
Pereito šeštadienio ‘Timese’ 
mačiau labai įspūdingą pa
veikslą iš Ispanijos civilio ka
ro laiko. Jauny fašistų būrys, 
susėdę į vežimą, gerai gink
luoti, tūli jų atkišę šautuvus 
taiko į cielių, matomai, prak
tikuojasi šaudyti darbininkus. 
Ir ten pat prie vežimo stovi 
ilgu, juodu žiponu ir atbulu 
kalnierium katalikų kunigas. 
Jis neapsakomai linksmu at
rodo, jo veidas kupinas sal
džios šypsos. Labai patenkin
tas šis dievo tarnas, kad fašis
tai puikiai moka šaudyti dar
bininkus.

Tai į ką paversta bažnyčia. 
Ar reikia tad stebėtis, kad 
darbininkai, nugalėję kapita
listinius priešus, nepasigaili 
šios įstaigos?

Ispanija iki šiol buvo popie
žiaus tvirtovė. Kunigija, susi
jungus su kapitalu ir aristo
kratija, turėjo kraštą savo kie
tose rankose. Popiežius labai 
susirūpinęs. Sakoma, kad jis 
kursto Mussolini padėti Ispa
nijos fašistams ginklais nuga
lėti Liaudies Frontą. Dievu ir 
maldomis jis, kaip regis, ne- 
bepasitiki.

Iš visko matosi, tačiau, kad 
šios savo tvirtovės popiežius 
neteks. Keli metai atgal nete
ko Meksikos. Dabai’ Ispanijos! 
Nieko nepagelbės nei sistema- 
tiškas popiežiaus keikimas 
komunizmo.

Tarptautinė Moteriškų Dra
panų Siuvėjų Unija ir Amal- 
gameitų Rubsiuvių Unija pa
siuntė Ispanijos liaudies kovo
tojams dešimt tūkstančių dole
rių. Svarbu doleriai, tiesa, ta
čiau šios dovanos daug' dides
nė prasmė dvasinė. Tai bus 
gražus padrąsinimas ir užuo
jautos išreiškimas Ispanijos 
karžygiams. Girdėtis, kad An
glijos Darbo Partija pasižadė
jus sukelti penkis milionus do
lerių. Kiek anksčiau Francijos 
organizuoti darbininkai pasi
sakė už paramą Liaudies 
Frontui.

Iš kitos pusės, pasaulinė 
buržuazija kasdien griežčiau 
ir atviriau pasisako už Ispani
jos fašistus-monarchistus-kle- 
rikalus. Jos spauda su baime 
kalba apie fašistų nepasiseki
mus.

Jungtinėse Valstijose yra 
10,000,000 žmonių, kurie jau 
persiritę per 60 metų am
žių. Jie visi turėtų būti ant 
pensijos, valstybės aprūpinti 
pilnu ir gražiu gyvenimu. Bet 
ką mes matome šiandien ? 
Senatvė žmogui šiandien neša 
su savim baimę bedalystės. 
Nei darbo, nei duonos—štai 
rūstus vaizdas prieš milionus 
senelių ir senučių.

Komunistų Partijos rinkimų 
platformoje reikalaujama pil
niausios apdraudos senatvėje. 
Turtinga Amerika gali aprū
pinti gyvenimu kiekvieną su
laukusį senatvės. Bet nelauki
te tos malonės iš demokratų 
ir republikonų rankų. Ir apie 
tai turėtų pagalvoti kiekvienas 
pilietis, einąs balsuoti sulau
kus rudens.

Genevoje susirinko Pasauli
nis žydų Kongresas. Atstovau
jama žydai 32 šalių. Kongre
sas eina buržuazijos vadovy
bėje. Bet jis negalės nepakelti 
balso prieš pogromus. Negalės 
praeiti pro šalį nepasmerkęs 
hitlerinio barbarizmo* Vokie
tijoj.

Neišrišo ir neišriš žydų pro
blemos nei įsteigimas Palesti
nos, kaipo žydų tautos tėvy
nės. Ji įsteigta arabų liaudies 
kaštais ir pagelba Anglijos

KRISLAI
Kunigo rūbuose.
Gal grius popiežiaus 

tvirtovė.
Graži solidarumo dvasia.
10,000,000.
Žydų kongresas.
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Prispiria Fašistus prie Sienos
Landon, Republikonų Kandidatas į Prezi

dentus, Yra Kruvinas Streiklaužis
KAIP NORMAN THOMAS, SOCIAL. VADAS, DUODA 

GROGĄ LANDONUI MULKINTI DARBININKUS

Trūksta Fašistam Vandens, Maisto, Elek
tros Saragosso j, Oviedoj; Jie Pliekiami

LIAUDIES FRONTAS LAIMĖJO GUARRAMOJ 
IR EILĖJ KITŲ MŪŠIŲ

Jose Girai, 
Ispanijos premjeras, kovo
jąs su fašizmu.

NAZIAI TAIKOSI GROBT 
KLAIPĖDĄ IR DANZIGA

MASKVA. —/Minint 22 
metų sukaktį nuo’pasaulinio 
karo pradžios, Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” pabrėžė, jog “fa
šizmas reiškia karą, o socia
lizmas — taiką.” Sako, fa
šizmas, naujas buržuazinės 
diktatūros pavidalas, yra 
sykiu ir nauja forma prisi
rengimo karams'.

Minėdama didžiausius ka
ro pavojus iš Hitlerio, Ja
ponijos ir kt. fašistų pusės, 
“Pravda” pastebi, jog Vo
kietijos naziai jau rengiasi 
pagrobt Klaipėdos kraštą ir 
Danzigą ir planuoja atkirst 
čechoslovakijos sklypą, kurį 
vadina “vokiečių gyvenama 
žeme.”

Mussolinio ir Hitlerio lin
dimas j Ispaniją talkon fa
šistam taipgi gręsia pasau
linio karo pavojum.

Ispanų Socialistų Vadas 
| Dėkoja Newyorkieciams

NEW YORK. — Ispani
jos socialistų vadas Largo 
Caballero atsiuntė padėkos 
telegramą New Yorko dar
bininkams,. atsakydamas į 
jų 20,000 masinio mitingo 
pasiųstą sveikinimą ir išrei
škimą vienybės su Ispanijos 
darbininkais, ž ū t b u tiniai 
kovojančiais prieš fašizmą. 
L. Caballero savo telegra
moj sako: “Mes tęsime kovą 
už bendrąsias žmonių teises, 
iki galutinai sukriušinsime 
fašizmą.”

imperializmo ginklų. Palesti
noje irgi verda kova, žydų 
buržuazija virto Anglijos įran
kiu išnaikinimui arabų.

žydų problemą, kaip ir visų 
pavergtų žmonių problemą, 
išriš komunistinė revoliucija. 
Ją jau išrišo Sovietų Sąjunga. 
Jūs negirdėsite apie pogromus 
ir tautines gerklepjovystes 
darbininkų tėvynėje. Ten visi 
sutelpa ir gražiai sugyvena.
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Alf. Landon, priimdamas 
republikonų partijos nomi- 
navimą jo į prezidentus, aiš
kiai pasisakė už kompaniš- 
kas unijėlės prieš darbinin
kų unijas; jis tuo pačiu žy
giu išstojo prieš unijų ban
dymą suorganizuot neuniji- 
nius darbininkus.'

Po to Norman Thomas, 
Socialistų Partijos kandi
datas į prezidentus, laišku 
užklausė, kaip ištikrųjų 
Landonas stovi unijų klau
simu. Čia Landonas veid
mainiaudamas atsakė, būk 
esąs “ne priešingas” darbi
ninkų organizavimuisi į uni
jas.

Dabar Norman Thomas 
klausia Landono, kaip jis 
žiūri į kompaniškas, bosų 
valdomas unijėlės, ir tuo bū
du vėl duoda progą tam fa
šistiniam streiklaužiui Lan- 
donui pamulkint darbinin
kus nauju apgavikišku at
sakymu.
Dig. Browder Parodo Lan

dono Terorą
Kada pernai vasarą strei

kavo Kansas švino ir cino 
mainieriai ir tų metalų ap
valymo liejyklų darbininkai, 
Landonas su sykiu atsiuntė 
prieš juos miliciją. Jo mili
cininkai terorizavo streikie- 
rius, apgynė kompanijos 
ginkluotus gengsterius, ku
rie daužė ir žalojo darbinin
kus. Tiems milicininkams, 
be to, buvo įsakyta patiems

Illinois Socialistą ir Ko
munistą Bendra Kova 
Prieš Ispaną Fašizmą

CHICAGO. — Komunistų 
ir Socialistų Partijos Illi
nois valstijoj susitarė išvien 
kovot prieš Ispanijos fašiz
mą ir bendrais veiksmais 
teikt paramos Ispanų Liau
dies Frontui.

Socialistai ir komunistai 
tuo tikslu rengia milžiniš
ką masinį mitingą Ashland 
Auditorijoj rugpjūčio 11 d.

Oakland, Calif. — Vedy
bų biznierius S. Frank at
randa, kad daugiausia mer
ginų - mokytojų laiškais 
pajieško vyrų apsivesti.

MADRID.—Kairiųjų res- 
publikiečių valdžia praneša, 
kad labai daug karių jau 
pabėgo' iš Ispanijos fašistų 
armijų.

Jeruzale. — Arabai nužu
dė du žydu, o anglų karei
viai nušovė du arabu rugpj. 
2 d. Palestinoj.

lirbti kaip skebams, iki 
’ streikas bus sulaužytas. Vi
joj streiko srityj tada gu

bernatorius Landon įvedė 
griežtą karo stovį. Areštuo
si darbininkai buvo laikomi 
be parankų; prie jų nepri
leido jokio advokato. Taip 
karo teismu buvo ilgiem 
metam nuteista kalėjiman 
L9 streikierių.

Streiką sulaužius, buvo 
nudarytos šaikos vadinamų 
“sargybinių” (vigil antes) 
terorizuot darbininkus. 90 
nuošimčių tuometinių strei
kierių dar ir po šiai dienai 
tebėra išmesti iš darbo.

Darbininkai, kuriem te
mokama tik $1 iki $2 per 
dieną, kovojo už algos pakė
limą. Jų darbas yra toks 
pavojingas, .kad. žmogus, iš
dirbęs 8 iki 10 metų, galuti
nai apsinuodija švinu bei ci
nu, ir turi mirti. O guber
natorius Landon, republiko
nų kandidatas į preziden
tus, juos kruvinai teroriza
vo, kai darbininkai pareika
lavo didesnio duonos kąsnio 
bent trumpam savo amžiui.

Pats Landon yra žibalo- 
aliejaus fabrikantas; darbi
ninkams moka kuo pigiau
sia ir nepripažįsta jokios 
darbo unijos. O Norman 
Thomas dar, užsimerkda
mas nuo faktų, klausia Lan 
dono, kaip jis žiūri į darbi
ninkus ir į jų unijas. Labai 
keista.

Ispany Valdžia Atims 
Nuosavybes Sabotažuo- 

jančiŲjy Respubliką
; MADRID. — Ispanų, re
spublikos pramonės ir pre
kybos ministerija rugpjū
čio 2 d. išleido įsakymą, 
kad visi savininkai turi bė
gyje 48 valandų atidaryt 
savo dirbtuves ir krautuves. 
Jeigu to nepadarys, tai val
džia atims jų įstaigas ir 
perves į šalies nuosavybę.

Daugelis fabrikantų ir 
krautuvininkų uždarė savo 
biznius, kaip tik prasidėjo 
sukilimas. Tuom jie norėjo 
silpninti respublikos kovą 
prieš fašizmą.

San Pedro, Calif.—Sovie
tų lakūnai Levanevski ir V. 
Levčenko dar neišskrido iš 
Californijos į Sovietų Są
jungų. Bet jie skrisią šią 
savaitę. *

Ossining, N. Y. — Per 45 
metus elektros kėdėj Sing 
Sing kalėjime numarinta 
397 žmogžudžiai.

Gen. Francisco Franco, 
Ispanijos kruvinųjų fašistų 
vadas.

DRG. BROWDERIO RADIO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

NEW YORK. — Komu
nistų kandidatas į Jungti
nių Valstijų prezidentus 
drg. Earl Browder išvyko į 
Denver, Colorado, kur šį 
ketvirtadienį kalbės miesto 
Auditorijoj. Jo kalba bus 
skleidžiama per radio sto
tis KFKA ir KFEL ir pa
sieks Colo., Kansas, Nebr., 
Oklahomos, S. Dakotos ir 
kitų valstijų farmerius ir 
darbininkus.

Savo maršrute drg. Brow
der pasakys desėtkus kalbų 
per radio. Jis sugrįš į New 
Yorką rugpj. 27 d. kalbėti 
Coney Island Velodrome.

Už Kom. Partijos kandi
datus jau maršrutuoja Mo
čiutė Bloor, 74 metų am

ir senas kovotojas 
kuris rug-

žiaus
Robert Minor, 
pjūčio 6 d. kalbės Pittsbur-

Karo Pramonė Ispanijoj Pa
imta Valdžios Žinybon

MADRID. — Liaudies 
Fronto valdžia Ispanijoj 
perėnfė į savo rankas gink
lų ir amunicijos pramonę, 
sekmingesnei kovai prieš 
fašistus.

Valdžia užtikrina duonos 
gaminimą ir paskirstymą ir 
pusiau nupigina darbinin
kam kambarių nuomas mie
stuose; bet didesnių namij 
savininkai turės mokėt val
džiai tuos pačius mokesčius. 
Bent trims mėnesiams su
stabdoma žmonių mėtymas 
iš namų del negalėjimo už
simokėti.

MADRID. — Ispanijos 
valdžia pavarė visą įgulą 
laivyno oficierių mokinimo 
laivo “Galatea,” kaipo neiš
tikimus respublikai.

