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Ar Scrantonas užkeiktas? 
Korespondentams.
Partijos platforma.
Pasidarbuokite.

Rašo A. B.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugpjūčio (Aug.) 8, 1936

Jau išėjo iš spaudos Komu
nistų Partijos rinkimų plat
forma 1936 m. lietuvių kalboje. 
Brošiuraitė parsiduos tiktai 
už 2 centu. Nereikia drau
gams aiškinti šio dokumento 
svarbą. Ji turi pasiekti pla
čiausias lietuvių mases.

Tuojaus piškinkite užsaky
mus. Užsakymus siųskite to
kiu adresu: Lietuvių Komite
tas Rėmimui Komunistų Kan
didatų, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Chicago, UI.—Cook apsk
ričio rinkimų komisionieriai 
išmetė 485 balsavimų spren
dėjus ir raštininkus už bal- 

. sų klastavimą rinkimuose.

minias.”

Tatai ji skaito 
tautiško fronto” 
Ateinantis seimas

B r o o k 1 yno smetonininkų 
“Vienybė” neatsidžiaugia tuo- 
mi, kad pereitas SLA seimas 
nutarė ateinantį seimą laikyti 
Scrantone. 
milžinišku 
laimėjimu.
jau tikrai būsiąs Gegužio, Vi- 
taičio, Viniko, na, ir paties 
Juozo Tysliavos globoje.

Pagyvensime p a m atysime. 
Aš Scrantono neskaitau pro- 
gresyviams užkeiktu miestu. 
Taip pat nemanau, kad sme- 
tonininkai turi monopolį ant 
mainierių. šitie požeminio dar
bo milžinai gali iškirst mūsų 
broliams smeįonuotiems did
vyriams tokį šposą, kokio jie 
šiandien nė sapne neišdrįsta 
sapnuoti.

DESĖTKAI DARBO UNIJŲ PROTESTUOJA PRIEŠ 
FEDERACIJOS VIRŠININKUS

”?B|

Susimildami, draugai ko
respondentai, sustokite kama
vę redakcijos štabą su savo 
pavėlavimais. Pav., trečiadie
nio ryte, ir net po pietų, gauni 
k o r e s p o ndenciją, kuri turi 
tilpti laikraštin ketvirtadienį, 
arba nustoja prasmės ir turi va
žiuoti į amžiną gurbą. Ir sus- 
pėk tu, kad esi geras. Zece- 
riai nestato, barasi, nes nebe
suspėja. Barasi jie ant kores
pondencijų redaktoriaus, kam 
jis suvėlino raštus.

Jeigu norite, kad jūsų ko
respondencija tilptų ketvirta
dienio laidon, tai ji turi pa
siekti redakciją ne vėliau, kaip 
antradienio ryte! Nepamirški
te. J| %*

Rinkimų kampanija 
prasidėjus. Organizacijos 
retų parsitraukti mūsų plat
formos įvesdinant dolerį kitą ir 
išdalinti ją savo parengimuose 
ir susirinkimuose. Platformos 
platinimas turi būti tikrai ma
sinis.

Lietuvių Komitetas Rėmi
mui Komunistų Kandidatų, ku
rį sudaro atstovai darbinin
kišku masinių organizacijų, iš
siuntinėjo Literatūros Drau
gijos ir Darbininkų Susivieni
jimo kuopoms kuponų bei pa
liudijimų knygutes. Kiekviena 
knygutė vertės $5. Paliudiji
mai yra po 10 centų, 25 cen
tus ir 50 centų. Labai gražiai 
padaryti, su draugų Browd'e- 
rio ir Fordo paveikslais. Jų 
pagelba bus lengva rinkti ati
kas Komunistų Partijos rinki
mų kampanijai.

Su knygutėmis kartu išsiun
tinėta 1 a i š k as-atsišaukimas, 
kviečiantis talkon.’ Ten rasite 
visus kitus .nurodymus. Mes 
manome, kad dabar, per šiuos 
tris mėnesius, svarbesnio dar
bo nėra, kaip rinkimų kampa
nija.

{kalino 111 Fašistų Kunigų 
Ispanijoje

MADRID. — EI Escorial 
vienuolyne į šiaurę nuo 
Madrido suimta 111 fašistų 
kunigų. Jie įkalinti kaip 
veiklūs sukilėlių rėmėjai 
prieš demokratinę respubli
kos valdžią. Taipgi esą įka
linta nemažai vyskupų.

Ties Valencia iš dvasiš
kių ir šiaip fašistų atimta 
$150,000 vertės deimantų ir 
kitų brangumynu. Jie per
duoti šalies valdžiai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Hitleris Grūmoja Ispanijai
Atžagareivių Demokratų 
Vadų Seimelis Detroite

. DETROIT, Mich., rugp. 7. 
—Susirinko pora desėtkų 
dešiniųjų demokratų vadų j 
savo seimelį. Jie begėdiškai 
giriasi esą “Jeffersono de
mokratais.” Šiem fašisti
niam demokratam vadovau
ja buvęs Mass, valstijos gu
bernatorius Ely, buvęs Am
erikos ministeris B. Colby 
ir buvęs senatorius J. A. 
Reed. Jų pamatinis tikslas 
—kaip nors rinkimuose su- 
mušt Rooseveltą, o padėt 
laimėti fašistui republikonų 
kandidatui Landonui.

AUGA BAIME EUROPOS 
KARO DEL ISPANIJOS

LONDON, rugpj. 7. — 
Anglijos diplomatai sako, 
jog nieko gero neišeisią iš 
Francijos pasiūlymo, kad 
svetimos šalys nesikištų į 
kovą tarp Ispanijos respub
likos ir fašistų.

Delei susilaikymo nuo da
vimo ginkluotos paramos 
fašistam, Hitleris stato to
kias keblias, naziams nau
dingas sąlygas, kad jų ne
galės primti Francijos vy
riausybė nei kitos valdžios, 
pritariančios Ispanijos res
publikai arba ‘bešališkos”.

Mussolinio gi valdžia gar
bina Ispanijos fašistų suki
limą, kaio pilietinį karą ir 
laiko jį pilnai “teisėtu.”

Londono politikai išsireiš- 
kia, kad jeigu toliau nusitęs 
naminė Ispanų kova, tai 
Europa pasidalins į dvi sto
vyklas—fašistinę ir demo
kratinę: vieni rems Ispani
jos fašistus, kiti — demo
kratinę respubliką, ir var
giai galima būsią išvengt 
visos Europos karo.

Akrono Majoras Liepia 
Šaudyti Miesto Darbininkų 
Streiko Pikietus

AKRON, Ohio.—Sustrei
kavo 400 miesto valdybos 
darbjninkų, kuomet jinai 
pavarė iš darbo penkioliką 
gatvių taisytojų. Kietai pi- 
kietuoja miestinę daržinę- 
garažą. Miesto majoras 
įsakė policijai “šaudyti, jei
gu reikia.” Trys pikietinin- 
kai jau sužeisti.

SOVIETŲ LAKŪNAI
SĖKMINGAI SKRENDA
SEATTLE, Wash. — Iš 

Californiįos Sovietų lakūnai 
Levanevski ir Levčenko 
rugp. 6 d. atskrido į Seattle, 
padarydami vidutiniai po 
170 mylių per valandą. Iš čia 
jie leidžiasi į Alaską, o iš 
Alaskos lėks tolimosios 
šiaurės ruožu į Maskvą, virš 
10,000 mylių išviso.

Browder Smerkia Suspendavimą 10 Unijų 
Iš Darbo Federacijos Kaip Kriminalį Žygį

DENVER, Colorado. —[dančioji Taryba padarė mil- 
Laikraščių k o respondentai ’ 
rugpj. 6 d. užklausė drg. 
Earl Browderj, Komunistų 
Partijos kandidatą į prezi- 

ntus, ką jis mano apie su- 
endavimą 10 didžių unijų 
Amerikos Darbo Federa- 
os. — Wm. Green ir kiti 

akciniai Federacijos virši
ninkai jas suspenduoja to
dėl, kad šios unijos sudaro 
Industrinių Unijų Organi- 

vimo Komitetą ir organi- 
oja plieno, gumos ir au- 

limobilių darbininkus.
Drg. Browder, atsakyda- 
as, pareiškė, jog tuo žy
li “Darbo Federacijos Pil-

Kovingas Pa. Alkanųjų Cbęstery, Pa., Mirė Se- 
Maršavimas ir Pikieta- nas Darbininkų Veikė- 

vimas Harrisburge
H A R R I SBURG, Pa. — 
a, Pennsylvanijos valsti- 
s sostinėj, yra suvažiavę, 
maršavę 11 šimtų bedar- 
4, tarp kurių daug jau

nuolių ir kūdikių. Jie die- 
ir naktį pakaitomis pi- 

e tuo ja senato galerijas.’ 
Šis pikietavimas tęsiasi 
u virš 2 savaičių laiko, 
t bedarbiai pasiryžę nepa

sitraukti, iki jų reikalavi
mai bus išpildyti. Tarp kit- 

jie reikalauja neatiduoti 
darbių šelpimą į Poor 
ardo (pavargėlių šelpimoboardo (pavargėlių šelpimo 

komisijos) rankas, — ką re- 
publikonai nori padaryti.

kanieji maršuotojai taip 
,t reikalauja 64 centų pa- 
Ipos per dieną vietoj 21 
nto.
Tarp maršuotojų randasi 
geras skaičius lietuvių.

K. R.

šimtą 32 Lavonai iš Ka
syklos Po Eksplozijos

BARNSLEY, Anglija. — 
Po smarkios eksplozijos 
Woodmure kompanijos ang
lie kasykloj, jau išimta 32 
lavonai žuvusių mainierių. 
Apie kitus 24 dar nėra ži-

CHICAGO. — Buvęs re- 
pnblikonas miesto majoras 
W. H. Thomson kandida
tuoja į Illinois gubernato
rius ant tikieto fašistinės 
kunigo Coughlino Lemkės 
partijos.

žinišką krimiųalę nedorybę 
prieš reikalus visų unijų 
darbininkų ir prieš neorga
nizuotas darbo
Tuom Federacijos biurokra
tai viršininkai “suteikia di
delio džiaugsmo J. Valstijų 
Plieno Institutui, nepripa
žįstantiems unijų fabrikan
tams ir visiems reakcinin
kams,” sakė drg. Browder.

Įvairios valstijinės Darbo 
Federacijos ir desėtkai dar
bo unijų jau pasiuntė pro
testo telegramas prieš tą 
niekšišką pasielgimą gelto
nųjų Federacijos vadų.

jas Jonas Povilauskas
Pasimirė Jonas Povilaus

kas, sulaukęs 78 metų am
žiaus, rugp. 5 d., 9 vai. va- 

’ kare, 1123 Chestnut St. Bus 
palaidotas rugp. 8 d., 9 vai. 
ryte. Laidotuvės bus lais
vos be jokių bažnytinių ap
eigų—Camden, N. J., kapi
nėse.

Prašome giminių, draugų 
ir visų pažįstamų atsilan
kyti į šermenis ir palydėti 
savo seną ir visų mylimą 
draugą. Nes Jonas dalyva
vo virš 50 metų darbininkiš
kame judėjime ir labai daug 
iį rėmė visu kuom, kaip tik 
išgalėjo, ir priklausė prie 
darbininkiškų organizacijų.

Jo Draugas.

Juodas Legionas Valdžioj 
Suokalbiavo Nuodyt Žydus, 
Katalikus ir Komunistus

DETROIT, Mich. — Be- 
tardant juoduosius legionie
rius, rugpj. 6 d. paaiškėjo, 
kad tai C. T. McCutcheon, 
bakteriologas v a 1 s t i jinės 
pieno komisijos, išvien su 
buvusiu pieno inspektorium 
Arthuru Luppu darė darė 
sumoksią perais pavojingų 
ligų užnuodyti pieną ir sū
rį žydiškuose marketuose, 
taipgi šmirkšti ligų bakteri
jas bei* nuodus į butelius 
pieno, pristatomo katali
kams, komunistams ir žy
dams, kaipo priešams fašis
tinio juodojo Legiono. Jie
du su Wm. Guthrie ir kitais 
legionieriais taipgi suokal
biavo leisti dujas įnirtin
giausių potassium cyanide 
nuodų pro raktų skylutes į 
savo priešų kambarius' ir 
bombomis ardyti darbinin
kų ir šiaip pažangių žmo
nių įstaigas bei juos pačius 
žudyti jomis.

Fašistai Bijo Darbininkų 
Paramos Ispanų Liaudžiai

PARYŽIUS. — Fašistam 
pritariantis francūzų laik
raštis “Le Matin” pasakoja, 
kad Komunistų Internacio
nalas organizuojąs “5,000 
tarptautinių darbini nkų 
korpusą” talkon Ispanijos 
Liaudies Frontui prieš fa
šistus. Tas laikraštis taip
gi šneka, kad Raudonųjų 
Unijų Internacionalas nu- 
skyręs milioną frankų fi
nansinės paramos kovai 
prieš fašizmą Ispanijoj.

NAZIAI VIS GINKLUOJA 
ISPANIJOS FAŠISTUS

BERLYNAS, rugpj. 7.— 
Pagal pranešimus iš Gibral
taro, Vokietijos karo laivas 
“Deutschland” nuvežė gink
lų ir amunicijos į EI Arai- 
shą ispaniškoj Morokkoj ir 
iškrovė juos ten fašistams 
sukilėliams prieš Ispanijos 
respubliką.

Maskva. — Sovietai, pri
imdami Franci jos pasiūly
mą nesikišt su ginklais į Is
panijos naminį karą, išreiš
kė pageidavimą, kad ir Por
tugalija ten nesikištų.

Kruvinas Teroras prieš 
Graikijos Darbininkus
ATHENAI, Graikija, rug

pjūčio 7,—Visoj Graikijoj 
įvesta f a š i s tiniai-kariška 
diktatūra. Ministeris pirmi
ninkas Metaxas rugp. 6 d. 
pareiškė kitų šalių atsto
vams, kad jis turįs išnaikint 
komunistinį judėjimą, ku
ris, girdi, jau buvo įsiver
žęs į armiją, policiją ir net 
žandarmeriją.

Areštuota ir kankinama 
šimtai pažangių darbininkų 
ir daugelio unijų valdybos. 
Tarp areštuotų yra ir pro
gresyvių profesorių ir pul
kininkas Bakirdžis. Dauge
lis ateivių darbininkų išde- 
nortuota į Bulgariją ir ki
tus kraštus. Naujasis Me
taxas ministerių kabinetas 
sudarytas vien iš fašistų. 
Išblaškytas seimas, kur ko
munistai turėjo 14 savo at
stovų.

Keliuose miestuose įvyko 
atviri darbininkų susikirti
mai su fašistų jėgomis.

Fašistai Norėjo Padaryti 
Kratą pas Trockį

Norvegijoj, Hoenofos’e 
šeši fašistai, persistatyda- 
mi esą ‘valstybiniais polici
ninkais”, bandė padaryti 
kratą L. Trockio buveinėj. 
Pašaukus policiją, jie tapo 
areštuoti.

