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Ką Darote?
“Apie Musų Patriotizmą.” 
Kanados Kongresas.
Jų Kailis Vienodas

Visur. •
Rašo A. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Į

Svarbiausias šių prezidenti
nių rinkimų dokumentas yra 
Amerikos Komunistų Partijos 
rinkimų platforma. Ji jau iš
versta lietuvių kalbon ir išleis
ta brošiūraites formoje. Kaina 
brošiūraites tiktai 2 centai.

Ką darote, draugai, kad ši 
revoliucinės partijos platforma 
pasiektų Amerikos lietuvių ma
ses? Ar jau gavote ir ar jau 
platinate?

Reikėtų pasidarbuoti, kad vi
sos lietuviškos darbininkiškos 
organizacijos iš savo iždų pa
imtų dolerį kitą, nusipirktų bro
šiūros ir išdalintų savo nariams 
bei pašaliečiams savo parengi
muose. Būtų labai gražus ir 
naudingas darbas. Apie tai, 
draugai, pamislykite.
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Francijos Banko Mažiausias 
Šėrininkas Turi Lygų 
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KUN. COUGHLINO SEBRAS IŠSTOJA PRIEŠ 
DARBININKU INDUSTRINES UNIJAS

Romos, Nazių Lėktuvai T a i 
Svarbiausi įrankiai Prieš 
Ispanijos Liaudies Frontą

ISPANIJOS FAŠISTAI GAUNA LĖKTUVŲ 
IR IŠ ANGLU KAPITALISTU

šių metų trečiam “šviesos” 
numeryje tilps labai svarbus ir 
labai įdomus draugo Angariečio 
straipsnis “Apie Mūsų Patrio
tizmą.” “šviesos” trečias nu
meris išeis rugsėjo mėnesį. Ją 
leidžia Literatūros Draugija ir 
jos nariai tą žurnalą gauna vel
tui.

Tačiau, man atrodo, reikėtų 
Literatūros Draugijos kuopoms 
stengtis “šviesos” paskleisti 
šiaip lietuviuose. Iki šiol, kiek 
žinau, tuo klausimu visai nesi
rūpinta. . .

Gražiai ir sėkmingai praėjo ir 
Kanados Lietuvių Kongresas. 
Buvo atstovingas ir entuziastiš
kas. Kongresas pasmerkė Sme
tonos diktatūrą Lietuvoje ir pa
sisakė už pastovų Kanados lietu
vių bendradarbiavimą teikime 
Lietuvos žmonėms paramos ir 
varyme abelno priešfašistinio 
darbo Kanadoje.

Mūsų draugai kanadiečiai yra 
jauni, bet energingi kovotojai. 
Jie ištroškusiai lavinas politi
nio supratimo; Po kongreso 
Montreale jie laikė lavinimos 
pamokas, kurioms vadovavo 
mūsiškis draugas šolomskas. Iš 
tos mokyklos jis parsivežė la
bai gražių įspūdžių. Sako, kad 
mokyklą lankė labai didelė gru
pė Montrealio lietuvių. Jie iš
troškę plataus žinojimo ir ne
praleidžia mažiausios progos jo 
pasiekimui.

PARYŽIUS. — Francijos 
Banko dalininkų suvažiavi
muose pirmiau tegalėdavo 
dalyvaut tiktai 200 stam
biausių šėrininkų. Kiekvie
nas jų turėjo po daug bal
sų, sulig savo šėrų skai
čiaus.

Dabar, pagal Liaudies 
Fronto valdžios pravesta 
įstatymą, kiekvienas šėri
ninkas teturi tik po 
balsą, ir visi 40,000 
dalininkų turi lygią 
dalyvauti šėrininkų
žiavimuose ir spręsti jo rei
kalus.

vieną 
banko

suva-

Ispanijos Premjeras 
Parodo Vyriausybės 

ir Komunistų Tikslus

COUGHLIN BIJO, KAD ROOSEVELTAS NEBŪTŲ 
IŠRINKTAS; JIS PRITARIA LANDŪNUI

CLEVELAND, Ohio. — 
Fašistinio kunigo Coughlino 
‘Socialio Teisingumo Sąjun
gos” suvažiavime senato
rius R. Holt iš West Virgi
nijos išdėstė 16 punktų tos 
organizacijos tikslų; smer
kė prezidentą Rooseveltą, 
būk šis perdaug eikvojus pi
nigų bedarbiams WPA vie
šuose darbuose, ir užsipuo
lė industrinių unijų organi
zavimo vadą John L. Lewi- 
są. Holt išrado, būk 
tuom “skriaudžias”
ninkus, siekdamas, girdi, 
savo politinių tikslų. Nors 
Holt’as stačiai neįvardijo 
Lewiso, bet kiekvienas su
prato, kad jis smerkia Le- 
wisą už bandymą suorgani- 
zuot
darbininkus 
unijas.

Pats kun. Coughlin jau 
senai viešai 
kaip “Union” Partijos kan
didatą į Jungtinių Valstijų

Lewis 
darbi-

Kas mano, kad ekonominiai 
reikalai atskiriami nuo politi
nių reikalų, tas arba save ap
gaudinėja, arba blofina. Pa
žiūrėkite, kas dabar dedasi Am
erikos Darbo Federacijoj. Fe
deracijos Taryba išėjo prieš 
Komitetą Industrinei Organiza
cijai. Spenduoja iš Federacijos 
dešimt didžiulių unijų, kurios 
šį komitetą sudaro. Greenas jau 
viešai pasmerkė šio Komiteto 
pastangas suorganizuoti plieno, 
automobilių ir gurno darbinin
kus.

Vienas iš Greeno kolegų yra 
tūlas Hutcheson, prezidentas 
dailydžių unijos. Hutcheson 
viena ranka kovoja prieš pro
gresą ir industrinį unijizmą Fe
deracijoj, o kita ranka palaiko 
republikonų partijos kandidatą 
Landoną, Hearstą su visa jo Li
berty Lyga. Tai tikrai fašis- 
tuojąntis elementas. Varde tos 
didelės dailydžių unijos šis su
tvėrimas padeda pačioms reak- 
cioniškiausioms spėkoms Ame
rikoje.

Fašistai Išskerdė 1,000 
Ispanijos Respublikiečiu
1■ T-'r<»į>4y

LISBON, Portugalija. — 
Laikraščio /;*Diario Noti- 
cias” korespondentas rugp. 
14 d. pranešė, jog kai Ispa
nijos fašistai užėmė mieste
lį Almendralejo, Badajoz 
provincijoj, tai sugaudė ir 
išžudė 1,000 respublikos gy
nėjų, tarp jų ir šimtą mote
rų.

COLOGNE. — Hitlerinin
kų dienraštis “Koelnische 
Zeitung” rugp. 14 d. iš
spausdino savo nazio repor
terio pasikalbėjimą su Ispa
nijos ministeriu pirmininku 
J. G. Pereira. Reporteris, 
suprantama, provokatoriš- 
kais sumetimais, užklausė:

‘Ką tamsta manai apie už
sieninių tėmytojų pareiški
mus, kad Ispanijoj greitai 
ateina proletariato diktatū
ra?”

Į tai Pereira atsakė: 
“Valdžia, kurią aš atstovau
ju, yra kairiųjų respublikie- 
čių. Joj nėra nei vieno so
cialisto.

“Socialistų ir Komunistų 
Partijos remia šią valdžią. 
Komunistų Partija kartoti
nai pabrėžė, kad jinai netu
ri intencijos išnaudoti da
bartinę padėtį saviems ga
lutiniem tikslam pasiekti. 
Komunistų Partija drūčiai 
laikosi Liaudies Fronto pro
gramos. O ši programa nie
ko nesako apie proletariato 
diktatūrą.

“Nei vienai minutei mes 
neabejojame, kad laimėsi
me kovą (prieš fašistus), 
kadangi mes turime įvalias 
jėgų. Visos prieplaukos, ap
art Corunnos ir Cadizo, yra 
mūsų rankose, o valdžios 
karo laivynas sergėja Gib
raltaro perlajos vandenis.” 
LIEPIA-M A IN I E RIAM

AUKOT TO DOLERĮ 
ROOSEVELTUI

WASHINGTON. — Tarp
tautinė Pildančioji. Taryba 
Jungtinės Mainierių Unijos 
atsišaukė,, kad 500,000 jo
sios narių kiekvienas auko
tų bent po dolerį į fondą 
Roose veltui vėl išrinkt pre
zidentu. Pagamino ir sa
gutes, reiškiančias, kad 
mainieriai remią RooseveL 
tą. Tos sagutės išsiuntinė
tos visiem unijos lokalam, 
kad nariai patys jas pirktų 
ir kitiems pardavinėtų nau
dai Roosevelto rinkimų va
jaus.

SEVILLE. — Ispanų res
publikos lėktuvai sėkmingai 
kovoja net su Hitlerio-na- 
ziu orlaiviais Granados sri- 
tyj.

dar neorganizuotus 
į industrines

užgyrė Lemkę

prezidentus; bet dabartinia
me suvažiavime jis dar dvi
veidžiai! j a, būkį spatys dele
gatai galėsią pasirinkt, ku
rios partijos kandidatą 
remt. Coughlin bažijosi, 
kad labai mylįs šios šalies 
konstituciją k^ip kad ji 
šiandien yra. Išeina, kad 
nereikią ją taisyt taip, idant 
iš šalies Augščiausio Teis
mo būtų atimta sauvališka 
galia naikinti bent kiek nau
dingus darbo žmonėms įsta
tymus.

Savo kalboj Coughlin taip
gi reikalavo, 
nesikištų į 
biznį.

Kuomet 
reporteris 
Coughliną: 
zidentinius 
ghlinas atsakė: “Aš bijau, 
kad Rooseveltas turi kur 
kas daugiau progos negu 
Landonas” (fašistinis repub
likonų kandidatas).

S E V I LLE. — Ispanijos 
fašistų galva Franco džiau
giasi, kad “jo” lėktuvais ga
lima esą perkelti fašistinius 
karius į tokias vietas, kur 
ant žemės jiem užkerta ke
lią respublikos gynėjai. Jis 
didžiuojasi “savo” orlaiviais 
kaip begaliniai svarbiais 
įrankiais prieš Liaudies 
Frontą. Bet tuos “jo” or
laivius pristatė naziai ir 
Mussolinis, kurie taipgi da
vė generolui Franco vokie
čius ir italus armijos lakū
nus.

TRYS FAŠISTAM SIUNČIAMI ANGLŲ ORLAIVIAI 
NUKRITO FRANCIJOJ; J KETVIRTAS NULĖKĖ

kad valdžia 
privačių bankų

vieno laikraščio 
užklausė kun. 
kas laimės pre- 
rinkimus, Cou-

Hitlerio-Romos Lakūnai 
Sužeidė Ispanijos Res

publikos Karo Laivą

Ispanų Fašistam Dik
tuoja Hitler ir Roma
SEVILLE, Ispanija. — 

Fašistų vadai rugp. 14 d. 
šnekėjo, kad kairiųjų res- 
publikiečių valdžia turėsian
ti “besąlyginiai, visiškai pa
siduot”; tik tada fašistai ei
sią į taikos derybas su jąja. 
Fašistų lyderiai sako, Hit
leris ir Mussolinis remia ši
tokį jų nusistatymą.

Vyriausias fašistų ko- 
mandierius generolas Fran
co veidmainiauja, būk jis 
taip pat ‘galų gale/pasiry
žęs įsteigti demokratinę val
džią.” (Be tai yra tik ban
dymas užkalbėt dantis ko
votojams prieš 
šistų gaujas.)

Gen. Franco 
lauia palaikyti 
vėliavą, bet kitas, taipgi 
stambus fašistų generolas 
G. de Llano jau naudoia tik 
buvusios karaliaus valdžios 
vėliavą.

Franco fa-

neva reika- 
respublikos

SOVIETŲ LAKŪNAI IŠ
SKRIDO Iš ALASKOS Į 

SIBIRĄ

NOME, Alaska. — Sovie
tų lakūnai S. Levanevski ir 
V. LeVčenko rugp. 14 d. iš
skrido iš Nome; lėks virš 
Bering nfiarių sąsmaugos, 
paskui tolimiausiu Sibiro 
ruožu į Maskvą, 
buvo privertusios ji 
rą sykių nusileist ši 
dalyj Amerikos sausžemio.

Audros 
rivertusios juos po- 

šiaurinėj

ŽADA DAUGIAU PINIGŲ 
ISPANIJOS FAŠISTAM 
MADRID. — Buvęs Ispa

nijos ministeris pirminin
kas, klero-fašistas Gil Rob
les žada fašistams daugiau 
pinigų karui prieš respub
liką. Tą respublikieciai pa
tyrė, 
blėso

kuomet “perėmė” Ro- 
siunčiamą telegramą.

Vėl Trockistų Sąmoks
las Žudyt SSRS Vadus
MASKVA. — Suimta de

šimt Trockio sėbrų už są
mokslą žudyt vadus Sovie
tų bei Sovietinės Komunis
tų Partijos. Tarp suimtų 
yra V. Olber’g,.„K. Berman- 
Yuri, Fritz David, M. Lu
rie ir N. Lurie. Šiuos pen
kis Trockis buvo atsiuntęs 
net iš užsienio, kurstyti su
kilimus prieš Sovietų val-

Sovietų spauda rašo, kad 
Trockio - Zinovjevo šaika 
yra tiesioginiai atsakomin- 
e*a už nužudymą drg. S. M. 
Kirovo 1934 m. Kirovas 
buvo žymiausias vadas Ko
munistų Partijos organiza
cijos Leningrade. .Sovieti
niai laikraščiai taipgi nu
rodo į ryšius tarp trockistų 
ir Vokietijos fašistų.

Trockininkai Zinovjevas 
ir Kamenevas už savo veik
lą, privedusią prie Kirovo 
nužudymo, buvo įkalinti 10 
metų; kalėj iman taipgi pa
sodinta keturi jų sėbrai.

Seville, Ispanijai.— Fašis
tai garsinasi atėmę iš Liau
dies Fronto miestelius Te- 
sorilo, S. Enrique ir Sibelli- 
nas.

Tetuan. — Ispaniškos Mo- 
rokkos kunigaikštis, vietinis 
neva “valdovas” žada Ispa
nijos fašistam dar 20,000 
“sa^o” maurų karių.

ISPANIJOS DARBININ
KAI ŠAUKIASI AUKŲ 

KOVAI PRIEŠ FAŠISTUS
IRUN. — Francijos pa

sienio policija sulaikė 500,- 
000 plakatų, kuriais Ispani
jos komunistai šaukėsi au
kų nuo brolių fra\ncūzų dar
bininkų kovai prieš fašis
tus.

PAR YŽIUS. — Pietinėj 
Franci jo j nukrito trys dide
li anglų lėktuvai “Fokker” 
rūšies, beskrisdami iš Ang
lijos į Ispaniją, į fašistų 
“laikinąją sostinę” Burgos, 
rugp. 15 d. Vienas sude
gė ir jame žuvo abudu la
kūnai. Ketvirtas nulėkė 
pas fašistus.

Tai didžiuliai lėktuvai, 
galinti nešt po 16 žmonių ir 
labai tinkami kariškiem 
tikslam.

Nieks neabejoja, 'kad Is
panų fašistai jau pirmiau 
gavo lėktuvų iš Anglijos ka
pitalistų.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden atsišau
kė, kad orlaivių kompanijos 
nepardavinėtų lėktuvų nei 
sukilėliam fašistam nei Is
panu 
džiai. 
jeigu 
bei
privatinės karo pabūklų

prekybos su ispanais, už tai 
Anglijos valdžia neimsianti 
jokios atsakomybės.

