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

Sukniasiuvių unijos lokalas 
22 turi apie 30,000 narių. Ka
daise jis surengė maskaradų 
balių ir geriausiai apsirengu
siam žadėjo dykai kelionę į 
Sovietų Sąjungą. Laimėjo lo- 
kalo darbininkas Jack Broder, 
impersonuodamas Tom Moo
ney.

Jack aplankė Sovietų Są
jungą ir sugrįžęs išdavė savo 
raportą. Unijos organas “Jus
tice” (liepos 15 d.) paduoda 
jo raporto sutrauką.
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Uli 10IM IS DARBO FEDERACIJOS*

Jack sugrįžo labai entuzias
tiškas apie darbininkų tėvynę. 
Jis savo akimis pamatė jos 
gyvenimą ir laimėjimus. Kas 
pirmiausia metėsi man į akį 
—sako Jack Broder,—tai ne
buvimas nedarbo Sovietų Są
jungoje. Kol nematęs, jis ne
buvo pilnai įsitikinęs, kad So
vietų valdžia iššlavė nedarbą. 
Kas nori dirbti ir tinkamas 
darbui, gali gauti darbą ir dir
ba. Tai toks didelis revoliuci
jos laimėjimas, kad jį gali su
prasti tiktai darbininkas.

Prie caro sukniasiuvyklų 
(modemiškoj prasmėje) kaip 
ir nebuvo. Buvo mažos dirbtu
vėlės, kuriose prakaitą liejo 
po pustuzinį merginų ir mote
rų. O dabar? Stebisi Jack. 
Aplankiau dirbtuvę—sako jis, 
—kurioj dirba 1,600 darbinin
kų. Milžiniškas fabrikas. Pas
kui užėjau, kad esama ir to
kių sukniasiuvyklų, kuriose 
dirba nuo 5,000 iki 6,000 dar
bininkų !

Darbo sąlygos Sovietų dirb
tuvėse geros. “Aš dirbsiu tiek, 
kiek mano spėkos išneša,” sa
ko Jack *Broder, “kad Sovietų 
Sąjungos idealus paversti am
erikoniškais terminais.” Ge
riausio šiam darbininkui pasi
sekimo.

Kanadoje baladojas, kaip 
dūšia be vietos, sklokininkas 
Jankauskas. Jis dirba neva 
Amalgameitų unijai, bet tai 
tik maska. Kaip praneša drau
gai, jisai iš unijos duoną val
gydamas smalą verdą progre
syvių lietuvių eilėse ir bando 
sklokai susukti guštą Montrea- 
le. Gaila, kad Amalgameitų 
unija nepajieškojo sąžiniško 
žmogaus pasiųsti Kanadon or
ganizavimui lietuvių į uniją.

Draugas Browder, Komunis
tų Partijos kandidatas į prezi
dentus, ištraukė ilgon ir toli- 
mon kelionėn su prakalbų mar
šrutu. Jis aplankys daug mie
stų, pasakys daug prakalbų. 
Lietuvių prievolė draugo Brow- 
derio misiją paremti. Mes lin
kime jam laimingos ir vaisin
gos kelionės. 1932 metais lai
ke panašaus maršruto mūsų 
partijos kandidatas drg. Foste- 
ris beveik į kapus nuvažiavo 
nuo nuovargio. Dar ir šiandien 
nėra pilnai pasveikęs. Drg. 
Browderio sveikata tvirta, tie
sa, bet darbą jis pasiėmė labai 
sunkų ir atsakomingą.

“Laisvėje” rašinėja drg. V.
R-tis. Gražiai ir patraukiančiai 
jisai rašo. Tai senas mūsų ju
dėjimo veteranas, bet, kiek man 
žinoma, praeityje tik labai re
tai išbandydavo savo plunksną. 
0 rašyti jam sekasi. Turėtų jis 
tos plunksnos nepadėti.

So. Bostono “Keleivis” peiį 
savo tūlą “Jurgį” vėl paleidę 
šlykštų melą ir šmeižtą apie 
mane. Aš vis dar nesuprantu 
Michelsfbno tikslo, ką jis ma-1 
no atsiekti, dėdamas savo' 
laikraštin tokius n e š v a r i us( 
purvus. Tai savo rūšies chuli-
ganizmas.

“Keleivyje” rugpjūčio 5 d. (įdėti.

Industrinių Unijų Komitetas Organizuos 
Darbininkus, Nepaisant, kad Darbo Fede

racijos Vadai Jas už Tai Suspenduoja
JOHN L. LEWIS VADINA FEDERACIJOS VIRŠININ

KŲ ŽYGĮ “ŽIOPLU IR SAUMYLIŠKU”
WASHINGTON. — Ame-?

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green su 
savo dešiniąja Pildančiąja 
Taryba rugp. 5 d. nuspren
dė suspenduot dešimtį di
džiųjų unijų, priklausančių 
Komitetui Industriniu Uni
jų Organizavimo, jeigu jos 
neatsimes nuo šio komiteto 
iki rugsėjo 5 d. Tuomi at- 
žagareiviška Darbo Fede
racijos valdyba baudžia In
dustrinių Unijų Komitetą 
ypač už tai, kad jis veikliai 
organizuoja plieno darbi
ninkus, automobilių ir gu
mos darbininkus į pramoni
nes unijas.

Tarp suspenduojamų uni
jų yra Jungtinė Mainierių 
Unija, kurios prezidentas 
John L. Lewis yra ir Indus
trinių Unijų Komiteto pir
mininkas. Suspenduojama
taip pat Amalgameitų Siu
vėjų Unija, Audėjų Unija, 
Automobilių Darbi ninku 
Unija, Metalo Kasyklų ir 
Jo Apvalymo Uniją ir kitos, 
kurios turi bent 1,250,000 
narių;

Geltonieji Federacijos ly- 
(Tąsa 4 puslp.)

Trikojė Antis

CHITENANGO FALLS, 
N. Y. — Gus Bleich’o far- 
moj išperėta antukė su tri
mis kojomis. Trečia koja 
trumpesnė, bet gana stipri. 
Antukė dažnai ir tupi ant 
josios. Bet einant, trečioji 
koja nesiekia žemės ir tik 
taip sau kabalęja.

skaitau sekamą: ' į
“Brooklyno komunistai pa

sakoja gana keistą istorija 
apie A. Bimbą. Esą, 1931 me-l 
tai, persiskyrus su skloka, jis' 
išvažiavo per Ameriką su pra
kalbų maršrutų. Bevažinėjant 
po miestus ir miestelius, “Lai
svės” skaitytojai sumokėję) 
Bimbai apie $75 prenumeratų'
už laikraštį. Bimba tų skaity
tojų vardus ir adresus admin J 
pridavęs, be tpinigų negalėjęs/ 
sumokėt. Sakoma, jog Centro 
Biuras nutarė, kad A. BimbA 
po 50 centų tą sumą kas sa
vaitę išmokėtų ‘Laisvei.’ Bet 
artimi ‘Laisvės’ žmonės tvirtk- 
na, kad A. Bimba tų pinigų 
‘Laisvei’ nesugrąžinęs, nes 
‘Laisvės’ sąskaitose tokių p r ii 
buvimų nerandama.” /

Tiek turiu pasakyti, kad tik 
nesveiko proto žmogus galėjc 
šitą melą išgalvoti, o blogos
valios redaktorius jį laikrąštiij

Privertė Fašistus Sustabdyt 
Gi jono Bombardavimą

MADRID.—Ispanijos fa
šistų šarvuotlaivis “Almi- 
rante Cervera” buvo pradė
jęs bombarduoti respubli
kos prieplaukos miestą Gi- 
joną, šiauriniame pakrašty
je. Respublikiečiai pagrū
mojo sušaudyt 2,500 nelais
vėn paimtų fašistų, jeigu jis 
nesiliaus bombardavęs. Ta
da “Almirante” ir uždarė 
savo kanuolių ugnį.

Graikijoj Įveda Fašis
tinę Diktatūrą, Ypač 

Prieš Komunistus
ATHENAI, Graikija — 

Karalius Jurgis ir ministe- 
ris pirmininkas J. Metaxas 
rugpjūčio 5 d. įvedė visoj 
šalyj karo stovį ir paleido 
seimo atstovų rūmą, tuo bū
du faktinai įvesdami fašis
tinę diktatūrą. Taip jie at
sakė į darbo unijų visuoti
ną 24 valandų streiką rugp. 
4-5 d. Streikas buvo paskel
btas protestui prieš naują 
įstatymą, kuris paskiria 
mažių-mažiausią algą, už
draudžia darbininkam strei
kuoti ir varu verčia juos 
priimti sąlygas, kurias iš
dirbs valdžia su samdyto
jais.

Apart karo stovio, išleista 
specialiai aštrūs patvarky
mai slopinti komunistus.

Siekiant fašistinės dikta
tūros, Metaxas jo perorga
nizuoto j ministerijoj pasiė
mė pats sau keturių minis- 
terių vietas—armijos, karo 
laivyno, oro”laivyno ir už
sienių reikalų. Metaxas de
klamuoja, kad reikią gelbė
ti “graikų tautų iš komunis
tų nagų.”

Tikrumoj gi tai darbinin
kų revoliucinis bruzdėjimas 
apskritai taip pakilo, kad 
Graikijos buržuazija neturi 
vilties kitaip atsilaikyti, 
kaip tik per fašistinę dik
tatūrą.

. Barnsley, Anglija. — Per 
eksploziją angliakasy klo j 
rugpj. 6 d. žemės ir uolos 
užgriuvo Q3 mainierius.

Rafalovka, Lenkija. — 
Perkūnas šioj apylinkėj nu
trenkė 9 žmones.

ISPANU RAUDUS ARMIJA ŠTURMUOJA 
FAŠISTUS IŠ GUADARRAMA KALNU

NAMINIAME KARE ISPANIJOJ 35,000 UŽMUŠTA 
IR 100,000 SUŽEISTA

MADRID, rugpj. 6. — 
Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžia iki* šiol vedė tik ap
sigynimo kovą prieš fašis
tus Guadarrama kalnuose; 
o dabar sutelkė didžiausias 
jėgas ofensyvai, užpuolimo 
karui, idant juos iš čia iš
mušti.

Fašistai šiame fronte pa
statysią 60,000 savo karių 
prieš respublikos gynėjus. 
Fašistų korespondentai pra
neša, kad jie. turį daugiau 
kanuolių, negu Liaudies 
Frontas; užtat respublikie
čiai turi didesnį skaičių lėk
tuvų ir sėkmingiau jais 
bombarduoja priešus iš oro.

International Service ži
niomis, liaudies1 milicija'ap
supa fašistus San Rafaelio 
srityje, Guadarrama kal
nuose.

Saragossos fronte ties 
Sostago respublikiečiai už
klupo fašistus* ir atėmė iš 
jų didelį daugi amunicijos.

Raudonojo Kryžiaus skai

Sovietu Lakūnai Išskri
do iš Calif. į Maskvą
SAN FRANCISCO, Calif. 

—Sovietiniai lakūnai S. Le- 
vanovski, vadinamas “Rusi
jos Lindberghu,” ir V. Lev- 
čenko atskrido iš Los An
geles į Oklandą rugpj. 5. Iš 
čia jie lekia į Alaską, o iš 
ten skris skersai Beringo 
marių į Sibirą ir šiauriniu 
'amžinos žiemos” ruožu į 
Maskvą. Tai bus virš 10,000 
mylių kelionė. — Tuo pačiu 
ekliu buvo andai pasinešęs į 
Maskvą amerikietis lakūnas 
Wiley Post su rašytojum- 
aktoriu Will Rogersu, bet 
tada nukritus lėktuvui jiedu 
užsimušė Alaskoj.

Levanevski ir Levčenko 
skrenda amerikiniu lėktuvu 
su pontonais, ant kurių ga
lima nusileisti ant vandens. 
Lėktuvas, pavadintas “USS 
R, H-208,” turi vieną moto
rą 850 arklių jėgų ir prie
taisus, kurie neleidžia lėk
tuvui apšalti ledais.

Levanevski sako, šio skri
dimo tikslas yra ištirti ga
limybes atidaryti nuolatinį 
oro kelią tuo ruožtu tarp 
Maskvos ir Amerikos.

Atskridus lakūnams į A- 
aklandą, juos labai manda
giai priėmė miesto majoras 
McCracken ir įteikė jiem 
“raktus į miestą”.

tlinėmis kare tarp Liaudies 
Fronto ir fašistų Ispanijoj 
iki šiol užmušta 35,000 ir 
sužeista 100,000 asmenų.

Užmušamus kovos lauke 
nesą laiko kitaip palaidoti, 
todėl jų lavonai apipilami 
kęrosinu ir sudeginami.

Tangier, rugp. 6. — Fa
šistai skelbia, kad jie iš is
paniškos Morokkos laivais 
persiuntę 4,000 savo karių 
su šimtais kanuolių . į pieti
nę Ispaniją netoli Gibralta
ro. Jie rengiasi užpult val
džios prieplaukos miestą 
Malagą.

Prekybiniais laivais ga
benant juos per Viduržemio 
marių siaurumą, fašistus 
saugojo jų šarvuotlaivis ir 
bombiriiaf lėktuvai, g’huti iš 
Italijos ir Vokietijos. Fašis-' 
tų laivus ir lėktuvus ataka
vo valdžios šarvuotlaivis ir 
lėktuvai.

Fašistai sako, kad jų ar
mija užėmusi pozicijas už 
35 mylių į šiaurę nuo Mad
rido.

Lewis Ketina Organi
zuot 4 Mil. Darbininką

WASHINGTON, rugp. 6. 
—Praktiškai atsakydamas 
Amerikos Darbo Federaci
jos dešiniajai valdybai, ku
ri suspenduoja 10 didžiulių 
unijų, priklausančiu prie 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto, John Le
wis, šio komiteto pirminin
kas, paskelbė planus su
trauki į pramonines unijas 
4 milionus dar neorganizuo
tų darbininkų. Tai būtų an
tra tiek daugiau negu liks 
senojoj Federacijoj, po sus
pendavimui iš jos 10 didžių
jų unijų.

ISPANŲ VALDŽIA ATI- 
MA FAŠISTINIŲ BUOŽIŲ 

FARMAS

MADRID, rugpj. 6.—Is
panų respublikos valdžia iš
leido patvarkymą, kad vir 
sos farmos virš 247 akrų že
mės, iš kurių laike sukilimo 
kovų pabėgo savininkai, tu
ri būt iš jų atimtos ir pada
lintos bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams.

