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Keturios naujos žmogaus 

teisės.
Katalikų unijos.
Kaip gyvatės.
Į talką karžygiams!

Rašo A. B.

Sovietų S ą j u n gos naujoji 
konstitucija iškelia viršun ir 
įveda gyveniman keturias visai 
naujas žmogaus teises. J ieško
kite visose civilizuoto ir neci
vilizuoto pasaulio šalių konsti
tucijose, bet jūs tų teisių nera
site. Nerasite todėl, kad visur 
kitur viešpatauja išnaudojimas, 
žmogaus per žmogų pavergi
mas. Tik ta šalis, kurioj išnau
dojimas panaikintas, gali aprū
pinti žmones tomis teisėmis.

štai tos keturios teisės:
118 straipsnis: Sovietų Są

jungos piliečiai turi teisę dirb
ti—teisę gauti garantuotą dar
bą, apmokant jų darbą atatin
kamai jo kiekiui ir kokybei.

119 str.: Sovietų Sąjungos pi
liečiai turi teisę poilsiui.

120 str.: Sovietų Sąjungos 
piliečiai turi teisę gauti me
džiaginį aprūpinimą senatvėje, 
o taip pat ištikus ligai ir nu
stojus darbingumo.

121 str.: Sovietų Sąjungos 
piliečiai turi teisę mokytis.

Tik stebėtis reikia, kaip sun
ku yra atsidaryti akis didelei 
daliai darbo žmonių. Ypatingai 
sunku suprasti savo tikruosius 
reikalus tiems mūsų broliams, 
kurie tebėra globoje kunigijos. 
Štai ir pavyzdys.

Nesenai įvyko Francijos ka
talikų darbininkų unijų kon
gresas. Ar manote, kad visi pa
skutinių kelių metų įvykiai Vo
kietijoj, Austrijoj, Italijoj bei 
toj pačioj Francijoj atidarė 
jiems akis ir parodė tikrą ke
lią į geresnį gyvenimą? Tai ne. 
Katalikų darbininkų kongresas 
pasmerkė klasių kovą, atmetė 
materialistinius kovos metodus 
ir pareiškė: “Tai galima atsiek
ti tiktai bendromis pastango
mis, kooperuojant teisingumo ir 
meilės dvasioje.”

štai, visur verda kova, su- 
žvėrėjus kapitalistų klasė dide
liais upeliais lieja darbo žmo
nių kraują, o Francijos katali
kai darbininkai siūlo jiems mei
lės dvasią ir kooperavimą! Ka
da, o kada tie mūsų broliai su
sipras ir pažins savo mirtinus 
priešus, kuriems reikia skelbti 
ne meilę, bet kovą be galo.

Toks pasiutimas Ispanijos 
fašistų! Štai vienas atsitikimas. 
Prie miesto San Sebastian fa
šistų oficierių vadovaujami ka
reiviai susibuntavojo ir nu
sprendė pasiduoti liaudies val
džiai. Jie sudėjo ginklus. Bet 
argi pasiduos oficieriai! Vienas 
kapitonas, vardu Ferrer, taip 
įsiuto, jog, kad sulaikyti karei
vius nuo pasidavimo, pradėjo 
revolveriu šaudyti į juos/Vieną 
nudėjo ant vietos, o du pavojin
gai sužeidė. Dar laimė, kad 
greitai susigriebė vienas^ karei
vis ir revolveriu tą fašistinę gy
vatę nudėjo ant vietos.

Šis atsitikimas parodo, kaip 
sunkiai tenka Ispanijos žmo
nėms gintis nuo sužvėrėjusių 
fašistų.

Francijos darbo unijos nuta
rė rinkti pinigus ir siųsti kovo
jantiems Ispanijos darbinin
kams. New Yorke sudarytas 
bendras frontas komunistų, so
cialistų ir darbo unijų teiki
mui moralės ir medžiaginės pa
ramos Ispanijos karžygiams. 
Daugiau talkos, daugiau para
mos Ispanijos draugams!

I

Pulkininkas Spėja, Kad Už 
2-3 Mėty Amerika Kariaus

PORT NIAGARA, N.Y. 
Atsisveikindamas 307-to at
sarginio pulko oficierius, 
pulkininkas Hiram M. Coo
per beveik užtikrinančiai 
pareiškė, kad už dviejų tri
jų metų Jungtines Valstijos 
įsitrauks į kokį didelį karą.
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ŠIANDIEN DEMONSTRUOKIM NEW YORKE PRIEŠ 
ISPA NU FAŠIZMĄ; REMKIM LIAUDIES FRONTO KOVĄ!
Visi j Komunistu, Socialistų, Unijistų ir Kt. 
Demonstraciją Prieš Ispanijos Fašizmą, 
Šiandie Popiet Union Square, New Yorke!
VALO LAUKAN FAŠISTŲ 

PRITARĖJUS IŠ VISŲ 
ISPANIJOS ĮSTAIGŲ

MADRID. • — Į Ispanijos 
respublikos valdžia liepos 
29 d. nutarė iššluot laukan 
iš armijos, laivyno ir valdiš
ki] įstaigų visus fašistų pri
tarėjus. Areštuota eilė ar
mijos oficierių ir valdinin
kų už slaptą darbavimąsi 
fašistų naudai. Areštuoja
ma ir moterys fašistų vei-

Madrid, liepos 30.—Ispa
nijos respublikos valdžia 
ginkluoja, visus prekybos 
laivus karui prieš fašistus.

Francija Sulaikė 21-ną 
Lėktuvą Skiriamą Ispa

ną Fašistams (?)
PARYŽIUS. — Francijos 

vyriausybė suturėjo 17 
francūziškų lėktuvų Etam- 
pes orlaivių stovykloj ir 4 
didelius anglų lėktuvus Bor
deaux prieplaukoj. Tie lėk
tuvai buvo pasinešę skrist j 
užsienį. Valdžia nugirdo, 
kad jie yra skiriami Ispani
jos fašistam sukilėliam.

Francūzų laikraščiai lie
pos 29 d. pranešė, kad iš Vo
kietijos nusiųsta didelis tri- 
motorinis Junkers lėktuvas 
į ispanišką Morroko gene
rolui Fr. Franco, vyriau
siam fašistų sukilimo vadui. 
Gauta žinių, kąd sukilėliai 
užsisakė dar 19 tokių lėktu
vų iš Vokietijos ir 21 orlai- 
vį-bombininką iš Italijos.

Jeigu Francijos valdžia 
gaus tikrų įrodymų, kad 
Hitleris ir Musolinis šitaip 
talkininkauja s u k ilėliams, 
tai būsią leista Ispanijos 
Respublikai pirkt orlaivių iš 
Francijos.

Madrid. — Ispanijos Ban
kas paaukojo 1,000,000 pe
setų pinigų ginkluotiem 
darbininkam ir valstiečiam, 
kariaujantiems prieš fašis
tus. Taigi jau randasi ir 
padoresnių bankininkų, ku
rie remia respubliką.

Madrid. — Ispanijos fi
nansų ministeris įsakė Kre
dito Bankui, kad paskirtų 
258,000 pesetų pinigų reika
lams komisijos, kuri kontro
liuos pramones, imamas į 
valdžios žinybą.
181c) Ar pasitaisys bent 
tūli Ispanijos dvasininkai

Pirmas Lietuvių « I 
Darbininką Dienraštis

(Ffrst Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visą Šalių, . 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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šiandien po pietų, Union 
Square, 
didžiulė 
rią šaukia Bendras Komite
tas Paremti Kovą prieš Fa
šizmą Ispanijoj“. Demonstra
cija ruošiama suvienytomis 
jėgomis Socialistų ir Komu
nistų Partijų, dešimčių dar
bo unijų, įvairių priešfašis- 
tinių organizacijų ir bedar
bių grupių.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės, traukite j 
Union 
paramą Ispanijos Liaudies 
Frontui, žūtbūtiniai kovo
jančiam prieš galvažudžių- 
fašistų sukilimą! To mus 
prašo paltys Ispanijos darbi
ninkai, liedami savo kraują 
už liaudies teises.

New Yorke, įvyksta 
demonstracija, ku-

ninkės, 
Square; parodykite

Ispanu Fašistai Nenus
kandino Jokio Valdžios

Pojūtinio Laivo
________

GIBRALTAR. — Fašistai 
buvo pasigyrę, būk jų lėk
tuvai bombomis sudaužę ir 
nuskandinę vieną ar du Is
panijos (respublikos pojūri- 
niu laivuku, liepos 29 d. Da
bar pasirodo, kad tai buvo 
bergždžias jų pagyras.

Sukilėlių lakūnų užpultas 
valdžios submarinas C-3 at
sišaudė iš kulkasvaidžių, pa
skui paniro, bet po kiek lai
ko vėl iškilo ir nuplaukė į 
respublikiečiu prie plauką 
Malagoj. Dabar tik spėja
ma, kad tas submarinas 
“galėjęs būt kiek sužeistas.”

Naziai Užgrobia Neklusniy 
Protestony Kun. Pamokslus

BERLYNAS. — Eilė pro- 
testonų kunigų, nepasiduo
dančių Hitlerio bažnytinei 
valdybai, ruošėsi .sakyt pa
mokslus, išdėstant, kaip na
ziai varžo jų religinę veik
lą. Tie pamokslai buvo tai
komi ypač svečiams, suva
žiavusiems iš užsienių į 
sportų Olympiadą. Todėl 
Hitlerio 
kratas p^s tuos kunigus, už
grobė jų rašytus pamokslus, 
'areštavo jų vadą dr. Hum- 
burgą ir kelis kitus. Jie 
bus teisiami kaip “maišti
ninkai.”

agentai padare

LONDON. — Anglijos 
valdžia paskyrė Ormsby - 
Gore komisiją tyrinėt prie
žastis, kodėl Palestinos ara
bai kovoja prieš žydus ir 
prieš pačią Angliją.

$

Socialistas Respublikiečių 
Komandierius As turi joj

MADRID.—Ispanijos vy
riausybė paskyrė žymų so
cialistą Gonzalesą Leną vy
riausiu respublikos kariuo
menės komandierium Astu- 
rijoj, kovai prieš fašistų 
lizdą Oviedoj. G. Lena buvo 
vienas iš 1934 m. darbinin
kų ir valstiečių sukilimo va
dų prieš tuometinę pusiau- 
fašistinę valdžią.

Anglija Duoda Sovietam 
$50,000,000 Kredito

Anglijos

pramo-

LONDON. — . 
valdžia duoda Sov 
jungai $50,000,000 
nines paskolos su tokia są
lyga, kad Sovietai per me
tus už visą šią sumą išpirk
tų Anglijoj mašinerijos ir 
kitų sau reikalingų dirbinių, 
ypač technikos įrankių.

Sakoma, kad Anglijos 
valdžia gerina savo nuotai
ką linkui Sovietų, atsižvelg
dama į karo pavojus iš Hit
lerio pusės.

Ispanijos Šarvuotlaivis Nu
kirto Du Fašistų Lėktuvu
MADRID. — Ispanų res

publikos šarvuotlaivis “Al- 
sedo” bombardavo fašistų 
tvirtumas Melilloj, ispaniš
koj Morkkoi. ir nušovė že
myn du sukilėlių lėktuvu.

Vienas civilis valdžios la
kūnas bomba suardė fašistų 
traukinio garvežį ir tris va
gonus ties Escorialu.

Ispanijos Darbininkes Kaip 
Respublikos Policininkės
SAN SEBASTIAN. — 

Darbininkės moterys^ apsia- 
vusios vyriškais batais, ei
na policijos pareigas San 
Sebastiane, vadinamoj vasa
rinėj Ispanijos sostinėj. Fa
šistai vėl pradėjo bombar- 
duot šį miestą.

Madrid. — Šiaurinėj Ma
drido provincijoj du fašistų 
lėktuvai užpuolė vieną val
džios lėktuvą, bet jis juos 
kulkasvaidžiais nukovojo ir 
privertė nutūpt žemėn. •

J E R U Z ALĖ. — Arabų 
vadai nepatenkinti, kad An
glų vyriausybė sudarė tik 
tyrinėjimo komisiją. Jie ti
kėjosi, kad Anglija bent lai
kinai sustabdys žydų įleidi
mą į Palestiną.

Todėl, kad jis nepaisė plė
šikų įsakymo pakelti rankas. 
John Kingston, Woodside, 
Queens, užeigos savininkas, 
tapo primuštas ir apvogtas 
ant $80.

Toledo. — Sukilėliai dar 
laikosi Alcazar’o tvi 
je.

tumo-

Ispanų Darbininkai ir Valdžia 
Saukiasi Pagelbos Visų Pažangių 
Žmonių Amerikoje ir Europoje 

____________________ H---------------

40,000 Respublikos Gynėjų Apsupa Fašistą Tvirtumą Sara- 
gossą; Fašistai Ten Turį 20 Tanky, Giriasi Laimėjimais
NEW YORK, liepos 30.- kad esantieji kareiviai po 

WEAF radio žiniomis 1 vai. 
dieną, Ispanijos respublikie- 
čiai baisiai supliekė fašistus 
vienoje tarpkalnėje.

30.—
revo-

MADRID, liepos 
Garsiausia Ispanijos 
liucionierė, komunistė seimo 
atstovė La Pasionaria atsi
šaukė į visus laisvę mylin
čius žmones Šiaurinėj, Cen- 
tralinėj ir Pietinėj Ameri
koj, ir Francijoj, Anglijoj ir 
Belgijoj, kad paremtų Is
panų liaudies kovą prieš fa
šistų terorą ir kraugėrystę.

Kiti darbininkų vadai ir 
Ispanijos valdžia/taipgi šau
kiasi į visus pažangius pa
saulio žmones / padėti res
publikai nuslopinti fašistų 
sukilimą. f

NEPATVIRTINTI FAŠIS
TŲ PASIGARSINIMAI 

“LAIMĖJIMAIS”
40,000 respublikos karių 

ir milicininkų apsupa stip
riausią Ispanijos fašistų 
tvirtovę Saragossa. Toj ga
lingoj tvirtovėj - kalne fa
šistai subūrė 6,000 savo ka
rių; jie turi visus 20 tan
kų, kuriuos fašistai oficie
riai išanksto pervedė į su
kilėlių rankas. Fašistai Sa- 
ragossoj esą taipgi gerai 
apginkįuoti kri>nuolėmis ir 
įvairiais kitais ginklais. To
dėl jie giriasi, kad respub- 
likiečiai negalėsią jų iš ten 
išmušti.

