
KRISLAI
Gražiai Remia.
Sušilęs Jieško už Save 

žioplesnių.
102,000 Narių.
Į Ohio Draugus.
Ir Ko gi Jie Jieškos?

Rašo A. B.

Literatūros Draugijos kuopos 
ir nariai labai gražiai remia 
Agitacijos Fondą. Nuo to lai
ko, kaio buvo kuopoms išsiun
tinėti Fondo ženkleliai, sako d. 
šolomskas, jau gauta Fondui 
apie $60. Nors ne po daug, bet 
pinigai plaukia sistemačiai.

Deja, kitos mūsų organizaci
jos labai mažai aukoja tam ge
ram tikslui.

save žioples- 
Labai nese- 

jis ir jo ko- 
socialistų ir

Ar girdėjote tokį dalyką, kad 
Cleveland© Karpius, Smetonos 
apmedaliuotas a m b a sadorius, 
sušilęs jieško už 
nių. Štai faktas, 
nai, iš pavasario, 
legos laižėsi prie 
sakė jiems: Saugokitės komuni
stų ! Komunistai jus pasigaus 
ir apgaus. Komunistai numaus 
jūsų paskutines kelines ir pa
leis visai plikus. Saugokitės! 
Tai buvo prieš Amerikos Lietu
vių Kongresą ir prieš SLA sei
mą.

O dabar, broliai, tas pats 
Karpius jau mums, komunis
tams, grūmoja socialistais. Lie
pos 17 d. “Dirvoje” jis šitaip 
porina:

Palaukit, draugučiai.
Socialistai vadai šiame seime 

jau pakuždomis siūlėsi sanda- 
riečiams dėtis išvien ir iki kito 
seimo visai nusikratyti komu
nistų Susivienijime.... Mat, 
socialistai lenda prie tų, kurie 
galingesni. Ar tas jums, ko
munistai, patiks, jeigu tie ku
riuos jūs gelbėjot šiame seime, 
jums jau užpakalį atsuka?

Toliau, socialistai nori jus 
vadovauti ir tolei su jumis lai
kysis, kol jūs sutiksit remti jų 
žmones į Pild. Tarybą.

Tą viską sudėjus į krūvą 
pamatysit, kad Grigaitis jus 
laiko žiopliais.

Kai jūs savo spaudoje siū
lot sudaryt ir palaikyt bendrą 
stiprų frontą prieš “fašistus,” 
socialistai jau atsuko jums nu
garą ir laižosi prie sandarie
čių.

Kaip greit paaiškės socialis
tų linkimas į dešinę, jums pri
sieis su jais susipešti. Arba, 
jei jie norės jus vadovauti,— 
o jūs labai norit vadovauti 
juos ir siūlot stiprint bendrą 
frontą ir toliau, — jums rei
kės su jais susipjauti.

Ar socialistai “laižosi” prie 
sandariečių, mes nežinome. Ne
tikime. Neigi svarbu. Tačiau, 
jei Karpius mano šituo savo 
išradimu sukurstysiąs mus 
prieš socialistus, jisai neužsi
tarnauja nė to pliko smetoni
nio medalio.

Dar tik keli mėnesiai atgal 
Ispanijos Komunistų Partija te
turėjo 10,000 narių. Bet jos 
teisinga taktika — jos kova už 
liaudies frontą, prieš karą ir 
fašizmą, už kasdieninius darbo 
žmonių reikalus—iškėlė jos var
dą darbininkų akyse. Komu
nistų Partija greitai virto ma
sių partija ir jau šiądien turi 
apie 102,00 narių, 
čiai 
kia

Tūkstan-
Ispanijos darbininkų plau- 
po komunizmo vėliava.

I Cleveland©, Akrono ir 
Youngstown© draugus mes krei
piamės labai svarbiu reikalu. 
Ohio valstijoj reikia uždėti ant 
baloto Komunistų Partijos kan
didatus. Tam reikia gauti 50,- 
000 piliečių parašų. Iki šiol te
gauta 20,000. ' Dar reikia 30,- 
000, o tik dvi savaitės beliko 
surinkimui tiek parašų. Dar
bas be galo skubus ir be galo 
svarbus.

Draugai simpatikai, padėkite 
mūsų partijai šiose didelėse pa
stangose. Ateikite talkon rin
kime piliečių parašų. Blankas 
ir visus nurodymus gausite vie
tinėse partijos raštinėse.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 173 Telephone

Ispanų Kairieji Laimi Mūšius
SOVIETINIAI LAKŪNAI

VIENU PRADĖJIMU NUS
KRIDO 5,858 MYLIAS

MASKVA. — Sovietiniai 
lakūnai Čeliakov ir Baidu
kov didžiu lėktuvu, vadina
mu “SKRUZDĖ” 25, niekur 
nesustodami, nuskrido 5,858 
mylias iš Maskvos į Nikola- 
jevską, tolimame Sibire. Jie 
daugiausia lėkė šaltuoju 
šiauriniu “amžinos žiemos” 
ruožu.

Šis žygis padarytas kaip 
bandymas, besir engiant 
skristi į Jungtines Valstijas 
šiaurės oro keliu.

Išlaisvina Tūkstančius 
Hitleriečiy Austrijoje
VIENA. j— Klero-fašisti- 

nė Austrijos valdžia ketina 
šiomis dienomis išlaisvint 
apie 10,000 politinių kali
nių; bet iš kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų paleis 
tris sykius daugiau hitleri
ninkų negu socialistų. Dau- 

hitlerininkų buvo su- 
už kruviną sukilimą 

m. liepos menesį. Jie 
nužudė ir Austrijos

imta
1934
tada
minister} pirmininką kleri
kalą Dollfusą.

Vėl Karščiai Vakaruos!
CHICAGO, ILL. — Išnau- 

jo karščiai vidurvakarinėse 
valstijose, Nebraskoj, lo- 
woj, Mo. ir Kansas pakilo 
virš 100 laipsnių. Tų valsti
jų valdžios reikalauja grei
tos pagelbos iš Washingto- 
no. Gręsia badas farmų gy
ventojams ,ir mirtis milio- 
nams gyvulių.

ELEKTRIKINIS MUSIŲ 
ŽUDYTOJAS KARVĖMS

DRANESVILLE, Virgi
nia.—Laike pasaulinės far
mų elektrinimo parodos da
bar, Rosedale pieninėj far- 
moj įtaisytas elektrinis mu
sių žudytojas, ginti karves 
nuo musių.

New Yorko valstijoj įsidrąsi
na reakcionieriai. Valstijos le- 
gislatūra nutarė — republiko- 
nams ir demokratams prita
riant—pravesti New Yorko 
mieste specialį tyrinėjimą ko
munistų veiklos. Tai bjaurus 
fašistinis žygis prieš revoliu
cinius darbininkus. žinoma, 
mūsų partija legališka, veikia 
viešai, nieko neturi paslėpus, to
dėl reakcionieriai nieko baisaus 
neras. Bet jų tikslas aiškus: 
jie nori sudaryti “raudonojo 
pavojaus’’ baubą ir prirengti 
dirvą persekiojimui viso darbi
ninkų judėjimo. Prieš šitą re
akcionierių žygį kovos Komuni
stų Partija, bet turi rkovoti ir 
kiekviena kita darbininkiška or
ganizacija ir darbo unija.
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o * Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Bedarbiy Maršuotojy 
Seimas Harisburge, Pa

HARRISBURG, Pa. — 
Bedarbiai maršuotojai užė
mė Pennsylvanijos seimo 
rūn 
žavi 
vau 
ma 
įva" 
nep 
tik

io galerijas ir suorgani- 
o savo seimą. Jame daly- 
ja virš 1,000 alkanųjų 
ršuotojų, atvykusių iš 
irių valstijos dalių. Jie 
atenkinti, kad paskirta 
$45,000,000 bedarbiams 

šelpti iki naujų metų; rei- 
kaląuja, kad tam būtų pas- 

a $100,000,000. Žada tol 
__  __ ____ i rūmo, 

kirį_ -------------------
nesitraukt iš seimo
kol nebus patenkintas jų 
reikalavimas.

Kasdien atmaršuoja vis 
nau ji šimtai bedarbių, dau
gelis su moterimis ir vai-
kais. Šis alkanųjų maršavi- 
mas| yra suruoštas Ameri
kos 
mo

Darbininkų Susivieniji-

ĮVAIRIOS žinios
BESSEMER, Alabama.— 

Kovingas unijistas darbi
ninkas Jack Barton tapo 
nuteistas 180 dienų į sun- 

jų darbų kalėjimą ir už- 
okėt $100 pabaudos už 
kad policija pas jį na-

kių 
sin.
tai,
mi^ rado komunistinės lite
ratūros.

išti

Gibraltar, liepos 23. — 
Pranešama, kad jūrininkam 

kimų respublikai karo 
laiyų pritrūksta maisto. An

os vyriausybė neleidžia 
laivams atplaukt į Gi- 
Itaro pakraštį gaut val-

JU 
bra 
giy-

J
Bilbao, liepos 23. — At

plaukė Amerikos karo lai
vas “Oklahoma”, kaip prie
glauda Jungt. Valstijos pi
liečiams, bėgantiems iš pa
vojingų vietų mūšių tarp 
fašistų ir respublikos gynė-
ju-

Madrid. — Užimamose 
vietose darbininkų milicija 
ir respublikos kariai gerbia 
nuosavybę ir palaiko tvar
ką. Ale kur įsibriauja fašis
tai. viską naikina, laužo, ar
do net savo laikinose patal
pose, rašo laikraštis “Libe
ral.”

Casablanca, liepos 23. — 
Anglų karo laivas “White
bail” bombardavo Ispanijos 
sukilėlių lėktuvą, pradėjusį 
bombarduot Anglų žibalinį 
laivą, kuris vežė žibalą Is
panų valdžios karo laivams 
į Tangier prieplauką.

1 Saragossa, liepos 23. — 
4,000 respublikos karių ata
kuoja fašistus Saragossoj.

5 LEGIONIERIAI SUŠAU
DĖ NEGRĄ ^“JUOKUI”, 

LAIKOMI BE UŽSTATO
DETROIT, MICH. — Be 

užstato laikoma teismui 
Harvey Davis ir keturi kiti 
juodieji legiohieriai, kurie 
išsivežė už miesto ir sušau
dė negrą ex-kareivį Šilą 
Colemaną. Liudininkai pa
rodė, jog jie tą negrą su
šaudė, kad pasijuokti ir pa
tirti, “ką žmogus jaučia, ka
da šaudo negrą.”

Ispanijos Didmiesčių 
Gyventojų Skaičius

Ispanija, pagal 1934 m. 
gruodžio 31 d. užbaigtą gy
ventojų skaičiavimą, turėjo 
24,583,096 gyventojus. Di
džiausiame pramonės mies
te Barcelonoj buvo 1,148,- 
129 gyventojai; sostinė Ma
dridas turėjo 1,048,072 gy
ventojus; Valencia 352,802; 
Seville 238,727; Malaga 203,- 
844; Saragossa 189,062; Bil
bao 175,898; Murcia 166,- 
341; Granada 124,681; Cor
doba 
97.528; 
Palma 
90,774; 
86,292.

117,919; > Valladolid
Cartagena 96,981;
93.014; Santander

San Sebastian

Naziai Krečia Konfesio- 
nalus Protestonus

BERLYNAS. — Nazių 
policija padarė kratas šim
tuose konfesionalų protes- 
tonų bažnyčios raštinių, už
grobė rašomąsias mašinėles 
ir kitus įtaisus ir dokumen
tus. Konfesionalai protesto- 
nai! nepripažįsta Hitlerio 
bažnyčios m i n i s t erio H. 
KerrTo komandos.

Pamplonoj fašistai sušau
dė 15 komunistų.

Newark, N. J
DR-0 KAŠKIAUČIAUS 

PRANEŠIMAS

Šiomis dienomis persikė
liau į naują vietą, kur atida
riau gydytojo ofisą po nu
meriu — 530 Summer Ave., 
arti Chester Ave.

Summer Ave. busai 28 at
veža iki tai vietai.

Ligonių priėmimo va
landos: Kas diena nuo 2 iki 
4 vai. po pietų ir nuo 6 iki 
8 vai. vakarais. Nėra va
landų sekmadieniais.

Telefonas:
Humboldt 2-7964

Jūsų sveikatos tarnas ir 
padėjėjas,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS.

■0Ispanijos Respublikos Valdžia Šaukia So
cialistus ir Komunistus Masiniai Stot 

Į Ginkluotą Kovą Prieš Fašistus
Kairiųjy Respublikonų Valdžios Kareiviai ir Darbininkai 

Pliekia Fašistų Gpvėdas Netoli Sostinės Madrido
RESPUBLIKOS GYNĖJAI ATĖMĖ Iš FAŠISTŲ COR- 

DOBĄ IR GUADALAJARĄ; SUŠAUDYTA 316 
FAŠISTŲ KARIŲ MADRIDE

Madrid, liepos 23. — Is
panijos vidaus reikalų ini- 
nisteris džiaugsmingai pra
nešė, kad respublikos gynė
jai didelėj daugumoj mūšių 
įveikia fašistus sukilėlius.

Madrid, liepos 23. — Pats 
Ispanijos ministerių kabine
tas su J. G. Pereira prieky
je organizuoja Kairiojo 
Fronto komitetus prie visų 
armijos dalių tikslesnei ir 
platesnei kovai prieš fašis
tus. T o s rūšies specialiam 
Kairiojo . Fronto Komitetui 
septyniose rytinėse Ispani
jos provincijose yra duota 
lygi galia su šalies valdžia.

MADRID, liepos 23. — Is
panijos prezidento Azanos 
kairiųjų respublikonų val
džia pašaukė visus komunis
tus ir socialistus masiniai 
mestis į ginkluotą kovą 
prieš fašistus.

Pati vyriausybė šaukia 
darbininkus sudaryt komi
tetus prie respublikos ka
riuomenės visose vietose. 
Tokius kontrolės komitetus 
valdžio laiko savo ir šalies 
seimo atstovais.

