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

Ispanijos liaudies valdžia su- 
gavo-militaristų slaptas instruk
cijas, išleistas savo pasekėjams, 
prasidėjus jų sukilimui. Tose 
instrukcijose liepiama pavarto
ti žiauriausi terorą prieš darbi
ninkus ir valstiečius, kurie tik 
pasirodytų militaristams neišti
kimi. Liepiama oficieriams 
kruvino teroro pagelba išgąs
dinti Liaudies Fronto žmones ir 
taip juos sudemoralizuoti.

Bet šis kruvinas militaristų 
suokalbis neišdegė. Jų pradė
tas teroras Liaudies Fronto pa
sekėjų nesudemoralizavo. Da
bar mato jie patys. Jie vėją 
sėjo, o audrą turi pjauti.

Ar šis Ispanijos fašistų-mi- 
litaristų-klerikalų suokalbis ir 
sukilimas buvo nenumatomas? 
Ar jis, tartum baisi viesulą, už
ėjo netikėtai?

Ne, netaip buvo. Kas turėjo 
geras politines akis, tas senai 
numatė fašistų tikslus ir pla
nus. Juos numatė Ispanijos 
komunistai, kuriems klasių kova 
ir kova su reakcija yra ne ma
žų vaikų lošis, bet be galo rim
tas dalykas.

“Daily Worker” įdėjo Ispa
nijos Komunistų Partijos oficia
li© organo “Mundo Obrero” edi- 
torialą, tilpusį liepos 17 d., ka
da vakare prasidėjo pirmieji 
fašistų išstojimai. Editoriale 
sakoma:

“Mes sužinojome apie krimi- 
nališką, begėdišką sukilimą, ku
rį bando pravesti Respublikos 
priešai. Visa švarioji Ispanija 
žino, kaip vadinti šitą įžeidžian
tį pasikėsinimą.

“Per ištisas savaites mes nu
rodėme reakcinio sukilimo pa
vojų. Šiandien mes jau turime 
tą sukilimą...”

Editorialas baigiasi: “Darbi
ninkai! Anti-fašistai! Budėki
te, būkite pasirengę! Neduoki
te mirtinajam priešui atsikvėp
ti ! Prisirengkite kovai prieš 
Liaudies Fronto tėvynės išdavi
kus! Tegul gyvuoja demokrati
nė respublika!”

Taip, draugai, Ispanijos ko
munistai jau senai nurodinėjo 
Liaudies Fronto vadams ir visai 
Ispanijai, kad fašistai-militaris- 
tai ruošiasi prie sukilimo, šau
kė į kovą prieš juos. Deja, tie, 
kurie sudarė Liaudies Valdžią, 
nematė to pavojaus ir neklausė 
komunistų patarimų. Tai buvo 
baisi klaida. Ją*dabar mato vi
sas svietas.

Šitaip komunistai numato at
eities įvykius. Jie šiandien sa
ko tą patį apie kitas šalis, ku
riose' fašistai dar neįsigalėję. 
Sako, kad tas, kas atėjo Ispani
joj, Vokietijoj, Austrijoj, Lietu
voje, ateis Amerikoje ir Fran- 
cijoj, Belgijoj ir Švedijoj'. Rei
kia budėti. Reikia būti pasi
rengus pasitikti priešai—pasi
tikti organizuotai, vieningu liau
dies frontu.

Labai mažai laiko beliko iki 
Lietuvių Komunistų Suvažiavi
mo. Jis įvyks rugpjūčio 21-22 
dienomis Rochesteryje. Tai ne
paprastai svarbus suvažiavimas 
—svarbiausias iš visų. Nuo 
1919 metų mes neturėjome to
kio plataus lietuvių bolševikų 
suvažiavimo.

Ar jau visos frakcijos ap
svarstė suvažiavimo reikalus? 
Ar jau iš visų kolonijų draugų 
grupės prisirengę traukti į Ro
chester!? Suraskite, draugai, 
būdus pasiekimui šio mūsų su
važiavimo. Kuriose vietose ko
munistų grupės skaitlingesnės, 
iš ten lauksime suvažiaviman 

* pribūnant po kelis draugus bei 
drauges. JL
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Ispanijoj Suėmė Naziu Lėktuvus
Daugiau Italų Karinių 

Laivų j Ispaniją
-------------------- -

ROMA.—Mussolinis ne
va “pritaria” Francijos 
pasiūlymui nesikišti į na
minį karą tarp Ispanijos 
valdžios ir fašistų. Jis, 
tačiaus, siunčia daugiau 
karinių laivų į Ispanijos 
pakraščius, apart jau 
esančių ten keturių Itali- 

i jos karo laivų.

ISPANŲ FAŠISTAI NUŠOVĖ
ANGLŲ KAPITONĄ

GIJON, Ispanija. — Fa
šistų karo laivas “Cervera” 
šovė į anglų kapitono Savi- 
le’o privatinį sportavimo 
laivą, manydamas, kad tai 
respublikos gynėjų laivas. 
Kapitonas nušautas, jo mo
teris sužeista ir pats jų lai
vas nuskandintas.

įkalinta 4,000 Fašistų 
Ispanijoje

MADRID. — Valdiškomis 
žiniomis, nuo sukilimo pra
džios iki šiol Ispanijoj įka
linta virš 4,000 fašistų, tarp 
kurių yra generolai Fanjul, 
F. Capaz ir V. Montesinos 
ir šeši pulkininkai. Fašistų 
vadas A. P. tie Rivera laiko
mas Alicante kalėjime. San 
Antone įkalinta 107 kuni
gai. i

Kalėjimuose fašistai yra 
laikomi lygiomis teisėmis 
kaip ir kiti kaliniai.

Ispanų Kunigai Šmugeliuoja 
Paveikslus į Užsienius

MADRID. — Daugelis 
kunigų, pabėgdami iš Ispa
nijos į užsienius, išsivežė 
nemažai brangių paveikslų 
ir kitų meno (dailės) daly
kų iš bažnyčių. Dabar are
štuota didžponių C. Goya 
šeimyna, kuri stengėsi iš- 
šmugeliuot artistiškus reli
ginius paveikslus ir kitas 
brangenybes į užsienius.

Roma, rugp. 10.—Popie
žius pasiuntė protestą Ispa
nijos valdžiai del to, kad ji 
ima kalėjiman fašistinius 
kunigus.

MADRID.—Ispanų Liau
dies Fronto milicija sosti
nėje Madride yra maitina
ma geriausiuose viešbučiuo
se. .

EXTRA'
ETHIOPAI NUKOVĖ 300 

ITALŲ
Port Said, rugp. 10.— 

Ethiopų partizanai štur- 
mingai užpuolė italus 60 
mylių į vakarus nuo savo 
krašto sostinės Addis Aba- 
bos ir užmušė 300 italų ka
rių. Po to ethiopai pasitrau
kė atgal į kalnus.

ISPANŲ FAŠISTAI SAVO CENTRUOSE 
ŽUDO, DEGINA ŠIMTUS DARBININKU

BOMBARDUOJA LIAUDIES FRONTO LIGONINES; 
SUŠAUDO VISUS DARBO UNIJŲ VADUS

MADRID. — Ispanijos
Komunistų Partijos orga
nas “Mundo Obrero” rugp. 
9 d. tiesioginiai pranešė 
Amerikos komunistų spau
dai apie žvėriškus Ispanų 
fašistų žiaurumus, būtent:

“Valladolide dvi dienos 
atgal fašistai šaltakraujiš
kai sušaudė 500 komunistų. 
Ispaniškoj Morokkoj fašis
tai suša lė desėtkus darbi
ninkų vadų ir kairiųjų res
publikonų akyse jų moterų 
ir vaikų.

“Tetuane, isp. Morokkoj, 
fašistinis generolas Franco 
uždėjo 900,000 pesetų mo
kesčių visiems žydams gy
ventojams apskritai. (Pese
ta dabar yra apie 14 ameri
koniškų centų.) Jeigu žydai 
tų mokesčių nesumokės, 
tai grasina juos sušaudyti.

ŠIMTUS SUDEGINO
“Sevillėj, kuomet Darbo 

Unijų Sąjunga paskelbė 
visuotiną streiką prieš fa
šistų generolus, tai visi uni
jų veikėjai tapo sušaudyti, 
ir fašistai išžagino vieno 
darbininkų vado dukterį jo

Priešų Laikraštis Pri
verstas Atsaukt Šmeiž
tus Prieš Kom. Partiją

WEST PLAINS, Mo. — 
“Howell County Gazette” 
andai išspausdino šmeižtą, 
būk iš kiekvieno stojančio į 
Komunistų Partiją esą rei
kalaujama prisiekt, kad jis, 
pagal vadų komandą, “žu
dysiąs” visus politinius prie
šus. Ta gazieta rašė, būk 
ikomunistų prisieka esanti 
tokia, kaip ir Juodojo Le
giono, tik atkreipta prieš 
kapitalistų klasę bei jos rė
mėjus.

Komunistų Partija per 
savo advokatą J. Brodsky iš 
New Yorko pareikalavo at
šaukti tą šmeižtą, jeigu mi
nimas laikraštis nenori tei
smo. Taigi dabar “Howell 
County Gazette” ir atšaukė 
savo sužinų purvą prieš ko
munistus.

Komunistų Partija dar 
laukia atšaukimo iš “Tope
ka State Journalo,” respub
likonų laikraščio, kuris bu
vo paskelbęs tokį jau šmeiž
tą prieš komunistus.

London, rugp. 10.—Angli
ja užprotestavo Ispanijos 
fašistų generolams, kad jų 
karinis laivas ties Gi jonu 
nušovė anglų kapitoną Sa
vile.

paties akyse. Visa darbinin
kų gyvenama Seville miesto 
dalis buvo apvesta virvė
mis; apipilta gazolinu na
mai ir tuo būdu šimtai dar
bininkų liko gyvi sudeginti.

“Fašistai i patys per savo 
radio didžiuojasi, jog kas
dien išžudo šimtus marksis- 
tų.

“Fašistų nuožmumai mū
šių fronte viršija bet kokius 
kitus karo lauko žvėrišku
mus naujaisiais laikais.”

Fašistai. lakūnai bombar
duoja Liaudies Fronto Rau
donojo Kryžiaus ligonines 
ir ligonvežimius, kur tik 
iuos pamato. Todėl respub
likos gynėjai turi juos įvai
riais būdais pridengti bei 
paslėpti.

“Dvi dienos atgal respub- 
likietis lakūnas, užpultas 
fašistų lėktuvo stačiai virš 
ligoninės, tyčia susilaikė 
nuo šaudymo, nors jo pa
ties gyvybei gręsė pavojus, 
iki jis nuviliojo fašistinį 
lėktuvą tolyn nuo ligoninės; 
tuomet jis nušovė žemyn tą 
lėktuvą.

Komunistai Darbuojasi 
Už Socialistą Kandidatą 
į Tenn. Gubernatorius

KNOXVILLE, Tenn. — 
Socialistų Partijos sušauk
tame mitinge kalbėdama, 
Močiutė Bloor, 74 metų am
žiaus revoliucionierė-komu- 
nistė, pranešė, jog komunis
tai rinkimuose rems Socia
listų Partijos kandidatą 
Kate Bradfor Stockton į 
Tennessee valstijos guber
natorius. Tai vėl bendro 
fronto pavyzdys.

Komunistą Tikslas Kovoj 
Prieš Ispaną Fašistus

MADRIDE— Komunistų 
organo “Mundo Obrero” ve
dėjas J. Hernandez pareiš
kė, kad komunistai per da
bartinę kovą prieš fašistus 
nesiekia įvesti proletariato 
diktatūrą Ispanijoj, kaip 
kad gąsdina fašistai. Šiuo 
atveju komunistai gina tik 
demokratines žmonių teises 
prieš fašizmo pavojų.

Tangier. — Tarptautinė 
Tangier vyriausybė uždrau
dė apsistot jo prieplaukoj 
Ispanų respublikos karo lai
vam.

W a 1 lington, Anglija. — 
Atsimušus į namą, į sudužo 
Imperial Airways lėktuvas 
ir žuvo visi 4 lakūnai.

Kataliką Dukterys Kursto
mos Prieš Komunistus
ATLANTIC CITY, N. J. 

—A m e r i k o s Katalikų 
Dukterų draugijos suva
žiavime vyskupas Hafey 
ir kunigai sukurstė jas 
priimt rezoliuciją, pasi
žadančią neatlaidžiai ko
voti prieš komunistus ir 
bedievius. Ta organizaci
ja turinti 200,000 narių.

JAPONAS LAIMĖJO OLIM
PIADOS LENKTYNES

BERLYNAS. — Japonas 
studentas Kitei Son, 120 
svarų, laimėjo 600 mastų 
lenktynes Olympiados spor
tų varžytinėse. Tai ir vėl 
sumušta nazių pasaka, būk 
baltosios “arijų” veislės 
žmonės esą “gabesni už ki- 
taspalvius kūniškai ir pro
tiškai.”

Argentina Globoja Fa
šistus Ispanijoj

MADRID. — Argentinos 
atstovybėje Ispanijoje yra 
pasislėpę penki Ispanijos 
fašistai ir keli argentinie- 
čiai jų talkininkai. Ispanų 
valdžia reikalauja atiduoti 
jai bent ispanus fašistus. 
Argentinos ambasadorius 
atsisako; o Argentinos pu
siau fašistinė valdžia at
siunčia savo karo laivą į 
Ispaniją grasint, kad Liau
dies Fronto vyriausybė ne
kliudytų fašistų, prisiglau
dusių Argentinos atstovybė
je Madride.

Dar 13 Fabriką Dirbs Gink
lus Prieš Ispaną Fašistus

BARCELONA, Ispanija. 
Katalonijos provincijos val
džia paėmė į savo rankas 13 
didelių fabrikų. Jie perves
ti į žinybą naujai sukurtos 
Pramonių Komisijos. Tie 
fabrikai yra pertaisomi, 
kad galėtų dirbti ginklus ir 
amuniciją respublikos kovai 
prieš fašistus.