Respublikos gynėjai dar 
nėra padarę tikro užpuoli
mo ant tos tvirtumos. Jie 
tačiaus yra pasirengę smar
kiausiu šturmu užpulti ir 
paimti Saragossą.

Gibraltar, liepos 30.—Dar 
nepasitvirtina fašistų pra
nešimai, būk Valencijos 
prieplaukos kareiviai perė
ję j fašistų pusę.

Taipgi trūksta patvirtini
mo fašistų pasigarsinimui, 
būk jie išžudę 2,000 respub- 
’ikos karių, užklupdami 
tuos tarp kalne je Saragossos 
lityje.

Lerida, liepos 30.—Vienas 
respublikos lėktuvas užklu
po fašistų būrį tarp Hues- 
cos ir Saragossos, ir 250 jų 
nužudė bei sužeidė.

Valdžios lėktuvai pasėjo 
tūkstančius lapelių ant Sa
ragossos su atsišaukimu, 

fašistų komanda sukiltų ir 
išžudytų kraugeriškus savo 
oficierius.

Barcelona, liepos 30.— 
Catalonijos provincijos pre
zidentas L. Companys, Ispa
nijoj, pranešė, jog respubli
kos armijos pergalingai žy
giuoja linkui Saragossos 
prieš fašistus.

Burgos, liepos 30.—Fašis
tų karo štabas jau nesitiki 
susilaukti daugiau karių iš 
pietinės Ispanijos žygiams 
prieš Madridą.

Respublikiečių atakuoja
mi fašistai pietuose vos pa
jėgia šiaip taip patys apsi
ginti.

Madrid, liepos 30.—Ispa
nijos užsienių reikalų mi
nisterija užginčija pirmes- 
nius pranešimus, būk “už
grobtos visos katalikų baž
nyčios” toj šalyj.

Burgos, liepos 30.—Fašis
tų karinis štabas skaito, 
kad Ispanijos respublika tu
rinti 300,000 vyrų kariuo
menėj ir milicijoj prieš 
40,000 fašistinių karių.

Madrid. — Ispanų respu
blikos kariai Guadarrama 
kalnuose yra apščiai aprū
pinti ginklais ir amunicija 
prieš fašistus, bandančius 
paimti tarpkalnes.

Mexico City. — Ispanijos 
fašistų valdyba paskyrė 
“visos šalies ambasado
rium” Meksikai tūlą Puna- 
dą. Juokai iš to jų pasisku- 
binimo.

VYSKUPAS IR VIENUO
LIAI FAŠISTINĖJ SALOS 

VALDYBOJE

Madrid, liepos 30.—Vie
nas pabėgęs respublikietis 
lakūnas iš Majorca salos 
praneša, kad tą salą valdo 
fašistinis komitetas, į kurį 
įeina ir katalikų vyskupas 
su 12 vienuolių.

ŽYGIUOJA PRIEŠ FAŠIS
TŲ LIZDUS

Madrid, liepos 30.—Ispa
nų respublikos armija 
smarkiai žygiuoja prieš fa
šistus Seville j ir Oviedo j.

ISPANU RESPUBLIKA VAL
DO VISAS PRIEPLAUKAS 

APART VIENO CADIZO
MADRID. — Nežiūrint 

Ispanijos fašistų pasigyri
mų neva “laimėtais” mū
šiais viduržemio jūros pa
kraštyj, respublikos valdžia 
stipriai laikosi prieplaukos 
miesto Malagoj ir valdo vi
sus uostus Atlantiko ir Vi
duržemio pajūriuose, apart 
vieno Cadizo, į vakarus nuo 
Gibraltaro.

Respublikos vyriausybė 
praneša, jog neužilgo bus 
atimta iš fašistų Granada.

Valdžios kariuomenė ir 
milicija atmuša visus fašis
tų puolimus ant Guadarra- - 
mos tarpkalnių.

Fašistai Sumušti, Nors 
Dar ir Nesunaikinti
MADRID. — Laikraštis 

“El Liberal” rašo, jog vi
sos žinios rodo, kad Ispani
jos fašistų sukilimas jau 
faktinai nugalėtas; bet per- 
sergsti, jog priešas tik su
muštas, bet dar nesunaikin
tas; todėl respublikos gynė
jams reikia budėti ir būti 
gerai apsiginklavusiems.

“El Liberal” sako, kad 
Ispanijos fašistams ateina 
ginklų per Portugalijos ru- 
bežių; reikalauja, kad Por
tugalija užkirstų kelia gin
klų gabenimui sukilėliams, 
jeigu ji nenori prarasti Is
panijos draugiškumo.

Šis liberalu laikraštis 
taipgi reikalauja, kad Fran
cijos valdžia suvarytų į 
koncentracijos stovyklą va
dovaujančius ispanų fašis
tus, kurie, Francijoj būda
mi, kuždasi su įvairių ša- . 
lių kapitalistais ir darbuo
jasi naudai sukilėlių prieš 
Ispanijos respubliką.

Nepasitvirtina Fašistą 
“Laimėjimas” Esteponoj

Gibraltar. — Per kelias 
dienas Ispanijos fašistai 
skelbė, būk “skaudžiai su
pliekę” valdžios jėgas ties 
Estepona, Viduržemio jūros 
pakraštyj. Bet šis jų pasi- 
garsinimas vis dar nėra pa
tvirtintas.

Segiovia. — Ispanijos fa
šistai čia įkalino kelis šim
tus respublikos rėmėjų.
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Kunigų Palaimintieji Pliekiami
Hearsto spaudos k o r e s p o n d e ntas 

Knickerbocker, kuris gyvena fašistų už
imtam mieste Burgos (Ispanijoj), rašo:

Šiandien (liepos mėn. 29 d.) mes stebė
jome jaunus monarchistus kareivius nusi- 
imant savo raudonas kepuraites ir klau
piant su savo šautuvais prieš didįjį (kated
ros) altorių, kai kunigai laimino juos ir jų 
ginklus.
Kunigai, vadinasi, laimina tuos žmo

nes, kurie pasirengę žudyti Ispanijos 
darbininkus, valstiečius ir intelektualus, 
ginančius respubliką! Monarchistai, fa
šistai ir kiti bestijos šiandien žudo tūks
tančius Ispanijos darbo žmonių, naikina, 
kas pakliuvo po ranka, kovoja už nuver
timą respublikos, žmonių valdžios ir įstei
gimą šalyj fašizmo, dvarponių ir fabri
kantų kruvinos diktatūros. Ir juos ir jų 
ginklus katalikų kunigija laimina: prašo 
dievo padėti nevidonams skersti respu- 
likos gynėjus, laisvės gynėjus, — darbo c 
žmonių interesų gynėjus!

Kuomet vieni kunigai meldžiasi už mo
narchistus ir fašistus, tai kiti, jaunesnie
ji, ginkluojasi ir patys eina šaudyti res
publikos šalininkus. Surasta, kad daug 
vienuolių dalyvauja ginkluotuose fašistų 
būriuose ir armijoj.

Dalykai dedasi visiškai panašiai, kaip 
Rusijos revoliucijos metu. Ir ten popai 
ir kitokia dvasiškija panašiai elgėsi: lai
mino monarchistus, kont’r-revoliucinin- 
kus, galvažudžius. Bet neveizint to, re
voliucija laimėjo, užduodama mirtiną 
smūgį išnaudotojams ir jos ramsčiui— 
dvasiškijai.

Visai natūralu, kad prie tokių sąlygų 
Ispanijos žmonių valdžia turėjo paskelbti 
bažnyčios turtų konfiskavimą. Bažny
čios pačios paliekamos, žinoma, atdaros, 
ir žmonės, kurie tik nori, gali melstis, 
kiek drūti. Bet milioniniai turtai, su
krauti darbo žmonių, turi pereiti valsty
bės žinion ir turės būti naudojami res
publikos gynimui.

Atrodo, kad ir Ispanijos katalikų die
vas nepaklausys kunigijos, monarchistų 
ir fašistų balso; atrodo, kad niekerio ne
laiminti proletariato ir valstietijos sūnūs 
ir dukterys suplieks “dievo parinktinių” 
armiją. Mes to ir laukiame.

Tolydžio kreipiame lietuvių katalikų 
darbo žmonių domesį: žiūrėkit, kur eina 
jūsų dvasiškija. Ji su dvarponiais, fab
rikantais, fašistais prieš darbo žmonių 
interesus, prieš laisvę mylinčių žmonių 
interesus. Lietuviškoji dvasiškija — to
kia pati!

Lietuvė Kolektyvietė Gauna Dide
lę Dovaną už Šeimą

“Raudonasis Artojas” rašo:
Mickevičiaus-Kapsuko vardo kolchozo kol- 

chozninkė Magdalena Mičėnienė dabar turi 
jau 39 metus amžiaus. Ji, yra pagimdžiusi 
8 vaikus. Vienas iš jų mirė, o kiti, būtent: 
Levasė, Juozas, Justinas, Jonas, Pranas, 
Kazys ir Valentina gyvena ir sveiki auga. 
Paskutinė—Valentina—8 savaičių mergaitė, 
del kurios auginimo ir gaus d. Mičėnienė 
atatinkamai vyriausybės dekretui apie abor
tų uždraudimą ir kt. pagelbą savo šeimynai 
per penkerius metus po 2,000 rublių kak 
metai.

—Tik dėka tam, — kalbėjo drg. Mičėnie
nė, — kad už mokslą Sovietų Sąjungoje ne
reikia mokėti, beveik visus vaikus leidžiam 

į mokslą; tik vienas Juozas negalėjo lankyti

Dar 4,000 Respublikos 
Karių į Guadarrama
MADRID. — Ispanų res

publikos valdžia skubotai

mokyklos, seniau vargingai gyvenom ir ne
turėjom kuo apvilkti, pasiliko bemoksliu. 
Bet ir tas mokinasi, žiemą lanko vakarinę 
mokyklą. Mažas Kaziukas ateinantį rudenį 
pastos į pirmą klasę, Justinas važiuos Di- 
manovon į 6 klasę ir t. t.

Dekretas apie abortų uždraudimą ir pa- 
gelbą gimdytojams labai palengvins mūsų 
gyvenimą. Pasistatysime naują grįčią ir 
geriau aprūpinsime vaikus. Iki šiol aš ne- 

' dariau nė vieno aborto ir nemanau daryt, 
žinau, kad tai yra labai nesveika mote
rims.

Kunigai Nori Steigti “Fondą 
Lietuvos Laisvei Gelbėti’

“Draugas” ir “Darbininkas” rašo apie 
reikalingumą įsteigti “Fondą Lietuvos 
Laisvei Gelbėti.” “Darbininke” Kmitas 
rašo:
f Mums, amerikiečiams, seniai jau užmir- 

šusiems rusų priespaudą, sunku įtikėti, kad 
Lietuvoj vyktų toki dalykai, kuriuos aprašo 
ten gyvenantieji žmonės, bet neužginčijamas 
faktas, kad ten yra karo padėtis, liudija 
apie šiurpią tikrovę. Reikėtų juos kaip 
nors gelbėti.
“Draugas” prideda:

Tautininkai veda kraštą prie to, kad Lie- 
tuivą ir laisvę mylį lietuviai turės kovoti 

Taip, kaip anais laikais kovota su žiauriais 
rusų žandarais del atgavimo spaudos lais
vės, dėl krašto ir žmonių gerovės. Tokiai 
kovai vesti reikalingas fondas. Tą klausi
mą turėtų svarstyti atitinkamos mūsų or- 

' ganizacijos ir darbą pradėti.
Žinoma, tokis fondas remtu ne visus 

Lietuvos žmones, kovojančius prieš fa
šizmą, o tik kunigus bei jų pasekėjus. 
Kunigija gi prieš fašizmą kaipo tokį ne
kovoja, jai demokratijos atsteigimas Lie- 

*tuvoj nerūpi. Viskas, kas jai rūpi, tai 
tik išsikovimas sau didesniu teisiu da- 
bar, o ateityj — užsitikrinimas viešpata
vimo Lietuvoj.

Mūsų Veikiantysis Komitetas, kurį iš
rinko Amerikos Lietuvių Kongresas, 
taipgi turėtų rūpintis įsteigimu kokio 
nors fondo padėjimui Lietuvos kovoto
jams už laisvę.

Džiaugiasi Lietuvių Kongresu 
, “Naujienų” bendradarbis rašo iš Lie
tuvos: >

Džiugu patirti, kad taip sutartinai pavy
ko jums Clevelande tikrai svarbius reika
lus aptarti. Pradžia gera. Pasisekimais vi
suomet tie darbai lydimi, kuomet aiškiai ži
noma, ko siekiama, kur einama. Aiškūs 
šūkiai, tikrai suprasti tikslai, nuoširdūs no
rai, ryžtingi ketėjimai visuomet gimdo, 
skatina energingai siekti užsimotų darbų, 
drąsiai eiti užsibrėžtais keliais. Turėsim 
vilties, kad sutartina pradžia ir toliau ne
pairs.

Dabar mes džiaugiamės kiekvienas paski
rai, kas sau jūsų darbais, bet gi ateis ir kiti 
laikai. Net tikrai nuoširdžiai jus pasvei
kinti neteko. Bet kaip tik tas dienas mes 
didžiausią karštį gyvenom...
Mes jau ne kartą nurodėme, kad Ame

rikos Lįetuvių Kongresas bus didžiausis 
džiaugsmas visiem laisvę mylintiems 
Lietuvos žmonėms, o fašistams — di
džiausia baimė!

Sako, Sulaikinėįo Lietuvos Žmonių 
Laiškus

Vienas žmogus praneša “Naujienose,” 
kad “Virbaly laiškus, einančius taip iš 
Amerikos į Lietuvą, taip iš Lietuvos į 
Ameriką, cenzoriai atplėšia ir sulaiko, 
jei randa parašyta ką apie dabartinę 
Lietuvos valdžios politiką.”

