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KRISLAI
Stebėtina moteriškė.
Bastilijos diena. 
Pavietrės belaukiant. 
Skandalingi gandai.

Rašo A. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

1913 metais mieste Auburn, 
N. Y., mirė Harriet Tubman, 
negrė. Ant jos kapo bronzi
niam paminkle randasi toks už
rašas: “Ant mano požeminio
geležinkelio nė vienas mano 
traukinys nenuvirto nuo bėgių 
ir aš niekados nepraradau nei 
vieno pasažieriaus.” Tai jos pa
čios žodžiai, dar gyvai esant 
supinti.

Abrahomas Lincoln apie ją 
sakė: “Laisvės reikalas jai sko
lingas daug.” John Brown, kurį 
pietinių valstijų viešpačiai pa
korė už tai, kad jis kovojo 
prieš negrų vergiją, pareiškė: 
“Viena iš geriausių ir drąsiau
sių žmonių visam kontinente.”

Harriet - Tubman buvo tikrai 
stebėtina moteriškė. Ji gimė 
verge ir ilgai vergavo. Ji pabė
go iš vergijos, bet paskui de- 
vynioliką kartų sugrįžo gimti
nėn vįeton, kad surinkti būrius 
negrų ir išvesti juos iš vergi
jos į laisvę. Jokios pastangos 
ją sugauti ir nužudyti nepavy
ko vergų savininkams.

Kilus Civiliam Karui, Mass, 
valstijos gubernatorius Andrew 

, pašaukė Harriet Tubman į ka
ro lauką. Ji ten ėjo pareigas 
skautės, slaugės ir špiego. Ji 
perėjo priešų linijas ir praneši
nėjo šiaurinės armijos vadams 
padėtį pietinių valstijų armi
jos. Ji organizavo vergus su
kilti prieš savo pavergėjus ir 
pereiti šiaurės pusėn. Nei ka- 
nuolių baubimas, nei mirties 
plačiai iškėsti nasrai jai nebuvo 
baisūs. Ji darbavosi ir kovojo/ 
už laisvę savo žmonių!

Lai šios drąsios kovotojos 
atmintis pasiliks amžina!

Paryžius pamatė tai, ko dar 
nebuvo matęs. Liepos 14 d. vie
nas milionas paryžiečių, po 
Liaudies Fronto vėliava, minė
jo 147 metų sukaktį nuo griu- 

’vimo baisiosios bastilijos. šim
tai tūkstančių maršavo gatvė
mis. šimtai tūkstančių tėmijo 
iš šalygatvių. Visa sostinė siū
bavo. Vieningai ir garsiai Pa
ryžiaus liaudis pareiškė: “Fa
šizmas nepraeis!”

Fašizmas nepraeis Francijo- 
je. Darbininkų klasė apsivie- 
nijo ir užtvėrė fašistams visus 
kelius. Prie darbininkų klasės 
prisidėjo vidurinė klasė—smul
kioji buržuazija. Liaudies Fron
tą palaiko švarioji inteligentija.

Bastilija griuvo 147 metai 
tam atgal. Bastilija nebebus 
atsteigta...

Laukia pasaulis baisios pa
vietrės—tokios, kuri nušluos 
ne milionus, bet šimtus milionų 
žmonių. Visi žino, kad ji arti
nasi.

Bet tai nebus gamtos rykštė. 
Tai nebus nesuvaldoma epide
mija, kurios mokslas negalėtų 
suprasti.

Tai bus paties žmogaus su
tverta pavietrėm Anglijos val
džia jau įsteigė fabrikus ir ža
da kiekvieną žmogų aprūpinti 
maska apsisaugojimui nuo 
pavietrės.

Dabar jau atspėsite, kas 
kia ji bus. Tai bus naujas
ras. Orlaiviai atlėkę ant mies
tų ir kaimų pils skystį, kuris 
nusileidęs žemyn pavirs į viską 
naikinančius gazus!

tos

to- 
ka-

Bet maskos neišgelbės. Gazai 
apnuodys maistą, užnuodys van
denį. Jie bus tokie, kad jų nei 
vėjas negalės nupūsti. Jie gulės 
ant žemės ir naikins žmones.

Bet ta pavietrė nėra neišven
giama. Darbininkai gali pasto
ti jai kelią. Bet ar jie susivie
nys ir susipras?

Bjaurūs ir skandalingi gan
dai eina apie buvusias kumšty
nes Joe Louiso, juodveidžio ir

No. 167 Telephone STagg 2-3878

BADAUJĄS VAIKAS VALGĖ 
MALIAVAS-NUSINUODIJO

HOBOKEN, N. J.—Mirė 
trijų metų vaikutis Donald 
Hastie, alkanų bedarbių sū
nus. Pirmą tyrinėjimą da
rę gydytojai pripažino, kad 
jis mirė nuo išbadėjimo. Bet 
pasirodė ir kita priežastis. 
Nuolat alkdamas, kūdiki? 
graužė maliavas nuo savo 
lovelės ir nuo sienų ir taip 
apsinuodijo švinu.

Iš miestinės pašalpos biu
ro Hastie šeimyna—vyras, 
moteris ir> trys vaikučiai, 
—tegaudavo tik $5.40 kas 
dvi savaites, tai yra po 54 
centus kiekvienam asmeniui 
per savaitę.

Gręsia Karas Kantono 
Su Centraline Chinija

HONGKONG, liepos 16.- 
Pietinės Chinijos savivaldiš- 
ka vyriausybė Kantone pa
skelbė, jog bėgyj 10 dienų 
įsteigs visišką nepriklauso
mybę nuo Centralįnėš Chi
nijos. Kantono vadai gami
na prieš-japonišką' progra
mą.

Chiang Kai-shek^ fašisti
nis diktatorius Ceptralinės 
Chinijos, atsiuntė tris savo 
lėktuvus, kurie skrajodami 
virš Kantono, mėtė lapelius 
su perspėjimais, kad jeigu 
Pietinė Chinija nepasiduos, 
tai galės kilti karas.

NAZIAI-LINDBERGHO 
BIČIULIAI

BERLYNAS. — [Tai Hit
lerio karo orlaivyno' minis- 
teris Goering pakvietė ame
rikietį Lindberghą atsilan
kyti ir apžiūrėti Vokietijos 
orlaivius ir jų fabrikus. 
Lindbergh atvyks ateinantį 
trečiadienį ir, be kitko, at
silankys į nazių sportų 
Olympiadą.

SSRS Piliečiai Išpirko 
Virš 4 Bil. Valstybės Bony

MASKVA. — Per 10 die
nų nuo paskelbimo -4,000,- 
000,000 rublių vertes Sovie
tų naujų valstybės bonų, ne 
tik jie visi buvo išpirkti, bet 
darbininkai ir valstiečiai 
užsirašė dar 227,000,000 ru
blių bonų daugiau. Sovietai 
bonų pinigus naudoja spar
tesniam pramonės plėtoji
mui. r

Schmelingo. vokiečio.’ Louisas 
buvo nugalėtas. Nesenai vienas 
sportininkas “New York Ti
mes” rašė, kad ''tai buvo dar 
viena apgavystė kumštynių pro- 
moterių. Jie pamatė, kad 
Schmelingo laimėjimas atneš 
daugiau dolerių, todėl jis lai
mėjo.

Dabar Louiso sesuo po prie
saika tvirtina, kad prieš pat 
kumštynes kažin kas įčirškė į 
Louiso kairę ranką nuodų ir jį 
sudemoralizavo. Pats Louis to
kio tvirtinimo nedaro.

Amerikoniškas sportas pa
skendęs skandaluose ir purvuo
se.
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TOWNSEND PENSIJŲ PLANO SUVAŽIA
VIME SKEREČIO J AS FAŠISTAI KUNIGAI
SUVAŽIAVIMAS REIKALAUJA PATAISYT ŠALIES 

KONSTITUCIJĄ ĮVEDIMUI $200 PENSIJŲ PER
MĖNESĮ SENIAMS VIRŠ 60 METŲ

CLEVELAND, Ohio. — 
Suvažiavime dr. Townsen
do senatvės pensijų plano 
dalyvauja 
gatų ir sVečių. 
kalauja m 
nesinių pensijų seniams, su
laukusiems 60 metų am
žiaus, bet 
turi ir išleisti visą mėnesio 
pensiją.

Suvažiavimo vadai liepos 
16 d. pakvietė kalbėti fašis- 
tuojantį 
Coughlinąį 
townsendiecius balsuoti už 
Lemkės-Coughlino Union 
Partijos kandidatą į prezi
dentus, kongresmaną Lem-

apie 15,000 dele- 
Planas rei- 

okėti po $200 mė

jie per 30 dienų

katalikų kunigą
J kuris šaukia

15 d. TownsendoLiepos 
suvažiavirhui kalbėjo prote- 
stonų fašistinis kunigas Ge
rald L. Kį Smith, velionio 
senatoriau 
įpėdinis, salva “tvirtų pasi
dalinimo” 
rankoj 
smerkė R 
būk ji pasiduodanti “komu
nistiniams 
kavo už amerikonišką vėlia
vą prieš r.

s Huey Longo

kliubų. Su biblija 
kalbėdamas, jis 
oosevelto valdžią,

bedieviams;” re-

ąudonąją vėliavą,

Karaliaus Šalininkai 
Apleido Ispanų Seimą

MADRID. — 40 fašistų 
atstovų, k; 
kų, visai 
seimą. < 
kairiųjų 
džia slopiu) 
di, “rengiasi įvesti diktatū
rą su socialistų ir komunis-' 
tų parama 
stovai ypa< 
ko nužudytas žymusis jų 
vadas Sotęlo.

araliaus šalinin- 
apleido Ispanijos 

Jie protestavo, kad 
republikonų val- 
a fašistus ir, gir-

” Fašistiniai at-
4 sielojosi, kad li-

Pagyrai dalMussolinio
Lygos Bausmių Atšaukimo

ROMA.
liepos 15 d
nėjo Tautu Lygos ekonomi
nių bausm ių atšaukimą. Tos 
bausmės buvo Italijai uždė
tos pernai 
kaip veiks
karą Ethio-pijoj. Mussolinis 
savo kalbo 
Italija ne 
Ethiopiją.
Ir Tautų L 
baltąsias” 
liavas.

— Italijos fašistai 
, trukšmingai mi-

lapkričio 18 d., 
mas prieš fašistų

j pasigyrė, kad 
tik užkariavo 

bet būk privertė 
■ygos šalis “iškelt 
(pasidavimo) vė-

Ispanų Policija Nukovė 
Penkis Fašistus

ID. — Pasirodo, 
a nušovė ne du, 
fašistus prie ka- 

fašistų minia 
lt demonstraciją, 
vo laidojamas jų

M ADR 
kad policij; 
bet penkis 
pinių, kur 
bandė sukę 
kuomet bu 
vadas J. (laivo Sotelo, ka
raliaus va 
mo šalinin

džios sugrąžini
mas.

ITALAI KERŠYDAMI SUDE
GINĘ 300 ETHIOPŲ

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

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

“už Lincolną ir Jeffersoną 
prieš Leniną ir Staliną.” 
Tas fašisto šmotas pasigyrė 
turįs 6 milionus sekėjų ir 
nažadėjo, kad jie remsią 
Townsendo kandidatus rin
kimuose į šalies kongresą ir 
į valstijų seimus.

Townsend savo kalboj ir
gi kritikavo Roosevelto val
džią, bet švelniai.

Kunigas Smith įkvėpė 
Townsendą praplatint jo 
judėjimą, kad įtrauktų ir 
jaunuolius. Smith gavo dau
giau delnų plojimų ir svei
kinimų negu pats Town
send.

Politiniai tėmytojai
mato, kad fašistas Smith 
toliau sieks pats užvaldyt 
Townsendo pensijų judėji
mą.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, reiklauįančią taip 
pataisvt Jungtinių Valstijų 
konstituciją, idant tas pla
nas būtų teisėtas, kad Au.g- 
ščiausias Teismas negalėtų 
jį nąnaikinti.

Tarp suvažiavimo delega
tų yra daug ligšiolinių de
mokratų ir republikonų po-

nu-

Medžioja Japoną Šnipus 
Šioje Šalyje

WASHINGTON. — Val
džios žvalgybos agenthi jie
ško daugiau šnipų, kurie 
paradvinėja Japonijai ka
riškus Amerikos sekretus. 
Jau patrauktas teisman šios 
šalies karo laivyno buvęs 
leitenantas komandierius J. 
S. Farnsworth, kuris par
davinėjo Japonijai Ameri
kos karo laivyno slaptybes;

Ethiopai Puolą Italus 
Addis Ababoj ir Harare

JIBOUTI. — Pranešama, 
kad ethiopų partizanų ar
mijos artinasi prie 
sostinės Addis Ababos ir 
svetimtaučiai išsislaps 
vo šalių atstovybių pa 
se. Kitas pranešimas 
kad Ethiopai atakuoja ita
lus Harare.

šalies

tę sa- 
talpo- 
sako,

Guayaquil, Ecuadoi 
Svetimtaučių “galvų 
džiotojai” Jivaro ind 
nužudė A. Moseną ir R. Ra- 
viną, baltuosius aukso 
kotojus.

me- 
jonai

jieš-

nkst;

Philadelphia, Pa
Pasikorė Lietuvis

Liepos 13 dieną 
savo namų skiepe pasikorė
Simanas Ramansia^ičius. 
Jis paėjo iš Ringailių so
džiaus, Aukštadvario vai.. 
Trakų apskr. Kol kas to
kio žygio priežastis dar ne
išaiškinta.

Rep.

JIBOUTI, liepos 16.—Ita
lai Addis Ababoj sušaudė 
tris ethiopus, pas kuriuos 
rado ginklų. Pranešama, 
kad jie kiek pirmiau gyvus 
sudeginę 300 ethiopų ir dau
gelį sušaudę už tai, kad 
ethiopų partizanai Wallega 
provincijoj užklupo kelis 
nusileidusius italų lėktuvus 
ir išžudė 18 fašistų lakūnų 
ir du jų vertėjus.

Chicago. — Liepos 16 d. 
skaitlinėmis per 13 dienų 
Amerikoj nuo karščių mirė 
4'000 žmonių.