Generaliai Streikai Prieš 
Ispanijos Fašistus

Huescoj ir kituose fašistų 
laikomuose miestuose Ispa
nijoj darbo unijos veda vi
suotinus streikus prieš fa
šistus, nežiūrint, kad jie 
gaudo ir šaudo tų unijų va
dus.

FRANCO GRŪMOJA 
TANGIER’UI

TANGIER. — Ispanijos 
fašistų vyriausias generolas 
Franco rugp. 8 d. pagrūmo
jo įsiveržti į tarptautinį 
Tangier miestą, jeigu Fran- 
cija ir Anglija vis dar leis 
Ispanijos respublikos lai
vams naudotis to miesto 
prieplauka.

GINKLUOTI ISPANU DARBININKAI IR 
DARBININKES NUKOVĖ 800 FAŠISTŲ

45 MOTERYS ŠAUDĖ'FAŠISTUS; Iš SUKILĖLIŲ AT
IMTA DVI SALOS; JIE PRADEDA NUSIMINT

MADRID, Rugpj. 10.—Is
panijos Liaudies Fronto mi
licija, užimdama Azuagą, 
sučiupo ir vieną didelį Vo
kietijos lėktuvą “Junkers 
52” rūšies. Lėktuvas gink
luotas kulkasvaidžiais. Jo 
įguloj buvę du vokiečiai ir 
trys ispanai fašistai.

Pranešama, kad Respub
likos vyriausybė suėmė ir 
keturis kitus nazių būk tai 
“keleivinius” lėktuvus, šie 
keturi tupėjo ties Madridu, 
neva laukdami išvežti Vo
kietijos piliečius iš Ispani
jos.

Tarp septynių lėktuvų, 
kuriais fašistai bandė iš- 
bombarduot Liaudies Fron
to milicininkus iš Nava Fria 
tarpkalnės, buvo ir Italijos 
“Caproni” lėktuvų. Respub
likos gynėjai čia taipgi lai
mėjo mūšį, nukaudami 200 
fašistų.

Liaudies Frontiečiai atė
mė Almendralejo į rytus 
nuo Badajozo, iš kurio jau 
kiek pirmiau buvo išmušę 
fašistus.

Ginkluoti mainieriai at
kirto elektrą ir geriamąjį 
vandenį nuo fašistų lizdo 
Oviedo, šiauriniame fronte.

International Service ži
niomis rugpjūčio 10 d. Meli- 
Iloj, ispaniškoj Morokkoj, 
fašistų tvirtumoj, pradėjo 
skleistis cholera.

Paryžius, rugp. 10.—Vie
nas ispanų ginkluotas laivas 
su raudona vėliava vijosi 
Vokietijos tavorinį laivą 
“Besseli”, ties San Sebastia
nu. Tada Hitlerio karinis 
laivas “Albatross” puolėsi 
ant ispanų laivo, kuris, to
dėl, šalin nuplaukė.

NAVALPERAL, Ispani
ja. — 1,500 ginkluotų darbi
ninkų, tarp jų ir 45 moterys 
milicininkės, kirto didelį 
smūgį fašistams, atimdami 
iš jų Navalperal miestą, Gu
adarrama kalnuose, rugp. 9 
d. Per devynių valandų 
kautynes čia tapo užmušta 
800 fašistų; o iš respublikos 
gynėjų pusės buvo tik 4 nu
kauti ir 35 sužeisti. Mūšiui 
vadovavo pulkininkas J. 
Mangada, kuriam ginkluoti 
darbininkai davė vardą 
“liaudies generolo.”

Respublikiečius a t akavo 
2,000 fašistų, kurie, prara
dę 800 saviškių, paskui pa
bėgo. Septyni fašistų lėk
tuvai taipgi bombardavo 
Liaudies Fronto poziciją, 
bet atskridę respublikos 
lėktuvai juos sumušė ir nu
vijo.

Pulkininkas Mangada to
liau atakuos fašistus linkui 
Avilos ir Salamancos, idant 

nukirst fašistų generolo 
Molo susisiekimą su Portu
galija. Mangados milicinin
kai jau užėmė Alberche el
ektros stotį ir tuo būdu at
kirto elektrą nuo Avilos. Jo 
pulkas atmetė fašistus 4 
mylias atgal nuo Navalpe- 
ralio, žygiuodamas linkui 
Avilos. Mangada nenorėtų 
bombarduot Avilos su jos 
gražiausiais triobėsiais, už
silikusiais nuo viduramžių, 
jeigu galima būtų ją paimti 
be bombardavimo kanuolė- 
mis ar lėktuvų bombomis.
Pagrobė Daug Amunicijos 

nuo Fašistų
MADRID. — Nukovoda- 

mi fašistus Navalperalyj, 
Liaudies Frontiečiai pagro
bė iš jų daug kanuolių, kul- 
kasvaidžių ir amunicijos.

Respublikos kariai atėmė 
iš fašistų dvi Balearic salas, 
Formentera ir Iviza.
Pergalės Minėjimo Pokilis 

Bažnyčioj
PORT BOU, Ispanija. — 

Sužinoję apie liaudies mili
cijom laimėjimą Guadarra
ma Kalnuose, raudonieji mi
licininkai Port Bou, arti 
Francijos rubežiaus, suren
gė balių su šokiais vietinė
je bažnyčioje, tuom paminė
dami respublikos gynėjų 
pergalę.

Fašistai Nusimena
BURGOS. — Fašistų ge

nerolas čia E. Molą susier
zinęs, kad vyriausias jų va
das Franco vis dar neat
siunčia savo armijos ‘imti” 
sostinę Madridą — jo ne
praleidžia Liaudies Frontie
čiai. Todėl Molą planuoja 
“pats vienas” žygiuoti prieš 
Madridą; bet tuomet būtų 
labai nusilpnintos fašistų 
jėgos šiaurėje.

Fašistų oficieriai skun
džiasi, kad jiems pritrūksta 
lėktuvų, bet jie tikisi dau
giau lėktuvų gauti (supran
tama, iš Italijos bei Vokie
tijos).
Fašistai Sušaudė 8 Liaudies 

Frontiečius
Larache, Ispaniškoj Mo

rokkoj, fašistai sušaudė du 
oficierius, penkis šiaip pilie
čius ir vieną komunistą, 
kaipo fašistų priešus.

Abejoja apie Cadizo 
Paėmimą

GIBRALTAR. — Trys Is
panų respublikos karo lai
vai smarkiai bombarduoja 
Cadizą. Todėl respublikie- 
čiai,matyt, dar jo nepaėmę, 
kaip spėja Associated Press 
korespondentas.
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rašo “atvirą laišką P. Grigaičiui,” kuria
me nesigaili įdėti smetoniškų prismokų. 
Girdi, “Grigaitis... kaip margis per tvo- 
rąj suloja ant manęs...” Arba: “tams
tai (Grigaičiui) pavydas širdį graužia, 
kad tamsta neturi mano gabumų...”

Šitaip ir panašiai Smetonos kavalierius 
atsišiepia prieš “Naujienų” redaktorių. 
Savo “atviru laišku” Karpius ne tik pa
tvirtina pasakymus, kad jis nemoka ra
šyti, bet dar pasirodo turįs gan nešva
rią burnelę, pritinkamą tik fašistams.

PASTABOS

g

Graikijoj Fašizmas
Ir Graikijos stambioji buržuazija įve

dė šalyj fašistinę diktatūrą, kurios prie
šakyj atsistojo premjeras Jonas Meta
xas. Jis pareiškęs, būk Graikijoj “demo
kratinės kiisvės bus sugrąžintos, kai iš
nyks komunizmo pavojus.” Girdi, ko
munistai ir jiems pritaria žmonės pasta
ruoju laiku “grūmojo Graikijos esamai 
tvarkai.”

Kai Amerikos spaudos korespondentas 
paklausė p. Metaxaso, ar Graikijoj daug 
komunistų, tai jis atsake: nedaug ir jie 
visi randasi valdžios žinioje.

Kitais žodžiais, p. Metaxas pats sau 
priešginiauja.

Graikijoj fašistinė diktatūra yra įves
ta tam, kad neprileidus darbininkams or
ganizuotis ir išreikalauti iš kapitalistų 
didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų. 
Be to, reikia manyti, veikė ir užsieninė 
politika. Graikijos monarchistai su savo 
kapitalistais, bijodami darbininkų orga
nizuotumo ir kairėjimo, bando panaudoti 
hitleriškas ir mussoliniškas priemones 
jų judėjimo sukriušinimui.
• Tegul Metaxas su karalium Jurgiu ne
sidžiaugia laimėję kovą. Ispanijoj juk 
ir kadaise buvo panaši diktatūra, bet il
gainiui masės darbo žmonių ją nušlavė. 
Bus taip ir Graikijoj.

Katalikams Pasiskaityti
Kalbėdamas su amerikinės spaudos 

korespondentu (p. Mowrer) Ispanijos 
premjeras Girai, be kitko, pasakė:

Tik įsivaizduokit, stovykliniam ligonbu- 
tyj mes suradome astuonias mašinines ka- 
nuoles (kulkosvydžius). Visas jas naudojo 
kunigai (prieš respublikos šalininkus).

Mongolijos Liaudies Respublikos 
15-metinės Sukaktuvės

Liepos 11 dieną, š.m., sukako 15-ka 
metų nuo to laiko, kai Mongolijos Liau
dies Respublika pasiliuosavo nuo Japoni
jos imperialistų ir baltagvardiečiu. Ta
sai įvykis buvo atžymėtas visos Sovietų 
Sąjungos respublikų spaudoj. “Raudona
sis Artojas” rašo:

Auga Mongolijos revoliucinės liaudies res
publikos kultūrinė statyba. Atidaryta daug 
pradinių’ mokyklų, 5 vidurinės mokyklos, 4 
technikumai ir 67 beraštiškumo likvidavimo 
mokyklos. Pastatyti kliubai, kilnojamasis 
kino, ligoninės.

Respublikos sostinėj—-Ulan-Batore veikia 
nacionalinis Valstybinis teatras, organizuoti 
sayiveiklumo rateliai. Respublikoje leidžia
mi 5 laikraščiai, keletas žurnalų, turi savo 
leidyklą, išleidžiami sieniniai laikraščiai.

Gyvuliai — pagrindinis mongolų turtas— 
priguli darbo masėms. Mongolija yra tur
tinga iškasenomis. Mongolija niekuomet 
neturėjo savo pramonės. Dabar Ulan-Bato
re galima pamatyt augštą nesenai pastatytą 
pramonės kombinatą, kuris perdirba gy
vulininkystės žaliavą, šis kombinatas ap- 
vienija elektros stotį, odų, batų fabriką, vil
nų plovimo fabriką ir veltinių gamybą. 
Kombinate dirba 1,200 darbininkų. Pasta
tyta ir įrengta lentpjūvė.

Iki revoliucijos Mongolijoj prekes pervež
davo išimtinai su arkliais, buliais ir kupra
nugariais. O dabar Mongolijos liaudies res
publika turi savo transportą.

Taip Mongolijos darbjo masės stato, ple
čia ir stiprina savo nepriklausomą valsty
bę. Mongolijos darbo rųasės supranta, kad 
tik su Sovietų Sąjungos 
kė tokių pergalių. Jos k 
gu kas pamėgins jas užpulti, tai Sovietų 
Sąjunga visuomet padės 
reiškė visos liaudies vadais draugas Stalinas.

Montreale, Canadoje, vie
name iš didelių teatrų “His 
Majesty s” buvo rodomas 
Sovietų Sąjungoje gamin
tas judis “Chapayev.” šis 
judis ilgai buvo rodomas 
New Yorke ir eilėje kitų 
Jungtinių Valstijų miestų. 
Bet Kanadoje tai dar betai 
kada pasirodė soyietiniai 
judžiai. Taip buvo praeityj, 
gal kiek dabar pasikeis, ka
da reakcija mažta.

stijose yra lietuvių darbi
ninkų, kurie galėtų patapti 
Komunistų Partijos nariais. 
Reikią pasakyti, kad dauge
lis senų veikėjų, sąmoningų 
draugų, kurie seniau veik
liai dalyvavo kovose, prigu
lėjo partijoj, veikė, darba
vosi, kitus prie kovų šaukė, 
o dabar, kada taip revoliuci
nių spėkų padidinimas yra 
reikalingas, tat stovi nuoša
liai—pavargę. Mano supra
timu, reikėtų, kad jie kuo 
veikiausiai pakeistų savo 
simpatijas į aktyvų darbą.

i

Visaip Pasitaiko
Kongresmanas Zioncheck (Zajonček) 

nusižudė, iššokdamas iš savo ofiso per 
langą gatvėn. Pasirodo, kad jis ištikrų- 
jų buvo silpno proto žmogus. Tūli ma
nė jį esant tik apsimetėliu kvaileliu. Kai 
jis andai išdarinėjo visokius šposus Wa
shingtone, girtaudamas ir išdykaudamas, 
tai kai kurie laikraščiai rašė, kad kong
resmanas Zioncheck tai darąs del pasi- 
garsinimo.

Ištikrųjų tuomet jis patraukė visos ša
lies žmonių domesį, kadangi “štukos,” 
kurias šalies kongresmanas atlikdinėjo, 
buvo nepaprastos. Po to jis buvo paim
tas proto ligoninėn, bet iš ten jam pavy
ko išsprukti.

. Sugrįžęs į Seattle, Wash., Zioncheck 
manė ir vėl kandidatuoti į kongresą. Esą, 
jam motina liepusi kandidatuoti parody
mui žmonėms, “kad aš ne durnas.”

Keista, kad tokioj, palyginti, kultūriš
koj šalyj, kaip Amerika, silpnapročiai iš
renkama į tokią atsakomingą vietą, kaip 
šalies kongresas.

