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

G. Zinovjev, L. Kamenev ir 
keturiolika kitų trockistų da- 
bar Maskvoj yra teisiami kaip 
žmogžudiški banditai, neverti
politinių kalinių vardo.

Sovietų darbo žmonių val
džia šiomis dienomis atidengė 
naujų ir patį šlykščiausią troc
kistų sumoksią—vienu urmu, 
paskirtą dieną ir valandą, iš- 
žudyt žymiausius Sovietų va
dus.

Pirmas jų žudikiškas suokal
bis 1934 m. žiemą neišdegė. 
Trockistai tada per savo agen
tą betgi nušovė Leningrado 
komunistų organizacijos vadą 
Kirova. Dabar antru sumoks
iu jiems nei tiek nepavyko. 
Budri Sovietų vyriausybė juos 
išanksto sučiupo už sprando.

Išnaudotojų klasės Sovie
tuose panaikintos, bet dar už
siliko kontr-revoliucinių palai
kų.

Labai teisingai todėl drg. 
Stalinas rašė savo veikale “Le
ninizmo Klausimai” :

“Sovietų valstybės galiai 
augant, juo smarkiau jai prie
šinsis paskutiniai palaikai gai- 
štančiųjų klasių... gali su- 
brust išdaužytos grupės senų
jų kontr-revoliucinierių parti
jų, eserų, menševikų, buržua
zinių tautininkų., gali atgyt 
ir subrust skeveldros opozici
nių gaivalų iš trockistų ir de
šiniųjų nukrypėlių. Tatai, ži
noma, nebaisu. Bet visa tai 
reikia laikyti mintyje, jeigu 
mes norime užbaigt dalykus 
su tais gaivalais greitai ir be 
ypatingai didelių aukų.”

Katalikų vyskupas Tangie- 
r’e, greta ispaniškos Morok- 
kos, davė 75,000 dolerių ge
nerolui Franco apmokėt algas 
fašistų kariams prieš Ispani
jos Liaudies Frontą. Šį prane
šimą paduoda oficialė Lietu
vos žinių Agentūra (“Liet, ži
niose”). •

Ir negalima sakyt, kad fa
šistų galva Franco privertė 
vyskupą jam aukot ar skolint. 
Nes Tangier yra visai nepri
klausomoj nuo Franco vietoj. 
Tas vyskupas savo noru fi
nansavo fašistų gaujas.

Taip darė ir Ispanijos dva
siškiai net tuose plotuose, ku
riuos tebevaldo respublika.

O žiūrėkite, kaip spiegia 
lietuviškų klerikalų laikraš
čiai, kada Liaudies Frontas 
paima savo valdžios naudai tų 
“dūšių ganytojų” lobius!

Net Brisbane, Hearsto fa
šistinių laikraščių rašytojas, 
stebisi iš begalinės Ispanų mo
terų narsos mirtinoj kovoj 
prieš fašistus; ir daro išvadą, į 
kad moterys, matomai, tinka 
ne tik kūdikius gimdyti, bet 
“pritarnauti” ir prie naujos 
santvarkos gimimo.

Čia ne pro šalį bus prisimin
ti, ką Marksas rašė apie mo
terų rolę tokiais atvejais, bū
tent:

“Kiekvienas bent kiek pa
žįstąs istoriją taipgi žino, jog 
didieji visuomenės perversmai 
yra negalimi be moteriškų 
‘mielių.’ ”

Ateinantis Amerikos Lietu
vių Komunistų Suvažiavimas 
Rochesteryj kreips rimto dė
mesio į priauklėjimą daugiau 
veiklių moterų dalyvių ir ko
votojų mūsų revoliuciniame 
judėjime. *

Čia turime pavyzdį tarptauti- 
“Ligšiol, kaip žinoma, Bei-!nes buržuazijos vienybės ir 

gijos politika tampriai buvo,bendros neapykantos prieš
susieta su Francijos politika,” 
rašo “Lietuvos žinios.” Bet 
dabartinis Belgų ministerių 
kabinetas rodo atšalimo nuo 
Francijos ir pasinešimo Vokie
tijos pusėn. Kodėl ? Svarbiau
sia todėl, kad Francijoj įsikū-
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Z“ ^nepasitikimi Lietuvių Darbininkų
MADRID.— N ecenzūr uo

tas pranešimas rugp. 17 d. 
skelbia, kad Ispanijos val
džia nepasitiki daugeliu sa
vo lakūnų. Didelis jų skai
čius pačioj sukilimo pra
džioj nuėję pas fašistus. Sa
koma, kad dabar respublika 
turi tris kartus daugiau 
lėktuvų, negu pasitikimų 
lakūnų. Todėl bijo dides
nius lėktuvų būrius siųsti 
bombarduot priešus, o pap
rastai siunčia tik po vieną 
ar du.

Sakoma, kad daugelis 
meksikiečių, rusų ir lenkų 
lakūnų siūlosi talkon prieš 
fašistus; bet prezidento Az- 
anos valdžia bijanti, kad 
del to galėtų dar labiau 
“kitos šalys” (Vokietija, It-, 
alija) įsikišti prieš respubli
ka, v

R e s p u b likiečiai Nelei
džia Fašistam Išeit Iš

Jų Užimtu Miestų
SEVILLE. — Fašistai gi

riasi, kad jų pozicijos Meri- 
dos-Badajoz fronte esančios 
tvirtai ginamos nuo Liau
dies Frontiečių. Bet patys 
fašistai pripažįsta, jog kur 
tik jie išeina iš miestų, juos 
tuoj užpuola respublikos 
šauliai partizanai iš kalnų 
ir miškų. Respublikiečiai 
tuo būdu “tikrai sustabdė 
fašistų žengimą pirmyn 
šiam laikui,” sako korespon
dencija N. Y. Times’ui iš fa
šistų stovyklos Sevillėje.

Kurie fašistų kariai išei
na arba išvažiuoja už mies
to, daugelis jų negrįžta: 
Liaudies Frontiečiai juos, 
iššaudo. Tik sunkiuose, drū
čiai šarvuotuose trokuose 
fašistams pavykstą sugrįžt 
atgal, kaip praneša ta pati 
korespondencija rugp. 17 d.

Liaudies Frontas neduo
da susisiekt šiaurinei fašis
tų armijai su pietine. Ge
nerolui Franco pritrūksta 
karių.

Šiaurinis fašistų genero
las Llano pagarsino, būk fa
šistai atėmę iš respublikie
čių Cartagena prieplauką. 
Bet šio pagarsinimo nepa-
tvirtina nei respublikos val
džia nei patys fašistai.

Taipgi trūksta žinių apie 
fašistų žadėtus laimėjimus 
ties Malaga, pietinėj .Ispa
nijoj.

Boston, Mass.— Susidarė 
bendro fronto komitetas iš 
Amalgameitų Siuvėjų ir ki
tu unijų, socialistų, komu
nistų, net ir parapijonų 
remt Ispanų respubliką 
prieš fašistus.

rė Liaudies Fronto valdžia'.' 

bent kiek platesnes darbo 
žmonių teises.

Bet kas ištikrųjų keista, 
tai kad tūli dešinieji socialis
tai Belgijos valdžioj taipgi 
linksta fašizuotos Vokietijos 
pusėn 1
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Susivienijimo Trečias
Seimas Prasidėjo

Dalyvauja Delegatui nuo Atlantiko iki Pacifiko; Jaunuolis 
Delegatas iš Los Angeles ir Jaunuolė iš Maine

Rochestery, N. Y., rugp. 17 
d., 11 vai. ryto, prasidėjo Liet. 
Darb. Susivienijimo 3-čias Sei
mas. Seimą atidarė Seimo pri- 
rengimui komisijos pirminin
kas drg. Jurgis Mikitas. Pa
sveikino delegatus, pareikšda-, 
mas, “delegatai susirinko nuo 
Atlantiko iki Pacifiko; visus 
priėmėme draugiškai ir aprū- 
pinom nakvynėmis. . . ” Pada
ręs pranešimų apie parengimus 
ir nurodęs lietuvių restauraci
jas, kur' patarė eiti valgyti, pa-r 
skui perstatė LDS pirmininką 
draugą R. Mizarą vesti tvarką. 
Drg. Mizara priminė LDS Ro- 
chesterio kuopos pasidarbavi- 
nius LDS organizacijai kurtis ir 
augti. Jis pabrėžė džiaugsmo, 
kad LDS 3-čias Seimas laiko
mas Rochesteryje, kur gyveno 
ir veikė didysis mokslininkas 
Lewis Morgan, kurio raštais 
naudojosi net ir Karolis Mark
sas.' Pašaukė Eleną Jeskevičiū- 
tę, LDS Centro sekretorę per
skaityti delegatų surašą. Po 
vardošaukio Mizara rekomen
duoja į Mandatų Komisiją: 1. 
Louis Pųltin, Rochester; 2. 
Agota Deikienė, Chicago; 3. Do
micėlė Lųkienė, Worcester; 4. 
Juozas Pąlta, Cleveland; 5. 
Jeanette Sastern, Binghamton.

Kol mandatai peržiūrima, pir- 
\nininkas iššaukė veiklesnius iš 
delegatų pakalbėti. Pirmas iš
kauktas ęlrg. J. Grybas iš Nor
wood, Mass. Jis vaizdingai nu
piešė savo kuopos veiklą Mass, 
valstijoje, kur veikti reikėjo ne
legaliai per ilgą laiką, bet kuo
pa išaugo nuo 15 narių iš pra
džios iki 86 narių. Drg. Rai
nys, iš Philadelphijos, padėka- 
vojo, kad LDS. kuopos pagelbė
jo jam apsiginti nuo kalėjimo, 
kada laike jų LDS kuopos pa
rengimo buvo areštuotas.

Kalba jaunuolis iš Los An
geles, Calif., drg. Radzevičius. 
Jie deda didelių pastangų orga
nizuoti ktiopas Pacifiko pakraš
tyje. Nuo Pacifiko kranto pir
mininkas šoka net į Maine val
stiją ir perstato drg. Vazniūtę 
iš Rumford, Me. Ji gražiai lie

FAŠISTU KARO LAIVAI NEPAISĖ NET SA
VŲJŲ GYVYBES SAN SEBASTIANE, IRUNE

HENDAYE, Franc. — Is
panijos fašistai kartotinai 
atakavb liaudies milicininkų 
pozicijas San Sebastiano ir 
Iruno apygardose, šiauri
niame fronte. Skelbiasi, 
kad pasivarę kiek pirmyn.
Tuotarpu “Espana” ir kiti 

fašistų karo laivai bombar
davo 6 ir 12 colių šoviniais 
Liaudies Fronto pozicijas. 
Liaudies Frontiečiai buvo 
persergėję, kad jeigu fašis
tų laivai bombarduos tuos 
miestus, tai bus sušaudyti 
fašistiniai imtiniai. San Se
bastiane tų imtinių buvo 
700, o Irune 1,200. Prane
šama, jog kaip tik minimi 
laivai pradėjo bombarduot, 
tai liaudies milicininkai ir 
ėmė šaudyt fašistinius imti

tuvių kalboj pasveikina Seimą, 
pasakydama, jog ji atstovauja 
mažą koloniją, bet jos kuopa 
turi virš 60 narių. Drg. Pagie- 
gala, iš Binghamton, sako, kad 
jo miestas vakarykščiai pasiro
dė (mat, Binghamton jaunuo
liai Olympiadoj laimėjo pirmą 
vietą). Apgailestauja,' kad Sei
mas neskaitlingas, pabrėžda
mas, kad bloga pas mus, kuo
met nėra frakcijinių kovų, tai 
kuopos nekreipė tinkamai do
mės į Seimą. Kalba drg. Joku- 
bauskienė iš Chicagos, kurios 
kuopa gavo 23 naujus narius 
laike vajaus. Drg. Mįugenienė 
iš San Francisco, Calif., džiau
giasi, kad Seimo delegatų tarpe 
yra daug jaunimo. Ji kalba, 
kuomi San Francisco kaipo mie
stas atsižymėjo darbininkų ju
dėjime: $1,000 davė Tom Moo
ney bylai ir $100 Ispanijos dar
bininkų didžiajai kovai.

Drg. Kazlauskas, iš Plymouth, 
Pa., sako, kad jų apielinkėje 
darb. judėjimas puikiai auga. 
Kalba drg. J. Gasiūnas iš Pitts- 
burgho. Jis atvežė Seimui pa
sveikinimą nuo APLA ir pareiš
kė, kad APLA atsiuntė savo 
brolišką delegatą. Aiškino, 
kaip einama prie susivienijimo 
LDS su APLA.. Jis sako, kad 
įvykus vienybei Pittsburgho 
apielinkėje, LDS gautų 12 nau
jų kuopų. Ragino LDS išau
ginti didžiausią lietuvių pašalpi- 
nę organizaciją. Drg. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, įrodinėjo, 
kaip pačioje Chicagoje auga 
LDS. Ten yra 14 LDS kuopų. 
Pabrėžė, kad Chicagoje LDS tu
ri labai daug jaunimo. Primi
ne, kaip Rymo Katalikų Susi
vienijimas puola ir apgailestau
ja to blogo fakto. Prie reakci- 
jinės Rymo Katalikų vadovybės 
organizacija negali bujoti. Pra
našavo puikią ateitį LDS ir bai
gė pareikšdamas, kad sekantį 
Seimą LDS laikysime su 10,000 
narių.

Draugė Cibulskienė iš Nanti-
(Tąsa 4 puslp.)

nius. Bet dar nepasitvirti
na pranešimas, kad visi 
1,900 imtinių buvę sušaudy
ti.

Fašistų laivų šoviniai ma
žai kur pataikė į tikslą ir 
užmušė tik porą žmonių.

Fašistai skelbiasi paėmę 
Andoainą į šiaurę nuo To- 
losos ir Enderlaza su jos 
elektros stočia, aptarnau
jančia Iruną.

Liaudies Frontas Atėmė 
Iš Fašistų 3 Miestus
MADRID. — Liaudies mi

licija atėmė iš Ispanijos fa
šistų miestus Alberobajo, 
Taller ir San Danei, Hues- 
ca provincijoj.

FAŠISTAI SUDEGINO NET
500 SAVIŠKIŲ BILBAO

BILBAO, Ispanija. — Is
panų liaudies milicija buvo 
per spėjus fašistų karo lai
vus, kad jeigu jie bombar
duos žibalo - gazolino san
delius šiame mieste, tai su
degins šimtus fašistų, ku
riuos Liaudies Frontas lai
ke kaip imtinius.

Tuos imtinius Liaudies 
Frontiečiai siistatė apie ži- 
balo-gazolino sandėlius. Del 
to fašistų laivai iš pradžios 
nebombardavo sandelių. Bet 
rugpj. 17 d. jų karo laivas 
“Espana” ėmė šaudyt tie
siai į žibalo sandėlius. Jie 
todėl eksplodavo ir sudegi
no 500 ten pat laikomų fa
šistų.

20,000 Liaudies Fronto 
Milicininkų Šturmuoja 
Fašistus ties Badajoz

LISBON, Portugalija. — 
Pranešama, kad Liaudies 
Fronto milicija įtūžusiai 
puola fašistus Badajozo ir 
Meridos fronte, vakarinia
me šone, idant įvaryt dides
ni kylį tarp šiauriniu ir pie
tinių fašistų armijų, kad 
jos negalėtų sueit į vieną. 
20,000 respubjikiečiu !neat- 
laidžiai dieną ir naktį ata
kuoja fašistus.

Pasitvirtina žinia, kad fa
šistai, užėmę Badajozą. tuo
jau šaltakraujiškai sušaudė 
1,500 respublikos gynėjų bei 
pritarėju.

MADRID. — Ispanų res
publikos pulkai rugp. 17 d. 
keliose vietose Andalūzijoj 
sumušė fašistus ir pažengė 
pirmyn. Respublikiečiai už
ėmė strategines pozicijas 
ties fašistų tvirtuma Teruel, 
72 mylios nuo Valencijos.

Liaudies milicininkai yra 
kietai apgulė fašistus Sego- 
vijoi. Fašistai iau norėjo 
pasiduot, tik vyskupas per
kalbėjo juos kovoti iki mir
ties.

Respublikiečiai taipgi ap
supa svarbius fašistų cent
rus Cordobą ir Granada. 
Madrido valdžios karo lai
vai vėl bombardavo fašistų 
prieplaukos miestą Ceutą 
ispaniškoj Morokkoj.

Respublikos šarvuotlaiviai 
užkerta fašistu karių prave- 
žimą laivais iš Morokkos į 
Ispaniją. Taigi morokkie- 
čiai gabenami Ispanijon tik 
Junker lėktuvais, gautais iš 
Vokietijos. Fašistai skel
bia, kad šiuo būdu per pus
valandį atlėkdiną po 20 už
sieninių legionierių ir mau
rų karių į Ispaniją.