Huntington, Pa. — Bušui 
apvirtus, 2 žmonės užmušti 
ir 3 sužeisti.
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Daugiau Nazių Karo Laivą į Ispaniją; 
Liaudies Frontas Laimi Naujas Pergales

BERLYNAS, rugpj. 7.— 
Hitlerio valdžia grasinan
čiai užprotestavo Ispanijos 
vyriausybei del dviejų prie
žasčių: viena, kad (būk) 
Liaudies Frontas Barcelo
noj sušaudęs keturis nazių 
jaunuolius; antra, kad Ispa
nų respublikos šarvuotlaivis 
šaudė į Vokietijos prekybi
nį laivą “Seville”, pakraštyj 
ispaniškos Morokkos.

Bet Hitleris protestuoda
mas nutyli, jog tas laivas 
vežė fašistams ginklus ir 
amuniciją ir pabūgo juos iš- 
kraut tik tada, kai Ispanijos 
šarvuotlaivio šovinys nukri
to už trejeto pėdų nuo nazių 
šmugeliško laivo.

Apart Vokietijos karo 
laivų “Deutschland” ir 
“Sheer” ir torpedinių laivu- 
kų būrio, naziai atsiuntė į 
Ispanijos pakraščius šar
vuotlaivį “Koelną” ir dar 
kelis torpedinius laivukus.

Paskutiniais pranešimais, 
Hitleris priruošia daugiau 
savo karo laivų siųsti į Is
panijos vandenis. — Reikia 
suprasti, kad tie nazių lai
vai sykiu yra ginklų gaben
tojai Ispanijos fašistams.

LIAUDIES FRONTO 
LAIMĖJIMAI

MADRID, rugp. 7. — 
Liaudies Fronto milicija su
kirto fašistus keliuose mū
šiuose Guadarrama kalnuo
se. Respublikietis genero
las Riquelme sako, kad už 
kelių dienų jie būsią visai 
iš čia išmušti. Valdžios ka
riai atėmė iš fašistų.Alcolea 
miestelį, 3 mylios nuo Cor- 
dobos ir Baena, 37 mylios 
nuo šio miesto. Guadarra- 
mos kalnuose respublikie- 
čiai atmetė fašistus abelnai 
4 mylias atgal ir užėmė tris 
fašistų centrus Aragono 
provincijoj. Sastagoj Liau
dies Frontiečiai suėmė ir 
įkalino 1,800 fašistų sukilę- 
lių.

Pranešama, kad respubli
kos gynėjai atėmė iš fašis
tų prieplaukos miestą Cadi- 
zą anapus Gibraltaro, nors 
fašistai tatai ginčija.

Fašistų maištas Alcoy 
mieste greit nuslopintas. 
Užmušta trys jų oficieriai.

Gibraltar, rugp. 7.—Be- 
bombarduodamas fašistų 
lizdą Algecira, respublikos 
šarvuotlaivis “Jaime I” už
degė jų šarvuotlaivį “Da- 
to”, kuris bandė apgint Al- 
gecirą. Fašistai praneša, 
kad ir “Jaime I” esąs sužei
stas.

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

Valdžios šarvuotlaivis 
“Libertad” bombarduoja fa
šistus Carnero Punkte.

Burgos, rugp. 7.—Fašis
tai skelbiasi, kad perkėlę 
dar 3,000 užsieninių savo le
gionierių iš' ispaniškos Mo- 
rokkos į pačią , Ispaniją ir 
rengiasi užpulti valdžios 
prieplaukos miestą Malagą.

Daugybė agentų iš įvairių 
kapitalistinių šalių, suspitę 
į fašistų tariamą “laikinąją 
sostinę” Burgosą, siūlo ,lS 
jiems parduot lėktuvus.

Klerikalas Ministeris Iš- 
anksto Pervedė Ginklus 
Fašistams Ispanijoj

MADRID. — Pasirodo, 
kad pirmiau būdamas Ispa
nijos karo ministerių, kleri
kalas Gil Robles pervedė į 
tiesioginę globą fašistinių 
armijos komandierių daug 
ginklų ir amunicijos ir, po 
manevrų priedanga, kalnuo
se išmūrijo fortus ir kanuo- 
lių pastolius, taikomus kaip 
fašistų pozicijas prieš jau 
tada numatomą atėjimą 
kairesnės valdžios.

Reikalauja Apsaugot Ameri
konų Turtus Ispanijoj

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministerija pasiuntė 
Ispanijos respublikos val
džiai notą, kurioj reikalau
ja, kad apsaugotų Amerikos 
piliečių nuosavybę Ispani
joj, o jeigu laikinai paima 
kokią jų nuosavybę karo 
reikalams prieš fašistus, tai 
kad greitai atsiteistų ameri
kiniams savininkams. Jung
tinių Valst. kapitalistai tu
ri Ispanijoj apie $70,000,000 
nuosavybės.

Kaip jau žinoma, respub- 
likiečiai Barcelonoj užėmė 
amerikinius Fordo ir Gene
ral Motors<?abrikus ir pa
ėmė šimtus ą*atavų automo
bilių.

ANGLIJA GRŪMOJA
LONDON. — Anglijos 

valdžia perspėjo Ispanijos 
vyriausybę ir sykiu fašis
tus, kad jeigu jų šoviniai ir 
toliau kris į Anglų valdomą 
Gibraltaro sritį, tai Anglija 
turėsianti panaudot “tinka
mus žingsnius iš savo pu
sės.”

Pueblo, Colorado. — Kilęs 
potvinis iš vadinamo “debe
sų praplyšimo” nunešė 8 
namus.
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—komandierių Balearic salose.
Tiesa, karininkam buvo uždrausta pri

klausyt fašistinėm organizacijom. Bet
karinė sąjunga nebuvo uždaryta. Armi
ja po senovei buvo reakcijos ramstis ir 
lizdas judėjimo prieš respublikonų vai- ’

Kruvinoji Fašizmo Kronika sas, vežęs iš teismo kalinį. 
Prižiūrėtojams pradėjus 
grąsinti miniai — minia

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year.................. $7.50
Foreign countries, per year .............. $7.50
Canada and Brazil, per year......... ..  $5.50
United States, six months ................ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ............ $4.00
Foreign countries, six months......... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

“Pastovus Demokratas”
“Tėvynės” redaktorius giriasi, kad jis 

visuomet buvo pastovus demokratas ir 
būsiąs. Jis mano “Tėvynės” skaitytojus 
esant dideliais trumpaminčiais.

Dar nepraėjo nei pora mėnesių nuo 
SLA pereito seimo, kuriame p. Vitaitis, 
Vinikas ir kt. “demokratijos čampionai” 
balsavo prieš tą rezoliuciją, kuri reikala
vo atsteigimo demokratijos Lietuvoj.

Virš savaitė laiko atgal tas pats re
daktorius išniekino Ispanijos demokrati
jos šalininkus ir teisino fašistus, —niek
šus, pradėjusius kovą prieš žmonių iš
rinktą valdžią.

Tam pačiam “Tėvynės” numery j, kur 
jis kalba apie savo demokratiškumą, net 
dvi špaltos paaukotos apie Ispaniją, ku
rių dvasia yra kiaurai profašistinė.

Pagaliau, pastaruoju laiku Vitaitis vi
sam lietuvių viešam gyvenime dalyvavo 
su fašistiniu sparnu, jį rėmė, su juo buvo 
susirišęs.

Tokis tas “pastovus demokratas!”

Apie Fašistų Sukilimą Ispanijoj
Ispanijos armija, po įsisteigimui res

publikos, nebuvo reorganizuota. Jinai 
pasiliko stipriu pamatu monarchistinei 
kontr-revoliucijai.

■Reakcinis Ispanijos karininkų (oficie- 
rių), charakteris paeina nuo socialės jų 
Sudėties. Didelė didžiuma^karininkų iš
eina iš bajorų arba bufŽffij’ų šeimynų. 
Viešpataujant monarchijai, armija suda
rė milžinišką biurokratinį aparatą, į ku
rį privilegijuota klasė žiūrėjo kaipo į 
šaltinį perteklingo ir lengvo gyvenimo: 
karininkų algos buvo augštos, o darbo 
buvo mažai. Užtenka primint tą, kad 
skaičius karininkų, palyginant su skai
čium kareivių Ispanijos armijoj buvo 1:6 
(t. y. vienas karininkas ant 6 kareivių).

Ispanijos karininkija visuomet labiau 
mėgo ne techniškus skyrius, o pėstininkų 
ir raitelių pulkus, kas reikalavo mažiau 
mokslo, žinojimo ir darbo. Nėra paslap
tis todėl, kad technikinis aprūpinimas Is
panijos armijos visada buvo silpnas. Į 
technikines armijos dalis ėjo įvairaus ele
mento iš smulkiosios buržuazijos ir inte
ligentijos. Dėlto technikinėse armijos 
dalyse—artilerijoj (prie kanuolių), inži
nierių skyriuose, ypač aviacijoj,—kari
ninkų respublikonų yra daug daugiau, 
negu pėstininkuose ir kavalerijoj (rai- 
tarijoj). Toks pasidalinimas monarchis- 
tinės ir respublikoniškos karininkijos už
siliko ir iki šiam laikui.

Žymių atmainų augštųjų armijos vir
šininkų tarpe, prie respublikos, taipgi ne
buvo. Tiesa, 1931 metais buvo atleista* 
atsargon 7,000 karininkų su pensija. O 
visi kiti karininkai-monarchistai pasiliko 
savo vietose. Respublikonų valdžia 1931- 
1933 metų visai nesirūpino apie sudary
mą karininkų kadrų, ištikimų respublikai. 
Todėl visai nėra dyvo, kad reakcinė ka
rininkija nuolat bando padaryt pervers
mą. Reakcijos metais (1934-1935), ypač 
kada karo ministerija buvo rankose fa
šisto Q. Roblez, karo viršininkų sudėtis 
buvo smarkiai sufašistuota. Tais metais 
tapo suorganizuota fašistinė karo sąjun
ga Ispanijoj, kurion priklausė labiausia 
reakcinė karininkijos dalis.

Mažos permainos armijoj įvyko ir po 
laimėjimo Liaudies Fronto. Kairioji res
publikonų valdžia nepadarė “čistkoš” ar
mijos komandierių tarpe nuo fašistinių 
ir monarchistinių elementų, nepaisant to, 
kad tuojaus po rinkimų gen. Franko ir 
Goded pradėjo rengtis prie karirfiai-fa- 
šistinio perversmo. Valdžia susilaikė nuo 
griežtų priemonių: jinai pasitenkino tik
tai tuom, kad labiausia reakcinius gene
rolus išsiuntė į tolimesnes, bet vistiek at- 
sakomingas vietas: gen. Franko —vy
riausiu komandierių Morokkoj, o Goded

džią. Karininkai-resjpublikonai daugelyj 
vietų buvo boikotu 
buvo draudžiama si 
niai respublikoniški \

ojami. Kareiviams 
aityt net buržuazi- 
aikraščiai.
ištikimų respublikai 
daro vos 3-4%.
valdžia paliko reak- 
kose ne tiktai tokį 

?miją, jos vadovauja- 
■ galingas ekonomi- 

kapitalus, bankus, 
o reakciniai-fašisti- 

nizacijos—klerikalų-

Aprokuojama, jog 
karininkų skaičius su 
• Kairia-buržuazinė 
cijos ir fašizmo ran 
stiprų ginklą, kaip ar 
mam aparate, bet ii 
nes pozicijas (žemę, 
įmones). Tebegyva v 
nes partijos ir orga 
dvarininkų organizacija po vadovyste Q. 
Roblez, teroristinė 
vad. Primo-de-Riverk (sūnus mirusiojo 
diktatorio) ir kt. Klerikalų-dvarininkų 
partija dabartiniam 
ri 96 atstovus.

ispanų falanga po

tortes’e (seime) tu-

Tokiu būdu, valdžia, nenuginklavus re- 
akciniai-fašistines jė 
ku, darbo masėms 
pravest liaudies fror 
vienokiu ar kitokiu 
cinių sluogsnių reiks

Valdžia privertė 
atgal į darbą darbi: 
atleisti sąryšyje su dpalių įvykiais ir iš
mokėt jiems'atlyginimą nuo 3 iki 6 mė- 

brikantus vertė pil- 
— samdyt darbi- 

žą ir tt.

gas, tuo pat gi lai- 
feikalaujant, bandė 
:to programą, kuris 
būdu palietė reak- 

i lūs.
fabrikantus priimt 
linkus, kurie buvo

nešiu algos; taipgi fa 
dyt socialį įstatymą 
ninkus per darbo bii

Valdžia taipgi vyųino agrarinę refor
mą: jinai ėmė konf 
žemvaldžių žemes (j|u konfiskuota kele
tas šimtų tūkstančių 
lino tas žemes darbihinkam ir smulkiem 
valstiečiam (per 5 m 
apie 100,000 šeimynų) ir tt.

Tautinės politikos 
atstatė Katalonijos 
buvo panaikinta reakcinės valdžios 1934 
m.), įnešė kortesui klausimą apsvarstyt 
autonomines teises del Baskonijos, pa
velijo padaryt pas save plebiscitą (visuo
tiną balsavimą) del savivaldybos Galici
jai.

Pagalios, dar labia 
bažnyčios teisės: pa 
uždrausta išguldinėt 
ir t.t.

Taip dalykams e: 
kad reakcija, “skriaudžiama” iš visų pu
sių, o vienok turėd 
svarbiausias ekonomi 
tines pozicijas, netik 
lų, o priešingai, perorganizavo savo ei
les ir rengėsi prie u 
tama taipgi, jog reak 
ją savo svarbiausiu ginklu.

Ant kokių armijos 
dosios fašistinės jėgo 
lies kariuomenės virš: 
tolimesnėse vietose — Morokkoj ir Ba
learic salose; ant dal 
šininkų pačioje Ispanijoje; ant žymios 
dalies karininkų laivyne; ant svetimtau
čių legiono ir vietinių kareivių Morok
koj. (Svetimtaučių 1 
nusamdytų svetimšalių ir šiaip iš tarp
tautinių padugnių; jame randasi daug 
liusų baltagvardiečių). Pietinėj dalyj 
Ispanijos svetimtaučių legionas jau buvo 

bininkus 1934 me-

skuot nuo didžiųjų

hektarų); jinai da-

enesius žemės gavo

srity valdžia pilnai 
autonomiją, (kuri

u tapo susiaurintos 
naikino subsidijas, 
religija mokyklose

nant, suprantama,

am a savo rankose 
nes, socialės ir poli- 
kad nepadėjo gink-

žpuolimo. Supran
ti ja pasirinko armi-

dalių remiasi juo- 
s?—Ant žymios da- 
ininkų, esančių ypač

es kariuomenės vir-

egionas susideda iš 
ių ir šiaip iš tarp

Ispanijos svetimtauči 
vartojamas prieš da: 
tįais.