Mirė Didis SSRS Mok
slo Vyras Karpinski
UDIELNYJ, arti Mask

vos, liepos 15 d. mirė Alek
sandr Petrovič Karpinski, 
prezidentas Sovietų Mokslų 
Akademijos ir narys Sovie
tų Sąjungos Centro Pildan
čiojo Komiteto. Jis ėjo 90- 
tus metus amžiaus. Kar
pinski buvo tarptautiniai 
garsus savo tyrinėjimais ir 
atradimais geologijos ir pa
leontologijos mokslų, srity
se. Jis. sakydavo, kad So
vietų vyriausybė per vienus 
metus daugiau padeda tiem 
mokslam .negu caro 
per desėtkus metų.

Drg. Karpinski 
apie 300 mokslinių
mineralogijos, lithologijos, 
geologijos ir kt. klausimais. 
Jis buvo išrinktas garbės 
direktorium Francijos, Ita
lijos, Šveicarijos ir kitų už
sieninių mokslo akademijų.

Kuomet buvo minima So
vietų Sąjungos 15 metų su
kaktis, drg. Karpinskis su 
kitais mokslininkais pasira
šė atsišaukimą į viso pasau
lio mokslininkus, kad žing- 
sinis žingsniu maršuotų iš
vien siu revoliuciniais dar
bininkais.

valdžia

parašė 
veikalų

KUN. COUGHLIN ŠAU
KIA TOWNSENDIEČIUS 

‘PRIEŠ BROWDERI

CLEVELAND, Ohio, lie
pos 16.—Fašistas katalikų 
kunigas Coughlin atsišaukė 
į Townsendo senių pensijų 
suvažiavimą, kad rinkimuo
se remtų Union Partijos 
kandidatą į prezidentus 
Lemkę prieš Roosevelts, 
Landoną ir Browderį, ko
munistų kandidatą į prezi
dentus. Bet pati Coughlino- 
Lemkės partija ištikro tar
nauja fašistiniam republiko- 
nų kandidatui Landonui. 
^rotestonų fašistas kunigas 
Gerald Smith prižadėjo pa
namą Coughlino - Lemkės 
oartijai. Pats Townsend pa
nsake balsuosiąs už Lemkę.

BERLYNAS. — Koncen- 
tracijos stovyklos ligoninėje 
sunkiai serga Carl von Os
sietzky, vienas iš žymiau
sių kovotojų prieš fašizmą 
Vokietijoj. Jis taipgi yra 
pagarsėjęs kaip militarizmo 
priešas.

Didelis Sovietų Lai
mėjimas Dardanellų 
Perlajos Klausime

NEPAVYKO ANGLIJOS, NAZIŲ, JAPONŲ IR ITALŲ 
PLANAS LAISVAI PRAPLAUKT J JUODĄSIAS MA

RIAS KARUI PRIEŠ SSRS

Extra!
PASIMOJO NUŽUDYT

ANGLIJOS KARALIŲ

LONDON, liepos 16.— 
Laike gvardijos parado, vie
nas vyras iš minios metė 
kokį tai panašų į plytą daik
tą į Anglijos karalių Ed- 
wardą VIII ir taikė šaut iš 
didelio revolverio. Bet kitas 
šalia stovėjęs žmogus išmu
šė jam revolverį iš rankos. 
Mestu daiktu arklys buvo 
taip užgautas, kad piestu 
pasistojo, bet karalius nesu
žeistas ir išsilaikė ant ark
lio.

Pasimojęs ant karaliaus 
gyvybęs asmuo tuojaus su
imtas. Jo vardas dar neskel
biamas.

Darbo Federacijos Va
di; Teisinas Industrinių 

Uniją Darbuotojam
WASHINGTON. — Wm. 

Greeno vadovaujama, Dar
bo Federacijos Pildančioji 
Taryba paskyrė rugpjūčio 
3 d. savo teismą prieš John 
L. Lewisa, Jungtinės Mai- 
nierių Unijos prezidentą, 
prieš Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos valdybą ir prieš vir
šininkus 10 kitų didžių uni
jų-

Šių unijų valdybos bus 
teisiamos už tai. kad jos 
prisidėjo prie Industrinių 
Unijų Komiteto, kuris or
ganizuoja plieno, automobi
lių ir gumos darbininkus j 
industrines unijas. Reakci
ninkai Darbo Federacijos 
vadai grasina suspendavi
mu bei atėmimu čarterio 
tom unijom, kurios laikysis 
Industriniame Komitete.

Del “Laisvės” Pikniko 
Maynard, Mass.

Visiem Apskričių Komite
tam, Gaspadoriam ir Tiem. 
Kurie Turit^ Reikalo su “L” 

Pikniko Pinigais

Būkite visi liepos 18 d., 
šeštadienį, 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Piliečiu Kliube, 
Hudson, Mass. Čia bus pa
daryta galutina saskaita lie
pos 4 d. “Laisvės” pikniko, 
įvykusio Maynarde. Visi 
sueikite laiku, nes darbas 
didelis, o'šilumoj laukti nė
ra geras dalykas. Todėl 
būkime šaukiamu laiku; tai 
visi greitai pasiliuosuosime.

Pikniko Komisija. z

? MONTREUX, Šveicarija. 
—Valstybių konferencijoj
del Dardanellų perlajos, 
tarp Juodųjų ir Vidurže
mio jūrų, Anglija reikalavo, 
kad jeigu pati Turkija bus 
neutralė (nekariaus), tai 
turi laisvai Dardanellais 
praleisti kariaujančių šalių 
laivynus į Juodąsias marias 
ir atgal. Anglijos reikalavi
mas buvo atkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą ir tą reika
lavimą rėmė Vokietija, Ita
lija, ir Japonija.

Sovietų Sąjunga reikala
vo, kad Dardanellų perlaja 
būtų uždaryta visų kariau
jančių šalių laivams apart 
tų valstybių, kurios darys 
karo žingsnius pagal Tautų 
Lygos įstatymus arba pa
gal tarpsavinės pagelbos su
tartis.

Sovietų reikalavimą lie
pos 15 d. parėmė Francijos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos 
įgaliotiniai. "Bet Anglijos 
atstovai dar nenorėjo su 
tuom sutikti. Tuomet prie 
Sovietų reikalavimo pridū
rė pataisymą Francijos de
legatas Paul-Boncour, kad 
Dardanellais būtų pralei
džiami karo laivai tik tų ša
lių, su kuriomis Turkija tu
rės talkos bei apsigynimo 
sutartis. Su šiuo pataisymu, 
pagaliaus, ir Anglijos dele
gacija priėmė Sovietų rei
kalavimą.

Anglija taipgi pasijuto 
priversta atsiimti atgal sa
vo pasiūlymą, kad nebūtų’ 
daroma skirtumo delei pra
plaukime Dardanellais tarp 
tų šalių, kurių žemė priei
na prie Juodųjų marių ir, 
kitų, kurių žemė neprieina i 
prie šių marių. Tuo būdu 
lieka priimtas Sovietų rei
kalavimas, kad karo laivų 
praėjimas Dardanellais bū
tų visai laisvas kraštams 
prieinantiems prie Juodųjų ... 
marių ir suvaržytas nepri
einantiems prie jųjų.

Taigi Sovietai turėsią pil
ną Dardanellų laisvę. Tokia 
laisve galėsianti naudotis ir > 
Francija, kuri turi tarpsa- » 
vinės pagelbos sutarį su 
Sovietais ir artimus ryšius 
su Balkanų valstybėmis, ku
rių žemės prieina prie Juo
dųjų marių.

Dardanellų konferencijos 
nutarimus, tačiaus, dar tu
rės tvirtinti įvairių šalių 
valdžios, kurių delegatai 
dalyvavo toj konferencijoj.

Transjordanijos valdžios 
galva Emir Abdullah sako, 
kad toliau nepajėgsiąs su
laikyt savo valdinių-arabų \ 
nuo įsiveržimo į Palestiną. 
Jie pasinešę padėt Palesti
nos arabams kovoj prieš 
žydus ir už pasiliuosavimą 
nuo Anglijos.

j



Puslapis Antras

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,
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

at

Tautos Dauguma Prieš Fašistus ir 
Mūsų Uždaviniai

Lietuvos fašistai giriasi, kad jie atsto
vauja lietuvių tautą. 1936 metų gegužės 
ir birželio mėnesių rinkimai dar kartą 
.parodė, kad fašistai atstovauja tautos 
mažumą. Didelės Lietuvos liaudies ma
sės yra nusistačiusios prieš fašistus ir 
prieš jų smurto politiką.

24 gegužės buvo rinkimai į Darbo rū
mus. Fašistai tuose rinkimuose tikėjosi 
gaut daug balsų. Tam tikslui atėmė iš 
komunistų ir kitų agitacijos laisvę, iš
braukė iš kandidatų sąrašo beveik visus 
pačių darbininkų išstatytus kandidatus 
ir paliko kandidatais rinkimuose beveik 
išimtinai fašistus. Darbininkų didelė 
dauguma į tokius smurto rinkimus atsa
kė boikotu. O iš tų, kurie ėjo balsuot, 
žymi dalis balsavo už opozicijos kandi
datus. Viso rinkimuose dalyvavo ne 
daugiau 17% tų, kurie naudojosi rinki
mų teise. Dauguma balsuotojų padavė 
tuščias korčiukes. Visi išrinktieji gavo 
ne daugiau 7% visų balsų; fašistų kan
didatai surinko kokius 5%. Ir tai nepai
sant į smurtą ir grasinimus. Vadinas, 
apie 95% miesto darbininkų ir tarnau- < 
tojų nepritarė fašistams. Jų žymi dalis 
pritarė komunistams.

Fašistai iš rinkimų į Darbo rūmus iš
ėjo pilnais bankrotais. Fašistai, pralai
mėję rinkimus j Darbo rūmus, su dides
ne energija ėmė ruoštis rinkimams į fa
šistinį seimą. Kandidatais į seimą buvo 
išstatyti išimtinai fašistai, tame skaičiuj 
ir 2 žydai fašistai. Tuo būdu, fašistai 
užtikrino sau “šimtaprocentinį” laimėji
mą, kad seimas būtų išimtinai iš fašistų.

Ne tik komunistai, bet taipogi ir so
cialdemokratai, liaudininkai ir kademai 
nesinaudojo teise statyt savo kandidatus. 
Komunistai, o paskui juos socialdemokra
tai, liaudininkai ir kademai paskelbė boi
kotą rinkimams į seimą. Vienok, ne vi
si vienodai boikotavo. Kuomet komunis
tai leido priešrinkiminius lapelius, ruošė 
protesto mitingus ir visur kvietė nebal
suot už fašistinius kandidatus, šaukė 
boikotuot rinkimus į fašistinį seimą, šau
kė kovot del Steigiamojo Seimo, išrinkto 
visuotinu, lygiu, tiesioginiu, slaptu ir 
proporcionaliu balsavimu,— liaudininkų 
ir kademų spauda talpino fašistų teikia
mus straipsnius,, garbinančius fašistinį 
seimą. Tuo būdu liaudininkų ir kademų 
spauda klaidino savo šalininkus ir fak- 
tinai dirbo tautininkų fašistų naudai.

Fašistai iš savo pusės pavartojo visokį 
smurtą. Grasino visiems darbininkams 
ir tarnautojams, kad jie bus atstatyti 
nuo darbo, jei nedalyvaus rinkimuose. 
Grąsino ir valstiečiams, jei nedalyvaus. 
Kontrolei, kas dalyvauja, kas nedalyvau
ja, įvedė pažymėjimus pasuose. Pas ką 
nebus pažymėjimo pase, kad jis dalyva
vo rinkimuose, tam bus bloga. Fašistų 
agentai ėjo per butus ir grasinimais va- 

*rė balsuot. Gatvėse vežiojo plakatus su 
parašais, kad kas nebalsuos, tas tautos 
priešas. Be to fašistai pavartojo viso
kias falsifikacijas. Pavyzdžiui, balsuot 
galėjo ne tik tie, kas turėjo pakvietimus, 
bet ir be pakvietimų. Balsuot galėjo 
vienas už kitą. Balsuotojai galėjo mest 
ir daugiau kaip reikia korčiukių. Be to 
pasamdyti agentai papildydavo urnas 
savo “balsais.”

Ir nepaisant į smurtą ir visokias fal
sifikacijas oficialiais daviniais rinki
muose dalyvavo tik 68% rinkikų. Va
dinas, apie trečdalis nedalyvavo. Vie
nok tai oficialūs daviniai. Ištikrųjų, vei
kiausiai, dalyvavo ne daugiau 50%. Iš 
tų, ką dalyvavo, ne visi balsavo už fa
šistus. Daugelis metė tuščias korčiukes, 
kad tik turėt pažymėjimą pase apie da
lyvavimą, kiti mėtė visokius raščiukus 
arba balsavo už “Lietuvos Aido” Mel- 
chiorą.

lis tuščių
Ištikrų-

Oficialiais fašistiniais davini 
korčiukių buvo paduota 7-8% 
jų gi tuščių buvo paduota daug daugiau. 
Vienur, apie 20% ir daugiau,. 
40-50%. Jei sudėsim tuščias 
su visais nebalsavusiais, tai fa 

kitur dagi 
korčiukes 
ktinai rin

kimuose nedalyvavo daugiau 50%. Jei 
dar paimsim augščiau minėtas falsifika
cijas, tai faktinai rinkimuose už fašistų 
kandidatus balsavo ne daugiau 30%. Iš 
tų 30% daugiau pusės balsavo vien iš

'o. IŠ
o vien iš

s, parem- 
Gavo net

būtų pasi
statyt sa-

baimės arba fašistų apgauti.
Tai toks fašistų laimėj ima 

tas smurtu ir grasinimais. 
30%!

Jei rinkimų metu rinkikai 
naudoję bęnt mažiausia laisve 
vo kandidatus į seimą ir agitubt už savo 
kandidatus, tai fašistai, veikiausiai, ne
būtų surinkę ir 10-15%.

Mes, komunistai, dar iki se 
mų pasakėjn, kad fašistinis sei 
tautos atstovybė, jis neatstova 
liaudies, jis atstovaus išimtinai fašistus, 
—tuos aršiausius Lietuvos liaudies prie-

Rinkimų pasekmės tai patvirtino, 
inktas fa- 
atstovybė,

mo rinki
mas nebus 
us plačios

sus.
9 ir 10 birželio rinkimuose išr 
šistinis seimas —tai ne tautos „ . 
tai tik, fašistų pildomasis komitetas.