P ost-Intelligen- 
seniausią laikraštį 

Sykiu su

GIBRALTAR. — Sir Per
cival Philips, Londono “Dai
ly Telegrapho” korespon
dentas, praneša, kad Ispani
jos fašistų lėktuvai, mėty
dami 625 svarų bombas, 
rugp. 14 d., rimtai sužeidė 
“Jaime I”, smarkiausią Ispa
nų respublikos karo laivą. 
Jo pranešimas nepalieka 
abejonės, kad šį laivą bom
bardavo Hitlerio bei Mus- 
solinio lakūnai su naujoviš
kais kariniais orlaiviais, at
siųstais iš Vokietijos ir Ita
lijos talkon Ispanų fašis
tams.

Pirm negu pradėjo veikti 
nazių ir Romos lakūnai, tai 
Ispanijos fašistų lėktuvai 
nei sykį nepataikė bomba į 
jokį respublikiečiu laivą.

Gildijos Streikas Uždarė 
Hearsto Laikraštį

SEATTLE, Wash. —Lai- 
kraščių Rašytojų Gildijos 
kietas streikas privertė lai
kinai užsidaryt fašisto 
Hearsto “ 
cerį,”
šiame mieste, 
laikraštininkais pikietuoja 
leidyklą Laivakrovių, • Me
džio Darbininkų ir Vežikų 
Unijos. Streikas paskelb
tas todėl, kad Hearstas iš
metė iš darbo redakcinius 
rašytojus F. M. Lynchą ir 
E. Armstrongą; o jis juos 
išmetė už tai, kad jie orga
nizavo laikraštininkų Gildi
jos kuopelę.

Pikietininkai apkūlė ke
lis Hearsto gengsterius bei 
skebus. Areštuota du Ve
žikų Unijos nariai.
ISPANŲ FAŠISTAI PA
SIUNTĖ SOCIALISTUS Į 

HITLERIO NAGUS
MADRID. — Pirm negu 

respublikieciai užėmė Ibiza 
salą, fašistai pasiskubino 
suimt kelis nuo Hitlerio pa^ 
bėgusius socialistus ir pa
siųst juos atgal į Vokietiją. 
Jiems ten gręsia galvos nu-, 
kirtimas arba amžinas ka
lėjimas.

Madrid. — Ispanų respu
blikos valdžia areštavo bu
vusį’užsieninį miništerį ge
nerolą G. Antunezą, kaipo 

fašistų šalininką.

Liaudies Fronto val-
Jis persergėjo, kad 

įvyks kokiu nelaimių 
“nesusipratimų” del

Liaudies Frontas Atmušė
Fašistus nuo Iruno

IRUN. — Per šešių valan
dų įtūžusias kautynes res* 
publikiečiai atmušė fašistus 
Iruno apylinkėj. Fašistai 
tapo atgal atmesti visu 6 
mylių frontu.

Fašistai pasiskelbė, kad 
antru užpuolimu jie atėmę 
iš respublikiečiu Enderlaza 
tarpkalnę; bet jų pasigarsi- 
nimas nepatvirtintas.

Tūkstančiai A s t u r i jos 
mainierių dieną ir naktį 
darbuojasi, idant dasikast 
iki fašistų lizdo Oviedo ir 
išsprogdint juos iš ten dina
mitu.

LONDON. — Respubli- 
kiečiai rugp. 15 d. atėmė iš 
fašistų miestelį Ronda ir 
Castellar kaimą pietinėj Is
panijoj.

Išnaujo Teis Zinovjevą ir 
Kamenevą už Sąmokslą

Žudyt SSRS Vadus
MASKVA. — Šį trečia- 

dienį prasideda bylą prieš 
10 naujai suimtų trockistų, 
kurie darė sąmokslus nu
žudyt Staliną ir kitus žy
mius Sovietų vadus. Būsią 
taipgi išnaujo teisiami Zi- 
novjev ir Kamenev. - Juos 
dabar kaltina kaip tiesiogi
nius dalyvius suokalbio, per 
kurį 1934 m. buvo nušau
tas drg. Kirov Leningrade. 
Nauja byla būsianti iškelta 
ir keturiems kitiems jau 
pirmiau įkalintiem trockis- 
tam suokalbininkam.

Darbininkai f a b r ikuose 
išneša rezoliucijas, reika
laujančias mirčia nubaust 
tuos nenaudėlius.

Madride Areštuota 7 Tūks
tančiai Fašistų

MADRID. — Ispanijos 
sostinėje Madride kairiųjų 
respublikiečiu valdžia su
ėmė ir įkalino 7000 aiškių 
fašistų.

Generolo Franco fašistai 
rėkia, būk liaudies milici
ninkai be teismo sušaudė 
733 kunigus, karaliaus val
džios šalininkus ir kitus 
“žymiuosius.”

Tikrenybėje ' gi fašistai 
nėra stačiai šaudomi, bet 
traukiami teisman ir vie
naip ar kitaip baudžiami 
tik pagal “užsitarnavimą.”

Bet fašistai, jeigu kur 
jiems pavyksta atims kokią 
poziciją iš respublikiečiu, tai 
fašistai urmu gaudo ir tuoj 
sušaudo visus respublikos 
šalininkus, ne tik karius, bet 
ir paprastus civilius pilie
čius.

Lisbon. — Ispanijos fašis
tai skleidžia gandus, būk 
respublikos valdžia kvie
čianti juos “taikytis.”

Francijos Darbininkų Vadas 
Teiraujasi, kaip Padėt Nuko- 

vot Fašizmą Ispanijoj
PARYŽIUS. — Francijos 

Darbininkų Generalės Kon
federacijos vadas L. Jou- 
haux rugp. 14 d. išskrido į 
Ispanijos sostinę Madridą 
patirt, kokiais būdais gali
ma būtų geriausia padėt 
respublikos valdžiai nuko- 
vot fašistus. Tą padaryt jį 
ipareigojo Europos Priešfa- 
šistinis Kongresas.

Fašistai Sušaudė 2,000 
Respublikiečiu Badajoze

BURGOS, Ispanija, rugp. 
16. — Fašistai paskelbė, kad 
jie jau atėmę iš respuįolikie- 
čių Badajozą; mieste suga
vę 2,000 Liaudies Fronto 
Valdžios šalininkų, sustatę 
juos prie sienos ir visus kul- 
kasvaidžiais sušaudę.

Fašistai garsinasi pa
ėmę vieną poziciją ties San 
Sebastianu, šiauriniame pa? 
jūryje.

KUN. COUGHLINO SU
VAŽIAVIMAS UžGYRe 

LEMKĘ Į PREZIDENTUS
CLEVELAND, Ohio. — 

Kunigo Coughlino koman
duojama, “Socialio Teisin
gumo” Nacionalė Sąjunga 
savo suvažiavime rugp. 15 
d. 8,153 balsais prieš 1 nu
tarė remti kongresmaną 
Lemkę, “Union” Partijos 
kandidatą į Jungtinių Vals
tijų prezidentus. Pati ši 
partija buvo įkurta fašis
to kunigo Coughlino ir 
Lemkės. Pamatinis jų tik
slas yra—nutraukt kuo dau
giausia balsų nuo Roosevel- 
to, idant galėtų rinkimus 
laimėt fašistinis republiko
nų kandidatas į preziden
tus Landon^
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Sveikiname LDS Trečiojo Seimo 
^”"7 Delegatus!

rS" šiandien, pirmadienį, rugpjūčio men. 
•J‘17 d., Rochesteryj prasideda Trečiasis 

T—- Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Sei
mas.

Trečiasis — skaitline visai nedidelė, 
^parodanti jaunumą organizacijos, kuri 

tokia ištikrųjų ir yra.
Tik prieš šešerius metus LDS pradėjo 

.„steigtis. 1930 metais šiuo laiku užsimez
gė tik gemalas. Per tuos šešerius metus 

LDS išaugo į didelę spėką, vaidinančią 
vAmęrikos lietuviuos stambią rolę, tiek 

•• ekonominiame (teikime ligos pašalpų bei 
•° numirus nario giminėms pomirtinių), 
'■''tiek kultūriniam ir politiniam gyvenime. 

Organizacija išaugo j su virš 6,000 narių, 
; ^su arti $140,000 turto.

Nesiranda nei vienos kitos lietuvių pa- 
našios organizacijos, į taip trumpą laiką 
pasiekusios tokio skaičiaus narių ir tie
kos turto.

Šis Trečiasis- Seimas, be abejo, suras 
priemones, kuriomis per sekančius du 
metus LDS gaus naujus tūkstančius lie
tuvių darbo žmonių ir dar tvirčiau susti
prės visose srityse.

Kai LDS steigėsi, jo pirmuoju šūkiu 
buvo: dešimts tūkstančių narių. Kaip 
dabar dalykai atrodo, toji skaitlinė bus 

-pasiekta neužilgo.
“Laisvės” redakcija, varde visų Savo 

skaitytojų ir bendradarbių, linki Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo Trečiojo 
Seimo delegatams nuveikti naudingiau
sių darbų savo organizacijos naudai!

ę— Ispanijos Kontr-revoliacija ir 
E . Amerikos Žmonių Uždaviniai
P USA Komunistų Partijos centralinis 
S organas “Daily Worker” iškelia tris 
(S svarbius uždavinius, kuriuos Amerikos 
P žmonės turi atlikti reikale Ispanijos 
E u-kontr-revoliucijos numalšinimo.
P 1. Amerikos žmonės turi reikalauti 
į * Washingtono valdžios, kad ji neleistų iš 
g šitos šalies pagelbos Ispanijos .fašistams 

kontr-revoliucininkams, bet padėtų Ispa- 
į* nijos žmonių valdžiai, kovojančiai prieš 
ĮĘ^fašizmą, kuris nori ją nuversti.
——' Ispanijos valdžia yra panaši Amerikos 

valdžiai—rinkta žmonių, legališka, demo-
* kratiška valdžia. Ji, be to, draugiška 

Amerikai. Amerikoj gyvena daug ispa
nų darbo žmonių, stojančių už demokra
tiją Ispanijoj. Kad palaikyti draugišku
mo ryšius tarp šių dviejų kraštų ir val
džių, kad apsaugojus demokratiją Ispa
nijoj ir padėjus jai pasaulyj, Amerika 
turi pagelbėti Ispanijos valdžiai sukriu- 
šinti neprietelius demokratijos, nepriete
lius kultūros, neprietelius taikos,—fašis
tus.

iA:<uWashingtono valdžios pareiškimai ro- 
bJ do, kad ji nenori padėti Madrido val- 
5 džiai; ji ima tuos dalykus, ne kaip turė- 
w tų ' imti. Andai, pav., užsienių reikalų 
S sekretoriaus padėjėjas, William Phillips, 
3 pareiškė, būk Washingtono valdžia “lai- 
E kysiantis neutrališkai linkui abiejų ko

vojančių pusių.” Tokis pareiškimas stip
rina fašistus moraliai, kadangi jie jau
čiasi tolygūs žmonių išrinktai valdžiai ir, 
jie sakys, mus taip traktuoja net Wash
ingtono valdžia.

Dėlto Amerikos žmonės turi reikalau
ti, kad jų valdžia paremtų Ispanijos de
mokratinę valdžią ne tik moraliai, bet ir 
materialiai, podraug neduotų nei cento 
fašistams kontr-revoliucininkams.

2. Amerikos d&rbo žmonės privalo su- 
bruzti aukoti į $100,000 fondą, kurį įstei
gė ILGWU ir kurin jau aukojo visa eilė 
kitų unijų. Visos darbo unijos, kiekvie
nas jų skyrius arba lokalas privalo į tai

L.gyvai ir duosniai atsiliepti.
3. Amerikos žmonės turi pradėti vysty-

•i

ii
i

;•.<

V.t

ti kovą prieš bestijiškus Mussolinio ir 
Hitlerio žygius Ispar 
Italijos amunicija ir : 
lijos jorlaivių šaudon 
giną žmonės, deginai„ 
narna kultūriški pabūklai, 
tinė valdžia turi pada 
panijos fašistais, ein 
nijos fašistai laimėtų 
gautų Baeleric Salas 
susistiprinti ten milit&riškai.

Laisvę ir taiką mylį amerikiečiai ne
privalo prieš tai užšiinerkti. Jie turi ruo
šti protesto demonsti 
ir Vokietijos konsulat 
šalyj. Organizacijos 
protestuoti prieš voki 
mų kišimą nagų į Ispanijos reikalus, 
prieš rėmimą fašizmo,

Visi trys dalykai yra labai svarbūs, 
skubūs ir rimti. Amerikoj žmonės pri
valo juos vykinti gyveniman visu rūpes
tingumu ir skubumu.

ijoj. Vokietijos ir 
š Vokietijos ir Ita- 
la Ispanijos laisvę 
ii jų . namai, naiki- 

. Italijos fašis- 
riusi sutartį su Is- 

dnt kuria, jei Ispa- 
valdžią, tai Italija 

[Viduržemio jūroj)

acijas prie Italijos 
i ir ambasadų šitoj 
ir draugijos turėtų 
ečių ir italų fašiz-

o jo BalsasDidžiojo Rašy
Didysis Francijos rašytojas ir mąsty

tojas, Romain Rollan 
Ispanijos prezidentui, 
reikšdamas troškimus 
Frrtncijos liaudies, pažada visokeriopą 
paramą Ispanijos re 
jartis. . .

“Jei tas priklausytiį nuo mūs, 
jis, ‘tai Francija suteiktų kur kas dides
nę pagelbą Ispanijos žmonėms, kovojan
tiems su savo priešais, kurie yra tuo pa
čiu sykiu ir mūsų priešai. Sūriaikinkit 
kriminalį fašizmą! Mes darysime viską, 
kad sunaikinus fašizmą mūsij krašte. 
Jūsų pavyzdys bus diqele mums lekcija. 

. Jūsų pasiaukojimas žmonijai niekad ne- 
'žus. Garbė tiems, kuriį žuvo gindami Is
panijos žmonių reikalus. Garbė visiems, 
kurie gelbsti Ispanijos kovotojams pa
siekti pergalę!”

i, pasiuntė laišką 
Jame rašytojas, 

ir linkėjimus visos

spublikos kovoto-

” rašo

i Ar Neverta Pagalvoti?
Lawrenco ‘nezaležninkų” kunigas pa

ėmė “neribotas vakacįjas, 
“Keleivio” korespondavo ^vcuuuu, 
“Valadka išvažiavo neribotam laikui į 
Pennsylvanijos kalnus sveikatoj tąisyti.“ 
Be abejo, toks “neribotam laikui” kuni
go Valadkos pasitraukimas sukėlė tautiš
kos parapijos nariuose daug nerimo. To
dėl, rašo “K.” korespondentas,

Išgirdęs, kad kun. Valadkos nėra namie, 
romiškos parapijos klebonas Juras davai 
taikytis prie “nezaležninkų.

. ekstra “Atsiliepimą į
Parapijos šalininkus.” 
niąi. “Nezaležninkų” ir 
vaitoja, bet “broliais” ir 
Esą: “Su jumis, Broliai I ir seserys, priklau
sančiais prie tautinės Li“ .T"
nori pasidalinti savo norais ir mintimis.”

I
“Pasidalinti savo norais ir mintimis 

reiškia įtraukti pasilik 
paraki j onus į romišką 
globoja kun. Juras. Dę 
tas pastebi:

tautinės parapijos 
.klapsti kun. Juro, kokią 

me,’’ kad pastatyta jų 
riaiįns dovanota? Ar “la 
Juro parapijonys yra

” arba, sulyg 
ento išsitarimu.

v

Išleido net 
Lawrence Tautinės 
Ir rašo labai švel- 
“bambizų” jau ne- 
“seserimis” vadina.

lietuvių parapijos,

v 
ilsius be kunigo 

parapiją, kurią 
Ito koresponden-

žmonės galėtų pa
gyvenimo laimę” 

. ’turi jo parapijonys? Ar galima vadinti “lai- 
bažnyčia buvo ai- 
imė” yra tas, kad 
apkrauti visokiais 

mokesčiais Romos popiet 
šiaūsis mūsų tautos nepr 
tą Imusų Vilnių pripaži 
“laimė” yra tas, kad Jur 
turiį jokio balso parapijo 
vietpj 
kailis lupti?