: Ant ko remiasi Ii audies fronto val-

Armijoj jinai turi dalį viršininkų, dau
giausia technikos skyriuose ir aviacijoj, 

rba pagadino savo 
<ė į Francūzų Mo- 

. La
kūnai bombardavo sukilėlius Barcelonoj, 
Sjevillėj ir Morokkoj. Valdžią remia 
tąipgi ir abu žandaru korpusai. Bet pa
matinė valdžios atspirtis randasi karei-

Lakūnai Morokkoj
lėktuvus, arba perlė kė į Francūzi 
rpkko, idant nedalyvaut sukilime.

tąipgi ir abu žandam
matinė valdžios atsp:
vjių ir jūrininkų masėse. Valdžia įsakė 
kareiviams neklausy t sukilusių karinin
kų. Kareiviai masėmis atsisako klausyt 
sukilusių karininkų 
pulkų. Jūrininkai s
patys apsidirbo su oficieriais (karinin
kais), kurie norėjo pereit sukilėlių pu
sėn.

Pagalios, valdžia puri plačiausios pa
ramos tarpe dirbam 
rpa — proletaruose 
buržuazijoj ir t.t.

Darbininkų orga 
dluoda savo [
tb valdžiai visokiais būdais. Unijos šau
kia darbininkus streikuot tose vietose

įsakymų ir bėga iš 
eptynių karo laivų

ųjų masių, visupir- 
miestų smulkiojoj

<ų organizacijos ir unijos 
pagelbos ranką liaudies fron-

>

(Pabaiga)
—Įstaigoj būdąmas gir

džiu gatvėj -šuolius. Bėgu 
prie lango—lekia! nuo Sobo
ro darbininkų masė išilgai 
Laisvės alėjos Lukšio g. 
link. Paskui Tekia rezervo 
policija—vienoj rankoj šau
tuvas, kitoj dujų pištalietas. 
Šaudo iš abiejų. į Tolumoj, 
ties viduriu Laisvės alėjos 
girdisi duslus ūžesys ir 
skardžios šautuvų salvės. 
Minia vis bėga. Sėduos dirb
ti—dreba rankos. Norisi 
bėgti, bet tarnyba. Paskui 
susisiekimo priemonių ūže
sys tilsta. Bėgu vėl prie 
lango: tiršta minia užkem
ša gatvę, atsiranda barika
dos mūsų palangėj. “Susi
siekimas sustojo!” — rėkia 
įstaigoj tarnautojai. Netru
kus vėl rėkia: “Krautuvės 
užsidarinėja!” Ir taip žinia 
po žinios. Netrukus suzir- 
zia telefonas. Klausau: “Su
streikavo studentų valgykla 
ir krautuvės!”

—Pirmą valandą, baigęs 
darbą, leidžiuos į gatvę. Al
ėja pilna žmonių: darbinin
kai, studentai, tarnautojai, 
žiopliai. Kai tik kur užsi
kemša gatvė—pora polici
ninkų puola, leidžia dujas, 
muša lazdomis: nežiūri ar 
moteriška skarelė, ar stu
dento kepuraitė, ar vedėjo 
“katilokas”. Atlėkusios di
desnės policijos jėgos tuo
jau areštuoja pirmą pasisu
kusį po ranka,, Didžiausias 
susikimšimas 12-tą valan
dą buvo prie Karininkų Re
moves statybos. Kaip žino
te, tos statybos darbininkai 
yra iš visur išmestieji revo
liuciniai darbininkai. Nuo 
visuotino statybos darbinin
kų streiko Lietuvoj—Kari
ninkų Removes statybos 
darbininkai yra tapę avan
gardu. Taigi, streikui pra
sidėjus darbifįifikai iš fab
rikų bėgo teirautis pas sta
tybos darbininkus—kas da
ryti, kur eiti? Bet prie Ęo- 
movės atlėkė ir policija, pa
reikalavo darbininkus lipti 
iš mūrų. Šie neklausė. Suli
po į viršutinį augštą. Polici
ja puolė, palindo po stala- 
žų (lentų gatvės žmonėms 
apsaugoti), pradėjo iš re
volverių šaudyti. Darbinin
kai į šūvius atsake plyto

mis iš viršutinio augšto. 
Prasidėjo apgulimas. Poli
cininkai, negalėdami pasiek
ti darbininkų iš gatvės, at
sidarė vartelius iš vienos 
krautuvės kiemo, pradėjo 
lipti darbininkų lipynėmis, 
kur nešamas cementas ir 
plytos. Bombarduodami ply
tomis, darbininkai per ki
tus išėjimus ir tvoras išbė
giojo. Liko 8-10 senų mū
rininkų (“staravierų”—sen
tikių), kuriuos suareštavus 
policija nusivežė.”

Tarnautojas pasakoja to
liau :

--Po pietų išilgai Laisvės 
alėją važiavo smėlio maišais 
apsibarikadavęs policijos 
sunkvežimis. Ant smėlio 
maišų gulėjo nutaikyti šau
tuvai. Važiavo išlėto, su
stodamas prie kiekvienos 
didesnės įmonės: “Para
mos” krautuvių, “Spaudos 
Fondo”, “Inkaro” krautu
vių ir kt. Įsilauždavo į įs
taigas ir išsivesdavo po 2^3 
areštuotus darbininkus ir 
tarnautojus. Atidavę areš- 
areštuotuosius gatvės poli
cininkam gabenti į nuova
das, važiuodavo toliau. 
Sunkvežimį lydėjo minia: 
darbininkai) studentai, vai
kėzai. Minia dažnai švilp
davo.

—Smarkiausias mūšis 
įvyko, streiką paskelbus, 
ties paštu. (Laisvės alėjoj), 
policijai praūžus su auto- 
sunkvežimiais ir pėstiems— 
gatvėj buvo likę gulėti apie 
10 darbininkų. Ar sužeisti, 
ar nukauti—nežinia.

—Apie 5-tą valandą einu 
kur nors užvalgyti. Studen
tų valgykla., streikuoja. 
“Pienocentro” užkandinė 
uždaryta. Restoranai užda
ryti. Niekur nė gabalo duo
nos negausi. Einu į Žalia
kalnį (Kauno dalis kalne) 
—ten vėl viskas uždaryta. 
Iš kiemo pusės įsibaladoju 
pas vieną krautuvninką. 
Klausiu — ar solidarizuoda
mas streikuoji, ar privers
tas?

—Solidarizuoju! — atsa
kė krautuvninkas. Bet susi
griebęs pasitaiso: “Praūžė 
kaip audra streikuojantieji 
darbininkai. Toks triukš
mas: vienur jie uždarė, ki
tur patys krautuvininkai

užsidarė. O neklausančius 
sudaužė?’

Tarnautojas baigia: “Gat
vėse darbininkų buvo dvigu
bai daugiau, negu Kranaus- 
ko laidotuvėse?’

Kaip jau jums rašiau, 
Kranauską laidoti buvo su
sirinkę 15-20 tūks t a n č i ų 
darbininkų. Šį skaičių pa
tvirtino ir užsienių radio 
stotys (tarp kitų ir lenkų), 
kurios Kaune turi gerų ko
respondentų. Taigi, mūšiuo
se gatvėse, visų darbininkų, 
tarnautojų ir šiaip žmonių 
tvirtinimu, turėjo būti ŠO
JO tūkstančių streikuojan
čių darbininkų, neskaitant 
gatvės žiopsotojų. Žaliakal
nis, darbininkų minioms 
praūžus, 18-VI ištisai buvo 
tuščias, gatvėse kur-ne-kur 
tesimatė praeivis. Aukšto
joj Panemunėj, policiją iš
šaukus į centrą ir tiltams 

' apgulti—policijos pareigas 
ėjo 5-to pulko kareivių 
“ūkio kuopa”. Žvalgybos 
nurodomi kareiviai areštuo
davo darbininkus?

Darbininkai tvirtina, kad 
18-VI Laisvės alėjoj į mi
nią įlėkė kalėjimo autobu-

puolus autobusą, apdaužius 
prižiūrėtojus, o kalinį palei
dus.

Parašysiu šiaip kelis epi
zodus.

Kaune, Žaliakalny yra 
daržų ūkis — “Miesto sodi
ninkystė”. Tų daržų darbi
ninkai laidotuvių išvakarėse 
nieko nežinojo apie Kra- 
nausko pasiaukavimą. Bet 
atėjęs vedėjas pagrąsino: 
“Draudžiu rinkti aukas 
Kranausko vainikui. Už rin- 
'kimą — aš jums parody
siu.” Darbininkai, tik iš ve
dėjo supratę, kad kitur ren
kamos aukos, atsakė: aga!

Už kelių dienų vedėjas, 
nuėjęs prie Kranausko ka
po, rado : “Drąugui Kra- 
nauskui. Nuo Miesto Sodi
ninkystės darbininkų”. Ra
do ir susiėmė už galvos.

Toje “Miesto sodininkys
tėje” dirba praktikantai iš 
provincijos. Jie mokosi kur
suose apie daržų ir sodų 
ūkį ir praktiką atlieka ‘Mie
sto sodininkystėj” — dirb
dami kartu su darbininkais 
ir gaudami 1 litą į dieną už
darbio. 18-VI šie kursantai- 
praktikantai ėjo iš miesto,

(Tąsa 5 pusi.)
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DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

------- ----------- I
Išbėrimai—Krupai

Drauge gydytojau, meldžiu 
jūsų patarimo mano sūnui. Iš- 
kalno tariu ačiū.

Mano sūnui suėjo 19 metų, 
sveria 160 svarų, 6 pėdų ir 2 
colių aukščio. Pradėjo jį iš
berti raudonais pieniais, ant 
kūno, ant rankų, ant veido, ir 
už keleto minučių pranyksta.

Apetitą turi gerą, miega ge
rai. Ligoninėj pasakė, kad 
jam perriebus kraujas esąs. 
Padėjo ant paskirto maisto— 
daržovių ir pieniškų valgių, 
bet tas nelabai ką gelbsti. Nu
puolė jam svorio apie 15 sva
rų, bet kaip tik kas. pasitaiko 
suvalgyt, ir vėl išberia. Nie 
patys nebežinom, ko ir saugo
tis. Ligoninėj pasakė, kad turi

“hives”. Lauksiu atsakymo 
per mūsų dienraštį “Laisvę.”

v .. Atsakymas

Jūsų sūnus gali būt ypatin
gai jautrus su tūlais valgiais. 
Tokis savingas jautrumas— 
alergija (allergy) apydažniai 
pasitaiko. Vienam kenkia 
braškės (kultivuotos žemuo
gės, strawberr ies), kitam 
—kiautvarlės, trečiam kiauši
nio baltymas, o kitam pienas 
ar taip kas ir tt.

Reikėtų Jūsų sūnui padaryt 
tyrimas su įvairiais maisto 
dalykais, žiūrėt, nuo kokio 
būtent maisto jį labiau išberia. 
Jei, sakysim, taptų susekta, 
kad jam kenkia braškės ir 
kiaušinių baltymas, tai tų 
daiktų jam nereikėtų ir duoti.

Yra viena bendra taisyklė

Pennsylvanijos sostinėj, Harrisburge, suplaukė daugybė bedarbių mar
guotoji! iš visos valstijos kampų reikalaujant paskirti pašalpoms pinigų. 
Bedarbiai suėjo valstijos senato butan. Paveikslas ten tapo nuimtas.

kur sukilėliai įsigalėję. Visur darbinin
kų masės su ginklais rankose stoja ko
von prieš fašistinius pučistus. Kartu su 
darbininkais .eina ir miestuose gy
venantieji smulkiosios buržuazijos sluog- 
sniai.

Šiuo laiku didžiumą didelių miestų tu
ri savo rankose liaudies fronto žmonės. 
Valdžia įgavo didžiausio pasitikėjimo 
plačiose darbo masėse, kuomet jinai pati

darbininkus šaukia, kovon prieš sukilė
lius ir duoda jiems ginklus. Tokiu būdu 
fašistų sukilimas (pučas) Ispanijoj pa
virto į tikrą piliečių karą.

Tolimesnis bendras veikimas Ispanijos 
darbininkų, kareivių ir pavergtų taute
lių suloš sprendžiamą rolę kovoje prieš 
reakciją ir fašizmą.

Vertė V. R-tis.
(Iš “Krasnaja Zvezda”)

tokių išbėrimų pamate: stoka 
organizme kalkių. Ir Jūsų sū
nui greičiausia kad yra perma- 
žai kalkių. Jam kraujas ne 
“p e r r i e b us,” bet, atbulai, 
kraujui ko tai trūksta. . Nuo 
trūkumų ligos paeina.

Tai pradėkit sūnui duot 
daugiau visokių gyvų, natūra
linių valgių,—tokių valgių, 
kurie auga, kurie da nėra su
gadinti, išdailinti, denatūruoti. 
Ypač daugiau jam kalkių su 
maistu: daugiau pieno, sūrio, 
Varškės, kiaušinių trynių, ly
sių, žirnių, pupų, riešutų, ko
pūstų, morkvų', ropių, ridikų, 
kviečio grūdų, apelsinų, limo
nado, ananasų, finikų.

Calcium lactate, 10 grs., 
100 tablets duokite jam po 
2 tableti po valgio, su vande
niu, per keletą mėnesių.

Kad kalkės geriau laikytųsi 
audiniuose, reikia jos pritvir
tinti. Jas pritvirtina organiz
me vitaminas D. Tegul Jūsų 
sūnus kaitinąs dažniau ant 
saulės. Tegul ima cod liver oil 
—žuvų aliejaus, bent po šauk
štą kas diena, ilgą laiką.

Skydinės liaukos —Thyroid 
gland, Yz gr., 1OO tablets te
gul ima po vieną tabletę prieš 
valgį, bent keletą mėnesių, 
lodo tinktūros po lašą kas po
ra dienų, visą gyvenimą. Nic- 
žinčios dėmės galima teplioti 
ta pačia iodo tinktūra—Tinc
ture of Iodine.
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Žmogus
Vietoj M. Gorkio Nekrologo

Mirė genialus rašytojas. Pasitraukė iš gy-i 
venimo didelis žmogus, vienas tų, kuriuos li
gi šiol retai ir"šykščiai gimdydavo žemė.

Pilnutinio M. Gorkio, kaip rašytojo 
žmogaus, veiklos įvertinimo ligi šiol mes 
neturime ir negreit tesusilauksime. Tam
kia ilgo paruošiamojo darbo ir subrendimo, 
kad visu ryškumu pamatytumėm, ką naujo 
davė literatūrai M. Gorkis, kaip genialiai jis 
numatė gimimą naujo žmogaus kenčiančios 
ir kovojančios darbininkijos masėse, kurių 
meile ir pažinimu yra persunkti visi M. Gor
kio kūriniai. Visa M. Gorkio kūryba, pra
dedant pirmaisiais apsakymėliais ir baigiant 
paskutiniojo meto pjesėmis bei didžiulės epo
pėjos “Klimo Samgino gyvenimas” klasiš
kais puslapiais, yra pilna giliausio ’humaniz
mo.

Įžymus rusų literatūros kritikas černiševs- 
kis kadaise rašė savo dienoraštyje: “Ką 
nors didaus gali padaryti tik toks žmogus, 
kuris suteiktų garbės žmonijai net ir tada, 
jeigu jis niekuo nepasižymėtų istorijoj ir ne
vaidintų jokio svarbaus vaidmens visuomeni
niame ar idėjiniame gyvenime, o būtų visiš
kai nežinomas kur nors užkampyje.”