Hitleris ir Mussolinis Tebe
tyli apie Bešališkumą .

Vokietija ir Italija vis 
dar neduoda patenkinančio 
atsakymo į Francijos pasiū
lymą nepraleist karo reik
menų į Ispaniją. Tuo tar
pu Hitleris ir Mussolinis 
siunčia vis daugiau karo 
pabūklų fašistams prieš 
Liaudies Frontą.

Būriai Italų Jūrininkų 
Ispanijoje Kaipo Fa

šistų Talkininkai
VIussolinio Jūrininkai Malagoj Paliuosavo Fašistų Generolo 

Sūnų; Seville] Fašistai Juos Karališkai Vaišina
MALAGA, Ispanija.

Italijos šarvuotlaivis “Eu- 
genidi Savoia” paleido 100 
savo jūrininkų į šį Liaudies 
Fronto valdomą prieplau
kos miestą. Jie grūmoji
mais išreikalavo atiduot 
italams sūnų fašistų gene
rolo de Llano, perrengė ji 
jūrininko drabužiais ir nu
vežė į tarptautinį Tangier 
miestą.

SEVILLE, Ispanija. — J 
šį fašistų miestą rugp. 17 
d. atvyko būrys jūrininkų 
nuo Italijos karo laivo “An
tonio da Noli.” Ispanų fa
šistai karališkai juos vaiši
no, šaukdami, “valio'Itali
jai!” Atvirai sveikino juos 
kaip Ispanijos fašistų talki
ninkus.

Ispanų Fašistai Generolai 
Nusitempė 80% Armijos

. MADRID.— Ispanijos fa
šistiniai generolai, pulkinin
kai ir oficieriai, pradėdami 
sukilimą prieš respubliką, 
apgavo ir su savim nusive
dė 80 nuošimčių visos regu- 
liarės armijos. Ta armija 
turėjo 117,350 vyrų. Jie 
taipgi dar. pirm pradedant 
sukilimą užvaldė 38,000 ar
mijos ispaniškoj Morokkoj.

Ispanų Fašistai dar Tebešau- 
do Imtinius Bajadoze

LISBON. — Negana, kad 
fašistai iš sykio sušaudė 
1,500 respublikiečių Badajo- 
ze. Jie kasdien vis dau
giau jų gaudo ir šaudo. La
vonus verčia ant laužų ir 
degina. Visas Badajoz mie
stas dvokia dūmais degan
čios žmogienos.

Pas ka tik randa įspaus
tą dešinį peti. reiškia, jis 
ant peties nešiojo Liaudies 
Fronto šautuvą, ir kiekvie
na tokį fašistai be ceremo
nijų stato prie sienos ir su
šaudo. ♦

Ispanų Ex-Karaliaus Kapelio
no Turtai Konfiskuoti

MADRID.— Pas buvusio 
karaliaus Alfonso kapelioną 
respublikos valdininkai ra
do 2,000,000 pesetų vertės 
religinio meno kūrinių ir 
tūlus fašistinius dokumen
tus. Buvusio apšvietos mi
ni stėrio E. Calle jo buveinėj 
užtiko 2,000.000 pesetų ver
tės įvairiu brangenybių ir 
meno daiktų. Visi tie daly
kai tapo konfiskuoti.

Madrid. — Karo teismo 
nuosprendžiu, tapo sušau
dyti fašistų generolas J.

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

— |Fanjul ir pulkininkas Quin
tana, vadai sukilimo prieš 
respubliką Madride.

Sunki, Ilga Kova Prieš 
Ispanijos Fašistus

MADRID. — Ispanijos 
ministeris pirmininkas Gi
rai rugp. 17 d. pareiškė, jog 
karas su fašistais dar bus 
Igas ir sunkus. Respubli

kiečiai daugumoj atsitiki
mų laimi, nors laimėjimai 
ne tokie greiti, kaip reikė
jų, sakė Girai 31-moj die
toj nuo fašistų sukilimo 
pradžios.

LIAUDIES FRONTAS 
SAN SEBASTIANE 
NESUGAUDĖ FA

ŠISTŲ

SAN SEBASTIAN, rugp. 
18.—Fašistų karo laivai vėl 
įnirto bombarduot San Se
bastianą ir Iruną, šiauri
niame Ispanijos pajūryje. 
Liaudies Frontas grasina 
nuteisti sušaudymui suim
tus žymesnius fašistus, jei
gu tie laivai nesiliaus bom
bardavę. Iš čia matome, jog 
liaudies milicininkai visai 
nesušaudė 1,900 fašistinių 
imtinių San Sebastiane ir 
Irune, kaip kad buvo pa
skelbta kapitalistiniuose 
laikraščiuose.

EXTRA!
DIJON, Ispanija, rugp. 

18.— 1,000 reguliarių fašis
tų armijos karių jau pasi
davė Liaudies Frontui, ap
supančiam šį fašistų lizdą 
šiaurėje.

MADRID, rugp. 18.—Res
publikos kariai atmetė at
gal fašistus Meridos apy
linkėj; suėmė 300 fašistų į 
nelaisvę ir pagrobė 30 jų 
trokų.

FAŠISTAI RENGIASI DU
JOMIS NUODYT LIAU

DIES FRONTIEčIUS 
BURGOS, Ispanija, rugp.

18.—Fašistų komandieriai 
skleidžia paskalus, būk 
Liaudies Fronto lakūnai 
pradėję mėtyt nuodingų du
jų bombas ant jų pozicijų 
ties San Rafaeliu, Guadar
rama kalnuose.

šiuos gandus fašistai ty
čia paleido, patys ištikrųjų 
besirengdami nuodyt liau
dies milicininkus dujomis, 
kurių fašistams privežė Vo
kietijos laivai.

Jau rugp. 17 d. praneši
mai parodė, jog fašistai 
ruošiasi panaudot nuodų du
jas prieš Ispanijos Liaudies 
Frontą.
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verti jų plepalai.

Neliko darbo žmonėms kito kelio, ap
art bendro fronto ir vienybės. O ta vie-
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Komunizmas Šviesos Nebijo
Kunigų “Draugas” gąsdina, komuniz

mą “šviesa.” Jis sako:
Geriausia priemonė kovoti su komunizmu 

yra—parodyti žmonėms jį visam nuogume...
Kaip saulės šviesoje nyksta visokie ligų 

mikrobai, taip nyks komunizmo perai,' jeigu 
tik plačioji visuomenė bus smulkmeniškai 
informuojama ir šviečiama. Komunizmas 
plinta ten, kur žmonės tamsūs, nesusipratę.

Mes būtumėme labai dėkingi “Drau
gui,” jei jisai teisingai savo žmones in
formuotų apie komunizmą, jeigu jis sa
vo skaitytojus šviestų. Deja , jieškoti 
pas “Draugą” teisybės būtų bergždžiai 
laiką ir energiją leisti. Jis ne informuo
ja savo skaitytojus apie komunizmą, bet 
juos apgaudinėja, jiems akis muilina. Jis 
nešviečia parapijomis, bet tamsina juos. *

Komunizmas šviesos nebijo. Kaip tik
tai šviesoje komunizmo “perai” geriau
sia veisiasi. Žino tą puikiai ir pats 
“Draugas,” bet tauškia nesąmones.

Laimėjo Todėl, Kad Susitaikė
“Naujienos” teisingai džiaugiasi Fran- 

cijos žmonių laimėjimais. Sako jos:
Birželio mėnesio pradžioje susidarė pir

mas Francijos istorijoje ministerių kabine
tas su socialistų partijos vadu priešakyje. 
Tuomet buvo daroma visokių spėjimų apie 
tos vyriausybės likimą. Daugelis manė, kad < 

. ji nesugebės sėkmingai dirbtu, nęs ji rėmėsi 
labai skirtingo politinio Ktfšfefetymo parti
jomis—socialistais, liberalais ir komunis
tais. Buvo abejojimų, ar mokės tos parti
jos kooperuoti. Be to, vyriausybės vadas 
ir ištisa eilė jo bendradarbių buvo žmonės, 
neturėję jokio praktiško patyrimo krašto 
reikalų vedime. Tačiau ši Francijos val
džia atliko per dvejetą su viršum mėnesių 
daugiau, negu kitos valdžios stengia atlikti 
per dešimtmečius, ir “liaudies fronto” dau
gumos kontroliuojamo parlamento sesija 
pasirodė savo darbais nepaprastai vaisinga.

To pasisekimo priežastis yra ta, kad da
bartinę Francijos valdžią remia didelė dau
guma Francijos žmonių. Laimė, kad ta 
dauguma mokėjo susitarti.
Francijos žmonių laimėjimai tikrai 

yra milžiniški. Jie uždavė didelį smūgį 
ne tik Francijos, bet ir pasaulio fašiz
mui. Ir jiems pasisekė todėl, kad jie mo
kėjo suvienyti savo spėkas, sudaryti ben
drą frontą. Už tai visi laisvę mylinti 
žmonės karštai sveikina Francijos komu
nistus ir socialistus.

Bet, atsimenate, kaip smarkiai buvo 
kritikuojami Francijos socialistai, kada 
jie ėjo į bendrą frontą su komunistais. 
Kritikavo juos ne tik dešinieji socialistai, 
bet ir amžini opozicionieriai lovestonie- ’ 
čiai. Dar ir šiandien tokie Lovestonai ir 
Strazdai teberodo liežuvį Francijos liau
dies frontui.

Labai piktai Francijos socialistus 
smerkė , Amerikos dešinieji socialistai, * 
kurie pabėgo iš Socialistų Partijos ir su
sibūrė į “Žmonių Partiją.” Tos “seno
sios gvardijos” organas “The New Lead
er” įrodinėjo, būk Francijos komunistai 
visai prariję brolius socialistus. Šian
dien visas svietas mato, kaip klaidingi 
buvo tie kritikieriai ir kaip teisingas bu
vo Francijos komunistų ir socialistų nu
sistatymas.

Begailestingai tapo supliekti ir tie po
litiniai lozoriai, kurie bandė pakenkti 
bendram frontui tuo baubu, būk komu
nistams bendras frontas esą tik manev
rai, “padiktuoti-iš Maskvos.” Mes sako
me: Visi nevierni Tamošiai, pažiūrėkite

NUSKENDO PRANCŪZŲ 
LAIVAS, PRIGeRe 5.

, M O N T E VIDEO, Uru
guay. — Ūkanoj susidūrus 
francūzų laivui “Eubee” su

nybė atsiekiamą keliu bendros komunis
tų ir socialistų veiklos. Nors visai maža 
skale, Amerikos lietuvių komunistų ir so
cialistų susitarimas veikti bendrai tam 
tikrais klausimais yra tos pačios istorinės 
reikšmės. Įvykęs Amerikos Lietuvių 
Kongresas Lietuvoje Demokratinei Tvar
kai Atsteigti gyvai įrodė galimybę tokios 
bendros veiklos.

Argi Vienuolynų Pinigai Šventi?
Ispanijos civilis karas iškėlė aikštėn 

dar vieną svarbų faktą. Jis parodė, kad 
katalikų vienuolynai buvo aukso ir para
zitizmo aruodai ir lizdai. Štai tik šio
mis dienomis Ispanijos liaudies valdžia 
pačiupinėjo vienuolyną vardu “St. Vin
cent de Paul” ir pas tas “mielaširdingas” 
sesutes surado 200,000,000 pesetų aukso! 
Amerikoniškais pinigais bus apie $26,- 
000,000! Dvidešimt šeši milionai dolerių 
aukso tik vienam vienolyne! O Ispanijoj 
jų buvo šimtai.

Kaip šis milžiniškas turtas'galėjo su- 
sikuopti į “mielaširdingų sesučių” ir dar 
“mielaširdingesnių broliukų” kišenius? 
Bažnyčia sako, kad vienuoliai yra išsi-. 
žadėję svietiškų raskažių, kad jie į tur
tus žiūri su pasibaisėjimu. Ko dabar 
verti tie pasakojimai?

Svarbu ir štai kas. Tose vietose, kur 
viešpatauja fašistai, vienuolynai atidarė 
savo aukso aruodus jiems naudotis žu
dymui Ispanijos žmonių. O ten, kur 
viešpatauja liaudies valdžia ir ginasi nuo 
tų kraugerių, vienuoliai ir vienuolės lai
ko aptūpę auksą ir pragaran siunčia 
tuos, kurie kalba apie to aukso konfiska
vimą. Štai kas nuplėšia maskas nuo ku
nigų veido ir parodo juos žmonėms to
kiais, kokiais jie tikrai yra: godišiai, 
liaudies kūno ir proto neprieteliai.

Smūgis Socialistų Partijai
“Senoji gvardija” nepalieka Socialistų 

Partijos ramybėje. Nors pati jau senai 
išbėgus iš partijos, ji varinėja intrigas 
Socialistų Partijos viduje ir drasko ją, 
kaip tik išmano. Šiomis dienomis jai pa
vyko atplėšti Pennsylvanijos Valstijos or
ganizaciją nuo partijos. Tai pusėtinai 
didelis smūgis Socialistų Partijai. Penn
sylvanijos orgapizacija buvo skaitoma 
viena iš stipriausių visoje partijoje. 
Readingo socialistų įsigalėjimas davė vi
sai valstijai prestižo ir pasitikėjimo.

Žinorųa, “senoji gvardija” neišves iš 
Socialistų Partijos visus jos narius, bet 
atplėš žymią dalį ir laikinai apdemora- 
lizuos judėjimą. Pennsylvanijos dešinie
ji šaukia, būk Socialistų Partija patekus 
į komunistų rankas! Tai, žinoma, gry
nas nonsensas. Viskas, ką dabartinė S. 
P. vadovybė daro, tai laikas nuo laiko tū
lais bėgamais klausimais sudaro su ko
munistais bendrą veiklą. Pav., New 
Yorke šio šeštadienio Priešfašistines- 
Prieškarinės Lygos rengiamą demonst
raciją bendromis spėkomis remia socia
listai ir komunistai. Ar tai blogas da
lykas? Tai labai gražus dalykas. Visi 
sąžiniški žmonės pasidžiaugs šiuo susita
rimu. Bet šitoks susitarimas storžie
viams iš “senosios gvardijos” jau parsi
davimas komunistams!

Už Taiką, prieš Karą
New Yorke šį šeštadienį įvyks prieš

karinė demonstracija. Ji žada būti vie
na iš didžiausių visoj šio didmiesčio isto
rijoje. Jau gautas pritarimas 75 didelių 
darbo unijų. Demonstraciją bendromis 
spėkomis remia socialistų ir komunistų 
partijos. Keli šimtai šiaip įvairių dar
bininkiškų ir liberališkų organizacijų yra 
pasižadėję/dalyvauti. Jų tarpe randasi 
nemažai protestoniškų religinių draugi
ją

Ar reikia “Laisvės” skaitytojams aiš
kinti naujo karo pavojus ir reikalingu
mas prieš jį kovoti? Ne, nereikia. Ta
čiau neužtenka pavojų matyti. Tas svar
bu, tiesa, bet lygiai svarbu aktyviai jam 
priešintis, svarbu aktyviai mobilizuoti 
darbo mases sudaužymui pasaulio impe
rialistų suokalbio.

anglų laivu “Corilando,” 
pirmasis laivas nuskendo ir 
žuvo 5 jo darbinipkai. Ki
ti darbininkai-tarnautojai ir 
178 keleiviai išgelbėti.

Madįid. — Nusiųsta 5,000 
respublikiečių milicininkų iš 
Barcelonos į Majoręą salą 
prieš fašistus.

Devynis metus Lietuvos 
fašistai koliojo seimą bei jo 
šalininkus ir įtikinėjo gy
ventojus, kad seimas nie
kam nereikalingas. Paga
liau, dešimtais metais, ka
da darbininkų ir valstiečių 
neapykanta prieš fašistinę 
valdžią pradėjo išsiveržti 
plačiais streikais ir kito
kiais kovingais išstojimais, 
išsgandęs del savo likimo 
Lietuvos fašizmas griebėsi 
manevro. Norit seimo? Ge
rai, mes jums duosim seimą, 
—staiga pradėjo aiškint fa
šistai, — bet ne bile kokį 
seimą, o fašistinį, tokį, kaip 
Italijoj ir Vokietijoj—ir pa
skyrė seimo rinkimus.

