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Matote, kaip Galima. 
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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išiaimėsit 
Pasaulį!

Lietuvių Komunistų Suvažia
vimas nusitarė padidinti parti- 
jiečių eiles. Suvažiavimo daly
viai pasižadėjo darbuotis. Bet 
ar tie draugai neužmiršo savo 
pareigų? Geriausi tarimai nuei
na niekais, jeigu jie pasilieka 
ant popieros.

Tik vinas draugas J. K. iš 
Haverhill praneša linksmą žinią. 
Jis dalyvavo suvažiavime ir jo 
tarimus bolševikiškai suprato. 
Jis rašo, kad jau pavykę Komu
nistų Partijon įtraukti tris lie
tuvius. Tai bus nauji nariai.

Na, o jeigu visi suvažiavimo 
dalyviai šitaip pasidarbuotų?

“Laisvė” išleis savo seno, 
nuoširdaus bendradarbio ir poe
to Jasilionio eilių rinkinį. Tai 
bus didžiulė 250 pusi, knyga. 
Nereikia aiškinti, kad šis vei
kalas bus pažiba mūsų proleta
rinėje poezijoje.

Knygai renkamos prenumera
tos. Kaina tiktai 50 centų. 
Nuo savęs noriu karštai para
ginti “Laisvės” skaitytojus drg. 
Jasilionio eilių rinkinį užsipre
numeruoti. Jeigu neklystu, tai 
išanksto u ž s i prenumeravusių 
vardai bus knygoje atžymėti.

Prenumeratas tuojaus siųski
te “Laisvės” administracijai. /

Drg. VenckeviČius iš Cam
bridge, Mass., prisiuntė iš “Bos
ton Traveler” iškarpą. Joje ran
dame įspūdžius tūlo Joseph Lin- 
chitzo, nesenai apsilankiusio Eu
ropoje. To žmogaus pažiūros 
mums nežinomos. Rūstų vaizdą 
jis piešia apie Europos kapita
listines šalis. Bet jis buvo už
sukęs ir Sovietų Sąjungom Ir 
sako jis:

“Kuomet aš apleidžiau Lenki
ją, tai traukiniu važiavau per 
rubežių į Rusiją. Pervažiavus 
rubežių, nespėjus pavažiuoti tu
ziną kilometrų, viskas persikei
tė. žmonės smagūs ir užsiėmę, 
miestų gatvės triukšmingos tro- 
kais ir bejudančiomis miniomis. 
Viskas žengia pirmyn. Apie tai 
nepadarys klaidos žmogus, kaip 
aš pats, čionai važinėdamas.”

Iš seno į naują pasaulį! Se
nam pasaulyje (Lenkijoj* ir ki
tur) vargas ir nusiminimas, o 
naujam pasaulyje (Sovietų Są
jungoje) smagumas ir gyvu
mas!

Binghamtono draugėms mote
rims reikia atiduoti didelis kre
ditas. Jos ten visam revoliuci
niam judėjimui vadovauja. Ko
munistų Partijoj yra daugiau 
lietuvių moterų, negu lietuvių 
vyrų.

Ir tos mūsų geros draugės ne
snaudžia. Štai dabar jos, susi- 
spietusios į Literatūros Draugi
jos moterų skyrių, išleido anglų 
kalba lapelį prieš maisto bran
gumą. Tą lapelį jos gerai pa
skleis ir sužadins Binghamtono 
šeimininkes į kovą prieš pieno 
ir abelnai maisto pabrangimą. 
Jos savo lapelyje taip pat sako, 
kad jeigu farmeriai išeitų į' 
streiką, tai Binghamtono mote-į 
rys turėtų juos paremti, streiką 
metu nepirkdamos pieno.

Ką- nuveikia Binghamtono 
draugės moterys, tą galėtų pa
daryti draugės kitų miestų. De
ja, jos pusėtinai kietai miega ir 
saldžiai sapnuoja, kaip ir jų 
vyrai—ne visur, žinoma, bet la
bai daugelyje vietų.

Ar vis; žinote, kad su spalių 
1 diena prasidės dienraščio 
“Laisvės” vajus? Dienraščio 
administracija ir direktoriai su
ka savo galvas apie tai, kaip ir 
kuomi apdovanoti vajininkus ir 
visus, kurie jieškos naujų skai
tytojų. Gi redakcija planuoja 
padaryti įvairesniu “Laisvės” 
turinį, idant nauji skaitytojai ją 
iškart pamylėtų.

O ką gi galvojate jūs, drau
gai skaitytojai?
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PADEKIM PLIENO DARBININKAMS ORGANIZUOTIS
Harvardan Suvažiavo 502 

Universitetų Atstovai
CAMBRIDGE, Mass. — 

Į Harvardo Universiteto 
300 metų sukakties minėji
mą suvažiavo 544 atstovai 
nuo 502 universitetų iš de
šimčių šalių. Yra ir Lietu
vos Universiteto atstovas.

Amerika Pripažinsianti 
Italijai Ethiopiją ir 
Japonijai Mandiukuo

—WASHINGTON. — Jung- 
tinęs Valstijos pripažins 
Japonijai Manchukuo ir 
Italijai Ethiopiją, jeigu ki
tos šalys tatai pripažins. 
Tokią išvadą padarė įvairių 
valstybių diplomatai Wash
ingtone iš Amerikos užsieni
niu reikalu ministerio Hull 
kalbos, pasakytos Gero Kai
myno Sąjungoj New Yorke, 
rugs. 16 d. Čia Hull, be kit
ko, pareiškė, kad Kelloggo 
nekariavimo sutartis nega
lėjo sustabdyt grobimo 
karų ir, matomai, negalės.

Respublikiečiai Supliekė 
Fašistus 3-se Frontuose

MADRID, rugs. 17. — 
Smarkiais antpuoliais Ispa
nijos respublikos gynėjai 
pralaužė fašistų frontus Sa
ragossa, Cordoba ir Santa 
Olalla srityse. Fašistai su
mišime bėgo atgal.

Fašistų komandierius ge
nerolas Molą skubotai siun
čia stambią dalį savo karių 
iš San Sebastiano apygar
dos gelbėti saviškius Sara- 
Jgossos fronte.

Geriausias Pasportąs Madri
de Būk Esą “Overolsės”
L O N D ON. — Ispanijos 

rasistai per , United Press 
{skleidžia girdus apie taria
mą liaudies frontiečių “bar- 
narizma” Madride. Sako, 
būk kiekvienam švariau ap
sirengusiam žmogui ten 
gręsiąs pavojus. Todėl be
veik visi miesto gyventojai 
dėvį tik “overolses.” Pasa
koja, kad juo tu būsi purvi
nesnis, tai, girdi, tave lai
kys geresniu ir ištikimesnių 
respublikai.

Liaudies Fronto priešai 
eluoja, būk beveik be teis- 
o respublikiečiai veda už 

miesto ir sušaudą bent kiek 
nužiūrimus žmones.

Tomis pasakomis skerdi
kai fašistai bando savo elge
sį primest respublikiečiams.

Havana, Kuba. — Fašis- 
tuojanti valdžia suėmė pora 
inteligentų ir keturis darbi
ninkus, įtariamus narius 
slaptos “raudonųjų plienke- 
purių” organizacijos.

FAŠISTŲ UŽDAS ALCAZAR GALĖTŲ BŪTI
IŠSPROGDINTAS; BET RESPUBLIKIECIA1 

GAILISI JAME ESANČIU MOTERŲ, VAIKŲ
TOLEDO, Ispanija.—Res

publikos milicininkai, kaip 
pranešama, prakasė du tu
neliu po fašistų tvirtove Al- 
cazaru. Abudu tuneliai yra 
po 100 mastų ilgio. Į juos 
pridėta tonai TNT, nitro- 
glycerino ir dinamito. Spro
gimai yra vielomis sujungti 
su elektros batarejomis. Pa
spaudus tam tikrą rankeną, 
galima būtų padegti sprogi
mus ir oran išnešt svarbiau
sias dalis tvirtovės sienų. O 
tos mūro sienos turi apie 10

Apsiginklavę Darbininkai Sudaro Tikrąją 
Galią Ispanijoj, Sako Walter Duranty
TOULON, Franc. — Fa

šistų sukilimą keturiuose di
džiuosiuose Ispanijos mies
tuose: Madride, Barcelonoj, 
Valencijoj ir Malagoj nuslo- 
oino ne valdžios kariuomenė 
ir ne vadinama pilietinė 
gvardija, bet ginkluoti dar
bininkai,—rašo New Yorko 
Times korespondentas Wal
ter Duranty, kuris aplankė 
įvairius karo frontus tarp 
Ispanijos respublikos gynė
jų ir fašistų. Vienur darbi
ninkams davė ginklus val
džia, o kitur jie patys be 
leidimo ginklus pasiėmė, ne 
tik šiuose keturiuose did
miesčiuose. bet ir kitur, ir 
patys metėsi ant fašistų. 
Tuo būdu, turėdami ginklus,

SSRS Moterys Siunčia 
Maistą Ispanėms

MASKVA. — (Vokietijos 
ir Italijos) “Fašistai siunčia 
Ispanijos fašistams bombas, 
kulkas ir nuodingas dujas,” 
rašo “Pravda”, Sovietų Ko
munistų Partijos organas, 
“o mūsų moterys siunčia 
duoną ir kitokį maistą, šelp- 
damos savo drauges Ispani
joj-”

Visoj Sovietų Sąjungoj 
įvyko masiniai mitingai, ku
riuose buvo renkamos au
kos maistui Ispanijos mote
rim ir vaikam.

Žuvų Pardavinėtoja Turi 
Puikiausią Balsą Amerikoj
STROUGSBOURG, Pa.— 

Mary Witte’iene, žuvų ir 
daržovių vietinė pardavinė
toja, turi puikiausią sopra
no balsą visoj Amerikoj, — 
sako operų žinovas Giacomo 
Bourg. Jis ją išgirdo dai
nuojant markete, įpuolė į 
entuziazmą del jos balso ir 
ią prikalbino važiuot į New 
Yorką pasimokint muzikos 
ir operos veikalų. Jis tvirti
na, kad jai būsianti užtik- 

irinta vieta operoj.

pėdų storio. į •
Nors liaudies milicininkai 

tatai galėtų bile minutę pa
daryti, bet jie dar nesprog
dina Alcazaro; nenori, kad 
žūtų apie 600 ten esamų 
moterų ir vaikų, kurių fa
šistai neišleidžia išsigelbėti.

Jau du mėnesiai, kaip res
publikiečiai laiko apgulę šią 
tvirtove, kur yra jsidrūtinę 
1,700 fašistu. Paskutiniu 
laiku respublikiečiai nuolat 
bombarduoja Alcazarą ka- 
nuolėmis.

sako Duranty, darbininkai 
ir jų unijos dabar turi tokią 
galią ne tik kovoj prieš fa
šistus, bet ir pačioj Ispani
jos valdžioj. Anot jo, dabar
tiniu laiku Ispanijoj darbo 
unijos viešpatauja net pa
čiai valdžiai.

Duranty stebisi, kad Bar
celonoj, kur vyrauja anar
chistai, tačiaus, vyriausybės 
propagandos skyriuje prieš 
fašistus pirmauja komunis
tai. Bet ką tas pasako? Vie
na, jog komunistai geriau
siai moka atsiliept į žmo
nes, o antra, kad darbinin
kai laikosi vienybės ir pave
da savo draugams tokias 
pareigas, kokias jie tinka
miausiai gali atlikti.

Audroj Žuvo Laivas su 
33 Franc. Tyrinėtojais

REYKJAVIK, Islandija. 
—Smarki audra sudaužė 
francūzų tyrinėtojų laivą 
“Pourqoi-Pas”, 449 tonų. 
Žuvo garsus mokslininkas 
Dr. J. B. Charcot, tyrinėto
jas amžinos žiemos kraštų, 
ir 32 kiti įgulos nariai. 
Charcot buvo 69 metų am
žiaus.

Ispanijos Milicininkai Nusky
nė Kelis Fašistų Lėktuvus

Santa Olalloj
United Press praneša, 

kad Ispanijos respublikie
čiai šūviais iš kanuolių rug
sėjo 16 d. numušė žemyn 
dar kelis fašistų lėktuvus 
ties Santa Olalla, Talaveros 
fronte.

Fašistai giriasi, būk to 
nežiūrint jie atmušę respu- 
blikiečius iki Maquedos, tik 
už 46 mylių nuo Madrido.

Geneva.—Pranešama, kad 
Austrijos klero-fašistų val
džia ruošiasi sutraukyti ry
šius su Tautų Lyga. Tame 
Austrija klausanti Mussoli- 
nio.

(3

Respublikiečiu Bomba Vos 
Nekliudė Fašistų Generolo

HENDAYE, Franc. — Is- 
panijos respublikos lėktuvai 
rugs. 16 d. bombardavo fa
šistus San Sebastiane. Vie
na bomba sprogo prie pat 
gubernatoriaus p a 1 ociaus, 
kur fašistų generolas Molą 
tarėsi su savo ofiiceriais.

Bosai Atmeta 80,000 
Francuos Streikuojan
čiu Audėją Reikalavimą

PARYŽIUS. — Atstovai 
80,000 streikuojančių audė
jų derybose su fabrikantais, 
tarpininkaujant Fra nei jos 
ministeriui pirmininkui L. 
Blumui, sutiko grįžti dar
ban, jeigu bus jiem pridėta 
10 nuošimčių algos. Fabri
kantai atmetė reikalavimą. 
Audyklų savininkai šaukia 
valdžią “sutvarkyt” darbi
ninkus, kurie, girdi, pasida
rė nepaklusnūs ir savaip el
giasi dirbtuvėse.

Įvairios žinios
Madrid, rugs. 17. — Pra

dėjo lavintis dar 10,000 sa
vanorių karui prieš fašistus 
Talaveros fronte.

London. — Manoma, kad 
Meksikos laivas jau atvežė 
Ispanijos r e s publikiečiams 
5,000,000 kulkų ir didelį 
skaičių šautuvų ir kulkas- 
vaidžių kovai prieš fašistus.