UŽSIMUŠĖ AšTUONI, 
nukritus lėktuvui

St. Louis, Mo., rugpj. 6.— 
Sudužus t r a n s p o rtiniam 
lėktuvui, užsimušė abudu 
lakūnai ir šeši keleiviai.

Smetona Pasirašė Artimą Prekybos ir 
Politinę Sutartį su Hitleriu; Sutartis Dau

giau Tarnaus Naziam, Negu Lietuvai
NAZIAI IŠSIDERĖJO ĮVAIRIŲ SAU PREKYBOS IR 

POLITINIŲ PIRMENYBIŲ KLAIPĖDOJ

BERLYNAS. — Smeto
nos atstovas Vokietijai dr. 
Jurgis Šaulys ir Hitlerio už
sieninių reikalų ministeris 
von Neurath rugpjūčio 5 d. 
pasirašė glaudžią prekybos 
ir politinę sutartį tarp Lie
tuvos ir Vokietijos. Abiejų 
valdžių atstovai bendrai pa
reiškė, kad sutartis būsian
ti naudinga “abiejų šalių” 
ūkiui, bet ypač pabrėžė po
litinį susiartinimą tarp Hit
lerio ir Smetonos šiais žo
džiais :

“Abidvi pusės tiksliai pa
darė šią sutartį svarbiausia 
tam, idant pagerintų tarp- 
savinius santikius, o ypač 
oolitinius jųdviejų santi
kius.”

Berlyniškis New Yorko 
Times korespondentas Otto- 
nas D. Tolišius sako, jog 
Hitlerio valdžiai ši sutartis 
yra smagus dalykas ypatin
gai todėl, kad paskutiniais 
laikais pablogėio Lenkijos 
santikiai su Vokietija del 
Danzigo krašto, kur jau 
faktinai naziai vieni šeimi
ninkauja. Jis taipgi kreinia 
dėmesį, jog tuo pačiu laiku 
dar pašiurkštėio santikiavi- 
mas tarn Lenkijos ir Lietu
vos, kad Lietuva net atšau
kė savo oficialės žinių agen
tūros korespondentą iš Var- 
šavos. o Lenkija—savo ofi
ciali korespondentą iš Kau
no.

Dabartinė Smetonos su
tartis su Hitleriu nustato, 
iog kiek Vokietija pirks iš 
Lietuvos kiaulių ir kitų lau
ko ūkio nroduktų. tiek Lie
tuva pirks iš Vokietijos 
įvairių fabrikinių dirbiniu. 
Bet Tolišius numato, kad iš 
tos prekybos Vokietija tu
rės kur kas daugiau nau
dos, negu Lietuva.

Naziai dabartinėj sutar- 
tyj išsiderėjo, kad 40 nuo
šimčių visų perkamų kiau
lių iš Lietuvos turi būt per
kama iš Klaipėdos krašto; 
kad šiuos pirkimus turi 
tvarkyti Klaipėdos vyriau
sybė, milžiniškoj daugumoj 
susidariusi iš “vokietinin
kų”. Tuo būdu “vokietinin
kai” gauna galią ekonomi
niai bausti Lietuvai prita
riančius ūkininkus Klaipė- 
dijoj, o prekybiniai apdova
noti savo šalininkus.

Sutartis buvo padaryta 
taipgi tuo supratimu, kad 
Lietuva duos kur kas dau
giau teisių “vokietinin

kams” Klaipėdos krašte.
Kada del Lietuvos kivir- 

čių su Klaipėdos hitlerinin
kais Vokietija įvedė bloka
dą prieš Lietuvos produk
tus, tai išvežimai- iš Lietu
vos į Vokietiją nupuolė 90 
nuošimčių; tuo tarpu Lie
tuvos pirkimas dirbinių iš 
Vokietijos sumažėjo tik 33 
nuošimčiais. Taigi ypač 
dabar, nežiūrint sutartyj 
žymimos lygybės, Vokietija 
turės daug daugiau biznio 
iš Lietuvos, negu Lietuva iš 
Vokietijos,—nurodo N. Y. 
Times korespodentas.

Mussolini prieš SSRS 
Darbininką Paramą

Ispanijos liaudžiai
PARYŽIUS, rugp. 6.— 

Mussolinio valdžia taipgi 
“iš principo” neva priėmė 
Franci jos pasiūlymą, kad 
kitos šalys nesikištų į vidu
jinę kovą tarp Ispanijos 
respublikos valdžios ir .fa
šistų. Bet Mussolinis • pri
kergia sekančius reikalavi
mus, kaipo sąlygas, kurio
mis jis būk tai “sutiktų” ne
ginkluoti Ispanijos fašistų:

Sovietų Sąjunga turi su
stabdyti “savo” propagandą 
Ispanijoj; turi būt sulaiky
ta bet kokia finansinė bei 
“dvasinė” parama Ispanijos 
liaudžiai, kovojančiai prieš 
fašizmą; turi būt uždrausta 
kitoms šalims leisti liuosno- 
rius kaipo talkininkus Ispa
nų respublikai; Francija tu
ri užtikrinti, kad nebus da
roma užsieninio įsikišimo 
naudai Ispanijos Liaudies 
Fronto.

Tie Musolinio reikalavi
mai aiškiai yra atkreipti 
prieš finansinę ir moralinę 
paramą Ispanijos respubli- 
kiečiams iš Sovietų darbo 
unijų pusės.

Mussolini tuom reikalavi
mu nori sustabdyt ir plau
kimą Liaudies Frontui aukų 
iš kitų šalių.

Franci jos Liaudies Komi
tetas daro rinkliavą 1.000,- 
000 frankų Ispanijos Liau
dies Frontui; o Anglijos 
Darbo Partija nutarė su
kelt $5,000,000 Ispanų kovai 
prieš fašistus.

Savo sąlygomis Mussoli
nis taipgi nori užkirst kelią 
tūkstančiams savanorių 
Liaudies Fronto talkininkų, 
vykstančių į Ispaniją iš 
Franci jos ir kitų šalių.
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Ethiopija Dar ne Ją!
Italijos fašistai pasiskelbė jau turį 

Ethiopiją savo rankose. Vokietijos fa
šistų valdžia faktinai pripažino tą kraš
tą esant Italijos imperijos dalimi. Kitos 
buržuazinės šalys, matyti, rengėsi pada
ryti tą patį.

Bet štai Ethiopijos kovotojai, skaičiu
je apie 60,000 asmenų, to visko nepripa
žįsta. Jie organizuojasi ir kovoja už iš
vijimą Italijos okupantų iš savo tėvynės! 
Jie arti Addis Ababa. Prasidėjus lie- 
tarns, kai nepratę italai nebegali laisvai 
savo karinių pabūklų naudoti žudymui 
žmonių, ethiopiečiai, įpratę savo šalyj ir 
per lietus veikti, pradėjo atakas, kurios, 
jeigu okupantų ir neišvys iš Ethiopijos, 
tai užduos jiems didelį smūgį.

Šis ethiopiečių bruzdėjimas labai nepa
tinka Mussolinui, kai jis deda daug pa
stangų išprovokuoti karą Europoje del 
Ispanijos įvykių.

50,000 Dolerią Liaudies Fondui
Tarptautinio Darbininkų Ordeno (I. 

W. O.) centralinis komitetas paskyrė 
speciališką rinkimų kampanijai vesti ko
mitetą, kurin įeina: Rubin Salzman — 
manadžerium, Max Bedacht—iždininku, 
ir Rebecca Grecht—sekretore. Komite
tas išleido į IWO. narius atsišaukimą, pa
brėždamas, kad ši organizacija, turinti 
suvirš 100,000 narių, turėtų surinkti $50,- 
000 Liaudies Fondui finansuoti Komu
nistų Partijos rinkimų kampaniją.

Kaip žinia, šis Liaudies Fondas 
(People’s Chest) pasirįžo sukelti nema
žiau ketvirtadalio miliono dolerių aukų 
vedimui rinkiminės kampanijos darbo.

Tai labai gražus IWO žygis. Jį turėtų 
pasekti ir kitos fraternalės ir apšvietos 
organizacijos bei draugijos. Mobilizavi
mui darbo žmonių kovai prieš reakciją 
ir fašizmą, švietimui žmonių neturi būti 
skūpaujama.

Lietuviai darbininkai pasiskyrė išviso 
surinkti $5,000 Liaudies Fondui. Dar
bas prasideda. Prašomi visi Partijos na
riai ir prijautėjai prisidėti su keliais 
centais ir doleriais. Jei visi mūsų judė
jimo prijautėjai tik po 25 centus paauko
tų tam tikslui, tai ir tuomet mes pasi- 
brėžtą sumą greit sukeltume.

Pinigai reikia siųsti per “Laisvę,” pa
žymint, kad tai rinkiminei kampanijai. 
“Laisvės” administracija išduos specia
lises paliudijimus už gautas aukas.

Voldemarininkai Susivienijime 
Lietuvią Amerikoje

‘ Augustino Voldemaro “ambasado
rium” Amerikoje skaitosi Klinga, kuris 
priklauso SLA 250 kuopai. Kai SLA 
pereitas seimas nutarė paskirti $400 Lie
tuvos politiniams kaliniams, tai Klinga, 
su savo pasekėjais dabar sako, tie pini
gai .priklausą Lietuvos voldemarinin- 
kams, nes jie yra politiniai kaliniai, sėdį 
Lietuvos kalėjimuose. Savo reikalavimą 
iš SLA 250 kp. voldemarininkai remia 
tuo, kad Seimas, skirdamas $400, nepažy
mėjo kokiems politiniams kaliniams, o tik 
Lietuvos- politiniams kaliniams. Dabar 
tą klausimą turės išspręsti Pild. /Taryba.

Kad seimo nutarimas šituo ypatingu 
klausimu nėra aiškus, tai suprantama. 
Reikėjo pažymėti “prieš-fašistiniams po
litiniams kaliniams,” bei “už demokrati
jos atsteigimą stojantiems Lietuvos poli
tiniams kaliniams,” arba “už darbo žmo
nių reikalus kovojantiems politiniams 
kaliniams,” tai dalykas būtų buvęs aiš
kiausias.

Tačiau, Pild. Taryba, skirdama tuos

pinigus, aišku, turės atsižiūrėti į tą rezo
liuciją, kurią SLA seimas priėmė Lietu
vos klausimu. Revoliucijoj pasmerktas 
fašizmas ir užgirta kovoja už demokra
tiją Lietuvos žmonės.

c Dabar SLA 250 kp. išleido atsišaukimą 
į Pild. Tarybą ir SLA kitas kuopas del 
tų $400. Atsišaukime visaip purvinama 
komunistai ir “užkietėję marksistai” ir 
giriama voldemariški hitlerininkai. Štai, 
kaip SLA 250 kp. voldemarininkai ideali
zuoja Lietuvos darbo žmonių nepriete
lius:

Vieninteliai žinomi Lietuvos politiniai ka
liniai, kurie įeina į antrą rūšį tai yra, ku
rie veikė grynai patriotiniais motyvais, ma
nydami Lietuvai pasitarnauti, tai apie šim
tas Lietuvos kariuomenės vadų, įvairaus 
laipsnio karininkų su geriausiu Lietuvos ge7 
nerolu, militaristu ir strategu Kubiliūnu, 
taip pat-daugelis studentų, ūkininkų ir kitų 
profesijų žmonių, kurie yra nuteisti ir sėdi 
kalėjimuose už veikimą tikslu grąžinti pro
fesorių Augustiną^ Voldemarą vadovauti Lie
tuvos valstybę. Jie yra įsitikinę, kad pro
fesorius Voldemaras yra teisėtas Lietuvos 
premjeras teisėto Lietuvos prezidento pa
skirtas ir uzurpatorių, jam būnant Genevoj, 
ginant Lietuvos reikalus, suokalbiu išstum
tas ir uždarytas kalėjimai!. Jie taipgi įsiti
kinę, kad mūsų tautybės ir valstybės sau
gumas ir pažanga reikalauja minties galiū
no Voldemaro vadovybės mūsų valstybei, ir 
kad tik toji dvasinė jėga, Voldemaras, pa
saulio spaudos pripažintas, kaip centralinė 
figūra tarpe gabiausių pasaulio valstybių 
vadų tegali mūsų tautą laimingai išvesti 
per pilnas nenumatytų pavojų pasaulio po
litines nerimas į saugią ir laimingą tautos 
ateitį ir laimėjimus.
Jei Voldemaras pasigrobtų valdžią, tai 

jis Lietuvą nuvestų ne į “saugią ir lai
mingą tautos ateitį ir laimėjimus,”, bet 
tiesiai pas Hitlerį. Tai turėtų būti žino
ma ir akliausiam.

Be abejo, SLA Pild. Taryba nekreips 
domės į Voldemaro “ambasadoriaus” 
laišką ir tuos $400 ji paskirs prieš-fašis
tiniams Lietuvos politiniams kaliniams, 
įkalintiems už darbo žmonių reikalus ap
skritai ir kovą už atsteigimą demokrati
jos Lietuvoj.

Prašiai Arijams
Olympijados loštuose, Berlyne, ameri

kiečiai kol kas stovi pirmoj vietoj. Iš 
amerikiečių vyriausiais laimėtojais bu
vo negrai sportininkai, Owens, Johnson, 
Woodruff. Jie pakėlė amerikiečių u na
rą, jų vardai skamba per visą pasaulį.

Kažin, ką dabar pasakys Hitleris, ku
ris skelbė ir tebeskelbia pasakas apie 
arijų buvimą “gabiausiais ir smarkiau
siais” žmonėmis? Jam, matyti, skaudu 
žiūrėti, kaip jo “arijai” yra pliekiami af- 
riko-amerikiečių juodveidžių.

Del to, sakoma, Hitleris sekmadienį 
pabėgęs iš Stadijumo, kad nereikėtų su 
negrais laimėtojais pasisveikinti, arba 
bent matyti, kaip negrai vynioja jo ari- 
jiečius..

Negrų gražus pasirodymas Olympija- 
doje užduos smūgį visiem baltiem šovi
nistam Amerikoje, kurie bando visą ne
grų tautą žeminti, skelbiant, būk negrai 
negabūs, atsilikę, netalentingi.

Labai smagu, kad pavergtos rasės sū
nūs atsistoja viso pasaulio sportininkų 
priešakyj!