Ne, jegamasti Jurai, to 
tinęs parapijos žmonės 
tave neis. Jie žino, kad 
vertįės ūkis, kapinės, pai 
tinęs parapijos gerybės, 
dus ! kąsnis airių vyskūp 
pradėjai prie tautinės parapijos seilinti.

iui, kuris yra ar- 
•ietelis, net išplėš- 
no lenkams? Ar 
o parapijonys ne

tiri jokio Paiso parapijoj ir laikomi avinų 
ietoj, kuriems tik vilnas galima kirpti ir

• J i i • n

kios “laimės” tau- 
nenori ir jie pas 
tau rūpi $30,000 

kas ir kitos tau- 
Tai būtų gar

ki. Del to tu ir

• Pasakyta daug tiesos, bet ne visa. Ko
respondentas turėtų pridėti, jog ir tau
tiškos! parapijos žmonės 
duodartii kunigui pinigu^, 
kim, kiek jie “trubelių” 
kunigąis. “Vyskupas” M

ne ką sukūrė, 
Tik pažiūrė- 

turėjo su savo. 
ckevičius jų ne- 

patėnkino, sukėlė niov^nes ir nebuvo 
jiems ištikimas; po to kitas kunigas nu
sižudė'; dabar kun. Valadka išvyko “ne
ribotoji vakacijom.”

Jei tautinės parapijos parapijiečiai bū
tų patys vieni, be kunigų, valdęsi, susior- 
ganiza-vę į apšvietos draugiją, tai jie už 
tuos pinigus, kuriuos sud 
daug kultūriškų ir apšvietos darbų. Ku
nigai jįems tik kliudė, juos išnaudojo.

valdęsi, sustor

ėjo, būtų atlikę

įdomios Žinios Iš Lietuvos
(Nuo Mūsų Korespondento)

Dar Apie Darbininkų Mūšį 
su Policija Katine

Aš manau, kad jūs jau ži
note apie įvykusį birželio 
mėnesyj didelį mūšį miesto 
darbininkų su policija laike 
laidotuvių nusišovusio dar
bininko streikierio Kranau- 
sko. Jeigu jūsų laikraščiai 
ėmė žinias vien tik iš Lie
tuvos laikraščių, tai, žino
ma, ne viskas buvo taip, 
kaip tie laikraščiai pranešė 
apie tą labai svarbų įvykį. 
Taigi, aš čia trumpai paduo
siu, kaip mum, čionaitiniam, 
yra žinoma.

Kranauskas, streikuojan
tis darbininkas, išvestas iš 
paskutinės kantrybės, nušo
vė lentpjūvės savininką ir 
pats save. Kranausko lai- 
dotuvėsna susirinko 15 tūk
stančių žmonių minia, ko 
Kaunas dar nebuvo matęs 
iš darbininkų pusės. Kai tik 
suėjo Laisvės Alėj on didžiu
lė šermenų demonstracija, 
tuoj iškilo raudonos vėlia
vos. Ant nekuriu vėliavų 
buvo išrašyti priešvaldiški 
obalsiai, kaip tai: “Šalin ka
rikatūriškas Seimas!” ir ki
tokie. Gi vietoj užgiedot ko
kią litaniją, užtraukė “Atsi- 
meskim nuo senojo svieto...” 
(Marsalietę). Sudrebėjo vi
sa Kauno vyriausybė, pama
čius tokį vaizdą ir išgirdus 
tokias dainas tūkstantinės 
minios dainuojant. Kaip 
teko sužinoti, Kauno val
džia tuoj šaukėsi duot ka
riuomenę sukilimui malšint, 
bet armijos vadas atsisakė 
siųst kariuomenę blaškyt 
tokią didelę demonstraciją. 
Jis atsisakė ne todęl, kad 
prijaustų demonstrantam, 
bet bijojo,; kad kariuomenė 
neatsuktų ginklų prieš val
džią ir neužbaigtų dalyką 
ant visados. Reiškia, ka
riuomenės wadas nepasitikė
jo savo kareiviais... Tuo
met buvo išsaukta visa 
miesto ir priemiesčių regu- 
liarė ir rezervinė policija 
ir puolė blaškyt tą didžiulę 
minia. Demonstrantai ne
nusigando, bet gynėsi, kaip 
galėjo; prasidėjo didelis mū
šis; policija šaudė ir mętė 
ašarų dujas, o demonstran
tai mušė policiją kuo kas 
galėjo—atsirado plytų, ak
menų ir kitokių įrankių. 
Laisvės Alejos nekuriu 
krautuvių langai buvo iš
daužyti akmenų bei šovinių. 
Demonstrantai taip narsiai 
ir smarkiai mušė policiją, 
kad tikrai žinoma, jog apie 
10 policistų pakėlė nuo gat

vės visai užmuštus. Polici
ja pradėjo bėgt ir slėptis- 
nuo įtužusios minios. Į pa
baigą jau ne policija puolė 
demonstrantus, bet demons
trantai policiją...

Po laidotuvių, kai viskas 
nusiramino, tuomet policija 
pradėjo gaudyt po vieną ar 
kelis ir areštuot demonstra
cijoje dalyvavusius. Suareš
tavo kelis šimtus darbinin
kų, kurie ir dabar tebesėdi 
kalėjime. Per radio buvo 
pranešta, kad keli policistai 
sunkiai sužeista, bet apie 
užmuštuosius nutylėjo.

Kokia bausmė bus areš- 
tuotiem, dar neteko nu
girst.

“Seimo Rinkimai”
Apie Seimo rinkimą jūs, 

amerikiečiai, jau žinote. Čia 
pasakysiu keliais žodžiais, 
kaip mum, vietos žmonėm 
tas viskas atrodė. Mes ge
rai žinom, kad tai fašistų 
priemonė apmulkint žmones 
ir buvom nusistatę nebal
suot; net ir agitaciją kai 
kurie vedė prieš tokius ne
va rinkimus. Tą žinojo ir 
vietinė (miestelių ir kaimų) 
valdžia ir todėl visaip gąz- 
dino tuos, kurie nebalsuos: 
visokias pabaudas iš anksto 
skyrė...

Mūsų miestelin Ž. (Trakų 
apskr.) balsavimų išvakarė
se buvo atvežta didelė skry
nia brauningų (revolverių) 
ir šovinių ir padalinta tarp 
šaulių “del tvarkos pridabo
simo.” Tokiose sąlygose 
kaimiečiai zurza ir balsuo
ja; balsuojantiems įklijuoja 
tam tik-yą žymę į pasą. Anot 
policijos, kuris savo pase ne
turės šios žymėse jam visad 
gręs pavojus...

Kaip teko girdėt, visuo
se apskričiuose žmonės bu
vo nusistatę prieš vidaus 
ministerį Čapliką—už jį ne
balsavo, o vienok jis išrink
tas į Seimą.
Policistas Nušovė Nekaltą 

žmogų
Onuškės miestelio (Trakų 

ap.) policistas Sarafinas ne
tolimam kaime nušovė nie
kuo nep^asikaltusį ūkinin
ką. Kadangi prieš rinki
mus naktimis kaimuose ir 
miesteliuose pasirodė prili
pintų atsišaukimų, kad 
žmonės nebalsuotų seimo 
rinkimuose, tai policija nak
tį važiuodavo į kaimus šni
pinėt, ar nesučiups' ką atsi
šaukimus lipinant. Atvy
kęs kaiman nakties laiku 
pamatė žmogų einant, suri

ko: “stok!”. Žmogus, ma
nydamas, kad gal kokie plė
šikai, leidosi bėgt, policistas 
keliais šūviais mirtinai su
žeidė visai nekaltą to kaimo 
gyventoją. Sužeistą nuvežė 
ligoninėn, bet daugiau to 
žmogaus niekas nematė. Sa
koma, numirusį kur tai 
slaptai palaidojo, bijodami 
kad nekiltų keršto riaušės 
laike laidotuvių.
Ve už Ką Sodina žmones 

Kalėj iman
Užuguosčio bažnytkaimy j, 

Augštadvario vai., laike Izi
doriaus atlaidų, vietos šau
liai, prisigėrę samogonkos, 
užsimanė save svietui paro
dyt. Po pamaldų jie išnešė 
iš mokyklos Lietuvos vėlia
vą ir iškėlė ant stiebo, patys 
apie ją sustodami, kad žmo
nės, eidami pro šalį nusiim
tų kepures ir atiduotų vėlia
vai garbę (ne taip vėliavai, 
kaip pusgirtiem 'šauliam). 
Tuo tarpu ėjo namo iš Alši- 
ninkų kaimo trys vaikinai. 
Jiem nedaėjus iki vėliavai, 
reikėjo pasukt į šoninį ke
lią, tai jie ir nepagerbė šau
lių. Na, ir buvo įskųsti 
Kaišidorių k o m e n daritui. 
Pribuvo Užuguostin polici
ja, išmieravo tolį tarp vė
liavos ir tos vietos, kur ėjo 
minėti vaikinai. Pasirodė 
tolis — 50 jardų, — kalti. 
Ir trys vaikinai — Raižiu- 
kai — gavo po 3 mėnesius 
kalėjimo.

Seniūnas.
Perkūnas Nutrenkė Daug 

žmonių ir Pridarė
Nuostolių

Dar -niekad vienu kartu 
perkurtas neužmušė tiek 
žmonių ir nepridarė tiek 
nuostolių kaip šiemet. Bir
želio 10 d., po kelių karštų 
dienų, užėjus nedideliam de
besiui, pirmiausiai perkūnas 
trenkė Noreikiškių kaiman 
(Stakliškių vai.) Puvačaus- 
ko tvartan, užmušdamas 
karvę ir sudegindamas nau
ją tvartą. Tą pačią minu- 
tą perkūnas trenkė Karve
liškių dvare į stubąr užmuš
damas jauną moterį Kivai- 
lienę ir sudegindamas stubą. 
Moteris stuboj sudegė, — 
nespėjo išnešt.

Iš to paties debesio per
kūnas trenkė Varkalių kai
me Pašvensko stubon. Už
mušė prie pečiaus stovinčią 
Pašvenskienę. Jos duktė 
(jau vedus) pribėgo motiną 
pakelt, kai tuo syk antru 
kartu trenkė ir užmušė Pa
švensko dukterį ir sudegino 
stubą. Abi moterys spėta 
išnešt iš degančios stubos; 
palaidota vienoj duobėj.

Čia turiu primint, kad

abu užmušiu moterų vyrai 
—Pašvenskas su žentu už 
trijų savaičių ąpįū^ędg su 
kitom. Sakoma,- skubinosi 
del pasogos. '

Tą pačią cįįftpą Seniėliš- 
kių miestely j ^^weinant de
besiui, motetbH . skubinos 
stubon nešina vadenį. Žen
giant jai per slenkstį, per
kūnas trenkė ir užmušė mo
terį ir jos keturių metų 
mergaitę, kuri kartu ėjo su 
motina. Sudegė ir namas.

Prie Augštadvario perkū
nas trenkė pirtin ir užmu
šė nuo lietaus pasislėpusį 
ūkininką Šareiką.

26 d. liepos, nedėlioj, 3 
vai. po pietų, Užuguosčio 
bažnytkiemyj nelijo ir, ro
dos, nei debesio didelio ne
buvo, tik staiga sužaibavo 
ir ūmai, taip smarkiai tren
kė perkūnas, kad net langai 
suskambėjo ir, rodos, žemė 
sudrebėjo. Mes, esanti stu
boj, visi persigandom tokio 
netikėto trenksmo. Aki
mirksny j prieš mūsų langus 
iškilo ilgi liežuviai lieps- 
nosz... Visi surikom: “šo- 
lomsko Jonas dega!” Taip 
ir buvo: netolimoj kolonijoj 
liepsnojo Jono Šolomsko 
(Adomo sūnaus) kluonas su 
rugiais ir šienu. Viename 
kluono kampe buvo pririš
tos trys karvės ir geras ar
klys. Jie visi sudegė. Nu
traukę pririšimo virves, pri
bėgę prie durų, bet kadangi 
niekam nebuvo jų išleist, tai 
prie durų ir sukritę. Tai 
buvo baisus reginys: Ūki
ninkas su šeimyna labai 
verkia, o trys puikios kar
vės ir arklys spirga. Sude
gė jų visų metų duona, šie
nas; sudegė karvės, kurios 
Jono nemažą šeimyną pa
laikė. Dabar toji nelaimin
ga šeimyna atsidūrė bai
siam padėjime. Sudegė ve
žimas, rogės ir kiti ūkio 
įrankiai.

Gaila žmogaus, bet turi 
būt ir kitiem pamoka: nie
kad nepalikit vienų vaikų 
namie nedėldieniais. Jonas 
su žmona buvo bažnyčioj, 
meldėsi, garbino dievą,’ kad 
jiem jis padėtų gyvenime; 
Jonas dar ne paprastas mal
dininkas, bet vis prie alto
riaus—kodyluoja, smilkina 
dievą... O čia tas dievas 
už tai atsimoka—užsiunčia 
perkūną. Jei jis būtų bu
vęs namie, būtų spėjęs kar
ves ir arklį išleist iš degan
čio kluono. Bet Jonas karš
tai tiki į dievą, sako, viskas 
nuo dievo paeina. Gal da
bar Jonas sakys: “Ką die
vas myli, tam kryželį duo
da” ...

Užuguostenas.

7,000 viešų darbų Philadelphijos darbininkų laiko sūsirinkimą ir rei
kalauja, kad už dienas, kada lietus lyja jiems būtų užmokėta.

Tautiškos parapijos, mūsų nuomone, ne
reikalingos lygiai taip, kaip ir romiškos.

Tegul abiejų Lawrenco parapijų para- 
pijonai pažiūri į pažangiąją to miesto lie
tuvių visuomenę: ji turi savo parką, turi

svetainę, dirba kultūriniam darbe ir daug 
prisideda prie bendro darbininkų judėji
mo. Parapijiečiai turėtų likviduoti savo 
parapiją ir stoti su pažangiąja lietuvių 
darbo žmonių dalimi.

ROOSEVELT APSIEISIĄS 
BE NAUJŲ TAKSŲ

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia skelbia, kad 
žymiai padidėjo reguliariai 
mokesčiai į valdžios iždą 
nuo įvairių biznių įplaukų. 
Todėl nereikėsią naujų tak
sų. Tuo pranešimu nori at
imt argumentą iš republiko- 
nų, kurie rėkia prieš “be
galinius” Naujosios Daly
bos taksus.

WASHINGT(įįį^ lB))a- 
nijos ’'os])ul)lik^^jMHajia- 
leido iš t a rnybjKO^TO Bu
vusį savo atštąįftflSHffi&rį, 
vyresnį karinirilTą R. Fran
co, brolį Ispanijos fašistų 
vyriausio k o m a n dieriaus 
gen. Fr. Franco. Paleista
sis sako nežinąs kodėl.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų
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Apie Washington© Valstiją Ir Seatties 
. Tacoma Lietuvius!

geri Seatties vei- 
Žukauskas, kuris 
kp. fin. rast, pa

vadinamas, šio

kad ten 
ALDLD. 
pikniką

,.Jąu sc : i mane traukė no
ras- p?i ,,yti Washington© 
valstiją, . ten, sakoma, yra 
daug miškų, ežerų, ir oras pa
našus į Lietuvos orą. Bet gy
venant už 12 šimtų mylių 
tolumoj — pietinėj Califomi- 
joj — negi nulėksi visur, kur 
tik pamislini. Bet man laikinai 
apsistojus Oregono valstijoj, 
kur pasidarė tik 200 mylių 
nuo Portland, Ore. iki Seattle, 
Wash., pasidarė proga aplan
kyti tą valstiją, jos žymesnes 
vietas ir lietuvius.

Ir štai, gavęs žinią, 
Seatties ir Tacomos 
kuopos rengia didelį
ant Genevos ežero krašto, 19 
d. liepos, tik “šast” į V-8 For- 
duką ir “dui” 99 vieškeliu, ku
ris vingiuojąs! per miškus iki 
pat Tacomai-Seattle ir Cana
da.