Salinas, California, rugs. 
17. — šerifas C. Abbott per 
prievartą šaukia visus vy
rus piliečius nuo 18 iki 45 
amžiaus imti ginklus ir eit 
kovon prieš streikuojančius 
salotų daržų darbininkus.

Tampa, Fla., rugs. 17. — 
K o m u n i stų kandidatas į 
prezidentus Earl Browder 
patraukė teisman šio mies
to valdžią, “Tampa Tribu
ne,” baptistų bažnyčią ir 
porą fašistinių organizaci
jų už suardymą jo prakalbų 
susirinkimo pereitą sekma
dienį. Nors svetainė buvo 
pasamdyta, bet jam neleido 
i on įeiti. Drg. Browder rei
kalauja $100,000 atlygini
mo.

LONDON. — Pranešama, 
kad vienas Norvegijos ta- 
vorinis laivas atvežė Ispa
nų Liaudies Frontui ginklų 
ir amunicijos.

Ispanų Fašistai Atima Viską 
Iš Kitų Partijų Žmonių
BURGOS, Ispanija.— Fa

šistai apšaukė socialistus, 
komunistus ir kitas kairią
sias partijas ‘kriminalistais’ 
ir įsakė, užgrobt visą nuo
savybę žmonių, kurie bent 
kiek pritarė vienai ar kitai 
tokiai partijai.

PITTSBURGHO IR APYLINKIŲ LIETUVIŲ 
DRAUGUOS, DALYVAUKIT KONFERENCIJOJ

PAREMT PLIENO DARBININKŲ UNIJĄ
ĮVAIRIŲ TAUTŲ BROLIš KŲ ORGANIZACIJŲ 
KONFERENCIJA ĮVYKSTA SPALIŲ 25 D. DALY
VAUJA AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ 

AMERIKOJ IR KT.
P ITT S BURGH, Pa. — 

Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komitetas šaukia 
lietuvių, slavų ir kitų tautų 
pašalpines, kultūrines ir vi
suomeniškas organizacijas į 
didžią konferenciją spalių 
25 d., sekmadienį, Slovenian 
svetainėj, 57,th ir Butler Sts.

Jau yra susidaręs tų or
ganizacijų veikiantysis ko
mitetas, kurin įeina drg. J. 
Gasiunas, B. K. Gebert, G. 
Witkovic ir kt.

Atsišaukimai į konferen
ciją yra išsiuntinėti penkio
likai šimtų organizacijų ir 
šimtams ateivių laikraš
čių. Konferencijoj, kaip jau 
dabar numatoma, dalyvaus 
bent 2,000 delegatų nuo pa- 
šalpinių, kultūrinių ir socia
lių organizacijų. Vyriausias 
kalbėtojas bus Marray, plie
no darbininkų organizavi
mo komiteto pirmininkas.

Į konferenciją šaukia ne 
tik Pittsburgho ir apygar
dos draugijas, bet ir iš visos 
Pennsylvanijos ir kitų vals
tijų, idant bendrai apsvars
čius ir suradus būdus, kaip

Anglą Mokslininkai Ne
randa, Kad Viena Tauta 
Būtą Gabesnė už Kitą

BALCKPOOL, Anglija.— 
Garsūs mokslininkai H. J. 
Fleure ir Sir Cyril Fox su
važiavime Anglų Mokslo 
Pažangos Draugijos pa
smerkė ir pašiepė Hitlerio 
pasaką, būk vokiečių tauta 
stovinti augščiausiai gabu
mais, padorumu ir kitomis 
geromis ypatybėmis. Sako, 
kad visi moksliniai tyrinėji
mai parodė, jog nėra tokio 
dalyko, kaip vienos tautos 
įgimta protinė . viršenybė 
ant kitos. Tyrinėjimai su
mušė ir tvirtinimus, būk 
europiečiai esą gabesni už 
geltonspalvius Azijos gy
ventojus.

Skirtumai gabumuose yra 
tarp įvairių žmonių toj pa
čioj tautoj, bet ne tarp išti
sų tautų. C. Fox, tačiaus, 
pabrėžė, kad ir šie skirtu
mai daugiausia pareina iš 
gyvenimo ir auklėjimo ap
linkybių.

Barcelona, rugs. 17. — Is
panijos respublikiečiai vieti
niuose fabrikuose pasibuda- 
voio dideli skaičių bombinių 
lėktuvų. Jie dabar Rekrutuo
ja smarkiausius užsieninius 
lakūnus tais lėktuvais bom- 
barduot fašistus.

geriausiai pagelbėti susior- 
ganizuot šimtams tūkstan
čių plieno darbininkų į in
dustrinę uniją.

Skaitoma, jog konferenci
joj dalyvaus delegatai nuo 
organizacijų, turinčių 800,- 

/000 narių. Jau užtikrinta 
atsiuntimas atstovų nuo 
A u g š čiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj, nuo 
Kroatų Broliškos Sąjungos, 
nuo Slovakų Tautinės Drau
gijos, Slovakų E vangeli,kų 
Unijos, nuo Serbų Tautinės 
Federacijos, nuo Slovėnų 
Katalikų Sąjungos, nuo Pie
tų Slavų Katalikų Unijos, 
nuo įvairių lenkų organiza
cijų ir k t.

Į konferenciją renkama 
po 5 delegatus nuo kiekvie
nos nacionalės organizaci
jos, po 3 nuo tokios organi
zacijos apskričio ir po 2 nuo 
vietinės kuopos bei draugi
jos.

Del daugiau informacijų 
kreipkitės į Secretary J. D. 
Butcovitch, Fraternal Or
ders Committee, Common
wealth Building, Room 209, 
Pittsburgh, Pa.

Portugalijoj Steigiama 
Fašistinė Piliečią Armi

ja Prieš Komunistus
LISBON. — Portugalijos 

fašistinis ministeris pirmi
ninkas Salazar patvarkė, 
kad organizuotųsi piliečių 
armiją kovai prieš komu
nistus ir jų mokslą. Ši pilie
tinė armija vadinsis Portu
galu Legionų. Į ją priims 
narinktinus, ištikimus fašis
tams vyrus nuo 18 iki 50 me
tų amžiaus.

Fašistinio legiono nariai 
turės bent penkias dienas 
per metus mokintis kariško 
muštro. Darbininku samdy
tojams įsakoma už tas die
nas apmokėt jiems algas. 
Portugalų Legionas bus tie
sioginėj žinyboj armijos ir 
laivyno ir bus laikomas pa- 
gelbine kariuomene. Legio
nieriai dėvės tam tikras 
uniformas.

Fašistai Sušaudė 36 Liaudies 
Karžygius Irane,

IRU N. Ispanija. — Fašis
tai atvedė į futbolo žaidimo 
areną suimtus 36 respubli- 
kiečius, baskus tautininkus 
ir visus juos sušaudė vienu 
pradėjimu.

Jie tapo nužudyti už tai, 
kad smarkiausiai gynė Irun 
miestą, kuomet fašistai 
briovesi į jįjį.
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Ką Jis Tuo Pasiekė?
Buržuazinė spauda plačiai rašo apie 

Vokietijos diktatoriaus Hitlerio kalbas, 
sakytas Nuremberge nazių suvažiavime. 
Rimtesnėji spauda pripažįsta, kad Hitle
rio dūkimas prieš Sovietų Sąjungą nepa
darė jam naujų draugų. Priešingai, sa
ko “New York Post,” “po tos kalbos (ku
rioj Hitleris pareiškė norįs Uralu ir Uk
rainos) tik begėdiška Hitlerio veidmainy
stė tegali nuduoti, kad Vokietija trokšta 
taikos.”

New York “Times” mano, kad tąja sa
vo kalba Hitleris norėjo nuraminti Vo
kietijos liaudį, kuriai stokuoja maisto ir 
gyvenimas labai sunkėja, nes maisto kai
nos kyla. Todėl jis pareiškė norįs Ura
lu ir Ukrainos; jei tuos dalykus jis tu
rėtų, tai Vokietijos žmonių gyvenimas 
palengvėtų.

Patsai vyriausias Hitlerio tikslas, ta
čiau, buvo ruošimas Vokietijos žmonių 
karui prieš Sovietų Sąjungą. Jis aiškiai 
sakyte sako Vokietijos žmonėms: Jei no
rite pasiekti geresnio gyvenimo, išeiti iš 
vargų, tai užkariaukite Sovietų žemę, 
turtingą, plačią žemę. Tuomet būsite so
tūs ir laimingi. Kitaip, Hitleris dabar 
jau daleidžia, jie laimingi nebūsią.

Komunistai jau senai skelbė, kad fa
šizmas reiškia karą, o su tuo jis reiškia 
naikinimą visko, ką žmonija- per ilgus 
metus išstatė. Šis to Vokietijos triukš
madario ir politiško bandito žygis turėtų 
atidaryti visiems taiką ir laisvę mylin
tiems žmonėms akis, jog fašizmas—žmo
nijos kultūrai pražūtis. Norint kovoti 
už laimingesnį gyvenimą, laisvesnį gyve
nimą, taikų gyvenimą, reikia kovoti prieš 
fašizmą.

Ačiuoja
Ispanijos kairiųjų socialistų dienraš

čio “Claridad” redaktorius, varde savo 
skaitytojų ir leidėjų, prisiuntė USA Ko
munistų Partijai ilgoką laišką. Jis dėka- 
voja mūsų Partijai už pasiuntimą Ispani
jon savo žmogaus, d. Schachnerio (“Dai
ly Workerio” korespondento), kuris daug 
padėjo Ispanijos kovotojams su fašizmu. 
Laiškas baigiamas:

“Pagaliau, mes norime pasinaudoti 
proga išreiškimui revoliucinių sveikini
mų USA Komunistų Partijai, ir pareiški
mui mūsų giliausių vilčių, del greito pa
siekimo organiškos vienybės, einant tik
ruoju leninišku keliu.”

Tas parodo, kad Ispanijos socialistuos 
(kairiuosiuos) yra didelis troškimas or
ganiškos vienybes su komunistais. Lar
go Caballero, šalies ministeris pirminin
kas, jau senai tą mintį nešė į savo parti
jos įtarius.

Gražus Pavyzdys
New York “Timeso” korespondentas 

Madride praneša (rugs. 15 d.) savo laik
raščiui :

“Sovietų laivas Neva yra laukiamas pri
būvant šiandien Ispanijos prieplaukon. Jis 
atveža 3,000 tonų maisto, kurį Sovietų Są
jungos moterys prisiunčia savo draugėms 
ispanėms.
Tai ištikrųjų nepaprastai gražus So- 

vietijos draugių moterų solidariškumo iš
reiškimas. Pagaliau tai didelė pagelba 
Ispanijos kovotojams.

Viso pasaulio laisvę, mylį žmonės rūpi
nasi teikimu pagelbos Ispanijos kovoto
jams. Bet daugiausiai juos parems 
SSSR darbo žmonės, kadangi jie turi 
daugiau galimybių tai padaryti — jie 
yra šalies valdytojais.

Drg. J. Šukys Apie Teroristą
JffiL - i: Pasmerkimą

Buvusis Amerikos lietuvių darb. veikė
jas, drg. J. Šukys, rašo “Raud. Artojuje” 

•f: (48 num.):
Ta galutinai suniekšėjusi, nupuolusi į pa

čias fašistinių niekšyščių padugnes, grupe 
bjaurybių, trockistų-zinovjeviečių, tų galva
žudžių šaika tapo sunaikinta. Taipųr reikė
jo. Tiktai tokio teismo sprendimo darbo 
masės ir pageidavo.

Tai ne Neutralumas, o Blokada
“Padėtis Ispanijoj patampa vienu mū

sų laikų didžiausių skandalų,” rašo bur
žuazinis New York “Post.”

Tai tikra tiesa. Franci j a, kurios de
mokratinei tvarkai grūmoja fašizmas, 
paskelbė neva neutralumą, kuriuo einant, 
nepraleidžiama Ispanijon jokis daiktelis. 
Vokietija ir Italija, kurios žodžiu prisi
dėjo prie neutralumo sutarties, darbais 
pašėlusiai remia kontr-revoliuciją. Siun
čia puikiausius orlaivius, amunicijos, 
ginklų ir visko, ko tik fašistams reikia.

Francija, kaipo drauginga šalis Ispani
jos respublikos, turi pilną moralę ir po
litinę teisę leisti respublikos valdžiai 
pirktis visų reikalingų daiktų. Bet ne! 
Blumo valdžia laikosi savo duotojo žo
džio, kai fašistinės šalys jo nesilaiko, bet 
remia banditus, remia fašizmą.

Franci jos komunistai labai teisingai 
pareiškė, kad tai, ką Blumo valdžia prak
tikuoja, reiškia ne neutralumą, o bloka
dą, blokadą prieš Ispanijos liaudį.

Skandinavijos šalys laikosi panašaus 
nusistatymo. Anglija—panašiai. Na, ir 
išrodo, kad fašistai, remiami svetimų 
valstybių, sudarys daug sunkumų Ispa
nijos respublikos valdžiai. Ištikrųjų, tai 
didžiausias tarptautinis skandalas!

“Šviesos” No. 3-cias
Jau išėjo iš spaudos ALDLD leidžiamo 

bertaininio žurnalo “Šviesos” No. 3-čias. 
Tai už liepos-rugpjūtį-rugsėjį laida. Tel
pa daug įdomių straipsnių. Z. Angarie- 
tis rašo “Apie Mūsų Patriotizmą”; A. 
Bimba—apie didįjį Amerikos kovotoją 
Patrick Henry; Nadyras—apie Amerikos 
Lietuvių Kongresą; J. Siurba—LDS; V. 
R.—“Pavlovas ir Karpinskis”; S. V.— 
“Grand Canyon—Geologų Rojus”; V. T. 
“—Naujoji Sovietų Konstitucija ir Be- 
klasinė Visuomenė.” Be to, telpa Kaš- 
kaičio, St. Jasilionio ir A. Liuniečio eilių; 
Marcei Eimės vaizdelis; Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus straipsnių sveikatos reikalais; 
telpa knygų apžvalga.