'‘The Communist’' už Rugpjūtį
Jau išėjo iš spaudos USA Komunistų 

Partijos teoretinio organo “The Com
munist/’ laida už rugpjūčio mėnesį. Kaip 
kiti numeriai, taip ir šis įvairus ir svar
bus. Turinys: A. B. patiekia mėnesinę 
apžvalgą; editorialas: “Kova už Darbi
ninkų ir Valstiečių Susivienijimus; Har
rison George straipsnis — “Karo Grū
mojimas ir Pasaulinis Taikos Kongre
sas”; David Ramsey straipsnis — “Roo- 
seveltas ir Demokratų Partijos Platfor
ma”; V. J. Jerome — “Francija Žygiuo
ja Pirmyn su Liaudies Frontu”; M. I. 
Kalinino straipsnis: “Stalinistinis Kon
stitucijos projektas.” Be šitų, telpa Wm. 
Weinstono, B. K. Geberto, Morris Childs 
ir John Williamsono straipsniai, liečią 
svarbius klausimus. Gera knygų apžval
ga ir kt. dalykai.

Kiekvienas komunistas bei šiaip veikė
jas, trokštąs susipažinti su einamuoju 
momentu — susipažinti pamatiniai,—tu
rėtų skaityti “The Communist.” Kaina 
tik 20c už'kopi ją.

Kruvinoji Fašiz mo Kronika
(Specialus reportažas 

“Laisvei”)
Kaune gauti oficialių ži

nių lygiai sunku, kaip ir 
Abisinijoj. Kiek tikresnių 
pasiseka gauti užsieninių 
didžiųjų laikraščių reporte
riams, kurie apsirūpinę pa
žintimis viršūnėse, apsirū
pinę konsulatų pagelba, pi
nigais, ir net šnipų pagelba. 
Proletarinio laikraščio ben
dradarbiui nepalyginti sun
kiau. Prisieina rinkti ži
nias iš dalyvių, iš pačių vei
kėjų, kurie kartais kaiką 
perdeda, kaiką iš kito išgir
dę dešimteriopai padidina. 
Taigi, kartais prisieina tuo 
atveju būti net tardytoju. 
Taigi štai pora tardymų pa
vyzdžių.

—Sakyk, drauge, ar tu 
pats matei, ar tik kitas pa
sakojo?

—Aš pats stovėjau prie 
anatomikumo. Darbininko 
Kranausko karstą policija iš 
publikos atėmė, sugrąžino 
universitetan ir užrakino 
duris. Per minias nuūžė ži
nia: policija neleidžia lai
doti! Tada darbininkai ati
darė langą, karstą iškėlė 
pro langą ir eisena prasidė
jo.

Taip pasakoja darbinin
kas iš viešųjų darbų.

—Karstą nešti stojo at
kaklūs vyrai, aštuoni vyrai. 
Kai pasipylė iš langų akme
nys—ne vienam ir galvą 
prakirto, bet karsto nė vie
nas nemetė. Kai po šaudy
mų, eisena prasimušė į Lai
svės alėją—ne vienas nešė
jų sukniubdavo mušamas 
policijos lazdomis, į sukniu
busio vietą stojo kitas. Aš 
ligi pat kapų nejau, mes du 
nuvežėm į žydų'ligoninę vie
ną peršautą kanalizacijos 
darbininką. Kai grįžom 
—eisena buvo kapuose, o 
mūsų ten tūkstantinė polici
jos grandinė nebeįleido...
. —O sakyk, drauge, ar su
žeistų buvo daug? Sakyk 
tikrai, ką pats žinai!

—Sužeistų daug. Mano 
pažįstamas darbini nkas, 
aviacijos dirbtuvių šalt
kalvis guli miesto ' ligo
ninėj, gavo dvi kulkas į 
koją. Darbininko pavardė 
Moiskis. O kanalizacijos 
darbininkas, kurį nuvežėm 
—sužeistas į vidurius. Pa
vardės nežinau. Žydų tauty
bės darbininkas, kuris Kęs
tučio g.—mirė ant kanali
zacijos šulinio. Be to, man 
sakė iš šoferių, kad trys 
užmušti esą paslėpti ame- 
rik. autobusų bendrovės ga
ražuose.

—Ar tikrai žinai ir ar ga
li patikrinti.

—Tikrai nežinau. Sakė 
kiti.

—Na, o kaip buvo pa
skelbtas generalis streikas?

—Streikas buvo paskelb

tas 17 VI kapuose. Ką kal
bėtojai kalbėjo iš gatvės ne
labai girdėjau, tik kiekvie
nas kai paminėdavo, kad 
ryt 12-tą valandą streikas, 
—tūkstantinė minia šaukė- 
ūra!—plojo ir keldavo kum
štis. Kapai buvo atskira, 
neliečiama revoliucijos res
publika: policija veržtis ne
drįso, mat paminklai—ir 
geros barikados ir ginklai.

—Na, o prasidėjo kaip?
—Vienas fabrikas tęsda

mas pradėjo švilpti. Kiti 
švilptelėjo, staiga sustojo 
hiašinos. Darbininkai pa
sipylė į gatves, audyklose 
paliko šlapias dažytas me
džiagas, kurios per tris die
nas sugedo. Tuoj prie vi
sų fabrikų atlėkė sunkveži
miais policija, bet fabrikus 
rado tuščius, darbininkai 
jau buvo gatvėse. Tuo pat 
metu policija užėmė tiltus 
ir ėmė areštuoti valtinin
kus.

—Aš pats buvau nubėgęs 
į Petrašiūnų priemiestį. Su
stabdėm darbą Gudzihsko 
plytų dirbtuvėj, švedų po- 
pieros fabrikas ir elektros 
stotis neprisidėjo.

Toliau jis žino jau jums 
rašytas smulkmenas.

—O dabar kur dirbi?— 
dar pasiteirauju.

—Viešuose darbuose. Už
dirbu j savaitę (5-kias die
nas)—9 lt.

Darbininkė iš fabriko:
—Iš mūsų fabriko vienas 

darbininkas sužeistas į ko
ją. Dar tebeguli ligoninėj. 
Po streiko fabrike išaugo 
nepaprastas solidarumas: 
Seniau aukų rev. veikimui 
nebūdavo galima rinkti. Da
bar kas ŠešthdibriįL.:rinklia
vos sužeistųjų ir užmuštųjų 
šeimoms plaukia nemažo
mis sumomis. Nesenai bu
vau darbo rūmuose reika
lauti, kad fabrikantas už 
atostogų dienas mokėtų 
tiek, kiek uždirbdavau ak- 
ordiniu darbu (30-35 lt. į 
savaitę)—tada darbo in
spektorius įspėjo, kad nei
čiau į aštrų konfliktą su 
fabrikantu, nes fabrikantas 
už tai užpykęs rasiąs kitą 
priekabę ir išmesiąs iš dar
bo. O jei kompensacija iš
metant būsianti išmokėta— 
jis, inspektorius užsistoti 
negalėsiąs. Jam vos tuos 
žodžius pasakius — pakilo 
ten buvusių darbininkų 
grupė iš kitų fabrikų ir rik
telėjo: “Mes užsistosime! 
Vieni už kitus!”

Išsikalbame apie streiko 
dienas:

—18.VI buvau su visais 
prie Soboro. Dabar pama
čiau, kad rezervo policija 
tikri žvėrys. Vienoj rankoj 
šautuvas, kitoj dujų pišta- 
lietas. šaudė iš abiejų. 
Daužė lazdom ir šautuvų 
buožėm. Pati mačiau, kai

Lukšio gatvėj prie įėjimo į 
Eimučio gatvę kaž kokia 
moteris su mažu vaiku ant 
rankų ginčijosi su gavės 
policininku. Atlėkė rezervis
tų sunkvežimis, vienas po
licininkas revolveriu nudėjo 
moteriškę, pagriebė nurie
dėjusį vaiką ir negyvą mo
tiną, suvertė į sunkvežimį ir 
nulėkė.

—Šeštadienį, 20. VI, eida
ma radau lapelį: Draugai, 
laikykitės iš visų jėgų. Avi
acija eina jums padėti!

—Kaip tai aviacija?—tei- 
raujuos, — kariuomenė, ar 
aviacijos dirbtuvių darbi
ninkai ?

—Nežinau. Lapelį nune
šiau į savo fabriką. Man 
pačiai teko nuvesti vieną 
valstietį į vaistinę 18.VI. 
Mat, jis buvo atėjęs sumo
kėti žemės mokesčių į že
mės banką Laisvės ai. Mūšio 
metu jį pašovė į ranką. Vi
lijampolę] vienas 13-kos me
tų vaikas prisiartinęs prie 
policininko iššovė iš kažko
kio pištalieto ir sužeidė į 
veidą. Vaikas areštuotas. 
Vaikams tai buvo pramogų 
dienos: po mūšio Laisvės 
alėjoj vaikai kelis kartus 
užbarikaduodavo gatvę suo
lais ir dėžėm, paskui susi- 
slapstydavo ir juokdavos. 
Viliampolėj, palicijai apgu
lus tiltus, vaikai iš korkinių 
pištalietų sukeldavo triukš
mą, policininkų banda lėk
davo nuo tilto daužyti strei
kuojančiųjų, bet rasdavo 
tik tuščią gatvę. Vaikai pa
sislėpdavo kiemuose ir šiuk
šlių dėžėse.

Provincijoj būdamas jūsų 
korespondentas buvo girdė
jęs gandą, kad 2,000 darbi
ninkų vykę į Kauną padėti

draugams, bet buvę sulaiky
ti. Dabar teiraujuosi apie 
šį gandą tų dviejų Kauno 
darbininkų:

—Apie darbininkus neži
nome. Bet keli tūkstančiai 
valstiečių tikrai žygiavo į 
Kauną. Naktį iš 19 į 20 VI. 
keli tūkstančiai valstiečių 
nuo Marijampolės plentu 
žygiavo į Kauną. Rezervinė 
policija dviem sunkveži
miais išvažiavo jų pasitikti. 
Įvyko • susišaudymas prie 
Garliavos miestelio (9 kilo
metrai nuo Kauno) Vienas 
sunkvežimis grįžo su vals
tiečiais—moterim ir net vai
kais.- Kitas, kur buvo 24 
policininkai—negrįžo. Vals
tiečiai jį išsprogdino. “Aš 
pats žiūrėjau į laikrodį.— 
Tikrina darbininkas. — Šū
viai buvo girdėti Kaune: 
mūšis tęsėsi pusę valandos 
ir 5-kias minutes.”

Bet aš tuo nepatikiu. Tei- 
raujuos kitur. Vienas kiem
sargis tvirtina, kad antra
sis sunkvežimis grįžęs tuš
čias. Vienos įstaigos tar
nautojas, gana gerai infor
muotas, užklausus man apie 
šį įvykį, atsakė: “Gandų bu
vo ir yra visokių. Labai ga
limas dalykas, kad valstie
čiai apie Marijampolę buvo 
pradėję kilti. Aš turiu štai 
kokių faktų: pirmąją strei
ko dieną, kaip iš kitur, taip 
ir iš Marijampolės buvo su
traukta Kaunan policija. 
Bet 19-tą skubiai grįžo at
gal dar net su sustiprini
mais. Be to, tąja pačia 
kryptimi išlėkė ginkluota 
(lauko šarvuotėje) kareivių 
kuopa.”

Tas pats ekonominės įs
taigos tarnautojas apie 
streiką ir mūšius dar kai ką 
pasakoja.

(Pabaiga rytoj) •

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Užmiršta Žodžius.

Br. Dr.:—Meldžiu ir man 
patarti, kas man daryt. Aš nc- 
beišmanau, kas man darosi.

Aš esu vyras 65 metų am
žiaus. Gal du ar tris kartus 
per dieną, kada tik aš prade
du su kuo kalbėt, tai aš nega
liu pasigauti žodžių. Aš ban
dau ką pasakyt ir aš numa
nau, kad aš negerai sakau. 
Tai aš paskui bandau patai
syt klaidą, nes išmanau, kad 
pirma netaip mano buvo pasa
kyta. Aš atmenu gatves ir ži-j 
nau, kur einu, bet, kai prisei-1 
na kalbėt, tai negaliu surast 
žodžių tuo tarpu ir pradedu 
mikčiot. Aš žinau, ką aš noriu 
pasakyt, bet negaliu išsireikš
ti, nes aš taip jaučiu, kad nu
stoju atminties.

Chicagos bedarbiai maršuoja gatvėmis reikalaudami pašalpų visiems 
bedarbiams.

Atsakymas.

Tokis, drauge, apsireiški
mas, kaip dabar jūsų, gali pa
eiti nuo kokio smegenų pažei
dimo, nuo netikusios kraujo 
apytakos tam tikruose smege
nų centruose.

Galimas daiktas, kad jums 
yra išsivystęs arterijų sukietė
jimas tūlose smegenų vietose 
—smegeninių arterijų sklero
zė. Taip apydažniai esti su 
pagyvenusiais žmonėmis.

Nevienodai, nelygiai arteri
jos genda, kad ir to paties am
žiaus žmonėms. Kitiems ankš
čiau sugenda, sukietėja arte
rijos toj ar kitoj kūno vietoj, 
gal nuo perdidelio rūkymo, 
girtavimo, prasto maisto, gal 
nuo tūlų nuodų, dujų, gazų ir 
tt.

Kas daryt? Nelabai kas., Ot 
tik taip sau bandykite visame 
kame užsilaikyti higijeniškai. 
Gyvą vartokite maistą. Eikite 
kasdieną pasivaikščiot. Būki
te dažniau ore, ant saulės, bet 
su pridengta galva.

Vitaminų gausa maiste gali 
kiek palengvint. Vartokite 
daržoves žalias ir vaisius ir 
jų syvus (vitaminas C ir tru
putis kitų). Vartokite žuvų 
aliejaus (vitaminai A ir D), 
mielių džiovintų (vitaminai B. 
ir G), kviečio grūdų ir kiauši
nio trynių (vitaminai A, B, E 
ir G). lodo tinktūros po lašą 
kas dieną, su pienu ar vande
niu. Gal po truputį ir skydinės 
liaukos — Thyroid gland,' ¥4 
grain,
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Apie Pakeitimus Sovietų 
Konstitucijoje

(Pranešimas SSR Sąjungos VII Sovie
tų suvažiavime 1935 m. vasario 6 d.).