Roma. — Italų kapitalis
tai įsteigė kompaniją bovel- 
nai auginti ir apdirbti Et- 
hiopijoj.

Pavienio Numerio Kaina 3c.Metai XXVI, Dienraščio XVIII

MADRID, rugpjūčio 3.— 
Liaudies Fronto kariuome
nė žygiuoja pirmyn linkui 
Saragossos, nugalėdama fa
šistus.

Respublikos armija išmu
šė fašistus iš Navalperal 
miestelio, Guadarrama kal
nuose, 38 mylios į šiaurva
karius nuo Madrido.

Valdžios lakūnai numetė 
13,200 svarų bombų ant fa
šistų tvirtumos Painios, 
Mallroca saloj. Paima dega.

Nuo respublikiečių lėktu
vų bombų liepsnoja fašistų 
lizdas Oviedo.

MADRID.—Ispanijos res
publikos lėktuvai padarė 
daug žalos fašistams, bom
barduodami jų tvirtoves Al- 
cazare, Palmoj (Mallorca 
saloj), Valladolide ir Sego- 
vijoj. Visiškai sunaikino 
du fašistų traukinius, pri
krautus ginklų ir amunici
jos. Liaudies Fronto lakū
nai taipgi išsprogdino fašis
tų amunicijos sandėlius Pal
moj.

Guadarrama kalnuose 
respublikos gynėjai keliose 
vietose sumušė fašistus ir 
atmetė juos tolyn atgal.

Liaudies Fronto kariai ir 
milicininkai atėmė iš fašis
tų drutvietę Fuente de la 
Teja ir tuom sustiprino sa
vo pozicijas Somosierroj.

Pliekiami Guadarrama 
kalnuose, fašistai nesitiki 
“šiuo tarpu” prasilaužti į 
Madridą; todėl iš čia siun
čia vis daugiau savo karių 
ginti Saragossa ir pulti San 
Sebastianą ir Iruną, pačioj 

■šiaurėje.
Respublikiečiai atmušė 

fašistus tolyn linkui Sevillės 
ir Cordobos. Pietuose jie 
apsupo fašistų jėgas Grana
doj.

Darbininkų milicija iš 
Barcelonos sumušė kelis fa
šistų raitelių būrius. Liau
dies Fronto paimti nelais- 
viai sako, kad Saragossoj 
darbininkai paskelbė visuo
tiną streiką prieš fašistus, 
kuriems, todėl, trūksta van
dens ir elektros.

Respublikiečių laikraščiai 
praneša, kad bent keli kuni
gai kariauja fašistų eilėse 
prieš Liaudies Frontą.

Valdžia suėmė buvusį mi
nisters pirmininką R. S. Iba- 
nezą, bebandant jam Fran
cijos laivu pabėgt užsienin. 
Jis areštuotas kaip fašistų 
darbuotojas.

Pranešama, kad fašistai 
paėmė nelaisvėn respublikos 
generolą D. Batetą.

BURGOS. — Šiomis die
nomis atsilankė Anglijos

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

lėktuvų fabrikantų atstovai 
į Burgosą, Ispanijos fašis
tų “sostinę,” ir siūlėsi pri
statyt jiem kariškų orlai
viu.

Fašistai Apgulti Oviedoj

OVIEDO.—United Press 
praneša, kad Asturijos mai
nieriai ir kiti Liaudies 
Fronto milicininkai turi ak
linai apsupę fašistų lizdą 
Oviedoj, “lyg butely j juos 
užkimšę.” Čia fašistams 
trūksta maisto ir vandens. 
Jeigu jie dar bandys Ovie
doj laikytis, tai mainieriai 
dinamitu juos iš ten sprog
dinsią.

New York “Times” ko
respondentas G. Langellan 
praneša, kad fašistai vos 
šiaip taip išsilaiko savo po
zicijose prieš San Sebastia
ną ir Iruną, šiauriniame pa
jūryje. Jiems trūksta tin
kamų kanuolių. 7 iš 10 jų 
paleidžiamų šovinių visai 
nesprogsta.

Anglija ir Italija Tyli apie 
Fašistų Sukilimą

Paryžius. — Anglija ir 
Italija nieko neatsako į 
Francijos Liaudies Fronto 
valdžios pašaukimą j konfe
renciją susitart nesikišt į 
kovą tarp Ispanijos respub
likos ir sukilusių fašistų.

Vis Bjauriau Šmeižia Ispanų 
Liaudies Frontą

Amerikos kapitalistiniai 
laikraščiai ir radio kasdien 
vis šlykščiau šmeižia Ispa
nijos Liaudies Frontą, ypač 
komunistus. Pliauškia, būk 
jie urmu žudą kunigus, vie
nuolius, pasiturinčius ūki
ninkus ir kt. Išgamiškai 
meluoja, būk liaudies fron- 
tiečiai “užkasą net gyvus į 
žemę” tuos, kurie nenorį 
stot į kovą prieš fašistus.

Tie neriboti šmeižtai yra* 
ženklas, kad Liaudies Fron
tas sumuša fašistus sukilė
lius.

Naujas Fašistą Pagyras
HENDAYE, Franci ja.— 

Ispanijos fašistai skelbiasi, 
būk jie paėmę vieną Gua- 
darramą kalnų kaimą, 30 
mylių nuo sostinės Madri
do. Buvęs labai smarkus 
mūšis, net durklais; bet ne
paduoda, kiek žuvo iš vie
nos bei kitos pusės. Trūksta 
ir kitų smulkmenų.

Liaudies Fronto valdžia 
griežtai užginčija šį vadi
namą fašistų “laimėjimą.”
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Šiurpios Žinios
Šiuos žodžius rašant, iš Ispanijos atei

na šiurpių žinių, skelbiančių būk fašisti
niai būriai artinasi link Madrido. Ant 
kiek jos teisingos, sunku čia spręsti. Bet 
vienas aišku: po to, kai fašistines govė- 
dos gavo daug pagclbos iš Italijos ir Vo
kietijos, jos sustiprėjo ir kai kur pradėjo 
kontr-atakas ant respublikos šalininkų.

Jeigu Ispanijos kontr-revoliucija lai
mėtų, tai ji laimėtų Italijos ir Vokietijos 
ginklų ir amunicijos pagelba.

Bet mes dar vis turime daug vilties Is
panijos darbo žmonėse ir esame įsitikinę, 
kad jiems pavyks atmušti ir, pagaliau, 

, sumušti barbarus, nepritelius visos lais
vos žmonijos, neprietelius taikos ir kul
tūros,—fašistus. •

Geras Žygis
Wisconsin© Amerikos Darbo Federaci

ja, savo suvažiavime, įvykusiame Beaver, 
Wis., vienbalsiai nutarė paskelbti boiko
tą Hearsto spaudai. Tai geras žygis. Jis 
turėtų būti pasektas kitų organizacijų.

Hearst šiandien patapo reakcijos cent
ru, iš kurio trykšta nuodai, gadiną žmo
nių protą. Jo spaudos žinios yra per
dėm ir perdėm nudažytos reakcine smar
ve. Jis atvirai remia Ispanijos fašistus 
ir visaip šmeižia ir purvina Ispanijos 
darbo žmones, kovojančius prieš fašiz
mą. Jis niekina ir purvina Sovietų Są
jungą; jis purvina visus laisvę mylinčius 
žmones, kovojančius prieš’fašizmą ir ka
rą.

Darbininkai turi tik vieną ginklą kovo
ti su Hearstu: boikotas jo spaudai. Juo 
greičiau visa Amerikos Darbo Federacija 
paskelbs jam boikotą, tuo bus geriau.

Apie Lietuvos Inteligentus
Tūlas Kriukelis rašo vienam fašistinių 

laikraščių apie Lietuvos inteligentus. 
Girdi,

Kamajuose per surengtą kariumenės šven
tę pasirodė, kad Lietuvai reikia inteligen
tą, nes dabartiniai inteligentai yra tik inte
ligentų kaukės, žmonės susirinko, bet nei 
vienas nežino, kas čia bus. Kokios čia iš
kilmės? Argi mūsų inteligentams nebuvo 
laiko, kad visuomenei būtų paaiškinta šven
tės reikšmė?

Himną giedant matėsi, kaip inteligentai 
stovi su skrybėlėmis ant galvų. Paskui jie 
man aiškinosi, kad skrybėliuoti buvę del to, 
kad jie šauliai... z

Tikras inteligentas turėjo žinoti, karys ar 
šaulys, kad tik uniformoje būdamas jis pri
valo būti su kepure Tautos Himną giedant, 
šiaip būti su kepure pažeminimas himno.

Po prakalbos buvo pakviesta kariumenės 
garbei sušukti valio. Sušuko tik vienas 
kaimietis, o pašto viršininkas dar jį ir pa
juokė. Girdi, “neblogas balsas....”

Iš viršminėto aprašymo matyti, kad 
Kamajų valdininkai ir kiti inteligentai 
yra gan “rezervuoti”
Jink smetoniško režimo. Jie, matyti, su
pranta, kad šių dienų smetoniško reži
mo ruošiamos visokios patriotiškos de
monstracijos naudojamos fašizmui stip
rinti.

Supraskim: kai smetoniškas kalbėtojas

savo atsinešime

LANDONO IR PLIENO 
TRUSTO POLITIKA TA 

PATI
NEW YORK. — Socialis

tų kandidatas į prezidentus 
Norman Thomas užklausė 
fašistą republikonų kandi
datą į prezidentus Landoną, 
kaip jis žiūri į darbo uni
jų klausimą. Landon veid
mainiaudamas atsakė, būk 
jis “ne?priešingas” kad ir di
džiausiom unijom.

Kauno Kalėjime pries 40 Metų
Buvęs “Viln. Žinių” redaktorius ir vei

kėjas/Jonas Kriaučiūnas, rašo savo at
siminimus iš Kauno kalėjimo, kuriame 
teko jam sėdėti tuo pačiu laiku, kai ten 
buvo uždarytas Feliksas Dzeržinskis ir 
Lozoraitis (dabartinio Liet, užsienio rei
kalų ministerio brolis). Be kitko, p. 
Kriaučiūnas sako:

Maždaug prieš 40 metų Kauno kalėjime, 
žemutiniame korpuse tamsiose kamerose sė
dėjo Kriaučiūnas, Dzeržinskis ir Lozoraitis. 
Kriaučiūnas, gavęs nežinomą kaimyną, tuo
jau su juo susipažino, nors jo akyse dar 
nebuvo matęs. O susipažino, kalbėdamas iš 
gretimo lango. Rusų kalba'tuo laiku varto
ti buvo gana pavojinga, nes turinį galėjo 
suprasti budį kalėjimo sargai, šiuodu abu
du suimtieji, mokėdami neblogai lotynų kal
bą, jąja pasinaudojo ir savo pasikalbėjimą 
visuomet darydavo tik lotyniški. Iš pra
džių Dzeržinskis labai nerimo, bet vėliau 
kiek apsiprato. Po kurio laiko Kriaučiūnas 
Dzeržinskį susitiko kalėjimo koridoriuje, 
kur juodu ateidavo paimti vandens ir mais
to. Tada būsiantis Sovietų Rusijos čekos 
pirmininkas nešiojo ilgus plaukus ir dėvėjo 
tamsius rūbus. Pavasarį išaušus saulei, 
Dzeržinskis pro atdarą langą dažnai dai
nuodavo monotoniškas dainas.
Dabar, po 40 metų, tam pačiam kalėji

me randasi sukišta šimtai geriausių Lie
tuvos darbo žmonių reikalų gynėjų, ko
munistų, socialistų ir bepartinių, kurie 
kovoja su fašizmu, už atsteigimą demo
kratijos Lietuvoj. Prieš 40 metų Lietuvą 
valdė kruvinasis Rusijos carizmas, dabar 
ją valdo “didelis patriotas, tautos va
das,” kruvinasis Smetona.

Vieną, tačiau, reikia priminti: žuvo 
kruvinasis carizmas, žus ir kruvinasis 
smetonizmas. Lietuva yra tų, kurie už
daryti tamsiuos kalėjimo urvuos, kurie 
kenčia už liaudies reikalus!

Prašo Aiškumo
So. Bostono kunigų laikrašty telpa po

ra straipsnių, atkreiptų į lietuvius pro
fesionalus, reikalaujant daugiau iš jų 
aiškumo. Pasislėpę po pseudonimais ra
šytojai rūgo ja ant tūlų profesionalų del 
nesilankymo į' katalikiškas pramogas. 
Girdi, atėjo laikas, “kada žmonės be aiš
kaus apsisprendimo nebegali būti paken
čiami.” Tūli profesionalai, kai prisieina 
daryti biznį iš katalikų, sakosi esą to
kiais patys, nurodo rašytojai, bet kai ka
talikai suruošia pramogas, tai tų “kata
likų profesionalų” nebėra.

“Jei sakotės esą katalikais, rašo “Vie
nas iš Jūsų,” tada nėra jokios abejonės, 
kokiame fronte jūs turite būti. Jei pri- 
sipažinsite esą indiferentai ar bedieviai, 
sulauksite mūsų pagarbos, nes žinosime, 
su kuo reikalą turime. Gyvenimas ne
pakenčia neaiškumų. Kas yra socialis
tas, tebūnie socialistu. Kas yra liberališ
kai bei indeferentiškai nusiteikęs tauti
ninkas, tebūnie tokiu. Tvirtų įsitikinimų 
žmonės visados verti atatinkamos pa
garbos. ..”

Pasakyta daug tiesos. Visa eilė pro
fesionalų bando sėdėti ant keletos suo
lų: jie sutinka pasisakyti esą visokiais 
(priklauso su kuo kalbasi), bet kai •rei
kia pasirodyti darbais,—nieko niekam 
nepadeda.

