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

Fortūnatas Bagočius, SLA. 
prezidentas, nebegali nė žings
nį žengti Susivienijimo organe 
“Tėvynėj”. Jeigu jis ką pra
sitaria, tuojaus ant jo Vitaitis 
užleidžia Stasį Gegužį. Nesenai 
Bagočius parašė kelias pasta
bas apie praėjusį SIaA. seimą. 
Šiame “Tėvynės” numeryje Ge
gužis jau vanoja jam kailį.

Buvo manyta, kad šis nuola
tinis Gegužio jojimas ant Ba- 
gočiaus sprando pasibaigs su 
seimu, bet apsirikta. Darbas ei
na pirmyn. Bagočius negali iš
silaisvinti nuo savo “mokytojo”.

Well, jeigu kitaip Bagočius 
negali Gegužį nusikratyti, tai 
mes patartumėme, kad jis savo 
straipsnius pirma siųstų Gegu
žiui patikrinti, o tik paskui dė
tų “Tėvynėn”. Tada mes žino
sime, kad SLA. prezidentas yra 
nelaisvėje “senosios gvardijos” 
ir atsinešime į jį, kaipo į be
laisvį !

Bet klausimas dar neišsiriša. 
Gegužis yra tik Vitaičio įran
kis. O Vitaitis prisakymus 
gauna nuo savo kolegų, kurių 
vienas sėdi Kaune, pas kurį 
pernai Vitaitis arbatėlę traukė. 
Vitaitis labai įsidrąsinęs. Jis 
atvirai simpatizuoja fašistams 
ir toje savo filozofijoj jis rau
gina visą “Tėvynę.” štai ir 
dabar jisai atvirai reiškia sa
vo simpatijos Ispanijos fa
šistiniams barbarams, mo- 
narchistams ir klerikalams, o 
melagingai niekina Ispanijos 
Liaudies Frontą. Jis, pavyz
džiu, sako, būk kairysis visuo
menės sparnas, “perdaug žiau
riomis priemonėmis pradėjo 
griauti šimtmečiais įsigyvenu
sias Ispanijos valstybėje tradi
cijas.”

Ir paskui šis žmogus šaukia: 
“Tokia padėtis..*, neišvengia
mai išprovokavo ir dabar liep
snojantį pilietinį karą.” Vadi
nasi, už pilietinį karą ir žmonių 
kraujo liejimą kalti nei milita- 
ristai-fašistai, bet Ispanijos 
žmonės, kurie galvas guldo už 
respubliką ir už teisę gyventi!

SLA. Pildomoji Taryba, ku
rios dauguma susideda iš pro
gresyvių, sau tyli ir leidžia Vi- 
taičiui Susivienijimo organą 
naudoti fašizmo gynimui.

Ponas Linberghas nulėkė Vo
kietijon į svečius. Hitleris jį 
gražiai priėmė ir džiaugiasi juo, 
kaip kokia lėle, šis garsus la
kūnas sutiko būti Hitlerio įran
kiu prisirengimui prie naujo 
karo. O Lindbergho tėvas bu
vo progresyvis žmogus ir mirti
nas karo priešas. Sarmata Lind- 
berghui jaunajam!

Nejaugi, jūs manote, Ispani
jos darbininkai ir valstiečiai 
lieja savo kraują veltui? Ne
galimas daiktas. Kapitalas ir 
dvasiškija yra atsakomingi už 
šį kruviną karą. Todėl tegul 
buržuazinė ir klerikalinė spau
da nesistebi, jeigu Liaudies 
Frontas ima nagan kapitalą ir 
bažnyčias.

Londone įvyko tarptautinės 
Socialistų Studentų Federacijoj 
penktas kongresas, šie jauni 
socialistai, pasekdami savo 
draugų amerikiečių pavyzdį, 
pasisakė už organinį susivieni
jimą su komunistais studentais. 
Karštai sveikiname mes jų žy
gį. Amerikoje susivieniję so
cialistai ir komunistai studen
tai į Amerikos Studentų Uniją 
labai gražiai sugyvena. To pa-, 
ties laukia apsivienijusius stu7 
dentus ir kitose šalyse. /

Ispanijos sostinei Madri
du! apginti Liaudies Fron
tas yra pastatęs 60,000 sa
vo karių apie 60 mylių nuo 
Madrido.
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SUMUSA FOTUS SARAGOSOS FRONTE
ANGLIJOS KARO LAIVAI 

PLAUKIA GIBRALTARAN
LONDON. — Anglijos 

valdžia įsakė savo karo lai
vynui plaukti iš Maltos į 
Gibraltaro sąsmaugą. An
glija jau turi savo karo lai
vus devyniolikoje Ispanijos 
prieplaukų. Jie neva “sau
goja” savo piliečius ir jų 
nuosavybę. Bet Anglija no
rėtų pastatyt savo jūrinin
kus kaip “tvarkos prižiūrė
tojus” Ispanijos prieplaukų 
miestuose. Tam priešinasi 
Franci jos vyriausybė.

Konfiskavo Turtus Fa
šistų Sukilimo Rėmėjų

MADRID. — I s pa nijos 
valdžia perėmė į savo žiny
bą visus prekybinius ir ke
leivinius laivus. Juos gink
luoja kovai prieš fašistus.

Madrid, liepos 31. — Res
publikos vyriausybė užgro
bė visus turtus tų kapitalis
tų ir dvarininkų, kurie rė
mė fašistų sukilimą.

Valdžia konfiskavo visą 
Viduržemio laivų kompani
ją, kuri priklauso Juanui 
March’ui, didžiausiam Ispa
nijos kapitalistui. March 
yra stambiausias finansuo
tojas fašistų sukilimo prieš 
Liaudies Fronto valdžią.

Pačioj Sevillėf Fašistų 
“Padėtis Neaiški”

LISBON, Portugalija. — 
Sakoma, kad Ispanijos fa
šistai užėmę Huelvą ir Aya- 
monte; taigi dabar turėsią 
tiesioginius s u s i s i ekimus 
tarp Sevillės ir Portugali
jos.

Bet New Yorko “Times” 
korespondentas liepos 30 d: 
bevieliniu telegrafu prane
šė, kad pačiame fašistų 
centre Sevillėje “padėtis ne
aiški.”

Liaudies Frontas Neat- 
laidžiai Kriušina

Ispanų Fašistus
HENDANAYE, Franci- 

ja. — Ispanijos respublikos 
gynėjai šiaurėje praneša, 
įkad jie laipsniškai kriušina 
fašistus; pastarųjų armijos 
Vra išblaškomos, ir jie dau
giau veikia nedideliais ats
kirais būriais, lyg _kokie 
/partizanai.

Fašistai skelbiasi, būk 
jie atėmę tūlas pozicijas iš 
r e s p u b 1 i k iečių Madrido 
fronte, bet nepasako, kokios 
tos pozicijos nei kur jos yra.

Respublikos valdžia už
ginčija fašistų pasigarsini- 
mą, būk jie užėmę prieplau
kos miestą Valencią.

Nukrito 5 Italijos Kariniai Orlaiviai, 
Siunčiami su Ginklais Ispanų Fašistam

DAUGELIS HITLERIO IR MUSSOLINIO BOMBININ- 
KŲ JAU TARNAUJA FAŠISTŲ SUKILIMUI

BERKANE, francūziškoj 
Morokkoj, Afrikoj, liepos
30 d. nukrito du naujoviš- 
kiausi Italijos kariniai lėk- 
tuvai-bombininkai S a v o ia 
Marchetti rūšies. Jie buvo 
siunčiami į ispanišką Mo- 
rokko fašistams sukilėliams 
prieš Ispanijos Liaudies 
Fronto valdžią. Visa šių 
lėktuvų įgula buvo italų ka
riniai lakūnai ir oficieriai. 
Vieno sudužusio lėktuvo 
griuvėsiuose rado keturis 
kulkasvaidžius ir daugybę 
šovinių. Vienas Mussolinio 
lakūnas užmuštas, kitas 
mirtinai sužeistas. Pastara
sis mirdamas dar bandė su
šukti: “Tegyvuoja Franco!” 
(vyriausias Ispanijos fašis
tų generolas).

Penki išlikę gyvi Mussoli
nio lakūnai kvočiami, liepos
31 d. pripažino, kad iš Ita
lijos salos Sardinijos buvo 
siunčiama- 6 . bombininkai 
lėktuvai į fašistų sukilėlių 
centrus Ceutą ir Melillą, is
paniškoj Morokkoj, ir vežė 
ginklus ir amuniciją karui 
prieš Ispanijos respubliką. 
Mussolinio lakūnai ir oficie- 
•iai taipgi pripažino, kad 
iiems buvo įsakyta palikt ir 
pačius lėktuvus sukilėliams.

Liepos 30 d. nukrito, ties 
Granu, Alžyre, ir du kiįi 
Italijos bombiniai lėktuvai, 
skiriami sukilėliams prieš 
Ispanijos respubliką. Vie
nas nutiško į jūrą.

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia gavo pranešimų, 
kad iš Vokietijos jau atlė
kė fašistams į ispanišką 
Morokko eilė didelių orlai- 
vių-bombininkų.

Iš Francijos taikėsi7skris
ti keturi Anglijos oro keliu 
lėktuvai į ispanišką Morok
ko talkon fašistam prieš Is
panijos valdžią; bet Fran
cijos vyriausybė juos sulai
kė,
Ispanijos Fašistai Prižada 
Hitleriui ir Musoliniui Is

panų Valdomas žemes
Mainais už pagelbą prieš 

Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžią, sukilėlių vadai pri
žada Mussoliniui Ceutą is* 
panišokj Morokkoj ir Mi
norca salą, o Hitleriui—ka
ro laivyno stovyklą Balearo 
salose.

Jeigu Italija gautų Ceu
tą, tai iš jos galėtų grasinti 
Anglijos viešpatavimui Gib
raltaro peria jo j, tarp At
lanto vandenyno ir Vidur
žemio jūros; būtų pavojus 
ir pačiai Anglijos tvirtovei 
Gibraltare.

Francija Sujudus del Hitle
rio ir Mussolinio Talkos 

Sukilėliam
PARYŽIUS. — Francijos 

Liaudies Fronto valdžia su 
socialistu ministeriu pirmi
ninku L. Blumu priekyj 
kartotinai pareiškė, kad iki 
šiol neleido išgabent nei 
lėktuvų nei kitų kovos pa
būklų Ispanijos valdžiai 
prieš fašistų sukilimą. Bet 
dabar Francijos užsienių 
reikalų ministeris Y(Von 
Delbos liepos 30 d. pareiškė, 
jeigu Italija ir Vokietija 
duoda sukilėliam orlaivių ir 
ginklų bargan prieš Ispani
jos respubliką, tai kodėl 
Francija negalėtų leist Is
panijos valdžiai pirkt už 
grynus pinigus lėktuvų * iš 
Francijos?

Iki šiol Francijos vyriau
sybė abejojo, ar Ispanijos 
fašistai gauna talkos, pav., 
iš Mussolinio; bet nukritę 
Italijos bombininkai francū
ziškoj Morokkoj neginčija
mai įrodė, kaip Mussolinis 
talkininkauja priešams 
Liaudies Fronto valdžios Is
panijoj.
Ispanijos Respublika Pirks 
Lėktuvų, jei ne iš Francijos, 

tai iš Kitur
PARYŽIUS. — Per (pas

kutines 10 dienų Ispanijos 
valdžia lėktuvais pergabeno 
10,800,000 frankų aukso į 
Francijos Banką. Už tą 
auksą nori pirkt reikalingų 
apsigynimui lė ktuvų 
iš Francijos; bet jeigu 
Francūzų vyriausybė ne
duotų leidimo, tai Ispanų 
respublika gautų už auksą 
orlaivių iš tūlų kitų šalių.

Hitler Prirengia Karo 
Laivyną Prieš Ispaną 

Liaudies Frontą

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos karo laivynas planavo 
manevruoti Baltijos jūroj; 
bet liepos 30 d. Hitleris 
gulaikė planuojamus ma
nevrus Baltijoj; vietoj to 
įsakė ruoštis į Viduržemio 
jūrą, į Ispanijos pakraš
čius, “padėti” keturiam na- 
zių karo laivam, jau nu
siųstiem į Ispanijos vande
nis. Pranešama, kad jau 
kelios dienos atgal Hitleris 
išsiuntė būrį nedidelių ka
ro laivų-draskūnų į Ispani
jos pakraščius.

FAŠISTŲ PAGYRAI, 0 RES
PUBLIKOS LAIMĖJIMAI
MADRID. — Respublikos 

gynėjai po griežtai kovai iš
mušė sukilėlius iš Tolosos ir 
užėmė tą miestą Guipuzcoa 
provincijoj.

Seville. — Fašistai per ra
dio grąsina areštuot ir tuoj 
sušaudyt visus žmones, ku
rie neatiduos jiems ginklų 
tose vietose, kurias jie sa
kosi “pilnai valdą.”

Hendaye, Franc. — Fa
šistai per Sevilles radio pa
sigyrė, būk Ispanijos val
džia prašanti daryt nami
nio karo paliaubas ir taiky
tis su jaisiais.

Respublikos valdžia atme
ta šį pagyrą kaip keistą fa
šistų melą.

Fašistai skelbiasi, kad po 
keturių valandų griežtos 
kovos jie atgriebę Oyarzūną 
šiaurėj. Besiaučiant mū
šiams, respublikiečiai su
šaudę suimtą fašistų gene
rolą Carresco ir 20 jo ofi- 
cierių.

Sukilėliai sako, kad tarp 
Oyarzunos gynėjų buvo 
daug ginkluotų moterų.

Bet respublikiečiai suor
ganizavo savo valdžią visoj 
Guipuzcoa provincijoj ir 
tuom geriausiai įrodė, kaip 
fašistai bergždžiai blofina 
apie savo “laimėjimus” šia
me fronte.

MADRID, liepos 31.— 
Kairioji Ispanų respublikos 
valdžia griežtai užginčija 
pasigyrimą fašistų, būk jie 
tarpkalnėje iš pasalų už
klupę ir sušaudę 2,000 Liau
dies Fronto karių apie 20 
mylių nuo sukilėlių tvirto
vės Saragossos.

J,

Kaip fašistai meluoja apie 
savo “laimėjimus” matome 
kad ir iš to. Per savo radio 
Sevillėj jie buvo pasigyrę, 
kad net Jungtinių Valstijų 
ambasadorius padaręs pa
reiškimą apie sukilėlių lai
mėjimus šiaurinėj Ispanijoj. 
Respublikiečių u ž k Įaustas, 
ambasadorius užginčijo tą 
pagyrą kaipo fašistų išmis- 
lą. Pasirodė, kad jis nebuvo 
nei žodžio sakęs apie taria
mas fašistų pergales šiau
rėje.

