 
brangias. Tokiomis nebrangio
mis ir naudingomis yra buro
kai, žali kopūstai, morkos, ko- 
liai, cibuliai, džiovinti žali žir
nukai, pupos, šabalbonai ir ga
lybė kitų daržovių.

Pomidorus (tomates) gali
ma ir iš kenų vartoti, nes į jas 
mažiau ir chemikalų deda, ka
dangi jos geriau pasilaiko ir 
savo spalvą nepraranda. Tik 
jų rūgštis po biskį iš vidaus 
tarpina blėkinę, kurią mes pas
kiau suvalgome. Kad nevalgyt 
blėkoS, tad geriau pirkit tokio
se blėkinėse, kurių vidus gel
tonas, o ne paprasta blėka.

Kitas labai svarbus dalykas: 
ką tik valgote iš blėkinės, kaip 
tik atidarai, tuoj reik išimt ir 
sudėt į kitą indą, nes jei atda
roj blėkinėj palaikysi tūlą lai
ką — galima ir apsinuodyt. 
Abelnai iš blėkinių maistas 
greit genda ir geriausia jo ne- 
laikyt keletą dienų, kai jau at
darai.

Daržoves taipgi svarbu virti 
taip, kad jos kuo mažiau pra
rastų savo vertės bevęrdant.

Ant daržovių nereik užpilt 
daug yandens, o tik tiek, kad 
kaip išvirs daržovės ir van
dens veik neliktų. Nepervi- 
rink. Virk tik kol bus minkš
tos. Ką galima vartot žalią — 
geriau nevirt. špinakus ver
dant visai nereik pilt vandens, 
atsiranda iš jų pačių.

Kuriom išgalima, patartina 
nusipirkt tam tikri puodai, kur 
galima virt vien su garu (šty- 
mu). Yra labai gerai taip virt, 
mažiau sugadini maistingumo 
beverdant.

Jeigu išverdi daržovių dau
giau, negu su varto j i tuom kar
tu, padedamosios kitam kartui 
geriau ir ilgiau pasilaiko, jei 
padedi be sviesto ar kitokio už
daro.

Kas link tų visokių užsigar- 
davimų po valgių, kaip tai pa
jai, keikai, pudingai ir pana
šūs miltiniai dalykai — jie ge
riau tinka valgyt tada, kaip ne
valgai mėsą. O po mėsai ge
riau užsikąst vaisiais: žaliais, 
virtais, džiovintais ar koki jie 
nebūtų. Mat, kada valgai mė
są ir daug krakmolinio maisto 
— atsiranda viduriuose dau
giau rūgimo; Todėl reikia už- 
sigarduot tokiais valgiais, ku
rie daro šarmus. Ypač gerai 
obuoliai pagraužt.

Haverhill, Mass.
______ y -M” w 

Svarbios Naujienos

Birželio 21 d. atsibuvo L.P.
G. Kliubo metinis piknikas 
savoje kempėje. Tai buvo vie
nas iš didžiausių piknikų šią 
vasarą, buvo virš 500 žmonių, 
buvo du busai iš Lynn ir Lo
well, Mass. Su mašinomis bu
vo iš Lawrence, Peabudy, 
Mass., Dearry, N. H. ir t. p. 
Galima sakyt, kad kaip šiais 
bedarbės laikais, tai piknikas 
nusisekė gerai.

Darbininkai apgaudinėjami 
iš visų pusių. “Laisvėj” jau 
buvo rašyta, kaip čionai kur
piai darbininkai perėjo nuo 
United Shoe and Leather Wor
kers unijos į Boot and Shoe 
Workers uniją, kompanų ir 
bosų verčiami. Tuomet darbi
ninkams buvo kalbama, kad 
bus daug darbo, gera užmo
kestis, o taipgi dirbtuvių iš 
kitur atsikraustys. Tie visi 
prižadai jau nuėjo vėjais. 
Prie USLW unijos darbinin
kai dirbanti viršlaikį gaudavo 
daugiau ir mokėti, o prie B 
SW unijos už viršlaikį darbi
ninkai daugiau mokėti nega
vo. Darbų šiais metais buvo 
mažiau, kaip pereitais metais. 
O šiuom tarpu darbai visai 
sumažėjo. Emerson Shoe kom
panija, kuri pridarė daug ne
smagumo miestui ir darbinin
kam, buvo išsikrausčius kitur 
ir vėl sugrįžo, o vėliau persi- 
krikštino ant Hale Shoę kom
panijos. Pati pirmutinė priė
mė BSW uniją ir pagaliau 25 
d. birželio š. m. paskelbė vie
tinėje spaudoje, kad darbinin
kai ateitų pasiimti kas jiem 
priguli. O kompanija, daug 
žadėjus del šio miesto, kraus- r 
tosi į Worcester, Mass.

Darbininkai turėtų atminti 
prižadus republikonų ir de
mokratų, kurie daug žada, o 
nieko gero darbininkam ne
duoda, tiktai bedarbę ir skur
dą.

Vietinis lietuvis kunigas be 
parapijos F. Norbutas dėjo 
daug pastangų, agituodamas 
savo pasekėjus prieš Ameri
kos Liet. Kongresą Lietuvoje 
Demokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti, kuris atsibuvo Cleveland, 
Ohio, birželio 20 ir 21 dieno
mis, 1936. Bet, oi, vargšas, 
kaip lietuviškas priežodis sa
ko, “kur trumpa, ten ir trūks
ta.” Taip ir kunigėliui, nega
na, kad negauna parapijos, o 
ir čia jam neišdegė. Iš Haver
hill delegatai buvo pasiųsti į 
Cleveland, Ohio. Jau sugrįžo 
ir 26 d. birželio, masiniame 
susirinkime, Lietuvių Piliečių 
Gedemino Kliubo Svetainėje, 
324 River St., išdavė raportą 
iš Amerikos Lietuvių Kongre
so. Raportas priimtas vienbal
siai. Daugiau parašys spaudos 
komisija.

Ar as spaud oje nepa- 
tėmijau, ar visai nebuvo, kam 
reikia pranešti, kad virš mi
nėtas Kongresas užgirtas. Ar • 
užtenka spaudoj, ar reikia 
pranešti pastoviam komitetui? 
Kokis antrašas?

Senis.

Nuo Red. — Būtinai reikia 
pranešti Kongreso išrinktam 
komitetui. Bet komitetas dar 
nelaikė posėdžio, neišrinko 
sekretoriaus, tuo būdu nežino
me, kokiu adresu galėtumėte 
Komitetą informuot. Tėmykite 
spaudoje: kaip greitai Komi
tetas pasiskirs sekretorių ir jo 
adresą paskelbs spaudoje, 
taip greitai jį informuokite 
apie savo nutarimus.

(šokiams), skanių gėrimų, bus 
duodami ir pietūs už 25 cen
tus.

Lauksime kuo daugiausiai 
rėmėjų, pritarėjų ir tų, ku
rie myli laiką praleisti tyra
me ore,

Visus širdingiausiai kviečia.
Komunistų Partija.

DETROIT, Mich. — Mie
sto vyriausybė išmetė iš 
tarnybos tris senus polici
ninkus, kaip fašistinio 
žmogžudiško Juodojo Legi
ono narius. Bet policijoj 
dar lieką tūkstančiai legio
nierių.
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ALDLD FINANSINE ATSKAITA

Balandžio Mėnesio Įplaukos

Kp. Kas prisiuntė Miestas 
121—K. Adomaitis, Francija 
49—J. Daujotas, E. St. Ix>uis

104— K. Guzevičienė, Chicago 
65—J. Kvietkauskas, Racine,

Wisconsin
42—V. Vilkauskas, Nashua, 

New Hampshire
Pav.—W. Karosas, Canada 
51—J. Rūbas, Middlefield, O.

105— K. Januškevičius, Phila. 
23— Ig. Danelis, B’klyn, N. Y.

221—J. M. Gulbin, Bloomfield, 
New Jersey 
Rugienius, Shenandoah, 
Bimbienė 
Kirmelas, 
Grigienė,

17—V.
84—S.

212—J.
146— U.
185—V. Paukšty

Paterson, 
Bayonne, 
Chicago 
Richmond

is, Shenandoah,
7.70

Suma
6.00

12.20
17.30

8.72

7.50
2.00
6.00
1.50
1.50

9.74 
19.60 
11.00
4.50 

28.55

15.80

3.00 
1.50 
9.40 
6.10

3.10
7.80
5.90

13.90

50—L. Bekis, Rochester, N. Y.
Pav.—J. Gudeliauskas, Auburn, 

Pennsylvania
166—D. Burba, Stamford, Conn.
138—P. Cibulskis, Maspeth,

24—J. Weiss, Brooklyn,
185—V. Paukštys, Richmond

Hill, N. Y.
19— W. Kukas, Chicago
10—K. Buinauckas, Phila.

205—K. P. Juokubaitis, West
ville, Ill.

43— J. Daugirda, Wilkes Barre 3.30 
79—J. Slančauskas ’, Chicago 23.00 
34—S. Puidokas, Rumford, Me. 7.40
...—S. Sasna, Brooklyn, N. Y.
52—J. Ginaitis, Detroit, Mich.
12—A. Valinčius, Pittston, Pa.