Pasinaudodami šita proga, lietuviai 
profesionalai, kurių didelė didžiuma, aiš
ku, nėra katalikais, o tik nudavė jais, tu
rėtų pasisakyti esą tokiais. Daugiau: jie 
turėtų, ypačiai šiuo tarpu, darbuotis už 
sudarymą lietuvių profesionalų bloko ar 
organizacijos, atsuktos prieš fašizmą ir 
reakciją apskritai.

Komunistų kandidatas įkuriuos skleidžia prieš plie-
prezidentus Earl Browder 
pareiškė, kad tuom laišku 
Norman Thomas pasitar
nauja republikonam. Kai 
del Landono, tai šis priža
dėjo vykdyti republikonų 
platformą, kuri skelbia ka
rą prieš, darbininkų unijas. 
Todėl ir Plieno Trustas da
bar beveik žodis žodin per
sispausdina tą platformą 
savo purvinuose lapeliuose,

no darbininkų organizavi- 
mąsi į uniją.

Tatai puikiausiai įrodo, 
jog Landon su savo partijos 
platforma yra darbo unijų 
priešas.

Berlynas. — [Parade, su 
kuriuo atsidarė sportų 
Olympiada, Amerikos spor
tininkai nesveikinb Hitlerį 
fašistiniu ' būdų, ištiestos 
rankos pakėlimų.

(Nuo Mūsų Spec. Koresp.)
Pabuvau valgykloj, tam

sioj, dvokiančioj — girdisi 
kalbos apie fašistų terorą. 
Pabuvau pliaže, kur šven
tadieniais susirenka nema
ža darbininkų—tos pačios 
kalbos. Vakare užsukai! į 
purviną amatninko kamba
rėlį—kalbos viena už kitą 
baisesnės.

Nesu labai jautrus, ma
čiau visokių žiaurybių: kaž
kada po mano kameros lan
gu fašistai sušaudė keturis 
jaunus vyrus, mačiau žmo
nes ištisom savaitėm laiko
mus forto požemiuose ir 
pats buvau su jais; mačiau 
mirštančius ir rengiamus

pančių paskutinį skambesį 
vidurnaktį, bet ir po to vi
so—kalbos Kaune sukrečia 
visą žmogų. Tos kalbos — 
tai įvykius mačiusiųjų pa
sakojimai, pasakojimai apie 
fašistų žiaurybes prieš ma
ses. Labai gaila, kad ryt 
po pirmųjų įvykių tam tik
rų priežasčių verčiamas tu
rėjau iš Kauno išvykti ir 
negalėjau suspėti aprašyti 
visko ligi Amerikos Lietu
vių Kongreso Demokratijai 
Lietuvoj atsteigti. Be to’ ir 
apie patį kongresą sužino
jau tik jam pasibaigus (iš 
vieno drg. laiško).

Labai ir labai gaila.
Kalbu su viena pagyvenu

sia moterimi. Jos vyrą fa
šistai areštavo namie, dabar 
jis išgabentas į Ukmergę su 
daugybe kitų ir nubaustas 
3 men. kalėjimo. Moteriškė 
sako: <

“Buvau nuvykus aplanky
ti vyro. Kelias kaštavo 35 
litai. Vyras liepė pasakyti 
darbininkams, kad fašistai 
sušaudė ne keturis valstie
čius, o dvidešimtį.”

Politiniai kaliniai surinkę 
žinias iš sušaudytų valstie
čių draugų, likusių kalėji
muose gyvų, nustatė, kad tą 
naktį sušaudyti buvo išvesta 
20 žmonių. Keturis fašistai 
paskelbė spaudoje, o kitus 
sušaudė slaptai ir neskelbia.

Sėdžiu auto taksy j e greca 
augšto valdininko, jis veža
si mane parodyti namus ir 
liepti išdažyti grindis. Pasi
lenkia ir klausia:

—Sakyk, ar visos srovės 
dalyvavo eisenoj ir streike?

—žinoma, visos — bendru 
frontu! — atsakau. Patyli 
jis ir sako:

—Gaila, užmiršau pavar
dę: Vilkaviškyj nesenai nu
sišovė mokytojas. Tas mo
kytojas išprovokavo valstie
čius ir sufabrikavo bylą. 
Žinok: sušaudyti visai nię-

kuo nekalti valstiečiai!
Taip sako valdininkas, 

kuriam protarpiais tenka 
dalyvauti net ministerių 'ka
bineto posėdžiuose, kaip ek
onominės srities specialis
tui. Bet jis daugiau nieko 
nebepasakoja: bijo šoferio!

Gavau trumpai pasikalbė
ti su areštuotųjų namiš
kiais. Areštuotųjų namiš
kiai žino, kad prie Pravė
niškio miestelio .barakuose 
tarp kriminalinių kalinių 
yra sugrūsta 19-ka politinių 
kalinių, suimtų generalinio 
streiko metu. Pravėniškio 
barakai įtaisyti kaliniams 
laikyti, kurie vežami dirbti 
durpynuose. Darbui durpy
ne išvaro 7-tą valandą iš ry
to, varo ginkluoti sargai 4-5 
kilometr.; pusryčių vėl varo 
į barakus, pietų vėl—žodžiu 
per dieną pravaikščioja apie 
15-20 kilometrų su medinė
mis kalėjimo klumpėmis. 
Darbas durpyne normuotas. 
Jei skirtą darbo porciją ka
linys padirba ligi 8-tos va
landos vakaro—jį grąžina į 
barakus, o kurie nesuspėja 
—yra verčiami dirbti ligi 
pusės dvyliktos nakties'. 
Kauniškiai politkaliniai dur
pių kasti, žinoma, nemoka 
—jiems prisieina dirbti ligi 
išnakčių. Mačiusieji savuo
sius namiškiai sako, kad 
sunku ir bepažinti savo vy
rus bei brolius: trumpai nu-

lėjimiškais pilkais švarkais, 
rankos nuo purvo suskilę, 
pūslėtos, kojos nutrintos, 
sutinusios. Namiškių nu
vežtąjį valgį fašistų sargy
ba arba visai nepriima arba 
priima tik pusę. Iš devy
niolikos Pravėniškio belais
vių moteriškė teatsimena 
tik tris pavardes: Dovidas 
Gelmanas, Bronius Liepinis 
(juodadarbis darbininkas iš 
Kauno, paliko žmoną ir tris 
vaikus) ir Antanas Bara- 
dauskas — batsiuvis kaunie
tis.

šešis kauniečius moteriš
kė pažįsta Ukmergės kalė
jime. Jų išviso yra ten ke
lios dešimtys, kurie bausti 
administratyviai j)o 3 mėn.< 
Ukmergiškiai skundėsi ne
gauną iš niekur jokios pa-, 
gelbos maistu ir tabaku — 
kalėjimo porcija pusbadžiu 
gyventi.

9-tasis fortas (Kauno ka
lėjimo dalis) pilnas. Ten 
streiko dalyvių esą kelios, 
dešimtys. Ligi streiko de
vintasis fortas taip pat bu
vo pilnas, kur tilpo dar šio 
streiko dalyviai — sunku 
suprasti. Šiomis dienomis 
yra vienas darbininkas grį
žęs iš to požeminio ravelino

—jei pasiseks su juo gauti 
pasikalbėjimą—aprašysiu.

Iš kalėjimų gaunamomis 
žiniomis — 12-ka darbinin
kų atiduoti kariuomenės 
teismui.

O fašistai viską daro 
slaptai—Lietuva tapo tokių 
klaikių paslapčių šalis, ku
riai gal tik Nerono Roma 
prilygsta. Laidotuvių eisenoj 
nušautąjį darbininką palai
dojo slaptai naktį: į žydų 
apeiginių laidotojų butą pa
sibeldė du policininkai ir 
žvalgybininkas, per prievar
tą paėmė duobkasius ir pa
laidojo—tėvas ir pamotė 
nieko nežino, kur jis dingo. 
Niekas nežino, kiek tikrai 
mirė ligoninėse, nes sužeis
tųjų namiškiai taip pat nie
ko nežino. Viena mergina 
jau dvi savaites ieško savo 
brolio studento—ir jokiose 
įstaigose jo neranda. Areš
tuotųjų tiek daug, kad ir pa
ti žvalgyba nebesusivaiko. 
Keli jauni darbininkai na
miškių buvo ieškomi ištisas 
savaites—vieni atrasti 9-ta- 
me forte, kiti Ukmergėj, o 
dar kiti—ligšiol skaitomi 
dingę be žinios. Tokių yra 
vien Kaune apie 15-ka žmo
nių.

Jei pasiseks, šiandien jūsų 
kprespondentas rengiasi ap
silankyti pas vieną gydyto
ją (ligoninės tarnautoją), ir 
surinkti apie sužeistuosius 
kiek žinių, nes toj ligoninėj 
jų daugiausia ir buvo.

Tarp kitų paslapčių Kau
ne yra žinoma, kad “seimo” 
rinkimų komisijoms buvo 
išsiuntinėtas aplinkraštis — 
padidinti kiek tik galima 
balsuotojų skaičių! Tai pa
slapčiai paaiškėjus kai kas 
iš opozicijos pradėjo skai
čiuoti balsuotojų skaičių, 
pasiremdami paties “Lietu
vos Aido” daviniais. Liau
dininkas Ožkinis (buv. Lie
tuvos Ūkininko” redaktor.), 
sekęs visus rinkimus ir su
rinkęs medžiagą iš Lietuvos 
Aido”, nustatė štai kaip ir 
štai ką:

Jis sudėjo visus balsus, 
paduotus Kaune už fašistų 
kandidatus. Gautąją sumą 
padalino iš šešių (kiekvie
nas balsuotojas turėjo 6- 
šius balsus) / ir rado, kad 
Kaune tebalsavo tik 20 su 
viršum nuošimčių balsuoto
jų. O fašistai paskelbė, kad 
70 nuošimčių.

Yra dar ir kitas (apytik-

ris) apskaičiavimo būdas. 
Jei būtų balsavę tiek bal
suotojų, kiek paskelbė “Lie
tuvos Aidas”—tai per dvi 
balsavimo dienas Kaune tu
rėjo balsuoti kas valanda po 
500 žmonių. O “Lietuvos 
Aido” ir užsienių korespon
dentų žiniomis—Kaune kas 
valandą vidutiniškai balsa
vo po 150 žmonių.

Jūsų korespondentas ir G. 
G. rengiasi šį skaičiavimą 
padaryti iš naujo ir patik
rinti—jei tik bus galimybių 
kaime (kur dabar dirbu) 
gauti visą “Liet. Aido” me
džiagą).

Taigi išviso “seimo” rin
kimų balsuotojų skaičius 
yra falsifikuotas.

Pirmajai streikų bangai 
praūžus Kaune, darbinin
kuose iškilo sumanymas pa
bandyti dar kartą streiku 
atmušti fašistų dabartinį te
rorą — paskelbiant parodos 
metu (26.VI l-.VII) streiką 
ir įtraukiant gelžkeliečius. 
Bet iš to niekas nebeišėjo. 
Dabar darbininkų masėse 
eina tolimesnė ruoša nau
jai bangai. Naujoji banga 
turi įtraukti savo sūkuriu 
provincijos darbininkus ir 
valstiečius. Ruoša tam ei
na— kuo ji baigsis—ateitis 
parodys. Ateitis nėra tam
si nežinomybė: iš visos gy
venamojo momento aplin
kos jaučiasi, kad jei pirmo
se barikadose Laisvės alė
joj darbininkai dar nesiko- 
vė ginklu, o tik stabdė gat
vės judėjimą, tai sekantį 
karta, kai iš viso Laisvės 
alėjos amžiuje atsiras ant
ros barikados—darbininkija 
jau kausis fašizmui nuvers
ti.

“Seimą” fašistai išrinko 
paskubomis. Bet posėdžiau
ti jo nešaukia, vilkina. Mat, 
jie bijo rudens. Pasimoki
no iš dabartinio streiko. Jei 
“seimas” pradėtų posėdžiau
ti vasarą, ligi rudens jis ga
lutinai būtų susikompromi
tavęs ir rudenį pasunkėjus 
bendrai darbininkų būklei— 
jis turėtų griūti nuo naujo 
revoliucinės liaudies smū
gio. Taigi, fašistai ir sten
giasi vilkinti, kad į naują 
liaudies smūgį atsikirsti 
šviežutėliu ginklu-“seimu”.

Bet skerdynių šalyje, du
jų šalyje — mažai begelbės 
fašistus ir toks ginklas.

20.VI.—faunas .

Liaudies Frontas Laužia Fašistus Atgal
JIESUMUŠTI DAR DVIEJOSE VIETOSE

Franci jos Liaudies Fronto demonstracija liepos 14 d. 
paminėjimui paėmimo Bastilijos.

* *

O?

MADRID. — Ispanijos Į priešus Navalperale, 
respublikos valdžia prane
ša, jog Liaudies Fronto ka
riuomenė ir ginkluoti darbi
ninkai stumia atgal fašis
tus, kurie tikėjosi greitai 
pasiekti sostinę Madridą.

• Respublikos v y r iausybė 
pripažįsta, kad fašistai dar 
tebevaldo eilę miestų: Se
ville, Saragossa, Cordoba, 
Cadizą, Oviedo, ir kt.; bet 
patys svarbiausi pramonės 
ir prieplaukų miestai: Bar
celona, Madrid, Toledo, Va
lencia, Malaga ir desėtkai 
kitų yra Liaudies Fronto 
rankose.

Respublikos kariai iš Bar- 
čelonos sėkmingai žygiuoja 
pirmyn linkui Saragossos, 
sumuodami fašistus. Res
publikiečiai taipgi supliekė

ties 
Avilla. Čia 63 fašistai liko 
užmušti ir šimtai sužeistų.

Liaudies Fronto lakūnai 
padarė labai daug žalos fa
šistams, bombarduodami jų 
lizdą Cadize.