Amerikos Darbo Unijų Talka 
Ispanų Liaudies Frontui
NEW YORK. — Tarptau- 

tinę Moteriškų Drabužių 
Siuvėjų Unija liepos 30 d. 
pasiuntė $5,000 Ispanijos 
darbo unijoms ir socialistų 
organizacijai kaip paramą 
kovoj prieš fašistų sukili
mą. Tuo tikslu ir kitos uni
jos renka aukas bei iš savo 
iždų skiria finansinę para
mą kovotojams prieš fašiz
mą Ispanijoj.

Ispanų Fašistai Bėgsią iš Quarramos 
Gelbėt Savo Tvirtovę Saragossą

LIAUDIES FRONTAS PUOLA FAŠISTUS SEVIL- 
LES IR SOMOSIERROS FRONTUOSE

BARCELONA, liepos 31. 
—Pasiųsta 10,000 naujų ka
rių ir būrys bombinių lėk
tuvų talkon Liaudies Fron
tui, šturmuojančiam fašis
tų tvirtumą Saragossą ir 
Huescą. Respublikos gynė
jai pasiryžę paimti tas su
kilėlių drūtvietes bėgyje 24 
valandų.

Respublikos armijos šta
bas, Saragossos fronte, lie
pos 31.—Respublikos kariai 
ir milicininkai mylia po my
lios nustumia atgal fašistus, 
ginančius Saragossą. Daž
nai kaujasi durklais. Liau
dies Frontas vis varžiau 
apsupa Saragossą. Daug 
krinta užmuštų ir sužeistų 
iš abiejų pusių.

Liaudies armijos pasiun
tiniai pranešė, jog atkirsta 
Saragossai susisiekimai iš 
rytų, pietų ir šiaurių. Res
publikiečiai atėmė iš fašis
tų Palląruello, 35 mylios į 
šiaurių-rytųs, ir Castejoną, 
30 mylių j rytus, šturmuoda
mi tas sukilėlių pozicijas.

Valdžios kariai išdaužė 
fašistų būrį Escatrone, 37 
mylios į pietų-rytus nuo Sa
ragossos.

Nusigandęs r e s publikie- 
čių smarkaus bombardavi
mo, fašistų armijos štabas 
iš Saragossos persikėlė j 
Bujaralozą, 37 mylios ir pu
sė į pietų-rytus.

Pablo Durrutti, vadas 
Šalies Darbininkų Konfe
deracijos Kairiojo Sparno 
ir komandierius svarbiau
sio Liaudies Fronto būrio, 
atakuojančio Saragossą, sa
ko, kad daugybė žmonių 
dar turės žūti, iki respubli
kiečiai atims Saragossą iš 
fašistų. Šioj stipriausioj sa
vo tvirtovėj jie turi geriau
sius naujoviškus ginklus. 
Tačiaus fašistai bus nugalė
ti.

Tokias žinias tiesioginiai 
paduoda k o r e s p ondentas 
esąs su respublikos kariuo
mene Saragossos fronte.

Kitas korespondentas iš 
Madrido liepos 31 d. prane
ša, jog respublikos valdžia 
jaučia, kad pats fašistų su
kilimo nugarkaulis jau pa
laužtas.

VALENCIA TEBĖRA RE
SPUBLIKOS RANKOSE

Valencia, liepos 31.—Vei
kiantysis Anglijos konsulas 
J. H. Milanes telefonavo 
Anglijos šarvuotlaiviui “De
vonshire,” jog Valencia, 
prieplaukos miestas, tebėra 
Ispanijos valdžios rankose 

ir kad viskas čia geroj tvar
koj.

Tai vėl sumuštas fašistų 
melas, būk Valencijos ka
reiviai sukilę prieš respub
liką ir fašistai “paėmę” tą 
miestą.

MADRID, liepos 31. —Is
panijos Liaudies Fronto val
džia praneša, kad respubli
kiečiai pliekia fašistus vi
suose Guarramos kalnuose, 
per kuriuos jie stengėsi 
prasimušti linkui sostinės 
Madrido. Dabar gi jie, nie
ko nepešę, veikiausia ap
leis šias pozicijas ir mesis 
talkon sukilėlių tvirtovei 
Saragossai, kuri yra apsu
pama respublikos gynėjų.

Ispanijos valdžia pareiš
kia, jog veda gana sėkmin
gą užpuolimo karą prieš fa
šistus Sevilles, Saragossos 
ir Somosierros frontuose.

R e s p u b 1 ikiečiai užėmė 
Villanuevą de la Serena, 
Badajoz provincijoj, nors 
fašistai jau buvo pasiskelbę, 
būk užvaldę visą tą provin
cija. šiuo būdu respublika 
galės atidaryt sau tiesiogi
nius susisiekimus tarp Mad
rido ir Portugalijos.

Madrid.— Darbininkų mi
licija su pulkininku Manja- 
da, susikirtus su fašistais, 
daug jų išžudė ir didelį 
skaičių paėmė nelaisvėn.

EXTRA!
4

Addis Ababa, liepos 31.— 
Tūkstančiai ethiopų parti
zanų iš kalnų užpuolė italus 
Addis Ababoj. Fašistai u;~ 
mu sušaukė visus savo ka
rius prieš ethiopus. Kova 
buvo nepaprastai atkakli ir 
kruvina. Po mūšių ethiopai 
pasitraukę atgal į kalnus.

Italai giriasi, būk nukovę 
500 ethiopų, girdi, su “ma
žais” nuostoliais iš fašistų 
pusės.

Jibuti, liepos 31. — Prane
šama, kad ethiopų partiza
nai nukariavo italus Dessye 
ir atėmė iš jų tą miestą, pa
lei svarbiausią vieškelį tarp 
Addis Ababos ir Eritrėjos.

Madrid, liepos 31.—Mū
šiuose Ispanu respublikos 
gynėju su fašistais per 24 
valandas žuvo 3,000 asmenų 
iš abiejų pusių.

Madrid. — Mobilizuojasi 
nauji pulkai moterų karui 
prieš fašistus.
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Republikonų Receptas Bedarbiams 
Šelpti

Pennsylvanijos seimelis, kurį kontro- 
liuojaliuoja republikonai, tarsi ant juo
ko, paskyrė $45,000,000 šių metų šešiems 
mėnesiams bedarbių pašalpoms. Guber
natorius Earle, demokratas liberalas, 
reikalavo daugiau, aiškindamas, kad to
kia suma, kokią siūlo republikonai, tėra 
tik lašas jūroj, atsimenant, kad šiuo tar
pu toj valstijoj randasi 600,000 asmenų, 
gyvenančių iš pašalpų.

Kaipo to pasėka, į Harrisburgą sumar- 
šavo bedarbių delegacija ir griežtai rei
kalauja paskirti daugiau pašalpos pini
gų. Buržuazinė spauda del to dūksta, 
kaltindama, žinoma, ne republikonus, bet 
bedarbius ir jų teisėtus reikalavimus.

Tas, kas dabar dedasi Pennsylvanijoj, 
būtų visoj šalyj, jei laimėtų rinkimus re
publikonai, t. y., jei Landon būtų išrink
tas šalies prezidentu. Republikonų par- 
tijos-Liberty Lygos-Hearsto tikslas visur 
sumažinti bedarbiams pašalpas, panai
kinti viešuosius WPA darbus, palikti mi- 
lionus bedarbių žiauriam likimui, kaip 
buvo prie Hooverio administracijos.

New Jersey valstijoj taipgi panaši pro
grama vykdoma.

Stovėdami griežtai su Pennsylvanijos 
bedarbiais, su jų mar šuo to jais Harris- 
burge ir šimtu nuošimčių „pritardami jų 
teisėtiems reikalavimams, mes sakome 
Amerikos darbo žmonėms, kad reikia 
daryti viskas, idant Landon nebūtų iš
rinktas šalies prezidentu.

Kas Kelia SLA Vaidus?
Andai mes nurodėme, kad SLA orga

nas bandė primesti mums kėlimą SLA 
vaidų, kurių mes niekad nekėlėme ir net
gi sukelti negalėtum, jei ir norėtum. Šios 
savaitės “Tėvynėje” pasirodo vienas SLA 
vaidų kėlikas. Juo yra p. Gegužis, para
šęs tris špaltas atakų ant esamo SLA 
prezidento Bagočiaus, visaip šį puldamas. 
Gegužis kaltina Bagočių nemokėjime 
vesti seimų, nežinojime parlamentarinių 
taisyklių ir tt.

Mums čia nerūpi Bagočius ginti. Jis 
tai pats padarys, jei norės. Mums svar
bu priminti,a kad Gegužis, kuris, “gerai 
mokėdamas”’ vesti seimus, suskaldė Su
sivienijimą, ko Bagočius, “nemokėdamas 
vesti,” nepadarė. Dabar tuojau po SLA 
seimo, Gegužis pradėjo virti Susivieniji
me smalą, kuri, žinoma, organizacijai 
naudos neduos. Gegužis per “Tėvynę,” o 
jo pasekėjai SLA kuopose tą smalą virs, 
matyti, iki sekančio seimo. “Tėvynės” 
redaktorius dabar turėtų pamatyti, kas 
kaltas del tų rietynių, kurios verda Su
sivienijime.

Thaelmanno Teismas Bus
Rudenį

Pasak Paryžiaus dienraščio “Paris- 
Midi” paskelbimo, Vokietijos proletaria
to vadas, sėdįs fašistų nelaisvėje nuo 
1933 metų kovo mėnesio, bus teisiamas 
sekantį Yudenį.

Esą jo byla jau paruošta. Nors pilnai 
nėra žinoma visi kaltinimai, bet patirta, 
kad d. Thaelmannui bus primesta “agi- 
tavimas žudyti” ir kt. panašūs dalykai, 
kurių jis niekad nėra papildęs. Kaip ži
nia, d. Thaelmannas, būdamas komunis
tu kovotoju, niekad nepritarė ir neprita
ria atskirų asmenų žudymui; jis priešin
gas individualistiniam terorui. Bet fa
šistai, patys būdami žiauriausi teroristai, 
bandys jam tą primesti ir d. Thaelmanną 
kėsinsis smerkti mirtim

“Humanite” teisingai pastebi: būkime 
pasirengę, kad tasai teismas neužkluptų 
nejučiomis ir nenužudytų d. Thaelmanno, 
simbolio viso pasaulio kovotojų už laisvę 
ir prieš išnaudojimą. Turime reikalauti 
išlaisvinti d. Thaelmanną, prie to—pro- 
testuokim prieš kėsinimąsi nužudyti d. 
Edgar Andree, kuris sėdi fašistų mirties 
kameroj.

M. I. Kalininas Apie SSSR Naują 
Konstituciją

Kalbėdamas apie naująją SSSR konsti
tuciją, M. L Kalininas, be kitko, pasakė:

Kas tai yra konstitucija? Tai, visų pir
ma juridinis suformavimas tikrenybėj esan
čių žmonių santikių. Mūsų konstitucija — 
tai ne deklaracija, ne “Kominterno. doku
mentas” revoliucinės agitacijos pravedimui, 
kaip tai mėgina nupiešti kai kurie fašisti
niai polit’ikanai ir demagogai, tai juridinis 
dokumentas, užtvirtinantis įstatymu esan
čius socialiniai-ekonominius santikius, kurie 
sudaryti mūsų valstybėje.

Jeigu perskaityti konstitucijoje 118, 119, 
120 ir 121 straipsnius, tai pasidarys aišku, 
kad visi Sovietų Sąjungos gyventojai, taip 
vadinamosios buržuazinėse šalyse “sociali
nės apačios,” tai yra darbininkų klasė, bied- 
nieji ir vidutiniai valstiečiai, pas mus turi 
tokias teises, kuriomis už Sovietų Sąjungos 
jubežių naudojasi tiktai privilegiruotos kla
sės.

Pas mus visi darbo žmonės turi teisę į 
darbą. Socialistinė mūsų ūkio sistema ga
rantuoja darbo gavimą ir jo apmokėjimą 
sulyg socializmo principo—“iš kiekvieno su
lyg jo gabumų, kiekvienam sulyg jo darbo.” 
Pas mus nėra ir negali būti nedarbo. Tei
sė naudotis ‘poilsio namais, kurortais ir sa
natorijomis, teisė nemokamai įgyti mokslą 
iki pat augštojo, valstybės apsaugojimas 
moteries ir tikras, o ne buržuazinis sulygi
nimas jos teisėse su vyru ir t. p.,—ar gali
ma sutikti ką nors panašaus kapitalistinių 
šalių konstitucijose?

Amerikos Rašytoją Balsas
iv IAmerikos rašytojai ir poetai, Archi
bald MacLeish, Waldo Frank, Malcolm 
Cowley, Michael Gold, Joseph Freeman, 
Isidor Schneider ir kt. pasiuntė kablegra- 
mą Franci jos rašytojui Andre ;Malraux, 
dabar esančiam Madride. Kablegrama 
skamba:

Jūs nuvežėte nuo Franci jos rašytojų pa
sveikinimus demokratinei Ispanijai. Per
duokite taipgi demokratijos ir kultūros gy
nėjams geriausius linkėjimus ir riuo Ame
rikos rašytojų. ■»
Tai gražus žygis. Bet atrodo, kad tik 

tuo laisvę mylį žmonės negalės tenkintis. 
Ispanijos narsi kovotoją, Dolores Iriburi, 
kalbėdama Madride pereitą antradienį, 
atsikreipė į Anglijos, Franci jos, Ameri
kos ir kitų kraštų libei
vę mylinčius žmones stoti į pagelbą Ispa
nijos kovotojams’ su besti jišku fašizmu. 
Tai nereikėtų praleist^ per pirštus, bet 
turėtų būti veikiama iv veikiama greit.I

alus ir visus lais-

Laikraštininką Gildija — 
ADF DalisĮ

Pagaliau ADF Veik. Taryba priėmė 
Amerikos Laikraštininkų Gildiją (Ame
rican Newspaper Guild) į Federaciją. 
Tai padaryta liepos mėn. 22 d. Vadinasi, 
Amerikos redakcijų darbininkų organi
zacija bus dalimi ADFj.

Be to, ADF Veik. Komitetas paskolino 
Gildijai $2,000 organizacinio darbo vedi
mui. . C.I.O., vadovaująmas Lewiso, pa
skolino $4,000 Gildija 
cialis organizatorius, 
kraštą ir organizuos '

Kadangi “Laisvės”

. Paskirtas spe- 
kuris važinės po 
aikraštininkus.
redakcijos darbi

ninkai yra Gildijos naiviais, tai jie dabar 
yra nariais ir Amerikos Darbo Federa
cijos.