187— J. A. Dementis, Chicago
86—K. A Lekienė, Chicago

132—V. Kavaliauskas, Tacoma, 
Washington

30—A. Lipčius, Chester, Pa.
145—J. M. Pupis, Los Angeles, 

California
190—P. Nemura, Cleveland, O.

66—A. Warnas, Grand Rapids, 
Michigan

123—G. Mališauskas, Gary, Ind.
6— K. Ustupas, Montello,

Massachusetts
44— J. Blažionis, Lowell, MassA

188— A. Varaneckienė, Detroit
68—J. Kazlauskas, Hartford, 

Conn.
1— A. Velečka, Brooklyn

170—C. Arrison, Plains, Pa.
135— E. Cibulskienė, Nanticoke,

Pa. '
209—A. Jakstonis, Trenton, - 

N. J.
7— S. Senkus, Springfield, Ill.

...—M. Bitkauskas, Corbin,
Canada

136— F. Šimkus, Kearny, N. J.
180—Geo. Urbon, N. Braddock, 

Pa.
22— Joe Raulinaitis, Cleveland
23— K. Sungaila, New York
57—D. P. Boika, Cleveland, O.
74—Joe Chuplis, Springdale, 

Pa.
52—J. Ginaitis, Detroit, Mich.

2— V. Kvietkas, Boston, Mass. 7.90 
Pav.—J. Salmon, Clinton, Pa.

20— J. Strale, Binghamton,

27.50
15.10
2.60
3.20

14.50

23.40
11.00

12.40
7.90

18.40
3.20

16.65

7.95

6.30
10.40
10.25

6.70

9.30
12.80

.50
19.90

16.10
17.60
4.50

12.20

6.10
13.80

2.00

V. 8.00
85—J. Kaspar, Haverhill, ( 

Mass.
27—J. Scebeda, New Britain
29—P. Slavinskas, Rockford

Pav.—Frank Miller, Flint, Mich. .1.50
90—J. Kasparcvičius, 

Youngstown, Ohio.
31—A. Kaulakis, Auburn,

12.20
10.30
4.60

4.80
Me. 1.50

Viso balandžio menesį 
įplaukė $608.51

Balandžio Mėnesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus
mėnesinė alga $45.00

Auka “Laisvės” suvažiavimui 10.00
Už paskaitą mot. suv. Dr. Apell 5.Q0

■ Pirkta 5,000 svarų popieros 
“Šviesai”

Už knygų pasiuntimą į kitas 
šalis

Krasaženklių pirkta už
Paštui už atvirutes
Pirkta lietuviškų knygų
Drg. V. J. Senkevičiaus

kelionės lėšos j CK posėdį
Anglų kalboj knygų pirkta už
“Laisvei” už atspausdinimą

2,000 laiškų
Bankas išskaitė už čekius
Kaucijų lėšos už CK kasierių 

ir sekretorių
ALDLD Moterų Suvažiavimo 

išlaidos

301.08

80.00
20.00

2.00
2.00

3.00
15.23

6.12
2.13

• 15.00

12.60' 
Už 500 atviručių — paliudijimų 7.25 
“Darb. žodžiui” metinė

prenumerata 2.50
Kuopų aukos Italų Kom. Partijai 9.00 
Kuopų aukos Liet. Kompartijai 
Paštui už atvežimą knygų 
ALDLDCK auka “Vilnies” 

suvažiavimui
ALDLD 51 kp. ’ auka “L.” 

suvažiavimui

20.20
.85

10.00

3.00

Viso išeigų

Sutrauka už Balandžio

Balansas buvo nuo kovo 
Balandžio .mėnesį įplaukė

$571.96

Menesį

$335.67
608.51

Kartu
Balandžio mėn. išeigų

$944.28
571.96

Balansas lieka 
JF1

$372.32

Gegužės Mėnesį Įplaukos:

72—F. Lideikis, Great Neck 
2—V. Kvietkas, Boston, Mass.

i 18—P. Joneliunas, Edmonton, 
Canada

54—C. Laksmin, Elizabeth
i ‘ į55—D. Lukienė, Worcester

84— S. Bimbienė, Paterson
19—W. Kukas, Chicago, Ill.
10—K. Buinauckas, Phila., Pa.

6.10
1.60

90
9.20
1.50
7.70
6.10
4.80

17—V. Rugieniu
Pa.

85— J. Kaspar, Haverhill, Mass. 9.60
90—J. Kasparav 

town, Ohio 
KVK—V. Raila, ’ 
161—M. Baltrušaitis, Seattle, 

Wash.
86— K. Abekienė, Chicago
14—O. Šemberie

219—J. Kandrat, 
Pa.

149—A. Urlakis,
31—A. Kaulakis

171—P. Paulausk
212—L. Kirmelienė, Bayonne, 

N. J.

ičius, Youngs-

Toronto, Ont.
3.85

111.37

32.15

10.00
12.16

JOS yra neleistinos, tad dabar 
kai kurie parapijonys tuomi 
piktinasi. Sako, anais metais, 
kaip mirė Antanas Natkus, 
buvęs geras katalikas, jo la
vonas tapo nelaiku pašalintas 
iš bažnyčios vien už tai,, kad 
velioniojnašlė nepajėgė sumo
kėti klebonui reikalaujamos 
sumos pinigų. Dabar gi, net 
bažnyčios įstatymai sulaužyta 
todėl, kad buvę pinigų. Pini
gas, vadinasi, viską padaro.

gal būt yra meškiškas kores
pondento pasitarnavimas. No
rėta kaip nors minėti jaunuo
lių vardus, kad jie labiau skai
tytų Sandarą, bet tuomi juos 
dar labiau nuo savęs atstūmė.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 13th Ste., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8: Sekmad.: 11-1 dien« 
Tel.: Algonauin <-8294

50.00
20.90
12.70

9.60
10.45
3.10

219—J. 
188—A. 
236—1’. 
198—K.

2.00
10.90
13.40

Stoughton

18.70

14.50
15.10
7.50

nė, Minersville, 
Forest City,

Phila.
, Auburn, Me. 
as, Aurora, Ill.

6.90
9.10
5.001

10.70

18.80

Už
1 Petras Prasauskas

Budvonių 
Kontraktorius

Kp. aukos Agitac. Fondui už 
ženklelius

ALDLD 2 Apsk. auka Kom.
Partijai

“L.” prenumeratos ir aukos
“L.” Drg. Jasilionio kngos iš

leidimui
Dr. J. J. Kaškiaučiui už knygos

vertimą 50.00
Dr. J. J. Kaškiaučiui kelione ir 

išlaidos į Visuotiną Liet. 
Kongresą.
atspausdinimą “Šviesos” 
No. 2, 1936

Prenumerata už “Sunday 
Workerj” 219 kp.

Krasaženklių pirkta už
Raud. Vėliavos pagaminimo 

išlaidos
Raud. Armijos Albumas ir 

Paveikslai
Raštinei pirkta reikmenų už 
Bankas išskaitė už čekius 
“L.* už ALDLD darbus 
Sov. Sąjungos Drg. už knyg. 
Dr. J. J. Kaškiaučiui už verti

ntą knygos
Popieras pirktas knygai—3,108 

svarai
“L.” už prisiųstas prenumeratas
“V.” už knygosjfcpausdinimą 
“V.” bila 142 kuopos
ALDLD CK auka Kom. Part.

Stephen Bredes, Jr1.00
63.00

aline, III.
Norwood,

24.10
19.27

9.10
3.70

Mirė Julius Kraskauskas LIETUVIS ADVOKATAS
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

3.90
1.79
1.23
7.50
9.00

Pereitą savaitę tapo palai
dotas Julius Kraskauskas, gy
venęs ant Dorchester Ave., So. 
Bostone. Julius paeina iš Mer
kinės miestelio, atvykęs Ame
rikon prieš kokią 50 metų. Jis 
čionai turėjo nuosavą namą ir 
galenterninko biznį. Kaip visi 
Merkinės mieščionys, jis dau
giau kalbėdavęs lenkiškai, bet 
mokėjo ir lietuviškai, ir su 
lietuviais gražiai sugyvenda
vo. Liko viena moteris—vai
kų neturėjo.

15.90
17.40
4.70

is, Newark 
Cleveland,

50 
10.90 
11.70 

7.00
. 8.70

7.20 
; 4.50 

7.00 
1.50

50 
10.50 

3.40 
10.70

Kondrat, Forest City 
Varaneckienė, Detroit 
Alska, Washington, Pa. 4.70
B. Kardss, Oakland,.