Gibraltar,-liepos 23. — Is
panijos fašistų sukilėlių lėk
tuvai numetė kelias bombas 
arti dviejų Anglijos šar
vuotlaivių. šarvuotlaiviai 
atsakė šūviais į lėktuvus. 
Anglų vyriausybė įsakė šau
dyti bet kokius svetimus 
lėktuvus, pasirodančius virš 
Gibraltaro.

Barcelona, liepos 23.—Res
publikonų kariai ir darbi
ninkai čia po įnirtusių mū
šių nugalėjo fašistus. Kovoj 
255 žuvo ir 619 liko sužeis
ti iš abiejų pusių. Mieste 
paskelbta dviejų dienų vi
suotinas streikas prieš fa
šistus.

Madrid, liepos 23. — Res
publikos valdžia kulkasvai- 
džiais sušaudė 116 fašistų 
oficierių ir 200 šiaip veiklių 
fašistų, kurie vadovavo su
kilimui prieš valdžią sosti
nėje, Madride.

Madrid, liepos 23. — Res
publikos kariuomenė ir gin
kluoti darbininkai sumušė 
ir išvijo fašistus iš Cordo- 
bos ir Guadalajaros miestų.

Dabar valdžios artilerija ir 
lėktuvai bombarduoja suki
lėlius Sevillėje.

Madrid, liepos 23. — Nuo 
ankstybos aušros siaučia 
nuolatiniai, atkakliausi mū
šiai tarp respublikos gynė
jų ir fašistų už 35 mylių į 
šiaurių-rytus nuo Madrido.

Popietinėmis ži n i o m i s, 
respublikos kareiviai ir dar
bininkų milicija ima viršų 
ir laužia atgal fašistus. Vis 
dar tebešėlstančiose kauty
nėse, apart valdžios karei-, 
vių, dalyvauja respublikos 
gynėjų batalio'nas iš 15,000 
ginkluotų darbininkų ir na- 
cionalės policijos.

San Sebastian. — Šį pa
jūrio miestą su turčių vasa
rojimo kolonija buvo paėmę 
respublikos gynėjai, val
džios artileristai ir ginkluo
ti maineriai.

Liepos 23 d. fašistai pasi
skelbė, kad atgal atgriebę 
Sen Sabastianą, ir pranešė, 
kad mūšiuose žuvęs ir res
publikos jėgų komandierius.

Valdžios kariuomenė ir 
darbininkai daro įtūžusius 
antpuolius, idant išmušt fa
šistus iš to miesto.

London, liepos 23. — Dai
ly Mail žiniomis, respubli
kos gynėjų kova prieš fašis
tus persimetė į Villa Alba, 
15 mylių nuo Madrido.

Pranešama, kad iš visų 
pusių atmaršuoja 165,000 
respublikos gynėjų, dau
giausia ginkluotų darbinin
kų ir valstiečių prieš fašis
tus, besigrumiančius prasi- 
laužt į šalies sostinę Madri-

Madrid, liepos 23. — Ne
pasitvirtina sukilėlių prane
šimas, kad jie lėktuvų bom
bomis liepos 22 d. nuskandi
nę tris valdžios karo laivus 
ties tarptautine Tangier’o 
prieplauka.

Tangier, liepos 23. — An
glijos, Franci jos ir Italijos 
bendra komisija Tangiero 
ruože uždraudė Ispanijos 
valdžios bei sukilėlių lai
vams apsistot šio miesto 
prieplaukoj. Atsiųsta tų tri
jų šalių kareivių būriai ap
gint savo konsulatus nuo 
galimo užpuolimo iš sukilė
lių fašistų pusės.

Ispanijos Kom. Partija 
Dešimteriopai Padidėjo

MADRID. — Ispa n i j o s 
Komunistų Partija 1934 m. 
spalio mėnesį turėjo tik 10,- 
000 narių; dabar gi jos na
rių skaičius pasiekė 102,000. 
Komunistų Partija ypač 
pradėjo augti po 1934 me
tų darbininkų ir valstiečių 
sukilimo prieš tuometinę 
pusiau-fašistinę valdžią, ku
ri stengėsi įvesti pilną fa
šizmą.

Madrid. — Respublikos 
valdžios kariuomenė atėmė 
iš sukilėlių Belearic salas. 
Fašistai tapo išmušti iš To
ledo. Respublikos lakūnai, 
kariai ir darbininkai suplie
kė fašistus svarbiausiuose 
prieplaukų miestuose, Cadi- 
ze, Malagoj, Almerijoj, Ali- 
cantej ir Barcelonoj, ku
riuos valdžia dabar pilnai 
kontroliuoja.

Hendaye, Franci j a. — Is
panijos fašistų sukilimo ko- 
mandieriai generolai Fran
co ir Molą sakosi turį 80,- 
000 kariautojų prieš respu
blikos valdžią.

Bordeaux, Fra nei j a. — 
Pranešama, kad mūšiuose 
tarp Ispanijos valdžios gy
nėjų ir fašistų iki šiol žuvę 
virš 20,000 asmenų.

Madrid. — Prie darbinin
kų milicijos kovai prieš fa
šistus prisidėjo didelis skai
čius moterų. Barcelonoj ir 
kitur jos išvien su draugais 
vyrais kariavo iš už barika
dų prieš ^fašistus.

Gibraltar. —Laukiniai fa
šistų kariai maurai ir užsie
niniai legionieriai, daugiau
sia surinkti iš įvairių šalių 
pabėgusių kriminalistų, “is
paniškoj” Morokkoj sušau
dė 200 išitikimų valdžiai 
puskarininkių ir kareivių, 
kuomet šie atsisakė prisidėt 
prie sukilėlių.

Barcelona, liepos 23. Sa- 
vivaldiškos Catalonijos res
publikos vyriausybė su savo 
prezidentu Companys, viso
mis jėgomis stoja karan 
prieš Ispanijos suKilėlius fa
šistus.

Sukilėliai net pro bažny
čių langus, nuo jų stogų ir 
iš varpinyčių šaudė į respu
blikos šalininkus. Pastarieji 
todėl buvo priversti padegt 
kai kurias bažnyčias, kaipo 
fašistų tvirtoves.

Pranešama, kad jėzuitų 
kunigai Barcelonoj išstojo 
kaip fašistų vadai. Už tai 
vyriausybė mirčia nubaudė 
tris jėzuitus. Taipgi sušau
dė fašistų sukilimo koman- 
dierių generolą M. Godedą.
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Geležinkelių Koordinacija
Prieš kiek laiko USA valdžios ir gele

žinkelių kompanijų buvo nutarta “suko- 
ordinuoti” šalies geležinkelius. Ką tai 
reiškia? Labai daug. Visųpirmiausiai 
tai reiškia panaikinimą apie 30,000 my
lių geležinkelio bėgių. Toliau: sujungi
mą įvairių geležinkelių taisy tuvių 
(yards), dirbtuvių ir stočių. Mieste, kur 
šiandien randasi keletas įvairių gelžk. 
kompanijų stočių, pasiliks gal tik viena 
ar dvi. Kitais žodžiais, bus palikti tik 
geriausi geležinkeliai, geresnės stotys, 
patogesnės taisytuvės ir t. t.

Su tuo iš geležinkelių pramonės bus 
paleista apie 200,000 darbininkų, kadangi 
koordinacijos tikslas tik tam ir darytas, 
kad sutaupius darbo, kad racionaliza
vus geležinkelius.

Bet čia bus paliesta daugiau žmonių, 
negu tik tie 200,000 geležinkelio darbi
ninkų. Prie jų prisidės farmeriai, krau- 
tuvininkėliai ir kt., darą gyvenimą iš ši
tų geležinkeliečių. Taigi pasilies milži
niška masė žmonių ir tai nueis per visą 
šalį.

Geležinkeliečių unijų ’(brolijų) vadai 
gražiai ir tyliai pasidavė geležinkelių 
magnatams. Jie pasirašė bendrą sutar
tį, kuria einant, bus mokama tiem 200,- 
000 geležinkeliečių tam tikros pensijos 
per tam tikrą laiką, ‘kol jie gaus kitur 
vietas ir darbus.” Tačįau tai padėties 
nepataiso. Visvien, kaipo koordinacijos 
pasėka, daug žmoniii palies skurdas ir 
badas.

Todėl tūli geležinkeliečių brolijų loka- 
lai (lodges) pradėjo judėjimą už tai, kad 
atmest savo viršininkų sutartį su sam
dytojais. Judėjimas plečiasi. Jis reikia 
pastiprinti. Jei tik geležinkeliečiai ir 
tie, kuriuos koordinacija paliečia, išsiju
dins darban, pagrąsins streiku, tai koor
dinacija vykdoma gyveniman nebus.

Kodėl gi nesukrusti?!

Nepasiduos!
Tenka pasveikinti John L. Lewisą, gal

vą-C. I. O., už jo griežtą pareiškimą-laiš- 
ką, pasiųstą ADF prezidentui Green.

Kaip žinia, ADF Veik. Taryba nutarė 
šaukti organizacinin teisman visas pra
monines unijas, kurios sudaro Commit
tee for Industrial Organization, — viso 
12-ka unijų su 1,250,000 narių. Teismui 
diena nuskirta rugpjūčio 3. Veik. Tary
ba primeta plieno pramonės darbininkų 
organizuotojams “dualinį unijizmą,” kas 
yra gryniausia nesąmonė.

Gavę pakvietimus, visų 12-kos stojan
čių už pramoninį unijizmą unijų lyderiai 
suširinko Washingtonan ir ten unisonu 
pareiškė: mes. jokių prasikaltimų ADF 
nepadarėme ir jokin Greeno sugalvotan 
teisman nebestosime.

L? C.I.O. vardu atsakymą duoda J. L. 
Lewis. Laiške nurodoma, kad ADF 
Veik. Komitetas neturi jokios teisės 
(konstitucija to neleidžia) teisti C.I.O. 
sudarančias unijas. Be to, kertama kai
liu amatų unijizmo lyderiams ir šalinin
kams del to, kad jie per tiek laiko neor
ganizavo dąrbininkų ir vis nusileisdine- 
jo jsamdytojams.

Lewiso laiškas Greenui ir Ko. labai

Didžiausia Amoskeag Audyk
la Pasiduoda Brankrutu

BOSTON, Mass. — Amos
keag medvilnės audinių 
kompanija Manchester, N. 
H., atsikreipė į federalį tei
smą, kad pripažintų ją ban
krotu. Jos reikalavimas 
priimtas.

Kompanija sako, kad š. m. 
potvinis padaręs jai tiek ža

skaudus, todėl pastarasis pakrikštijo jį 
“propagandos kalba.”

Ką dabar veiks ADF lyderiai? Ar jie 
ištikrųjų eis atviron talkon plieno mag
natams, t. y., ar jie spenduos 12-ką uni
jų, stojančių už pramoninį unijizmą? 

Tenka palaukti ir pamatyti, t

Kuo Jie Grąsina?
Republikonų dienraštis “Herald-Tri- 

bune” aną dieną išspausdino žinią apie 
tūlą brbkerį, Julian T. Bishop, kuris pa
reiškė: “Jei Rooseveltas bus išrinktas 
prezidentu, tai aš išvažiuosiu iš Jungti
nių Valstijų.” Minėtas makleris yra tur
tingas, turi puikų d 
valstijoj ir gražią 
wich, Conn. Beto,: 
pinigų įvestinęs įvairiuosna bonuosna.

Kur gi šis “vargdienėlis” mano dėtis, 
jei Rooseveltas bus išrinktas? Ogi Ka- 
nadon šausiąs. Gir< 
tijas tik labai reta 
mui savo biznio.

Respublikonų laikraštis del to smarkiai 
skerėčiojasi. Girdi 
“socialistiniais” baidymais veja iš kraš
to gerus piliečius.
nė. Niekas tų piliečių neveja ir jie patys 
savo grasinimų nevykins gyveniman. Ši 
p. Bishopo elgsena yra gryna republiko
nų propaganda, kurios kiek tiek protau
jąs žmogus nebeklausys!

varą North Carolina 
rezidenciją Green- 

žinoma, jis turi daug

di, į Jungtines Vals- 
i sugrįšiąs sutvarky-

Rooseveltas, su savo

Žinoma, tai nesąmo-

Melai!
entūros paskelbė po

Tikrai Baisūs Vaizdai 
Lietuvoj 

(Specialiai “Laisvei”)

Melai,
Hearsto žinių ag 

visą pasaulį Ispanijos kontr-revoliucinin- 
kų pramanytas žini 
gabenąs laivas, užsi 
atakavo Ceuta mie;
rokkoj.

Tai didžiausias melas, kokį gali reak
cionieriai išgalvoti.

Sovietų Sąjunga 
kitų šalių reikalus, bors jai, kaipo darbi
ninkiškam kraštui, i 
žuazinio pasaulio darbininkams nusikra
tyti išnaudotojų vieš

Bet “žinios” skle:.
sukursčius tūlus žmonių sluogsnius. prieš 
Sovietų Sąjungą ir I: 
kovotojus su kontr-

as, būk “Rusų aliejų 
dėjęs dvi kanuoles,” 
stą, ispaniškoj Mo-

nesikišo ir nesikiš į

norėtųs padėti bur-

patavimo.
įdžiamos tam, idant

spanijoš didvyriškus 
•evoliucionieriais.

y ra Viltis
karas tebesitęsia, 

ir reakcinė 
didžiausiais 

ūk kontr-revoliucija

Ispanijoj civilinis 
Fašistinė Hearsto ^pauda 
spauda, apskritai, ^alpina 
antgalviais žinias, b 
laiminti, būk Liaudies Frontas pasiduo- 
dąs, silpstąs, etc. •

Betgi suėmus visas žinias tuojau ma
tai, kad Liaudies Frontas laimi, kad gin
kluotos darbininkų :r valstiečių masės, 
vadovaujamos komur 
bėra didžiausiu faktorium respublikos 
gynime; kad vis daugiau ir daugiau dar
bo žmonių ginkluoj 
ma kovai su kontr-r Evoliucija.

