
KRISLAI
Ar Išmoksime?
Tinkamai Atšovė.
Ar Skaitote?
Da Labai Mažai.
Ispanijos Kovotojams

Aukos.
Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Philadelphijoj rengiam as 
“Laisves” naudai piknikas bu
vo nepaprastai didelis. Tą sa
ko visi, kurie jame dalyvavo. 
Man neteko dalyvauti.

Bet štai ką pasokoja drau
gai. Sako, svieto buvo tiek, 
kad beveik visko (valgiu, gėri
mų ir tt.) pritrūko labai anks
ti. Tai nėra jokia naujiena su 
“Laisvės” piknikais. Ir kasmet 
ir beveik kiekvienam “Laisvės” 
piknike panaši istorija. Ar ne 
laikas mums visiems pasimokin
ti ir tą trūkumą prašalinti iš 
visų mūsų piknikų? Išmokome 
sutraukti dideles minias žmo
nių į piknikus, bet neišmokome 
juos tinkamai aprūpinti.

Ir nuleido savo nosį labai’ že
mai visi, kurie liuosanoriai pa
kliuvo j Hearsto geltonlapių 
melų nelaisvę. Begindami troc- 
kistus teroristus, tūli socialistų 
laikraščiai ir mūsų sklokininkų 
gazieta su pasismaginimu pa
skelbė Hearsto spaudos paleistą 
gandą, būk Lenino žmona Na
ci težda Krupskaja irgi pasigailė
jus teroristų. Bet draugė 
Krupskaja bolševikiškai atkirto 
visiems tų melų šinkoriams. At
kirto labai skaudžiai ir labai 
sėkmingai.

Bet jūs manote, kad sklokos 
organas arba kiti tų melų šin- 
koriai patalpino draugės Krup- 
skojos pareiškimą? Nieko pa
našaus. Nė žodžio apie jos pa
reiškimą. Tai matote, kiek pas 
tuos vyrus teisybės yra. Mato
te, kaip švari yra jųjų laikraš
tinė sąžinė, apie kurią jie nepa
vargsta dainavę.

“Laisvėje” ir “Vilnyje” tel
pa referatai, skaityti Lietuvių 
Komunistų Suvažiavime, kuris 
įvyko Rochesteryje. Telpa ir 
draugų diskusijos. Ar skaitote 
tą naudingą medžiagą? Joje 
matysite komunistinio judėjimo 
problemas ir uždavinius. Ją tu
rėtų atydžiai sekti ne tik visi 
komunistai, bet taip pat visi 
komunistų simpatikai, visi mū
sų spaudos draugai ir skaityto
jai.

Dar labai mažai suplaukė 
aukų į Komunistų Partijos pre
zidentinių rinkimų fondą. Per 
lietuvių fondą perėjo gal tik 
trys šimtai dolerių. O tie rinki
mų kampanijos darbai milžiniš
ki. Kiekviena radio prakalba, 
nacionale papėde, kaštuoja ke
turi tūkstančiai ir du šimtai do
lerių. Jau kelias tokias prakal
bas drg. Browderis pasakė, o 
dar kelias turės pasakyti. Be 
to, kur šiaip rinkimų vajaus iš
laidos?

Draugai, neatidėliokime šio 
svarbaus reikalo. Mums lietu
viams skirta sukelti penkis tūk
stančius dolerių. Laikas bėga la
bai greitai, mes gi nespėjame jį 
vytis.

Prieš mus stovi kita greita ir 
svarbi problema. Mūsų draugai 
Ispanijoj galvas guldo ir krau
ją lieja kovoje prieš fašizmą. Jų 
kova yra reikalas viso darbinin
kiško pasaulio. Mes negalime 
neištiesti jiems savo pagelbos 
rankos. Ir tai ne gražių ir nuo
širdžių linkėjimų klausimas. 
Jiems reikia medžiaginės para
mos.

Labai gražiai pasielgė adatos 
amatų darbo unijos, kurios, su 
Davidu Dubinskiu priešakyje, 
nutarė Amerikoje surinkti 
$100,000 ir pasiųsti Ispanijos 
kovotojams, šį sumanymą nuo
širdžiausiai remia Komunistų 
Partija ir visas mūsų revoliuci
nis judėjimas. Rinkdami aukas 
komunistų rinkimų kampanijai, 
nepamirškime ir Ispanijos ko
votojų.
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Nauji Amerikos Karo Laivai 
su 18-colinėmis Kanuolėmis

WASHINGTON. —Jung
tinių Valstijų laivyno mini
sterija užbaigė planus sta
tymui dar dviejų didžiųjų 
karo laivų po 35,000 tonų 
įtalpos. Tie laivai bus gin
kluoti kanuolėmis, šaudan
čiomis 18 colių storio šovi
niais. Tai bus didžiausios 
kanuolės iš visų, kokias iki 
šiol turėjo bet kurios šalies 
karo laivynas.

Pranešama, kad Japonija 
jau pirmiau pradėjo planuot 
tokias kanuolės savo kari
niams didlaiviams.

FRANC. SOCIALISTU VADAI 
DVEJOJA DEL ISPANIJOS

PARYŽIUS. — Socialis- 
tai ir kiti dešinesni vadai 
administraciniame komitete 
Franci jos Darbininkų Gene- 
ralės Konferencijos nutarė 
dauguma balsų reikalauti, 
kad Blumo valdžia išnaujo 
persvarstytų, ar tinkamai ji 
elgiasi, uždrausdama Ispa
nijos respublikai pirkt gink
lų ir amunicijos iš Franci- 
jos. Tai toks švelnus rei
kalavimas, kad jis yra pu- 
siau-sutikimas su ginklų ne- 
praleidimu Ispanijos Liau
dies Frontui prieš fašistus.

Komunistai griežtai rei
kalauja, kad valdžia tuojaus 
atidarytų duris karo reik
menų praleidimui Ispanijos 
respublikai. Bet nežiūrint, 
kaip Franci jos Liaudies 
Fronto vyriausybė, galų ga
le, nusistatys tuo klausimu, 
komunistai vis tiek bendrai 
rems dabartinę valdžią sei
me, tačiaus darys nuolatinio 
spaudimo, idant praleistų 
ginklus ir amuniciją Ispani
jos liaudžiai prieš fašistus.

Pavyzdingas Išgelbėjimas 
221 nuo Skęstančio Laivo

BOSTON, Mass. - Gar- 
laivis “New York” savo pir
magaliu tamsioj, tirštoj 
ūkanoj prakirto ir nuskan
dino mažesnį, ekskursinį lai
vą “Romance,” rugs. 9 d. 
Pats “New York” buvo rim
tai sužeistas, bet nenusken
do.

221 asmuo nuo skęstančio 
“Romance” buvo iškelti i 
gyvybės gelbėjimo valtis bei 
perkelti ant “New Yorko,” 
kuris tada su jais daplaukė 
į uostą.

Abiejų laivų kapitonai ir 
jūrininkai pavyzdingai dar
bavosi, ir tuo būdu per ko
kias 20 minučių išviso liko 
išgelbėti visi “Romance” 
žmonės.

London. — Anglų valdžia 
sulaikė tūlą skaičių lėktuvų, 
kurie rengėsi skristi Ispani
jon.

Aukos Komunistu Parti
jos Rinkimu Vajui

Juozas Baranauskas,
Brooklyn, N. Y. .. $1.00 

P. Laukiavičienė,
Brooklyn, N. Y. ... $1.00 sus nepiliečius ateivius iš vi- 

S. Petchulis, sų, kad ir prasčiausių, dar-
Marlin, Pa............. $3.00 bų valdiškose įstaigose.

KAS LAIMĖJO DOVANAS PHILADEL- 
PHIEČIĮJ “LAISVĖS” PIKNIKE

Philadelphijos draugų surengtam “Laisvės” naudai 
piknike rugsėjo 6 d. š. m. laimėjo dovanas prie įžangos 
tikietų sekami draugai ir draugės:
1 dovana $100—Olga Janeliunaitė, 50 Boerum St., Brook

lyn, N. Y. ser. 90 No. 20.
2.—$50—Anna Randison, 3413 Mercer St., Philadelphia, 

Pa. ser 549 No. 12.
3— .$25—Jonas Wizbaras, 238 2nd St., Elizabeth, N. J. 

ser. 138 No. 13.
4— $20—K. Krull, 2805 Poplar St., Phila., ser. 545 No. 20.
5— $15—Mary Penska, 1720 Hancock St., Philadelphia, 

Pa., ser. 426. No. 20.
6— $10—Mrs. Tessie Medalis, 2100 W. Jefferson St., Phi

ladelphia, Pa., 105 No. 5.
7— $io—Vit. Žvirblis, 414 Friendship, Philadelphia, Pa., 

ser. 272. No. 24.
8— $10—Stanley Wineshi, 194 Poplar St., Wilkes Barre, 

Pa., ser. 19. No. 11.
9— $10—Anna Kalwait, 5506 68th St., Maspeth, N. Y., 

ser. 88. No. 11.
10— $10—Edw. Pekūnas,1009 Jackson St., Philadelphia, 

Pa., ser. 443. No. 24.
11— $10—Millie D. Sajda, 954 N. Leithgow St., Philadel

phia, Pa., ser. 414. No. 6.
12— $5—J. Žuką :skas, 2009 N. Van Pelt St., Philadelphia, 

Pa., ser. 304. No. 20.
13— $5—Mrs. M. Stanis, 20 N. Calhoun St., Baltimore, 

Md., ser. 52. No. 6.
14— $5—C. Mason, 2902 Cedar St., Philadelphia, Pa., ser. 

365. No. 25.
15— $5—Dr. Kaškiaučiūs, 530 Summer Ave., Newark, N. 

J., ser. 346. No. 18.
16— $5—Elizabeth Paulauskas, 265 Second St., Elizabeth, 

N. J., ser. 139. No. 17.
17— $5—J. Ribinukas, 131 First St., Elizabeth, N. J., ser. 

139. No. .16.
Komisija.

Hitler Iškeikė Komunis- Naziy Seimas—Mobiliza- 
tus, Žydus, Demokratiją cija prieš Bolševizmą

NUREMBERG, Vokieti
ja.—Hitleris nazių partijos 
kongrese rugs. 9 d. gyrėsi, 
kad panaikinęs darbo uni
jas, Komunistų ir Socialistų 
Partijas ir būk įvykdęs 
“tautos vienybę”. Jis garbi
no save ypač už Vokietijos 
apginklavimą ir sulaužymą 
Versalės ir Locarno taikos 
sutarčių.

Sužiniai per akis meluo
damas, Hitleris deklamavo, 
būk “pagerinęs” žmonėms 
būklę ir labai “pakėlęs” ša
lies pramonę. Podraug jis 
vis keikė komunistus, žydus 
ir Sovietų Sąjungą. Šią stip
riausią pasaulinės taikos 
tvirtovę jis plūdo kaipo būk 
“didžiausią karo mašiną”, 
neva “gręsiančią civilizaci
jai.’’

Visai mulkio demagogo 
rolę lošdamas, Hitleris pa
sakojo, būk ir Ispanijoj “tik 
per Maskvos ir žydų” pasi
darbavimą susikūrus Liau
dies Fronto valdžia, kurią 
jis dergė, kaip tik išmanė.

Be kitko, Hitleris užreiš- 
kė, kad Vokietija turėsianti 
gauti kolonijų. O kaip jis 
savo knygpalaikėj “Mein 
Kampf” išdėstė, naziai ,svar7 
biausia turį gaut kolonijų 
rytuose kaštais Sovietų Są
jungos, Franci jos, Čechoslo- 
vakijos ir, suprantama, Lie
tuvos.

BOSTON, Mass.—Valsti
jos seimas nutarė išmesti vi-

NUREMBERG, Vokieti- 
ja.—Atvykęs į nazių parti
jos suvažiavimą, Hitleris vi
sų pirmą pasigyrė, kaip jis 
“su dievo pagelba” apgink
lavęs Vokietiją ir suteikęs 
jai “pilną viršiausią, nepri
klausomą ginklų galią.”

Visas gatves naziai išlip- 
dė dideliais plakatais, ku
riuose skelbia, būk “bolše
vizmas tai esąs pirmo nu
merio priešas viso pasau
lio.”

Ispanu Respublikiečiai 
Atmušė Priešą Telaver

MADRID. — Ispanijos 
respublikos gynėjai ties Te- 
lavera de la Reina atmušė 
fašistus atgal ir atsiėmė iš 
jų visas pozicijas, kurias fa
šistai buvo užkariavę per 48 
valandas.

Sušaudyta 1000 
Fašistą?

MADRID. — Ispanijos 
valdžia sušaudžius virš 1,- 
000 fašistų nuo jų sukilimo 
pradžios. Šią vyriausybės 
nepatikrintą žinią nunešė 
kur j eras į Hendaye, Franci- 
jon.

Bet fašistai, neperseniai 
užimdami Badajozą, vien
tame palyginti nedideliame 
mieste išskerdė 4,000 respu
blikiečių imtinių.

Japonija Turėsiant Daugiau 
Submarinų Negy Anglija

TOKIO. — Japonijos val
džia, laužydama Londono 
tarptautinės karo laivynų 
konferencijos sutartį, pasi
lieka 15,000 tonų vadinamų 
“nusenusių” submarinų ir 
budavojasi dar desėtką nau
jų. Senuosius taipgi pa
naujins, kad jie tiktų karui 
lygiai su naujaisiais. Tuo 
būdu Japonija turėsianti 
antra tiek didesnį skaičių 
tinkamų karui pojūrinių 
valčių, negu Anglija ar 
Jungtinės Valstijos.

MUSSOLINI SIUSIĄS SAVO 
KARIUS ISPANIJON

10.—LONDON, rugs.
Mussolinis pranešė Anglijos 
valdžiai, kad reikėtų iškelti 
užtenkamai Italijos mari- 
ninkų į Ispanijos prieplau
kos miestą Barceloną neva 
apginti Italijos piliečius nuo 
Liaudies Fronto. Jis reika
lauja, kad Anglija užgirtų 
šį jo įsiveržimą Ispanijon.