Calif.
56—J. Gebert, West Allis
64*—J. Julius, Moline, Ill.
14—O. Somberiene, Miuyrsville 5.10 
11—J. J. Bakšys, Wocester 10.60 
26—P. Kuosevioius, Collinsville 9.70 
13—B. E. Senkevičienė, Easton 

109—J. Janulionis, Mont.
Uruguay '

25—P. Paserkis, Baltimore
115— J. Bagdonas, Pittsfield } 
Pav. —A. Krajauskas, Spring

Valley
62—J. Petrukaitis,
68—J. Kazlauskas, Hartford
92—A. Dočkienė,

Kaspar, Haverhill, Mass.
Žirgulis, Rochester 

Daugirdas, Wilkes Barre 
Rūbas, Middlefield^ 

147—W. Kūlikas,-Brooklyn 
—“Laisvė”, Brooklyn 

55—P. Višniauskas, Brooklyn 
81—J. Lazauskienė,. Brooklyn 

1—J. Lazauskas, Brooklyn
24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 5.80- 

138—P. Cibulskas, Maspeth 
KVK—V. Raila, Toronto, Ont. 123.33
39—P. J. Pabalis, Scranton 

218—J. A. Stankaitis, Scottville 3.10
28—J. Žemaitis, Waterbury 

198—K. B. Kaross, Oakland’ 
104—K. Guzevičienė, Chicago
44—J. Blažionis, Lowell, Mass, 9.20 

223—Wm. Murphy, Oregon City,
Oreg. 15.40

33—A. Pipiras, Pittsburgh 12.20
116— A. J. Matukaitis, Chicago 7.70 
94—S. Putman, Kenosha, Wis, 18.20

144—P. Gudauskas, Georgetown 7.60 
92—J. Katilius, Cicero, Ill. 
53—A. šliekis. Gardner. Mass.

Cicero, III.

o.

50—P.
43—J.

10.20

11.20

27.70 
13.00
18.20

17.90
1.60

Somerville, Mass.
32—J. Didžiun, New Haven

6.10
20.70

Viso įplaukė $576.88

Gegužės Menesį Išeigos:
j 

Sekretoriaus ir knygiaus 
mėnesinė alga 

Atmokėta Tarp. Darb. 
Apsigynimui

“Laisvei” prisiųsta prenumeratą 5.50 
“Laisvei” prisiųsta auka 
“Vilniai” pup Montevideo 

draugų
Agitacijos Fondui nuo kuopti 

už ženklelius
Kelionė 

CK 
Bankas 
Knygų 
Krasaženklių pirkta už 
Raštinei reikmenų pirkta 
Už žurnalus 
Registruotų laikų išlaidos 
Už Liet. Kalboje Enciklopidiją 
“Laisvei” už įvairius darbus 
Anglų kalboje pirkta 110 setų 

knygų 152.50
“Vilniai” rankpinigių už knygos 

spausdinimą 150.00
Už įvairius spaudos darbus 11.72
Dr. J. J. Kaškiaučiui už knygos 

vertimą. 50.00

drg. Senkevičiaus į 
posėdį 
išskaitė už čekius 
išsiuntinėjimo lėšos

$45.00

2.40

1.00

7.00

14.10

3.50
96

56.00

1.00
90 

30.00 
34.94

Viso išeigų $585.86

Sutrauka už Gegužes Menesį

Balansas buvo nuo balandžio $372.32 
Gegužės menesį įplaukė

Kartu
Gegužes ųičn. išeigų

576.88

$949.20
585.86

Balansas yra ant birželio

Birželio Mėnesio įplaukos

52—J. Ginaitis, Detroit, Mich.
65—J. Kvietkauska^, /Racine

Wis.
2—V. (Kvietkas, Boston
4—J. Stupur, Portland, Ore.

113—A. Galdikas, Hamilton, 
Ont.

176—J. Daubaras, Athol, Mass.
126—K. Makarevičius, Sturde,

$363.34

12.30

1.00 
11.10' 

* 7.10

2.00
1.00

103—M. Kazlauskas, Hudson, 
Mass.

63— M. Kairis, Bridgeport, 
Conn.

64— J. Julius, M
9—B. Sarapas, 

Mass.
5—W. Skeistait

190—P. Nemura,
207—J. M. Kaminskas, Hart, 

Mich.
8—A. Rudžinsk:

Mass.
106—J. Briedis, 1
22—J. Raulinaiti
60—A. Lakickas
27—V. J. Valaiti

Conn.
1—A. Velečka, 

185—V. Paukštys
N. Y.

198—K. B. Karos:

as, Somerville,

i'air Oak, Pa. 
s, Cleveland 
, Coaldale, Pa. 
s, New Britain

Brooklyn 
, Rich. Hill,

s, Oakland,

7.80

7.70
7.00i
5.70
1.00

18.16
14.60

3.20

50.00

226.88
9.50

100.00
,1.31

10.00 A

200—A.
ALDLD

54—C.

Visniaust 
Žalis, H 
2 Apsk. 
Paksmin,

as, Brooklyn, 
illside, N. J.
A. Lidieikiene
Elizabeth

3.50
1.50
2.00

10.00'
10.50

Viso išeigų buvo $929.39

Sutrauka už Birželio Menesį

Balansas buvo nuo gegužės 
birželio mėn. įplaukė

Kartu yra 
Birž. men. išeigos

303.34
6,85.79

$1,049.13
929.39

Piknikai Keistučio Parke

Viso įplaukė

Birželio MJne^į Išeigos:

Sekr. ir knygiaus

$685.79

mėn. alga 45.00 
-----------------------------

Balansas su 1 d. liepos yra $119.74
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekr.
O. Depsienė, 

ALDLD CK Iždinin.

$119.74

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Parapijonų Buntas Dar 

siasiTęi
Lietuvių parapijoj neramu

mai vis dar tę 
parapijonys 
savo kleboną 
ja ir nežada s 
bus pašalintas iš čionai. Ne
senai buvo pi; 
rapijonų lapei 
kleboną, kad 
rengiamą piki 
vęs pagerbimo banketu, 
sako:

o “Šiam pikni 
nas šaukė susirinkimus, siunti
nėjo laiškus 
ištikimuosius 
iš savo pasitikimų moterų bei 
ponių ‘skrynios 
kurie rinko iš 
rapijonų aukas ‘skrynios fon
dui.’ Paskui vėl kolektavo iš 
tų mūsų varg: 
kas piknikui, 
nieko nepirks, 
rinks iš geradarių.
paskelbta, kad tame parapijos 
piknike yra rengiama klebo
nui pagerbimo banketas. Rei
škia, kad suvilioti visi parapi
jonys ir biznieriai.
davė aukas del parapijos pik
niko, o dabar 
gerbimas.”

įsiasi. Sukilę seni 
prieš dabartinį 
toliau tebekovo- 
ustoti iki jis ne-

įtinami senų pa
jai, kritikuojant

jis parapijai
liką pavertė sa-

kui mūsų klebo-

kvietė tik savo 
darbuotis, tverė

komitetus’, 
biznierių ir pa-

šų biznierių Nu
sakydamas, kąd 
, užteks ką su- 

Vėliau gi

Įlinko lir

bus klebono pa-

Klebono šalininkai aiškina- 
i, kad šiuo atveju čionai ne

blogo. Esą, koks 
parapijai, ar kle-

Kreipkitės

PETER PROSS
1771 Stillwell Ave.

Brooklyn, N. Y.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telefonas Beachview 2-3103

Patyrinėję plačiau apie šį 
parapijonų buntą, surandam, 
kad sukilimas paeina vyriau
sia del finansų. Kuomet pir
mesnis klebonas tvarkė para
piją, tuomet buvę daug pini
gų parapijos ižde, skolos bu
vę atmokėtos, o dabar, Iždas 
tuštėjąs ir klebonas nuolat vis 
reikalauja daugiau aukų. Jei
gu kas bando klaboną
kuoti, tokis tuojaus pasidaro 
“neištikimu” ir tokio neprilei- 
džiama prie parapijos reikalų 
tvarkymo. Tokių “neištikimė- 
lių” pasidarę gana geras skai
čius ir dabar šie pradėjo orga
nizuotai kovoti prieš savo jė- 
gomastį. Buvo renkami para
šai po peticija klebono paša
linimui, bet vyskupas mato
mai bando palaikyti klebono 
pusę, todėl iškelti jo nesisku
bina. Vienok spaudimui di
dėjant gali kartais *ir vysku
pas pakeisti savo nuonjonę. 
Tuo tarpu parapijonų biįntas 
dar tęsiasi.

D.L.K. Keistučio Dr-jos par
ke svetainė jau pastatyta ir 
oficialis atidarymas įvyko bir
želio 20, dviejų dienų iškil
mėmis. Po atidarymui kas 
nedėldienį ten įvyksta pikni
kai. Jau keletas buvo pačios 
Keistučio Dr-jos ir dabar ki
tos draugijos turės ten savo 
piknikus, jeigu nebus uždraus
ti šokiai nedėldieniais. Mat, 
parkas randasi E. Dedham 
valdžios priežiūroje ir leidi
mas statyti svetainę duotas 
tam tikrom • išlygom, kurios 
yra gana varžančios. Leistina 
parengimus laikyti tik Keistu
čio D-jai, o jeigu kas kitas 
turės parengimus, tai vis vien 
ši draugija turi būti atsako- 
įhinga. Pereitą parengimą 
policija bandė sustabdyti šo
kius.

Priekabiauja prie Nekaltų 
Žmonių

Įtifzę del progresyvių lai- 
no per SLA. rinkimus, 
vietiniai tautininkai, ku- 
ar nesenai buvo sandarie- 

> vis dar boikotuoja kita-

Matas.

Pakaruoklis ^Priimtas
Bažnyčion

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Dr. Herman Mendlowitz

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.
ir

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

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

51—J. Rūbas, Middlefield, O.
54—C. Laksmin, Elizabeth^

N. J. v
31—A. Kaulakis, Auburn, Me.
35—J. Bagdonas, So. Bend, 

Ind.
200—A. Žalis, Hillside, N. J.