Respublikos milicija, va
dovaujama socialisto G. Pe
na, bombarduoja fašistus 
Oviedoj, vienatiniame mies
te, kur fašistai dar laikosi 
svarbiojoj Asturijos provin
cijoj su jos kasyklomis. 
Šiaip visą tą provinciją val
do respublikiečiai.

Valdžios orlaiviai kasdien 
bombarduoja fašistų tvirtu
mą Painioj, Majorca saloj. 
Respublikiečiai taipgi kas
dien lėktuvų bombomis skal
do fašistų tvirtovę Sarago- 
ssoj.

Paryžius, rugp. 2. — Nu
mirė pirmutinis žymus 
prancūzų orlaivininkas L. 
Bleriot, kuris 1909 metais 
su 500 svarų lėktuvu per
skrido iš Franci jos į Angli
ją.

Worcester, Mass. — Faši
stas katalikų kunigas Cou
ghlin savo kalboj čia pareiš
kė, kad jeigu ne Naujosios 
Dalybos pašalpa bedarbiam, 
tai ir Amerikoj jau būtų bu
vus revoliucija.
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Antrad., Rugpjūčio 4, 1936 Puslapis Trečias

Maksim Maksimovič 
Litvinov

(Minėjimas 60-tinių 
sukaktuvių).

Vienas įžymiausių diplo
matų, vienas aiškiausių 
tarptautinės taikos skelbė
jų, be abejonės, šiais laikais 
yra Maksim Litvinov. Pa
sinaudojant jo 60-ties me
tų sukaktuvių proga, pasi
stengsime plačiau supažin
dint “Laisvės” skaitytojus 
su j° gyvenimu ir darbais.

Kaip ir daugelis bolševi
kų vadų, Litvinovas žymią 
dalį savo gyvenimo pralei
do užsieniuose. Dar 1901 
metais, gyvenant ir dirbant 
Kijeve, jis provokatoriaus 
tapo išduotas caro valdžiai, 
ir pakliuvo kalėjiman. Se
kančiais metais jam, kartu 
su kitais draugais, pavyk
sta įvykdyt drąsų pabėgi
mą iš kalėjimo. Nuo šio lai
ko iki 1918 metų didelę dalį 
savo gyvenimo praleido už
sieniuose, parvažiuodamas 

” Rusijon tiktai trumpiems 
laikotarpiams.

Proletarinė revoli u c i j a 
Rusijoj kilo tuomet, kai d. 
Litvinovas gyveno Londone. 
Tuo jaus jis telegramos pra: 
nešimu buvo paskirtas So
vietų šalies atstovu Brita
nijoj. Bet' britų valdžia ne
pripažino jo įgaliojimų. Ne
gana to, praslinkus kelioms 
dienoms jis net tapo areš
tuotas ir pasodintas kalėji
man, kaipo užstatas už su
areštavimą Anglijos šnipo 
Lockharto Maskvoj. Vėliau, 
(1918 m.) Litvinovas tapo 
paliuosuotas iš kalėjimo ir 
išdeportuotas į Sovietų Są
jungą.

Nuo dabar d. Litvinovas 
pereina darbuotis į Sovietų 
užsienių reikalų komisaria
tą, iškarto kaipo pagelbi- 
ninkas, o vėliau (čičerinui 
susirgus) užėmė vadovau
jamą vietą, kurią garbingai 
laiko iki šiai dienai.

Litvinovas daug kuo ski
riasi nuo kapitalistinių val
stybių diplomatų. Jis yra 
žmogus naujos gadynės, 
naujos visuomenės tvarkos 
atstovas ir gynėjas. Jeigu 
senos tvarkos diplomatams 
liežuvis yra duotas tam, 

’ kad išreikšti dviprasmes 
mintis, paslėpt aiškumą, — 
tai Sovietų diplomatui Lit
vinovui tas liežuvis tarnau
ja išreikšt aiškią, atvirą ir 
nedvejojančią mintį.

Litvinovas nemėgsta ilgų 
šnekų. Jis pajėgia sukon- 
centruot savo mintį ir iš
reikšt suprantamai keliuo
se žodžiuose. Tai yra jo 
ypatingas talentas, jog į mi
nimum žodžių išreikšt mak- 
simum tūrinio.

Del pavyzdžio priminsi
me vieną įvykį nusiginkla
vimo konferencijoj. Kapita
listinių valstybių 
tai nenorėdami 
nuo ginklavimosi, 
pačiu sykiu
svietui parodyt, jog jie yra 
“taiką mylinti” žmonės, pa
rašė ilgą, dviprasmę rezo
liuciją, kuri buvo leista bal
savimui vardošaukiu. Bal
suoti galima buvo “už” ar
ba “prieš”. Kada Litvinovo 
paklausė kaip jis balsuoja, 
tai pastarasis garsiai šūk
terėjo: “Už nusiginklavi
mą — prieš rezoliuciją.” 
Keturiais žodžiais Litvino
vas numaskavo rezoliucijos 
klastingą tūrinį. Publika, 
susirinkusi ant balkono, pa
sileido juoktis ir delnais 
ploti. Konferencijos posėdis 
užsidarė betvarkėj.

Kitas ypatingas įvykis 
buvo ‘Europinėj komisijoj,’ 
kuri buvo sudaryta pagal 
iniciatyvą nabašninko 
Francijos ministerio pirmi
ninko Briando. Tos komisi
jos užduotim buvo studijuot 
būdus kovai su ekonominiu 
krizių. Darbas buvo pada

lintas j keletą komisijėlių. 
Į komisijėlę studijuot' be
darbę, Briand’as prašė Lit-

juoko, linksnjumo, mylėji
mas ir mokėjimas nuošir
džiai pabaikaūt'— štai cha
rakteringos ypatybės di
džiojo Sovietų diplomato.

Bet tuo pačiu sykiu Lit
vinovas yra jausmingas ir 
griežtas. Nors mažiausias 
užgavimas Sovietų šalies iš
šaukia jame pasipiktinimą, 
ir jis bile minutą pasiren
gęs apgint garbę proletari
nės tėvynės. Kas tėmijo 
tarptautinės diplomatijos 
eigą, atsimeną, kaip Litvi
novas nusikreipė šalin nuo 
tūlos valstybės (Urugva
jaus) atstovo, kuomet pas
tarasis pasivelijo sau išeiti 
prieš Sovietus su netaktin-

Įėjimo. Rugpjūčio mėn. 1902 
metais d. Litvinovas, kartu su 
kitais politiniais kaliniais pa-

diploma- 
atsisakyt 
bet tuo 
norėdami

M. LITVINOVAS
vinovo duot savo štabo narį- 
ekspertą tuo klausimu. Lit
vinovas į tai atsakė ^“La
bai apgailestauju, jog nega
liu išpildyt pirmininko pra
šymo. Dalykas tame, kacT 
Sovietų Sąjungoj jau kele
tas metų kaip nėra bedar
bės. Suprantama, jog So
vietų delegacijos štabe nesi
randa nė eksperto klausi
mu, kuris yra svetimas 
liaudies ūkiui mano šalyj.”

Tokiomis ir panašiomis 
pastabomis Litvinovas ne
kartą yra sugadinęs ūpą 
senos tvarkos diplomatams.

Nekartą švaresni bur
žuaziniai diplomatai yra 
pasakę apie L i t v i n o v ą: 
“Galima nesutikti su Litvi- 
novu, galima jam priešintis, 
bet visuomet reikia tatai 
daryt labai atsargiai, nes 
prieš jus stovi nepaprastai 
gudrus priešininkas.”

Drg. Litvinovas savo tvir
tu ir blaivu protu pajėgia 
aiškiai įkainuoti ir apibu
dinti komplikuotus ir pai
nius klausimus, neįsiveliant 
į smulkmenas. Nemyli tuš
čiažodžiauti. Štai kodėl dau
gelis buržuazijos diplomatų 
gerbia jį kaipo nepaprastų 
gabumų žmogų.

Širdingas
linkui draugų, atvirumas, 
meilė linkui gyvenimo viso
se jo formose, gerbimas me
no, supratimas muzikos,

Dar vienas' atsiminimas 
neprošalį busj priminti, tai 
tas, kad d. Litvinovas 1918 
metais gyvendamas Londo
ne kaipo emigrantas, tapo 
areštuotas, pasodintas kalė- 
jiman, o paskui išdeportuo- 
tas kaipo pavojingas as
muo. O 1936 metais sausio 
mėnesį, kuomet jam teko 
būt Londone, kaipo Sovietų 
atstovui, karaliaus Jurgio 
V laidotuvėse, tai išlipus iš 
garlaivio Dover prieplaukoj, 
jis buvo pasveikintas dvi- 
dešimts-vienu kanuolės šū
viu iš Doveriį) tvirtovės.

Litvinovui sukako 60 me
tų amžiaus, 40 metų jo re
voliuciniam veikimui, ir be
veik 20 metų jo diplomati
nei darbuotei 
das, kokio nedaugelis 
ševikų gali atsiekti.

tai rekor-
bol-

Lit-

a.
d. Litvinovas

nt greitųjų pa
dėčių kalbos ir 
gauną darbą

• buhalteris” 
Čia dirbdamas

atsinešimas

Trumpa Biografija.

Maksim (Maksimovič) 
vinov gimė 17 d. liepos, 1876 
m., Bielostokel (Baltstogėj), 
tarnautojo šeirhynoj. Iš jaunų 
dienų jam tekįo sužinot apie 
tai, kad yra ant svieto “poli
tika”: caro policija areštavo 
jo tėvą ir pasodino, kalėjiman, 
kaipo neištikim

1892 metais
išvažiuoja į Klincus, 'Černigo
vo gub., kur a 
ėmęs kursą vo 
knygvedystės,
fabrike ' kaipo 
(knygvedis) 
jis organizuoja politinius- ra
telius, įtraukdamas į juos dar
bininkus ir tąrnautojus kitų 
įmonių; taipgi užmezga ry
šius su kitų rpiestų draugais. 
1899 metais d. Litvinovas per
sikelia į Kijevą, kur greitai su
sisiekia su požeminiu veikimu 
Rusų Social-Djjmokratų Dar
bininkų Partijos ir būna ko
optuotas į jos eiles. 1901 me
tais komitetas tapo išduotas 
provokatoriaus, Visi komiteto 
nariai, tame skaičiuje ir drg. 
Litvinovas pdkliuva kalėji
man. Bet jo revoliucinė ener
gija nesumažėja nė būnant už 
grotų. Kartu su kitais drau
gais Litvinovas rašo lapelius 
ir slapta išleidžia juos iš ka-

kitais politiniais kaliniais 
bėga iš kalėjimo.

Išvažiuoja Šveicarijon, 
stoja dirbti prie partijos 
džiamo laikraščio “I s k r a ”, 
kaipo ekspeditorius ir rūpina
si pristatymu laikraščio į Ru
siją.

1903 metais po skilimui II 
suvažiavime d. Litvinovas iš 
pat pradžių stoja bolševikų 
pusėn ir pagal partijos Cent
ro Komiteto įsakymo grįžta 
Rusijon dirbti nelegalį darbą.

Drg. Litvinovas daro prisi
rengimus ir dalyvauja III par
tijos suvažiavime (1905),, ir 
važiuoja Londonan kaipo de
legatas nuo Rygos komiteto. 
Sugrįžęs iš suvažiavimo, jis 
kartu su Krasinu (buvęs So
vietų ambasadorius Anglijoj) 
ir M. Gorkiu organizuoja pir
mą legalį social-demokrątų 
laikraštį “N o v a j a ž i z p ” 
(“Naujas Gyvenimas”).

1908 metais pagal Rusijos 
slaptos policijos reikalavimą 
Litvinovas būna areštuotas 
Paryžiuj. Tačiaus reikalavimo 
išduot Litvinova Rusijon fran- 
cuzų valdžia visgi neišpildė; 
ji išvarė d. Litvinova į Londo
ną. Čia gyvendamas beveik 
per 10 metų d. Litvinovas tęsė 
savo revoliucinę darbuotę, 
pravesdamas bolševistinę lini
ją tarpe Londono išeivijos. Jis 
nekartą yra dalyvavęs, kaipo 
bolševikų atstovas, tarptauti
niuose socialistų kongresuose.

Su spalių socialistine revo
liucija pasibaigia d. Litvino
vo požeminė darbuotė. Jis 
gauna telegramą, jog Sovietų 
Liaudies Komisarai paskyrę jį 
diplomatiniu atstovu Sovietų 
respublikos Anglijoj. Bet Bri
tanijos valdžia nepripažino d. 
Litvinovo mandato.

Tuojaus po tam jis pakliū
va kalėjiman. Jis tampa areš
tuotas, kaipo užstatas už areš
tą Maskvoj Britanijos šnipo 
Lockharto.

Pabaigoj 1918 metų d. Lit
vinovas tapo paliuosuotas iš 
kalėjimo. Jis išvažiavo Mas
kvon ir stojo dirbti užsienio 
reikalų ministerijoj.

Drg. Litvinovas siunčiamas 
Švedijon (Stockholman), iš 
kur jis visoms šalims daro tai
kos pasiūlymą. Atsakymui į 
tą, Švedijos valdžia išvaro jį 
lauk iš savo teritorijos.

Litvinovas grįžta Maskvon.
Darbuodamasis užsienių 

reikalų komisariate išpradžių 
kaipo komisariato narys, o 
nuo 1930 metų, kaipo vado
vaujamas asmuo, Litvinovas 
iškilo į figūrą tarptautinės 
reikšmės. V. R-tis.

Hudson, Mass

čia 
lei-

nas.
Reikia neužmiršti ir mūsų 

draugių farmerkų, sudburie- 
čių. Jos visuomet aukauja 
darbininkiškiem parengimam, 
taip ir šiam spaudos piknikui 
M. Aleksandrienė aukavo 3 
sūrius ir agurkų, S. Sabanskie- 
nė — didelį bliūdą varškės.