Kad taip gali būti, netenka abejoti. 
Kaip skaitytojai mato, negauname mes 
žinių nuo mūsų specialio korespondento 
iš Lietuvos, kuris tiek daug, greit ir tei
singai pranešdinėjo ten įvykstančius da
lykus.

Bet ar fašistai tuo būdu užtvenks nuo 
Amerikos lietuvių apie Lietuvą žinias? 
Nė, jie to padaryti nebegalės: Lietuvos 
žmonės suras būdus pranešimui apie sa
vo vargus ir fašistų dūkimą Lietuvoj. 
Jokia smetoniška cenzūra nepajėgs to 
sulaikyti nuo mūs!

pasiuntė 4,000 naujų savo 
karių į Guadarrama kalnus, 
kad geriau apsaugojus jų 
tarpkalnes, į kurias veržiasi 
fašistai, norėdami prasi- 
laužt linkui šalies sostinės 
Madrido.

Respublikos gynėjams’ už
ėmus Loyolos kareivines 
ties San Sebastianu, buvo 
nelaisvėn paimti tiktai fa
šistų oficieriai. Paprastiems 
jų kariams duota laisvė ke
liauti sau namon.

Sovietų Konstitucijos 
Svarstymas

(Mintys iš diskusijų apie' 
naująją Sovietų konstitu

cija).

“Aš Pergyvenau Keturis 
Carus”

Mano gimimo metui yra 
1852. Aš pergyvenau keturis 
carus. Pirmas caras buvo 
Mikalojus I—žiaurus. An
tras, kuomet aš mokinausi, 
Aleksandras II—“paliuosuo- 
tuojas” kumečių nuo žemės. 
Trečias—Aleksandras “tai
kusis,” kuris» su beginkliais 
žmonėmis kariavo kartuvių 
pagelba. Ketvirtas — Mika
lojus II, kruvinasis, aplais- 
tęs m ū s ų m o t iną-ĮRusiją 
d a r b i n inkų ir valstiečių 
krauju.

Nebuvo laimės mano gy
venime. Jeigu kada-nprs bu
vo šviesesnė diena, tai ji 
paskęsdavo abelnani/ liūdė- 
syj ir varge.

Didelį džiaugsmą aš per
gyvenau 84-tais metais savo 
gyvenimo, kuomet susipaži
nau su nauja stalinine kons
titucija. Tokių teisių žmo
nėms nedavė ir neduoda nė 
viena valstybė. Prie Į cariz
mo visos valstybinės refor
mos buvo daromos tiktai 
apdumt akis, nuraminti 
žmonių neapykantą.

Kaip laimingi mūsų jau
nuoliai! Laiminga ir aš, 
kad man- nors ant senatvės 
prisieina gyvent tame pui
kiame gyvenime.

Naujoji stalininė ^konsti
tucija perskambėjo, nelygi
nant kaip 9-toji nemirti
nojo Beethoveno simfonija: 
jinai šaukia ir rodo kelią 
prie laimės visiems žmor 
nėms, neskiriant tautos ir 
rasės.

A. Matavkina, 
muzikos mokytoja.

čigono Laiškas
Apsirėdę skarmalais mes 

važinėjome po svietą. Jieš- 
kojom laimės, kuri buvo at
imta mūsų žmonėms. Mus 
vertė gyvent iš vagystės ir 
suktybės, neleido mokintis. 
Buožių (kulokų) užpuoli
mai, badas, vargas, tai buvo 
čigono dalis.

Spalio mėn. 1917 metais 
papūtė kitokis vėjelis. Pil
na krūtine, laisvai atsiduso 
mūsų žmonės. Čigonas tapo 
žmogus.

Nuo to laiko pradeda už- 
želt žolėmis mūsų keliai. 
Trys metai atgal mes visiš
kai metėm besibastantį gy
venimą; dabar gyvenam na
muose, po geležiniais sto
gais. Mūsų vežimai pūsta iš
mesti užtvoryj.

Laimę, kurios j ieškojo 
mūsų tėvai ir tėvukai, su
teikė mums mūsų tėvas,

draugas Stalinas, ir todėl 
mūsų kolchozas vadinasi 
“Novi-Bacht,” t. y. nauja 
laimė.

Iš karto buvo sunku,—mū
sų kaimynai kolchozninkai 
mokino mus art ir sėt. Bet 
mes turėjome pasitikėjimą 
į naują gyvenimą ir dirbo
me teisingai. Mes pereitais 
metais jau pralenkėme savo 
mokytojus kovoj del der
liaus.

Pirmiau visam būryj ne
buvo nė vieno čigono, kuris 
mokėtų bent Vieną litarą, o 
dabar mokyklėlėj mokinasi 
32 mūsų vaikučiai, o suau
gusių mokykloj 22 žmonės.

Pirmiau būryj (tabore) 
vaikučiai peršaldavo ir sirg
davo, ir nieks jų negydyda
vo. Dabar gi čia pat yra li
goninė, vaikų auklėtuvė ir 
gimdymo skyrius del mote
rų.

Senuko Balsas
Norisi, kad laikraštyje 

nuskambėtų ir senuko bal
sas. Konstitucijos projektas 
rūpinasi ir apie mus, senu
kus, pagerbia mūsų senatvę. 
Mes, senukai, tapome reika
lingi žmonės. Mes turime 
didelį patyrimą, mes atida
vėme savo jėgas ir gabu
mus žmonijos naudai. Ga
besnieji ir tvirtesnieji iš 
mūsų dar ir dabar ne tik 
dirba, bet užima atsako- 
mingas vietas moksle ir ki
tose srityse. \

Naujoji konstitucija ne 
tik kalba apie pagarbą ir 
priežiūrą senukų. Tam tik
ram straipsnyj pabrėžiama, 
kad mes turim teisę del ma- 
terialio aprūpinimo. Aš ma
nau, kad nepadarysiu klai
dos, jeigu visų senukų var
du tarsiu d. Stalinui ir vi
sai valdžiai gilų padėkos 
žodį.

I. Kalinski (70 metų)
Be j ieškant Laimingo 

Gyvenimo...
Aš esu vengras. Būdamas 

12 m. vaikas aš stojau dirb
ti į geležies fabriką, kur 
mano tėvas dirbo. Fabriko 
bosas buvo labai “geras”, jis 
priimdavo į darbą net 10 
metu vaikus.

1922 metais aš apleidau 
savo tėvynę, kadangi ji ne
galėjo duoti, taip kaip ir 
tūkstančiams kitų, duonos 
kąsnio. Išvažiavau į Argen
tina, tikėdamasis susikurt 
sau laimingą gyvenimą. Bet 
padariau klaidą. Vargo ir 
bedarbės Argentinoj pasi
rodė daugiau, negu Vengri
joj. Tris ir pusę metų aš 
važinėjau po Argentinos 
miestus, j ieško damas darbo. 
Pusę metų valkiojau si gat

vėmis Buenos-Aires miesto, 
bet ir čia darbo neradau. 
Gyvent Argentinoj bedar
biui, o dar svetimšaliui, pa
sidarė nepakenčiama. Vė
liau aš pakliuvau Brazili
jon, Urugvajun, išvažinė
jau pusę Vokietijos. Iš 
Frankfurto iki Čechoslova- 
kijos rubežiaus ėjau pėsčias. 
Buvau Paryžiuje. Bet dar
bo negalėjau gauti. 1926 
metais sugrįžau į Vengriją. 
Čia darbo taipgi nebuvo. 
Tėvas patarė man važiuot į 
Kanadą. Aš išvažiavau. Ka
nadoj išgyvenau nuo 1926 
iki 1931 metų. Per tą laiką 
daugelį sykių mainiau dar
bą. Per 4 metus gyvenimo 
Kanadoj, buvau bedarbiu 
pusantrų metų.

Jieškodamas laimingo gy
venimo, jieškodamas duonos 
ir darbo, aš išvažinėjau be
veik pusę svieto. Bet to, ko 
jieškojau bėgiu 9 metų,, nė 
vienoj kapitalistinėj šalyj 
neradau. Aš suradau links
mą ir laimingą gyvenimą 
tiktai čia, Sovietų Sąjungoj. 
Ir dabar, kuomet aš skaitau 
naują konstitucijos projek
tą, ypač 118-tą straipsnį, 
kur pasakyta: “SSRS pilie
čiai turi teisę dirbti,—teisę 
gauti darbo su atlyginimu 
už darbą pagal jo kiekį ir 
8—Laisvės Straipsnis 
kokybę,” tai į mane, apvaži- 
nėjusį pusę pasaulio bejieš- 
kant darbo, daro jaudinantį 
įspūdį.

Repak, 
girių kirtėjas- 
stachanovietis.

(Iš “Izv.”)

Prierašas. — čia padavė
me tik keletą minčių apie 
naująją Sovietų konstituci
ją. T ū k s t a n čiai panašių 
minčių telpa Sovietų laik
raščiuose.

| Jeigu čia, Amerikoj, ban
do kas kritikuot tą konsti
tuciją, tai turbūt tik iš pa
vydo,—kad Sovietų piliečiai 
pirmutiniai pasaulyje žmo
nės pradės naudotis tomis 
laisvėmis ir garantijomis, 
kurias suteikia jiems naujo
ji Sovietų konstitucija.

V. R.

PASILIK SVEIKAS 
VASARĄ

Ką reikia daryti, kad pasilik
ti sveiku vasarą, priguli nuo to, 
ką žmogus darė žiemą, sako 
New Yorko Sveikatos Komisio- 
nierius.

Beveik visi vyrai ir daugu
mas moterų sunkiai dirba per 
žiemą ir vasarą jie ima vaka- 
cijas. Kitoje pusėje, daugelis 
vyrų ir moterų (ūkininkų) sun
kiai dirba per visą vasarą, ir 
jeigu gali biskutį pailsėti, tai 
tą daro, kada ūkio darbas per
trauktas. Moterys sunkiai dir
ba savo namuose ir ištikro jos 
reikalauja kokių nors atostogų.

Daugelis vyrų ir moterų nie

kad nedirba, bet vistiek ir tiems 
atostogos reikalingos.

Atostogos reiškia įvairius 
daigtus įvairioms klasėms. Pav., 
raštininkas turėtų laike atosto
gų atlikti tokį darbą, kuris ver
čia vartojimą muskulų, o fab
riko darbininkas reikalauja po
ilsio. Mergina, kuri vartoja ra- 
šo/ną mašinėlę, ar pakuoja ci- 
garetus, arba virėja keno nors 
namuose, turėtų jos atostogas 
praleisti lauke. Poilsiui motina 
ir žmona turėtų pasilsėti, palik
dama namie savo vyrą ir vai
kus, susieit su kitomis mote
rimis, ir gražiai ir ramiai pra
leisti laiką. Turtingos merginos, 
kurios aukoja laiką linksmybės 
dievaitei, ir kurioms gyvenimas 
nusibodo, turėtų praleisti savo 
vasaras kokioj nors mokykloj, 
l^ur matytų visai kitokį gyveni
mą, arba geriaus, joms gera 
būtų rasti darbą fabrikuose, kur 
kitos biednos darbininkės neno- 
roms dirba, nuo jų pasimokintų, 
kaip įvertinti gyvenimą.

Paprastas atostogoms pata
rimas yra išsimiklinimas švie
žiame ore. Ir tas svarbu, nes 
visiems darbininkams reikalin
gas šviežias oras. Visi, kurie 
praleido savo žieminius vaka
rus prigrūstuose kambariuose 
besimokindami, ir tt., turėtų 
praleisti vasarą šviežiame ore.

Išsimiklinimas šviežiame ore 
yra geros sveikatos svarbiau
sias reikalavimas. Išsimiklini
mas tik pagerina fizišką sveika
tą ir ne protišką, bet šiomis 
dienoms protiškai sveikata turi 
lyginą svarbą su fiziška sveika
ta.

Milionai žmonių, ypatingai 
moterų, reikalauja permainos 
vietoj pasilsėjimo. Daugelis tą 
prijaučia. Pailsęs biznierius, iš 
kurio laikraščiai krečia juokus, 
kuomet eina į teatrus pasilsėt, 
gerai žino, kaip svarbi yra per
maina. Bet tik gaila, kad jie tą 
permainą randa viduje, o ne ant 
lauko.

Raštininkai ir panašūs dar
bininkai, kurie lanko įvairius lo
šimus ant lauko, jau geriau 
daro. Pirmiausia praleidžia 
laiką ant šviežio oro, antra, tos 
įvairios žaismės jiems duoda pa
raginimo. Kiton pusėn, ūkinin
kas, kuris dirba penkioliką va
landų į dieną, nuo pavasario 
iki rudens, gali gražiai praleis
ti nors dvi žiemines savaites 
mieste. Ir tas pats su jo žmona.

Gerai jeigu kiekvienas žmo
gus tik galėtų rasti jam tinka
miausias atostogas. Reikėtų iš
sirinktix tokią, kuri visai skir
tinga nuo jo darbo.

F.L.I.S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. J. Eč Guziui. — “Nuo

dingi Medeliai” straipsnį ga
vome, ačių. Prašome rašinėti 
dažniau.

Madrid. — Pranešama, 
kad susidaro komitetas iš 
vieno vyskupo, kelių vie
nuolių ir Ispanijos valdžios 
karininkų teikti respublikos 
armijai “aiskrimo.” Tai bū
tų nemaža naujiena, jei 
bent tūli dvasininkai paro
dytų pritarimo kovotojams 
prieš fašizmą. Beveik visi 
kunigai ir vienuoliai iki šiol 
veikliai rėmė fašistus.