EXTRA!
ROMA, rugs. 10.—Musso- 

linio valdžia skelbiasi, kad 
užtikus ir išdaužius milži
nišką komunistų organizaci
ją Italijoj. Daugelis komu
nistų vadų, girdi, buvo da- 
sigavę net į augštas vietas 
fašistų partijoj, o iš ten va
rė savo revolįucinį darbą, 
krikdydami fašistų planus.

MINSK, Sovietai, rugs. 
10.—Sovietų lėktuvų būrys 
atvežė 1,200 Raudonosios 
Armijos karių su kulkasvai- 
džiais, lauko kanuolėmis, 
karine orkestrą ir kit. ir sy
kiu juos su visais tais įran
kiais žemyn nuleido para
šiutais į paskirtą vietą rau
donarmiečių manevruose.

MASKVA, rugs. 10.—So
vietų vyriausybė išsamiai 
ištyrė “Izvestijų” redakto
rių N. Buchariną ir pašto 
ir telegrafų komisarą Alek
siejų Rykovą ir pripažino, 
kad jie neturėjo jokių ryšių 
su t r o c k istais-teroristais, 
kurie nesenai tapo sušaudy
ti Maskvoj už žmogžudiškus 
sąmokslus prieš Sovietų va
dus.

šie trockistai laike bylos 
prieš juos buvo įtarę drg. 
Buchariną ir Rykovą neva 
kaip savo “slaptus sėbrus.” 
Bet dabar Sovietų teisda- 
rystės organai pripažino 
juodu visai nekaltais.

Naujosios Dalybos Kandida
tas j Senatą Laimėjo Ga. 
Valstijos Nominacijas

ATLANTA, Georgia. — 
Balsavimų pasekmės iš virš 
160 valstijos apskričių rodo, 
kad nominacijose į Jungti
nių valstijų senatorius R. B.
Russell, Naujosios Dalybos šistai skelbiasi atėmę iš res- 
kandidatas, gavo penkis syk publikiečių Arenas de Sar
tiek daugiau balsų, negu Pedfo miestelį Avilos pro- 
Rooseveltui priešingas kan- vincijoj, apie 73 mylios į 
didatas demokratas guber- pietų-vakarus nuo Madrido.

Hitleris ir Mussolinis
Tebeveža Karo Pa
būklus Isp. Fašistam

NEGALI PARODYTI TARPTAUTINĖJ KONFEREN
CIJOJ, BŪK STABDĄ JIEMS GINKLUS

’ tp LONDON. — Konferenci
joj delei bepusiškumo kare 
tarp Ispanijos fašistų ir 
respublikos gynėjų dalyvau
ja 26-šių Europos šalių at
stovai.

Portugalija, per kurią Is
panijos fašistai gauna dau
giausia ginklų ir amunici- ■' 
jos iš užsienių, atsisakė at
siust savo atstovą į šią kon
ferenciją. F a š i s t uojanti 
Portugalijos valdžia aiškiai 
remia Ispanijos fašistus.

Visų šalių delegatai, apart 
Italijos ir Vokietijos, rugs.
9 d. dokumentąis parodė, ką 
ių valdžios padarė bei daro, 
idant nepraleistų Ispanijon 
ginklų bei amunicijos. Bet 
Mussolinio atstovas Dino 
Grandi, ką tik atvykęs iš 
Romos, ir Hitlerio atstovas 
kunigaikštis Otto von Bis
marck pareiškė, kad jie ne
turį jokių skaitlinių nei do
kumentų, kurie rodytų, ką 
Italijos ir Vokietijos val
džios daro stabdymui lėktų- ' 
vų ir kitų karo pabūklų ga
benimo (Ispanijos fašis
tam).

čia yra netiesioginis pri
sipažinimas, kad nežiūrint 
savo duoto “bešališkumo” 
prižado, Mussolinis ir Hitle
ris tebesiuncia karo pabūk
lus sukilėliam fašistam.

Tuo pačiu laiku buvo kon
ferencijai pranešta, kad Ita
lijos laivai šiomis dienomis 
atgabeno dar daugiau bom- 
binių orlaivių, ginklų ir 
amunicijos fašistam į jų už
grobtą salą Majorcą.

Sustabdė WPA Darbus, Pa
tarnaujant Medvilnės 
Buožėm

JACKSON, Miss. — Vai- 
diškų WPA pašalpinių dar
bų vyriausybė Tennessee ir 
Mississippi valstijose laiki
nai sustabdė tuos darbus 
pagal reikalavimą medvil
nės (bovelnos) laukų savi-/ 
ninku. Savininkai per savo 
prekybos rūmus užsipuolė 
WPA valdybą, kad, girdi, 
jūs duodate darbininkams 
pašalpinius darbus, o mes 
negalime gaut įvalias darbi
ninkų suvalyt medvilnę nuo 
laukų.

Darbininkai nenori eit 
dirbti pas medvilnės dvari
ninkus ir buožes, kurie ma
žiau jiem teduoda, negu 
darbininkai gauna pašali
niuose darbuose.

S. Sebastian Paliaubas?
San Sebastian, Ispanija.— 

Pranešama, kad padaryta 
neoficialės paliaubos (per- 
taika) tarp šį miestą ata
kuojančių fašistų ir jį gi
nančių respublikiečių.

Fašistai skelbia, būk San 
Sebastiano gynėjai rengiąsi 
pasiduot. Jiems trūkstą 
maisto ir šovinių.

Anarchistai reikalauja 
pirm pasitraukiant išsprog- 
dint ir sudegint visą miestą 
ir išžudyt visus fašistus im
tinius. Civilis gubernatorius 
A. Ortega su tuom nesutin
ka. Švelnumo reikalaują 
ypač baskai liaudies milici
ninkai.

Sumažint fašistų kelia
mus kivirčus, San Sebastia
no gubernatorius Ortega iš
siuntęs anarchistus į mūšių 
apkasus už miesto.

Alcazar Dar Nepasidavė
SEVILLE, Ispanija, rugs. 

10.—Fašistai užginčija, kac 
Liaudies Fronto kariai užė
mę Alcazar tvirtovę, Tolede 
srityje. Sako, kad 1,200 fa
šistų karo akademijos 
studentų, oficierių ir kariu 
niekad neiškėlę pasidavime 
vėliavos, o tęsia įtūžusią ap 
sigynimo kovą.

Vėlesnės žinios iš Madri
do rodo, kad Liaudies From 
tiečiai įsiveržę į Alcazarc 
dalį.

Huesca, provincijos so
stinė, taipgi dar nėra vis? 
Liaudies Frontiečių paimta- 
bet jie savo rankose turi jau 
didesnę pusę šio miesto.

BURGOS, Ispanija.—Fa- BILBAO, rugs. 10.—An-

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Du Pontai, Morganai Sudėjo 
$50,000 Republikonam Vien 
Maine Valstijos Rinkimam

New York. — Amunicijos 
fabrikantai du Pontai, didy
sis bankininkas J. P. Mor
gan ir žibalo karaliai Rock- 
efelleriai savo aukomis dau
giausia prisidėjo prie $51,- 
)00 republikonų rinkimų 
’ondo vien tik Maine vals
tijoj. O šių ir kitų stam
biųjų kapitalistų piniginė 
'arama republikonų kandi- 
latui A. Landonui visoje ša- 
yje yra skaitoma milionais 
lolerių.

Parako ir kitų sprogimų 
’abrikantai du Pontai yra 
tymus šulai vadinamos Lib
erty Lygos, kuriai priklauso 
’asistuojantieji gaivalai iš 
lemokratų ir republikonų 
barti jos, jų tarpe ir buvęs 
Vew Yorko valstijos guber- 
latorius dem. A. Smith’as.

irchistai padegė Šį Ispani
jos respublikiečių valdomą
najūrio miestą, nors jam 
dar negręsė tiesioginis pa
vojus iš fašistų puses.
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Skaitytojams
Sekančio pirmadienio “Laisvės” laidoj 

mes išspausdinsime KALTINIMO AKTĄ 
Zinovjevui-Kamenevui ir kt. išsigimė
liams teroristams. Dokumentas pilnas 
faktų ir medžiagos, reikalingos žinoti vi
siems protaujantiems darbo žmonėms.

Tą dieną “Laisve” išeis astuonių pusla
pių/

Prašome mūsų skaitytojus tą “L.” nu
merį kuoplačiausiai paskleisti darbinin
kuos, kurie neturi “Laisvės” užsisakę.

Trockistų Smala Socialistų 
Partijoj

Kaip greit Amerikos Socialistų Partija 
atsiskyrė su dešiniaisiais, — Waldman- 
Oneal grupe,—taip greit ji “apsiženijo” 
su trockistais. Šiuo tarpu Amerikos troc- 
kistai, likvidavę savo “partiją,” urmu 
įstojo į Am. Soc. Partiją. Tai padaryda
mi, jie, žinoma, neatsisakė nuo savo 
kontr-revoliucinės programos, bet pasi
žadėjo ją pravesti per Soc. Partiją.

Na, jie dabar ir veikia! Tūlas Soc. 
Partijos narys, L. Kruhe, rašo atvirą 

/laišką Am. Soc. Partijos sekretoriui, Cla
rence Senior, ragindamas apvalyti parti
ją nuo ‘ trockistų. Kruhe pažymi, kad 
kuopoj, kur jis priklauso, sulindę trockis- 
tai, platina tik Trockio raštus, o daugiau 
nieko. Jų tikslas toks pats, kaip ir ki
tuose kraštuose trockistų: kovoti prieš 
Sovietų Sąjungą, prieš bendrą frontą, 
prieš liaudies frontą, ir viską kitą, už ką 

.< kovoja, ką gina komunistinės partijos.
Atrodo, kad Socialistų Partijos nariai 

su trockistais turės daugiau vargo, negu 
su waldmanieciais - onealiečiais. Antai 
drg. Browderis teisingai pasakė, kad 
kuomet Soc. Partija priėmė trockistus, 
“Mes įspėjome socialistinius prietelius, 
kad jie ryja nuodus. Mes tą žinome, ka
dangi keli metai atgal mes turėjome tą 
savo viduriuose, nuo ko kentėme vidurių 
skausmus.” Deja, Socialistų Partija-to 
nepaklausė, priėmė trockistus, ir- dabar, 
anot d. Browderio, ji “patapo trockizmo 
belaisviu.”

Jeigu Socialistų Partijos vadai galėjo 
nežinoti apie Trockio ir jo agentų dar
belius pirmiau, tai Maskvoj įvykęs 16-kos 
trockistų-zinovjevistų teismas turėjo 
bent dabar juos įtikinti, kad trockizmas 
yra kontr-revoliucija, kad šiuo tarpu 
Trockis veikia išvien Su Vokietijos naziz- 
mu. • ■

Trockizmas turėtų būti izoliuotas nuo 
darbininkų judėjimo; tegul jis eina pas 
fašistus, kuriems tarnauja. Deja, Am. 
Socialistų Partijos vadovybė dar vis te
bekalba ir veikia kaip tik atbulai.

P.S. Kai šis straipsnis buvo parašytas, 
gavome pranešimų, jog Lexington mie
ste, Kentucky valstijoj, visas Socialistų 
Partijos lokalas tapo likviduotas, paleis- 

. tas. Priežastis: trockistų intrigos. Pa
našių nuotikių bus ir kitose vietose, kol 
Socialistų Partija susipras juos išvyti iš 
savo eilių.

Hitleris gales kongrese pasididžiuoti. 
Jis apginklavo Vokietiją, jis paruošė ją 
naujam karui; jis remia Ispanijos fašis
tus; jis sudarė artimesnius santikins su 
Italijos fašizmu; jis Austriją pasiėmė 
“globon”. Jis dabar bliauna už atgavi
mą senų Vokietijos kolonijų. Tas viskas 
tiesa. Bet Hitleris turi žinoti, kad ne
vienas jo net artimų pasekėjų pasiklaus: 
kas gi iš to visko? Ar tas palengvina 
žmonių gyvenimo naštą? Pasiklausėjas 
suras, kad ne, ne tik nepalengvino, ale 
pasunkino. Gi į karą Hitleris strimagal
viais ritasi. O karas—naujas baisus var
gas, baisi nelaimė Vokietijos ir viso pa
saulio žmonėms.

Šitoks paabejojimas bile žmogų gali pa
daryti komunizmo šalininku, — komuniz
mo, stojančio prieš imperialistinį karą, 
prieš priespaudą, prieš išnaudojimą žmo
gaus žmogumi, už naują’ sistemą — 
cializmą.

Beje, Hitleris ruošiasi, sakoma, pa
skelbti dar griežtesnius įstatymus žy
dams. Galimas daiktas, jog ir del katali
kų akcijos bus tartas aštresnis žodis, ne
paisant to, kad katalikų dvasiški j a pa
staruoju laiku ėmė prisilaižinėti prie 
Hitlerio ir net skelbti, kad ji sutinkanti 
kooperuoti su juo kovoje prieš komuniz
mą.

Taikos Kongresui Pasibaigus .
Brusselyj, Belgijos sostinėj, nesenai 

pasibaigė Tarptautinis Taikos Kongre
sas. Dalyvavo apie 6,000 delegatų, at
stovaujančių miilonus už taiką stojančių 
žmonių. Kongrese ofiicalių delegacijų 
(viešų) iš Japonijos, Italijos ir Vokietijos 
betgi nebuvo. Ir tai aišku, kodėl: jiems 
būtų gręsusi mirtis, jei viešai būtų atsi
stoję ir pasakę, kad jie stoja už taiką. 
Tos trys šalys šiuo tarpu yra didžiausiais 
taikos pavojais.

Kongresas priėmė keturių punktų pro
gramą tęsimui darbų už taiką:

1. Paskelbti vieną pasaulinę Taikos 
Dieną, kurią visi už taiką stovį žmonės 
turėtų išnaudoti gavimui daugiau šali
ninkų, t. y., karo priešininkų.

2. Pagaminti tam tikrus vienodus ženk
lelius ir juos dalinti visiems taikos my
lėtojams visose šalyse.

3. Apsikeisti kalbėtojais, kovotojais už 
taiką. Vienos šalies taikos šalininkai tu
rėtų būti kviečiami kiton šalin pasidali
nimui mintimis, supažindinimui plačiųjų 
masių su tuo, kaip darbuojamasi už tai
ką jo atstovai! j amo j šalyj.