Visiems, kurie prisidėjot su 
d.arbn ir aukomis tariam šir- 
dingiausį ačių.

Liepos 18 d. įvyko spaudos 
metinio pikniko atskaitai su
vesti mitingas. Peržiūrėjus 
Įplaukas ir išlaidas, pasirodė, 
kad šiemetinis piknikas buvo 
daug pelningesnis už visus ki
tus buvusius. Atlikus visus 
reikalus, buvo paskirstyta vi
soms darbininkų įstaigoms po 
gerą dalį, o daugiausia gavo 
dienraštis “ Laisvė”.

Mūsų draugės moterys vi
suomet svečius priima, taip ir 
šį syk pikniko komisija buvo 
gerai priimta ir pavaišinta 
pietumis. Reikia tarti padėkos 
žodį draugėms M. Kazlauskie
nei ir V. Grigienei už pasi
darbavimą, taip pat dd. Sta
siam, biznieriam iš Cam
bridge, už alutį.

J. Grigas.

baigsis, artima ateitis paro
dys. Veisiejiškjs.

i

as- Reumatizmas Sulaikomas

Wilkes-Barre, Pa
Iš Bedarbių Padėties

Jau dvi savaitės, kaip be
darbiai palikti badant 
valstijoje. Tokių yra 
600,000 ir

šioje 
virš 

pakol kas nė
ra nieko nuveikta kas link at
gavimo nors tos buvusios pa
šalpos.

Harrisburge yra vedama 
kova už atgavimą pašalpos, 
bet seimelyje sėdinti politi
kieriai, kuriem yra visko pil
na ir nežino, kas yra badavi
mas, nesusitaria tarp savęs 
del paskyrimo pinigų bedar
biams ir laiko juos didžiau
siam varge.

Pats gubernatorius Earl ne
sirodo, palikęs savo vietoj pa- 
gelbininką Kennedy, o šis tei
sinasi, kad jis neturįs galios 
ką nors veikt šiame taip svar-

vi r-

i 
biame klausime. Ir taip visi 
jie sutartinai marina bedar
bius badu.

Vien tik Luzerne apskrity
je palikta badaut 51,000
menų, kurių likimas yra ap
gailėtinas.

Čia miesto ir apskričio 
sininkai pasisakė per vietinę
spaudą, kad viskas, ką jie tu
ri mieste bedarbiams, tai 60,- 
000 svarų- kenuotos mėsos, bet 
ir tą laiko paslėpę, niekam 
neparodė.

Nors iš šios apylinkės ran
dasi geras skaičius bedarbių 
Harrisburge, bet, mano ma
nymu, ten jųjų permažai ran
dasi. Iš tos 51,000 bedarbių 
armijos turėtų būt nors 15,- 
000, o likusieji turėtų čia ant 
vietos daugiau kovot už savo 
gyvybės palaikymą. Bet šie 
bedarbiai laukia, kad jiems 
Workers Alliance vadai arba 
partijos draugai iškovotų, o 
patys bedarbiai tuomi ne ga
na rūpinasi. Kuomi tas viskas

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
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 vadinai 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
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)

VI

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdan automobiliua veatuvžia, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS) 

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės J' Dr. Zins gydymui Krau-t 
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- J.“
HO East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

PIKNIKAS
Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuvių Organizacijos

Naudai Dienraščio

'Į si

Meksikos Miestas buvo be šviesų per dvi paras, kai 
sustreikavo elektros kompanijos darbininkai. Paveiks
las parodo streikierių mitingą. Jie laimėjo streiką.

i?

K

Liepos 4-tą d. spaudos me
tinis piknikas praūžė, kaipo 
didžiausia iškilmė. Vieni jo 
lau^ė laimėt dovanų, kiti — 
pasimatyt su draugais ir gi
minėmis. Ir tas viskas išsipil
dė. Mūsų draugai kitų kolo
nijų korespondentai, taip pat 
ir bostonietis reporteris viską 
aprašė labai puikiai, trumpai 
ir sklandžiai. Tik aplenkė po
rą labai svambių dalykėlių, ži
noma, tas pasitaiko ne su blo
gais norais.

Nepaminėta pasiliko dirbu
sieji virtuvėj, daugiausia 
draugai ir draugės hudsonie- 
čiai. Virtuvėj buvo sunkiausias 
ir karščiausias darbas ir dau
giausia įplaukų davė.

Antras dalykas, tai draugas 
A. Taraška su žmona visą die
ną išdirbo, priimdami pinigus 
už tikietėlius, jie irgi nebuvo 
paminėti, šie abu dalykėliai 
buvo labai svarbu prisimint.

čia paduodu vardus visų 
hudsoniečių, kurie dirbo 
spaudos piknike:

S. Vadvilayičienė, J. Ku- 
kauskienė, 'Z. Grigienė,- Berta 
Norkūnas, N. Grigiūtė, P. Va- 
dvilavičiutė, J. Kukauskas, A. 
Šaulinskas, J. šaškauskas, J. 
Šidlauskas, P. Vaitiekūnas, K. 
Urbonas, T. Arlauskas, K. Gri
gas, S. Jankauskas, R. IZUlo-

■A--
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1936 1U 1936

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

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

PRADŽIA 10 VAL. RYTE s----------------------------------
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center. Im
kite Union busą (žalias), kuris jus nuveš iki Vaux Hall Rd. Išlipkite 
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”. Automobiliais 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus parkas.
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Puslapis Ketvirtas Antrad., Rugpjūčio 4, 1936

Iš Pasikalbėjimo Su Kunigu

pradžią 
abelnuose 
, žmonių 
kito, apie

Dieną pirmiau buvau pa
kviestas į baliuką—krikšty
nas. Tuo pat sykiu man pa
sakė, kad čia bus ir kunigas, 
tai šeimininkė prašė/ kad 
rreužimčiau ką labai priešingo 
su juo ginčytis. Gerai, sakau, 
aš pataikysiu.

Na, jau ir ta besieda: du 
biznieriai, daktaras, jų mote
rys, probaščius ir keletas mūs 
paprastųjų—visi giminės, ap
art kunigo. Susėdus aplink 
stalą, kunigas perveda akimis 
per visus ir sako: “Tu man 
taip ir pasitaikyk, venam gale 
stalo didelis diktas vyras ir 
kitam; tartum visų valdonai.” 
Tai buvo pats probaščius ir 
storas biznierius. Tas kunigo 
pareiškimas, davė 
bendrai kalbai 
klausimuose: apie 
skirtumus vieno nuo 
jų atliekamus darbus, jiems 
užmokestis, pelnus, teisingu
mą ir panašiai.

Kad tikrosios teisybės ka
pitalizmo surėdyme nėra ir 
negal būti, tai pripažino ir šis 
kunigas. Dar daugiau: “Jūs 
teisingos valdžios turėti nega
lite, nes kapitalas jas nuper
ka ir kontroliuoja”—kunigas 
sakė. Ant to iš mūsų vienas 
pareiškė: “Taip, tikrą tiesą 
probaščius pasakė. Ir aš tvir
tai įsitikinęs, kad tikroji teisy
bė tik tada galės užviešpatau
ti, kada pinigus nors kokiu 
būdu bus galima panaikinti. 
Tada negalės būt, kaip šian
dien, kad mažytis nuošimtis 
žmonių, kurie nedirba jokio 
darbo, turi neapsakomus tur
tus, o milionai dirbančiųjų ne
turi nieko—apart skurdo ir 
alkio.” ' "

Kunigas nors pripažino, jog 
kapitalas užstojęs teisybei ke
lią, tačiau apie pinigų panai
kinimą, bei del to lygybės gy
venimo, štai kaip nupasakojo:

“žinoma, pinigai tik meta
las, jų niekas nevalgo, be jų 
žmonija galėtų gyventi. Bet 
jie reguliuoja daiktų vertybę,'ninku klasės žmonės! Netikė-

be kurių negalima gyventi, 
nustato darbą ir už jį per pi
nigą atlyginimą. Nesvarbu, 
ar per metalinį pinigą ar per 
kitokį daiktą tą atliksi, kad ir 
žirniais išskaitliuosi. O jei vi
siškai panaikinti tą reguliaci
ją, reiškia panaikinti visokią 
privatinę nuosavybę, tai reikė
tų grįžti į primityvių žmonių 
gadynės gyvenimą, kurie ne
suprato apie jokias regulia
cijas, jokią teisybę. Taigi to 
padaryti negalima.”

Paskui kunigas paleido bur
ną prieš komunizmą. Girdi, 
“Komunistai giriasi, kad jie 
įvykdins lygybės gyvenimą vi
sam pasaulyje. Bet matom, 
kad jie negali to padaryti nei 
savo valdomoj Rusijoj (SSR 
S). O, tai labai gražus obal- 
sis’lygybė! Kurioj tik ir gali
ma būtų tikroji meilė artimo! 
Bet ką geri norai reiškia, kad 
tikslas nepasiekiamas—lygybė 
negalimas daiktas. O negali
mas todėl, kad čia nelygu”— 
pirštu parodė į savo smege
ninę.

Jisai čia priminė, kad da
bar Rusijoj mokama algos ne 
komunistiniai, bet pagal dar
bo atlikimą ir smegenų gabu
mus. Dar jis sakė: “Gali jie 
kiek pašturmuoti ir komunis
tiniai—kad ir iki 50 metų, bet 
gabieji, galingieji, apeis silp
nuosius ir vieni vėl turtės, kiti 
biednės.”

Pagalinus nupasakojo visai 
kunigiškai, girdi: “Jau jeigu 
žmonija kada ir išsivystys ligi 
pilnos lygybės gyvenimo, tai 
jau prisiartins ir pabaiga svie
to. žmonės tada gyvens ro
jišku gyvenimu.”

Man teko ten būti trumpai, 
tik iki papietavom, nes mane 
pašaukė važiuoti į mūsų pik
niką. Jei ne tas, gal būčiau 
gavęs progą Liek atremti ku
nigo nukrypimus nuo tiesos 
politikoj, bei šį tą pasikalbėti 
apie religiją.

Tikintieji, bei šiaip darbi- 

kite tokiems ir panašiems ku
nigų pasakojimams. Nes tai 
kapitalizmo palaikytojų tiks
lūs klaidinimai, tramdymai, 
idant nors kiek ant ilgiau nu
tęsti šią nelemtą išnaudojimo 
sistemą, del kapitalistų ir savo 
gerbūvio. Kaip ištikro yra ir 
galės būti, čia duodu keletą 
nors paviršutinių paaiškinimų.

Lygybe Galima ir Būtina

Po pilnam panaikinimui pri
vatinės nuosavybės, joki pini
gai nebus reikalingi, nes vis
kas bus visų, nereikės nieko 
pirkti nei parduoti. Tuomi bus 
padaryta ne ' regresas, kaip 
minėtas kunigas sakė, bet toks 
progresas, kad pasaulio istori
joj nebus buvę tam lygaus. 
Visokios reguliacijos, kokių 
reikės lygybės dalyboje, bus 
vedama knygose—žinoma, su 
pagelba telefonų, telegramų ir 
kitokių oro jėgų.

Kiekvienas asmuo nustatyto 
tam tikro amžiaus, galintis 
dirbti, privalo atlikti jam tin
kamą naudingą darbą, fiziniai 
ar protiniai, principu “kas ne
dirba, tas nevalgo.”

Ant klausimo nelygaus pro
to gabumų, kad del to galėtų 
būt pervarta nuo komunistinės 
vėl į privatiškos nuosavybės 
sistemą, tai tik vaikiška kalba. 
Juk to paties kunigo pasaky
ta, jog tikroji teisybė, meilė 
artimo, tik lygybės surėdyme 
galėtų būti. Na, ir visuomenė

Brooktondale, N. Y
Šios apielinkės ūkininkai 

šiandien (liepos 24 d.) šau
kia “ekstra, ekstra!” nes į 
penkias savaites nupuolė pir
mas lietus. Niekas negali ap
rašyti, su kokiu džiaugsmu 
ūkininkai pasitiko šį lietų. 
Laukėme penkias ištisas sa
vaites. Avižos buvo pusiau pa
geltę, ankstyvi žirniai visai iš
džiūvo, pusė daržovių visai iš
nyko, ankstyvos bulvės nuvy
to ir nežinia, ar šis lietus kiek 
gelbės, ar ne. Vėlybos bulvės

kur

tą pasiekus, mylėdami viens 
kitą, mylės ir tą surėdymą ar
gi, leistų kam nors jį griauti? 
Kas gi norės grįžti į buvusio 
kapitalizmo bjaurumus,
karai, fašizmo žvėriškas tero
ras, vargai ir beviltingumas ? 
Visi džiaugsis visą tai prašali
nę, džiaugsis ir proto gabieji, 
kad jie savo gabumais neš 
naudą visuomenei, už ką gaus 
kreditus ir augštas pagarbas. 
Šiandien mokslo gabumai ka
pitalistų nuperkama, kas vi
suomenei neša blėdį.

Sovietų Sąjungoje dar nėra 
pilnos lygybės, bet prie to ei
nama milžiniškais žingsniais 
ir trumpu laiku tas bus išvys
tyta. Ta didžiausia šalis pa
saulyje, karų ir kontr-revoliu- 
cijos buvo išgriauta. Ir į tokį 
trumpą laiką, nuo Spalių revo
liucijos, buvo komunistų atbu- 
davota ir padaryta galingiau
sia apsigynime, jog imperia
lizmui neliko vilties ją kada 

Del pabaigos svieto, kaip 
kunigas minėjo, tai pabaiga 
gali įvykti by kada, jei mūsų 
žemė, bėgdama erdvėse, su
sidurtų su kita tokia piarieta 
ar žvaigžde ir susitrėkštų. O. 
jei to nebus, tai žemė muš ir 
kas ant jos yra, galės nešioti 
dar šimtus tūkstančių metų. Ir 
žmonija gyvens žemiškam, be- 
klašinės visuomenės rojuj.