Reikia Greit
Amerikos Lietuvių

Paskelbti
Kongreso išrinkta

sis Veik Komitetas tui'ėtų greit paskelbt 
spaudoj Kongreso protokolą. Tūli žmo
nės, aukoję kongresui pinigų, teiraujasi, 
ar jų pinigai pasiekė tikslą, kas su jais 
atsitiko (žiūr. penktadienio “L.” Bosto- 
,no žinias). Kiti vėlgi kalba vienaip ir 
kitaip.

Mūsų nuomone, Veik. Komiteto sekre
torius turėtų visus kongresinius dalykus 
sutvarkyti ir kuoveikiausiai paskelbti 
spaudoj.

Plieno Darbininkų Organizavimas
Plieno darbininkai labai 

sunkiai dirba. Jie yra ma
žiausiai organizuoti ir la
biausiai išnaudojami. John 
L. Lewis paskelbė 6 d. lie
pos per radio, kad iš 21 in
dustrijos plieno darbininkai 
yra mažiausiai uždirbanti. 
Tuom kartu visi javiniai 
rodo, kad išnaudotojai, prie
šakyje su J. P. Morganu, di
deli New Yorko bankieriai, 
visi plieno ir geležies darbi
ninkų pavergėjai, pasidaro 
didžiausius pelnus. 1936 me
tais pirmi šeši mėnesiai da
vė išnaudotojams tokius di
delius pelnus, kokių jie. ne
turėjo nuo 1930 metų. Čia 
tik keli pavyzdžiai.

Youngstown Steel & Tube 
Co. 1936 metų trys mėnesiai 
davė pelnų pakilimą net ant 
1,972 nuošimčių, palyginus 
kompanijos pelnus su 1935 
metais. Praeitais metais ta 
kompanija balandžio — ge
gužės ir birželio mėnesius 
turėjo $124,758 įplaukų, o 
šiemet per tuos pat mėne
sius net $2,588,089. i

Federacijos unijos. Galingi 
unijų lokalai, kaip Inter. 
Ladies Garment Workers 
22 Lokalas, turintis 30,000 
narių, užgiria C.I.O. veiki
mą. American Newspaper 
Guild unija užgiria tą dar
bą ir daugelis kitų.

Prieš plieno darbininkų 
i n d u s t rinį organizavimą 
griežtai stoja ponas Green, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas su savo or
ganizuota mašina. Jis eina 
net iki to, kad grūmoja 
skaldyti Amerikos Darbo 
Federaciją.

Smarkiai ruošiasi kovoti 
prieš plieno ir geležies dar
bininkus ir išnaudotojai. 
Bethlehem Steel Corp., ku
ris priešakyje stovi Schwa- 
bas, kuri turi milžiniškus 
savo fabrikus Bethlehem, 
Pa.; Baltimore, Md.; Con
necticut valstijoj ir dauge- 
lyj kitų vietų, rengiasi visu 
smarkumu prie darbininkų 
streiko laužymo. Vien Beth
lehem Steel Corp, fabrike 
Johnstowne jau pastatyta 
130 naujų policistų, kurių

uždaviniai yra kiekvienam 
aiškūs. Tą daro ir kiti iš
naudotojai.

Bet darbininkai neturi 
nusigąsti, jie privalo su
prasti, kad tik per organi
zaciją, vienybę, kovą galės 
pagerinti savo šeimynų gy
venimą ir darbo sąlygas. Be 
kovos, be organizacijos nie
ko nuo išnaudotojų negali
ma atsiekti.

Plieno ir geležies indus
trijoj daug dirba ir lietuvių 
darbininkų. Mes kviečiame 
juos kuo energingiausiai ir 
tvirčiausiai stoti už organi
zaciją. Ypatingai turėtų 
prie organizavimosi darbo 
mestis* mūsų spaudos skai
tytojai, ALDLD, LDS ir A 
PLA organizacijų nariai. 
Dabar už plieno darbininkų 
organizavimą stoja apie 
2,000,000 Amerikos organi
zuotų darbo žmonių. Dabar 
plieno darbo žmonės nebus 
vieni, su jais, bus galingos 
unijos. Dabar yra geriausia 
proga sutverti savo organi
zacijas ir iškovoti žmoniš
kesnes sąlygas ir žmoniš
kesnį atlyginimą už jūsų 
sunkų darbą.

Buvęs Plieno Darbininkas.
Tas patsai yra su Union 

Cabridge & Carbon Corp., 
kuri pereitais metais per an
trą metų ketvirtainį turėjo 
$5,322,528 pelno, o 1936 me
tais per tuos pat mėnesius 
jau $7,936,660 pelnė;

Atlas Powder Co. savo 
pelnus pakėlė ant 66%. Ji 
yra kietai susirišus: su plie
no karaliais. Išnaudotojų 
pelnai auga milionaįs, o dar
bo žmonių ir jų šeimynų 
vargai didėja.

Darbininkai Organizuo- 
kites!

Visa eilė Amerikos Darbo 
Federacijos ‘unijų suprato, 
kad kol plieno' darbininkai 
bus neorganizuoti; tol ne
bus galima abelnaį šios ša
lies darbininkus sėkmingai 
organizuoti. United Mine 
Workers; Inter. Ladies Gar
ment Workers; Amalgama
ted Clothing Workers ir dar 
9 atskiros unijos, visos ap
imančios 1,300,000 organi
zuotų darbininkų, sudarė C. 
L O. (Committee fęr Indus
trial Organization). Tas 
komitetas imasi darbo plie
no darbininkų organizavi
mo. Pittsburgh apielinkė- 
je jau yra apie 60 unijų or
ganizatorių, kurie veikia 
organizavime plieno ir gele
žies darbininkų.

Šį darbą dar užjgyrė ke
turiolika kitų darbininkų 
unijų, surištų su Amerikos 
Darbo Federacija ir turin
čių 165,000 narių. Dabar už 
plieno darbininkų organiza
vimą pasisakė trijų valstijų 
—Wisconsin, Kentucky ir 
Vermont Amerikos Darbo

ĮVAIRUMAI
Kaip žuvo Mamontas?
Žinoma yra, jog mamon- 

tų liekanos (senų laikų mil
žiniškų slonių), kurias ran
da geologiniuose susidėsty- 
muose taip vadinamo ket
virtojo periodo, visuomet 
kreipė į save daug moksli
ninkų domės. Vienas iš la
biausia svarbių radinių bu
vo užtiktas 1901 metais Si
bire krante upės Berezovka. 
Čia buvo atrastas amžinai 
sušalęs, beveik pilnas jau
no mamonto kūnas. Užten
ka pasakyt tas, kad ma
monto mėsa, nepaisant ant 
savo senumo — 1,000,000 
metų, — tiek buvo šviežia, 
kad žmonės, kurie atkasė jį, 
norėjo pabandyt jos skonį. 
Šuncs gi ėdė mėsą su dideliu 
apetitu. To mamonto “čuče- 
la” (sudėstyti kaulai ir iš
kimšta oda) randasi Sovie
tų Mokslų Akademijos zo
ologiniam muzėjuje.

Mamonto skilvyj buvo at
rasta likučiai nesuvirškinto 
maisto. Likučiai maisto bu
vo atrasta ir ant dantų. 
Kai kurie mamonto kaulai 
buvo atrasti perlaužti.

Mokslininkus, žinoma, la
bai interesavo klausimas 
apie priežastis, kurios užlai
kė konservuotą k ū n ą per 
taip ilgą laikotarpį. Labiau
sia populiariškas išaiškini
mas tų priežasčių skaitėsi 
ta teorija, kuri tvirtino, jog 
mamontas įgriuvo į milži

nišką ledinį griovį, k u r i s 
tuo laiku jau buvo padeng
tas plonu žemės sluogsniu. 
Pagal šį aiškinimą atsitiki
mas turėjęs įvykti sekamai:

“Status Berezovkos kran
tas radosi prie senoviško 
gletčero, išvagoto grioviais 
ir duobėmis. Pastarieji, nuo 
apielinkės kalnelių, užsily- 
gindavo žemėmis, akmenu
kais ir kitokia senų laikų 
medžiaga. Ant tokiu būdu 
pasidariusios žemes pavir
šiaus, pradėjo augti tund
rų augalai. Tuo laiku, kai 
mamontas žuvo, tas žemės 
sluogsnis nebuvęs tiek sto
ras, idant galėtų išlaikyti 
sunkumą tokio gyvulio, ir 
mamontas užėjęs įlūžo ir 
nugramzdėjo į ledyno grio
vį... ”

Šitoks aiškinimas buvo 
gana plačiai pasklidęs, ne
paisant į kaikuriuos prieš
taravimus. Negalima sakyt, 
jog šis klausimas yra užten
kamai nušviestas ir iki šių 
dienu.

Reikia, vienok, pažymėt 
ypatingai gudrų ir origina
lu klausimo aiškinima iš vi
sai kitos pusės, — teismų 
medicinos taškaregiu.

So v. tyrinėtoja Grumm- 
Gržimailo paėmė visą me
džiagą apie suradimą ma
monto kūno (pasakojimus, 
užrašus dalyvavusių ekspe
dicijoj prie parvežimo kū
no, raportus tyrinėtojų ir

tt.) ir išaiškino laikantis tos 
taktikos, kurią vartoja teis
mų medicinos ekspertai su
radimui mirties priežasties, 
atsitikimuose netikėtai at
rastų žmonių kūnų. Rezul
tatai to nepaprasto “tyrinė
jimo mamonto mirties,” pa
sirodė gana įdomus.

Mamonto skilvyj atrasta 
maisto, kuris nespėjo būt 
suvirškintas; ant dantų—li
kučiai šviežio maisto,—va
dinas, mamontas žuvo gana 
anksti rytą, tiktai pradėjęs 
pusryčiauti.

Augalai, kurių likučiai ta
po atrasti skilvyj, galėjo 
augti tuose kraštuose lik
tai rugpjūčio mėnesį, — va
dinas, mamontas žuvo rug
pjūtyje.

Tyrinėjimas per laužtų 
kaulų parodo, jog perlauži- 
mas įvyko ne puolant, o 
nuo su davimo iš viršaus. 
Tyrinėjimas permainų, ku
rios įvyko mamonto krau- 
juje, rodo, jog mirtis įvyko 
nuo užsmaugimo ir beveik 
momentaliai (apie tai kal
ba ir likučiai maisto ma
monto snukyje).

Beveik tarpe pirmųjų ma
monto kojų atrasta dalis bi
zono (buivolo) uodegos, — 
tai reiškia, jog katastrofa 
ištiko ne vien mamontą 
ir tt.

Smulkmeningai išanaly- 
zavus visą medžiagą, auto
rė griežtai priešinga teori
jai “įlūžimo” mamonto į 
griovį, ir piešia sekamą vai
zdą jo žūties:

Anksti rytą, rugpjūčio 
mėnesį, mamontas, ėsdamas 
žolę, ėjo paskui bizonų kai
menę prie upės atsigerti. 
Tuo laiku įvyko stataus 
kranto griuvimas, kuris pa
laidojo po savim mamontą 
ir dalį jo pakeleivių.

Grumm-Gržimailos aiški
nimas Sukėlė daug intereso 
specialistų tarpe. V. R-tis.

(Iž “V. Sv.”)
PAAIŠKINIMAS. Ketvir

tasis arba ledinis žemės is
torijoj periodas buvo apie 1 
iki lį miliono metų atgal.

Gletčeru vadinasi ledinis 
kalnas, kurių ypač daug - 
randasi šiaurės Norvegijoj, 
Islandijoj ir kitus, kur ran
dasi aukštų kalnų.

ŠYPSENOS
Aplinkybes Privertė

Susišaukęs parapijos ko
mitetą, klebonas tarė:

“Gązdinau aš juos praga
ru ir siūliau jiems dangų,— 
veltui.

“Mėginau kolektuoti viso
kiu sąžinišku būdu,—kolek- 
ta prasta.

“Dabar žiūrėsiu, kiek 
kiek mums bazaras atneš.”

Dr/Townsend, reverandas G. L. K. Smith ir demagogas radio 
kunigas Coughlin, CIevelande.

Visgi Didele Transakcija
Du seni draugai išnety- 

čių susidūrė ant Wallstry- 
’čio. Vienas iš jų pradėjo 
girtis, būk jam dabar pui
kiai klojas, nes, girdi, par
davęs turčiui savo šunį net 
už $100,000.

“Tai negalimas dalykas 
gauti tiek pinigų už šunį!” 
ginčijo antrasis.

“Tikra tiesa! Turtuolis 
pilnai ir ant vietos man už
mokėjo.”

“Tokiu būdu, drauge, 
būk taip malonus, paskolyk 
man $2,000, nes mano pačiai 
reikia daryt operaciją li
goninėj. Tas išgelbės jos gy
vastį,” maldavo jo draugas.

“Gaila, bet negaliu tavo 
prašymą išpildyti, nes aš 
tų $2,000 neturiu. Mat, tas 
turtuolis užmokėjo man už 
šunį dviem katėmis, kiek
viena vertės po $50,000.”

Surinko J. šilingas.
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M E N ASiiiii vn ia
Jaunystė Čia Turi Žaliuoti!

Kai kas jau pasakė: 
žalioji jaunystė 
Ilgai bežaliuoti negali. 
Kai vasaros dienos 
Skubotai prabėga,— 
Jaunystė keliauja į šalį.

Kai kas jau pasakė: 
Mes baigiam nusenti, 
Mums lemta užsnūsti, nuvysti, 
Ir žiaurų rytojų 
Mums liepia vaizduotis, 
“Sudieu” pasakyti jaunystei.

Bet mes—audrų jėgos—
Sau rašom lėmimą:
Jaunystė čia turi žaliuoti!
Kas bando jaunystę
Šalin išgabenti,
Tam smūgį reik mirtiną duoti!

Jaunystę palaiko
B u jojantis ūpas,—
Mes jį, užtatai, ir ugdykim!
Tą pilką snaudimą,
Ką lemia trūnyti,
Šalin nuo pasaulio nuvykim!

St. Jasilionis.
3-XI-35.