4. Kiekvienoj šalyj organizuoti taikos 
kongresus suvienijimui visų taikos my
lėtojų kovai prieš karą.
. Amerikoj iki šiol už taiką didžiausiu 
kovotoju buvo Amerikinė Lyga Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą. Bet ji dar, aiš
ku, persiaura. Mažai į ją įtraukta darbo 
unijų ir kitų stambių masinių organizaci
jų. Po šio tarptautinio kongreso, be abe
jo, Amerikinė Lyga pataps didesnė ir 
įtakingesnė.

Progresas ir Literatinis Darbas “Vienybės 
L.” Kun. Burbos Laikotarpiu

Kad nepadaryti klaidingą su
pratimą “Laisvės” skaityto
jams, kad aš darau iš kun. Bur
bos abelnai didelį žmogų per 
visą istorinį veikimą, privers
tas paaiškinti, kad aš noriu 
nušviesti tik tą laikotarpį, ku
ris buvo svarbus lietuviškai vi- 

istorinis, iš 
ką dr. J. 

pilnai nenu-

suomenei, kaipo 
Burbos darbuotes, 
šliupas iškėlė, bet 
švietė, neišaiškinp.

Vienas iš svarbiųjų kunigo 
Burbos darbų, tai suradimas S. 
Daukanto “Lietuvos Istorijos” 
rankraščio ir “Būdas Senovės 
Lietuvių” ir jų atspausdinimas 
“V.L.”, o po tam išleistos kny
gos. Jeigu mes pripažįstame 
“Liet. Istoriją” svarbiu doku
mentu, tad turim atiduoti kre
ditą k. Burbai. Nes jeigu ne jis, 
tie raštai būtų veikiausia gu
lėję kur nors rankraščiuose. 
Kodėl? Todėl, kad S. Daukan
tas nesuspėjo atspausdinti prieš 
atėmimą spaudos lietuviams, o 
vėliaus rankraštis pateko į Pet- 
rapilės (dabartinio Leningra
do) caro archyvą, iš kur ne
lengva buvo išgauti, nežinant 
tinkamų kelių. Tad čia ir įdomu 
žinoti, kaip kun. Burba išga
vo rankraščius, būdamas Ame-

tuom laiku buvo “Aušros” ben
dradarbis. Rodos, dr. šliupas tą 
viską gerai žino. Bet savo rašte 
praeina pro šalį, nuduoda neži
nąs už ką buvo kun. Burba nu
sikaltęs rusų valdžiai. “Lietuviš
ki Raštai ir Raštininkai” (išlei
sta 1890 m.) Dr. J. šliupas, ap
rašydamas kun. Burbos biogra
fiją, aiškiai pasako, kad “Iš 
Labanoros, Švenčionių pavieto, 
Vilniaus rėdybos, lapkričio mė
nesį 1886 metais, 11 vai. naktį 
Burba buvo paimtas valdžios 
maskolių ir nugabentas į Gardi
no klioštorių dviem metam už 
platinimą lietuvystės tarp žmo
nių.”

Čia jau aiškiai pasakyta už 
ką. Bet kitam daikte da aiškiau 
skamba tas sakinys.

“1888 m., 29 lapkričio, tapo 
išleistas iš klioštoriaus. Vasario 
6 d., 1889 m. Zdanowicz nu
kėlė jį į Audutiškį už kamendo- 
rių.
(tas

man pasakojo apie tai 1892 m. 
pabaigoj:

Sakė: “Aš galėjau 
tam klioštoriųj, jeigu 
pasisakęs, kad aš esu 
Etnologijos draugijos ir 
darbu aš užsiimu. Bet 
išvežus į klioštorių, už

kų daržovės bei vaisiai, matyt, 
šiemet prastai teužderėjo, pa
lyginus su kitais metais. Pa
kenkė sausra. Mat, šią vasarą 
karščiai tęsėsi labai ilgai, net 
per 30 parų siekė nuo 100 iki 
112 laipsnių pavėsyje. O šiaip 
per tris mėnesius buvo nuo 90 
iki 100 laipsnių.

Dabar oras malonus ir lie
taus esti. Bet pirmesni karš
čiai daugumos daržoves ir 
bulves iškepė, vaisiai nubiro, 
sugedo.

nebūti 
būčiau 
narys 
kokiu 
mane 
kelių

savaičių su kokiu ten reikalu 
atvažiavo kun. Gimžauskas, 
taipgi geras lietuvis. Jis mane 
pamatęs, klausė: ‘Na, ką tu čia 
veiki?’ o aš jo klausiu, ‘o ko tu 
čia atvažiavai?’ Man paaiški
nus nuotikį, ir apkalbėjus vis
ką, priėjom prie išvados. Jis 
man sako: ‘Kad papuolei, tai 
būk, ir nedaryk nusileidimo su 
maldavimais, mes šitą kovą tę
sinį iki laimėsim.’ Bet kuomet 
sužinojo Ethnologijos skyriuj, 
kad aš uždarytas, tai man ne
žinant, pareikalavo augštesnės 
valdžios mane paleisti, kaipo 
neteisėtai uždarytą. Daugiausia 
tuom rūpinosi E. Volteris, ir aš 
tapau paleistas, neišbuvęs pas
kirta laika.”

Tokis kun. Burbos pasiaiški
nimas rodo jame tuomlaikinį 
revoliucinį tautiškumą.

Kas link jo darbuotės Ame
rikoj, tai taip pat svarbu pami
nėti sekamą, kad jis prašalino 
lenkišką kalbą iš lietuviškų kle
bonijų; jis kuogreičiausia sten
gėsi ištraukti iš sulenkėjusio ir 
ištvirkusio kun. Juodišiaus va
dovybės Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj. Tad 1890 m. įvyku
siam seime, Mahanoy City, pri
siėjo net už krėslų griebtis, 
frakcijiniam susikirtime. D. F. 
Bačkauskas griebėsi apgint 
Juodišiaus pusę, o Paukščiai 
stojo už Burbą. Priėjo prie to, 
kad negalėjo išrinkti valdybos 
nei seimo užbaigti. Tai atliko 
delegatai Luzernės paviete, va
žiuodami traukiniu į Wilkes-Ba
rre, Pa. Jie išrinko Burbą SLA 
prezidentu. Tai buvo kun. A. 
Burbos pradžia grynai lietuviš
ko darbo Amerikoje.

Kaip tas darbas ėjo ir kokios 
pasekmės buvo auklėjime Susi
vienijimo, teks duoti kitas 
straipsnis.

J. Ranuinauskas. 
VI-28-36.

Rugpj. 23 d. čionai kalbė
jo drg. James W. Ford, Ko
munistų Partijos kandidatas į 
Jungt. Valstijų vice-preziden- 
tus. Gaila, kad žmonių susi
rinko mažai. Gal todėl, kad 
prakalbos buvo rengiamos la
bai nuošaliai. O antra, reikia 
pasakyti, kad mūsų miesto 
valdininkai labai žiaurūs ir jie 
visokiais būdais kenkia darbi
ninkiškam judėjimui.

čia randasi visos valstijos 
lizdas, valdininkai sulindę 
gražiausiuose palociuose. Jie 
agituoja už savus kandidatus. 
Man tenka su daugeliu išsi
šnekėti. Daugelis keikia de
mokratus už naikinimą gyvu
lių ir už brangenybes. Dabar 
sunku gyventi. Girdi, prie re- 
publikonų buvo viskas pigiau 
įpirkti. Atsakiau aš jiems, kad 
tas iš* dalies tiesa, bet tie skel
bti bankų bankrutavimai, va
gystės ir suirimai atėmė iš 
vargšų visus pinigus, todėl da
bar nėra už ką ir pigiai pirkti. 
Sakau, balsuokite už komu
nistus, mūs vargdienių užtarė
jus ir gerų įstatymų reikalau- 
tojus. žinote, kad komunistai 
kovoja už bedarbių apdrau- 
dą, už pensiją senatvėje ir už 
kitus naudingus darbininkams 
reikalus.

Et, girdi, prieš rinkimus vi? 
si daug prižada, bet kada 
gauna vietas, tai mus užmirš
ta. Bet štai kame dalykas. 
Demokratų ir republikonų 
partijos mus senai skriaudžia. 
Tuo gi tarpu komunistų bei 
socialistų partijos dar neturė
jo prezidentų, todėl negalima 
sakyti, kad jie negeri, arba 
kad jie mus nuskriaudė bei ne
išpildė savo prižadų. Taip pat 
klaida sakyti, kad jų mažai 
ir neišrinks. Kaip gali išrinkti, 
jeigu mes už juos nebalsuosi
me. Juk kitos šalies žmonės 
neateis už mus balsuoti. Mes 
patys turime būtinai balsuoti 
už komunistų kandidatus, bus 
išrinkti, ar ne. Mes matysime, 
ar daug paaugome nuo perei
tų rinkimų.

pas 
kun. 
suvis pavojingu žmogum. Bir
želio 14 d., 1889 m. jis buvo ke
liamas į Valkininkus, vėl ant 
kamendoriaus, bet ažuot važiuo
ti vieton, atsidangino Ameri
kon.” (Iš knygos 
Raštininkai”.)

Da kitas faktas 
J. š. gerai žinojo 
Burbą, kad Burba 
į kunigus 1882 m
1883 m. tilpo “Aušroj 
tai, o J. šliupas tuomet reda
gavo “Aušrą”.

Kiek man žinoma, šitie nuo- 
ti.kiai iš paties k. Burbos pasa
kojimo parodo, kad jis tuo lai
ku lietuvybės kėlimui buvo pil
nai atsidavęs, su visa siela. Net

pavyko išgauti ir dabartiniu laiku mums gerai 
žinoma apie Vilniaus rėdybą, 
kad kalba buvo labai sudarky
ta. Valstiečiai ir darbininkai 
buvo vieni sugudėję, kiti sulen
kėję, o kunigija taip pat buvo 
sugudėjus arba sulenkėjus ir sa
vo parapijonų dvasiniu bei tau
tiniu pakėlimu nesirūpino, tik 
stengėsi įtikti dvarponiams len
kams, tad ir pamaldas, pamoks
lus, giesmes bažnyčiose laikyda
vo lenkiškai, kas darbininkams 
buvo nesuprantama. Tas kun. 
Burbai nepatiko, kad lietuviai 
valstiečiai ir darbininkai skriau
džiami pagal dvarponių reika
lavimus, todėl jis tą visą blo
gumą stengėsi prašalinti, o pil
nai atgaivinti lietuvybę tose pa
rapijose, kur jis buvo paskirtas. 
Aišku, kad kun. B. Labanoroj 
buvimas nepatiko dvarponiui 
Bortkiewicziui, todėl ir įskundė 
valdžiai, kaipo neištikimą, so
cialistą. Bet, matai, kun. Bur
ba nebuvo tas bailys, kuris mal
davimais ir teisinimais būt rei
kalavęs paliuosavimo, nors ir 
galėjo tai padaryti. Štai kaip jis

ta-
m., Springfield, 111

Visokios Žinios

skaitė

Rugpjūčio 23 d. pasibaigė 
devynių dienų State Fair pa
roda. Karščiai tęsėsi per visas 
dienas, siekė 100 laipsnių pa
vėsyje. Vertelgos darė gerą 
biznį su gėrimais, ypač minkš
taisiais. Net už vandenį nuo 
ledo mokėjo žmonės po 5 cen
tus už stiklą.

Paroda buvo labai didelė, 
ją lankė daug žmonių. Mat, 
daugelis gavo pasus nuo poli
tikierių veltui, o daugiausia 
nuo pono gubernatoriaus Hor
ner. O kas pasų neturėjo, tas 
turėjo mokėti 25 
gos.

Į parodą buvo 
lybės visko, kaip
vulių, paukščių ir tt. Ukinin-

Mat, kun. Burba buvo vienas 
iš narių Etnologijos draugijos, 
kuri rinko visokią istorinę me
džiagą apie Lietuvą, kaip tai: 
pasakas, mįsles, senoviškas 
liaudies dainas, ir tt., kas nebu
vo užginta caro valdžios ir tą 
perduodavo į archyvą, kaipo is
torines liekanas, surinktas lietu
vių tautos. Todėl to skyriaus 
mokslininkams, kaip dr. Basa
navičiui ir kitataučiams—ru
sams, latviams, jisai buvo žino
mas. Ir tik su pagelba latvio 
E. Volterio, kuris tam laike bu
vo prižiūrėtojas caro bibliote
kos archyvo,
rankraštį po mažą pluoštelį iš
imant ir prisiunčiant spaudai. 
Tą sugrąžinus, daugiau prisiųs- 
davo, iki visą atspausdino.

Šiuom žvilgsniu žiūrint, 
me laike, tarp 1890-93 m.
buvo k. Burbos didelis ir svar
bus darbas atliktas, kuris savo 
vertes ir šiandien nenustoja.

Kurie lietuviai darbininkai 
Lietuvos istoriją, S.

Daukanto parašytą, gavo pilnai 
teigiamą supratimą, kokią civi
lizaciją nešė krikščionybe—kry
žiokai—vokiečiai Lietuvai, gau
dami nuo Romos “švenčiausių” 
tėvų palaiminimus; ugnia ir 
kardu žudyt stabmeldžius lietu
vius Kristaus vardu! 1

Jeigu palyginti Lietuvos visą 
kunigiją, kuri iš sakyklų pra
keikė “Aušrą”, kaipo bedieviš
ką, vien už tokius raštus, kaip 
dr. J. Basanavičiaus “A.”, “Lie
tuvos Pylis,” ir kryžiokų-vokie- 
čių puolimas ant jų, tai jau ku
nigų akimis žiūrint, k. Burba 
turėjo būt bedievis, ,nes jis

Vieną anglies kasyklą ati
darė ir pradėjo dirbti. Kitos 
tebėra uždarytos. Gal ir tas 
neužilgo atidarys. Katros dir
ba, tai dirba po 3-4 dienas į 
savaitę. A. Čekanauskas.

centus įžan- ŠYPSENOS
privežta ga- 
mašinų, gy-

Maskvos tekstiles fabriko darbininkai susirinkime klauso kalbos apie 
dalykų padėtį Ispanijoj. *

i Nazių Kongresas Nuremberge
Šiuo tarpu Nurembergo mieste, Vokie

tijoj, tęsiasi Vokietijos fašistų (nazių) 
kongresas, kuriame, menama, bus pada
ryta visa eilė nutarimų, atkreiptų ypa
čiai prieš komunistus.