Vaizdas iš Townsendo pasekėjų konvencijos Clevelande, įvykusioj keletas savaičių atgal.
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Lietuvių Komunistu Veikla
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mitingą prezidentinių rinkimų 
klausimu ant Mr. Yankovič 
loto. Kalbėjo d. Master iš 
Buffalo, N. Y. Draugas M. 
yra kolegijos studentas ir la
bai genas kalbėtojas. Jisai aiš-

Netikėtai teko sužinoti, kad 
ALDLD. 12 Apskr. rengia 
spaudos pikniką pabaigoj rug
pjūčio, bet kodėl negarsinat, 
draugai? Jau laikas pradėti 
netik garsinti, bet ir mobili-

Kietųjų Angliakasykly Srytis ir Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimas ir Kadrų Klausimas
(Diskusinis straipsnis)
Gal nė vienos industrijos 

darbininkai nėra taip atsili
kę klasiniam sąmoningume, 

''kaip kietos anglies. Dar iš 
lietuvių darbininkų randasi 
šiek tiek daugiau klasiniai

> sąmoningų, bet kitų tautų, 
ypatingai čiagimių ar an
gliškai kalbančių mainierių 
vargiai surastum pustuzinį. 
Čion nėra galingesnių nei 
bedarbių organizacijų, nei 
galima surengti didesnes 
demonstracijas. Tai užkeik
tas kampas del revoliucinio 
judėjimo. Rodos, kad čionai 
tas gyvenimas sviestu pa
teptas. Bet taip nėra. Ir čia 
taip pat bloga, taip pat di-

tdelė bedarbė, toks pat dide
lis išnaudojimas, skurdas ir 
tamsumas. I n t e 1 i gentijos 

#tarp darbininkų visai nėra, 
o patys save lavinti mažai 
kas nori. O kad ir atsiran
da vienas kitas, kuris nori 
lavinimos darbu užsiimti, 
tai atsiranda kenkėjų ir 
darbo trukdytojų.

t

D r g. Š o 1 o m s k as savo 
straipsnyje “Laisvėje” (lie
pos 23 d.) duoda gerą 
mintį apie auklėjimą re
voliucinio veikimo kadrų. 
Labai gerai. Kaip tik kieto
sios anglies industrijoj la
biausiai jų ir stoka. Nors 
centras keliais atvejais ir 
buvo surengęs politines mo
kyklėles, bet tas labai ma
žai gelbėjo, arba nieko ne

gelbėjo. Viena, tai vietinių 
darbi ninku nesupratimas 
vertės ir reikalo ar stačiai 
neigimas reikalingiausio da- 
lyko; antra — perdidelės 
šiais blogais laikais lėšos. 
Bet tikrai norintiems augš- 
čiau pakilt klasiniam susi
pratime buvo gera proga.

Scrantone mes su drau- 
ku Klevinsku jau senai, 
daug metų atgal, atkartoti- 
nai stengdavomies įgyven
dinti savitarpinio lavinimos 
politines mokyklėles. Bet

> kiek kartų buvo įsteigta to
kios mokyklėlės, tiek kartų 
atsirasdavo tiesioginių ar

«netiesioginių kenkėjų ir po 
2-3 savaičių turėdavom sus
toti. Kai kurie draugai tie
siai pareikšdavo, kad jeigu 
būtų instruktoriai profesio
nalai, tai gal pasilaikytų, o 
dabar, tai kas žino, ar T. ar 
K. gerai, ar blogai veda mo
kyklėlę. Na, ir kuomet pagal 
tų draugų sumanymą buvo 
išrinkti instruktoriais drau
gai F. M. Indrulis, P. Šle
kaitis ir J. Stanionis, kad

jie pagamintų klausimus, 
tai daugiau jau ir nebebuvo 
mokyklėlės. Jie užbaigė vis
ką.

Taigi, čia faktais parodo
ma, kad pas tūlus draugus 
buvo ir yra stoka ambicijos 
mokintis, studijuoti, o betgi 
turi jos kenkti kitiems. Te
gul geriau revoliucinis vei
kimas pasilieka bejėgis, ne
gu kad kiti draugai iškiltų į 
vadovaujančias vietas savo 
gabumuose.

Ištikrųjų kietųjų anglia- 
kasyklų apygardose veiki
mas turėjo būti daug sėk
mingesnis ir daug didesnis, 
nes čia jaunimo daug, dar
bai sunkūs ir didesnis visas 
išnaudojimas.

Tad, kad pakelti veikimą 
šioj apielinkėje, aš siūlau 
šitokią programą:

1. Centras turi patirti ge
riausiai išsilavinusius drau
gus su gera iniciatyva ir 
įpareigoti juos palaikyti 
nuolatinę politinio lavini
mos mokyklėlę.

2. Žiema būtinai nors 
kartą į mėnesį surengti ma
sines diskusijas tam tikro
mis temomis.

3. Organizuoti jaunuolius 
į farmerių-darbo partijos 
kliubus, ten juos šviesti, 
klasiniai marksistiniai aiš
kinant pradinius opiausius 
dienos klausimus, taipgi ka
ro ir fašizmo pavojų.

4. Organizuoti paskaitų- 
referatų susirinkimus, aiš
kinant darbininkiškos spau
dos skaitymo naudingumą, 
nurodant, kad kito daikto, 
kuris pavaduotų spaudą la
vinimui žmogaus proto, 
gamtoje nėra.

5. Kad visut* ir visi turi 
pagelbėti tiems, kurie nori 
iškilti į revoliucinę vadovy
bę, kad visoks pavydumas 
tame reikale turi būtinai 
būti išgyvendintas.

6. Kad kur tik randasi 
Literatūros Draugijos kuo
pos, būtų sutvertos Komu
nistų Partijos lietuvių kuo
pelės..

Tik tuo būdu bus galima 
išauklėti kadrus.

Pasaulyje klasės aiškiai 
grupuojasi, rengiasi prie di
džiulių kovų. Todėl ir lietu
viai darbininkai tifri reng
tis, auklėti savo sąmoningu
mą. Pats gyvenimas kas
dieną savais įvykiais verste 
verčia darbininkus kelti sa
vo pažinimą savo klasės rei
kalų. Kitaip, ateina skurdas 
ir vergija. Indivudualinės 
kovos darbininko gyvenime

nieko nevertos.
Į laimingesnį gyvenimą 

reikia eit tik per klasinį le- 
ninistinį išaugimą, per revo
liucinį atsidavimą, per vie
ningą kovą su gerų kadrų 
pagelba.

V. Turauskas.

Binghamton, N. Y.
Draugas J. Sadauskas jau 

sveiksta, sugrįžo iš ligonbučio, 
kur išgulėjo apie 3 savaites. 
Liepos 26 d. buvom nuvažia
vę sykiu su dd. L. U. šimoliū- 
nais pas dd. Sadauskus ant jų 
farmose aplankyti. Smagu pas 
juos būti, jie toki svetingi ir 
linksmus žmonės. Jie yra LD 
S 6-tos kuopos nariai ir “Lais
vės” skaitytojai.

Dr-gė M. Sadauskienė yra 
Scrantone gimusi ir augusi, 
vadinasi, amerikonka, bet ji 
labai gerai kalba, rašo ir skai
to lietuviškai. Ji labai paten
kinta Binghamtono “Laisvės” 
korespondentės žiniomis, ku
rios telpa veik kas savaitę, 
ypač kad yra aprašoma viso
kių pažiūrų žmonių vargai ir 
nelaimės arba nuotikiai. Bū
tų gerai, kad mūsų d. M. Sa
dauskienė pati parašytų ką 
nors apie farmų gyvenimą ar 
kitką iš savo kolonijos. Lauk
sim.

Linkime d. Sadauskui grei
to pasveikimo.

Beje, tą pačią dieną pas d. 
Sadauskus laiikėsi d. Vincevi- 
čienė, kurios jauniausias sū
nus nesenai mirė ir “Laisvėj” 
buvo aprašyta jo šermenys. Ji 
labai dėkinga už tai “Laisvei” 
ir korespondentei, sako: nors 
mano visi giminės dabar ži
nos, kad aš netekau savo my
limo sūnaus. Man pirmu sy
kiu tą draugę teko pažinti. 
Jos kalba ir ašaros mus visus 
sugraudino. Sako: jei ne gy
dytojas ir vaistai, gal iš pro
to reikėtų išeiti. Gaila moters. 
Mat, motinos širdis prie savo 
vaikų turi didžiausią prisiri
šimą ir gailestį.

Tas manyje sukėlė sekamą 
mintį: rodos, čia buvo natu- 
rališka mirtis, tačiau motinai 
toks širdies skausmas. O kaip 
bus su tomis motinomis, kurių 
sūnus kapitalistai varys į nau
ją karą, kurį vėl rengia milio- 
nieriai pasidarymui sau naujų 
pelnų? Juk pereitame kare 
jie išžudė milionus jaunų ir 
sveiktj vyrų, kurių motinoms 
širdis plyšo iš skausmo. Daug 
jų nusižudė, daug mirė be lai
ko del savo sūnų netekimo. 
Užtad moterys už vis labiau 
turi išstoti pvieš karą.

Apgailestauju d. Vincevi- 
čienės ir linkui jai perkentėti 
tą nepaprastai didelį širdies 
skausmą.

“Laisves” Koresp.

kiai nupiešė, ką davė darbi
ninkams daug gerų pažadų 
davusios kapitalistinės parti
jos ir ką ateityje duos. Nuro
dė, kad šiai šaliai gręsia fašiz
mas, jeigu ateinančiuose rin
kimuose piliečiai vėl balsuos 
už demokratus, o ypač už re- 
publikonus, kurie atstovauja 
fašizmo spėkas.

Kalbėtojui buvo statomįg 
klausimai, į kuriuos jis aiškiai 
atsakė. Po prakalbų tūli 
sveikino kalbėtoją už tokią 
gerą prakalbą. Publikos susi
rinko apie 200 ypatų, . taipgi 
daug jaunuolių, tai yra paša
linių. O mūsų vadinamų pro
gresyvių jaunuolių nei suau
gusių nesimato. Nežinia del- 
ko, ar jau jiems “nesvarbu” 
girdėti komunistą kalbėtoją, 
ar kokia kita “priežastis” yra.

Prakalbos bus laikomos per 
visą vasarą kas penktadienį, 
8 vai. vakaro, toje pačioje 
vietoje. Draugai ir draugės, 
kurie intersuojatės Komunistų 
Partijos programa ir prakalbo
mis, ateikite pasiklausyti gabių 
ir mokytų žmonių aiškinimų, 
nesigailėsite išgirdę. Ypač mū
sų ALDLD ir LDS nariai-rės 
turėtų dalyvauti tokiuose svar
biuose masiniuose mitinguose.

K. P.

zuoti busus, trokus, mašinas, 
pėsčius ir raitus. Aš jau apsi
imu pėsčias atbindzint. Who is' 
next? 

* * *
Paskutinėmis keliomis sa

vaitėmis išmirė nemažai lietu
vių, bet kaip gerai miegoti 
mūsų korespondentams, taip 
ir m i r u s i e m s dar geriau. 
Štai, į trumpą laiką mirė: 
Antanas Peckus, Venienė, Jo- 
tautienė, Kajetonas Dičkus ir 
dar keletas, kurių pavardžių 
aš neatsimenu. Visi šie sumi
nėti buvo bažnytiniai žmonės.* * *

Dar teko sužinoti, kad tar
pe serantoniečių, progresyvių 
žmonių atsiranda net ir tokių, 
kurie grynai del savo mažų 
paklaidų labai įsižeidžia ir 
nenori padėti veikti, dirbti. 
Tai bloga. Oi vyrai, vyrai, ką- 
gi jūs darytumėt, jei čionais 
būtų Sovietinė sistema ? Pasi- 
provykit, gerbiamieji ir rem- 
kit pečiais prie rato, kurį su
ka pasaulio proletariatas, nes 
kitaip Dzilginis, dar kartą tai 
užgirdęs, j u s skaudžiai pa- 
dzilgins. Dzilginis.

paleidžiaIšpanijos
POLITINIUS KALINIUS

Madrid. — Ispanijos tei
sių ministeris paskelbė jau

pirmiaus padarytą valdžios 
nutarimą, kuriuom paliuo- 
suoja visus politinius kali
nius.—Reikia suprast, kad 
šis manifestas taikomas 
pirmesniems politiniams ka
liniams, bet ne dabar suim
tiems fašistinio sukilimo 
vadams.

Airija Nedalyvaus Angly 
Karaliaus Karūnavime

DUBLIN. — Anglijos val
džia pakvietė Airiją daly- 
vaut ceremonijose karaliaus 
Edwardo VIII karūnavimo 
sekančiais metais. Bet Ai
rijos prezidentas de Valera 
savo krašto seime liepos 28 
d. pareiškė, kad jo valdžia 
nedalyvaus tose iškilmėse. 
Jis priverstas skaitytis su 
ūpu Airijos gyventojų, ku
rių daugybė reikalauja vi
siško atsimetimo nuo Angli
jos imperijos.

Liepos 24 d., Komunistų 
Partija turėjo antrą iš eilės

Vaizdelis iš Chabarovsko miesto (Tolimuose Rytuose, SSSR). 
Matosi Karolio Markso gatvė su darbininkų gyv. namais 

ir vyriausybės rastinėmis.

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

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.

F. ŠATO F0T0GRAF1ŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

Draugai A. J. Černai susi
laukė daugiau šeimynos, jiems 
gimė sūnus liepos 23 d. Sūnus 
sveikas, motina sveiksta. Drg. 
A. Černa yra visiems žinomas 
biznierius, užlaiko su broliu 
alaus ir kitokių gėrimų dar
želį. Abu broliai yra rėmėjai 
ir simpatizatoriai darbininkiš
ko judėjimo. Drg. J. Černienei 
linkiu greito pasveikimo, o 
sūnui užgauti sveikam ir nau
dingam darbo klasei.

“Laisves” Korespondente.

Scranton, Pa.

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.

m---------------------------------------------------------------------------------------- .---- —fl

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, 

[į----------------------------------------L—--------------------------------------------------- įj

Vasaros karščiams siaučiant 
didžiumoj biednuomenės vai
kai susigrūdę į,miesto maudy
kles (swimming pools), pilnas 
nešvarumo, kur užsikrečia 
akių įdegimais, ausų ir nosies 
slogomis. Kad turėti erdvin
gas ir švarias maudykles, tai 
miestas neturi pinigų. Bet kad 
pastatyti naujus namus “pa- 
kajus” del “Tiles’—slonės, tai 
miesto ponai turi gana pini
gų : “Tik” keturis ir pusę tūk
stančių dolerių nusprendė iš
leisti pastatymui namo tam 
gyvūnui.

Koks tai supuvimas kapita
listinio rėdo, tvarkos.