I. Sovietų Konstitucija ir Klasinių 
Jėgų Santikis SSR Sąjungoj

Klausimą apie įnešimą kai kurių pa-
* keitimų į Sovietų konstituciją pastatyt 

šiame suvažiavime pasiūlė Visasąjungi- 
nes komunistų (bolševikų) partijos Cen
tro Komitetas. Pačiam Centro Komite
te tas klausimas buvo pastatytas draugo 
Stalino iniciatyva. (Plojimai).

Kodėl pastatytas klausimas apie įne
šimą pakeitimų į mūsų konstituciją? Pir
ma, todėl, kad nuo 1918 metų, kada Le
ninas padėjo Sovietų konstitucijos pa
matus, klasinių jėgų santikis mūsų šalyj 
iš pagrindų pasikeitė, ypatingai po visuo
meninės nuosavybės principų laimėjimo 
kaip mieste, taip ir kaime. Ir, antra, to
dėl, kad atėjo laikas, kada Sovietų de
mokratizmą mes galim išplėsti iki galo 
ir atatinkamai su tuo įnešti pakeitimus 

l į mūsų rinkimų sistemą. Dabartinės ša
lies padėties, kaip jos socialiniai-ekono- 
minės struktūros atžvilgiu, taip ir dar
bo masių kultūriniai-politinio sąmonin
gumo atžvilgiu, negalima sulygint ir su 
1923 metais, kada draugo Stalino komi
sija suformulavo Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos konstituciją.

Paimsime laikus, kada buvo parašytas 
sovietų respublikos pagrindinis įstaty
mas (konstitucija), t. y. 1918 metus.

Tuomet, 1918 metais, mūsų šalis buvo 
sunkiose ūkio suįrutės sąlygose ir, tik ką 
ištrūkus iš pasaulinės imperialistinės 
skerdynės, turėjo stoti į ilgą be galo sun
kaus pilietinio karo periodą. Tuomet fab
rikai dar nebuvo atimti iš fabrikantų, 
bet tiktai buvo fabrikų darbininkų orga
nizacijų ir sovietų valdžios organų kon- 

f troliuojami. Kiek mes dar buvom silpni 
ūkio srity j, matyti iš to, kad partija žy
mios šalies ūkio dalies perėjimą ant val
stybinio kapitalizmo bėgių tada skaitė 
viena labiausiai pageidaujamų sąlygų, 
kad pagreitint paruošt soc. liaudies 
ūkio perstatymą. Tada mūsų pramonė 
buvo nukritusi, o žemės ūkis, su mažo
mis išimtimis, susidėjo iš smulkių vals
tiečių ūkių, ir kaime didelę rolę lošė buo
žija. Dvarininkų žemė jau buvo konfis
kuota ir paskelbta valstybės nuosovybe, 
bet valstiečiai dar neturėjo jokio supra
timo apie socialistinį ūkį. Kolchozai bu
vo tik kaikuriose vietose ir tai vienutė- 

i mis. Darbininkų klesą, kuri savo didvy
riškumu Spalio dienomis laimėjo kovą 
prieš buržuaziją ir kovoj už žemę, taiką 
ir laisvę sutelkė aplink Sovietų valdžią

* plačias miesto ir kaimo mases, smarkiai 
pakirto suirutė ir karas. Raudonąją ar
miją mes dar tiktai pradėjom kurt. Bol
ševikų partija sudarė tik nedidelį dydį 
darbininkų klesoj ir visai rrtenką visos 
darbo žmonių masės dalį. Praėjo truputį 
daugiau vienų metų nuo to momento, 
nuo 1917 m. kovo mėn., kada bendrai 
mūsų partija tapo vieša, legali partija.

Štai kokiam momente Leninas rašė so
vietų konstituciją.

1918 metų pabaigoj Leninas rašė: “So
vietai atsirado be jokios konstitucijos ir 

> daugiau metų (nuo 1917 m. pavasario iki 
1918 m. vasaros) gyvavo be jokios ^kon
stitucijos”. 1917 metais birželio mėn.

< buvo pirmasis Visos Rusijos sovietų su
važiavimas. 1917 m. spalio mėn. valdžia 
jau pilnai perėjo sovietams. Bet tiktai 
penktas Visos Rusijos sovietų suvažiavi
mas 1918 metais liepos 10 d. priėmė so
vietų respublikos konstituciją (Pagrindi
nį įstatymą).

Ta konstitucija nieko daugiau negalėjo 
padaryt, kaip sutvirtint tuo momentu 
sudarytus Sovietų valdžios pagrindus ir 
numatyt bendrą tolimesnio Sovietų šalies 
vystymosi į socializmą perspektyvą.

‘ Štai kaikurie pagrindiniai tos konsti
tucijos punktai, kurios įžanginė dalis 

> yra “Darbo ir eksploatuojamosios liau
dies teisių deklaracija”, sustatyta Leni- 

k no pačioj 1918 metų pradžioj.
Pirmam tos “Deklaracijos” punkte sa

koma: “Rusija paskelbiama darbininkų,

kareivių ir valstiečių atstovų sovietų res
publika. Visa valdžia centre ir vietose 
priklauso tiems sovietams.” Toliau skel
biama, kad pagrindinis sovietų respubli
kos uždavinys “panaikint bet kokią eks
ploataciją žmogaus žmogumi, pilnai pa
šalinti visuomenės pasidalinimą į klases, 
negailestingai nūslopint ekeploatatorius, 
įvesti socialistinį visuomenės susiorgani- 
zavimą ir pasiekti socializmo laimėjimo 
visose šalyse”. Toliau, kadangi pasauli
nis imperialistinis karas tuo metu dar 
nepasibaigė, išreiškiamas “griežtas pasi
ryžimas išplėšti žmoniją iš finansinio ka
pitalo ir imperializmo nagų, kurie aplai
stė žemę krauju dabartiniam pikčiau
siam iš visų kare.” Paskui Sovietų kon
stitucija tvirtai pareiškia apie visišką at
sisakymą nuo buržuazinės kolonijų ir 
mažų šalių grobimo politikos ir apie pa
naikinimą visokių apribavimų, surištų 
su rasine ir tautine kilme, ir paskelbiamą, 
kad “dabar, sprendžiamos proletariato 
kovos metu su savo eksploatatoriais, ek
sploatatoriams negali būti vietos nei vie
nam valdžios organe”. Mūsų konstitu
cijoj ypatingai pabrėžiamas pagrindinis 
sovietų valdžios uždavinis—“įvesti mies
to proletariato bei kaimo proletariato ir 
biednesniųjų valstiečių diktatūrą”; su
teikti darbo žmonėms tikrą laisvę reikš
ti savo nuomones ir del to į darbininkų 
klesos ir valstiečių biednuomenės rankas 
perduodami spaudos ir spaustuvių orga
nai; atiduoti darbo žmonių žinion liau
dies susirinkimų ruošimui tinkamas pa
talpas ir visokeriopai remti darbininkus 
ir biednesnius valstiečius jiėms laisvai 
organizuojantis, o taip pat suteikti jiems 
visapusišką nemokamą švietimą, be to 
darbas pripažįstamas visų respublikos 
piliečių pareiga ir paskelbiamas obalsis: 
“Nedirbantis tenevalgo”.

Šitame yra pagrindiniai 1918 metų so
vietų konstitucijos dėsniai, kuriais rem
damosi darbininkų klesa statė savo nau
jąją valstybę,, pakėlė liaudies ūkį ir ma
terialinę masių gerovę bei darbo žmonių 
kultūrą. Sovietų konstitucija per visus 
tuos metus buvo kovos vėliava už socia
lizmo laimėjimą. Ir kuo daugiau buvo 
skiepinami gyveniman sovietų konstitu
cijos pagrindai, tuo sėkmingiau žengė 
pirmyn socializmo reikalai mūsų šalyj.

Teisinga bus pasakyti, kad ir dabar
tiniu momentu sovietų konstitucijos pa
grindas yra gyvybinis ir nepajudinamas. 
Kartu mes turim pripažint, kad pavie- 
nios tos konstitucijos dalys paseno, ka
dangi socialistinė statyba nuo 1918 metų 
padarė didžiulį žingsnį pirmyn. Nega
lima nematyt, kad sovietų konstitucijos 

’tekste visai neatsispindi ir negalėjo at
sispindėti tie milžiniški pasikeitimai ša
lies ekonomikoj ir socialinėj struktūroj, 
kurie įvyko per pastaruosius metus.

Praėjo beveik dešimt metų nuo to mo
mento, kai mes pasiekėm prieškarinio 
pramonės lygio ir kai partijos XIV su
važiavimas ir, visų pirma, draugas Sta
linas visu platumu iškėlė socialistinio ša
lies industrializavimo uždavinį. Sėkmin
gai įgyvendindami šitą uždavinį, mes su
kūrėm naują, techniškai priešakinę, so
cialistinę industriją, pastatę mūsų sun
kiąją pramonę, kuri yra materialinė so
cializmo bazė, į tokią aukštumą, kad mes 
dabar savo jėgomis per keletą metų ga
lim užbaigt technišką viso liaudies ūkio 
rekonstrukciją. Tai patvirtina tas, ką 
mes čia girdėjom d. Ordžonikidzės pra
nešime apie sunkiosios pramonės pasise
kimus, apie dabartines jos didžiules ga
limybes; apie jos naujus uždavinius.

Del didžiulio mūsų kaimo atsilikimo 
socialistinis žemės ūkio pertvarkymas 
buvo sunkiausias uždavinys Sovietų val
džiai. Bet ir šitas uždavinys dabar pa
grinde išrištas. Buožija sutriuškinta. 
Kolchozai laimėjo visu frontu. Sudary
tas platus sovchozų tinklas. Kaimas per
sitvarko kolektyvizmo ir naujos techni
kos pagrindais, nustūmęs į antraeilę vie
tą pavienius ūkius. I

(Bus daugiau)

Į Massachusetts LDS 
Delegatus

Draugai ir draugės! Mas
sachusetts kol kas labai tyku, 
kas liečia LDS Trečią Seimą. 
Bet yra žinoma, kad didesnės 
kuopos visos siųs delegatus, 
tai delegatams reikia susitar
ti su kitų LDS kuopų delega
tais, kaip pigiau galima būtų 
nuvažiuoti. Gal rasis draugų, 
kurie su savo " mašinom va
žiuotų, tai galėtų ir kitų kuo
pų delegatus paimti. Aišku, 
delegatai dasimokės už kelio- 
nę7 kiek bus reikalinga. Va
žiuojantiems delegatams į LD 
S seimą, ir į Amerikos Lietu
vių Komunistų Konferenciją 
reikia turėti geriausį susitari
mą. Mano patarimas—visi bū
kim 9 d. rugpjūčio (August), 
Maple Parke, Methuen, Mass., 
kur atsibus didelis lietuvių ko
munistų pirmo distrikto pikni
kas, ir kuriame bus Vyrų Cho
rų kontestas. Tam piknike ga
lėsime tikrai susitarti, kaip bū
tų pasekmingiau nuvažiuoti į 
taip svarbius seimus. Draugai, 
kurie esate išrinkti delega
tais, savo kolonijose pasitei- 
raukit, gal kas sutiktų važiuo
ti su savais automobiliais. 
Taipgi pasiklauskite, kiek im
tų už kelionę ir ant pikniko 
galėsit raportuoti sąlygas ir 
tt. Važiuojančių delegatų į L 
DS seimą susirinkimą atlaiky
simi 1:30 vai. po pietų. Todėl, 
atvažiavę į parką raportuokit 
drg. A. P. Taraškai arba J. 
Grybui.

Vienas iš Delegatų.

Worcester, Mass.
Kodėl Worcesterio kores

pondentai miega? Kodėl nė 
vienas nieko nerašo ? Man ro
dos, kad dabar yra gerų dar
buotojų, kurie galėtų parašyt 
ką nors, nes jau visi esame 
vienybėje.

J
Juozas Kalakauskas, buvęs 

svetainės gaspadorius ir gerai 
žinomas lietuviuose, randasi 
valstijos ligoninėj (State Hos
pital).

Tas žmogus, kuris rašo į 
“Keleivį” po slapyvardžiu 
“Vėjo Vergas,” tegul biskį ap
sistoja melavęs ir nešmeižia 
draugus, nes pats žino, kaip 
jisai karštai varėsi už vieny
bę, o dabar ne vienybei dirba. 
Jūs esate žinomas tikru var
du.

Draugai ir draugės, vieny
bės tvėrėjai, kur visi dingot? 
Kodėl nenorite sueit ir vėl iš- 
vieno dirbti ? Kodėl nėlankot 
ALDLD ir TDA susirinkimų ? 
Visi žinot svarbą tų organiza
cijų. Kodėl neateit ir nedai
nuot chore ?

Liepos 30 d. automobilis 
beveik pervažiavo miesto gas- 
padorių William A. Bennett, 
kai jis ėjo skersai kelią. Ge
rai, kad spėjo atstot atgal, 
t^d liko gyvas.

Liepos 31 d. buvo pastatyta 
pardavimui 342 kavalkai 
“propertės” (namai, krautu
vės ir tt.) už tai, kad žmonės 
negali užsimokėt taksų. Tak
sos yra po $200 ant kavalko 
“propertės.”
• Kažin kaip dabar atrodo 
Sūnų ir Dukterų tūliems drau
gams, kada Kom. Partija pa- 
sirandavojo švedų parką savo 
piknikui ir sako, kad visoki 
žmonės gali ant jų žemės lan
kytis—juodas ar baltas, žydas 
ar lenkas—visi yra lygūs ir 
laisnėm nėra pavojaus, nes jie 
galėjo ir padarė susitaikinimą 
tame dalyke.

Nuo jjios mano korespon
dencijos, draugai, katrie skai
tysite, pradėkite rašyt, nemie
gokite, visi dirbkime išvien.

Dilgele.

Naujas sovietinis judis “Či
gonai” dabar rodomas Cameo 
Teatre, 42nd St., East of 
Broadway.

Vyru Chorų Kontestas Piknike
Rengia Lietuvių Komunistų Partijos 1-mas Distriktas

Nedėloj, 9 d. Rugpjučioi-August

Ig. Kubiliūnas, iš So. Boston

Methuen, Mass
(LAWRENCE)

Maple Parke

Pradžia 10 vai. ryto

Šokiai per visą dieną ir vakarą 
prie Lawrence’o Jaun. Orkestros.