ALDLD nariai “Šviesą” gauna veltui. 
Ne nariai gali įsigyti .pavieniais nume
riais (nusipirkti), arba geriausiai bus, 
jei pataps ALDLD nariais.

Rochester, N. Y tais.
Susirinkime lietuvių daly

vavo labai mažai, nors susirin
Rugsėjo 10 d. komunistų ir 

•ociajistų bendras komitetas 
turėjo surengęs prakalbas 
•piė Ispanijos liaudies kovas. 
ICftlbėjo vietiniai socialistai ir 
įomunistai. Aukos buvo ren- 
Itaaaos parėmimui liaudies

Surinkta $39 su cen

kimas buvo plačiai garsina
mas.

Rugsėjo 12 d. lietuvių ko
munistų rėmėjų grupe laikė 
naktinį pik ūką ant Morkevi- 
čiaus farmca. Diena buvo lie
tinga ir ve karas debesiuotas, 
tAi ir rezultatai išėjo prasti.

Niekšams, galvažudžiams, mūsų brangaus 
draugo Kirovo užmušikams, kėsinantiems 
ant mūsų darbininkų valstybės vadų gyvas
ties, kėsinantiems ant mūsų šalies ir viso 
pasaulio darbininkų vado, mokytojo draugo 
Stalino gyvasties, kitokio sprendimo ir nega
lėjo būti.

Mūsų šalies ūkis teisingai, planingai yra 
vedamas, šalis ekonominiai sparčiai kyla, 
šalis svarsto demokratiškiausios pasaulyje 
Staliniškos Konstitucijos projektą. Mūsų 
šalies gyventojų gerbūvis milžiniškais šuo
liais kasdieną eina pirmyn. Liaudies apšvie- 
ta, mokslas, dailė ir visa Sovietų šalies kul
tūra auga. Kovoje už pasaulinę taiką mūsų 
valstybė lošia žymiausią rolę.

Ir tie niekšai, trockistai-zinovjeviečiai 
drįsta pulti mūsų šalies vadus! Kur jie nors 
šešėlį pasiteisinimo galėtų surasti savo niek
šiškiems užsimojimams. Tokiuos pasiutusius 
gaivalus būtinai reikėjo sunaikinti. Proleta
rinio teismo sprendimas labai teisingas.

Ką veikia Rochesteryje lie
tuvių bendras frontas? Dirba 
ir stropiai dirba. Pirmiausia, 
tai, kad padaryti reikalingo 
kapitalo platesniam veikimui, 
yrą rengiama vakarienė su 
pasilinksminimu. Vakarienė 
įvyks rugsėjo 26 d. Tikietai 
skleidžiami gana plačiai ir ti
kimasi daug publikos.

M. D.
4...

Svarbios Žinios 
Iš Lietuvos

(Nuo Musų Specialio Kor.) 
Kariuomenės teismas 1-IX 

už komunistinę veiklą nu
baudė- šiaulietį darbininką 
Izraelį Šochotą—6 mt. kalė
jimo ir taip pat šiaulietį M. 
Strominą—jie, esą, priklau
sę Komunistų Partijai ir 
platinę jos literatūrą.

Nesenai spauda minėjo, 
kad kažin kur apie Telšius 
ar Kuršėnus esąs suimtas 
Kučinskas. Tas Kučinskas 
buvo iškeistas į SSRS už 
kunigus. Kiek teko jį ma
tyti kalėjime, jis labai ener
gingas vyras. Fašistų spau
da rašo, kad jį tremsią per 
sieną.

___________ 4

Apie rugsėjo 1 d. Kauno 
gelžkelio stoty buvo suimtas 
Vilijampolės gyventojas Be-! 
relis Lichtas, jis vežęs di
džiulį ryšulį komunistinės 
litera tūros į provinciją. 
Lichtui gręsia teismas.

Fašistų Akademinė 
Kronika:

Seniau rudenį stojamųjų 
prašymų universitetan bū
davo paduodama 2000 ir net 
daugiau kasmet.

Šiemet patys fašistai pri
pažįsta, kad tepaduota tik
tai 150.

Išvedžioję patys fašistai 
įvairias priežastis, vis tik 
turi pripažinti: “Galiausiai 
del krizės laikų paskutiniu 
metu abiturientų skaičius 
yra sumažėjęs.” (“D. C.” 
1044 Nr.)J

Ponai fašistai, krizės juk 
Lietuvoj nėra!

Rugsėjo 1 d. Kauno uni
versitete prasidėjo mokslo 
semestras, universiteto va
dovybė stojo į savo parei
gas, bet rado naujai fašis
tų pakeistą universiteto 
statutą.

Fašistai į naują statutą 
įrašė, kad universiteto se
kretorius gali būti renka
mas du kartu, bet jei abu 
kartu švietimo ministerija 
jo nepatvirtintų — sekreto
rių skirs pats Smetona.

Taip pat ir dekanus du 
kart nepatvirtinus, gales 
skirti jau PATI ŠVIETIMO 
MINISTERIJA.

Paskutiniom dienom Kau
ne kyla maisto produktų 
kainos: dešros 1 klgr. nuo 
1.20c. pakilo ligi 1.40c. Ky
la ir kt. produktai. Darbi
ninkų būvis sunkėja, jie 
rengiasi kovai 'už didesnius 
uždarbius.

Darbo rūmai bijodami 
darbininkų kovos šiomis 
dienomis prašo kainų tvar
kytoją numušti produktų 
kainas “jei būsią galima.” 
3-IX. Kaunas.

Kaunan Atšlubuoja Fašistų 
“Seimas”

Kaunan atvyko (sugrįžo) 
lenkų fašistų laikraščio 
“Gazeta Polska” korespon
dentas dr. Tadas Katel- 
bachas.

Išviso lenkų žurnalistų 
uždavinys Lietuvoje ruošti 
dirvą Lietuvos - Lenkijos 
atviriems d i p I omatiniams 
santykiams. Dabar sugrįžo 

rymą ir sesiją.
Atatinkami fašistų orga

nai dar nespėjus nė seimui 
susirinkti jau žino, ką “sei
mas” sumanys. Pirmiausia:

Nebūsiu jokių amnestijų. 
Kaikurie lengvatikiai tikę- 

ži- 
tik

jos ir laukė bent dalinos 
amnestijos, nes kalėjimuose 
politiniai kaliniai tilpte ne
betelpa. Šio ryto fašistų 
spauda duoda geriausią ir 
tvirtą atsakymą: “jokios 
amnestijos šiemet, nei sei
mo susirinkimo, nei gruo
džio 17 d. sukaktuvių pro
ga, nebus.

Dabar tik daug kalinių 
rašą malonės prašymus: 
kriminaliniai n u sikaltėliai, 
kaikurie Suvalkijos valstie
čiai, degtindariai ir smul
kūs vagiliai. Nė fašistų 
spauda nedrįsta meluoti, 
kad revoliucionieriai rašytų 
prašymus.

Revoliuciniai kaliniai 
no, kad juos išlaisvins 
revoliucinė kova.

Antra—seimas suma ny- 
siąs keisti konstituciją. Ku
ria kryptimi bus reformuo
jama ir keičiama konstituci
ja, fašistai dar neskelbia, 
tik sako: “patobulins ją ir 
pritaikins jos nuostatus pas
kutinių metų mūsų valstybi
nio gyvenimo reikalavi
mams” (“Liet. Naujienos” 
Nr. 199).

Mes manome, kad fašistai 
iš “seimo” balagano vargiai 
ar begalės fašistinę konsti
tuciją dar labiau sufašistin- 
ti. Greičiausia čia yra tik 
gudrus manevras: po da
bartine 1928-jų metų konsti
tucija tėra tik du parašai: 
Smetonos ir Valdemaro. Fa
šistai galvoja,'kad daugiau 
“pasitikės” Lietuvos liaudis, 
jei bus 50 “seimo” parašų ir 
jąją galės vadinti šeimine 
konstitucija. Tai ir bus vie
nas iš pirmųjų žingsnių gel
bėti fašizmą.

Iš ryto buvau dviejose 
statybose — darbo jieškoti. 
Lietus lyja, stovime gal šim
tas bedarbių vienoje pašiū
rėje :

—Ar žinai, kad kaip nors 
gauti darbo, bent iki ryto
jaus—pastreikuoti tektų.

Abiejose statybose dir
bantieji darbininkai strei
kui pasiruošę. Pavakarėj — 
buvau kitoje Kauno pusėje 
— Žaliakalnyj. Žaliakalnio 
krautuvėse nuo 3 valandos 
31-VIII jaučiasi panika. 
Trūksta pieno. Moterys bė
gioja iš krautuvės į krautu
vę—neranda duonos: išpirk
ta. Moterys apgulusios 
krautuvininką:

—Ar atveš vakare?...
—Kai atveš, man palik 

kepalą, čielą...
—Man tris, mano šeimyna 

didelė. O jei dar dieną užsi-

Vakarop būrys darbinin
kų, grįždami iš darbo Ža
liakalnio turgavietėj pas
kelbė, kad ryt tebus pre
kiaujama tik ligi 12-tos 
landos.

va-

Ai- 
Ži-

Fašistai Komanduos 
Fašistus

Šiandien “Lietuvos 
das” ir “Vyriausybės 
nios” paskelbė- tvarkraštį, 
kuriuo rytoj bus muštruoja- 
mas “seimas”. Visos cere
monijos, visas muštras nu
kopijuotas iš Hitlerio. Tvar- 
kraštis rodo, be to, kad fa
šistai net savo bernams iš 
provincijos bijo duoti ini- 

komandavimas paliktas mi 
nisterių kabinetui.

Šiame reikalui siunčiu iš 
trauką iš pačių fašistų laik 
raščio.

Nauja sensacija Kaune

31-VIII vakare, žvalgyba 
ėmėsi provokacijos prieš vi
suotiną streiką. Apgulos 
stovis. Vėlai vakare jūsų ko
respondentui teko patirti 
sensacingų žinių. Atbėgus 
vieno fabriko .darbininkė iš 
gerai painformuotų šaltinių 
pranešė, kad 31-VIII vakare 
žvalgyba paskambino į visus 
fabrikus ir dirbtuves liep
dama 1 rugsėjo 12 vai. sus
tabdyti darbą “seimo” pa
gerbimui. Žvalgyba pajutus, 
kad ryt išsilies milžiniškos 
streikuojančių masės į gat

Kas Remia Komunistų Partiją?
Komunistų Partijai para

ma ateina per “Laisvę,” 
“Vilnį” ir ALDLD centrą. 
Iki šiolei jau sukelta virš 
$450.00 aukų, bet tai dar toli 
gražu nuo $5,000.00, ku
riuos Komunistų Partija 
prašo sukelti tarpe lietuvių. 
Žinoma, daugelis draugių ir 
draugų ant vietos pridavė 
partijai pinigus ir mums 
dar nepranešė. Daugelis 
yra pardavę knygeles, bet 
pinigus dar nesuspėjo pri
siųsti. Šiuom kartu mes 
gavome sekamai aukų:

Hudson, Mass., dvi orga
nizacijos gražiai parėmė. 
LDS 66 kuopa ir Hudsono 
Lietuvių Pašalpos Draugija 
abi paaukojo po $5. Prisiun
tė drg. J. J.

Mass. Lietuvių Komunis
tų piknike 9 d. rugpjūčio 
tam tikslui surinkta $19.00. 
Aukas prisiuntė drg. J. G.

Mass, valstijoj, Lietuvių 
Meno Sąjungos 2-ro Apskri
čio piknike surinkta $10.00.

ALDLD 11 kuopa, Wor
cester, Mass., pardavė kupo- 
ni'ukų už $10 ir prisiuntė 
per sekretorių drg. J. J. B.

Newyorkiete drg. O. K. 
paaukojo tam tikslui $1.00.

ALDLD 207 kuopa išpar
davė knygelę kuponiukų už 
$5 ir pinigus prisiuntė. 
Kuopos sekretorius rašo:

“Drauge:—
Čia rasite $5.00 vertės če

kį. Tai už Komunistų Parti
jai paramos tikietukus.

Draugiškai J. M. K.”
ALDLD 138 kuopa, Mas- 

peth, N. Y., išpardavė per 
drg. O. C. vieną knygelę 
$5.00 vertės ir pridavė pini
gus.

Štai nuo Ramiojo vande
nyno pakraščio ką draugai 
rašo:

“Drauge:—
Čia prisiunčiame $10.00, 

tai už 2 knygeles, kurios bu
vo prisiųstos ALDLD 161 
kuopai. Mes remiame, kiek 
galime Komunistų Partiją. 
Draugiškai ALDLD 161 
kuopos iždininkas M. B.”

Štai iš So. Barre, Mass., 
ALDLD pavienis narys ra
šo:

“Drauge Šolomskai!
Čia rasite $5.00. Pinigai 

taip dalinasi: $1.50 mano 
duoklių į ALDLD; $1.00 — 
“Laisvei” jos 25-kių metų 
jubilėjuj; $1.00 auka į Agi
tacijos fondą ir likusius 
$1.50 perduokite Komunistų 
Partijos Rinkimų Kampani
jai.

Draugiškai J. A. J.”
Certifikatai

Komunistų Partijos certi- 
fikatus gauna tik tie drau
gai ir draugės, kurie pini
gus prisiųsdami praneša, 
kad jie nori gauti. Mat, 
tam tikslui pinigai traukia
mi į specialę knygą. Kas 
taip prisiunčia nepažymint, 
kad nori gauti certifikatą, 
tai pinigai traukiami į ge- 
neralę aukų sutrauką ir 
tiems draugams certifikatai 

ves ėmėsi šios provokacijos.
Kita sensacija— ryt Kau- ' 

ne bus paskelbtas apgulos 
stovis. Nuo 10 vai. vakaro 
bus draudžiama vaikščioti 
ligi 4 valandos ryto, rinktis, 
buriuotis gatvėse ir tt.