Yra didelė viltis, 
tas bus laimėtoju; da 
čiai bus laimėtojais 
nes bus laimėtojais I

To pageidauja visa 
lis. Jei galėtų, šis pasaulis aukotų savo 
gyvybes padėjimui 
Fronto kovotojams 
fašizmą.

istų ir socialistų, te

ma ir mobilizuoja-

cad Liaudies Fron- 
rbininkai ir valstie- 
; laisvę mylį žmo- 
spanijoj.

.s pažangusis pašau-

Ispanijos Liaudies 
sukriušinti juodąjį

ame!
?adarbis, . veikėjas, 
dr. J. J., Kaškiau- 
daktaro laisnius ir

Sveikint
Mūsų uolus bend 

draugas ir gydytojas, 
čius, pagaliau, atgavo 
atidaro savo,ofisą tam pačiam Newarke, 
kur ir pirmiau jis praktikavo.

Jo ofisas randasi:
Newark, N. J.

Šituo faktu pasidžij 
ji lietuvių darbininkų 
daktaras tiek daug y:

Sveikiname daktara ir linkime pasek
mingos praktikos!

los, kad reikėtų $10,500,000 
pataisymams ir tinkamiems 
prirengimams vėl darban. 
Matyt, didieji savininkai 
nori apkirsti smulkesnius 
šėrininkus, gauti lengvos 
paskolos iš valdžios Finan
sų Atsteigimo Korporacijos 
ir “išnaujo pradėti gyveni
mą” su dar didesniais pel
nais.

530 Summer Ave.,

tugs visa pažangio- 
visuomenė, kuriai

"a pasitarnavęs.

Amoskeag medvilnės kom
panija j^ra didžiausia tos rū
šies įmonė pasaulyj. Jos 
kapitalas buvo $25,986,000.

Tou louse, Franci j a. — 
Naktį iš Morokkos perskri
dę virš Ispanijos lakūnai į 
Franci ją sako, kad tamsoj 
visur žaibuoja šūvių mūšiai 
tarp respublikos gynėjų ir 
sukilusių fašistų.

Pereitame laiške aprašiau 
nekurias naujienas iš Lietu
vos. Dabar vėl turėdamas 
laiko pasistengsiu aprašyti 
kas dabar pas mus naujo. 
Tokius įvykius, kurie jau 
buvo arba yra aprašyti mū
sų laikraščiuose, neminėsiu. 
Stengsiuosi rašyti bešališ
kai.

Dabar pas mus Lietuvoje 
paviršutiniškai žvilgterėjus, 
atrodo viskas puikiausiai. 
Oras labai malonus.. Javai 
visi ir soduose vaismedžiai, 
jei neįvyks kokių nors gam
tos nelaimių, duos gerą der
lių, išskiriant nežymius ra
jonus, kurie hukentėjo nuo 
ledų. Ekonominė padėtis ir
gi rodo gerėjimo žymių, 
ypač pabrango arkliai ir 
karvės. Kiti produktai nežy
miai pakilę kainomis,.bet ir
gi rodo gerėjimo žymių.

Įsigilinus daugiau į žmo
nių gyvenimą, jau atrodo 
bjaurus vaizdas. Žinoma, 
tas paeina iš netikusios val
džios. Visame krašte siau
čia teroras. Lietuvos tautiš
koji valdžia su diktatorium 
Smetona, pakvaišėliu Tūbe
lių ir pasiutėliu Čapliku 
pryšaky, terioja kraštą.

Bruzdėjimai visame kraš
te nesiliauja ir nors pasiu
tėlis Čaplikas, kuris lygi
namas su buvusiu lietuvių 
koriku Muravjovu, engia 
žmones, bet ramumo nėra. 
Dabar Lietuvoj panašu. į tą 
laiką, kuomet 1904 m. įkišai 
korė lietuvius ir lakstė po 
kaimus kazokai. Skirtumas 
tik tas, kad dabar ne kazo
kai laksto po kaimus ir grū
da žmones j kalėjimus, bet 
patys lietuviai — Smetonos 
gerai (apmokami budeliai. Į 
kalėjimą kiša^visus, kas tik 
ką prasitaria prieš valdžią, 
o jei pas ką randa “nelega
lų” popiergalį, tokį jau ge
rai įkiša, žinoma, pirma at
likę kankinimo ceremonijas. 
Kalėjimai prikimšti. Mari
jampolės kalėjimas, kuris 
yra tik del 300 kalinių, da
bar jame yra sukišta 700, 
Vilkaviškio kalėjimas pil
nas, o kad nebuvo dėti kur 
kalinius, tai padarė iš karei
vinių kalėjimą. Alytuj pas
tatytas naujas kalėjimas, 
kuris irgi pilnas. O kur 
Kauno kalėjimai ir fortai. 
Be to, daug mažesnių kali
nio išvaryti į valdiškus dur

pynus, kur kasa durpes. Del 
stokos kalėjimuos vietos 
mažesni vagiliai ir degtin
dariai paleisti. Prie kalėji
mų vartų prisirinkę apsi
verkusių žmonių daugumoj 
moterų, kurios nori pasima
tyti su areštuotais, bet jų 
n e p r įleidžia. Areštuotieji 
kvotos metu žiauriai muša
mi ir įvairiausiai kankina
mi. Daug suimama įtartų 
ir visai nekaltų žmonių, ku
rie po kvotai < būna palei
džiami, bet daugiausiai toki 
parėję būna be sveikatos, 
nes apart to, ką muša, bet 
dar jei kuris jų manymu 
užsispyręs ir neprisipažįsta, 
tą gerai patranko elektra, 
kuri susilpnina visą žmo
gaus organizmą.

Kad lengviau būtų gau
dyti “nepaklusniuosius,” už
draudžia naktimis vaikščio
ti — nuo 10 vai. iki 3 vai. 
ryto. Jei kartais pavėlavusį 
keleivį pagauna, tai tuojau 
areštuoja ir baudžia, be to, 
dar gerai sumuša. Kelis to
kius įvykius paminėsiu: š. 
m. birželio mėn. 6 d., Ke
turvalakių valse. Būdviečių 
km., sugavo to pat kaimo 
ties jų namais tris jaunuo
lius. Nors jie ir nesiprieši
no, bet žiauriai sumušė. 
Stočkui sudaužė burną, kad 
nebuvo galima pažinti, 
Plečkaičiui Jurgiui, kuris 
bandė pabėgti sudaužė kojų 
padus ir paskui liepė bėgti, 
o kai tas net negalėjo pasto
vėti, tai gulintį spardė. Bra
zaičiui išmušė ranką ir da
bar negali dirbti: Vidgirių 
kaimo to pat valse. Andr. 
Gudelevičiui irgi tik už pa
sivėlavimą kelionėj, perkir
to lūpas ir išmušė pryšaki- 
nius dantis. Sneideriui iš 
Degučių kaimo to pat valse, 
pasivėlavusiam važiuojant 
iš lentpjūves šautuvų buožė- 

Imis apmušė. Skundėsi nu
kentėjusieji apskr. viršinin
kui, bet tas skundo nepriė
mė, o nukentėjusius išvijo, 
išvadindamas sukilėliais. 
Norint viską aprašyti, už
imtų daug vietos ir tai tik 
galima sužinoti, kas dedasi 
savo apielinkej, nes iš to
liau žinių galima gauti tik 
per asmenis, nes panašūs 
dalykai laikraščiuose nera
šomi.

Dabar pas mus neva iš
rinktas seimas, bet jo reikš

mę nereikia aiškinti, nes ir 
mažai suprantančiam bus 
aišku, ką jis gali žmonėms 
gero padaryti. Atstovus pa
skyrė patys tautininkai, ge
riau pasakius, patys save. 
Ir nors balsavo labai mažas 
nuošimtis (apie 28%) ypač 
Marijampolės rinkimo apy
gardoj, bet vistiek visi kan
didatai “išrinkti”. Atstovus 
daugiausiai sudaro tauti
ninkų vadai, apskr. virši
ninkai ir miestų burmistrai; 
į seimą “išrinktas” ir bude
lis Čaplikas (Vid. reik, mi- 
nisteris). Kurie balsavo, 
tuos pažymėjo net į pasus 
ir jei dabar pasą parodai, 
tai jau ir žino ar ištikimas 
pilietis, ar sukilėlis. Žino
ma, kiti kad ir balsavo, bet 
tyčiomis į vokus pridėjo 
įvairiausių daiktų: škaplie
rių, nuo papirosų dėžučių, 
laiškų, proklamacijų ir tt. 
Laikraščiai, “Liet. Žinios”, 
“Liet. Uk.”, “Jaunimas” ir 
kiti, prieš, vadinamus rinki
mus, buvo uždaryti, dabar 
vėl eina, išskiriant “Liet. 
Žinias”, kurios uždarytos 
visam mėnesiui. Jū vieton 
veltui žmonėms dalino savo 
šlamštą “Mūsų Kraštas”, 
kuriame susiriesdami gyrė 
dabartinę tvarką ir seiman 
išstatytus kandidatus. Jei 
kas nors išsitarė, kad toks 
seimas ir rinkimai negeri,, 
tas tuoj gavo tris mėn. kalė
jimo. Apie neramumų eigą 
galima ir iš to spręsti, kad 
iki šiam laikui Vilkaviškyj 
ir Šakių apskr. buvo vienas 
karo komendantas, o dabar 
jau yra ir kitas, nes vienas 
nespėjo dėti rezoliucijas nu
sikaltėliams ant protokolų.

Darbininkų padėtis, kaip 
pirmiau, taip ir dabar už
miršta — nepakenčiama. 
Tylėk ir kęsk, o jei ne, tai 
tuoj būsi pakrikštytas ko
munistu ir pasiustas velniop 
į drėgnuosius Kauno fortus. 
Šių metų birželio mėn. 17 d. 
Kaune buvo laidojamas dar
bininkas Ant. Kranauskas 
(nušovė lentpjūvės savinin
kas Kamberį ir pats nusi
šovė). Visi darbininkai ap
leido dirbtuves, ėjo palydė
ti savo draugą. Budelis Ča
plikas įžiūrėjo tame nusi
kaltimą ir užsiundė polici
ją, kuri be pasigailėjimo 
mušė darbininkus. Yra ir 
aukų. Sąryšyj su tuo ir da
bar dar Kaune neramu ir 
po miestą patruliuoja su
stiprinta sargyba. Kad bū
tų aiškiau, kaip rūpinamasi 
Lietuvoj darbininkais, pažy
mėsiu šį įvykį. Šių metų ge
gužės mėn. 28 d. Vilkaviš
kyj buvo pamišėlio sunkiai

Vaizdelis iš pikietininkų maršavimo prie RCA-vietos fabriko Camden, N. J., kur 
streikuoja 9,000 darbininkų. Streikieriai reikalavo pakėlimo algų ir pripažinimo 
unijos. Pereitų antradienį streikieriai nu tarė streikų baigti.

peiliu sužalotas į galvą vie
tinis darbininkas Viršakis. 
Esant sunkiam sužalojimui, 
Vilkaviškio apskr. ligoninėj 
atsisakė daryti operaciją 
(galvos kiaušas buvo įlenk
tas) ir liepė skubiai vežti 
Kaunan. Nuvežus į Kauną 
valstybinėn ligoninėn jo ne
priėmė, nes reikėjo pirma 
įmokėti 10 litų, o jo žmona 
turėjo tik 4 litus. Nežinoda
ma ką daryti, o matydama, 
kad jos vyras jau vos gyvas, 
nes kaip tik tuo laiku pra
dėjo tekėti kraujas, pradė
jo balsu verkti. O kadangi 
tas buvo prie pat gatvės, su
sirinko didžiulė žmonių mi
nia ir datyrus koks reika
las, tuojaus buvo minios su-, 
aukauta trūkstantieji 6 litai 
ir tik tada buvo paimtas į 
ligoninę.

Abelnai tariant, Lietuvoj 
dabar nekokios naujienos. 
Žmonės įbauginti. Jei ten
ka užkalbinti nepažįstamą 
žmogų, ir jei su juo užvesi' 
kalbą apie orą, apie javus, 
jis kalbės, bet jei ką nors 
apie valdžią, tuojaus nutils 
ir pradės švilpauti arba už- 
ves kalbą apie abysinų im
peratorių. Net ir kunigėliai, 
kurie drąsiau ką nors iš sa
kyklų savo parapi jonams 
papasakodavo, dabar ir tie, 
nutilo, nes ir jų kaip kokį 
paminkština (areštuotas 
S. Kalvarijos kun. Jaude- 
gis).

Kad dar geriau kunigai 
tylėtų, valdžia pagarsino, 
kad netolimoj ateityj bus 
įvesta civilinė metrikacija— 
kunigų baubas. Žinoma, po 
tokio paskelbimo tuojau ku
nigėliai įgalioja iš savo tar
po smagų ir gabų kunigą— 
delegatą ir tas nuvykęs pas 
diktatoriaus prisiegą Sme
tonienę ir vėl sutvarko rei
kalus. Gal jums bus juokin
gas šis mano išsireiškimas, 
bet kuomet laisviau bus ga
lima kvėpuoti, apie Smeto
nienę skaitysite ištisus ap
rašymus. Smetonienė tokią 
rolę lošia, kaip lošė caro Mi
kės viešpatavimo laikais 
garsusis Rasputinas. Ji per 
savo Antanėlį gal daug su
teikti savo meilužiams ir ją 
gerbiantiems.

Baigiant dar turiu pri
minti, kad Lietuvoj tikrai 
dabartiniu metu neramu. 
Net ir vakarais, kuomet 
jaunimas po darbui būda
vo uždainuoja, dabar tylu. 
Jei kur uždainuoja susirin
kęs jaunimas, tuoj ir atle
kia policija, o ką atlėkus 
daro, aš jau minėjau.