> _______________________________

W Smetonos Kavalieriaus Išmintis
Andai “Naujienose” buvo prisiminta 

apie “Dirvos” redaktorių Karpavičių- 
Karpių, nurodant, kad jis nemoka taisy
klingai rašyti. Del tos pastabos Karpius
>--...... —--------------------------------

' 50 Traukinių Gabens 10 Bil 
Dolerių Amerikos Aukso
, WASHINGTON. — Apie 

K vidurį kito mėnesio bus pra- 
' dėta gabent $10,600,000,000 
Jungtinių Valstijų iždo auk
so į Fort Knox, Kentucky, 
saugesniam jo laikymui. 
Tam auksui reikės 50 šar
vuotų traukiniu.

Fort Knox’e yra įtaisyta
c

pagelba jos atsie- 
aipgi žino, kad jei-

apsiginti. Taip pa-

Komunizmas Yra 20-to Amžiaus 
Amerikonizmas

Visokio plauko reakcininkai rėkauja 
prieš socializmą. Jie s 
revoliucinis dalykas. T 
socializmą bus revoliuc. 
rio gi laiko revoliucija ; 
niškas dalykas? Prieši: 
yra išdidžiausia tradicija (padavimas) 
mūsų žmonių, kurie visuomet buvo vie
na iš revoliucingiausių pasaulio tautų.

Komunizmas yra 20-to Amžiaus Ame- 
Komunistų Partija toliau 

praveda tradicijas-dvasią 1776 metų, mū
sų šalies gimimo metų, ir revoliucinio 
Lincolno, kuris vadovavo istorinei kovai 
kuri išlaikė šią šalį kaipo tokią. Dides
niajame šių dienų krizyje vien tik Ko
munistų Partija terodo 
gyvenimą dabar ir į at 
vės ir gyvenimo užtikrinimo visiems.

Remdami Komunistų Partiją š. m. lap
kričio rinkimuose, veikdami išvien su ja 
ir balsuodami už ją; 
daugmeniškos gamybos 
bininkus į galingas indu 
Amerikos Darbo Federaciją; politikoj 
veikdami nepriklausomai nuo kapitalis
tinių partijų ir budavodami Amerikos 
Liaudies Frontą—Farmerių-Darbo Par
tiją,—štai kokiais būdais Amerikos dar
bo žmonės gali geriausiai kovoti už sa
vo tikslų pasiekimą 1936 metais, 
myn į pažangią, laisvą, gcrbuvišką ir lai
mingą Ameriką!

(Iš Kom. Partijos Rinkiminės Platformos)

ako, kad jis yra 
iesa, permaina į 
.nė, bet nuo ku- 
yra ne ameriko- 
ngai, revoliucija

rikonizmas.

kelią į geresnį 
eitį taikos, lais-

organizuodami 
pramonėse dar- 
strines unijas, į

Pir-

Stoka mūsų judėjimui la
vintų jėgų, stoka kadrų. 
Tas yra ir taip ir ne. Tan
kiai mes turime nemažai 
pralavintų draugų ir drau
gių, bet vieni iš jų perdaug 
dirba, o kiti vis “ilsisi,” ar
ba dar neturi drąsos imtis 
už atsakomingo organizaci
nio darbo.

Draugas Dimitrovas Ko
munistų Internacionalo Sep
tintame Kongrese yra pa
reiškęs tuom klausimu:

“Draugai! Pas mus par
tijos vadovautojai dažnai 
skundžiasi, kad nėra žmo
nių, nepakanka agitpropui, 
nepakanka laikraščiui, ne
pakanka unijoms, nepakan
ka d'arbui tarpe jaunimo, 
tarpe moterų. Nepakanka 
ir nepakanka, nėra žmonių. 
Mes galėtume į tai 'atsaky
ti senais ir amžinai nau
jais Lenino žodžiais:

“žmonių nėra ir—žmonių 
begales. Žmonių begalės, 
nes ir darbininkų klasė ir 
vis labiau ir labiau įvairūs 
visuomenės sluogsniai ir 
kasmet vis daugiau ir dau
giau išskiria nepatenkintų, 
norinčių protestuoti...» ‘ Ir 
tuo pat metu žmonių nėra, 
nes nėra organizacinių ta
lentų, kurie sugebėtų pasta
tyti tokį platų ir tuo pat 
metu vieningą, sutartiną 
darbą, kuriame būtų panau
dota kiekviena, nors ir pati 
nežymioji jėga.” |

Ir draugas Dimitrovas 
nurodinėjo, kad mums rei
kia mokintis, daugiau 
įtraukti draugų darban. Jis 
savo kalbą baigė sekamais 
žodžiais: “Reikia, draugai, 
mokytis, mokytis nuolat, 
kiekviename žingsnyj, ko
vos procese, laisvėje | ir ka
lėjime. Mokytis ir kovoti—

Reikia 
didįjį

kovoti ir mokytis, 
mokėti suderinti 
Markso - Engelso - Lenino- 
Stalino mokslą su stalinišku 
tvirtumu darbe ir kovoje, 
su stalinišku principąliu ne
sitaikstymu prie klasinio 
priešo ir prie atsimetėlių 
nuo bolševizrho linijos, 
stalinišku drąsumu 
sunkumus, su stalinišku re
voliuciniu realizmu.”

su 
prieš

tokia stipri auksui patalpa, 
kad, girdi, negalėtų jo pa
imti net gerai įrengta sve
timos šalies armija. Rū
sys pastatytas iš plieno ir 
cemento. Apie patalpą yra 
du gilūs vandens kanalai. 
Paspaudus knypkį, galima 
visas rūsys užplukdyt van
deniu. Vos besiartinant prie 
tos patalpos, jau foto-elek- 
triniai įtaisai duoda pavo-

v

ą. Šiam aukso 
yra panaudota

jaus signa
sandėliui
toks plienąs, kurio negali 
pradeginti
švyturiai (torches).

j.okie karščiausi

Cannes, franci j a. — Dar
bininkai iš 
grasinančia. 
Ispanijos b 
sūnų Juani 
jiemdviem

teitais kumščiais 
i “pasveikino” 
uvusio karaliaus 
l ir jo motiną, 
čia atvykus.

Iš opozicijos su draugais 
Prūseika, Paukštiene, Kuo
džiu, Matuliu ir kitais vei
kėjais susijungė su mūsų 
revoliuciniu judėjimu virš 
250 draugių ir draugų. Ma
nau, kad parti jiečiai nepa
kankamai su tais draugais 
pasikalbėjo apie reikalą su
tvirtinti Komunistų Parti
jos eiles, nes kitaip dauge
lis iš jų jau būtų stoję į 
partiją.

“Laisvėj’ ’ dar yra drg. 
Dimitrovo prakalba, kurią 
jis sakė Komunistų Interna
cionalo Septintame Kongre
se. Ji išleista Sovietų Są
jungoje lietuvių kalboj. Bro
šiūra turi 111 puslapių, ant 
geros popieros ir kaina tik 
25 centai.

Reikėtų, kad kiekvienas 
mūsų veikėjas ją gautų, nes 
tai tikras vadovėlis veiki
mui.

D. M. š.

jo mokinys tėmijo. Apžiū
rėjęs skaudamas vietas, gy
dytojas pareiškė, jog žmo
gus sergąs todėl, kad val
gęs klemsus. Ligonis ginči
jo nevalgęs, bet.... juk 
‘daktaras geriau žino.” Gy
dytojas davė vaistų ir už
tikrino išgysiant, tik už
draudė ateityje klemsus val
gyti. t

Išėjus nuo ligonio, busi
masis gydytojas - mokinys 
klausia senio gydytojo:

“Kaip gi jūs žinote, kad 
tas žmogus valgė klemsus?”

Senis atsako:
“Visuomet turi būt gud

rus ir viską matyti. Ar tu 
nepastebėjai, jog ties ligo
nio lova ir po lova buvo pri
mėtyta klemsų lukštų? Tai 
aiškiausias įrodymas, kad 
jis juos valgė.”

Po kiek laiko senis gydy
tojas liepdavo jau savo mo
kiniui sergančius egzami
nuoti, o pats tik tėmydavo.

Kartą mokinys apžiūrėjo 
ligonį ir pripažino, kad jo 
liga paeina iš arklienos mė
sos:—jis valgęs daug ark
lio mėsos ir todėl susirgęs. 
Ligonis bažijasi niekados 
tokios mėsos nevalgęs, bet...

ligos priežastis surasta, gy
duolės sutaisytos. Nors se
nis gydytojas labai buvo ne
patenkintas, tačiaus — negi 
daktarai viens kitam prieš
taraus.

Vos tik užtenkamai pasi
šalinus nuo ligonio namo, 
senasis gydytojas piktai 
sušuko:

“Kaip ir kuo pasiremda
mas tu galėjai pripažint ir 
tvirtinti, kad tas žmogus 
arklieną valgė?! Juk arklio 
mėsos šioje šalyje niekas 
nevalgo!”

Jo mokinys atsakė:
“Gerbiamas m o k y to jau, 

jūs gi pats man liepdavote 
visuomet akylai apsižiūrėti, 
kad ligos priežastį užtėmy- 
ti. O argi jūs nematėte, jog 
šio ligonio lovos gale kabojo 
balnas ir brizgilas?”

Geo. Kuraitis.

B E R L YNAS. — Archie 
Williams, amerikietis neg
ras iš Californijos, sportų 
Olympiadoj rugp. 7 d. lai
mėjo 400 metrų bėgimo 
lenktynes. Tai jau trečias 
negras pralenkė visus bal
tuosius bėgikus.

ŠYPSENOS

Mokinys Gabesnis už 
Mokytoją

Senovėje gydytojų moks
las nebuvo tokis ilgas ir 
sunkus, kaip dabar yra. Ta
da svarbiausia to mokslo 
dalis buvo tame, kad moki- 
nys-būsimasis g y d y t o jas 
vaikščiodavo sykiu su senu 
gydytoju pas ligonius ir tė- 
mydavo, ką ir kaip senis gy
dytojas daro. Gydytojai ta
da eidavo per kaimus bei 
miestelius t e i r a udamiesi, 
kur yra sergančių. Pas li
gonį nuėjęs gydytojas nega
lėdavo teirautis apie ligą, 
nes tuomi būtų “amžinai” 
pagadinęs savo reputaciją. 
Gydytojas privalėjo pats 
sergančiojo ligą įspėti ir pa
sakyti nuo ko jis susirgo. 
Tas dažnai privesdavo prie 
įvairių keistų atsitikimų.

Vieną kartą tūlas gydyto
jas “ekzaminavo” ligonį, o

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Mažėja Skonio Jausmas

Gerb. daktare ir drauge. Jau 
nemažai jūs man padėjot ir pa
darėt iš manęs sveiką moterį. 
Esu 43 metų. Pirmiau buvau 
perdaug nutukusi, išbalus, slab- 
na, nervuota ir niekam netikusi. 
Visada man buvo negerai ar 
ten, ar ten. Bet per jūsų pata
rimus pasidariau sveika, raudo
na, pilna energijos. Nesibijau 
šalčio. Jeu dvi žiemos praėjo, 
ir visai šalčio nepagavau. Tiesa, 
lyg peranksti pražilau, bet to 
nepaisau, nes sveikatai neken
kia. 

»

Bet kas tai galėtų būt, kad 
jau dvi savaitės kaip pasida
riau be skonio, ypatingai del I 
sūrumo ar saldumo: ką valgau,J 
taip kaip žolę, jokio skonio bur
noj neturiu. Užsilaikau labai 
gerai, nerūkau, negeriu, einu 
tankiai pasivaikščiot ir jūsų pa
tarimus pilnai pildau apie val
gį. Valgau viską, kas tik nesu
gadinta. Pusryčiams: porą kiau
šinių, truputį šviežio sūrio, stik
lą sunkos iš pomidorų, arba 
apelsinų, ar citraus, ananasų, 
arba slyvų. Pietums nieko dau
giau, kaip tik nevirtų daržovių, 
kokių susigriebiu namie. Prisi- 
trupinu pilną bliudelį, užsipilu 
pieno ir valgau. Pasidarau tos 
salotos iš sekamų daržovių: sa
lotų, morkvų ir jų lapų, barš
čių ir jų lapų, gručkų su lapais, 
ridikučių su lapais, rabarboro 
(rhubarb), špinato, pienių

(dandelion), čėrukų (water
cress), šparagų, žirnių ir pupų 
su ankštimis, kopūstų, žyduo
lių kopūstų, saldžių kukuruzų, 
— visko, kas tik auga ir galima 

i valgyta N-e t prisirenku darže 
balandų. Prie to įsimerkiu biskį 
razinkų ar riešutų ir taip val
gau.

Bet jūs tankiai patariat tas 
daržoves gerai sukramtyt, sun
ką nuryt, o kas lieka — palikt 
ant lėkštės. O aš viską sukram- 
tau gerai ir nuryju viską, su
valgau. žinoma, išpradžių bu
vo labai negardu, bet dar, kaip 
pripratau, tai man labai gardu. 
Ar tas gali pakenkti mano sko
niui dėl kitų valgių? Ką aš val
gau, viskas be skonio, — mėsa, 
-sviestas ar saldainiai, — vis
kas, kaip žolė. Vakarienei val
gau viską, kas pagaminta, tik 
duonos ir bulvių labai mažai 
valgau. Taip gi per kokią porą 
mėnesių sumažėjo man lytiški 
jausmai. Taigi malonėkite1 man 
patarti per “Laisvę”, tai bus 
didelis ačiū.

Atsakymas
Jūsų laiškas, pilnai, smulk- 

meningai parašytas, galėtų dau
gelį daug ko pamokinti. Viską 
jūs, drauge, darote gerai, bet 
va kai kur jau ir per gerai... 
perdedat, drauge. Tai jau ma
tyt, tokia lietuviška notūra, kad 
vat noris net ir su kaupu pa
kabint. O tai nevisuomet gerai.