Plačioji Lietuvos liaudis f aš: stinio sei
mo nepripažįsta, ir toliau ji tęs kovą del 
Steigiamojo Seimo, išrinkto demokrati
niais pamatais.

Kad sėkmingiau eitų kova d 
mojo Seimo, Lietuvos Komuni 
ja ir jos Centro Komitetas š 
čias liaudies mases ir visas slabtas ir vie
šas organizacijas, nusistačiusias prieš 
fašistus, sudaryt platų frontą
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ei Steigia- 
stų Parti- 
aukia pla-

Mes, ko-

sudarytas 
fašistus.

kovotojų 
prieš fašizmą. Plačioms masėms, susi- 
spietus ir sudarius platų liaudies fron
tą, lengviau bus nuverst fašistų valdžią 
ir sušaukt'Steigiamąjį Seimą, 
munistai, ir visi mūsų šalinibkai viską 
tur daryt, kad greičiau būtų 
liaudies frontas kovai prieš 
Mes, komunistai, tą liaudies frontą rem- 
sim visomis mūsų jėgomis, kad per liau
dies frontą skubiau eit prie fašistų val
džios nuvertimo.

1935 metų ir 1936 metų įvyk: 
kad Lietuvoj yra pakankamai 
nuvertimui. Vienok, tos jėgos dar iš
blaškytos, dar nesuglaustos. pernai me
tais, valstiečių streikuos, buvo 
kokios didelės priešfašistinės jėgos glūdi 
kaime. Tuo tarpu pernai su ji 

ai parodė, 
jėgų tam

parodyta,

j ido tik ne
didelė Lietuvos kaimo dalis. <įlei išsisiū
buos piktesnės valstiečių masės, tai kas 
bepajėgs jas suturėt? Vadinas, mūsų 

kaime, iš- 
ivos kam- 
lįečių ma- 

įtraukt į.
ų ir prieš 
platesnius

rieš fašiz-

nimas fa-

tojo į pla- 
vietų dar- 
treikų, to

te tu va dar 
Fašistai gyrėsi, kad 

istų kandi- 
ir darbi- 

ties dienų 
uno darbi-

uždavinis plačiau išplėšt darbą 
plėšt mūsų darbą visuos Lieti, 
puoš, kad vis platesnes kain 
sės, darbininkus ir valstiečius, 
kovą del kasdieninių jų reika] 
fašizmą. Reikia organizuot 
ir siauresnius kaimo darbininkų ir vals
tiečių išstojimus kovoj del didesnių algų, 
prieš sunkius mokesčius, prieš licitaci- 
jas, del pašalpų kaimo bedarbiams ir 
valstiečiams, del laisvės organizuotis, 
prieš fašistų valdžios agentų sauvalę, 
prieš fašistų valdžią. Jei nęįtrauksim 
plačias kaimo mases į kovą p 
mą, tai.fašistų valdžios nenuversim. Kad 
galima įtraukt, rodo 1935 me ;ų valstie
čių streikai. O įtraukt galima, nes kai
me smarkiai auga nepasitenki 
šistų valdžios sauvale.

Šiemet, birželio mėnesyj, išs 
čia'kovą didelės Kauno ir kitų 
bininkų mases. Tokių plačių s 
kių didelių demonstracijų Li 
nebuvo mačius. ” _
Kaune irįddtose vietose už faši 
datus į Seimą plačiai balsavo 
ninHai. Nepraslinko ir dešim 
nuo rinkimų į seimą, kaip Ka 
ninkai subalsavo kitu būdu. Birželio 17- 
18 dienose Kauno darbininkai balsavo 
prieš fašizmą milžiniškomis demonstra
cijomis, kurios apėmė iki 20 pūkštančių 
darbininkų, jie balsavo visuotiųu streiku, 
kuris apėmė visas Kauno įmo 
tuves, autobusus, visokias įstaigas. Jie 
balsavo prieš fašistų valdžią, p 
tinį smurtą, jie reikalavo paleist fašistinį 
seimą, fašistinius Darbo Rūmv 

‘tines ligoniu kasų tarybas. Ji 
Komunistų Partiją, kuri stbv: 
liaudies kovos priešakyj del d 
laisvės,—kovos del demokratin 
ir laimingos Lietuvos.

Mūsų pareiga plačiau išplėšt darbą 
visuos Lietuvos miestuos, kad dar plates
nes darbininkų mases įtraukt 
didesnių»algų, del pašalpų be< 
del laisvių organizuotis, del c 
niai išrinkto Steigiamojo Sei 
fašizmą. Mūsų pareiga išplėsi; darbą ir • . ’ • . 

nes, krau-

rieš fašis-

s ir fašis- 
e sveikino 

Lietuvos 
nonos, del 
lės, laisvos

kovą del 
dariniams, 
emokrati- 
mo, prieš

tarp gelžkeliecių, kad jie kovotų petys 
į petį su Kauno ir kitų vietų darbinin
kais.

Vienok mes pajėgsim išpildyt šias savo 
pareigas tik tuomet, jei su$tiprinsim sa
vo partines jėgas ir pakelsim jų veiklu
mą. Mūsų pareiga sustiprint visas mū
sų partines organizacijas, fampriau su- 
rišt jas su darbo masėmis ir vado vau t 
tų masių kovai. Mūsų pareiga sustip
rint mūsų partinį aktyvą, pakelt jo poli
tinį laipsnį, kad kiekviena partinė orga
nizacija pati vietoj sugebėtų orientuotis 
įvykiuos ir sugebėtų praktiškai vykdyt 
partijos liniją.

Ir 1935 m. valstiečių streikai ir 1936 
m. birželio mėn. Kauno ir kitų miestų 
darbininkų išstojimai reikalaute reika
lauja iš mūsų labiau įtempto darbo, di
desnio revoliucinio pasirįžimo, didesnio 
sugebėjimo mūsų darbe ir vadovavime

ra- 
ki-

I BOSTONO ŽINIOS
L-.... ............. i —1 VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS ;....... .... ..........

SLA 43 Kuopoje

Liepos 8 čia įvyko šios kuo
pos mėnesinis susirinkimas.

Apart eilinių kuopos reika
lų, svarbiausiu punktu buvo 
atstovų raportai iš SLA seimo.

Pas mus, paprastai, siun
čiamas vienas apmokamas at
stovas, kuriuo jau per meti, 
eilę sandariečiaį renkasi Jur
gį Dragašių, pasižymėjusį sa
vo nerimtu atkaklumu.

Šiemet mūsų kuopos atsto
vu buvo irgi Dragašius. Taig 
jo ir raportas buvo svarbiau
sias. Kiti, savanoriai delega
tai, kaip adv. Kalinauskas, 
galėjo ir namie sėdėti (jų ir 
sėdėjo dauguma namie, nors 
apsiėmė važiuoti ir mandatus 
iš kuopos išsiprašė; bet jie tą 
skyiną daro tik tam, kad už
pildžius delegatų skaičių ir 
neįsileidus jieiųs nepatinka
mų žmonių).

Dragašius saVp raportą pra
dėjo labai iškilmingai, pa
reikšdamas, kad tokiam atstok 
vui, kaip <įis, .piketų turėti 
sekretorius (!) ,ir jis tokį tu
rėjęs, tik anas nieko neužra
šęs iš seimo eigos (matyt, kiek 
atstovas, tiek ir jo sekretorius 
moka rašyti).

Toliau p. Dragašius savo! 
“raporte” pradėjo šmeižti 
prez. F. J. Bagočių ir kitus ne 
jo plauko žmones. čia jau 
Dragašius kai ką išvedė iš

KORESPONDENTŲ
kantrybės ir vienas narys at
sistojęs pareiškė: “Mes no
rim raporto, o ne pasakų.” O 
Kerdiejus, kuris tų Draga- 
šiaus blofų su šypsą ir pasiten- 
k i n i m u k 1 a u sėsi, suriko : 
“Mes norim girdėti. Vot kokį 
prezidentą mes turim!” Ir 
vo kilę diskusijos viduryj 
porto, vienok nuraminta.

Dragašiui buvo geri tik 
niko, Vitaičio ir kitų jo plauko 
žmonės. Bet juos, girdi, socia
listai norėję atmesti.

Dar išdavė raportą adv. 
Kalinauskas ir St. Mockus. 
Pirmasis kalbėjo trumpai, tik 
pareiškė, kad jie kai ką atsie
kė.

Mockus kalbėjo diplomatiš
kai ir rimčiau, negu iš jo gali
ma būtų buvę tikėtis penketą 
metų atgal. Pild. Taryboj jis 
daug pramoko rimtumo.

Iš visų raportų aiškiai ma
tosi nusivilimas. Tas karinga
sis “Sargybos Bokštas”, tauti- 
ninkam-fašistam nieko neiška- 
riavo.

biu 
ra-

Vi-

Pčbe.

Teismas Vyžų Nepina
South'Bostone vienas jaunas 

lietuvis buvo teismo nubaustas 
pasimokčti $25 už greitą va
žiavimą. Teisėjas jam pasky
rė tam tikrą laikotarpį baus
mę sumokėti, bet nubaustasis 
nemokėjo. Sako, aš nemokėsiu,
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Jo (Liberty League) vėliava.
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liaudies kovai. Mūsų partija tur sulau
žyt ligšiol esančias per siauras veikimo 
ribas ir išstot ant plačios arenos, kaip 
partija, kuri rūpinasi visos liaudies rei
kalais, kuriai rūpi visą tautą paliuosuot 
nuo fašistinio jungo ir padaryt Lietuvą 
laisva ir laiminga šalim, kurioj duona 
bus aprūpinta visiems žmonėms.

Lietuvos liaudis vis plačiau stoja į ko
vą prieš fašistų diktatūrą, del demokrati
nės, laisvos Lietuvos. Mūsų pareiga 
plėšt ir gilint tą kovą. Mūsų pareiga 
kelt pasitikėjimą masėse savo jėgomis, 
nes be to pasitikėjimo negal būt laimėji
mą nešančios kovos. Mūsų pareiga or
ganizuot Lietuvos liaudį, kad lengviau 
būtų atsikratyt nuo fašistų jungo.

Jei mes visi kaip vienas atsidavusiai 
dirbsim, mes pasieksim savo tikslą ir pa- 
liuosuosim Lietuvą nuo fašistinio jungo.

Z. Angarietis.

?

Bostono organizacijų — Lietu
vių Piliečių Kliubo, ALDLD 2 
kp., LDS 62 kp., jaunimo kp. 
ir South Bostono Laisvės Cho
ro. Bus gera orkestrą, dainuos 
choras, ir bus įvairūs žaislai. 
Bušai išeis 11 vai. ryte, nuo 
376 Broadway. Visi dalyvau
ki!.

So. Boston, Mass
šios savaitės radio progra

mas bus sekantis:
1. —Trijų Buinių orkestrą iš 

Bostono.
2. —Marijona Kaskevičiūtė, 

dainininkė iš Lawrenco.
3. —Seserys Kaskevičiutės iš 

Lawrenco padainuos duetus.
4. —Longin Buinis, Jr. 

Cambridge pagriež smuiką 
lo.

Prašome užsistatyt savo 
dijus WHDH stoties (830
locycles) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį. Prašome neužmir
šti parašyt laišką ar atvirutę 
pranešdami, kaip patiko pro
gramas arba jei norite kokias 
dainas ar muziką išgirst.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

iš 
so-

nes tai per didelė bausmė. Ki
ti, esą, tapo nubausti tik po 
$5, o man net $25 uždėjo. 
Draugai jį perspėjo, kad teis
mas vyžų nepina ir patarė ge
riau pasimokėti. Jaunuolis ne
klausė ir todėl tapo pasiųstas 
į Briedžių Salą bausmę ata- 
dirbti, gaunant po 50c į dieną. 
Tas reiškia 50 dienų nelaisvės. 
Geras vyrukas—gaila, bet at
eityje jis jau daugiau žinos.

ŠYPSENOS

Kas Aukavo Piknikui Valgius
4-tą 
val-

Laisvės piknikui liepos 
iš South Bostono aukoti 
giai buvo nuo šių ypatų:

E. Fremontienė, A. Kvet- 
kauskienė, P. Antanukas, S. 
Šukienė, K. Barčienė, F. Ro
dis, V. Norbutienė, G. Švelnis, 
V. Kvetkas ir P. Žukauskienė.

Jiem priklauso širdinga pa
dėka už tai, ypač draugei An
tanukas, kuri daug aukavo ir 
pasidarbavo del šio pikniko. 
Taipgi nepamirškime čionai 
paminėtų biznierių — reikalui 
esant privalom juos paremti 
bižniškai, nes jie to pilnai už
sitarnauja.

Nelemtas Vardas.
Viename teatre rengėsi 

vaidinti naują juokažaislį, 
kuriam vardas duota “Ug
nis ir Vanduo.”

“Aš jau dabar galiu pra
našauti šio vaidinimo liki
mą,” pastebėjo teatro me
nedžeris.

“Kokis gi tas likimas 
bus?” — rūpestingai klau
sė vaidinimo autorius.

“Kokis likimas! O ką gi 
ugnis ir vanduo susitikę pa
daro, jeigu ne šnypštimą?”

Penkių Organizacijų Piknikas
Liepbs 19 d. Bridge wateri o 

Grange parke, įvyksta bend
ras piknikas penkių South

O Kiek Jis Nežino!
Par davėjas (aukcione - 

varžytinėse): “Kiek gi siū
lysite už šią puikią Rober
to Burnso statulą?”

Baisa iš būrio: “Tai nėra 
Burnsas, tai Shakespea- 
re’as.”

Pardavėjas: “Well, 
čiai, pastaba vietoj, 
parodo, kiek menkai 
žinau bibliją.”

vyru- 
Tas 

aš te-

šviesos Užtenkamai
“Ar jūsų sūnus ganėtinai 

apsišvietęs?”
“Turėtų būt apsišvietęs. 

Jis, kaip sakoma, degina 
žvakę iš abiejų galų...”

Oisterio “Filosofija”
Ateitis tai vien apsireng- 

dinėjimas ir nusirengdinėji- 
mas, skutimąsis ir valgy
mas, ir taip toliau, ir vėl tas 
pats; ateitis dabar mane 
jau neinteresuoja.

Surinko Juodvarnis.