* * *
Scrantono orlaivių laukas 

Schultzvillėj įrengtas valdžios 
pinigais, bet privatiški biznie
riai pelnijosi iš tos orląivių 
stoties. Dabar “apsižiūrėjo,” 
kad reikia didinti taip, kad ir 
didieji orlaiviai galėtų naudo
tis tąja stotim, o biznieriai 
pelnytis. Bet tam tikslui rei
kalinga apie $180,OO0. Todėl 
miestas nusprendė “paimti” 
orlaivių stotį į savo globą,
kad išgauti iš federalės val
džios minėtą sumą pinigų (nes 
kitaip valdžia nedupda), o 
tada ir vėl atiduoti į privatiš- 
kų biznierių rankas. Reiškia, 
miestas stengiasi kreivai iš
gauti iš valdžios nemažą su
mą pinigų naudai biznierių.* * * i

Jau buvo “Laisvėj” pasta
bų del mūsų miesto kores
pondentų, kad nieko nerašo į 
“Laisvę,” o vistiek nieko ne
gelbsti. Reiškia, kaip miegojo,
taip ir miega. Saldaus “liūlių” 
visiems. Tik, gerbiamieji, ne
pamirškit, kad po vasarai bus 
žiema ir reikalinga šiltai už
sikloti. Taip jau teko nugirs
ti, kad ALDLD. 39 kp. turi
net išrinkus du koresponden
tus, kad tankiai rašinėtų žinių 
į “Laisvę”. Nu, ir ištikro, la
bai “smagu skaityti tos kores
pondencijos.” Bravo, bravo,
gerbiamieji.

DIDELIS iPIKNIKAS
Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuvių Organizacijos Į

Naudai Dienraščio j
’’LAISVĖS” |

Nedėlioję 1 /C Rugp.-Aug.
1936 >vJ 1936

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

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 25c
H----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- □

KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center. Im
kite Union busą (žalias), kuris jus nuveš iki Vaux Hall Rd. Išlipkite 
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”. Automobiliais 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus parkas.



Puslapis Ketvirtas LAISVE Penktad., Liepos 31, 193G

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Nepasitenkinimas Del Aukų 

Atskaitos

rėmėjai, 
veikėjas 

ga- 
at- 
tik 
kas 
gir- 
au-

Buvusiam Lietuvių Kongre
sui Clevelande buvo siunčia
mos aukos. Kai kurie darbi
ninkiško judėjimo 
kaip mūsų vietinis
Petras Pagojus, paaukavo 
na stambiai, bet tilpusioj 
skaitoj buvo pagarsinta 
bendra suma, nepažymint 
ir po kiek aukavo. Dėlto 
dėtis nusiskundimų, nes
kavusieji nežino, ar jų visos 
aukos buvo priduotos kongre
sui, ar ne. Buvo atsiklausta pas 
delegatus, kurie irgi sakosi ti
krai nežiną. Todėl bendra iš
vada pageidaujama, kad prie 
progos mūsų spaudoje būtų 
paskelbtas pilnas aukotojų są
rašas — patenkinimui tų, ku
rie aukavo.

Niekas, žinoma, neabejoja, 
kad aukos buvo perduotos ten, 
kur reikia. Bet visgi būtų bu
vę geriau, jei ir aukotojų var
dai butų tilpę spaudoje. Tuo
met visi būtų buvę patenkinti 
ir ateityje turėtų geresnį 
ra vėl paaukoti panašiems 
kalams.

no- 
rei-

Antras Pasikorėlis
Pereitos savaitės pabaigoj 

pasikorė tūlas lietuvis, Matie- 
jaška, 40 m. amžiaus. Jo bro
lis turi bekernę ant Silver ir 
C St. kampo, So. Bostone. Tai 
jau antras lietuvis pasikorėlis 
gana trumpam laikotarpyje ir 
tam pačiam distriktc. Mano
ma, kad tai vis pasekmės 
tuokliavimo.

TRUMPAI

aplankė karščiai, nors neil
gam. Nevisoks darbas noriai 
imasi, kuomet tau kupra šla
pia. Ir Bostono žinių kores
pondentai aptingę. Ir poetams 
nesinori ar nesiseka eiliuoti. 
Kalbuosi ana su R. židžiunu. 
Sako, maniau vieną, kitą dieną 
supinti, bet kad tie karščiai 
užponavojo. »

O štai mūsų ALDLD mote
rys liepos 15 šaukė susirinki
mą. Jų susirinkimai būdavo 
pilni ir su arbatėle pabaigoj. 
Bet šį kartą susirinkimai) atė
jo tik 6 moterys.

O betgi yra ir tokių sutvėri
mų, kuriems nei karštis ne
kliudo. Tai kazirninkai. Lyja 
ar sniegą, perkūnas ar giedra, 
šalta ar karšta, kaip ant skau- 
rados, mūsų kliūbe kazirnin- 
kų netrūksta. Sakau, “molod- 
ci” vyrai! Jų veikimui nieks 
netrukdo.

sų judėjimo pritarėja “Laisvės” 
skaitytoja, drg. Sa-nė.

Toks mūsų moterų vergiš
kas pasidavimas, nusilenkimas 
parodo apgailėtiną jų nesusi
pratimą, tamsumą, stoką vie
nybės. Juk visos stoję, galėtų 
tam užkirsti kelią. Šis klausi
mas reikėtų apkalbėti ALDLD 
moterų susirinkime ir nusista
tyti kovai! prieš savęs išnaudo
jimą.

J. K. Patrimpas.

Hudson, Mass.
kuris

4 liepos, Maynarde, 
liko nepaminėti ge- 
pasidarbavę platinime 
Jais yra šie draugai ir

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

k

Prasidės 11:30 vai. ryte ir tęsis

Waterbury, Conn
iki včlai vakaro. Įžanga 25c,
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Progresuoja
Vyrų grupė prie Laisvės 

Choro — progresuoja. Prisidė
jo naujų jėgų. Tai Krukonis ir 
žylaitis. Dabar grupėje yra 8 
vyrai. Grupę mokina Elena Žu
kauskaitė. Mūsų vyrų grupė 
jau gražiai pasižymėjo “Lais
vės” koncerte š. m. gegužės 
3 d. Dabar intensyviai ruošia
masi kontestui. Numatyta iš
mokt vieną dainą keliom 
Mass, valstijos vyrų grupėm ir 
paskui piknike geriausiai su
dainavusiai grupei bus duota 
$15 dovana. Kontesto daina 
yra: “Miestų darbininkai vi
sur jau sukilo” — Miko Pet
rausko.

Sukaktuvės.

Darbų Nėra?

Važiuoju aną dieną Bosto
no požeminiu traukiniu (sub
way). žiopsau į gausingas 
“sainas” (skelbimus), bet ma
no dėmesį patraukia vagono 
vidus. Nusilupęs; didžiausi 
juodi lopai. Dažai nubyrėję.

Ir tuojau man į galvą atei
na mintis, kad taip neturėtų 
būti. Per parą čia pravažiuo
ja šimtai tūkstančių
Supila kompanijai šimtus 
stančių dešimtukų. Jie 
pelno gana, nors skelbia 
stolį. Galėtų, jeigu juos
suvaldytų, vagonus gražiai at- 
naujinti-nudažyti. Būsų ir pu
blikai maloniau ir būtų darbo 
kelie'ms desėtkams darbinin
kų. Bet... stagnacija. Kapi
talistai kažin ko laukia. Auk
są koncentruoja. Išlaidas ne
noriai daro. O darbo būtų.

Mūsų Moterys Darbininkes.

Daugiausia 
moterys 
Tai yra 
jos. Jos 
niausiai 
.(ofisai)

Užbaigus visus reikalus me
tinio Spaudos Pikniko,, 
įvyko 
Mass., 
riausia 
tikietų.
draugės

V. Grigienė išplatino 11 ser.
M. Kazlauskienė — 8 ser.
O. Reikauskienė — serijas.
J. Kukauskienė — ser.
Po vieną išplatino: V. Šum

skienė, M. Baronienė, M. Ven- 
dziuvienė, |Z. Vadvilavičienė, 
O Jokšienė, A. Sikorskis, F. 
Kaulakis ir J. Jaškevičius.

1

Viso išplatino 33 
vertės $103.95.

Per pasidarbavimą 
ir S. Kukausko iš 
gauta už garsinimus 
tyje “Laisvėje” $45.
draugės ir draugai hudsonie- 
čiai atliko savd proletarinę 
priedermę, sukeldami $146.95 
savo spaudos reikalams.

Reikia tarti širdingiausį 
ačiū tiems draugams ir drau
gėms už pasidarbavimą, bet 
reikia neužmiršt ir tų biznie
rių, kurie parėmė mūsų darbi
ninkų spąudą, pasigarsinę sa
vo biznius. O jų mes turim 27. 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai, matę tuos biznierius pasi
garsinus dienraštyj “Laisvėj”, 
juos ir paremkit. J. G.
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Vilijos Choras iš Waterbury, kuris dalyvaus programos iš pildyme.
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mūsų pabuvę 
dirba “ant pleisų”. 
namų, įstaigų valyto- 
dirba sunkiai; Daž- 
naktimis, nes įstaigos 
dienomis užimti. Už

dirba $10-12 į savaitę.
Dauguma moterų ant šito 

darbo praleidę po 15-20 metų, 
sveikatą

o kitos dasidir- 
“forleidės.” (Visur 
apie lietuves. Ir ne
ar kitų tautų mote- 
dirba ant tos rūšies

Lawrence, Mass PROGRAMA

tik 
net

bu-

Bostono priemiestyj, Cam
bridge, yra garsus Harvardo 
Universitetas, šį metą sueina 
300 metų nuo jo įsteigimo. 
Universitetas šitas sukaktuves 
rengiasi iškilmingai atšvęsti 
rugsėjo mėn. Jis yra davęs pa
sauliui daug mokslo vyrų, ku
rie išsisklaidę po visą pasau
lį. Pavyzdžiui, į iškilmes ren
giasi atvykti šio universiteto 
alumnas iš tolimosios Japoni
jos. Tai 83 metų Kentaro Ka- 
neka. Jis yra buvęs draugu U. 
S. prezidento Theodoro Roo- 
sevolto.

Truputis Istorijos.

Harvardo universitetas
vo įsteigtas 1636 metais, spalių 
mėn. 28 d., kuomet kolonistų 
generalis teismas asignavo tam 
reikalui 400 svarų sterlingų, 
anglų pinigais.

Universiteto steigėju buvo 
Jonas Harvard’as. Jo tat var
du universitetas vadinamas ir 
dabar.

Kur dabar yra Cambridge 
su Harvardo universitetu, 
anais laikais buvo “Newe- 
towne.” Tik 1638 metais Ne- 
wetowne tapo perkrikštytas 
Cambridge’um. Tai padaryta 
atminčiai garsaus Anglijos 
universiteto, kur dauguma 
profesorių ir Harvardo steigė
jų gavo mokslą.

Karščiai.

Daug iš jų padėjo 
“bildinguose, 
bo ir iki 
kalbu 
žinau
rys išviso 
darbų, ar ne).

Šitos “forleidės”, mūsų tau
tietės, labai “fanabernos,” iš
didžios ir išnaudoja savo 
drauges darbininkes. Sakysim, 
kur nors atsiranda vietelė 
naujai darbininkei. “Forleidė” 
praneša apie tai kitoms darbi
ninkams. Šitos stengiasi įpiršti 
savo “frentkas.” Bet darbą 
gauna ta, kuri daugiau “for- 
leidei” sumoka. Ir taip mū
sų moterys darbus perka ir 
moka po $15 ir daugiau.

Negana to. Kiekviena dar
bininkė “forleideį” moka iš 
savo “pėdės” kas savaitė ar 
kas mėnuo, šitos rūšies “tip- 
sai” kartais siekia iki $5.00. 
O Kalėdų, Velykų, gimtadie
nių dovanoms mūsų darbinin
kės irgi daug pinigo -> išmeta 
“forleidės” naudai. Tos, ku
rios neduoda, ar duoda mažai, 
tuojau iš darbo “išlekia.”

Pasakoja, tūla S-nė labai il
gai spekuliavo. Ji buvo “for
leidė.” Parduodavo kam nors 
darbą. Bet už savaitės-kitos, 
rasdavo “pričinę”, tą moterį 
atleisdavo, o priimdavo kitą, 
už kyšį $15 ar daugiau. Bet 
dabar ir toji “boserka” iš dar
bo išlėkė.

Kaip visur, taip ir Bostoną

Kartą mano moteris paklau
sė savo gerą pažįstamą, ai’ ne
galėtų ji gauti darbo tam bil- 
dinge, kur ji dirba.

—Spraga pasitaiko dažnai,— 
ji sako.—Matyk “forleidę” P- 
nę. Nusižemink. Ranką pa
bučiuok. Gal ir gausi. Juk ju
dvi pažįstamos.

Ir tokį patarimą davė ne 
kokia ten davatka, kuri tik ir 
moka žemintis. Tai buvo mū-

Čia yra susitveręs Lietuvių 
Moterų Piliečių Kliubas. Jau bus 
trys metai, kaip gyvuoja ir 
neblogai veikia. Į minėtą kliu- 
bą priklauso visų sriovių mo
terys ir merginos, daugiausia 
čia gimę lietuvaitės. Nors na
rinės duokles labai mažos, tik 
dešimt centų į mėnesį, kadan
gi narių priklauso nemažai, 
(rodos, apie septyniasdešimt), 
ir kadangi kartais surengia 
kokias pramogas, tai kliubas 
jau ir pinigų turi banko j e pa
sidėjęs apie porą šimtų dole
rių. Charterį jau išsiėmė; tas 
rodo, kad mūsų kliubas gy
vuos gerai ir ant toliaus.

