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Rudolfą Valentiho, 
Reid, John Gilbert ir

Bilbao, Ispanija.—Atplau
kė vienas Franci jos laivas, 
prikrautas maisto, kurį su
aukojo Franci jos komunis
tai Baskijos liaudiečiams.

Vaizdas iš plieno pramones darbininkų streiko Chicagoj. šitaip policija 
“daro tvarką”!

juos jaunus griebia 
Matyti, vaidinimas;

Su šnipais reikia kovoti. 
Kai tik pagaunama,—pašalinti 
iš darbininkų tarpo.

Šnipai niekur nesulaikė ir 
nesulaikys darbininkų judėji
mo !

Išnaudotojai nesigaili milio
nų dolerių pacukams, uostinė
jimu! darbininkų veiklos, 
įtraukimui į “juodąją knygą” 
veiklesnių, supratlyvesnių dar
bininkų, kurie organizuoja 
savo brolius.

Bet tie patys išnaudotojai 
visomis keturiomis purtosi, kai 
darbininkas pareikalauja cen
to kito j valandą daugiau al
gos.

KRISLAI
$80,000,000.00 šnipams!
Jean Harlow.
Paryžiaus Barberiai. 
Dėl Maskvos Radio. 
145 Naujos Mokyklos!

• R. Mizara.

Jungtinių Valstijų samdy
tojai per metus išmoka $80,- 
000,000.00 (astuonias dešimts 
milionų dolerių!) šnipų agen
tūroms.

Šios, savo ruožtu, užlaiko 
tarp 40,000 ir 135,000 šnipų- 
šnipelių, kurie “darbuojasi” 
darbininkuose, pranešdinėda- 
mi samdytojams apie jų veik
lą.

Mūsų krašte randasi 41,- 
000 darbo unijų lokalų. Kiek
vienam iš jų, spėjama, yra ma
žiausiai vienas šnipas, vienas 
pacukas!

šituos faktus suteikia rašy
tojas Leos IIubermaiK, “New 
Masses” savaitraštyj.

Jauna, graži Jean Harlow, 
šnekančiųjų judžių aktorė, 
numirė teturėdama vos 26 me
tus amžiaus.

Judžių aktoriai, daugumoj, 
miršta labai jauni. Tik prisi
minkim : 
Wallace 
kt.

Kodėl 
mirtis?
dikčiai išsemia jų syvus, pa-1 ergingiau negu bet kada 
kerta nervus. <ę*

Antra, jų asmeninis gyve
nimas, sakoma, labai nenor
malus, perdaug mozaiškas.

Savo gyvenimo žvakę, anot 
žmonių, daugelis aktorių degi
na iš abiejų galų. Dėlto ji 
greit sudega.

Sovietų Sąjungos aktoriuose 
tokio mirtingumo neįsižiūri.

Gegužės mėnesį buvo su
streikavę Paryžiaus barberiai. 
Parodymui, kad jie streikuoja 
ne prieš kostumierius, bet 
prieš samdytojus, barberiai 
vieną dieną skuto ir kirpo sa
vo kostumierius veltui.

Pasekmė buvo ta: kostumie- 
riai glaudžiai solidarizavosi 
su streikieriais, uoliai 
remdami.

A

juos

Vokietijoj dabar fašistų tei
smai sunkiai baudžia tuos 
žmones, kurie klauso Maskvos 
radio stoties transliuojamų 
programų. Laikraštis “Voel- 
kiescher Beobachter” paraše 
speciališką tuo reikalu edito- 
rialą, skelbiant, jog klausy
mas Maskvos radio programų 
“yra pavojingas dalykas.”

Čia turim sutikti su fašistų 
laikraščiu, nes tai naziams iš- 
tikrųjų pavojingas dalykas!

Bet kas fašistams pavojin
ga,—liaudžiai naudinga!

Maskvos apygardos sovie
tas paskyrė 10 milionų rublfį 
mokykloms. Šiemet šitoj sri
ty] (išskiriant Maskvos mies
tą) bus įsteigta 145 naujos, 
modemiškos mokyklos.

Tai kas, kad ten bažnyčių 
skaičius mažėja.

Mums svarbu, kad mokyklų 
skaičius šuoliais didėja!