Lietuvos fašistinė valdžia, 
skirdama seimo rinkimus, 
aiškiai pamėgdžiojo Vokie
tijos fašistus, kurie taip pat 
retkarčiais praveda balsavi
mų komediją, ir siekė, pa
našiai hitlerininkams, svar
biausia dviejų tikslų: Pir
ma — rinkimų kampanijos 
eigoj kiek galima daugiau 
pasireklamuoti ir nors lai
kinai, nors dalį darbo žmo
nių atitraukti nuo kovos ir, 
bendrai, įnešti tam tikro 
sumišimo staigiu rinkimų 
paskyrimu į seimo reikalau
jančios opozicijos sluogsnių 
eiles. Antra — sustiprinti 
savo autoritetą užsienio 
akyse rinkimų komedijos 
pagelba p a sireklamuojant, 
būk visa tauta stovinti už 
“savo” vyriausybę, kurios 
menkas autoritetas po Su
valkijos valstiečių streikų ir 
kruvino fašistų teroro dar 
labiau sumažėjo.

Šiem tikslam pasiekti ir 
sau palankiam seimui išsi
rinkti, fašistai griebėsi savo 
patentuotų priemonių — te
roro ir demagogijos. Pir
miausiai jie įvedė rinkimų 
kampanijos monopolį. Rin
kimų kampanijoj nebuvo 
leista dalyvaūt jokiai kitai 
partijai, nei organizacijai, 
išskyrus fašistus tautinin
kus, — augštus valdininkus 
(pav. apskričių ir policijos 
viršininkus), d v arininkus, 
buožes. Ir iš viso tebuvo 
vienui vienas fašistinis są
rašas. Trečia, norėdami 
priversti gyventojus balsuo
ti, fašistai įvairiai grasino: 
valstiečiams įvairiomis pa
baudomis, mokesčiais ir ki
tais nemalonumais, tarnau
tojams — iš tarnybų atlei
dimu, darbininkams — nuo 
darbo pašalinimu, bedar
biams nei darbo, nei pašal
pų nedavimu, krautuvinin
kams — patento atėmimu 
ar pabaudomis ir t. p. — 
“Kas nebalsuos, tas yra val
stybės; priešas,”—skelbė fa
šistai * savo rinkiminiuose, 
plakatuose ir atsišaukimuo
se. Ketvirta — darbinin-

Ralph Dalton, kuris sako, 
kad iš New Yorko maršuos 
100,000 j Washington^, reika
laujant federates šalpos.

kiškųose miestų rajonuose 
(pav. Kauno Vilijampolėj, 
Šančiuose, Aleksote) kas an
tras, trečias namas nebuvo 
įtrauktas rinkikų sąrašan 
tikslu sumažint oficialių rin
kikų skaičių ir tuo būdu 
lengviau išvest didesnį bal
savusių nuošimtį, nes šie 
rinkimus boikotavę žmonės 
prie oficialiai skelbiamų 
“nebalsavusių” n e p riskai- 
to.

Ir vis del to, nežiūrint nei 
teroro, nei gąsdinimų, nei 
demagogijos, nei įvairių ki
tų machinacijų, fašistams 
seimo rinkimai baigėsi la
bai liūdnai: už jų išstatytą 
rinkimuose vienintelį be jo
kios konkurencijos sąrašą 
nepasisakė nė pusė rinkikų. 
Apie pusė Lietuvos gyvento
jų rinkimus boikotavo, o li
kusių didelė dalis, jausda
mos! priversta balsuot, pa
davė netinkamus balsus.

Tiesa, fašistai giriasi, kad 
visoj Lietuvoj balsavo vidu
tiniškai 68,3% rinkikų, o at
skirose vietose net 99,2% 
Šiam melui, atremti užteks 
fakto, kad visos Lietuvos 
balsavimų daviniai jau bu
vo paskelbti paskutinės rin
kimų dienoš—birželio 10 d. 
vakare atspaus dintame 
“Lietuvos/ Aido” rytinės lai
dos numery j, pažymėtame 
“birželio 11 d.” Šis taria
mai “rytinis” aidas ne tik 
buvo rinkimų dienos (birže
lio 10 d.) vakare atspaus
dintas, bet ir provincijon 
traukiniais išsiųstas. Puiki 
technika. Nors rinkimai tę
sėsi iki 10 vai. vakaro, fašis
tai tą pat vakarą spėjo vi
suose Lietuvos užkampiuose 
suskaityti /balsavusius, at
spausdint ir/.laikraštį pro
vincijon pasiųst. Iš tikrųjų 
gi stebėtis nėra ko. Atspaus
dinta buvo ne balsavimų da
viniai, o paprasta iš anksto 
paruošta fašistų aritmetika. 
Mūsų surinktomis tiesiogi
niai iš kai kurių balsavimo 
apylinkių komisijų žiniomis 
kaip balsų, taip ir balsavu
sių skaitymas buvo pradė
tas tik birželio 11 d. 9-10 
vai. ryto (pav., Kauno mie
sto Radvilėnų apylinkėj.)

Tačiau ir iš fašistų oficia
lių davinių matyt, kad jiems 
nesisekė. Pavyzdžiui, Kau
no apygardoj (Kauno m., 
Kauno ir Kėdainių apskr.) 
iš 174 tūkst. rinkikų balsa
vę tik 124 tūkst., iš kurių, 
kaip rašo “Lietuvos Naujie
nos,” 34 tūkst. padavė ne
tinkamus balsus. Tad iš 
viso už fašistinį seimą būtų 
pasisakiusių nors 51,7% rin
kikų. Faktinai gi šis skai
čius yra, be abejonės, maž
daug dvigubai išpūstas. 
Tai patvirtina už savaitės 
po rinkimų įvykęs Kaune 
visuotinas darbininkų ir 
tarnautojų protesto strei
kas ir politinės demonstra
cijos prieš fašistų terorą, 
kur dalyvavo apie pusė 
Kauno gyventojų ir nuošir
džiai pritarė didesnė liku
sios gyventojų dalies pusė. 
Be to, savaitė prieš seimo 
rinkimus įvykusiuose fašis
tinių darbp rūmų rinkimuo
se dalyvavo tik apie 10-15 
nuoš. visų rinkikų, štai ko
kia tikroji, Kauno ir kitų 
vietų gyventojų nuotaika.

Charakteringa pastebėt, 
kad Kaune paduotų netin
kamų balsų skaičiuj pirmą 
vietą užima iš “Lietuvos Ai
do” Iškirpta karikatūra apie 
kvaišą pensininką Melchijo- 
rą Putelę, kurio vardu tar
nautojai ir dalis valdininkų

tarp savęs kalbėdamiesi 
mėgsta vadinti fašistų gal
vą Smetoną.

Kas del provincijos, tai 
ten balsavusių skaičius bu
vo dar mažesnis, negu Kau
ne. Šakiu, Vilkaviškio ir v 7
Marijampolės apskričiuose 
buvo rinkimų apylinkių, kur 
daugiau kaip iš tūkstančio 
rinkikų balsavo vos kelios 
dešimtys arba vos keliolika. 
Klaipėdos mieste, kur pagal 
fašistų pagiras, balsavę - 46 
nuoš. rinkikų, ištikrųjų iš 
19 tūkst. rinkikų balsavo 
vos 2400, arba 12 nuoš., o 
kitose Klaipėdos krašto vie
tose dar mažiau. Provinci
joj vietoj balsavimo korte
lių, labai daug paduota laik
raščių iškarpų apie keturių 
valstiečių sušaudymą karo 
lauko teismo sprendimu.

Tai tokia teisybė apie fa
šistų seimo rinkimus. Aiš
kus dalykas, darbo žmonės 
puikiai supranta, kad fašis
tinis seimas jų reikalais ne
sirūpins. Tad jam dar nė 
nesusirinkus visoj Lietuvoj 
darbininkai, tarnautojai ir 
valstiečiai šaukia: “Šalin 
fašistinis seimas! Mes rei
kalaujam d e m o k r atiniai 
rinkto seimo ir demokrati
nių laisvių!

kiutė. šliūbą ėmė bažnyčioje. 
Linkime laimingo gyvenimo.

Diamond Shoe Co., norėda
ma numušt darbininkams al
gas, šią vasarą laikė uždarius 
dvi dirbtuves per dvyliką sa
vaičių. Tuomi labai prikanki
no apie 14 šįmtų darbininkų. 
Dabar pasidavė po arbitraci- 
ja ir neva pradėjo dirbti 5 die
nas savaitėj, po 4 vai. į die
ną. Nedarbo privarginti dar
bininkai džiaugiasi ir tiek ga
vę dirbti ir laukia arbitraci- 
jos nuosprendžio. Šalna.

Worcester, Mass.

Montello, Mass.
Pavyzdinga Pare

Pagerbimui draugės B. La
pinskienės, jos draugės suren
gė netikėtą parę. Drg. B. La
pinskienė yra “Laisvės” skai
tytoja ir ALDLD narė. Ji pa
sižymėjus darbininkiškam ju
dėjimui aukomis ir darbštumu 
darbininkiškuose parengimuo
se. Pare įvyko rugpjūčio 7 d., 
Tautiškam Name. Dalyvavo 
apie 20 asmenų. Susirinku
siems besilinksminant, drg. La- 
pinckienei buvo priduota do
vana: kavai virti elektrinis 
setas.

Drg. M. Patsienė paprašė 
susirinkusių pąaukot kiek kat
ras išgali, politiniams kali
niams.

B. Lapinckienė aukavo 
$1.50. M. Patsienė, B. Šimai
tis, J. Gutauskas, J. Tautvai- 
ša, K. Ustupas po 50 centų.

F. Saulėnas, P. Andriūnas, 
V. Gecevičius, E. Maksvitienė, 
A. Kangiserienė, O. Šukienė, 
S. Raštikienė, M. Puodžiūnie
nė, V. Saulėnienė, V. Ambra
se, A. Baronas, P. Navickienė 
po 25 centus. Smulkių su
rinkta 56 centai. Viso politi
niams kaliniams surinkta $7.- 
80. Pinigus pasiuntėm Lie
tuvos politinių kalinių gelbėji
mo fondui.

Sunkiai serga J. Navickai
tė, drg. B. Navickienės duktė. 
Ji nesenai turėjo operaciją, 
ant apendicito, dabar, gal 
nuo šalčio, dar sunkesnę ligą 
pagavo. Motina jos likimu 
labai susirūpinus.

Drg. B. Navickienė yra 
“Laisvės” skaitytoja ir žymi 
darbininkiško judėjimo rėmė
ja.

Linkėtinai dukterei greito 
pasveikimo.

Apsivedė drg. L. černiaus-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 4 dieną. Narių daly
vavo pusėtinai daug. Naujų 
narių prirašyta net dvylika.— 
Didžiumoj jaunuoliai. Tas ža
da gerą ateitį draugijai.

Įvyksta visokių klaidų įvai
riose draugijose. Nuo to nė
ra laisva ir mūsų draugija. 
Aš manau, laikui bėgant, tos 
klaidos bus išlygintos, tik ne
reikia ant viso numoti ranka, 
nes tas neneša naudos draugi
jai nei tiems mūsų draugams. 
Pamirškime, kas įvyko ir 
žiūrėkime, kad tokie įvykiai 
nepasikartotų ateityje. Dau- 
giaus draugiškumo r ir kon- 
struktyviško darbo, o naudos 
bus draugijai ir abelnam dar
bininkų judėjimui.

Dabar draugija rengiasi mi
nėt dešimtmetines sukaktuves 
nuo to laiko, kai susivienijo 
Sūnų Draugija su Apšvietos 
Bendrove. Tas nepaprastas 
įvykis bus 5-6-7 dienomis rug
sėjo (September).

Parengime bus sporto ir 
dainų. Kas nori praleisti virš- 
minėtas dienas linksmai—at- 
silankykit į Olympia Parką.

Draugija nutarė pratęsti 
vienam mėnesiui vajų gavimui 
jaunuolių nuo 16 iki 20 metų. 
Per tą laikotarpį galima bus 
įrašyti jaųiluolius be įstojimo, 
tik užsimokant duokles už še
šis mėnesius. Vajus baigsis 
su 6-ta diena spalio (Octo
ber), todėl jaunuoliai dabar 
dar turite gerą progą prisira
šyti.

Draugija nutarė duot par
ką Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui 27 d. rugsėjo 
(September), už dyką.

Biznio Komisijos raportas 
priimtas. Pasirodo, pereitas 
mėnuo davė pusėtinai gero 
pelno.

Serga mūsų draugijos net 
keli nariai: D. Vaitelis, P. 
Trasikis, J. Grabliauskas ir J. 
Kalakauskas. Linkime drau
gam greito pasveikimo.

J. J. Bakšys,
Koresp. ir Sekr.

•I 
.........  ......... . I

ŠYPSENOS
Tik New Yorke Tokie 

Užauga
Pennsylvanijos laikrašty

je sykį tilpo sekamas pra
nešimas: “New Yorko vals
tijoje federalč šelpimo ad
ministracija nupirko dvyli
ką kopūstų, kad jais pripil
dyti dvyliką prekinių trau
kinių, turinčių po šimtą va
gonų kiekvienas.”

Surinko Juodvarnis.

INFORMACIJOS APIE UETUVIŲ KO
MUNISTŲ SUVAŽIAVIMĄ

Suvažiavimas įvyks rugpjūčio 21-22 dienomis, tai 
yra, šį penktadienį ir šeštadienį, Rochester, N. Y.

Suvažiavimas bus laikomas liętuvių svetainėje po 
numeriu 575 Joseph Ave. Visi draugai tenai pribū
kite.

Suvažiavimas prasidės penktadienį lygiai 9 vai. ry
te. Visi privalote susirinkti laiku.

Kasdien bus laikoma trys sesijos.
Suvažiavimas pasibaigs šeštadienio naktį. Sekma

dienis bus liuosaš, todėl visi draugai galės sugrįžti 
namo ir pirmadienį eiti į darbą.

Lietuvių Komunistų Centro Biuras.



Vėliausias patvarkymas, kuris mums

GAUKITE “LAISVEI”

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Dr. Herman Mendlowitz
už jų svei-

laikraščiui 
mintis, bei

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Trečiadienis, Rugp. 19, 1936

L. D. S. SEIMAS

Haverhill, Mass., 214 Oregon City, Ore., 215 kp. Ro-

235 kp. Worcester, Mass. Tuo laikotarpiu likviduota

skaičiaus narių ir kuomet pranešė, .kad nėra vilties

siu reikia ir mūsų jaunimui daryti rimta pastaba,

nauji, nes skyrius užgirtas su 1 d. balandžio 1935

ikrinimą paduoto amžiaus ir 12 buvo per seni įstoti.

)me $27,082.69, dabar turime $36,556.21—paaugo-

Mano Atšalimas Nuo Tikėjimo

visas reikalas t nuo tada yra pavestas mūsų advo-

lega-

$

35.90, dabar turime $2,616.20—p a a u g o m e ant 
Vaikų Apdraudos Fonde turėjome $175.33, dabar
99, paaugome ant $772.66. Lėšų Fonde turėjome

ngti koncertą Seimo laiku su dovanomis. Iki šiol už 
įkė $1410.81 ir išleista $134 (be dovanų). Dai* vis

pustrečio mi- 
didelio turto.

uopas mes galėtume išlaikyti .kaip kuopas, taip ir 
Viena yda, tai bus veikiausia ta, kad mūsų suau- 

pos ir veikėjai pradėjo palikti jaunimą veikti vie-

ššų fondui apmokėjimui visų senų pašalpų ir po- 
tvėrimosi laiko, pasirodė, kad mūsų Lėšų fondas

į morgičius. Tai duotoji paskola V. Zabitai iš New- 
is mums nemoka nuošimčių nuo spalio 1934 m., nei- 
taksas bei apdraudos mokesčių ant namo. Delei to

32
22

ir 
ir

suau-
(nuo

Įvedimas 
darbas.

Aurius bei penkius metus daugelis jų išaugo į vyrus 
sukūrė savo šeimynas ir turėtų nenutraukti visuo-

irtas buvo $84,247.25, dabar yra $135,391.60—pa- 
$51,144.35.

227 Cleveland, O., 228 kp. Gary, Ind., 
Charles, Ilk, 230 kp. Moline, Ilk, 231 kp. Youngs-

dievui
ir rankas
kad dar

suteiktų,

LDS SEKRETORIAUS E. N. JESKEVIČIŪTĖS 
RAPORTAS LDS TREČIAJAM SEIMUI, 

ROCHESTER, N. Y.

iepos turime geram stovyje 6262 narius—5840 
2 vaidus. Iš to skaičiaus 1074 yra jaunuoliai 
etų amžiaus). Jaunimas sudaro 18.39% mūsų narių.

Scranton, Pa., 214 kp. Benton, Ilk, 215 kp. Phi-

?vinus nariams imti iš mūsų morgičius ir tuo būdu

13 narių;
10 narių. Geriausia darbavosi ir laimė

as, tad viso susidaro 38. Visai naujos kuopos se
ep. West Hanover, Mass., 98 kp. Washington, Pa., 
Chester, Mass.. 130 kp. Wilsonville, Ill., 134 kp. Cu- 
136 kp. Haverhill, Mass., 137 kp. Milford, Mass.,

pralaimėjimu 
los, įregistravimu čarterio Pennsylvania valstijoj 
departmento reikalavimu kaip greit galint gražin-

nariai neša $2,499,150 apdraudos ir vaikai $50,350 
Abelnas mūsų narių amžius yra 39 metai.