Spaudos korespondentai skelbia, jo£ 
visame mieste iškabinti dideli skelbimą: 
su užrašais: “Komunizmas Yra No. Pir
mo Priešas.”

g| Kad komunizmas yra Hitlerio ir vist 
galvažudiškų nazių priešas — didžiausia; 
priešas, — tiesa! Niekąs taip energinga 
prieš Vokietijos fašizmą nekovoja, kaų 
komunistai. Bet su tokiais savo skelbi
mais Hitleris daug nepelnys, nes komu-.
nizmo tuo būdu neišnaikins!

Anglų Katalikės Teisybės Žodis 
Apie Ispaniją :

Anglijos katalikė Monica Wh'ately lan
kėsi Ispanijoj ir atrado, kad Liaudies 
Frontas nenaudoja jokių žiaurumų prieš 
katalikus, kaipo tokius.

Fašistų ir klerikalų laikraščiai buvo 
prirėkę pasakų apie vadinamus “baisū- 
niškus raudonųjų žvėriškumus” prieš ka
talikų kunigus ir vienuolius, ypač Bar- 
celonoj, Katalonijos provincijoj, Ispani
joj.

Bet anglė katalikė M. Whately, liepos 
11 d. atvykus į Barceloną, štai ką regėjo, 
kaip ji pati sako:

“Viskas buvo ramu; kunigai ir vienuolės 
dideliais skaičiais vaikštinėjo gatvėmis. Jo
kiame kitame mieste aš nebuvau mačius to
kio jų didelio skaičiaus kaip čia. Ir jie. vi
sai nebijojo, kad juos čia kas galėtų užpulti, 
sušaudyti bei sužaloti.”

P-lė Whately patyrė, jog Liaudies 
Frontiečiai niekur sauyališkai nedegina 
ir nebombarduoja bažnyčių. Sako, lėk
tuvų kovoj tarp liaudies lakūnų ir fašis
tų kartais bomba nukrinta ir ant bažny
čios, bet tai yra neišvengiama, kuomet Is
panijos miestuose taip tirštai pristatyta 
bažnyčių viena prie kitos.

Jinai sykiu nurodo, jog Ispanų fašis
tai naudojo bažnyčias kaip savo ginklų 
ir amunicijos sandėlius, ką pripažįsta ir 
anglų katalikų laikraštis “Universe” rug
pjūčio 7 d. Whately supranta, jog tokia
me atsitikime paleist bombą į bažnyčią 
yra pateisinamas karo veiksmas.

■
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Sunkus Klausimas
Pasažierius (į patarnau

toją) : “Ar dar užteks man 
laiko atsisveikint savo mo
terį?”

Traukinio patarnautojas: 
“Tai sunkus klausimas, tam
sta. Aš galėčiau jį atsakyti 
tik žinodamas, kaip senai 
tamsta vedęs.”

Bešališkus savo patyrimus apie Ispa
niją p-le Whately, teisybės vardu, pa
siuntė anglų katalikų laikraščiams. Bet 
jų redaktoriai visi iki vienam atmetė jos 
raštą. Tuomet jinai įteikė jį kitiems 
spaudos organams.

Dabar Monica Whately jau įsitikino, 
kad klerikalams redaktoriams rūpi ne 
parodyti teisybę, bet sužiniai purvinti is
panų Liaudies Frontą, taip didvyriškai 
kovojantį už demokratinę santvarką ir 
už teisę gyventi.

Pasiryžęs Išklausti
Jokūbas (šaukia telefono 

ofisą): “Ar jūs galite man 
duoti tikrąjį laiką?”

Iš ofiso atsiliepia: “Mums 
uždrausta duoti tikrąjį lai
ką.”

Jokūbas: “Well, o kokis 
gi dabar laikas būtų, jeigu 
jums nebūtų uždrausta tik
rąjį laiką išduoti?”

Surinko Juodvarnis.



VIENYBE-GALYBE
San Francisco, Calif. —Au

gusto 80 dieną bendrai paren
gė pikniką ALDLD 153 ir 
O ak 1 a n do 198 kuopos pas 
Gegutę, nuo senai žinomos 
Rakauskienės darže, šį kartą 
į pikniką susirinko gražus 
būrelis lietuvių visokio luomo, 
ypatingai, apsčiai buvo jau
nuolių, kurie retai arba visai 
nesilankydavo, šį kartą atsilan
kė, bet dar daugelis neiš- 
drįsta-susilaiko nuo bendro 
veikimo. Trys jaunuoliai, tar
pe jų viena mergina, buvo iš 
Los Angeles. Jie dabar lanko 
Califomijos Universitetą.

Bendras Veikimas
ALDLD kuopų bendras vei

kimas ne vien duoda gerą 
pavyzdį pašaliniam ir pritrau
kia prie savęs atsitolinusius, 
bet abelnai neša naudą del vi
sų, kaip mes į tai nepažvelg
tume.

Stebėtis Reikia.
Draugas Chaplikas pirmi

ninkavo ir pakvietė delegatę 
Mugianienę pakalbėti. Ji trum
poj kalboj ap.jt.dino darbi
ninkų konferencijas, kuriose 
ji dalyvavo ir nurodė paleng
vinimą įstojimo į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą ir 
Komunistų Partiją. Draugė 
Karosienė kalbėjo apie šių 
dienų įvykius ir jų reikšmę 
darbininkų judėjime. Ji dabar 
veda bovelnos išdirbystės dar
bininkų streiką. Bosai jai pa
siūlė penkis šimtus už pasi
traukimą iš darbininkų tarpo. 
Karosienė atsakė, kad ji pasi
trauks tik po išlaimėjimo, bet 
ne už pinigus. Bosam tas ne
patiko, jie pasiryžo jai atker
šyti, bet darbininkai ją apsau
goja ir visur su ja vaikšto ke
turi bodyguards. Trečias iš 
eilės kalbėjo Repekas, jaunuo
lis iš Los Angeles. Jis labai 
rimtai kalbėjo apie organiza
vimą jaunuolių į savas organi
zacijas ir apie išpildymą už

duočių organizacijoj. Jis nuro
dė, kad jiem prisiėjo sunkiai 
padirbėti, kol sukrapštė rei
kiamą sumą pinigų pasiunti
mui delegato E. Rodzevičiaus, 
iš LDS. jaunuolių kuopos į L 
DS. seimą. Repekas mokinasi 
geologijos mokslo Califomijos 
universitete ir prirengia dirvą 
tarpe vietinių jaunuolių. Kada 
organizatorius Rodzevičius su
grįš iŠ rytų ir apsilankys San 
Francisco, ir Oakland, kad ne 
atskirai, tai bendrai iš abiejų 
miestų LDS. jaunuolių kuopa 
išdygs.

Draugas Petravičius iš Los 
Angeles, aplanko savo sūnų, 
kuris lanko Calif, universite
tą. Apsilankė ir mūsų piknike. 
Jis kalbėdamas visus nuošir
džiai pasveikino ir vieningumo 
veiklą pilnai užgyrė.

Kanuolė Prieš Fašistus.
Draugas švilponis, kalbėda

mas, išreiškė pilną pergalę Is
panijos darbininkams ir pats 
pirmas padarė pradžią. Au
kavusių vardai: Victor $3.00; 
po $2.00 aukavo: švilponis, 
King ir Kaminskas; Chaplik 
$1.50; po $1.00: Bernotas, 
Mugianis, Mitchell, Jankaus
kas, Koblinas, Draugas; Yčas 
75c; Baker 60c; po 50c; Kni
sius, Vanagėlis, Pakrosnis, La- 
tvėnas, Simac, Lenitch, Mile- 
koviteh, Šatas; Pakrosnienė 
25c; smulkių 90c. Viso $23.00.

Tai didžiausia auka nuo 
vietinių lietuvių jų istorijoj. 
Kas priparodo atmetimą seno
vės susigrupavimo, skirtumą ir 
žingsnį pirmyn prie bendro 
veikimo del labo darbininkų. 
Karosienė, mano, kad kol pa
siųs aukas į centrą, tai auka 
dar paaugs iki $25.00, ar dau
giau. Ji pilną atskaitą pagar
sins “Vilnyje”. Del tolimos ke
lionės, turėjau apleisti pikniką 
dar neužsibaigusį, todėl ir pil
nos atskaitos negaliu čia pri
duoti. Pacific.

Wilkes-Barre ir Apylinkės ALDLD Kuopoms

|riškų “raštų” daugiau nebetal- 
pino.

Pradžioj šių metų, prave
dąs vienybes klausimą, švelni- 
kas pasiliko vienas plikas, 
kaip cibukas. Na, ir pasipylė 
pletkų upelis per “Naująją 
Gadynę”. O vienmintis redak
torius Strazdas su pasigardžia
vimu talpina švelniko šmei
žiančius raštus, kurie nieko 
bendro neturi su darbininku 
klasės reikalais, švelnikas nie
kina “Laisvę” ir tuo pat sykiu 
bėga kožną dieną pas vieną 
draugą, kad gavus pasiskaityt 
tą pačią “Laisvę”. Tas drau
gas jau rengiasi jam pasakyt: 
“užsirašyk”, ba kitaip gali 
būt pasakyta — “ajukš iš ma
no stubos’.” Eastonietis.

Fašistai Nepatenkinti Lig
šioliniais Laimėjimais

S E V I L LE. — Ispanijos 
fašistai ištikro nelabai 
džiaugiasi ligšioliniais savo 
pasisekimais prieš Ispanijos 
respublikos gynėjus. Po pir
mųjų savo laimėjimų, fašis
tai per labai nuostolingus 
sau mūšius užkariavo tik 
tūlus mažesnius miestus; 
bet nieko negali padaryt 
prieš didžiuosius respubli- 
kiečių centrus, kaip kad Ma
lagą, Madridą ir desėtkus 
kitų.

Šiaurėje nuo Cordobos fa
šistai jau kada daro įtūžu
sius antpuolius ant respub- 
likiečių, bet vis be pasek
mių. c

Francijos Buržuazija prieš 
Ispanų Liaudies Rėmimu

PARYŽIUS.—Šimtai tūk
stančių darbininku pritaria 
komunistams, reikalaujan
tiems ginklu pagelbos Ispa
nijos Liaudies Frontui prieš 
fašistus. Bet Francijos 
buržuazija per savo didlapį 
“Temps” baugina, kad tuo- 
jaus galėsiąs išsiveržt visa- 
europinis karas, jeigu tik 
Francijos vyriausybė pra- . 
dėtų praleidinėt ginklus ir

DIDELIS IKNIKAS
Rengia Conn. Valstijos A.L.D.L. D., L.D.S. ir L.M.S. Apskričiai

į Įvyks Nedėlioj, 13 d. Rugsėjo-Sept
LIETUVIŲ PARKE (Sta. 24 Gias tonbury Line) E. HARTFORD

J WWW

Laisves Choras iš Hartford, vadovaujamas Birutes Ramoškaitės

Programoj dalyvaus trys Conn. Chorai: Hartfordo Laisves Choras, New Haven’o Dainos Choras ir 
Water būrio Vilijos Choras. Bus gera orkestrą šokiam.

Kalbės P. Buknys, “Laisvės” Administratorius svarbiais dienos klausimais.
KELRODIS: Iš Hartfordo pervažiavę Conn, upės tiltą važiuokite iki Church Corner, sukitės po dešinei į pietus 
New London keliu, davažiavę Station 24 matysite iškabas.

PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas vistiek įvyks.

Draugai ir draugės, kurie 
tik esate Am. Liet. Darb. Lite
ratūros Draugijos kuopų val
dybose, 12-me apskrityje, jū
sų pareiga darbuotis, kad šios 
organizacijos nariai savo mo
kestis pasimokėtų laiku. Bet 
pasirodo, kad taip nėra daro
ma. Prabėgo pavasaris ir jau 
baigiasi vasara, buvo gana 
laiko nariams mokestis užsi
moki arba iš nekuriu iškolek- 
tuot. Reikėjo ir naujų narių 
gaut. Bet pasirodo, kad šios 
organizacijos reikalais nesirū-

* pinta.
Čia kuopų valdybos turit 

imtis už darbo. Tik pažiūrėkit 
į mokesčių mokėjimo knygas 
ir pamatysit, kokiame stovyje 
randas jūsų kuopa duoklių 
mokėjime ir narių skaičiumi.

Draugai, neleistina, kad mo- 
kestys taip ilgai užsiliktų ne

mokėtos. Kaip, jūs, draugai, 
manot, centras galės knygas 
išleisti? Nemokėjimas laiku 
mokesčių yra trukdymas labai 
svarbaus darbo, čia yra mūsų 
visų pareiga ir būtinas reika
las darbuotis šios organizaci
jos gerovei. Pasimokėkit duok
les, kurie dar nemokėjot. 
Taipgi darbuokimės visose 
kuopose, kad gaut naujų na
rių.

Čion reikia primint kuopų 
organizatoriams ir visoms 
kuopų valdyboms, kad pabai
goje metų reikės išduot rapor
tą iš savo veikimo, tai reikia 
ir pasidarbuot, kad būtų kas 
raportuot. Todėl, draugės ir 
draugai, mūsų visų pareiga 
pradėt darbuotis be jokio ati
dėliojimo.

ALDLD 12-to Apsk. Rast.,
J. T. V.

amuniciją Ispanų Liaudies 
Frontui.

Prancūzas Lakūnas Pralenkė 
Visus Amerikonus

EASTON, PA.

Kas per paukštis tas 
P. Švelnikas.

rieš keturis-penkis metus, 
Kuomet čionai organizavosi

— LDD. kuopa, tai tuo 
velnika-u prigulėjo prie 

Komunistų Partijos. Tada 
švelnikas nachališkai skverbė
si į LDD. kuopą, bet jam bu
vo pastebėta, kad čionais ne
vieta Komunistų Partijos na
riui. Jis atšaudavo, kad jis 

s visas žinias iš Komunis- 
Partijos susirinkimų, ir pa
ys sklokininkam visus nu
raus. Taip jis ir darydavo. 