Jūs valgot visokių valgių, vi
sokių daržovių, gal ant vieno

Bedarbių marsuotojai susirinkę ant Pennsylvanijos seimelio buto laiptų 
(Hąrrisburge)i. klauso kalbėtojo kalbos, reikalaujančios paskirti pašalpoms 
pinigų.

karto visų tų išskaičiuotų ir ne
sudedat. Bet tai gerai, jei jūs 
vartotute tik valgomus daiktus. 
O jūs, drauge, ve ir balandų 
prisirenkat... Čia jau skanda
las. Balanda yra piktžolė, nuo
dinga. Jos ir galvijai neėda. 
Veikiausia balanda jums ir sko
nį atėmė. Niekad jos nebevarto
kite! Taip gi vely nevartokite ir 
rabarboro (rhubarb) : turi per
daug oksalinės rūgšties (oxalic 
acid) — žmogui nuodingos, ža
lingos.

Ryte perdaug plušų, rupių 
šiaudų irgi nėra gerai: dreskia 
vidaus plėves, o kartais net ir 
žarnas užkemša, užblokuoja... 
Gali būt, ta nelaboji balanda (ir 
rabarboras) pakenkė kiek ir ly
ties jausmams.

Jūs pražilot dėl pirmiau pa
tirtų mitinio trūkumų. Vartoki
te iodo. Gerai ir Thyroid gland, 

gr,, po vieną prieš valgį.
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Naujas Pluoštas Žiniųlš Lietuvos
(Nuo Mūsų Spec. Koresp.)
Fašistai Puola Pažangiuo

sius Rašytojus
Prieš kiek laiko išėjusį 

pažangiųjų rašytojų žurna
lą “Literatūrą” fašistai ėmė 
pulti visais frontais. “Lietu
vos Aide” fašistas Jakševi- 
čius-Alantas recenziniame 
straipsnyje užsipuldinėja to 
žurnalo rašytojus, kam šie 
dėmesio centran statą ‘nau
jakurį.” Baigdamas minėtas 
fašistas stebisi, kad tautiš
kumo centre (universitete) 
ir tautiniams tikslams su
kurtoj organizacijoj (“uni
versitetas”) susisukę lizdą 
marksininkai. Žvėriškos ne
apykantos pilnas recenzijas 
įsidėjo “Vairas” ir kiti fa
šistų žurnalai.

Jūsų laikr. bendradarbiui 
teko patirti, kad apie 15-18. 
VI žinomas fašistų valdžios 
viršūnių žmogus — St. Ši
lingas buvo kaip tik specia
liai nuvykęs pas’* “Literatū
ros” redaktorių prof. V. 
Krėvę-Mickevičių. Šilingas 
pagyręs, kad “Literatūra-” 
daug gyvesnė už “Literatū
ros Naujienas”, bet... Bet 
ką darąs prof. Krėvė, pri
dengdamas savo garbingu 
vardu komunizmą universi
teto sienose. Baigdamas Ši
lingas davęs suprasti, kad 
žurnalo reikalus reikią 
baigti taip, kad komendan
tui netektų įsimaišyti.

Ka atsakė Krėvė—neži
nia.

Liepos mėnesio pirmojoj 
pusėj Kaune įvyko kariuo
menės ir karo lauko teis
muose dvi Suvalkijos vals
tiečių bylos. Pavardes fa
šistų laikraščiai paskelbė, 
bet motyvų neduoda. 20 iš 

jų buvo nuteisti sušaudyti, 
bet sušaudymas, vėliau, bu
vo pakeistas kalėjimu ligi 
gyvos galvos.

Pernai, kaip atsimena
me, fašistų policija Vei
verių miestelyj (netoli Kau
no) šaudydama į streikuo
jančius valstiečius nužudė 
Stasį Veiverį ir dar vieną 
valstietį. Valstiečiai žudi
kams priešinosi. Dabar tie 
valstiečiai atiduoti kariuo
menės teismui, teismo ko
medija įvyks rugsėjo mėn. 
28 d. vėl bus nauji mirties 
sprendimai.

Žemaičiuose, Kretingos 
mieste fašistai ir jų pakali
kai, bijodami, kad ir tenyk
ščiai darbininkai nestotų 
kovon prieš fašizmą—liepos 
21 d. surengė žydų pogro
mą. Visur fašistai bando 
liaudyj susikaupusį pyktį 
prieš fašizmą — nukreipti 
nuo savęs į žydus. Kretin
goje įvyko susidūrimų, už
puolimų. Banditai du žydu 
užpuolė ant kelio, vieną su
daužė, kitą įmetė į upę.

Šias žinias patvirtina 
spauda.

Pogromus Lietuvoj orga
nizuoja ir daro “jaunalietu
viai” ir šauliai. 1934 m. di
džiuliai masiniai pogromai 
prieš žydus vyko Šiauliuose 
rugpjūčio mėnesį. Policija 
žydų pionierių — “halucų” 
bendrabučiuose ir priva
čiuose būtuose darydavo 
kratas, atiminėdavo ginklus 
bei apsigynimo ‘ įrankius, 
pranešdavo iš anksto, kad 
“pogromščikai” puls ir pa
sišalindavo. Policijai “ap
valius” ir pasišalinus tuojau 
puldavo “jaunalietuviai” ir 
kiti banditiški tamsūs gai
valai.

pogromai 
,rnių miestelyj ir 
e. Jūsų korespon- 
rinktomis žiniomis 
pogromas yra tie
susi j ęs su šeštojo 
nes pulko karinin- 
tas pulkas stovi 
e, o jo dalis—Var-

Pogromus fašistai ruošia 
kasmet. ?935 m. 
įvyko Va 
apylinkės* 
dento su 
—Varnių 
sioginiai 
karinome i 
kais, šeš 
Tauragėj 
nių miestelyj. Dujas kine- 
matogral 
prismard 
gaivalai gavo iš pulko san
dėlių. B ? to—neva malšin
ti neramumus buvo išsiųs
tos karei 
tojai-kareiviai parinkti bu
vo banditiniai tipai, patys 
pogromščikų š a 1 i n i n k ai. 
Taigi, kąreivių dalis (ma- 

“viršaus”) 
daryti po-

ams išvaikyti ir 
inti b a n d i t i niai

vių dalys. Malšin-

patys pr 
gromus.

Iš ka

arti ‘ iš 
sidėjo

reivinių sandėlių 
pogromščikai buvo gavę ir 
šoviniu bei kitos karo me
džiagos.

kovoja. Telšių 
, Lieplaukės mies-

elžkelio stoties yra 
iš kurio speciale 
šaka žvyras pla- 

iojamas. Streikuo-

Žeimaičių darbininkai ne 
pogromus daro, o prieš ka
pitalistus 
apskrityj 
telyj 60 žvyro kasyklų dar
bininkų apie pusę liepos mė
nesio sustreikavo. Prie Lie
plaukės g 
žvyrynas, 
gelžkelio 
čiai išvež 
jantieji darbininkai reika
lauja pakelti uždarbį. Bet 
Telšių ap 
dyba atsi; 
gi, streik;
20-VII. 
nėra.

skr. gelžkąbų val- 
sakė pridėti. “Tai- 
as vis tęsėsi ligi 
Tolimesnių žinių

KAUNE
lentpjūvė
išmetė iš

“Universalis” 
ir baldų fabrikas 

darbo 10 darbinin

sužinojau,

kų. Šie darbininkai atsisa- 
kė dirbti į dieną 12-ką va
landų, pareikšdami samdy
tojams: statykit antrą pa
mainą! '•

“Plento darbininkai ne- 
streikuoja”—išvydau fašis
tų ‘Aide” skelbimą. Tai ko
kios čia komedijos, • kodėl 
taip rašo ?

Pasiteiravus 
kad plento statybos darbi
ninkai ties Babtais buvo su
streikavę. 3. VII miesto dar
bo birža pasiuntė kelias de
šimtis Kauno darbininkų- 
bedarbių į Babtų plentą 
(Kaunas-Klaipėda linijoje) 
plentų valdybos žinion. At
vykusieji kauniečiai rado 
jau grupę darbininkų iš kai
mų. Darbininkai nutarė 
streikuoti, pamatę, kad te
galima uždirbti litą-kitą. 
Prie kauniškių p r i s i d ė jo 
kaimiečiai darb. ir 3. VII 
plento statybos darbai ties 
9-ju fortu sustojo.

Fašistai išmetė iš darbo 
kauniečių grupę, likę pro
vincijos darbininkai susvy
ravo ir pradėjo dirbti. Tai
gi, tuo būdu pasiekė to, kad, 
“plento darbininkai nestrei
kuoja” ir neva uždirba po 5- 
kius litus į dieną. Nesenai 
ten darbininkai akordiniu 
būdu teuždirbdavo nuo 1 iki 
2-jų litų.

Kur gi fašistai padės tuos 
šimtus bedarbių, kurie ir 
vasarą Kaune neišnyko?— 
Gi po streiko fašistai pradė
jo skelbt, kad valdžią viešie
siems darbams paskyrė virš 
milioną litų, kad Kaune su
darytas didžiulis viešųjų 
darbų planas ir tt.

Na, o tie darbai atrodo 
šitaip:

Prie Lampėdžių kurorto 
dirba jau 300 darbininkų, 
paskirtų iš biržos. Darbinin
kai gerai nė patys nežino, 
kiek uždirbsią. Darbas akor- 
dinis. Kaikuriems už 5- 

kias dienas teišmoka vos po
9 litus.

Žaliakalnyje, Kauko gat
vėj baseino ruošimo darbe 
dirba 30 darbininkų. Iki 
streiko dienų darbininkas 
uždirbdavo 8-10 litų į savai
tę. Po streiko darbininkams 
už savaitės įtemptą darbą 
jau miesto savi-valdybė iš
moka 15-18 litų.

Šančiuose, Juozapavičiaus 
p r o s p ekte pergrindžiama 
naujai gatvė. Dirba kelios 
dešimtys bedarbių, uždirba 
nuo 3 ligi 4 litų. Ten pat 
dirbą valstiečiai su savo ve
žimais ir arkliais uždirba 8-
10 litų į dieną.

Beto dar dirba grupės: 
Jonavos gatvėj (Vilijos 
krantą pila), Aleksote (Ne
muno krantą pila), Napoleo
no gatvėj veda gatvę, gale 
Vydūno alėjos, Saulės gat. 
ir kitur. Visur toks pat at
lyginimas.

Bedarbių 
rą kituose 
pat aštrus, 
neva numatę plačius viešuo
sius darbus. Nereikia tik 
duoti suklaidinti skelbimais 
apie milijonines tam reika
lui sumas. Reikia žinoti, kad 
tai sumos, kurio skirtos ir 
medžiagai pirkti, ir planavi
mui apmokėti ir visokiems 
raštininkams algos — taip 
kad darbininkų uždarbių 
fondui iš milijono litų lieka 
250-350 tūkstančių litų visai 
Lietuvai.

klausimas vasa- 
miestuose taip 
Ir ten fašistai

Fašistų spauda praneša, 
kad apie 18. VI jau baigiąs 
kariuomenės teismo proku
roras Seseika rašyti garsio
sios Utenos komunistų—80 
žmonių — bylos kaltinamąjį 
aktą. Byla išviso apimanti 
šešius tomus. Rašant šias 
eilutes, byla bus jau bene 
perduota kariuomenės teisž 
mui. Pažymėtina, kad dau
guma šion bylon įtrauktų 

Utenos ir Ukmergės valstie
čių jau sėdi keli metai Pa
nevėžio, Šiaulių ir kt. kalė
jimuose ir nėra dar gavę 
kaltinamojo akto. Bylos 
priešakyje yra broliai Skur- 
kiai iš Utenos apskričio, Pa- 
lijoniško kaimo — mažaže
mio sūnus.

šakių mieste fašistų val
džia įvedė privalomąjį pa
truliavimą (sargybą) nakti
mis nuo š. m. liepos 7 d.-22- 
3 valandomis. Mat, šakiuo
se labai dažnai padeginėja
mi namai. Pažymėtina: Ša
kių apskrity eina aštri vals
tiečiu kova.

Kad fašistai falsifikavo 
balsų skaičių, aiškėja kas
dien Lietuvoje. Jau buvau 
rases jūsų laikraščiui, kad 
ilgiausiai balsai buvo skai
tyti šauliuose, ir kad į ten 
išvyko vienas vyr. rinkimų 
komisijos narys. Pažymė
jau, kad bus falsifikuojami 
balsai.

Šiomis dienomis gavau 
kaikurių žinių. Pasirodo, 
kad stambus žem. ūkio sav. 
pašvėtinietis Jeloveckas-rin- 
kimų komisijų narių ir arti 
jų esančių tvirtinimu—esąs 
išrinktas į “seimą.” Už jį 
daugiausiai balsavę Šiaulių 
apylinkėj ir Tauragėj. Bet 
fašistų vyriausybei jis pasi
rodęs perdaug liberalus—to
dėl į “seimą” tapo nepralei
stas. Tam reikalui sufalsi
fikuoti atatinkamai balsai.

Vienas žymus Šiaulių val
dininkas traukinyj savo pa
žystamam štai ką papasako
jo-
—Tūloj apylinkėj komisija 

visą balsavimo laiką sėdėjo 
beveik tuščioj salėj. Sėdėjo 
ir nuovados viršininkas. Pa
sibaigus balsavimui komisi
ja nuleido nosis: “Tai ką, 
vyrai—aiškiai, rupūžės boi
kotuoja”.

—Pyks vyriausybė!—atsi
liepia kitas.

—Kam klius, o man tai 
jau tikrai, kad nesuvariau 
žmonių!—gailiai atsiliepė ir 
nuovados viršininkas. Ne
trukus viršininkas išsitrau
kė litrą karčiosios, na, žino
ma beskaičiuojant “pavar
gus” komisija troškulį užge
sino.