Aleksejus Maksimavičius Gorkis
Maksimo Gorkio Gyvenimo Kelias

Aleksejus Maksimovičius Gorkis gimė 
1868 metais kovo 28 d. Nižniam Novgorode. 
Savo vaikystes ir jaunystės dienas Gorkis 
aprašė dviejose pažymėtinose knygose— 
“Vaikystė”, ir “Žmonėse”, įėjusiose į pasau
linę literatūrą klasikiniais pavyzdžiais, šio
se knygose labai teisingai parodytas tas sun- • 
kus gyvenimas, kurį pernešė Gorkis. Ketve
rtų metų amžiaus jis neteko tėvo, mirusio 
nuo choleros, o 10 metų amžiaus Gorkis li
kosi našlaičiu.

Aštuonių metų amžiaus jis buvo atiduo
tas į pradžios mokyklą, bet del neturto jos 
neužbaigė. Visus savo didžiulius žinojimus 
Gorkis įgijo vėliau savamoksliu neapsako
mai sunkiose sąlygose.

Kad nenumirti iš bado, Gorkis buvo ir 
skuduminku, ir kepėju, ir sargu, ir virėjo 
pagelbininku, ir kroviku. “Dirbau aš daug, 
—prisimindavo jis,—beveik iki atšipimo. 
šiokiadieniai ir šventės buvo vienodai už
verstos smulkiu, beprasmiu, bevaisiu darbu.” 
Bet troškimas mokytis skaityti neapleido jo 
visą gyvenimą, ir nors jis iš pradžių skaitė 
be jokios sistemos visą ką, kas tik patekdavo 
į jo rankas, knyga jam padėjo suprasti gy
venimą ir dar labiau jį pamylėti.

Jieškodamas žinojimų Gorkis atvažiavo į 
Kazanę, universiteto miestelį, tikėdamasis 
čia lengviau ir arčiau prisiartinti prie moks
lo. I universitetą, suprantama, jis nepateko. 
Dirbdamas sunkų ir purviną darbą, vienok, 
jis susiartino su revoliuciniais moksleiviais.

čia gi Gorkis susipažino su garsiu revo
liucionierium narodniku Michailu Antovi- 
čium Romasiu, atlikusiu sunkų ištrėmimą 
Jakutijoj. Romasis pakvietė Gorkį pas save 
darban į Pavolgės kaimą Krasnovidovą. 
Šiam kaime Romasis tikslu revoliucinės pro
pagandos 
Bet įsiutę 
krautuvę, 
namo.

Pirmas
venimu padarė į jį slegiantį įsnūdį. Jis išva
žiavo prie Kaspijos jūrų ir dirbo ten žuvi
ninkystės artelėje. Paskui išėjo vienas į 
Mozdoko stepes, vaikščiojo po žigulius ir 
grįžo Kazanėn. Tai buvo pirma jo didelė 
kelionė 1888 metų rudenį.

Padirbęs kaikurį laiką sargu ir svėrėju 
ant gelžkelio, Gorkis atvažiavo į Nižnį Nov
gorodą. čia jisai susitinka su politiniais trem
tiniais ir pirmą kartą patenka žandarų “nuo- 
žiūron” kaip politiniai neištikimas. Čia jis 
pirmą kartą mėnesiui patenka į kalėjimą. 
Nižniam Novgorode Gorkis susitiko su gar
siu rusų rašytoju Korolenka. Jis atnešė ra
šytojui savo didelę poemą prozoje ir eilė
mis “Senojo Ąžuolo Daina.” Poema pasirodė 
bloga, ir Korolenka apie tai mandagiai, bet 
tiesiog pasakė Gorkiui. “Aš nusprendžiau,— 
prisimindavo paskui Gorkis—nerašyti dau
giau nei eilių, nei prozos ir, Ištiesų, visą laiką 
gyvendamas Nižniam, beveik 2 metus, nie
ko nerašiau, o kartais labai norėdavosi.”

1891 metų pavasarį 'jis pasileido į naują 
kelionę. Jis ėjo per Dono sritį, Ukrainą, vi
sur kur vietoje uždirbdamas sau prasimai-

tarp valstiečių atidarė krautuvę, 
buožės padegė pirkią ir Romasio 
Gorkis vos išsigelbėjo iš degančio

Gorkio susitikimas su kaimo gy

ti

tinimą, beTnavo pas valstiečius, dirbo padie
niui. Praėjo Besarabiją iki Dunojaus, pas
kui grįžo Juodųjų jūrų pakrante. Iš. Odesos, 
kur. dirbo Gorkis uoste kroviku, jis praėjo 
Perekopą, Simferopolį, Jaltą, Kerčių, Kuba- 
nę, Juodmarį, Tersko sritį, Gruzijos karinį 
kelią, ir vėlybą 1891 metų.rudenį atėjo į 
Tiflisą.

Tiktai 1892 metų rugsėjo 25 d. (ši data 
ir skaitoma jo literatūrinio darbo pradžia) 
Tifliso laikraštyje “Ęavkaz” pasirodė pir
masis, Gorkio Vaizdelis “Makar čiudra.” Tų 
pat metų spalio mėnesyje Gorkis atvažiavo 
į Nižnį ir vėl pradėjo dirbti raštininku pas 
advokatą Laniną. Po pirmojo jo pasisekusio 
vaizdelio Gorkis tęsė rašymo darbą, bet pa
rašyto nespausdino, todėl, kad labai didelius 
reikalavimus statė sau ir literatūrai. Tiktai 
1893 metų rugpjūčio mėnesyje Maskvos 
laikraštyj “Ruski j e vedomosti” buvo at
spausdintas antras Goykio vaizdelis “Jemel- 
jan Piliai.”

Rašytojo Korolenkos patariamas 
m as Gorkis 
ką “čelkš,” 
“Ruskoje Bogatstvo.”

1898 metai buvo pažymėtini Gorkio gyve
nime metai. Tais metais pirmą kartą išėjo 
atskirais leidiniais jo knygos—du tomai po 
dešimtį apysakaičių kiekvienam. Jų pasise
kimas buvo nepaprastas.

Tais pat 1898 metais Gorkis, reikalaujant 
Tifliso žandarmerijai, • vėl buvo areštuotas ir 
etapu nuvarytas į Tifjisą tardymui. Ten jis 
prasėdėjo nekurį laiką kalėjime.

Iš Tifliso Gorkis išVažiavo Samaron, o iš 
ten—į Nižnį. 1899 metų vasario mėn. žur
nale “žizn” pradėjo spausdintis didelė Gor
kio apysaka “Foma Gordejev.” Tuo pat lai
ku Gorkis vedė ir revoliucinį darbą.

Gorkio veikimas nepraėjo del jo be baus
mės. Jį areštavo ir pasodino į kalėjimą, bet 
po mėnesio laiko kalėjimo vėl priversti buvo 
paleisti

1899 
duotas 
mieste, 
vio pavyko išgauti jam leidimą pervažiuoti 
keliems mėnesiams Kriman gydytis. Gorkio 
išvažiavimo proga Nižniam ir kituose mies
tuose laike jo kelionės įvyko didelės moks
leivijos ir inteligentijos demonstracijos. Į tas 
demonstracijas atsiliępė Leninas straipsniu 
senojoj “Iskroj.”

1901 metų balandžio mėnesį žurnale 
“žizn” buvo atspausdinta Gorkio “Daina 
Apie Audros Pranašą,” kuri visoj šalyj buvo 
suprasta kaip revoliucinio pakilimo manifes
tas.

1902 m. balandžio mėn. Gorkis buvo pri
verstas grįžti ištrėmimam į Arzamasą ir ten 
užbaigė savo pjesą “Ant Dugno.”

Tuo laiku Maksimas Gorkis pereina į re
voliucinės socialdemokratijos eiles ir užmez
ga tamprius ryšius su leidžiama užsienyje 
senąją “Iskra,” kuriai vadovavo V. L Leni
nas.

Gorkis tiesioginiai dalyvavo 1905 metų re
voliucijoj. Jis rašė atsišaukimus ir padėjo 
visomis jėgomis revoliuciniam judėjimui. Jis 
buvo areštuotas ir pasodintas į Petropavlovs
ko tvirtovę, bet už mėnesio jį teko paliuo- 
suoti ir išsiųsti' į Rygą. Buvo ruošiamas teis
mas Gorkiui, bet sąryšyj su spalio 17 mani
festu jo byla buvo sulaikyta. Grįžęs Peter
burgan, Gorkis organizavo didelį laikraštį 
“Naujas Gyvenimas,”i kuris tapo pirmuoju 
legaliu bolševikų organu, kurį vėliau tiesio
giniai redagavo grįžęs iš užsienio V. I. Le
ninas.

rišęs su Leninu, visokiariopai padeda sovieti
nei literatūrai ir jauniems rašytojams.

1921 metais jis pradeda kraujais spjaudy
ti, ir priverstas išvažiuoti gydytis užsienin, 
o 1924 m. pavasarį gydytojų nurodymu, ap
sigyvena Italijoj, kur vėl pradeda sustiprintą 
kūrybos darbą. Čia jis parašė keturias nau
jas knygas: “Apysakaitės,” “Atsiminimai,” 
“Pastabos Iš Dienino,” “Mano Universitetai.”

1928 m. Gorkis grįžta savo tėvynėn ir čia 
su dviguba energija imasi darbo. Jis išlei
džia du sekančius tomus “Klimo Samgino,” 
parašo eilę žymių bruožų, publicistinių 
straipsnių ir apysakaičių, tarp kitko iš vals
tiečių gyvenimo. Išleidžia pjeses “Egor Bu-

Vasilij Dostigajev,” įkuria ir re-

Sceniškų Veikalų 
Kritikuotojam

Maksi- 
parašė pirmąją stambią apysa- 
kuri buvd atspausdinta žurnale

ir apsiriboti naminiu areštu.
m. rugsėjo mėnesį Gorkis buvo ati- 
viešai policijos priežiūrai Arzamaso 
Bet del blogo Gorkio sveikatos sto-

1906 metų sausio mėn. bolševikų partija 
pasiuntė Gorkį į Ameriką rinkti aukų par
tijos reikalams. Laikę savo kelionės Ameri
kon Maksimas Gorkis parašė savo garsųjį 
romaną “Motina,” sulošusį tokią milžinišką 
rolę darbininkų klasės kovoje už savo pasi- 
liuosavimą.

Po tokių savo išstojimų užsienyje Gorkis, 
žinoma, negalėjo grįžti Rusijon jr jis apsigy
veno Italijoj ant Kapri salos ir tapo politi
niu emigrantu. t

Gyvendamas užsienyj Gorkis dar labiau 
susirišo su partija ir partijos darbu. 1907 m. 
pavasaryje jis dalyvavo penktam partijos 
suvažiavime Londone. Jo susitikimas suva
žiavime su Leninu patarnavo pradžia jų 
tampriai^ susiartinimui i/ nuolatiniam susi
rašinėjimui. '

Po Spalio Socialistinės Revoliucijos Gorkis 
aktingai dalyvauja leidime “Pasaulinė Lite
ratūra” ir veda darbą tarp inteligentijos ir 
mokslininkų. Nuo 1919 m. jis tampriai susi-

Vei-
Am- 
par- 
ir į

ličiov” ir
daguoja eilę žurnalų.

Maksimas Gorkis stoja sovietinių rašytojų 
sąjungos priešakyje ir tiesioginiai vadovau
ja jos darbui.

Kaip savo laiku jis tampriai buvo susiri
šęs su Leninu, taip dabar draugauja su di
džiuoju Stalinu, tariasi su juo ir naudojasi 
didžiausiu populiarumu liaudyje.

Jis buvo liaudies mylimas, ir atmintis apie 
jį neišnyks niekados.

(Iš “Raud. Artojaus”)

LMS 7 Suvažiavimo Rezoliucijos
Skaitytą draugo V. Bovino referatą, ku

riame buvo padaryta plati peržvalga ir kri
tika išleistų Meno Sąjungos scenos veikalų, 
suvažiavimas užgyrė ir pabrėžė, kad veikalų 
kritika yra pasukimas mūsų dramatinės kū
rybos geresnėn linkmėn.

Suvažiavimas apdiskusavęs scenos veikalų 
klausimą nutarė, kad Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro Komitetas skelbtų veikalų rašymo 
kontestą, skiriant tam reikalui tris dovanas.

Suvažiavimas reiškia nuomonę, kad Cen
tro Komitetas ateityj vengtų leist veikalus, 
kurie reikalauja daug lošėjų, komplikuotų 
scenų. Stengtis leist tokius veikalus, kurie 
būtų prieinami mūsų vienetams.

Lietuvių Meno Sąjungos septintas suva
žiavimas, jausdamas stoką scenos veikalų 
rašėjų, nutarė organizuot Lietuvių Rašytojų 
Ratelius, kurie rūpintųsi rašyt scenos veika
lus, eilėraščius, vaizdelius ir bendradarbiau
tų “Literatūros ir Meno” skyriuje.

Tokie Lietuvių Rašytojų Rateliai turėtų 
laikyt kas mėnesį ar dažniau susirinkimus 
ir kolektyviškai skaityt ir kritikuot savo kū
rinius, kad iš. tos kritikos pasimokinus ir to
bulinus savo kūrybą.

Mūsų draugai,! stovį literatiniai augštes- 
niam laipsnyj, galėtų ir turėtų padėt orga
nizuot ir auklėt tokius ratelius. Tuo mes iš- 
auklėsime ir pakelsime mūsų kūrybą.

Rez. komisija:

boj ir turinti savyje gausiai dailės, humoro; 
taip pat sceniškai nėra perdaug apsunkinan
ti. Iš vėlesnių veikalų jis suminėjo J. Nali- 
vaikos parašytą veikalą “Amerikonas”, 
kalas tinkamas vaidinimui, perstatantis 
erikos lietuvio senbernio gyvenimą, jo 
važiavimą Lietuvon ir ten apsivedimą
Ameriką sugrįžimą. Bet jis pastebėjo pačiam 
autoriui, kad jis reikalinga žymiai taisyti. 
Veikalas “Pradžia,” kurio autorius randasi 
Sovietų Sąjungoj, taip pat vaidinimui tinka
mas, bet ir gi turėtų būt žymiai taisomas. 
Vienok, jo nuomone, tie visi liaudiški veika
lai, seniau parašyti garsiųjų rašytojų, netu
rėtų būt palikti užmirštyj, bet kurie išversti 
lietuvių kalboj, jie verti mūsų pasinaudoji
mo.

Apgailėtina, kad šiame mūsų Lietuvių Liau
dies Teatre figūruoja didesnė dalis tik su
augusių žmonių, pas kuriuos yra daugiau 
pasišventimo veikti meniniam darbe. Taip, 
yra keli vaikinai ir merginos, pabaigę augš- 
tąsias mokyklas ir veikia atsidavusiai, bet 
tai tik dalis ar gal pusė šios grupės perso
nalo. Na, o šioj grupėj yra pageidautina 
skaitlingas lietuviško jaunimo būrys: čiagi- 
miai ir ateiviai galite mokintis vaidinimo, 
scenos sutaisymo ir abelno meninio žinojimo. 
Vietos ir darbų šioj grupėj visiems užteks.