76— A. Kaunas, St. Clair, Pa.
19—VA Kukas, Chicago

7—S. Senkus, Springfield, Ill. 
Pav.—F. Gudišauskas, Herrin 
114—J. Čiekutis, Chicago

71— A. Mažiukna, Bridgewater, 
Mass. ‘

10—E. Žilinskaitė, Phila., Pa.
165—G. Kardauskas, Linden, 

N. J.
142—A. Meškauskas, Palmyra, 

N. J.
132—V. Kavaliauskas, Tacoma, 

Wash.
6—K. Ustupas, MontJllo/ 

Mass.
72— F. B. Lideikis, Gr. Neck 

112—J. Gudišauskas, Tamaqua,
Pa.

78—J. A. Samulėnas, Fitch
burg, Mass.

188—A. Varaneckienė, Detroit 1 
81—S. Sasna, Brooklyn
23—A. Koloss, New York < 

—Kąspariunas, Duryea, Pa.
77— J. Stasiukaitis^Cliffside, 

N. J.
23—K. Sungaila, New York
77—J. Stasiukaitis, Cliffside

147—W. Kūlikas, Brooklyn 
tj. Paukštaitis, Newark 

P. Žirgulis, Rochester
53—A. Šliekis, Gardner, Mass.

131—St. M. Leesis, Saginaw, 
Mich.

2.00
8.00

si, 
ra nieko 
skirtumas —
bonui—vis vien turi tekti kle
bonui.

Pastaromis dienomis j So. 
Bostone pasikorė Kaziipieras 
Pvamanauskas, jau pusėtino 
amžiaus lietuvis, gyvenęs tik 
su savo sena moterim, kuri 
yra paralyžiuota. Jis buvo ka
talikiškų, pažiūrų, todėl buvo 
palaidotas su bažnytinėm ce
remonijom. Kadangi paprastai 
saužudžiams tokios ceremoni-

N. 6.30
29.60

12.50
16.90
6.20
7.50

• 5.50
1.50
3.60

7.60
11.20

15.70

10.81

1.50

10.60
8.15

7.70

10.60
' 9.25

5.5
■ 1.60

50

16.70
1.50
3.50
8.70

11.00
6.25
2.00 Trys Komunistų Partijos veikėjai-vadai:—Ford, Foster 

ir 'Browder.—Madison Sq. Gardene, nominacijos 
konvencijoj.

mėji 
tūli 
rie c 
čiaisį 
minėjus lietuvius ir pastaruoju 
lailęu pradėjo priekabiauti vi
sai prie nekaltų žmonių, šva
riausių vietinių biznierių, kaip 
fotografas Stuk as ir vyriškų 
aprėdalų pardavėjas įikas. 
Šie du vyrai yra visų čionai 
gerbiami, kaipo padorūs, 
draugiški ir išmintingi lietu
viai. Jie žiūri vien savo rei
kalų ir niekur kitur nesikiša, 
vienok 
niai ir 
Vieną 
turėjo 
ninku
iš anksto kitiems pasakė, kad 
Stukas to darbo negaus, nes, 
esą, jo moteris balsavusi už 
Bagočių. Jie sušnipinėję, būk 
Stukienė ir Likienė nebalsavu
sios už tautininkų šleitą, to
dėl dabar jų vyrai turės būti 
nubaustais už tai,—biznio boi
kotu.

Ištikrųjų vestuvininkai tą 
dieną nepribuvo trauktis pa
veikslų. Kadangi kito lietu
vio fotografisto čionai nėra, 
tad veikiausia juos nufotogra- 
vo koks kitatautis. Na, o tau
tininkai visuomet mėgta šū
kauti, kad savas eitų pas savą.

Toks boikotas tai yra lazda 
su dviem galais. Prie progos 
biznieriai turėtų atsiminti tai, 
kuomet tie tautininkai lys prie 
jų maldaudami paramos.

tautininkai — mocki- 
jiem paskelbė boikotą, 
nedėldienį pas Stuką 
fotografuotis vestuvi- 

būrys, bet mockininkai

Sukiršintas Gabijos 
Jaunimas

Keletą kartų “Sandaroje” 
tilpo angliškai rašytos kores
pondencijos iš So. Bostono 
apie Gabijos choriečius ir cho
ristes. Labai vaikišku ir pan- 
taplišku būdu tose korespon
dencijose aprašytas jų pačių 
jaunimas labai tuomi pasipik
tino ir keletas merginų pasi
traukė iš Gabijos choro, čia

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SOVIETU RAŠYTOJAS APIE CARĄ
S.S.S.R. garsus rašytojas Aleksiejus Tolstojus 
parašė Įdomią knygą, pavadintą “PETRAS 1”. 
Šios knygos du tomus didžiausia knygų leidy
kla Lietuvoje Spaudos Fondas (esanti Kaune) 
išleido ir lietuviškai, Kazio Borutos vertime.

Romanas “PETRAS I” nepaprastai įdomiai vaizduoją didįjį 
Rusijos carą, kuris Peterburgą pastate, rusams barzdas ir galvas 
kapojo ir kitus revoliucinius darbus vykdė. Todėl begalo įdomu 
dabar pasiskaityti, kaip sovietų klasikas aprašo caro gadynę ir 
liaudies būvį. Knyga būtina perskaityti kiekvienam pažangiam 
žmogui. Atsiuntę Spaudos Fondui už abu tomus $1.50,—gausite 
knygą pilnoje tvarkoje ir greitai.

Siųskite pinigus ir rašykite adresu:

“SPAUDOS FONDAS”
KAUNAS, LIETUVA.

Čia galite užsisakyti ir visas kitas Lietuvoj išleistas knygas 
labai pigiomis kainomis.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i J5sų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

12.50
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Iš Amalgameitų Rūb- 
siuvių Konvencijos

(Tąsa) '
Jis sake, jog kriaučių judėji
mas šioj šalyj yra jau senas. 
Užrašai parodo, kad mes tu
rėjom lokalus ankstyvoj dalyj 
17-to šimtmečio, kuomet Vir
ginijos Valstijoj kriaučiam 
mokėjo už jų darbą ne pini
gais, bet taboka. Už pasiuvi
mą siūto gaudavo 90 svarų ta
bokos, mainui už darbą ir ži- 
poną nuo 40 iki 60 svarų ta
bokos. Vadinasi, padaryta di
delė pirmynžanga per 200 me
tų. Ant galo kalbos pridavė 
Baltimorės Amatninkų Kriau
čių Draugijos kainas (prices), 
priimtas vasario mėnesį, 1854 
metais. Iš šitų atstovų kalbėjo 
trys, o paskui skaitė 85 rezo
liucijas.

Hillmanas užėmė pirminin
ko vietą ir perstatė kalbėti 
Tarptautinės Prmterių Unijos 
prezidentą Berry. Jis kalbėjo 
taip ilgai, kad jo kalba užima 
6 puslapius konvencijos pro
gramos, kuri būna išduota se
sijai pasibaigus. Sakė sutinkąs, 
kad vaikai ir seniai būtų iš
traukti iš industrijų. Sakė, 
kad Nacionalė Manufakčiur- 
ninkų Associacija New Yorke 
priėmė sau politinį nusistaty
mą, — n e p rileisti Roosevelta 
prie antros tarnybos. Baigė 
kalba už Roosevelta. Tuo tar
pu atėjo Philadelphijos ir 
Allentown delegacija: atnešė 
Roosevelto paveikslą įpintą 
gėlių bukiete ir “Laisvės 
Skambalą, Varpą.” Demon
stracija su dainomis tęsėsi 10 
minučių.

Po-viso trukšmo kalbėjo 
Weinstein ir Block. Paskui 
kalbėjo “impartial” Chair
man (bešališkas pirmsėdis) — 
Dr. II. Moskowitz. Sakė, kad 
mūsų unijoj sutelpa visokių- 
tautų žmonės, kurie pripažįs
ta broliškumą žmogaus. Pas
merkė fašizmą ir komunizmą 
(šis pasmerkimas kalbos nuo
raše neįtrauktas) ir baigė už 
Roosevelta.

Po kelių pranešimų sesija 
baigėsi, kurios didesnė pusė 
buvo grynai politinė.

Penktą sesiją atidarė brolis 
Rosenblum. Sesuo Bellanca 
skaitė pasveikinimus. Brolis 
Strebel perskaitė 58-nias re
zoliucijas. Bellanca perskaitė 
2 pasveikinimus ir tuo tarpu 
Cleveland© delegacija įmarša- 
vo svetainėn. Atnešė padarytą 
orlaiviuką, ant kurio buvo pa
rašyta: “Amalgameitų dvasia 
už industrinį unijizmą.” žirk
lių formos bukietą,—veikiau
sia nuo kirpikų. Taipgi rin-

Čiuotą ratą, kuris perstato in
dustrijos sukimąsi. Po ilgos 
demonstracijos, — sesija vėl 
prasidėjo 4:30. Sesijos pirmi
ninkas pranešė, kad Clevelan- 
do organižacija^turi jau arti 
4000 narių, kad muzikantų 
benas ir choras yra Amalga
meitų nariais.

Paskui, kalbėjo 5 Clevelan- 
do unijos darbuotojai—iš Ge- 
neralės Tarybos ir šiaip veikė
jai apie organizavimą tam 
mieste unijos ų kiek jie turė
jo darbuotis toj dirvoj.