—Bėda, vyrai!
Išgėrė ir antrą literį.— 

Bėdos mažiau. Galų gale 
vienas sėdo i dėžę balsų 
mesti o kitas į knygą balsa
vusius rašyti. Taip savo rin
kiminį pralaimėjimą fašis
tai pataisė daugelyj vietų.

Taigi, todėl niekur liaudyj 
netenka girdėti kalbų apie 
seimą: niekas iš jo nieko ne
laukia, niekas nieko nekal
ba.

Na, bet šis falsifikuotas 
fašistų kromelis vistik žada 
susirinkti rugsėjo 1 d. Fa
šistai buvo rašę, kad jis su
sirinksiąs apie vidurį rug
pjūčio, bet po streiko buvo 
kurį laiką visai aptilę. Se
kantis smūgis bus lemiamas 
“seimui”.

Rengiasi streikuoti Kar
sakiškio (prie Panevėžio) 
žvyro kasyklų darbininkai 
—viso 30 žmonių. Darbas 
sunkus, pavojingas, darbi
ninkai toli nuo savo gyven
amųjų vietų—uždarbis men
kas, vos vienam žmogui 
prasimaitinti: 280 c. (kar
tais iki 350 c.) į dieną.

Darbininkai jau kreipėsi 
ir j darbo rūmus, bet nieko 
nepadeda.

Jie gali padėti tik patys 
sau—kovodami. 
25-VII-Kaunas.

B a r c e lona. — Liaudies 
Ffbflto milicija atėmė iš fa
šistų kelis miestelius Hues- 
ca srity j; Navarro j pagro
bė apsčiai fašistų ginklų ir 
amunicijos.

"Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
ę-□

į Wilkes-Barre--Scranton = PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
& <3

Amerikos Lietuvių Darbinink,ų Literatūros Draugijos 12-tas 
Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
lyvių programoje

Dainuos Aido Choro mišrus sekstetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 
Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau d

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August

Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus

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

delphijos. liūs ir daugiau dailės ir sporto kavalkų

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

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.

Puiki proga jaunimui pasilinksminti. Vieta visiem gerai žinoma, 
kaipo patogiausia piknikam:

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

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

DRG. D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ Šokiams Grieš Gera Orkestrą
S

H



|

■

1

Puslapis Ketvirtas Antradienis, Rugp. 11, 1936

V. M. MOLOTOVAS. Vertė JUOZAS. | Shenandoah, Pa.
Apie Pakeitimus Sovietų 

Konstitucijoje
Rugpjūčio 2 d. buvo Komu

nistų Partijos čionaitinės sek
cijos vadų ir eilinių narių su
važiavimas del išdirbimo pla
nų, kaip pasekmingiau varyti 
kampanijų šiuometiniuose rin
kimuose už Komunistų Parti
jos platformų ir jos kandida
tus į valdvietes. Sekcijos org. 
d. E. Miller pasakė naudingų 
įžangos prakalbėlę^ kurioj 
karštai-jausmingai kvietė vi
sus prie veikimo, išrodinėjo to 
būtinų reikalingumų, galimy
bes ir kad su šiuoju suvažiavi
mu turi būt pradčta; veikla- 
kampanija del rinkimų.

Buvo ir iš distrikto K. P va
das, d. M. Harris, kuris kal
bėjo veik valandų. Jis svar
biausiai nurodinėjo, kad va
rant komunistinę kampanijų 
šiuose rinkimuose, reikia kuo 

I daugiausia skleisti K. P. plat
formos, pardavinėjant jų. Jo
je patys matys visų patenkini
mų sau ir visai,darbų žmonių 
klasei. Aiškinimuose apie ka
pitalistines partijas 
rinkimuose, išrodinėjo,
jeigu republikonų partija su 
Land on u pryšakyj laimėtų rin
kimus, tai didžiausia nelaimė 
visai darbininkijai, tai tiesio
ginis kelias į kruvinų fašizmų! 
Tai ta labiausia reikia aiškin
ti darbininkams, idant jie ne
liktų reakcionierių apvilti.

Toliaus, po kiek raportų bei 
diskusijų, nutarta partraukti 
6000 K. P. rinkimų platfor
mos knygelių šioj sekcijoj pa
skleidimui. Tik vien Mahano- 
juj draugai, kurių K. P. vie
nete jau yra 9 jaunuoliai, ap- 
s i ė m ė Ii uosnoriai išplatinti 
2000. "

Aplikacijų blankos del pa
dėjimo K. P. kandidatų ant 
baloto jau ant rankų, gatavos. 
Nutarta pradėt rinkti parašus. 
Taigi, darbininkai prašomi 
netik patys pasirašyti, bet ir 
pagelbėti rinkime parašų— 
pasirašyti gali vien tik šios ša
lies piliečiai.

Prie pabaigos, to viso veiki
mo varymui, išrinkta apie iš 
8 draugų komitetas ir iš dalies 
pasidalinta darbais.

Arbačiauskas.

PIKNIKAS i

(Tąsa)
Tiktai dėka šito sovietų sistemos de

mokratiškumo mūsų partijai pasisekė 
įbraukti į socializmo statybą milionus 
darbininkų ir dešimtis milionų valstiečių. 
Savo keliu socializmo statybos pasiseki
mai dabar mums leidžia pastatyti klausi
nių apie tolimesnį sovietų demokratišku
mo vystymą, apie privedimą iki galo so
cialistinės demokratijos.

Tuo metu, kai Sovietų Sąjungoj dabar 
pastatytas klausimas apie tolimesnį rin
kimų sistemos demokratizavimą toj pra
smėj, kad nepilnai lygius rinkimus pa
keisti—lygiais, daugialaipsniškus — tie
siais, viešus—slaptais, visose buržuazinė
se valstybėse mes matom valstybinės sis
temos vystymąsi priešinga kryptimi, de
mokratijos paneigimo, ir perėjimo prie 
fašizmo kryptimi.

Iki paskutinio laiko niekam nebuvo 
paslaptis, kad kapitalistai mokėjo vieš
patauti ant darbo žmonių masių prie bet- 
kurios buržuazinės demokratijos siste
mos, prie betkurio parlamento ir rinki
mų teisių. Bet kurioj buržuazinėj vals
tybėj taip vadinamai “visuomenės nuo
monei” komanduoja kapitalistinė spau
da, kuriai padeda ne tiktai visas vals
tybinis aparatas ir policija, bet ištisa 
kunigų ir buržuazinių literatorių, profe
sorių ir meno veikėjų armija. Galingieji 
kapitalistiniai trustai didelėse šalyse val
do šimtus laikraščių ir daugelį tūkstan
čių laikraštininkų ir žurnalistų. Patalpos 
susirinkimams, nekalbant jau apie baž
nyčias, yra viešpataujančių klesų ran
kose, tuo metu kai darbininkiška ir vi
sa demokratinė spauda randasi po polici
jos batu, prieš kurią vartojamos begali
nės policijos represijos. Bet kurioj bur
žuazinėj valstybėj viešpataujančiomis 
partijomis šalyje ir parlamente—kapita
listų ir dvarininkų partijos. Kaip matote, 
dar iki nesenų laikų kapitalistai patogiai 
įsitaisydavo prie bet kurios buržuazinės 
demokratijos ir parlamentarizmo siste
mos. ..

Bet kai kurio laiko padėtis pasikeitė. 
Nepasitenkinimas liaudies apačiose “ėmė 
gązdinti viešpataujančias buržuazines 
klesas. Buržuazija ėmė vyti šalin bur
žuazinės demokratijos ir parlamentariz
mo liekanas iš savo valdymo sistemos.

• Ne tiktai kompartijos, bet ir socialde
mokratijos partijos, kurių vadai visuo
met buvo pasiruošę prisitaikinti prie 
buržuazinės santvarkos, netenka legalu
mo. Netenka legalumo ir visos kitos 
darbininkų organizacijos. Fašistinis val
stybes pertvarkymas dabar smarkiai va
romas eilėj šalių. Tiesa, parlamentai dar- 
gyvuoja, bent valstybinių įstaigų sąra
šuose, ir Italijoj, ir Vokietijoj, bet tik
rumoje į juos jau rimtai nebežiūri. At
stovavimas parlamente tiek suprastintas, 
kad po 1934 metų birželio 30 d. įvykių 

. Vokietijoj į užmuštų reichstago atstovų 
vietą buvo paskirti nauji atstovai tiesiai 
nurodžius nacionalsocialistų frakcijos 
reichstage pirmininkui. Dabar jau ne re
tenybė, kad vyriausybei suteikiama tei
sė leisti įstatymus kaip konstitucijos 
tvarką, taip ir “be imperijos konstituci
jos numatytos procedūros” (Vokietija, 
1933 m. įstatymas). Atsakomybės prieš 
liaudį principas pakeičiamas patogesniu 
buržuazijai atsakomingumo tiktai... 
“prieš dievą ir istoriją” principu (para
grafas 2—1934 metų Lenkijos konstitu
cijoj).

Visose kapitalizmo šalyse eina Vysty
masis—nuo apgailėtinos buržuazinės de
mokratijos prie atviro ir neaprėžto 
smurto iš kapitalistų viršūnės pusės. 
Valstybės aparatas suauga su viešpatau
jančiomis ponų kapitalistų organizacijo- 
jnis, ir demokratijos figos lapeliai nu
bloškiami į šalį. Tas vyksta del viduji
nės politinės padėties paaštrėjimo kapi
talizmo šalyse ir liudija aniptol ne apie 

/./buržuazines santvarkos tvirtumą. Dar 
hei viena šalis neįrodė, kad perėjimas 
prie fašistinės valdymo sistemos .varto- 

, jaht tiesioginį smurtą prieš mases liū- 
t dija, jog buržuazinė valstybė stiprėja ir;

ji gali tikėtis geresnių.perspektyvų ątei- 
įaaų,. Ne, šito-negalima įrodyt, kadangi 
teroristiniai valdymo metodai J liudija

vien tai, kad valstybinis aparatas galuti
nai atitrūko nuo darbo masių, vien tai, 
kad buržuazinė valstybė žūsta.

Kita tiesiai priešinga kryptimi eina 
vystymasis sovietų valstybėje,—ne prie 
demokratizmo susiaurinimo, o prie mak
simalaus ir visapusiško proletarinės de
mokratijos vystymo. Sovietų valdžia ir 
mūsų partija statė ir stato savo uždavi
niu išplėšt sovietų demokratizmą ir, reiš
kia, visokiom priemonėm ir vis daugiau 
įtraukti darbininkus ir valstiečius į visą 
valstybės valdymo darbą.

Gyvi darbininkų ir valstiečių valsty
bės vystymosi faktai rodo, kaip auga 
darbo žmonių demokratizmas mūsų ša
lyje. Tas augimas pasireiškia įvairiau
siose formose masėms dalyvaujant socia
listinėj statyboj. Jisai pasireiškia vis 
augančiam darbininkų ir valstiečių daly
vavime sovietų darbe, o taip pat pačių 
sovietų rinkimuose.

Skaitlinės rodo, kaip augo rinkikų į 
sovietus skaičius pastaraisiais metais, 
ir kaip kartu metai iš metų didėjo rin
kikų dalyvavimas rinkimuose. Tos skai
tlinės kalba pačios už save.

Pirmaisiais metais perėjus prie taikios 
statybos, 1922-1923 metais dalyvavimas 
sovietų rinkimuose paprastai nesiekdavo 
40 nuošimčių rinkikų, o kaimuose jis ne
retai buvo tik 20-25 nuoš. bendro kaimų 
rinkikų skaičiaus. Paskui padėtis metai 
iš metų ėmė gėrėt.
Rinkikų Skaičiaus ir Dalyvavimo Sovietų 
Rinkimuose Didėjimas SSR Sąjungoj 

(Milionais žmonių).
Turėjo Atėjo į Dalyvavimo

rinkimų rinkimus rinkimuose
Metai teisę nuošimtis
1926 . .. . 76 . ...............39 . ...............51
1927 .... 78 . ...............39 . ...............50
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Dar 1926 metais rinkimuose dalyvavo 
vos tik pusė visų rinkikų, o per paskuti
nę rinkimų kampaniją (1934 metais) da
lyvavimas siekė 85 nuošimčių rinkikų. 
Rinkikų dalyvavimas miestuose, kaipo 
taisyklė, didesnis, negu kaime, bet jeigu 
1934 metais rinkikų dalyvavimas mies
tuose pasiekė 92 nuoš., tai ir kaimuose 
jis pasiekė jau 83 nuošimčių.

Negalima nepažymėti labai svarbios 
reikšmės, kurią turi didėjantis moterų 
dalyvavimas rinkimuose į sovietus, kas 
yra svarbus rodyklis to, kad į visą sovie
tinę, socialistinę statybą įsijungia paujos 
milioninės jėgos.

Palyginus su 1926 metais, kada mies
tuose moterų dalyvavimas rinkimuose 
sudarė viso 43 nuoš., o kaimuose 28 nuo
šimčius, per paskutinius rinkimus mes 
turim padidėjusį moterų dalyvavimą rin
kimuose miestuose iki 90 nuoš., o kai
muose — iki 80 nuoš. Dar reikia pasa
kyt, kad miestuose moterų—profsąjungų 
narių—dalyvavimas rinkimuose stovi ta
me pat lygyje (93 nuoš.). Pagaliau gana 
reikšmingos skaitlinės, rodančios moterų 
dalyvavimo rinkimuose didėjimą Vidu
rinės Azijos respublikų kaimuose: Uz
bekijos respublikoj nuo 7,8 nuoš. 1926 
metais tas dalyvavimas padidėjo iki 72 
nuoš. pereitais metais; Turkmėnijos res
publikoj nuo 2,5 nuoš. 1927 metais tas 
dalyvavimas pakilo iki 73 nuoš. perei
tais metais; Tadžikijos respublikoj tas 
dalyvavimas nuo 22 nuoš. 1929 metais 
pakilo iki 67 nuoš. 1934 metais. Su šiuo- 
mi neprošalį sugretinti tokį faktą, kad 
iki šiol moteris visiškai neturi rinkimų 

-teisės tokiose šalyse, kaip Italija, Fran- 
cija, Japonija, Portugalija, Belgija, Olan
dija, Jugoslavija, Graikija, Brazilija ir 
Argentina.