A. Arbačiauskas.

dar kiek žaliuoja, bet labai 
suvytę. Geriausia laikosi ker
nai, o šiaip visi kiti javai'la
bai nukentėjo ir nežinia, ar 
gausime trečią dalį derliaus, 
ar ne.

Jau manėme, kad šiemet 
reikės badui į akis žiūrėti. Tai 
baisi sausra buvo ir kelias die
nas turėjome didelių karščių. 
Ganyklos išdegė visai ir gyvu
lius turime šerti jau kelinta 
savaitė. Tai blogesnė sausra, 
negu 1934 metais—tada biskį 

palydavo kas dvi savaitės.
Jaučiamės laimingesni su

laukę nors kiek lietaus ir jei
gu gausime jo daugiau, mažu 
galėsime verstis be pagelbos.

W. G. Lasky.

EASTON, PA
“Laisvės” num. 178-me, uz 

liepos 30 d., žinia paimta iš 
kapitalistų laikraščių skamba: 
“Harrisburg, Pa.—2,000 be
darbių maršuotojų sukėlė au
dringą dviejų valandų demon
straciją Pennsylvanijos valsti
jos seimo rūme, ypač senate, 
reikalaudami paskirt $100,- 
000,000 pašalpoms iki naujų 
metų. Per tą bedarbių šturmą 
visai buvo priversti sustabdyt 
savo šnekas republikonai se
natoriai, kurie visokiais mo- 
nais stengiasi išsisukt nuo bal
savimo už reikalaujamas pa
šalpas”.

Labai apgailėtinas dalykas, 
kad “Laisvė” neturi savo ko
respondento, kuris galėtų tik
rai aprašyti įvykius.

Alkanieji maršuotojai yra 
organizuoti, demonstruoja po 
vadovybe Darbininkų Susivie
nijimo (W. A.). Ir ne dvi va- 
landi demonstravo, bet jie de
monstruoja nuo 20 d. liepos. 
Man teko demonstruoti su 
jais senato rūmų galerijose 27 
liepos nuo vai. vak<y*o iki 1 
vai. po pusiaunakčio, kol bu
vo senato posėdžiai-bandymai 
visokiais monais išsisukinėti.

Senato rūmų galerija yra 
visados perpildyta alkanais 
maršuotojais ir neapleidžiama” 
nei vieną valandą dieną nei 
naktį, kad neužrakintų. Taip
gi visi laiptai ir įėjimai valsti
jos namo pristoti alkanų mar
šuotojų eilėmis. Kas dieną pri- 
būna nauji ir pakeičia nuvar
gusius per savaitę.

Didžiausios maršuotojų ei
lės randasi iš Pittsburgh ir 
Philadelphia, Pa., įvairių tau
tų, nemažai ir lietuvių.

šias žinias rašant, Eastono 
miestelio gaspadorius šaukia 
kanselmanų posėdį ir visas 
pašelpos draugijas į pagalbą, 

norėdamas laikinai sustabdyti 
šitą judėjimą, nes jau dvi sa
vaitės, kaip esantieji ant pa
šalpos negauna nieko. O vie
tinis ‘Easton Express” pliekia 
didžiausias špaltas, kaip N. J. 
valstija gerai sutvarkius, pa
likdama pašalpą ant miestų 
valdybų ir apskričių. Bet Eas- 
tono, taip ir visos Pennsylva- 
nijos badaują bedarbiai nepa
siduos visokiems monams.

S. Meison.
Red. Pastaba: Reikia sutikti 
su d. S. M., kad apgailėtina, 
jog neturime savo korespon
dento, bet pasiųst į visas svar
bių kovų vietas neišgalima. 
Kaip bedarbiai, taip visose ki
tose kovose dalyvaujanti dar
bininkai patys turėtų aprašyti 
savo kovas. Jie tą galėtų pa
daryt, jei tik pagalvotų ir pa
matytų, kaip svarbu yra ap
rašymas kaip toms kovoms, 
taip ir laikraščiui.

BRIDGEWATER, MASS
Liepos 26 d. čia civiliai ap

sivedė Genovaitė IZmuidinavi- 
čiutė su John Shalgenevičiu. 
Genovaitė yra duktė Vincento 
ir Jadvygos Zmuidinavičių. 
Draugai Zmuidinavičiai yra 
seni Bridgewaterio gyvento
jai, darbininkų klasės žmonės, 
karštai moraliai ir materialiai 
remia visas darbininkų klasės 
vedamas kovas. Tokioje dva
sioje yra išauklėta ir Genovai
tė, kuri dabar apsivedė. Linki
me jai linksmo šeimyniško 
gyvenimo. Papilietis.

New York. — Dešinieji 
Amerikos socialistai, prisi
dėdami prie Amerikos Dar
bo Partijos, nustato savo 
kandidato į prezidentus. Jie 
rems Rooseveltą.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

BERN. J. SHAWK0N1S
(ASAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ,ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

’’Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
P 'B B

W ilkes-Barre-Scranton
a

PHILADF.LPHIJŪS DIDYSIS PIKNIKAS
B

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas 
Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
Dainuos Aido Choro mišrus sekstetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 

Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August

Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus I

Rugsėjo 6 September
PuiKi muzikale programa, kurią išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyn©; 
Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugi au dailės ir sporto kavalkų
/

Nauja, Nepaprastai Graži Vieta
Puikus ežeras, maudynes, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis T

Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai

ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.

Puiki proga jaunimui pasilinksminti.
kaipo patogiausia

Vieta visiem gerai žinoma 
piknikam:

Alcyon Park, Pitman, N.J
Tuojau įsigykite įžangos bilietuku s ir naudokitės dovanomis.

VALLEY VIEW PARK INKERMAN, PA. $300 DOVANOMIS PIRMA DOVANA $100

DRG. D. M. SOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ Šokiams Grieš Gera Orkestrą
43
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PARAŠIUTISTES
k ėjo panašių mokesčių į cen-' 
trą, bet anų nesuspendavo.

Dabar daugelis žmonių, ku
rie nesutinka su Williams’o 
vadovybe, stato klausimą: ar 
verta registruotis į naują lo
kalų 1616? Kiti visai atsisa
ko registruotis į naują lokalų 
ir kalba net apie palaikymą 
atskiro lokalo.

Draugai darbininkai! Turiu 
pasakyt, kad kaip vienų, taip 
ir kitų manymas yra klaidin
gas! Mes visi su tuo sutiksime, 
kad darbininkai, jeigu nori 
iškovot sau geresnes sąlygas 
(o kas gi nenori geresnių są
lygų ir daugiau mokesties), 
turi prigulėt į vieną didelę 
uniją. Be unijos gyvenimo lyg- 
malos nepakelsi.

Susiorganizavęs atskirą lo
kalų irgi nedaug ką galėsi 
atsiekt. Ir kuomet Patersone 
taip liko sudaužyta šilko pra
monė, tai atskirai vienam lo- 
kalui kova neįmanoma, kuo
met tos pačios industrijos ki
tų amatų lokalai nerems.

Dar toliau. Kokis gi darbi
ninkų dabar yra kelias? Dar
bininkų kelias dabar yra suda
ryt bendras frontas, kad nu
galėt savo išnaudotojus. O bū
dami organizacijos lauko pu
sėj visai kovot negalėsime. Ir 
atsiskyręs vienas daugiau ar 
mažiau radikalis elementas 
bus išskirtas nuo plačiųjų 
masių ir bus tuo barjeru, ku
ris darbininkus padalinęs lai
kys. O kaip viršui minėjau, 
pasidalinę darbininkai nieko 
negali laimėt.

Todėl mes sakome: draugai, 
darbininkai, mes turime regis
truotis į Lokalų 1616 delei 
savo pačių labo, nepaisant, 
kaip mes žiūrime į Williams’o 
ir jo palaikytojų vadovybę.

Prieg tam įvyks UTW na- 
cionalė konvencija ateinantį 
rudenį, todėl mes pačioje 
konvencijoje galėsime faituo- 
tis už savo teises. Gi būdami 
už UTW ribų negalėsime 
vot už savo demokratines 
sės.

Todėl visi, kaip vienas, 
kime į uniją UTW 
1616.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y
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w t • '43F
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J. Bimba.

klau-
PRANEŠIMAI E KITUR

S.

Lietuvių

Paterson, N. J

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

taikytis prie visų pa
žinomu. Bet vėliau už- 
gaspadbriaut savotiš- 
kadangi lokalas 1716

d. įvyks 
Bus kal-

ko- 
tei-

Susitverč Šilko Audėjų UTW 
Naujas Lokalas 1616, Po Va-

vkada 
prieš 
Kiek 

laivo,
NAMŲ ANTRAŠAS:

6502 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

Telefonas Juniper 5-6776

liečiu, liekasi apleisti 1 
Valstijas ir vėl legališkai 
vykti.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

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

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.

sto- 
lokala v

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbirpo.
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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15 c
Prielankus* Patarnavimas

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

Nuo mokyklos laikų aš domėjausi 
sportu, kumštynėmis ir kitomis jo šako
mis. Eidavau į rungtynes, “sirgau” ir 
švilpiau, kada teisėjai neteisingai kitiems 
atiduodavo pergalę. Bet apie parašiutiz
mą nieko nežinojau...

Vasarą, 1933 metais, telefonu mane 
pašaukė pažįstamasis į Tušino orlaivių 
lauka, netoli Maskvos.

Mačiau guli ant žemės nepermerkia
muose krepšiuose pundeliai. Tai — pa
rašiutai. Pakilo orlaivis. Visa tai buvo 
nauja. Tėmijau. Ir štai:

—Vienas iš orlaivio iššoko!
Žiūriu, kabo ant virvių žmogus, o virš 

jo baltas didelis gaubtuvas. Parašiutų 
mokyklos vadas drg. Maškovski tarė:

—Dabar mergina važiuos orlaiviu ir 
šoks. Ji jau antru kartu šoks su para
šiutu.

Tįri buvo Tania Nefedova. Žiūrėjau į 
ją labai atydžiai. Kada vyrai karo mun- 
dieruose šoka; tai dar šis-tas, o čia— 
mergina.

—Nefedova! — davė komandą.
—Apsirengti? — smagiai klausė ji pa

šokus.

Visą laiką žiūrėjau į orlaivį ir save 
persistačiau jos vietoj. Štai ji išlipo ant 
orlaivio sparno, šoko ir atidarė parašiu
tą. Ir tada man atėjo mintis, kad rei
kia mokytis už parašiutistę.

Kiekvieną dieną vykau į orlaivių lau
ką. Ten organizavosi nedidelis parašiu- 
tistų aktyvas. Aš paskui Moškovskį 
vaikštinėjau ar prašiau leisti man šokti. 
Jis įsitikino,, kad ištikro noriu būti pa- 
rašiutiste ir padarė kvotimą. Ant galo 
jis sutiko:

—Gerai-, pereikite medicinos egzami
navimą. Bėgte skubinau prie medicinos 
punkto. Širdis sveika, daktaras surado 
tinkama būti parašiutistę, išdavė liūdy- 
mą. Nunešiau jį į parašiutistų mokyk
lą. Ten pareiškė:

—Na, gerai, šoksite 27 dieną liepos.
Rytą, 27 d. liepos, buvau labai 

dus. Oras buvo pusėtinai geras, 
laivių lauką važiavau autobusu, 
pamačiau lauką ir orlaivius, tai 
pradėjo tankiai plakti.

—Ar šiandien galėsiu šokti? — 
siau mokyklos viršininko.

—Ne. Šiandien negalima, išandien 
aš turiu prelekciją, o ir vėjas perdidelis.

Už dviejų dienų tas patsai. Man at
rodė, kad tiksliai vilkina. Nerimavau. 
Rugpjūčio 3 dieną vėl buvau orlaivių lau
ke ir veik jau neturėjau vilties, kad leis 
šokti. Kelyje autobusas sugedo. Bėgau 
per orlaivių lauką ir masčiau: “Para
šiutų neliko, štai nelaimė.”

Saulė artinosi prie nusileidimo. Aplin
kui mane grupė žmonių. Pirmą šokimą 
su parašiutu atliksiu. Jokios baimės ne
jaučiau. Pulsas mušė tankiau, bet tai iš 
džiaugsmo. Pagaliau prileido! Visi į 
mane žiūri. Aš mąstau: “Gerai, aš jums 
parodysiu, kaip mergina šoka žemyn.”

suju- 
Į or- 
Kada 
širdis

Atsisėdau į orlaivį. Dar kartą mane 
persergėjo:

—Jeigu išlipus ant orlaivio sparno blo
gai jausi, būsi nerami ir neturėsi pasiti
kėjimo.—tai jokiame atsitikime nešok! 
Lysk algai į orlaivį.

Orlaivis pakilo, žiūrėjau į žemę ir gal
vojau: “į orą neša orlaivis, nusileisiu pa
ti viena.” Išlipau ant orlaivio sparno. 
Atsisėdau. Vėjas ne tokis didelis, kaip 
įsivaizdinau. Kada orlaivis sulaiko ku
rą, tai galima ramiai sėdėti ir kalbėtis. 
Įdėjau ranką į parašiuto kilpą, atleidau 
kairią ranką, pasidaviau kaire pečia ir 
nuo sparno nušokau. Atrodė, kad kaip 
tik ranką atleidau, tai vėjas mane nu
stūmė.

Pirmas jausmas, kad oras yra daug 
tirštesnis ir galingesnis, kaip tą įsivaiz
dinau. Maniau, kad pulsiu į kokią tuštu
mą, o čia nejauti greito puolimo, tuo- 
jaus patraukiau parašiuto grindį dešine 
ranka, kuri j kilpą iškalno įdėta, para
šiutas išsiskleidė, virvės įsitempė ir ka
bai ore.