Hillmanas užėmė kėdę, 
kaip angliškai vadina. Pasa
kė kelis žodžius: Tūli gal ma
note, jog ūžimam perdaug 
konvencijos laiko šitom de
monstracijom. Bet jos išreiš
kia pasiryžimą organizacijai 
taip, kad priėjimas rezoliuci
jos neužpildytų to.

Rosenblum vėl pirmininkau
ja ir perstato kalbėti buvusį 
Vokietijos drabužių darbinin
kų unijos prezidentą, kuris 
dabar jau yra išvytas iš gimti
nės šalies, ir gyvena čia. Kada 
suminėjo jo vardą—Maitinas 
Plettl: audiencija sustojo ir pa
sitiko jį rankų plojimu.

Jis sveikino konvenciją nuo 
Vokietijos ir Austrijos darbi
ninkų, kurie slaptai dirba 
prieš fašistus. Pajuokė Hitlerį, 
kad jis giriasi, jog 99-tas nuo
šimtis Vokietijos žmonių sto
vi su fašistais. Bet mano drau
gai Vokietijoj tam netiki, sa
ko jis. Rodė 'mažo formato 
Vokietijos darbininkų išlei
džiamus laikraštukus, už ku
riuos gręsia 5 metai kalėjimo. 
Tačiaus jie stebėtinai veikia. 
Aš pasakysiu vieną trumpą 
istorijukę ir užteks, nes jeigu 
kalbėčiau, kas ten dedasi, tai 
už 20 valandų—Vokietijoj ir 
Austrijoj 5000 mano, draugų 
būtų jau kalėjime. 200,000 
žmonių slaptai dirba pavojin
gose aplinkybėse, bet jie turi 
drąsą tam darbui. Su jūsų pa- 
gelba, solidariškumu, — mes 
tikimės vėl būti susivieniję di
deliam ir galingam judėjimui, 
ne vien industrijiniai, bet ir 
politiniai — darbininkų kla
sės gerovei.

Po šitos kalbos perstatė re
zoliucijų komisijos pirmininką 
brolį Genis, kuris skaitė j'as. 
Čia jau prasidėjo formalis 
rez. priėmimas. Priėmė rez. 
46 numerio—-Prieš Drausmes 
(injunction.) Rez. 8 ir 150— 
Prieš Lineiavimus. Rez. 6—At
šaukimui Kriminalio Sindika- 
lizmo įstatymo.,Rez. 64, 110, 
117, 147, 31, kad būtų paliuo- 
suoti Tom Moohey ir Warren

Billings. Rez. 7-to num. 
tik To 
Rez. 9 
Darbą. 
109 (mūs rez.), 
klausimu minimalės algos, 
ta rez 
ralei Ųild. Tarybai, 
įvestų 
trijose 
taip g 
'dijavus visą industriją ir mar- 
ketą. Priimta rez., 
Roosex
Darbininkų Apšvietos ir Pasi
linksminimo Programą, 
kad būtų sutvarkyta darbas ir 
algos 
organizuot darbininkus pieti
nėse 
neunijines šapas; < 
Wholesale drabužių 
organizuot maršininius Kana
doj ; organizuot 
abelnsi. šiuomi baigėsi 
toji sesija, 

šešt
Hillmanas, paskirdamas 
mana 
lanca 
Priimt, 
generaliam ofisui už jo dar
bą. Rez. 133 ir 140, kad būtų 
kooperuojama su kitomis uni
jomis 
21 ir 
Chest 
pad ar 
114 r 
ris įn 
nuoti 
šios šalies. Priimta rez. 3, 72, 
14 ir 
ta ap 
trijoj. 
viršis 
mas bedarbių apdraudai. 
kilo diskusijos, nes 
origin 
binę : 
origin 
ta:

•vien 
mi Mooney klausimu. 

, 29 ir 47—Prieš Vaikų 
Rez. 59, 63, 28, 143, 

101, 128— 
ši- 

oliucija pavesta Gene- 
kad ji 

kalbamas algas ne vien 
sekcijose, bet visose ir 

'eit, kaip galima, išstu-

kad prez.
eitas prailgintų WPA

Rez.,

marškinių industrijoj;

valstijose, organizuot 
organizuot 

į klerkus;

maršininius
penk-

ą sesiją atidarė prez. 
Chat- 

pirmininku. Darata Bel- 
skaitė pasveikinimus, 

a 3 rez., padėkavojant

adatos industrijoj. Rez. 
87-ta, remti tą Labor 
ir boikotuot Vokietijoj 

ytus gaminius. Priimta 
3Z. prieš Dies bilių, ka
rštas kongrese diskrimi- 
ir deportuoti ateivius iš

40-ta, kad būtų praplės- 
drauda drabužių indus- 
Priimta rez., kad per- 
pelno būtų aptaksuoja- 

čia
paneigė 

alę rez., o skaitė pagel- 
:.-ez. Kalbėjo Arnone už 
ąlę rez., kurioj pasaky-

Mis žinom, kad depresija 
•aėjo ir laikai gerėja, tai 

įios korporacijos daro 
iškus pelnus. Jeigu kas

jau p 
didžio 
milžin 
paduoda propoziciją apkarpy
ti pe' 
per a 
girtas 
ras, ] 
Todei
viams žmonėms parodyti kon
gresu 
gų ši 
klausimu jau toliau
Aš patarčiau, kad ši pagelbinė 
rezoliucija būtų 
komisijai 
ginalę.”

New 
Cheraoff 
kurie.m ir darbininkai skjria 
pinigų--aprūpina bedarbį dau
giausia 16 savaičių apdrauda, 
tai tęgu jis gaišta savo bėgiuo-

Mes, kaipo progresyvė 
turime reikalauti dau-

' nūs, tai eina triukšmas 
risą šalį. Kongrese už- 
■ apsaugos ąktas yra ge- 
iet jame nėra pinigų.

priklauso progresy

li, kur galima gauti pini- 
tam darbui. Anglija šiuo 

nuėjus.

sugrąžinta
ir kad priduotų ori-

Haveno delegatas 
sakė, kad tas aktas,

kurie vėl mestų mus tamsių ga
dynių amžiun.

(Bus daugiau)

Washington, Pa
Darbininkai Apie Savo Vargus

Darbininkai kalbasi susiėję 
tarp savęs ir aimanuoja, kas 
čia bus toliau. Laikai įiegerėja, 
dar vis prasčiau eina1 taip ka
syklose, taip dirbtuvėse. Kapi
talistai vėl pradedą 
mašinas anglims lioduoti ir 
mainierius iš darbo paleidžia* 
Mašinos užima mainįerių dar
bą. Bosai darbininkus pasi
renka tik sau ištikimus, nepa
klusnius paleidžia

Mainieriai kenč 
žodį ištarti prieš 
bosas ateina į dai 
darbininkui ką saiko, pastara
sis negali nieko atsakyti, turi 
tylėti ir bosui pritarti, “taip, 
taip, aš padarysiu.” O jeigu 
nepritarsi, jeigu nors vieną žo
dį pasakysi prieš, 
bėda, jau turės ant tavęs akį 
ir jieškos priekabio, kad išva
ryti iš darbo.

Nors mainieriai čią turi __
ją, bet ji veikia sii bosais, ma
žai užtarimo majinieriai gali

sudėti
ir

iš darbo.
ia, i bijo ir 
bosą. Jeigu 

rbc> vietą ir

tai jau bus

uni-

gauti (mainieriai turėtų susi
prasti ir unijos vadeles paimti 
į savo rankas.—Red). '

Kasyklos čia dirba tik 2-3 
dienas į savaitę. Sunku pasi-! 
daryti pragyvenimą. O bedar
bė vis didėja.

O štai dar 
Birželio 3 d. 
draugas. Jis 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje 55 kuopos. 
Jis sako: “Man viena moteris! 
sakė, kad aš neužeičiau pas( 
jus, nes jūs esate bedieviai ir, 
komunistai. Bet aš užėjau 
jums pasakyti, kad aš jau 
daugiau nepriklausysiu prie| 
APLA, nes ji yra bolševikų 
draugija.” Aš pas jį paklau
siau, kas jam taip pasakojo, 
kad ta draugija yra bolševi
kų. Jis atsakė: “Na gi, Brid- 
gewilles kunigėlis liepė mesti 
ir nepriėmė spaviednės, neda
vė išrišimo. Sakė, kaip pame
si tą draugiją, tada ateisi, tai 
priimsiu į spaviednę ir duosiu 
išrišimą.”

Tai matote, kokius darbus 
atlikinėja tie atbulakalnieriai 
slaptai per ausinę. Jie mėgina 
griauti mūsų draugijas. Ar 
tam kunigui pavyko tas juo
das darbas, ar klausys kas to
kio apgaviko ?

vi enas juokas, 
ateina vienas 
priklauso prie!

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jahlowskys 

kaipo Representatorius 

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

automobilių, 
šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. •— Brockton 6337

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

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

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

PASAUUNES ŽINIOS
ITALŲ TVIRTOVĖ RAU
DONOSE MARIOSE. PA
VOJUS ANGLŲ LAIVAM 

GENEVA. — Pranešama, 
kad Italija smarkiai gink
luoja Doumeirah nedidelę 
salą sąsmaugoje arti pieti
nio galo Raudonųjų Marių. 
Iš tos salos fašistai rengiąsi 
padaryt tokią tvirtovę, kad 
pro ją negalėtų praeit An
glijos laivai į Indiją bei ki
tas Anglijos kolonijas Azi
joj. Tuomet mažai teliktų 
Anglijai naudos iš Suezo 
kanalo.