M. Gorkis pasižymėjo menininko genia
lumu. Tačiau pagrindinis jo, kaip rašytojo, 
pajėgumas glūdi kur kitur. Labai mažai ga
lima rasti istorijoj žmonių, kurių gyvenimas 
suteiktų žmonijai tokios garbės, kaip M. Gor
kio gyvenimas. Jau nuo pat jaunystės metų' 
visa M. Gorkio esybė pasižymėjo humaniš
kumu, tauriai, giliai ir tikrai teisingai su
prastu žmoniškumu. Rašytojo Gorkio kūri
niai buvo ir tebėra lyg koks varpas, žadinąs 
miegančius, kviečiąs į kovą prieš gyvenimo 
neteisėtumus ir niekšybes, į kovą prieš viso
kius pažeminimus, spaudimus, varžymus, į 
kovą prieš žmogaus išnaudojimą žmogumi, 
į kovą del žmonių laimės, del tyro, švaraus 
ir kilnaus žmoniškumo. Kiekviena M. Gorkio 
parašyta eilutė kvietė ir kviečia kovoti su 
kapitalistinės visuomenės sukurtosios siste
mos beprasmiškumu, žiauriu kvaišumu, kiau- 
liškumu,—kiekviena eilutė, kiekvienas, ro
dosi, atsitiktiniausias jo raštų epizodas.

Viename Gorkio apsakyme pauzos metu 
pasigirsta nežinomos, apsakyme nepasiro- 
dančios mergytės riksmas: “Oi, mamute, oi, 
geroji, oi, nemušk per pilvelį!” Tos vienos 
eilutės pakanka, kad būtų sužadinta karšta 
neapykanta tai šlykščiai tikrovei, kurioj ga
limas šitoks vaiko riksmas, kad skaitytojas 
būtų nukreiptas į kovą prieš tą tikrovę. Ta
čiau toji eilutė galėjo atsirasti raštuose tik 
tokio rašytojo, kuris kiekvieną žmogiškąją 
skriaudą jautė kaip savo skriaudą, kuris 
kiekvieną smūgį, trenktą žmogui, juto kaip 
smūgį į savo širdį, kuriam meniškoji kūryba 
buvo aktingo įsikišimo į gyvenimo tikrovę 
priemonė, priemonė keisti tą gyvenimą.

Pats M. Gorkis prisipažino:
“Į klausimą, kodėl aš ėmiau rašvti,—atsa

kau : todėl, kad mane slėgė “skurdaus gyve
nimo pilkuma” ir todėl, kad aš turėjau tiek 
daug įspūdžiu, jog “negalėjau nerašyti.” 
Pirmoji priežastis privertė mane pabandyti 
įnešti į “skurdųjį” gyvenimą tokius “išmis- 
lus”, tokias “išgalvotas istorijas,’ kaip “Pa-’ 
saka apie sakalą ir šliužą,” “Legenda apie 
degančią širdį,” “Audronaša” (“Burevest- 
nik”), o antrosios priežasties poveiky aš pra
dėjau rašyti “realistiškus” nusakymus: “Dvi
dešimts šeši ir viena,” “Orlovų pora,” “Pra
muštgalvis” (“Ozomik“)”.

M. Gorkis rašė, kad negalėjo nerašyti 
apie tai, ką matė, kad negalėjo ne pavar
toti to galingo ginklo, kurį jis turėjo savo 
rankose. Ir jis matė tai, ko nematė daugelis 
maždaug panašiose sąlygose gyvenančių 
žmonių, nes jis kiekvieną savo gyvenimo mo
mentą jautėsi esąs dalis visos žmonijos.

M. Gorkio biografijoje yra viena datalė,! 
į kurią ligi šiol mažai tebuvo atkreiptas dė
mesys, nors ji labai ryškiai charakterizuoja 
tą didžiulį žmogų, kurio viena pagrindinių 
ypatybių buvo tai, kad jis niekada nežaidė su 
idėjomis, kad jis niekada neturėjo palinki
mo, kurį pats su jam taip pobūdingu vaiz
dingumu apibrėžė kaip “palinkimą impoten
tiška mintimi grabalioti didžiąsias buities 
paslaptis.” Jo biografas I. Gruzdevas pasa
koja, kad vieną kartą jaunas M. Gorkis pa
teko į inteligentų kompaniją, kurioj buvo 
aptariama sollipsizmo teorija. Po vieno tokių 
pokalbių, išėjęs gatvėn ir rimtai patikėjęs tos 
teorijos teigimams, M. Gorkis apalpo. Min
tis, kad jis ne dalis didžiulės, kenčiančios ir

os, o kažkoks “savaran- 
mintis, tokia viliojanti 
iui pasirodė nepakeliama.

omis, ta jo gili meile dir-

šaltinius žino
mą daugiausia ir vaizduo- 
M. Gorkis. Šitas pasitikė- 

ir vargstančiosios

zmo pagrindą, kuris leido 
ip mylimus žmones be jo-

|kovojančios žmonij 
’ kiškas subjektas,”
daugumui, M. Gorl<
Šitame įvykyj nesąmoningai pasireiškė tas 
didžiulis M. Gorkio pasitikėjimas žmonijoj 
glūdinčiomis pajėg
bantiems, pažemintiems, dažnai privestiems 
ligi apstulbimo ir vis dėlto turintiems savyje 
neišsemiamus žmoniškumo 
nėms, kurių gyveni 
ja savo kūriniuose
jimas, šita dirbančiosios 
žmonijos meilė ir sudarė M. Gorkio raštų at
viro ir griežto reali 
jam vaizduoti jo ta 
kių pagražinimų, tokius, kokie jie buvo iš-
tikrųjų; tokius, kokius juos darė negailes
tinga viešpataujan 
Toji meilė ir pasitikėjimas 
įgalino M. Gorkį r 
žmonių grubumą, i 
ir drauge atskleisti 
glūdinčius didžiuliais jautrujno, 
mo, didvyriškumo 
tik pažadinti ir iškelti viešumon. Ir čia mes 
vėl susiduriam su 
tokiam rašytojiška 
didžiulis žmoniškumas.

ęių klasių eksploatacijd. 
, o ne kas kita, 

odyti savo raštuose ir tų 
r apsileidimą, ir tamsumą 
po to grubumo priedanga 

draugišku- 
išteklius, kuriuos reikia

M. Gorkiu-žmogumi, nes 
m realizmui reikalingas

Tačiau Gorkis, 
duodamas darbo ž 
ydas bei trūkumus, 
dos ir 
vaduoti iš tų ydų, 
mą esant tik kovoj 
rios procese užsim 
santykiai ir gimsta 
smai. Ir jis užtat griežtai ir nenuilstamai, ne
sigailėdamas net a 
puolė bet kokias pastangas pridengti, 
eiti” šias ydas, kai 
ir pobūdingas, kaĮp amžinai- viešpataujan
čius “tamsiuosius 
prisiminti, kaip jis del tos priežasties nu
traukė draugiškumo santykius su rašytoju 
L. Andriejevu ir k, 
sakydamas į L. An 
paaiškino to santy'

“O kodėl taip atsitiko ?—atsakau : pirmo
ji priežastis—“Tamsa 
kalas). Užpykau aš ant tavęs del jos, nes 
šiuo savo darbu tu 
sų visuomenės išm;
Dalykas įvyko tikrumoje ne taip, kaip tu pa
pasakojai, o—padoriau, žmoniškiau ir reikš
mingiau. Mergaitė 
čiau žmogaus, kuri 
nierius ir bijojo ajįie tai pasakyti ir sau pa
čiam ir žmonėms.
gaus pergalė prie& gyvulį, o tu suvaidinai 
anarchizmą ir pri 
pradą švęsti laimėj

Matydamas ir rodydamas žaizdas ir ydas 
žmonijos, kapitalizmo suvarytos į didelį 
tamsų užkampį, didelės epochos didelis žmo
gus — Maksimas Gorkis netikėjo, kad 
vuliškas, tamsus pradas 
viešpatauti virš žmoniškumo, ir taip tikėda
mas jis buvo teisųjį. Tas jame sukoncentruo
tas žmoniškumas, 
niaširdiškumas, ta 
gui buvo bruožai 
bruožai vis labiau 
storą sluoksnį įvaikių prietarų, sukurtų vieš
pataujančios klasės. M. Gorkis koncentravo 
savyje tuos bruožus. Ir tai kaip tik suteikė 
jam tokią nepapr 
našią, tokią neapsl; 
mai kilnią ir meili 
dažnai įgalindavo 
patrauklumu priversti tikėti į proletarijato 
kovos ir siekimų teisingumą net svyruojan
čius, bet švarius ir 
suomenės žmones.

M. Gorkio pajėgumas buvo tame, kad 
Gorkis-žmogus yrą neatskiriamas nuo Gor- 
kio-rašytojo, kad 
veiksmas’, kiekvier 
ir buvo diktuojamas veiksmo.

Ryškiausias to pavyzdys gali būti jo ap
sakymas “Išvedim 
siog sukrečiąs skaitytoją savo baisiu rea- 
liškumu apsakyma 
kankinimą moters, 
tikimybę. Apsakyme vaizduojama, kaip pus
nuogė moteris varoma pririšta šalia arklio 
per visą kaimą, jos vyras sėdi ratuose ir bo
tagu plaka ją, ,o v 
ir tyčiojasi, kolio; 
muša “ištvirkėlę.” 
slinkus po šio apsakymo parašymo, jau po 
revoliucijos, paaiš 
našių, bet greit užmirštų atsitikimų apsaky
me aprašytasis ka

visais vardais, atsiminė to įvykio datą ir visas

drąsiai ir atvirai atvaiz- 
tnogaus tikrąsias opas, jo 

. sukurtus jame. priespau- 
vergijos, rodė taip pat ir kelią išsi

rodo vienintelį išsivadavi- 
prieš eksploatatorius, ku- 

3zga nauji žmoniškumo 
nauji giliai žmoniški jau-

rtimiausiųjų savo draugų, 
ap- 

) žmogui amžinai artimas

instinktus.” Pakanka tik

aip po keletos metų, at- 
driejevo užklausimą, pats 
dų nutraukimo priežastį:

(L. Andriejevo vei-

pavogei iš skurdžios rU- 
aldą, duotą jai likimo.

pasirodė stovinti aukš- 
3 paliovė buvęs revoliucio-

Buvo—šventė’ buvo žmo-

vertei gyvulišką, tamsųjį 
iimą prieš žmoniškumą.”

gy- 
galėtų amžinai

;as jo taurus ir gilus kil- 
jo pagarba ir meilė žmo- 
visos darbo žmonijos, 
išsiveržią viešumon pro

astą, tokią į nieką nepa- 
akomai taurią, neapsako- 
ą moralinę išvaizdą, kuri 
jį savo asmens moraliniu

sąžiningus buržuazines vi-

kiekvienas jo žodis buvo 
as žodis kilo iš veiksmo

is” (“Vyvod”). Tai—tie-

3 apie žiaurų ir gyvulišką 
sulaužiusios vedybinę iš-

isas kaimas eina iš paskęs 
a ir kuo papuola svaidė, 
Tik daugeliui metų pra-

kėjo, kad iš daugelio pa

inias atsiminė tą įvykį su

jo smulkmenas. Ir atsiminė todėl, kad tai 
buvo vienintelis įvykis, kai kankinamą mo
terį nuo sužvėrėjusios, senoviškų prietarų 
kvaituliu apsvaigusios minios puolė ginti 
praeivis žmogus. Tas praeivis žmogus buvo 
Maksimas Gorkis. Negalėdamas pakelti 
vaizdo, kaip kankinamas ir spjaudomas žmo
gus, jis puolė pridengti jį bent savo kūnu. 
Ir buvo skaudžiai, ligi mirties įsiutusios mi
nios primuštas. To paties jausmo vedamas 
vėliau jis parašė šį apsakymą, nė žodžiu ja
me nepaminėdamas savo žygio.

Visada M. (įlorkis puldavo į kovą prieš 
pasaulyje vyraujančią nedorybę, puldavo ir 
savo plunksna, ir nuogu tvirtu' kumščiu, ir 
savo galingu balsu. Toks buvo M. Gorkio ry
šys su gyvenimo tikrove. Ir visiškai natūra
lu, kad šitoks jo ryšys su gyvenimo tikrove 
tuo pačiu buvo ir tvirtas, nenutraukiamas 
ryšys ir su proletariatu, su proletariato ko
votojais ir vadais.

Proletariatas davė iš savo tarpo didelį 
žmogų, kilnų žjnogaus ir žmogiškumo gynė
ją, sėjusį neapykantą prieš žiaurius spaudė- 
jus, ugdžiusį piktą panieką pasyviems gyve
nime viešpataujančios neteisybės stebėto
jams, skelbusį ugningą meilę prislėgtiems ir 
eksploatuojamiems tikrojo žmogiškumo ne
šėjams — viso pasaulio darbo masėms.

Vieną savo publicistinių straipsnių M. 
Gorkis baigė citata iš K. Markso veikalo 
“Vokiškoji ideologija.”—“Aukščiausia būty
bė žmogui—pats žmogus, taigi: reikia pa
naikinti visus tokius santykius, visas tas są
lygas, kuriose- žmogus yra pažeminta, pa
vergta, paniekįnta būtybė.”

Šitie K. Markso žodžiai buvo pagrindinis 
didžiojo proletariato rašytojo ir kūrybos ir 
gyvenimo turinys. Visą savo gyvenimą, visą 
savo kūrybą, visas savo jėgas jis atidavę vei
kimui, siekiančiam panaikinti “visus tokius 
santykius, visas tas sąlygas, kuriose žmogus 
yra pažemintas.” Pradėjęs savo gyvenimą ir 
savo kūrybą Rusijos darbininkijos sąjūdžio 
aušroje, perėjęs drauge su darbininkais vi
sus sunkiausius ir pavojingiausius kovos su 
carizmu ir kapitalizmu etapus, buvęs vienas to 
sąjūdžio skatintojų, įkvėpėjų ir vadų, Gor
kis turėjo laimės išvysti savo siekimų ir idea
lų realizavimąsi, del kurių pilnutinio įgyven
dinimo jis nepaliovė kovojęs ir veikęs ligi 
paskutinės savo vaisingo gyvenimo valandė
lės.

M. Gorkis mirė. Tačiau nemirs ne tik jo 
kūriniai. Ilgai dar bus gyvas ir taurios už
degančios didingos jo asmenybės atminimas, 
kuris gyvu pavyzdžiu visame pasaulyje ska
tins socialinės teisybės ir tikrojo žmonišku
mo idealų siekėjus ryžtingesniam veikimui. 

(Iš “Kultūros”)

LDS-Gedemino Choras 
Rochester, N. Y.