Finansų Palyginimas

ą tų skolų.
Įvezdinimai

Puslapis Trečias

Gerb. DraVgčs ir Draugai:
Po šešių metų sunkaus darbo mes suvažiuojame į šį mūsų ju- 

bilėjinį Seimą su džiaugsmu širdyse. Mūsų darbas duoda puikius 
vaisius ir turime kuo pasigėrėti bei pasidžiaugti! Pradėjus su 
tuščiom rankom šeši metai atgal, šiandien turime 6262 narius ir 
virš 135 tūkstančius dolerių turto. Tai dėka šimtams mūsų drau
gų^ darbuotojų už jų uolų, nuolatinį darbavimąsi auginimui ir 
stiprinimui mūsų organizacijos.

Kuomet kitose savišalpos organizacijose eina įvairaus pobū
džio kivirčai, tai pas mus viešpatauja gražus vieningumas. Per 
tuos du metus mūsų Skundų Komisija neturėjo ką veikti — ne
gavome nei vieno skundo! Šis faktas turėtų uždaryti burnas 
tiems, kurte šaukė, kad kairaus nusistatymo žmonės nemoka bei 
negali sukurti ir auklėti bent ką. Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas smarkiai auga ir darosi viena veikliausių ir stipriausių 
organizacijų lietuvių tarpe.

Mūsų visų prievolė yra daboti, kad ateityje irgi darbas eitų 
vieningai. Lai mūsų LDS patampa didžiausia savišalpos organi
zacija Amerikos lietuviuose. Jinai privalo įimti plačias lietuviš
kos visuomenės darbo mases, inteligentus, studentus ir kitus gy
venančius iš savo triūso, nežiūrint politinių bei tikybinių pa- 
žvalgų.

Drg. R. Mizara išduoda platų raportą iš bendro Centro Val
dybos veikimo, tad aš tų klausimų čion neliečiu.

* Vajai
Nuo praeito Seimo mes turėjome du vajus. Pirmą vajų ban

dėme laikyti tam tikrais ruožtais, apielinkėmis. Manėme, kad 
susikoncentravus į vieną kurią apielinkę būtų galima sėkmingiau 
vajus pravesti, tačiaus šis bandymas ne visai vyko šiuo kartu.

Nuo 1 d. lapkričio, 1934 metų, iki 1 d. vasario, 1935 metų, 
vesta vajus Chicagos apielinkėje, įimant Illinois, Wisconsin, In
diana ir Missouri valstijas. Buvo pasiųstas mūsų organizatorius, 
d. Siurba, į tą apielinkę ilgokam laikui, šį vajų galima skaityti 
vidutiniai pavykusiu. Naujų narių įrašyta 202. Daugiausia na
rių gavo 53 kp., Chicago, Ill., įrašydama 45 narius; antra 42 
kp., Westville, Ill., įrašydama 18 narių; trečia 109 kp., Cicero, 

. Ilk, įrašydama 16 narių ir ketvirta 76 kp., Chicago, Ill., įrašyda- 
Į ma 16 narių. Geriausia pasidarbavo šie nariai-vajininkai: K.

P. Jokūbaitis iš Westville, Ill., gavo pirmą dovaną, 10 dolerių, 
už 18 narių; antrą, $7.50, J. B. Jusevičius iš 76 kp., Chicago, 
Ill., už 15 narių; trečią 5 dolerių, A. Deikienė iš 53 kp., Chicago, 
Ill., už 13 narių; ketvirtą, $2.50, J. Kairis iš Moline, Ilk, už 12 
narių ir tiek pat L. Peters iš 53 kp., .Chicago, Ill., už 12 narių.

Panašus vajus buvo skelbtas vakaruose, Colorado, Oregon, 
Washington ir California valstijose nuo 1 d. vasario iki 30 d. 
balandžio, 1935 metų, šioje apielinkėje vajus buvo silpnas, nes 
tOSh vietose mažos lietuvių kolonijos ir mažos mūsų kuopos, 

giausia narių prirašė 35 kp. Los Angeles, Cak, kurt gavo 6 
nartus.

Massachusetts ir Maine valstijose vajus skelbta nuo 1 d. sau
sio iki 31 d. kovo, 1935 metais ir vėliau pratęsta iki 1 d. liepos, 

'šiame vajuje gauta 153 nariai. Daugiausia narių gavo seka
mos kuopos: 71 Stoughton—34 narius; 62 So. Boston — 29 na
rius; 3 Norwood — 14 narių; 67 Montello 
136 Haverhil
jo dovanas šie draugai: J. Burba iš So. Boston — pirmą do- 
vaną, 10 dolerių, už 38 narius; J. Lavas iš Stoughton—antrą, 

> $7.50, už 33 narius; J. Grybas iš Norwood—trečią, 5 dolerius, 
už 14 narių; A. Baronas iš Montello — trečią, 5 dolerius, už 14 
narių. ‘

Jubilėjinis Vajus
Antras vajus buvo skelbtas nuo 15 d. spalio, 1935, iki 15 d. 

balandžio, 1936 m., ir vėliau pratęstas iki 15 d. birželio, šis 
Vajus buvo vedamas atžymėjimui mūsų organizacijos penkių 
metų sukaktuvių. Jis buvo labai sėkmingas ir viso naujų narių 
įrašyta 875, jų tarpe 365 jaunuoliai. Daugiausia narių gavo 
sekmos kuopos: 76 Chicago, Ill., 43 narius; 53 Chicago, Ill., 38 

, narius; 1 Brooklyn, N. Y., 33 narius; 211 Chicago, Ill., 33 na
rius; 55 Cleveland, O., 31 narį; 127 Chicago, Ilk, 30 narių; 203 
Newark, N.J., 30 narių; 202 Chicago, Ilk, 25 narius. Galutinų 

» raportų apie tai, kiek kuris vajininkas prirašė narių neturime, 
tad negalima pasakyti, kas laimėjo dovanas. Sulig esamų davi- 

’ nių geriausia darbavosi šie vajininkai: S. K. Mazan iš Cleveland, 
O., gavęs 47 narius; J. Grubis iš Brooklyn, N. Y., gavęs 33 na
rius; 127 kp. bendrai dirbo kuopos vardu ir gavo 30 narių; 20Š 
Newark, N. J., irgi kuopos vardu dirbo ir gavo 30 narių; A. 
Baronas iš 67 kp. Montello, Mass., gavo 25 narius; J. Burba iš 
62 kp. So. Boston, Mass., gavo 24 narius.

šis vajus įrodė, kad LDS yra plati dirva ir galima gauti daug, 
naujų narių, kuomet darban stoja mūsų darbštūs draugai ir 
draugės. į-

> Bedarbių Fondas
Bėgyje šių dviejų metų į Bedarbių Fondą įplaukė aukomis ir 

atmokėtomis paskolomis $1,412.58 ir išskolinta 191 paskolą su
moje $1,451.45.

Šiuo tarpu kiek tiek mažiau gauname reikalavimų paskoloms, 
tačiaus palyginamai mažai narių atmoka seniau duotas pasko
las. Taip kad šis fondas nesiverčia savysioviai ir negalima grą
žinti į Nepaprastos Pagelbos Fondą nei dalies imtų paskolų.

Permažai kuopų remia šį fondą, ypatingai kuopos, kurios ge
rai stovi ir savo narių tarpe neturi reikalavimų paskolom, tai 
ir užmiršta apie šio fondo svarbą.

Vaikų Skyrius
šio skyriaus išlaikymas yra viena iš didžiausių mūsų proble

mų. Įvedus šį skyrių, pradžioje T935 metų, mes turėjome 506 
narius. Dabar rengiant šį raportą turime vaikų skyriuje 422 
narius. Gi išlaikymui skyriaus mes turime turėti nemažiau 500 
narių jame. Jeigu mės negausime daug naujtj narių bei atgal tų, 
kurie išsibraukė, kad atpildžius narių skaičių, tai gali priseiti 

įkyrių panaikinti. Vien per šį pusmetį išsibraukė 102 nariai iš 
šio skyriaus.
H*KiekvienCThūsų kuopa privalo rimtai susirūpinti palaikymu 
vaikų skyriaus.

Sutaupų (Endowment) Skyrius
ir palaikymas šio skyriaus yra labai komplikuotas 

Ėmė jis daug laiko ir energijos išdirbti visas smulk
menas ir taisykles. Ims dar daugiau laiko .kol mūsų nariai su 

susipažins, idant galėtų į jį verbuoti nąujus narius, 
šiame skyriuje turime 8 suaugusius narius ir 3 vai-

jomi geriau 
Iki šiol mes 
kus.

Kiekvienas delegatas gaus konstitucijos kopiją ir iš jos galė
site matyti visą šio skyriaus tvarką ir privilegijas narių esančių 
šiame skyrii 
dabar galėjime gauti, 
kompanijom 
sutaupų platio. 
lėsime šio s

224 kp. Milwaukee, Wis., ir 229 kp. St. 
viso 10 kuopų.

linės rodo didelį nepastovumą mūsų jaunimo kuopų.
arbus klausimas, kuriuo mes visi turime labai susi- 

Pasirodo, kad mes išmokome pritraukti jaunimo į mū
riją ir įtraukti į veikimą, tačiaus dar neišmokome

je. Mūsų mokesčių lentelė yra žemiausia, kokią mes 
Jinai abelnai palyginus su apdraudos 

yra biskelį pigesnė, imant domėn visą formą mūsų 
Jei mūsų prityrimas ateityje bus geras, gal ga- 

tyriaus mokesčius dar kiek pamažinti.
Kuopų ir Narių Stovis

Gyvuojančių kuopų turime 174, iš jų 34 yra jaunimo kuopos. 
Naujų kuopų per tą laikotarpį susitvėrė 25 ir 13 Mass, valstijoj, 
kur kaip jau žinote reikėjo likviduoti ir vėl reorganizuoti bu
vusias kuop 
karnos: 69 
113 kp. Dor 
dahy, Wis., 
138 kp., Cleveland, O., 140 kp., E. Chicago, Ind., ir jaunimo kuo
pos : 212 kp 
Chester, N. Y., 219 kp. Richmond Hill, N. Y., 223 kp. Bingham
ton, N. Y., 224 kp. Windsor, O., 225 kp. So. Boston, Mass., 226 
kp. So. Brooklyn, N. 
229 kp., St.
town, O., 2$2 kp. Lawrence, Mass, 233 kp. Akron, O., 234 kp. 
Easton, Pa 
sekamos kuqpos: 69 kp. Fitchburg, Mass., joje niekuomet nebu
vo reikiamo 
sudaryti pilną kuopą, tai jinai paleista. Visos kitos yra jaunimo 
kuopos: 212 
ladelphia, Pa., 217 kp., Detroit Mich., 219 kp. Linden, N. J., 223 
kp. Cliffside, N. J 
Charles, III., 

šios skait
Tai labai sv 
rūpinti, 
sų organiza 
kaip jį padaryti pastovesniu, idant gavus tuos jaunus narius ir 
įkūrus jų h 
tuos narius, 
gūsių jų ku<į 
niem, o jie neturėdami reikiamo pastovumo ir organizacinio pri
tyrimo neišsilaiko taip kaip reikalinga nuolatiniam budavojimo 
darbui. Sykiu reikia ir mūsų jaunimui daryti rimta pastaba, 
kad jau laibas jiems imti rimta atsakomybė už jų veikimą, jau 
per tuos ke 
ir moteris, 
meninio daibo, o vesti jį rimtai ir nuolatiniai.

Didžiausia kuopa yra 53, Chicago, kuri turi 301 narį 
vaikus; antra yra Brooklyn, N. Y., kuri turi 188 narius 
vaikus.

Su 1 d. Ii 
gusius ir 42 
16 iki 25 m 
Reiškia, šiek tiek nupuolė jaunimo skaičius palyginus su visų na
rių skaičiumi, nes Antro Seimo laiku turėjome 20% jaunimo. 
Naujų narių per tuos du metus įrašyta 1681 ir vaikų (visi vai
kai skaitosi 
m.) 591; vi^o 2272. Išsibrąukė 861. Mirė 67. Atmesta aplikan- 
tų tuo laikotarpiu per daktarą-kvotėją 52; 14 del to, kad atsisakė 
priduoti pat 
Pereito Seimo laiku turėjome suaugusių narių 4918, dabar tu
rime 5840-4-reiškia paaugome ant 922 narių ir 422 vaikų, kuo
met tarpe piirmo ir antro Seimo buvome paaugę ant 407 narių. 
Viso mūsų 
apdraudos.

Antrojo Seimo laiku apdraudos fonde turėjome $52,360.24, 
dabar turirre $90,216.96—-paaugome ant $37,856.72. Pašalpos- 
Fonde ture j 
me ant $8,473.52 (biskį mažiau paaugome šiame fonde, negu
kad tarpe Pirmo ir Antro Seimo). Nepaprastos Pagelbos Fonde 
turėjome $9 
$1,680.30. 
turime $947 
$1,914.46, dabar turime $2,470.83—paaugome ant $556.37. Abel
nas mūsų t 
augome ant

Tai smag'os žinios, bet besidžiaugdami turtu neprivalome pa
miršti atsakomybę, kokią mes nešame ir kuri'sykiu auga su 
turtu. Vien tik apdraudos mūsų nariai turi arti 
liono - dolerių! Tokiai pažadėtai apdraudai reikia 
To niekuomęt neužmirškime.

Šeiminis Koncertas
netikėtai daug išlaidų su d a 1 in uSusidarius 

Worcester b| 
ir apdraudos 
ti į pašalpą fondą tuos 2600 dolerių, kuriuos praeitas seimas ta
rė skolinti 1 
mirtinių nuo 
niekaip negalės tų išmokėjimų panešti. Delei to Centro Valdyba 
ir sumanė re 
serijas .įplau 
ateina pinigų už tikietus, taip kad apie tūkstantį dolerių šiuo 
būdu uždirbsime ir tas labai daug pagelbės mums išsimokėti 
bent didžiumą tų skolų. Į

Iki šiol męs turėjome tik vieną nemalonų patyrimą su įvesdi
nimu pinigų 
ark, N. J. J 
gi jis moka
Centro Valdyba balandį, 1935 m., tarė iš jo perimti namą (for- 
klozuoti) ir
katui. Kuoibet galutinai perimsime naiųą, mums nebus nuosto
lių, tačiaus tuo tarpu mes turime savo pinigų pridėti prie namo 
taksų ir apdraudos, o V. Zabita ten gyvena ir rendas sau ren
kasi. Kaip greit bus šis nesmagumas baigta, priklauso nuo 
lės procedures teisme.

Kad palen

jo (Sept.).
Bušai išeis iš Chester, Pa., 

10:30 vai. ryte, nuo Lietuvių 
Kliubo Svetainės, 339 East 4th 
St. Tikietas į abi pusi (pikni
kan ir atgal) — 75c.

Tiiketų galima gaut pas ko
misijos narius — Saidy Pus- 
vaškienę, Vyt. Gižauską ir A. 
Eipšių.

Patogiausia gaut tikietai 
pas d. Pusvaškienę, 710 Mc- 
Olvain.

Aš manau, kad komisija ap
lankys su tikietais visus Ches- 
terio lietuvius ir pakalbins va
žiuoti į “Laisvės” pikniką. 
“Laisvė” yra darbininkų dien
raštis, už tai mes, visi darbi
ninkai, turime remti savo 
spaudą atsilankydami į di
džiulį mūsų pikniką. Čia suei
sime visus savo senai matytus 
draugus ir daugelis susipažin
sime su naujais.

Kviečia Komisija.

mums pasirinkti kiek galint geresnius, Centro Valdyba nutarusi 
yra imti nuošimčius 4% vietoj 5%, kaip buvo imama, ir kad 
skolinti iki 40% namo vertybės, vieton pirmiau nustatyto 33A%.

Valstijų Apdraudos Departmental
Kuomet mes norime bent ką pakeisti savo konstitucijoj bei 

orgenizacijos procedūroj, turime gauti iš savo valstijos ir kartu 
visų kitų, kuriose turime laisnius, užgyrimą tokių pakaitų pirm, 
negu galime gyveniman įvesti. Del to kartais susidaro nemažai 
klapato ir darbas trukdosi. Pavyzdžiui, mes negalėjome savo 
konstitucijos ankščiau spausdinti, nes neturėjome galutino jos 
užgyrimo per apdraudos departamentą.