Drg. V. Bovinas pažymi, kad visas dar
bas šioj grupėj eina gana sklandžiai; drau
giškas susitarimas veikime ir grupės narių 
pasiryžimas duoda vilties augti ir plėstis 
Liaudies Teatrui. Jis mano, kad ilgainiui ši 
grupė vaidintojų gali būti pirmutinė tokia 
lietuvių vaidintojų grupė Amerikoj, kuri ga
li būti arti profesionališka, ar visai profesio
nališka.

Per paskutinius porą metų 
atsirado keletas proletarinių ra
šėjų, kurie bandė parašyti mū
sų scenai naujus kurinius, nau
jus sceniškus veikalus. Ir neku- 
rie iš jų parašė. Jie rašydami 
sunkiai dirbo, daug galvosūkio 
turėjo ir kada parašė, tai nuo 
mūsų kritikuotojų gavo kailius 
išvanot ir daugiau nieko. Nieko 
nebūt galima sakyt ant kriti
kuotojų, jei jie kritikuodami 
būtų nurodę, .kas veikaluose 
yra gero ir kas blogo. Bet jie 
to nepadarė, jie tik nurodė, kas 
jiems atrodė negero arba blo
gąsias puses ir veikalai tapo 
paniekinti ir sykiu jų autoriai. 
Pavyzdžiu paimkim draugą Sla
puką, kuris parašė operetę 
“Vestuvės Pušyne.” šito draugo 
operetėj rašyba gera, kalba 
graži, tipai sudėta geri, dailės 
yra nemažai ir dramatizacija 
gera, žodžiu sakant, operetė ga
biai parašyta. Tik autoriaus 
nepataikyta operetėn įdėti šliu- 
bas, kuris ideologiniai neišeina 
kaip reikia, ir kuris lengvai bu
vo galima pataisyti. Ir, ot, dėlto 
vienas iš kritikuotojų sušuko^ 
“Slapuke, ką tu padarei?” Ro-'
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V. Raila,
D. Z danių te,
P. Pakalniškis.

Keletas Bruožų Apie Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatrą

■ Liepos 20 d. įvyko antras, nesenai suorga
nizuotos Lietuvių Liaudies Teatro mitingas. 
Dalyvių šiame susirinkime nebuvo daugiau
siai, vienok dalyvavusieji, rodos, Visi buvę, 
ar esanti arba būsiami vaidintojai ir uolūs 
meno rėmėjai. Svarbu pažymėti šio vakaro 
diskusijos apie mūsų iki šiol vaidintus vei
kalus ir apie tai, kokius veikalus mes turė
tume vaidinti ateityje.

Veikalas “Praeities šešėliai” jau du kartu 
Brooklyne suvaidinta. Pats vaidinimas šio 
veikalo buvo atliktas abiem atvejais geriau 
negu kiti veikalai; nors, tiesa, lankytojų del 
tam tikrų priežasčių per abu kartu buvo ne- 
perdaug. Todėl manoma sekamam sezonui 
dar kartą jis suvaidinti, bet kai kurie drau
gai pataria jį suvaidinti tik kituose apylin- 
kiniuose miestuose, broliškoms organizaci
joms užkviečjant, o Brooklyne imti naujus 
arba seniau kada vaidintus.

Drg. R. Mizara pažymi, kad šis Liaudies 
Teatras turėtų vaidinti' veikalus liaudiškus, 
įvairaus pobūdžio; mūsų teatras turėtų būti 
platus, lietuviškos visuomenės mylintis, bet 
tuom pačiu sykiu turėtume vengti tokių vei
kalų, kurie pajuokia kitų tautų žmones ir 
kurie turi balto šovinizmo tendencijų. Jo 
nuomone, grupė galėtų imti ir praktikuoti 
mūsų jaunų rašytojų paruoštus kūrinius, ku
rie daugiau atatityų vėlesnei gadynei.

Artistas J. Valęntis išvardina visą eilę pa
sauliniai garsių rašytojų paruoštus veikalus 
ir komedijas, kurie yra išversti lietuvių kal

Taipgi ir daugelis kitų drąugų ėmė daly- 
vumą diskusijose delei veikalų turinio ir jų 
prasmės, kuriuos turėtume vaidinti. Abelnai, 
didžiumos nuomonė supuola, kad šis mūs 
teatras turi būti pastatytas ant liaudiškų 
pamatų ir vaidinti įvairius veikalus, o pirmoj 
eilėj progresyviško pobūdžio.

šiuo tarpu smarkiai mokinamas! veikalas 
“Ant Bedugnės Krašto.” Mokinamas! beveik 
po du aktorių ant kiekvienos rolės. Taipgi 
mokytojas J. Valentis turi ant rankų kelis 
kitus tinkamus veikalus ir juos sutaiso, per
dirbinėja. Veikalėliui “Partizanai” jau ren
kami vaidintojai ir greitoj ateityj bus pradė
ta mokintis.

Finansinis klausimas stovi su kitais grupės 
priešakiniais reikalais, vienok del to grupės 
darbas nesitrukdo. Ir sulaukus rudeninio ar 
žieminio sezono, mes neabejotinai manome, 
kad pradėjus veikalus vaidinti, ši problema 
pati savaimi lengvai išsiriš. žinoma, kaip yra 
dabar, tai reikalinga plati meno simpatizatorių 
kooperacija, tai juo labiau mes norėsime nuo 
lietuviškos visuomenės tokios kooperacijos, 
kuomet mūsų darbo vaisiai bus parodoma 
svieto akyse, sulaukus rudens ar žiemos, 
kuomet bus perstatoma veikalai.

Lietuvių Liaudies Teatro valdyba susideda 
net iš devynių asmenų. Drg. J. Kuodžiui per
sikėlus iš Brooklyno į Chicagą, kuris ėjo šioj 
grupėj sekretoriaus pareigas, darinktas vie
nas komiteto narys J. Lazauskas.

Šiame susirinkime nutarta, kad grupė su
ruoštų dar vasariniam sezone kokią nors pra
mogą; tam darbui išrinkta komisija iš Mic- 
kūno, T. Vasikoniūtės ir P. Baranausko.

Taipgi susirinkime surinkta apie $13.00; 
kai kurie šios grupės nariai užsimokėjo 
duokles, o rėmėjai paaukavo po dolerį, po 
daugiau arba po mažiau.

P. Baranauskas.

Nauji Raštai
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos 

Konstitucija. Lietuvių kalbon vertė Juška. 
Vertimą redagavo !Z. Angarietis. Išleido Už
sienio Darbininkų Leidykla SSRS, Maskvoj, 
1935. 26 puslp. Kaina 15 kap. (Ameri
koj 15 c.). Labai gražiai techniškai apdirb
ta knygelė, šiandien, kai visas pasaulis su
sidomėjęs šituo nauju dokumentu, nustatan
čiu Sovietų Sąjungos gyventojų valdymosi 
formas, — dokumentu,- įvedančiu darbininkų 
kraštą į. naują erą, ši knygutė tampa nepa
vaduojamu vadovėliu kiekvienam darbinin
kui. Patartina ją įsigyti ir platinti kituos 
darbininkuos. (Kol kas “L.” turi šitos kny
gutės labai mažą skaičių kopijų. Neužilgo, 
beabejo, bus gauta daugiau praplatinimui 
po visas lietuvių kolonijas.).

dos, kad Slapukas būtų kuomi 
prasižengęs. Vieton, kad pasa
kyti : drauge Slapuke, rašyk 
mums daugiau veikalų, tu turi 
tam tikrus gabumus ir parašysi 
gerą veikalą, jei dar daugiau 
stengsiesi, tai klausia ką tu pa
darei. Juk jei Slapukas galėjo 
parašyti tokią operetę, kaip 
kad "‘Vestuvės Pušyne,” tai jis 
ateityje galės parašyti ir geres
nį veikalą. Aš manau, kad jis 
taip ir padarys.

Mes visi norim turėt sceniškų 
veikalų rašymui kadrus, taipgi 
mokėkim jų raštus įvertinti ir 
atiduokim kreditą bandantiems 
rašyti, moksliškai nurodydami 
jiems klaidas jų 
Taip kritikuodami, kaip kad iki 
šiol kad kritikavom’ tai tik at- 
šaldom juos nuo rašymo ir ken
kiam besitveriantiems rašėjų 
kadrams. Tik pamislykim, argi 
būtų negaila tokio rašėjo, kaip 
Slapukas, jei jis padėtų plunks
ną rūdyjimui.

Draugai rašėjai, nesiliaukit 
rašę veikalus. Visai nėra gėdos, 
kad parašyti jūsų veikalai dar > 
esti netinkami. Lai vienas iš 
dešimts jūsų parašytų veikalų 
būna apygeris, tai bus labai 
gerai. Gi pasauliniai rašėjai 
irgi savo pirmuosius kurinius 
į gurbus pasiuntė, tai ko gi mes 
turim bijot.

Mano manymu, nauji kūri
niai, kurie nors kiek tinka sce
nai, tai tuoj reikia jie lošt, sta
tyt scenoj. Tada bus labai ge
ras pasimokinimas autoriui ir 
visiems, nes lošiant veikalą la
bai gerai galima matyt jo visi 
trūkumai. Nelošiant gi pasitai
ko, kad veikalą koks nors kriti
kuotojas iškritikuoja ir jis gu
li ant lentynos, o veikalas bū
na geras. Operetė “Tamyla” ir
gi daug laiko gulėjo ant lenty
nos, kol veikalų komisija užti
ko ir įtikrino rengėjus, kad ji 
tinka lošimui.

Paskutiniu laiku yra labai 
kritikuojami veikalai “Rūta” 
“San Francisco Generalis Strei- ro 
kas”, kuriuos menininkų centro 
biuras išleido. Reiškia, mes, di
delis būrys draugų, prieš išleidi
mą šių veikalų, svarstėm, dis- 
kusavom ir sutikom juos išleis
ti, o kada jau veikalai išleisti, U- 
tai atsirado iš tų pačių mūsų 
draugų, kurie pradėjo tuos vei
kalus kritikuoti per spaudą ir 
tokiu būdu padžiovė juos ant 
lentynos. Dabar gi ir atrodo, w 
kad tie veikalai ir negeri. Iš- JK

(Tąsa 4 puslp.)

veikaluose.
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Konferenciją atidarė org. d. 
> Gilman, 10:45 vai. ryte ir pa
skyrė mandatų komisiją iš šių 
draugų: Bečienė, Mingela ir 
Maziliauskas. Iki mandatai 
tapo sutvarkyti, pakalbėjo šie 
draugai: Paukštienė, Petkienė 
ir Paukštys, organizacijos, 
moterų, vienybės ir abelnai 
bėgamais reikalais.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 17 kuopų su 
57 delegatais ir 7 apskričio 
komiteto nariai—viso 64 dele
gatai. Konferencijoj visai ne
dalyvavo šios kuopos: 84 kp. 
—Paterson; 118 kp.—East 
White Plains; 172 kp.—Yon
kers; 221 kp.—Bloomfield ir 
235 kp.—Freehold.

Pirmininku išrinkta d. Paukš
tienė 30 balsais, pagelbininku 

/ —d. Gilmanas 17 balsais.
Skaitytas ir vienbalsiai pri

imtas metinės konferencijos
• protokolas. Į rezoliucijų kom. 

vienbalsiai išrinkta dd. Paukš
tys, šolomskas, Gilman.
Apskričio Komiteto Raportai

Organizatorius d. Gilman ir 
sekr. d. Jamison trumpai ra
portavo apie organizacijos sto
vį.
Speciales Komisijos Raportai

Drg. Dobinis raportavo iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
kur jį siuntė apskričio komite
tas. Raportas išklausytas ir už
gintas vienbalsiai.

Raportavo d. Depsienė iš mo
terų veikimo. Pasirodo, kad ap
skričio moterų komisija gerai 
darbtiojas tarp moterų darbi
ninkių, rengiant paskaitas . ir 
įvairius mokinimosi vakarus. 
Raportas taipgi parodė, kad 
Brooklyne susitvėrė atskira mo
terų kuopa iš 13 narių ir ta 
kuopa dalyvavo šioj konferenci
joj su delegate d. Sasna. Kuo
pos numeris 81.

Draugas Klimas, centro kny
gų peržiūrėjimo komisijos na
rys, raportavo, kad centro kny
gos labai gerai vedamos ir vis
kas aiškiai sužymėta. Raportas 
užgirtas.
Piknikų Komisijos Raportas

Draugas Jamison pranešė, 
kad visų trijų apskričių komi
tetas laikė porą bendrų posė
džių ir pasekmės tokios, kad su
rengė bendrą pikniką apskričių 
naudai, o “Laisvės” naudai pik
nikas bus 16 d. rugpjūčio, 
Union, N. J. Raportas užgirtas.

• Kuopų Raportai
Sekretorius iššaukė visų kuo

pų atstovus, užklausdamas kiek 
gavo naujų narių. Rezultatai to
ki: 136 kp., Harrison, N. J.— 
15. Ta kuopa laimėjo $5 dova
ną. 1 kp., Brooklyn—10, laimė
jo trečią dovaną—$2; 138 kp., 
Maspeth—12, laimėjo antrą do
vaną—$3. Kitos kuopos gavo 
nuo 1 iki 7 naujų narių. Viso, 
be nedalyvavusių konferencijoj 
5 kuopų gauta 70 naujų narių. 
Tai pusėtinai gražus skaičius, 
bet buvo galima dar daugiau

gauti. Raportai priimti.
Nauji Sumanymai

Drg. Sasna kalbėjo moterų 
klausimu, pažymėdama, kad 
antrame apskrityje turėtų būt 
bandoma gaut daugiau moterų 
kalbėtojų apskričio ribose.

Drg. Miškeliūnas pastebėjo, 
kad apskričio kom. pasirūpintų 
su paskaitomis-prelekcijomis po 
apskritį.

Pirmos kuopos draugas paste
bėjo, kad kuopose yra jaunuo
lių, bet jie nelanko kuopų susi
rinkimus. Paaiškinta jam, kad 
jaunuoliai daugiau’ susirišę su 
LDS, savo kliubais ir chorais.

Kilo klausimas, kaip mes tu
rim orientuotis į Dr. šliupo 
misiją. Drg. Buknys aiškino, 
kad toki reikalai, kaip mokyk
los, kapinės, mums negalima 
remti, nes prie dabartinio Sme
tonos režimo nėra galimybių jas 
palaikyti. Kas kita su laisva- 
manybe, bet mes turim daugiau 
tėmyti mūsų centralines įstai
gas.