Reikia pripažint, kad LDS-Gedemino Cho
ras sudainuoja gana gerai ir finansiniai sto
vi neprastai. Tačiaus, mano manymu, cho
ras galėtų dar geriau dainuot, jeigu būtų 
daugiau disciplinuotas laike pamokų. Ypa
tingai trūksta disciplinos tarpe vaikinų. 
Kuomet eina aiškinimas gaidų, žodžių tar
mės, tai žiūrėk, jaunuoliai peša vienas ki
tą, suka sprandą arba anekdotus pasakoja, 
čia užmušama daug laiko bešposaujant, ve
da iš kantrybės choro vedėją ir kitus cho
ristus. Tą prašalinus—būtų didelis pagerini
mas chore.

Dabartiniu laiku choras vadinasi LDS-Ge
demino. Skaitytojas paklaus, tai kam čia to 
reikia ? Taigi. Bet šis choras yra atžala bu
vusio Aido Choro iki Palmerio laikų (1919- 
1920), keičiantis politinėms sąlygoms—Ai
do Choras pasivadino komunistų 7 kuopa. 
Palmerio kratos privertė pakeist draugystės 
vardą. Pasivadinom Gedemino vardu. Na, o

dabar didžiuma jaunuolių pridėjo ir 
Tačiaus choras visą laiką buvo ir yra 
stovis finansiniai.

Man rodos, pakeitus LDS-Gedemino
ro vardą į Aido Chorą, būtų naudingiau da
bartiniu laiku. Černiauskas.

LDS. 
savy-

Cho-

LMS CK Nariams
šeštadienį, rugpjūčio (August) 15, 4 vai. 

vakaro, “Laisvės” name, 46 Ten Eyck St,, 
Brooklyn, N. Y., įvyks Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro*Komiteto posėdis.

Visi Lietuvių Meno Sąjungos CK nariai 
kviečiami dalyvaut.

Pranas Pakalniškis,
LMS CK sekretorius.

O Darbas Vis Eina Pirmyn
Maloni pavasario saulė 
Kasdieną vis šviečia skaisčiau, 
Gamta gi visus žaliumynus 
Jau kelia iš miego greičiau.

žaliuoti jau pradeda pievos, 
Naujais rūbais dengias miškai, 
Didžiausio smagumo apimti 
Paukšteliai jau čiulba linksmai.

Atbunda visi gyvūnėliai
Po žiemos žiauriųjų speigų, 
Pavasario saulė suteikia 
Tvirtų jų gyvybei jėgų.

Ir darbo liaudis jau pabunda, 
Pakyla iš miego nakties, 
Ir pradeda vis tvirčiau veikti 
Del labo naujos ateities.

Gamta darbo liaudžiai suteikia 
Kilniausių brolybės jausmų, 
Save išliuosuoti ją kviečia 
Iš kūno ir dvasios skausmų.

liaudis atsibunda 
veikia smarkyn,

Jau darbo
Darbuojasi,
Brolybės pasaulį ji tveria, 
O darbas vis eina pirmyn.

St. Jasilionis.

Literatūros Institutas Maskvoje

Neseniai Maskvoje įsteigtas Maksimo 
Gorkio vardo pasaulinės literatūros institu
tas.

Institutas jungs visų Sovietų Rusijos tau
tų žymiuosius rašytojus ir literatūros žino
vus, rinks knygas, rankraščius, periodinius 
leidinius ne tik tų tautų, *bet ir visų kultū
ringųjų kraštų kalbomis; jis rinks paveikslų, 
statulų, portretų, piešinių, graviūrų, litogra
fijų, iliustruojančių pasaulio literatūros kū
rinius, kolekcijas. Ištisi literatūros muziejai 
ir archyvai įeis kaip sudėtinės dalys į šį di
džiausią pasaulyje kultūros brangenybių lo
byną.

Institute bus M. Gorkio kabinetas, kur 
renkami visi originalūs jo raštai ir jų verti
mai kitomis kalbomis, visa literatūra apie 
Gorkį ir visa rašytojo ikonografija. Jau da
bar į institutą įėjo visas MOPR muziejus. 
Netrukus į jį įeis ir caro cenzūros, tos ištiki
mosios literatūros “palydovės,” archyvas. 
Institutas plačiu mastu leis pasaulio ir ypač 
SSRS tautų klasikus.

šitiems nepaprastiems savo mastu sieki
niams įgyvendinti bus pastatytas ištisas 
grandiozinių pastatų kombinatas: vuzas, bi
blioteka, rankraščių, iliustracijų namai, ti- 
pografija, eksperimentinis teatras, retų kny
gų muziejus, mokslo darbininkams bendra
butis etc. Aštuoniolikoje hektarų žemės iš
augsiąs ištisas naujas puikus literatūros mie
stas. ’ JZrs.

PASAULINES žinios
2 Metai “Kalėjimo” Šonini
BROCKPORT,‘N. Y. — 

Koks tai šuva andai prigir
dė 14 metų vaiką R. M. 
Breeze, užpuldamas Jt 
plaukiantį kanale. Už tai 
buvo areštuotas pašalpinio 
darbininko V. Fortune šu
va vardu “Idaho.”, Teisme 
buvo reikalaujama “Idahui” 
mirties bausmės. Bet ka
dangi buvo abejonių apie jo

jį be-

' kaičią, tai šuva liko nuteis
tas tik dviem metam į pri
vatinį savo šeimininko “ka
lėjimą:” per tą laiką jo savi
ninkui uždrausta išleist šu
nį iš savo namų bei kiemų. 
Pamačius tą šunį gatvėj, jis 
bus sušaudytas.

Roma. — Per eksploziją 
Ortebello ginklų ir amunici
jos fabrike užmušta 5 asme
nys.

Bjaurus Hitlerio Atsinešimas 
Į Negrą Čampioną

BERLYNAS.—Amerikie- 
tis negras bėgikas Jesse 
Owens Olympiados sportų 
varžytinėse laimėjo tris 
lenktynes tokiu greitumu 
kaip dar niekas kitas nuo 
1924 m., kuomet taip atsi
žymėjo finas bėgikas Paavo 
Nurmi.

Kiekvieną sykį, kai tik 
Owens pralenkė visus bal
tuosius bėgikus, Hitleris pa
kilo ir išėjo laukan. Ta-

Puiki Proga
Gal būt menininkam ir pla

čiąja! visuomenei jau žinoma, 
kad dienraštis “Laisvė” ren
gia spaudai drg. St. Jasilionio 
eilių knygą. Knyga bus ne
mažo formato (apie 200 pus
lapių), gražiais apdarais.

Drg. St. Jasilionis, kaip ži
nia, yra žymiausias Amerikos 
lietuvių tarpe poetas. Neabe
jojame, kad ši jo pirmoji ei
lių knyga atkreips plačiosios 
visuomenės domę.

Lietuvių Meno Sąjunga 
skelbia virš minėtos knygos 
platinimui talką. Knygos kai
na, užsirašiusiems išanksto 
per Lietuvių Meno Sąjungos 
centrą, tik 50 centų. Vėliau 
jos kaina bus 75 centai. Todėl 
Lietuvių Meno Sąjunga ragi
na visus menininkus užsisakyt 
šią knygą. Siunčiant užsaky
mus — siųskite ir pinigus: 
Lietuvių Meno Sąjunga, 46 
Ten Eypk St., Brooklyn, N. Y.

LMS. Sekr.

Edna Vaivodaitė-Banne.

Edna dar būdama vidurinėj 
mokykloj buvo išrinkta į na- 
cionalį kontestą Providence, 
Rhode Island, ir laimėjo pir
mą laipsnį už puikiausį so
prano balsą. Ji taipgi dalyva
vo panašiuose suvažiavimuo
se Detrojte ir Chicagoj. Gavo 
stipendiją į Eastmen konser
vatoriją už gerą muzikos mo- 
kinimąsi. Stipendijos toli gra
žu neužteko, bet Edna nenu
siminė ir tęsė muzikos studi
javimą. Ji dalyvauja Eastmen 
Teatro operose : Carmen, 
Faust, Madame Butterfly, Tos- 
ca ir visoj eilėj muzikalių ko
medijų vaidinime. Nuo 1934 
metų Edna vadovauja LDS- 
Gedemino Chorą, Rochester,

čiaus Hitleris asmeniškai 
sveikina baltuosius sporti
ninkus, laiminčius kad ir 
antras vietas varžytinėse.

Hitleriui labai nesmagu, 
kad negras sumuša jo teo
riją apie baltųjų “viršeny
bę” visame kame.

MUSSOLINIO ARMIJOS 
LĖKTUVAI ISPANIJOS 

FAŠISTAMS
Paryžius, rugp. 6.—Fran

ci jos ir keturių kitų šalių 
žinovų komisija pripažino, 
kad du Italijos lėktuvai 
siunčiami fašistams į ispa
nišką Morokko ir nukritę 
francūziškoj Morokkoj, bu
vo tikrai Musolinio armijos 
orlaiviai ir juos komandavo 
reguliariai Italijos armijos 
oficieriai. Tuo atveju Mūs- 
solinis siuntė 20 bombinių 
lėktuvų su kulkasvaidžiais 
ir šoviniais Ispanijos fašis
tams.

Valdiški tų lėktuvų ženk
lai buvo užmaliavoti. ’

♦«!
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Puslapis Ketvirtas

V. M. MOLOTOVAS.
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Vertė JUOZAS.

Apie Pakeitimus Sovietų
Konstitucijoje

(Tąsa)
Kada Sovietų valstybės kūrėjas Leni

nas rašė mūsų konstituciją, Spalio revo
liucijos nacionalizuota žemė jau perėjo 
valstybei. Apie tą laiką taip pat valsty
bės žinion perėjo bankai ir svarbiausios 
transporto rūšys, o taip pat buvo pada
ryta pradžia perėjimui pramonės įmo
nių į visuomeninę nuosavybę. Bet nacio
nalizuota žemė dar per ilgą metų eilę bu
vo pavienių smulkių šeimininkų-valstie- 
čių žinioj, kurie iki pat paskutinio perio
do nenorėjo skirtis su privačios nuosavy
bės ūkiu. Taip vadinama darbininkų kon
trolė fabrikuose ruošė pramonės įmo
nių konfiskavimą ir perėjimą jų į valsty
bės rankas. Bet šitas perėjimas buvo 
įvykdytas tiktai kiek vėliau. Prekyba, 
išskyrus nedidelę dalį, dar buvo privačio
se rankose.

Dabartiniu momentu visuomeninės 
nuosavybės principai laimėjo visose liau
dies ūkio šakose, mieste ir kaime. Pra
monė ir transportas išskyrus mažas iš
imtis yra valstybės žinioj. Žemės ūkyj 
devynias-dešimtąsias apima kolchozai ir 
sovehozai. Kreditas ir bankai Sovietų 
valdžios rankose. Prekybos apyvarta pri
klauso nuo valstybės ir nuo socialistinės 
koperacijos. Per paskutinius du-tris me
tus socialistinė nuosavybė tapo Sovietų 
visuomenės pagrindu.

Tas matyt ir iš sekančių skaitlinių 
apie pagrindinius gamybinius fondus, 
t. y. apie įvairių rūšių nuosavybę mūsų 
šalyj:
Pagrindiniai gamybiniai fondai sulig 

socialiniais sektoriais.
(Vidutiniai metiniai fondai nesikeičian

čiomis 1933 m. kainomis).

Socialistinis ūkis 
Kapitalistinis * sektorius 
Smulkus privatus ūkis

1925 m. | 1934
mil. rub.! nuoš. mil. rub.

22,678 48.8 ! 90,344
3,037 6.5 83

20,790 44.7 1 3,867

m.
| nuoš.
95.81

0.09
4.10

Viso | 46,505 | 100.0 || 94,294 | 100.00

Per dešimt metų nuo 1925 m. iki 1934 
m. pagrindiniai viso liaudies ūkio gamy
biniai fondai pas mus išaugo nuo 46,5

miliardų rublių iki 94,3 miliardų rublių, 
t. y. padidėjo dvigubai.

Ir svarbu ne tiktai tas.
Lemiamos reikšmė 

sikeitė santikis tarp 
vybės (socialistinių 
privataus ūkio (jo 
Prieš dešimt m. kapi 
liaudies ūkyj dar lošė žymią rolę ir suda
rė 6,5 nuošimčius v 
fonduose. Kartu su smulkiu nekapitalis
tiniu ūkiu privati nuosavybė gamybos 
priemonėms tuomet 
sės visų gamybinių 
fondų.

Iki 1935 metų pad 
tė. Iš kapitalistinių elementų jau nieko 
neliko. Privati nuosavybė gamybos prie
monėms sudaro tik 4 nuošimčius visos ga
mybos priemonių sumos mūsų šalyj. 
96 gamybos priemonių (gamybinių fon
dų) nuošimčiai jau 
kolchozams ir kopė: 
valstybė ir kolchozai 
ją statybą, kurios maštabai auga kiek
vienais metais.

Socialistinė nuosav 
vaizdoje pavidale m 
brikų, elektros stočių 
chozų ir kolchozų su 
mis ir mašinomis, su jų naujomis gyvu
lininkystės fermomis, Auga nauji miestai, 
kultūros įstaigos ir gyvenamieji namai. 
Jau išmėgintas, ir bę to su gerais rezul
tatais, ir įsijungia į Sovietų Sąjungos vi
suomeninės nuosavybės veikiantį fondą 
vienas naujų socialistinės statybos gi
gantų — Maskvos metro. (Plojimai). Ir 
šiandien mes jau g^lim pasveikinti su 
šiuo nauju Sovietų spstinės užkariavimu 
ne tiktai draugus maskviečius, bet ir vi
sus Sovietų Sąjungos darbo žmones. (Au
dringi plojimai).

į
Mūsų šalis iš pagrįndų persitvarkė sa

vo socialiniai-ekonominiam pamate, virs
dama socialistine šalim.

(Bus dąugiau)

s turi tas, kaip pa- 
socialistinės nuosa- 
gamybos fondų) ir 

gamybos fondų), 
talistiniai elementai

sos šalies gamybos

sudarė daugiau" pu-
Sovietų Sąjungos

ėtis visiškai pasikei-

priklauso valstybei, 
racijai. Tuo tarpu 
vykdo didžiulę nau-

ybė auga musų aki- 
Aijų valstybinių fa
ir geležinkelių, sov- 
jų naujomis triobo-

laidų sąskaitoj stambiausias 
išlaidas randame: 1) alus— 
$249.20; 2) Paulauskui už 
spaudą—$95.50 (jis buvo ta
da apskričio sekretorius) ; 3) 
Valgiai—$77.04. Kitos vis ma
žėja.

šių metų piknike, kaip ir 
kasmet, buvo brangių taurių ir 
kitų dovanų sportininkams. 
Bet pati sporto programa vi
suomet išeina perilga ir nuo
bodi.

—Kaip tau piknikas patiko ? 
—klausiu Adomą.

—Tai, kad aš čia daugiau 
nieko nematau, kaip tik san- 
dariečius ir sandanečius. Ir 
visi toki pasipūtę !—^pasiguodė 
man Adomas.

So. Bostonas piknikan iš
siuntė du busu. O kiek priva
čių mašinų išvažiavo—kas jas 
ten sužinos.