Graži gamta, puošia dide
lės žalios pušys. Nors jau 
daug yra iškirstų, bet dar yra 
ir gyvuojančių. Ir taip nuo 
Portlando iki Tacomos miesto 
nėra jokių ūkių, išskyrus mie
stukus — vieni miškai! Tas 
daro didelį įdomumą califor- 
niečiui!

Štai ir kelionės galas — 
Seatties miestas, d-gų Burtų 
namelis, kur apsistojau su sa
vo sąkeleive d-ge Burtiene. 
Oras tuom laiku, nepaprastai 
gražus ir malonus. Mat, pats 
Seatties miestas apsuptas eže
rais ir jurų įlankomis. Tas pa
daro orą vėsesniu, vasaros 
laiku.

žinoma, didelę naudą .kvė
pavimui teikia ir miškai, kurie 
pripildo orą oxygenu. Del to 
tai Washington© valst. oras ir 
yra skirtingesnis nuo kitų val
stijų.

“Ką jūs čia tuom oru taip 
gėritės,” sako d-gė Burtiene, 
“važiuokime pamatyti mūsų 
geriausių draugų-veikėjų.” 
Taip, ir po neilgo esame pas 
d-gus Baltrušaičius. Labai bu
vo smagu su vienos idėjos 
draugais pasipažinti ypatiš- 
kai. D-gai Baltrušaičiai jau 
yra seni Seatties guventojai, 
užima pirmutines vietas mū
sų darbuotėj ir yra labai sim
patingi draugai. Bet d-gas 
Baltrušaitis nusiskundė, kad 
viena akis buvo praradus re
gėjimą, bet dabar biskį pasi
taisė, kas labai atsiliepė ant 
visko.

Pasikalbėjus su Baltrušai
čiais apie lietuvių veikimą, pa
aiškėjo, kad lietuvių Seattlėj 
yra apie 200. Gyvuoja trys 
draugijos: ALDLD. kp. su 22 
nariais, SLA. kp. ir Gedemino 
draugija. Sulyg lietuvių skai
čiaus, tai turėtų būti ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa ir kitos draugijos skait- 
lingesnės nariais. Tą pripažino 
ir dd. seattliečiai, bet nusi
skundė, kad nėra kam veikti, 
o keliems visur negalima ap- 
rėbti ir tt. Iš to, kad trūksta 
veiklesnių ypatų, kenčia visas 
mūsų judėjimas. Tie darbi
ninkai, kurie stovi arti mūsų, 
turėtų suprasti ir eiti arčiau 
veikimo ir padėti budavoti 
mūsų judėjimą, sudarant ga
lingą jėgą.

Nėra daug laiko kalbėtis, 
reikia važiuoti į pikniką. Ir 
štai esame puošniame Gene
vos ežero parke. Jau daug 
žmonių yra ir vis dar jų va
žiuoja.

“Susipažinkite su Tacomos 
veikėjais draugais Kava- 
liajiskais,” sako d. Baltrušai
tį '4 Draugai Kavaliauskai 
yrą seni Tacomos gyventoj ai 
n* taip pat seni, pirmutinėse 
eilėse veikėjai. Kuomet kiti 
skundžiasi, kad negali veikti, 
nes sensta, tai d. Kavaliaus
kas jau turi virš 60 metų, o 
veikime turi laiko ir energijos 
daugiau, negu jaunieji.

“Na, kaip Tacomos lietuviai 
gyvuoja?” — klausiu jo. “Ne
blogai,” sako d. Kavaliauskas.

“Iš arti šimtc| ypatų, gyvenan
čių Tacomoj,į mes turime 3 
draugijas: ApDLD. kp. su 25 
nariais, LDSį kp. (rodos 12 
narių) ir Vytauto draugystę. 
Taigi, pasirodo, kad tacomie- 
čiai augščiau; stovi organiza- 
tyviai už seattliečius ir kitas 
kolonijas.

štai ir kiti 
kėjai — dd. 
eina ALDLD.
reigas ir daugį darbuojasi uni
jose, ir broliai} Kirkilai. Parke 
randasi ne vien tik iš Seatties 
ir Tacomos lietuvių, bet iš vi
sos apielinkės, ir net iš Cana- 
dos buvo. D-igai kanadiečiai 
stebisi amerikiečių nerangu
mu. Sako, pas juos beveik visi 
lietuviai priguli prie ALDLD., 
o čia, sako, iš |poros šimtų, tik 
pora desėtkų priguli. Mat, ka
nadiečiai, nesekai atvažiavę iš 
Lietuvos ir patyrę fašistinės 
valdžios slėgimą, ir susiprati
mo daugiau turi.

Nespėjus pasikalbėti su d- 
gais kanadiečiais, kaip vėl tu
riu naujų pažinčių su mūsų 
draugais. Smagu buvo pasipa
žinti su A. Buįrt iš Raymond, 
Wash., broliais Grybais iš 
Aberdeen ir kitais. Taipgi ma
tės draugų ir ijs Oregono val
stijos, man geį-ai pažįstamų: 
Murphiai, Stuporai, Danelevi- 
čius ir kiti. Todįel tas piknikas 
susidarė iš ąpię 400 ypatų ir 
buvo smagu man pasakyti pra- 
kalbėlę apie bendrus mūsų vi
sų reikalus — Suvienytą fron-

Vėliaus patyriau, kad tas 
piknikas davė virš $90.00 pel
no I Tai labai ^erai. Ir bend
ra komisija ant; vietos išauko- 
jo $40.00 įvairiems darb. ju
dėjimo reikalams. Apie tai at
skirai praneš patys rengėjai, 
tai čia smulkmenų ir neminė
siu. į

Su drg. M. Baltrušaičio ir 
dr-gės Burtienėąj pagelba man 
teko apžiūrėti miesto dalis ir 
žymesnes vietas.. Seatties mie
sto išvaizda yra labai ryški, 
žiūrint iš pietų Ir vakarų pu
sės. Visos miesto dalys aiškiai 
matosi, kurios stovi padalintos 
kalnais ir skirtingais vardais 
kožna apylinkė-distriktas. Vi
sas miestas turi arti 400 tūks
tančių gyventojų. Prie atvirų 
jūrų neprieina, tik yra įlan
kos—prieplaukos del laivų. 
Kaip sakiau, beveik apie visą 
miestą apsupa vafiduo. Yra di
deli Washington ir Union eže
rai. Prakastais kanalais laivai 
plaukia į didjūrį ir atgal. Ka
dangi tie ežerai ir kanalai sto
vi 12 pėdų aūgščiaus jūrių pa
viršiaus, tai yra įtaisyta užtva
ra ir laivus turi nuleisti 12 pė
dų žemyn, einančius į jūras ir 
iškelti, einančius į minėtus 
ežerus. Yra įtaisyti “loks”, 
kaip Panamos kanale. Tai bu
vo įdomu pirmu sykiu matyti, 
kaip lengvai tuos laivus kilno
ja. Tai vis vandenio galybė. .

Kita. įdomybė, tai kuomet 
važiuoji į centrą miesto iš pie
tų pusės, tai visai prie augštų- 
jų budinkų, pagal įlanką ir 
gelžkelį, yra kitas miestukas, 
“Hooverville
miestuko namai subudavoti iš 
blokų ir lentgalių ir juose gy
vena tie, kurie pastatė debe
sius siekiančius namus ir kitus 
da 
buVo arti tūkstančio “užmirštų 
žmonių, 
mažėjo, nes pašalpiniams dar
bams atsiradus, daugelis ga
vo padirbėti. Taigi, visur tas 
patjs: vienur gražu, visko pil- 

o kitur — išmatos ir žmo- 
kur vos palaiko gyvybę, 

vis vaisiai netikusio surė-

rbus atliko. Toje vietoje

bet dabar, sakė, su-

na, 
nės 
Tai 
dynho!

Einant prie pabaigos, nega
limo nepaminėti, 
nier, kuris puošia visą Wash
ington© valstiją. Kalnas Rai
nier 
dų
augščiausias kalnas Suvienyto
se Valstijose. Jis stovi sniegu 
ir ledais apdengtas žiemą ir 
vasa
matytis už poros šimtų mylių. 
Nebuvusiam prie to kalno, tai 
rodc 
niau 
čia
Oregone esu matęs daugybę 
kalnų. Bet, kuomet užvažiavo
me prie pat viršaus, tai ištikro 
žavė 
čia 
Tik

kalno Rai-

yra arti 15 tūkstančių 'pė- 
augštumo. Tai yra trečias

rą, ir giedrioje dienoje

s nieko tokio. Ir aš ma- 
, nugi, kalnas, kalnas, kas 
do svarba. Californijoj ir

i i antis vaizdas pasidarė ir 
aprašyti nėra galimybės, 
patarčiau, kurie nuvažiuo

site vasaros laiku į Seattle, tai 
stengkitės nuvažiuoti aplan- 

kalną. Galima iš 
užvažiuoti. Bet 
vadinamos pusės

Rainier
ų pusių

Sunrise”
usiai.

senas troškimas ap- 
ti Washington© valstiją 
dė ir esu labai patenkin- 

• tariu ačių visiems drau- 
ir draugėms, su kuriais 

taip smagu pasimatyti ir

kyti 
abiej 
iš 
geria

Taigi, 
lankj 
išsipi 
tas ii 
gams 
buvo
susipažinti.

Parvažiavęs į 
radau 
kuris 
Tai b 
Bet ši 
mitetds 
darbo, 
ti, tai : 
buvo 
vo geras piknikas ir buvo sve
čių iš 
Bet, žinoma, jis nebuvo tokis 
skaitlį 
washingtoniečių piknikas.

Taij 
ar art 
lietuvių būrelį, 
pirmyn prie pasiliuosavimo.

Oregon City, 
kitų pikniką, 
d. rugpjūčio.

ruošiamą 
atsibuvo 2 
ivo LDS. kp. rengiamas, 
ame piknike rengimo ko- 

i pristatė mane prie 
“barčekių” pardavinė- 

nebuvo taip gerai. Bet 
smagu, kad taip pat bu-

Washington© valstijos.

ngas ir pelningas, kaip

■i, kur nevažiuosi, toli 
, visur rasi susipratusių 

kurie žengia

M. Pūkis.

Wilkes Barre, Pa
iš draugo James W. 
rakalbų, kurios įvyko 5

Šis-tas
Ford p 
dieną rugpjūčio, Scranton, Pa.

Prak 
kos tui 
tiek. G 
čiai negana darbavosi, kad su- 
traukt daugiau puiblikos.

Pirmininkas pirmiausia per-

albose vietinės publi- 
’ėjo būt daugiau, kaip 
Įal draugai scrantonie-

tin- 
bu-

statė kalbėt vieną iš moterų, 
kurios pavardės nenugirdau. 
Tai Komunistų Partijos kandi
datė į senatorius. Ji trumpai 
ir aiškiai kalbėjo apie darbi
ninkų padėtį šioje apylinkėje, 
o daugiausia nurodė apie be
darbių skurdą. Kitas, nors 
trumpai kalbėjo, tai Jaunų 
Komunistų Lygos organizato
rius John Kelly, ir trečias kal
bėjo vietos Komunistų .Partijos 
sekcijos organizatorius. Visi 
jie pasakė tinkamas kalbas.

Ant pabaigos b^zo persta
tyta kalbėt draugas James W. 
Ford, kuris buvo pasitikta su 
labai dideliu delnų plojimu iš 
susirinkusių pusės, čia nerei
kia aiškint apie draugo Fordo 
prakalbos gerumą. Tai buvo 
viena iš puikiausių.

Aukų buvo mažai surinkta, 
nepasiekta nei $40.

Svetainėje buvo gana 
karnos literatūros, kurios 
vo pusėtinai parduota.

Kada pirmininkas darė pra
nešimus, kas bus veikiama ant 
toliau Scrantone, tai pasirodė, 
kad d r a u g a i scrantoniečiai 
rengia pikniką 30 dieną rug
pjūčio. Tai jau tas neleistina. 
Nors tas piknikas yra rengia
ma del labai svarbaus tikslo, 
betgi tą pačią dieną yra ren
giama piknikas del dienraščio 
“Laisvės” Valley View Parke, 
ir draugai, žinodami per visą 
vasarą apie šį rengiamą pik
niką, leidosi rengt pikniką tą 
pačią dieną. Tai jau blogai.

Gal draugai scrantoniečiai 
galėtumėt sulaikyt tą rengia
mą pikniką? Tas butų galima 
atlikt po dienraščio “Laisvės” 
pikniko. Čia mūsų visų pareiga 
remt šį “Laisvės” pikniką, kad 
galėtum paremt savo spaudą, 
kiek galint, finansiniai, nes 
jau mes seniai esam tą darę.

Beje, wilkes-barriečių buvo 
nuvykę du dideli trokai išgirst 
draugo Fordo prakalbos ir 
si dideliai pasitenkinę.

dainavo. Vilijos Choras, vieti
nis, atidarė programą su “In
ternacionalu;” po jo sekė 
Choras Daina, kuris jau vėl 
atgijęs dainuoja; Laisvės Cho
ras, vienas iš stambiausių cho
rų šioj apylinkėj, gana griau
smingai dainuoja. Kuomet 
spaudos naudai išvažiavime 
bus skirstoma “praisai” už ge
riausią dainavimą, tai kad tik 
Laisvės ' Choras nepasiimtų 
“praisą” ir sykiu garbę. Siety
no Choras iš Newark, N. J. 
pirmu sykiu mūs apylinkėj 
pasirodė. Choras dainuoja 
gražiai ir pas mus ypatingai 
daug liaudies dainelių daina
vo. Kai kuriem išrodė tokių 
dainų perdaug. Kitados būda
vo užbaigiant programą visi 
chorai sykiu sudainuodavo ko
kias dvi tris dainas, bet šiuo 
sykiu to nebuvo padaryta. Ko
dėl, taip dėjos, neteko suži
noti.

Šių žodžių išreiškėjui išro
dė, kad waterburieciai truputį 
per mažai turėjo darbininkų 
prie patarnavimo, nes nekartą 
prisiėjo ilgai laukti prie barų, 
—kur nėjai, kaip apatinėj sve
tainėj, taip ir lauko pusėje. 
Kalbėtojo, kaip paprastai bū-

davo, irgi nebuvo, o gal visiš
kai nebuvo kviestas. Tiesa, ke
lis žodžius vienas draugas pa
sakė, bet ir iš netyčių užklup
tas turėjo tą padaryti. Taip 
nėra gerai. Nepasirengus ką 
sakyt, nėra galima tinkamai 
pakalbėti.

Gal ir kitokių trūkumų bu
vo, bet finansiniai choram iš 
šio parengimo veikiausiai bus 
gražios naudos.

Tų pačių’”chorų konferenci
joj buvo nusitarta paįvairint 
programą su trumpais persta
tymais, bet tai bene bus delei 
mažumo spėkų tokie dalykai 
nebuvo prirengti. Kas nors 
reiktų daryti, kad dideliuose 
išvažiavimuose butų kuom 
nors paįvairinama programa, 
nes vien dainos ir vis kasmet 
net tos pačios pakartojamos, 
tai jau lyg ir pabosta. O gal 
visur tos pačios bėdos?