Mussolini Atšaukia iš 
Libijos 40,000 Karią

ROMA. — Kadangi Ang
lija atšaukia didelę daugu
mą savo karo laivų iš Vi
duržemio jūros, Italijos pa
šonėj, tai Mussolinis ištrau
kia 40,000 savo kareivių iš 
Libijos, kuri rubežiuojasi su 
Anglijos valdomu Aigiptu. 
Tie kareiviai bus sustatyti 
palei sieną tarp Italijos ir 
Franci jos. Bet Libijoj dar 
pasiliks apie 20,000 Mussoli- 
nio kareivių su Šimtu kari
nių lėktuvų ir kitokiais gin
klais. , t
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Bendras Kovos už 
Taiką Frontas

G. DIMITROVAS
Niekados dar nuo 1914 

metų laikų pasaulinio karo 
pavojus nebuvo toks didelis, 
kaip dabar. Ir niekados ne
buvo taip didelio reikalin
gumo mobilizuot visas jė
gas, kad neprileist šitos ne
laimės, gręsiančios visai 
žmonijai. Bet dėlto reikia 
visų pirma išsiaiškinti sau, 
iš kur pavojus ateina, kas 
yra jo nebėjai, kokias šalis 
jie rengiasi užklupti.

Neteisinga būtų manyt, 
kad besiartinantis karas 
gręsia tiktai Sovietų Sąjun
gai arba bent pirmoje eilėje 
jai. Juk faktas kad Hitle
rio armijai užėmus Reino 
sritį, susidaro tiesioginis 
pavojus Francūzijai, Belgi
jai ir kitoms Europos ša
lims. Taipgi faktas, kad 
artimiausieji Hitlerio užka
riavimų planai nukreipti už
grobimui teritorijų kaimy
ninėse valstybėse, kur yra 
vokiečių gyventojų.

Jeigu Hitleris šiandien 
kalba apie “Vokietijos suve
renitetą,” tai rytoj jis kal
bės apie “visų vokiečių su
verenitetą.” Po šiuo obal- 
siu jis mėgins įvykdyt Aus
trijos aneksiją, sunaikint 
Čechoslovakiją, kaip savi
stovią valstybę, užimt Al- 
zase-Lotaringiją, Danzigą, 
pietinę Danijos dali, Klai
pėdą ir t.t. Ir tai pilnai su

prantama: Vokietijos fašiz
mui daug lengviau pirmiau 
pasiųsti armiją kaimyninių 
valstybių teritorijos užgro
bimui po ‘tautinio visų vo
kiečių susivienijimo” obal- 
siu ir tik vėliau—į karą 
prieš galingą Sovietų šalį. 
Vokietijos fašizmas, stip- 
rindamasis prie Reino, gra
so taip pat ir Lenkijos liau
dies nepriklausomybei, ne
žiūrint to, kad dabartiniai 
Lenkijos valdovai yra jo 
sąjungininkai.

Kaslink Tolimųjų Rytų, 
tai nėra abejonės,' kad tie
sioginis smūgis nukreiptas 
nrieš Chinijos liaudį, nors 
fašistiniai Japonijos kari
niai sluogsniai ruošia karą 
prieš Sovietų sąjungą ir 
šiam atvejui yra susitarę su 
Berlynu.

Japonija jau užėmė Man- 
džuriją ir dabar vieną po ki
tos grobias Chinijos provin
cijas. Be to, Japonijos im
perializmas stengiasi pa
vergt visas Azijos tautas, 
tame skaičiuj ir Indiją, už
grobt Filipinus ir Australi
ją. Jis ruošiasi sprendžia
moms grumtynėms su Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis ir Didžiąją Britanija.

Reiškia, aišku, kad Vaka
rų tautos padarytu pražū
tingą klaidą, jeigu jos leistu 
užmigdyti save iliuzija, kad

fašistiniai
Europoj
Rytuose

Ypatingai Vokietijos kai
myninių šalių tautoms yra 
ko rimtai pagalvoti del sayo 
nepriklausomybės ir laisvės 
gynimo.

Svarbia
nių karų priežastis, kaip ži
noma, y re, pačiam kapitaliz
me, jo grobikiškuose sieki
muose.
konkrečiose tarptautinėse 
sąlygose
ro kurstytoju yra fašizmas 
—šitas la 
ir karingi
gų šarvuotas kumštis.

Karo pavojus todėl liko 
toks tiesi
kad Vokietijos fašizmui lai
ku nebuv
prieiti prie valdžios. Atsie
kęs viešpątavimo per vidu- 

prieš savo šalies 
mases, fašizmas 
į tiesioginį karo

karo kurstytojai 
ir Tolimuosiuose 
joms negręsia.

pagalvoti del sayo

usia imperialisti-

Bet dabartinėse

besiartinančio ka-

biausiai agresingų 
i imperializmo jė-

oginiai gręsiantis,

o užkirstas kelias

jinį karą
liaudies
peraugo
pavojų višo pasaulio šalims.
Pavergęs
karo žibi

savo liaudį, jis su 
ntu rankose eina 
s tautas.
pavojus ypatingai 
dar ir todėl, kad

Karo 
padidėjo 
fašistiniajn agresoriui susi
darė padėtis, kada jis palie
ka nebaudžiamas.
Vokietijos fašizmo pasiruo
šimas (visuotinos karo prie
volės įvedimas, ginklavima- 
sis ore ir 
damas ka 
tybėms s 
pro pirštus ir tiesioginiai 
remiant valdantiems Angli
jos sluogsniams. Tautų są
jungos pasyvumas ir svyra
vimai Japonijos puolimo

Karinis

■ jūrose) buvo ve- 
pitalistinėms vals- 
istemačiai žiūrint

prieš Chiniją ir Italijos ag
resijos Abisinijoj atvejais 
kurstė agresoriaus akiplė
šiškumą.

Bet visų pirma ir visų la
biausiai Vokietijos fašizmo 
ir Japonijos karinių slougs- 
nių agresingumo augimas 
yra pasekmė to, kad tarp
tautiniam proletariatui ne
pasisekė vieningai išstot ap
siginklavus m i 1 žiniškomis 
savo jėgomis, sutelkt aplink 
save visus darbo žmones ir 
visus taikos draugus į ga
lingą frontą prieš karą. Dar 
nesulaužytas Socialistų In
ternacionalo ir Amšterda- 
mo profsąjungų susivieniji
mo reakcinių vadų dalies 
pasipriešinimas bend ram 
kovos frontui. O šitų reak
cinių lyderių, kurie I remia 
imperialistinę savo buržua
zijos politiką, atsisakymas 
nuo bendrų savistovių pro
letariato veiksmų prieš ka
rą, migdymas masių iliuzi
jomis, kad Tautų sąjunga 
padarysianti visa, kas rei
kia, kad išlaikyti taiką, kliu
dė proletariato kovai prieš 
karą ir paralyžiavo jo spau
dimą į kapitalistines valsty
bes.

Greta atvrų reakcinių ly
derių, kurie ardo tarptauti
nio proletariato bendrą vei
kimą ginant taiką, išstoja ir 
“kairieji” frazių svaidyto- 
jai, kurie skelbia fątalisti- 
nes pažiūras, kad karas ne
išvengiamas ir taikos išlai
kymas negalimas. Kadangi 
pagrindinė karo priežastis 
—kapitalizmas, tai, į girdi, 
kol jis gyvuoja, karo išvengt 
negalima, ir kovoti už tai-
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Lietuviu Darže už Lakewood Ežero, Chestnut Hill Road., Waterbury, Conn.

Prasidės 11:30 vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c.

Laisvės choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus programos išpildyme.

PROGRAMA
1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šalinaitės, pirmą kartą Conn, valst.
2. Hartfordo Laisvės choras po vadovyste B. Ramoškiutės.
3. New Haveno Dainos choras po vadovyste J. Latvis.

' 4. Waterburio Vilijos' choras, po vadovystę C. Strižausko.
5. Kalbėtojai iš Meno Centro iš Brooklyn
6. Merrymakers Orkestrą grieš per visą ieną lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Lietuvių Daržas randasi prie Lakewood ežero. Važiuokite N. Main Street iki Lakewood ir imkite 
Chestnut Hill Road, ir rasite pikniko vietą.

Visus kviečia Rengėjai.

kos išlaikymą yra beviltiš
ka ir beprasmiška. Toki 
žmonės—^tai surambėję dok
trinieriai, jeigu ne tiesiai 
šarlatanai. Jie visur mato 
siaučiančias karo jėgas, bet 
visiškai nepastebi galingų 
taikos faktorių.

Sovietų sąjunga— laimė
jusio proletariato šalis — 
su savo nuoseklia ir griež
ta taikos politika yra tokis 
taikos faktorius. Kitas tai
kos faktorius — kapitalisti
nių šalių proletariatas. — 
Tai — vedančios jėgos, gi
nant taiką nuo karo kursty
tojų. Už taikos išlaikymą 
stovi taip pat valstiečių ma
sės, visi darbo žmonės, pla
čiausios liaudies masės viso
se kapitalistinėse šalyse. Ei
lė kapitalistinių valstybių 
dabar suinteresuotos išlai
kyt taiką. Ir šalyse, kur 
viešpatauja fašizmas, lygiai 
kaip ir tose, kurių valdovai 
pataikauja naujos skerdy
nės kurstytojams, liaudis 
nenori karo.

Frazes svaidantieji dok
trinieriai pavyzdžiui iš Ne
priklausomos d a r b įninku 
partijos Anglijoj, padėtį 
vaizduoja taip, kad karo ir 
taikos klausimas priklausąs 
tiktai nuo kapitalistinių vy
riausybių. Taip, tas būtų 
taip, jeigu liaudies masės 
loštų paprastų “pieškių” ro
lę vyriausybių rankose ir 
nekovotų už taikos išlaiky
mą prieš savo vyriausybių 
norą. Bet tame gi ir daly
kas, kad pažiūra į liaudies 
mases, kaip į marionetes 
vyriausybės rankose, iš pa
grindų neteisinga. Jeigu 
tos masės, be kurių karo 
vesti negalima, griežtai ir 
laiku išstos prieš vyriausy
bių kariškus sumanymus, 
jos galės priversti jas atsi
sakyt nuo karo ir pataikavi
mo karo suokalbininkams. 
Visas reikalas tame, kad 
laiku organizuot liaudies 
kovą už taikos išlaikymą ir 
vesti ją kasdieną ir kiekvie
noj vietoj prieš fašistinius 
karo kurstytojus ir jų pa- 
gelbininkus.

Reikalingas toks bendras 
taikos frohtas, kuris apim
tų ne tiktai darbininkų kle- 
są, valstiečius, darbo inteli
gentiją ir kitus darbo žmo
nes, bet ir pavergtas tautas 
ir tu šalių tautas, kurių ne
priklausomybei grasina ka
ro kurstytojai. Reikalingas 
taikos frontas, apimantis 
visas pasaulio dalis nuo To
kio iki Londono, nuo New 
Yorko iki Berlyno, vienin
gai išstojantis prieš karo 
kurstytojus, prieš Vokieti
jos fašizmą Europoj, prieš 
Japonijos karinius sluogs- 
nius Tolimuose Rytuose. Ir 
šis taikos frontas taps ga
lingas ir nenugalimas, jeigu 
jisai išstos su praktiškais 
masiniais veiksmais, neap- 
sirubežiuodamas protestais, 
rezoliucijomis ir deklaraci
jomis.
Ekonominėmis ir politinė

mis priemonėmis karo kur
stytojus reikia pastatyti 
tiesiog į apgulos stovį. Rei
kia taip juos pri-spausti, 
kad jiems butų pertrumpos 
rankos savo nusikalsta
miems sumanymams įvyk- 
dinti. Žemės rutulį reikia 
apjuosti tokiu taikos drau
gų organizacijų tinklu, to
kiu galingu internacionali
nio sulidarumo judėjimu, 
tokiomis reikšmingomis 
vieningos tarptautinio pro
letariato politikos priemo
nėmis taikos išlaikyrho in
teresuos, kad sukaustyti 
piktadariškas karo kursty
tojų rankas.

Fašistiniam agres oriui 
reikia duoti stipriai pajust, 
kad kiekvieną jo žingsnį

budriai seka milijonai ir 
kad bet koks jo mėginimas 
užpult kitas tautas susi
durs su griežtu proletariato 
ir viso pasaulio darbo žmo
nių pasipriešinimu.

Tiktai proletariatas, su
vienydamas savo eiles, gali 
tapti tokio taikos fronto or
ganizatorium, būti vedančia 
jo jėga, jo nugarkauliu. Ši
tame dabar ir yra centra- 
linis viso pasaulio proleta
riato uždavinys. Nuo jo 
sėkmingo išrišimo priklau
so taip pat ir kovos prieš 
patį fašizmą pasisekimas.

II
Maža norėt taikos. Rei

kia kovot už taiką. Visiš
kai nepakanka vesti bendra 
propaganda prieš karą. 
Propaganda prieš karą 
“bendrai” neikiek nekliudo 
sąmokslininkams, s ė d i n - 
tiems Berlyne arba Tokio, 
dirbti savo niekšišką dar
bą; jie butų labai patenkin
ti, jei darbininkų klesa nei
tų toliau tokios bendros pro
pagandos.

Sėkminga kova už taikos 
išlaikymą reikalauja, kad 
proletariato ir plačiųjų 
liaudies masių bendri veik
smai būtinai butų nukreipti 
prieš konkrečius karo nešė
jus ir prieš tas jėgas šalies 
viduj, kurios tiesioginiai ar 
netiesioginiai jiems padeda. 
Išeinant iš šito ypatingai 
svarbu kiekvienoj šalyj iš
dirbti konkrečia taktikos 
liniją kovoj už taikos išlai
kymą.

Šalyse, kur prie valdžios 
fašizmas, darbininkų klesa, 
kovos prieš fašistinę dikta
tūrą centre statydama šovi
nistinės demagogijos ir ka
ro ruošimo nukaukavima, 
vienija visas jėgas, kad iš
vengti katastrofos, į kurią 
fašizmas rengiasi įstumti 
liaudį. Kovodamas prieš fa
šistų valdžia ir jo karinę 
agresiją, Vokietijos, Italijos 
ir kitų fašistinių šalių pro
letariatas ir plačios liaudies 
masės veikia ne tiktai del 
savo išsigelbėjimo, bet ir 
gindamos taikos, visų tautų, 
visos žmonijos reikalus.