Galimas dalykas, kad .į 
gatves bus išvesti kareivių 
patruliai. Krautuvėse šį va
karą trūksta maisto pro
duktų. Su nepaprastu įtem
pimu laukiama rytdienos. 
1936-VHI-31.
Naktis.

nesiunčiami.
Dienos Uždarbis

Komunistų Partija atsi
šaukė į visus savo narius, 
kad kiekvienas paaukotų 
dienos uždarbį. Kas negali 
iš karto tą padaryti, lai au
koja dalimis. Šiomis dieno
mis Centro Biuro sekreto
rius drg. Antanas Bimba 
pridavė $2.00 is savo uždar
bio. Vėliau dar damokės li
kusį $1.00.

Mes prašome lietuvius ko
munistus siųsti savo dienos 
uždarbį per mūsų komitetą, 
nes tas pagelbės sukelti 
mums skiriamą sumą $5,000 
aukų. Taipgi prašome ir 
mūsų simpatikus paaukoti 
dienos uždarbį, kurie tą iš
galite padaryti.

D. M. šolomskas, 
Lietuvių Komiteto Vedėjas, 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

■ v • >

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 1 
d. šiame susirinkime vėl naujų 
narių būrys prisirašė prie drau
gijos. Prie to būrio, įsirašė ir 
du daktarai, būtent, Dr. Pranas 
Vaikšnora, 96 Vernon St. ir 
daktaras dentistas Kazys !Ze- 
kus, 4 Lafayette St. Abudu 
yra mandagūs ir nuoširdūs gy
dytojai. Reikalui atsitikus, pa
tartina draugijos nariams prie 
jų kreiptis.

Draugijos 10 metų sukak
ties paminėjimas labai puikiai 
nusisekė. Komisija mano tu
rėti pelno apie tūkstantį dole
rių. Visos trys dienos buvo la
bai gražios, tai ir žmonių buvo 
daug, programa irgi buvo įvai
ri.

Susirinkime buvo skaityta 
keletas laiškų su prašymais 
savo paskolų atgal. Nutarta J. 
Tumusui atmokėti $100, J. 
Motiejaičiui $120, Ig. Šiupėnui 
$40. Visi nuošimčius aukauja 
draugijai. Nekurie nariai dar 
vis svajoja apie nuošimčius. 
Aš manau, kad mes visi turė
tume džiaugtis, bile tik galime 
atsiimti sumą. Nepamirškime, 
kad nekurie mes buvome su
dėję savo pinigus į bankus, iš 
kurių ne tik negavome nuo
šimčių, bet dar nunešė ir su
mas.

Gautas laiškas nuo Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
su stempomis vertės $3.60. Nu
tarta stempas papirkti.

Nepamirškite tėvai ir jau
nuoliai, kad draugijos vajus 
traukti draugijon nuo 11 iki 
20 metų amžiaus narius baig
sis su 6 diena spalių. Todėl, 
kurie dar nepriklausote, da
bar -prisirašykite be įstojimo, 
tik užsimokant už 6 mėnesius 
duokles.

Susirinkimas išrinko komi
siją pažiūrėti, kaip būtų gali
ma padidinti svetainę ir kiek 
tas padidinimas kainuos.

Sekr. ir Koresp.,
J. J. Bakšys.

* . ■ * ' ■ L.' 1
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Kas Veikiama Pagelbėjimui Lie
tuvos I Raudžiai už Atsteigimą De-

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

mokratinės Tvarkos
Amerikos Lietuvių Vykdomojo Komiteto Sekretoriaus Pranešimas

LDS Centras Prisidėjo prie 
Kongreso ir Ragina Kuopas 

Prisidėti; Reikalauja Siųsti 
Delegaciją j Lietuvą Ištirti 

Antifašistinių Politinių 
Kalinių Padėtį

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo centro sekretorius 
rašo:

“ ... Su šiuo laišku siun
čiam jums čekį ant $5, kaipo 
metinę duoklę už mūsų narys
tę prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso.

“LDS Pildomoji Taryba, iš
klausiusi raporto savo atsto
vų iš Amerikos Lietuvių Kon
greso Atsteigimui Demokrati
nės Tvarkos Lietuvoj, įvykusio 
20 ir 21 dienom birželio, 1936, 
Cleveland, Ohio, vienbalsiai 
užgiria Kongreso rezoliucijas 
ir tarimus ir nutaria prisidėti 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso su $5 metine duokle.

“Toliau, LDS. Centro Val
dyba ragina visas LDS kuopas 
ir apskričius užmegsti pasto
vius ryšius su Amerikos Lietu
vių Kongresu ir visa energija 
darbuotis pravedimui gyveni- 
man Kongreso nutarimų.

“LDS. Centro Valdyba taip
gi vienbalsiai pasisako už pa
siuntimą Lietuvon delegacijos 
ištyrimui anti-fašistinių politi
nių kalinių padėties ir sykiu 
pataria Amerkos Lietuvių Kon
greso Vykdomam Komitetui il
gai nevilkinus tokią delegaciją 
sudaryti ir pasiųsti Lietuvon.

“LDS Centro sekretorė,
“E. N. Jeskevičiute.“

lietuvių organizacijas visose 
kolonijose dirbti įvykinimui 
Amerikos Lietuvių Kongre
so tarimų. Suvienytom spė
kom dirbdami surasim bū
dus kaip padėti Lietuvos 
liaudžiai kovoti prieš fašiz
mą ir atsteigti demokratinę 
tvarką Lietuvoj.

“Lietuvos liaudies kova 
už atsteigimą demokratinės 
tvarkos yra mūsų kova ir 
mūsų pareiga jiem pagelbė
ti. Todėl darban!

“Laikinas Eastono Lietu
vių Draugijų Komitetas:

“S. Meison, pirmininkas, 
“S. Tarvydaitė, sekretorė, 
“J. Šlapikas, iždininkas.”

Drg. E. Zurbaitė, iš Nor
wood, Mass., prisiųsdama 
$6.36 rašo :

“Gerb. Draugai:—
“Siunčiu jum ‘Money Or

der’ sumoj $6.36. Šie pini
gai buvo surinkti laike pa
res, laikytos rugpjūčio 4 d., 
ir buvo paskirti del pagel
bės Lietuvos politinių kali
nių.

E. Zurbaitė.“

Kadangi Lietuvoj dabar 
siaučia baisus teroras, tai tu
rime prisipažinti, jog tiesiogi
nis susinešimas su demokrati
jos šalininkais yra labai sun
kus, pavojingas ir reikalauja 
didelio atsargumo.

Ir Katalikiškos Organizacijos Amerikos Lietuvių Kongreso 
Dedasi prie Kongreso Pagel- Vykdomasis Komitetas deda

Rengia Lietuvių Darbininkiškos Organizacijos Naudai Vietos Darbininkiško Judėjimo. 
Dalis pelno teks Conn, valstijos Darb. Org. apskričiams.

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

18 Organizacijų Detroite Rei
kalauja Siųsti Delegaciją 

Lietuvon

Detroito Lietuvių Draugijų 
Komiteto pirmininkas F. Jo- 
čionis prisiuntė sekamo turi
nio rezoliuciją:

“Amerikos Lietuvių Kongre
so Vykdomajam Komitetui. 
“Gerbiamieji: —

“Detroito draugijų bei kuo
pų atstovų k'.....^rencijoj, lai- 
kytoj rugpjūčio 22 d., 1936, 
atstovaujant 18 vietos drau
gijų nutarta:

“Kad Vykdomasis Komite
tas dėtų pastangas, kad grei
čiausia kaip galima pasiųsti 
į Lietuvą nuo Amerikos lietu
vių ir tarptautinę delegaciją 
ištyrimui padėties politinių 
kalinių.

“žinome, kad čia neleng
vas darbas, bet visuomenei 
pritariant galima bus įvykinti.

“Detroito Lietuvių Draugi
jų Komitetas:

“Pr. Jočionis, pirmininkas,
“J. Overaitis, sekretorius.“

bėti Lietuvos Liaudžiai

Iš Haverhill, Mass., Bendro 
Veikimo Komiteto sekretorius 
S. Benkus laiške Vykdomojo 
Komiteto sekretoriui praneša:

“Turiu už garbę pranešti, 
kad Haverhill’io Bendro 
Veikimo komitetas turėjo 
susirinkimą, kuriame vien
balsiai u ž g y r ė Amerikos 
Lietuvių Kongreso tarimus 
ir prisidėjo prie veikimo 
įvykdinimui tų tarimų gyve- 
niman užsimokėdami meti
nes duokles. Sekamos drau
gijos buvo atstovaujamos:

“Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino Kliubas.

“Švento Kazimiero Drau
gija.

“Laisvės Choras.
“ALDLD 85 Kuopa.
“SLA Kuopa.
“Panelės švenčiausios Ne- 

perstojančios Pagelbos Mo
terų Draugija.

“Gedimino Kliubas darin- 
ko dar 4 delegatus į vietinį 
komitetą. Pirmiau turėjo 3, 
dabar bus 7.

Su pagarba,
“Bendro Veikimo Komi

teto raštininkas,
“S. Benkus.“

Aukos Lietuvos Anti-Fašisti- 
niam Politiniam Kaliniam.

Iš Spring Valley, Ill., pri
siuntė $5 Lietuvos anti-fašis- 
tiniam politiniam kaliniam 
Sūnų Lietuvos Didvyrių Drau
gystė. Tos draugystės sekre-. 
torius A. Krajauskas rašo, kad 
jie pilnai sutinka su Amerikos 
Lietuvių Kongreso tarimais ir 
ateityje pasižada jį remt vi
sais galimais būdais.

Drg. V. T. Neverauskas,

pastangas susisiekti su Lietu
vos demokratijos šalininkais 
aplinkiniais keliais ir trumpoj 
ateityj, manome, tas bus at
siekta. Aukos, kurios jau pri
siųstos ir kurias gausime atei
tyj bus perduotos Lietuvoj su
sitvėrusiam komitetui, kuris 
rūpinsis šelpimu anti-fašistinių 
kalinių ir atstovaus visas už 
demokratiją stojančias srioves 
Lietuvoj.

Pageidautina, kad visų ko
lonijų Amerikos lietuvių orga
nizacijos pareikštų savo nuo
monę kaip padarė LDS Cent
ras ir Detroito Lietuvių orga
nizacijos. T a i yra klausime 
pasiuntimo tarptautinės dele
gacijos į Lietuvą ištirti padėtį 
anti-fašistinių kalinių. Kaip 
žinome, Amerikos 1 Lietuvių 

'Kongresas Clevelande nutarė 
tokią delegaciją sudaryti se
kamai : Bent du nuo Amerikos 
lietuvių ir po vieną nuo Ang
lijos Darbo Partijos ir Franci- 
jos Socialistu Partijos.

Šis tarimas galės būti įvy
kintas tik tada, kai didžiuma 
Amerikos organizacijų, kurios 
sudaro Kongresą, pasisakys už 
tai.
Narystės Duoklės j Amerikos 

Lietuvių Kongresą.

Clevelando Kongresas nu
tarė pasilikti kaipo pastovi or
ganizacija, susidedanti iš lais
vai prisidėjusių, draugijų bei 
kuopų užsimokant metinę mo
kestį nuo 1 iki 5 dolerių į me
tus.

Tie pinigai bus sunaudoti 
plėtimui Kongreso užsibrėžtų 
darbų ir gelbėjimui Lietuvos 
liaudžiai nusikratyti fašizmo 
jungo ir atsteigti demokratinę 
santvarką. Pastarosiom die-Akrono Lietuvių Bendro Fron

to Komiteto sekretorius, pri- nom prie Kongreso prisidėjo 
siuntė nuo to Komiteto $2. sekamos organizacijos, užsi-

Easton, Pa. Organizacijos 
Užgyrė Kongreso Tarimus

Easton, Pa., lietuvių draugi
jų bendro komiteto sekretorė 
S. Tarvydaitė prisiuntė tų 
draugijų bendram susirinkime 
priimtą rezoliuciją ir rašo, 
kad: “Gal būtų gerai rezoliu
ciją paskelbti progresyvėj 
spaudoj, nes būtų kaipo para
ginimas kitom kolonijom prie 
veikimo.“

Su draugės Tarvydaitės nuo
mone pilnai sutinkame, štai 
Eastono lietuvių darugijų pri
imtą rezoliuciją paskelbiame 
spaudoje:

“Rugpjūčio 12 dieną į- 
vykusiam bendram susirin
kime, kuriame buvo išduota 
raportas iš Amerikos Lietu
vių Kongreso, Eastono lietu
vių organizacijų nariai vien
balsiai užgyrė Kongreso ta
rimus ir rezoliucijas.

“Mes pasižadame dirbti 
visais galimais būdais, taip
gi raginame visas Amerikos

MACK RUST, iš Memphis, Tenn., išradėjas naujos mašinos 
suėmimui medvilnės nuo laukų. Manoma, jo mašiną nupirks

* Sovietai.

Bridgeport jaunuolių choras, kuris dalyvaus šioj programoj

h------------------------------------------------ =------------------------------------------------------------------------———TT-0
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.

mokėdamos metines duokles.
ALDLD. 79 kp., Roseland, 

111., $1.
Tarptautinio Darb i n i n k ų 

Apsigynimo Karolio Požėlos 
k p., Kenosha, Wis., $1.

ALDLD. 94 kp., Kenosha, 
Wis., $1.

ALDLD. 218 kp., Custer, 
Mich., $1.

Lietuvos Didžiojo Kunigaik
ščio Vytauto Draugija No. 2, 
Roseland, Ill., $5. -

LDS 139 kp., Roseland, 111. 
$1.

Kitas prisidėjusias draugi
jas bei kuopas paskelbsime 
trumpoj ateityj.