Liepos 16 dieną kliubas lai
kė savo sūsirinkimą, kuriame 
dalyvavo draugė E. Vilkaitė, 
slaugė, iš Brooklyn, New 
York. Užbaigus susirinkimą, 
pirmininkė M. 'Zautrienė pa
kvietė d. Vilkaitę, kad mum 
pakalbėtų!. Kadaise d. E. Vil
kaitė yra buvusi Lawrence’o 
gyventoja ir vietinių organi
zacijų narė. Vilkaitė išsireiškė 
savo mintį, kaip ji išsiilgo 
Lawrence’o ir visų draugių, su 
kuriom yra sykiu veikus kele
tą metų atgal. Taipgi nepa
miršo pabirti ir mūsų kliubą, 
kad visokių sriovių moterys 
taip gražiai sugyvena. Ji pa
sakė, “Nežiūrint, kokio mes 
esame įsitikinimo, ir kur kat
ra prigulimi, bet ryte atsikėlė 
stojam prie savo darbo ir pa
matom, l(ad visos esam ly
gios; nežiūrint kur mes dirb
tum, dirbtuvėj, krautuvėj ar 
kur kitur, darbas sulygina 
mus visas.” Vėliaus d. E. Vil
kaitė, kaipo slaugė, skaitė 
prelekciją apie sveikatą, duo
dama patarimus moterims ir 
merginonjs. Prelekciją labai 
gera ir aiškiai parašyta. Mo
terys labhi atydžiai klausė ir 
davė klausimų, kuriuos slaugė 
tinkamai išaiškino.

Mes esam labai dėkingos d. 
E. Vilkaitei už suteiktus nau
dingus pątarimus ir linkim 
taipgi ir ateityj darbuotis jbs 
profesijoj]

1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šaknaites, pirmą kartą Conn, valst.
2. Hartfordo Laisves choras po vadovyste B. Ramoškiutes.
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

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

Visus kviečia Rengėjai.

Nare.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA
Salės 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 3847

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS)i 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

laisniuotas
New York ir New Jersey 

Valstijose

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(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. L, N. Y.

SKUTIMAS

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Salininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6r1693

Telephone Stagg 2-4409 >

A. Radzevičius | 
GRABORIUS į 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo On-$ 
kainai ir už prieinamą kainą, uk 
Parsamdau automobiliua vestuvėm, fį* 

parėm, krikžtynom ir kitokiem 5a 
reikalam. AE

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

’ NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

i 411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

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

žmonėmis.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų 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, Serumą ir 

Čiepų (leidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

Petras Prasauskas
I

Buda vonių
Kontraktorius

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
I 

Telefonas Beachvicvt 2-3103

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENESTcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

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.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

BHBK
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Apie “Laisves” Pikniką Philadelphijos 
Apielinkej

Kas Girdėti Iš Kolonijų?
Gauta laiškas nuo Sietyno 

Choro iš Newark’o, kuris yra 
mokomas ir vadovaujamas 
mūsų gabiosios mokytojos ir 
kompozitores šalinaitės. Sie- 
tyniečiai apsiima ir vėla pil
dyt programą mūsų didžiu
liam piknikui. Philadelphie
čiai labai myli šalinaitės su- 
mokytą chorą ir chore atski
rai sumokytas grupes. Sietyno 
Choras pildo programą jau 
keletą metų. Philadelphiečiai 
labai dėkingi Sietyno choris
tams. Philadelphijos Lyros 
Choras šiemet geriausiai pasi
rodys, nes sugrįžo daug cho
ristų ir gerų balsų. Prie to, 
mokytoja, Rožytė Merkytė, 
sugabiai mokina chorą. Lyros 
Choras gerai pasirodė Brook
lyn© “Laisvės” piknike. Solis
tė Statkevičiutė taipgi dainuo
ja chore; ir kitos jaunuolės, 
kurių pavardžių neturiu po 
ranka. Aido Choras dalyvau
ja kiekvieną- metą iš Brook- 
lyno ir jis dalyvaus šiemet. 
Rusų Choras iš Philadelphijos 
dalyvaus. Bangos choras iš 
Elizabeth dalyvaus. Nuo kitų 
dar laukiam atsakymo.
Štai GeH Laiškai iš Baltimorės 

ir Chester’io
Drg. P. Paserpskis, ALDLD. 

25-tos kuopos sekretorius ra
šo :

“Mielas Drauge:—LDLD 
25 kp. susirinkime, liepos 6 
d., svarstėm rengiamą ‘Lais
vės’ pikniką LDLD 6-to aps
kričio ribose, nutarėm organi
zuoti 2 busus ir mašinas. Iš- 
rinkom 5 patyrusius darbinin
kus prie pikniko. Gavom ski
riamų dovanų įžangos tikietu- 
kus ir smarkiai platinam. Jei
gu ko nors daugiau reikalau
jat iš baltimoriečių, praneškit. 
Baltimoriečiai šiemet atliks 
savo pareigas gerai organi
zuotai.”

Drg. J. Pušvaškis, sekreto
rius L.D.L.D. 30 kuopos iš 

, Chesterio rašo:
“DraugaiPranešu, kad mūsų 
L.D.L.D. 30 kp. susirinkime 
ILkosi išrinkta 7 darbininkai 
del “Laisvės” pikniko, 6 d. 
rugsėjo; taipgi išrinkom ko

Massachusetts Tarptautinis Piknikas
Įvyks 1 ir 2 dd. Rugpjūčio-August, 1936

ANT SCANDINAVIAN ATHLETIC PARK
SO. QUINSIGAMOND AVE., SHREWSBURY, MASS. 

(Netoli White City)

šeštadienį, 1 d. August, prasidės su dideliais šokiais
2 ch August, eis programas sekančiai: 

nuo 11-tos vai. ryto iki 1-ihai po piėtlį bus Baseball 
lošis jaunuolių su suaugusiais ir įvairus sportas, 

kurį pildys “Atlaš” A. C.
Nuo 1-mos iki 3-čiai valandai, bus pavalgymui, isigčrimui, 

pasikalbėjimui lAikas.
3:15 po pietų, draugas Richard B. Moore, kaipo pirmininkas 

perstatys prografrtą
•

1. Sasha Krugley, akordinistas.
2. Švedų Ristikai,
3. Ottis Hood, kandidatas į Mašachusetts guberna
torius, pasakys prakalbėlę.

4. Italas tenoras dainuos solo.
5. Finų masinis drilius—gimnastikai.
6. Phil Frankfeld, prakalbėlė.
7. “Amerika, Amerika” lošimas.
8. Clarence Hathaway, “Daily Worker” redaktorius 
iš New Yorko, sakys prakalbų.

9. Lietuvių Aido Choras iš Worcester.
10. Finų Choras iš Fitchburg, Mass.
11. Žydų Choras, “Freiheit Gėsang Verein” iš 

Bostono.
12. Rusų Choras iš Bostono.

NUo 7-tos valandos iki 10-tai tęsis šokiai
Kviečiam lietuvių visuomenę skaitlingai dalyvauti, nes bus 

galima įdomių dalykų pamatyti ir paremsit savo kuisęs par
tiją, jos darbus už dirbančiųjų reikalus, nes dar pirmą sykį 
Naujojoj Anglijoj tokis bendras piknikas.

Kviečia Komunistų Partija ir jos kalbinės Grupes/

misiją busų organizavimui”. 
Chesteriečiai visada gerai pa
sirodo. Draugams baltimorie- 
čiams toloka atvažiuoti, bet 
jie su gerais norais, geru ūpu 
moka sutraukti vietos lietu
vius ir masiniai vykti su bu- 
sais “Laisvės” piknikai!.

Iš Brooklyno ateis 6 busai. 
Brooklyno lietuviai geriausiai 
myli Philadelphijoj surengtus 
“Laisvės” piknikus. Pereituos 
metuos nekuriemš* nepatiko 
parkas, bet šiemėt mes juos 
galime užtikrinti, kad parkas 
bus už visus parkus geriausias 
ir didžiausias. Įsigykit busų 
tikietus iškalno, kad nepasilik- 
tumėt.
Kaip Rengiamasi Philadelphi

joj ? .
Draugai platina įžangos ti- 

kietukus. Pietų dalyj drg. Tu- 
reikienė kasmet daugiausiai 
išplatina įžangos dovanų lai
mėjimo tikietukų ir daugiau
siai sumobilizuoja busų į pik
niką. Drg. Urlakienė darbuo
jasi Frankfordo dalyj su drg.
I

Binghamton, N. Y.
Lankesi Svečiai

Draugas Walter .Žukas at
važiavo iš Newarko pereitą 
penktadienį ir žada čia išbūti 
apie 2-3 savaites. Linksma 
jus, Walter, matytų čionai.

Iš Wilkes Barre lankėsi pas 
dd. J. M. Vaičekauskas jau
nas, d. Vaicekauskienės sese
lės sūnus. Jis buvo ir Komu
nistų Partijos masiniam susi
rinkime ir labai interesuojasi 
komunizmu. Matyti, puikus 
jaunuolis.

Sugrįžo iš Rochesterio nuo 
vakacijų mmūsų naujas “Lais
vės” skaitytojas Ech Stelmo
kas. Sakėsi turėjęs labai ge
rus laikus per 2 savaites. Mū
sų Edvardas yra jaunas, inte
ligentiškas vaikinukas. Užlai
ko Barber Shop Lietuvių sve
tainės name. Labaį gerai jam 
čia sekasi jo amate. Visi jo 
draugai ir pažįstami sykiu ir 
mes džiaugiamės jį sulaukę 
atgal.

“Laisvės” Koresp.

Vaitkum, Papeliučka ir kitais 
L.D.L.D. 149 kp. draugais.

Šiemet užsakyta daug busų, 
pHe kurių reikės daug darbi
ninkų. Visų organizacijų su
sirinkimai išrinkit ko daugiau
siai darbininkų. Platinkime 
garsinimus ir populerizuokim 
pikniką, kad į jį sutraukus 
tūkstančius žmonių. Pasaulyj 
verda aštri klasių kova, kurią 
netolimoj ateityj gali laimėti 
darbininkų klasė. Darbinin
kų klasės kovos reikalai pa
remti ant sąmoningų darbinin
kų veiklos. Be medžiagos nė
ra spėkos, be vienybės darbi
ninkų klasės nėra ir .negali 
būt laimėjimo. Todėl, koloni
jų draugai, žiūrėkit j šį pik
niką, kaipo į savo pikniką.
Dalyvaus Bangos Choras Iš 

Elizabeth, N. J.
Rašant šį pranešimą tik ką 

atėjo laiškas, kuriame drg. 
Paulauskas praneša, kad Ban
gos Choras apsvarstęs nutarė 
dalyvaut programoj. Bangos 
choras irgi dalyvauja veik kas 
metas. Philadelphiečiai labai 
dėkingi bangiečiams.

A. J. S.

Montreal, Canada
Norėjo pagauti žuvų.

Čia dabar randasi A. Jan
kauskas, kurie nori drumsti 
ramybę tarp lietuvių. Kad 
daugiau tų žuvų galėtų pa
gauti į savo bučių, tai buvo 
surengęs “draugų” pasitari
mą. Bijodamas viešai pasiro
dyti tarp lietuvių darbininkų, 
kvietė tik maždaug nužiūri
mus, kurie bus jam palankūs. 
Bet iš apie penkiasdešimts da
lyvavusių, dauguma jam bu
vo priešingi ir nei vienas ne
įstojo jo “sasaidėn,”, nei jo 
laikraščio neužsirąšė. Tas ro
do, kad šiandie jau ne taip 
lengva mulkinti darbininkus.

Savo kalbos pradžioj, norė
damas pasigauti darbininkų 
simpatiją, nurodė, kaip svar
bu būt organizuotiems ir išlai
kyt vienybę. Apibūdino Ame
rikos darbininkų kovas. Nuro
dė, kaip Amerikos valdžia 
persekiojo karo laike darbi
ninkus, kaip klastingai įkalino 
Tom Mooney, Billings ir lie
tuvį Stasiulevičių (Butkų) ; 
minėjo Debsą, šliupą, širvydą, 
taipgi ir savęs neužmiršo, kai
po “garsaus kovotojo”, jis jau 
keturiolika metų stovįs kovos 
lauke.

Apie pusė kalbos buvo ga
na švari ir susirinkę ramiai 
klausėsi. Bet kuomet pradėjo 
purvinti komunistų judėjimą, 
žinoma, neužmiršdamas ir 
“bimbizmą”, tuomet iš vietos 
pradėjo atsiliepti, užkirsdami 
tuos melus. Girdi, bimbiniai 
norėjo į jo komitetą įlysti, 
kad pasižvejoti pinigų. Jie 
(bimbiniai) norėjo, kad Stil- 
sono-Butkaus gelbėjimą ati
duotų Tarpt. Darb. Aps. Ly
gai, kuri nei vieno kalinio ne
išlaisvinus; o, žiūrėkit, aš jau 
Butkų išliuosavau! Čia jam iš 
vietos atsiliepė, kad jis turi 
šimtus pavyzdžių, kur TDA. 
iškovojo laisvę darbininkams. 
Tada Jankauskas pradėjo jį 
šmeižt, girdi, jie turi šimtus 
pavyzdžių, bet negali, nei vie
no mums duoti. Sako, komu- 
histai pasiėmė savo globon 
Tom Mooney ir jau dvidešimts 
metų, kaip jį liūosūoja, o jis 
vis dar kalėjime, šis gaivalas 
nekaltina buržuaziją, kad ji 
pūdo Mooney, bet komunis
tus. Sako, komunistai suskal
dę visą darbininkų judėjimą, 
unijas, o Kominterno tai nieks 
nerinkęs, jie patys pašiskirst'ę 
sau ten vietas; kad iš “Lais
vės” pastogės buVę renkamos 
aukos Lietuvos baduoliams, 
politiniam kaliniam, o jie tų 
pinigų niekad negavo, ir daug 
kitų dalykų jis priplepėjo. 
Tada vėl vienas iš vietos pas
tebėjo, kad kuomet tie pini
gai buvo renkami, tai tuomet 
Butkus ir Jankauskas buvo po 
tą pačia “Laisvės” pastoge.