__Jį buvusieji opozicionieriai 
jo tuos “raportus” klausydavo 
su panieka. Visiem buvo aiš
ku, kad tas paukštukas yra 
mažytis šnipukas, darbininkų 
klasės išdavikas.

munistų Partijos na- 
budrūs, ir dasižinojo

nuo opozicionierių, kas per 
vienas tas jųjų narys švelni
kas. Jis ir buvo pagautas at
liekant tą bjaurų darbą. Vė
liaus du K. P. nariai apsilan
kė pas švelniką stuboj, ir pra
nešė jam, kad jis turi važiuot 
į Philadelphiją pasiaiškinti 
prieš K. P. komitetą. Taip ne
tikėtai švelnikas pasijuto pa
sodintas ant žarijų, visas pa
raudo, kaip vėžys, nes tai bu
vo galas jojo nešvariai karje
rai. Vyrukas, netekęs lygsva
ros, pradėjo šaukt ne savo 
balsu: eikit jūs visi į peklą! 
Ir po tam, tokiu savo pasaky
mu, labai kvailoj pozoj didžia
vosi prieš visus. Bet K. P. bai- 
kų nekrėtė, nes tokį šriipuką 
išdrėbė lauk iš savo eilių.

švelnikas, gavęs atatinka
mą vilko bilietą, pradėjo ra- 
šinėt korespondencijas į “Nau
jąją Gadynę”, ir melagingai 
šmeižt savo buvusius draugus, 
kol redaktorius d. L. Prusei- 
ka jį sučiupo ir jo provokato-

Los Angeles, Cal.—Fran
cijos armijos Leitenantas 
Michael Detroyat su Rena- 
ult-Caudron f r a n c ū zišku 
lėktuvu rugs. 7 d. pralenkė 
visus amerikonus lakūnus. 
Jis vidutiniai skrido po 264 
mylias ir ketvirtadalį per 
valandą, tarpais pasiekda
mas net 301 mylią greičio. 
Bet ir vidutiniu savo grei
čiu šis francūzas sumušė vi
sus pirmesnius amerikonų 
lakūnų rekordus, už tai ga
vo Thompson Tronhy $7,000 
dovana ir dar $2,500 už nau
jąjį rekordą.

Antra dovana $4,375 teko 
amerikonui lakūnui R. Don 
Rae’ui.

Darbininkų Milicija Žmoniš
kai Elgias su Imtiniais

Liaudies Frontiečiai turėjo 
kelioliką šimtų fašistų im
tinių. Pasitraukdami iš 
Iruno, jie beveik visus juos 
gyvus išsigabeno. Sakoma, 
kad gal sušaudė tik apie 
šimtą vadovaujančių fašis
tų; bet dar nepatikrinta ži
nia ir apie tos jų dalies su
šaudymą. Fašistai gi su
šaudo visus suimtus respub- 
likiečius.

MASKVA. — Sovietai už
ginčija užsienių fašistų pa
skleistą gandą, būk drg. 
Stalinas “mirtinai sergąs”.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Pnrsamdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ

SKUTIMAS ]įį>C
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos iSdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai
Šaltas, Putojantis Alus

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

žmonėmis.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sblins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ii* 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
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



Puslapis Ketvirtas - r
Penktad., Rugsėjo 11, 1936

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Kvietimas j Suvažiavimą Per
organizavimui - Praplėtimui

Lietuvių Draugijų Sąryšio
Gerbiamieji Broliai ir Seserys: 

Gegužės 17 d. Pittsburgh© 
apygardos lietuvių draugijų 
konferencija išrinko delegatą 
j Amerikos Lietuvių Kongresą 
ir nutarė pradėt organizuoti 
visas Pittsburgh© apygardos 
lietuvių draugijas į tikrą, pa
stovų sąryšį. Tuo tikslu priė
mė įstatų projektą ir įgaliojo 
mus, žemiaus pasirašiusius, 
sušaukti šį rudenį draugijų 
atstovų suvažiavimą, kuris ga
lutinai apsvarstys, pataisys ir 
priims įstatus ir perorganizuos 
-praplės draugijų sąryšį, pa
vadindamas jį ar tai sąryšiu, 
ar kitaip.

Mes todėl ir kviečiame jūsų 
draugiją atsiųsti atstovus į ši
tą suvažiavimą, nedėlioj, lap
kričio (Nov.) 15, 1936, 1 vai. 
po pietų, Liet. Mokslo Drau
gijos svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Rinkite po vieną atstovą nuo 
draugijos (kuopos, kliubo) ir 
po vieną nuo kiekvienos dvi
dešimties narių arba didesnės 
šito skaičiaus dalies.

Įsakykite atstovams, kad jie 
dalyvautų suvažiavime, ir jų 
mandatų kopiją siųskite išank- 
sto šiuo adresu:

J. Baltrušaitis,
205 Seneca St., 

Pittsburgh, Pa.
Jeigu jūsų draugija jau da

bar skiria aukų pradžiai šito 
didelio darbo, tai įduokite at
stovams atvešti į suvažiavimą.

Amerikos Lietuvių Kongre
so delegatas išduos ‘ raportą 
šiame suvažiavime.

Bus apsvarstyta būdai, kaip 
mes visi galime geriau ir pla
čiau darbuotis visų draugijų 
gerovei, kad jos broliškai su
siartintų, vieną kitai talkon 
eitų; kaip galime pakelti drau
gijų garbę ir reikšmę visuo
menėj, ir kaip geriau bendrai 
darbuotis Lietuvos ir Ameri
kos liaudies labui.

Darbas labai didelis, todėl 
visi stokime į darbą.

Su pagarba, 
Pittsburgho ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšio 
Komitetas:

Pirm. P. Norkus, 
Sekr. J. Baltrušaitis, 
Ižd. K. 'Šimkūnas.

Komiteto nariai:
J. K. Mažiukna, 
J. Miliauskas, 
Bačėnas, 
F. Rodgers, 
E. Sliekienė ir 
D. Lekavičius.

Lietuvos Demokratijos 
Gynėjų Grupės Atstovai:

S. Bakanas ir 
P. Dargis.

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikos Centro 
Atstovas,

J. Gasiunas.

Kornų Piknikas
Rugsėjo (Sept.) 13 d., 1936 

m., 1 vai. Amšiejaus Farmoj, 
(Moon Run Road) rengia 
Pittsburgho Apygardos Drau
gijų Konferencijos Komisija 
kornų pikniką.

Bus dovanos už lenktynes: 
1) didelių; 2) mažų. Bus ir 
kiti pamarginimai. Delegatai 
iš Amerikos Lietuvių Kongre
so duos trumpus raportus.

Grieš gera orkestrą.
Įžanga paprasta.
KELRODIS: Imk karą num. 

26 Pittsburgh e nuo Penn Avė. 
ir Stanwix St., arba Liberty 
Avė; išlipk West Parke linijos 
gale pas Bryan’s Hotel.

PASARGA: Jeigu lis, tai 
tos dienos vakare, 7 :30 v., bus 
vakarienė su šokiais Liberty 
Svetainėje, 1322 Reedsdale 
St., N. S.

Visus širdingai kviečia
Komisija.

Kongresmanas Vito Marcanto- 
nio Pittsburghe

Nedėlioj, rugsėjo 13, bus 
italų-amerikonų darbo diena. 
Daugelis italų organizacijų, 
taipgi darbo unijų prisidėjo 
prie tos dienos surengimo. Tai 
bus nepaprastas parengimas.

Vyriausiu kalbėtoju bus 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio, iš New Yorko, pasižymė
jęs kaip progresyvis kovotojas 
už žmonių teises, gynėjas at
eivių teisių, kovotojas už be
darbių apdraudą. Taipgi bus 
kalbėtojai nuo plieno darb. 
unijos ir kitų unijų. Puikus 
muzikalis programas.

Syria Mosque Auditorija, 
sakoma, bus pilna publikos. 
Kviečiami ir lietuviai toj de
monstracijoj dalyvauti. Prasi
dės 2:30 vai. po pietų.

Mušeikos Puola Plieno 
Organizatorius

Rand Steel Co. samdyti mu
šeikos ant kelio pasigavo du 
plieno unijos organizatorius, 
A. Kovalskį ir R. Riser ir la
bai sužalojo-sumušė. Abu da
bar randasi ligoninėj kritingoj 
padėtyj.

Kovalskis sumuštas jau an
tru sykiu. Tai vis bosų pasiry
žimas trukdyti plieno darbi
ninkų organizavimą. Jie deda 
visas pastangas terorizuoti 
darbininkus ir jų organizato
rius. Kiti du organizatoriai, 
K. Koch ir C. Kramer, taipgi 
buvo užpulti, bet jiems pavy
ko išsprukti iš mušeikų ran
kų.

Unijos advokatas Tilberg 
ima nagan kompaniją ir įieš
ko mušeikų.
Plieno Darbininkų Laikraštis

Plieno Darbininkų Organi
zacinis Komitetas leidžia labai 
gerą laikraštį, “Steel Labor”, 
.du sykiu į mėnesį. Kiekvienas

plieno darbininkas turėtų jį 
įsigyt. Ras labai daug naudin
gų žinių ir patarimų.

Straipsniai telpa vyriausių 
unijos organizatorių. Taipgi 
daug žinių iš dirbtuvių, iš uni
jos veikimo. Puikus straipsnis 
apie Darbo Dieną. Daugiau
sia žinių apie Pittsburgho te
ritoriją.

Kainuoja kopija tik 2 cen
tu. Galima įsigyt APLA. Cen
tre, 1322 Reedsdale St., taip
gi Fraternalių Draugijų Komi
teto raštinėj, 316 Fourth Av., 
Room 1209, arba tiesiai Orga
nizacinio Komiteto raštinėj, 
3600 Grant Building, Pitts
burgh, Pa.

Plieno Darbininkai Stoja 
Unijon.

Hubbord & Co. 600 darbi
ninkų susirašė į uniją ir gavo 
čarterį. Nusitarė padaryt dirb
tuvę šimtą nuošimčių, unijinę. 
Buvo paskelbtas streikas ir bė
gy 10 dienų laimėta penki 
nuošimčiai algų pakėlimo ir 
kiti mažesni reikalavimai. 
Kompanija bandė juos suor- 
ganizuot į savo uniją, bet dar
bininkai nestojo.

Warren and Niles Republic 
Steel Works darbininkai jau 
turi savo unijos lokalus ir vei
kia, kad visus darbininkus su
organizavus.

Crucible Steel Co. darbinin
kai taipgi domėjasi unija. Pe
reitą savaitę 15 naujų narių 
gauta.

Copiapolis ir Aliquippa plie
no kompanijos niekaip nepasi
duoda. Copiapolis eina strei
kas. Darbininkai reikalauja 
pripažint uniją.

Illinois-Carnegie Steel Co. 
kompanična unija, susisiekusi 
su plieno unijos organizato
riais, dabar bendrai veikia ir 
stato kompanijai reikalavi
mus.

Visiems plieno darbinin
kams laikas stoti unijon ir 
bendrai kovot už geresnes 
darbo sąlygas.

APLA. 50 Kuopa Remia 
Rinkimų Kampaniją.

Rugsėjo 3 d., APLA 50 
kuopa turėjo gražų susirinki
mą. Aptarus organizacines 
problemas, taipgi pasisakius 
už vienybę su LDS., plačiau 
pakalbėta ir apie prezidenti
nių rinkimų kampaniją.

Perskaičius APLA. Centro 
Komiteto užgyrimą Komunis
tų Partijos ir Farmerių, Darbo 
Partijos kandidatų, taipgi pa
raginimą kiek nors tai rinki
mų kampanijai paaukot, kiek 
plačiau tuo klausimu pakalbė
jus, vienbalsiai nutarta iš iž
do paaukot $3.00 rinkimų 
kąmpanijai ir taipgi paimta 
vieną kuponų knygutę parda- 
vinėt.

Kitos organizacijos kviečia
mos taipgi prie to svarbaus 
darbo prisidėti. Reporteris.

Didelis Išvažiavimas
Su dainomis ir prakalbomis. Dainuos 4 Conn. Valstijos darbininkiški chorai

Rengia Lietuvių Darbininkiškos Organizac i jos Naudai Vietos Darbininkiško Judėjimo.
Dalis pelno teks Conn, valst ijos Darb. Org. apskričiams.

Įvyks Nedėlioj, 20 d. Rugsėjo-Sept., 1936

Bridgeport jaunuolių choras, kuris dalyvaus šioj programoj 
a------------—— ----------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------- --------------------------------- ——b

Ištisa programa yra sekama: Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartford; Vilijos 
Choras iš Wateibury; Jaunuolių Choras iš Bridgeport; Daina Choras iš New

Haven, ir kalbės vienas iš “Laisvės” redaktorių.PIKNIKAS BUS LIETUVIŲ DARŽE
Už Lakewood Ežero. Waterbury, Conn. Pradžia 12 vai. dieną 
GRIEŠ MERRY MAKERS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25c ASMENIUI

Širdingai užkviečia visus ir visas—KOMITETAS.