Prisidėjimo prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso ir kitokiais 
reikalais kreipkitės į Vykdo
mojo Komiteto sekretorių se
kamu antrašu:

L. Jonikas,
3150 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Binghamton, N. Y.
Susižeidė Justina šukštaitė, 

mūsų d. Juozapaitienės dukre
lė, rugsėjo 6, besimaudant per
sipjovė stiklu 'koją. Nuvežta į 
ligonbutį. Draugai Juozapai- 
čiai yra “Laisvės“ skaitytojai 
ir LDS nariai, o d. Juozapai- 
tienė yra ir ALDLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyriaus narė.

O kadangi viršminėta mer
gaitė yra LDS vaikų* skyriaus 
narė, o jos motina ALDLD 20 
kuopos moterų skyriaus narė, 
tai mudvi su drauge O. Girnie- 
ne ėjome pasiklausti kitų 
draugių, ar jos pritars parin
kimui aukų, kad nupirkus jai 
dovaną. Visos draugės ne tik 
pritarė tam sumanymui, bet 
dar pačios aukojo. Į trumpą 
laiką surinkta $2.59. Aukojo 
sekamai: A. Žemaitienė, Jus
tinos teta, aukojo 65c, L. Mi- 
kalajūnaitė 40c, U. Šimoliunie- 
nė 25c, M. žvirblienė 25c, M.

M. Sedonienė 10c, E. Tinku- 
nienė 15c, D. Strolienė 10c, B. 
Zmitraitė 10c, ir V. Zmitraitė 
10c.

Mes kelios draugės nuėjo
me ligoninėn ir nunešėm mer
gaitei draugių dovana. Ji la
bai apsidžiaugė ir dėkavojo 
draugėms, kad jos neužmiršo.

Dabar mergaitė parvežta 
namo ir guli lovoje. Gydyto
jas sako, kad gal dar reikės 
koks menes is pagulėti, pakol 
koja sugys. Linkiu Justinai 
greito pasveikimo.

Rugsėjo 5 d., Lietuvių sve
tainei, buvo gražios vestuvės 
J. Mikelioniu sūnaus su Ona 
Zdanevičiute, kur ir mums te
ko dalyvauti. Svečių ir viešnių 
buvo sukviesta apie 300? Bu
vo visokių pažiūrų žmonių. 
Jaunavedžių tėveliai Mikelio- 
niai ir 'Zdanevičiai visus gra
žiai priėmė. Laike vakarie
nės Petras Balčikonis pakal
bėjo, palinkėdamas jaunave
džiams laimingo gyvenimo. 
Jaunavedžiai gavo daug gra
žių dovanų daiktais ir pini
gais.

Rugsėjo 6 jaunieji išvažia
vo j Chicagą ir kitas vietas, o 
pasilikusieji dar linksminosi 
per visą dieną.

Geriausio šeimyniško gyve
nimo jums, jaunuoliai!

“Laisves“ Korespondente.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Pacificui, San Francisco, 

Calif.—Atleiskite, kad jūsų 
korespondencijos negalėsime 
sunadoti. Mat, apie tą pačią 
Darbo Dienos demonstraciją 
pirmiau parašė koresponden
ciją kitas draugas. Prašome 
rašinėti dažniau ir stengtis 
greitai aprašyti įvykius.

P. Z., Rochester, N. Y. — Jau
buvo pirmiau rašyta apie tai, 
kad Gedemino draugija paauko
jo Ispanijos kovotojams $25, to
dėl atleisite, kad ši jūs kores-

Bekerienė 15c, J. K. Navalin-|pondencija netilps. Ačiū už ra- 
skienė 19c, O. Girnienė 15c, šinėjimą.

.» u

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O C C 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn
Tarn Ten Evck ir Mauier Sts.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdaų automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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. L N. Y.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENBS
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 včlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.



kas spaudoj pa- 
tokius išvadina

Tokiu būdu 
labai būna ne-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

J. M. davinių,

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Huntington, L L, N. Y

Cofryrlfht 1986, The American Tobacco Company

policija nusitempė

veikiausia Huntingtono drau- ko pagirtinai J ir susirinkimas

•, ■ ■

1st. viri

2& metai

Ii 
ir

Programą išpildys Bangos Choras; 
solo dainuos Dorothy Šidlauskaite. 
Taipgi bus ir jaunuolių iš Newarko.

žmonės turi dirbt, 
Jei to kuris 

sunkiai 
ateis

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 S P. M

MES KALBAM LIE TUVI ŠK AL

pakęsti to skurdo, 'nu- 
tokia sistema.

Pasiklausęs.

PITTSTON, PA.
Rugsėjo 9 d. vakare

ii 
plakti iki vaikinas 
kad jis buvęs pas

Balius su Programa
Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 3-čias Apskr.

Nedelioj, 20 d. Rugsėjo-Sept, 1936
408 Court St. Elizabeth, N. J.
Pradžia 5 vai. vakaro įžanga 25 centai.

kalbas 
kalėji- 
laiko.' 
tokias

Puslapis Ketvirtas
>? v«r«—g —jsj. . —. ■ juąy?

Įspūdžiai Iš Lietuvos

KOKS RAMINANTIS J A II S M

SUSI'

NEW BRITAIN, Conn. — 
Laikant ALDLD 27 kuopos su
sirinkimą 8 d. rugs, atsilankė 
ir draugė Jieva Malinauskie
nė, kuri tiktai kelios dienos 
atgal sugrįžo iš Lietuvos. Ji 
viešėjosi pas savo seną mame
lę Naumiesčio ir Šakių apielin- 
kėje. Tačiaus žinios, kurias jį 
teikė, labai buvo liūdnos. Lie
tuvos mažažemiam ir beže
miam stačai nepakeliamas var
gas. Smulkieji ūkininkai jei ką 
užaugina, turi pigiai parduoti, 
o bežemiai stačiai badauja, 
nes už jų darbą mažai apmo
ka ir to paties nėra, nes visi 
ūkininkai su savo šeimynomis 
bando apdirbti laukus. Per
kant ūkiui įrankius arba šiaip 
reikalingiausius prie ūkio ma
žus dalykėlius, prisieina už 
juos labai brangiai apmokėti, 
o valdžiai taksos irgi sudaro 
daug išlaidų. Todėl visi ūki
ninkai paskendę didžiausiose 
skolose.
Laisvės nėra, žmonės nusimi

nę, laukia tartum sudnos die
nos. Vakarais po 10 vai. ne
valia niekur eiti. Politiniai 
kalbėti negalima, nes jei išsi
tartum ką nors prieš Smetonos 
režimą, lengvai galėtum pa
pulti į kalėjimą ant keletos 
mėnesių ir net keletos metų. 
Draugė J. M. neatminė ko
kiam kaime tarpe Šakių ir 
Griškabūdžio viso kaimo vy
rai sėdi kalėjime už politinius 
prasižengimus. Likę vien mo
terys ir vaikai. Prieš buvusio 
seimo rinkimus neleido niekam 
priešintis fašistų išstatytiem 
kandid. Kai keletas merginų 
Naumiestyj tik keletui pasa
kė, kad neitų balsuoti, slaptoji 
policija užuodus jų 
suareštavo ir sumetė į 
mą ant trijų mėnesių 
Kitus sumušdavo už
kalbas. Ten sumuša žmonių 
daug bereikalo. Jai būnant ne- 
toliesia kokioj tai vietoj vaiki
nas pasivėlino laiku, prieš 10 
vai. pareiti namo. Policija jį 
sustabdė ir pradėjo klausinėti, 
kur jis eina. Vaikinas sakėsi 
einąs namo. Kur buvai? Vėl 
jo klausė. Vaikinas nenorėda
mas pasisakyti, kur buvo, tru
puti patylėjo. Kaip tik to po
licijai ir reikėjo. Pradėjo 
skaudžiai 
pasisakė, 
merginą.

Tada
vaikiną pas tą merginą ir už 
tai, kad juodu perilgai kalbė
josi ir ta mergina buvo sumuš
ta.

Slaptoji policija tankiai su
daro ant nužiūrimų žmonių 
provokacijas, padeda prie na
mų komunistinių lapelių arba 
prisimeilinę iškvočia šiaip 
žmogaus nusistatymą prieš po
nų engimą ir tada sveikas jau 
dingęs. Gauna skaudžiai su
mušti ir k^lėjiman įmesti.

Kunigija Lietuvoj plinta. 
Kur pirma būdavo du-trys ku
nigai parapijose, tai dabar jau 
7 ir net 9. Jiem valdžia moka 
algas, o ūkininkam reikia tak
somis sumokėti valdžiai. Tu
rint reikalą pas kunigus ir 
vėl reikia mokėti. Laisvama- 

f

niam nėra vietos nė po mirties. 
Naumiesty kokis ten advoka
tas, buvęs laisvų pažiūrų, pa
simirė. Jo gentys kreipėsi prie 
kunigų, kad leistų ant kapinių 
pakavoti. Iš karto atsisakė, 
bet sumokėjus didelę sumą pi
nigų, buvo leista kavoti. Ta- 
čiaus atvežus nabašninką prie 
kapinių, rasta vartai užrakin
ti. Tad padėję grabą, žmonės 
turėjo eiti susijieškoti įran
kius, kad atidarius vartus. Tas 
buvo pataisyta todėl, kad da
ryti sarmatą, jog bedieviam į 
kapines nelengva patekti, kad 
būtų užkasti.

Malinauskienei teko sužino
ti, kad papuolusiam į kalėji
mą ameriečių aukos pasiekia 
kalinius. Taipgi Lietuvos žmo
nės, nors gana sunkiai kanki
nami už politinį veikimą ma
tosi, vis tiek veikia. Buvęs 
Kaune didelis streikas, buvęs 
ir suvalkiečių ūkininkų strei
kas, bet Lietuvos spauda apie 
tai nieko nerašius, tik dažino- 
ję per radio atėjusias žinias 
iš Lenkijos. Kartais jei ir bū
na iš streiko 
rašyta, tai 
buntaučikais. 
tokios žinios 
aiškios.

Išrodė iš d. 
kad Lietuva dabar panaši į 
kalėjimą, 
melstis ir tylėt, 
neatlieka, tam tenka 
nukentėti. Ale vis vien 
valanda, kada žmonės negalė
dami 
šluos

Penktad.. Rugsėjo 18, 1936

fdi Lengvas Užsirūkymas!
del jūsų minčių suraminimo I

•iž &

Lengvas Užsirūkymas!
Uždarykite duris rūpesčiams ir
krimtimams . . . ir atsiplėškifo šviežų 
Luckies pakoljl Jūs neturite slegiančio
jausmo kuomet jūs rūkote iki vęlos 
nakties. Lengvas Užsirūkymas palieka
prnmnų skonj, ir Luckies yra .Lengvas

Užsirūkymas.

Jūs, kurie mylite ncapribotą lepumą gulėti lovoje 
su nepaprastai gera apysaka ir didžiai patenki
nančiu užsirūkymu . . . susidraugaukite šį vakarą 
su Lengvu Užsirūkymu . . . lengvu užsirūkymu iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako . . . Lucky Strike! 
Jūs paragausite augščiau:apkainuoto tabako puikų 
skonį . . . visus tuos puikius vidurinius lapus, 
Derliaus Grietinę. Jūs pažinsite rūkymo džiaugsmą 
su ta lauktina gerkles apsauga, suteikiama nuosavo 
Lucky’s proceso. — “It’s Toasted”. Lengvas Užsi- 
rūkymas jūsų minčių suraminimui! Lengvas 
Užsirūkymas dėl jūsų gerklės!

** VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! **
Virš 1,300,000 dovanų išdalinta 

dėl ’’Sweepstakes”

Šiomis dienomis tapo areš
tuota Edna Asch, už bandymą 
iškeisti “falšyvą” čekį, sumoje 
$6. Teisėjas pripažino kalta ir 
nuteisė 60 dienų apskrities 
kalėjiman. Tas tai jau per 
daug. Tuom pat sykiu girtą 
draiverį nubaudė 50 dol. pini
gine bausme, arba 30 dienų 
kalėjimo. Mano nuomone, pa
starasis prasikaltimas dides
nis ir pavojingesnis, nes gir
tas važiuotojas-kėravotojas ga
li ne tik nuskriaust žmogų 
sveikatoj, sužeisdamas, bet ir 
iš gyvųjų tarpo išskirt, kuo
met ta moteris tik pinigišką 
skriaudą bandė padaryti. Šia
me “keise” tikrai reikalinga 
teisinga moteris teisėja.

* * *
Pereitą mėnesį “Laisvėje”, 

vietinėse žiniose net per du 
sykiu nuskambėjo balsas, kad 
Lietuvių Komunistų Frakcija 
turės išvažiavimą Huntingto- 
ne; pagalios ir rengimo komi
sija atsilankė reikale išvažia
vimui vietos. To mums tik ir 
reikėjo. Darbštusis Peskelis iš
rinko vietą, puikiausią visame 
Longailande, pasak jo paties 
žodžių: “Nurandavojau sodną 
su visais obuoliais ir šimtame- 
tiniais aržuolais.” Paskelbė 
vietiniam svietui išvažiavimo 
“deitą”, nustatytą komisijos. 
Huntingtonie’čiai ištroškę pra
mogos, tuoj aus metėsi darban.

Kadangi tą dieną bus LDS. 3-čio apskričio konfe
rencija tai bus daug delegatų ir svečių iš New Yorko 
ir New Jersey. Po konferencijos prasidės šokiai ir 
programa. Visi ElizabethieČiai ir kitų mįestų lietuviai 
širdingai esate kviečiami dalyvaut šiame LDS. 3-čio 
Apskričio parengime. širdingai kviečia Komitetas.

Tik pagalvokit! Virš 1,300,000 dova
ni! jau yra išdalinta tame didžiuliame 
tautiniame cigaretu lošime, jūsų Lucky 
Strike “Sweepstakes”. Ar jūs jau jsto- 
jot? Ar jūs laimėjot jūsų Luckies - 
plokščią 50 gardžių Lucky Strikes 
klekinę?

Ant radio yra perduodama muzika. 
Atsisukite “Your Uit Parade” - tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. Klau
sykite, spręskite ir studijuokite melo
dijas - tuomet pabandykite jūsų Lucky 
Strike “Sweepstakes”.