Pažvelgiau į viršų—margas, aiškus 
gaubtuvas. Jaučiausi labai ramiai. Jo
kio nusiminimo. Iškarto girdėjosi orlai
vio motoro kriokimas, paskui šokau, o 
dabar—viskas ramu. Apsižvalgiau. Ma
tau orlaivį. Pasidarė smagu ir jaučiau 
pasitenkinimą, kad šokau, kad nepasibi
jojau. Visai nėra taip baisu, kaip apie 
'tai kalba. Priešingai—labai gerai. Jau
ti kokį tai savęs pasitenkinimą.

Parvažiavau namo. Mūsiškiai miego
jo. Ryte saviškiams pasaukiau apie tai. 
Kilo sąjūdis. Pasižadėjau, kad daugiau 
neisiu šokti su parašiutu. O pati tik ir 
galvojau, kaip čia greičiausiame laike 
vėl šokti.

Sekančią dieną ir vėl išvažiavau į or
laivių lauką. Ir paskui taip kiekvieną 
dieną, jeigu tik buvo geras oras, tai bu
vau orlaivių lauke. Į 15 dienų aš pen
kis kartus šokau su parašiutu.

Pradėjo kalbėti, kad aš turiu mokintis 
už parašiutų mokytoją.’ Pradėjau lavin
tis. Pradėjau galvoti apie užvilktus šo
kimus. (Užvilktas šokimas yra tas, ka
da parašiutistas puola su uždaru para
šiutu ir tik apie 500 pėdų augštumoje 
arba kiek augščiau jį atidaro.— Vert.) 
Traukė puolimas su uždaru parašiutu. 
Ir norėjosi jo ir bijojau. Visų draugų 
klausinėjau:—kaip jūs puolate su užda
ru parašiutu? Atsakymai buvo įvairūs. 
Nežinojau, kuriem tikėti.

Vasarą pasikviečiau į orlaivių lauką 
savo tėvą. Jis vaikštinėjo aplinkui ir 
nerimavo.

—Tu ką, ar šoksi?
—Taip, šiandien turėsiu užvilktą šo

kimą.
Gavau įsakymą, kad neilgiau kristi už

daru parašiutu, kaip aštuonias sekun
das. Aš skaitau iki aštuonių, su mažais 
pertraukimais. Kiti į tą pat laiką skai
to iki 16. Reikia įsipratinti išanksto 
žiūrint į laikrodėlį.

(Bus daugiau)

įvažiavimą, bet tai yra gali
mas daiktas. Jeigu ateivis 
peržiūrės senus rekordus/ ar
ba pabandys atsiminti smulk
meniškas informacijas apie tai, 
kas darėsi šitoje šalyje, 
atvažiavo, ar jis atvyko 
arbo po kokiai šventei, 
dienų jis praleido ant
apie kokį, laiką išvažiavo iš 
Europos ir panašias reikalin
gas informacijas. Tad turint 
omenyje tą viską, galima per
žiūrėti to laiko atvažiavūsių 
laivų surašąs, ir daugumoje 
atsitikimų galima rasti laivo 
vardą, ant kurio ateivis atva
žiavo. Bet jeigu tas negalima, 
arba jeigu ateivis įvažiavo ne- 
legališkai prieš birželio 3 d., 
1921 m., įstatymas pavėlina 
jam užsiregistruoti ir pagal 
šito užsiregistravimo jis gali 
gauti reikalingą atvažiavimo 
certifikatą. Užmokestis tokio 
užsiregistravimo yra $10.

Gali užsiregistruoti kiekvie
nas ateivis, kuris atvyko į 
Suv. Valstijas prieš birželio 
3 d., 1921 m., kad nors jis ne- 
legališkai įvažiavo, jeigu jis 
tik per visą laiką gyveno Suv. 
Valstijose nuo tokio įvažiavi
mo, ir jeigu jis yra geros mo
rališkos ypatybės žmogus ir 
negali papulti po išdeportavi- 
mo įstatymu. Jeigu ateivis 
įvažiavo į Suv. Valstijas nele- 
gališkai po birželio 3 d., 1921 
m., tai jau nieko negalima da
ryti. Jeigu atvažiavo po bir
želio 3 d., 1921 m., bet prieš 
liepos 1 d., 1924 m., jis negali 
legalizuoti jo rezidenciją ir 
tapti piliečiu, bet jį negalima 
išdeportuoti. Užmanymai pa
vėlinti šitai grupei ateivių už
siregistruoti, kad jie galėtų 
tapti piliečiais, jeigu nori, jau 
pasiūlyti Kongresui, ir tikima, 
kad greičiaus ar vėliaus Kon
gresas duos teisę užsiregis
truoti šitai grupei.

Jeigu ateivis atvyko į Suv. 
Valstijas nėlegališkai po lie
pos J d., 1924 m., netik jis ne
gali tapti piliečiu, bet jį gali
ma dar išdeportuoti už nele- 
gališką įvažiavimą. Tokiam 
ateiviui legalizuoti jo reziden
ciją, kad jis galėtų tapti pi-

Suv. 
. at-

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre ir Apylinkes 

Žiniai.
Rugpjūčio (August) 7-tą 

labai svarbus susirinkimas,
bama apie balsavimus-rinkimus pre
zidento ir j kitas valdvietes. Čia lie
tuviams bus išaiškinta, kokios lini
joj laikytis laike šių balsavimų. To
dėl kviečiame visus dalyvauti. Pra
kalbos bus Darbininkų Centre. Pra
džia 7-tą vai. vakaro. . (181-182)

MONTELLO, MASS.
Montello’s Bendro Fronto Konfe

rencija įvyks penktadienį 7 d. rugpj. 
7 vai. vakare, Liet. Taut. Namo sve
tainėje. Visi atstovai malonėkite da- 
lyvaut, nes šis posėdisTbus vienas iš 
svarbiausių. — S. Baronas.

(180-182)

Nemokėjimas Anglų Kalbos ir Nepatvirtinimas 
Legališko Įvažiavimo

Yra labai daug ateivių Suv. amžį pasiekė? “TAIP”. Mes 
nori tapti manydavome, kad senesni 

bet dėl žmonės buvo per seni imtis už 
mokslo, bet visoki moksliški 
tyrinėjimai aiškiai visiems pa
rodė, kad žmogus niekad nėra 
per senas imtis už mokslo, ir 
kad kartais viduramžinis žmo
gus ir senesni žmonės geriaus 
mokinasi, negu jaunieji. Iš
mokti naują kalbą visuomet 
yra sunku, bet mažai žmonių, 
kurie rimtai stojo prie darbo 
išmokti anglų kalbą, neįsten
gė tą daryti.

Anglų kalba yra mokinama 
didesnių miestų ir net mažes
nių viešęse mokyklose, ir žmo
nės gali ta proga naudotis už 
dyką. Beveik kiekvienoje va
karinėje mokykloje randame 
vyrų ir moterų 60 metų ir 
senesnių, kurie imasi už mok
slo ir kurie labai pasekmingai 
išlaiko, jų pilietystės kvotimus; 
Tik reikia drąsos pradėti ir 
sistematiškai • prisilaikyti ’, prie 
to. ' Kad nors yra svarbu vi-

Valstijose, kurie 
Amerikos piliečiais, 
kokios nors priežasties jie su
laikyti nuo to. Dvi pa
prasčiausios priežastys yra: 
nemokėjimas kalbėti angliš
kai ir negalėjimas patvirtinti 
legališką jų įvažiavimą.

Natūralizacijos’ įstatymas 
aprūpina, kad ateivis negali 
tapti piliečiu, jeigu -jis nekal
ba angliškai. Daugumas iš tų 
buvo viduramžio žmonės. Tie 
žmonės manė, kad jie buvo 
per seni ką naujo išmokti.

Anglų kalbos vartojimas 
yra labai svarbiu dalyku. Ne
tik del to, kad Amerikos pi- 
lietystė reikalauja žinojimo 
anglų kalbos, bet tas pagel
bės ateiviui gauti geresnį dar
bą, uždirbti daugiaus pinigų, 
jis geriaus supras viską šitoje 
šalyje, jis galės dalyvauti jo 
apielinkės viešuose reikaluose.

Ar ateivis gali išmokti ang
lų kalbą, jeigu jis Mau vidur-

siems mokėti skaityti ir rašyti 
angliškai, bet natūralizacijos 
įstatymas tik reikalauja, kad 
aplikantas galėtų kalbėti an-, 
gliškai.

Kitas dalykas, kuris sulai
ko daug žmonių nuo pilietys- 
tės, tai yra negalėjimas pa
tvirtinti legališką įvažiavimą.

Jeigu ateivis atvyko į Suv. 
Valstijas po birželio x 29 d., 
1906 m., jis turi gauti atvažia
vimo certifikatą pirm, negu 
gali naturalizuotis. Kad gauti 
certifikatą, jis turi parodyti, 
kada ir kur jis atvyko. Kan
tais ateivis užmiršo laivo var
dą, ant kurio atvyko, arba ne
pamena dieną, kada atvažia
vo ir į kurį uostą atvyko. Ypa
tingai jeigu jis mažas buvo at
vežtas į šitą šalį, tai jis tų vi
sų faktų negali atsiminti. Ne- 
kuriuose atsitikimuose žmo
gaus vardas visai netyčiomis 
neužrašytas laivo surašė, arba 
pavardė iškraipyta taip, kad 
negalima patikrinti jo įvažia
vimą, kad nors, ir atvažiavimo 
diena teisingai paduota. ’
'Nors-ir kartais ’ yra la

bai sunku patvirtinti legališką

Daugeliui “Laisvės” skaity
tojų yra žinoma, kad Pater- 
sone šilko industrijoj gyvavo 
American Federation of Silk 
Workers Unijos Lokalas 1716, 
kuris buvo jurisdikcijoj šilko 
audėjų unijos Patersone. Mat, 
Patersone, kaip ir kitur, šil
ko pramonės darbininkai or
ganizuoti pagal amatus, turi 
atskirus lokalus ir visi lokalai 
turi savo atskirus pildančius 
komitetus. Bet tie visi komite
tai turi atstovus, iš kurių su
darytas vienas bendras Pil
dantysis Komitetas.

Kitų amatų' lokalai buvo po 
kontrole konservatyvių žmo
nių, gi Plain Goods Lokalas 
1716 buyo po kontrole radi
kalų žmonių, vadovybėj buvo 
ir keli Komunistų Partijos na
riai.

Tel. Stags 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.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

O Vyriausia unijos gaspado- 
rius Williams yra konservaty- 
vis žmogus. Iš sykio Williams 
bandė 
kraipų 
simanė 
kai. O
buvo kontroliuojamas daugiau 
radikalio elemento, tai savai- 
mi žinoma, kad Williams ne
galėjo savotiškai elgtis su lo
kalu 1716. Todėl su pagalba 
UTW nac.ionalio ofiso ir . sus
pendavo lojtalą 1716 neva.mž 
neužsimokėjimą per' capita 
tax (pagalvinių mokesčių). 
Nors ir kiti lokalai neužsimo

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Iš Ateivių Gynimo

•
Liepos 30 įvyko Ateivių Gy

nimo Komiteto susirinkimas, 
kuriame dalyvauja įvairių or
ganizacijų atstovai. Pirminin
kas pakvietė kalbėti 21 metų 
amžiaus jaunuolį Otto Rich
ter, kuris buvo nuskirtas de
portuoti į fašistinę Vokietiją.

Richter savo kalboje pa- 
ačiavo At. Gyn. Komitetui ir 
organizacijoms, kovojančioms 
prieš deportaciją, pažymėda
mas, kad laikas jo gyvenimo 
Amerikoj baigiasi, su 12 rug
pjūčio išvyksta Ilolandijon, 
kuri suteikė jam teisė prie-

Rusai Bedarbiai Turi 
Savo Skyrių

Willi amsburgo bedarbiai 
rusai turi įsisteigę Bedarbių 
Tarybos Rusų Skyrių. Jų susi
rinkimai įvyksta kas pirmadie
nį, 52 Throop Ave., 8 vai. va
karo. Visi bedarbiai, kaip 
gaunantieji pašalpą, taip no
rintieji išgauti, turėtų daly
vauti. Dirbantieji taip pat gali 
pagelbėti. Rusų skyrius .prašo 
lietuvius susieinančius su ru
sais jiems apie tai pranešti. 
Taipgi kviečia ir lietuvius, ku
riem paranku veikti su rusais.

R. Sk. Pild. Komitetas.

Kviečiame Pietauti
Ateinantį sekmadienį Fo

rest Parke lietuviai komunis
tai turės tikrai gerus pietus, 
kurių valgyti sueis ne tik pa
tys vieni, bet kviečia ir visus 
partijos rėmėjus ir pritarėjus.

Jau dabar daugelis yra pa
sižadėję dalyvauti, bet paža
dų, draugai, negana. Jei rim
tai apsisvarstėt paremti mūsų 
partijos darbą tarp lietuvių— 
įsigykite iš anksto tikietą. 
Tik iš anksto įgyti tikie- 
tai užtikrina paramą. Minėkit, 
vasaros metu iš parko par
vežtą likusį maistą nebus ga-

K. P. Reikalauja Prašalint 
Mokyklos Viršininką

Komunistų Partija šeštam 
asemblio distrikte reikalauja, 
kad Dr. Henry E. Hein, 
James Monroe augštesnės mo
kyklos viršininkas, būtų praša
lintas iš tos vietos. Tas virši
ninkas sulaikė diplomus tiems 
studentams, kurie dalyvavo 
taikos streike, įvykusiam ba
landžio mėnesį.