Programos eigoj 
kas buvo 
renkama 
delegatų 
jaunuolių
Chester, N. Y., tačiaus renkant 
aukų neteko matyti. Gal būt, 
kad jaunuoliai patingėjo rink
ti aukas. Chorų Draugas.

ką su laikraščiais, o apie ją 
eilė žmonių. Manau: “gal kas 
įdomaus yra”—prieinu artil 
žiūriu, laikraščiai išstatyti) 
visi buržuazinės minties, su 
įvairiom karikatūrom, ir fran-i 
cūzų kalboje. Del nepasirodyk 
mo, kad francūziškai nesu
prantu, ėmiau tėmyt nors lai
kraščių karikatūras, iš kurių 
man viena puolė į akis, kurio: 
atvaizdas toks. Ant buržuazL, 
nio miesto užlipęs bolševikas 
vienoj 
antra 
siekia 
kurios 
žiūriu 
listinė
solidariai kovojančius darbi* 
ninkus. Ir tik tvirtai organiį 
zuoti darbininkai nušluos nuč 
žemės paviršiaus parazitine 
sistemą su jos parazitais, c 
sau įsteigs laimingesnį bekla.1’ 
sinį gyvenimą. J. Wheat.

rankoj laiko pjautuvą 
iškėlęs kūjį, o kojon 
įstaigas bei bažnyčias.

laipsniškai griūva/ 
ir manau, kokia kapita- 
sistema silpna, prieŽ

vi-

Pavyko Dainų Diena
WATERBURY, CONN. — 

Rugpj. 2d. Dainų Diena 
— Confi. chorų išvažiavimas 
tikrai gerai pavyko, žmonių 
suvažiavo iš visos plačios apy
linkės, matėsi ir iš gana toli, 
kaip iš Boston, New Yorknr net 
iš Ne^v Jersey valstijos, šį syk 
tenka suteikt kredito mažų mies
telių žmonėms, kurių buvo 
daug, kaip tai, iš Torrington, 
Bristol, Meriden, Woodbury 
ir iš kitų vietų. Didesnieji 
miestai visados netingi atsi
lankyti į panašius parengimus, 
tai tą padarė ir šiuo kart.

Norisi primint, kad water- 
buriečiai Lietuvių Daržą geri
na, dabina, bet jiem prisieis 
dar sykį gerokai padirbėti, 
kad praplėtus vietą del maši
nų pasidėjimo, nes šiuo kart 
nebuvo galima visas mašinas 
sutalpinti į daržą, o tas pasi
daro kai kuriem ne taip jau 
patogu.

Programa susidėjo vien iš 
dainų, kurias keturi chorai

Ispanijos Liaudies Fronto kovotojai, daugiausiai darbo žmones, užė
mę barikadas ir gatavi atremti fašistų gaujas, jeigu jos prasimuštų linkui 
Madrido.

pirminin- 
paskelbęs, kad bus 

aukos del jaunuolių 
pasiuntimo į LDS. 
konferenciją j Ro-

Pas Seną Vincą

sveikinaus su dukte- 
senam maloniau svei- 
jauna, dailia mergi- 
su tokio pat amžiaus,

Pavasarį, gavęs progą, at
lankiau Seną Vincą; tuomet 
buvo padaryta sutartis, kad 
šią vasarą turėsiu dar sykį jį 
atlankyti ir tuomet, kuomet jis 
galės mane daržovėmis pavai
šinti.

Rugpjūčio aštuntą pasiliuo- 
savau iš dirbtuvės, pasikvie
čiau draugus Naudžius, pasi
ėmiau, tariant Seno Vinco išsi
reiškimu, savo konstituciją, ir 
leidomės kelionėn. Dešimtą 
valandą ryte jau buvome palei 
Seno Vinco stubą ir jų duktė 
Elzbieta atidarė vartus įva
žiuoti į kiemą. Sustabdęs ve
žimą, tuojaus iššokau laukan, 
čia pat buvo ir Vinčienė. Pir
miausiai 
ria. Mat, 
kintis su 
na, negu
kaip ir pats. Klausiu: kas yra, 
kad išrodai lyg suvargus, lyg 
nusiminus? Draugė Vinčienė 
įsikiša:

—Vos tik sugrįžo iš Atlan
tic City, kur praleido visą sa
vaitę. . .

Po valandėlės vėl prabilo:
—Šiandie lygiai savaitė lai

ko, kaip apsivedė...
Na, čia mums visiems buvo 

didelis suprizas. Pradedame 
sveikinti, linkėti linksmo ir 
laimingo šeimyniško gyvenimo. 
Klausiu, kur jos vyras, bet 
gaunu atsakymą, kad dirba, 
negali naudotis taip vadinamu 
“medaus mėnesiu,” kaip tur
čiai naudojasi. Po keleto žo
džių klausiu, kur Vincas. Drg. 
Vinčienė atsako:

—Nagi pasiėmė “Barborą” 
(kumelę) ir išėjo lauką akėti.

Nieko nelaukus, abudu su. 
Naudžium, einame į lauką. 
Ištolo pamačiau didele meldį- 
ne skrybėlė Seną Vincą se
kantį paskui akėčias, kurias 
sunkiai vilko sušilus Barboro
je. Pasisveikinę ir truputį pa
sikalbėję, palikome jį baigti 
lauką akėti, o mes vėl grįžo
me prie stubos.

Apie dvyliktą valandą atėjo 
ir Vincas su savo Barborėle. 
Gaspadinės pradėjo ruošti pie
tus. Pavalgę pietus, visą po
pietį praleidome po medžiu. 
Mums ten besikalbant, atva
žiavo draugė Balčiauskienė su 
dukteria, vėliaus—Lamsargie- 
nė, dar vėliaus — draugai 
Laurinavičiai, Aleksiejus ir 
dar dvi draugės—visi iš Phi- 
ladelphijos ir iš Baltimore?, 
Md., Dryžis. Laurinavičiai, 
Aleksiejus ir kiti, truputį ses- 
terėję, išvažiavo, sakė turį to
liau važiuoti, o aukščiau mi
nėti pasiliko. Vakare atvažia
vo ir Elzbietos jaunas vyras. 
Kadangi jiedu apsivedė civi
liai ir be jokių iškilmių, tai 
mes, suvažiavę svečiai ir sy-

kiu tėvai, nutarėme surengti 
vakarienę jaunavedžių pager
bimui. Laike vakarienės visi 
svečiai ir tėvai palinkėjo jau
navedžiams linksmo ir laimin
go gyvenimo ir tuomi tapo už
baigta diena.

Sekmadienį visi bendrai ir 
linksmai praleidome laiką iki 
antros valandos, o paskui lei
domės namų linkui, nes kelio
nė ne visai trumpa—apie 120 
mylių.

Atsisveikinant Senas Vincas 
užkvietė atvažiuoti į “Lais
vės” pikniką, kuris įvyks 6 
d. rugsėjo, o kad neklaidžioti 
jieškant vietos, tai pirmiau at
vykti pas jį, o paskui jis nu
ves į pikniko vietą.

Baigdamas savo įspūdžius, 
dar sykį linkiu draugei Elz
bietai ir jos vyrui Fredui links
mo ir laimingo šeimyniško gy
venimo, bet sykiu neužmiršti 
ir darbininkišką judėjimą.

V. Paukštys*

Karikatūra
Auto sunkvežimių bei ped- 

lerių riksmo pribudintas iš 
miego, atsikėliau. Apsiren
giau ir leidausi eiti miestė vi
dun. Beeinant garsiąja Mon
treal© gatve—St. Catherine, 
žiūriu ant kampo skersinės 
gatvės—St. Denis—stovi kios

5

S

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalinš I
(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.

Dr. Herman Mendlowitz ;
33 METAI PRAKTIKOS j 

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

Telefonas Evergreen 7*1312

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

NEDftLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

Turime p a rd a vi mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

B-

M.M M M M M M M m ,m rą ąą ivi rįį m m m m m m m m m i

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

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

Liberty Park Bar & Grill
1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Newark’o, Elizabeth’© ir Irvington.

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieŠkoti 
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti ; 

nikus arba kitokius parengimus.

Prašome lietuvių sustoti bile kada nedėldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Petnyčioms, Subatoms ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.

po 
pik-

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

H
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BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

I
 Suareštavo lietuvį prie 

pačios grabo.

Pereitą savaitę tapo areš- 
lotas Steponas Petrauskas- 
žterson, 44 metų amž. lietu- 
8, gyvenantis 21 Winfield 

A., South Bostone. Detektyvai 
rį suėmė laidojant jo moterį 
^ateriną ant kapų West Rox- 
įury. Ji mirė ligoninėje su 
gerskelta galva. Kadangi me- 
jikalis ekzamineris užrekor- 
|avo jos mirties priežastį pa
einant nuo smūgio, kokiu nors 
tankiu, tad vyras tapo įtartas 
valtininku. Bet policijos klau- 
hnėjamas Petrauskas pasako
ti, kad parėjęs namo jis rado 
ivo moterį vaikščiojant kori- 
oriuj su tekančiais kraujais 
: pramuštos galvos. Jis sako- 
l paguldęs ją į lovą ir pa
jukęs daktarą, kuris tuoj aus 
usiunte į ligoninę.

| Toliau policijos kamantinė- 
amas jis gynėsi, kad su savo 
’ačia neturėjęs jokių vaidų; 
et pati jam sakiusi, kad ji 

(u virto nuo kėdės ir savo gai
lą užgavusi į virtuvės pečių.

Detektyvai gi tvirtino radę 
Jaug kraujo taškų ant sienų, 
įjbų. ir karpeto valgomajam 
Kambary, bet ne virtuvėje, 

’aipgi policija sakosi turinti 
zininę paipą su kraujo žy- 
Aem ir žmogaus plaukais ir 
klepe radusi dalį kraujuotos 
edes.
Pereitą antradienį Petraus- 

as tapo paleistas be apkalti- 
imų. Kuomet jis buvo pa
jaustas, kaip atsirado krau- 
? žymės ant lubų, atsakė, kad 
is žymes jis jau rado, kuo

met į tą namą atsikraustė gy- 
enti ir daugiau nieko neži- 
48.

I Šiaip Petrauskas rodos yra 
'ana ramaus būdo vyras, tik 
lėgsta biskį išsigerti. Jo mo- 
jris sirgdavo nuomario liga, 
uo kurios, kaip žinoma, ligo- 
is krinta bile kada ir bile 
ur. Tad mirtis galėjo atsitik- 
' per nelaimę. Rep.

turi “Laisves” kalendorių 
agentūrą ir mielai jums patar
naus, užtikrinant teisingumą, 
gerą darbą ir žemą kainą.

Ketvirčiai sužeisti automobi- 
liaus nelaimėje.

žinomo laikrodininko 
ksoriaus Petro Ketvirčio 
rį ir sūnų Edmundą 
skaudi nelaimė. Sulyg 
spaudos pranešimų, jų 
mobilis atsimušė 
ties Lenox, 
vežti į St. 
Pittsfielde. 
Roslindale,
laiko South Bostone.

Šios savaitės pabaigoj 
mobilių nelaimėse išviso 
keturios gyvastys. Nuo naujų
metų Bostono apylinkėje auto>- 
mobiliai yra užmušę jau 125 
žmones.

ir au- 
mote- 
ištiko 
anglų 
auto-

medžius 
Abudu tapo nu- 

Luke’s ligoninę 
Ketvirčiai gyvena 
o savo biznio vietą

auto- 
žuvo

Vokiečių zepelinas virš 
Bostono.

Pirmadienio rytą, 2 vai., 
per Bostoną skrido vokiečių 
zepelinas Hindenburg, grįž
tantis atgal į Vokietiją. Jo 
motorų garsumas prižadino 
daugelį iš miego ir šiurpulin
gai priminė, kas galėtų atsi
tikti, kuomet jis čia pasirody
tų karo laike.

Pradeda namų projekto 
kontestą

Old Harbor Village namų 
projekto statyba South Bos-

prasidėjo.tono pajūry vėl 
Skiepai jau senai buvo iškasti 
ir cemento fundamentai pas
tatyti, bet tolimesnis darbas 
buvo sustojęs. Sulyg kontrak
to, statyba turi 
rugpjūčio 5 d.,
konstrukcija atsieisianti 
991,000, ir reikėsią apie 
darbininkų. Iki 
paduota 630 aplikacijų 
darbo.

būti baigta 
1937 m.

Kas laimėjo 
kont

šiol jau

Visa 
$4,- 
750 
yra 

gauti

vyry chorų 
ėst.

Pereitą nedėldienį Methuen, 
Parke, įvyko 
nistų Partijos 
piknikas, ku- 

ų kontestą lai-
Distrikto 
vyrų choi
South Bųstono Laisvės
Choras, vadovaujamas

Mass., Maple 
Lietuvių Komu 
1-mo 
riame 
mėjo 
Vyrų
Žukauskaitės, šiame vyrų cho
re priklauso papr’asti darbinin
kai, kurie specialiai dainuoti 
nesimokino ir greitu laiku pri
ruošė savo pasirodymą, bet, 
tiesa, jie stengėsi ir dirbo, kad 
tikslą atsiekti. Draugai, Ig. ir 
Povilas Kubiliūnas, Jonas 
Burba, Jenkęvičius, Jonas 
Kriukonis, žilaitis, mūsų bar
bens drg. švedas ir kiti ne 
vieną karštą vakarą paauka
vo praktikoms ir jie sakė, kad 
kontestą laimės. Tą paią die
ną jie gražiai padainavo per 
Minkaus Radio programą ir 
piknike kontestą laimėjo. Bra
vo, draugai!

Gerai pasirodė 
čių vyrų choras.

pereitais metais “prisipažino,” 
tai ne jo esanti kaltė, bet pa
vieto detektyvo Grohowskio 
ir tūlo McHale, kurie jį pri
kalbėję tai daryti. Patekęs į 
jų rankas, jis buvo stumdo
mas, kaip koks šunytis frė
mavimo eigoje ir jam tas dar
bas pasirodęs labai įkyrus ir 
vis darėsi bjauresnis. Bet kaip 
jis pradėjęs reikalauti, kad jį 
paleistų iš šio veiksmo, tai nei 
detektyvas su pagelbininku, 
nei prokuroro ofisas nekreipė 
atydos į tai, bet vis gramsdi- 
no giliau ir galų gale likęs pri
verstas pasirašyti “išpažintį,” 
kuri buvusi diktuota Grohow- 
skio ir McIIale’io po daugelį 
sykių ir vis kitaip, buvusio 
prokuroro Lewis’o ofise. Kaip 
likęs paleistas per Grohowskj, 
tai tik dabar turįs progą pa
reikšti, kad čia eina neteisin
gas, bjaurus frėmavimo dar
bas prieš Jennings’ą.

Nors iš šių Harris’o pareiš
kimų aišku, kaip diena, kas 
tokie yra frėmuotojai ir kad 
byla prieš Jennings’ą sufrė- 
muota, bet teisėjas Fine “ne
tikėjo” tam ir ėjo toliau jieš- 
kodamas durnelių.

norwoodie-

C. Harris Atidengė Jennings o Frėmuotoju Lizdą
Suokalbis buvo vedamas su 
pavieto prokuroro ofiso žinia; 
fabrikuoti liudininkai suklupo 

mikčioja; teisėjai dabar lo
šia “netikėlių” rolę ir ne

panaikina bylos.

ir

Galimas streikas reinkočių 
Iišdirbystėje.

International Garment Uni- 
js atstovai ir nauja reinkotų 
Idirbėjų firma Bostone turės 
j^sitarimus šią subatą del at
naujinimo esančių kontraktų 

pripažinimo unijos kitose 
apošė. Jeigu fabrikantai bū- 

‘į tam priešingi, gali įvykti 
Jionai streikas paliečiant 2000 

firbininkų, kurie dirba reinko- 
; industrijoj Bostone.

Kas atvarė rykles?

‘i'Naujosios Anglijos pakraš- 
tuose if Mass., pajūryj pasta- 
ttoju laiku pasirodė daug ry- 
Jių — sharks. Kai kurios jų 
įgautos sveria iki 400 svarų.