Paskui jis kvietė sutverti 
čia skloką ir skaityt “N. Ga
dynę”. Pabaigus jam kalbė
ti, dauguma reikalavo balso; 
Jankauskas, norėdamas išsi
sukti, sako, kad čia tik taip 
draugų pasitarimas ir niekam 
balso nereikia duot. O jūs, gir
di, bimbukai, pakvieskit savo 
vyskupą Bimbą, tai aš sutin
ku su juo stot į debatus. Čia 
vienas draugas atsistoja ir sa
ko, kad jam nereikia Bimbos 
kviesti, jis sutinka stoti į de
batus su Jankausku. Tada 
Jankauskas pradėjo rėkt, kad 
iš vietos nekalbėtų, o daugu
ma reikalavo, kad duotų bal
są. Tai vienas draugas gavo 
balsą, kuris nurodė: Tarpt. 
Darb. Aps. darbuotę, kaip jis 
vedė kovą, kuomet buvo areš
tuoti Kanados Kompartijos 
vadai su Tim. Buck priešaky
je ir iškovojo jiems laisvę; 
kaip drg. Dimitrovaš gynėsi 
prieš budelio Hitlerio teismą 
ir neprašė, kad jį kas išpirktų, 
ir atsakė į kai kuriuos kitus 
melus. Čia jau Jankauskui pa
sidarė karšta, tada jis pradė

A. P.1 A. REIKALAI
APLA. C. Komiteto Trimėne- 

sinio Posėdžio Tarimai
7 ;

APLA. Centro Komiteto po
sėdis įvyko liepos 12, 1936, 
APLA Centro raštinėj. Visi 
Centro Komiteto nariai daly
vavo. Pirmininkas J. Gatavec- 
kas atidarė posėdį 9 vai. ryte.

Pirmiausia atlikta visi išmo
kėjimai. Tuo pačiu laiku iždo 
globėjai peržiurėjo Centro 
knygas ir visą turtą ir surado 
viską tvarkoj.

Skaityta trimėnesinio ir tri
jų specialių posėdžių proto
kolai ir priimta su n)ažomis 
pastabomis.

Centro Komiteto nariai iš
davė raportus iš savo veikimo. 
Visi atlikę jiems pavežtas pa
reigas. Iždo globėjai rapor
tavo, kad per balandį, gegužį 
ir birželį įplaukų buvo $3,- 
693.02, tuo pačiu laiku išlai
dų buvo $3,321.46. Visas AP 
LA turtas dabar $37,297.87. 
Raportai priimta.

Pikniko komitetas raporta
vo, kad liepos 12 piknikas ne
paranku buvo laikyt, todėl ir 
nelaikyta. Raportas priimtas.

J. Gasiunas raportavo apie 
Lietuvių Kongresą ir apie pa
sitarimą su LDS. viršininkais 
vienybės reikalais. D. Lekavi
čius taipgi raportavo. APLA. 
ir LDS. atstovų bendras posė
dis įvyko birželio 21, ! Cleve
land©. Tartasi apie sušaukimą 
bendro posėdžio abiejų Cent
ro Komitetų, kuomet bus rei
kalas ir paranku. Perskaity
ta vienybės klausimu susira
šinėjimai. LDS. Centro sekre
tore Jeskevičiutė praneša, kad 
jie laikys savo posėdį liepos 
19 ir pataria, kad ir APLA. 
Centro Komitetas turėtų ben
drai posėdį. Po ilgų diskusijų 
nutarta visiems Centro Komi
teto nariams posėdy dalyvaut 
ir sykiu nutarta reikalauti, 
kad LDS. Centras atidėtų sa
vo posėdį iki rugpjūčio 2 ir 
tada bendrai turėti posėdį. 
Taipgi nutarta susirašyt su In
surance Departmentu vienybės 
reikalais. Nutarta reikalui 
esant šaukti specialį posėdį.

Skaitytas Kanados Lietuvių 
Kongreso klausimu atsišauki
mas ir nutarta pasiųsti atsa
kymas su užgyrimu ir sveiki
nimu Kanados Lietuvių Kong
reso.

Posėdis uždarytas 2 vai. po
Specialis Posėdis.

APLA. Centro Komiteto 
specialis posėdis įvyksta rug
pjūčio 1, sukatoj, APLA. Cen
tro raštinėj. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vakare.

Visiems APLA. Centro Ko
miteto nariams apie tai pra
nešta. Teks aptarti keletas la
bai svarbių klausimų.

Jeigu kūopos ar nariai tū
rėtų kokių rtors svarbių suma

jo visus plūsti, vadindamas 
barškaliais, neišmanėliais ir 
kitais epitetais. Salėj kilo ler- 
mas ir susirinkimas iširo. Po 
to, prieina prie jo drg. Ado
monis ir sako: “Ar tau, Jan
kauskai, ne gėda čia atvažia
vus visus išvadinti barškaliais, 
neišmanėliais ir tt. ?”

Pažymėtina, kad tame su
sirinkime pirmininkavo ir bal
so nedavė M. Placionis, kuris 
priklauso ALDLD. 137 kuo
pai ir kitom darbininkiškom 
organizacijom. Nesinori tikėti, 
kad šis draugas jau ritasi į 
tą priešdarbininkišką pelkę. 
Pamąstyk drauge, su kokiu 
elementu nori susidėti.

Teko kalbėtis su kliubie- 
čiais, tai jie nepasitenkinę, 
kad jie salę naudoję, narių 
visai neatsiklausę ir sako, šis 
klausimas bus iškeltas susirin
kime.

Tas susirinkimas aiškiai pa
rodė, kad dabar jau sunku 
suskaldyti darbininkus, nes jie 
mato, kad tik susivieniję 

Franci joj, Ispanijoj jie laimi.
Dalyvis.

nymų Centro Komiteto ap
svarstymui, malonėkite pra
nešti.

Augščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoj šiemet pusėti
nai sustiprėjo finansais ir pa
didėjo narių skaičium. Visi 
APLA. fondai dabar gerame 
stovyj. Jubiliejinis minėjimas 
davė gražių laimėjimų. Todėl 
turime ir toliau visi sutartinai 
darbuotis delei APLA. labo ir 
jos auklėjimo. Kuomet mes 
vienysimos su LDS., tai pasi
rodysime, kad mūsų organiza
cija yra daug tvirtesnė, negu 
daugelis mano.

Draugiškai,
J. Gasiunas, 

APLA. Centro Sekr.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD. 39 kuopa rengia šaunų 
pikniką nedėlioj, rugpjūčio 2 dieną, 
šių metų, nuosavam darže, High 
Works Grove, High Works, visiems 
gerai žinomoj vietoj. Piknikas pra
sidės 2-rą valandą po pietų ir tę
sis iki vėlaus vakaro, kur bus gali
ma linksmai laiką praleisti ir sma
giai pasišokti prie geros radio mu
zikos. Visus kuoširdingiausia kvie
čiame atsilankyti. — Rengėjai.

(179-180)

DETROIT, MICH.
Smagi Laivo Ekskursija.

Keistučio Pašalpinė Draugystė ir 
APLA. 47 kp. rengia laivo ekskur
siją į Boblo salą, laivu. Įvyks šeš
tadienį, Rugpj.-Aug. 1 d. Laivas iš
plaukia du sykiu iš ryto ant 9 ir 10. 
Tikietų pardavėjai bukite ant 8 vai. 
ryte ant Woodward ir Jefferson. 
Laivas išeina irgi nuo Woodward 
Ave. Minėtų organizacijų nariai,, ku
rie turite jaunuolių, prašome prisi
dėti prie tikietų pardavimo. Kurie 
parduos virš 20 tikietų, gaus tikietą 
veltui del ekskurrijos. Tikietų kaina 
j abi puses augusiems 65c; vaikams 
iki 12 metų 40c. Visus kviečia — 
Rengėjai.

HUDSON, MASS.
Lietuvių Suvienytų Draugijų pik

nikas įvyks nedėlioj, 2 d. rugpjūčio 
prie ežero, Scandinavian Club, Marl
boro, Mass. Turėsim skanių valgių, 
lietuviško alaus, ir gera orkestrą šo
kiams. Nepamirškite atsivešt ir 
“bathing suits”, nes čia graži vieta 
maudytis. — Kviečia Rengėjai.

(179-180)

LINDEN, N. J.
LDS. 135 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks antradienį, 4 d. rugpjūčio, A. 
Tenio svetainėj, 16th St. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes pereitas su
sirinkimas neįvyko, tad turime kjaug 
svarbių dalykų apsvarstymui šiame 
susirinkime. Nepamirškite ir duok
les užsimokėti. Taipgi, kurie turite 
tikietus del šeiminio parengimo, ma
lonėkite grąžint pinigus už parduo
tus ir neparduotus tikietus, nes rei
kia siųst jie į centrą. — Sekr. O. 
Vertelienė. (-179-180)

WORCESTER, MASS.
Suvienytas darbo org. komitetas 

prieš karą ir fašizmą rehgia masinį 
priešfašistinį ir prieškarinį mitingą, 
subatoj, 1 d. rugpūčio, ant Worces
ter, Common,, 1 vai. po pietų. Kal
bės Clarence Hathaway, Daily Wor- 
kerio redaktorius ir kiti žymūs kal
bėtojai. Bus didžiaūsia demonstraci
ja prieš karą ir fašizmą. Tad kvie
čiam visus lietuvius skaitlingai daly
vauti. Visi turime stot už Farmerių 
Darbo Partiją, nes tai mūsų viena 
išeitis apsaugojimui Amerikos civi
lizacijos nuo fašizmo ir karo. — Ko
misija. (178-179)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10-tos kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, rugpjūčio 3 
d., kaip 8 vai. vak., Liaudies name, 
735 Fairmount Ave. Draugai-gės, 
malonėkite visi dalyvauti, ir naujų 
narių atsivesti. Taipgi, kurie dar ne 
pasimokėję duokles už 1936 m., ma
lonėkite pasimokėti, nes nepoilgam 
gausim ALDLD. Centro išleistą ge
rą knygą. — Sekr. Potiene. (178-179

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre ir Apylinkes 

Darbininkų žiniai.
Rugpjūčio (Aug.) 2-rą dieną yra 

rengiamas piknikas palaikymui Dar
bininkų Centro. Vieta: Franklin 
Junction, tarpe Lee Park ir Ashley, 
ir Vendy’s Park. Bus gera muzika, 
valgių ir gėrimų. Pradžia 10 vai. ry
to. Visas ir visus kviečiame daly
vaut. — Rengėjai. (178-180)

BAYONNE, N. J.
A. K. Partijos prakalbos įvyks su

batoj, 1 d. rugpjūčio, ant gatvės 
Avė. C, kampas 23 gatv., 8 vai. va
kare. Kalbės keletas gerų kalbėtojų

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.tk--------------------------- --- ——s

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 

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

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

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

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.
• .

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

NOTARY PUBLIC 

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

prieš, karą ir fašizmą. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvaut. — Komisija.

MINERSVILLE, PA.
APLA. 48 kp. rengia linksmą pik

niką nedėlioj, 2 d. rugpjūčio, Dutch 
Hollow giraitėj. Šokiams grieš gera 
orkestrą. Taipgi turėsim skanių val
gių ir gėrimų. Tad kviečiame visus 
skaitlįngai dalyvaut. — Rengėjai.

PATERSON, N. J.
LDS. 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 2 d. rugpjūčio, (Aug.), 10 
vai. ryte, S. Bakanausko svetainėj. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi nepamirškite ir duoklių užsi
mokėti. — J. Matačiunas. (178-179)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, 2 d. ų~ugpjjl- 
čio, Najaus svetainėj, 2 vai. pv pie
tų. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, nepamirškite ir duoklių užsimo
kėti. — Kp. Valdyba. (178-179)

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

TEL. STAGG 2-5043
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GRANO ST. at GRAHAM AVE., BROOKLYN 
TVtite Cor booMeį

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:

6—8 vakare
Tel. Evergreen 8-8707

Šiandieną Momentas Veikt Prieš 
Fašizmą ir Karą

Šiandien Rinkliava Ohrbach 
Streikierių Paramai

Elektros Kompanija Ilgina 
Darbo Savaitę

Dalyvaukit Šį Popietį Union Square Demonstracijoje!

vesti 
prieš 
kurių 
Is pa

sų pažiūrų darbo žmonėm, pa- 
remkim tą prakilnų Bendro 
Veikimo žygi, būkim visi iki 
vienam šioj demonstracijoj 
prieš fašizmą.

Demonstracija Įvyks ŠĮ pen
ktadienį, 31 rugpjūčio. Pra
džia 4 valandą po pietų, tuo
jau po darbui, Union Square, 
prie 16th Street, ir Broadway,

t Departmentinių Krautuvių 
j Darbininkų Unijos Lokalas 
'1250 paskelbė, kad šiandien 
yra aukų rinkimo diena pagel- 
bai Ohrbach’s krautuvės strei
kierių.

Vakar, kaip 6 vai. vakare, 
buvo pastatyta masinė pikieto 
linija prieš tą krautuvę, kuri 
randasi ant Union Square.

Policija suareštavo praeivę 
moterį todėl, kad ji išreiškė 
pritarimą pikietams. Ji tapo 
sulaikyta po $25 kaucija ir 
unija pristatė pinigus kauci
jai.

Per paskutinius tris metus 
New York ir !Queęns Elektros 
Kompanijos darbininkai tedir
bo penkias dienas Į savaitę. 
Dabar praneša, kad ta penkių 
darbo dienų savaite bus pra
šalinta ir darbininkai nuo šio 
laiko turės dirbti šešias dienas 
savaitėje. Tas žygis reiškia, 
kad bus atleista daug darbi
ninkų iš darbo, nors toj kom
panijoj dabar yra 8,000 darbi
ninkų mažiau, negu pereitais 
metais. Iš viso kompanijai dir
ba 40,000 darbininkų.

Komunistai Pasmerkė
McNaboe Planą

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Ispanijos darbo žmonės ir 
visa pažangioji visuomenė su 
ginklais rankose veda didvy
rišką kovą prieš juos už puo
lusį fašizmą.

Ispanijos liaudis turi 
žūt-būtiną kovą ne tik 
savo šalies fašistus, už 
pečių stovi turtingiausi
nijos išnaudotojai, bet ir prieš 
viso pasaulio fašizmą. Nega
na, kad užrubežiu fašistai re
mia visais slaptais būdais Is
panijos fašistus, bet iš vėliau
sių pranešimų matome, kad 
Hitleris siunčia karo laivus, > 
kurie bile valandą pasiruošę 
atidaryti ugnį Į trokštančius 
taikos, duonos ir laisvės Ispa
nijos žmones. Tas galėtų už
kurti pasaulinį karą.