Mussolinis minimą salą 
dovanai gavo iš buvusios 
iFrancūzų Lavalio valdžios 
apie 1 metai atgal. Ji ran
dasi ties Italijos kolonija 
Eritrėja ir Franci jos 
mali j a.

maištininką nušovė ir tris 
sužeidė. Arabai-sudegino du 
anglų valdiškus automobi
lius.

Lexington, Mich. — Eks- 
plodavus “fourth Džiula-1 
jaus” • sprogimams valtyje, 
du žmonės užmušti ir du 
pavojingai apdeginti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PATERSON, N. J.y

L.D.S. 123 kp. susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, 12 d. liepos, 62 Lafayette | 
St., 10 vai. ryto. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokėt. Būki
te laiku.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 

paveiks- 
lūs krajavus
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių B MT Line

BROOKLYN, N. Y.
Tęl.: Glenmore 5-6191

So-

P A N ĮJOSRADIO KOM 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
VALDIŠKĄ “ČENZŪRĄ”

Sekr. J. Matačiunas.
(159-160)

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas Lietuvos 

nų ir Dukterų Draugijos nariams! 
Kurie dar nesate sugrąžinę tikietukų 
knygelių, tai malonėkite sugrąžinti 
ketverge, 9 d. liepos, 57 Park St.,1 
7:30 vai. vakare, nes tą pat vakarą 
bus

Sū-

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS •
Patarnauju visiems be skirtu- ; 
mo, Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 '

A. Radzevičius !
GRABORIUS ’ 

(Undertaker) I
Vedu šermenis ir palaidoju tin-j 
karnai ir už prieinamą kainą.! 
Parsamdau automobiliui ve»tuv6m,į 

parčm, krikfctynom ir kitokiem ‘ 
reikalam. ,

402 Metropolitan A ve J
(Arti Marcy Avenue) ,
Brooklyn, N. Y. ’

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmSs. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio. ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhofdų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, (Jerk
ies, 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.LZlNS- 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 J P. ML-

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

Worcesterieciai Važiuoja į Waterbury
jie Dalyvaus Bankieto Programoj

šeštadienį, Liepos (July) 11, Waterburyj bus 
“Laisvės” naudai vakarienė po mėnulio šviesa. 
Taipgi bus ir puiki koncertinė programa, čia dai
nuos Brooklyn© Aido Choro Ensamblis, kuris puikiai 
pasižymėjo Clevelande, laike menininkų suvažiavimo.

Bet negana to, atvyksta geriausios dailės spė
kos iš Worcesterio (Mass.) ir mano pralenkti 
Brooklyn© dailininkus. ! 4

Kartu su dainininkais daug jų rėmėjų iš Brook
lyn© važiuoja į tų naktinį, gražiame darže prie 
puikaus ežero parengimą. O kaip su Worcesteriy? 
Ar manote, kad jie užsileis Brooklynui? Ne! 
Worcesteris irgi dideliame skaičiuje rengiasi važiuo
ti į “Laisvės” naudai banketą Waterburyj.

šokiai prasidės 8 vai. vakare, vakarienė 11 vai., 
programa laike vakarienės. Po vakarienės vėl bus 
šokiai ir tęsis iki 2 vai. ryto.

Įžanga $1.50, bet štai ką gaunate, už tuos pi
nigus: gersite ir valgysite kiek tik jums patiks. Tad 
pasirūpinkite iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

šis pokilis atsibus Lietuvių Parke, už Lake 
Wood ežero, Chestnut Hill Road, Waterbury, Conn.

se.
org., 
giau

Čir Hillmanas pareiškė, jog 
kon\ 
pažy 
fondi 
didesnės bedarbių apsaugos.

Kalbėjo Barbeck, 
dietis, už originalę rezoliuciją, 
tačiąus priėmė pagelbinę, ku
rioj 
gautii augščiausia apsaugą.

H 
pers 
nnit 
kuri

Taip 
gali

encija padarytų klaidą, 
mint šaltinius bedarbių 
ui. Mes turime reikalaut

clevelan-

pasakyta: bedarbis turi

pasirengę socializmui ir

Ameri-

WASHINGTON. — Val
diška radio komisija reika
lauja, kad nuo rugpjūčio 1 
d. visos radio s 
ko j gautų leidiiįną pirm ne
gu skleis bet kokią radio 
programą iš užsienių. Ra
dio kompanijos protestuoja 
prieš tą patvarkymą, vadin
damos jį cenzūra. Sako, 
kad del to ypač nukentėtų 
žinių perleidimas iš Euro- 
,pos. I I

Motinystes Namai iš Abor- 
cijos Ligoninių

vaisiaus,

gOninės, kur 
pasiliuosuo-

ir laimėjimas.
Rast. J. Kazlauskais. 

(159-160)

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

Įvyks trečiadienį, 8 d. liepos, L. D. P. 
kliube, 408- Court St., 8 vai. vakare. 
Vi$i nariai būkite laiku, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi bus renkamas delegatas į 
L.D.S. 3-čią seimą.

Sekr. V. Sherelis.
(158-159)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDI.D 20 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 9 d. lie
pos, 1936, Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St., Binghamton, N. Y., 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame visus narius 
ir naujų narių atsivesti, 
svarbių tarimu.

Sekr. H.

dalyvauti 
Bus daug

Žukiene

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

,r Season Lockers tik
> už $5.00

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

jokių ekstra mokesčių.

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSNU3TAS .GRABORIUS
660 GRANf* STREET BROOKLYN, N. Y

Jlmanas pirmininkauja ir 
;ato kalbėti Artūrą Giova- 
i. Jis pasakė prakalbą, 
verta raporte pakartoti: 

Hitleris ir Mussolinis
įmesti pasaulį naujon vi- 

suotinon žudynėn, bet mes tu
rime; skandinaviškas šalis, ku
rios
demokratijai. Mes turime Da
niją 
Belgiją į tą eilę.
kingi toms šalims. Būkime dė
kingi Francijai,5kuri dabarti
niu 
tą, 
dėkjngi Ispanijos Respublikai, 
kur 
j imp kraujo.
principialiai 
Su v 
ęialistinei Unijai (aplodismen
tai); Milionas ir pusė jaunų 
vyrų, apsiginklavę plienu ir ug
nim apginti žmoniškumą, stovi 
pasįrengę atmušti tuos atgal,

ir Hollandiją ir stojant
Būkime dė-

laiku turės naują premie- 
socialistą ir žydą. Būkime

išlenda iš sumišimo ir lie- 
Ir specialiai ir 

būkime dėkingi 
ienyti Rusijos Sovietų So-

MASKVA.-L 
pirma moterys 
davo nuo nepageidaujamo 

dabar Sovietuose 
paverstos motinystės na
mais. Uždraustą visokios 
panašios operacijos, apart 
tų atsitikimų, kur kūdikio 
gimdymas reikštų mirtį 
motinai.

Roma. — Musolinio val
džios skaitlinėmis, birželio 
mėnesį Ethiopijoj mirė 50 
italų darbininkų. Nuo metų 
pradžios iki šiol jų 
ten mirę 505.

išv iso

Jeruzalė. — Arabų mesta 
bomba pavojingai sužeidė i • V 1tris žydus.

an-
vieną arabą

Hebrone, Palestinoj, 
glų kareiviai

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ii’ muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O.. D. kaštus, kada jis at- 
nėš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4.

Puik'«i įrengtos dvi koplyčios deg
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

ANTANAS KASMOCIUS
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
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Puslapis Šeštas. Treciadien., Liepos 8, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
pavėlavo į vakarienes dviem 
valandom. Netoli East Willis
ton stoties garvežys nušoko 
nuo relių ir ėmė dvi valandas 
jį atgal pastatyti.

Geoghan Nesiduosiąs 
Išmest iš Vietos

Distrikto prokuroras W. F. 
X. Geoghan, brooklynietis, 
pradėjo desperatišką mūšį 
prieš jo išmetimą iš užimamos 
vietos.

Jis paskelbė savo pagelbi- 
ninko Kleinmano rezignaciją 
tik keliomis valandomis prieš 
specialio prokuroro Todd pa
duotą prieš jį skundą valsti
jos gubernatoriui Lehmanui. 
Todd sako, kad Geoghan sa
vo pagelbininką turėjo tuojau 
prašalinti, kaip tik buvo su
rasta, kad jis trukdė teisda- 
rybei Druckmao byloje.

Tikimasi, kad bus išmesti 5 
kiti Geoghano štabo nariai.

Pats Geoghan yra kaltina
mas peržengime atsakomybės 
ir turėjime ryšių su požemi
niais piktadariais. Jo vardas 
artimas su Leo P. Byk ir 
Franck A. Erickson, žinomais 
požeminio pasaulio šulais.