WILKES BARRE, Pa.—Po 
to, kaip likosi sugautas “ma- 
ten'alis liudininkas,” C. Har
ris, ir papildė “judošystę” už
sigindamas, kad dinamitavęs 
teisėjo Valentine mašiną, o 
vietoje to pareiškė išduodąs 
tuos, kurie frėmavo prieš Jen- 
nigs’ą ir dar jį įvedė į šį bjau
rų konspiratyvį aktą, tai be 
klausimo, visiems yra aišku, 
kad frėmuotojų lizdan krito 
baisi “bomba”, kuri ištaškė 
visus frėmavimo planus ir frė- 
muotojus pastatė pilnoje nuo
gybėje. Nors šiandie 
tojai tą savo bjaurų 
kusį užsimojimą kad 
tai kur nors nudėtų,
viskas taip nevykusiai 
daroma, kad paslėpti nebega
lima ir, pagal prokuroro išsi
reiškimą, “turi leisti skiliau-

dėm kristi ten, kur jos kris.” 
Nors ir taip įvyko, bet juk 
kietagalviai, patyrę, mokyti į 
teisėjai nejaugi taip greit pa-' 
sirodys svietui, kad jie, “to
kie didi įstatymų ir tvarkos 
saugotoj'ai,” užsiimtų patys 
ar bent savo žinioje esantiem 
ofisam daleistų prie tokių 
niekšysčių.

Kad nusimazgoti rankas ir 
nukreipti nuo savęs publikos 
sentimentą, štai 
sinėjimo šereng
daugeliui kitų liudininkų, kad 
tuomi, kaip nors, 
Harris’ą ir publiką. Bet vis
kas ir čia nieką 
rodė, kad kur 
nesutenka.

Harris Atidengia Suokalbi
ninkų Lizdą.

Rugp. 1 d., prie teisėjo J. 
S. Fine, Harris smulkmeniškai 
prirodė, kad jis savo gyveni-^ 
me nėra rankose turėjęs dina
mito ir nedinąmitavo teisėjo 
mašinos; taipgi jis nepažįstąs 

nei paties Jennings’o. Kad jis

Pašaukti McHale, Grohowski, 
Anna Dailey ir G. Williams 

liudyti.

McHale, kurio tikras var
das yra Lynott, buvo paimtas 
D. L. and W. geležinkelio vy
riausio advokato, G. Morgan, 
Scrantone, ir perstatytas tei
sėjams Wilkes-Barriuose, ku
rie jį pasamdė, pavieto iškaš- 
čiais, gelbėti detektyvui Gro- 
howskiui, kad jie rastų kur 
durnelį, kuris apsiimtų pasi
sakyti, kad dinamitavęs ma
šiną, nors užginčino, kad Har
ris meluoja, kad jie frėmuoja 
J., bet vietoje, kad prirodyti, 
jog ištikrųjų Harris dinamita- 
vo teisėjo mašiną, jis dar la
biau iškėlė šį nelemtą darbą 
aikštėn, išsipliurpdamas, ko
kias klastas darė, kad nu
gramzdinti Jennings’ą. 

f f- t • • /

Detektyvas Grohowskis, ku
ris buvo vadovaujanti “žvaig
ždė” .šio bjauraus darbo, taip
gi neįstengė prirodyti, kad 
Harris kaltas, bet, kaip ir 
McHale, tik pasisa.kš, kaip 
bjauriai elgėsi su Harris’u ir 
kokias bjaurias klastas darė, 
kad frėmavimą prieš Jen- 
nings’ą įvykdyti.

skj, visi šie niekšai zyliojo po 
Jennings’o ofisą ir šiaip visur 
jį susitikdavo su visokiais “bi
znio” reikalais, žinoma, diri
guojant detektyvui Grohowis- 
kiui. Tie susitikimai visi vė
liau buvę naudoti sąryšyje su 
frėmavimu.

Kaip matom, šis liudininkų 
apklausinėjimas ne tik kad 
nedavė frėmuotojam teigiamų 
vaisių, bet, atbulai — atiden
gė visą frėmavimo slaptybę. 
Dabar aiškiai matosi, kad frė- 
mavimas prasidėjo nuo teisė
jų, per prokuroro ofisą ir de
tektyvus. Ačių Jennings’o adv. 
Hays’ui, liudininkai likosi su
gauti bemeluojant ir šiandie 
jie dezertyruoja savo ponus, 
teisėjus-frėmuotojus.
Prokuroras Schwartz reika
lauja panaikinti bylą prieš 
Jennings’ą, bet teisėjai lošia 
“nežinėiių” rolę ir išsisukinėja.

Reikia nepamiršti tą, kad 
frėmavimas ėjo per buvusio 
prokuroro ofisą. Dabartinis 
prokuroras Schwartz, kuriam 
tenka vesti buvusio “bylą” 
prie tokių nevykusių “liudinin
kų,” neapsiimu ir reikalauja, 
kad daugiau liudininku jis ne
būtų verčiamas jieškoti. Jis 
teisme pareiškė, kad Harris’o 
teisingumas, o kitų liudininkų 
melagystės užtikrina, kad J. 
byla gali būti išmesta. Tačiaus 
teisėjas Fine “netiki” ir turįs 
bendrai pasikalbėti su kitais 
teisėjais tame reikale.

Kadangi pasirodė skirtu
mai tarp teisėjo ir prokuroro 
bylos panaikinime, tai kores
pondentai užklausė teisėjo: 
“Kaip vesite bylą, jeigu netu
rite prokuroro pritarimo?” 
Teisėjas atšovė: “Prokuroro 
ofisas turi kooperuoti su tei
sėjais ir pamatysite sekančio 
kriminalio teismo sesijose.”

Nors, kaip matome, viskas 
jau aikštėje, bet juk niekas 
negali teisėjams sustabdyti 
spardytis, kol viskas užsibaigs. 
Baisus jiems apmaudas, bet 
nagus nuo Jennings’o turės 
atitraukti. Požeminis.

darni tūkstančius darbininkų. 
Jei nori, tai badauk, darbo 
negausi.

Ar tai ne supuvimas?! Vie
niems kišenės pilnos ir juo
kauja, o darbininkai ir jų šei
mynos badauja.

jo papildyti saužudystę. C. B. 
atsakė, kad jai labai nusibo
dęs vedusios gyvenimas.

Paterson, N. J.

surengta klau- 
a Harris’ui ir

Moteris Dailey, “kuri daug 
žinojo slaptybių apie Jeh- 
ning’są,” taip susimaišė teisme

sublofyti

is nuėjo. Pasi- 
trūksta, tai ir

frėmuo- 
ir nevy- 
įmanytų, 
bet jau 

buvo

bekamantinėjant, kad nebepa- 
žinojo savo sandraugų liudi
ninkų ir pradėjo koliotis su 
advokatais.

Gerald Williams, kuris pir
miau sakėsi, kad Jennings’ąs 
norėjęs jį pasamdyti dinami- 
tavimo darbui, o jis neapsiė-
męs, bet, kada mašina likosi
sudinamituota, tai reikalavęs
ir gavęs pinigų iš Jennings’o
už tylėjimą, patariant pavie
to prokurorui, neatsakinėjo į 
klausimus, nes savo advokato 
neturėjo. Išskiriant Grohow

United PCS Dye Works už
sidarė du fabrikai Patersone, 
vienas—Lodi, N. J., vienas 
Allentown, Pa. Priežastis ta
me, kad “bosai, pasikeldami 
sau algas, privertė fabrikus 
prie bankrūto,”—taip paduo
da vietinis laikraštis.

šeštadienį, rugpjūčio 8, Pa
terson Evening News skelbia, 
po kiek bosai gaudavo algų: 
Albert Blum — $25,000, Hen
ry Blum — $25,000, Theodore 
Boettger — $25,000, Wm. H. 
McDonald $25,000, W. Ro
bert — $17,000, W. R. Huntz 
—$18,000 ir visa eilė kitų 
gaudavo tūkstančius. Tik 1935 
m. padarė $4,590,810, ir taip, 
suktybes, visokius “monkey 
biznius” varydami—privedė 
fabriką prie bankrūto, išmes-

Kadangi dažų kontraktas 
tapo pasirašytas, tai mažesni 
fabrikėliai pradėjo pilną lai
ką dirbti. Daugelyje vietų 
pradėjo trečią “šiftą”. Dau
gelis darbininkų gaus darbą, 
tik nežinia, ar ilgai? Mat, 
fabrikantai dabar gauna dau
giau už išdirbtą šilką, tad ir 
skubina rinką užpildyti, o vė
liaus ir vėl darbininkai bus at
leisti. Mat dabar sezonas da
žų fabrikam, bet netruks pa
sibaigt.

LDS 123 kp. susirinkime 
svarstyta, kaip galima pasius
ti delegatai į LDS. trečią seimą, 
kuris įvyks Rochester, N. 
šio mėnesio 17-20 dienomis. 
Drg. J. Bimba išrinktas dele
gatu į LDS seimą, atstovaut 
123 kuopą. Nutarta pasimo- 
kėti penki doleriai Lietuvių 
Meno Sąjungai už 1936 me-

. (Tąsa 5 pusi.)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 296 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH DENINGER
296 Nassau Ave., B’klyn, N. Y.

Hawthorne, N. J., ugniage
sių “čyfai” pradėjo padegdi- 
nėti stubas, bet kokiu išroka- 
vimu — sunku atspėti. Pater
son Evening News 8 rugpj. 
paduoda žinią, kad kokiu tai 
stebuklingu būdu stubos dega 
viena po kitai. Tada “čyfas” 
Charly Bruono pasiuntė de
tektyvus po viso miesto dalis 
vaktuoti, ar nesučiups to pa
degiko. Detektyvas pastebė
jo automobilį, stovintį šalę ke
lio, ant Rock Road, 10:30 vai. 
nakčia. Automobilis priklau
sąs padėjėjui “čyfui” Herbert 
Pilsbury. Detektyvai išgirdo 
gaisro signalą, vėliau pamatė 
keturis vyrus, išlendant iš miš
ko. Detektyvas juos areštavo. 
Pasirodo, kad padėjėjas Her
bert Pilsbury, Andrieu Myers, 
William Garison atlikdinėjo 
padeginėjimo darbą, “čyfai” 
priversti rezignuoti iš gaisro 
kompanijos ir bus teisiami 
“grand džiurės”. Vietoj gesint 
—tai jie padeginėja. Juokin
ga, ar ne ?

Dažų unijos narių susirinki
me buvo skaitytas kontraktas 
ir raportuota, kad dažų kom
panija pasirašė kontraktą. Su
sirinkusieji atsistojo ir suriko 
tris kartus ura, atiduodami 
unijos viršininkams didelį kre
ditą, kad jie moka uniją tvar
kyti. Taipgi susirinkimas už- 
gyrė John Lewis Industrinės 
Organizacijos komitetą ir iš
rinko 29 delegatus į United 
Textile Unijos konvenciją, in
struktuodami, kad delegatai 
remtų John Lewis planus. Fi
nansų sekretorius, išduodamas 
raportą, pranešė, kad 1733 lo- 
kalas ižde turi $50,000. Lo- 
kalas gana gerai tvarkomas.

žymėtina, kad kontrakte 
yra įrašyta, kad bus švenčia
ma Pirmoji Gegužės, tai reiš
kia fabrikas bus uždarytas. 
O darbininkai galės liuesai 
demonstruoti.

NOTICE .is hereby given that License No. 
A 9936 has been issued to the undersigned 
to aell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ■ to be consumed off the 
premises.

LEO and SOPHIE S. SPRINGER 
271 Kingston Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9269 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 East 4th Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
334 E. 4th St., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5219—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY J. STEEN, INC. 
5219—5th Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 4969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4118—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NILES PEDERSEN 
4118—8th Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Central Ave.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6168 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EHRLICH 
8204—5th Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124—9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CHARLES WEISS
5124—9th Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. %

'MATTEO TEDONE
462 Union Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Na 
A 6122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
ll remises.

MAX LASHER
374 Ralph Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
I> 4104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
387 Humboldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises./

ANTHONY COLUCCI
387 Humboldt St.. B’klyn, N. Y.

divininkai dabar praneša, kad 
ykles čionai atvedė gausingi 
3ackerell žuvų pulkai, kurių 
įmet čionai labai daug už

plaukė. žinovai sako, kad ry- 
:lės visados seka mackerell žu-

_____
Peiliais užbaigė argumentą.

^.Du ispanai susiginčiję ant 
įichmond st., Bostone, del sa- 

:B merginos, dabar kariaujan- 
los civiliame kare Ispanijoj, 
Jnčą užbaigė peiliu. Vienas 
g su perdurtu kaklu ir pe
lais guli ligoninėje, o kitas 
ipo areštuotas. Panašiai atsi
laka su visais fanatikais, kurie 
fegumentuoja kumščiu, o ne

Jpfažūs sieniniai kalendoriai. 

SjJostono lietuviai biznieriai, 
ĮHe dar neužsisakėt sieninių 
■Įhio kalendorių, prašomi už- 
■t pas R. židžiuną, 315 E 
J^So. Bostone, ir pamatyti 
MR m. sampelius, kurie yra 

iš “Laisvės”, židžiunas Ispanijos Liaudies Fronto kovotojai atakuoja fašistų pozicijas.

Ištvirkėlis Walter Kolditz,1 
31 m., 73 Central Avenue, 
Clifton, N. J., išžagino 9 me
tų mergaitę. Sugautas prisi
pažino prie kaltės. Teisėjas 
Robert H. Davidson pripažino 
kaltu W. K. Jam bausmė bus 
paskirta rugpjūčio 29 d., grei
čiausia jau jam nereikės dau
giau žagint mergiščių.

Ridgewood, N. J., Mrs. 
Charley Bivona, 19 m., 356 
South Broad St., atsisuko ge- 
sinio pečiaus dūdas ir norėjo 
nusinuodyti, bet mergaitė, 13 
m., suuodus gesą pranešė kai
mynam. Kaimynai pašaukė 
policiją ir ugniagesius ir at
gaivino. Policijos viršininkas 
paklausė C. B., kodėl ji norė-

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3877 has been issued to ‘the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FE1RTAG 
D-B-A THE TROY DELICATESSEN

296 Troy Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5011-13 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

FRANK LYN A. MORAN 
and DENNIS CALLAHAN 

D-B-A MORAN’S BAR and GRILL
' 5011-13 Avenue L, . Brooklyp, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

JOSEPH MAYO
364 Leonard St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ' 
of the Alcoholic Beverage Control law . 
2251 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

VICTOR W. STORCH
2251 Church Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

LEV-DAV LUNCH. INC.
282 Broadway, B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 8931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
403 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SAN—MAR, INC.
403 Brighton Beach Ave. B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ‘Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control .'Law , at 
332-38 Pennsylvania Avenue, K-ft-A <lfr8 
Sutter Avenue, Borough of Brookty)!, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NATHAN FEIGELfcS •,
332-38 Pennsylvania Ave., A-K-A 688 Sut
ter Ave., B‘klyta. ®n Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4136 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
961 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STEPHEN BEDELL
961 Grand St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4106 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE F. GALLAGHER
724 Wytho Ave., B’klyn, N. Y.
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V. M. MOLOTOVAS. Verte JUOZAS.

Apie Pakeitimus Sovietų 
Konstitucijoje

*

(Pabaiga)

Jeigu buržuazija dabar visur daro 
atkaklius, nors ir beviltiškus mėgini
mus padaryti amžinomis klases ir ma
žumos viešpatavimą ant daugumos, 
tuo tikslu pravesdama savo antidemok
ratinius pertvarkymus ir reformas val
stybės aparate, tai sovietų valdžia nuo
lat ir sėkmingai eina prie priešingo tik
slo: prie visų klasių ir kapitalizmo lieka
nų pačioj žmonių sąmonėj likvidavimo. 
Darbininkų klasės rankose valstybės ap
aratas tarnauja beklasinės socialistinės 
visuomenės pastatymui ir pašalinimui 
visų ir visokių kliūčių tame kelyje. Val
stybė, kaip ypatingas aparatas, sudaryta 
prieš daugelį amžių, bet tiktai darbinin
kų ir valstiečių valdžia pavertė jį iš ma
žumos viešpatavimo ant daugumos įran
kio į daugumos valdžios aparatą ant eks
ploatatorių mažumos. Turėdama savo 
rankose tokį aparatą, kaip sovietų vals
tybė, ir rodydama tikrą revoliucinį bud
rumą klasinio priešo atžvilgiu, kurio ne
apykanta del mūsų pasisekimų nežino 
jokių ribų, SSRS darbininkų klasė kartu 
su kolchozninkais valstiečiais atsieks pil
no savo laimėjimo.