Būrys streiklaužių ir šnipų, naudojamų laužymui darbininkų streikų. Juos dabar 
tyrinėja I,a Folette civilinių teisių komitetas,,

Paskutinis Kvietimas Į Pitts
burgho Apielinkės Draugijų

Rengiamą Pikniką 13 d. 
Rugsėjo

Šiam piknikui yra plati agi
tacija todėl, kad rengimo ko
misija susideda iš įvairių drau
gijų narių, tat visi garsina 
tuose laikraščiuose, kuriuos 
jie skaito. Tai gi pikniko ren
gimo komisija prašo visų “Lai
svės” skaitytojų, kad visi 
rengtumėtės ir ragintumėt sa
vo draugus, pažįstamus, kai
mynus ir visus lietuvius daly
vauti Pittsburgho apielinkės 
draugijų konferencijos komi
sijos rengiamam piknike 13 
d. rugsėjo ( Sept.) šių motų, 
puikioj A m š iejaus farmoj 
Moon Run Road. Nepamirški
te, kad šio pikniko pelnas bus 
labai svarbiems reikalams— 
pirmiausia bus atlyginta A. L. 
Kongreso delegatui, o likę pi
nigai bus sunaudota kitiems 
svarbiems reikalams. Todėl vi
si Pittsburgho ir apielinkės 
lietuviai nepamirškit 13-tos 
rugsėjo, nes komisija deda 
visas pastangas, kad visus 
pikniko dalyvius patenkinus. 
Bet pikniko dalyviai paten
kins ir komisija, jei skaitlin
gai dalyvaus, tat visi stengki- 
mės, kad vieni kitus patenkin- 
tumėm—komisija pikniko da
lyvius, o dalyviai—komisiją, 
nes tik vienybėje galybė, o pas 
Pittsburgho lietuvius vienybės 
klausimas jau išspręstas. Pa
darykim šį pikniką tokiu skai
tlingu ir pavyzdingu, kokiu 
buvo Pitts, lietuvių radio va
landos piknikas 23 d. rugpjū
čio.

Pastaba: Jei tą dieną lytų, 
tai gerbiami Pitts, ir apielin
kės lietuviai nemanykit, kad 
komisija jums šposą iškrėtė, 
kad turėsit būt namie, ne, ir vi
sai ne; visi kaip 7 v. vakaro į 
Liberty svetainę, 1322 Reeds
dale St., N. S., Pitts., Pa., o 
ten bus valgių, gėrimų ir geri 
muzikantai. Taigi, vistiek vie
pi kitus galėsim patenkint.

Pitts. Apielinkės Draugijų 
Konferencijos Pikniko

Komisija.

Remia Stasio Jasilionio 
Raštų Išleidimą

Rugs. 6 d., philadelphiečių 
suruoštam “Laisvės” piknike, 
d. S. Pečiulis, iš Marlių, Pa., 
užsisakė St. Jasilionio “Bešvin- 
tantį Rytą” ir $1 paaukojo jo 
išleidimui. Be to, jis užsimo
kėjo prenumeratą už “Laisvę” 
ir aukojo: “Laisvei”—$2, Liet, 
pol. kaliniams—$2; Komparti
jos rinkiminei kampanijai— 
$3. Viso $14.

Drg. S. Pečiulis nuolat re
mia mūsų spaudą finansiniai 
ir visaip. Didelis jam ačiū už 
tai!

Rm.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Stagg 2-0788 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J AS

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.

Binghamton, N. Y.
LDS Jaunuolių Veikla

Sugrįžę iš Rochesterio L.D. 
S. jaunuolių kuopos sportinin
kai ir jaunuoliai delegatai at
stovavę suaugusių kuopą L.D. 
S. Seime, parvežė daug entu
ziazmo. Visi sportininkai lai
mėjo atsižymėjimo medalius.

Įvykęs jaunuolių kuopos 
mitingas sveikino savo laimė
tojus gausiais aplodismentais.

Ateinantį sekmadienį, 13 d. 
rugsėjo, jaunuolių kuopa ren
gia smagų išvažiavimą į Stro- 
lio farmą. Čia svečiai bus pa
vaišinti ne tik skaniais gėri
mais, užkandžiais ir gera mu
zika šokiams, bet ir specialiai 
skaniai gamintu lietuvišku ku
geliu. Girdėta, kad svečių ža
da atvažiuoti net iš Rocheste
rio ir Scrantono. O bingham- 
toniečiai tai visi ir visos—seni 
ir jauni—privalėtų dalyvauti. 
Visus kviečia LDS jaunuolių 
kuopa.

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.

S

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

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



BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Smarkūs Dzūkai.
So. Bostonas, tai tikra dzū

kų respublika, č i a daugiau
sia susispietę dzūkai. Ir smar
kių vyrų yra!

Štai gabus mūsų poetas R. 
židžiunas — dzūkas.

Štai nesenai mirė vietinio 
teismo perkalbėtojas (verti
kas) Bronius Jurkonis. Jis 
daug metų teisme tarnavo. Bu
vo dzūkas nuo Leipalingio, 
Seinų apskr.

Dabar jo vietą užėmė Ju
lius Mikelionis, irgi dzūkas.

Dabar dzūkai daugiausiai 
renkasi pas Petkauską ir Ru
plį ir rengiasi rinkti savo ka
ralių ar bent prezidentą.

žmonės turi gardaus juoko.
“The South Boston Truth”

Šiomis dienomis So. Bostone 
pasirodė hektografuotas lai
kraštukas ‘So. Bostono Tiesa.’ 
Laikraštukas anglų kalba, 7 
puslapių ir skiriamas specia
liai So. Bostonui. Leidžia Ko
munistų Partija.

Pirmam nr. randame įdo
mių žinių šiais klausimais: 
Father Coughlin; The Repub
lican Party; The Housing 
Question; The Gymnasium 
Stall; The Communist Prog
ram for So. Boston.

Laikraštukas gana įdomus. 
Galima gaut nusipirkt ir mūsų 
kliūbe, 376 Broadway. Vienas 
centas už kopiją.

Vertėtų paplatinti tarpe 
gliškai skaitančių žmonių.

Trumpai.
Aną šeštadienį Komunistų 

Partijos So. Bostono vienetas 
turėjo savo susirinkimą Lietu
vių Piliečių Kliube.

Labai gerą pranešimą pada
rė Komunistų Partijos kandi
datas į gubernatorius 
Uootf. ~ “

Susirinkimas praėjo 
nuotaikoj, nes čia buvo
kandžių, ir programėlis: dai
nų, šokių ir tt.

Partijos susirinkime man 
teko būti jau kelintu sykiu ir 
aš visuomet išsinešu gerą įspū
dį, kadangi čia matau didelį 
draugiškumą, nuoširdumą.

Mes vieni lietuviai tokių 
draugiškų susirinkimų netu
rim. Reiktų, bent čia dalyvau
ti skaitlingiau ir nuo ameri
kiečių pasimokyti. Dabar gi 
vos keli lietuviai dalyvavo.

Pastebėjau, kad airiai, ne
žiūrint, kad jie ir patriotingi 
žmonės, — sykiu geri ir parti
jos nariai.

an-

Otis

geroj 
ir už-

Automobilių registratorius 
Goodwin išleido įsakymą imt 
naujai ekzaminus visiems 
tiems vairuotojams, kurie yra 
turėję bent kokį akcidentą su 
automobiliu. Tas palies apie 
15,000 automobilistų.

Nuo perekzaminuojamųjų 
bus imama po $1.00 mokes- 
ties.

Nesenai mūsų gubernatorius

iš Washington©. Su. juo 
WPA steito administra- 
ir tuojaus paskelbė, kad 
atleistuosius nuo WPA

grįžo 
grįžo 
torius 
visus
vėl priims į darbą.

Rugpjūčio mėn. pabaigoj 
žadėjo grąžinti 11,000 žmonių, 
o rugsėjo viduryj žadėjo vėl 
pastatyt prie darbo bent 10,- 
000.

Vienok to grąžinimo taip ir 
nesimato. Gal tik tuščias žadi
nys ir buvo.

’ mokomi taip pat lietuviškų 
dainelių, vaidinimo ir tt. Geri 
mokytojai jūs vaikučius gerai 
pralavins. Todėl lai nelieka 
nei viena pažangesnė šeimy
na ir turinti mokyklinio am
žiaus vaikučių nepasinaudojus 
šia proga. Mokslas veltui. Mo
kytojai dirba iš pasišventimo. 
Jiems, nors skupų atlyginimą, 
mes sukeliam kitais keliais 
netrukdydami tėvų.

Saugokitės

kuopose, 
darbuotis 
šiai orga- 
skaitytojų

biuletinis
Base, So.

WPA mo-

Works Progress 
skelbia, kad Army 
Bostone, kur dirba 
terys siuvėjos, pagaminę 100,-
000 šmotų, kaip va: 28,000 
marškinių, 30,000 paklodžių, 
12,000 užvalkalų ir tt.

Taip vadinami baltarankiai 
bedarbiai daugumoj dirba 
miesto knygyne. Jie jau dau
giau nei 5000 knygų nuvalė, 
sutaisė, perrišo ir sunumera
vę katalogai! sutraukė.

Vėlai vaikščioti pavojinga. 
Jūs galit netekti pinigų ir dar 
galit gaut lupt. štai rugsėjo 5 
d. žinomas gerai rimtas vyru
kas Frank Stapuras siuvėjas, 
apie 11 
Bostono 
ną.

Netoli
ję ir tykoję bomai jį tuojau 
užpuolė, apiplėšė ir dar sumu
šė.

valandą nakties iš 
ėjo namo į So. Bosto-

tilto už tvoros tūpė-

Buvo nutarta surengt vaka
rienę del sukėlimo finansų, ap-J 
skričiui. Vakarienė bus 15 d. 
lapkričio.

Nutarta surengt prakalbų 
maršrutą šiam apskrityj šį ru
denį visose ALDLD 
Taipogi nutarta 
naujų narių gavime 
nizacijai ir naujų
dienraščiui “Laisvei” laike bū
siančio vajaus.

Nutarta paaukoti iš apskri
čio iždo $4 del Agitacijos 
Fondo.

Draugės ir draugai, čia mūs 
visų reikalas darbuotis šiais 
visais klausimais. Dabar • 
orui atvėsus, reikalas pagerint! 
veikimą visose kuopose.

Taipogi, kurie da esat ne- 
pasimokėję už šiuos metus, 
mokėkit be jokio atidėliojimo, 
nes' tai yra trukdymas knygos 
išleidimo. Taipogi mūsų visų 
pareiga traukt naujus narius į 
Literatūros Draugiją. Čia rei
kia daugiau pasidarbuot tose 
kuopose, kuriose narių skai
čius yra visai mažas. Todėl vi
sos ir visi prie darbo! Kada 
visi dirbsim, tai galėsim pa
gerint veikimą šiame apskri
tyj.

ALDLD 12-to Aps. Rast.,

Užsiminęs apie knygas, tu
riu pastebėti, kad mūs ALDL 
D kuopos knygynas apleistas, 
nesutvarkytas 
sutvarkyti ir 
juo naudotis, 
mos vakarai, 
kai mums į 
Reikalingas J 
kas.

Worcester, Mass

į riogso. Reikėtų 
leist žmonėms 
Ateina ilgi žie- 

, WPA darbinin- 
pagelbą neateis, 

mums knyginin-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos 10 metų 
jubilėjus nusisekė gerai visais 
atžvilgiais, svečių atsilankė 
gana daug ir visi buvo pilnai 
užganėdinti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
• Tarptautinio Darb. Apsigynimo 
kuopos susirinkimas įvyks antradie
nį, 15 d. rugs., 7:30 vai. vakaro, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi daly
vaukite, nes pikniko raportas bus iš-i • j •-i — • * 1 VclUKlLU, IlCb UIlullKU IdĮJOllao llub Jb“10 metų jubilejaus apvaiks- (luot.ls jr vis£m svarbu‘žinoti kokios 

\ t i v-v-\ z-\ ii r /k n i a Imi n o n Ir n ii r i ‘i    i  r- _

Nuo pereitų metų lapkričio 
mėn. iki rugpjūčio 1 d. Mass, 
valstija išdalinus WPA bedar
biams maistu $4,000,000. Taip 
skelbia biuletinis. Išdalinta, 
girdi, 13,000,000 svarų kon
servuotos mėsos; 500,000 ke
nti pieno; 800,000 svarų svies
to ir 2,000,000 svarų 
doro.”

fiščiau-

čiojimo užbaiga bus sekantį 
sekmadienį, rugsėjo 13, Olym
pia Parke. Bus įvairus progra
mas sportininkų ir vėl teks pa
matyt tą pačią artistų grupę, 
kuri labai užganėdino publiką 
pereitą nedėldienį. Sakė, kad 
šiuom kartu bus daugiau ko
medijos ir naujų šokių. Kat- . 
rie matėt juos pereitą nedėl- [reikia pradėt rudeniniai parengimai, 
dienį, pasakykite ir savo drau-[Kuopos kapitonai žiūrėkite, kad visi 
gams, o visi būsite pilnai pa
tenkinti.

buvo pasekmes.
Org. K. Ustupas.

(214-215)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 14 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare, Sabenko svetainėje. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
draugijos reikalų apsvarstyt. Taipgi 

ruduo ii' piknikai baigiasi ir

1 nariai dalyvautų.
Org. F. K.

(214-215)
Radio

savo Ta
ki
šį

(830

iš

Gerbiamieji:
Prašome užsistatyt 

dijus—WIIDH stoties 
locikliaus), kaip 9:30 ryto 
sekmadienį.
1— Don Russell’s orkestrą 

Montello, Mass.
2— Jonas Sabaliauskas, daini

ninkas iš Worcestcrio.
3— Vladas Tumanis, daininin

kas iš Worcestcrio.
Po programui prašome pa

rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WIIDII, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt, išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkit 
pranešt ir mes bandysim išpil
dyt Jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

Lietuvių Kalbos Mokyklėle
Kaip pernai, taip ir šįmet, 

Ateities žiedo lietuvių kalbos 
mokyklėlė pradės veikti nuo 
rugsėjo 19 d. kiekvieną suba- 
tą (šeštadienį), nuo 10 valan
dos iki 12, Lietuvių Piliečių 
Kliube, 376 Broadway. Apart 
lietuvių kalbos, vaikučiai bus

Wilkes-Barre, Pa
Žinios iš ALDLD 12 Apskri

čio Veikimo

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj 13 d. rugsėjo, 2 vai. po pie
tų, Easton Baking Co. svetainėje, 36 
N. 7th St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivest.
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geresnio regėjimo lempos

$1

FOR BUSINESS AND THE HOMEELECTRIC, GAS AND STEAM

Išvystyta nepaprastos grožės 
modeliai. Pasirinkite, kokį no
rite. Naudokite jį dvi savaites. 
Jeigu nebūsite -j o s sugrąžinę 
praėjus dviem savaitėm, jūsų 
verteivis, pristatęs jums šią 
bandomąją lempą atsiųs jums 
bilą su palyginti maža josios 
kaina—ir net jinai gali būti pa
rankiai išmokėta po $1 per mė
nesį, jeigu taip norite, be jokių 
ekstra damokėjimų del to.