A. Bimba, iš Brooklyn, N. Y.

1. So. Bostono Laisves Vyrų Choras, vadovaujamas H. žukauskiūtės.
2. Ig. Kubiliūnas dainuos ir triksus rodys.

nnnnmUA A. Bimba, “Laisvės” redaktorius, sakys prakalbą.PROGRAMA 4. Liaudies Mišrus Choras, vadovaujamas O. Balčiūnaitės-Vaitkūnienės.
5. Lietuvių Lavinimosi Ratelio Vyrų Choras, vad. Izabelės 

Jarmolavičiutės-Kugel, iš Norwood, Mass.
, 6. Dovanų išdalinimas prie įžangos tikietų.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! šis piknikas bus daug skirtingesnis tuomi, kad čia bus 
lenktynės tarpe vyrų chorų. Už geresnį dainavimą bus duodama dovana $15. Tad vyrų 
chorai rengiasi tikrai muzikališkai pasirodyt, nes visi nori gauti dovaną ir garbę. Daina del 
kontesto paskirta: “Sukeikime Kovą”, muzika Miko Petrausko, ši daina buvo dainuojama 
Lietuvos revoliucionierių prieš 1905 metus, ir dar iki šiai dienai viena iš populiariškiausių 
revoliucinių dainų.

Muzikos sprendėjai bus: V. Minkienė, J. Kriaučiūnas, V. Sukackas, O. Balčiūnaite- 
Vaitkunienė, ir Večkiutė. Visi yra pasižymėję muzikoje ir visuomenei žinomi kaipo žymūs 
veikėjai muzikos ir meno veikime.

ĮŽANGA PERKANT Iš ANKSTO TIKIETĄ—10c.; PRIE PARKO VARTŲ 25 CENTAI.
Visus kviečiam dalyvaut ir išgirsti muzikalį chorų<dainavimą. RENGĖJAI.

Raymond, Wash.
Sumažėjo Darbai Medžio Ap

dirbimo Pramonėje
Po didžiulių streikų dirbo 

gerai per 10 mėnesių. Dabar 
vėl pradėjo dirbti tiktai po 4 
dienas į savaitę. Tūlos dirbtu
vės dar gal ir mažiau dirbs. 
Dirbo dviemis pakaitomis, da
bar naktines pakaitas palei
džia.

Sawmill Timber Workers 
unija, kuri dabar turi 100,000 
narių, nutarė atsimesti nuo 
Brotherhood of Carpenters 
and Joiners of America ir 
prisidės prie industrinių unijų 
komiteto. Darbininkai nieko 
gero nesitiki iš Brotherhood of 
Carpenters, nes ši unija yra 
labai reakcinė. Ji nori tik 
Sawmill Timber Workers uni
jos narių duoklių ir jiems va
dovauti.

Liepos 26 d. įvyko Sawmill 
Timber Workers unijos pikni
kas. Tai buvo toks didelis pik
nikas, kad tokio Raymond ne
buvo matęs. Vien tik mašinų 
privažiavo apie 3,000. Buvo 
sporto ir kalbėtojų—pastarų
jų buvo arti tuzino. Sugužėjo 
visi politikieriai taip pat, bet 
nabagai labai nusivylė, nes 
gavo tik po tris minutes pas
veikinti. žinoma, per taip 
trumpą laiką mažai tegalėjo 
pasigirti. Buvo pora ir gerų 
kalbėtojų, būtent, Red John
son ir Clyde Tisdale pasakė 
geras prakalbas ir žmonėms 
labai patiko. O politikieriai 
turėjo raukytis, kad jiems pa
rodė jų darbus ir ko darbinin
kai gali laukti iš jų.

A. B.

Areštuoja Ispanę Liaudies 
Fronto Rėmėjus Kuboj

HAVANA. — Kariniai- 
fašistinė Kubos valdžia su
ėmė 18 žmonių už rinkimą 
aukų paremti Ispanijos 
liaudies kovą prieš fašistus.

Meksikos sostinėj susira
šė keli būriai liuosnorių 
vykti į Ispaniją karui prieš 
fašistus.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

' (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokięm 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Sergančių Vyry ir Moterų •
Chroniškos ir Staigios ligos ‘
gydomos naujoviškais būdais .

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

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. fld 1 P. M,

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Puiki Vieta Vakacijom

Tel. Catskill 890F4

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.
Catskill, N.

'■M/ :
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BOSTONO ŽINIOS
„ , VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS .

Dviračių Biznis Pakilo
Užėjus blogiems laikams, 

jau mažiau žmonių važinėja 
automobiliais ir todėl dauge
lis grįžta prie dviračių. Važi
nėjimas dviračiais žymiai pa
kilo, bet daugelis nepajiegia 
nei dviračio nusipirkti. Jie ga
lėtų tik pasirendavoti nedėl- 
dieniui, bet “mėlynieji įstaty
mai” draudžia dviračius ren- 
davoti šventadieniais. Todėl 
valstijos atstovas - Roland D. 
Sawyer patiekė legislatūrai 
sumanymą, kad rendavojimo 
suvaržymai būtų panaikinti.

Karštos Dienos
Pirmosios rugpjūčio dienos 

Bostone pasižymėjo aukšta 
temperatūra, siekiant 90 laip
snių. Pajūriai buvo prisikim
šę šimtais tūkstančių žmonių 
jieškant pavėsio. Sekmadienį, 
rugp. 2 d., Bostono apylinkėje 
trys ypatos nuskendo, vienas 
mirė ligoninėje.

Bėda Automobilistams Quincy
Automobilistai niekad netu

rėjo geros akies ant Quincy 
miestelio, arti Bostono, nes ten 
už mažiausį prasikaltimą bū
na skaudžiai nubausti. Todėl 
daugelis vengdavo važiuoti 
pro Quincy. Dabar ten bus 
dar blogiau. Pereitą’ sekma
dienį Quincy buvo griežtai už
drausta daryti bile kokius au
tomobilių pataisymus, bile ko
kius automobiliams reikmenų 
pardavimus ir tepimus (greas
ing). Jeigu pasitaikė keno 
karui sugesti, negalėjo gauti 
jokios pagelbos. šis automo
bilių biznį varžantis įstatymas 
nuo senai gyvuoja, bet tik pe
reitą n e d e 1 d i e n į pradėtas 
griežtai įvykdinti.

Plaukimu Pateko Amerikon
Nuo kiniečių tavorinio laivo 

Kalimba jūreivis Wen Yin, 19 
m. ^mžiaus, apie 5 pėdų augš- 
čio, nušoko nuo laivo ir išplau
kęs į kraštą dingo Bostono 
priemiestyj. Laivas stovėjo 
Everett uoste. Policija dabar 
jieško pabėgėlio, bet kol kas 
dar nesurado.

Nuogi Šokikai ir Girtuoklystė
Bostonui artimam mieste 

Waltham prasidėjo “valymas” 
saliūnų ir viešbučių, kuriuose 
jaunuoliai girtuokliauja ir 
nuogi šoka. Kai kuriem vieš
bučiam tapo suspenduotos 
“laisnys”. Ligi šiol labai re
tai kada minimas spaudoje 
šio miesto vardas staiga virto 
didžiausiu lermu. Geltonla- 
piai net editorialus pyškina, 
kad reikalinga esą tuojau ap
švarinti Walthamą nuo blo
gos reputacijos, nubaudžiant 
svaigalų pardavėjus, kurie 
laužo įstatymus.

Faktas yra, kad tokių pra
sižengėlių galima rasti visuo
se miestuose, bet publika apie 
juos sužino tik tada, kuomet 
“doros sargai” negauna užtek
tinai patepti.

Balsuotojai, Registruokitės
Piliečiai užtikrinkit sau bal

savimų teisę šio rudens rinki
muose, užsiregistruodami da
bar. Bostone užsiregistruoti 
galite kiekvieną dieną, išskir
iant sekmadienį, Rinkimų Ko
misijos ofise, City Hall An
nex, ant pirmo augšto, nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vakare. Su- 
batoj nuo 9 vai. ryto iki piet.

---------r--------  
Sharkey Bando Atgauti 

Čempionystę.
. Pagarsėjęs Bostono lietuvis

pugilistas, Jack Sharkey, kųjis 
dabar užlaiko didelį saliūną 
prie North Station, pasiryžo 
atgauti kumštininko čempio- 
nystę. Jis su savo pačia jau 
išvyko į Orangeburg, N. J., 
treiniruotis kumštynėms su ne
gru bomberiu, Joe Louis. Kaip 
jau žinoma, jų kumštynės 
įvyks New Yorke, rugpjūčio 
18. • '

Vietines spaudos reporteriai 
užklausė Sharkio menedžerį 
Buckley, ką jis mano apie bū
siančias kumštynes. Buckley 
atsakė, kad jis galįs spėti, 
“kaip ir bile kas kitas”. Jo 
manymu, Joe Louis tebesąs di
delis “f altorius” ir todėl gali
ma tik linkėti, kad Sharkey jį 
nugalėtų.

Sharkey dabar turi 33 me
tus amžiaus. Per pereitus 29 
mėnesius jis turėjo keletą 
kumštynių su įvairiais oponen
tais, bet geriausia jis pasiro
dė kumštynėse su Parson Phil 
Brubaker. Kuomet Schmelin- 
gas nugalėjo Joe Louis,/Shar- 
kiui pasidarė proga susitikt su 
Louis’u.

Sugavo Žmogėdiškas 
Rykles

Massachusetts pajūryj pra
dėjo siausti jūrų tigrai—ryk
lės. Per pastaruosius keletą 
metų pirmu sykiu čionai jos 
pasirodė ir pereitą savaitę ke
letas jų tapo sugautos Cape 
Cod vandenyse. Vieną Dor
chester i o* jaunuolį ryklės pa
gavo besimaudant ties Matta- 
poiset ir taip skaudžiai apža- 
lojo, kad jaunuolis neužilgo 
mirė.

Massachusetts Komunistų Partijos 
Piknikas Puikiai Pavyko

Rugpjūčio 2 d., švedų Par
ke, Shrewsbury, Mass., atsibu
vo visų kalbinių grupių ir Ko
munistų Partijos piknikas, ku
riame dalyvavo 1,500 įvairių 
tautų darbininkų. Skaitlingai 
atstovautos šios tautinės gru
pės : lietuviai, finai, rusai ir 
žydai, kitų tautų po mažiau. 
Partijai liks apie $500 pelno; 
programa buvo puiki. Aido 
Choras iš Worcester, vadovys
tėj V. Sukacko, puikiai pasiro
dė, nors biskį stokavo vyriškų 
balsų. Jei visi Aido Choro vy
rai būtų dalyvavę, tai ir 
“praizą” gal būtų laimėję.

Dainavo finų choras, žydų 
milžinas Freiheit Gesang Ver- 
ein puikiai dainavo. Rusų cho
ras iš Bostono dainavo žavė- 
jančiai. Jis ir “praizą” laimė
jo. Taipgi jaunuolis. Sasha 
Krugley artistiškai pagriežė 
ant akordino.

Kalbėjo Ottis Hood, kandi
datas į Massachusetts guber
natorius; John Webar, Cla
rence Hathaway, “Daily Wor
ker” redaktorius. Tai brilian- 
tiškas o r a t o r ius-kalbėtojas. 
Hathaway pradėjo nuo daina
vusių chorų ir jis sutiko, kad 
kaipo dainininkams, rusų cho
rui priklauso dovana, bet 
žvelgiant ant sudėties,-tai lie
tuvių Aidas pasiliko kaipo 
pavyzdys kitiems chorams. Vi
si chorai turi imti pavyzdį iš 
Worcester Aido ir padaryti ne 
parinktų ateivių chorus, . bet 
amerikoniškus, kaip yra Ai
das, kuris susideda iš čiagimio 
jaunimo.

Rusų choras gavo dovaną— 
$10. Tuojaus ant vietos $5 pa
aukavo Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijai, o už ki
tus penkis dolerius parsi
trauks naujos muzikos-dainų 
iš Sovietų Sąjungos.

Worcester Sūnų ir Dukterų 
Draugija, kuri palaiko Olym- 
pijos Parką, bandė pakenkti

Hingham Yacht kliubo na
riai pereitą sekmadienį 2 ry
kles nušovė ir ištraukė iš jū
rų Humarock pakraštyj. Vie
na ryklė, arba kaip ameri
konai vadina—shark, buvo 5 
pėdų ir 7 colių didumo. Iš 
pirmiau sugautųjų viena bu
vo 7 pėdų ir svėrė 95 svarus— 
(—Red.).

Fašistukai Neturi Ką Atsakyt
Vieno švaraus biznierio 

įstaigoj pasitaikė susieiti ke
liems skirtingų pažiūrų vy-. 
rams, tarpe kurių buvo įsi
maišęs tūlas fašistinis davat
ka. Fašistukas tuojau prikibo 
prie ramaus vaikino ir pradė
jo jį tituluoti:

—Tu esi bjaurybė bolševi
kas, rupūž... Mes tau paro
dysim 1937 metais.

Užpultasis rimtai davė ke
letą klausimų, bet karštagal
vis vis skerečiojosi. Tuomet 
įsimaišė šeimininkas, kuris yra 
švarus ir šviesus žmogus, nci- 
tralaus nusistatymo. Jis pa
stebėjo karštagalviui:

—Pasakyk, tamista, kuomi 
gi tu esi geresnis už bolševi
ką, jeigu pats manai, kad bol
ševikai taip jau negeri?

Karštagalvis p a m i k č iojo, 
pakraipė galvą ir negalėjo 
nieko atsakyti. Tuomet kiti 
pradėjo juoktis. Sako:

—Dabar matot, tas ponas 
nemėgsta, kuomet jį kas pava
dina davatka. Dabar gi pats 
parodo, kad jis yra tamsiau- 
sis ir tuščiagalvis davatka.

Maždaug tokio typo yra vi
si vietiniai fašistuojanti tauti
ninkai.

šiam Komunistų Partijos pik
nikui. Nors dalinai ir pakenkė, 
bet tikslo neatsiekė. Kaip ži
noma, tai tam piknikui Komu
nistų Partija buvo paėmus Sū
nų ir Dukterų Draugijos 
Olympijos Parką, bet kaip jau 
viskas buvo išgarsinta, tai 
draugija parką atšaukė, tuo- 
mi padarydama partijai virš 
$50 nuostolių, nes partija bu
vo priversta vėl viską išnaujo 
perorganizuoti. Neužteko to, 
kad parką atšaukė, bet ant 
tos pačios dienos pati Sūnų ir 
Dukterų Draugija surengė pik
niką, manydama pasinaudoti 
partijos išgarsinimu Olympijos 
Parką. Bet, sakoma, draugi
jos piknikas buvo mažas.