Drg. šolomskas kalbėjo vie
nybės klausimu ir pranešė apie 
naujos knygos greitą pasirody
mą, apie žurnalo “Šviesos” ge
rinimą ir tt. j

Drg. Plepys nurodė, kad Cle
veland© kongreso tarimai ir re
zoliucijos būtų plačiai paskleis
ta po apskričio ribas.

Išrinkta komisija peržiūrėti 
centro ir apskričio kįnygų iš šių 
draugų: Weiss, Lazaucko ir Ko
vo.

Rezoliucijų Skaitymas

1. Rezoliucija šalies rinkimų 
klausime vienbalsiai priimta. 
(Skaitė d. Gilman.)

2. Vienbalsiai priimta rezo
liucija sveikinant Kom. Parti
jos 9-tą konvenciją ir paauko
ta $10.v

3. Rezoliucija smerkiant Sme
tonos fašistinę valdžią Lietuvoj 
vienbalsiai priimta. (Antrą ir 
trečią rezoliuciją skaitė d. Šo
lomskas.)

4. Draugas Paukštys perskai
tė vienybės klausimu rezoliuci
ją, kuri tapo vienbalsiai pri
imta.

Prie pabaigos išnešta papei
kimas Patersono 84 kuopai, 
kad ji neturėjo atstovybės šioj 
konferencijoj, nedalyvavo ben
dram piknike, betsusirengė 
atskirą, nesiskaftydama su ap
skričiu. Už papeikimą—32 bal
su, prieš—9, o kiti susilaikė.

Nutarta sekančią metinę kon
ferenciją laikyti Brooklyn, N. 
Y.

Konferencija užsidarė 2 vai. 
dieną.

Pirm. Paukštienė, 
Sekr.G. A. Jamison.

tyse, kad išreikalaut nors kiek 
maisto.

Iš šios apylinkės daug be
darbių apsigyveno Harris- 
burg-e. Jau savaitė, kaip jie 
ten kovoja, kad at gaut nors 
tą buvusią pašalpą.

Kasyklos dirba silpnai. Ku
rios dar kiek ir dirba, tai dar
buose sąlygos nepakenčiamos, 
o pasiskųst nėra kam, nes 
mūsų unijos vadams eilinių 
narių reikalai nerūpi. Taipogi 
yra didelė nelygybė tarpe dir
bančių. Kurie su bosais šmu- 
gcliuoja, tie dirba veik kas
dieną. Nors mainos ir nedirba, 
bet tokiems bosai randa pro
gą dirbt.

Čia progresyviams lietu
viams reikia susirūpint rinki
mais į prezidentus ir į šio aps
kričio valdvietes. Visi ALDLD 
nariai ir simpatizatoriai įsitė- 
mykit: rugpjūčio (Aug.) 7- 
tą dieną yra šaukiamas dide
lis lietuvių susiirnkimas šiuo 
klausimu. Bus plačiai išaiš
kinta svarba dabartinių bal
savimų. šios prakalbos bus 
Darbininkų Centre. Pradžia 7 
vai. vakare.

Dienraščio “Laisvės” pikni
kas jau artinasi, šis piknikas 
bus vienas iš geriausių šioje 
apylinkėje. Netik kad bus vie
na iš puikiausių programų, 
bet bus geros prakalbos ir ki
tokių įvairumų, čia bus gali
ma sueit savo draugus bei pa
žįstamus, su kuriais esame jau 
senai nesimatę.

Rugpjūčio (Aug.) 30-tą die
ną visais keliais publika 
trauks į Valley View Park. 
Apart geros programos ir pra
kalbų, bus skanių valgių ir gė
rimų. Taipogi yra paimta di-' 
džiulė svetainė šokiams, ko 
pirmesniais laikais nebuvo. 
Šiame piknike publika bus 
viskuo patenkinta.

Veisiejiškis.

Sceniškų Veikalų 
Kritikuotojam

v.

j
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Lietuvii? Darže už Lakewood Ežero, Chestnut Hill Road., Waterbury, Conn.
Prasidės 11:30 vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., kuris dalyvaus šiame piknike programos išpildyme.

PROGRAMA
1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šalinaitčs, 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

Kalbėtojai iš Meno Centro iš Brooklyn, N. Y.

Wilkes-Barre, Pa.
Visko Po Biskį Iš Šios 

Apylinkės.

Bedarbių tarpe eina didelis 
bruzdėjimas. Daug jųjų ran
dasi Harrisburg’e, kiti likę 
namie veda kovą pašalpos sto-

(Tąsa'I iš 3 puslapio) 
tikrųjų gi, tai ne taip yra. Vei
kalas “San Francisco Gcneralis 
Streikas” galima lošti bile ka
da. Jis perštato vaizdus iš. bu
vusio “San Francisco Genera- 
lio Streiko.” Tai kodėl gi nepa
rodyt tie laivakroviai ir jų ko
vos žmonėjns? Juk juos rody
dami niekdomi neprasižengsim, 
o pamatysim, kas laivakrovių 
kovose buvo jų draugai ir kas 
priešai arba išdavikai. Kriti
kuotojai sako, kad daug akto
rių reikia, tai už tai veikalas 
negeras. Tas netiesa. Operetėms 
irgi daug aktorių reikia, o ar 
mes jų nesulošiam? Veikalui 
“San Francisco Generalis Strei
kas” nereikia daugiau aktorių, 
kaip kad operetei “Tamyla.” 
Aš esu tikras, kad jeigu brook- 
lyniečiai paimtų “San Francis
co Generalį Streiką” ir suloštų, 
tai jis taptų suloštas visuose 
didesniuose miestuose. Operetė 
“Rūta” taipgi galima būtų lošt, 
jei būtų jos dainoms muzika 
padaryta. L abar gi turim laukt 
muzikos.

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

Visus kviečia Rengėjai.

Haris komunistų kandidatas į 
gubernatorius, sakosi esąs pil
nai prisirengęs stoti į deba
tus su gubernatorium Horner 
arba su republikonų kandida
tu Brooks. Jis, beje, yra juos 
iššaukęs persiimti su juom. 
Jis sako: “Jeigu jie nesijaučia 
kompetentiški imtis gu manim 
politikos lauke, tai 
imtis su jais atletikoj” 
kavos metime.

sutinku 
’—pad-

N. L.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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. L, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

15cSKUTIMAS
Prielankus Patarnavimas

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

Sovietų Konstitucijos Dieną demonstra
cijoj vaikai neša d. Stalino paveikslą, 
huimtą su vieno kolčhozninko mergaite 
___ _____ rankose. ______

.-L* <<<

k M

J. Juška.

Chicago, III
Rinkimų Komite- 

savp laikraštuką 
t Campaigner.” Iš 
vieno puslapio, la- 

dabar jau 
alpių. Parduoda po 
ausdina 25,000 ko-i 
a rinkimų žinios,

BERN. 1 SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693
................................ ‘ . i . y . 4 1

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinama kaina.
Pariamdan automobiliui vestuvės*, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

/ 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogi; ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilj - 
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio r 
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 li- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- X
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

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

MES KALBAM LIE TUVI SKAL

Illinojaus 
tas leidžia 
“Communis 
karto ėjo
pelio formoj, bet 
bus 4 pusi 
1 centą. Sh 
pijų. Telj 
pasikalbėjiiriai su kandidatais 
ir kiti įvairumą.

Rugpjūčijj 20 rengiamas di
džiulis spaudos piknikas Ri
verview Parke, šiame piknike 
Earl Brc 
tų Partijos 
zidentus, b 
Tikimasi 
jaunimo ir
000 publikcU. Viena įdomybių 
bus beisbolės turnamentas.

Šam Hanmersmark, popu-

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius
Budavojū naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.
Aivder, Komunis- 
kandidatas į pre- 

us garbės svečiu, 
nepaprastai dau& 

abelnai apie 25,-

Kreipkitės *

RETER PROSS 
1771 Stillwell Ave,, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Tcl, StagR 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.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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 
Prašbme įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Cleveland, Ohio
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nekurios kuopos silpnai gy
vuoja ir susirinkimai būna ne
skaitlingi ? Todėl, kad mes 
mažai rūpinamės kuopų augi
nimu. Mes eidami į susirinki
mą iškalbo nieko naujo pri
rengė nesinešam del pagerini
mo veikimo, agitacijos bei pa
traukimo draugų lankyti susi
rinkimus. Mes, didžiuma einam 
į susirinkimą, kad ką naujo 
užgirsti nuo kitų, kad ką kiti 
pasakytų, kas organizacijoj 
veikiama ir kaip turim veikti. 
O veikime didžiuma dalyvu- 
mą neimam, vien tik pasiten- 
kinam keleto draugų kalba, 
kurie daugiau dalyvauja vei
kime.

Jei draugas ar draugė da
vė naują sumanymą kuopos 
naudai, tai jau tas draugas ir 
perstatoma, kad sumanymą 
vykdintų, o jam tame darbe 
pagelbininkų užtektinai nega
lima išrinkti, žinoma, draugas 
kuopos naudai sumanymą su 
gerais norais stengias įvykdin- 
ti, apsikrauna darbais-darbe- 
liais, per tai ir dažnai įvyksta 
klaidų. O susirinkime apkalti
nami tie draugai, kurie dau
giausia dirba, 
tinkamai 
rinkime 
toliau ir 
pakenkia 
draugam 
Dar labai negeras įprotys tar
pe mūsų draugų, tai tas, kad 
atsiranda keletas, kurie mąs
to, kad kuopa negalės gyvuo
ti, todėl, kad nariai skaitlin
gai nelanko susirinkimų, 
rėję namo ir apie tą patį 
ka, kad kuopa mirs.

sunkus, organizacijos narių 
skaičius dvigubai pakiltų. Ta
tai, draugai, imkimės, to pra
kilnaus darbo ir galėsim pil
nai pasididžiuoti savo nuveik
tu darbu.

blogą 
apie 
zacijps.

padėtį kalėjimuose ir 
svarbumą TDA. organi-

draugai ir biznieriai pri-

už neatlikimą 
darbo. Per tai susi- 

kyla nesusipratimas; 
ypatiškumai, kas ir 
atėjusiem naujiem 

lankyti susirinkimus.

Pa- 
šne-

ne-Darbininkam žmonėm 
reikėtų šnekėti, nei mąstyti 
apie darbininkiškų organiza
cijų mirimą, tas be pamato ir 
dar organizacijai neša žalos, 
puldo ūpą tiem draugam, ku
rie dar stovi nuošaliai nuo 
darbininkiškų organizacijų. 
Mes, darbininkų klasė, visuo
met turim turėti mintyje tą, 
kad darbininkų organizacijos 
gimė, kad tvirtėti ir augti į 
masines organizacijas, kurios 
tarnautų musų darbininkų 
klasiniams interesams. Mes 
įsteigėm ALDLD. darbininkų 
klasinei apšvietai skleisti, 
tai ir mūsų būtina priedermė 
gauti del jos medžiagos, kad 
ją kiekvieną dieną tvirtinti, 
auginti į didžiausią Amerikos 
lietuvių darbininkų organiza
ciją. Medžiagą gauti nebūtų 
jau taip sunku, jei mes visi 
be atidėliojimo stengtumėmės 
jos j ieškoti. Mes, verbuodami 
naujus narius, prirašom juos į 
draugiją ir atlikta, o už metų 
laiko pusė ar daugiau iš nau
jųjų išsibraukia. Kodėl išsi- 
braukia? Todėl, kad mes nau
jiem draugam nepajėgiam ar
ba nesistengiam įskiepyt or
ganizacijos ir apšvietos svar
bą.

Jei mes norim, kad mūsų 
darbininkų apšvietos organi
zacija daug sparčiau augtų ir 
bujotų, tai mes patys būtinai 
turim daugiau lavintis, dau
giau budėti ir darbuotis orga
nizacijos naudai. Darbuotis 
turime su pasišventimu, su ta 
minčia, kad darbininkų ap- 
švietos organ izacija labai 
naudinga mūsų pačių apšvie
tai. Ir ji per mūsų pačių pas
tangas turi gyvuoti, augti ir 
tarnauk visai lietuvių darbi
ninkų visuomenei apšvietos 
reikale ir klasinėj kovoj už 
pagerinimą darbininkų būvio.

Musų priedermė turi būti 
tokia: žinodami, kada ALDL 
D. kuopos susirinkimas įvyks, 
kiekvienas turim iškalno pasi- 
storoti medžiagos tvirtinimui 
kuopos ir auginimui mūsų 
darbininkiško judėjimo. Mūsų 
kiekvieno ALDLD kuopos na
rio yra didžiausia priedermė į 
metus laiko prikalbinti į ALD 
LD. nors porą pastovių naujų 
narių. Tą užduotį galėtum at
likti, jei mes tik pasistengtu
me. Tas darbas būtų nelabai

’* I * *
Birželio 28 cl. ALDLD. 15- 

to apskričio įvykusioj konfe
rencijoj, Youngstown, Ohio, 
kuopų delegatai gyvai svarstė 
kuopų veikimą, ir nutarė, kad 
apskričio veikimas būtų dvi
gubai pasmarkintas, rengti vi
sokių pramogų. Daugiausia 
kalbėta ir nutarta, kad butų 
rengiama prakalbų, diskusijų 
ir paskaitų. Plačiai apkalbėta 
apie reikalingumą darbuotis 
gavimui į ALDLD kuopas nau
jų narių, ypač dėti pastangų 
gavime jaunuolių. Nutarė, 
kad kiekviena kuopa išsirink
tų po du korespondentu ir 
kad visas kuopų veikimas bū
tų aprašytas spaudoj.

Manau, kad delegatai vi
sus konferencijos nutarimus 
raportavo visom kuopom. To
dėl, draugai, mūsų yra parei
ga visus konferencijos nutari
mus neatidėliojant vykdinti 
gyveniman, kad kuopų kores
pondentai turėtų ką rašyti, 
kad mūsų kuopų veikimas ir 
sekančios 15-to apskričio kon
ferencijos raportai skambėtų 
po laikraščius su pasididžiavi
mu.

Mes dažnai nusiskundžiam, 
kad iš mūsų lietuvių darbinin
kų judėjimo mažai rašoma į 
mūsų laikraščius, ir kuopose 
renkam net po du korespon
dentu, kad daugiau rašytų, 
čia turiu pasakyti, kad jei 
mes nesistengsim skaitlingai 
lankyti susirinkimus ir vyk
dinti konferencijos nutarimų, 
tai nors kuopoj ir penki būtų 
korespondentai, vistiek netu
rės ką rašyti. Todėl, draugai, 
jei mes nutarėm, kad kuopos 
turėtų po du korespondentu, 
tai turim duoti jiems darbo, 
kad jų plunksnos nerūdytų.