Kadangi skaičius lempų šiam 
specialiam pasiūlymui yra ap
ribotas, tai mes patartumem 
jums tuojaus atsiliepti.

PASIŽIURRKITE LEMPŲ BILE 
KRAUTUVĖJ SU ŠITOKIU ŽEN
KLU... ARBA ATSILANKYKITE 
J S A V O ELEKTROS KOMPANI
JOS PARODŲ KAMBARIUS... 
ARBA PASIŲSKITE ŠI KUPONĄ 

ŠIANDIEN

SERVICE f'- 
fa '

BL-1
Consolidated Edison Co. of N. Y., Ine. 
Room 402, 4 Irving PL. New York, N.Y.

Bo jokios prievolės iš mano pusės, 
malonėkite atsiust man katalogą, paro
danti visas 21 L E. S. Geresnio Regėji
mo lempas, kad aš galėčiau pasirinkti 
modelj, kurį norėčiau išbandyt sau na
mie.
Vardas.........................  *..............
Adresas..................... ...................................

“ ME1V-

ryte. Ant laivo bus įvairių valgių ir 
gėrimų ir “waiteriu” patarnavimas. 
Tie programai yra vedami grynai 
lietuviški ir pašvęsti vien lietuvių 
reikalams. Tad visi nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti ir paremti tą 
programą. Tikietas $1.25. Prašome 
tikietą nusipirkti iš kalno.

Rengėjai.

DVIEM SAVAITĖM IŠBANDYMAS DOVANAI
’ GARSIOSIOS I. E. s.

"«skui STEBĖTINAI
Wos ZM/A-OS

TŪS esate girdėję apie garsią- 
J ją I. E. S. Geresnio Regėjimo 
Lempą. Milione ir pusėj namų 
jinai apsaugoja akis. Dabar 
štai jums didele proga išban
dyt tokia lempą d v i savaites 
NEAPMOKAMAI — ir tada 
gaut ją stebėtinai pigia kaina, 
jeigu jums patinka!

Jonuko mokyklinis darbas 
namie greičiau bus atliktas, su 
mažiau klaidų. Motina lengviau 
siūs. Tėvas skaitys savo laik- 
raštį be akių įtempimo. Žaidi
muose bus daugiau smagumo.

Dar niekada nebuvo tokios 
lempos kaip šita. Ją sutvėrė 
Apšvietimo Inžinieriai, kadangi 
padidėjęs akių naudojimas dau
gumoj namų prie silpnos arba 
aštriai spindinčios lempos dare 
mus regėjimo šlubiais. Kuomet 
j ū s turite Geresnio Regėjimo 
Lempą, jūs esate tikri, kad jū
sų akys apsaugotos nuo įtempi
mo. 3 iki 5 sykių daugiau nau
dingos šviesos, negu iš papras
tų lempų. Tačiaus nė jokio 
spindėjimo. Platus gaubtuvas, 
blizgėjimo nepraleidžiąs stiklių 
nis reflektorius^ netiesiogine 
kaip ir tiesioginė šviesa, šešė
lių sumažinimas.
PiLsiūlymus ynu dwoYnus mūšy kostumeiicim Manhattci/ne, 

Brooklyne, Queens, Bronxe ir Westchestery \
affiliated companies of

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC,

MONTELLO, MASS. į
žasties Labor Day šventės, į

JCSŲ PASIRINKIMUI 21 GRAŽUS 
STALINIS, GRINDINIS IR GALĄ

STA L1N1S MODELIS

$4-75 $6.95 $5.95
(Su patraukiančiu gaubtuvu ir 

100-wattų lempute)
(Prie kainų pridedama Miestiniai
2 nuoH. Taksai Bedarbiams Šelpti)

APPROVED 
I - DEALER

Sekretore.

Iš priež
ALDLD 6 kp. susirinkimas neįvyko, 
tai sekantis susirinkimas bus pirma
dienį, 14 d. rugsėjo. Visi nariai da
lyvaukite.

ku-

bu- 
da-
su

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 13 d. rugsėjo, 9:30 vai. ry
to, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
gatvių. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

Sek r. N. Dudonis.

Rugsėjo 6-tą dieną apskri
čio valdyba turėjo susirinki
mą. Sutvarkius visus senus 
reikalus, kokių tik buvo, ant 
greitųjų, buvo prieita prie nau
jų sumanymų.

Naujuose sumanymuose 
vo nutarta daug svarbių 
lykų. Apskričio valdyba
pagelba visų narių darbuosis, 
kad tie tarimai būtų įvykdyta.

Pirmiausia buvo nutarta 
kreiptis per spaudą į kuopas, 
kur veikimas yra silpnas, kad 
kuopų valdybos pradėtų ge
riau darbuotis, kad kuopų raš
tininkai susirinkimus šauktų 
atvirutėmis, tai susirinkimai 
bus skaitling'esni ir bus gali
ma prieit prie geresnio veiki
mo. Taipogi buvo nutarta pa
ragint narius per spaudą, kad 
greičiau mokėtų metines mo
kestis į centrą, nes finansai 
yra labai reikalingi išleidimui 
knygos.

iš de-

to
OI

ra

Toliau pro kviečių laukus matytis kamuoliai dūmų—tai dūmai 
gančio miško Qregon valstijoje

MONTELLO, MASS.
Kom. Partijos Liet. Frakcija ren

gia didelį pikniką ir šokius, subatoj 
ir nedčlioj, 12-13 dd. rugsėjo, Liet. 
Taut. Namo Parke. Subatoj, piknikas 
tęsis iki 12 nakties. Nedėlioj prasi
dės 12 vai. dieną su muzikališka pro
grama, ir tęsis iki vėlumos. Kviečiam 
visus lietuvius ii' kitataučius daly- 
vaut.

Org. O. Turin.
(213-214)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes Barre ir Apylinkes 

Lietuvių Žiniai
Rugsėjo (Sept.) 13 d. yra rengia

mas labai didelis piknikas sukėlimui 
finansinės paramos ateinantiem rinki
mų kampanijos reikalams. Bus pui
ki muzika šokiams, taipgi gerų val
gių ir gėrimų. Piknikas Įvyks žemu- 
tinėj dalyje Wilkes-Barriu, Lynd- 
woode. Pradžia 10 vai. ryto. Kaip 
vietinius, taip ir plačios apylinkės 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(213-214)

Komisija.
(213-214)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdai*

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

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

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. viri
25 metai

110 East 16 St, 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,

Iš 
ir

Hartford, Conn.P. 0. Box 352jo prakalbos, 
stoties WBRE 
pasiklausykite.

Koresp.
(213-214)

svarbu išgirst 
atsisukite ant 
9 vai. vakaro ir

PHILADELPHIA, PA.
Kom. Partijos Liet; Frakcija ren

gia svarbias diskusijas, reikale Kom. 
Partijos rinkimų kampanijos. Disku
sijos Įvyks subatoj, 12 d. rugsėjo, 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave., 
8 vai. vakare. Kviečiam visus lietu
vius narius ir simpatikus dalyvauti.

P. Puodis.
(213-214)

Sekrt. P. Sakat.
(213-214)

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas ant Laivo

Lietuvių radio WHAT Stotis, 
rią veda ponia Petronėlė Antanaitie
nė, apvaikščios savo dviejų metų 
sukaktuves ant laivo John Cadawa- 
lander, kuris išplauks nedėlioj, rugsė
jo (September) 13-tą dieną, nuo So. 
Street Ferries, Pier No. 30, 10 vai.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, Ba- 
kanausko svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite ir užsimokėkite duokles, 
taipgi dalyvaukite “L.” skaitytojai ir 
atsiimkite knygą “Mortos Vilkienės 
Divorsas.”

WILKES-BARRE, PA.
Visų draugų šios apielinkės žiniai! 

Kas penktadienio vakarą per radio 
kalba draugas Harold Spencer. Vi
siems 
Tad 
kaip

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” reikalais šaukiamas ko

misijų ir kapitonų susirinkimas, ir 
tų draugų bei draugių, kurie dar 
nepridavėt pinigus už serijų tikietus, 
buso tikietus ir kitas įplaukas. Taip
gi tie, kurie turėjo kokias nors iš
laidas malonėkite čia priduot ir bus 
atmokėta. Susirinkimas įvyks penk
tadienį, 11 d. rugsėjo, 7:30 vai. va
kare, 735 Fairmount Ave.

Komitetas.
(213-214)

''.a.ak'A

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reuraatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonemis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir ‘pasekmes, tai visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS,
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ave'M future 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/ 
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Brooklyno Vaidyty Rugiapjūtė
Veikiausiai, kad Broooklyno 

Lietuvių Liaudies Teatro Gru
pė bus pirmutine Amerikos 
lietuvių istorijoj, kuri pradėjo 
šiuo tarpu taip plačia skale 
didelį ir rimtą teatralinį dar
bą, su profesionaliu mokyto
ju—J. Valencia — priešakyje. 
Vaidylos labai įvertina jo dis
ciplinuotą, pavyzdingą ir gabų 
mokytojavimą.

Pas mūsų nekuriuos drau
gus jau senai mintis buvo, kad 
mūsų teatralinis veikimas rei
kia gerint, tobulint—pastaty
ti augštesniam laipsnyje. Bet 
tebesiaučiant praeityje lietu
vių tarpe srioviniams kivir
čams, tebevyraujant įvairioms 
frakcijoms, mažai pas mus te
buvo likę nuoširdaus atsidavi
mo grynai teatraliniam darbui 
žmonių, kurie būtų pilnai rū
pinęsi lietuvišku liaudies teat
ru.

Tačiau keli menesiai tam 
atgal, visgi kelių draugų ini
ciatyva, tapo viršminėtas dar
bas pradėtas. Likviduota mū
sų pirmiau buvusi Aido Choro 
Dramos Grupė ir, sušauktam 
plačiam susirinkime, patiekta 
naujas vardas: Lietuvių Liau
dies Teatras; užkviesta profe- 
sionalis mokytojas diriguoti 
šiai naujai grupei; patiekta 
daugelis įvairių veikalų: liau
diškų, pirmeįviškų ir taip pat 
revoliucinės dvasios. Veikalų 
turinio reikalas diskusuota 
plačiame susirinkime ir grupės 
valdybos posėdžiuose net ke
liais atvejais, ir todėl veikalai 
pasirinkta įvairūs.
Kokius Veikalus Mokinamos?

Šiuom tarpu turime ant 
rankų liaudišką veikalą iš pra
eities Lietuvos kaimiečių gyve
nimo “Ant Bedugnės Krašto”, 
su kuriuo jau tuojau bus gali
ma pasirodyti ant scenos žmo
nių akyse.

Antras veikalėlis, viena
veiksmė drama, iš Sovietų Ru
sijos revoliucijos laikų, vardu 
“Partizanai.” Pasak mokytojo 
Valenčio — puikus kūrinėlis, 
turintis humoro, satyriškos 
dailės ir tragedijos. Jau šis 
veikalėlis senokai guli Meno 
Sąjungos Centro spintose, bet 
kažin kodėl jo niekas iki šiol 
nepaėmė vaidinimui?

Taipgi dabar žiūrima tre- 
* čias veikalas ar komedija, ku

ris neužilgo manoma imti 
darban. Turime ant rankų ke- 

į H® gerus veikalus ir komedi
jas, bet galutinai nenustatyta, 
kurį mokinsimės. Taipgi jau iš 
seniau yra sumokintas veika
las “Praeities šešėliai’ ir be to 
imama mokinimuisi tik scenos 
iš kai kurių kitų veikalų.
“Ant Bedugnės Krašto“—Per 

Tris Dienas

Lietuvių Liaudies Teatras 
smarkiai ruošiasi perstatymui 
gražaus veikalo “Ant Bedug
nės Krašto”—net per tris va
karus, tai yra 7, 10 ir 11 die
ną spalio, Ukrainų svetainėje, 
101 Grand St. Todėl Williams- 
burgo ir apylinkės lietuviai tu
rės puikią progą susipažinti su 
mūsų naujo teatro vaidylomis 
ir įvertinti jųjų triūsą ir pas
tangas.

Mes pasitikime, kad vietos 
lietuviai gerai supras reikalą 
kooperuoti su teatrininkais, 
skaitlingai atsilankant į šį 
trijų vakarų parengimą, nuo 
kurio pelnas bus pačio Liau
dies Teatro naudai.

Jaunuoliai ir Jaunuolės į 
Pageltą!

Mūsų teatro vaidylos prak
tikuojasi pastatymui net kelių 
veikalų, ir pažymėtina, kad 
kai kurie vaidylos net keliuo
se veikaluose ir gana ilgokas 
roles turi. Pavyzdžiui, jaunuo-

lė studentė, Aldona šortvie- 
taitė; jai sekasi ne tik vaidini
me, bet ji kartu ir daininin
kė. Taipgi ir keletas kitų drau
gų ir draugių pasivergę me
niniam darbe.

Na, o mes žinome, kad mū- 
[sų didmiestyj randasi dar ge- 
Įrokas būrys jaunimo, kurie 
turi gabumo ir palinkimo vai
dinime. Tai kodėl gi nestoti 
šiam visuomeniniam Liaudies 
Teatro darbe? Tuomet jūs 
palengvintumėte tiems, kurie 
dirba perdaug, ir tuom pačiu 
sykiu taptumėte lavintais vai
dylomis patys.
Repeticijos Nedėldienių Rytais

Mokytojas pranešė, kad 
jam aplinkybės neleidžia to
liau režisieriauti šiokiadienių 
vakarais, todėl su 20-ta diena 
rugsėjo mūsų vaidinimo repe
ticijos bus laikomos nedėldie
nių rytais, pradedant lygiai 
10-tą valandą. Tai. čia bus dar 
viena proga tiems, kurie pa
geidavo būti vaidylomis, bet 
negalėdavo dalyvauti todėl, 
kad mes laikydavome repeti
cijas šiokiadienių vakarais, 
kuomet daugelis turi dirbti 
arba lanko mokyklas. (Sekan
tį šeštadienį ir sekmadienį vai
dylos yra nusitarę turėti 
draugišką išvažiavimą net į 
Conn, valst. ant ūkės, todėl 
šį sekmadienį, nei kitais va
karais pamokų neturėsime).