Nesigirdi kaimuose jauni
mo dainos, visur tylu.... tik 
įvairūs paukščiai ir nakti
nė griežlė sau laisvai gieda. 
Jiems nebaisus nei Čapli
kas.

Linkiu visiems geriausios 
kloties iš tylaus ir žaliojo 
kaimo.

Šešupės Banga.

Sausra Pakenkė Sodam ir 
Daržam Sovietų Sąjungoj

MASKVA. — Sausra tū- 
lose vietose Sovietų Sąjun
goj pakenkė vaisiams ir dar
žovėms. Maisto šalyj yra 
į valias; bet valdžia bara jo 
pristatymo tūlas organizaci
jas, kad jos kartais negana 
veikliai darbuojasi.

Lisbon, Portugalija. — 
Ispanų generolas Jose San
jurjo, beskrisdamas iš Por
tugalijos atgal į Ispaniją, 
užsimušė, kuomet ore nu
trūko vienas lėktuvo pro- 
pellerio sparnukas. * Jis bu
vo fašistų kandidatas į Is
panijos prezidentus.
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Lietuviu Komunistu Veikla
B rookly no Draugai Diskusuo ja, Lietuvių Komunistų Nacionalį 

Suvažiavimų ir Einamo i Momento Reikalus
Kiek buvo narių diskusi-’ 

niame susirinkime Brook- 
lyno lietuvių komunistų lie
pos 13 d., beveik visi ir kal
bėjo, apart pustuzinio jau
nuolių. Sąrašas dalyvavusių 
diskusijose rodo, jog per 
pustrečios valandos draugai 
28-niais atvejais ėmė balsą 
ir kalbėjo; o atsilankiusių 
buvo apie 30.

Į lietuvių parti j iečių susi
rinkimus kartais ir daugiau 
sueidavo, negu šį sykį — 
šutinančiame, ore. Bet sum 
ku atsimint gyvesnį jų susi
rinkimą, kaip užpereito 
pirmadienio vakare. Taip ir 
metėsi akin kiekvieno drau
go susidomėjimas klausi
mais, kuriuos teks spręsti 
Amerikos Lietuvių Komu
nistų Nacionaliam Suvažia
vimui.
kusuot 
šaukti. Drąsiai, atvirai kri
tikavo
nius ir nurodinėjo, kokios 
atmainos būtų pageidauja
mos. Niekas nesijautė, kad 
jį kas varžytų arba kad jis 
turėtų “vadų prisivengti.” 
Taigi vakaras praėjo ne tik 
naudingai, bet su geru ūpu 
ir be nuobodumo.

Dienotvarkėje buvo du 
punktai, tiesioginiai liečią 
Nacionalį Lietuvių Komu
nistu Suvažiavimą Roches- 
teryj, būtent: 1) Lietuviu 
Komunistų Organizaciniai 
Reikalai ir 2) Kova už Lie
tuvių Darbininkų Vienybę 
Pagrindais Amerikos Lietu
vių Kongreso; ir du klausi
mai vietiniai: (a) prisiren
gimas kaip galint daugiau 
delegatų pasiųst iš Brookly- 
no ir apylinkės į Rocheste- 
rį ir b) kokiais būdais mes 
turėtumėm ir galėtumėm 
geriausiai pasidarbuot Ko
munistų Partijai šio ru
dens rinkimuose Didžiojo 
New Yorko apygardose.

Buvo dar eilė klausimų 
ryšium su mūsų Visašališku 
Suvažiavimu, bet visko ne
galima buvo išdiskusuoti 
vienu vakaru; todėl nutarta 
jiem šaukti dar vienas na
rių susirinkimas.

Lietuvių Komunistų Or
ganizaciniai Reikalai (vei
kėjų kadrų išvystymas, nau
jų narių gavimas, organiza
cinės permainos ir kt.) pa
sirodė toks įdomus ir pla
tus dalykas, kad porą kitų 
klausimų paspėjome tik da
linai apdiskusuoti. Tuo bū
du veikla delei lietuvių dar
bininkų vienybės turės būt 
toliau diskusuojama kitame 
susirinkime; ir Brooklyniš- 
kiam Biurui tapo pavesta 
padaryt būsimame susirin
kime pamatinį pranešimą 
tokia tema: Kelias, kuriuo 
mes turime eiti, idant galė
tumėm išvystyt bendro 
fronto judėjimą, kuris at
stovautų darbininkus abel- 
nai ir visą pažangią lietu
vių visuomenę.

Komunistų rinkimų kam
panijos reikalai taipo pat 
dar turės būt nuodugniai 
apsvarstyti.

Rinkimai
I 1

Centro Biuro rekretorius 
pranešė, kad bus steigiamas 
Visa-Amerikinis Lietuvių 
Rinkimų Komitetas. Bet to 
neužteks. Turi būt, nieko 
nelaukiant, sudaryta įvai
riuose miestuose vietiniai 
rinkimų komitetai. Todėl

jo uždavinius išdis- 
draugai ir buvo su-

negeistinus reiški-

draugai nutarė, kad Brook- 
lyniškis Biuras sekančiam 
lietuvių komunistų susirin
kimui atneštų į planus delei 
vietinio komiteto ir tų žing
snių, kuriais įgalima būtų 
įtraukti į komunistinių rin
kimų vajų ne įik mums pri
tariančias orgąnizacijas, bet 
ir “bepartyvi$kas,” abeju
tiškas, net ir tokias, kurios 
iki šiol nieko 'bendra netu- I
rėjo su revoliuciniu judėji
mu. Tie planaį, žinoma, tu
rės apimti ir pavienių žmo
nių mobilizavimą balsuoti 
už komunistų i bei darbiečių 
kandidatus (jeigu kur bus 
sudaryta vietinis bendras 
farmerių-darb: ečių rinkimų 
sąrašas). į
Organizaciniai Klausimai
Pereitame draugų brookly- 

niečių susirinkime, kaip jau mi
nėta, plačiai buvo ’diskusuoja
ma mūsų partiji'niai-organizaci- 
niai klausimai. Po dienotvarkės ._ . .. i ..priėmimo, tiesa,; pasidarė apy
tuštis tarpukas? Iš karto dau
gelis draugų ly^ nežinojo, nuo 
ko čia dabar pradėti, iki pasi
ėmęs balsą drg. į A. B. nušvietė 
kelis svarbesnius, dalykus. Po to 
pirmininkas jam vos., spėjo ra
šyti vardus visų norinčių kal
bėt.

Pasirodo, kad diskusijų gy
vumui visada reikėtų daryt 
trumpas įvadas pamatiniais 
dienotvarkės punktais. Tuom 
privalo pasirūpinti patys vieti
nių biurų nariai arba išankstd 
pakviest kitus draugus prirengt 
įžangėles. į

Drg. A. B. nurodė, kad jeigu 
norime tapti svarbesniu veiks
niu lietuvių darbininkų judėji
me ir apskritai pažangiojoj vi
suomenėj, būtinai turime padi
dinti lietuvių pįrtijiečių skai
čių. Dabartiniu laiku mes esa
me kiek drūtesni tik didmies
čiuose, o antraeiliuose ir tre
čiaeiliuose miestuose, pav., Ro- 
chesteryj, Lav/repce, Scrantone 
lietuvių komunistų taip mažai 
tėra, kad gėda juos ir skaitliuo
ti. Eilėje gana lįvarbių miestų 
visai nėra mūsų į jaunuolių ko
munistų. i

Kodėl mes negavome daugiau 
lietuvių į Komunistų Partiją? 
Tam yra įvairių priežasčių. Vie
na priežastis yrą ta, kad par
ti jinė organizaciją buvo per
daug varži. Nors jmes jau senai 
esame perėję iš ^laptos į viešą 
Partiją, tačiaus iki paskutinių 
laikų buvo užsilikę mažiukai, 
siauri branduoliai (vienetai) 
nanašiai kaip slaįtoj organiza
cijoj. Menkam gi narių skai
čiui esant tokiame branduolyje, 
kiekvienas jo na^ys jautė per
daug'spaudimo įvairiais darbais 
:r pareigomis. ' v

Dabar tas dalykas taisomas; 
no kelis branduolius susilieja į 
vieną didoką koniunistų kuopą. 
Yra taikoma, kati tokia kuopa 
susidarytų iš visą komunistų 
viename “warde”! arba vietos 
rinkimų apskrityj. Valstijinės 
komunistų organizacijos bus ži
nomos kaipo vielos b e i kitos 
valstijos Komurįistų Partija, 
pav., Massachusetts Komunistų 
Partija, Illinois Kįom. Partija ir 
tt. Pirmiau gi kai kur vienoj 
valstijoj gyvavo lįeli komUYiistų 
distriktai, o kitur; distriktas bu
vo sudarytas iš dyiejų bei dau
giau valstijų arba jų dalių, ir 
tatai trukdydavo politinį Parti
jos veikimą.

Kai del dirbtuvių branduolių, 
tai jie ir toliau turės pasilikti 
panašūs kaip iki šiol, nes dar
bavietėse jie yra tinkamiausia 
mūsų organizacijos forma. Bet 
partijiečių kuopų ir branduolių 
susirinkimai bus praretinti. Tie 
susirinkimai bus laikomi tik kas 
antra savaitė.
Bus palengvintos ir partijinės

duoklės 
kės ne 
bet kas 
žiau laiko bus tam eikvojama, 
greičia 
mus ba 
simais

Už tarptautinės revoliucinės 
pagelbcs ženklelį narys iki šiol 
mokėda vo per mėnesį tiek, kiek 
turėdayo mokėti Partijai per 
savaitę 
fondą ber metus mokės tiek, 
kiek Partijai sumoka duoklių 
per vieną mėnesį.

Paplatintos bus ir kitakalbių 
narių 
teisės.
ateiviškų tautų komunistai pa
tys rinks Centro Biurus savo 
suvažia 
savimais. Partijos Centro Ko
mitetas

Nežiūrint įvairių' organizaci
nių Pa 
čiaus, negalima tikėtis, kad jau 
vien dęlto savaimi priplauktų 
naujų 
rėsime 
būdus 
Partiją 
darbuotis.**

Veikėjų gi kadrų išvystymui 
būtinai 
platint

;. Be to, jas nariai mo
kas savaitę kaip iki šiol, 
mėnesį. Tuo būdu ma-

u bus galima susirinki- 
igti arba svarbiais klau- 
padiskusuoti.

Toliau į tarptautinį

frakcijų “savivaldiškos” 
Lietuviai, Ukrainai ir kt.'

vimuose arba narių bal-

tik tvirtins tuos biurus.

rtijoj palengvinimų, ta-

narių į mūsų eiles. Tu- 
surasti tinkamiausius 

traukimui darbininkų į 
ir rimtai, uoliai tam

yra reikalinga gilint ir 
teorinį lavinimąsi. Jei 

to nepądarysime, negalės kiek- 
mūsų' komunistas taptivienas

ir darbininkų vadu.
vinimosi Reikalas
Š. patvirtino, kad per-Drg.

augštos partijinės duoklės, jų 
mokėjimai kas savaitę, kolektos 
ir siūlymai visokių tikietų su- 
sirinkiiąuose ištikro darė nema
žą kliųtį naujų narių gavimui 
bei jų 
kuopeli 
lyse yr 
duoklės

Kas 
neina taip gerai, kaip turėtų. 
Lavinimosi mokyklėlės su pa
siunčiamais iš centro mokyto
jais pbrą trejetą metų labiau 
interesavo draugus ir pritarė
jus, negu paskutiniais laikais. 
Pasireii 
linkui £ 
švietos. 
rudenį 
lankė tik keli pašaliniai drau
gai, apąrt pačių “Laisvės” įstai
gos darbininkų.

Reik a pripažint, sakė drg. š., 
kad iki šiol neturėjome ir tin
kamai 
gramos
tam va lovelių. Bet tai dar nėra 
pasiteis 
nesilavi:
tam geros medžiagos, imant kad 
ir Amerikos Liet. Darbininkų 
Literatūros Draugijos išleistas 
knygas, 
mūsų p.
ištisai perskaitęs, jau vien tuom 
būtų aigštokai pakilęs politi- 
niai-moksliniame žinojime. Be 
to, turime lietuvių kalboj Ko
munistę Internacionalo Septin
to Kongreso rezoliucijas, drg. 
Dimitrovo išsamiausią kalbą, 
pasakyt; 
džiame
Partijos rinkimų platformas ir 
tt., ir tt.

Ne visur galima iš centrų 
pasiųsti mokytojus; bet visur 
keletas draugų gali susirinkda
mi tarpusavyj lavintis; pasiva
duojant 
nę politinę bei teorinę knygą, o 
sunkiau 
vieni ki

Geriau
Drg. 

šiolinės 
vė, ko 
tų mokyklėlių išėjo naujų vei
kėjų be: 
nai kalta netikusi pamokų sis
tema. Tose mokyklėlėse dažnai 
buvo tub pačiu pradėjimu moki
nama ir politikos, ir ekonomi
jos, ir gramatikos. Į mokyklė-

palaikymui. Komunistų 
ių susirinkimai kitose ša- 
i rečiau laikomi ir narių 
ten žymiai mažesnes.

liečia lavinimąsi, dalykai

škia koks tai atšalimas 
gilesnes komunistines ap-

Net Brooklyne pereitą
lavinimosi mokyklėlę te-

išdirbtos lavinimosi pro- 
; bei tiksliai sutaisytų

inimas draugams visai 
nti. Juk šiaip netrūksta

Jeigu jas kiekvienas 
artijietis būtų bent sykį

ą tame kongrese, lei- 
Amerikos Komunistų

skaityti kokią svarbes-

suprantamas vietas 
tiems pasiaiškinti.

Sutvarkyti Lavybą.
N. pastebėjo, kad lig- 
musų mokyklėlės neda- 

buvo tikėtasi. Mažai iš

i Partijai narių. Dali

les buvo imama, kas tik papuo- 
lę. Reikėtų išdirbti tikslų, il
gesnį ar trumpesnį lavinimosi 
kursą ir jo laikytis, o sutelkti 
didžiausią dėmesį į tuos, iš ku
rių galima tikėtis išeisiant vei
kėjų bei tinkamų Partijai na
rių. Kitaip gi tai tik laiko, jė
gų ir lėšų eikvojimas.