Bronxo gyventojai labai pa
sipiktino tokiu viršininko elge
siu. Komunistų Partija tame 
distrikte įdėjo prašalinimo rei
kalavimą į rinkimų platformą.

glaudes, davė vizą įvažiuoti ir 
apsigyventi Holandijoj. Jis 
pareiškė, kad Amerikos val
dančioji klasė neleido jam 
čion pasilikti dėlto, kad atei
viai neturi stiprios ir pastovios 
apsigynimo organizacijos. Da
bartinis komitetas pajėgė iš
kovoti tik tiek, kad Richter 
nebus deportuojamas Vokieti
jon, bet galės išvažiuoti Ilo
landijon.

Organizatorius išdavė ilgą 
įdomų raportą, kuriame apart 
kitų svarbių dalykų pranešė, 
kad Amerikoj rengiamasi pa
didinti ir pagreitinti ateivių 
deportavimą į Europos fašis
tines šalis.

Delegatas, sugrįžęs iš tarp
tautinės priešfašistinės konfe
rencijos, buvusios Paryžiuje 
20-21 birželio, raportavo, kad 
buvo 226 delegatai, atstovavo 
156 skirtingas tautas ir įvai
rias organizacijas, turinčias 
17 milionų narių. Nutarta ko
voti prieš karą, fašizmą ir 
prieš deportavimus.

Lietuviai darbininkai ir jų 
organizacijos turėtų daugiau 
susirūpinti ateivių gynimo 
klausmu, nes dabartinė Ame
rikos valdančioji klasė stro
piai rengiasi prie masinio at
eivių deportavimo. Liberty 
Lyga, Hearstas yra pasiryžę 
visus ateivius išdeportuoti.

Nutarta apie vidurį rugsė
jo šaukti plačią Ateivių Gy
nimo Konferenciją.

At. G. Komitetas išleido la
bai įdomią brošiūraitę ateivių 
klausimu. Organizacijos gali 
gauti 100 kopijų už $6. Par
siduoda po 10c. kopija.

Pastaruoju laiku komitetas 
paliuosavo trumpam laikui iš 
Ellis Island 24 žmones. Už 
juos uždėta $20,500 parankos. 
Ateivius ginant, komitetas turi 
labai daug išlaidų: raštinės 
renda, telefonai, susirašinėji
mai, važinėjimai, advokatai. 
Todėl visos organizacijos pra
šomos be atidėliojimo paau
koti tam tikslui. Informacijas, 
klausimus, aukas siųskit šiuom 
antrašu:

A. Committee for P. of 
Foreign Bom
100 Fifth Ave., Room 1409 
New York City.

Kaimietis.

Kailiasiuviai Sveikins
Naujus Viršininkus

Pereitą savaitę praėjo Kai- 
liasiuvių Unijos viršininkų ir 
biznio agentų rinkimai. Pri
ėmimui naujų viršininkų uni
ja ruošia masinį mitingą ket
virtadienį, 6 rugpjūčio, 5 vai. 
(tuojau po darbo), Manhat
tan Opera House.

Pas kailiasiuvius būdavo 
tradicija viršininkų priėmimo 
mitinge papuošti estradą gėlė
mis. Dabar išrinktieji kairiojo 
sparno sleito žmonės atsišau
kė į unijistus papuošti estradą 
pinigais, kurie bus pasiųsti Is
panijos Darbo Unijoms vedi
mui kovos prieš fašizmą.

Milžiniška didžiuma balsų 
išrinkti visi kairiojo sparno 
rekomenduoti kandidatai, vi
sas sleitas, kurin įėjo žymiau
si tos unijos pažangūs veikė
jai, tame skaičiuje komunis
tai ir socialistai. Ben Gold, 
Irving Potash ir Harry Be- 
goon, kandidatavę manadže- 
rio, pavaduotojo ir finansų 
sekretoriaus vietoms, neturėjo 
oponentų iš dešiniųjų. Gold 
gavo 5,144 balsus, Po,tash— 
4,829, Begoon—4,607.

Iš 18 kandidatų į biznio 
agentus turėjo būti išrinkta 
12. Išrinkti visi kairiųjų sleito 
žmonės. Gi 35 delegatus rei
kėjo išrinkti iš 68-nių kandi
datų, bet ir čion pateko kai
rieji. Pralaimėjusių dešiniųjų 
skaičiuje yra ir Benjamin Ba- 
raz, lovestonietis, kuris lig 
šiol užėmė vietą ir norėjo būti 
iš naujo išrinktu.

Įima sunaudoti, tad jo galima 
taisyti tik tiek, kiek bus part 
duota tikietų.

Pietūs įvyks šį sekmadienį, 
9 rugpjūčio, visiems žinomoj 
Forest Park giraitėj. Rinkimo
si pradžia 12 vai. dieną. Pie
tūs bus duodami ne vėliau 2 
vai. dieną, gal kiek anktėliau. 
Tikieto kaina 75 centai.

Liet. Kom-tų Komisija.

Organizuos Visus WPA 
Darbininkus į Uniją

Project Workers Unijos va
dai pranešė, kad pradėta or
ganizuoti unijistus darbinin
kus visuose WPA projektuo
se New Yorke.

Project Workers Unijos 
programa reikalauja $75 mi
nimum mėnesinės algos vi
siems WPA darbininkams i r 
90 valandų darbo į mėnesį. 
Lavintiems darbininkams uni
ja reikalauja $100 minimum 
algos į menesį su darbo-unijų 
algų skale. Unija stoja už 
palaikymą ir plėtimą WPA 
darbų, kad įtraukus visus be
darbius. Taipgi mėginama su
vienyt uniją su Amerikos Dar
bo Federacija.

WPA Ravės Narkotikus

0----------------------------------------------------------------------------------------- Ū
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir G—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Karštokas Oras N. Yorke

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 krėslų barbemė, mo

demiškai {taisyta, 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)

Pereitas sekmadienis buvo 
penktas iš eilės gražaus oro 
sekmadienis. Devyniasdešimts 
laipsnių šiluma ir malonus 
vėjelis paakstino 2,500,000 
New Yorko gyventojų važiuo
ti į pajūrius pasimaudyti. Nors 
tai milžiniška skaitlinė, tik du 
žmonės prigėrė.

žinoma, paklydusių vaikų 
skaičius buvo didelis. Rocka
way pajūryje rasta 112 ver
kiančių vaikučių, kurie nega
lėjo susirasti tėvų, o Coney 
Islande buvo 105. Abejose 
vietose policija ir skęstančių 
gelbėtojai juos nuramino ir 
prižiūrėjo, kol tėvai juos susi- 
jieškojo.

Daily Workerio
——METINIS PIKNIKAS

IDS 1 Kuopos Reikalais
Liet. Darb. Susivienijimo

1-mos kuopos susirinkimas bus 
rugpjūčio 6 d. Visi nariai turi 
būtinai dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus svarbių rei
kalų aptarti. Turės seimo de
legatus perrinkti: vietoj tri
jų susispendavusių buvusių, 
kuriuos Centro Valdyba at
metė, reiks išrinkti kitus.

Taipgi šiame susirinkime 
yra laikas nusitarti, kaip LDS 
1 kuopa prisidės prie Komu
nistų Partijos prezidentinės 
rinkimų kampanijos, prie ku
rios mūsų centras jau prisidė
jo su 50 dolerių. Tai labai ge
ras ir didelis darbas. Kuopos 
taipgi turėtų tą pasekti, nes 
mes esame darbininkai ir tu
rime remti darbininkus.

Visi nariai būtinai suneškit 
seimo tikietukus-serijas, kurių 
1-mos kuopos narai dar dau
gelis turite. Paskutinis laikas 
sunešti serijas yra 6 rugpjū
čio, 8 vai. vakaro, kuopos su- 
sirinkiman, “Laisvės” svetai
nėj. Kurie nesugrąžinsite tą 
dieną, galite nuskriausti pir
kėjus tikietukų, tuomi pasida
rydami sau ir valdybai daug 
nesmagumo, o gal ir visam 
susivienijimui nesmagumų bū
tų. Kad to išvengti, grąžinkite 
tikietukus minėtą dieną.

1 Kp. Pirm. J. G.

Mano Sulaužyt Streiką 
Bonkų Mėtymu

Project Workers Unijos 
Adatos Amatų Lokalas pikie- 
tuoja WPA siuvimo projektą, 
45 West 18th St. Mat, liepos 
14 dieną septynios moterys 
buvo prašalintos iš darbo už 
reikalavimą darbo sąlygų pa
gerinimo.

Pikietų delegacija nuėjo 
pas viršininkę Sarah Dennen, 
protestuojant prieš bonkų mė
tymą pro to namo langą. Bon- 
kos taikyta į pikietes. Delega
cija pareiškė, kad WPA ad
ministracija bus kalta, jeigu 
pikietes bus sužeistos.

Taikos Parado Planavimui 
Konferencija

Šį trečiadienį, 5 rugpjūčio, 
8 vai. vakaro, Masonic 
Temple, 46 W. 24th St., New 
Yorke, prisirengimo komite
tas šaukia visų dalyvausiančių 
organizacijų atstovų pasitari* 
mą, kad suplanuoti gerai dis
ciplinuotą ir dramatišką para
dą.

Daugybė jaunimo organiza
cijų, taipgi darbo unijų, fra- 
ternalių, pilietinių, politinių ir 
kultūriškų organizacijų yra 
pasisakiusios už maršavimą. 
Tikimasi, kad po šios konfe
rencijos bus paskelbtas visas 
parado planas.

Lietuviai, kaip ir kitos tau
tos, rengiasi dalyvauti organi
zuotai. Visų “Laisvės” skai
tytojų pareiga darbuotis, kad 
sudaryti skaitlingiausį būrį 
maršuotojų. Diena tam patogi. 
Paradas įvyks šeštadienį, 15 
rugpjūčio, augštojoj New 
Yorko miesto dalyje, vadina
moj Yorkville.

Firmos Bando Sulaužyti 
Unijos Sutartį

Fur Floor Boys’ Unija, po 
sėkmingo organizavimo jau
nuolių darbininkų į uniją, da
bar apsidirba su tomis firmo
mis, kurios sulaužė sutartį su 
unija. Viena tokia šapa, 
Feschbach ir Ackerman, jau 
trečią sykį pikietuojama. Tos 
šapos 24 jaunuoliai- darbinin
kai sustreikavo prieš paskubą, 
blogas darbo sąlygas ir prieš 
sulaužymą duoto žodžio atgal 
priimti į darbą šapos darbi
ninką.

Unija reikalauja 44 valan
dų darbo savaitės, ir algų, ko
kios buvo susitaikyta mokėti 
pirmame streike, šiandien bus 
pastatyta masinė pikieto lini
ja prieš tą šapą, 333 Seventh 
Avenue.

Sudaryta WPA Projektas, 
kurio pareiga bus padėti Svei
katos Departmentui išravėti 
nelegališką žolę, vadinamą 
marijuana, iš kurios gamina
mi narkotikai. Sakoma, kad 
jos daug užveista visose di
džiojo New Yorko miesto da
lyse.

Marijuana buvo importuo
ta iš Meksikos. Ją augina tuš
čiuose lotuose. Raketieriai ją 
parduoda naudotojams, gau
dami net po $60 už svarą. 
Vienas cigaretas parduoda
mas po 50c., kurį surūkius 
žmogui prisivaidina nebūti 
dalykai ir nevienas papildo 
tokių dalykų, kurių nedasi- 
leistų blaivu būdamas.

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

NEDĖLIOMIS
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.

Subatoje, Rugpjūčio (August) 8 d. *
• Nuo ryto iki vidurnakčio

ULMER PARKE, BROOKLYN, N. Y. 
šokiai Baseball Soccer Maudynės

Taipgi bus gražus programas

CLARENCE HATHAWAY (“Daily Workerio” Red.), Kalbėtojas 
JAMES CASEIY (Antrasis Redaktorius), Ceremonijų Meistras 
----------------------------- ĮŽANGA 35 CENTAI 
KELRODIS: B. M. T. West End to 25th Avenue; paeikit iki parko.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Louis Puch, 69 metų, 68 
Rockaway Ave., mirė liepos 
31 d. Laidos rugpjūčio 4 d., 
Liuteronų kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Užbaigęs darbą, policistas 
Stephens 12 vai. nakčia užėjo 
pas draugą švęsti to draugo 
gimimo dieną. Bebaliavojant 
bačkutė alaus tapo ištuštinta. 
Smarkiai išsigėręs policistas 
išėjo į koridorių ir nusišovė.

Rengiamasi Plačiai Darbo 
Partijos Konferencijai

Pereitą penktadienį, Labor 
Temple, Yorkvillėj, įvyko 
konferencija išvystymui toje 
miesto dalyje neprigulmingo 
politinio veikimo. Ten buvo 78 
delegatai., atstovaująnt 64 or
ganizacijas, tame skaičiuje 
unijas, broliškas, pilietines ir 
politines. Konferencija pasisa
kė remti viso mieto konferen-
ciją, kuri šaukiama 29 šio mė
nesio, Manhattan Opera 
House, 34th St. ir 8th Avė.

Būsimos konferencijos tiks
las padėti pamatus Farmerių- 
Darbo Partijai šiame mieste. 
Organizacijoms svarbu joje 
dalyvauti.

Han On Ton, 44 metų, ir 
Tien Wong, 33 metų, buvo 
taip užimti rūkymu opiumo 
pypkių, kad jie negirdėjo de
tektyvų, kurie įsiveržė į jų 
skiepą, 84 Bergen St., ir juos 
suareštavo už narkotiko var
tojimą.

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 STORES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grr -‘ *
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 įvairi ojn 
spalvom.

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

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

ir pavienių.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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 į Savaitę.

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

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

G ARSINKITEs"1 LAISVĖJE7^ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai 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, čiclų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

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