Kokiu keliu eina Sovietų valstybės 
vystymasis, geriausiai matosi dabar, ka
da mūsų partija pastatė klausimą apie 
kaikuriuos pakeitimus Sovietų konstitu
cijoj. Tas kelias—proletarinio, sovietiš
ko demokratizmo vystyme iki galo.

Sovietų valstybė jau daug patarnavo 
SSRS tautoms jų išsiliuosavimui iš ka
pitalistų, dvarininkų ir buožių valdžios 
ir keliant darbo žmonių materialinį ger
būvį bei kultūrą. Bet Sovietų valstybė 
dar ne iki galo išpildė savo uždavinį. Ji 
dar daug kame turi padėt sustiprint so
cialistinę nuosavybę ir pagerint darbi
ninkų bei valstiečių gyvenimą, o reikia
mu momentu—visomis jėgomis apginti 
Sąjungos sienas nuo išorinių priešų. 
(Audringi plojimai).

Sovietų valstybėj miesto darbininkai 
ir kaimo darbo žmonės pirmą kartą is
torijoj susijungė į vieną šeimą—į socia
lizmo statytojų šeimą, šitame yra So
vietų santvarkos jėga, pagrįsta proleta
rinės demokratijos vystymusi. Ir šita 
darbininkų ir valstiečių sąjunga vado
vaujant mūsų partijai visų akyvaizdoje 
ėmė daryti stebuklus.

Jeigu mūsų šalies darbininkų klesa 
nebūtų gavusi revoliucinių valstiečių as
menyje galingos paramos proletarinėj 
revoliucijoj,—dabar nebūtų Sovietų Są
jungos. Tiktai ta parama suteikė- per
galę sukilusiam proletariatui Spalio re
voliucijoj ir pakeitė mūsų Sąjungą į so
cializmo šalį. Negalima užmiršti ir val
stiečių sukilimų pamokų praeityje. At
minkite, kiek valstiečių sukilimų sudau
žė dvarininkai ir buržuazija ir kiek val
stiečių žuvo revoliucinėj kovoj už savo 
pasiliuosavimą iš ponų priespaudos. Nie
kados ir niekur valstiečiai negalėjo išsi
mušti iš sunkios savo padėties, kol, kaip 
atsitiko mūsų šalyj, visos darbo žmonių 
maįsės priešakyj nestojo vieninteliai 
nuosekli revoliucinė klesa—proletaria
tas. (Plojimas). Proletarinė revoliucija 
mūsų šalyj įrodė, kad tiktai darbininkų 
klesa, remdamosi valstiečių ir visos dar
bo žmonių masės parama, gali garbingai 
vadovauti sukilimui prieš buržuaziją ir 
naūjos socialistinės visuomenės statybai.

Nenugalima sovietų valstybės principų 
jėga yra tame, kad ji vystosi remdamosi 
vis didesniu ir vis labiau visapusiškesnių 
masių įtraukimu į sovietinę, socialistinę

statybą. Mūsų .partijos pasiūlymas to
liau demokratizuot sovietišką rinkimų 
sistemą—ryškus-demokratizmo mūsų ša
lyj vystymosi patvirtinimas. Pats šito 
klausimo pastatymo faktas dabartiniam 
suvažiavime ryškiai liudija apie gyvus ir 
artimus mūsų partijos ryšius su darbo 
masėmis.

Pastatytam dabar klausime apie so
vietų konstituciją atsispindi didžiulis so
cializmo augimas mūsų šalyj. Kartu, įne
šimas reikalingų pakeitimų į konstituci
ją patarnaus tolimesniam sovietų vals
tybės sustiprinimui, kurios jėga yra nau
ją visuomenę statančių masių aktinga
me, sąmoningume ir organizuotume.

Po to suprantama, kad plačiose So
vietų Sąjungos gyventojų masėse auga 
pasididžiavimas savo šalimi, savo tėvy
ne. Mes turime auklėt ir stiprint šitą 
jausmą, atsakomybės prieš tėvynę jaus
mą, kuris nenutraukiamai surištas su au- 
girnų sąmoningo atsinešimo prie socia
listinės nuosavybės, kas taip reikalinga 
panaikinimui visokių smulkiaburžuazi
nių liekanų. Sovietų patriotizmas—visiš
kai ne tautinio apsiribavimo ženklas. 
Tikrasis sovietų patriotizmas auga ma
sėse, kaipo supratimas didžios revoliuci
nės visų SSRS tautų darbininkų ir val
stiečių sąjungos jėgos, kurias vienija 
sovietai, kaipo supratimas didžios inter
nacionalinės socializmo statybos pasise
kimų reikšmės visų šalių darbo žmo
nėms. (Plojimai).

Reikia, kad šis suvažiavimas tartų sa
vo lemiamą žodį klausimu apie reikalin
gus sovietų konstitucijos pakeitimus. Ir 
tuomet sovietų sistema iki galo atidengs 
visas savo galimybes įtraukiant mases į 
visų mūsų socialistinę statybą. (Audringi 
plojimai, pereinantieji į ovaciją. Salėje 
visi atsistoju.

Molotovas. Draugai! Visasąjunginės 
Komunistų (bolševikų) Partijos Centro 
Komiteto vardu aš įnešu šiuos pasiūly
mus Suvažiavimo užtvirtinimui:

Išklausęs drg. Molotovo pranešimą 
apie VKP (b) C. K. vasario mėn. (1936 
m.) tarimus apie reikalirigumą įnešti kai
kuriuos pakeitimus į SSR Sąjungos kon
stituciją,—SSR Sąjungos VII Sovietų 
Suvažiavimas, skaitydamas esant VKP 
(b) CK pasiūlymą visiškai teisingu ir 
laiku padarytą, nutaria;

1. Įnešti į SSR Sąjungos Konstituciją 
pakeitimus ta kryptimi:

a) toliau demokratizuot rinkimų sis
temą nepilnai lygius rinkimus pakeičiant 

'lygiais, daugialaipsniškus—tiesiais, vie
šus slaptais;

b) tiksliau apibrėžti socialiniai - eko
nominį Konstitucijos pagrindą toje 
-prasmėje, kad Konstitucija atatiktų da
bartiniam klesinių jėgų santikiavimui 
SSRS (sukūrimas naujos, socialistinės 
industrijos, buožijos sudaužymas, kol
chozinės tvarkos laimėjimas, socialisti
nės nuosavybės, kaipo sovietų visuome
nės pagrindo sutvirtėjimas ir pan.).

2. Pasiūlyti SSR Sąjungos Centrali- 
niam Pildomajam Komitetui išrinkti 
Konstitucinę komisiją, kuriai pavesti iš
dirbti ištaisytą Konstitucijos tekstą re
miantis 1 punkte nurodytais pagrindais 
ir įnešti jį patvirtinimui į SSR Sąjun
gos CPK sesiją.

3. Artimiausius eilinius sovietų val
džios organų rinkimus SSR Sąjungoj 
pravesti remiantis naująja rinkimų siste
ma (Audringi plojimai, ilgi plojimai).

Cleveland, Ohio
Rankas šalin nuo Ispanijos, 
Sako Clevelando Darbinin

kų Organizacijos
Rugpjūčio 7 d. Amerikos Ly

ga Prieš Karą ir Fašizmą savo 
komiteto susirinkime, kurį su
daro 65 organizacijos su virš 
30,000 narių, griežčiausiai išne
šė protestą ir reikalauja iš Ita
lijos ir Vokietijos “Rankąs Ša
lin nuo Ispanijos.” Profesorius 
Paul Rodgers, komiteto pirmi
ninkas, nurodė tų dviejų šalių 
fašistinių valdžių tikslą pulti Is
panijos liaudies valdžią,, kuri 
apgali žudeikas fašistus.

Sulig C.C.R.A. viršylų išleis
tų raportų apie bedarbių padė
tį, paaiški vienas tas pats daly
kas, kaip ir kokiu būdu per lie
pos mėn. sumažėjo ant 3,000 rei
kalaujančių pagelbos. Klausy
kit, kuo remdamiesi tie ' ponai 
tvarkdariai išdavime bedarbiam 
pašalpos vadavosi ir padarė to
kį “puikų progresą” sumažini
mui viršminėto skaičiaus.

P-nas Mock suveda viską po 
punktais ir tvarkoje sekamai:

1. Pilnai atsakant tolimesnę 
pašalpą tiems, kurie atsisako 
dirbti prie W.P.A. ir privatinė
je industrijoje.

2. Įvedant visai naują būdą 
ištyrimui naujų aplikantų.

3. Visuose atsitikimuose, kur 
giminės dirba, kad jie šelptų 
savuosius, naudojant net įstaty
miškus žingsnius.

4. Padrąsinant teismų žings
nį, kur gimines atsisako stačiai 
šelpti savousius.

5. Grąžinant sveturgimius į jų 
gimtines šalis.

Plačių komentarų nebereikia 
dadėti, kuomet perskaitai šitą 
C.C.R.A. naują patvarkymą. 
Kitokių liudijimų nebereikia, 
kad suprasti, kaip pašalpos jieš- 
kančių skaičius nemažėja, jei 
reikia tokie reakciniai ir fašis
tiniai metodai naudoti bedar
bių sumažinimui.

Kitas svarbus faktorius ta
me raporte parodoma tai, kad 
per 1936 pirmus 6 mėnesius 40,- 
290 asmenų (daugiausia šeimy
nos duondavių) prašė pašalpos. 
Iš to skaičiaus tik apie pusei 
suteikta pašalpa t. y., tik 53 
nuošimčiams. O 47 iš kjekvie- 
no šimto jos negavo, panaudo
jant augščiau išdėtus “progresy- 
viškus būdus,” verčiant, kad gi
minės šelptų, grasinant teismu 
ir deportacija.

Bedarbiam ir dirbantiem tuo 
labiau reikia susirūpinti, kad 
pastojus kelią, kuriuo manoma 
visai panaikint bedarbiam pa
šalpą. Bedarbiai, stokite į Am
erikos Darb. Susivienijimą 
(Workers Alliance of Ameri
ca) .

Naktį, apie 11 vai., Pirmo 
Apskričio pirmininkas Juozas 
Stulgaitis iš Tamaqua, Pa., i 
būdamas teisingu, manė pik-į 
niką pelningai išvesti, parei-' 
kalavo pirkimo komiteto, kad 
jis suneštų visas pirkimo bi-' 
las ir ant vietos padarysime1 
rokundą. Didžiuma komiteto, 
susidėjus iš Mahanoy, Pa.,1 
ar jų tarpo—atsakė, kad bilų' 
čia neturį, o kiti namie palikę.!

Nutarė visą rokundą pada
ryti 2 dieną rugpjūčio Maha
noy City.

Minėtos dienos vakare pa
sirodė labai gražios įeigos— 
$311.70, bet pirkėjų labai il
gos bilos. Iš $311.70 lieka 
tik $47.84. Kas buvo, aišku, 
daroma, kad pikniką nuva
ryti į skylę, kaip ir seniau, 
kad buvo daroma. Jeigu aps
kričiai piknikuose padaro nuo 
2 iki 7 dol. pelno, tai ir vis
kas. Ateityj turėtų būt pa
moka ne tik SLA apskričio ren
gėjams,. bet ir kitoms organi
zacijoms. Komisijos turėtų 
priimti ant pikniko žemės pro
duktus ir bilas pirma pokilio, 
o biznio tikietukus ne ant že
mės suplėšius mesti, ale į tam 
tikrą dėžę sukišt, iš kurių pas
kui darosi skaitlinė jeigu. O 
dabar, vaikai prisirinkę tikie
tukų, pardavinėja du už pen
kis centus. Reikalinga turėti 
komitetas, kad barčekius iš
rinktų iš kostumerių.

Reporteris.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Motinos Tragediją” ga- 
sunaudosime. Didelis

DRG. LAUKUPIUI, Kanado
je. — 
vome, 
ačiū!

MŪSŲ BENDRADARBIAMS. 
Kurių raštai iki šiol “L.” nepa
sirodė, išspausdinsime vėliau. 
Prašome rašyti daugiau. Šiuo 
tarpu mes daug domės kreipė
me į Lietuvą, apie jos padėtį 
talpinome nemažai raštų, tad 
kiti, ne taip skubūs dalykai tu
rėjo būti atidėti į šalį.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

ALDLD. 54 kp. susirinkimas įvyks 
J9 d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, L. D. 
P. Kliube, 408 Court St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes m e s turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. ‘— 
Sekr. P. Poškus. (193-194)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD. 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 17 d. rugpj., 
8 vai. vakare, M. H. Sabenko sve
tainėje, 91 Steamboat Rd. Visi na
riai dalyvaukite. — Org.

Shenandoah, Pa.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Paterson, N. J

V" >

Draugai, kurie turit laiko, at- 
lankykit V. B. Linkėtina d. B. 
greito pasveikimo.

GAUKITE “LAISVEI”
Naujų skaitytojų.

- Keturios , organizacijos—ru
sų! ukrainų, lenkų ir ALDLD 
kuopa - rengia ’ didelį i ir .'gražų'

l

(Tąsa nuo 4 pusi.) w . . .. *
tus. LDS 123 kuopa išplatino 
šeiminių tikietukų už $12.50. 
Draugai darbavosi, kiek išga
lėdami.

Susirgo Viktoras Bastis, 
ALDLD 8 kuopos narys. Jis 
nuveltas šv. Juozapo, ligon- 
butin,'kur padaryta jam ope
racija ant apendicito. . Labai 
linksma, kad - V? B. ■ sveiksta, i

Apsivedė A. Aučius su K. 
Motejūnienė. K. M. yra “Lai
svės” skaitytoja. Abudu jau
navedžiai gyvena Fairlown, 
N. J. Linkėtina d. Aučiams 
geriausio pasisekimo šeimyniš
kam gyvenime.

pikniką Glinskio farmoj, rug
pjūčio 23 d. Bus gera orkes
trą, skanių gėrimų ir užkan
džių. O prte tam gausime Sli
eko alaus. Įžanga tik 25c. 
Pirkite tikietus iš kairio. Ne
sigailėsite, draugai. Mes turė
tume visi gerai pasidarbuoti 
platinime tikietų. šiame pik
nike turinąe pasirodyti masi
niai.

Vabalas.

Šios apielinkės SLA Pir
mas Apskritys turėjo iškilmin
gą išvažiavimą, Laudęrmans 
Parke.

Publika piknikas buvo skai
tlingas, tai ir biznį darė gra
žų. Buvo gražus ir progra
mas, kurį išpildė radio daini
ninkai—Vincas Baranauskas ir 
Antanas Pūkas iš Minersville, 
Pa. Pertraukomis sudainavo 
keletą lietuviškų dainų, kas 
publikai labai patiko. Kalbė
jo S. Gegužis.

Pravartu prisiminti j kad 
jauna mergaitė, 8. m., Biruta 
Senkiutė, iš Minersville, Pa., 
su kitom savo dviem jaunom 
mergaitėm, po vadovyste p. 
Berta English iš Williams
town, Pa.,'labai gražiai pasi
rodė. Pašoko įvairių tautų 
gimnastiškus šokius per kelio
lika sykių. Jos buvo p'ašipucšę 
tinkamais kostiumais.

Buvo leidžiama laimėjimui 
$20.00. Ta laimė pakliuvo 
Antanui Medelinskui, Iš W11- 
Ij&mjPenn., Pa. . ;
'{.Vienas radio artistas vai

dino j žydo rolę. . • Vietoj ’ pa- 
lį.ėgažiot žydus—jis gąiėjo ką 
geresnio-parodyt.’4 * ■

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas,. Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterij'ų 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.LZINS—
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irviiig PI.