Ypač svarbus darbininkų 
klesos taktikos klausimas, 
atskirai paėmus, tose šaly
se, kurioms tiesioginiai grę
sia užnuolimas, dabar yra 
atsinešimas prie vyriausy
bės užsienio ,politikos ir 
prie šalies gynimo. Darbi
ninkų klesai ir visiems dar
bo žmonėms anaiptol ne vis- 
viena, kokią užsienio politi

ką vyriausybė veda fašisti
nių taikos priešų atžvilgiu, 
ar padeda ta politika kolek
tyviniam saugumui, ar kliu
do jam; ar globoja (vyriau
sybė fašistinio agresoriaus 
agentus, ar imasi prieš juos 
efektyvių priemonių; kaip 
apsaugojami gyve n t o j a i 
nuo karo baisenybių ir tt.

Abejingai žiūrėti į šalies 
gynimo klausimus, atiduoti 
juos nekontroliuojamon 
buržuazinės vyriausybės ži
nion — tokia pozicija jokiu 
būdu nepadeda taikos gy
nimo reikalui. Neatsitikti
nai valdančios buržuazijos 
viršūnės šitą sritį visuomet 
skaitė savo monopolija, žiū
rėję kaip į savo rūšies 
“šventenybę”. Šitai buržua
zijos monopolijai kartą ant 
visados reikia padaryti ga
las.

Proletariatas negali ap
sieiti be savo savarankios 
politikos šiuose klausimuo
se. Nei prie jokių sąlygų, 
neprileisdama nuslydimo į 
buržuazijos pozicijas, pro
letariato partija privalo ak
tyviai kištis 4 užsienio poli
tiką ir į šalies apsaugos 
klausimų sritį su savo plat
forma, su savo reikalavi
mais.

Būdama atsidavusi savo 
liaudies ir savo šalies akty-

4-tam pus]p.)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant .kaštą. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 
’T mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

CAMP HYGIOLOGY
Z

VEGETERI0N1ŠKA SVEIKATOS KEMPE
Žaidimas ir valgis, tai jūsą kelias į sveikatą 

Tennis, Base-Ball, maudynės, laiveliais važinėjimasis ir tt., 
fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.

Vieta prie Hudson upės, 40 mylių nuo miesto
Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.

Vaikam $10.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639
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Bendras Kovos už Taiką Frontas
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

vaus gynimo nuo fašistinio 
pavergimo šalininke, dar
bininkų klesa savo šalies 
gynimo klausimą turi tam
priausiai rišti su reikalavi
mais išplėšt demokratines 
darbininkų ir valstiečių tei
ses ir ginti jų opiuosius in
teresus, išeinant iš to fak
to, kad tiktai režimo demo
kratizavimas, armijos de
mokratizavimas, jos apva
lymas nuo fašistinių ir kitų 
reakcinių elementų ir kas
dieninių darbininkų ir vals
tiečių masių reikalavimų 
patenkinimas gali sustip- 
rint liaudies gynimosi pajė
gumą prieš fašistinį užpuo
limą. Teisingai elgiasi t i e 
darbininkų klesos atstovai, 
kurie remia tas priemones, 
kurios sunkina buržuazi
nėms valstybėms kapitu
liuoti prieš fašistinį agreso
rių ir sunkina toms vyriau
sybėms parduoti liaudies 
nepriklausomybę ir laisvę.

Pabrėždami, kad tiktai 
proletarinė valdžia gali už
tikrinti patikimą šalies ap
saugą ir jos nepriklausomy
bę, kaip tai vaizdžiai paro
do Sovietų Sąjungos pavyz- 
dis, komunistai tiesioginio 
karo pavojaus iš fašistinio 
agresoriaus pusės sąlygose 
siekia sudaryti liaudies 
fronto vyriausybę. Imda
mosi griežtų priemonių 
pfieš fašizmą ir reakcinius 
elementus šalyje, prieš tai
kos priešų agentus ir pagel- 
bininkus, užtikrindama or
ganizuotų masių kontrolę 
šalies apsaugoje, tokia vy
riausybė padės pakelt liau
dies gynimosi pajėgumą 
prieš fašistinį agresorių.

Kadangi šiandien valdžia 
randasi buržuazinių vy šalininkui savaime supran

t

riausybių rankose, kurios 
'negarantuoja tikrosios ša
lies apsaugos ir kurios gink
luotas valstybės jėgas iš
naudos prieš darbo žmones, 
darbininkų klesos partija 
negali nešti jokios politinės 
atsakomybes už tų vyriau
sybių pravedamas apsaugos 
priemones ir todėl išstoja 
prieš vyriausybių karo po
litiką ir prieš karp biudže
tą ištisai. Šitas nepašalina 
konkrečiuose atsitikimuose 
motyvuoto susilaikymo nuo 
balsavimo dėl tų pavienių 
apsaugos pobūdžio priemo
nių, kurios reikalifigos, kad 
apsunkinti fašistinio agre
soriaus užpuolimą (pavyz
džiui, sienų stiprinimas), ly
giai kaip ir balsavimo ir iš
stojimo už tokias priemo
nes, kurias diktuoja gyven
tojų nuo karo baisenybių 
apsaugojimo reikalai (slėp
tuvės nuo dujų, dujokaukės, 
sanitarinė pagelba ir tt.).

Praėjo tie laikai, kad dar
bininkų klesa savarankiai ir 
aktyviai nedalyvavo tokių 
gyvybinių klausimų rišime, 
kaip taikos ir karo klausi
mas. Skirtumas tarp komu
nistų ir reformistų, tarp re
voliucinių ir reakcinių dar
bininkų judėjimo veikėjų 
yra visai ne tas, kad pasta
rieji dalyvauja šitų klausi
mų rišime, o mes, revoliu
cionieriai, turime, girdi, pa
silikti nuošalyj. Ne. Skirtu
mas yra tas, kad reformis- 
tai šiuose, kaip ir kituose 
klausimuose gina kapitalis
tų reikalus, o komunistai — 
darbo žmonių, liaudies rei
kalus.

Šita lanksti bolševikiška 
taktika, kuri yra pritaiky
mas prie pavienių^ klausimų 
bendrų taktikos nusistaty

mų, kuriuos davė Komunis
tų Internącionalo VII kon
gresas, būtinai reikalinga 
atsižvelgiant į visą dabarti
nę tarptautinę padėtį, ir, at
skirai paėmus, į buvimą aiš
kių fašistinių agresorių.

Ir ištikrųjų juokinga, ka
da “kairieji” įvairių spalvų 
frazių svaidyto jai išstoja 
prieš šitą taktiką nesitaiks
tančių revoliucionierių po
zoje. Jeigu jiems tikėti, tai 
visos vyriausybės yra agre
soriai. Jie netgi remiasi Le
ninu, kuris 1914-1918 metų 
imperialistinio 
visiškai te 
socialšovir 
kad “mus 
narnės.” b et tuomet pasau
lis buvo padalintas į dvi ka
riniai imp 
ci j as, kur 
įvykdyt s 
gemoniją, 
ir provokivo imperialistinį 
karą. Tad; 
lių, kur k 
tas, nei f; 
ros šalių.

Bet datyar padėtis kito
niška. Da 
tarinė va' 
didžiausia 
2) aiškus 
riai; 3 ei] 
tiesioginia 
agresorių 
ir netekimas savo valstybi
nės ir tau 
mybės; 4) 
nes valsty 
tiniu momentu suinteresuo
tos išlaiką 
bar visiškai neteisinga vi
sas valstybes vaizduoti ag
resoriais, 
faktus ga 
kurie st< 
tikruosius 

karo metu 
isingai atmetė tą 
istų argumentą, 
užpuolė,—mes gi-

erialistines koali- 
os vienodai siekė 

Avo pasaulinę he- 
vienodai ruošėsi

a nebuvo nei ša- 
aimėjo proletaria- 
ašistinės diktatu-

bar yra: 1) prole- 
stybė, kuri yra 

,s taikos ramstis; 
fašistiniai agreso- 
ė šalių, kurioms 
i gręsia fašistinių 
užpuolimas ant jų

Įtinęs nepriklauso- 
į kitos kapitalisti- 
bės, kurios dabar-

t taiką. Todėl da-

Taip iškraipyti 
Ii tiktai žmonės, 
engiasi pridengt 
agresorius.

III
Esanti aaika — bloga tai

ka. Bet šį bloga taika visgi 
geriau, negu karas. Ir kiek
vienam nuosakiam taikos 

tamas reikalingumas, remti 
visas priemones, kurios pa
deda ją išlaikyti, tame skai
čiuj ir Tautų Sąjungos prie
mones, atskirai paėmus, 
sankcijas. Sankcijos gali 
tapti veiksmingomis prie
monėmis prieš agresorių.

Jeigu Tautų Sąjungos 
priimtos sankcijos nesu- 
kliudė Italijai tęsti karą 
prieš Abisiniją, tai tąs kal
ba anaiptol ne prieš sank
cijas, o prieš tas valstybes, 
kurios suardė jų vykdymą.

Ir jeigu Vokietijos fašiz
mas šiandien meta iššauki
mą viso pasaulio tautoms, 
tai būtent todėl, kad jis ti
kisi likti nenubaustas todėl, 
kad sankcijos nebuvo pa
vartotos prieš Japoniją, to
dėl, kad sankcijas prieš Ita
liją suardė kapitalistinės 
valstybės, todėl, pagaliaus, 
kad, siųsdamas savo kariuo
menę prie Prancūzijos ir 
Belgijos sienų, Hitleris bu
vo išanksto įsitikinęs, kad 
sankcijas prieš jį suardys 
Anglijos buržuazija.

Kalba, kad sankcijų pa
vartojimas didina karo pa
vojų ir privesiąs prie karo. 
Tai neteisinga. Kaip kartas 
atvirkščiai, agresoriaus ne- 
nubaudimas didina kąro pa
vojų. Kuo griežčiau bus pa
vartojamos f in a n s i n i a i 
ekonominio pobūdžio sank
cijos prieš fašistinį agreso
rių (visiškai atsisakymas 
duoti kreditų, prekybos ir 
žaliavos teikimo nutrauki
mas), tuo mažiau Vokieti
jos fašizmas turės pasiryži
mo pradėt karą, nes 'tas tuo 
labiaTi jam bus rizikinga.

Tautų Sąjunga reikia ne
gailestingai kritikuot už jos 
svyravimus, pasyvumą, ne- 
nuosakumą.Darbininkų kle
sa veda nesitaikstomą kovą 
prieš tų imperialistinių val
stybių, Tautų Sąjungos na
rių, vyriausybes, kurios del 
savo gobšiškų reikalų pade
da agresoriui, ardo taikos 

išlaikymo priemones ir ma
žų tautų interesus aukoja 
didelių imperialistinių val
stybių interesams. Bet iš 
čia anaiptol neseka, kad 
bendrai reikia užimti nei
giamą poziciją Tautų Są
jungos atžvilgiu. Koks iš
skaičiavimas proletariatui 
padėti karo kurstytojams, 
kurie dabar visi prieš Tau
tų Sąjungą? Tautų Sąjun
gą kaip kartas apleido 
svarbiausieji karo kurstyto
jai — Vokietija ir Japonija. 
Tautų Sąjungoj yra Sovietų 
Sąjunga, visu savo tarptau
tiniu svoriu ginanti taiką ir 
kolektyvinį saugumą. Tautų 
Sąjungos sąstate yra ir ki
tos valstybės, kurios nenori 
duoti fašistiniams agreso
riams galimybės užpulti ki
tas tautas. Kas nemoka da
ryti skirtumo tarp Tautų 
Sąjungos praeityje ir Tau
tų Sąjungos šiandien, kas 
nemoka diferencijuotai pri
eiti prie įvairių Tautų Są
jungos narių, kas atsisako 
nuo masių spaudimo į Tau
tų Sąjungą ir pavienes ka
pitalistines vyriausybes, 
kad imtųsi priemonių tai
kos išlaikymui, — tas ple- 
pis, o ne revoliucionierius, 
ne proletarinis politikas.

Darbininkų klesa turi 
remti tas Tautų Sąjungos ir 
atskirų valstybių priemo
nes, kurios ištikrųjų yra 
nukreiptos į tai, kad išlai
kyt taiką (nepuolimo, savi
tarpės pagelbos prieš agre
sorių paktai, kolektyvinio 
saugumo paktai, finansiniai 
ekonominės sankcijos). Ir 
ne tiktai remti, bet ir galin
gu masiniu antikariniu ju
dėjimu priversti Tautų Są
jungą, kaip ir pavienių ka
pitalistinių šalių vyriausy
bes, imtis rimtų priemonių 
taikai ginti.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Liepos 12 dieną buvo su

šauktas Clevelande Vietinio 
Komiteto susirinkimas pas d. 
Jarus. Šiame susirinkime bu
vo diskusuojama kas link 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
kuris įvyko pereitą birželio 
20 ir 21 dd., gelbėjimui Lietu
vos liaudžiai atsteigti demo
kratines teises Lietuvoj. Taip 
pat plačiai buvo apkalbėta, 
kaip geriausia būtų galima 
praplėsti priešfašistinis veiki
mas tarpe lietuvių šiame mies
te. Komitetas nutarė sušaukti 
platų susirinkimą tuo klausi
mu, kuris įvyks už poros sa
vaičių.

Į šį praplėstą susirinkimą 
bus kviečiami visų draugijų 
delegatai,, dalyvavusieji per
eitame kongreso, taip pat da
lyvaus veikėjai ir simpati- 
kai Lietuvos liaudžiai.

Komitetas nutarė pakviesti 
kalbėtoją, pereito kongreso 
pirmininką Daktarą J. Vitkų. 
Daktaras Vitkus clevelandie- 
čiams labai gerai žinomas, pa
garsėjęs gydytojas tarpe Cle- 
velando lietuvių. Jis buvo iš
rinktas pirmininku, ir vadova
vo didįjį Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Todėl Clevelando lietuvių 
visuomenė tėmykite laikraš
čiuose ir pranešimuose šį šau
kiamą susirinkimą, kuris bus 
paskelbtas plačiau.

Piknikas

Lietuvių Darbininkų Pašai
pius Draugija ir Laisvės Pa- 
šalpinė Draugija rengia didelį 
pikniką liepos J 9 d., Martinko 
Farmoj, šalę Chagrin Fall.

Visi lietuviai paremkite šias 
dvi pašalpines draugijas, da
lyvaukite jų piknike.