A. M. B.

si e 
sidėj^ su aukomis viršminėtam 
pikni 
boriuH 
nusamdė busą vežti žmones į 
pikniką ir iš pikniko. Drg. JE. 
Finenkienė aukojo du puikiu 
Florų 
Smiti 
rytą 
las ledininkas d. A. IZamarchi 
auko, 
tavor 
Piknijko rengimo komisija ta
ria 
drau^kms ir biznieriams 
aukas J

NOTICE is hereby giveą that License No. 
B 1665 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
692 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. i

MAX ARONSON
692 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

Puslapis Penktas
- ........ -...... ....... . j J

kiams. Nepamirškite atsivežt ir

<e: italų tautybės gra-
D’Amico Sebastiano

dos išdirbinius.* Drg. L. 
ięnė aukojo puikiai pada- 
mašnelę ir karpetą. Ita-

o $2 vertės ledo ir visą 
ą suvežė piknikan. dykai.

širdingą ačiū visiems 
už

pos 24 d. draugę E. Rad- 
ęnę ir jos dukterį Leną 

Jos abi va- 
savo automobiliu River
susidūrė su Anestės Sal-

Lie 
zeviči 
patikt}) nelaimė, 
žiavo 
St. ir 
mos Automobilium. Abu auto- 
bomilĮiai smarkiai 
drg. 
dukte^e sužeistos, 
na 6

sumušti ir 
Radzevičienė su jos 

Jos 'gyve- 
(Swain St., Haverhillyje.

jsvės” 153 num., tilpu
šioj iš Haverhillio korespon- 
denci
dai t^įsingai sužymėti. Tilpo: 
P. Gudaitienė, S. Karpičienė, 
P. Ja
nė, J
Taveiįri, o turėjo būti: P. Gi- 
daikit
Yacurrįskienė, M. Maksvitienė, 
Ig. Kliįnauskas ir Walter’s Ta
vern

oj ne visų aukotojų var-

sunskienė, A. Maksvitie- 
. Klimauskas ir Waters

nė, L. Karpičienė.. M.

(Simanavičius).
Proletaro Sūnus.

ElĘEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE 
A 8850 
to sell 
of the 
6302 
County 
premises

lis hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law
Parkway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

BELLA 
PINE’S

retail under 75 
at

Bay!
of

Haverhill, Mass
Trumpos Žinutės.

Liepos 13 d. Middleton’o 
sanitorijoj mirė Martinas Pa
šukoms, turėdamas 46 metus 
amžiaus.

Velionis Martinas Pašuko
ms paliko niiliūdime savo 
žmoną Antaniną Pašukonienę, 
du sūnų — Petra ir Joną, ir 
vieną dukterį, Mary Pašuko- 
niutę-Budvitienę. Taipgi pali
ko tris seseris ir tris brolius. 
Dvi seserys — T. Grudinskie- 
nė ir Nellie Akstinienė gyve
na Amerikoj, Haverhillio mie
ste, o 
gyvena 
liai — 
gyvena
dviem anūkais gyvena Argen
tinoje.

Velionio kūnas buvo pašar
votas sesers Teklės Grudins- 
kienės namuose, 31 Beach St., 
Haverhillyje.

Liepos 16 d. velionio Marti
no Pašukonio kūnas tapo pa
laidotas Haverhillio Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. Palaido
tas pagal reikalavimą

Patriciją Pašukoaienė 
Lietuvoje. Du bro-

Saturnas ir Alfonsas 
Lietuvoje, o Jonas su

į — be 
jokių bažnytinių ceremonijų.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3059 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1293 Bushwick Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveij that License No. 
B 1411 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PALATIAL BOWLING and BILLIARD

533 Eastern
ACADEMY. INC. 
P’kway, B’klyn, N. Y.

NOTICE is n 
to 
of 
32

Borough of 
be consumed off the

FINE
DAIRY 

Brooklyn, N. Y.

that License No.

at retail under Section 75

6302 Bay Parkway,

NOTICE 
A 10027 
to sell 
of the 
193 Adi 
County, 
premises.

193 Adams

NOTICE 
A 9716 
to sell 
of the . 
184 Parl|Ude Avenue, Borough of Brooklyn, 
County 
premises, 

184 Pari

I is hereby given 
has been issued to the Undersigned 
beer __ “

Alcoholic Beverage Control _Law at 
ms 
>f

Street. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ALFONSO DI ROSA
St.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at

>f Kings, to be consumed off the

ABRAHAM GOODMAN
side Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A 10237 
to 
of tho 
715 tv V.. . 
County 
premises.

715

\ is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section

Alcoholic Beverage Control Law at

>f Kings, to

SAMUEL

sell
:.j _____
Schenck Avenue.

under 75

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SELTZER
Brooklyn, N. Y.Schtiick Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

• at retail under Section 75 
Icoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE
A 5833
to sell
of the
182—7th _______ ________
County of Kings, to be consumed off the 
premises

182—7 th

is 1 
lias 
peer A 1-- U

NOTICE 
A 9712 
to sell 
of the 
2487—65 
County 
premises

2487—651

GEORGE MULLER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
peer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
h Street. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to bo consumed off the

■ '
MORRIS KITZIS

h St.. Brooklyn, N. Y.

I is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Mcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

df Kings, to be consumed off tho
i I

CHARLES M. TOPP
•A M. II. RENKEN HAIRY CO., 

9522—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A 10085 
to Hell 
of the 
8522—4th 
County 
premises

D-B-

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE
A 9904
to Heli 
of the , 
1401 Avtjnuo J, A-K-A _989 E. 14th Street, 
Borough ‘ ~
be consi med off the premise's.

MONTELLO, MASS. Iprie ežero, Scandinavian Club, Marl-
ALDLD. 6 kp. mčn. susirinkimas boro, Mass. Turėsim skanių valgių, “bathing suits”, nes čia graži vieta 

įvyks pirmadienį, 3 d. rugpjūčio, lietuviško alaus, ir gera orkestrą šo- maudytis. — Kviečia Rengėjai. 
7:30 vai. vakare, Liet. Taut. Namo1__________________________________________________________________
svetainėj. Visi nartai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. — S. Baronas. 

, (179-180)

Liepos 1£Į d. atsibuvęs Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo piknikas duos neblogus 
rezultatus. Dar neteko iš pik
niko rengimo komisijos suži
noti, kiek viršminėtas piknikas 
davė pelno, bet manoma, kad 
liks apie keletas desėtkų dole
rių.

Piknikas įvyko Italų Parke, 
Garibaldi Grounds, Newton 
Road. Įžangos tikietai buvo 
tik 10 centų, bet draugai par
davinėjo juos per du mėnesiu 
iškalno, tad Snemažai buvo 
parduota ir skaitlingas būrys 
žmonių atsilankė į pikniką.

TDA. Distrikto Organizato
rius, drg. Moor iš Bostono, pa
sakė susirinkusiems piknikan 
neilgą, bet gerą prakalbą. Pri
siminė apie politinių kalinių

1401 Av

of Brooklyn, County of Kings, 

Ifried GROCERIES,' INC.
A-K-A- 989 E. 14th St., 

enuo J. Brooklyn, N.

medus
“La:

“Nau 
raus’ 

čius

Ne t 
kada

to

svė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
dokite medų vietoje cuk-
—sako Dr. J. J. Kaškiau-

Kreipkitės tuoj aus į
Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ada laikas valgyti medų, 
d jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVES” antrašas

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

s--------------- ------------------------------------------------------------------------- s
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
[į—------------------------------------- J-----------------------------------------------į

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 daug 
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- Į 
kia siųst jie į centrą. — Sekr. O. j 
Vertelienė. (-179-180)hereby given that License No. 

been issued to the undersigned 
• at retail under Section 76 

Law at

has ____
beer at retail under

Alcoholic Beverage Control
Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

PETER KAPISKAS
Brooklyn, N. Y.

3487 
sell 
the 
Ten 

County 
premises.

32 Ten Eyck St..

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST FUCHS
378 Crescent St.. i Brooklyn, N. Y.

WILKES BARRE, PA. 
Wilkes Barre ir Apylinkės 

Darbininkų Žiniai.4
Rugpjūčio (Aug.) 2-rą dieną yra 

rengiamas piknikas palaikymui Dar
bininkų Centro. p Vieta: Franklin! 
Junction, tarpe Lee Park ir Ashley,: 
ir Vendy’s Park. Bus gera muzika/ 
valgių ir gėrimų. Pradžia 10 vai. ry-1 
to. Visas ir visus kviečiame daly- 
vaut. — Rengėjai. (178-180)

NOTICE is hereby given that 
B 
to 
of 
52

License No. 
undersigned 
Section 76 

Law at 
Brooklyn,

1850'has been issued to the 
sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control 
Throop Avenue. Borough of 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 

WORKERS OF AMERICA, INC.
52 Throop Ave., j Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1813 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Avenue J. Borough. of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAN-HER DELICATESSEN 
and RESTAURANT. INC.

1109 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4425—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARIE DRESSLER
4425—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH F. LARKIN
742 Henry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail (inder Section 76 
of tho ........ ....... L ______
2709-11 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

šaunų 
diena, 
High

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39 kuopa rengia 

pikniką nedėlioj, rugpjūčio 2 
šių metu, nuosavam darže, 
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, 
čiame

Visus kuoširdingiausia kvie- 
atsilankyti. — Rengėjai.

HUDSON, MASS.
Lietuvių Suvienytų Draugijų pik

nikas įvyks nedėlioj, 2 d. rugpjūčio

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas
' ’ '' 1 ’ --- X--------- . j§_

iš

beer at retail under 
Alcoholic Beverage Control

Section 76
Law at

the__ ___ to be consumed on

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b-a Beverly Bar & Grill 
Beverly Rd.. Brooklyn, N.2709-11 

/
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76- 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Ave., , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1 ►

M. & M. DINER-, INC.
1022 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

______________I——
NOTICE is hereby given that License No. 
B 143r has been issued tįo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4505 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
S DIANA COFFEE SHOP. INC.

4505 — 4th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
333 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises,

BENJAMIN BRODSKY
333 Sumner Ave..' Brooklyn, N. Y.

tiekia linksmybę tūkstančiams— 
varo lauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTELLO, MASS.

Montello’s Bendro Fronto Konfe
rencija įvyks penktadienį 7 d. rugpj. 
7 vai. vakare, Liet. Tąut. Namo sve
tainėje. Visi atstovai malonėkite da- 
lyvaut, nes šis posėdis bus vienas 
svarbiausių. — S. Bąronas.

(180-182)

iš

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

SCRANTON, PA.
Svarbus pranešimas Scrantono 

apielinkės lietuviams.! Yra rengia
mos žvarbios prakalbos del komunis
tų kandidato James Ford. Pra
kalbos įvyks seredoj, 5 d. rugpjūčio, 
po num. 227 Wyoming avė., 8 vai. 
vakare. Tai pirmu kartu jis čia kal
bės ir visiems svarbu- išgirst ką jis 
'svarbaus turės mums pasakyti. Iš
moksim daug naujų ir negirdėtų da
lykų. Tad visi dalyvaukite. — Ren
gėjai. (180-181)

ir

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 7 d. rug
pjūčio, 3014 Yemans, 7:30 vai. va
kare. Visi nariai bukite laiku, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. — A. V. (180-181)

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laikai.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., ' DETROIT, MICH.

F. ŠATO FOTCGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Pi. ieinamiausia Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OAS/S 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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM 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, užėjknui 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

JOHN’S CAFETERIA
J 952 Mass. Ave., Cambridge, Mass
I Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

t

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

■ ■ t
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NEWYORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
PraJeiskim Nedėldieni Drs- Zajankauskas Silpnas Teis Pokcistą Už Bedarbiij Veikimas 

r„_. r- Po Sunkios Operacijos Kyšiu Ėmimą i„ n L• Forest Giraitėje
Visų progresyvių lietuvių ir 

jų artimų draugų, yra prievo
lė padaryti tvirtą pasižadėji
mą del sekančios nedėlios, 9 
d. rugpjūčio, ir dalyvauti Lie
tuvių Komunistų Frakcijos 
ruošiamame išvažiavime, ku
ris įvyks Rorest Park giraitėj. 
Išanksto galima įsigyti “Lais
vės” raštinėje bilietus, su jais 
bus galima gauti puikūs pie
tūs; bilietų kaina 75 centai as
meniui.

Pažymėtina, kad 
Parke šiuo tarpu yra 
žymiai atremontuota: 
suolų ir stalų daug privežta, 
pats parkas taipgi puikiai iš
taisytas, ten pat artimai va
karais miesto orkestrą groja 
ir tt.

Todėl visiems patartina mi
nėta diena praleisti Forest 
Parke, gražiame progresyvių 
būryje, nepasidarant didelių 
iŠkaščių. Rengimo K-tas.

Po Sunkios Operacijos
Penktadienį d. Bimba ir L 

DS 1-mos kuopos sekretorė L. 
Kavaliauskaitė aplankė d. J. 
Zajankauską. Pavojinga ope
racija jam padaryta ketvirta
dienį ir tą dieną prie jo lanky
tojų visai neprileido. Operaci
ja skaitoma pavykusia, tačiau 
penktadienį ligonis buvo dar 
labai silpnas, bet yra 
pasveikti. Jisai randasi 
County ligoninėj, ward 
po vardu J. Zayan.

vilties 
Kings

Rep.

Tėmykite!

yšių Ėmimą
as Rubin Unterweiser 
eismabutyje teisinos, 
,ltas reikalavime $10

Forest 
viskas 
naujų

L. L. Teatrui Reikia 
Naujų Vaidintojų

Teatro 
daugiau 
veikalu

Lietuvių Liaudies 
organizacija kviečia 
vaidylų prisidėti prie 
vaidinimo. Kurie pirmiau, ar
ba ir visai nevaidinę, kviečia
mi ateiti pirmadienį, rugpjū
čio 3 d., 8 vai. vakare, į “Lai- 

. svės” svetainę.
šiame susiėjime bus skiria

ma aktoriai naujam veikalui 
“Partizanai.” šis veikalas ne
didelis, bet labai meniškas ir 
gražus, pamokinantis. Jį išlei
do Lietuvių 

Veikalas
Krašto” jau 
dfriti spalio 
“šešėliai
gatavas vaidinimui, 
tizanų,” greitai bus 
dar vienas arba du 
mokintis.