Pastebėta jo begaliniai nuo
laidus atsinešimas į visokius 
raketierius ir aršiausias perse
kiojimas streikierių. Tai jisai 
iškėlė kriminalio suokalbio 
kaltinimą prieš Clariną Mi
chelson, unijos organizatorę 
ir prieš kitus vadovaujančius 
May’s streikierius.

las 1250. , Sam Rivin’o, 7-to 
Int. Unijos vice-prezidento ^pa
stangomis streikas pervesta 
Lokalo 1125 globai ir nuo to 
laiko dėta visos pastangos su
laikyti kovingą streiko dvasią.

Streikas kaip tik atšauktas 
tuo laiku, kuomet streiko va
dovė Elsie Monokian, ketvir
tadienį, turi stoti teisman už 
streiko veiklą, kur jaingręsia 
gal 3 metai kalėjimo. Mono
kian, kurią neva gins lokalo 
1125 advokatas, {pareiškė: 
“Kaip aš galiu pasitikėti to to
kai o advokato gynimui, kuo
met lokalas šitaip pasielgė.”

Tuo tarpu Pirkėjų Moterų 
Lyga praneša padėsianti strei- 
kierėms. Sėdėjimo ’ pikietas 
prie Levine raštinės bus' tęsia
mas ir toliau.

Tarp “Laisvės” Pikni 
ko Sveč

Drąsius Drąsiai Ir Išvadino

ų ir Viešnių
po parką, sutikauVaikštant

daug lietuvih parapijonų, ku
rie turėjo savo stalą ir gana 
graži šeimyn 
klausant jųj 
išsireiškė, kad 
pirmu sykiu,

Tarp sveč 
čių Matyti 
Bimbą, kuri 
kunigų * norą 
valstijoj buvo

ta 
y

atrodė. Besi
kalbu, nekurie 
dalyvauja dar

randasi norin- 
komunistų vadą 

iš už kalbą prieš 
Massachusetts 

pasodintas į 
Kitas sako, kad

iy

jei norite aš nuve- 
ysiu. Susitaria di-

Motina Grąsina Areštuot 
Piketuojantį Sūnų

Jeigu Kapai Lory dar pi- 
kietuos savo motinos namą, ji
nai jį areštuosianti.

Mrs. Sarah Lory pereitą sa
vaitę išmetė iš namų savo 42 
metų bedarbį sūnų už nemo
kėjimą rendos. Jisai su žmopa 
ir trimis vaikais pradėjo pi- 
kietą, nešdamas iškabą: “Mrs. 
Sarah Lory išmetė paliegusį 
sūnų ir šeimą”. Tas nepapras
tas pikietas eina prie 1426 
46th St., Brooklyne. Kapai yra 
vienrankis, antrosios jis nete
ko automobilio nelaimėj, ve
žant motiną.

May’s Streikierės Pikietuoja 
Unijos Agento Namą

■Dvidešimt merginų 
prie Nat Levine ofiso 
kalavo teisės tęsti streiką 
prieš May’s departmentinę 
krautuvę. Levine yra Mote
riškų Drabužių Pardavėjų Uni
jos Lokalo 1125 biznio agen
tu. Jisai atšaukė 7 mėnesius 
tęstą streiką visai nesitaręs su 
streikieriais, be jų žinios. 
Streikieriai pirmadienį nuėjo 
j unijos buveinę, reikalauti iš
kabų, kad galėtų pikietuoti, 
bet Levine atsisakė duoti.

Gi lokalo advokatas Louis 
Goldberg pasakęs, kad “mer
ginos gali pikietuoti, kiek no
ri be streiko pašalpos.”

Į streikierių reikalavimus 
priimti jas unijon, duoti strei
ko pašalpą ir tęsti streiką Le
vinas buvo kurčias.

Streiką pirmiau vedė Loka-

susėdo 
ir rei-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo 30-tas Metinis

PIKNIKAS
SEKMADIENI

12 d. liepos (July)
Grieš

Retikevičiaus Orkestrą 
Įžanga 40 centų asmeniui 

— Bus —
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės.
Maspeth, L. L

Prasidės 1-mą valandą dieną

Kur Dainuoja Dainininkė 
K. Menkeliuniutė <

A >Daugelis vietinių, Staip pat 
ir tolimųjų lietuvių, ^pač “Lai
svės” pikniko svečių, klausi
nėjo, kur dabar randasi dai
nininkė K. Menkeliuniutė. Be 
abejo, daugelis kitų, su kuriais 
nesuėjau, tuom žingeidauja.

Bimba dirba už baro su baltu 
kvartūku ir 
siu ir parod 
delis būrys ir eina žiūrėti drg.
Bimbos. Kalbasi tarpe savęs, 
kad komunistų vadai 
nenorį ‘dirbti, bet tiktai kitus 
liepia. Didžiuma netiki/ 
Bimba dirbt 
bininką.

nieko

K. Menkeliuniutė , •
Dainininkė Menkeliuniutė 

šiuo tarpu pildo programą 
The Vendome Restaurant/151 
W. 46th St., New Yorko mie
ste, kaipo klasikų dainininkė. 
Sykiu su ja programoje ran
dasi Mary Nolan, buvusi ty
liųjų judžių žvaigždė: Jinai 
toj /vietoj dainuoja senokai ir 
dar bus porą savaičių. Kvie
čia ir lietuvius apsilankyti pas 
ją restaurane. Už stalą mo
kėt nereikia. Valgių kainos vi
dutinės.

.<j f0Rep.

Policija Tapo “Ūkininkais”
Apsiginklavę • lopetomis ir 

maišais, būrys policistųG nuvy
ko į neužimtą žemės sklypą 
ties Metropolitan Avė. u; 60th 
St., Ridgewood. Mat' teh už- 
tėmyta augant dai% taip va
dinamų marijuana /ž$ių, iš 
kurių daroma narkotikai. Poli
cija nesurado to žemės skly
po savininko, bet rado derlių 
(harvest) ir sunaikino 75 Ča
rlis tų žolių.

Streikuoja Lėliu Dirbėjai

“Gyvuliai, kurie neturi pa- 
godojimo moterims ir vai
kams.” Tai taip teisėjas Šab- 
batino išvadino 20 vyrų, ku
rie Coney Islande pajūryje 
nusivilko kasdieninius drabu
žius ir užsivilko maudymosi 
rūbus. Jie nubausti $10 arba 
dvi dienas kalėjimo. Didžiu
ma pasiskyrė kalėjimą.

Graži Padėjėja Atnešė Bėdą

Per penkiolika dienų kuk- 
nėj išgulėjo numirusi Mary 
Clifford, 40 metų, po num. 
135—13th St., Brooklyne. Ji 
surasta tada, kuomet kaimy
nas, kuris negalėjo jos prisi
šaukti, pašaukė policiją ir iš-' 
laužė duris.

Aštuoni žmonės tapo su
žeisti, kuomet Flatbush Ave.; 
gatvekaris susikūlė su troku 
ties Avcm-uo M, Brooklyne.

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

kad 
ų už baro už dar- 

Sustoja didelis būrys 
prie galo baro, ir žiūri tiesiog 
jam į akis. Ko norite, drau
gai?—klausia d. Bimba. Atsi
liepia vienas iš būrio, kad 6 
stiklus alau 
didžiuma vistiek netiki, 

„tai būtų Bimba. Viena moteris 
klausia Bim 
varde? Jis įako: Bimba, dirbu 
“Laisvėje”.
kauja ir nėkurie sako, kažin 
ar jis mumį užfundys? Bimba 
užgirsta ir 
tiktai darbi 
mas priklauso nuo

Keturių metų palaimingas 
šeimyninis gyvenimas btr 
ardytas, kuomet 
Greenberg, 
samdė labai gražią palgelbi- 
ninkę. Jo pati, Greenbęrgie- 
nė, dviejų vaikų motiną^ pa
traukė«savo neištikimą vyrą 
teisman ir reikalauja atąkyrų 
—žinoma, ir “alimony 
enbergienė mėginus perkalbė
ti savo vyro patraukiančią pa
gelbėja, kad nustotų 'ardyti 
šeimą, bet .ta nesutiko.

zp su- 
Samuel 

grąžintojas, pasi-

Penki plėšikai įsibriovė į 
New York Good Humor, Inc., 
šaltakošės kompanijos raštinę, 
surišo ten buvusius du darbi
ninkus ir bosą ir pabėgo, pa
sigrobę $1,364. šaltakošės iš- 
dirbystė randasi po num. 981 
Rockaway Ave.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Gre-

Kas Radote Laikrodėlį 
“Laisves” Piknike?

Petronė Urbaitienė pametė ranki
nį laikrodėlį “Laisvės” piknike. Kas 
radote, malonėkite sugrąžinti j “Lai
svės” raštinę, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y. J. Grubia.

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

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

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

5 ir tris sodės, bet 
kad

bos’T'-Kaip tavo pa-

Visas būrys juo-

sako, kad aš esmu 
ninkas; užfundini- 

formano, 
kuriuomi yša drg. Levanas.

Visi liekasi 
persitikrinę 
čius nėra j6kių diktatorių, bet 
visi lygūs su kitais, nežiūrint 
ar būtų red 
ti* darbininkai.

TRUMPOS ŽINUTĖS
Trys asmenys nuteisti į vie

niem metam kalėjimo už suo
kalbį kliudyti teisdjarybei 
Druckmano byloje. Jais yra 
J. J. Kleinman, distrikto' pro
kuroro pagelbininko Kleinma
no patėvis, H. G. Singer, bu
vęs J. V. prokuroro pagelbi- 
ninku, ir J. Silverman.