Nuo Lietuvių Darb. svetai
nės, 10 vai. išeis didelis ir 
greitai vežantis trokas į pikni

ką. Neturintieji automobilių, 
važiuokite troku.

Tom Mooney ir Billings

Masinis mitingas įvyksta 
liepos 27 efrieną, Moose Hali, 
1000 Valnut St. šį masinį mi
tingą šaukia amatų unijos, 
taip pat ir TDA prisideda at
sišaukimais į darbininkus pri
sidėti del paliuosavimo iš ka
lėjimo Tom Mooney ir Bil
lings. 20 metų atgal, T. Moo
ney buvo areštuotas ir įkalin
tas. Prieš jį ir Billingsą yra 
sudaryta suokalbis San Fran
cisco bosų.

Clevelando lietuviai darbi
ninkai, jūsų visų pareiga daly
vauti Mooney ir Billings ma
siniam mitinge, pirmadienį, 
liepos 27 d.

Pikniko komitetas skubiai 
rengias prie kito tokio pat di
delio pikniko, veikiausia jau 
bus vieta parandavota.

Laimėjimo tikietai—tie, ku
rie pirkote del liepos 4 d., bus 
geri sekančiame partijos pik
nike. Penktadienį, liepos 17 d., 
pikniko komitetas šaukia pla
tų susirinkimą pikniko reika
lu. Partijos nariai ir simpati
kai prašomi dalyvauti šiame 
mitinge.

I. A. V.

Springfield, Ill.
Negirdėti Karščiai

Liepos 8 d. tai yra vasara. 
Pas mus šiemet perkarstą. 
Tai ne štukos, kad reikia ken
tėti 105 laipsnių pavėsyje. O 
gal bus dar karščiau.

Ką bekalbėti apie karštį 
ten, kur saulutė degina. Daik
tai taip įkaityti, kad nieko ne
galima į rankas paimti—ar tai 
būtų geležis, ar stiklas, it bū
tų kokiam pečiuje. Ant smė
lio nė nemėgink basas eiti, ko
jas nudegsi.

Ganyklos bei pievos ruduo
ja, žalumo gyvybės nebliko. 
Viskas, rodos, išdegę. Daug ir 
medžių džiūsta. Vaisiai nuo 
vaismedžių byra, krinta be 
laiko ir be naudos. Kviečius 
kerta, kitus sykiu ir kulia. 
Komai dar žaliuoja, bet jeigu 
lietaus dar nebus, kaip ir da
bar nėra, tai ir jie pradės 
džiūti. Daržovės negali augti. 
Bulvės visai mažos teužaugo 
ir tos labai negausios.

Ūkininkai neturi vandens, 
ypatingai tie, kurių šuliniai 
menki. Mes, miesto gyventojai, 
vandens turime, ale visko, kad 
ir darže, negali aplieti. Mat, 
vanduo yra mieruojamas pa
gelba miterio, o tau reikia už
mokėti, kiek to vandens su
naudosi. Per tai ir skupauja 
žmonės vandenį daržams ir 
kam kitam vartoti.

Jeigu šita sausra plačiai po 
Ameriką siaus, tai biedniems 
žmonėms, bus visai blogai. Vis
kas brangu, neįperkama, kaip 
tai: žalėsiai, visokie vaisiai, 
daržovės, bulvės, duonutė — 

F. ŠATO FOTOGRAFĖM STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimįatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

vargdienių maistas. O jau apie 
mėsą nėra nė kalbos. Mėsa 
bus visai neprieinama mažai 
uždirbantiems ir bedarbiams. 
O piniguočių trustai tik plėš 
viską, v

Anglies kasyklos dirba po 
3-4 dienas į savaitę. O kurios 
yra uždarytos, tai laukia ru
dens atidarymo. Mat, vasarą 
nereikia anglies daug.

Liepos 4 d. čia atsibuvo įvai
rių unijų konferencija ir suor
ganizavo Illinois Darbo Parti
ją. Šį rudenį nauja partija da
lyvaus rinkimuose. Tai, gerai, 
kad ši partija vos rinkimų ko
vą prieš tas senąsias kapitalis
tines partijas — republikonus 
ir demokratus. Tai padės ko
munistams kovoti prieš kapi
talistus.

A. Čekanauskas.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Modemiškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Tol. SUrk 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVĄNDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” .gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
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Apie Philadelphi jos “Laisves” Pikniką Vilkeliu

Kaip Platinasi Įžangos Tikie- 
tai ir Kiti Dalykai

Jau daugelis lietuvių nuvy
ko į Alcyon Parką, Pitman, 
N. J., ir visi džiaugiasi, kad 
puikų parką šiemet turės žmo
nės. Už pereitus metus turėjo 
atleist visuomenė, nes Vytau
to Parkas buvo uždarytas lai
ke garsinimo, tai ant greitųjų 
buvo gautas Westville Grove 
parkas, šiemet, kad užganė
dinti publiką, jieškojom labai 
ilgai parkų ir suradome ge
rinusį.

Šiemet iš platintojų įžangos 
tikietukų pirmutinis išplatino 
pirmą seriją Vincas Bizulis; 
po dvi serijas išplatino Pape- 
liučka, 
linskas;
5 serijas
r ai darbuojasi.

Pereitais metais draugė Ba
ranauskienė, Scotch, Smitas,

Urba, Tuleikis, Du
el. Gegžnas išplatino 

, ir daugelis kitų ge-

Rainys'plačiai ir daug išplati
no įžangos tikietukų.

Kolonijų draugai būdėkit, 
rūpinkitės ne philadelphiečių 
reikalais, bet “Laisvės” .reika
lais, mūsų spaudos reikalais.
Drg. Gegžnas Organizuoja 

Busus Savo Apičlinkčj
Alcyon Parkas nepadarys 

sarmatos nei vienam. Drg. 
Gegžnas jau turi suorganiza
vęs vieną busą ir Organizuoja 
antrą. Tai puiki situacija.

šiemet visų kolonijų drau
gai turėtų labiau mobilizuotis 
į šį parengimą. Atvažiuos iš 
kolonijų keletas chorų; bus 
atletų; dvi dienos švenčių. Sta
lų užteks, vietos bus daug vi
sokiai publikai.

Kolonijų draugai prašomi 
išrinkti daug patyrusių, darbi
ninkų ir prisiųsti sąrašą.

vienybės klausimu.
ilkelis, matomai, tu

su centru, 
a karštas (taip aiš-

. Bėda esą, ta, kad,

ALDLD12 Apskričio Nuotrupos

ri artimu^ ryšius 
Bet jis y 
kiai, karštai kalbėjo) vienybės 
šalininkas
girdi, laisvicčiai pergreit vie
nybės klausimo 
traukė ir 
“išmesti
kiek d. Vilkelis turi autorite
to, tačiau 
jeigu po?
opozicija
kontr-revoliucionieriu 
zacija ir 
ir draugi 
likusieji grįžtų. Pavieniai su
grįžti jis 
kad esą 
tai organizacijai ir pinigiškai 
rėmęs ją, 
Jojo tiksi 
grįžti visiems sykiu ir su visu 
turtu. Drg. V. išreiškė viltį Lie
tuvių K 
konvencijoje, kuri, jo nuomo
ne, gal ta 
Jeigu kad 
šioje apielinkėje savo organi
zacijose turėtumėm vieną iš la- 
vinčiausių

rišimą nu- 
jie likę, kaip sakant 
jž tvoros.

Antanas SHENANDOAH, PA.
aktorius. LDS 34 kp. rengia didelį ir sma

igų pikniką 30 d. rugpjūčio (August), 
Šis piknikas atsibus 9 dieną Laudeman’s parke. Tad prašome vi-

rugpjūčio (August)
Maple Park, Lawrence, Mass
Mes kviečiam visas Lietuvių 'rengimą—užsitikrinate
kolonijas pradėti smarkiai or
ganizuotis važiavimui į šį ne
paprastą pikniką. Bus tikra

toju bus draugas
Bimba,” Laisvės” r<

N ožiu a u j cĮaĮni^ Olimpijada.

jis pareiškė, kad, 
icija pareikštų, kad 
nesanti ir nebuvo 

organi-
darbo klasės priešai 

škai dar tartųsi, tai

nelinkstąs, del to, 
daug darbo padėjęs

, tai būtų skriauda, 
as, kad susitaikyti ir

omunistų Frakcijos

fs ka tame klausime, 
a sugrįžtų d. V., tai

draugų.

1936, sų kitų organizacijų nieko tą dieną 
nerengi, bet skaitlingai dalyvaut 
,mūsų piknike. Paremiant mūsų pa- 

; sau, kad ir 
mūs nariai parems jūsų parengimus. 

Komitetas.

Vėliau bus pranešta smulk
meniškai, kaip dainų kontes- 
tas bus sutvarkytas.

Lietuviu Komunistu Parti- C 4- I
jos Pirmo Distrikto Biuras:

S. Penkauskąs,
P. Kubiliūnas,
K. Beniui is,
J. Grybas,
M. K. Sukackiene.

Pakėlė Muilus Nazitį
Įvežimam į Ameriką

ALDLD II Apskričio Kuopų
Sekretoriams

Grąžinkit Pikniko Tikietus ar 
Pinigus

Draugai sekretoriai, visi greitai su- 
grąžinkit apskričio sekretoriui že
miau nurodytu antrašu pikniko tikie
tus ar pinigus, nes meš norime su
vesti greit atskaitą ir rengtis prie 
antro pikniko, “Laisvės” naudai, ku
ris įvyks rugpjūčio 16 dieną Union, 
N. J. , *

Šios kuopos turi tikietų:
16 kp., Jersey City—10 tikietų.

72 kp., Great Neck, N. Y.
118 
147 
172 
138 
212

10.
k., East White Plains, N.Y.—10. 
kp., So. Brooklyn, N. Y.—10. 
kp., Yonkers, N. Y.—5 tik.
kp., Maspeth, N. Y.—10 tikietų.
kp., Bayonne, N. J.—20 tikietų.

Patemija draugai šį pranešimą, bū
tinai imkite atydon ir atlikit, ko iš 
jūs reikalaujama.

II

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą. 

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

*•——

i JOHN’S CAFETERIA
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.

• . .į Užlaikėm geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

Kaip žinoma, šis apskritys 
randasi Wilkes Barre, Scran
ton angliakasyklų apygardoje. 
Liepos 12 d. šis apskr. laikė 
savo naudai išvažiavimą Linn- 
woode (arti Plymouth). Neži
nau, kaip daug šis išvažiavi
mas buvo garsintas, bet man 
atvykus vieton, 2-rą vai. po 
pietų, dar mažas būrelis drau
gų bei draugių tesirado. Drg. 
Visockis, žymiausias išvažiavi
mo rengėjas, buvo labai nusi
minęs del publikos nesirody- 
mo. Jojo ūpas labai pakilo, 
kada pribuvo busas draugų 
draugių iš Forest City, kurie 
persistatė to miesto farme- 
riais ir išvažiavimą padaugino 
dvigubai. Manau, d. Visockis 
ir visas apskr. 
dėkingumą už 
foresteitiečiams.
draugės foresteitiečiai 
puikios nuotaikos, linksmus.

Bravo už atsilankymą ir pa
rėmimą apskričio!

kovos tinklą. Ta d arba atlikti 
tegali veiklūs draugai, ener
gingi draugai iš esančio da
bartinio komiteto.

Į jumis, draugai, pirštu ro
dau! !

Reikia 
apskrityje 
na palaužta šaka—203 kuo
pa.

Keli draugai jau buriasi ir 
trumpoj ateityje, man rodosi, 
pradės gyvuoti.

pranešti, kad šiame
pradeda atgyti vie-

WASHINGTON. — Jung
tines Valstijos pakelė 22 ir 
pusę iki 56 nuošimčių mo
kesčius ant įvežamų iš Vo
kietijos dirbinių. Tatai pa
darė todėl, kad Hitlerio val
džia dikčiai damolįa savo 
išvežimų biznieriams, idant 
jie galėtų kuo pigiausiai 
pardavinėti Vokietijos tavo
ms Amerikoj.

Apskr. Rast. G. A. Jamison, 
128 Roosevelt Ave., 

Livingston, N. J.
(165-167)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia smagų išvažia

vimą nedelioj, 19 d. liepos, Valin- 
čiaus farmoje, pas Petraiti. Kviečia
me visus Wilkes Barres lietuvius ir 
apielinkės draugus atsilankyti. Bus 
gera muzikališka programa ir kele
tas gerų kalbėtojų. Bušai išeis nuo 
325 Market St., 11 vai. ryto. Norin
tieji važiuot—būkite laiku.

Komitetas.

Požeminis.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos

reiškia savo 
atsilankymą 
Draugai ir 

labai

miesto dalyviams 
likosi baras aptver- 

ratu, kur reiškė 
įplaukų del apskri-

Drg. Vitkūnas 
Nanticoke)

' Minėto 
pribuvus 
tas tirštu 
plaukimą
čio paramos, 
(rodos iš Nanticoke) metė 
penkinę ir grąžos neėmė; kiti 
draugai, kad ir mažesnėmis 
sumomis, irgi prisidėjo; muzi
ka grojo ir visi linksminosi. 
Užbaigus įvykį ir komitetui 
padarius sąskaitą atrasta, kad 
apskričiui liko pelno virš $20.

Išgirdęs pelno pranešimą, d. 
Visockis net iki lubų pašoko 
ir šuktelėjo: “Kad ir sunkiai 
dirbome, bet linskma, kad už
dirbome.” Kitas komiteto na
rys nusidžiaugė: “Tai jau šis 
įvykis parodo, kad jau spė
jom senąjį komitetą pralenk
ti.”

Matot, čia draugus džiaugs
mas apėmė iš dviejų 
pralenkimas veikloje 
komitetą ir dvidešimkė 
ką jis senai yra matęs.

Nėra abejonės, kad šis įvy
kis labiau draugus paskatins 
prie tolimesnio ir platesnio 
veikimo, kaip del finansų, taip 
ir dvasiniai.