Daugiau Tokių Senučių
Aną kartą parėjęs iš darbo 

randu “stepsuose” su žmona 
šneka senukė. Ji tuojaus j 
mane kreipiasi, kad pasirašy
čiau nominacijų blanką.

—Parodyk — sakau—kokią 
tu čia partiją atstovauji? Pa
duoda. žiūriu Komunistų Par
tija. Ir netikiu, kad tokia se
nė, kuri iš išvaizdos ir iš pa
žiūros atrodo 100 nuoš. ame
rikone—dirbtų K o m u n i s tų 
Partijai.

Kitą dieną ji man atnešė 
Komunistų Partijos platformą 
Mass, valstijoj ir kitos litera
tūros.

Komunistų Partijos Mass, 
valstijos kandidatai yra šie:

Otis Hood, Governor; Paul 
Wicks, Lieutenant-Governor; 
Mary E. Moore, Secretary of 
State, Eva Hoffman, Treasu
rer; Alfred Haase, 
Michael Tuysuzian, 
General; Charles A

Auditor;
Attorney

Flaher-

ty, Senator in Congress.
J. Krukonis.

Reumatizmas Sulaikomas
1 \

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 svaiginimij— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
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)
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Tel. TRObridge 6339 *

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard S L, 
kampas Inman SL, 
arti Cenral Skvero^

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

AUTO DRIVING SCHOOL
$10 Kursas Važinėjimo $10 

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligą, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarpų 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 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 Easl 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

I. ■r

Iš- 
ir

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

NURAMINK SAVO NERVUS
Ar jūs esate susierzinęs, pailsęs, 

susirūpinęs? Perdaug nuvargęs, kad 
daryt bent mažiausių pastangų ko
kiame darbe ? Ar jus vargina ner
vingas skilvis arba kvaituliai? štai 
kaip jūs galite patys sau pasigelbet. 
Naudokite “IDEIG”, ’tą stebėtiną 
Nervų Ramintoją, kuris stiprina ir 
ramina nervus, drūtina vidurių sis
temą, leidžia sveikai, yamiai miegoti 
ir, atgaivina jūsų sveikatos gerbūvį 
abelnai.

KAINA $1.00 už buteli, kurio už
teks jums 10 ar 12 dienų.

Atsilankykite arba atsiųskite mo
ney order (C.O.D. $1.20).

Riverside Laboratories, Ine.
11 West 42nd St.
.New York City

Room 1658

I

1

Pagauna Daug Žuvy Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuvių Organizacijos

Naudai Dienraščio
LAISVES’

Old Cider Mill Grove

Programoj Dalyvaus 4 ChoraiTrumpai
'R

'I

t daugiausia

iš Brightono ir 
kitų pasižadėjo

pikniko at- 
įeigų—-$1,- 

$878.84, Iš-

tad pasistengkit juos tinkamai 
įvertinti.

BRQOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763 <

Kreipkitės
PETER PROSS 

1771 Stillwell Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachvievr 2-3103

I 
I 

' I

sampeliai vi-

Petras Prasauskas
Budavoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9^C
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patariiavimab 

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

BOSTONO ŽINIOS
___  VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS *

Daugelis Užsisakė 
Kalendorių

Šiomis dienomis Bostone 
lankėsi “Laisvės manadžeris d. 
Buknys su gražiais sieniniais 
kalendoriais 1937 m. Tai nau
jas “Laisvės” biznio skyrius, 
kuris prie gerų pastangų ir 
sistematingo darbo gali duoti 
gražaus pelno, nes mūsų dien
raštis turi tūkstančius draugų 
ir simpatikų įvairiuose biz
niuose ir jiems visiems yra 
reikalingi sieniniai kalendo
riai.

Bostono lietuvius biznierius 
aplankė drg. Buknys su ži- 
džiunu ir turėjo gana geras 
pasekmes. Kalendorius užsisa
kė sekantieji mūsų geri drau
gai: Viktoras Vaitaitis, kuris 
turi du biznius—K Street Tap 
užeigą ir gazolino stotį ant D 
ir 2nd St., So. Bostone; Geor
ge Petraitis, tavemo savinin
kas; Simonas Aliukonis, Pet
ras Čaplikas, kurie taipgi tu
ri gražias lietuvių užeigas So. 
Bostone; P. Gaigalas iš Park 
Lunch, Cambridge; F. Geruls- 
kis, Myopia toniko firmos sa
vininkas iš Islington; Ajausko 
Lincoln Cafe, 
kiti. Daugelis 
paimti vėliau.

Kalendorių
siems labai patiko, nes čionai 
tokių dar niekas neturėjo. 
Taigi per Kalėdas So. Bosto
no lietuviai gaus gražių dova
nų nuo savo biznierių, visi, kas 
tik turi su jais reikalą. Dabar 
gi žinote, kokie biznieriai šį
met turės gražius kalendorius,

So. Bostono pajūryj, City 
Point ir ant Sumhier St. tilto 
kas dieną tūkstančiai žmonių 
meškerioja žuvis. Ilgiausios žu
vininkų linijos su meškerėmis 
ir “drop line” šniūrais dau
giausia pagauna taip vadina
mų “silverių,” mackerell, ma- 
deikių ir kitokios rūšies žuvų. 
Net moterys ir maži vaikai 
žuvauja kartais iki vidunak
čio ir vėliau. Ypač labai daug 
lietuvių myli žuvauti. Kur ne
sustosi pažiūrėti, vis randi lie
tuvius. Kiti sako, mes ne taip 
labai paisom tą žuvį valgyti, 
bet einam daugiausia del spor
to. ilštikro, gražiame ore pa
būti ilgiau atviram lauke prie 
vandens visiems yra naudin
ga ir sveika.

Maliorių Unijos No. 11; Phi
lip Frankfield, nuo Komunis
tų Partijos; Sam Sandberg, 
nuo Non-partisan Labor De
fense ; J. Arthur Moriarty, se
kretorius nuo Boston Typogra
phical Union, Boston Central 
Labor Union; Philip Kramer, 
nuo ILGWU; Florence Lus
comb, nuo American . Civil 
Liberties Committee of 
Mass.; Alfred Baker Lewis, 
nuo Socialistų Partijos; Ri
chard B. Moore, nuo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo; Rev. Theodore de Duca.

Bet ir čia, tokiam, rodos, 
nekaltam žmonių susibūrime, 
švaistėsi daug policijos ir du 
žmonės buvo areštuoti.

SLA Apskričio Piknikas 
Maynarde

SLA 2-ro Apskričio metinis 
piknikas Maynarde buvo vir
tęs šyente. čia suplaukdavo 
minia žmonių, nors “Laisvės” 
rengiamų piknikų ir nepavy
davo.

Šių metų SLA piknikas bu
vo gana mizernas. Publika 
mažiau ii’ mažiau jame prade
da lankytis. Atrodo, kad del 
to, kad* visą SLA apskritį ir 
kiekvieną pikniką valdo veik 
vieni sandariečiai išimtinai.

Visi gaspadoriai ir gaspa- 
dinės, bartenderiai ir barten- 
derkos—sandariečiai.

Ir kiekvienam apskričio 
kuopų suvažiavime, pikniko 
atskaitos sukelia 
ginčų.

štai vienų metų 
skaitoj randame: 
802.78. Išlaidų —

PIKNIKAS

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

Nacionale Tom Mooney Diena 
Pavyko

Liepos 27 ant Boston Com
mon įvyko masinis mitingas 
Tom Mooney gynimui. Daly
vavo minia žmonių. Buvo 10 
kalbėtojų. Ir tai galima sa
kyti, čia buvo bendras fron
tas, bendrų jėgų mobilizacija, 
bendrai kovai su visų bendru 
priešu.

Va kalbėtojų sąrašas. Jis 
pats už save kalba ir kalbų 
atpasakoti netenka.

Joseph Salerno, nuo Joint 
Board Amalgamated C. W. 
of A.; Michael Flaherty, nuo

Vaux Hall Rd. (arti Burnett Ave.), Union, N. J

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

&
PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 25c.
□------ -------- ------------------------------------------------------------------ ‘-------- B
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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Kruvinoji Fašizmo Kronika
LAISVI Puslapis Penktas

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
pavalgę bendrabuty pietus. 
Kursantų būrį puolė polici
ja, palaikius juos streikuo
jančiais. Netrukus atlėkė 
rezervas, apsupo kursantus. 
Šie pasiaiškino, policija iš
šaukė vedėją, šis paliudijo— 
ir visą būrį policija apsupus 
varėsi į “M. sodininkystę.” 
Rezervui pradėjus grąsinti, 
jaunuoliai šoko į šalis ir 
pradėjo bėgioti. P oi i c i j a 
šaudė į bėgančius. Keli pas
pruko į darbo vietą, kiti į 
ąžuolyną, o likusius policija 
sugrąžino atgal ir nuvežė į 
žvalgybą.

Sustreikavo ir “Miesto so
dininkystė.”

Senamiesčio rinkoje kal
bu su pažįstamais krautuv- 
ninkais:

—Mano duktė dirba “In
karo” fabrike. Streikuoda
mi .išreikalavo užmokėti už 
potvinio laiką, pakelti ki
tiems uždarbį ir duoti dvi 
savaites apmokamų atosto
gų! (Buvau klaidingai pra
nešęs jums, kad mėnesį ato
stogų!)

—Na, sakau, kaip mūšiai 
pro jus praėjo?

—Gi darbininkai iš Vili
jampolės perplaukė per Ne
rį (Viliją), pasipylė į Luk
šio g. ir Laisvės alėją. Per
ėjo jų banga ir per turga
vietę, ir per Prezidento gat
vę ir per Seimo gatvę (ra; 
jonas apie Smetonos rū
mus). Turgavietę jie lyg 
šluote iššlavė. Ėjo ir nuėjo 
išilgai Laisvės alėjos, o su 
jais ėjo ir trenksmas — išil
gai Laisvės alėjos. Šūviai ir 
nutratėjo. Švilpavo kulkos 
ir Seimo gatvėj, ir apie pre
zidentūrą. Užsidarėm krau
tuvėj ir tylim. O kulkos tik 
zy-zy-zy!

—Na, o užmuštų, motin, 
ar teko matyti?

—Neteko. Mat kai vakare 
sugrįžom į Vilijampolę, į sa
vo būtą — tai rytojaus die
ną per tiltą nebeleido. Krau
tuvė taip ir stovėjo viena. 
Susirinkę pas mus sakė, kad 
sužeistų policininkų esą 
daug, o 5-ki į aną pasaulį 
nukeliavo, ale netiesa — tik 
trys policininkai mirė. O 
mūsų žmonių — daugybė 
paklota.

—Ir daržai streikavo — 
prideda senė. — Visi strei
kavo. Vilijampolės ir Verš- 
vių daržuose ligi streiko 
moterys uždirbdavo į dieną 
po 1-1 į lito, dabar po strei
ko 2-2į lito.

Kadaise esu jums rašęs 
apie daržų darbininkų būk
lę. šis streikas buvo bene 
pirmas didesnis daržų dar
bininkų žingsnis, pirmą kar
tą daržuose pasireiškė kla
sinė sąmonė ir kova, šis 
streikas reikšmingas savo 
revoliucionizuojančiu pobū
džiu tuo, kad įžengė ten, 
kur dar niekados joks strei
kas nėra buvęs! Streikas 
pakėlė proletariato saviver- 
tės žinojimą:

Nesenai į vieną fabriką 
atvyko darbo ieškoti darbi
ninkas—specialistas. Rado 
patį fabrikantą. “Ar esi prie 
tos mašinos dirbęs?” klau
sinėja fabrikantas—“kur 
dirbai ?”-“Niekur nedirbau 
bau! O prie tos mašinos 
dirbti sugebėsiu, esu maši
nistas”,—atsakinėja darbi
ninkas. Fabrikantas patyli, 
vėl klausia: “Koks tamstos 
adresas? Kur gyveni?” Be
darbis sakosi adreso netu
rįs, jau ilgoką laiką esąs be 
darbo, buto samdytis neiš
galįs, taigi, prisiglaudžiąs

pas gimines, pažystamus.
—Valkatos mums nepa

geidaujami !—murma fabri
kantas.

Darbininkas pakyla, tren
kia į stalą kumščia: “Aš be
darbis. Atėjau darbo. Apie 
tai ir kalbėk. Esu prolitar- 
as. O valkata manes neva
dink !

—Pašoko pabalęs fabri
kantas, prašo sėstis, pakal
bėsią apie reikalą; bet dar
bininkas trenkia durim ir 
išeina.

Streiko metu ruoštasi su
stabdyti darbą paštuose, bet 
nesuspėta. Paštai ir tele
grafas dirbo. Tolimesnėj 
streiko ruošoj, kuri eina 
dabar, turima galvoj sekan
tį kartą sustabdyti paštus ir 
gelžkelius.

Kitas tarnautojas skun
džiasi :

—Aš dabar žinau, ką reiš
kia generalis streikas. Visą 
dieną, brol, išstyplinėjau ne
ėdęs: visur uždaryta. Taip 
alkanas ir dujų gatvėj pri- 
siuosčiau, paskui įsikraus- 
čiau į vieną balkoną: žiūrė
jau į gatvę. Ką ten į gatvę 
— į darbininkus. Brol, val
gymas tik nusispjauti. To
kiomis dienomis galima ir 
tyčia tris dienas nieko ne
ėsti. Ar negirdėjai, kas da
bar Ispanijoj dedasi?

—Tik tiek, kiek laikraš
čiai rašo,—atsakau.

—O aš daugiau!—giriasi 
jis.—Klausiau radio. Radio 
pranešė, kad ten taip pat 
generalinis streikas prieš 
fašistus. O aš žinau, ką reiš
kia streikas. Ar žinai, eime 
užkąsti ką nors už ispanų 
streikuojančius.

Nuotaika darbininkuose 
nepaprastai pakilus. Vienas 
bedarbis s u s i t i n ka mane 
šaukdamas:

—Sveiks. Ar gyvas! Ar tu 
matei ?

Aš jau žinau, apie ką jis 
kalba, todėl atsakau: “Ma
čiau tik Kranausko laidotu
ves. Ryt išvykau į kaimą”.

—Ei Tai tu nieko nema
tei. Mes dar ir po streiko 
ruošėmės demonstruoti Mat 
iš Amerikos lietuvių darbi
ninkų yra gauti trys vaini
kai Kranauskui ant kapo. 
Parodos dieną rengėmės ei
ti iškilmingai juos padėti. 
Buvom pasiruošę gintis, o 
jei kaip — granatomis iš
sprogdinti policijos automo
bilius. Bėt parodos dieną 
policija uždarė kapines, ir 
atiminėjo iš lankytojų pa
sus. Netoli parodos vartų 
gulėjo būrys policininkų pil
noj šarvuotoj visą dieną...

Areštuotų skaičių tiksliai 
pasakyti sunku. Kalbėjau 
su vienu politkaliniu, nese
nai išsėdėjusiu per du kartu 
3 mėn. “Ar susitikai su 
areštuotais streikininkais?” 
—Ne, atsako jis apsidairy
damas,—jų dauguma 9-ta- 
me forte, Ukmergėj ir Šiau
liuose”.