Dabar New Yorko ir Illinois valstijos jau padarė naujus įsta
tymus bei patvarkymus link fraternalių organizacijų ir mes po 
tais įstatymais paeiname.
reikia gyveniman vykinti, tai įvesti naujus narystės paliudiji
mus, ant kurių turės būti sužymėta visi svarbesni konstitucijos 
dėsniai, kurie liečia nario teises.

Sutaupų plano irgi negalėjome galutinai užbaigti, kol nebuvo 
užgirtas jisai apdraudos departamento.

Šian ten tūli nariai ir aplikantai reiškia nepasitenkinimo del 
to, kad varžome pašalpgavių pasirinkimą. Kai kuriuos mūsų 
narius, darbi gerus darbuotojus negalime įtikinti, jog tokį ap- 
rubežiavimą darome del to, kad valstijų apdraudos įstatymai to 
reikalauja. Buvo tokių atsitikimų, kad aplikantai, kuriems at
sisakėme išrašyti paliudijimus ant neleistinų pašalpgavių vardų, 
atsisakė priklausyti ir reikalavo savo įmokėtų pinigų ir tokius 
reikalavimus kuopos parėmė. Tai nevisai geras reiškinys. Mūsų 
nariai turėtų imti domėn mūsų aiškinimus per laiškus ir spau
dą ir suprasti tokius dalykus, o ne pykti ir išmėtinėti Centrui, 
kuris bejėgis pakeisti tokį dalyką.

Pavyzdžiui, pereitame Seime mes nutarėme pasiskolinti neri
botam laikui iš Pašalpą fondo 2,600 dolerių į Lėšų fondą. 
Ateina laiškas nuo apdraudos departmento su nurodymu, kad tu
rime tąf skolą greit atmokėti ir po susirašinėjimų susitaikėme 
ant to, .kad atmokėsime bėgyje penkių metų, kasmet darant vis 
didesnį į atmokėjimą. Pereitais metais tos skolos atmokėjome 
300 dolerių, šiais metais reikės jos daugiau atmokėti.

Užbaiga
Ab’elnai paėmus mūsų organizacijos centre santykiai su kuo

pomis buvo geri. Suprantama, kad buvo vienas kitas nesusipra
timas, bet tokie dalykėliai veik neišvengiami. Didelė dauguma 
mūsų kuopų labai pavyzdingai veda savo reikalus ir kooperuoja 
su Centru. Deja, turime, nors labai mažai, kuopų, kuriose yra 
palinkimas numoti ranka ant organizacijos taisyklių bei manyti, 
kad kitos kuopos lai pildo iki raidei visus reikalavimus, bet 
mums leiskite liuosiau elgtis. Suprantama, kad Centras tokio 
dalyko negalėjo daryti ir reikėjo kartais su draugais ir draugė
mis per laiškus pasibarti. Mes visuomet kartodavome, kad mū
sų konstitucija, Seimo tarimai, Centro Valdybos tariniai yra 
privalomi kiekvienam nariui, kiekvienai kuopai be jokių išimčių.

Keletą turėjome nesmagumų del to, kad stojantys aplikantai 
pasijaunino savo amžių ir nekurtuose atsitikimuose su kuopos 
sekretoriaus arba organizatoriaus žinia. Mirus tokiam nariui 
ir prisiėjus patikrinti amžių ir suradus, kad pasijauninę, kai 
kuriais atvejais galėjome išmokėti dalį pamirtinės, o kai kurių 
galėjome grąžinti tik sumokėtus į apdraudos fondą pinigus, nes 
įstojantis jau buvo persenas stoti į mūsų organizaciją. Kada 
tas įvyksta, pyksta pašalpgaviai, pyksta kuopos .nariai ir virši
ninkai ant Centro, tarytum, kad mes tiksliai išgalvojau! tokius 
dalykus. Visai užmiršta, kad mes tik laikomės konstitucijos.

Tūli mūsų geri veikėjai mano, kad nesvarbu pasiduoti teisingi 
metai, tačiaus tai yra labai svarbu, nes mūsų mokesčių 'lentelės 
yra moksliniai išdirbtos ir gali būti ganėtinos tiktai .kuomet 
nariai bus pasidavę teisingus metus. Jeigu susidarytų labai daug 
pasijauninusių narių, tai ilgainiui pritruktume pomirtinėms 
pinigų. Tuomi skriaustume savo- tuos narius, kurie buvo teisingi 
ir sąžiniški link visų organizacijos reikalų.

Šiuomi klausimu kiek ilgiau raportuoju, nes turėjome del jo 
nesmagumų keletoje kuopų.

Baigiant savo raportą noriu kviesti visus mūsų narius prie 
darbo už plėtimą LDS. Kuomet turėsime vajus, žiūrėkime, kad 
juose dalyvautų visos kuopos, o ne tik dalis jų. Lai LDS auga 
į plačią savišalpos organizaciją, kuri įimtų visus lietuvius, dar
bo žmones šioje šalyje! E. N. Jeskevičiutė,

LDS. Sekr.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
m East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Nuo kūdikystės dienų buvo 
kalama tikėjimo žodžiai į gal
vą. Apie progresyves mintis, 
bei raštus, netik buvo baugu, 
bet ir minties nebuvo, kad ka
da nors susitikti.

Aš visuomet myliu skaity
mą, ir kaipo ’ Linkinčiam viena 
tvirtai tikinti su džiaugsmu 
davė skaityti kunigų leidžia
mą laikraštį “žvaigždė”.

Bevartydamas jos lapus 
radau straipsnį apie dievo ma
lones. Straipsnio turinys toks. 
Jei tu žmogau tūri nelaimę, 
sergi, tavų kūnas pūsta, gen
da, d ė k a v o k dievui už 
suteiktas malones, 
suėmęs maldauk, 
daugiau dievas jų 
reiškia, kad dar daugiau kū
nas gestų.

Pamaniau, kad tokių ma
lonių nuo dievo gaut nenorė
čiau. Verčiu lapus toliau, pa
čioj pabaigoj randu straipsnį, 
“Prašymas į skaitytojus”. La
bai susirgo kunigas (pavar
dės natsimenu). Išvažiavo į 
Karaliaučių ant operacijos 
ir prašo, kad visi melstūsi, 
kad greičiau pasveiktų. Per
skaičiau dar kartą ir manau: 
Tu, vargše, sirgk, pūk, dėka- 
vok, ir daugiau prašyk nuo 
dievo nelaimės, o kunigai, kai-

po artimesni dievo tarnai, 
kuo greičiausia kreipiasi prie 
sumanaus chirurgo, kuris ope
racijos būdu visas dievo ma
lones meta į išmatų gurbą. Ir 
dar prašo melstis 
katą.

Ir ačiū kunigų 
“žvaigždei” kilo
atšalimas nuo kunigų ir tikė
jimo, ir paakstinimas toles
niam mano progresyviui išsi
vystymui. Milionai dar žmo
nių tikėjimo tamsybėje gyve
na, bet laikui bėgant susipras 
ir nuplėš nuo savo akių juodą 
tikėjimo skraistę, o pamatys 
šviesų pasaulį.

Joe Wheat.

Chesteriečiai Rengiasi 
“Laisvės” Piknikam

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Skatins 
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

jau trumpas laikas beliko 
iki “Laisvės” piknikui. Bet 
iš Chesterio mažai kas tesi
girdi ar bent kas bus veikia
ma. Tūli mano, kad Cheste- 
ris šiemet bus “kvait”. Ne, 
ne taip. Mes- nesėdėsim na
mie! Jau yra paimti du dideli 
busai važiavimui į “Laisvės” 
pikniką, įvykstantį Pitman, N. 
J., Alcyon Parke, 6-tą rugsė-

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

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

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R
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Pirmas Nacionalis L.D.S. Jaunimo
Olympiadas

Olympiadas. Turėjo

PABRANGINTOS

Miesto -a
Telefonas: Humboldt 2-7964

'■

YORK.— 
marketų valdyba

Rich- 
meda- 

iš Bin- 
Bingh-

Ja- 
kal- 
pa- 
ka-

skos metimą, sporto
Taipgi turėjo mer-

Iš

DARŽOVĖS VIRŠ TREČ
DALIU

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

Auksinius medalius laimėjo 
sekami: Baranauskas iš Ro- 
chesterio, Mikalejunaš iš Bin
ghamton, Waiginis ią 
mond Hill. Sidabrinius 
liūs laimėjo Yudikaitis 
ghamtono, žvirblis iŠ
amton, Norvidas iš Qlevelan- 
do ir Pozer iš Chicagos. žal
vario medalius laimėjo Billo 
iš Binghamton, Boika iš Cle- 
velando, Capurn iš Clęvelando 
ir Palskis iš Rochester.

J. Orman.

rdą augštai pakėlė 
Olympiade Sofija 

, iš Richmond Hill, 
rooklyno apylinkėj) 

JL.D.S. jaunuolių kuopos sekre
torė. Visuose minėtuose sporto 
veiksmuose, kaipo asmuo,

16 d. fugp., Rochesteryje 
įvyko pirĮnas nacionalis LDS. 
Jaunuolių 
bėgimų, dugščio ir tolio šoki-,
mus, 16 ir 12 svarų šroto me
timą ir d 
lenktynes, 
ginoms baseball metimą,
miestų laipiėjo sekamai:

Cleveland pirmą vietą, Bin
ghamton antrą vietą ir Roch
ester trečią.

Linksma priminti, kad New 
Yorko va: 
jaunimo

Vaiginiutė padarė augščiau- 
sius atsižymėjimus. Už savo 
atsižymėjimus ji gaus pirmą 
dovaną aukso medaliu.

Plačiau apie Olympiadą 
žiūrėkite sekančios laidos 
“Laisvės” Jaunuolių Skyriuje- 
Youth Section.

P. Buknys.

Puslapis Ketvirtas
i____________________'

Trečiadienis, Rugp. 19, 1936

Kunigy Kova Prieš Komunizmą
Nelabai senai popiežius, 

vyskupai ir veiklesni kuni
gai laikė Ryme konferenci
ją išdirbimui planų kovai 
prieš komunizmą Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Ką 
jie tarė ir kokius planus jie 
išdirbo tai kovai, sunku pa
sakyti, nes ne “griešnam” 
svieteliui tas žinoti; bet 
kad jie tarėsi ir išdirbo tai 
kovai planus,’tai mes ir vi
sas svietas žino; žinoma ir 
kad popiežius tuos planus 
užgyrė, pablagaslovijo ir 
pašventino, ir taip gi ir pats 
keletą šūvių į komunizmą 
paleido del geresnių pasek
mių. ..

Dabar jau mes matome 
kunigų kovą prieš komuniz
mą pilname žydėjime. Nei 
nedėldienis nepraeina, kad 
nebūt girdima kunigo ar ki
to katalikybės šulo per ra
dio duodant ilgiausius pa
mokslus ir šauksmus prieš 
komunizmą; kiekvienoj bur
žuazinio laikraščio nedėli- 
nėj laidoj būna kas nors pa
sakyta prieš komunizmą, o 
pirmadienių laidose galime 
skaityti, ką tas ir kitas ku
nigas vakar pasakė pamok
sle prieš komunizmą; taip 
ir periodinių katali kiškų 
žurnalų skiltyse rasi ką 
nors įdėta prieš komuniz
mą, vienur švelnesnėj for
moj, o kitur—aštresnėj.

Šiuo tarpu galima paste
bėti ką tai skirtingo kuni
gų kovoj prieš komunizmą. 
Mums jau buvo priprasta 
girdėti kunigus šaukiant, 
būk komunistai, tai niekas 
daugiau, kai tik šėtono 
agentai, apie kuriuos dau
giau nieko nereikėjo aiškin
ti apart jų išvaizdos. Ko
munisto išvaizdą jie nupieš
davo šiaip: labai apžėlęs— 
barzdotas ir kudlotas vyras, 
per kudlas vien tik akys, 
kai guzikai, matosi; galvą 
apsivyniojęs gyvatėmis, o 
rankoj laiko jau gatavai už
degtą bombą... Tai tokiu 
paveikslu kunigai norėjo at- 
bauginti darbininkų mases 
nuo studijavimo komunisti
nių ekonominės tvarkos 
principų.

Bet kunigų bauginimai 
nebūtais daiktais darbinin
kų mases nesulaikė nuo žin- 
geidavimo ir studijavimo 
komunizmo. Jie tiek tetu
rėjo pasekmių, kiek motina 
baugindama vaiką: “Ka
ziuk, neik ten, bubis tave 
pagaus.’' Kaip motina turi 
atpasakoti vaikui tikrąjį 
pavojų, arba pavartoti fi
zinę bausmę, idant vaiką 
sulaikius nuo ėjimo į nepa
geidaujamą vietą, taip da
bar kunigai mėgina pavar
toti rimtesnę kritiką prieš 
komunizmą, tikėdamiesi 
tuomi turėti geresnes pa
sekmes. Bauginant darbo 
žmones nebūtais daiktais 
kunigams jau jokių rezul
tatų nebeatneša.

Šiuo tarpu man papuolė 
į rankas vienas katalikų 
bažnyčios žurnalukas. 
me bent keliose vietose 
bama apie komunizmo 
vojų, jo negeistinumą 
tulikams ir nepritaikymą 
gyvenimui. Vienoj vietoj 
šitaip komunizmą kritikuo
ja:

“Vietoj būt nustatyta ir 
išgvildenta sistema, komu
nizmas yra palinkimas-ten- 
dencija arba pageidavimas, 
kurio pradžia randasi žmo
guje kaipo tokiame sutvė
rime. Komunizmas nesiduo
da gvildenti, išsiaiškinti. 
Beveik kiekvienas kalba 
apie jo įtekmę.

“Komunizmas daugiausia 
turi reikalo su abelnais pa
reiškimais ir yra daugiau 
logiškas negu praktiškas. 
Jis plečiasi ant abelnos iš- 
žiūros teisingumo, tikreny
bės, puikybės, garbės ir pro
greso, be jokių tikrų speci
fikacijų, pažymėjimų. Tai
gi todėl daugel žmonių jį ir 
prisiima. Kada jame kalba
ma apie moralybę, tai kal
bama taip generaliai, visuo
tinai, kad tik neįskverbti in
dividualinę, pavienio mora
lybę. Šita yra priežastis jo 
populiariškumo.

“Pąsiremiant ant abelnu- 
mo, komunistas yra dau
giau c h j m e r. i š k a s, tuš
čias svajotojas^ negu mela
gingas. Kaip žmogus ant 
kalno, jis nemato tikreny
bės po jo kojomis, ale mėgi
na pagauti vaizduotę ant 
horizonto, kuri yra ištikrų- 
jų tik vaizduotė, tačiaus ir 
kuri per toli del gvildenimo, 
išnagrinėjimo. Tai į šią to
limą vaizdintuvę jis ir žiū
ri, nepastebėdamas kieto 
kelio arba bedugnės prieš 
pat jo akis.

“Chimera, svajonė yra 
beveik aršesnė už k 1 a i d ą. 
Nei vienas žmogus nemoki
no šią idėją geriau už Rous- 
seau’ą, ir nei vienas neper
gyveno didesnio prieštara
vimo, kai šis revoliucionie
rius.

“Sunku yra kovoti prieš 
komunizmą logika, vie
nok turės pasiduoti paga
lios tikriems faktams. Nie
ko nereiškia sakant komu
nistui, kad jo toli nublokš
tos iškrikę mintys esti ge
ros, bet kad jos nėra pritai
komos gyvenimui. Jį turi 
pertikrinti su tikrenybe, pa
lyginimais, su faktais ir ti
kru gyvenimu.”

Gana švelniai ir tėviškai 
nukalbėta, ar ne? Rodosi, 
tėvas, uždėjęs ranką ant pe
ties, ašaras apsišluostęs ir 
sako suaugusiam sūnui ne
daryti tos klaidos, kurią pa
siryžęs daryti, bet priimti 
tėvo patarimą ir palikti gy
venimą po senovei, nors 
jame ir nebėra vilties ge
riau gyventi. Bet kas iš to, 
kada tas' “nekaltas” ir švel
nus atpasakojimas niekas 
daugiau, kai falsifikacija ti
krenybės ir melas. Taigi 
šitoks dūšių ganytojų šūvis 
į komunizmą cieliaus nepa
siekė, nes užsimerkę šovė— 
šovė ne į tikrenybę, ale į sa
vo išsvajotas svajones.