Valandos—0 A. ,M..Iki 8 P. M. 
SekmadieniaisA. M. iki’i P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1516

Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

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.

i erto

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

H

Puslapis Penktas

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
!^ravorų 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.

Ml M

TRU-EMBER COAL COMPANY
< (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefoną.: EVergreen 7-1661

........ ..... -..................■.,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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sNEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

“Balti Angelai” dies ligos ir todėl jo traukinys 
įvažiavo į stovintį. Kaip ten 
buvo, sunku žinoti, bet papras
tai vis kaltė verčiama ant dar
bininkų, nors labai tankiai ne
laimės atsitinka iš priežasties 
didelės paskubos ir techniki
nių įrankių netobulumo.

Komunisty Partijos 
Narių Mitingas

8

narių mi- 
dalyvauti 

Atsiveskit 
nes vietos

Laukia, Laukia | AUKAUJA ISPANIJOS 
LIAUDIES PARAMAI

guli su kariniais dra- 
apskretę visokiariopu 
musių debesys apspi- 
žiurkių ir kitokio bru-

Tai vardas judžio. šis judis 
gamintas Hollywoode. Jis vai
zduoja pereito šimtmečio An
glijos valdžios labai blogą at- 
sinešimą linkui ligonių, sužeis
tų kare.

Tame judyje vaizduojamas 
karas Turkų-Anglų prieš Rusi
ją. Dalykas eina apie kare su
žeistuosius. Visi sužeistieji su
kimšti į prasčiausią patalpą. 
Neapsakomam apleidime, be 
tinkamos medikalės priežiū
ros. Tie kareiviai — buvę 
žmonės, bet jau nepanašūs į 
žmones. Tai karžygiai kapita
listų, jie buvo priversti žudy
ti vieni kitus. Jie bekariauda- )
ini susižeidė ir dabar kanki- 

> naši baisiausiose kančiose; gu
li suguldyti ant purvinos as
los. Jie 
bužiais, 
amaru: 
tę juos,
do netrūksta. Na, ir kad su
mažini tokį bjaurų paniekini
mą kariavusių žmonių, viena 
pasišventusi, geraširdė mergi- 
na-slaugė, kurios rolę vaidina 
Kay Francis — veržiasi į tas 
laužynes-ligonines. Per jos di
delį užsispyrimą ir žmonių 
reikalavimą — ji gauna leidi
mą suorganizavimui slaugių 
būrio ir vykimui į frontą ap
tarnauti sužeistuosius. Kada 
valdžios gydytojas vedžiojo 
pribuvusią slaugę po tas pa
talpas, kuriose sužeistieji ka
reiviai kankinosi skausmuose, 
tai gydytojas žvėriaširdis, da- 
rydamasis sau taką, spardo 
kojomis tuos nelaiminguosius, 
gulinčius ant grindų.

Tai baisus, širdį veriantis 
vaizdas.

Jei darbininkės motinos ži
notų ir matytų tas žiauriausias 
baisenybes, kokias reikią 
sūnams pernešti brolžudiška
me kapitalistiniame kare, tai 
jos visos, i k i vienai, stotų į 
vieningą kovą prieš karo ren-> 
gėjus, prieš visokio plauko fa
šistus ir, kuoskaitlingiausiai 
dalyvautų prieškarinėj demon
stracijoj, kuri įvyks 22 d. rug
pjūčio. Juo skaitlingesnė bus 
prieškarinė demonstracija, tuo 
tvirtesnis bus balsas organi
zuotų žmonių prieš kraujo gė
rikus — karo rengėjus.

Ig. Urbonas.

Antradienį, rugpj. 18 d., 
v. v., Madison Sq. Gardene, 
New Yorke, įvyks atviras USA 
Komunistų Partijos 
tingas. Raginama 
visi partijos nariai, 
ir savo prijautė jus,
yra virš' 20,000 žmonių.

Mitinge darys pranešimą 
Clarence Hathaway, vyriau
sias “Daily Workerio” redak
torius. Kalbės apie einamuo
sius Ispanijoj įvykius. Tema 
nepaprastai svarbi, dėlto visi 
partijiečiai ir prijautėjai ra
ginami pribūti.

Beje, d. Hathaway greitu 
laiku išvyks Europon, kur jis 
dalyvaus Tarptautiniame Tai
kos Kongrese, Brusselyj. Jo ši 
kalba bus, vadinasi, paskutinė 
prieš išplaukimą.

Būkit visi! Būkit ląiku!

Ko laukia? Brooklyno žmo
nės laukia “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks Philadelphijoj, 
rugsėjo mėn. 6 d.

žmonės laukia ir teiraujasi: 
kiek busų važiuos į pikniką, 
kelintą valandą jie išvažiuos, 
ir tt.

Šiemet “Laisvės” piknikas 
Philadelphijoj bus kur kas di
desnis už pereitų metų. Ko
dėl ? šiemet lietuviuos darbi- 
ninkuis vienybė didesnė. Pa
saulio reikalai, ypač Ispanijos 
dalykai, buria vienon krūvon, 
vienan būrin visus darbo žmo
nes, bus jis komunistas, socia
listas, bepartinis ar katalikas, 

s “Laisvės” piknikas bus di
delė 'demonstracija lietuvių 
darbininkų vienybės.

Štai, kodėl Brooklyno lietu
viai darbininkai taip žingei- 
dauja apie tą pikniką. Užsisa- 
kykit busuose vietas išanksto. 
Kelionė į abi pusi—$2. R.

Didžiausias Taikos Paradas, 
Kokis Kada Buvo New Yorke

Ruoškimės!

Darbininkas “Kaltas”
Kelios dienos atgal ant 3rd 

Avė. susikūlė pasažierius ve
žąs viršutinis traukinys su tuš
čiu. Pasažierinis traukinys 
jvažiavo į t u š č i ą j į. Pasa- 
žierinį traukinį vedė Howard 
J. Hagen, 54 metų amžiaus 
žmogus. Nelaimėje jis užmuš
tas ir 9 kiti keliauninkai su
žeisti.

Hagen dirbo per 20 metų 
prie to dąrbo ir buvo labai su- 
gabus. Dabar kompanija skel- 

. bia, kad tai jo kaltė. Mano, 
kad tas žmogus mirė nuo šir-

Vasara bėga, kaip viesulą. 
Greit prasidės ruduo. Su tuo 
ir mūsų veikimas pasikeis: 
vietoj piknikų, turėsim kon
certus, ir kitokius svetainėse 
parengimus. Kitais žodžiais, 
mūsų veikla iš atviro oro pe
reis į vidų.

Brooklyniečiai sekantį žie
minį sezoną turėtų sunaudoti 
geriau, negu praeitąjį. Reikė
tų steigti mokyklas lavinimui
si. Tik jau ne tokias, kokias 
turėjome praeitomis žiemo
mis. Turėtų būti pastovios mo
kyklos ir lavinimasis reikėtų 
pastatyti ant aukštesnio laip
snio.

Tiesa, jau dabar veikia me
nininkų grupė, lavinasi dra
moje. Tai didelė mokykla. 
Veikia Aido Choras, choristai 
lavinasi dainoje — kita labai 
svarbi mokykla. Bet reikėtų 
suorganizuoti rašytojų rate
lis kuris privalėtų pastatyti 
savo darbų dienotvarkyj gvil
denimą literatūros ir mokymą
si rašysenos.

Brooklyne mes turime pajė
gų tą padaryti. Į Brookjyno 
lietuvius darbininkus kitų ko
lonijų lietuviai darb. žiūri su 
pavydu. Jie žino, kad čia pro
gų prasilavinti daugiau, negu 
kur kitur. Čia, be kitko, ran
dasi dienraštis, randasi prala- 
vintų pajėgų, kurios galima iš
naudoti lavinimui mažiau ži
nančių draugų ir draugių.

Pagalvokit apie tai, drau
gai ir draugės. Atsiliepkit per 
“Laisvę”, ką manote. P-ga.

Anti-karinis paradas, kuris 
įvyks sekantį šeštadienį, New 
Yorke, menama, bus didžiau
sias New Yorko miesto isto
rijoj. Jį rengia, kaip žinoma, 
Amerikinė Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą.

Parade dalyvaus tiek ko
munistai, tiek socialistai, tiek 
bepartiniai žmonės ir trade- 
unijistai. Viso 75 darbo unijų 
lokalai nusitarė 
me parade.

Lietuviai taip
Dalyvaukime 

sidėkim prie
prie gniaužimo 
jaus!

dalyvauti šia-

jau ruošiasi. • 
masiniai! Pri- 

gynimo taikos, 
karo pavo-

Lietuvė Moteris Apalpo 
Šalpos Biure

gyve-
Brook- 
biure,

Uršulė Aizikauskas, 
nanti 42 Boerum St., 
lyne, apalpo šalpos 
1066 Lorimer St. Nugabenta
Greenpointės ligoninėn, kur 
išaiškinta, kad jos nervai pa
krikę iš rūpesčio ir nedavalgy- 
mo.

Uršulė apsilpo po 4 savai
čių laukimo pašalpos. Jai sa
kyta, kad ji turinti laukti, kol 
jos investigatorius sugrįš iš va- 
kacijų, bet vis jo nesulaukia. 
Ji buvo atėjusi šalpos biuran 
protestuoti prieš tokį ilgą lau
kimą. Jos spėkos galutinai bu
vo išsemtos ir ji parkrito biu
re.

Tris Žmones Apdegino

Vakar dieną vėl suplaukė 
$145.50 newyorkiečių aukų į 
Komunistų Partijos sudarytą 
fondą Ispanijos liaudies para
mai.

Stambiausia auka, $71, atė
jo nuo Beth Israel Hospital 
darbininkų. Jie prisimena Ko
munistų Partijos paramą jų 
pačių buvusiose kovose prieš 
reakcinius viršininkus ir jie 
suprato, kad Komunistų Par
tijos šauksmas dabartinėj Is
panijos padėtyje reiškia sig
nalą skubiam ir pasiaukavu
siam darbui. Reiktų visiem su
skubti darban.

Laisviečiai j LDS Seimą
Pereitą šeštadienį išvyko į 

LDS Seimą Rochesterin visa 
eilė brooklyniečių, taipgi ir 
“Laisvės” personalo narių. 
Sekami laisviečiai išvyko: Mi- 
zara, Buknys, Sasna, L. Ka
valiauskaitė ir Ch. Kwarre- 
nas. Jie dalyvaus LDS. Trečia
jam Seime ir Lietuvių Komu
nistų. Suvažiavime, įvykstan
čiam 21-22 dd. rugpjūčio. 
Ketvirtadienį į Lietuvių Kom. 
Suvažiavimą važiuos A. Bim
ba ir D. M. šolomskas. Taigi 
visi eilė “Laisvės” štabo narių 
bus Rochesteryj.

Iš L D S. Centro išvyko E. 
Jeskevičiutė ir J. Siurba. Be 
to, išvyko į LDS. seimą: Pra
naitienė, Waresonas, Marčiu- 
kaitė ir visa eilė jaunuolių 
sportininkų (daugiausia iš, 
Richmond Hill).

Vadinasi, Brooklynas bus 
atstovaujamas gan gerai.

P. Buknys, Mizara, dr. Kaš- 
kiaučius, Ė. Deržinauskas ir 
Betricija Kukah'skiutė (pasta
roji iš Waterbdry) išvyko au- 
tomobilium ir sustos Bingham- 
tone pasimatyti su draugais.

Adolph Lcssaue, stumiamo 
vežimėlio pirklys, skundėsi su
sitikęs tarpduryje 747 DeKalb 
Avenue maloniai viliojančią 
Dorą Parkus, bet po pasimaty
mo su ja pajutęs neturįs $23. 
Meilioji sulaikyta po $500 kau
cijos.

Užėjo rinkliava nuo šunų. 
Dabar kasdieną teismai nubau
džia desėtkus savininkų, kurie 
leidžia gatvėn šunes be apynas
rio.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 

pagelbininkė i restaurantą ir “Beer 
Garden.” Užmokestis nuo $10 iki 
$15 j savaitę. Kreipkitės po nume
riu 148 Grattan St., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y., arba telefo- 
nuokite Pulaski 5-9826.

(191-193)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliunas su pilnais lai- 

sniais del snapso, vyno ir alaus. Vie
ta randasi prie didelio fabriko ir ga
lima geras biznis padaryt, nes nėra 
kito saliuno arti. Taipgi baigiama 
statyt naujas fabrikas del pianų iš
dirbinio. Ateitis labai gera. Vietą 
parduosiu pigiai. Atsišaukite po se
kamu antrašu: 130-16 94th Avė., ir 
131st St., Richmond Hill, N. Y.

(190-197)

Petras Prasauskas
Budavoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisąu se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

' Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

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

TRUMPOS ŽINUTĖS
Thomas Kelly, 55 metų am

žiaus, karo veteranas, kuris 
per 20 metų dirbo prie gelž- 
kelio, kaipo signalistas, tapo 
užmuštas automobiliaus ne
laimėj. Daug žūva žmonių au
tomobilių nelaimėse, mat yra 
visokių važinėtojų.

McCahn, moteris, skundė 
Morganą ant $45,000, bet pra
laimėjo. Kada ji norėjo pa
duoti į augštesnį teismą ir ne
turėdama pinigų sumokėti už 
teismo rekordus prašė val
džios išduoti paskolon, tai tas 
jai atsakyta.

. 200 naujų policininkų už
baigė mokslą. Juos sveikino 
miesto majoras LaGuardia.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atrnalia- 
voju Įvairiom vęĮMk j 
spalvom. •

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

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J.
j! Telefonas: Harrison 6-1693

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

ANTANAS KASMOČ1US
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 VALGLAI

• Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8529

Važiuokite Rusais į "Laisves” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyno į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisyės” pikni
kas,, kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

Kelionė $2.00 j Abi Pusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų.
Bušai išeis C. Brooklyne nuo

40 HUDSON AVE., 8:30 VAL. RYTO 
Iš Williamsburgho, nuo “Laisvės”

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO
•

Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 
tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

Eugene Kohn Chemical Co., 
262 Huron St., sprogo kubi
las su chemikalais. Nelaimė
je labai apdegino darbinin
kus R. Simonettį, 30 metų am
žiaus, F. Judgę, 20 metų am
žiaus ir D. Koheną, 15-kos m. 
vaikėzą, sūnų darbdavio, ku
ris tuom laiku ten pasipainio
jo. Visi apdeginti žmonės iš
vežti į ligoninę. Kitiems dar
bininkams pavyko laimingai 
iš degančio namo išbėgti.

Atsidaro katalikų kunigų 
kongresas. Sako, kad jame 
yra prisiųsta nuo 6,000 baž
nyčių atstovai.

Mieste paplito pardavinė
jimas “laimėjimo” tikietų šu
nų lenktynių. Pirma daug 
buvo šaukiama kapitalistų 
spaudoj apie arklių bėgimų 
laimėtojus, dabar atsirado dar 
naujas būdas “likviduoti” blo
gus laibus.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 9^0
KIRPIMAS
SKUTIMAS 1QC

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

Remkime Kom. Partiją
Rinkimų kampanijai reikia 

didelę sumą pinigų sukelti, 
kad darbininkai sužinotų už 
ką kovoja Komunistų Partija 
ir kokia jos platforma. Dar
bininkai, kurie dar neturi kny
gelių su kuponukais, dar ne
gavo per savo organizacijas, 
tai gali gauti tiesiai iš “Lais
ves.” Reikia tuos kuponukus 
visur platinti. Remkime savo 
partiją.

P. Davis, adv., patraukė tei
sman New York Central 
gelžkelio kompaniją ant $47.- 
80c. Mat, jis važiuojant iš Al
bany iki New Yorko turėjo 
stovėti, nes nebuvo vietos at
sisėsti.

Lewisohn stįadijume buvo su
rengtas viešas koncertas, ku
riame dalyvavo Albert Spald
ing—smuikininkas, gera or
kestrą ir kitų gabių dailės jė
gų. Koncerte buvo 16,000 
žmonių.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

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

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