Taigi...
Kaunas. 24-VII.-36

atsilikti nuo kitų kolonijų.
Taipogi buvo pilnai aptarta 

apie rengiamą pikniką dien
raščiui
30 dięną 
View

“Laisvei”, kuris įvyks 
rugpjūčio, Valley 

Parko, Inkerman, Pa.
Valdyba pasidalino atsako- 

mingu
prie Pikniko ir visi darbuosis, 
kad viskas būtų kaip geriau-

darbus prisirengimui

sia.
Piknike netik bus viena iš 

geriausiu programų, bet bus 
ir šiaip visokių įvairumų, tarp 
kurių bus ir virvės traukimas. 
Čia teks susiremti dviems 
miestams: Wilkes-Barre su sa
vo apielinke iš vienos pusės ir 
draugai serantoniečiai su savo 
apielinke iš kitos pusės. 
Scrant 
wilkes 
nugalė

Nors 
anas yra didmiestis, bet 
aariečiai rengiasi juos

Iš ALDLD 97 kuopos trys 
draugės jau veik dvi savaitės 
veda kovą Harrisburge del iš
kovojimo 
biams. 
svarba
laikraščius ir kitokia literatū-

pašalpos bedar- 
Jos ten atlieka daug 

us darbo, gerai platina

ra
Iš šios apielinkės bus drau

gų Lie 
vime, 
Nors Įlaug nebus galima pa
siust 
kaip įtoki 
draugės.

12 Apskričio rast. J. T. V

įtuvių Frakcijos Suvažia- 
kuris įvyks Rochesteryj.

et vienok bus nemažiau 
šeši* draugai bei

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that the following 
beer licenses have been issued to the un
dersigned to sell beer at retail, under the 
Alcoholic! Beverage Control Law.
Lie. No.
A-3559
A-3560
A-3561
A-10045

3562
3563
3565
3566

A-10046 
A-10225 
A-3567

A
A

A-3568

A-3546
A-3547
A-3548
A-3549
A-3550

A-3551

A-3552
A-3553 
A-3554 | 
A-10047

A-3556

A-3557
A-3558
A-10048
A-100 19
A-3538
A-10050
A-3539
A-10051
A-S540
A-10052

A-10053 
A-10054

Wilkes Barre, Pa.
Žinios iš ALDLD 12 Apskričio

12 Apskričio komitetas tu
rėjo susirinkimą antrą dieną 
rugpjūčio. Šiame susirinkime 
buvo nutarta daug gerų daly
kų del ateities veikimo. Taipo
gi apskritys nutarė rengt pik
niką sukėlimui finansų A. K. 
Partijai laike šio rudenio rin
kimų.*

Lietuviai irgi turi prisidėti. 
Tai šis ALDLD 12-tas Apskri

tys ir imasi už darbo, kad ne-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6681 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of ‘the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

533 Tark
HENRY SAHLMANN 

Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 3785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617—13th 
County of 
premises.

is hereby given (hat License

7617—13th

No.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MARTIN TREGDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
B 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at' 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN PIOTROWSKI 
D-B-A PARK BAR and GRILL

142 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.1 
B 309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471-A Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471-A Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE la neregy given that License No. 
A 7294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 i 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Prospect Avenue, Boroiįgh of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. RICKMERS
422 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.
PLYMOUTH, PA.

ALDLD 97-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 11 d. rugpj., 7 v. v., pas drg. 
R. Garbį, 4.18 Palmer St. Visi nariai

— ..ic Alcoholic Beverage Control Law at malonėkite dalyvauti, nes vra daug 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, I ~ -x
County of Kingfe, to be consumed off the svarbių reikalų aptarti.
premises.

193 Adams

. Reikės iš
rinkti darbininkų dirbti “Laisvės”

ALFONSO DI koSA^^ N Y piknikui, ir stengkitės visi užsimpkė- 
--------- |---- ’ ti duokles už šiuos metus susirinki-

NOTICE 
A 10261 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

151 Albany
HUGH O'BRIEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

me.
Fin. Sekr.

(186-187)

Philadelphia ir Apielinkėj
ALDLD 6-tas Apskr. rengia dideb* 

ir linksmą pikniką, kuris įvyks 9 d. 
rugpj., Mikolaičio (Gudavičiaus) 
farmoje. Pradžia 10 vai. ryto. Įžan
ga 25c. Prie įžangos bus laimėjimas 

; muzikalė programa,

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.
24 Millbury St. Worcester, Mass.

Premises
DeKalb Ave., cor Marcy 
Gates Ave., cor Sumner 

Reid Ave., cor. Halsey St. 
Sumner Ave., cor Halsey St. 
Broadway, Nr. Hancock St. 
Hull St., cor. Stone St 
Howard Ave., cor Decatur St.
Fulton St., Nr. Albany Ave. 
Gates Avo., cor. St. James Pl. 
Ralph Av., cor. Me Donough St.

Manhattan Ave., cor Green
man St.

1043 Manhattan Ave., cor Free
man Ave.

168 •7th Ave., Nr 
388—7th Ave., Nr. 
223—7th Ave.. Nr. 
585

71

698 
| 695 
I 262 
I 494 
1549 

180 
156 

1602
109 
182

I 860

Ave.
Ave.

1st Street.
12th Ave.
4th St.

Vanderbilt Ave., cor Dean 
Lafayette Avenue, cor.

Elliott PI.
Prospect Ave., Nr. Greenwood 

Avenue.
78 E. 4th St., cor Greenwood Ave. 
855 Flatbush Ave., Nr. Martense St. 
2126 Cąton Ave., Nr. Flatbush Ave.

1824 Flatbush Ave., Nr. Ave. K. 
7409 Avenue U, Nr. 74th St.
258 Prospect Pk. W., cor Prospect 

Avenue.
97—5th Ave., cor Park Pl.
126 Bridge St., Nr. Prospect St.

370 Myrtle Ave., Nr. Adelphi Ave.
576 Court St., cor Hamilton Ave, 

5002—3rd Ave., cor,. 50th St.
5524—1th Ave., cor. 56th St.

683—60th St., cor. 7th Ave.
5721—3rd Ave., Nr

4324—4th Ave., cor.
4919—7th Ave., cor

4603—6th Ave., cor.
9519—4th Ave., Nr
223 Smith St.. Nr. Butler St.

190 Dean St., cor. Bond St.
80—3rd Ave., cor. Dean St.
84--4th Ave., Nr. St.. Marks 
8709—18th Ave., cor. Benson

for

126

57th 
44 th
50th 

46th 
95th

St.

st. 
st. 
St.

A-3543
A-3544
A-3518
Lqng Island City. Queens County, 
premises consumption.

JAMES BUTLER GROCERY. CO. 
Nelson Ave., & School St., 

Long Island City, N. Y.

St.
So.

NOTICE is 
A 10174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn,!__ <rr an n..„
County of Kings, to be Consumed off the . ,S>. v
premises. I isporto žaislai, saitų gėrimų, skanių
117 Rochcsti0”^.,1'' DAN^mookiyn, N. Y. Užkandžių; gera orkestrą grieš įvai- 

- i---- irius šokius. Kviečiam New Jersey
NOTICE is hereby given that License No. ir Philadelphijos apielinkės drau- 
A 10254 has been issued to the undersigned ntcibinTcvfi Anlnmnhilini<s vsto sell beer at retail Under Section 75 aLS’llaUKJ tl. AutOinODlliaiS Vft
of the Alcoholic Beverage, Control _ Law at žiuokite Frankford Ave., iki City 

, už tilto sukite po kairei į 
i kelią Knights 2 D. Tėmykite iška
lbas. Gatvekariais: Imkite No. 66 iki
City

307 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, , • 
County of Kings, to be consumed off the , ’
premises.

ERNEST GREILSHE1MER
307 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ■ that License No. 
A 10229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Line, nuo čia nuveš i parką. 
Kviečia Komisija.

637—3rd

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

B-------------- —---------------------------------------------------------------------B

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos susirinki

mas įvyks rugpj. 11 d., 7 vai. v., Pro
vidence Auditorium Svet., N. Main 
Ave. Visi draugai privalo dalyvauti, 

ss3ltolhrhe\.\Xsigned nes yra daug svarbių dalykų ap- 
•etail under Section 75 svarstyti. 

Law at1 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

DAVID BREDEN
Ave., | Brooklyn, N. Y.

is hereby given! that License No 
has been i 
beer at

NOTICE
A 10158 

sell 
the Alcoholic Beverage Control
Ralph

County of 
premises.

to 
of 
87

Ave.
Ave.

off

No.NOTICE is hereby given that License
A 7290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

5201—13th 
County of 
premises.

5201 T13th

87 Ralph

JOHN PHILB1N
PHILBIN BROS.

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE _____  „
A 4988 has been issued t,o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be (consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Avenue, Boi'Ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THE BETTER DAIRY, INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

DAVID PARSON
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

■110 Wilson
ERNA PAPE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A 6655 has been issued to the undersigned 
to 
of 
43

hereby given that License No.

sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

43 Hicks
DANIEL HANAWAY

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
A 10218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CLARA REIS
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9898 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 

Law at 
Borough of Brooklvn, 

be

___  ... retail .... .. _  
of the Alcoholic Beverage Control 
318 Lafayette Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
318 Lafayette Avenue,

consumed off the

J. BORETZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
A 6200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOT OMON WEINFT.ASH
613 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
ef the Alcoholic Beverage Control Law at 
^147 Fulton Street. Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

A. NUNNENKAMP 
3147 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kihrfs, to bė consumed off the 
premises.

. „ ISRAEL BLITSTETN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

Org.
(186-187)

JERSEY CITY, N. J.
LDS 133 kuopa, Laisves Draugija 

ir šv. Jurgio Draugystė rengia link
smą išvažiavimą, kuris įvyks sek
madienį, 9 d. rugpj., Sylvan Rest 
Sode, Alpine, N. J. Bušai išeis nuo 

I Ukrainą Svetainės, 158-60 Mercer 
’ St., 10:30 vai. ryto. Kaina $1.00, vai- 
|kams—50c, Jeigu tą dieną lytų, tai 
piknikas atsibus kitą nedėldienj, 
rugpj. (Aug.) 16. Kviečiam visus 
skaitlingai dalyvauti šiame piknike 
ir praleisti linksmą laiką.

Komitetas.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choro sekančios pamokos 

rugpjūčio,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 . , v. .. . o ,
of the Alcoholic Beverage Control Law at įvyks trečiadienį, 12 (I.
1257 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, Sabenko Svetainėje. Tad visi choris- 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R1NASCENTE SOCIAL CLUB. INC.,
1257 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section 76

NOTICE is 
B 3576 has 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 E. New York Ave., Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD D'AMATO
608 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

• tai turi dalyvauti, nes bus prisi- 
| rengimas prie dainavimo “Laisvės” 
piknike, kuris įvyks 16 d". rugpj., 
Union, N. J.

Busas yra paimtas, tik pasidarbuo
kime gauti užtenkamai žmonių va
žiuoti kartu su mumis, idant kelionė 
būtų smagi ir pigi. Pašaliniai, ku
rie norėtų važiuoti, gali užsiregis- 

Įtruoti pas choro komitetą, F. Klas-
ton ir P. Beeis.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
B 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Liiw at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL MAZZARELL
49-51 Neck Rd., Brooklyn, N.

(186-188)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
Vravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. BallasWATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

sekantį antradienį, rugpj. 11 d,, 774 
Bank St., 7:30 v. v. Nors nelabai 
gražu, bet reikia pripažinti 
kad Waterbury dar didesne 
puse nepasimokėjus už ši 
duoklių. O "Rnyga tuoj išeis iš

Borough of Brooklyn,'(įos mokslinė knyga — “Gamta hh rnnsumnd nn Inn ' J °

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2440 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail I under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2172 Rockaway Ave., P
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

ALVIS WISSMEIER
2172 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2579 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAF PETTERSON
2579 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3482 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
646 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THOMAS J. i MASIN 
(MYRTLE BAR And GRILL) 

Brooklyn, N.

beer at retail! under Section 76

6-16 Myrtle Ave.,

the

NOTICE is hereby given that Incense No. B ... . - • - - ■ 
to 
of 
1762 E. 
County 
premises.

tiesą, 
narių 
metą 
spau- 

ir 
Žmones.” Draugai turėtumėt greitai 
pasimokėti ir gauti tą knygą.

Fin. Sekr.
(186-187)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24-tos kuopos susirinki

mas įvyks 10 d. rugpj., 8 v. v., 269 
Front St. Yra labai svarbu, kad vi
si nariai dalyvautų šiame susirinki
me, nes
svarstyti kas liečia kuopos gerovę.

Sekr.
(186-187)

turėsime svarbių dalykų

MONTELLO, MASS.
kuopos susirinkimas įvyks 11

has been issued, to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law. at 
New York Ave., (Borough of Bror':lyn, 
of Kings, to be consumed on the

SANTO MĖSSINEO
1762 E. New York Ave.į 1

869 
sell 
the

TDA
d. rugpj. (August), Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose, 7:30„ v. v. 
Visi nariai pribūkit laiku, nes turi
me daug svarbių dalĮ7kų apsvarstyti. 
Reikės prisirengti prie pikniko, ku-

NOTICE is hereby giwn that License No. | 
B 317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn,

85

Brooklyn, N. Y.jri bendrai rengsime su bostoniečiais 
rugpj. 22 ir 23 dd. Tad dalyvaukime 
Įskaitlingai ir paskirtu laiku.

K. Ustupas.

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1441 has bfeen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

OYSTER BAY CHOP HOUSE 
446 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3984 has been issued to the undersi :ncd 
to Sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcqholie Beverage Control Law at 
291 Van Brunt Street, Borough of Broo' lvn, 
Coupty of Kings, to be consumed on the 
premises.

291 Van

the

BEN OST
IDEAL CAFETERIA

Brunt St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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 Clevelande. 
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 į “Laisvės” 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-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, lai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th nt License No. 
B 3251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76.-- — —T-------- ...... *
of the Alcoholic Beverage Control, Law at gOS, nes kurie nevažiuos vėliaus gai- 
716 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, .- . 
County of Kings, to be consumed on thoįAesls* 
premises.

CHARLES
716 Evergreen Ave.,

CARSON
Brooklyn, N. Y.

P. Š. 
(189-190)

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



vi-.»

Puslapis Šeštas. LAISVENEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Williamsburg Organizacijom 

Ir Visiem Jdomaujantiem 
Bedarbių Reikalais

Šalpos įstaigų administraci
ja kas dieną pasiduoda ban- 
kierių reikalavimams, idant 
taupytų pinigus, paskirtus 
šalpai bedarbiam. Taupumas 
yra pateisinimas plano nuim
ti nuo šalpos visus tuos, kaip 
jie vadina “chiselers”. Tie 
ponai aprokuoja, kad jeigu 
kas šiek tiek uždirba, kad ir 
dolerį į savaitę, yra “chiseler” 
ir jam šalpa turi būt sustab
dyta. Prisidengdami tuom, jie 
pradės kapot šalpą ir tiem, 
kurie visai neturi jokių įplau
kų. Tuom savo pasielgimu tie 
ponai padės bedarbius į bado 
padėtį, žinoma, svetimtaučiai 
nukentės pirma visų.