(Bus daugiau)

PITTSBURG KIEČIAI 
RENGIAS PRIE VISUO

TINO SUVAŽIAVIMO,
Pittsburgho ir apielinkės 

lietuvių komunistų frakcijų 
biuras šaukia konferenciją 
rugpjūčio 9, nedėlioję, Liberty 
svetainėje, 1322 Reedsdale 
St., N. S. Prasidės lygiai 10 
vai. ryte. Visi lietuviai parti- 
jiečiai, iš visos apielinkės, 
kviečiami dalyvauti. Taipgi 
kviečiamos ir mūsų simpatin
gos organizacijos prisiųsti sa
vo atstovus.

Šita konferencija bus labai 
svarbi. Bus išduotas raportas 
iš Komunistų Partijos naciona- 
lio suvažiavimo, apsitarsime 
apie savo veikimą, taipgi tar- 
simėSį apie pasiuntimą delega
tų į visuotiną lietuvių komu
nistų suvažiavimą, kuris įvyks 
rugpjūčio 16, Rochester, N. Y.

Tuo pačiu sykiu Biuras at
sišaukė ir finansinės paramos, 
išmokėjimui delegatų kelionės 
į Laisvės suvažiavimą ir taipgi 
pagelbėjimui pasiųsti delega
tus į Rochester, N. Y. Seka
mos organizacijos aukavo: 
APLA. 50 kuopa $3.00, ALD 
LD. 87 kuopa $5.00, APLA. 
9 kuopa $1.50 ir APLA. 19 
kuopa $1.80. Tai gera pra
džia. Wilmerdingo draugai 
rengia pikniką liepos 26 ir 
skiria dalį pelno šiam tikslui. 
Sako nemažiau būsią $10.00. 
Būtų gerai, kad visos organi
zacijos atsilieptų prielankiai 
ir pagelbėtų komunistiniam 
veikimui.

Pastaruoju laiku komunis
tinių frakcijų veikimas labai 
mažas. Biedniausias veikimas 
New Kensington, Pa. Ten ke
letas metų atgal gyvavo lie
tuvių frakcija bent iš daugiau 
tuzino draugų ir draugių. O 
kiek dabar turi ? Rodos, nei 
vieno. Tie patys veikėjai ur
mu pasišalino iš partijos, jie 
sako, delei nesusipratimų vie
tiniam tarptautiniam veiki
me. Kiek sykių raginta ir 
kviesta atgal stoti, susilaukta 
tik pasižadėjimų, bet be pa
sekmių. Taip negerai. Drau
gai newkensingtonieciai turė
tų savo duotą garbės žodį iš
pildyti.

šiuo laiku N. S. Pittsbur- 
ghe ir Finleyvile lietuvių frak
cijos gyvuoja ir laiko susirin
kimus. Kitur po vieną ar po
rą draugų prie partijos prigu
li. 4

Mus laukia dideli darbai: 
organizavimas plieno darbi
ninkų, populiarizavimas far- 
mę-rių darbo partijos, dalyva
vimas rinkimų kompanijoj, bu- 
davojimas tvirtesnio bendro 
fronto ir tt. ir tt. Mums reikia 
padidinti lietuvių partijiečių 
skaičių. O tai galima bus at
likti patiems daugiau tuo susi
rūpinant.

K. P. Liet. Biuro Sekr.

Paskirta $15,000 Tyrinėti 
New Yorko Komunistus

• ALBANY, N. Y. — Su- 
daryta New Yorko valstijos 
seimo komisija šniukštinėti 
ir tyrinėti komunistinę vei
klą New Yorko mieste. Sei
mas paskyrė $15,000 komisi
jos išlaidoms. Šis žygis 
taipgi atsiduoda fašistiniu 
raugu.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

įsigykite visašališkai garsui greičiausią prosą 
uz $7.95. . . su Elektrine Džiovykla VELTUI

sa rTia tik
niam,! Spartus-s^o’ Y linų audi-
nulietas paviršis tartum cvu 1 L .ai^°- Chromu 
Laipsniškai nusmailintas 'zl0Ja. ant audinių. . Ir apart $1 nulrtd^mno už iū^uT* 
jus gaunate parankią ,$j elektrinė ?? proSą’ 
karnai. Puiku kojinėm anųlvr <1-zlovykYvnemo- 
nosinėm.. .visiem mažiem Pirštinėm,laziem dehkatmem daiktukam.

Pamatykite prosą ir džiovyklą mūsų parodų 
kambariuose arba kur tik yra išstatytas ženklas 
elektrinių įtaisų užgirto verteivio. Ir atsiminkite: 
Elektra dabar yra tokia pigi, kad jeigu dabartinė 
jūsų mėnesinė bila yra apie $2.75 ir jūs dar pri
dėsite prosą, tai galite prosyti 28 minutes už 1c. 
Benaudojant jums daugiau elektros, centas dar 
daugiau išprosija... . Nors pragyvenimas dabar 
apskritai yra 50% BRANGESNIS negu pirm karo, 
penki tiesioginiai nupiginimai numušė vidutinę 
elektros kainą namuose 43% ŽEMYN!

affiliated companies of

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC.
ELECTRIC, gas AND STEAM SERVICE FOR BUSINESS AND THE HOME

JUO DAUGIAU JTAISŲ VARTOJATE DARBUI, TUO. ŽEMIAU NUPUOLA JUSįJ ELEKTROS KAINOS

i-.?.''!

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

Sergančio Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
25 metai

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 8 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Dr. L. ZINS-

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179
.............. 1 .......... ...........................................—__________________

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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.

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 klimlatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

CAMP HYGIOLOGY
VEGETERIONISKA SVEIKATOS KEMPE

Žaidimas ir valgis, tai jūsų 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 j 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

GARSINKITES “LAISVĖJE”
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BOSTONO IR AP1EUNKES ŽINIOS
—

pažangiųjų 
rengimus.

organizacijų pa-

Tnunpmenos
Užsispyręs

Anų dieną susitikau ant 
Broadway N. Jonušką. Sklo- 
kininkas. Bet draugiškas 
žmogus. Prasilavinęs. O to
kie žmonės laiko sau už gėdą 
prie klaidos prisipažinti ftr ją 
pataisyti.

Taigi ir mūsų drg. Jonuš- 
ka vis dar “karštas” skloki- 
ninkas. “Naujajai Gadynei” 
jis gavęs net 12 skaitytojų. 
“Naujoji Gadynė” jam “ge
riau apdirbta vieno žmogaus, 
negu “Laisvė” keleto žmo
nių.”

Mat, sulygino vyras jautį ir 
vabalą!

Nesugaudo
ALDLD 2-ra kuopa nusita

rė: vyrai pakviesiu LDD 21 
kuopą į vienybę, o moterys— 
Moterų Piliečių Kliubą, kur 
vadovauja žinomos mūs drau
gės Barčienė, čeikienė ir ki
tos.

Ir iš vyrų, ir iš moterų bu
vo išrinkti tam reikalui žmo
nės. Bet moterys kliubiečių, 
sakoma, niekur nesugavę. Pa
sirodo, kliubietės vasarai savo 
veikimą sustabdė—susirinki
mų nelaiko.

LDD-čių reikalu mūsų vyrai 
užklupo N. Jonušką klausti, 
kur ir kada LDD 21 kp. susi
rinkimus laiko? Bet Jonušką 
jiems nieko konkretaus pasa
kyti negalėjo. Nes. . . LDD 21 
kp. neturi nei pastovios vie
tos, nei reguliarių susirinkimų.
6 Gero Pasisekimo

Mūsų veikliausi ir simpatiš
kiausi draugai Kvietkai (Kve- 
tkauskai) iš So. Bostono per
sikelia (gal jau ir persikėlė) 
į Cambridtee’ų. Sako, ten imsis 
biznio. Linkiu, ir manau visi 
jiems linkės, gero pasisekimo. 
Kvetkienės pareiškimą girdė
jau : ji sakė, kad ji ir jos vy
ras kaip veikė, taip aktingai 
ir veiks ALDLD 2-roj kuopoj 
ir visam darbininkų judėjime.

Kamuoja, Kaip {mano
Federalė WPA. labai daug 

darbininkų paleido. Pabaigei 
kokį nors projektėlį, tai ir 
“laid off”. Todėl padidėjo 
skaičius reikalaujančiųjų duo
nos kąsnio iš Welfare.

Bet miesto ponai, kad atsi
kračius daugelio reikalaujan
čiųjų, įvedė nepakenčiamą 
baudžiavą, šeimynos tėvui (4 
asmenų) duoda $10.00 į savai
tę ir turi dirbti 5 dienas po 8 
valandas. Gaunantieji $8.00 
—dirba 4 d. Už $6—3 dienas. 
Už $4.00—2 d. (Buvo:—$10 
—3 d. $8—2; $4—1 d.).

O Kaip su “Pėde’*?
Kol gauni tuos skaudžius 

centus—turi pašvęsti visą die
ną. Mat, irgi “new rule”. Tu
ri stovėti eilėj nuo 9 vai. ryto 
ligi 3 p. p. kol prieisi visitorių. 
Tas parašys lapelį. Su juo eini 
pas langelį ir gauni (ilgokai 
pastovėjęs) kitą lapelį. Su 
Šituo lapeliu vėl eilėj ir vėl 
prie kito langelio, čia gauni 
Čekį. Su juo eini bakan iš
keisti. Ir čia vėl “lainėj”. 
Ir vėl langelis.

Gerai, dar būtų, kad žmo
nės daugiau proto turėtų. Sto
vėtų eilėj tvarkingai. Greičiau 
reikalą atliktų ir sveikata bei 
kaulai čielybėje liktų.

Bet kur tau! Visi grūdasi, 
stumdosi ir prie vizitorių du
rių taip susigrūda, kad labiau 
spaudžiasi nei Lietuvoj būda
vo per atlaidus bažnyčioje. 
Aną dieną apie dvi moteris iš
nešė apalpusias, o kelias Čia 
pat vandeniu atgaivino.

Kodėl Taip Daroma?
Kodėl tokią bjaurią sistemą 

jVedė prie pinigų išmokėji
mo? Kodėl tiek darbo dienų 
užkrovė? Tai klausimai, ku
riuos stato kiekvienas sau ir 
Savo draugui.

Sakoma, kad šituo paaštri- 
nimu norima atsikratyti dau
gumos “welfariniu”. Sakoma, 
kad miesto ponai patyrę, kad 
žmogus, gaudamas iš miesto 
paramą ir dirbdamas dvi-tris 
dienas, kitą' laiką dirba kur 
nors “extra.”

Kiti dar aiškina (politikie
riai), kad dabar laikas jau pa
gerėjęs ir darbo gali gauti 
kas tik jo nori. Ypač, girdi, 
restoranuose. Bet ant welfare 
visi tinginiai esą; darbo dirbti 
nenorį.

Sandariečiai Pasirodė Silpnai
Pora savaičių atgal, Romu

vos parke, Montelloj, įvyko 
Sandaros Apskričio piknikas, 
į kurį žnjionių atvyko labai 
mažai, palyginus su praeities 
jų parengimais. Spėjama, kad 
kalta už tai bene bus netikusi 
jų politiku SLA. rinkimais ir 
dabartinis boikotavimas ne
kaltų žmonių. “Kaip šaukia
ma, taip ir atsiliepia,”

Cleveland, Ohio

A. L. M. P. S. CONN. VALSTIJOS 9 ta METINE 

® DAINŲ DIENA ® 
Sekmadienį, Rugpjūčio-August 2, 1936 
Lietuvių Darže už Lakewood Ežero, Chestnut Hill Road., Waterbury, Conn.

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

Kad miesto šelpiamieji dirb
tų extra, pašaliais—atsitiki
mas retas. Bet jei kuris ir 
gauna dieną-kitą padirbėti 
nuošaliai—už tai jo nieks ne
turėtų “kikyti”. Dėlto, kad 
miesto parama—tik badui nu
sivyti. Iš jos sočiai pavalgyti 
negali ($10 savaitei šeimynai 
iš 4 žmonių).

Kad laikai (t. y. darbai) 
pagerėjo ir kas nori dirbti, 
darbo gali gauti—irgi nonsen
sas. žinau daugelį darbo jieš- 
kotojų. Jieško, bet neganda. 
Lengviausia gauti darbas res
torane— dish washer. Bet. . . 
reikia dirbti 7 dienas savaitė
je, po 12 valandų į dieną už 
$12 mokesties.

Nes 
nesu- 
viešai 
prasi-

Liepos 9 d 
lišauskas, 51 metų 
pavienis, 
vo senas Cleveland© gyvento
jas, darbininkiškų organizaci
jų narys ir skaitytojas darbi
ninkų literatūros. J. Mali
šauską jau 10 metų kankino 
širdies liga. Per tą laiką nei 
jokio darbo negalėjo dirbti.

J. Mališauskas šioje šalyje 
artimų giminių neturėjo, tik 
vieną pusbrolį A. Banialį, ku
ris nuo sužeidimo irgi jau 
daug metų negali dirbti.

Mališauskas jautės, kad il
gai negales gyventi ir maty
damas, kad jo pusbrolis, būda
mas koliekas, negalės jam mi
rus rūpintis jo laidotuvėm, jis 
kreipės prie savo artimiausių 
draugų, kad rūpintųs jo palai
dojimu. Jis draugų prašė pa- 
kavoti be j 
remonijų.

Mališausl
nom pradėjo jaustis blogiau 
ir nieko niekam nesakęs išė
jo iš namų į Lake Side ligon- 
butį, tą pačią dieną ir mirė. 
Pasirodo, kad lingonbutyj jau 
negalėjo pasakyti nei savo gy
venimu vietos. Mirusį išlaikė 
ligonbutyj 6 dienas. Septintą 
dieną jo draugam sužinoj 
buvo parvežtas ir pašarvotas 
pas grab orių
Superior Ave. Liepos 16 d. 
palaidotas be bažnytinių ce
remonijų Lakeview kapinėse.