Ir jeigu jūs. dar nerūkote Luckies, 
nusipirkite pakelį šiandien ir taipgi 
pabandykite juos. Gal būt jūs tuo ką 
nors netenkate? Jūs {vertinsite Luckies 
viršingumij — Lengvą Užsirūkyiną iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

-lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED"

Išpiškino laiškus giminėm ir 
apielinkės pažįstamiem, kvies
dami į svečius, ir ta pačia pro
ga dalyvaut išvažiavime.

Parengimo • dienai atėjus 
kviestoji publika susirinko, o 
išvažiavimo nėra! Visi renka
si pas Peskelį, kaipo to viso 
“kaltininką”. Jis gavo įvai
raus turinio komplimentų už 
sufulinimą ir jų kieme atsibu
vo “išvažiavimas.” Ne juokais 
vienu tarpu net 15 mašinų 
prie Peskelių, kiemo stovėjo, 
pilnos gražaus svietelio. Gai
la, kad minėtas išvažiavimas 
neįvyko, nes būtų turėję ge
resnes pasekmes, negu rengė
jai tikėjosi.

Taipgi padarė dalinai ne
smagumo Peskeliui, nes apart 
to, ką gavo peklos nuo susi
rinkusios publikos, turėjo atsa
kyt parko savininkui vietą.

Laimė, kad gerbiami Peske- 
liai linksmo būdo žmonės, tai 
juokaudami visus atsilankiu
sius draugiškai priėmė, pavai
šino savo sodno grušiomis, ku
rios lig tyčia tam tikslui ir už
augo.

Well, kaip ten nebuvo, vie
nok rengimo komisija verta 
karčių pipirų, kodėl neatšau
kė viešai per “Laisvę”.

Mat, kuomet “Laisvėj” pa
sirodė žinutė apie išvažiavi
mą, tai kalbos skrido vėjo 
greitumu, o yra sakoma, kad 
kalbas, kaip ir vėją, negi su
gaudysi. ' •

Ex-Huntingtoniete.
Nuo Red.—Labai gaila, kad 

Huntingtono publika tapo su- 
vilta. “Laisvėje” (vietinėse ži
niose, rugpjūčio 26 d.) tilpo 
išvažiavimo atšaukimas, bet

gai nepastebėjo. O išvažiavi
mas buvo atšauktas todėl, kad 
rugsėjo 6 d. buvo rengiamas 
“Laisvės” piknikas Pitman, N. 
J., į kurį brooklyniečiai busais 
važiavo. Komunistų Frakcija 
nenorėjo pakenkti “Laisvės 
parengimui.

Mes tikimės, kad Ilunting- 
tono draugai atleis už tą su- 
vylimą.

LIETUVIU KOMUNISTŲ 
VEIKLA

Rugsėjo 9 d. vakare buvo 
sušauktas Wilkes-Barre j e Lie
tuvių Komunistų Frakcijos su
sirinkimas. Tiktai gaila, kad 
pačių šaukėjų susirinkime ne
buvo. Susirinkime dalyvavo 
Pittstono 3 draugai, Wyomin- 
go 4, o Wilkes-Barre tik 2. 
Taigi, susirinkiman buvo šau
kiami visi draugai, o nesusi
rinko nė pusė, šaukėjai ragi
no, kad susirinktų skaitlingai, 
nes bus išduotas raportas iš 
Lietuvių Komunistų Suvažia
vimo, kuris įvyko Rochesteryj 
rugpjūčio 21-22 dd. Taip pat 
buvo aiškinta, kad pasitarsi
me, kaip ir ką ant toliaus vei
kti. Bet kaip reikia, tai tie 
draugai visi nekreipė atydoš. 
Jeigu Wilkes-Barre draugai 
taip ir toliau veiks, tai ne
kaip, išrodo. .

Susirinkime dalyvavo du 
jauni delegatai, kurie dar ne
senai priklauso prie partijos, 
ii. išdavė raportą is suvažiavi
mo. žinoma, jiems, nepratu- 
siems, buvo sunkoka su rapor
tais, bet jie savo užduotį atli-

jų raportą priėmė su pagyri
mu.

Nutarta frakcijos susirinki
mus laikyti sykį į mėnesį, an
tro septintadienio vakarais, 7 
vai. Taigi, kitas susirinkimas 
įvyks spalių 11 d. Susirinki
mo vieta bus pranešta vėliau.

Jeigu draugai skaitlingai 
lankytų susirinkimus, tai gal 
pradėtume ką nors daugiau 
veikti. Pas mus didelis apsilei
dimas. Draugas.

VYRAS SU 16 PAČIŲ
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija. — Viename kaime, 
Ceara valstijoj, tūlas vyras 
įsteigė koloniją, kur vienas 
vyras galėtų turėt daug pa
čių. Jis pats turi 16 pačių ir 
dar kelias “sekretores.” 
Valdžia pasiuntė kariuome
nę užimt tą kaimą. Tuo pa
čiu laiku fašistiniai valdi
ninkai paskleidė sužinų me
lą, būk tas vyras esąs “ko
munistas.” ‘

Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS

BROOKLYN LABOR LYCEUM

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau-.
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUŠKAS) 

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.

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

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

Lawrence, Mass.

Fašistinė Spaudu Klaidina 
Darbininkus

Pora dienų pasidairius po vi- 
durmiestį, teko susitikti pora 
lietuvių tautiško nusistatymo 
darbininkų. Pastarieji sunkaus 
darbo žmonės ir po ketvertą 
metų buvo bedarbiai. Dabar, sa
ko, gaunam kai kada padirbėti, 
bet toli gražu gyvenimo pasida
ryti negalima. Jei turėtum ant 
kelionės, važiuotumėm į Lietu
va. ’ :

Tas mane užinteresavo su 
jais pasišnekėti apie Lietuvos 
darbininkų dabartinę padėtį ir 
Ispanijos darbininkų šiandieni
nius įvykius. Pasirodė, kad jie 
darbininkiškų laikraščių ne
skaito, labai suklaidinti darbi
ninkų priešų, fašistinių agitato
rių. Jie sako, jei Lietuvoje var
žomas darbininkų laisvės žodis 
ir panaikinta demokratija, jei 
Smetona šaudo ir kalėjimuose 
pūdo Lietuvos darbininkus, tai 
ne Smetonos kaltė, tai jų pačių 
kaltė, kam jie klauso komunis
tų arba vokiečių. Sako, ir “Dir
vos” redaktorius taip šneka ir 
taip rašo, kad ir Ispanijos ko
munistai kalti už neramumus. 
Toliau šnekantis su jais, jiem 
paaiškėjo, kad fašistiniai agita
toriai ne tautom ir ne lietuvių 
tautos darbo žmonių naudai 
darbuojasi, bet jų didesniam 
pavergimui. Jei jie tokį veid
mainišką darbą dirba, tai, sako, 
ant jų ir ant jų spaudos reikia 
tik nusispjauti.

“Dirvos” redaktorius K. Kar
pius labai myli šnekėti ir rašy
ti, kad Ispanijoje “tautiečiai” 
sukilo prieš raudonuosius. Jis i 
ir save vadina tautiečiu ir labai 
mylinčiu darbuotis delei lietu
vių tautos labo. Bet gaila, kad 
jis dar neišmoko ar nenori iš
mokti pažinti savo tautos darbo 
žmonių, vargą ir įvertinti rei
kalingumą Lietuvoje derhokrati- 
jos, liuosybės, mokslo, vystymui 
Lietuvoje darbininkų kultūros. 
Neįstengia išmokti atskirti, kat
rie yra tautiečiai ir katrie tau
tų pavergėjai ir kultūros grio
vėjai. O pats save vadina tau
tiečiu !

Paėmus by katrą fašistinių 
agitatorių redaguojamą laikraš
tį, nieko jame nematysi pamo
kinančio darbininkų klasės rei
kaluose, rasi vien tik šmeižimą 
sąmoningų darbininkų. Iš fašis
tinių agitatorių kalbų ir raštų 
aiškiai pasirodo, kad jie dar
buojas ne del savo tautos dar
bo žmonių gerovės, bet už pa
laikymą darbo žmonių tamsy
bėje del didesnio jų išnaudojimo 
kapitalistų naudai.

Mūsų lietuvių darbininkų 
priešai, fašistiniai agitatoriai 
mano, kad tik tie yra tautiečiai 
ir mylėtojai savo tautos žmonių, 
kurie savo agitatoriams užkabi
no po medalį, kad jie ir ant to
liau negalėtų matyti fašisto 
Smetonos palaikymo virš 2,000,- 
000 lietuvių darbininkų tam
sybėje.

A. M. B.
Nuo Red. Atleisite, drauge, 

kad jūsų raštą taip daug turė
jome sutrumpinti. Per kelius iš
tisus puslapius tik tą patį pa
kartojate, nieko naujo nepride
dami. Dedant visą straipsnį išti
sai, perdaug vietos dienraštyje 
užimtų; o naudos daug nebūtų. 
Prašome rašinėti trumpiau.

Dorchester, Mass.
Netikėta Parė

Rugsėjo 6 d. vakare, artimi 
draugai ir giminės surengė Sil
ver vedding “surprize parę” del 
Marijonos ir Juozo Masteikų jų 
pačių namuose.

Po “šliūbinių” iškilmių ir po 
gardžių valgių ir gėrimų buvo 
programa, kuri susidėjo iš mu
zikos, dainų ir prakalbų.

^Juliai Reinardenei pirminin
kaujant, buvo iššaukta veik visi 
svečiai, kad pakalbėtų, arba kas 
gali, kad padainuotų ir tt. Pir
miausiai Lillian Masteikiutė 
(Masteikų duktė) labai gerai 
paskambino ant piano, M. Zei-

vis padainavo solo, d. Repšienė 
(daktaro moteris) padainavo 
solo ir taipgi svečiai delnų plo
jimu iššaukė pačią pirmininkę 
J. Reinardienę, kad padainuotų.

Nors dainininkės nebuvo pri
sirengusios prie dainavimo, bet 
visgi gerai pasirodė. Po dainų 
buvo prakalbėlės, kurias sve
čiai pasakė. Del stokos laikraš
tyj vietos neminėsiu kalbėtojų 
vardų, tik tiek pasakysiu, kad 
visi išreiškė “jaunavedžiams” 
ilgą ir laimingą gyvenimą ir 
taipgi neužmiršo darbininkų 
kovas, kurios dabar eina Ispa
nijoj prieš fašistus. Visi kalbė
tojai priėjo prie vienos išvados, 
kad reikalinga gelbėti Ispanijos 
liaudžiai, kuri kovoja prieš už
puolikus fašistus. Pasibaigus 
prakalboms, pirmininkė papra
šė, kad kiek kas išgali paauko
tų del Ispanijos kovotojų.

Aukavo sekanti:
M. J. Masteikai $5, po $1 au

kojo: Dr. J. Repšis, Breivai, A 
Barčius, F. Masteika, K. Bar- 
čienė, O. Kvietkauskienė, Dovi- 
donienė; po 50c.: Gricius, Kei
m's, Repšienė, S. Reinardas, 
Valma, Karalienė, F. Kvietkau- 
skai; Julia Kavaliūnaitė 30c.; 
po 25 c. aukavo: S. Druzas, Ka- 
ralius, Stigienė, čeikienė, Rei- 
nardienė, M. Zeivis, Jeney Nor- 
viš, M. Krasauskienė, Valan- 
čauskas.

Viso aukų surinkta $18.16.
Aukos pasiųstos per “Laisvę”.

A. B—čius.

Arlington Mill dirbtuvė dar
bininkus laiko už mulus. Man 
prisiėjo kalbėtis su vienu dar
bininku iš tos dirbtuvės iš “ko- 
druimio,” kur karšia vilnas. 
Jis pasakojo, kaip negalima 
pakęsti darbo sąlygų. Sako, 
pirmiau buvo daug geriau dir
bti, negu dabar. Pirmiau tik 
prižiūrėdavai mašinas, o ki
tus darbus nereikėdavo atlikti. 
Dabar gi vienas darbininkas 
turi atidirbti už tris. Tas pats 
darbininkas turi vilnas atvež
ti, mašinas aliejuoti, taipgi da
lykus dažiūrėti.

Šis darbininkas gauna $17.40 
į savaitę. O kur kitų darbi
ninkų algos, už kuriuos jis 
vienas atidirba? Jos nueina į 
kišenių kompanijai. Tai šitaip 
bjauriai darbininkai yra iš
naudojami.

Dabar ateina rinkimai. Dar
bininkai privalo pagalvoti. Ne
reikia balsuoti už kapitalistų 
kandidatus, kurie palaiko šią 
išnaudojimo sistemą. Reikia 
balsuoti už Komunistų Parti

SOUTH BOSTONE “LAISVĖS” BANKIETAS
Jau skleidžiasi garsinimai metinio mūsų banketo, kurį 

rengia ALDLD 2 kuopa del dienraščio Laisvės naudos. 
Kaip pereitais metais, taip ir šiemet banketas bus tikrai 
puikus ir todėl visi jo laukia. Sueis visi Laisvės skaityto
jai, draugai ir rėmėjai ne tik vietiniai, bet įr iš apielinkių 
miestų pasižmonėti ir paremti genausį darbininkų laik
raštį—Laisvę.

Kaip girdisi, Laisvės banketan žada ateiti ne vien dar
bininkai, bet ir mūsų rėmėjai biznieriai bei profesionalai, 
apie kuriuos nekartų buvo pasakyta geras žodis šiame sky
riuje.

Banketas įvyks subatoj, Spalio—October 3 d., 1936 m., 
Lietuvių Svetainėj, kampas Ė ir Silver Sts., South Bosto
ne. Prasidės 7-tą valandą vakare. Yra paimtos abi sve
tainės del šokių, bus geros orkestros ir visi galės smagiai 
pasišokti—seni ir jauni. Rengėjai deda pastangas suteik
ti svečiams smagiausi laiką. Prašome Laisvės draugus 
įsitėmyti dieną, ateiti ir atsivesti kitus, kad šis musų pa
rengimas pavyktų visais atžvilgiais.

jos kandidatus, kurie nuošir
džiai gina darbo žmonių rei
kalus.