Kaip kas pasakys, kad šiuo 
bedarbės laiku organizavimo 
darbas yra sunkus. Tai tiesa. 
Bet kas gali prirodyti, kad 
yra buvę laikų, kada buvo 
lengva bile ką organizacijon 
įtraukti arba patraukti apsi- 
trynusį draugą prie veiklesnės 
akcijos? Visados buvo sunku. 
Bet energija vieno'ir daugelio 
draugų pasišventusių padary
ti daugiau energingų ir veik
lių draugų visada ėmė viršų 
ir todėl šimtai gal ir tūkstan
čiai kitose kolonijose randasi 
veiklių ir prasilavinusių drau
gų. Todėl, kad ir sunkiais lai
kais, kad ir šiame mūsų už
burtame rate galima tas at
siekti, jeigu tiktai bus dėta 
visos pastangos.

Pradėkim darbą nuo šian
dien: kviečiu jumis, draugai, 
kvieskite jūs mane; kvieskim 
visi vienas kitą prie platesnio 
veikimo, kurie esame jau, or
ganizacijose, o visi esanti or
ganizacijose kvieskime nesan
čius. Aš tikiu ir jūs> draugai, 
tikite, kad tame pasekmės bū
tų. Jeigu taip, tai būkim prie
lankūs, pradėkim, draugai!

an- 
pa- 
Tai 
del

pusių : 
senąjį 
iždui,

turi 
jau

šiais metais apskritys 
naują komitetą, kuris 
bando žengti toliau už seną
jį, o ne sirgti tinginio liga, 
kaip anas. Šiam angliakasyklų 
apygardos apskričiui kenčiant 
nuo truku mo išsilavinusių 
spėkų organizaciniam darbe, 
kaip tik ir guli visas darbas 
ant komiteto. Mano supratimu, 
komitetas’ turi dėti visas pas
tangas pačiam gerai ant kojų 
atsistoti; po to, turi dėti pas
tangas palaikyti nudlatinius ir 
draugiškus ryšius su kuopo
mis; numatomus, daugiau 
prasilavinusius ir veiklesnius 
eilinius narius, ypatiškai, laiš
kais kviesti prie veikimo, pa
veržti iš tinginio irapsileidi
mo ligos, o įpainioti į klasių

Mūsų apskritys randasi 
glies lauke, sunkiausio ir 
vojingiausio darbo lauke, 
yra pamatine priežastis,
kurios mes neturime inteligen
tiškų spėkų, nes niekas nepa
traukia čia apsigyventi toj 
sunkioj vergovėj. Tokių spė
kų nesant labai kenčia apskri
tys. Nors čia tirštai apgyventa 
lietuviais, randasi, daug drau
gijų ir šiaip organizacijų, bet 
gėda ir pasakyti,: kad mes 
neturime nei kelių norinčių 
bei galinčių gerų korespon
dentų. O apie draugą, kuris 
galėtų prakalbą pasakyti ar 
“spoksmenu” būti—nėra nei 
kalbos. O tuomi jau senai su
sirūpinta. Gal mes pei vienas 
neatsieksim p r a k a 1 b ininko 
laipsnio, gal nei vienas negalė
sim būti mūsų judėjimč auto
ritetu šioj apielinkėj, bet vie
ną mes galime daryti, tai la* 
vintis. Nors jau ne daugiau, 
tai mes galime, tarpe’savęs, 
išsilavinti geresnių korespon
dentų ir daugiau jų, kas taip 
lygiai verktinai yra reikalinga.

Susirūpinkime, kad įsigijus 
daugiau lavintesnių spėkų. Te
gul apskričio komitetas pada
ro tam klausime atatinkamą 
tarimą ir pirmame savo susi
rinkime, kad žiemai užėjus bū
tų galima lavinimąsi pradėti..

šiame apskričio išvažiavime 
suėjau draugų opo&įcionierių. 
Karštai ir draugiškai, labai- 
draugįškai kalbėjomės su d.

Sykį Naujojoj 
Anglijoj
stų Partija, su viso-

2 dd. rugpjūčio 
1936. Atsibus Scan- 

Athletic Field, Wor- 
1 d. rugpjūčio 

programa,
įlyvaus visų tautų 
ai. Sportininkams

Komun: 
mis kalbinėmis grupėmis, ren
gia milžinišką pikniką, kuris 
vyks 1 ii 
(August), 
dinavian
cester, Mass, 
bus didclš sporto 
■eurioj d 
sportini n k
bus išdalinta už $50 dovanų 
už geresnius 
Sportas a

Dainų konteste dalyvaus šių 
tautų cho 
Bostono, 
Bostono, 
tono, find choras 
burg, ir lietuvių Aido Choras 
iš Worcester, italų tautos so
listai dainuos solus. Prakalbą 
sakys “Daily Worker 
torius
Hathawajk, vienas iš žymiau
sių oratoi

Lietuviai darbininkai, 
tik aplinkybės leidžia, 
vaukite 
piknike. Į 
tą gausit 
programą 
Komunisti 
rinkimų i 
nistų Partija yra pasibrėžus 
pasiekti 
darbo mkses. 
darbinink 
jais Komunistų Partijos pasi- 
brėžtą programą pravesti gy
venimam

pasižymėjimus, 
tsibus nuo ryto.

rai: rusų choras iš 
amerikonų choras iš 
žydų choras iš Bos- 

iš Fitch-

redak-
d r a ugas Clarence

kam 
daly- 

šiamo gigantiškame 
įžanga tik 25c ir už 
;3 augščiausios rūšies 

. Visas pelnas eis 
ų Partijai varymui 
kampanijos. Komu-

plačiausias Amerikos
Mes, lietuviai 

ai, būkim pagelbėto-

Lieti
J. Grybas, 

vių Biuro sekretorius,

Naujenybė Lieiuviy 
Piknike

Komunistų Partijos Lietuvių 
Pirmas Distriktas rengia me
tinį pikniką, kuris bus daug 
kuo skirtingesnis nuo visų bu
vusių piknikų. Į šį pikniką yra 
užkviest 
trys vyr6 chorai. Vyrų chorai 
dainuos iž didelę piniginę do
vaną. Rengėjai skiria geroką 
sumą pinigų ir geriausiai su
dainavęs 
gaus, šrę 
kviestli: 
Vyrų Choras,
H. Žukauskaitės, Lietuvių La- 
vinimos 
vadovau. 
molaviči 
woodo; : 
bo Vyrd Choras iš Montello, 
vadovau.

8 mišrūs chorai ir

choras tą dovaną 
vyrų chorai yra už- 

So. Bostono Laisvės 
vadovaujamas

Ratelio Vyrų Choras, 
amas Izabelės Yer- 
įtės-Kugel, iš Nor- 
:r Franklyn Glee Kliu-

amas Kruso. Kalbė-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. labai svarbus susi

rinkimas įvyks nedelioj, 19 <1. liepos, 
10 vai. ryto, Providence Auditorium, 
N. Main St. Visi nariai privalo da
lyvaut, 
kimas 
dalykų

nes tai yra specialis susirin- 
ir turim labai daug svarbių 
apsvarstyt.

SHENANDOAH, PA.
Kom. Partijos Lietuvių Frakcija 

šaukia svarbų susirinkimą nedelioj, 
19 d. liepos, 2 vai. po pietų, Najaus 
svetainėje, 302 S. Main St. Visi na
riai ir pritarėjai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Pavieniai mes draugai nega
lime visų svarbių darbų atlikt, tad 
visi bendrai turime sudėt spėkas ir 
tuomi galėsime visus svarbius darbus 
sėkmingai atlikt.

Sekr. A. žemaitis.

suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stanch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
t Dviem kambarys $16.00
Į 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 saules be 

jokių ekstra mokesčių.

Sekretorė.
(167-168) NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 18 d. liepos, 8 vai. vakare, 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Nariai malonėkite dalyvabt, nors ir 
šiltas oras, bet turini daug svarbių 
dalykų, kurie negalima atidėt toliaus. 
Taipgi bus išduotas raportas iš Lie
tuvių kongreso, kuris įvyko Cleve- 
lande. Sekr. M. G.

I (166-167)

CLEVELAND, OHIO
LDPD ir LPD rengia linksmą pik

niką nedelioj 19 d. liepos', Martinko 
farmoje, šalę Chagrin Falls. Pradžia 
10 vai. ryto. Kviečiam visus apie- 
linkes ir iš toliaus lietuvius draugus 
dalyvaut ir linksmai dieną praleist 
tyram ore gražiam ūkyje.

Kelrodis: Imkite Kinsman Rd. S. 
E. Route 422. 4 mylios |iž Chagrin 
Falls privažiuosite “cross road” nuo 
ten sukitės po dešinei irI imkite Rt. 
382, vieną mylią pavažiūvę sukitės 
po kairiai į pikniką.

Trekas išeis 10 vai. ryto nuo 79th 
ir St. Clair Avė. Kelionė (kaštuos tik 
30c

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

į abi pušį.

(166-167)
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtas dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

PITTSBURGH, PA.
APLA pirmas apskritys rengia ju- 

bilėjini 25 metų sukaktuvių išvažia
vimą. Tai bus paminėjimas APLA 
kuopų ir “Laisvės”. Išvažiavimas 
įvyks gražioj Stefonik farjmoj, Patent 
St., 1 mylia nuo Wilmeijding. Puiki 
LDS jaunuolių orkestrą j grieš viso
kius šokius. Taipgi 't>us 
tojų, 
spaudai ir kitiems darbi 
reikalams.

Terų kalbe- 
Pikniko pelnas bus skiriamas 

ninkiškiems

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
Vravorų 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau- 

i jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi- 

, -| . mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir
Broadway, prie pui.taus.gamų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų n i crrinc etnini .Ton Pr'-nr’c t_ i__  __ ___ _____ •_

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

Kviečia Rengėjai.
(166-167)

GARDNER, MASS.
Liet. Amerikos Piliečių KP tbas 

rengia didelį pikniką subatoj ir ne(- 
dėlioj, 18 ir 19 dd. liepos, Lietuviu 
Parke, W. f ‘ _ __________
ežero. Subatoj grieš šauni Joe Peter’s Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo I 
orkestrą, įžangos nebus. Piknikas skausmo ir ’ nesmagumo priežasčių. I 
prasidės abi dienas nuo 1 va!, po Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, Į 
pietų ir tęsis iki vėlumos. Kviečiam Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
visus lietuvius dalyvaut, ir atsives- Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk- 
kite savo draugus. Visi būsite užga-Jšs, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
nėdinti. Komitetas. Inkstų netvarkumus ir kitos ligos

(166-167) įVyrų 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 

Čicpų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZiNS—

Į Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

1 rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 

t tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jersey

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNA$) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOtOJAS

LAISNIUOTA3 
New York ir New 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693 ••’ws&atw— r.

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

TRU-EMBER COAL" COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

. 'j

r
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Rengs Mooney-Billings 
Sukaktuvių Mitingą

A-New Yorko Centralinė 
matų ir Darbo Taryba ruošia 
milžinišką masinį mitingą pa
gerbimui Tom Mooney ir 
Warren K. Billings, kuriuodu 
paaukavo 20 metų savo gy
venimo kalėjime už darbo uni
jų organizavimą ir stirpinimą. 
Mitingas rengiamas 30 šio mė
nesio, Hippodrome, 6th Avė. 
ir 43rd Street.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Nacionalis Komite
tas užgyrė tokį žygį ir šaukia 
visas vietines kuopas aktyviai 
dalyvauti prisirengime ir pa
čiame mitinge.

Didelis Komunistą Piknikas 
Forest Parke Sekmadienį, 

Liepos 19 Dieną
Amerikos Komunistų Parti

jos 6-toji sekcija 
burgo) turės savo 
n i k a—iš va ž i a v im a 
pažymėtu laiku ir

daug 
Piknikas

Lietuvių Liaudies Teatro 
Susirinkimas

0 dieną, pirmadienį, 
vakare, “Laisvės”

46 Ten Eyck St., 
įvyks Lietuvių

Richmond Hill Lietuvių 
Jaunimas Veikia

(Williams- 
metinį pik- 

augščiau 
vietoj.

šeštoji Kom. Partijos Sek
cija apima visą Williamsbur- 
gą ir čionai priklauso 
lietuvių komunistų.
bus tarptautinis ir čionai da
lyvaus įvairių tautų žmonės. 
Lietuviams darbininkams yra 
svarbu jame dalyvauti, nes 
bus puiki proga susipažinti su 
kitų tautų klasiniai sąmonin
gais darbininkais ir arčiau 
pažinti jųjų papročius bei ap
siėjimus. I

Palinksminimui susirinkusių 
bus muzikos, dainų, įvairios 
rūšies geimių ir kitokio pobū
džio įvairenybių. Bus užkan
džių ir gėrimų. ' Įžanga vel
tui.

Važiuojant iš Williamsbur- 
go, reikia imti eleveiterį Ja
maica linijos, išlipti Forest 
Parkway stotyje ir eiti į kal
ną, tenai rasite išvažiavimo 
vietą. E. Bensonas.

Liepos 2 
7:30 vai. 
svetainėj, 
Brooklyne, 
Liaudies TČatro viešas susirin
kimas. Visi nariai ir rėmėjai 
būtinai turi; 
s u s i r i n k 
kviečiama 
jų nariai. , 
tariamą ba

Lietuvių 
veikia ir v; 
lavinasi po 
dovy be veikalą 
nes Kraštui” Renkama akto
riai veikai 
“Praeities 
kintas nuo 
sis veikalą 
dinti Broo 
—New ark e, 
kitur.

pasauli-

Ridder Išvarė 7 Moteris

entu-
suor-

daug

WPA administratorius Rid
der laikomas tiesioginiai atsa- 
komingu už pravarymą iš 
darbo 7 moterų iš siuvimo 
projekto, 45 W. 18th St. Mi
nėtos merginos-moterys užsi
pelnė WPA viršininkų rūstybę 
tuomi, kad organizavo protes
tą prieš prastą vmįtiliaciją ir 
nesanitariškas sąlygas, nuo 
kurių 75 moterys apalpo per
eitą penktadienį, ūžėjus di
deliem karščiam.

Pravarytomis yra
Kramer, Projektų Unijos or
ganizatorė ir 6 šapos komite
to narės. Jos kaltinamos “ne
paklusnume, jaudinime dar
bininkių ir kėlime nesusipra
timo laike darbo.” Merginos 
tuojau pradės pikietą.