Ar susipras Sūnų ir Dukte
rų Draugija atlyginti Komu
nistų Partijai už padarytą 
skriaudą ?

Worcester Sūnų ir Dukterų 
Draugijos vadovybė įbaugino 
didžiumą Draugijos narių, 
būk Draugijai gręsiąs alaus 
laisnių netekimas, jei į parką 
bus įsileidžiama negrai, ir 
tarptautinis judėjimas, abel- 
nai. Tam' nesąmoningam bur
bului didžiuma narių patikėjo 
ir tą reakcinį tarimą pervarė, 
kad neišrandavoti parko “sve
timtaučiam.” Bet Sūnų ir Duk
terų Draugijos nariai dabar 
gali • tikrai matyti, kaip klai
dingai jų vadovybė juos ir 
visuomenę informavo, štai tam 
pačiam Shrewsbury ir po tos 
pačios policijos priežiūra ir 
leidimu, Komunistų Partiją 
turėjo pikniką, ir alaus leidi
mą davė pačiai Komunistų 
Partijai! čia labai aiškiai pa
sirodo, kad ne policija šiame 
atsitikime persekiojo, bet pa
ti Olympijos Parko vadovybė 
priešinga tarptautiniam darbi
ninkų judėjimui turėti paren
gimus Olympijos Parke.

Sūnų ir Dukterų Draugija su 
savo tokiu pasielgimu atsisto
jo labai prastoj pozicijoj. Te

gul atvirai ir aiškiai atsako, 
delko tokį tarimą pabarė ? 
Daleiskime, kad bytoj Wor
cester drataunios darbininkai 
išeina į streiką prieš savo iš
naudotojus už pagerinimą dar
bo sąlygų, už didesnį duonos 
kąsnį. Streikas tęsias keletą 
savaičių, kova sunki prieš iš
naudotojus. Streiko komitetas 
ateina pas Olympijos gaspa- 
dorius prašyti parko streikie- 
rių parengimui. Olympijos 
Parko savininkai, pirmeiviški 
žmonės, purtys galvas ir sa
kys : Neduosim jums, streikie- 
riai, parko, nes jūs esate ne 
lietuviai, bet svetimtaučiai! 
Tai kam jūs tada padėsit: ar
streikieriams, 
magnatams ?

ar drataunių
Skaitytojas’ pats

išvadą pasidarys, kam Olym
pijos Parkas pasitarnaus. O 
vienok Olympijos Parko vado
vybė bando net “Laisvės” špal- 
tas panaudoti savo neleistino 
nusistatymo parėmimui.

Jonas Grybas.

Hudson, Mass.
Liepos 26 d. įvyko SLA. An

tro Apskričio metinis pikni
kas Maynarde. Teko ir man 
dalyvauti. Bet publikos tebu
vo per pusę tiek, kiek buvo to 
apskričio piknike pernai. Yra 
tam rimta priežastis. Vienas 
mano geras pažįstamas priė
jęs man sako: Drauge, žinai, 
kodėl šiandien tokis skystas 
piknikas? Sakau, kame daly
kas ? Ogi todėl, j i s atsakė, 
kad visi augšti ponai sėdi Ap
skričio valdyboje. Sako, kitos 
kuopos visai nežinojo apie pi
kniką iki paskutinei dienai. 
Reiškia, buvo, prastas prisiren
gimas iš valdybos ir komisijos 
pusės.

Hudsoniečių Parengimas.

Rugpjūčio 2 d. įvyko an
tras iš eilės visų draugijų ben
dras parengimąs-p i k n i k a s 
Skandinavų parke. Oras buvo 
labai gražus, tai ir publikos 
prisirinko daug, kaip vietinės, 
taip iš kitur. Visi gražiai lai
ką praleido. Manoma, liks 
gražaus pelno. Reikiė! tarti 
ačių tiems, kurie atsilankė ir 
kurie dirbo šiame piknike.

Rengėjais buvo Jankauskas, 
Baronas, M. Kazlaūskienė. 
šiame piknike gerai pasidar
bavo drg. J. Jeskevičius, iš
platindamas už $6 Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
pirmo distrikto rengiamo pik
niko tikietų. Kaip žinoma, ko
munistų piknikas įvyks rug
pjūčio 9 d., Lawrence,; Mass. 
Hudsoniečiai žada skaitlingai 
d a 1 y v a uti. Apsižiūrėkite, 
draugai, lawrencieciai!

Pastaba Redakcijai.

Nekeiskite pavardžių savo
tiškai, bet dėkite taip, kaip es
ti rašėjo parašyta, štai “Lais
vės” No. 182-ram tilpo sura
šąs dirbusių darbininką spau
dos piknike. ,Yra pažymėta, 
kad dirbo Berta Norkūnas, o 
turėjo būti Berta Morkunaitė.

Antra klaida tilpo “Lais
vės” No. 179-tam, kur buvo 
nepažymėta vardas mūsų ge
ros ir darbščios, draugės O. 
Morkūnienės, kuri išplatino 
vieną seriją spaudos pikniko 
tikietų. Šias klaidas atitaisau 
ir prašau redakciją prisilai
kyti šių nurodymų.

Hudsonietis.

Nuo Red. Tiesa, kad kar
tais pasitaiko ir redakcijai pa
daryti vieną kitą klaidą. Bet, 
draugai, visų klaidų neban
dykite suversti ant redakcijos. 
Jų darote nemažai ir patys. 
Ypatingai tūli draugai neat
sargiai surašo žmonių vardus 
ir pavardes. Kartais nėgalima 
įskaityti, tai turi atspėti, žmo
nių, miestų ir įstaigų pavadi
nimus rašykite aiškiai,—pir
ma patikrinkite, o tik tada 
siųskite redakcijai.

GAUKITE “LAISVEI” 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Juodojo Legiono nariai Detroite kaltinami žmogžudžiavime ir tero
rizme. Kairėj stovi prokuroras.

Binghamton, N. Y.
Čionai lankėsi viešnia iš 

Buffalo, N. Y. Tai draugė Ste- 
fė Viežiutė. Ji nesenai Buffa- 
loj baigė mokslą. Dabar turė
jo dvi savaiti vakacijų, tai at
važiavo svečiuosna pas savo 
tėvelius, gimines, pažįstamus 
ir draugus. Prie progos buvo 
užėjus ir pas savo tetą Valeri
ją Kaminskienę.

Ištikrųjų, draugė Viežiutė 
išaugus puiki mergina. Jau se
nai buvau ją mačiusi, kada ji 
mokino Aušros Chorą, apie 6 
ar 7 metai atgal. Tada ji bu
vo visai jaunutė.

Klausiau jos, kokia profesi
ja ji dabar užsiims. Ji atsakė, 
kad būsianti perdėtine (su
pervisor) ligonbutyje.

Draugė Viežiutė sugrįžo at
gal į Buffalo prie kasdienio 
užsiėmimo. Laimingo pasise
kimo jums, Stefe!

“L.” Korespondentė.

Academy of Music, 14th 
St., New Yorke, rodomi du 
judžiai ir pirmi paveikslai iš 
Ispanijos civilio karo, atvaiz
duojant pirmas dienas.

»• DIDELIS |

PIKNIKAS
Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuvių Organizacijos i
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Naudai Dienraščio
’’LAISVES“

Nedėlioję’i/C Rugp.-Aug. 
1936 IO 1936

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

I ____ _ ,1 » * 1 • ; I

Į Programoj Dalyvaus 4 Chorai
■ • 
I ’

Gera. Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 25c°
S------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- E

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.

Suspenduoja 10 Uniją 
Iš Darbo Federacijos

(Tąsa iš 1 pusi.) 
deniai, neturėdami tam jo
kios konstitucinės teisės, pa
siskubino išnešt savo nuo
sprendį minimoms unijoms, 
nelaukdami Federacijos su
važiavimo, kuris įvyksta š. 
m. lapkričio mėnesį. Jie su
prato, kad jeigu šios unijos 
nebus suspenduotos ir turės 
balsą suvažiavime, susida
rys dauguma delegatų, už
ginančių veikimą Industri
nių Unijų Komiteto.

Už suspendavimą balsavo 
13 Federacijos Tarybos vir
šininkų, o prieš — vienas 
David Dubinsky, preziden
tas Tarptautinės Sukniasiu- 
vių Unijos.
Visur Pasipriešinimas Sau- 
vališkam Atžagareivių Vir

šininkų žygiui
Vežikų Unijos galva D. J. 

Tobin persergėjo, kad iš 800 
federacinių unijų tarybų 

įvairiuose miestuose tiktai 
60 tėra gerame stovyje, ale 
ir kiekvienoj iš tų 60 bus pa
sipriešinimo daromam žy
giui prieš Industrinį Komi
tetą. Bet kadangi Greeno 
advokatai užgyrė suspenda
vimą, užtikrindami, kad tei
smai palaikys dešiniųjų pu
sę, tai ir pats Tobin balsavo 
už suspendavimą.

Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komiteto prezi
dentas J. L. Lewis visai ne
nusigando tokio nuospren
džio ir pareiškė, kad šis ko
mitetas ir toliau neatlai- 
džiai veiks, organizuodamas 
neorganizuotus d a r b inin- 
kus. Kitų suspenduojamų 
unijų vadai išreiškė vienybę 
su Lewisu ir Industriniu 
Komitetu. v

Lewis viešai pasmerkė tą 
žygį Darbo Federacijos at- 
galeivių vadų, kaip “aršiau
sią kvailybę,” reiškiančią jų 
“persigandimą ir saumylys- 
tę ir visišką jų nepaisymą 
darbininkų reikalų.”

...... .i
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ATSKAITA
Lietuvos Draugų Komiteto Įplaukų ir Išlaidų Už Balandžio, 

Gegužės ir Birželio Mėnesius, 1936 Metų.

Balandžio 7 d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d.

7
8

10
13
13
22
23
24

1.70
2.50
3.00
2.60

10.50
5.00

. 2.00
3.50

Gegužės

Birželio

24
29

29
29
29
29
29
29
29

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

8

8
17
17

20
20

Balandžio

Įplaukos Balandžio Mėn.
Fair Oaks, Pa., per J. Briedį 
Palmyra, N. J., per A. Meškauskų 
Washington, Pa., per P. Alską 
Trenton, N. J., per A. Jakstonį 
Westville, Ill., per H. Adominą 
Detroit, Mich., per J. Ginaitį

d. St. Clair, Pa., per M. Kaunienę 
d. Carnegie, Pa., per J. Gatavecką 
d. Racine, Wis., per K. Vistart
d. Binghamton, N. Y., per J. K. Navalinskienę 3.50 
d. Montello, Mass., per J. Tautvaišą 
d. Kenosha, Wis., per S. Putman 
d. Ft. William, Ont., per R. Kemchį 
d. Auburn, Me., per A. Kaulakį 
d. Saginaw, Mich., per S. M. Liesį 
d. Toledo, Ohio, per K. Plačenį 
d. Iš Francijos, per A.L.D.L.D. 121 kp.
d. Montello, Mass., per K. Ustupą 
d. Lowell, Mass., per J. Blažionį 
d. Waterbury, Conn., per P. Boką

5.00
5.70 
2.00 

.50 
2.65
1.50 
6.00 
8.05 
6.15
4.75

paveikslus.'
Paskiau prasidėjo pasidali

nimas mintimis. Daugelis iš 
delegatų statė klausimus apie 
dabartinę politiką ir jų paliuo- 
savimą. Tom Mooney atsakė, 
kad tikisi išeiti laisvėn, jeigu 
darbininkai jam padės, sako: 
“Tas nuo jūsų priklauso.” O 
draugas Billings aiškino dele
gatams, kaip jie tapo suareš
tuoti 26 liepos 1916 metais, 
kaip bosų šnipai užpuolė ant 
jų su bjauriausiom provokaci
jom, primesdami metimą bom
bos į karui rengimosi paradą, 
kuomet jiedu buvo toli nuo tos 
vietos.

' I
Kiek patėmijau, tai mūsų 

31 asmenų delegacijoj buvo 
20 moterų. Tas rodo, kad mo
terys yra kovingesnės. Delega
cija susidėjo iš skirtingų or
ganizacijų, unijų ir tautų at
stovų : japonų, chinų, 
amerikonų, 
du.

Mūsų viena draugė pasakė 
mums trumpą prakalbėlę ka
lėjime, ragindama darbuotis 
sėkmingam pravedimui 
monstracijo^-masinio 
26 liepos, Civic 
Hall, San Francisco. Kalėji
mą apleidom 11:30, su gailes
čiu, kad tuos du draugu turė
jom palikt i

Liepos 20 
nis protesto mitin- 

su d. V. Marinu 
apie 2,000 publi- 

pastatė prie darbo, 
arkyti žmones į se
rai. po pietų, pra-

Viena gabi kalbėtoja per
skaitė Mooney laišką iš kalė
jimo, kurį publika priėmė 
griausmingu delnų plojimu.

Paskiau prasidėjo aukų rin
kimas. Buvo organizacijų, ku
rios aukavo po 5, 10, 25, 50 
ir po šimtą dolerių. Viso su 
smulkiais surinkta $1,881.85. 
Nuo Komunistų Partijos ir 
nuo Gelžkeliečių Brolijos gau
ta po tūkstantį dolerių; tad 
susidarė $3,881.85. Tai tik to
kios gausios aukos ir protestai 
galės paliuosuoti Moonęy 
Billings.

Sužeista Širdis.

prieš fašistus.
Darbo Partija pripažįsta, 

kad Ispanijoj eina kova 
tarp liaudies valdžios ir fa
šistų, o ne vien tarp komu
nistų ir fašistų, kaip kad 
rėkauja žmonių laisvės prie
šai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir

žydų,
Lietuvių buvom

Stephen Bredės, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadieni, 9-tą d. 
rugpjūčio, 10-tą vai. ryte, “Sweet’s 
Hall.” Visi nariai dalyvaukite šiame 
svarbiam susirinkime, nes bus 2 de
legatai, kurie išduos savo raportus iš 
suvažiavimo.

Sekretorius S. Kuzmickas.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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.