Matyt, mūsų kunigams biz
nis eina labai prastai. Štai 
vienas pavyzdis. Pereitą neda
lią Lawrence apsivedė 29 po
ros. Iš tų tiktai 11 porų ėmė 
bažnytinį šliūbą, o visos kitos 
pasitenkino civiliu. Mes svei
kiname tuos jaunavedžius, ku
rie atsisako kunigams mokėti 
po $25 už šliūbą.

Apsivedė draugė Galinienė 
su draugu Galiniu. Abudu bu
vo našliai. Ir pasitaikė taip, 
kad nei' pavardės nereikėjo 
keisti. Draugė Galinienė buvo 
smarki veikėja tautiškoj para
pijoj, o drg. Galinis yra Lite
ratūros Draugijos narys ir lai
svų pažiūrų žmogus. šliūbą 
ėmė civilį. L. K. Biuras linki 
jiems laimingo gyvenimo. Bū
tų gerai, kad draugė Galinie
nė prisirašytų, prie ALDLD. 

j kuopos Ilaverhille ir veiktų 
kartu su kitais draugais.

Apsivedė N. Karnilutė. Tė
vai buvo laisvų pažiūrų žmo
nės, bet kada gimė “opozici
ja”, tai nuėjo su skloka. šliū
bą ėmė katalikų bažnyčioje.

Kur būsite rugsėjo 27 d.? 
Būkite Maple Parke, Methu
en, Mass., nes ten įvyks dide
lis keturių miestų išvažiavi
mas. Pasimatysite su drau
gais, o jaunimas galės pasi
linksminti. Visų kolonijų drau
gai ruoškitės šiame išvažiavi
me dalyvauti.

L. K. Biuras.
Nuo Red. — Atleiskite, drau

gai, kad kai kurias vietas šios 
korespondencijos sutrumpino
me.

“Garnys” Aptingo?
New Yorko sveikatos komi- 

sionierius Rice praneša, kad šį 
metą būsiąs mažiausias gimi
mų skaičius nuo 1890 metų. 
Iki šiol esą gimę 71,102 kūdi
kiai ir manoma, kad nepasieks 
100,000 skaičiaus. Primenama, 
kad tiek kūdikių gimė 46 me
tai atgal, kas reiškia didelį 
sumažėjimą, kadangi dabar 
mieste yra apie 3 sykius dau
giau gyventojų, negu buvo 
tuomet.

Tuo klausimu atsirado spe
kuliantų. Vieni spėlioja, būk 
“garnys” pasidaręs gailestin
gu ir nebenešąs mažiukų į 
skurdo ir bado pilną miestą, 
bet kiti sako, kad mažiukai
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Kada jūsų kūno susikau- y 
pia perdaug rūgšties pro- 

įį dūktų nuo perdidelio rū- 
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.? bei persigėrimo arba nuo 
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bus sustreikavę, reikalaudami 
suteikti jiem geresnes sąlygas 
pasaulyje.

Teisėjas Solomon ' nubaudė 
20 Coney Island gėrimų par
davinėtojų po $1 todėl, kad 
jie nenumazgodavo nuo stiklų 
dažus, kuriuos palikdavo mer
ginų apdažytos lūpos.
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SCRANTON, PA.
Rugsėjo 26 d. įvyks didelis masi

nis mitingas palei Mičiulio stovylą, 
Court House. Pradžia 8 vai. vak. šį 
mitingą šaukia Lyga prieš karą ir 
fašizmą. Scrantono lietuvių visuome
nė, kurie turite suaugusius vaikus, 
atsiveskite juos ir taipgi paraginkite 
savo draugus bei pažįstamus atsilan
kyti .kad būtų Court House Square 
masinis susirinkimas. Bus geri kal
bėtojai. — Komisija. (220-222)

BINGHAMTON, N. Y.
Draugai Sovietų Sąjungos (Friends 

of the Soviet Union) vietinis skyrius 
rengia Sovietų pagamintas “movies”- 
judžius. Pirmutinis įvyks rugsėjo 24,| 
ketvirtadienį, 7:45 vai. vak., Lietuviui 

[Svet., 315 Clinton St. Įžanga tiktai 
25c suaugusiems, vaikams iki 12 me
tų 10c. Judžio titulas “Red Army 
Days,” (Raudonosios Armijos Die
nos). \

Antras iš eilės F. S. U. “movies” 
įvyks ketvirtadienį, spalio 22, taip 
pat viršminėtoj svetainėj, pradžia 
7:45 vai. vak. Bus rodoma “Three 
Women” (Trys Moterys). Įžanga 25c 
suaugusiems ir 10c vaikams.

Trečia F. S. U. “movies” įvyks 
penktadienį, lapkričio 20, viršminėtoj 
svetainėj, pradžia 7:45 vai. vak.'Įžan
ga ta pati. Beje, prie įžangos tikietų 
bus duodama dovanos. Judžio titu
las “We are from Kronstadt” (Mes 
esame iš Kronštadto.”

F. S. U. rengia dar 2 Sovietų j.u- 
džius, kurie įvyks gruodžio 18 ir 
sausio 15. Vardai bus pranešti vė
liau. Prašome įsitėmyti dienas ir 
nieko kito nerengti, nes pakenksit 
draugijai. “Laisvėje” bus pranešta 
apie ateinančius judžius. — F. S. U. 
Reporteris. (220-222)

CLEVELAND, OHIO.
Ketvirtas LDS apskritys rengia iš

važiavimą Mičiutos darže, ant Green 
Rd., 20 d. rugsėjo. Turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų, ir gera orkes
trą šokiams. Kviečiam visus cleve- 
landiečius dalyvaut ir linksmai dieną 
praleisti. Komisija.

STAMFORD, CONN.
DIDELIS RUDENINIS PIKNIKAS

Rengia 8 organizaęijos, pritarian
čios darbininkiškam veikimui prie 
kurio prisidėjo Ir LDS 99 kp. Įvyks 
20 d. rugsėjo, Intervale Farmoj, 
North Stamford. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Bus gera muzika, prakalbas 
sakys geri kalbėtojai, bus klasiški 
šokiai, boksininkai ir kitokių žaislų 
bei pamarginimų. Yra puiki svetainė 
šokiams. Pikniko rengimo komisija 
deda visas pastangas, kad būtų už
ganėdinti visi atsilankiusieji, todėl 
mes kviečiame ir lietuvius iš apylin
kių kolonijų, kaip tai: Brooklyno, 
Portchester, White Plains, Bridge
port, New Haven, Waterbury ir iš 
kitur. Atvažiavę į Stamfordą, imkite 
Summer Street karą ir važiuokite 
juom tiesiai. Matysite iškabas, at
rasti bus nesunku. Kviečia Komisija.

(219-221)

PHILADELPHIA, PA.
Sunkiai serga drg. Domicėlė Leš- 

čienė (pasidavusi Lesčius). Randasi 
General Hospital, 34th ir Pine St. 
Aplankymo valandos: sekmadieniais, 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
3 iki 4 po pietų. Pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniaais nuo 
6:30 iki 7:30 vai. vakaro. Kam pavė
lina aplinkybės, malonėkite aplanky
ti. (21'9-220)

ROCHESTER, N. Y.
5-kių Draugijų suvienytas frontas 

rengia vakarienę ir šokius, rugsėjo 
26 d. Malonėkite visi dalyvauti. Įžan
ga 50c. Bus gera muzika.

(219-221)

PHILADELPHIA, PA.
TDA. 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 22 d. rugsėjo, 8 vai. va-j 
karo, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Visus narius kviečiame daly
vauti susirinkime. — Sekr. B. Ra
manauskiene. (219-221)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew Pl Ballas 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

WILKES-BARRE, PA.
Nedelioj, 20 d. rugsėjo, 2 vai. po 

pietų, po num. 325 E. Market St., 
yra šaukiamas didelis susirinkimas 
bendro fronto reikalais. Organizaci
jos, kurios prisidėjote ar pritariate 
šiam svarbiam darbui, dalyvaukite 
šaukiamam susirinkime. Ten bus iš
duotas delegatų raportas, kurie daly
vavo bendro fronto kongrese, Cleve- 
lande. Taipgi bus svarstoma kaip to- 
liaus reikės veikti, kad pagelbėjus 
atsteigti Lietuvos liaudžiai demokra
tines teises. — Bendro Fronto Kom.

(219-220)

Dr. Herman Mendlowitz
x 33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

H-

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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 vai- 
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

IH l«nri11 M—■ IIrrill fcnw—M — 1 ■—

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.

B------------------------------------- ---------- ----------------------------------------- B

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

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

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis 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, P. 0. Box 352, Hartford, Conn.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j ĮSsų namus. Prašome 
įsitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

...... 'I ......... ' ...................——— -------.......
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Darbininku Kovų Lauke

Audimo Trimerių Streikas.
Antradienį pasibaigė Audi

mo Trimerių Lokalo 2440 su-

Reikalauja Nupiginti
Pieną; Ves Pikietą

Dvidešimt penkios vartoto
jų organizacijos, kurios suda
ro Pieno Vartotojų Apsaugos 
Komitetą, stato reikalavimą 
nustatyt pieno kainas po 10 
centų už kvortą.. Tai vartoto
jų atsakymas į pieno trustų 
pakėlimą pieno kainų.

Pravedimui to reikalavimo 
yra mobilizuojamos spėkos, 
šį vakarą, Irving High School, 
40 Irving Place, bus masinis 
mitingas, kuriame tikimasi da
lyvausiant virš 1,000 atstovų 
nuo įvairių pieno vartotojų 
grupių.

Minėtas komitetas yra nu
sistatęs kovoti sykiu už piges
nę kainą pieno vartotojams ir 
už augštesnę mokestį farme- 
riams.

Progresyvių Moterų Taryba, 
80 E. 11th St., jau paskelbė 
boikotą minėtų kompanijų 
produktams ir pranešė, kad 
šeštadienio ryto 10 vai. pikie- 
tuos Sheffield raštinę, 166 
Webster Ave., Bronx. Molly 
Picheny, kuri vadovauja mi
nėtai organizacijai ir yra Ko
munistų kandidate į miesto 
teisėjus, pasisakė, kad moterų 
organizacija ves panašų pikie
tą prie Borden ir Sheffield įs
taigų ir kitose miesto dalyse, 
reikalaujant atšaukti pakėli
mą kainų.

Aido “Liaudies Vakaras” Bus 
{domiausiu iš Buvusią

Brooklyno Aido Choras ren
giasi šios apylinkės lietuvius 
priimti muzikos, šokių, dHihiį, 
deklamacijų ir mįslių progra
ma. Tai ištikrųjų daug įvai
rumo ir linksmybių. Norit 
žinot, kur ir kada bus galima 
pasinaudoti ta proga? Ogi 
šį šeštadienį, “Laisvės” salėje, 
8 vai. vakaro.

Tą vakarą Aido Choras ren
gia smagų “Liaudies Vakarą”, 
tad prašome tų, kurie gali, 
dalyvauti parengime dėvint 
lietuviškus drabužius, nes bus 
duodama dovana už gražiau
si apsirengimą. Bus ir graži 
programėlė—dainuos pats Ai
do Choras, Emily Klimas pa
deklamuos, dainuos Aido Cho
ro merginų “trio” ir bus mįs
lių atspėjimas. Wm. Norris 
orkestrą parūpins muziką ir 
bus galima šokti polkas ir su
ktinius iki vėlybos valandos. 
Taip pat bus ir amerikoniškų 
šokių.

Įžanga tik 35 centai. Bus 
duodama $10 dovana—elek- 
trikinis kavos virimui indas. 
Visus Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius kviečiame dalyvauti 
ir tuomi paremti Aido Chorą, 
kuris kitoms organizacijoms 
visados padeda išpildyti pro
gramas.
’ Komitetas.

Didelis Išvažiavimas 
Forest Parke

Šį sekm., rugsėjo (Sept.) 20 
dieną, Forest Parke įvyks 
smagus išvažiavimas, kurį ben
drai rengia East New Yorko 
kuopos (ALDLD 185-ta ir L 
DS 13-ta).

širdingai kviečiame lietu
vius ir lietuvaites dalyvaut 
šiame išvažiavime, kur turėsi
me skanių užkandžių ir gėri
mų iki sočiai.

Jei lytų, išvažiavimas vis- 
tiek įvyks Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Paleido Suareštuotus 
Judžiii Pikietus

Seny Matrasy Raketas
Pagal valstijos įstatymą, an- 

trarankiai matrasai, pirm pa
dėjimo ant pardavimo, turi 
būti sterilizuoti ir pažymėta, 
kad antrarankiniai. Dabar su
žinota, kad daugelyje vietų 
antrarankiniai matrasai būna 
perdirbti ir parduodami kaipo 
nauji net be sterilizavimo. Tas 
biznis padarydavo apie $750,- 
000 pelno į metus.

Williamsburgo Bedarbiai 
Gelbsti Deportuojamo 
Šeimyną Nuo Bado

Bedarbių susirinkimas įvy
ko 16 d. rugsėjo. Nariai pla
čiai diskusavo pieno pabran
gimo klausimą. Priėjo prie iš
vados pagaminti ir paskleisti 
lapelius tarpe pieno naudoto
jų, o prie pardavėjų, kurie 
bandys pakelti pieno kainą, 
pastatyti pikietą.

Pirmininkas pažymėjo, kad 
New Yorko valstijos pieno ga
mintojai farmeriai yra prisi
rengę iššaukti streiką bile die
ną. O tas streikas labai atsi
lieps ant pieno naudotojų. To
dėl mes turime gerai darbuo
tis, kad nedaleidus pieno spe
kuliantams pakelti kainas ir 
tuo pačiu sykiu parėmus far- 
merius jų teisėtoj kovoj. O tas 
labai daug priklausys nuo mu
sų sugabumo.