Kada krikščionybė, kuni
gija nori įpasakoti darbo 
žmonėms būk komunizmas 
—svajonė, tai tas parodo, 
jog kunigija prilipo liepto 
galą ir nebežino, ką daryti 
ir kaip bemaišyti darbinin
kų protą, kad tik ilgiau pa
silaikius dabartinėj dyka
duonių tvarkoj, nors jiems 
faktai nosį ir akis bado, 
kad komunizmas nėra jokia 
svajonė, ale tikrenybė ir 
materializmas, kuri jau yra

a vienoj šeštoj daly 
Kunigams yra 

sunku, nedaleistina

vykdom 
pasauli(Į). 
kartu, 
ir jie Niekados negalės pa
sakyti’ tikros teisybės apie 
komunizmą—negalės pasa
kyti, jog komunizmo pa
grindiniai pamatai yra pa
naikinimas privatinės nuo
savybės, atėmimas iš kapi
talistų rankų visų gamybos 
įrankių—fabrikų, gelžkelių 

anašiai, ir panaiki- 
galimybės vienam 
išnaudoti kitą žmo-

nimas 
žmogui 
gų savo ekonominiams tiks
lams. Negalėdami kalbėti 
teisybės kunigai mėgina iš
svajoti svajonę, pritaikinti 
ją prie tikrenybės ir kišti 
svietui akysna, norėdami 
įtikinti, būk tai ištikrųjų 
komunizmas tik sapnas ne
išsimiegojusio.

Jeigu |jau apie ką galima 
kalbėti kaipo apie svajonę, 
tai apie tikėjimą pirmiau
siai. Kaį gi tikėjimas y r a, 
jeigu ne 
niekur Bile kunigas ar kas 
kitas nėra prirodęs, kad būt 
toks dai 
pekla ar 
žinąs pasakojimas be įrody
mų. O socializmas-komuniz- 
mas yra jau vykdomas po 
pat mūsų akių ir jau rodo 
gerų vaisių, kas kunigiją 
erzina iki gyvo kaulo.

Bet nereiks tų baikų, ku
nigai patys toms savo sva
jonėms—dangui, rojui po 
mirties—netiki. Jie tas sva
jones—ti 
žmonėms bruka del aiškaus 
tikslo. Jiems patiems rūpi 
vien tik 
gyvenini

svajonė? Nieko ir

ktas kai dangus, 
dievas. Vis tik am-

kejimą—tik darbo

grynas materialis 
as. Kas nežino ir 
is užginčyt kunigų 

lokamnumą, ypatingai Ry
mo katalikų. Meksikoj ir 
Ispanijoj liaudis net turėjo 
sukilti i 
žemes, kurias per 
pasiglem 
sau nes\ 
kam dai 
Ispaniją 
galime ipatyti po pat savo 
akimis, 
čia pat, 
susiorga] 
bažnyčią

ir

r atimti iš kunigų 
amžius 

žė ir iš jų krovėsi 
ietiškus turtus. Bet 
eiti į Meksiką ar 

? ■ Mes labai gerai

Argi mes nežinome 
kur grupė žmonių 
lizuoja ir pastato 
, Jeigu laikui pra-

Karkove, Sovietų Ukrainoj, pastatytas liaudies poetui 
Ševčenkai paminklas.

ėjus tie patys žmonės norė
tų, sakysim, panaikinti, 
parduoti ją, tai gali būt ti
kras, kol kunigai galią turi, 
tos bažnyčios statytojai gali 
verkti ir kukuot, o bažny
čia nebe jų ir niekas su jais 
nesiskaitys. Jiem bus pasa
kyta, kad ta bažnyčia pri
klauso vyskupui, kuris ne
pridėjo nei centelio ir nei 
lašelio prakaito, ant amžių 
amžinųjų ir amen!

Visi labai gerai žinome ir 
apie kunigų privatį turto 
krovimąsi. Kiek jau buvo 
girdėta apie kunigų turtą 
po jų mirties, tai reikia net 
stebėtis iš jų plėšrumo. Vie
nur palikta dešimtimis tūk
stančių turto, o kitur net 
šimtais tūkstančių. Taip, 
tai nesvietiškas tų “dva
sios” ganytojų lokamnumas. 
Tačiaus jie vis nesigėdina 
svietui pasakoti, būk jie tik 
yra geriausi žmonijai, o tie, 
kurie stengiasi išmokinti 
liaudį, darbininkija 
nes ekonominės
siunčiami pragaran, 
gali, tai ir kulką .kakton su
teikia.

Nežiūrint, kaip švelniai 
kunigai nepradėtų kalbėti ir 
mėginti įtikinti darbo žmo
nes, būk komunizmas tai tik 
svajonės, vistiek jiems tas 
nesiseks; darbininkai jų ne
klausys, ir jie griebsis kar
do ir ugnies apginti savo 
parazitišką gyvenimą ir tą 
tvarką, kapitalizmą, fašiz
mą, po kuria jiems taip.pui
ku gyventi. O kad jie to 
griebiasi, tai mes jau labai 
gerai matome .iš Ispanijos 
įvykių, kur kunigai eina 
ranka rankon su fašistais ir 
lieja upeliais visų tų žmo
nių kraują, kurie tik nesu
tinka pasiduoti ir ant to
linus kapitalistams ir kuni
gams išnaudoti.

Todėl visų darbininkų ir 
laisvę mylinčių žmonių prie
dermė yra budėti, nepasi
duoti tuščioms kunigų pa
sakoms ir kovoti prieš karą 
ir fašizmą visais galimais 
būdais.

LIFTUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 
TRECIAS SEIMAS PRASIDĖJO kad Pokilis

geres- 
tvarkos, 

o jei

A. Gilman.

NEW 
viešųjų 
parodo, kad dabar vaisiai ir 
daržovės yra daugiau kaip 
trečdaliu brangesni negu 
pernai šiuo laiku. Pabrang
sianti ir duona. I Valgių 
kompanijos skardžiui kelia 
augštyn maisto kainas, o 
“pasiteisina” sausra vidur- 
vakarinėse valstijose.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
coke, Pa., nurodė , kad jiem 
Pennsylvanijos valstijoje buvo 
sunku veikti, kol LDS ten ne
turėjo čarterio. Nedaug pas 
juos lietuvių, bet prospektų ga
vimui naujų narių esą. Nuo 
Clevelando kalbėjo drg. Bara
nauskas. Clęvelando kuopa ga
vo daugiausia naujų narių lai
ke vajaus. Iki sekančio Seimo 
pažadėjo gauti 100 naujų narių. 
Drg. Palevičienė, iš Detroit, 
(Dr. Palevičiaus žmona) tik 
pasveikino delegatus. Drg. 
Jurgeliene, iš Chicagos, sveikino 
Seimą nuo savo kuopos. Ji pa
sakojo savo įspūdžius iš SLA 
garsiojo Chicagos Seimo, kur 
Gegužis su policija išmetė di
džiumą delegatų, kur jai poli
cija išlaužė ranką. Draugė Jur
geliene pareiškė, jog SLA reak
cionierių Gegužio ir kitų tero
ras ją tik paskatinęs daugiau 
veikti darbininkų judėjime. 
Drg. Giraitienė, iš Hartford, 
Conn., pareiškė, kad Hartfordo 
kuopa pralenksianti Waterburio 
kuopą. Drg. Daukša, iš Grand 
Rapids, Mich., pageidavo step
rate sistemos panaikinimo ir 
proponavo, kad šis Seimas už
dėtų visiemii nariam speciales 
mokestis, kuriomis būtų apmo
kama delegatų keliones kaštai 
važiavimui į Seimus. Drg. S. 
Sasnauskienė, iš Brooklyn©, 
sveikino tas kolonijas, kurios 
rūpinosi atsiust į Seimą jaunuo
lių delegatų.

Mandatų komisija raportuo
ja, kad seime atstovaujama 46 
kuopos, yra 68 delegatai ir 7 
C. K. nariai. Tad Seimas su
sideda iš 75 pilnu balsu dele
gatų ir 2 broliškų delegatų.

Pirmininku išrinktas R. Mi- 
zara, sekr. J. Gasiūnas. Rezo
liucijų Komisija: Dr. Kaškiau
čius, Grybas, Litvinienė. Ko
misijų Komisija: Cibulskienė, 
Vasil, Paltanavičius, Paltin ir 
Daukša. Skundų Komisija: An
drulis, Noreika ir Deikienė. Pa
sveikinimų skaitymų komisija: 
Sakalienė, Palevičienė ir Davis. 
Įnešiųių Komisija: J. Bimba, 
Mugenienė ir M. Jamison.

ANTRA SESIJA
Po delegatų vardošaukio, pir

mininkas pranešė liūdną žinią, 
kad Brooklyne mirė drg. Sinke
vičius, ir kad jo sūnus Anta
nas Sinkevičius, jaunuolių kuo
pos delegatas, apleido Seimą 
del tėvo mirties. Paaiškino 
plačiau apie Sinkevičių kaipo 
klasiniai sąmoningą darbininką. 
Delegatai nutarė nupirkti gėlių 
bukietą nuo Seimo ir tam rei
kalui sumetė aukų $15. Nutar
ta, kad rezoliucijų komisija pa
siųstų Sinkevičiaus šeimai už
uojautos laiškelį.

LDS Pirm. R. Mizara duoda 
raštišką raportą, kuris ištisai 
telpa mūsų dienraštyje (Tilpo 
antradienio “Laisvėj.”— Red.) 
Svarbu priminti tai, jog pirm, 
pažymi savo raporte, kad nuo 
Detroito seimo iki šiam LDS ( 
įsikorporavo Massachusetts ir 
Conn, valstijose. Tačiaus įsi- 
korporavimai minėtose valstijo
se daug kainavo, todėl lėšų fon
dui prisiėjo j ieškoti specialių 
šaltinių padengimui tų kaštų. 
Nurodė, jog Centro Valdyba dė
jo daug pastangų organizavi
mui jaunimo ir tam reikalui ne
sigaili finansinės paramos. 
Centro pirm. Mizara pabrėžė, 
jog jis pats vyko į Washingto- 
ną ir vardu LDS išdėstė J. V. 
Kongreso Komisijai, kodėl LDS 
stoja, kad būtų įstatymu pada
ryta Lundeen bilius, reikale be
darbių pašalpos ir senatvėje 
pensijų. Aiškino, kad LDS bu
vo pirmutinė lietuvių organiza
cija, kuri davė iniciatyvą Ame
rikos lietuviams bruzdėti už at- 
steigimą demokratinės santvar
kos Lietuvoje, ir dėka tam, įvy
ko gana sėkmingas kongresas 
20 ir 21 dd. birgelio, š.m. Cle- 
velande. Jis pabrėžė, jog LDS 
ir ant toliau rems kovą už Lie
tuvos liaudies demokratines tei
ses ir prieš kruvinąjį fašizmą.

Išeitu
Sėkmingas

SARMINKITES
PIENO

suau-
Viso 

narių 
Seimo

Vice-pirmininkas Klemensas 
Strižauskas išdavė savo rapor
tą. Jis veikė C. K. kaipo jau
nuolis. Minėjo, kokiais būdais 
buvo veikiama organizavimui 
jaunimo.

C. Sekr. Elenos Jeskeviūbės 
raportas. LDS. deda pastangų 
įtraukti į savo eiles profesiona
lus, studentiją ir kitus darbo 
žmonių sluogsnius. Nuo Sei
mo (nuo kurio?—Red.) iki Sei
mui naujų narių gauta: 
gūsių 1,681, vaikų 591. 
naujų narių 2,272. Viso 
yra 5,840. Nuo praeito
iki šiam narių skaičius LDS pa
augo 900. Jaunuolių, virš 16 
m. amžiaus yra 1,074.

Baigė raportą, ragindama vi
sus narius darbuotis auginimui 
LDS, sutraukti į jį visus lie
tuvius darbo žmones.

Draugės Jeskevičiutės rapor
tas taip pat ištisai telpa dien
raštyje, tad čia suminiu tik 
reikšmingesnius dalykus.

Iždininko Dr. Kaškiaučiaus 
raportas. Su šypsą ant veido 
džiaugiasi drg. Kaškiaučius, 
kad ir narių skaičium ir finan
sais LDS smarkiai pakilo bėgiu 
pastarųjų dviejų metų. Laike 
2-rojo Seimo LDS turtas buvo 
$84,247.25, o su šiuo Seimu L- 
DS turtas siekia $135,391.60. 
Laike dviejų metų LDS turtas 
paaugo ant $51,144.35.

Už kasos globėjus raportavo 
drg. J. Bimba. Jis nurodė, kur 
ir po kiek yra LDS. turto ir 
kad visi įvestmentai ir paskolos 
yra saugūs. Smulkmeniškai ra
portavo apie visas išlaidas.

Visi viršuj minėti raportai 
buvo vienbalsiai priimti.

Raportas Daktaro Kvotėjo 
Dr. M. Palevičiaus. Naujai įs- 
tojančių del blogos sveikatos 
nepriimta į LDS 51 asmuo. Li
gonių buvo laike 2-jų metų 
1907. Jų tarpe apie 250 buvę 
susižeidusių ligonių. Dr. paste
bi, kad paprastai šalčiu per
sergama per dvi savaiti. O L. 
D.S. kaikurie ligoniai serga po 
2 mėnesiu ir ilgiau. Dr. ra
portas priimtas.

P. Buknys.

Waterbury, Conn
Pirmieji draugai, kurie au

kavo Komunistų Partijos rin
kimų kampanijai. Ant blankų 
aukavo: L. Mankienė $2, M. 
J. Svinkunai $2, L. J. žemai
čiai $2, J. Milleris $1 ir J. Za- 
leskevičia $1.

Po 50c — V. Krasnitskas, 
F. Kelmelis.

Po 25c.—J. Prekuskas, P. 
Digimas, V. Yokubonis, J. Pa- 
bilionis, Ch. Bendleris, A. Ka
ralius, Ch. Cauzvila, V. Kel
melis, A. Krasnitskas.

Smulkiais surinkta 60c. Vi
so $11.85.

Surinkta per žemaičius ir 
Ch. Krasnitską, rugpjūčio 2 d.

Visiems aukavusiems širdin
giausia ačiuojame.

Tikimės, kad visi draugai ir 
drauges prisidės s u aukomis 
A. K. P. rinkimų kampanijai. 
Waterbury yra daug ir labai 
gerų draugų bei draugių, re
miančių darbininkiškų judėji
mą, mes nesunkiai galėtume 
sūdėti bent $200 tam svar
biam tikslui.

♦

Aukos bus pasiųstos lietu
vių rinkimų komitetui, Brook
lyn, N. Y., kaip tik susidės di
desnė suma. J. Ž.

Atsigaivinti, kad jaus
tumėtės vikresni ir mik
lesni..'. išgerkite po 
stiklą kitą pieno pirm 
einant gult, dar vieną 
stiklą atsikėlus. Vėsus, 
šviežias pienas veikia 
aiškiai šarmiškai — pa
deda nugalėti rūgščių 
nuodus, susidarančius iš 
nuovargių arba nesai- 
kumų valgyme, gėrime 
ir kt., ir sugrąžina jus į 
sveiką stovį.

Kodėl gi neišsidirbt 
papročio gerti pieno 
pirm einant gult? Jis 
pašvelnins vidurių dir
bimą ir prisidės prie ra
maus miego... jis pa
deda nuramint jūsų ner
vus ir palaiko jūsų sme
genis mitrius ir veiklius. 
Ir, žinoma, pienas yra 
vienas iš taupiausių val
gių, kokius tik galėtu
mėte pirkti šiandien. 
Bureau of Milk Publici
ty, Albany.

THE STATE OF NEW YORK į

Tcl. Staug 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KASKIAUČIUS ♦
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.

VALANDOS:
Nėra valandų sekmadieniais.
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Lawrence, Mass.
Trumpos Žinutės.

Kunigas Valatka, norėda
mas pabaugint savo parapijo- 
nus, pabėgo. Bet parapijonai 
nenusigando. Jo kolegos gavo 
laišką iš So. Bostono, kuriame 
jis reiškia noro grįžt atgal, jei 
parapijonai jį priimtų. Para- 
pijonų įvykusiam susirinkime 
vieni norėjo, kad kun. Valat
ka grįžtų, kiti — kurie pama
tė jo negerus darbelius, neno
ri jo. Sako nereikia čia jo vi
sai. Valatka nustojo parapi- 
jonų pasitikėjimo. Parapijonai 
gerai daro netikėdami “dory
bės” tarnui. Matom, kas da
bar darosi Ispanijoj. Visi at- 
bulkalnieriai gelbsti fašistams, 
net ir už vadus siūlijasi, pa
miršdami dešimts dievo įsa
kymų: penktas neužmušk. Jie 
laimina razbaininkus, kad tik 
daugiau kraujo pralietų ne
kaltų darbininkų.

Kunigas Juras, Valatkos 
pabėgimu mano pasinaudoti. 
Jis išleido pusėtinai ilgą atsi
šaukimą ir perša žmonėms sa
vo meklerystę, kad grįžtų pas 
jį ir prisipažintų prie savo 
kaidos. Jis turi net du išnau
dotoju pagelbėjimui šiame 
darbe. Jis primena, kad die
vas pagelbės buvusiems Va
latkos parapijonam tik tada, 
kai jie sugrįš pas kunigą Ju
rą.