Viso
Įplaukos Gegužės Mėn.

d. Baltimore, Md., per P. Paserskį 
d. Edmonton, Alta., per P. Yoneliūną 
d. Chicago, Ill., per O. Juodaitis 
d. Freehold, N. J., per C. Shaltį 
d. So. Boston, Mass., per P. Pagojų 
d. Philadelphia, Pa., per A. Ramanauskienę 
d. Binghamton, N. Y., per H. žukienę 
d. Uniondale, Pa., per P. Nelesh 
d. Cleveland, Ohio, per W. Geives 
d. Chicago, Ill., per A. Jokubauskienę 
d. Southbury, Conn., per A. Ivanauską 
d. Lawrence, Mass., per S. Penkauską

Viso
Įplaukos Birželio Mėn.

d. Wilkes-Barre, Pa., per J. Mankauską 
(Aukos iš Brazilijos)

d. Chicago, Ill., per “Vilnį”
d. Suffield, Conn., per G. Žilinską
d. Great Neck, N. Y., per F. Klaston
d. Tacoma, Wash., per F. Kavaliauskienę
d. Auburn, Me., per J. Liaudanską
d. Livingston, N. J., per G. A. Jamison

Viso
mėn. išlaidų nebuvo

Išlaidos Gegužės Mėn.
Spaudai už 750 triple receipts ir tax

Išlaidos Birželio Mėn.
“Vilniai” nuo Brazilijos draugų
Kapsuko spaudos fondan

Viso
SUTRAUKA

Viso Įplaukų per tris mėnesius 
Balansas kovo mėn.

Sykiu
Viso Išlaidų per tris mėn.

$78.95

4.70
3.47
1.25
3.50
5.00

15.00
2.50

.50
5.00
7.00

4.50

$54.37

37.50
4.25
2.50
3.60

5.90
3.50

$60.75

5.61

3.75
5.00

$8.75

194.07
347.43

$541.50
14.36

$527.14Lieka Ižde 
Ižd. S. Sasna, 
Sekr. J. Weiss.

P. S. Kaip matote iš atskaitos, tai pusėtina suma pinigų 
randasi mūsų ižde. Mes pirmiau tiek pinigų nelaikydavome 
pas save; aplaikę tuojau pasiųsdavome ten, kur jie priklauso. 
Dabartiniu laiku mes žinome, kad pinigai lietuvos prieš fašis
tiniam kaliniam ir kovai prieš fašizmą yra labiau reikalingi, 
negu kada nors pirmiau, bet ne nuo mūs priklausomų sąlygų 
mes pinigų negalime pasiųsti. Mes nekantriai laukiame ir 
tikimės, kad greitu laiku gausime nurodymus, Jtaip ir kur pa
siųsti. Kaip tik tas informacijas gausime, tai tuojau pasiųsime.

Sekr. J. Weiss.

San Francisco, Calif

metų 
Kuo- 
prisi- 

Int.

bininkų reikalus. Jau pusė po 
devynių pasirodė būrelis drau
gų ir draugių ant Washington 
ir Kearney gatvių. Einame ir 
mudu su draugu, sueiname 
su. jais ir pasidalindami min
timis laukiame 10-tos valan
dos. •

Mūsų susirinkome 31. Gru
pę iŠ 15 pasiuntėm pirmiau, o 
už 10 minučių likusieji 16 nu
ėjom. Mus užvežė ant 4-tų 
lubų, kur tie du kankiniai lai
komi. Pirmuosius dd. radom 
besisveikinant su Tom Mooney 
ir W. K. Billings’u. Atėjo ir 
mūsų eilė pasisveikinti. Moo
ney buvo apsivilkęs civiliais 
drabužiais, o Billings—kali
nio.

Liepos 11 d. ALDLD 153 
kuopa svarstė apie surengimą 
demonstracijos gelbėjimui T. 
Mooney ir Warren K. Billings, 
kuriuodu jau išbuvo 20 
kalėjime visai nekaltai, 
pa išrinko du delegatus 
dėti rengimo darbe prie
Moulders Unijos, kurios nariu 
Mooney yra išbuvęs 34 metus.

Mums su d. Adam Cneesh 
besiteiraujant kas link tos de
monstracijos, pasitaikė gaut 
leidimą 19 liepos aplankyti 
dd. Mooney ir Billings kalėji
me. -

Sekmadienį, 19 liejos, bu
vo labai malonus rytas. Sau
lutė švietė iš erdvių, tarsi 
kvieste kvietė aplankyti tuos 
du kankinius, kuriedu per 20 
metų laikomi kalėjime už dar-jjings sykiu su jais traukėmės

Pora iš mūsų draugų turėjo 
kameras traukimui paveikslų, 
tad apsimainę sveikinimais ir 
linkėjimais su Mooney ir Bil-

de- 
i mitingo 

Auditorium

už geležinių grotų.
1, Civic Auditorium,

įvyko masi 
gas. Nuėję 
jau radom 
kos. Mane 
Pradėjus tv 
dynes, 2 v 
dėjo atmaršuoti Int. Moulders 
ir kitos unjjos. Benas 
maršuotojuš. Unijistai 
darbininkai, skaičiuje 
15 tūkstan 
svetainę.

Iš minios krūtinių 
balsai: “Free Tom 
and Warrei K. Billings.” Pub
likos šauksmas tęsėsi 
10 minutų. 
ninkas ūžė 
aiškindama 
mitingo. Pp tam statė daug 
kalbėtojų, 
T. Mooney

čių, greit

pasitiko 
ir šiaip 
12 iki

veržėsi
Mooney

kokią
Int. Unijos pirmi

nė vietą, plačiai iš- 
s publikai prasmę

kurie aiškino, kad 
_ _____ „ tapo nuteistas visai
nekaltai. u|ž tai, kad organiza
vo Moulderių Uniją, kompani
ja pasiryžo atimti tiem dviem 
darbininkų 
Dėka darbininkų protestams, 
tie jų planai neišdegė, Mooney 
ir Billings 
ninku solid 
eityj turės 
kalėjimo.

Auditori j 
visokiais oį)alsiais. Per du sy
kiu publik 
dainas. Bu 
gramos su 
jų sveikinimais masiniam pro
testo mitingui ir protestas gu
bernatoriui už laikymą tų dar
bininkų vadų kalėjime.

vadam gyvastis.

dar gyvi ir darbi- 
arumas artimoj at- 
juos paliuosuoti iš

a buvo išpuošta

a dainavo unijistų 
vo skaitomos tele- 
įvairių organizaci-

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos pirmas distriktas 
rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks rugpjūčio 9 d., Maple 
Parke, Methuen, Mass. (Law
rence). Manoma, kad šiame 
piknike dalyvaus tūkstantinė 
lietuvių minia. Montelloj la
bai gerai, platinasi tikietai ir 
daug svietelio rengiasi va
žiuoti, žinoma, jeigu bus gra
žus oras. Ten bus. galirįia su
eiti draugus iš visos apylinkes, 
kurių nesame matę per dau
gelį metų.

Daugumas klausinėjat kaip 
važiuos: busais ar automobi
liais. Taip, manoma, jeigu su
sirinks pilnai žmonių, tai eis 
busas. O jeigu nesusirinks pil
nai, tai nuvesime automobi
liais. Kaštuos, aš manau, į abi 
pusi, apie vienas doleris. Ku
rie norite užsiregistruoti, ma
tykite komisijos narius: Beniu
lį, Šimaitį, Baroną, Ustupą, 
Bartkų ir Stigienę.

Pereitą savaitę palaidojome 
J. Vaitkevičių. Tai buvb žmo
gus apie 40 metų amžiaus, 
tautiškų pažiūrų, vedęs, turė
jo šeimyną, bet darbininkiš
kam judėjime nedalyvavo.

Pereitą savaitę dirbtuvėje 
sunkiai susirgo J. Medžiaus- 
kas. Jis yra pavienis. Turi la
bai augštą kraujo spaudimą 
Nuo to bedirbdamas nuvirto 
ir tapo nuvestas ligoninėn. Sa
ko, kad jo .sveikatos stovis nė
ra geriausias.

Taipgi dvi savaitės atjgal ir
gi dirbtuvėje, ant stepsų, su- 
paralyžavo Divą Kielą, kuris 
dabar nevaldo vienos rankos 
ir kojos.

Kielos ir moteris guli ant 
patalo sunkiai sirgdama.

Šalna.

LONDON. — Anglijos 
Darbo Partija atsišaukė į 
visas unijas skirt pinigu 
iš savo iždų bei rinkti au
kas Ispanijos žmonių kova’

JERSEY CITY, N. J

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia L. D. S. 133 kuopa, Laisvės Draugija 

ir Šv. Jurgio Draugystė.

Nedėlioj, 9 d. Rugpjūčio (Augusi).
SYLVAN REST SODE 

ALPINE, N. J.

Bušai išeis nuo Ukrainą Svetainės, 158-60 Mercpr 
Street, 10:30 vai. ryto. Kaina $1.00, vaikams—50č.

Gerbiamieji! šis išvažiavimas veikiausia bus pir
mutinis ir paskutinis šią vasarą, tad visi turėtumėte 
skaitlingai dalyvaut. Vieta labai graži, yra daug stalų 
del va 
kviečiam visus apielinkės lietuvius važiuot su orgahi- 
zacijos nariais. Kviečiam Brooklyną, Bayonnę, Netv
arką ir kitus miestus.

Igio, gražus miškas, ir žalia žolė visur. Tad

i nariais. Kviečiam Brooklyną, Bayonnę, Neyv- 
r kitus miestus.

Jeigu tą dieną lytų, tai piknikas atsibus kitą 
nedėldienį, rugpjūčio (August) 16.

KELRODIS: Važiuojant iš Jersey City, N. J. imkite 9 W ke
lią tiesiai į Sylvan Rest Sodą. Iš New Yorko važiuokite, per 
George Washington tiltą ir imkite 9 W kelią; privažiavę Yon
kers Ferry dar dvi mylias toliaus pavažiuokit ii’ tėmykit iškabas 
rašant Sylvan Rest. KVIEČIA KOMITETAS.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 9 d. rugpjūčio, sek
madienį, 10:30 vai. ryto. Visi nariai 
ir nares malonėkite pribūti paskirtu 
laiku. Paprastoj vietoj. Turėsime 
svarbių pasitarimų draugijos ir vi
suomenes reikalais. Išgirsime rapor
tus 
mo.

iš Visuotino Lietuvių Suvažiavi-
Taipgi atsiveskite naujų nariu. 

Kp. Sekr. J. V. S. ‘

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 'kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks 9 d. rugpjūčio, 2-rą 
vai. po pietų. Paprastoj vietoj, Dar
bininkų Centre. Malonėkite visos ir 
visi dalyvauti paskirtu laiku. Bus 
svarbių pasitarimų draugijos labo 
reikalais. Taipgi stengkitės atsivesti 
prirašimui naujų narių.

Kuopos Sekr. J. V. S.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. rugpjūčio, Eas
ton Baking Co. Svetainėje, 36 N. 
7th St. Pradžia 2 vai. po pietų.

Draugai ir draugės, visi atsilanky
kite į šį susirinkimą, nes turėsime 
pasitarti, kaip geriau prisirengti 
prie suorganizavimo busų važiuoti į 
“Laisvės” pikniką. Prie to dar turė
sime ir kitų reikalų apsvarstymui. 
Būkite visi ir naujų narių atsiveski
te.

Sekretore.

MONTELLO, MASS.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 11 
.1. rugpj. (August), Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Visi nariai pribūki! laiku, nes turi
me daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
Reikės prisirengti prie pikniko, ku
rį bendrai rengsime su bostoniečiais 
rugpj. 22 ir 23 dd. Tad dalyvaukime 
skaitlingai-ir. paskirtu laiku!

K. Ustupas.
(184-186)

Middle Belt 
v. Bus skanių 

Puiki orkestrą 
lietuviškus

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Radio Kliubas 

rengia didelį naktinį pikniką. Įvyks 
S d. rugpj. (August), Simon Urbon- 
uo Beechnut Grove, 
Road. Pradžia 8 v. 
valgių ir gėrimų.
?rieš amerikoniškus ir 
šokius.

šis Radio Kliubas, oro bangomis, 
palinksmina kiekvieną mūsų klausy
toją šeštadieniais 8 v. v. Todėl atei
kite visi ir kartu atsiveskite savo 
draugus. Paremsite L. R. Kliubą 
finansiškai, kad jis galėtų duoti 
:ums geresnius ir įdomesnius pro
gramas. Įžanga 15c. Į pikniką gali
na pradėt važiuot ir nuo 5-tos va- 
'andos. Užkviečia L. R. K. Komite
tas.

(184-185)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia šaunų 

oikniką ateinantį sekmadienį, rugpj. 
(Aug.) 9 d., drg. Valerijos Kamins
kienės farmoje. Kviečiame visus rė- 
nėjus ii’ simpatikus dalyvauti šiame 
jiknike. Bus gera muzika šokiam ir 
Įvairių gorimų ir valgių, taipgi vi
sokių žaislų. Prašome narius ALDLD 
r LDS kuopų, ALS 50-tos kuopos 
ir LDS jaunimo nepamiršti atsilan
kyti į šį pikniką, visi praleisime lai
ką smagiai. Manome, 
svečių iš Scranton ir 
Mes jų lauksime!

kad atvyks 
Wilkes-Barre.

K. P.
MONTELLO, MASS.

Rugpj. (Aug.) 8 ir 9 dd. bus pui
kus piknikas, Lietuvių Parke. Rengia 
Bendro Fronto Komit. šauni orkestrą 
grieš šokiamž. Subatoje pradžia 7-tą 
vai. vakare, nedėlioję—12 vai. die
ną. Visus užkviečia skaitlingai da
lyvauti.

Komitetas.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks 7 d. rugpjūčio (August), 7:30 
v. v. Malonėkite visi atsilankyti, at
siveskite ir pašalinių, nes bus iš
duotas svarbus raportas iš lietuvių 
atsibuvusio kongreso Clevelandc. 
Taip pat bus ir daugiau svarbių da
lykų, kurie reikės apsvarstyti.