Sovietų konstitucija garantuoja daly
vavimą rinkimuose ir teisę būti išrink
tais į Sovietus visiems darbo žmonėms 
nuo 18 ir daugiau metų amžiaus.- Jokių 
apribavimų del tautinės priklausomybės 
arba del lyties pas mus nėra. Vienintelį 
apr iba vi m ą. sovietų konstitucija nustato 
eksploatatorių elementams ir labiausiai 
darbo žmonėms priešingiemssenosios 
tvarkos tarnams (buvusiems policinin
kams, žandarams, popams ir t. t.). >

j^Bus daugiau). 1

...62

...77
72

Konfiskuoja Fašistų Turtus

BAR CELONA. — Liau
dies Frontas paėmė valdžios 
nuosavybėn turtus visų tų, 
kurie Catalonijos provinci
joj rėmė • fašistų sukilimą 
prieš Ispanų respubliką. 
Taipgi konfiskuoja bažny
čių ir vienuolynų turtus, pa
gal konstitucijos taisykles.

Gatvekarių linijos Barce- 
lonoj perimtos į darbininkų 
rankas. Jie planuoja numa
žini važinėjimo kainas ir 
sutrumpint darbo laiką.

ŠYPSENOS
Gal Senatve Atsiliepia
Pirmasis plėšikas: “Tai 

bracia, būtinai reikia aki
nius įsigyti!”

Antrasis plėšikas: “Ir ką 
dabar sumislijai? Kam gi 
tau akiniai?”

Pirmasis plėšikas: “Nagi, 
vakar naktį įsigavau į vieną 
ofisą ir pradėjau sukinėt 
kokius tai didelius guzikus, 
manydamas, jog tai saugio
ji šėpa.—Ir kad jau pradės 
orkestras visu balsu griežti! 
Raiškia, neįmačiau, jog tai 
radio, o ne saugiosios šėpos 
guzikai.”

Surinko Juodvarnis.

Missouri ir keliose kito
se, aplinkinėse 'valstijose 
rugpjūčio; 10 d., karščiai 
siekė nuo 110 iki 118 laips
nį _____ _

a

a 

a
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Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių t?

PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 25c
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center. Im
kit Vaux Hall busą (žalias), kuris nuveš iki Vaux Hall Rd. Išlipkit 
čia ir paeikite iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill’’. Automobiliais 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus parkas.

4-

H

I I
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Hendaye, Franci j a. — Is
panų fašistai sako, kad jų 
lėktuvai jau dviem atvejais 
bombardavę sostinę Madri-

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
/ Prieš Forest* Parkway
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmjjbę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų—r 
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) j 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)

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

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9^C
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas

1OO Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Moterr 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
110 East 16 Si, N. Y.

1 I
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki B P. M. 
Sekmadieniais 8 A. M. iki I P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI. ’
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Iš Peimsylvanijos Bedarbių Kovos Lauko 
Hanrisburge, Pa.

Liepos 21 d., 1 vai. po piet 
pribuvom Harrisburgan, ra
dom pulkelį bedarbių, kurių 
skaičius vėliau vis augo, nau
jų kovotojų eilės didėjo ir pa
gieža kilo. Po vakarienei, 
apie 7:30 vai. vakarę, prie 
valstijos namo (State Capi
tol), jau buvo keletas šimtų. 
Workers Alliance organizato
rius d. Paul Rasmusin pakvie
tė visus į vidų. Viduje ant 
milžiniškų laiptų atsidarė mi
tingas su prakalbom ir kovos 
dainom. Nutarta nesitraukt iš 
Harrisburgo, pakol senatas 
paskirs $100,000,000 iki naujų 
metų po 64c kiekvienam be
darbiui.

22 d. liepos, atlaikius mitin
gą, nutarta užimti senato ga
leriją ant 4-to aukšto ir išdės
tyti bedarbių reikalavimus. 
Pasiųsta žemyn pas senatą 
Workers Alliance generalis 
pirmininkas.

Jaunas, gabus, airių kilmės, 
ugningais žodžiais pirminin
kas išdėstė bedarbių atliktus 
visuomenės naudai darbus, 
mūsų norą dirbt ir gyvent. Da
bar, kada visko užtenkamai 
pridirbom, tai mes turim pilna 
tiesą reikalaut sau ir savo vai
kam visko, kas žmogaus kūnui 
reikalinga. Draugas užbaigda
mas pabrėžė: “Jeigu mes ne
išreikalausi miš jūsų, džentel- 
manai šiuo teisingu būdu, tai 
panaudosim kitokius ir iško- 
vosim. Jūs galit mus sumušt, 
uždaryt kalėjiman, užmušt, bet 
atsiminkit, ponai,kad jūs tuom 
badą neužmušite, jis augs, 
augs ir bedarbių kova už gy
venimą !“'

Draugas Charles M. Sand
wick, išėjęs kolegiją, kalbėjo 
susimaišęs. Nuo galerijos mar- 
šuotojai sukėlė skardžius ap
lodismentus ir dainas, nepai
sant pir. kūjelio.

23 d., apie 9 v. v., išsiskirs
čius senatui, bedarbiai prisi
taisė virvę ant galerijos, nusi
leido į senato rūmą, susėdo už 
deskų. W. A. pirmininkas ir 

nuo pastolio 
bedarbius 

priimtų

tas tęsėsi iki 2 vai. ryto.
Ne tik sentoriai ir assembli- 

menai gauna raudonų pipirų. 
Philadelphietė draugė negrė 
sako: “Jeigu jūs, reakcionie
riai, neišpildysite mūsų reika
lavimo, tai mes tol būsim, kol 
jumis užleisim utėlėmis“. Aš 
manau, kad jų ten galėtum su 
sauja semt.

Nežinia, kuom tas viskas 
baigsis. Anot vieno eastonie- 
čio: “Jie žino, kad čion suva
žiuoja tik rinktiniai.“ Man 
parvažiavus, išalkę bedarbiai 
sutikę klausia: “Na, ką, ar 
jau išreikalavot relief?“ Sa
kau, taip, jūs čion laukite su
siveržę pilvus, o kiti jums iš
kovos keptų karvelių . ..

Mes visur ir visi turėtu
me (ir turėsim, jeigu nenorė
siu! mirt badu) susijungti į 
galingas demonstracijas pe
tys petin. Pakelkim savo ga
lingą proletarinę kumštį prieš

gumą ir svarbą dabartiniu lai
ku tokios aukos. Kaip mes 
darbininkai botume laimingi, 
kad tokią priderystę atliktų 
kiekvienas darbininkas, kuris 
išsigali.

Kitas vėl .pagirtinas daly
kas man pateko į rankas, apie 
kurį taip pat reikia paminėti.

Liepos 25 d. minersvilliečių 
būrelis nuvyko į Newark, N. 
J. pas dd. Kazakevičius, ant 
pokilio-ap vaikščiojimo dr-gės 
Kazakevičienės Onos vardu
vių. Čia besilinksminant, besi
kalbant draugiškai, d. A. Ka
zakevičiui prisiminus ir paaiš
kinus rimtai, kad butų vietoj 
nepamiršti Lietuvos politinius 
kalinius sušelpti, įnešimą rim
tai parėmė ir tapo sudėta au
kų $3.10. Aukavo šie draugai:

Po 50: M. :Zeikienė, J. Do
vis; po 25c: A. Kazakevičius, 
P. Kazakevičius, V. Rama
nauskas, A. Raguckienė, J. ži-

Maršuotojų minia vis augo 
ir augo, užsikimšo pilnas val
stijos būtas, laiptai ir gatvė 
— apie 8,000 ar 10,000 mi
nia !

O ponai senatoriai sau su
dėję kojas krečia juokus ir 
varto gazietas.

Apie 11 vai. vakare, po nu- 
balsavimo “no“, ant galerijos 
bedarbių pasipiktinimas išau
go neaprašomas. Užviešpata
vo baisus baubimas, ūžimas, 
daužymas, spiegimas, beldi
mas su kojom ir pagaliais — 
panašu buvo į drebėjimą že
mės, ar pabaigą svieto. Man 
ir dabar ūžia ausyse.

Iš karto pirmininkas manė 
kūjelio pagelba sustabdyt, bet 
pasirodė, kad minia perdaug) mūsų išnaudotojus, karo, ren-'lionis, M. žilionienė, P. Kaza- 
įtužus, nėra spėkos, kuri ją gėjus fašistus ir visus draugi- 
nuramintų. šitas kovos punk- jos šašus! F. P. žavis.

HARVARDO UNIVERSITETO SUKAKTUVĖS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

L. A. U. Kliubas rengia pikniką 
bendrai su kitom darbininkiškom or-į 
ganizaiejom, nedėlioj, 16 d. rugpjūčio 
(Aug.), Walnut Grove parke, Clark 
Township, Linden. Įžanga 25 centai. 
Bušai išeis nuo Kliubo Svetaines 10 
vai. ryto, 10 W. 22nd St. Kelionės 
lėšos tik 60c Į abi pusi. Kviečiam 
visus lietuvius skaitlingai dalyvaut 
ir linksmai dieną praleisti tyram 
oro. — Kviečia rengėjai.

(188-189)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 13 d. rugpjūčio (Aug.), 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St., 8 
vai. vakaro. Visi nariai, dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. — Sekr. H. Žakiene.

(188-189)

DETROIT, ISllCir.
ALDLD. 52 kp. mėn. susirinkimas 

Įvyks subatoj, 15 d. rugpj., 8 vai. 
vakare, 4097 Porter St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstymui, taipgi ne
pamirškite ir duoklių užsimokėti. — 
M. G. (188-189)

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.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO

organizatorius 
pakvietė saviškius 
“senatorius,“ kad 
bedarbių bilių $100,000,000. 
Žinoma, kad būt buvę priim
tas pajuokimui reakcionie
rių.

Rodos, kas žarijų politikie
riam užvertė už kalnierių, lak
sto nusigandę ir nežino, ką 
daryti. Pašaukus kazokus, iš
vaikė mūsų “seimą“ ir nusine
šė virvę.

Ant galerijos susitvarkius, 
prasidėjo karštos prakalbos ir 
kovos dainos buržuazijos pa- 
laikytojų-gynėjų adresu.

Ant rytojaus vietos buržua
zinė spauda prirašė glėbį non
sensų.
senat. Rttd’as prie jo namo 
senot. Rood’as prie jo namo 
ant North St., apie pora va
landų.

O bedarbių maršuotojų 
masė vis plaukė, didinosi, iš 
visos valstijos. Pirmadienį, 27 
d., 6:30 v. vakare iš “State 
Capitol” išmaršavo kelių tūks
tančių demonstracija, nešina 
badu žuvusio kartą, įvairių iš
kabų, su dainomis ir kovos šū
kiais. Nors kazokai sustabdė 
“trafiką,“ praleido demonstra
ciją, vienok nuo maršuotojų 
gavo gerokai “bū-ū-ū.“

Demonstracijai grįžtant pri
buvo , garsiakalbis trokas, iš 
kurio pasipylė prakalbos sale 
valstijos namo. Užėjo lietus, 
kuris privertė mestis į vidų. 
Viduje pasidarė neaprašoma 
kamšatynė, bet Workers Al
liance pirmininkas ir organi
zatorius sutvarkė, prasidėjo 
ugningos prakalbos ir kovos 
dainos su šūkiais išnaudotojų 
adresu. •.

Jokioj mokykloj per metų 
mętus nepatirsi tiek naujo, pa
mokinančio, ką patiri 
lauke per vieną dieną, 
Leninas.

kovos 
sakė

Su v. Valstijų seniausia mo
kslo įstaiga Harvardo univer
sitetas šią vasarą apvaikščios 
jos trišimtines sukaktuves. 
Universitetas randasi Cam
bridge, Mass. 1936 metuose, 
tik šešiolika metų po pilgri- 
mų atvykimo į Plymouth, 
Mass., kolonija balsavo pas
kirti 400 svarų — 2,000 dole
rių — įsteigti “mokyklą ar 
kolegiją.” Trys metai vėliau 
John Harvard, ministeris, at
vykęs iš Anglijos paliko kole
gijai pusę jo turto (780 sv.) 
ir savo knygyną iš suvirš 400 
knygų ir toji mokslo įstaiga 
iki šiai dienai neša jo vardą.

Jos pradžioje Harvardo Ko
legija buvo intelektuališka 
tvirtinę pastatytojams Massa
chusetts Bible Commonwealth. 
Tarpe jos prezidentų buvo 
garsus puritonų kunigai, kaip 
Rev. Increase Mather, ir kiti,' 
ir jų tikėjimiškos kovos įvai
rino Harvardo veikimus. Bet 
net ir tose dienose Harvardas 
įvertino europietiška mokslą 
—kolegija pakvietė garsų če
ką filozofą ir mokslininką, 
Amos Comenius (Komensky), 
kuris tomis dienomis buvo iš
varytas iš savo šalies ir gyve
no Europoje. Bet būdamas 
blogos sveikatos Comenius ne
galėjo atvykti į Ameriką.

Šimtas metų vėliau kolegija 
tapo universitetu, su atskiro
mis medikališkomis teisių ir 
teologijos mokyklomis. 1847 
m. Louis Agassiz, garsus švei
carų natūralistas, įsteigė uni
versiteto muzėjų. 1869 m. 
Charles William Eliot, tada tik 
39 metų amžiaus, tapo prezi
dentu Harvardo ir jis laikė tą 
vietą per keturiasdešimts me
tų. Po jo prezidentyste Har
vardas pripažintas kaipo pa
saulio garsiausia mokslo įstai
ga.