Velionio
jo artimiausias draugas J. Ba
nialis.

Velionis buvo laisvų pažval- 
gų žmogus 
sriovių žmonėmis 
sugyveno. Todėl 
džiant iš nai 
kių pažvalg

. mirė Jonas Ma- 
amžiaus, 

J. Mališauskas bu-

okių bažnytinių ce-

cas paskutinėm die-

Kas Daryti?
Bedarbiai bruzda. Keikiasi. 

Protestuoja. Bet. . . tik savo 
tarpe. Ponija negirdi, 
bedarbiai neorganizuoti, 
sipratę, bijosi ką nors 
prasitarti. Ir kaip čia
tarsi? Slaptąja policija apsi
statę. Liepos 20 mačiau tokį 
vaizdą: jauną lietuviuką, apie’ 
19 metų (jis su broliuku ir se
sute iš miesto paramos gyve
na, tėvas ir motina mirę) 
slaptas policininkas už kalnie- 
riaus išmetė ir liepė ateit 3 v. 
p. p. Kitas, matomai airis, iš 
minios atsišaukė: “Aš dirbu 
penkias dienas ir visą šeštą 
dieną jūs čia mane kąmuojat.” 
Už tai agentas baisiai supyko 
ir garsiai pareiškė. į“Tu keli 
žmonėse nepasitenkinimą; pi
nigų tu šiandien negausi, eik 
namo.”

Tik East Bostono Lalai drą
siai pasirodė. Apie ųO bedar
bių aną dieną atakavo savo 
konsilmeną ir priverkė jį pa
rašyti majorui griežtu laišką.

Išvada aiški: be kovos, be l 1
reikalavimo nieko nelaimėsi.

Kaukšt.“ j 
Prigėrė Jaunas Lietuvis

us

Vilkelį, 1522

laidotuvėm rūpinos

rimtas ir su visų, 
draugiškai 

prieš išlei- 
mų, susirinko viso- 
•ų žmonių 
juo ant

Pereitą sekmadienį, liepos 
19, prigėrė Arthur lt Griciu
nas, 26 m. amgžiaus,' gyvenęs 
41 Farragut Pvoad, S(Į> Boston. 
Tą dieną Keistučio D r-jos dar
že, Dedham, Mas., ouvo 
Kazimiero Dr-jos piknikas, i

sv. 
iš 

kurio Griciunas nuėjo Įpasimau- 
dyti į Corcoran’s Mill Pond. 
Mačiusieji pasakoja, kad jis 
buvęs vandenyje tik keletą mi- 
nutų ir dingęs. Ėmė! tris va
landas laiko, kol surado sken
duolio lavoną. Liko tėvas, mo
tina ir sesuo.

5-kiy Organizacijų Piknikas
Sekmadienį, liepos j 19, įvy

ko penkių So. Bostono organi
zacijų piknikas Graiįge Par
ke, Bridgewater, Mąss. Tai 
buvo bendras ALDLį., LDS., 
Piliečių Kiiubo, Laisvas Choro 
ir Jaunuolių kuopos parengi
mas. Publikos suvažjavio ne
mažai, nes diena pasitaikė 
graži, tad pelno turės atlikti, 
žvalgiausi po publiką), ar ne
pamatysiu mūsų buvusios opo
zicijos draugų, bet Jveltui— 
nei Jonuškos, nei Stonio, nei 
kitų nesimatė. Dar vjs “strei
kuoja”. . . Bet teko matyti be
veik visus mūsų geresnius 
South Bostono biznierius ir 
profesionalus. Buvo Jpotogra- 
fistas G. Stukas, ristikas F. 
Juška, Jinas Klimas,; Dr. J. 
Repšis, Geo. Masiulioriis ir ki
ti. Garbė jiems, kad paremia

Vilijos Choras iš Waterbury, kuris dalyvaus programos išpildyme.

1
1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šaknaitės, 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 vadovyste C. Strižausko.
5. Kalbėtojai iš Meno Centro iš Brooklyn, N. Y.6. Merrymakers Orkestrą grieš per visą dieną lietuviškus ir amerikoniškus šokius

* v

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

Visus kviečia Rengėjai.

žų dienų buvo sunkaus darbo 
darbininkas ir šioje šalyje 
sunkiai dirbo. Tas ir pakirto 
jo sveikatą. Velionis savo gy
venimą vedė labai gražiai, ne
girtuokliavo ir su visais savo 
draugais ir kaimynais sugyve
no sutikime. Mališauskas jau 
10 metų nedirbo. Mirdamas 
paliko kiek turto, iš kurio gra
žiai pakavojo ir likusią dalį 
pasiųs į Lietuvą jo giminėm. 
Lietuvoj Jonas paliko nuliūdi
me 4 seseles ir du broliu? Il
sėkis, Jonai, šios šalies žeme
lėje. i .

į A. M. B.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

atsisvei- 
visados. 
draugas 
trumpą

kinti su 
Prieš uždarant grabą 
J. Banialis 
prakalbą susirinkusiems velio
nio draugam. Aiškiai nurodė, 
kad velionis gyvas būdamas 
mylėjo apšvietą, mylėjo savo 
klasės darbininkų judėjimą ir 
laisvą, gyvenimą. Velionis gy
vas būdamąs 
artimiausių 
sį palaidotų laisvai be kunigo 
ir bažnyčios.
miausias draugas J. Banialis 
gražiai ir tinkamai pildė jo 
prašymą.
Mališausko pusbrolis A. 
nialis taria nuoširdų 
draugui J. 
kutinį jam 
pat ir kitie 
atsilankymą 
ir graboriui 
dagų patarnavimą.

Čia rašau 
velionio J. 
nimą. J. 
Lietuvoj, K 
nevėžio paviete, 
rapijoj, kaime 
Kadangi jo tėvai 
turėjo, tai Jonas 
žų dienų turėjo 
stambius ūkininkus. Atvažia
vo į šią šalį 1906 m. šioje ša
lyje pradėjo skaityti darbinin- 
"kišką literatūrą. Vėliau matė 
reikalą prigiilėt prie darbinin'- 
kiškų organizacijų. Pirmiausia 
prisirašė prte Socialistų Par
tijos. 1919 
Komunistų partijos 
laikės komu 
mirties.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

pasakė

reikalavo sAvo 
draugų, kad miru-

Todėl jo arti-

Už tai velionio J.
Ba- 

ačiu 
pas- 
taip

Banialiui už 
patarnavimą, 

m draugam už jų 
į laidotuves, taip 
Vilkeliui už man-

porą žodžių apie 
Mališausko gyve- 
Mališauskas gimė 

auno rėdyboj, Pa- 
Pasvalio pa- 
šikšneliškių. 

žemės mažai 
nuo pat ma- 
tamauti pas

Tel. TRObridge 6330 *

Dr. John Repshis
i( Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278; Harvard SL, 
kampas Inman SL, 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: \

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Tcl. Stagg 2-0783
Night Tcl. Juniper 5-4912

NOTARY 
PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

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.

Matthew P. Ballas

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

metais pasiliko 
nariu ir 

nistinės linijos iki 
Taipgi per daug me

tų buvo ir ALDLD narys. Tik 
per pastarųjų keletą metų ve
lionio sveikai 
niekur dalyvi

J. Mališau!

ta jau riepavelino 
auti.
škas nuo pat ma-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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. I., 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 DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

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

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

Tel. Evergreen 8-8520
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Laisvoji Sakykla
Worcester, Mass.

Bereikalingas Sapaliojimas
Pirnyau T. ž. iš Worceste- 

rio per “Laisvę” verkšleno, 
kad labai negerai padarė L. 
S. ir Dukterų Broliška Drau
gija su savo nutarimu, kam 
randavoti, kam nerandavoti 
parką. Redakcija dėjo priera
šą, irgi apgailestaudama del 
tos klaidingos informacijos. 
Dabar “Laisvės” 168 num. 
Krislų rašėjas A. B. kad rė
žia, tai rėžia apie Worcesterio 
Sūnų ir Dukterų Brolišką 
Draugystę. Esą, “Tamsūs ele
mentai jau išnaudoja” tą 
draugystę. Cituoja iš “Kelei
vio” ir vėl save drąsina, 
“Mes, komunistai, esame labai 
kantrūs žmonės.” Ar tai kan
trybė ir tas visas sapaliojimas 
apie Draugystės vidujinius- 
bizniškus reikalus, ir dar bū
nant Brooklyne? “Keleivis” 
nesąmonę rašo, o “Laisvė” la
bai be reikalo gusirūpino ir 
tuojau aiškina bosų persekio
jimą darbininkų, būk tos 
draugystės nariai vakar iš 
Lietuvos visi atvažiavo, būk 
pametė bolsevistiniijs^*princi- 
pus. Tai atatinka tik provo
kacijai tokie pamokslai.

“Laisvė” ir Krislų rašytojas 
A. B. į tos draugijos bizniš- 
kus reikalus visai neturėjo 
kištis, taip kaip ta draugystė 
nesikiša, kas “Laisvei” reika
linga išrandavoti, kas nerei
kalinga, ir ką jos direktoriai 
taria. Minėtos draugijos ta
rimams buvo skaitlingas susi
rinkimas pačių narių bei par
ko savininkų ir jei 70 balsų 
prieš 18 padarė nuosprendį, 
tai buvo ir reikalas tokio nuo
sprendžio. Tai yra sąlyga, 
kuria tik taip buvo galima pa
taisyti dalykus. Tai kam čia 
sapalioti ir tamsius idealus 
kaišioti, bei laukti kokio tai 
atšaukimo ?

Vardan Draugystės ir parko 
| ir pačios “Laisvės^ gerovės, 
labai ne vietoje i aiškinimas 
“Klaidingo žygio’t Kam tas 
kaišiojimas, kad J Draugystės 
tarimas atkreiptas prieš Ko
munistų Partiją?! O “Laisvė” 
užpildydąma tiek gausiai svai
galų bei saliūnų skelbimais, 
ar nesijaučia, kad atkreipta 
prieš Komunistų Partiją?

Pagaliaus, tai tik .kvailas iš
metinėjimas mūsų abiejų, 
(pastarieji sakiniai), bet kas 
juos iššaukė? Krislų rašėjas. 
Nors kaip kada išmokite po- 
litikauti ir redaktoriauti.

D. J. Draugijos Narys.
REDAKCIJOS ŽODIS:

Drg. D. J/ korespondenciją 
dedame ištisai, žodis žodin. 
Mūsų supratimu, ji rašyta ne
apgalvotai, nerimtai. “Sapa
liojimai” ir kitokie pagražini
mai buver nereikalingi.

Dėdami šią korespondenci
ją “Laisvėn”, tačiau esame 
priversti daryti keldtą pasta
bų, nes ji gali vieną kitą su
klaidinti. Pradėsime į nuo pa
baigos. Drg. D. J. į mokina 
mus išmokti “politikauti”. 
Ačiū už patarimą, ;bet mes, 
turėdami reikalą su ^darbinin
kais ir su darbininkiška orga
nizacija, nenorime Įiolitikauti 
ir nepolitikausime. Mįums rūpi 
darbininkus suprasti^ pasimo
kinti iš jų ir pamokinti juos, 
kur, mūsų supratimu,, toks pa
mokinimas yra reikalingas. 
Jeigu mes matome, įcad kuri 
organizacija padarė klaidingą 
žygį, mes stengiame^ įtikinti 
jos narius, kad toks žygis yra 
netikslus ir kad jį ręikia tai
syti.
nuo darbininkų ir darbininkiš
kų organizacijų neplepiame, 
nes mūsų visų reikalai yra tie 
patys.

Šitokia politika visados bu
vo ir bus teisingiausi^, ir nau
dingiausia d a r b i n ijnkiškam

Mes esame atviri, nieko

dienraščįui. Mes jos laikėmės 
praeityjė ir laikysimės ateity- 

Atvjirai ir nuoširdžiai da- 
mintimis su visais są- 
darbininkais ir su jų 

Atvirai ir

j e. 
linsimės 
žiniškais 
organizacijomis.
nuoširdžiai rišime visas pro
blemas, 
ninku k 
kaip 
Dukterų 
riai, taip 
jų naria: 
kiai mūsįj pozeijai pritars.

Drg. Ij). J. 
įkalbėti, 
rimas ne 
ką. Bet 
munistų 
buvo paėmęs parką net dviem 
piknikam! vieną kurių jau bu
vo beveik 
padaręs ijiemažai išlaidų, 
draugija paskutinėmis dieno
mis pa 
tas tar 
jis pakenkė? Mes tikime, kad 
dauguma draugijos narių, ku
rie buvo susirinkime ir balsa
vo už tarimą 
parko nei 
tųjų nespėjo suprasti, kame 
dalykas, 
matę, kad čia kenkiama jų 
klasės revoliucinei 
mes esame tikri, jie- nebūtų 
padarę to tarimo, nes jie visa
dos nuoširdžiai ir draugiškai 
atsinešdav 
jos.

Drg. D. 
tarimas y r 
kalas, 
mes esame 
ir daugelyje vietų. Savininkai 
nerandavoja darbininkiškoms, 
ypatingai 
ganizacijoiĮns 

svetainių.
namų patalpoms, ines, 
mūsų bizniui pakenks”, 

supyks”, “policija 
sekioti”. Ir juo kla- 
.štresnė, tuo garsiau

kurios ’ liečia darbi- 
asę. Mes tikime, kad 

V^orcesterio Sūnų ir
Draugystė ir jos na- 
kitos organizacijos ir 
mus supras ir šito-

bando mums 
kad šis draugijos ta- 
:atkreiptas prieš nie- 
faktas yra, kad Ko- 
Partijos distriktas

visai prirengęs,
Bet

atsakė. Tai prieš ką 
s panaudotas? Kam

svetimtaučiams
andavoti”, ant grei-

Jeigu jie būtų per-

partijai,

o linkui tos parti-

J. tvirtina, kad šis 
a grynai biznio rei- 

Šitękius pasiteisinimus 
girdėję daug kartų

komunistiškoms or- 
parkų pikni- 

susirinki-kams, 
mams, 
girdi, 
“patriotai 
pradės per 
šių kova a 
skamba šitoks pasiteisinimas. 
Ypatingai taip esti laike strei
kų. Darbininkai pyksta ant 
tokių savin
sę randavo J parkus, svetaines,

inkų, kovoja už tei-

> laikyti susirinkimus ir tt. Ar
• ne taip esti ? Taip.