W. Zelin.
(189-190)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa nutarė surengti 

2 busu važiuoti j “Laisves” pikniką, 
įvykstantį 6 d. rugsėjo, Alcyon Par
ke, Pitman, N. J. Visi, kurie važiuo
site į pikniką prašome įsigyti tikie- 
tus iš kalno pas draugus V. Gižauską 
ir A. Lipčių. Nepraleiskite šios pro
gos, nes kurie nevažiuos ' 
lesia.

vėliaus gai-j

P. š. 
(189-190)

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

--------------------------------------------------------------------------------------- n
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir Šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
• (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Mrs. Maria Ermocida, areš- 

tuodino savo vyrą ir skundė jį 
grasinimais išgavus iš jos už
rašymą jam turto. Bet tas bu
vo pirmadienį. Iki antradienio 
ji atsileido, užstatė už jį

Taikos Paradas Viena
Savaite Nukeliamas

Taikos paradas, kuris reng
tasi turėti 15-tą šio mėnesio, 
nukeliamas į šeštadienį, 22 šio 
mėnesio. Vyriausia nukėlimo 
priežastis buvo sekama:

šį metą dedama pastangos 
įtraukimui kuo daugiausia 
darbo unijų ir iki šiol jau pa
sisakė organizuotai matuo
siančios 65 unijos. Lig mata
vimo dienos jų rasis kur kas 
daugiau.

Amerikos Prieškarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga, kuri rengia 
Taikos Paradą, pakvietė ir 
Darbo Unijų Atletų organiza
ciją. Čion paaiškėjo, kad šį or
ganizacija 15-tą rugpjūčio 
rengia milžiniškas darbininkų 
atletų rungtynes Randall’s sa
loj, į kurias atvyksta visų uni
jų parinktinės atletiškos spė
kos ir kurių kompeticiją no
rės matyt unijistai.

Iš kitos pusės, tasai rengia
mas Labor Athletic Carnival 
yra darbo atletų žygis, atsuk
tas prieš Hitlerio Vokietijoj 
esamą Olympiadą ir abelnai 
prieš diskriminaciją sporte.

Susidūrus tiem dviem svar
biem veiksniam viena diena, 
susirūpinta ir vesta ilgokas, 
nuodugnus pasitarimas tarp 
Lygos ir Atletų. Lygos komite
tas priėjo prie išvados, kad 
sustiprinimui darbininkų vie
nybės reikia susitarti, nukelti 
paradą savaite vėliau. Tačiau 
galutino nuosprendžio neda
rė, bet sušaukė pasisakiusių 
už paradą organizacijų atsto
vų konferenciją pereitą trečia
dienį. ' Konferencija vienbal
siai pasisakė už nukėlimą Tai
kos Parado iš 15-tos į 
Gi Atletų valdyba pasižadėjo 
oficialiai laiškais pranešti vi
soms su jais turinčioms ryšius 
orgahizacijoms apie Lygos 
draugišką atsinešimą ir savo 
lėšomis išleisti 100 tūkstančių 
lapelių, raginančių dalyvauti 
Taikos Parade.

V'IŠ konferencijoj girdėtų pra
nešimų matosi, kad šių metų 
taradas bus milžiniškas ir 

pūdingiausias iš visų buvu
sių prieškarinių paradų, bet 
apie tai daugiau parašysiu se
kamuose numeriuose.

Rep.

Kaltina Apiplėšime 
Saukataičių

Harvey Kirdahy, 29 metų, 
kaltinamas įsibriovimu į Sima- 
no Saukataičio kambarius, po 
num. 1702 Linden St., Ridge- 
woode ir pasigrobimu keletą 
eilių drabužių, valizą ir brang
akmenių. Saukataičio sesuo, 
kuri gyvena tam pačiam na
me, užtėmijus plėšiką nešant 
jos brolio drabužius. Kirdahy 
leidęsis bėgti, bet praeivis 
žmogus jį sulaikęs ir arešta
vęs.

Sužinota, kad ir Los Ange
les policija tebejieškanti Kir
dahy ryšyje su apiplėšimais 
toj apylinkėj.

Deportuoto Ateivio 
Šeima Badauja

Frank Frigenti šiandieną 
randasi ant jūrių, Jungtinių 
Valstijų deportuojamas, o jo 
žmona su mažais kūdikiais 
badauja tuščiam skiepe, 324 
Hicks St., Brooklyne. Mrs. 
Frigenti yra 22 metų, o jos 
keturi kūdikiai nuo 6 mėnesių 
iki 6 metų amžiaus. Jie likosi 
su vienu doleriu deportavus 
šeimynos maitintoją , pereitą 
šeštadienį.

šiuos jaunus amerikonus, 
motiną ir 4 vaikus, susiedai 
rado badaujant ir suteikė pir
mą pagelbą po to, kaip šalpos 
biuras atsisakė juos sušelpti, 
paliepdamas ateit “kitą kar
tą”. Pas juos visai nebuvo 
maisto, o krautuvė išsivežė ra
kandus, kurių bilas nepajėgė 
užmokėti laiku; net vaikams 
lovos nepaliko. Pas juos ne
buvo ledo šiais karščiais, nei
gi pečiaus, kur išvirt vaikams 
valgį.

Vakar šiame vargo bute, 
susiedų pastangomis, jau at
sirado viena kėdė ir ant grin
dų padėtas šienikas vaikams.

Frigenti pribuvęs į J. V. 
1921 metais, slapuku. Jis bu
vo deportuotas 1927 m., bet 
sugrįžo tą patį metą jūrinin
ku. Tapo antru kartu depor
tuotas ir vėl sugrįžo nelega
liais keliais. Iš naujo buvo 
sugautas 1934 metais. Jo de
portacija buvo laikinai sustab
dyta del jo Amerikoj įimusių 
vaikų.

Prieš pastarąjį deportavi
mą Frigenti dirbo WPA pro
jekte elektristu.

Susiedai pasipiktinę tokiu 
Darbo Departmento ir šalpos 
biuro žiauriu elgimosi su atei
viu ir jo šeima, o vienas jų 
išsireiškė: “Gerai, kad Lais
vės Stovyla New Yorko prie
plaukoj žiūri į vandenį, ne į 
žemę ir miestą. Jei ji pama
tytų už jos akių daromas 
žmonėms tokias skriaudas, tai 
metalinis jos veidas sukryptų 
iš gėdos už savo šalies val
džios įstaigas.”

Harleme Liaudies Partija Jau 
Turi Savo Skitą

Harlemo Liaudies Partijos 
vyriausybė praneša, kad ji 
jau turi sutaisius laikinį slei- 
tą kandidatų, atstovavimui 21 
distrikto ateinančiuose valsti
jos asemblio rinkimuose. Ma
noma statyti žymų negrų va
dą Angelo Herndon į 21 dis
trikto asemblimanus. Į 19 dis
trikto asemblimanus manoma 
statyti negrą teisėją Horace 
L Gordan, Civilių Teisių Ko
miteto pirmininką. Papildy
mui sleito, manoma nominuoti 
Vito Marcantonio į kongres- 
manus. Tos partijos nomina
cijos įvyks šiandien, 8 :30 vai. 
vakare, 180 West 135 St.

Partija tuo sleitu mano duot 
Tammany Hall stiprią kompe
ticiją. Jeigu Hemdon bus iš
rinktas į asemblimanus, tai jis 
tada bus išgelbėtas nuo 
“chain gang.”

Byla už Vakacijas
Projektų Darb. Taryba, 

taipgi mokytojų ir technikų 
unijos šaukia demonstraciją 
ateinantį ketvirtadienį, 13 rug
pjūčio. Ji rengiama sustiprini
mui reikalavimo WPA darbi
ninkams apmokamų vakacijų. 
Tuo klausimu'yra kelios bylos 
ir teisme. Pora savaičių atgal 
teismas buvo išsprendęs, kad 
prižiūrėtojų ir administracinis 
štabas WPA darbuose gaus 
vakacijas, bet Federalio Teat
ro Projekto direktorius Nunn 
pranešė to projekto darbinin
kams, kad tokios vakacijos 
suspenduojamos.

Komunistų Išvažiavimas ir 
Kiti Reikalai

Lietuviai komunistai šį sek
madienį, 9 rugpjūčio, turės 
smagų, draugišką išvažiavimą 
Forest Parke, žinomoj piknikų 
vietoj. Tai bus keleriopa iš
kilmė: čion bus diskusuoja- 
ma, kaip pravesim Komunistų 
Partijos Rinkimų Kampaniją 
tarpe lietuvių. Tikimasi, kad 
jau turėsim ir platformą lie
tuvių kalboj, kuri dabar 
spausdinama. Kita tuojautinė 
problema, tai Lietuvių Komu
nistų suvažiavimas, kuris įvyks 
Rochestery, tuojau po LDS 
Seimo.

Lietuviai partijos rėmėjai, 
pritarėjai ir šiaip įdomaujanti 
partijos programa ir partijie- 
čių problemomis, kviečiami 
dalyvauti, čia; bus proga lais
vai padiskusuoti įvairiausias 
problemas ir pasilinksminti. 
Kurie norėsite ir išgalėsite, bus 
proga ir paremti komunistų 
vedama darbą.

K-te.

Gengsterio “Amatas” Ne 
Visada Pelningas

Einant į darbą, Nathan Ber
lin žengė skersai tuščią skly
pą žemės ties Court St. ir 
Percival St., Brooklyne, ir ten 
užmatė skrynią, žingeidauda- 
mas, jis atidarė skrynią, bet 
greit uždarė ir bėgo pašaukti 
policiją. Mat, toj skrynioj bu
vo sukimštas žmogaus su- 
pjausytas kūnas. Sužinota, 
kad tai gengsterio William 
Hessler kūnas. Manoma, kad 
kiti gengsteriai jį “pavažinė
jo,” kad uždarius jam burną.

Unijų ir Kitų Organizacijų 
Atletai D. W. Piknike

Daily Workerio ■ •
—METINIS PIKNIKAS

Sukatoje, 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.), t Kalbėtojas 
JAMES CASEIY (Antrasis Redaktorius), Ceremonijų Meistras 
----------------------------- ĮŽANGA 35 CENTAI----------------------------  
KELRODIS: B. M. T. West End to 25th Avenue; paeikit iki parko.

Šiomis d i enomis “Daily 
Workerio” pikniko komisija 
praneša, kad ILGWU Lokalo 
22-ro Atletų Sekcija dalyvaus 
angliško darbininkų dienraš
čio piknike. Carltono ir Harle
mo Jaunų Vyrų Krikščionių 
Sąjungos sportininkai taipgi 
aktyviai dalyvaus šio pikniko 
žaidimuose. Bus daugelis kitų 
žymių sportininkų.

Dainų programa, • prakalba, 
šokiai ir kitokios įvairenybės, 
taipgi geri užkandžiai ir gėri
mai suteiks progą kiekvienam 
atsilankiusiam naudingai ir 
su asmenišku pasitenkinimu 
praleist dieną.

Piknikas įvyks šeštadienį, 8 
rugpjūčio, Ulmer Parke. Įžan
ga su’ “DW” esamu kuponu- 
skelbimu—25c., be kupono— 
35 centai.

Gaukite “Laisvei” Nauji, 
Skaitytojų

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS jaunas vyras dirbt 

kaipo valgių patarnautojas (už 
“counterio”), restaurante. Trumpos 
valandos, uždarbį susitarsime ant 
vietos. Atsišaukite sekamu antrašu:" 
167 Furman St., Central Brooklyn, 
N. Y. (185-186).

Skebas Virėjas Apšilti
no Aliejum Jūrininką
Sugrįžus laivui Pastores iš 

Panamos Kanalo portų, iškilo 
aikštėn žiauri kriminalystė 
prieš kovingą jūrininką ir bai
sios sąlygos ant laivo. Laivas 
priklauso Columbia linijai.

Del esamų sąlygų ant laivo 
visą laiką buvo kivirčių, dau
giausiai del maisto. Vieną die
ną jūrininkai pastebėjo, Į kad 
jų valgių sąraše yra sausai
niai ir sūris, bet jie negavo. 
Jie pasiuntė Garcią, jauną jū- 
rininką-mokinį, pas virėją Gi
ra n g ą, bet va ikinas su
grįžo tuščiom'. Jie vėl jį pą- 
siuntė. Nesulaukdami sugrįž
tant, nuėjo Garcijos jieškoti • 
ir rado jaunuolį be,sąmonės, 
su iki . kelių nušutintomis ko
jomis.

Atsipeikėjus jam, paaiškė
jo, kad virėjas Garcią norėjo 
įkišti pečiun, bet tam nepavy
kus, įkišo kojas į verdančius 
taukus, dranga turėjo prieš 
jį. pyktį nuo seniau, kadangi 
dranga skebavo, o Garcia pi- 
kietavo pereitam streike.

Kada jūrininkai norėjo ap
degintąjį padėt laivo ligoni
nėn, pasirodė, kad ligoninė 
panaikinta. Tada nusprendė 
paguldyt jo paties lovelėn, bet 
sužinota, kad jis ir dar 8 ar 
9 kiti įgulos nariai visai netu
ri lovelių, miega ant denio. 
Tuomet vienas jūrininkas pats 
nuėjo ant denio gult, kad su
teikt sergančiam draugui sa
vo guolį.

Pribuvus New Yorkan, Gar
cia patalpintas Staten Island 
ligoninėn, o jūrininkų advoka
tas Hyman W. Glickstein už
vedė bylą prieš žiaurų Virėją 
drangą.

$2,000 kaucijos ir, pabučia
vus, nusivedė namo.

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.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Tcl. Stnjrfr 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.

Zajankausko Lankytojams
Vakar dienos “Laisvėj” bu

vo klaidingai paduota d. J. 
Zajankausko lankymo laikas. 
Dabar jo lan&yfrio valandos 
yra pirmadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vakaro, o 
trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų. Ran
dasi Kings County ligoninėj, 
451 Clarkson St., Brooklyne, 
po vardu J. Zayan.

Rep.

Du taksių draiveriai nubau
sti 10 dienų sunkaus darbo už 
važiavimą, kuomet jie buvo 
išsigėrę.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAtlNSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- j 
samdo automobilius ir karietas j 
veselijoms, krikštynoms ir pa- į' 

sivažinejimams. I;
231 Bedford Avenue j 

Brooklyn, N. Y. Į
. —    -—

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

Atdara anksti rytų iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašų ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

7----- -------------------------------------------------- =------------------------------------------------------ -------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

•

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠL1UPAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: Z
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

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

-----  —

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

S---------------------------------------------------------------------------------------- įj

GARSINKITES “LAISVĖJE”

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cąke, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor) ir kainas.

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