Todėl grupės vardu kviečiu 
draugus ir drauges, kurie yra 
anksčiau kviesti arba ir ne
kviesti, turinti pažintį ar netu
rinti su mūsų grupės nariais, 
užeikite laike mūsų pamokų į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubą minėtą nedėldienio ry
tą ir tapkite Lietuvių Liaudies 
Teatro nariais.

Turime Užkvietimų

Mes jau turime užkvietimą 
sulošti veikalėlį “Partizanai,” 
29 d. lapkričio (November), 
Labor Lyceum svetainėje 
Brooklyno ir Apylinkės Orga
nizacijų Sąryšiui. Grupės val
dybos posėdyj užkvietimas 
priimtas ir nutarta sulošti.

Taipgi klausia ir kitų orga
nizacijų vadovaujanti žmonės, 
ar mes galėtume jiems sulošti 
šį ar kitą veikalą.

Taip, mes jau beveik susi- 
mokinę “Ant Bedugnės Kraš
to” ; taipgi ir kelis kitus veika
lus ir tuojaus galėtumėme su
lošti ne tik Brooklyne, bet ir 
kituose miestuose. Beje, kai 
pas kuriuos žmones yra mintis, 
kad mums mokinantis su pro
fesionaliu mokytojum ir tu
rint įvairių išlaidų, organiza
cijoms bus neįmanoma kviesti 
mūsų grupę.

Todėl šiuomi pranešama, 
kad mūsų grupė yra nutarusi 
broliškoms draugijoms sulošti 
kaip vietoje, taip ir kituose 
miestuose, tik apmokant lošė
jams kelionės išlaidas ir už 
kostiumų pasamdymą.

Del to organizacijos neturė
tų baimintis užkviesti grupę 
su vaidinimais.
Apie Mūsų Grupes Fihansus

Tiesa, mūsų teatro iždas li
ko išsemtas iki pat dugno, 
kuomet nieko parduoti neturi
me, o tik pirkti. . . Bet įneš 
manome, kad mūsų broliškos 
organizacijos paseks ALDLD 
Antrą Apskritį, kurio valdyba, 
mums atsikreipus, sutiko pa
aukauti ar paskolinti dešim
tinę, kol mes pradėsime per
statinėti veikalus.

Mes manome, kad taip pa
sielgs ir kitos turtingesnės or
ganizacijos, kuomet mes at
sikreipsime į jas šiuo reikalu.

“Dvaro Bernas“
Centralbrooklynietis J. Juš

ka šiuo tarpu taipgi režisie- 
riauja vienam veikalėliui, ku
rio jis pats yra ir autorius. 
Apie jo veikalėlio gerumą ar 
prastumą nesiimu jokio spren
dimo, tą palieku atlikti stebė
tojams, kuomet minimas vei
kalėlis — “Dvaro Bernas” — 
bus netolimoj ateityje persta
tomas. Beje, į šio veikalėlio 
perstatytojus įeina gabių vai- 
dylų, kurie tuom pačiu kartu 
praktikuojasi ir po artisto J. 
Valenčio vadovyste.

Lietuvių Liaudies Teatro 
sekretorius, 
P. Baranauskas.

mą sunkiai susirgo plaučių už
degimu. Iš tos ligos pasveiko 
paprastu namų gydymu, ta
čiau paskiau išsivystė inkstų 
liga, kuri pastaruoju laiku jį 
paguldė lovon, iš kur pakilti 
nebepavyko.

Paliko nuliūdime žmoną 
(po tėvais švedaitė), sūnų Jo
ną Jr., lietuvių Thru Ember 
Coal Co. dalininką-- dvi duk
teris, Oną ir Adelę, abi pa
augusias ir baigusias augštes- 
nę mokyklą ir knygvedystės 
kursus, taipgi brolį Andrių 
Lietuvoj.

Rep.

ta . graži, o rengėjai ruošiasi 
pasitikti svečius su skaniais 
valgiais ir gėrimais. Kviečiami 
nariai ir ne nariai su mumis 
kartu pasilinksminti ir sykiu 
padėti mums mūsų darbuose 
visuomenės labui.

Aldietis.

Bazaro Pradžia Trečiadienį

Aido Choro Vakaras Darbininkų Kovų Lauke
Aido Choras rengia pasi

linksminimo vakarą Brookly
no ir apylinkės lietuviams. 
Jisai įvyks subatoj, rugsėjo 
19 d., 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
salėj.

Parengimas bus nepapras
tas—liaudies vakaras. Didžiu
ma vakaro bus pašvęsta šo
kimui lietuviškų liaudies šo
kių. Rengimo komisija taipgi: 
planuoja turėt liaudiškų dainų I 
ir šokių programą. Tikimės, 
kad kaip suaugusieji, taip ir 
jauni bus pilnai patenkinti ir 
linksmai laiką praleis.

Kad padarius tą vakarą 
dar liaudiškesniu, prašome 
draugų ateiti į parengimą dė
vint lietuviškus drabužius.

Muziką šokiams suteiks žy
mi W. Norris orkestrą, o įžan
ga tik 25c.

šiuo laiku choro finansai 
veik išsisėmę, tad choras ren
gia šį pasilinksminimo vakarą 
sukėlimui kiek pinigų, nes pa
statymas “Kavos Kantatos” 
scenoj daug lėšuos. Atsižvel
giant į tai, kad Aido Choras 
visada patarnauja įvairių vie
tinių draugijų parengimams 
išpildymu programos, tai 
Brooklyno lietuviai turėtų pa
remti šį choro parengimą.

Beje, tą patį vakarą bus 
atiduota $10 vertės dovana— 
elektrikinis kavos virimui in
das.

H. K.

Jonas Klasčius Buvo iš 
Ankstybųjų Ateivių

Velionis Jonas Klasčius, ku
ris mirė naktį iš 7-tos į 8-tą 
rugsėjo, buvo gana plačiai ži
nomas brooklyniečiams ir apy
linkės lietuviams kaipo vienas 
iš ankstybųjų. Amerikos lietu
vių, taipgi kaipo prasisiekęs 
verslininkas, palaikąs ryšius 
su lietuvių visuomenišku gyve
nimu.

Amerikon jisai atvykęs 33 
metai atgal, iš Ainorių kaimo, 
Merkinės parapijos, Nemunai
čio valsčiaus. Daugiausia pa
linkimo jis turėjo užsiimti ko
kiu nors verslu ir per eilę me
tų laikė gėrimų užeigą, pas
kiau valgomų daiktų krautu
vę, vėliau užsiėmė nejudomos 
nuosavybės prekyba (real 
estate). Prie pastarosios, sa
koma, jam geriausia pavykę. 
Pastaruoju laiku jo vyriausiu 
užsiėmimu buvo vietos gyven
tojams gerai žinomo Klashus 
Clinton Parko ir svetainės ve
dimas, kur taip pat yra ir 
nuolat palaikoma užeiga. Fi
nansiškai buvo gerokai prasi
siekęs, nes apart parko-svetai- 
nės, kurie nemažai apkainuo- 
jami, velionis palikęs porą ki
tų namų.

Visuomeniškame gyvenime 
jisai nebuvo dideliu veikėju, 
bet visuomet su juomi palaikė 
ryšius. Laikėsi katalikiškai 
tautiško nusistatymo. Buvo 
Karalienės Angelų parapijos 
nariu ir “Vienybės” šėrininku, 
taipgi direktorių.

Velionis buvo dar stiprus ir 
apsukrus žmogus iki priešpas
kutinių laikų. Tik pereitą žie-

Gręsia Trokų Draiverių ‘ 
Streikas

New Yorke gręsia 15,000 
trokų draiverių streikas, nes 
trokų savininkai atmetė uni
jos antrą bandymą susitaikyti 
su bosais darbo sąlygų klausi
mais. Unija reikalauja 44 vai. 
darbo savaitės.

Kaklaraiščių Darbininkų 
Laimėjimas

Men’s Neckwear Manufac-' 
turers’ Association sutiko at- 
naujint seną kontraktą su Am- 
algameitų Unijos Lokalais 250 
ir 253. Tuomi išvengta gene- 
ralio streiko toj industrijoj.

Paleido Tris Ohrbach’s 
Pikietus

Pereitą antradienį tapo su
areštuota 11 Ohrbach’s krau
tuvės pikietų. Teisėjas tris iš 
jų paleido, o devynis sulaikė 
po $5 kaucija.
Jauna Unija Laimėjo Streiką

Dviejų mėnesių senumo Me
tropolitan Street Lighting Em
ployees Unija išsikovojo su
mažinimą darbo valandų ir al
gų pakėlimą. Toj unijoj pri
klauso darbininkai, kurie pri
žiūri miesto gatvių šviesas.

Ir Pardavinėtojai Prieš 
“Kick Back”

Imant pavyzdį iš maliorių 
streiko prieš “kick back”—a- 
tidavimą dalį algos boseliams 
—maisto krautuvių pardavi
nėtojai irgi planuoja streiką 
prieš tą praktiką.

4.

Lankėsi “Laisvėje” 
Tolimas Svečias *

“Laisvės” įstaigą aplankė 
jaunuolis Edward V. Rosevi- 
čius iš Los Angeles, Cal. Tai 
tas pats Rosevičius, kuris at
stovavo Amerikos tolimų va
karų lietuvius LDS Seime ir 
gražiai pirmininkavo to seimo 
Jaunimo Konferencijoj. Po 
Seimo, jisai aplankė keletą 
žymesnių Massachusetts lietu
vių kolonijų ir tėmijo lietuvių 
jaunimo veikimą.

Pabuvojęs Brooklyne, susi
pažinęs su didmiesčiu, pasi
matęs su mūsų jaunais ir su
augusiais veikėjais, taipgi su 
tėvų jaunų dienų draugais, 
Edwardas ketina grįžti Kali- 
fornijon ir ten darbuotis lietu
vių jaunime.

Rep.

Aldiečiy Smagi Pramoga 
Forest Parke

ALDLD 1-ma kuopa turės 
draugišką išvažiavimą šį sek
madienį, Forest Parko giraitė
je, Grounds No. 2. Privažiuo
jama Jamaica linija; išlipt 
Forest Parkway stotyje.

Kadangi tai jau bus bene 
paskutinis atvirame ore paž- 
monys, tad ne tik rengėjai, 
bet ir visi brooklyniečiai kal
ba, kad reiktų viską kitą ati
dėti į šalį ir dalyvauti. Ir ne- 
apsigaus taip padarę, nes vie-

Didysis 5 dienų bazaras 
prasidės 16-tą šio mėnesio, 
baigsis 20-tą. Bazare bus gau
nami visokiausi daiktai, ku
riais darbo unijos, masinės 
organizacijos ir pačios Komu
nistų Partijos kuopos ir sekci
jos pripildys 5-kis didžiulio 
namo augštus, kad jais sukelti 
finansų K. P. Rinkimų Iždan. 
Unijistai jau kelintas mėnuo 
gamina šapose daiktus baza- 
rui, tad jie bus gaunami baza
re prieinamomis kainomis.

Kas vakarą skirtingos tau
tos ir organizacijos pildys 
programą. Ant vietos veiks
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

gražinimo įstaiga, restauranas, 
baras, teatras, judžiai, pa
veikslų darymo studija, kurių 
visų įplaukos eis virš minėtam 
tikslui. Įžanga kitais vakarais . 
25c., šeštadienį 45c. Visiem 5 
vakaram tikietas 85c. Po pie
tų iki 5 vai. vakaro įžanga 
veltui. Vieta: St. Nicholas Pa
lace, 69 W. 66th St., N. Y.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jonas Klasčius, 62 metų, 
56-39 57th Ave., Maspeth, N. 
Y., mirė rugsėjo 8 d. Laidos 
rugsėjo 12 d., šv. Jono kapi
nėse.

John Konickie (Kunickis), 
46 metų, 68> Rockaway Ave., 
mirė rugsėjo* 9 d. Laidos rug
sėjo 12 d., Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. rengia linksmą iš
važiavimą nedėlioj Į Forest Parką, 
13 d. rugsėjo. Kviečiam visus na
rius ir pašalinius dalyvaut. Nesigai
lėsite, nes visus žada gaspadinės pa
vaišinti su skaniais valgiais ir šal
tais gėrimais. Mūsų vieta yra No. 3 
grounds.

Rengėjai.
(213-214)

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, 14 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare, 269 Front St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekretore.
(214-215)

REIKALĄ VIMAI
REIKALINGA darbininkų atrinkimui 

vilnonių skudurų. Atsišaukite: Am
erican Wool Stock Corp., 10 Grand 
Street, New York City.

(214-216)

PARDAVIMAI
PARDUODAME Bar and Grill biznį.

Visi vėliausios mados įtaisymai, 
parduodame su visais rakandais, ir 
“rease” ant trijų metų. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite sekamai:— 454—6th Avė., 
kampas 10th St., Brooklyn, N. Y.

(214-220)
PARDUODAME karčiamą su restau

racija. yra 14 fornišiuotų kamba
rių, visi išrandavoti, vieta randasi 
ant bizniavo kampo. Mes esam išlai
kę šį biznį toje vietoje per 13 metų. 
Dabar norime parduoti. Viskas įtai
syta sulyg vėliausios mados. Pardub- 
sime nebrangiai. Nusipirkę darysite 
gerą pragyvenimą. Turiu parduot 
greit. Vieta yra su pilnais laisniais. 
Antrašas: 498 Ferry St., Newark, 
N. J. Tel.: Mitchell 2-9356.

(210-216)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai. Viskas naujai ištaisyta ir nau
jai išfornišiuoti. Užlaiko lietuviai. 
Kambariai porom arba pavieniam; 
garu apšildomi; kaina labai prieina
ma. Labai patogioje vietoje, arti 
prie- subway ir eleveiterių, arti res
tauracijų. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
202 So. 9th St., ’ Brooklyn, N. Y.

(208-214)

I

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Iš’.alžamuoja ir laidoja numini- ' 
sius ant visokių kapinių; par- į 
samdo automobilius ir karietas Ė 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue j. 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

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

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