Pirmą klesą rugpjūčio mėn. 
1642 m. užbaigė t i k devyni 
vaikinai. Bet iki šiam laikui 
net 65,000 Harvarde baigė 
mokslus, ir jų tarpe randame 
garsiausių vyrų. Net septyni 
užbaigę šitą kolegiją vaikinai 
buvo • pasirašytojai po Nepri-; 
klausomybės Aps k e 1 b i m u. 
Penki Harvardo sūnus, John 
Adams, John Quincy Adams, 
Rutherford B. Hayes, Theo
dore Roosevelt, ir Franklin D. 
Roosevelt tapo Su v. Valstijų 
prezidentais. Tarpe kitų žy-Į 
mių amerikiečių, kurie lavi-i 
nosi Harvardo universitete, 
buvo filozofai Ralph Waldo 
Emerson, William James iri 
George Santayana, rašytojai; 
Artemas Ward, Oliver Wen-Į 
del Holmes, Henry David' 
Thoreau ir James Russell 
Lowell; istorikai Francis Park- 
man ir John Fiske; poetas Ed
ward Arlington Robinson ir 
labai daug vyrų, kurie žymiai 
pagarsėjo .įvairiose dirvose. ■

Šiandien Harvardo universi
tetas turi dailės ir gamtos mo-
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kyklas, inžinierystės, teisių, 
medicinos, dentisterijos, archi
tektūros, teologijos, viešos 
sveikatos, ir biznio mokyklas. 
Turi įvairias laboratorijas i-r 
astronomiškas ir meteorolo- 
giškas observatorijas, botaniš- 
ką sodą, “Harvardo miškus,“ 
ir kelis muzėjus.

Fakultetas susideda iš 
1,750 asmenų, o studentų 
suvirš 7,700.

Šimtai universitetų per

net 
yra

kevičius, Pašalinė; Martinas 
Obermeyer 20c, A. Makreckas 
15c.

Aukas ir aukavusių vardus 
man perdavė d. A. Kazakevi
čius pasiųsti į vietą, kur pri
klauso. Vardu jojo, tariu au
kavusiems širdingą ačių.

J. Ramanauskas.

Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

S vet., 
Ford, 
Vice-

Kom.
Yorko

Warwood-Wheeling, 
W. Va.

Mainierių Kovos su Whee
ling Coal Kompanija

Kompanija sudėjo į kasyk
las mašinas (konvejerius), ku- 

Mainie- 
‘tulšis” 
išvežė 

tulšis.“ 
mai- 

vę garsųjį Nobel Prize—Ar- I10S) padarė susirinkimą ir nu- 
thur H. Compton ir Kari tarė streikuot, kad visus atgal 
Landsteiner iš Suv. Valstijų, padėtų į darbą. 
Edgar D. Adrian ir Sir Frede
rick G. Hopkins iš Anglijos, United Mine Workers unijos, 
Friedrich Bergius, Hans., Fi- lokalo No. 6232, taip pat prie 
scher, Werner Heisenberg,'e distr. Bet distrikto ponai 
Hans Spemann ir Otto War-'nekooperuoja su lokalu. Tai 
burg iš Vokietijos, August mainieriams niekas neliko da- 
Kragh ir Niels Bohr iš Dani-'ryti, kaip išeiti į streiką. Ri
jos, ir T. Swedberg iš Švedi-'taip ir negalima priversti 
jos. Tarpe kitų mokslininkų,’kompanija išpildyti mainierių 
kurie bus pagerbti, yra net 14 reikalavimų.
iš Suv. Valstijų, dvylika iš | Ant rytojaus mainieriai lai- 
Anglijos, dešimts iš Vokieti-,kė specialį susirinkimą. Iš di- 
jos, šeši iš Francijos, penki strikto nepribuvo nei vienas 
iš Šveicarijos, trys iš Italijos, 'viršininkas. Susirinkimas ap- 
du iš Japonijos, Danijos, Ško- laikė net dvi telegramas— 
tijos ir Švedijos, vienas iš Ho- vieną nuo John L. Lewiso, U. 
landijos, Argentinos, Norvegi-;M. W. prezidento. Lewisas lie
jos, Kanados, Čekoslovakijos, pė lokalo prezidentui 
Austrijos, Chinijos ir Austra
lijos. FLIS.

“L.” Red. Pastaba. — šiuo 
tarpu į Harvardą pakliūti dar
bininkų vaikams neįmanoma. 
Juo gali naudotis tik turčiai 
arba pasiturinti buržuazija.

visą
pasaulį siųs delegatus daly-*riais lioduoja anglį, 
vauti šitose sukaktuvėse. Gar-'riams liepė išsinešti 
b.ės laipsniai bus teikiami net laukan ir kompanija 
66 pasaulio garsiems moksli-’apie 200 mainierių 
ninkams, iš jų net 12 jau ga-^Bet mainieriai, išėję iš

Čia mainieriai priklauso prie

-------„ __ p ir negalima priversti 
Tarpe kitų mokslininkų,’kompanija išpildyti mainierių

Skaitytojų Balsai
MINERSVILLE, Pa.—Sma

gu pranešti nors trumpą žinu
tę, kuri apeina visuomenės 
reikalus.

Pereitą sekmadienį nuvy
kau ant trumpo laiko pažiūrė
ti pikniko, kuris buvo sureng
tas A.P.L.A. 48 kuopos. Trum
pą laiką pabuvus ir jau ren
giantis apleisti, užsikalbino d. 
M. Martynaitis ir paklausė, ar 
aš negalėčiau jam pasiųsti 
“Laisvės“ prenumeratą, kuri 
jau pasibaigė ? Aš atsakiau, 
“taip, su mielu noru tai pada
rysiu del draugo.“ Atskaitęs 
$5.50 “Laisvei“, jis sako, “dar 
.aš noriu ir aukų pridėti del 
bėgančių svarbiausių reikalų 
nors tiek, kiek dabar išsiten
ku.“ Atskaitė $3.00 ir taip pa
skirstė: Ispanijos darbininkų 
dabartinei revoliucinei kovai 
prieš žiaurųjį fašizmą $1.00, 
del d. E. Browderio radio pre
zidentiniuose rinkimuose $1, 
ir Lietuvos» politiniam kali
niam gelbėt $1.

j Kaip man smagu pasidarė,; 
kad susitinki tokį draugiškai 
žmogų,’ kuriam nereikia nei 
aiškinti, nė įkalbinėt reikalin-'

sugrą
žinti kuogreičiausia visus mai- 
nierius į darbą. Panaši tele
grama gauta ir nuo distrikto 
viršininkų. Bet kaip lokalo 
prezidentas gali grąžinti visus 
atgal į darbą, kuomet kompa
nija beveik pusės mainierių 
“tulšis“ išvežė laukan ir jiems 
darbo jau nėra, o kitiems pri
sakyta išsinešti “tulšis“ lau
kan ttida,’kada išims pakirstą 
anglį? Tai matote, kaip Lewis 
užstoja mainierius.

Bet mainieriai nutarė ne
pasiduoti. Pas juos ūpas geras 
ir visi kaip vienas stovi kovos 
lauke.

Warwood Mainierys.

DEMOKRATAS” ] 
PERŠA FAŠISTĄ 

LANDONĄ

DETROIT, Mich. — Deši
niųjų demokratų, neva “jef- 
fersoniečių,” šuva žiavime 
Ely, buvęs Mass., guberna
torius, reikalauja remti į 
prezidentus Landoną, fašis
tą. republikonų kandidatą. 
Grupė demokratų vadų iš 
pietinių valstijų, būdami 
priešingi Rooseveltui, ta- 
čiaus, priešinasi ir Lando- 
nui.

ROCHESTER, N. Y.
Vietinė Komunistų Partija ruošia

si prie masinio mitingo įvykstančio 
30 d. rugj. (Aug.), Convention 
kuriame kalbos drg. J. W. 
Kom. Partijos kandidatas į 
Prezidento urėdą.

Rugsėjo 5 d., Robert Minor, 
Partijos kandidatas į New
valst. gubernatoriaus urėdą, kalbės 
laike pietų suruoštų jo garbei. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Rugsėjo 6-tą 
d. jis kalbės Darbininkų Susivieniji
mo masiniam piknike, Monroe pa
viete. Piknikas įvyks ETnerson ir 
Glide St. Tikimės, kad Norman Tho
mas ir David Lasser kalbės šiame 
piknike.

Pirmyn Choro sekančios pamokos 
Įvyks trečiadienį, 12 d. rugpjūčio, 
Sabenko Svetainėje. Tad visi choris
tai turi dalyvauti, nes bus prisi
rengimas prie dainavimo “Laisvės” 
piknike, kuris įvyks 16 d. rugpj., 
Union, N. J.

Busas yra 
k i me gauti 
žiuoti kartu 
būtų smagi
rie norėtų važiuoti, gali 
truoti pas choro komitetą, F. Klas- 
ton ir P. Beeis.

9paimtas, tik pasidarbuo- 
užtenkamai žmoniją va
šu mumis, idant kelionė 
ir pigi. Pašaliniai, ku- 

užsiregis-

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 Clevclande. 
Taip pat bus ir daugiau svarbių da
lykų, kurie reikės apsvarstyti.

W. Zėlin.
(189-190)

chešterTpa.
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. Lipčiųi Nepraleiskite šios pro
gos, nes kurie nevažiuos vėliaus gai
lėsis.

P. š.
(189-190)

MEDUS
“Laisvė“ gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę“ ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y,
Telefonas Beachview 2-3103

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi ’ lietuvjška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., j ’ DETROIT, MICH.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą. 

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 

Tjravorų 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. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
' (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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* Puslapis Šeštas, LAISVENEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš “Daily Worker” 

Pikniko
Rūpinasi Darbo Partija Darbo Sportininkų Iškilmės

Antradienis, Rugp. 11, 1936

“Daily Workerio,” Komu
nistų Partijos organo metinis 
piknikas įvyko 8 rugpjūčio, 
Ulmer Parke, antroj pusėj 
gatvės nuo to, kur rengia 
“Laisvė“ savo piknikus. Pub
likos buvo apie dešimt tūks
tančių. Tos publikos didžiumą 
sudarė šimtaprocentiniai ame
rikonai, čion gimę jaunuoliai.

Piknike buvo visokių žais
lų : bėgimų, bolės mėtymas ir 
šokimas per kartį (augštai iš
keltą pagalį).

Daug draugų darbavosi rin
kimų kampanijai: rinko pini
gus į dėžutes ir pardavinėjo 
tikietus.

Abelnai, piknike atmosfera 
buvo gera. Buvimas daug jau
nimo daro parengimus gyvais 
“Daily Workerio” piknike 
žaidė ir linksminos negrai ii 
balti sykiu, be jokios diskrimi
nacijos? Negrų orkestrą, susi
dedanti iš 7 asmenų, labai 
gražiai grajino.

Lietuvių nedaug buvo, tu
rėjo būti daugiau. Galima pa
teisinti tik tuos, kurie subatoj 
dirbo. Beje, sutikau lietuvį, 
kuris sakėsi nepažįstąs, norįs 
pamatyti “Daily Workerio” 
redaktorių. Kuomet paro
džiau, sako: “Tas komunistų 
laikraščio redaktorius atrodo 
paprastas žmogus, sunku at
skirti.” G. K.

Darbo Partijos judėjimas 
pasiekė West Side. Ten įvyko 
prisirengimo mitingas, kuria
me dalyvavo žymūs demokra
tų, liberalų ir darbo žmonės. 
Darbininkų ir liberalų organi
zacijos šaukia Farmerių-Dar- 
bo Partijos reikalais konferen
ciją 20-tą šio mėnesio.

šeštadienį ir sekmadienį, 15 
ir 16 rugpjūčio, Randall’s Is
land, įvyks šaunios darbo at
letų rungtynės, užvadintos 
World Labor Athletic Carni
val, kur dalyvaus žymios atle
tu spėkos. Tarp dovanų laimė
tojams bus ir gubernatoriaus 
Lehmano dovanota trofėja.

New Yorke Gyvena 703 
Multi-Milionieriai

Pastatys Kritusiem Darbo 
Karžygiam Paminklą

Tarptautin. Darbininkų Ap
sigynimo N. Y. Valstijos Piję). 

? Komitetas praneša, kad 22 
rugpjūčio bus pastatytas pa
minklas ant dviejų darbo kar
žygių, Steve Katovis ir Gon
zalo Gonzales kapo. Pamink
lo atidengimas įvyks tuojau 
po Taikos Parado. Jų dviejų 
kapas tebebuvo nepažymėtas, 
tik didžiosiomis darbo žmonių 
šventėmis TDA nunešdavo 
vainikų.

Steve Katovis tapo policijos 
nušautas 1930 m. maisto dar
bininkų streike. Jo laidotuvės 
buvo didžiausios New Yorke. 

* Gonzales tapo užmuštas pro
testo demonstracijoj prieš nu
žudymą Alfred Levy, 
abu palaidoti vienam 
Alyvų kalno kapinėse.

Jiedu 
kape,

Jauni Paslai Sumaniai 
Veda Streiką

Kailiasiuvių šapų paslai 
(floor boys) yra pasibriežę 
žūt-būt laimėti streiką. Jie 
trumpu laiku laimėjo pakėli
mą algos desėtkuose šapų, vie
tomis net iki 50 ir 100 nuo
šimčių ir subudavojo uniją. 
Bosai pajuto pavojų. Fesh- 
back ir Ackerman, 333 7th 
Avė., kuri yra ne tik didžiau
sia firma, bet, kaip vaikinai 
sako, duoda aršiausias sąly
gas, irgi buvo pasirašius su
tartį, bet paskiau nepildė. 
Prieš ją vedamas masinis pi- 
kietas. Jauni streikieriai pra
šo visų paramos.

Paslų unija ne tik kad veda 
pavyzdingą kovą prieš tą fir
mą, bet kas šeštadienį pasiun
čia skrajoklių būrius po visas 
unijos užkovotas šapas, pati
krinti, ar neverčiama darbi
ninkai dirbt viršlaikius ir ar 
laikomasi sutartų sąlygų.