Tai reiškia, kad
Liaudies Teatras sekantį ru
denį bus pilnai prisirengęs 
vaidinimui. O kas svarbiausia, 
tai vaidinimas bus po vadovy
ste artisto Valenčio. Tas reiš
kia, kad pats vaidinimas 
visai netoks, kaip kad iki 
būdavo, 
tistiškas. 
rai.

Todėl 
draugės
čiami prisidėti prie šio mūsų 
darbo. Prisidėti galima visaip 
—vaidinimu, organiz a c i j o s 
darbu arba finansiniu parė
mimu. Visi dalyvaukite pir
madienio vakare. V. B.

Meno Sąjunga.
“Ant Bedugnės 
bus galima vai- 
mėnesį. Veikalas

nuo pereitų metų 
Po “Par- 
pradėtas 
veikalai

Lietuvių

Vaidinimas bus
Mokinimasis eina

bus 
šiol
ar-
ge-

jauni, suaugę ir seni, 
ir draugai, yra kvie-

Newyorkiecius Kelyje 
Patiko Nelaimė

Jackson Heights gyventoja 
Mrs. James Girvinis, 31 metų, 
3551 — 94th St., tapo užmuš- 

' ta ir dar penki žmonės sužei
sti, kuomet jų automobilis ap
sivertė netoli Mauch (’hunk, 
Pa. Mrs. John Cordara, mi
rusios sesuo, tapo sunkiai su
žeista.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Visbara, 48 metų, 

855 Driggs Ave., mirė liepos 
• 30 d. Kūnas pašarvotas gra- 

boriaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos rugpjūčio 3 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius, J. Garšva.

Central Parko žvėrinčiuje 
esąs Butas Curly užklupo ir 
pavojingai apibraižė žvėrin- 
Čiaus direktorių Stout. Liūtas 
buvęs žinomas jaukiu ir mei
liu, bet ūmai permainė pobū
di.

Bedarbių Veikimas 
Ir Pramoga

Policisti 
County t 
kad neką 
nuo automobilisto Herman Ox
man. M
prie raudonos šviesos, tai poli- 
cist™ Unterweiser pasivijęs jį

at, Oxman nesustojo

cistas Ui
ir reikalavęs $10, kaipo kyšį. 
Oxman 
šio ėmime.
padėjo 
kaucijos

olicistą apskundė ky-
Teisėjas Brancato 

pblicistą po $1,000 
iki teismo.

Iš Prakalbų Apie Amerikos Lietuvių 
Kongresų ir Ispaniją

Ketvirtadienio vakarą L. A. 
Pil. Kliube įvyko Brooklyno 
ir Apylinkės Amerikos Lietu
vių Kongreso Komiteto reng
tos prakalbos, kurios visais at
žvilgiais pavyko. Publikos 
prisirinko pilnutėlė svetainė 
ir visi susidomėję klausė kal
bėtojų, kuriais buvo jaunuo
lis Keistutis Michelsonas ir 
A. Bimba.

Taipgi buvo skelbta, kad 
kalbės J. Glaveckas ir J. Stil
sonas. Tačiau jiedu nekalbė
jo. Stilsonas per “Naująją 
Gadynę” pranešė, jog jis ne
kalbės būk tai del to, kad ko
miteto sekretorius J. Siurba ji 
nepakvietęs. Bet prakalbose 
pirmininkaudamas J. Siurba 
paaiškino, jog komiteto susi-1 
rinkime, kur dalyvavo Straz
das ir kiti Stilsono draugai, 
skiriant kalbėtojus, Stilsono 
draugai jį nominavo, tuomi 
užtikrindami, kad jis kalbės. 
Jeigu po komiteto susirinki
mo jie sužinojo, kad Stilsonas 
del kokios priežasties negalės 
kalbėti, tai buvo Strazdo ir ki
tų draugų dalykas apie tai 
pranešti komiteto sekretoriui 
ir duoti kitą kalbėtoją, nes 
komiteto susirinkime buvo su
tarta, kad būtų kalbėtojai 
nuo įvairių sriovių.

Kas liečia Glavecką, 
prakalbose pirmininkas 
nešė, jog tą patį vakarą 
vecko draugas pirmininkui 
pranešęs, kad Glaveckas ne
kalbės del to, kam plakatuo
se buvo garsinta, jog šiose 
prakalbose bus kalbama ir 
apie Ispaniją, 
kad tuo

Jaunieji Socialistai ir 
Komunistai. Jiems

tai 
pra-

Jis rokuoja, 
būdu įsiveliama į 

tarptautinius klausimus, ir del 
to jis nenori kalbėti.

Bet pirmininkas tai paaiški
nęs pažymėjo, jog ant ryto
jaus Ispanijos klausimu ren
giama masinis mitingas ant 
Union Square, New Yorke, ir 
kad tą mitingą bendrai rengia 
Komunistų Partija, Socialistų 
Partija, įvairios darbo unijos 
ir net Stilsono opozicionierių 
lovestoniečiai. Jeigu ameriko
niškoj dirvoj visos tos politi
nės grupės gali susitarti ir 
bendrai surengti masinį mitin
gą Ispaijos klausimu, tai ko
dėl gi tokios pat lietuvių po
litinės grupės negalėtų to pa
daryti? Pirm. pareiškė, 
jog Glaveckas ir Stilsonas pa
darę klaidą, neatsilankydami 
kalbėti. Juk šiandien visi žmo
nės domisi Ispanija, ir nėra 
jokio prasižengimo, kad ko
mitetas plakatuose garsino, 
jog šiose prakalbose bus kal
bama ir apie Ispaniją.

Pirmuoju kalbėjo d. Keis
tutis Michelsonas. Jis iš kar
to pasisakė 
tik trumpai 
dangi tikėtasi 
tojų. .Tačiau 
vus ir turint
jis sugebėjo palaikyti publiką 
suinteresuota virš valandą lai
ko, pasakydamas turiningą, 
gražią prakalbą.

Michelsonas savo kalboj pa-

esąs prisirengęs 
prakalbai, ka- 
keturių kalbė- 

dviem nepribu- 
daugiau laiko,

brėžė, kad pirmieji sudaryme 
bendro veikimo prieš reakci
ją buvo 
Jaunieji
pavyko išvystyti solidarų vei
kimą ant daug platesnės ska
lės.. Pere 
Jaunimo 
atstovaut; 
kos Jaun 
savo 
bendrai 
abelnai 
rovę.

“Lietusių jaunimas, 
kalbėtojai 
to prakilnaus darbo, bet žen
gia pirmyn”. Tą parodė skait
lingas bū 
tų Am.
taipgi SLA. jaunimas, 
nors ir r 
būryje, tačiaus 
veikimą, 
vos liaud
tonos faš stinį jungą. Kalbėto
jas išreiš
LDS Seirho Jauninto 
rencija tf 
klausimu.

Plačiai 
Jaunimo 
ganizavimosi sąlygas ir patei
kė labai 
rindamas 
traukomiš iš paties Lietuvos 
Jaunimo 
nalo “Jaunimas” ir kitų leidi
nių. Iš to gavosi aiškus vaiz
das, kaip Lietuvos jaunimas 
yra persekiojamas i rkaip pa
staruoju 
šio pobū 
toms liau 
leidžia g

Antruo 
Bimba. Jisai irgi palietė 
kuriuos s 
gresu sukištus dalykus. Susi
rinkusiu© 
juoko prĮiminimas, kaip Ame
rikos liet 
Kongresą 
nesidėti 
greso reikalais, nes komunis
tai juos 
listai . ndpatikėjo.
spėkos lAukė Kongreso tarsi 
cirko, kuriame tikėjosi 
to,” bet 
praėjo kho,m cmfw emf cmm 
praėję 
Dabar ti< 
dasi kom!
pia saugotis socialistų, nes jie 
komunistus apgausią.

“Amer 
resas,” s 
darė naiją istorijos lapą, 
čion jis nurodė, kokios neįkai
nuojamai didelės moralės pa
ramos suteikė bendras visų 
Amerikos lietuvių pažangio
sios visuomenės Kongresas ko
vojantiems prieš fašizmą mū- 
tų broliams ir sesutėms Lietu
voje. Sm 
leist Lietuvon žinių, bet jos 
prasiskverbė, Lietuvos liaudis 
gaudo taĮs žinias, jieško jų ir 
jos yra 
fašizmo 
kam ir ’

“Am. 
bus paa

itą žiemą įvykęs Am. 
Kongresas, kuriame 

a 3 milionai Ameri- 
imo, visokių pažiūrų, 

deklaracijoj pasisakė 
kovoti už jaunimo ir 
liaudies laisvę ir ge-

sakė
s, “neatsilieka nuo

rys jaunuolių delega- 
Lietuvių Kongrese, 

kuris, 
0 labai skaitlingame 

pasisakė už 
kad pagelbėti • Lietu- 
žiai nusikratyti Sme-

'<Įė viltį, kad busianti 
Konfe- 

rs savo žodį Lietuvos

palietė ir Lietuvos 
gyvenimą bei jų or-

jdomių faktų, sustip- 
jų autentiškumų iš-

Sąjungos leisto žur-

laiku net nekalčiau- 
įdžio jaunimo ir 
dies organizacijos 
yvuot.
•jų kalbėjo drg.

ki-
ne-

kai
ų Am. Lietuvių Kon-

še sukėlė smagaus

uviški fašistukai prieš 
baugino socialistui 

su komunistais Kon-

apgausią. Bet socia-
Fašistinės

spo-
nusivylė; Kongresas

kuodraugiškiausia. 
e patys fašistai de- 
unistų patarėjais, lie-

ikos Lietuvių Kong- 
ako kalbėtojas, “ati-

Ir

etona tikėjosi nepra-

didžiausiu įkvėpimu 
slegiamiem darbinin- 

valstiečiam.
Lietuvių Kongresas 

.xstinimu Lietuvos so-

lie-

mes nesugeba-

šelpimo admi- 
12,000

Williamsburg© bedarbių su
sirinkime, įvykusiame 29 
pos, organizatorius raportavo, 
kad pereito ketvirtadienio 
demonstracija prie šalpos biu
ro pavyko neblogai, tačiaus 
pagal tokį didelį bedarbių 
skaičių turėjo būti visu šim
tu nuošimčių didesnė. Ačiū 
toms organizacijoms, kurios 
rėmė bedarbius.

Bedarbių kovos yra visų 
darbininkų kovomis,! t i k ap
gailėtina, kad 
me kovoti net 
kelį duonos.

Šią savaitę
nistracija nubraukė 
bedarbių nuo šelpiamųjų są
rašo, o ateinančią nubrauks 
dar daugiau. Kitos išeities ne
bus, kaip mirti badu arba per 
kovą laimėti pašalpą. Tad su
rinkime visus savo narius ir, 
gaudami naujų, pasmarkinki
me reikalavimus pašalpos; ne
leiskime laiko veltui, kad ne
būt pervėlu.

Bedarbiai turės savo paren
gimą šeštadienį, rugpjūčio 
(Aug.) 1 d., 8 vai. vakare, 
237 S. 4th St. Įžanga 25c. 
Bus muzika ir šokiai. Užkan
džiai bus duodami veltui. Da
lyvaudami paremsite bedarbių 
organizacijas. Kaimietis.

cialistams ir komunistams su
daryti bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą,” pareiškė kal
bėtojas.

Taipgi buvo nurodyta, kad 
mūsų kongresas buvę tik pra
džia prakilnaus bendro dar
bo ir kad mųsų broliai kana
diečiai ir Pietų Amerikos lie
tuviai taip pat šaukia 
kongresus, kurių balsą 
Lietuvos darbo liaudis 
padvigubinta energija 
kovą prieš pavergėjas.

1 /

Taip pat pi 
apie Ispanijos 
to didvyriškos 
šistus.

Pertraukoje
ninkas J. Siurba atsišaukė au
kų, padengimui lėšų ir vedi
mui to darbo tolyn. Aukojo 
sekami:

Vera Balkus, J. Tomsonas, 
Post ir M. Liepa aukojo po $1.

P. Kapickas, A. T^landzevi- 
čius, A. Matulevičius, A Sin
kevičius ir G. Stasiukaitis 
50c.

A. Bimba, 
Vertei k a, 
Laukaitis,

tokius 
išgirs 
ir su 

stos j

ačiai kalbėjo ir 
Liaudies Fron- 
kovos prieš fa-

vakaro pirmi-

po

Stankevičius,' S. 
Žukauskas, J. 

A. Kalakauskienė, 
Kmieliauskas, Z. Pranaitienė,
A. Skirmontas, J. Gužas, K. 
Yakštys, Škėma, A. Balčiūnas, 
M. Stakov, T. Vaitukaitis, P. 
Juškevičius, J. Rinkevičius iš 
Maspetho, J. Grubiš, K. Jo- 
nuška4—Vietinės žinios, 
nuška, S. Sasna, F. Kazakevi
čienė, K. Jotauta, F. Budro- 
nis, P. Višniauskas, A. Velič
ka, Briedis 
25c. Viso su 
mis surinkta 

Komiteats 
aukojusiems.

Aukas rinko ir užrašinėjo 
dd. Paukštienė, Vilktrakiutė, 
Baltulioniutė ir Valilionienė.

ir Kraujalis po 
smulkiomis auko- 
$26.59.
dėkingas visiems

I. Christmas, 332 W. 40th 
St., įsakė savo žmonai neger
ti degtinės, grąsindamas išsuk
ti ranką. Bet ji įsipylė degti
nės ir už tai atsidūrė ligon- 
butyje, o ekstra “blaivus” vy
ras — policijos' stotyj.

Aclomas Jozavitas praneša 
lietuvių visuomenei, jog apie 
pradžia rugsėjo (Sept.) turės 
savo Orkestros Radio Valan
da, kuri susidės vien iš 
kos, dainų ir kitokių 
kavai kų — be jokių 
skelbimu.

Vėliau bus pranešta 
vėje”, kada ta nauja 
valanda prasidės.

NAUJOJE VIETOJE

muzi- 
d ai lės
biznio

“Lais- 
Radio 
Rep.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA vieta tinkama 

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 krėslų barberne, 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)
---------------------------------------------------------------------------I

PARDUODAMAS restaurantas, Bai' 
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” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

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.

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.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-77G3

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

AUTO DRIVING SCHOOL
$10 Kursas Važinėjimo $10 

Ekspertai Instruktoriai, L. TIKNIAVIČAS ir kiti.
228—2nd Avė. kampas 14th St New York

jįF'žFUJE RI fl U SIA DUONA

Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir j padienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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 klimatas.
Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamų vietų ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, 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.

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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE"