Parapijonai, neduokit savęs 
išnaudot šv. tėvo fašistinėms 
papūgoms. Stokit į darbinin
kiškas organizacijas ir dirbkit 
gerą, naudingą darbą pasiliuo- 
savimui iš visokių burtų ir 
prietarų. 

$ * *

Mirė Albert I. Couch, pre
zidentas Essex Banko, kuris 
ilgus metus ten tarnavo. Virš- 
minėtas bankas žmonių pini
gų neuždarė, kaip kiti kad pa
darė, bet delei jo mirties nėra 
ko nusimint. 

> * * #

Lawrenceo ir apylinkės gy
ventoj ams gerai žinomas P. 
Baumilas, gyvenantis 118 Bay 
State Road, Methuen, Mass., 
mirė. Jis buvo veiklus SLA. 
vietinės kuopos narys ir penkis 
metus jai sekretoriavo. J i s 
priklausė prie Lowell kliubo, 
Haverhill kliubo, Lawrence L. 
U. kliubo ir tautiškos parapi
jos. Paliko nuliūdime savo mo
terį ir kūdikius. Jis taipgi bu
vo ir “Laisvės” skaitytojas. L. 
K. Biuras draugei Baumilienei 
reiškia užuojautą.

* * *

Antanas Adzykauskas 
(Agotsky), 56 m., rastas po
ilsio kambaryj, kėdėj negyvas. 
Sakoma turėjęs širdies ligą. 
Jo moteris mirė metai laiko 
atgal. Paliko suaugusį sūnų.

* * ♦

Miesto policijos viršininkas 
paskelbė, kad trafiko lempos 
bus paliekamos veikti ištisą 
naktį, nes naktimis įvyksta 
daug nelaimių, kuomet trafi
ko lempos neveikia.

L. K. Biuras.

Priteisė atlyginti.
Gegužės 28 d.. Haverhill’yj, 

buvo apsistoję ant vienos die
nos Bochus ir Kilonis cirkai. 
Buvo atsivežę keletą laukinių 
žvėrių, tarpe kurių radosi ir 
levas. Astuonių metų berniu
kas Frank Conte, priėjo arti 
prie klėtkos pažiūrėti, kaip 
levas atrodo. Levas iškišo vie
ną “lapcą” per grotas, užka
bino vaikištį už galvos, prisi
traukė arčiau prie klėtkos, ir 
su antra koja pradėjo savo 
auką “glostyt”. Viršminėtas 
berniukas taip žiauriai buvo 
sužalotas, kad nuo galvos, 
nuo pečių ir nugaros oda bu
vo nuplėšta. Nuvežus į ligon- 
butį ir taisant padarytas žaiz
das, gydytojas turėjo duoti 28 
“stičius”.

Cirko savininkai sutiko ap
mokėti gydytojui ir už ligon- 
butį. Užmokėjo $200. Bet su
žeistojo vaiko tėvas Fred Con
te, pasitaręs su advokatais, už
vedė teismą prieš cirko savi
ninkus, reikalaudamas dides
nio atlyginimo už sužeistą jo 
vaiką.

Rugpjūčio 7 d., Central Dis
trict teismabutyj, įvyko teis
mas. Teisėjas Daniel I. Cavon, 
išklausęs liudininkų liudijimų, 
ir advokatų argumentų, išda
vė nuosprendį, kad viršminėto 
cirko savininkai turi atlyginti 
sužeistajam Frank Conte 
$1600.

“Tvarkdarys” Pašauktas 
Prie Tvarkos.

Policistas, sergeantas, Fr. 
(j. Blanchard, yra vienas iš tų, 
kuris turi žiūrėti, kad mieste 
būtų palaikoma kuogeriausia 
tvarka. Frank O Blanchard 
yra jau ne jaunas žmogus, 66 
metų amžiaus. Turi pačią ir 
suaugusius vaikus, o kvailys
čių dar pilnas. Rugpjūčio 7 d., 
vėlai naktį, viršminėtas senis 
pasiėmė su savim į savo au
tomobilį 29 metų merginą ir 
pasivežęs ant Gro.ve St., sulai
kė automobilių ir su ta mer
gina (vardo neišduoda) ėmė 
krėst šposus.

Merginos broliai, sužinoję 
apie tą incidentą, priėję prie 
sergeanto automobilio norėjo 
atimti iš seno “romantininko” 
savo seserį, bet tas iš revolve
rio iššovė kelius sykius ir ap
sigynė nuo savo “priešų”. Už 
trumpo laiko merginos broliai 
sugrįžo su dviem policijantais 
ir norėjo prisiartinti prie sgt. 
automobiliaus. Jis pamatęs, 
kad jau ir policijantai apie jį 
“susirūpino,” tai “užštarda- 
vęs” automobilį norėjo pas
prukti, bet policijantams ke
lius sykius iššovus sergeantas 
sulaikė automobilį ir pasida
vė. Tuojaus buvo apie tai pra
nešta miesto maršalui Antonio 
N. Altieri. Miesto maršalas 
“sergeantą” suspendavo nuo 
darbo ant 10 dienj. Kuomet 
sugrįš į darbą, tai vietoje die
ninio “šifto”, turės dirbti nak
tinį “šiftą”. Nes maršalas su
žinojo, kad sgt. geriau myli 
“dirbti” naktimis.

Supuvus kapitalistinė siste
ma, supuvę ir jos visi rams
čiai. Proletaro Sūnus.

Puslapis Penktas

Scranton, Pa.
Kas Gero ir Blogo ALDLD 

Vietinėj Kuopoj
Paskutiniame kuopos susi

rinkime sėdžiu ir mąstau, ar 
gi .aš pataikiau ateiti į šerme
nis, o ne į susirinkimą ? Toks 
tykumas, apmirimas, kad tik 
miegas ima. Eina raportai, 
bet daugiausia, tai girdisi: 
“Nieko”, “nieko”, aš irgi ne
manau nieko. Trys korespon
dentai išdavė raportus ir di
delius “Nieko”, o aš sakau 
bravo ir daugiau nieko. Vie
nok, mano truputį apsigauta, 
nes parko komiteto vienas na
rys, “pakužino” visus iš snū- 
dulio prie pardavinėjimo seri
jų del pikniko, kurį kuopa 
rengia darbininkų dienoj, La
bor Day. Man net prisiėjo su
siraukti, kada pradėjo iš visų 
kampų šaukti: “Man serija, 
man ir man, ir man ir...” 
O kas man geriausia, tai O. 
Vanagaitės duotas įnešimas, 
kad padaryti “ablavą” ant 
naujų narių į kuopos eiles, 
ypatingai jaunų. Už tokį įne
šimą tenka du syk pasakyti: 
Bravo Onyte, bravo! O jei 
kurie bandys snausti, tai tiems 
“smeling solt” panosėn.

Vajus tęsis iki naujų motų 
metų, todėl visi įsitėmykit.

Dar daugiau tenka pasaky
ti geras dalykas tas, kad net 
džiaugsmo šypsą išprosino man 
kaktą, tai kad drg. Ruseckas 
pats liuosn oriai apsiėmė ir ki
tus padilgino apsiimti į komi
siją ir surengti ’’Card Party”, 
ar kokią kitą pramogą kuopos 
naudai.

Pas scrantoniečius veikimui 
būtų gana spėkų, bet tik rei- • 
kia tas spėkas subendrinti į 
daiktą. Kaip tą atsiekti? Ogi 
daugiau lavintis, įsteigti lavi
nimosi susirinkimus, diskusuo- 
ti įvairiausius dienos klausi
mus, darbininkų veiklos reika
lais. '"Tada nereiktų dejuoti, 
kad nėra kam veikti, neigi 
reiktų pasipūsti kai kuriems 
tik už tai, kad kada kur nors 
truputį padirbėjo, tai pavar
go ir jau viską žino, tai nėr 
ką daugiau jau ir “turbacy- 
tis”, lai kiti dirba, kurie “ma
žiau” žino.

Iš platinamų serijų matosi, 
kad ALDLD 39 kp. rengia 
pikniką net dvi dieni, 6-7 rug
sėjo šių metų, nuosavam par
ke. Perkant serijas, ne tik 
paremsit kuopą, bet ir turit 
progą laimėti vieną iš penkių 
dovanų : $5, $4, $3, $2 ir $1.

Taip jau, jei iki šiolei kai 
kas skundėsi blogu keliu, tai 
nūnai tuo nereiks skustis, nes 
kelias ištaisytas kuo geriau
sia. N.

Seattle, Wash.
Visko Po Biskį.

ALDLD. 161 kuopos susi
rinkime nutarta paaukot 15 
dol. Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą.

Pinigai yra perduoti Prieš- 
fašistinei-Prieškarinei Lygai.

Mes sveikinam Ispanijos 
kovotojus nors su maža auka.

Draugai, šelpkime kovoto-

LAISVI

jus, kurie kovoja už darbinin
kų gerovę. Jų kova — mūsų 
kova! Jie kovoja šiandien, o 
už mėnesio-kito, metų ar dau
giau, gal mums reikės sekti jų 
pėdomis. Pasiųstieji p i n i g' a i 
Ispanijos kovotojams buvo už
dirbti piknike.

* * *

Septintą dieną rugpjūčio, 
nuo penkto aukšto iššoko per 
langą ir užsimušė Pirmo Dis- 
trikto kongresmanas — Ma
rion Zionchek, 35 metu am- 

7 ę

žiaus. Pirmą kartą jis buvo iš
rinktas kongresmanų 1932 
metais. Vėliau ir vėl išrinko jį 
dviem metam. Dabar vėl kan
didatavo į kongresmanus tre
čiai tarnystei, bet kažin kas 
įlindo į galvą ir užbaigė sa
vo gyvenimą. Paliko jauną mo
terį, kurią nesenai buvo vedęs 
ir seną, sergančią motiną. 
Zionchek gimęs Lenkijoj 1900 
metais. Amerikon atvežtas 3 
metų amžiaus. Jo, tėvai buvo 
biedni žmonės. Marion būda
mas jaunu vaikiščių pardavi
nėjo žuvis, laikraščius, k a d 
pagelbėjus tėvams. University 
of Washington Marion įstojo 
19 metų. Metus pasimokinęs 
turėjo apleisti universitetą ir 
eiti į miškus užsidirbti sau pi
nigų mokslui. Po keturių metų 
jis vėl sugrįžo į universitetą. 
Marion, būdamas didesniu už 
kitus universiteto studentus, 
visuomet užimdavo visokiuose 
komitetuose vietas. Tuo buvo 
labai nepatenkinti kiti studen
tai.

Vieną gražią naktį apsimas- 
kavę studentai įsibriovė į Ma
rion kambarį, įsimetė į auto
mobilį, nuvežė į Lake Wash
ington ir įmetė vandenin. Tas 
įvyko lapkričio mėn. naktį.

Marion baigė universitetą 
1928 metais ir išlaikė advoka-

PHILADELPIA, PA.
Visos darbininkiškos orgariizacijos 

bendrai rengia linksmą išvažiavimą I 
nedčlioj, 23 d. rugpjūčio, Burholme. 
Parke. Turėsim visokių valgių, gė-| 
rimų ir geriausias bus “chop suey” 
ir visai už mažą kainą. Kviečiam vi
sus dalyvauti; užtikrinam visiems 
gerą laiką.

Užkviečia 9 Kuopos.
(195-196)

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. trijų kuopų piknikas 

įVyks nedčlioj, 23 d. rugpjūčio, Mi- 
Čiutos darže, ant Green Rd. Visi Cle- 
velando ir apylinkes lietuviai širdin
gai kviečiami dalyvauti. Vieta gra
ži ir visiems mylima.

Turėsim skanių užkandžių, gėri
mų ir gera orkestrą šokiams. Įžan
ga tik 15 centų asmeniui. Piknikas 
prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vė
lai. Rengėjai.

(195-196)

READING, PA.
A.L.D.L.D. 143 kuopa, 23 d. ren- 

pjūčio rengia labai didelį ir links
mą pikniką, kuris įvyks ALDLD 
Darže, ką labai myli draugai miners- 
villiečiai ir shenandoriečiai. Kvie
čiame ir včl pas mus atsilankyti ir 
sykiu laiką praleisti su Readingo ir 
apylinkes draugais; pradžia 10 vai. 
ryte, šokiai prie geros orkestros.

Kam nežinoma vieta, sustokit 65 
Arlington St., Reading, Pa., gausi
te nurodymą.

(194-195)

.CLEVELAND, OHIO
Kom. Partija rengia naktinį pik

niką subatoj, 22 d. rugp. (August), 
Welsh Grove, 19800 Miles Ave. Pra
džia 1 vai. po pietų iki 2 vai. nak
ties Dovanos prie įžangos tikietų. 
Kurie turite tikietus nuo 4 d. liepos 
galėsite su jais įeiti j parką. Kel
rodis:—Imkite Broadway karą iki E. 
131 st St. nuo čia trokai veltui nu
veš Į pikniką.

Komisija..
(194-195)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia pikniką ne

dėlioję, 23 d. rugpjūčio savo parke, 
High Works Grove, High Works. 
Kviečiam visus lietuvius, pritarėjus 
ir simpatikus dalyvauti. Turėsim 
daug skanių užkandžių, gėrimų ir 
muzika šokiams.

Rengėjai.
(194-195)

Haverhill, Mass.
Susirgo visi sykiu.

Liepos 28 d. Jono Klimaus- 
ko namuose buvo nesmagus 
atsitikimas. J. Klimauskui su 
jo žmona ir trimis vaikais, pa
valgius vakarienę, už trijų va
landų, visi sykiu pajuto didelį 
vidurių skaudėjimą ir visi su
sirgo. Ilgai nelaukę, šaukėsi į 
policijos stotį greitos pagel
bės. Greitu laiku buvo prisiųs
tas į namus Dr. J. D. Shin- 
berg, kuris suteikė greitą pa- 
gelbą visiems sergantiems. 
Gydytojas pripažino, kad Kli- 
mauskų šeimynos susirgimas, 
tai netikusiu maistu apsinuo- 
dinimas. šiuom tarpu visa J. 
Klimausko šeimyna yra svei
ka.

Sovietų Sąjungos vaikučių (pionierių)-palocius Maskvoj. 
Sienos padabintos piešiniais.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
,197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516 

•
NAMŲ ANTRAŠAS: 

6502 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai 
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

F. ŠATO FOTOGRAFISKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

m-------------- ;-------------------------------------------------------------------------- ra

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

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

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

E------------------------------------------------------------------------------------------ □

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

tūros kvotimus 1929 m.
Būdamas advokatu, daug 

kartų apgynė I.W.W. narius, 
unijistus ir radikalus. Marion 
buvo labai paprastas, neišdi- 
dus. Kuomet jis tapo išrinktas 
kongresmanų ——jis pasirinko 
radikalą, gerai žinomą karo 
priešą — U. M. Walsh sekre
torium. Walsh sėdėjo kalėji
me tris metus už prieškarinį 
veikimą. Jis sekretoriavo Ma- 
rionui visą jo kongresmanavi- 
mo laiką.

Marion A. 'Zionchek buvo 
surengtos didžiausios laidotu
vės.

Jo žmona, sakoma, gaus 
$10,000 iš valdžios, kaip Zion- 
chcko metinę algą. Grinorius.

Suimti 3 jauni vaikinukai 
Andrew Brander, Ed. Mckeon 
ir John Oakes, po 18-20 metų. 
Juos kaltina norėjus apiplėšti 
garadžių, 361 91st St., Brook- 
lyne.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedčlioj, 23 d. rugpjūčio, po 
numeriu 143 Pierce St., 10 vai. ry
to. Visi nariai dalyvaukite ,nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. i Valdyba.

(195-196)

S

S
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Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

po

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

Tel. Wa. 3-9515

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

Bušai priveža prįe pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia j ieškoti
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.

Prašome lietuvių sustoti bile kada nedėldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Subatoqs ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GARIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.
... .

■ •••'■■

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas. ■

s
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
Jžiravorų 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)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
IDS 1 Kuopos Nariai Pa

gerbkime A. Sinkevičių

raginami

darbščiam 
broliui

Draugės ir Draugai!
Turbūt visus pasiekė ši liūd

na žinia, kad netekome mūsų 
darbštaus draugo, ir viso dar
bininkiško judėjimo rėmėjo 
A. Sinkevičiaus.

Visi, kurie tik galite, LDS 
1 kp. nariai esate
atiduoti paskutinį patarnavi
mą netik kaipo

- draugui, bet kaipo 
LDS 1 kp. nariui.

Drg. A. Sinkevičiaus kars
tas randasi Bieliausko viršuti
nėje koplyčioje, 660 Grand 
St., tarpe Leonard St. ir Man
hattan Ave., Brooklyne. LDS 
pirmos kuopos valdyba varde 
visos kuopos reiškia didžiau
sią užuojautą nuliūdime liku- 

* šiai jo šeimynai.
Taipgi prašome palydėti d.