Hitlerio rasizmas gręsia di
džiausiu pavojum ir Lietuvos 
nepriklausomybei, todėl kova 
prieš fašizmą reiškia sykiu 
gynimą ir Lietuvos nepriklau
somybės.

Lietuviai darbininkai ir vi
si pažangūs žmonės, padėkite 
Ispanijos liaudžiai kovoti už 
duoną ir laisvę
mėti prieš vidaus ir 
fašizmą! Jūs galite 
jų kovą dalyvavymu 
nos demonstracijoj.

Ispanijos visų politinių pa- 
žvalgų ir religinių Įsitikinimų 
darbo žmonės susivienijo ko
vai prieš fašizmą.

Didžiajame New Yorke 
Įvairiausių darbo unijų,’ ma
sinių organizacijų ir darbe 
žmonių partijų atstovai suda
rė bendrą komitetą, kuris šau
kia šią demonstraciją. Mes, vi-

Suaugusiem Ateiviam 
Proga Pasimokyt

Svetainė Perpildyta Publika 
LDS Jaunimo Parengime, 

Richmond Hill

Taikos Paradas Turės 
Įdomią Išvaizdą

padėkit lai- 
užsienio 
paremti 

šios die-

Švietimo Taryba ir WPA Su
augusių švietimo Projektas su
planavo Įsteigti po visą miestą, 
tame skaičiuje ir Williamsbur
ge, suaugusiems pamokas, kur 
bus mokinama anglų kalbos ir 
rašybos, skaičiavimo, teisių, is
torijos ir prisirengimo piliety
bei. Pamokos bus rytais, po 
piet ir vakarais, kožnam pri
einamos.

Klasės bus ne. daugiau, kaip 
po 20 mokinių ir manoma, kad 
taip aprubežiavus klases mo
kytojai galės atkreipti atydą Į 
kiekvieno studento reikalavi- 
nus. Nepaprastuose atsitiki
muose, kaip'kad motinoms, ne
galinčioms palikti kūdikius, 
pamokos bus duodamos na
muose.

Pažangioji visuomenė Rich
mond Hill dalyje tikrai įrodė, 
kad ji remia jaunimą, kada 
jis organizuojasi. Pereitą tre
čiadienį, Levinton salė, Rich
mond Hill, kur vietinė LDS. 
Jaunimo kuopa laikė savo pir
mutinį parengimą, (Bunco ir 
Card Party) buvo perpildyta, 
nors oras buvo pusėtinai šil
tas ir kuopa dar yra nauja, 
taipgi šis buvo dar pirmas 
jaunimo parengimas. Geriausi 
lošėjai gavo iš viso apie 50 
dovanų.

Komisijai išrodo, k a d vis
kas išėjo taip, kaip planuota, 
bet jei 
ta, tai 
pirmas 
tuojau
to Olympiados, 
smagų vakarėlį su 
veikalo perstatymu. Komisiją 
taip pat nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie atsilankė ir pa
rėmė kuopą. Dėka jums kuo
pa galės pasiųsti pilną kvotą 
delegatų ir sportininkų Į LDS 
Jaunimo Konferenciją ir LDS 
Sporto Olympiadą, kurie bus 
sekantį mėn. Rochester, N. Y.

Pelno tur būt liks nuo pa
rengimo virš $40. Jaunuolių 
kuopos draugai ir keli biznie
riai paaukavo brangias dova
nas, kurias paskelbsime vė
liau. Jaunuolis.

Nauji Jaunimo Laimėjimai 
Kailių Industrijoj

Keturiolika jaunų negrų 
darbininkų, kurie niekad ne
buvo unijos nariais, metė dar
bą, pastatė pikieto liniją prie 
Security Fur Seal Kompanijos 
ir laimėjo dviejų dienų strei
ką.

Tie jaunuoliai streikavo 
prieš $8 algą ir 60 valandų 
darbo savaitę. Fur Floor Boys’ 
Unija, sužinojus apie tą strei
ką greitai suteikė pagelbą — 
pristatė iškabas ir padėjo pi- 
kietuoti. Negrai jaunuoliai 
ant vietos Įstojo Į uniją. Iško
vota nuo 30 iki 40 nuoš. algų 
pakėlimas ir 44 vai. darbo sa
vaitė.

Tos unijos jaunimas ne tik 
moka kovoti už geresnes dar
bo sąlygas, bet taipgi supran
ta abelnus darbininkų klasės 
reikalus. Pavyzdžiui, pereitą 
savaitę unija pasiuntė telegra
mą gubernatoriui Lehmanui, 
reikalaujant paliuosuoti iš ka
lėjimo jaunuolį Murray Mel
vin, Allied Printing Helpers’ 
Unijos vice-prezidentą ir už- 
gyrė Mooney-Billings masinį 
mitingą, kuris Įvyko vakar va
kare Hippodrome.

-JKtv jį..
-------------------- .

fe Rakandų Apmušėjų I n t. 
Unija buvo suspendavus 140- 
tą tos unijos lokalą. Jis kal
tinta “darymu nesmagumų” 
kitiems, tos unijos lokalams 
savo 3-jų mėnesių streike 
prieš Inner Mattress Co., nors 
minėtas lokalas turėjo prita
rimą veik visų paliestų gru
pių. Lokalas atsteigtas po aš
traus protesto iš lokalo pusės.

Williamsburge galima užsire
gistruoti arba gauti daugiau in
formacijų mokykloj, 95 Boerum 
3t., nuo 8 ryto .-iki 2 vai. po 
oietų kas dieną, išskiriant šeš- 
'adienius ir sekmadienius.

Aklų Labdarybės Įstaiga 
Diskriminuoja Negrus

Workerio” kores- 
John Meldon, lie- 
laidoj, iškėlė labai

“Daily 
pondentas 
pos ,30-tos 
daug Įdomybių apie negrų dis
kriminaciją labdarybės Įstai
goj, New York Association of 
the Blind, 111 E. 59th St. N.Y.

Toji Įstaiga aukomis su
renka kas metai tūkstančius 
dolerių ir turi puikįąi,, vėliau
siomis tos rūšies Įstaigai rei
kalingomis Įmonėmis Įrengtą 
skaityklą, maudynes ir visas 
socialio centro ypatybes. Turi 
ir vasarnamius. Įstaigos pra
nešimuose Įrašyta, kad neski
riama “amžiaus, rasių ar ti
kybos.” Tikrenybėje gi pasiro
dė, kad Įstaigon negrus telei
džia tik ketvirtadienio vaka
rais ir kad vakatij’oms siun
čia visai atskiron kempėn, kur 
kas prasčiau Įrengton, negu 
baltiems.

TRUMPOS ŽINUTĖS
Milkmanas Joseph Casteger 

tapo pašautas kojon per plė
šiką, kuriam Įsakius iškelti 
rankas jis nepasiskubino. Plė
šimas Įvyko arti 921 E. 18th 
St., Brooklyne. Pas jį rado ir 
atėmė $20.

Teisėjas Goldstein skun
džiasi, būk jo žmona naktimis 
ir anksti rytais gaunanti tele
fonu grasinimus, kad jis turįs 
pasitraukti iš politikos arba 
busiąs suardytas į gabalus.

kokiu trūkumu kur bū- 
prašo atleisti, nes dar 
jų parengimas. Dabar, 
po LDS Seimo ir Spor- 

imsis rengti 
šokiais ir

Grandiozinis Koncertas 
Ir Šokiai

Spalių mėn. 18 d. įvyks lie
tuvių radio valandos, vado
vaujamos Juozo Ginkaus, tre
čias metinis koncertas-šokiai. 
Koncertas-šokiaj bus Grand 
Paradise svetainėj, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių radio valanda daž
nai duoda koncertų oro ban
gomis, dabar rengia koncertą- 
šokius svetainėje. Rep.

vai. dieną, išskiriant šeštadie
nius, sekniadienius ir šventes. 
Kitu laiku vaikai turės mokė
ti 10 centų įžangos, o suaugu
sieji — 20 centų.

David Cohen, 60 metų, 190 
Osborn St., Brooklyn, miegojo 
ant to namo gaisrinių laiptų. 
Kas nors nakčia užpylė karš
to vandens ant Cohen 
smarkiai apšutino.

ir ji

se- 
iššoko

Pro Roosevelt viešbučio 
šiolikto augšto langą
John R.. Hali, 57 metų finan- 
sierius, ir užsimušė

WPA administratorius 
der prašalino iš darbo
Jaffe, švinorių užveizdą už po
litinį veikimą, agitaciją už 
Rooseveltą. žinoma, tai pasi
kėsinimas, kuris paskiau bus 

_ „ ____  panaudotas prieš visus pažan-
tik nuo 10 vai. ryto iki 12:30giuosius darbininkus.

jau atidaryta naujas mau
dymosi prūdas McCarren Par
ke, Driggs Ave. ir Bayard St., 
Brooklyn. Tas prūdas turi 330 
pėdų ilgio ir aptarnauja 6,800 
žmones ant syk. Įranga veltui

Rid-
Max

’ŠĮ metą, kaip niekada pir
miau, tikimasi turėti Taikos 
Paradą puošniu. Jisai Įvyks 
15 d. rugpjūčio. Proletariniai 
artistai jau dabar pasiaukavu
siai dirba priruošimui Įvai
riausių iškabų ir piramidiško 
augščio ir pločio vaizdų, per
statančių imtynes tarp taikos 
ir karo šalininkų, nurodančiu 
karo rengėjus ir kovą prieš 
juos. Vienas tokių, 'perstatan
čių Hitlerį, turėsiąs net 15 pė
dų augščio.

Visi maršuotojai turės bal- 
tos-mėlynos varsų j raikščius, 
ant kurių bus užrašas: 
nykitės Prieš Karą!”

Įvairios grupės, Šalę 
rikos vėliavos, neš ^avo 

vėliavas, o tūlos ;
bus

Komunistų Partijos Now 
York o Distriktas, per savo se
kretorių Charles Krumbein, 
pasiuntė senatoriui Jacob Li
vingston, 67 Bulwer Place, 
Brooklyn, N. Y., ilgą laišką, 
kuriame išdėsto, kad McNa
boe rezoliucija yra ITearsto 
įkvėptas planas užgniaužimui 
akademinės laisvės. McNaboe 
rezoliucija reikalauja praves
ti “raudonųjų” veiklos tyrimą 
liaudies mokyklose.

Laiškas nurodo, kad Komu
nistų Partija neturėtų paeiti 
po tuo tyrimu. Toks tyrimas 
turėtų būt pravestas prieš 
Ilearstą ir fašistiško plauko 
elementus mokyklose, 
Dr. Henry Ilein, kuris 
diplomų dviem garbės ; 
tam tik dėlto, kad jie < 
v o streike už taiką.
baigia sekamai:

‘‘Perskaičius Kom u n i s t ų 
Partijos įlinkimų Platformą, 
kurią čion Įdedam, neliks pas 
jumis abejonės, jog Komuniz
mas yra 20-to šimtmečio ame- 
rikonizmas.”

, kaip 
nedavė 
stu d en-

Gaukite "Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Vie-

Ame- 
• tauti

nes vėliavas, o lutos grupės 
dalyvių bus apsirengusios 
tautiniais drabužiais.

Lietuviai taipgi maršuos or
ganizuoti. Moterys jau dabar 
mobilizuojasi sudaryti didelį 
ir Įspūdingą moterų būrį Tai
kos Parade.

Drg. J. Zajankauskas Sun
kios Ilgos Ligos Suimtas
Drg. J. Zajankauskas jau se

nokai negalavo, o [pastaruoju 
laiku yra pasidavęs į Kings Co
unty ligoninėn. Ketvirtadienį 
jam padaryta pavojinga opera
cija strėn.kaulyje, nuo kurios 
pilnam sugijimui reiks ilgo lai
ko ir daug kančių.

Trečiadienį jį aplankė d. 
Bimba. Ligonis liūdnai nusi- 
skundęs pasiilgimu 
Ypatingai po
čių suimtą žmogų, dar aršiau 
už skausmus kankina ilgesys 
draugų, todėl nariai organizaci
jų, kuriose d. Zajankauskas pri
klauso, turėtų aplankyti.

Jisai randasi Kings County 
Hospital, 451 Clarkson Ave., po 
vardu J. Zayan, Ward A 12. 
Lankymo valandos khs dieną 
iki 4 vai. po pietų.

draugų, 
operacijos, kan-

2

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Locija Lairuškienė, 25 metų, 
284 Linden St., mirę liepos 28 
d. Laidos rugpjūčio 1 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpina-, 
si graborius J. Garšva.

Benediktas Maželis, 19 metų 
amžiaus, 26 East 3rd St..Brook
lyn N.Y., mirė liepos 29 dieną, 
Kings County ligoninėj. Bus 
laidotas rugpjūčio 1 d. rytą, šv. 
Trejybės kapinėse. Velionis 
paliko dideliam nuliūdime savo 
tėvelius, sesutes ir brolius.

Laidotuves prižiūri graborius 
J. LeVanda-Levandauskas.

Uršulė Jocis, 73 m., gyvenusi 
87-71 Chevy Chase St., Hollis, 
New York, mirė liepos 21 d. Pa
laidota liepos 23 
riaus Aromiskio 
Jono kapinėse.

d. iš grabo- 
koplyčios šv.

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 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. 41 h 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

Puiki Vieta Vakacijom

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA vieta tinkama 

dentisto ofisui, iš viso yra 3 kam
bariai. Vieta randasi viršuj gydyto
jo ofiso, geroj biznio vietoj, sale val
džios būdavo jamų gyvennamių, Wil- 
liamsburgh’o sekcijoj, kur randasi 
daug lietuvių. Renda žema. Rašyki
te: Duddy, 46 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y., arba šaukite telefonu: Stagg 
2-0950. (177-180)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA. 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 3 d. rugpjūčio, 8 vai. va
kare, “Laisvės” raštinėje Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbiu dalykų apsvarstymui. — A. 
Bakaitis. (178-179)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 krėslų barbemė, mo

derniškai įtaisyta, vieta apgyventa 
lietuviais ir kitomis ateivių tautomis. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kreipkitės sekamai: Joseph 
Wanagas, 103 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. (177-183)

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 Laisvės” ofisų, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

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

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

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

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 klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4ANTANAS 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 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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

V.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

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