Vienok Bedarbių Taryba 
yra tos nuomonės, kad nėra 
“chiseling,” jeigu bedarbis 
yra priverstas pedleriauti ar
ba jeigu jis gauna kokią dieną 
padirbėti už keletą centų. Mes 
gerai žinom, kad niekas nega
li pragyvent ir užlaikyt savo 
šeimyną su gaunama šalpa. 
Reikia ne varytis prieš taip 
vadinamus “chiselers”, bet 
pakelti pašalpą ant 40 nuoš., 
kad bedarbis galėtų patogiau 
užlaikyti savo šeimyną ir ne
būtų priverstas dirbti už men
ką atlyginimą, kuomi laužo 
unijos patvarkymus.

Bedarbių Taryba griežtai 
priešinga ponų pastangoms nu
kapoti pašalpą ir’ išreiškimui 
savo protesto rengia viso mie
sto plačią demonstraciją penk
tadienį, rugpjūčio 21 d., prie 
centralinio šalpos Biuro ofiso, 
902 Broadway, arti E. 21st St.,

Taipogi vietinė Bedarbių .Ta
ryba, prisirengimui prie viso 
miesto demonstracijos, rengia 
savo sekcijoj demonstraciją 
prie šalpos Biuro, 1066 Lori
mer St., Greenpointėj. Ji įvyks 
rugpjūčio 13 d., 10 vai. ryto. 
Visi ir visos, dirbantieji ir be
darbiai kviečiami prisidėti prie 
tos demonstracijos, nes tai yra 
visų kova.

Taipgi visos organizacijos 
malonėkite atsiųsti savo dele
gatus į Bedarbių Tarybos po
sėdį, kad išdirbti veikimo pla
nus. Tas posėdis bus pirma
dienį, 10 rugpjūčio (Aug.), 6 
vai. vakaro, Bedarbių Tarybos 
bute, 237 So. 4th St.

L. Nekvedavicius, 
Direktorius.

Krautuvių Streikai ir 
Prekių Vartotojai

Ohrbach’s moteriškų drapa
nų krautuvės darbininkų strei
kas, 14th St., New Yorke, jau 
pasiekė 17-tą savaitę. Pikietas 
eina kas dieną. Tarpais būna 
masiniai pikietai. Krautuvės 
savininkus palaiko matoma ir 
nematoma policija,' pastatyta 
persekiojimui pikietų. Kas sa
vaitę būna daugiau 30 areštų. 
Tūli pikietai buvo po 6 ir dau
giau kartų areštuoti.
kartų areštuoti.

Kovotojai už unijos sąlygas 
nekreipia domės į policijos 
puolimą, jie yra pasiryžę lai
mėti, sustiprinti uniją ir su
grąžinti tuos 45 darbininkus, 
pravarytus už veikimą unijai.

Jų laimėjimas daug pri
klauso nuo pirkėjų. Pirkėjai 
eidami į užstreikuotas krau
tuves pirkti stačiai streiklau- 
žiauja. Aš tėmijau apie dvi 
valandas laiko, kaip jauni 
vaikinai ir merginos šaukia į 
pirkėjus: “Nepirkite čia! Mes 
streikuojame už unijines algas 
ir unijos pripažinimą. Policija 
mus areštuoja.” Tačiau dar 
randasi tokių, kurčių ir bejaus
mių, kurie lenda pro pikietus 
| krautuvę. Bjauriai elgiasi to
ki pirkėjai. Kaimietis.

šeštadienis, Rugpj. 8, 1936

Šiandieną, Ulmer Parke, Bus Puiki Sporto 
Ir Dainų Programa, Šokiai, Pažmonys

Didžiausios ir geriausios 
sportininkų spėkos akyvai 
yra prisirengusios draugiškai 
kompeticijai, kokia šiendien 
bus Ulmer Parke, darbininkų 
angliško dienraščio “Daily 
Worker” piknike, čion daly
vaus unijų, broliškų organiza
cijų, Workers Alliance of Am
erica, Young Men’s Christian 
Association skyriai ir daug ki
tų atletų kliubų bei skyrių at
liks savo dalį įvairiose žais
mėse.

Čion susirinkę sportininkai 
taip pat pareikš protestą prieš 
Hitlerio diskriminavimą negrų 
atletų Berlyno Olimpikoj. 
Sporto programa prasidės ly
giai 4:15. Tūlos žaismės bus 
ir anksčiau. Užsibaigus spor
to veiksmams, įvyks trumpa 
protesto demonstracija. Kal
bės “Daily Worker” redakto
rius Clarence Hathaway. Bus 
dainų programa. Paskiau vi
są vakarą tęsis šokiai.

su-
sa- 
at-

Jungtinėse 
žmonės : 

progresy

šeštadienį, 8 
Parke, sker- 
parko, ku

meti-

Daily Worker piknikas 
trauks minias svieto ne tik 
vo įdomumu, bet ir tuo 
žvilgiu, kad jis yra vienintelis
ir mylimas darbo žmonių ang
liškas dienraštis 
Valstijose. Darbo 
šapų darbininkai,
viai profesionalai ir inteligen
tija, smulkūs biznieriai, daly
vaus ir dėlto, kad paremti sa
vo galingiausį įrankį kovoj 
prieš reakciją—prieš fašizmą 
ir prieš karą.

Piknikas įvyks 
rugpjūčio, Ulmer 
sai gatvę nuo to
riame būna “Laisvės 
niai piknikai. Prasidės nuo 
piet ir tęsis iki pusiaunakčio. 
Įžanga 35c. Turintiems iškar
pą “Daily Workeryje” telpan
čio skelbimo tik 25c.

Važiuokite BMT West End 
linija, išlipkit 25th Avenue 
stotyje ir eikite 25th Avė., ku
rios gale rasite Ulmer Parką.

Didelis Susidomėjimas
Taikos Paradu

Pirm visko noriu priminti, 
kad Taikos Paradas įvyks 22 d. 
šio mėnesio, ne 15-tą, kaip iš 
sykio buvo garsinama. Priežas
tis pakeitimo dienos buvo pla
čiai aiškinta vakar dienos “Lai
svėj”. Taipgi privalote visi įsi- 
tėmyti, kad mobilizacijos ir 
maršavimo plane yra pakaitų. 
Dabar bus susirenkama prie 
72nd St. ir 1st Ave., New Yor
ke, ir maršuos iki 110th St. /

Artistų Kūriniai Parade
Nepaprastai įdomus ir gražus 

bus šių metų paradas. Ameri
kos Prieškarinė-Priešfašistinė 
Lyga, kuri rengia šį * paradą, 
jau kelinta savaitė yra pasta
čiusi prie darbo būrį artistų, 
kurie gamina tūkstančius skir
tingų piešinių, nuo viena ranka 
nešamų, iki vežamų didžiausiais 
trokais. Pavyzd in, sekcijoj, ku
ri atvaizduos dabartinio karo 
rengėjus, Hitleris sėdės ant to
kio didelio karinio pabūklo, 
kad ant jo šonų bus nupiešta 
žemėlapiai tų šalių, kurias Hit
leris ruošiasi pulti, ir vietų, 
rias jis jau skaito savo.

Lietuviai Rengiasi
Lietuviai taipgi maršuos

ganizuotai. ALDLD moterys 
jau senai darbuojasi sudarymui 
įspūdingo lietuvių moterų bū
rio tame parade. Jos planuoja 
turėti ir tautiškai apsirengusių 
jaunų merginų grupę savo bū
ryje.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-ma kuopa, savo susi
rinkime, įvykusiame ketvirta
dienį, taipgi užgyrė. paradą ir 
kuopos valdyba 
kuo daugiausia 
vyrų ir moterų, 
radę.

Šį antradienį, 
8 vai. vakaro,
tainėje, 419 Lorimer St., yra 
šaukiamas visų taikos šalininkų 
susirinkimas, kad išdirbti pla
nus, kaip mes, kaipo lietuviai, 
pasirodysime tame šimtų orga
nizacijų ir desėtkų tautų mar- 
šavime. “Laisvės” skaitytojai 
prašomi apie šį susirinkimą ir 
maršavimą pranešti visiems lie
tuviams, su kuriais sueinate.

Parado Komisija.
I

ku-

or-

darbuosis, kad 
kuopos narių, 
dalyvautų pa-

11 rugpjūčio, 
Laisvės” sve-

Dėlto, kad jis paaukavo 
labdarybei $500, Ben Beyer, 
51 m., buvo sūnaus ir kitų pa
duotas 
skyriun. 
prendė, 
darybėn
beprotybe ir jį paliuosavo.

ligonbutin, bepročių 
Tačiau džiūrė nus- 
kad palinkimas lab- 
negali būt skaitoma

Pasinaudoki! Veltui 
Duodamu Mokslu

Harold G. Campbell, Mokyk
lų superintendentas pranešą, 
kad keturių metų kompanija 
sumažinimui skaičiaus nemo
kančių skaityti ir rašyti ang
liškai davė geras pasekmes.

Liepos 6 d., kaip buvo pra
nešta, prasidėjo vasarinės sesi
jos ateiviams darbininkams, ku
rie norėjo išmokti anglų kalbos. 
Tos sesijos užsibaigs su rugpjū
čio 14 d. Ta proga pasinaudojo 
4,401 ateivis. Devynioliktą nuo
šimtį tų studentų sudaro Broo
klyn© gyventojai.

Rudeninis mokslo laikas pra
sidės su rugsėjo 9 d. Jau dabar 
tam kursui užsiregistravę 717 
ateivių ir manoma, kad iš viso 
bus iki 15,000. Tai gera proga 
ir lietuviams darbininkams iš
mokti angliškai rašyti ir skai
tyti.

Šį rudenį taip pat bus duoda
mi kursai ateiviams apie isto
riją, aritmetiką ir kitas mokslo 
šakas. Dabartiniu laiku 17 mo
kytojų padeda ateiviams 
imti pilietystės popieras ir 
noma, kad rudenį bus 125 
kytojų tame darbe.

Paskutinis Žodis Ne 
Moters, Ale Vyro

išsi-
ma-
mo-

Mano pati Ebbie mano 
šio pasaulio pada- 
■ a. Ji neskaitė
rsu ja ir mokino 
5 juoktis iš manęs 
mane.” Tai taip 
parašė John E.

gy-
venimą ant 
rė gyva ® 
mane lyg™ 
mūsų vaik® 
ir paneigtų 
testamente
Linder, kuris mirė pereitą sa
vaitę. Už tokį pačios elgesį 
velionis testamente pažymėjo, 
kad jai palieka tik vieną do
lerį. šitam atsitikime Linder 
atsilygino su savo pačia ir tu
rėjo paskutinį žodį.

Dvi Vagystės Dienos Metu

Rytoj Pasimatysim Forest 
Giraitėj, Komunistų 

Išvažiavime
Lietuviai komunistai retai 

kada rengia pramogas. Ne 
dėlto, kad jos nebūtų reika
lingos, bet dėlto, kad būdami 
daugelio kitų draugijų-organi- 
zacijų nariais yra • apsivertę 
jų darbais, tiesiogiųjams savo 
parengimams nelieka liuesų 
dienų. Bet kartą sulaukėm tą 
progą--—ji bus šį sekmadienį, 
9 rugpjūčio. Tą dieną įvyks 
lietuvių komunistų rengiamas 
draugiškas išvažiavimas For
est Parke.

Į šią savo pramogą kviečia
mo visus Komunistų Partijos 
rėmėjus 
čion bus 
praleisti, 
reikalais
tų darbą, kurie to norės. Ku
rie nelinkę remti, galės sykiu 
dalyvauti geresniam susipaži
nimui su mumis ir mūsų dar
bu, nepadarę sau jokių išlai
dų, apart keliones. Ant vietos 
bus užkandžių ir gorimų.

Forest Park išvažiavimo 
vieta privažiuojama BMT Ja
maica linija. Išlipkit Forest 
Parkway sotyje ir eikit į kal
ną.

ir abelnai publiką, 
proga smagiai laiką 
pasikalbėti įvairiais
ir paremti komunis-

Lietuviai Komunistai.

Auga Pieno Fondas Darbo 
Kalinių Vaikams

Bose Baron, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Kali
nių Pašalpos Skyriaus, sekreto
rė, praneša, kad beveik sukel
ta visa $3,000 kvota Vasaros 
Pieno Fondui Darbo Kaliniu 
Vaikams. Vajus pasibaigia su 
1 d. rugsėjo ir sekretorė ra
gina draugus ir rėmėjus smar
kiai darbuotis per.likusias tris 
savaites. Gauta Maugelis laiš
kų nuo šeimų, vaikučių ir pa
čių kalinių, 
pieną.

Visi, kurie nori paremti šį 
svarbų darbą, siųskite aukas 
Room 610, 80 East 11th St., 
New York City. Jeigu surink
site ir prisiusite penkis dole
rius, tai gausite sidabrinį me
dalioną, atžymint jūsų gerą 
darbą, o jei prisiusite $7.50 ar 
daugiau, tai gausite auksinį.

d ūkavo j ant už

Suareštavo 7 Bedarbius Už 
Reikalavimą Pašalpos

Septyni bedarbiai, Darbin- 
kų Susivienijimo 10 lokalo 
nariai, tapo suareštuoti Pa
šalpos Biuro Distrikto ofise, po 
septynių valandų apgulos. Be
darbiai įėjo į tą ofisą išreika
lauti pašalpos Ellen White ir 
Helen, Rosen, pavienėms. Už
ėmus, ofisą, šalpos biuro gal
vos užsuko vandenį ir užraki
no išeinamąsias vietas, idant 
privertus komitetą apleisti na
mą. Kuomet jiems tas nepasi
sekė, policija tapo pašaukta 
ir suareštavo bedarbius.

Teismas įvyks ateinantį tre
čiadienį, Jefferson Market 
teismabutyje, 425 Sixth Ave.

Greenpoint viešbutyje, 1109 
Manhattan Avė., kaip 2 vai. 
po piet, pribtivo du “svečiai”, 
kurie išsitraukė revolverius ir 
privertė manadžerį perduoti 
jiem 100 dolerių. Plėšikai iš
bėgo iš viešbučio ir nuūžė au- 
tomobilium.

Penkiolika minučių vėliau 
du plėšikai apvogė siuvėją Sa
muel Green jo krautuvėj, 
1728 Pitkin Ave. Iš jo paim
ta $13. Ir čia plėšikai pabė
go automobilium. Manoma, 
kad dvi atskiros poros atliko 
tas vagystes, nes tos dvi vie
tos gan toli viena nuo kitos. H

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)

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road 
CORAM, L. L., N. Y.

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway • 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tcl. Stngg 2-0783 NOTARY
Night Tcl. 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- _--------- h. pavjenjųtuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

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

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

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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.

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.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

GARSINKITES “LAISVĖJE

ANTANAS KASMOCIUS
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 

“Laisves”, 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 Kėksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

I
z M

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

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