* A. Sinkevičių į kapus. Laido: 
tuvės atsibus ketvirtadienį, 20 
d. rugpjūčio, 2 vai. po pietų.

Pirm. J. Gaitis, 
Vice-pirm. J. Visockis, 
Fin. rašt. J. Grubis.

dirba visuomenės naudai ir tu
ri pasisekimo.

Gerai, kad iš tikinčių žmo
nių atsiranda vis daugiau su
sidomėjimo mūsų bendrais rei
kalais. Juk jų ir mūsų rei
kalai yra bendri. Kaip bolše
vikus, taip ir katalikus lygiai 
išnaudoja kapitalistai ir spau
džia ši pavergimo tvarka.

Karas taipgi visų darbo 
žmonių neprietelius, tat ir ant 
šio laivo važiavusiems jau
niems vaikinams jis yra pavo
jingas pirmoj vietoj, nes jie 
būtų pašaukti į karo laukus. 
Todėl mums visiems reikia la
biau vienytis, jungti savo ei
les, kovai prieš
šizmo pavojų. Kokį 
sudaro pavojų, tą 
kiekvienas mato iš 
įvykių. Todėl labai
kad prasideda artimesni suėji
mai tarpe tikinčių ir laisvos 
minties žmonių. Tas turės pa
gelbėti sudarymui ir bendro 
fronto.

“Laisvės” Reporteris.

karo ir fa- 
fašizmas 
šiandien 

Ispanijos 
smagu,

LDS Seimas Nupirko Draugui 
Sinkevičiui Vainiką

Remia Darbininkų Judėjimą
Pereitame spaudos piknike 

po prakalbų priėjo drg. Mot. 
Rudzionis 
paaukavo\ paaukavo darom 
lams $1. Pinigus

iš Elizabth, N. J. ir 
darbininkų reika- 

i jis paskyrė 
Ispanijos Liaudies 

fašizmą ir 50c.
50 centų 
kovai prieš
Lietuvos priešfašistiniams ka
liniams. Sakė, kad jau nema
žai pasipirko Kom. Partijos 
Rinkimų Kampanijos kuponų. 
Graži parama darbininkų ko
voms.

Drg. P. Buknys telegrama 
pranešė, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Trečio 
Seimo delegatai suaukavo $15 
vainikui prie drg. A. Sinkevi
čiaus karsto. Drg. A. Sinkevi
čius buvo LDS 1 kp., Brookly
ne, nariu ir nariu kelių kitų 
organizacijų. Jis bus palaido
tas ketvirtadienį, 2 vai. po 
pietų, Alyvų kapuose.

“L.” Rep,

Svarbus Pranešimas Great
Necko Choriečiams!

'<■

Apie Kelionę Laivu
šeštadienį, 15 d. rugp., Ka

ralienės Angelų Parapija ren
gė ekskursiją )laivu į Rye, 
N. Y. Kadangi apie tai jau 
buvo rašyta kito dalyvio, tai 
aš paliesiu tik kaip kuriuos 
klausimus.

Oras buvo karštas, tat ir 
ant laivo buvo gana šilta. Pu
blika buvo mišri. Buvo trys 
kunigai. Turėjo jaunų berniu
kų beną ir gerą orkestrą. Jau
ni žmonės šoko laivui plau
kiant.

Išvažiavimo vieta graži. Ten 
išbuvome 5^2 valandas. Lai
vas atgal grįžo 6:30 vai. va
kare.

Ant laivo buvo platinami 
darbininkų lapeliai “Į Taikos 
Paradą!”, kurie kviečia lietu
vius dalyvauti šeštadienį, 22 
d. taikos parade. Katalikai 
darbininkai savo tarpe disku- 
savo. Tūli iš jų gyrė pažan
gius darbininkus už veikimą, 
kiti nesutiko. Girdėjau užgyri- 
mo ir Amerikos Lietuvių 
Kongreso antrašu, kuris atsi
buvo Clevelande. Vienas žmo
gus daug maž taip sakė: Ką 
kas nesakytų—blogai ar ge
rai, bet bolševikai dirba. Jie

Įsitėmykite, choriečiai, kad 
seredoj, 19 d. rugpjūčio, ne
bus pamokų.

Mokytoja.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanas Sinkevičius 48 m. 
amž., 336 Union Avė.,, mirė 
rugpjūčio 17 d. Kūnas pašar
votas graboriaus - Bielausko 
koplyčioj. Bus palaidotas rug
pjūčio 20 d. ant Alyvų kalne
lio kapinių. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborius 'Mat
thew P. Ballas (Bielauskas).

Petras Kulaka, 51 m. amž., 
508 Grand St., mirė, rugpjūčio 
15 d. Kūnas pašarvotas grabo
riaus Bielausko koplyčioj. Bus 
palaidotas rugpjūčio 18 d., 2 
vai. po pietų Alyvų kalnelio 
kapinėse. Petras Kulaka pa
liko nuliūdime moterį, vįeną 
sūnų ir dvi dukteris. Petras 
Kulaka priklausė prie Ameri
kos Piliečių Kliubo ir šv. Jur
gio Draugystės. Ponia Kula- 
kienė ir šeima prašo draugų ir 
pažįstamų atlankyti draugo 
Kulako laidotuvių
Rūpinasi graborius Matthew 
P. Ballas (Bielauskas).

apeigas.

55-tas METINIS PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO 

Sekmadienį, 23 Rugpjūčio (August) 
Nuo 2 iki vidurnakčio 

KLAščIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L

- Gerbiamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės. Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikni
ką, kur bus progos su pažįstamais sueit ir prie puikios 

muzikos pasišokt.
Du orkestrai gros be pertraukų. Muzika (1) Retikevi- 
čiaus gros*lietuviškus šokius, (2) Kaiza—amerikoniškus

Įžanga 40 Centų Asmeniui
KELRODIS: Iš Williamsburgo, gatvekariu ar automobiliu, va

žiuokite Grand St. arba Flushing Ave. iki 58th (Rust) St,, sukite 
po kairei ir važiuokit bei eikit iki Maspeth Avė. Parkas ant kai
riojo kampo.

Visi ir Visos Į Taikos Paradą!
Italijos ir Vokietijos fašistai 

puola Ispanijos liaudį. Tas 
sudaro pasaulyje didelį karo 
pavojų. Viso pasaulio darbi
ninkai sujudo. Mes New Yor- 
ko gyventojai į karo pavo
jų turime atsakyti masiniu tai
kos paradu, kuris įvyks atei
nantį šeštadienį, 22 d. rugpjū
čio.

Lietuviai kviečiami susirink
ti 12 vai. dieną į “Laisvės” 
svetainę ir iš čia važiuosime j 
paradą. Žinoma, kam nepa»- 
ranku, arba esate organizaci
jų nariais, kurios skyrium 
maršuos, tai važiuokite tiesiai. 
Čia žemiau talpiname surašą, 
kur kokios organizacijos susi
rinks. Prašome jį išsikirpti ir

63. Amerikos Lygos Jaunimo Sekcija.
64. Bronx Community Boys’ Kliubas.
65. Sporto organizacijos.
66. A. S. U.

SEKCIJA 7B
(77th St., tarpe York Avė ir

Exterior)
67. Jaunųjų Komunistų Lyga.

SEKCIJA 8
(78th St., j vakarus nuo 1st Avė.)
68.
69.

Komunistų Partija. 
Socialistų Partija.

SEKCIJA 8A

nimo lietuvių 17 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 19 
d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St.

Draugės ir Draugai, pada
rykime šį susirinkimą skait
lingu. Prašoma atsilankyti 
ne vien nariai, bet ir simpa- 
tikai. Mūsų kuopa taipgi da
lyvauja ruošime taikos' para
do, kovai prieš karo pavojų. 
Tas kas dabar darosi Ispani
joj, atvira Italijos ir Vokieti
jos fašistų pagelba Ispanijos 
fašistams, sudaro didžiausį 
taikai pavojų. Hitleris dar 
planuoja ir Lietuvą sau pasi
griebti.

Dar kartą kviečiame visus 
narius ir simpatikus atsilanky
ti į susirinkimą. Nesivęlinkite, 
nes jis prasidės lygiai 8 vai. 
vakare.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

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

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

LORIMEll RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
(78th

70.

71.
72.

SEKCIJA 2

2
3

(72nd St., j rytus nuo 1st Avė.) 
Desčtkai vėliavų priešakyj parado. 
Vyriausieji maršalkos.
Amerikos Lyga prieš Karą ii’ Fa

šizmą.

SEKCIJA 3
(73rd St., tarpe 1st ir 2nd Avės.)

4. Radio telegrafistai.
5. Vaisbiniai telegrafistai.
6. Dining Car Darbininkų Brolystė.
7. Mašinistų Susivienijimo lokalai 

1548, 1549 ir 416.
8. Geležies ir žalvario darbininkai, 
lokalas 455.

SEKCIJA 3A
(73rd St., tarpe 1st ir York Avės.)
9. Brooklyno maliorių taryba.
10. Namu aptarnautojai, lokalai 

ir 171.
Iškabų piešėjų lokalas 230.
Dailydžių lokalai 2090 ir 366.
Švinoriai ir pagelbininkai.
Veidrodžių dirbėjai.
United Vehicle darbininkai.

SEKCIJA 3B

320

St., į rytus nuo 1st Avė. 
Exterior).

All Peoples Partija.
SEKCIJA 8B

Religiniai Socialistai.
Farmerių-Darbo kliubai.

SEKCIJA 9

iki

Avė.)(79th St., į vakarus nuo 1st
73. Tarptautinis Darbininkų Apsigy

nimas.
74. Sovietų Sąjungos Draugai.
75. Chinų Draugai.

SEKCIJA 9A
(79th St., tarpe 1st Ave ir York A v.)
76. Yorkville Susivienijimas už So- 

cialę Gerovę.
Apylinkės Kliubų Lyga.
Nauja šokikų Lyga.

SEKCIJA 9B

77.
78.

(79th St., nuo York Avė.
Exterior)

79. Žydų Choras.
80. Daniel Shays Kliubas.
81. Eldorado Kliubas.
82. Rho Sigma Fraternity.

SEKCIJA 10

iki

A. Mureika.

ALDLD. 185 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

20šį ketvirtadienį, rugpj.
d., įvyks ALDLD 185-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
Kyburio svetainėje, 950 Ja
maica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės lygiai 8-tą vai. vaka
ro. Yra daug svarbių 
tideliojamų klausimų 
tad kiekvieno nario 
pareiga atsilankyti.

Daugeliene, Prot. Rašt.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikStynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKŲ N AS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS ,

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale ■visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ir nea-

būtina Puiki Vieta Vakacijom

11.
12.
13.
14.
15.

Exterior)
507, 164,

(73rd St., tarpe York ir
16. Kepėjų lokalai 50, 87, 

79 ir 22.
17. Kafeterijų lokalas 302.
18. Viešbučių ir Valgyklų

kų Unijos lokalas 119.
Mėsininkų lokalas 665.
Žuvų darbininkų lokalas 635.
Vištinyčių darbininkai.
Dešrų darbininkų lokalas

SEKCIJA 4

(80th St., į vakarus nuo 1st Avė.)
83. Tarptautinis Darbininkų Ordenas.
84. Solopkovitzer Podolios Draugija.
85. First Pzemysler S. B. Draugija.
86. Cherkasser Benevolent
87. First Shtekachinor S.

Ass’n.

SEKCIJA 1OA

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės balius 
įvyks 28 d. lapkričio (November) 
1936 m. Amalgamated Temple. 15-23 
Arion Place, Brooklyne. Tad įrašo
me kitų organizacijų Jsitėmyti šią 
dieną ir nerengti jokiu parengimų 
minėta dieną, bet skaitlingai čia da
lyvauti, kad nebūtų nesmagunnj ne 
vieniems ne kitiem.

J. Kairys.
(194-195)

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

Darbinin-

Ass’n.
and B.

19.
20.
21.
22. 174.

(80th St., j rytus nuo 1st Avė.)
88. Workmen’s Sick and Death 

nefit Fund.
89. Cultur Verhand.
90. Vokiečių Darbininkų Kliubų 

deraeija.
SEKCIJA 11

Be-

Fe-

(74th St., i vakarus nuo 1st 
ILGWU lokalai 22, 9 ir 
Tekstilių “trimmeriai”.

SEKCIJA 4A

23.
24.

Avė.)
31.

(81st St., į vakarute nuo 1st
91. Vokiečiai.
92. Prancūzai.
93. Ispanai.

SEKCIJA 11A

Avė.)

(74th St., j rytus nuo 1st Avė.) 
25. Kriaučiai.

Skyliniai.
Kailiasiuviai.

26.
27.

SEKCIJA 4B
(74th St., tarpe York ir Exterior) 

Muzikantų lokalas 802.
Mokytojų Unija.
Socialiai darbininkai.
Knygų ir Magazinų Gildija.

28.
29.
30.
31.
32. B. S. ir A. U. nariai.
33. Rašytojų Unija.
34. Artistų Unija.
35. Modelių Unija.
36. Dantistai.
37.
kų
38.
39.

Inžinierių, Architektij ir Techni- 
Federacija.
Judžių technikai.
Dabintojai.
Nebus mobilizacijos ant

75-toe gatvės
SEKCIJA 6

(76th St., tarpe 1st ir 2nd Avės.) 
40. Valizų ir portfelių darb.
41-42. Austinių tavorų aptarnautojai.
43. Departmentinių krautuvių

■ bininkai.
Fotografistai.
Judžių darbininkai.
Spaustuvininkai.
Vaistininkai.
Ligonbučių darbininkai.
Sužeistųjų Lyga.

50. Elektros ir radio darb.
51. Projektų taryba.
52. Projektų Darbininkų Unija.

SEKCIJA 6A

dar-

(81st St. ,i rytus nuo 1st Avė.)
94. Italai.
95. Vengrai.
96. čechoslovakai.

SEKCIJA 12
(82nd St., j vakarus nuo 1st
97. Lenkai.
98. Lietuviai.
99. Finai.
100. Ukrainai.

SEKCIJA 12A

Ave.)

(82nd St., j rytus nuo 1st Avė.)
101. Rusai.
102. Estai.
103. Grekai.
104. Armėnai.

PARADO KELIAS
Nuo 72nd St. į šiaurius First Avė. 

iki 84th St.; j vakarus iki Lexington; 
j šiaurius iki 96th St.; j vakarus' iki 
Madison ir iš ten iki 111th St. ir 
Lenox Ave.

Į Meškų Kalnus (Bear Mt.)

44.
45.
46
47.
48.
49.

(76th St., tarpe 1st ir York
53. Bedarbių Tarybos. *
54. Vaikų organizacijos. '

SEKCIJA 6B

Avė.)

(76th St., tarpe York ir Exterior)
55. Progresyvės Moterų Tarybos.
56. W.I.L., Brooklyno kuopa.
57. W.I.L., Bronxo kuopa.
58. Boro Hali kuopa Lygos už Tai

ką ir Liuosybę.
59. Union Settlement taikos grupės.
60. Motinų Kliubas—'University Set

tlement.
61. Bronxo Vaikų Gynimo Taryba.
62. ALDLD Moterų 81 kuopa.

SEKCIJA 7A

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro Grupė, ateinantį sek
madienį, rugpjūčio (August) 
23, išplauks laivu į Meškų 
Kalnus (Bear Mt.) lygiai 9-tą 
valandą ryto nuo Battery Par
ko.

Visi grupės nariai ir jų 
draugai, kurie manote plaukti 
Hudsono upe ir pasigrožėti 
jos žaliuojančiomis pakrantė
mis, paskui, laivui sustojus, 
pasivaikščioti po Meškų Kal
nus—kviečiame, pribūti laiku 
ir nurodytoj vietoj. Kelionės 
kaštai vienas doleris.

Grupę vadovaus Liaudies 
Teatro režisorius—Jonas Va
lentis. . . j

Išplaukimo Komisija.

TDA Svarbus Susirinkimas
%

(77th St, tarpe 1st ir York Avė.) Tarptautinio Darb. Apsigy-

TŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam

barys. Yra visi įtaisymai, 2 dideli 
langai ir šviesus kambarys. Su ran
da ant vietos susitaikysiu. Atsišau
kite sekamai:—33 Sheridan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(194-196)

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)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertu. Ban- 
kiettf. Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- į 
rikoniškais. Rei- j 
kalui esant iri 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-1 
geidaujama.’

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15 C
Prielankus Patarnavimas 

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA *

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

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

' -
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

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

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

Tel. Evergreen 8-8520 j

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg S|. 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. Bunko ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasterics, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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