Somervell Paskyrė Padėjėją
Naujas WPA administrato- 

torius Somervell pasiskyrė 
vo specialiu padėjėju E. ... 
Levy. Jo pareiga būsianti su
derinti darbo, finansų ir vy
riausios raštinės veiklą.

sa-

"warn tr

Gražiai Pasirodė LDS 
Pirma Kuopa!

i Komunistų Draugiška 
i Pramoga Pavyko

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1 kp. susirinkimas 
vyko 6 d. rugpjūčio. Oras pa
sitaikė labai blogas — lijo, bet 
narių buvo stebėtinai daug, 
palyginus su kitais susirinki
mais. Tai labai pagirtinas ap
sireiškimas.

Bet visgi dar daug randasi 
:r tokių narių, kurie užsimo
kėję duokles apleidžia susi
rinkimus, praleisdami vakarą 
be naudos.

Protokolas, finansų rašti
ninko ir komisijų raportai 
vienbalsiai priimti.

Skaitytas laiškas nuo Ko
munistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Lietuvių Komi
teto. Laiškas priimtas, iš iždo 
paaukota 5 d o 1 e r i ai ir 
priimta prisiųstos 3 kuponų 
knygutės rinkimų naudai. Vi
sas pasiėmė gabūs draugai, 
be abejonės bus išparduotos ir 
tuomi per 1-mą kuopą bus su
kelta virš 15 dolerių Kompar
tijai. Tai labai gražus darbas.

Skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo Centro Valdybos, reikale 
išrinkimo Seimo delegatų, vie
toje susispendavusių. Nutarta 
darinkti vieną, kuriuo ir tapo 
vienbalsiai išrinktas d. Ware- 
sonas.

Laiškas nuo Proletarų Me
no Sąjungos, raginantis užsi
mokėti narinę duoklę 5 dole
rius. Čion pirmininkas paaiš
kino, jog su finansų raštininku 
peržiūrėję knygas, suradę, kad 
LDS. 1 k p. yra aukavusi P.M. 
S. 5 dolerius 2 metai atgal, 
bet niekur nesurado, kad 1- 
ma kp. būtų jos narė. Laiškas 
priimtas ir po trumpų diskusi
jų nutarta prisidėti su 5 dole
rių metine duokle.

Nuo ligonės R. B. skaitytas 
laiškas, kad kuopa rekomen
duotų Centrui išmokėti jai da
lį pašalpos. Laiškas priimtas 
ir prašymas išpildytas.

Šiame susirinkime naujų na
rių negauta. Tai blogai, reikė
tų, visgi nesudėti rankų, nors 
vajus ir pasibaigė. Juk kuopa 
neima savo dalies įstojimo, o 
tik 1 dolerį daktaro lėšų, tai
gi įstojimas nėra taip jau 
brangus ir galima naujų narių 
gauti, jei tik draugai padirbė
tų. O jei jau suaugusių sun
ku gauti, tai taip jau svarbu 
ir nesunku 
daugiausia, 
romą ?

Persikėlė
iš 40 kp. dd. Nečinskas ir Ber
notas, iš 112 kp., Chicagos, 
draugai Post’ai. Vienbalsiai 
tapo priimti. Visgi pasirodo, 
jei naujų negaunama, tai iš 
kitur draugai ateina ir augina 
1-mą kuopą. Dabar su vaikais 
kuopoje randasi 216 narių.

Pabaigoj susirinkimo drau
gė S. Sasna atsišaukė j kuopą, 
kviesdama prisidėti prie Tai
kos Parado, kuris įvyks 22 d. 
rugpjūčio, New Yorke. Ka
dangi ALDLD. moterų 81 kp. 
tuomi rūpinasi tarpe lietuvių, 
tai LDS. 1 kp. užgyrė jų dar
bą ir nariai pasižadėjo daly
vauti Parade.

Kas bus su Seimo tikietu- 
kais-serijomis, tai sunku pasa
kyti, gal valdybai prisieis eiti 
po stubas jieškoti-iškolektuoti. 
Tai vienas iš brooklyniečių 
blogiausių papročių. Ar tai

Sekmadienį įvykęs lietuvių 
komunistų draugiškas išvažia
vimas buvo skaitlingas ir 
smagus. Viskas ko trūko, tai 
programos,. ypatingai bėga
mais klausimais daugelis bū
tų norėję iš komunistų išgirs
ti. Bet tam nesant .galimybių, 
teko tenkintis neformaliais 
pasikalbėjimais tarp draugų- 
draugių. Komunistai dėkingi 
visiems atvykusioms su jais 
pasilinksminti. Piknikų vieta 
parke žymiai pagerinta. Pada
ryta daug naujų stalų ir suo
lų. Aplink daug gražių vietų 
laisvam pasivaikščiojimui. Su
sirinkusieji smagiai praleido 
dieną.
čia pat buvo ir katalikų pik

nikas. Kai kurie iš komunistų 
pikniko nuvyko pas juos ir tū
li iš katalikų pikniko buvo at
vykę pabūti, pasikalbėti su 
komunistais. Dabar katalikai 
gerai atsiliepia apie komunis
tus, kaipo gerus kovotojus 
streikuose už didesnes’ algas 
bei šalpos biuruose už pašal
pą, taipgi prieš reakciją ir ka-

New Yorko miestas yra liz
das milionierių. WPA. Fede- 
ralis Rašytojų Projektas, rink
damas statistiką miesto infor
macijų knygai, pateikė skaičių 
pinigingų žmonių. Visame di
džiajame New Yorke jų esa
ma 138,591. ’ Iš to skaičiaus 
27,994 asmenų turtas apskai
čiuojama $50,000 ar daugiau 
ir 13,997 turi milioną ar dau
giau vertės turto.

Turtingų pačių jieškotojams 
žinotina, kad New Yorke yr? 
1,116 turtingų našlių. Taip 
pat gali būt įdomu, kad 2,46C 
vyrai, kurių pinigėliai sukina- 
si aplink milioninę skaitlinę, 
gyvena tarp 46th—96th ir 5th 
ir Park Avenues, New Yorke.

Queens skaitoma turtingiau
sia miesto dalimi, kadangi 
čion rasta 4,494 gyventojai su 
$50,000 ar daugiau turto. 
Brooklynas, skaitlingiausias 
gyventojais, turi 4,344 gyven
tojus su $100,000 ar daugiau 
turto.

Visame New Yorko mieste 
yra 703 milti-milionieriai, ku
rių turtas jau skaitomas ne po 
viena miliona. v v

Iškėlė 5 Melų Drausmę
Virėjų ir Padavėjų Unijos 

Lokalas 325 trečiadienį pas
kelbė streiką prieš Dubrow’s 
Kavinę, Eastern Parkway ir 
Utica Ave., Brooklyne.

Iš pirmos dienos lokalas 
susidūrė su kova prieš penkių 
metų senumo drausmę, kuri 
buvo išduota prieš kitą lokalą, 
vedusį streiką 1931 metais. 
Kad suteikti amžiną apsaugą 
nuo streikų, teisėjas tuomet 
išdavęs drausmę prieš visas 
unijas, buvusias ir būsiančias. 
Drausmė naudojama ii 
šį streiką.

prieš ■ ?

56th

vaikų gauti kuo-
Kodel tas nėra da-

iš kitur 4 nariai

Prie Borden Ave. ir 
Drive, Maspethe, susidūrė au
tomobilis su gatvekariu. Kėra- 
votojas pavojingai sužeistas, o 
3 keleiviai tik sukrėsti.

SUSIRINKIMAI
LDS. 13-tos Kuopos Nariams.

LDS. 13-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, 13 d. rugpjūčio 
(August), Kyburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakaro.

Visi nariai kviečiami susi
rinkt. Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
(RidgewoOd)

ALDLD 55 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, 12 d. rugp., 
3 v. v., šapalo-Vaiginio svetainėje, 
147 Thames St. Prašome visų narių 
dalyvauti.

Valdyba.
(187-188)

Vagilius Fred Boelson, 
ris apvogė Long Islando 
ventojus ant $100,000, 
nubaustas nuo 15 iki 35 
kalėjimo.

ku- 
gy- 

tapo 
metų

Vertė Gyvent Kompanijos 
Apartmentuose

m__________________________________________________________ __ _____ .______________________

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
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.

Puiki Vieta Vakacijom

Abiejų piknikų dalyviuose, 
kaip komunistų, taip katalikų, 
didelis susidomėjimas pasau
line padėtimi iš atžvilgio į 
gręsiantį karą. Visuose dide
lis susirūpinimas ir troškimas 
nustumti karą tolyn. Dėlto 
kaip vieni, taip kiti rengiasi 
dalyvauti Amerikos Prieškari- 
nės-Priešfašistinės Lygos Tai
kos Parade, kuris įvyks šeš
tadienį, 22 d. šio mėnesio, 
New Yorke. Rep.

Lankėsi Drg. J. Valeskis
Šiomis dienomis New Yor

ke lankėsi d. J. Valeskis, sa
vo biznio reikalais, iš Port
land, Ore. Užėjęs į “Laisvę”, 
jis paaukojo dešimtinę: pen
kis dolerius Agitacijos Fondui 
ir penkinę “Laisvei” (pasiėmė 
certifikatą).

Drg, Valeskis buvo Montre- 
aly, Kanadoj, ir dalyvavo Ka
nados Lietuvių Kongrese. Pas
kui buvo Bostone. Iš New 
Yorko išvyks antradienį, 
žiuos į Philadelphią, 
burghą ir kitus miestus 
liui į Portlandą.

Byloje tarp išvarytų keturių 
unijistų darbininkų ir S. Lei
bowitz & Sons, 75 Leonard 
St., N. Y., iškilo aikštėn fak
tas, kad minėta kompanija 
vertė savo darbininkus gyven
ti tos kompanijos apartmen
tuose, žemutinėj East Side.

Minėta firma pereito bal. 
mėnesį pravarė 4 darbininkus 
už unijinę veiklą, kad jie ban
dė suorganizuot 125 tos fir
mos ofiso darbininkus. Nuo to 
laiko knygvedžių unija pikie- 
tuoja firmą ir krautuves, kur 
parduodama tos firmos gami
niai. Firma yra trečia di
džiausia marškinių gamintoja 
šalyje.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA white cromium coo- 

leris, trijų kranų, dubeltavas. 
Taip pat Steam table, coffee stand, 
baro lenta, trys baro sinkos. Viskas 
parsiduoda už pigią prekę. Galite 
pirkti kavalkais arba sykiu.

Kreipkitės po num. 148 Grattan 
St., cor. Varick Ave.. Brooklyn, N. Y. 
Tel. Pulaski 5-9826. Savininkas 
John Jurevich (Beer Garden). Taip
gi kas turi parduoti stalų ir krėslų, 
apie 8 stalus su krėslais, vienokis 
setas turi būt, duokite man žinoti 
po num. 148 Grattan St.

(187-189)

PARSIDUODA baro įtaisos, taipgi 
krėslai ir stalai. Viską galima nu- 
pirkt pigiai. Kreipkitės j 223 Kent 
Ave., corner North 1st Street, Brook
lyn, N. Y.

(187-192)

Pitts- 
pake-

darbi-Al. Krunocky, WPA 
ninkas, rado East River mai
šeli su auksinėmis dvidešimt 
dolerinėmis. Kai kurie jo 
draugai nusinešę kiek radinio, 
o pas jį likę $1,060, kuriuos 
jis atidavė policijai.

savų parengimų, ar kitų tikie- 
tų nepriduos laiku, nors ką tu 
darysi. Tam turėtų būti galas, 
—draugės ir draugai. Grąžin
kite seimo serijas šiandien fi
nansų raštininkui, šiuo antra
šu : J. Grubis, 64 Ten Eyck 
St., nuo 6:30 iki vėlai vaka
rais, arba protokolų rašt. J. L. 
Kavaliauskaitei, “Laisvės” ofi
se; o jei kam parankiau, tai 
grąžinkite kuopos pirminin
kui : J. Gaitis, 37 Moore St., 
vienais laiptais po kairei. Visi 
minėti gyvena Brooklyne.

Nelaukite ilgiau, nes galite 
padaryti daug nesmagumo.

Specialis korespondentas,
J. Seeger.

Šiandien Lietuvių Mitingas 
Aptarimui Taikos Parado
Antradienį, 11 rugpjūčio, 8 

vai. vakaro, “Laisves” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne, įvyks lietuvių susirinki
mas galutinam prisirengimui 
Taikos Paradui. Svarbu, kad 
kiekviena draugija bei kuopa 
būtų atstovauta šiame susirin
kime. Kviečiami ir nieko neat
stovaujanti asmenys, kuriem 
rūpi taikos palaikymas.

Taikos Parado Komisija.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuviij, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau > 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir«|f|l 
padidinu tokio »»<> J 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. «M|

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

“Palaidojo” Dokumentą
J. Charles Laue gavo pra

nešimą, kad jis šią savaitę bus 
išmestas iš savo namelio pa
vyzdinėj kolonijoj Sunnyside. 
Ten jau daug buvo evikcijų ir 
didelių kovų. Gavus tokį įsa
kymą, jis, su pagelba kovingų 
susiedų, sekmadienį pagamino 
juodą grabą, įdėjo savasties 
dokumentą (deed) ir ant gra
bo užrašė: ‘‘Užmuštas pinigų 
skolintojų 6-tu nuošimčiu.”

žinoma, tai ne viskas. Pri
buvę šerifai turės pusėtinai bė
dos, kol išvys iš namo skait
lingus “laidotuvių” dalyvius, 
kurių susirinko keli šimtai, pa
siryžę budėti, kol pribus šeri
fai.

Edward Logan, 19 metų, 
196 Cranberry St., Brooklyn, 
prigėrė Rockaway pajūryje.

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

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.

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE”

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

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

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