Rasta Piknike
Pikniko komisijai priduota rasti 

sekami daiktai:
J. G. liūdymas narystes Brooklyno 

^ašalpinėj dr-joj.
Nežinomo asmens pundas raktų.
Nežinomos mergaitės-moters vasa

rinis krepšelis.
Visus šiuos daiktus galite atsiimti 

“Laisvės” raštinėj.
(159-1G0)

BROOKLYN, N. Y.
Kas radote Waterman fontaninę 

plunksną “Laisves” piknike, Ulmer 
Parke? Plunksna yra juoda, vyriško 
stiliaus, auksine smailuma ir kiek su
lankstyta. Seniau kainavo $10. Su
grąžinkite J. Seeger’iui, “Laisves” 
raštinėm

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 4 2nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

patenkinti ir 
kad pas laisvie-

aktoriai ar papras-

Dr. Anna Swift tapo apkal
tinta užlaikyme kekšnamio po 
priedanga Sveikatos Institute 
New Yorke. Kelios jaunos 
moterys, areštuotos laike 
tos, paliuosuotos, bet bus 
kiamos teisman liudyti.

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.

kra- 
šau-

iš So. Bostono, 
kaip patinka pik- 

ako, kad labai'pui-

Sutinku Petrą Ketvirtį, lai
krodininką 
Klausiu jo: 
nikas ? Jis s
kus susiėjimas ir daug sutin
ku savo seųų frentų, kurių ne
mačiau per 
ne šis piknikas, jų nebūčiau 
niekuomet 
virtis sako, 
sachusetts 
nis už šį, n 
daugiaus k 
lių ir kelio 
jau svieto 
liuoti.

pa- 
darbįininkų 

Jis 
areš-

daug metų ir jei

galėjęs sutikt. Ket- 
kad šiandien Mas- 

jiknikas yra dides- 
es tenai suvažiuoja 
:aip 500 automobi- 
ig dešimtys busų, o 
sunku ir paskait-

Teisėjas Frank Oliver 
laikė Ohrbach’s 
teisę pikietuoti krautuvę, 
išmetė bylas prieš visus
tuotus rr panaikino bausmes, 
pirmiau paskirtas per Į kitus 
teisėjus. Iki šiol buvb 227 
areštai, bet pikietas eina, kaip 
ėjęs.

Įneštas bilius Aldcrmanų 
taryboj, reikalaujant pakelti 
algas policijos kapit 
Mat, darbininkų išstoj

on am s. 
imams 

didėjant, valstybė stiprina sa
vo ginkluotą jėgą (policiją) 
krušinimui darbininkų judėji-
mo.

šeši šimtai lėlių dirbėjų ta
po išmesti iš darbo, kuomet 
derybos už naują kontraktą 
tarp Lėlių ir žaislų Darbinin
kų Unijos Lokalo 18230 ir bo
sų nutrūko. Atsakydami į 
“lock-out” darbininkai pa
skelbė streiką.

Jie reikalauja 20% pakelti 
algas. Streikierių patalpa 
yra Rand School salėje. Vieno 
areštuoto pikieto teismas įvyks 
ketvirtadienį, 54th St. Court.

Heilo, d 
si bostonietė Paulina 
Turėjau pasamdyti 
savo vieto;
restauracijoj 
$3. Bet aš 
dalyvavimai 
ke man yra 
gu tie trys

Drg. Buąniui, 
ministrator 
ir dešinioj 
nant su 
lonijų. 
sioginiai 
veikinti, ndi 
stų-miesteli 
po visą pa:: 
rų bangos, 
kitas—svei 
vėlei sveikina ir tam nėra ga
lo.

Svarstys 4 Unijistų Skundą
Keturi iš padėtų į juodąjį 

sąrašą laivakroviai 
laišką nuo 
Santikių 1
Mrs. Elinore Herrick, kvie
čiant juos formaliai įteikti sa
vo reikalavimus. Jie buvo iš
mesti iš darbo už veikimą Int. 
Longhoremen’s Associacijai ir 
negavo iš unijos viršininkų jo
kios paramos. Jie kreipėsi į 
unijos prezidentą Ryap ir jo 
padėjėjus, bet juos i

gavo po
> Apylinkės Darbo 
Tarybos sekretorės 

Elinore Herrick,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Atydai Visų Trijų Apskričių!
ALDLD 2 apskr., L.D.S. 3 aps

kričio, A.L.P.M. 3 apskričio ir Na- 
cionalio Jaunuolių Komiteto: Visi 
šaukiami dalyvauti posėdžio susirin
kime, bendro posėdžio piknikų rei
kale, penktadienį, 10 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, “Laisves” raštinėje. -Bus 
išduotas raportas iš praėjusio pik
niko, kuris įvyko Eagle Rock, N. J. 
Ir turėsim prisirengti prie paskutinio 
pikniko, kuris bus “Laisvės” naudai 
ir įvyks 16 d. rugpjūčio (August), 
Union, N. J.

(159-160)

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.
1 '

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 9 
d. liepos (July) pas W. Zabielskį, 
61—38 56th Rd1., Maspetbe, 8 vai. 
vakare.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

’ C. BROOKLYN, N. Y.
LDS’ 46 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks trečiadieni, liepos 8 d. 
7 vai. vakare, po No. 79 Hudson 
Ave;

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

VARPO KEPTUVE
rauge! sako buvu- 

Lucas.
merginą 

e šiandien dirbti
ir užmokėjau 

to nepaisau, nes 
s “Laisvės” pikni- 

daug smagiau, ne- 
irubliai.

Laisvės” ad- 
ui, turbūt pavargo 
iį ranka besisveiki- 
ačiais iš įvairių ko- 
prantama, kad tie- 

negalima pas- 
s svieto iš visų mie- 
ų. Minia Siūbuoja 
rką, lig tai būtų jū- 

čia sutinki viena, 
kas gyvas, trečias

Policistas Francis Sciuyler, 
36 metų, turėjo eiti ant ope
racijos, nes jo inkstai nebuvo 
tvarkoj. Bijodamas operaci
jos, policistas nusišovė, kad 
tik jos išvengus. Dabar klau
simas—kas, baisiau, nu 
mas, ar operacija?

sižudy-

sv
Su 

visų

E. Bensonas.

Mažai Apsipažinęs Su Paštu
Norėdamas paštu 

laišką, JoT 
kė raudon 
ną ir neužilgo pribuvo ugnia
gesiai. Tą skrynutė buvo ant 
kampo Br< 
yer St., B 
vintis po 
suėmė. Suareštuotasis teisinas, 
kad jis labai mažai žinąs apie 
pašto skry 
lėk, 49 metų, gyvena Hunting
tone ir jis 
to skrynut 

otavo. Teisėjas F

i pasiųsti 
lin Pikulek patrau
ks skrynutės ranke-

oadway ir Haveme- 
ifooklyn, ir ten sto- 
jjcistas prasikaltėlį

nutes. Mat, Piku-

sako, kad ten paš- 
ės labai senoviškos, 
ikulek paleido.

laivų
;a sta

Brooklyno karinių 
statymo bazėj užbaig 
tyti naujos rūšies kahuolinis 

kainavo 
Dabar

RIDGEWOOD, N. J.
ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, 8 d. liepos, šapalo-Vaigi- 
ginio svetainėje, 147 Thames St.. 8 
vai. vakare. Visi nariai dalyvauki
te, nes turim daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi bus išduotas ra
portas delegatų iš Clevelando kon
greso, 
vauti, 
vauti

Kviečiam. ir nenarius daly- 
ir išgirsti šį raportą, ir daly- 
kituose mūsų mitinguose.

M. S.

laivas Erie, kuris 
$2,000,000 pabudavoti. 
bus daromi bandymai.

Manoma, kad neužilgo pra
dės budavoti naują a u 
liams tunelį po East upe'tar
pe New Yorko ir Queens. Tu
nelis kainuos $38,000,000. Tu
nelis palengvins automobilių 
susikimšimą, kuris privargina 
važiuojant per upę iQueensbo- 
ro tiltu.

;0mobi-

Joseph LaPorta, 29 
Stanley Handelwiecz, 
tų, nuteisti nuo dviejų 
sės iki penkių metų k: 
už pavogimą varinių vielų iš 
Long Island gelžkelio 
prietaisų, tuomi sugadinant vi
są signalų sistemą ir padedant 
traukinius pavojun.

Šimtai
Long Island gelžkeliu

in etų ir 
16 me- 
ir pu- 

al ėjimo

signalo

namo važiuojančiu 
žmonių'

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mds kuopos susirinkimas 

jvyks ketvirtadienį, 9 d. liepos, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., kaip 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus išduotas rapor
tas iš Amerikos Lietuvių Kongreso 
ir ALDLD II Apskričio konferenci
jos. Taipgi kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių už šiuos metus, ateikite 
ir užsimokėkit.

Valdyba.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA “Bar and Grill” 

restaurantas. Pilnai fornišiuotas.
Randasi geroj biznio vietoj. Renda 
pigi. Kreipkitės po sekamu antrašu: 
223 Kent Avė.,, kampas No. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.

(157-159)

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)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Barėm 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 į kitus miestus, specialiai greitai 

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

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