Mary

ži-

su-
Card

Le-

“Laisvėje” retai kas yra ra
šoma apie vieną svarbią lietu
vių koloniją, tai yra apie 
Richmond Hill. Nesenai šiame 
Brooklyno priemiestyje susi
organizavo LDS jaunuolių 
kuopa net iš 20 * narių. Dau
giausiai tame darbe dalyvavo 
Edvardas Pelkauskas, Vytau
tas Paškevičius, Algirdas Kli
mas, Sofia Vaiginiutė ir J. Or- 
manas. Jiems, žinoma, labai 
daug pagelbėjo ir draugas 
Klimas, važinėdamas po stu- 
bas su jaunimu bei paskolin
damas jiems savo automobilį, 
kada tik buvo reikalas. Taigi, 
svarbusis darbas jau atliktas, 
ir kuopa iš 20 gražių, 
ziastiškų jaunuolių jau 
ganizuota.

Jaunuoliai žada labai
veikti. Pavyzdžiui, rudenį ža
da perstatyti lietuvišką veika
lą Richmond Hill kolonijoj, 
dalyvauti sporte ir abelnai mū
sų kultūriniam vėikime, ir tt. 
Taipgi Richmond Hill jaunuo
liai rengias pralenkti kitas 
jaunimo kuopas Brooklyno 
apylinkėje ne tik savo veiki
mu, bet ir narių skaičiumi.
Rengia Bunco ir Card Party

Pradžiai savo įveikimo, 
noma, reikalinga sukelti 
nansų. Todėl jaunuoliai 
manė rengti Bunco ir 
Party liepos (July) 29,
vington salėje, 116-19 Liberty 
Avenue.

Dabar, kada ruošiamasi 
prie LDS Seimo Rochesteryje, 
tai jaunuoliai nori dalyvauti 
ne tik LDS seime, bet pasiųs
ti gerą grupę delegatų ir LDS 
Jaunimo Konferencijon, kuri 
bus laike seimo taip pat Ro
chesteryje, ir pasiųsti gerą 
grupę sportininkų, kurių ne
trūksta šioj naujoj kuopoj, 
į nacionalę LDS Jaunimo 
sporto olympiadą. Todėl para
ma labai reikalinga šiai nau
jai jaunimo kuopai ir visi esa
te kviečiami dalyvauti skait
lingai šiame pirmame jų pa
rengime. Įžanga tiktai 35 cen
tais. Bus duodamos gražios 
dovanos gabiausiems “bunco” 
lošėjams ir užkandžiai visiems, 
kurie atsilankys.

Prašome nepamiršti laiką ir 
vietą. Važiuojant subway ar
ba elevated linijomis, reikia 
mainytis ant Atlantic Avenue, 
ir važiuoti Fulton Street Line 
iki Lefferts Avenue. Išlipus 
stoties, salė visai netoli.

Jaunuolis.

iš

Nuteisė 12 Bedarbių
Teisėjas A. F. Burke antra

dienį nuteisė du darbininku 
30 dienų sunkiųjų darbų kalė
jimo, 6 10 kitų nuo 5 iki 10 
dienų už jų veiklą prie šalpos 
biuro liepos 3. James Martin 
ir Bernard Stone nuteisti 30 
dienų už vadovavimą demon
stracijos, reikalaujant čekių 
išmestoms iš namų šeimynoms.

Maži Vaikai Pikiete
sudarė 
šalpos

drabu- 
metų

Būrys mažų vaikų 
įspūdingą pikietą prie 
biuro, 43 Bleeker St., 
reikalaudami ledo ir 
žiu. Pirmiausiu ėjo 3
vaikutis, nešinas Am. vėliavą. 
Jį sekė 16 kitų, mergaičių ir 
berniukų, nuo 5 iki 12 metų, 
šaukdami: “Mes norim gy
venimo, laisvės ir džiaugsmo,” 
“Mes norim ledo ir drabužių.” 
Paskui vaikus ėjo apie 60 mo
tinų su kūdikių vežimėliais, 
kartodamos šūkius.

Vidun nuėjus, delegacija 
greitai buvo priimta ir nepa
prastoj padėtyje esantieji ta
po tuojau aprūpinti. Kitus 
reikalavimus pasiuntė į cent- 
ralį ofisą. •

Brooklynieciy Sveikata
Bėgiu pereitos savaitės už- 

rekorduota 10 naujų susirgi
mų diphtheria. Visam did
miestyje susirgo 37, septy
niais -daugiau, ne$*u pirmesnę 
savaitę. Su diphtheria dauge
lis apsigauna dėlto, jog ma
no, kad vasarą negalima ja 
susirgti, kas netiesa. Liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais 1933 m. 
nuo tos ligos mirė 12 žmonių, 
o 1934 m. tuo pačiu laiku mi
rė 20, gi pereitą metą mirė 6.

Sveikatos k o m i s i onferius 
Rice pataria apsaugoti nuo jos 
vaikus, kada jiem sueina 9 
mėnesiai.

Tą pačią savaitę mirčių nuo 
visokių priežasčių buvo 456, 
15-ka daugiau, negu pirmesnę 
savaitę. Yra daug sergančių ir 
mirčių plaučių uždegimu.

dalyvauti šiame 
:Įime. Susirinkiman 
ir kitų organizaci- 
Jie turės pilną pa
isą diskusijose.
Liaudies Teatras 

asaros laiku. Gerai
Jono Valenčio va- 

“Ant Bedug-

iii “Partizanai.” Gi 
šešėlis” jau sumo- 

pirmiau. Pastara- 
.3 galima ūmai vai- 
įklyne ir apylinkėj

Philadelphijoj ir

Visi da\ 
me. čia visi girdėsite ą/pie pa- 
sibrėžtus 
galėsite d 
mūsų publĮika 
reikalauja 
dies Teatr

yvaukite susirinki- 
_ icsiLU tupiu p<i- 

j. L. T. darbus ir 
patarimų, ko 

ir organizacijos 
Lietuvių Liau-

toli

p.

Kriaučių Piknikan Ruošiasi 
Ne Vien Tik Kriaučiai

si vykt į Lietuvių 
54-to Skyriaus su 
bu ruošiamą pikni- 

Ki- 
ti negali, kadangi 
tokia organizacija, 

Inga lygiai visiems.

Daug visokių pažvalgų žmo
nių rengi f 
Kriaučių 
Nepr. Klit
ką ateinantį šeštadienį, 
taip ir bū 
unija yra 
kuri reika 
Nuo lokal) veikimo priklauso 
visų pažvalgų kriaučių gyve
nimas, tad svarbu visapusiai 
stiprinti Ipkalą, kad jis galė
tų tinkamai atlikti savo užda
vinius.

puses, jei kriaučiai

bus lengviau jas 
itų amatų darbinin- 

Tįdel ir ne kriaučiai 
kriaučių piknike, 

lokala. Ten v

Iš kitos 
unijistai iŠšikovos geresnes są
lygas, tai 
gauti ir k 
kams.
dalyvaus 
kad paremti 
taipgi bus puiki proga sueiti 
senus drį 
naujus ir 
reikia žin 
kalas yra 
tuvių organizacijų Brooklyne.

Kriauc 
šeštadienį, 
Parke, V 
ca linija iki Elderts Lane sto
ties. Priešais 
Įžanga 40

augus, susipažinti 
pasilinksminti. O 

o'ti, kad kriaučių lo- 
viena didžiausių lie-

ių piknikas įvyks 
'18 liepos, Dexter 

džiuot BMT Jamai-

stotį parkas, 
centų.

Rep.

Marcantįonio Bus Liaudies 
Kandidatu Harleme

Pagarsėjęs k o n g resmanas 
Zj Marcantonio, rėmėjas 

Darbo Lygmalos Bi- 
parinktas kandidatu 

Harlemo Liaudies 
Tas atlikta partijos 
įteto mitinge pereitą

Vito 
Šalpos ir 
lių, tapo 
nuo Viso 
Partijos, 
pild. kom 
pirmadienį. Tuoj bus išleistos 
peticijos rinkimui parašų, kas 
įstatymiškai reikalaujama iš 
naujų nepriklausomų partijų.

Komitetas taipgi tuojau su
darė dojpartmentą . gynimui 
Harlemo 
prieš rinkimus ir po rinkimų.

priklausomų partijų.

gyventojų reikalų

tau tesi “Laisvėje”
zų laivu “Norman- 
pvietų Sąjungą apsi- 
i

skaitytoj ks

Francū 
die 
gyvenimu išvyko “Laisves” 

d. Jurgis Jurgai- 
ėliausiu laiku gyve-tis, kuris

no Washlijigton, D. C.
Iki laivo jį palydėjo jo bro

lis Vincą 
lankė ir 
taigą.

. yVbu broliai ap- 
mūsų dienraščio įs-

š.

Ruošia Gorkio Paminėjimą
Daug literatinių ir ąrtistiš- 

kų spėkų dalyvaus
niai garsaus rašytojo Maksim 
Gorkio paminėjimo mitinge. 
Jisai įvyks trečiadienį, 22 lie
pos, 8:30 vakaro, Delano Ho
tel, 108 West 45th St., N. Y. 
Jį rengia Amerikos Rašytojų 
Lyga bendrai su Sovietų Są
jungos Draugais. Rezervuotos 
sėdynės 40c.,
Abieji tikietai gaunami New 
Masses, taipgi Sov. S^ Drau
gų raštinėse ir Darb. Knygy
ne, 50 E. 13th St.

White Plains augščiausio 
teismo teisėjas Bleakley pa
laikė “News” reporterį Tur- 
cott, sakydamas, kad laikraš
čiai turi teisę spausdinti ži
nias, nežiūrint, kaip reporte
ris jas gavo. Turcott buvo 
gavęs skandalingą žinią apie 
bylą ir žinia tilpo laikraštyje, 
nors bylos dalyviai tuo tarpu 
susitaikė be teismo. Už žinią 
reporteris buvo patrauktas 
teisman. 

t

Reik “Patyrusio” Kandidato

įžangą 25c.

ALDLD 185 Kp. Draugiškas 
Išvažiavimas

Sekmadienį, 19 d. 
įvyks ALDLD. 185 k; 
giškas išvažiavimas 

Išvažiavimo vieta 
Springfield Blvd. Važiuojan
tiems automobiliais galima va
žiuoti Hillside Ave. iki Spring
field Blvd, arba skaitant nu
meriais iki 220 gatvės ir pa
sukti po kairei į kalną; perva
žiavus patiltę ir pavažiavus 
porą šimtų jardų, po kairei 
bus platus ne cimentuOtas ke
lias, į kurį įsukus ir išvažiavi
mo vieta.

Busais galima važiuoti nuo 
Sutphin Blvd. Jamaica line 
stoties, kurie eina Hillside Av. 
iki Springfield Blvd.]—220th 
St. ir 'išlipus Springfield Blvd.

Keli automobiliai išvažiuos 
9 vai. lyte nuo 10154 llOth 
St. ir išlipt Springfield Blvd.

Kviečia visus,
ALDLD 185 Kp. Išvažiavi

mo Komisija.
P. S.—Jokio biznio1 nebus.

Godžiai Klausė Komunistą 
Partijos Programos

į girią.

Virš 700 komunistų ir sim- 
patikų susirinko
High School pereitą antradie
nį, kad išgirst komunistų 
kandidatus dėstant savo pro
gramą. Jie aiškino, k!ad 3-čio 
ir 5-to asemblio, taipgi 5-to 
kongresinio distriktų gyven
tojų didžiausiais priešais yra 
Tammany Hall ir jos rėmėjas 
Hearstas. Jie ragino sukelti 
daug balsų už kbmunistų 
kandidatus ir sykiu darbuotis 
už padėjimą pamato stipriai 
Darbo Partijai.

Daugiau Žaislaviačią

Textile

Sąmatų Taryba užgyrė pla
ną pirkti 24 naujas vietas 
žaislavietėms apleistuose dis- 
triktuose. Vietos kaiijuos $1,- 

praves 
WPA. Tačiau didelė dalis virš 
minėtos sumos eis įtaisymui 
Marine Parko, Staten Islande.

250,000, o pataisas

Pil. Kliubo Susirinkimas
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 

bas turės svarbų susirinkimą 
biznio reikalais šį penktadie
nį,’ 17 liepos, 7 :30 vakaro, sa
vame name, 80 Unipn Avė., 
Brooklyne. Visiem 
svarbu dalyvauti*

nariam

N.

Majoras LaGuardia sako, 
kad Al derm anų Tarybos pir
mininko kandidatūrai reika
lingas esąs asmuo “patyręs 
valdžioje” ar šiaip didelėse 
finansinėse problemose ir tu
rįs stoti už “nepolitinę mies
to valdžią.”

TRUMPOS ŽINUTES
Bėgiu dviejų mėnesių strei

ko Long Beach vaikai laik
raščių pardavinėtojai pajėgė 
sumažinti ant pusės cirkulia
ciją vietos užstreikuoto laikę 
raščio ‘Independent.”

Knygvedžių ir kitu raštines 
darb. unija reikalauja tirti ra
bino L. D. Gross, žydų laik
raščio “Jewish Examiner“ l.ei- 
dėjo, atsinešimą į darbininkus. 
Sakoma, jis mokąs tik nuo 
$8 iki $13.50 į savaitę lavin
tiems raštinių darbininkams.

PARDAVIMAI
PARDUODAMA duonkepykla ii' nuo

savybė. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Apielinkė apgyventa lie
tuviais. Kepame baltą ir ruginę duo
ną ir keikus. Gera proga lietuviui 
pirkt ir gerą pragyvenimą padaryt. 
Atsišaukite tuojaus sekamai: Felix 
Griskenas, P. O. Box 345, Rumford 
Maine.

(167-172)

PARDUODAMAS restaurantas, Bar 
ir Grill, su pilnom laisnėm, biznis 

eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šį bizni. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Laisves” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOK LYNO OFISAS
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-6191

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliąus, 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.

i
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
, 270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

D r. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREl-rr 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

. 221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

GARSINKITES ■■LAISVĖJE”

* Telephone Stagg 2-4409

K A. Radzevičius I
K GRABORIUS V
M (Undertaker) &
m Vedu šermenis ir palaidoji! tin- I 

kainai ir už prieinamą kainą.&
® Parsamdxu autbmobiliua vestuvėm, įį 
SJ parėm, krikštynom ir kitokiem
Sk reikalam. Jf
$ 402 Metropolitan Avė. f 
« (Arti Marcy Avenue) jjp
g Brooklyn, N. Y. &

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.

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS

25c
15c

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra 
Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake", Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

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

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