Nutarė surengti masinį su
sirinkimą apie vidurį ateinan
čio mėnesio. Į susirinkimą 
šaukti visų partijų kandida
tus į valdvietes ir tegul jie pa
sako, kad jeigu jie taps išrin
kti, ką jie duos bedarbiams. 
Kalbėtojos bus dvi moterys: 
socialiste ir komunistė. Bedar
bių motinos bus kviečiamos 
atsivesti savo vaikučius ir da
ktaras ant vietos egzaminuos 
jų sveikatą ir bus klausiama, 
kuo tie vaikučiai yra maitina
mi. Prakalboms vieta dar ne- 
nuskirta, pranešiu vėliau.

Pašalpos išgavimo komite-' 
tas pasiėmė sau už tikslą iško
voti pašalpą Jošephinai Tkacz. 
Jos vyras randasi Ellis Island, 
nuskirtas deportuoti į Lenkiją. 
Ateivių gynimo komitetas dar
buojasi sulaikyti jį nuo depor
tavimo. Ta moteriškė su ma
žu kūdikėliu gyvena-badauja 
12 Moore St., ant trečio aukš
to, Brooklyne. Kaimietis.

Iš T. D. Apsigynimo Lietuviy 
17 Kuopos Susirinkimo
Rugsėjo 16 d. į susirinkimą 

narių atsilankė nedaug, bet 
energingai apkalbėjo organi
zacijos bėgančius reikalus ir 
komisijos išdavė raportus iš 
abelno veikimo.

Nutarė surengti vajų gavi
mui naujų narių į TDA. Tuo 
tikslu rengs dideles prakalbas 
ir laike prakalbų kalbins drau
gus bei drauges stoti į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą, vienintelę darbininkų or
ganizaciją, kuri plačia papėde 
gina darbininkus, kovoja už 
paliuosavimą Tom Mooney ir 
visų politinių kalinių. Lietu
viams yra svarbu prigulėti 
prie T. D. Apsigynimo.

A. Mureika.

MIRTYS—LAIDOTUVSS

šeši ginkluoti plėšikai įėjo 
j Union Garage, 167 E. 98th 
St., Brooklyne, įsisėdo į troką 
ir nuūžė. Tame troke buvo 
$15,000 vertės moteriškų švar- 
Mk'

John Deldon (Didžiulionis), 
49 metų, 884 Hart St., mirė 
rugsėjo 15 d. Laidos rugsėjo 
19 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Flatbush apylinkėj judžių 
darbininkai pikietavo du tea
tru. Pagal policijos išrokavi- 
mą, tik du gali pikietuoti vie
nu kartu, todėl ir suareštavo 
devynis jų. Teisėjas Solomon, 
vienok, paleido suareštuotus, 
sakydamas: “Nėra jokio įsta
tymo, kuris nustato, kad tik 
du gali pikietuoti. Apeliacijų 
teismas palaikė masinio pikie- 
tavimo teisę.”

Matykit Amerikos Vergiją 
Ir Darbininką Kovas 

Už Darbo Unijas
Tokio tūrinio istorinis vei

kalas yra lošiamas Biltmore 
teatre, 261 W. 47th St., New 
Yorke. Durys atdaros 8:15 va
karo. Įžanga 25c, pigiausia.

Tai yra trijų, aktų puikus 
veikalas. Vaidina WPA bedar
biai aktoriai. Jie parodo nepa
prasto gabumo vaidinime.

Pirmam akte perstato 1676 
metus. Tais laikais Ameriką 
valdė Anglijos lordai. Būdami 
dideliais Amerikos žemval
džiais jie supirkinėjo iš kitų 
šalių vergus ir pristatydavo 
juos dirbti nuo tamsos iki tam
sai.

Apie tų laikų vergiją yra 
Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos išleista knyga — 
“Istorija Klasių Kovos Ameri
koj.” Ją parašė Antanas Bim
ba. Ta pati knyga yra ir an
glų kalboj. Kas nesate skaitę, 
malonėkite ją gauti 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne. Darbinin
kų užduotis gerai susipažinti 
su minima knyga. Daug naujo 
ir naudingo surasite iš praei
ties apie valdančiosios klasės 
žiaurumą ir darbininkų kovas.

Toliau parodoma, kaip dar
bininkai pradėjo organizuotis 
į unijas ir daugelyj vietų pa
vyko suorganizuoti nemažas 
unijistų grupes. Pradedant di
dėti dirbtuvėms ir stiprėti uni
joms, fabrikantai susišnipinėjo 
su valdžia ir sudarė skymą 
laužyti darbininkų streikus su 
pagelba drausmių (injunc
tion).

Pullman, Ill., streikas, 1894 
m., sulaužytas su pagelba 
drausmės. Streiką vadovavo 
E. V. Debs.

Danbury, Conn., 1904 m., 
sulaužyta skrybėlinių streikas 
su pagelba drausmės. Vyriau
sias teisėjas už išdavimą 
drausmės gavo $165,000 atly
ginimo nuo skrybėlių fabri
kantų.

1919 metais plieno darbi
ninkų streikas, kurį vadovavo 
W. Z. Foster, buvo laužomas 
su pagelba milicijos ir draus
mės.

Už streiku vadovavima ran
dasi kalėjime Tom Mooney ir 
Warren K. Billings. Už tokį 
pat pasižymėjimą Sacco ir 
Vanzetti tapo nužudyti.

Veikale numaskuoja strei
kų pardavikus ir drausmių iš
davėjus. Juos vadina demago
gais.

Gastonijos streiką 1929 m. 
drausme nenugalėjo, tad 1933- 
1934 metais streikus laužė su 
pagelba Mėlyno Aro (Blue 
Eagle).

San Francisco generalis 
streikas, 1934 m., nugalėjo 
Mėlyną Arelį, tad išėjo į dvi
kovą senas William Randolph 
Hearst su jaunu tvirtu vyru, 
perstatančių naujas, kovingas 
unijas, kurios su stipriu savo 
kumščiu duoda Hearstui į žan
dą ir jis krinta ant žemės, 
kaip kopūstas nuo koto. Antrą 
sykį prisikėlęs, gauna tą patį

Richmond Hill Angly 
Kalbos Pamokos

šios apylinkės ateiviai gy
ventojai turėtų pasinaudoti 
veltui duodamais vakariniais 
kursais, kuriuose mokoma an
glų kalbos, padedama prisi
rengti pilietybės gavimui, taip
gi yra sukniasiuvystės, skry
bėlių ir visokių rankdarbių 
klasės. Ypač svarbu anglų 
kalba ir rengimasis pilietybei, 
kadangi piliečiai turi daugiau 
teisių politiniai ir ekonomi
niai.

Kursam registracija prasi
dės 23 šio mėnesio. Laikas : 
pirmadieniais, antradieniais ir 
trečiadieniais nuo 7:45 iki 
9:45 vakaro. Vieta: Evening- 
School 90, kuri randasi 109th 
St. ir Jamaica Ave., Richmond 
Hill. Vakarinės pamokos taip
gi bus laikomos ir Jamaica 
Vocational School, 162nd St. 
ir Hillside Ave., Jamaica.

Žydai Švenčia Naujus
5697 Metus

.New Yorko 1,800,000 žydų 
jau pradėjo naujus metus, 
5697. žydai švęs 10 dienų ir 
užbaigs Jom Kippur—atgailos 
diena. Rabbi Stephen Wise 
padarė specialį naujų metų at
sišaukimą sukelti finansų, kad. 
pagelbėti Vokietijos, Palesti
nos ir Lenkijos žydams.

Fordas Kalbės Per Radio 
Šį Pirmadienį

Komunistam ir simpatikam 
laikas pagalvoti, kaip supa
žindinti plačią! darbo žmonių 
visuomenę su Komunistų Par
tijos programa ir jos kandida
tais. Viena iš lengviausių prie
monių yra radio prakalbos. 
Draugai ir drauges gali pasi
darbuoti keleriopai garsinimui 
radio prakalbų: surengdami 
savo namuose klausytpjų ba
liukus, pasiųsdami savo žino
miems žmonėms atvirutę su 
pranešimu, taipgi garsindami 
susirinkimuose, parengimuose 
ir asmeniškai.

James W. Fordo, Komunis
tų Partijos kandidato į vice
prezidentus ir žymiausio ne
grų darbininkų vado, prakal
ba bus girdima šį pirmadienį 
New Yorke iš stoties WEAF, 
10:45 New Yorko dienos švie
sos taupymo laiku. Ji girdėsis 
ir po visą šalį iš NBC sistemos 
stočių.

Sėdėjimo Streikas Sulaiko 
Karinio Laivo Nuleidimą
United Drydock laivų buda- 

vojimo lauke, Staten Islande, 
stovi pabudavotas naujas $4,- 
000,000 karinis laivas U. S. S. 
Fanning. Užvakar buvo mano
ma nuleisti laivą į vandenį, 
bet atėję į dąrbą darbininkai 
paskelbė “sėdėjimo streiką.” 
Suėję 1,600 darbininkų dieną 
ramiai praleidžia bekazyruo- 
dami, žaislais ir dainomis.

Darbininkai turi 12 reikala
vimų, bet vyriausias iš jų — 
pakėlimas algos 5 centais į 
valandą. Keletą mėnesių atgal 
kompanija priėmė tuos reika
lavimus, bet dabar ji sulaužė 
tą kontraktą.

smūgį.
Teatro lankytojų apie 85 

nuošimtis yra jaunimo ir labai 
užinteresuoti tuo veikalu. Jį 
vaidina 31 valstijoj. Vaidini
me dalyvauja 12,500 aktorių, 
perstatydami 3 sykius kas sa
vaitę, pasiekdami apie. .500,- 
OOb žiūrovų,.

Prie teatro, l«auko pusėj, 
parduoda visokią darbininkiš
ką literatūrą. Kaimietis.

tartis su šapų savininkais. Pa
starieji atsisakė atnaujinti su
tartį. Lokalas paskelbė gene
ral) streiką. Pirma diena strei
ko užsiregistravo virš 300 na
rių streiko pareigoms.

Reikalauja 35 vai. savaitės 
ir senos algų skalės — $32 
minimum. Neorganizuotose ša- 
pose valandos yra po 54 iki 
60 į savaitę, už kurias dauge
lis teuždirba po $18.

Metalistų Streikas.
Pereitą savaitę prasidėjęs 

metalo pališiuotojų streikas su 
700 darbininkų dabar jau turi 
streikierių pareigas einančių 
2,600. Streikas palietė 365 ša
pas ir suparalyžiavo veik vi
są šią industriją didžiajame 
New Yorke.

Garadžių Darbininkai Pasi
rengę Streikui.

Penktadienio rytą tikimasi 
garadžių darbininkų generalio 
streiko, kuris palies apie 1,200 
garadžių, su 15,000 darbinin
kų, paliekant garadžiuose už
darytų apie 300,000 automo
biliu. 4-

PARENGIMAI
Linksmas Balius

BROOK L Y, N. Y.
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. įvyks šeštadieni, rugsėjo 19 
d. Pradžia 7 vai. vakare.

Šis balius yra rengiamas, kaipo 
atidarymas žieminio sezono, nes jau 
gal daugumai ir įsipyko vasariniai 
parengimai. Įžanga visiems veltui. 
Jūs žinote, kad kliube galima išsi
gerti vienas-kitas stiklas alaus, taip- 
pat bus ir skanių užkandžių. Užkan
džiai irgi bus duodami veltui, šo
kiams grieš puiki orkestrą visokius 
šokius. Užkviečia Komitetas.

(220-222)

SUSIRINKIMAI
BENDRŲ PARENGIMŲ KO

MITETO EXTRA
SUSIRINKIMAS

Šį penktadienj, Rugs. (Sept.) 18 
d., {vyks extra susirinkimas Bendrų 
Parengimų Komiteto, kad apsvarstyt, 
kurį iš veikalų imsime lošt Labor Ly
ceum 29 d. lapkričio (Nov.). Visi 
draugijų atstovai pribūkite į “Lais
vę” lygiai 8 vai. vakaro. Nenumokit 
ranka į šį pakvietimų, bet kiekvienas 
dalyvaukite. M. Semėniene, Sekr.

(217-220)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina (krikščione) 

dirbti prie namų darbo ir pagelbėti 
prižiūrėti vaikus. Galima gauti kam
barį megoti. šaukite telefonu Shore. 
Road 5-5283 arba ateikite asmeniškai. 
115 — 78th Street, Brooklyn, N. Y.

” PAJIEŠKO.IIMAI
Paiieškau Adomuko Žigielo iš Sta

kliškių miestelio. Turiu labai svarbų 
reikalą. Kas žinote, kur jis randasi, 
malonėkite pranešti man, už ka bū
siu labai dėkinga. Anūką Yeskuticzia, 
130 North 6th Street, Brooklyn, N. 
Y. (219-220)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildytas, visada šiltas vanduo, prie 
geros komunikacijos, arti restaura
cijos. Kreipkitės nuo 6 vai. vak. iki 
7:30 vai. vak., sekamai: 35 Graham 
Ave., Apt. DI. Brooklyn, N. Y.

(218-220)

PARDAVIMAI
PARDUODAME Bar and Grill Inznj.

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

(214-220)
PARDUODAME vienos šeimos me

dini namą, Richmond Hill (North
Side) dalyje. Savininkas tiesiai par
duoda—nėra jokių agentų. Namas 
geram stovyje, turi 8 kambarius, 4 
yra miegami kambariai šviesūs ir 
dideli, dviejuose kambariuose {vesta 
vanduo; yra 2 maudynės; didelė kuk- 
nia, šiluma ir yra užpakalyje dide
lis plotas žemės., Namas randasi arti 
prie visų transportacijos stočių, ir 
prie krautuvių. Užlaikymas namo la
bai mažas. Del platesnių informaci
jų kreipkitės sekamai:

PAULINE S'NYDER
143 West 84th St., New York City.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju
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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

Dr. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryte 
1—2 p. n.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak. 
Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS
(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) 

499 GRAND ST.
*-------------- ------------ -------------- .— —  

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numini- į 
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- ; 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

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

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