Matote, draugai, čia jau,
• kas liečia darbininkus, nėra 

vien tik biznio reikalas. Čia
• yra be galo svarbus principo
■ ir idealo reikalas. O dar blo-
■ giau, kuomet darbininkiška 

organizacija, kuomet klasiniai 
sąmoningi darbininkai (jos 
nariai, ypač jos vadai), dabar
tinėj gadynėj, kuomet reakci
ja kelia galvą, kuomet klasių 
kova aštrėja, pasako darbi
ninkiškoms organizacijoms 
(tik todėl, kad jos pasitaiko 
būti kitatautiškos), ‘neranda- 
vosime jums mūsų parko, nes 
jūs pakenksite mūsų bizniui, 
eikite sau, kur norite.”

Dar kartą sakome: Drau
gai, klaidingas, nedarbininkiš
kas toks nusistatymas. Tik 
stebėtis reikia, kad tokie 
draugai, kaip D. J. bando gin
ti tokį nusistatymą. Tiesa, ta
rimą padarė dauguma nž^’ių. 
Nieks to neužginčija. Bet kas 
tą sumanymą pasiūlė susirin
kimui? Antra, juk ir daugu
ma gali padaryti klaidą. Dar 
nėra taip bloga padaryti klai
dą, kaip kad yra bloga pada
rytą klaidą apginti ir teisinti.

Krisluose nebuvo pasakyta, 
kad draugiją išnaudoja tam
sūs elementai. Buvo pasa
kyta, kad draugijos klaidingu 
nutarimu bando pasinaudoti 
tamsūs elementai. 
“Keleivio” 
Jisai visai, 
tuo tarimu, 
darbininkus • prieš Komunistų 
Partiją ir prieš svetimtaučius 
abelnai. Jau iš to vieno fakto 
d. D. J. ir kiti draugai turėtų 
bent jau dabar suprasti, kad 
Sūnų ir Dukterų Draugijos su
sirinkimo nusistatymas buvo 
netikęs ir kad jį reikia pataisy
ti. O už vis labiausia, tai nerei
kia karščiuotis, primetinėti ki
tiems 
kinti 
nariai privalo šalŲai ir 
šį klausimą išdiskįsuoti

Verčiau eiki prie panelės, 
Būsiančios kristaus “seselės,” 
Kuriai nubodo jau laukti: 
Rengias klioštoriun keliauti.”

Kaip Magdutė taip pasakė,
Mane šiurpas net pakratė, 
šaltas prakaitas išpylė, 
Rodos, mulas mane spyrė.

Vienok ėjau pas Barbutę, 
Maniau suramins širdutę, 
Bet ir šioji nekitokia, 
Tik “fakstrotą” kasdien šoka.

Elena būtų ;sau nieko,
Bet kad bijo labai grieko:
Nekaltybėj nori mirti,
Kad nereiktų pekloj smirsti.

Nieko būtų ir Katrytė, 
Bet kad pučias, kaip katytė;
Rodą sunku su ja gauti, 
Lemta jai tik senmergiauti.

Kaip Marytė pažiūrėjo
Ir akele pamirksėjo,
Rodos saulė man tekėjo,
Visos žvaigždės sužibėjo.

Tad aš ilgai ir nelaukiau, 
Pas Marytę greitai traukiau; 
Džiaugiaus žmoną dabar gausiu 
Ir daugiau nesenberniausiu.

Bet ta laimė trumpa buvo,
Mano viltis visa žuvo,
Nes Marytei
Ir ant manęs 

“Kam tu tikęs, 
Tegul ima tave
Taip ji mane iškoliojo 
Ir dar šluota apvanojo.

Gavęs nuo jos tokią pirtį,
Kad negaliu nei užmiršti;
Visaip mąstau ir spėlioju,
Kodėl senberniu pastojau?

Bėgo laikas, nesustojo, 
Paausiai jau “apšarmojo”
Ir pakaušis jau nupliko,
Nors ir esu prie skatiko,

Bet nevedęs, neženotas, 
žmonės sako: “jau kuprotas.” 
Dienas leidžiu, senberniauju, 
Nes žmonelės vest negaunu.

Tad, kurie dar jauni esat, 
Bet jau senbernystė gręsia, 
Laukti ilgai nebandykit 
Ir paikystės nevaikykit:

Susiradę sau mergelę,
Greitai imkit už patelę,
Kad nereiktų viengungiauti, 
Mirus su ožiais “draugauti.”

Rumbonis kis.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 26 d. liepos, 
10:30 vai. ryto, Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kai kurie dar 
nesate pasiėmę “L.” dovaną “Mor
tos Vilkienės Divorsas”, tai būkite 
ir ją atsiimkite.

Fin. Sekr. J. Bakšys.

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partija rengia linksmą 

pikniką nedėlioj, 26 d. liepos, Green
wood Electric Parke, Catonsville, 
Md. Bus šaltų gėrimų ,užkandžių, 
programa ir koletas kalbėtojų, taip
gi bus gera orkestrą šokiams. Įžan
ga tik 20c. Kviečiam visus dalyvaut 
paremti kompartiją.

KELRODIS: Imkite karą 9 (El
licott City) arba karą 14 (Rolling 
Rd.).

Kviečia Komisija.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. narių žiniai! Finan

sų sekretorius, W. Skeistaitis, del 
tam tikrų aplinkybių atsisakė eiti 
fin. sekretoriaus pareigas, tad jo 
vietoj likosi išrinktas, V. J. Kaspa
ras, 199 Belmont Ave., Newark. 
Mokesčių reikalais bei kitais orga- 
niazcijos reikalais kreipkitės virš- 
rninėtu antrašu, arba lankykitės skai
tlingai susirinkimuose ir užsimokė
kite duokles. Kuopos susirinkimai 
įvyksta paskutinį penktadienį kiek
vieno mėnesio. Tad sekantis susi
rinkimas įvyks 31 d. liepos, 8 vai. 
vakare, šv. Jurgio svetainėj, 180 
New York Avė. Tai bus pusmetinis 
susirinkimas ir pagal konstituciją 
kiekvienas turi būti susirinkime ir 
pilnai užsimokėti. Taipgi bus išduo
tas raportas iš Lietuvių kongreso, iš 
apskričio konferencijos ir apskričio 
pikniko.

JR'A

P

kas netiko
ji supyko: 
senas kelmas? 
velnias!“

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.

Tą įrodė 
korespondentas, 
pasinaudodamas 

kursto lietuvius

i “sapaliojimų” bei mo- 
“politikauti.” Draugijos 

rimtai

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

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

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

ŠYPSENOS PRANEŠIMI Iš KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. svarbus susirinki
mas įvyks nedėlioj, 26 d. liepos, 10 
vai. ryto, 407 Lafayette St. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug, 
svarbių dalykų apsvarstymui. 1

J. Mockaitis, Rast.
(173-174)

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- ■ /yy X 
savimo nuo karšto oro 50^

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse T
Coney Island ant Boardwalk, prie J

Stillwell Avenue /
Dviem kambarys $16.00 _
Keturiem kambarys $20.00 £■■■■«

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

jokių ekstra mokesčių.

Season Lockers tik 
už $5.00

PIKNIKAS Nelaiminga Senbernystė.

Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuviu Organizaci

Naudai Dienraščio
“LAISVES“

į

Nedėlioję Rugp.-Aug
1936 > VF 1936

Old Cider Mill Grove
Vaux Hall Rd. (arti Burnett Ave.), Union,

-- ------’A

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

Ak, jaunyste, jaunystėle, 
Kam taip greitai “peržymėjai"?1* 
Rodos vakar dar žavėjai, 
Tai kur šiandien pasidėjai?

Vien tik mintys ir svajonės 
Skęsta jūroj abejonės: 
Kad jaunystė jau negrįžta, 
Kaip nuskinta gėlė vysta.

Jau senatvė im’ apnykti, 
Nežinau nei ką daryti:
Ar viengungiui reiks ir mirti, 
Ar žmonelę pasirinkti ?

Per daug metų aš j ieškojau, 
Gerų progų pražiopsojau;
Išsirinkt vis negalėjau,
Bet pačiulę vest žadėjau. 

Daug mergelių aš mylėjau, 
Visas vesti negalėjau, 
O išsirinkti sau vieną, ’ 
Bandžiau naktį, bandžiau dieną.

Aš Onytę pamylėjau
Ir už pačią vest žadėjau,
Bet Onelė tik juokavo
Ir man širdį tuom užgavo. 

Tad aš ėjau prie Magdųtės, 
Skaistaveidės ir laibutėse 
Maniau širdį josios gauti 
Ir daugiau nesenberniauti.

Bet Magdutė nusišaipė
Ir galvelę tik pakraipė: 
“Tu, berneli, neklajoki, 
Mane jauną nevilioki!

DETROIT, MICH.
Draugijų atstovams! Draugijų at

stovų konferencija įvyks subatoj, 25 
d. liepos, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje. Visi atstovai malonėkite 
dalyvauti, nes tai bus labai svarbi 
konferencija.

Draugijų Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Šaukiamas svarbus mitingas 

kale Tom Mooney ir Warren 
lings, pirmadienį, 27 d. liepos, 8

rei- 
Bil- 
val.

vakare, Metal Trade Hall, 1000 Wal
nut St. Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir išrireikšti sa
vo nuomonę apie šį svarbų dalyką.

Komisija.
(173-174)

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. kuopos naudai, South Sla

vai ir Clara 'Zetkin kuopos, rengia 
linksmą pikniką, kuris įvyks nedė
lioj, 26 d. liepos. Imkite St. Crail, 
Nottingham karą ir važiuokite iki 
galo karo linijos, nuo ten paeisite 
iki 193 St., ir St. Clair gatvių ir 
rasite pikniko vietą.

Prie įžangos tikieto bus laimėji
mo dovana—17 jewel Elgin laikro
dėlis. Kviečiam visą lietuvių darbi
ninkų visuomenę dalyvauti ir parem
ti T.D.A., ir tuom pat kartu gausite 
progą laimėti gražią dovaną.

Org. V.

WILKES BARRE, PA.
Rengiamas linksmas ir didelis ban- 

kietas užbaigimui darbininkų mokyk
los, kuri buvo laikoma per dvi nedė- 
lias. Bankietas įvyks subatoj, 25 d. 
liepos, 7:30 vai. vakare, 325 E. Mar
kei St. Apart valgių, gėrimų ir pro
gramos bus ir kalbėtojas Patrick 
Tohey iš Philadelphijos. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvaut. Galėsite pa
silinksminti ir išgirsti daug svarbių 
žinių.

Rengėjai.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi- 

' te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- 

• rys, užėjimui su 
moterimis. 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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 10 V AL. RYTE
H----------------------------------------------------—
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center. Im
kite Union busą (žalias), kuris jus nuveš iki Vaux Hall Rd. 
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”.
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus

ĮŽANGA 25c Telefonas: Humboldt 2-7964

Išlipkite 
Autontobiliais 

parkas.

i—■—”r

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.XT- 1

Nėra valandų sekmadieniais.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas.NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Organizacijų Pareigos 

Kovoje už Taiką
jau mums ne naujiena, kad 

organizuotų masių balsas turi 
begalinės svarbos pakreipime 
valdžios ir kapitalistų užma
čių pageidaujamon kryptin. 
Masių balsas lig šiol pagelbėjo 
nustumti tolyn karą, jisai gali 
visai atmušti karą, jei visi or
ganizuoti žmonės vienbalsiai 
pasisakys prieš jį.

Artinantis sukaktuvėms 22 
metų nuo pasaulinio karo pra
džios, Amerikos Prieškarinė- 
Prešfašistinė Lyga šaukia vi
sas organizacijas sustiprinti 
kovą už taiką. Priimkite rezo
liuciją artimiausiame savo su
sirinkime ir kopiją arba prane
šimą apie tokios rezoliucijos 
priėmimą pasiųskite Lygos 
New Yorko miesto komitetui 
sekamu antrašu: Am. League 
A. W. and F., 45 E. 17th St., 
Rm. 411, New York City.

Kitas skubus ir labai svar
bus žygis tai yra rengimasis 
organizuotai dalyvauti di
džiausiame istorijoj Prieškari
niame Parade, 15 rugpjūčio. 
Kadangi jis įvyksta šeštadie
nį, tai yra auksinė proga su
traukti kuo daugiausia narių.

Lietuviai maršuos savame 
būryje, nes šiemet visos tau
tos sudarys savo būrius, su sa
vo vėliavomis ir iškabomis. 
Daugelis maršuotojų bus pasi
rengę tautiniais drabužiais.

Wm. Karlan Atidaro Savo 
Įstaigą Maspethe

Gerai žinomas maspethie- 
čiams, o taipgi brooklynie- 
čiams Wm. Karlan nešbHHi 
atidarė savo įstaigą, užvadin- 
tą Logan Grill. Tūlas laikas 
atgal jau gavo ir leidimą pil
nam vedimui tokio biznio.

Rytoj vakarą, 25 liepos, sa
vininkas ruošia oficialį atida
rymą. Vakarui yra prisirengęs 
su dzūkiškais valgiais, o gėri
mai būsią iš Kauno, taipgi ti
kisi muzikos ir kitų įvairumų. 
Kviečia savo draugus ir pažį
stamus iš Maspetho ir apylin
kės nuvykti pas jį atidarymo 
vakarą, apžiūrėti įstaigą ir 
pasisvečiuoti. Logan Grill ran- 

, dasi 61-28 Grand Ave., arti 
Fresh Pond Rd., netoli žino
mos lietuviams Urbono vaisti
nės. Privažiuojama Grand St. 
ir Flushing karais, taipgi bu- 
sais iš L. L City ir Flushing.

Rep.

Čekoslavai Pasisakė Už 
Prieškarinį Paradą

Yorkvillės čekoslavai turė
jo savo konferenciją 16 liepos. 
Nors ji buvo šaukta aptarimui 
nepriklausomo veikimo politi
nėj dirvoj, tačiau dalyviai ra
do reikalingu aptąrti ir prieš
karinį veikimą. Delegatai 
vienbalsiai užgyrė 15 rugpjū
čio prieškarinį paradą ir dės 
pastangas jin įtraukti visas 

, ganizacijas. Konferencijoj 
stovauta 54 organizacijos.

or- 
at-

Brooklyniečiai Skubi Mirt
smarkiai

164 dau-

Mirtys Brooklyne 
pasidaugino pereitą savaitę, 
mirė 620, kas reiškia 
giau, negu pirmesnę savaitę. 
Brooklynas pralenkė kitas 
miesto dalis mirtingume, nors 
ir kitose mirtys padaugėjo. 

'Sveikatos komisionierius Rice 
sako, kad tai pasėka karščių.

Apsauga Plaukiotojams
Gyvybės Apsaugos Tarny

ba, kuri veikia jau nuo 1919 
metų, paskelbė kampaniją ga-

vjmui kelių šimtų jaunuolių 
narių žemiau 18 m. amžiaus. 
Jiem veltui teiks pAmokas 
plaukiojimo ir visų priemonių 
gelbėjimui skęstančių ;ir tei
kimui pirmos pagalboj įvai
riose gyvybės gelbėjimo srity
se. Centras yra Municipal 
Building, Room 351. Į

Tarnyba yra sudarytu iš 42 
divizijų su virš 200 oficierių 
ir 1,250 pirmaeilių plaukikų- 
gelbėtojų. Palaiko stotis viso
se pavojingose plaukiojimui 
vietose. PriskaitomA lį()0,000 
išgelbėjimų jos kredituji. Tūli 
senųjų narių turį savo kredi
tui po virš 200 išgelbėtų.

Lankėsi Dr-gė Mugianienė 
Iš San Francisco, Cal.

Fran-

Pereitą trečiadienį “Lais
vėj” lankėsi dr-gė Konstanci
ja Mugianienė, iš San 
cisco, Cal. Ji yra LDS kp. de
legatė į LDS Trečiąjį Seimą 
Rochesteryj ir delegatė į res
toranų darbininkų unijos su
važiavimą, kuris įvyks rugpj. 
mėn. 10 d., Rochestery .

Dr-gė Mugianienė sakė, kad 
ir iš Los Angeles, Cal., bus 
vienas ar du delegatai LDS 
seime. Viešnia išvyko į
ją Angliją aplankyti sįrvo 
mines.

Naują-
gi-

Nori Sufrėmuot Veiklą 
Negrą Komunistę

Policijos siautimas po vė
liausių neramumų Harleme 
norima apvainikuoti si frėma- 
vimu kovingo komunistę Reg
gie Thomas. Jis areštuotas ir 
kaltinamas suraižyme fpolicis- 
to. Thomas yra buvęs! Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo sekretorium Harleme.

Incidentas įvyko 12 liepos, 
policijai užpuolus atvipo oro 
mitingą prie 121st St. ir Le
xington Ave. Policija paleido 
darban buožes ir kitus įran
kius. Jais kliuvo ir [ praei
viams ir žiūrovams, kurįių vie
nas įrėžęs policistui.

Thomas tapo areštuotas ke
liom dienom vėliau ir! laiko
mas be kaucijos, nors nebuvo 
nei arti mūšio vietos.

Jaunimui Vyksta Iššauki Ir 
Laimėt Streikus

Kailiasiuvių industrijos pas- 
lai, kuriais daugumojė yra 
jauni vaikinai, turbūt Sumušė 
rekordus greit iššauktų ir lai
mėtų streikų. Antradienį iš
vesta streikan 75 šapoį, susi
taikyta su aštuoniom i diena 
pirmiau užstreikuotom [ ir ki
tomis trim šapomis. Vidur lai
mi $3 algos pakėlimą, 44 vai. 
savaitę ir pripažinimą ‘ unijos.

Atmintis Paakstino Gint
------- — i

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
advokatas Merbaum I matė 
areštuojant darbininkąį-pikie- 
tą prie National Shirt Į Shop. 
Jis nešiojo iškabą, reikalau
jančią sulaikyt pargavimą 
Liebowitz & Son, Leonard St., 
šapoj siūtų marškinių. įKnyg- 
vedžiai ten iššaukė streiką. 
Merbaum pasiūlė pikietą 
ir pikietas laimėjo. J

Advokatas išsikalbėjo, kad 
ne viena teisė pikieto jį 
tino areštuotąjį gint, bęt 
prie to prisidėjus ir sejna at
mintis. Jis 20 metų atg'al dir
bęs tam bosui, kuris jįHšpra- 
vardžiavęs. i

gint

aks- 
kad

Carrie Zuppordi, 1057 
Montgomery St., Brooklyn, 
patraukė teisman Manufac
turers Trust Company banką 
ant $17,500 todėl, kad ji par
krito ant banko laiptų, kurie 
nebuvo tvarkoj. <*

Didelis Žingsnis Link 
Darbo Partijos

<0 darbo minia

Darbo Partijos

Laborps Non-Partisan 
Iros veiklos, 
itetai taipgi pa

duoda svarbumą

New Yor 
žengė dar žingsnį pirmyn prie 
suvienyto veikimo lokaliniuose 
ir kongresiniuose rinkimuose, 
kuomet Darbo Unijų Komite
tas Įsteigimui 
ir Liaudies Komitetas Įsteigi
mui Farm erių 
bendrai išrinko komitetą tar
tis su 
Lyga del bei 

Tie du ko
ruošė kandidatų sleitą ir šau
kia plačią kpnferenciją rug
pjūčio 29 d.

Tai veiklai 
tas faktas, khd Darbo.. Unijų 
Komitetas ats 
organizuotų darbininkų ir 13'2 
unijas. Liaudies 
atstovauja eilę politinių 
ternalių kliubų, 
dauja įsteigimo Darbo 
jos.

Darbo Partijos

tovauja 170,000

kurie

Komitetas 
ir fra- 
pagei- 
Parti-

Mušeikos Sužalojo Pikietą; 
Kompanija Gina Puoliką

er šienikų kom-

prieš

ą darbo valan
da Upholsterers

pastatyta 
prie 

iš

išsitraukęs

William Int 
panijos darbirįnkai jau dvyli
ka savaičių streikuoja prieš 
35 . nuoš. algos numušimą ir 
už sumažinim 
dų. Streiką ve 
Union, Local 140.

Užvakar buvo 
masinė pikieto linija 
dirbtuvės. Be pikietuojant 
dirbtuvės išbėgo skebas King 
McLendon, kvris, 
ilgą peilį, užpuolė pikietą-Joe 
Maiman. Kol streikieriai su
bėgo į pagelbą, Joe Maiman 
tapo smarkiai sužalotas. Nu- 
vežus jį į ligoninę, jam rei
kėjo 60 susiuvimų' ant veido 
ir septynių ant krūtinės.

Užpuolikas suareštuotas, bet 
kompanijos advokatus mėgina 
išteisinti jį, primesdamas, būk 
du pikietai užpuolę Maiman. 
Unija smarkiai kovos 
tokį sufrėmavimą.

prieš

Policistas gorėjęs Savo 
Mirčiai Partoerkos

Harold Sissen- 
lužė, nakties lai- 
pasivažinėti jo

Jie sustojo tam-

Policistas 
wein ir jo mei 
ku, išvažiavo 
automobiliu,
šioj vietoj šalę kelio ir pradė
jo diskusuoti saužudystę. Mei
lužė, Dorothy 
metų, 129 S

neva taisyti 
vieton

ęgusio gasolino 
dūdos galą įkišo 
kur sėdėjo mei- 

Mergina nuo tų dujų 
>nės ir policistas

Hoeppner, 24 
unnyside Avė., 

Brooklyn, mėginusi pertikrin
ti, jį, kad tokis žygis neleisti
nas. Tuomet policistas išlipęs 
iš automobilio 
prakiurusią šyną, bet 
to, jis prikabinęs guminę dū
dą prie įtaise, per kurį išlei
džiamos sud 
dujos, o kitą 
į automobilį, 
lužė. 
netekus šamo 
jau manęs, k?,d ji negyva. Ta
da jis išsitraukęs revolverį ir 
paleidęs šūvį 
To šųvio trenksmas atgaivinęs 
merginą, 
apleid 
policist 
sisekė.

j savo smegenis.

atsidarė duris ir 
Reiškia,

kuri
autoimobilį.
planai tik pusiau pa-

TRUMPOS ŽINUTĖS
s,' viena 80 me
letų, tapo išgel-

Dvi| motery 

 

tų, kita 65 
betos nuo priįėrimo Coney Is
lande.

Septyniolikos metų Benja
min Fazio pasodintas pataisos 
name už atlik 
gysčių Queens

imą apie 30 val- 
apylinkėje.

Trisdešimts 
streikavo tode 
jas diskriminavo 

dailydžių su-
1, kad samdyto- 

dailydžių

unijos narius. Jie dirbo prie 
budavojimo namo ties 153 St. 
ir Harlem River.

Guzikinių Nauja Sutartis
Guzikų ir sagčių dirbėjai, 

organizuoti į ILGWU 132 Lo
kalų, padarė su bosų sąjunga 
sutartį, sulyg kurios gaunama 
10 nuoš. algos pakėlimas vi
siems gaunantiems žemiau 18 
dolerių, nustatoma $13 mini
mum alga ir 40 valandų sa
vaitė. Minėta sąjunga atsto
vauja apie du trečdaliu to 
amato šapų. Tikimasi, kad ^li
kusias nepriklausomas šapas 
nesunku bus palenkti prie pa
našios sutarties.

Eastsidė Užsispyrė Laimėt
East Sides darbininkai mo

bilizuoja spėkas išreikaląvi- 
mui veltui maudymosi’prūdų. 
Tam judėjimui vadovauja Lai
kinis Komitetas.

šiuo laiku toj apylinkėj yra 
tik vienas prūdas ir reikia mo
kėti 20 centų įžangos. Komi
tetas taipgi reikalauja, kad 
įžanga būtų veltui tan prūdam

MIRT YS—L AIDOTU V ĖS

Aleušas Stukas, 50 metų, 
267 Front St., mirė liepos 21 d. 
Kūnas pasiųstas į Philadel
phia, Pa., palaidojimui.

Patarnavimu rūpinosi gra
borius J. Garšva.

Juozas Azukas, 10 m. amž., 
110 Meserole St., mirė liepos 
21 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidotas liepos 24 d., šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

p.

280Nora Walsh, 35 metų
Dean St., mirė liepos 21 d. 
Kūnas pašarvotas graboriąus 
Garšvos koplyčioj. Laidos lie
pos 24 d., Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Skrybėliniy Algos Pavojuje
Skrybėlinių 24 Lokalo eilinių 

narių komitetas šaukia visus 
narius eiti į masinį lokalo na
rių mitingą šį vakarą, Webs-

Ne

and
CARPENTERSz

Taisom ir maliavoj am na
mus iš vidaus ir iš lauko

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite, 

MEDAUS j 
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS ;
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103 !

Q'~' ^■''iVFfiDC oF consecutive.U Liliu dividends i

SAVINGS BANK
GRAND St. of GRAHAM Amo. BROOKLYN
BANK BY MAIL • Write for booklet

ter Hali, kad nubalsuoti prieš 
lokalo tarybos pasiūlymą leis
ti įvesti darbą nuo šmotų, 
liniai nariai numato, kad 
numažins algas, padidins 
skubą ir kompeticiją tarp 
čių darbininkų.

Ei
tas 
pa- 
pa-

So. Brooklyniečiy Bankietas
Liet. Darb. Susivienijimo 

kuopa rengia draugišką ban- 
kietą. Bus valgių, gėrimų, dai
nų, pasikalbėjimų ir šokiai. 
Visi nariai ir pritarėjai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga mo
terims 50c., vyrams—$1.

Įvyks 
8 vai. 
Kliube, 
lyne.

šeštadienį, 25 liepos, 
vakare, Community 

723--5th Avė., Brook-

Komitetas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuvių. Ra
šykite: Duddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Štagg 2-0950. (1G9-177)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas ir aline 

su pilnais laisniais. Vieta jau se
nai išdirbta ir galima padaryti geras 
biznis. Parduosiu už prieinamą kai
ną. Atsišaukite bile laiku po seka
mu antrašu: 101 Metropolitan Avė., 
kampas Wythe Ave., Brooklvn, N. Y.

(171-173)

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 biznį. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Laisves” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 
žemės geros del užlaikymo gyvulių, 

vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisių, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemės gera 
del gyvulių, ir miškas. Randasi sale 
gero cementuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai
symais. 4 didelės vištinyčios, 75 vai
sių medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kornams, 
gasolino enginas, traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kurį 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir baimėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te- 
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

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- 
yoju 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.: Glenmore 5-6191

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir ■

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

Penktad., Liepos 24, 1936
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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

Dr. 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 sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
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.
U- .............. . —...........................

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 
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Telephone Stagg 2-4409 )

A. Radzevičius | 
GRABORIUS ¥ 

(Undertaker) W
Vedu šermenis ir palaidoju tin-* 
karnai ir už prieinamą kainą. B 
Parnamdau automobiliui vestuvėm, Sį 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. S

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius Int visokių kapinių; par
šam o automobilius ir karietas 
vesędijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
£31 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parent 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 bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

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

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

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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