Naziai Kviečią Popiežių j 
Svečius

Berlin, birž. 9.—Nazių 
juodosios policijos organas 
kviečia popiežių atsilankyt 
į Vokietiją; tai, girdi, jis 
pats patirtų, būk naziai ne- 
persekioją katalikų taip, 
kaip skundžiasi jų kunigai.

Hitlerininkų laikraščiai 
grūmodami liepia katali
kams pasirinkt; katro jie 
klausys, ar popiežiaus ar 
Hitlerio.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

No. 136

Socialistų Internacionalas Išsisukinėja 
Nuo Bendro Veikimo su Komunistais

Soc. Internacionalo Pirmininkas Sako, kad 
“Neturįs Tam Reikalingų įgaliojimų”

Maskva.—Komunistų In
ternacionalo sekretorius G. 
Dimitrov gavo išsisukinė
jantį atsakymą nuo Darbi
ninkų ir Socialistų Interna
cionalo pirmininko Louiso 
de Brouckere. Jam buvo 
pasiųsta Komunistų Inter
nacionalo pakvietimas ap- 
vienyt socialistinių ir ko
munistinių darbininkų jė
gas kovai už Ispanijos liau
dį prieš fašistus.

De Brouckere sako, kad 
panašų atsišaukimą gavo ir 
iš Valencijos, Ispanijos. Jo 
atsakymas Dimitrovui štai 
kaip skamba:

“Mes pilnai suprantame 
reikalą energingo veikimo 
ir esame pasiryžę veikti en-

Mūsiį Internacionalas pilnai 
atliks savo pareigą pagal 
savo paties atsakomybę. 
Kaip jums žinoma, nei pir
mininkas nei 'sekretorius 
mūsų Internacionalo neturi 
reikalingo įgaliojimo jo 
vardu dalyvauti tokioj ko
misijoj, kaip kad jūs siūlo
te.”

Čia Darbininkų-Socialistų 
Internacionalo pirmininkas 
kalba apie susisiekimų ko
misiją, kurią pasiūlė Komu
nistų Internacionalo komi
tetas. Pagal šį pasiūlymą, 
turėtų sueit Socialistų ir 
Komunistų Internacionalų 
atstovai ir bendrai išdirbi 
planus tarptautinei kovai už 
Ispanijos respublikos apgy
nima, v
Dimitrovo Atsakymas Soci

alistų Internacionalo 
Pirmininkui

Komunistų Internationa^ 
lo sekretorius Dimitrov bir
želio 8 d. pasiuntė telegra
mą de Brouckere’i, kad jo 
atsakymas yra nepatenki
nantis: jis faktinai atsisa
ko vienyti visas tarptauti
nio proletariato jėgas Ispa
nijai apginti:

“Jūs sakote, kad nei pir
mininkas nei sekretorius 
Darbininkų ir Socialistų 
Internacionalo neturį galios 
spręsti tokį klausimą, kaip 
sudarymas susisiekimų ko
misijos. Bet tas pasakymas 
neįtikina mus. Nes jūs ga
lėtumėte bent paprašyti to
kio įgaliojimo nuo atitinka
mų viršininkystės organų 
savo Internacionale.

“Mes negalime priimti jū
sų nuomonės, būk Darbinin
kų ir Socialistų Internacio
nalas pilnai atlieka savo pa
reigą, kuomet jis atsisako 
vienyti visas tarptautines 
darbininkų jėgas apgyni
mui Ispanijos liaudies.”

Jeigu Socialistų Interna
cionalo vadovybei nepatin
ka Komunistų Internacio
nalo planai, kaip sudaryt 

susisiekimų komisiją 
Darbininkų - Socialistų In
ternacionalo, Tarptautinės 
Darbo Unijų Federacijos ir 
Komunistų Internacionalo, 
tai “Ispanijos liaudies gel
bėjimas reikalauja, kad jūs 
iš savo pusės padarytumėte 
kitus, daiktiškus pasiūly
mus tam tikslui siekti,” sa
ko Dimitrov:

“Svarbiausias mum daly
kas tai ne paviršutinė for
ma, bet patsai reikalas... 
Komunistų Internacionalas 
yra pasirengęs svarstyti su 
jumis bet kokius pasiūly
mus tuo klausimu, kokius 
tik jūs duotumėte.

“Sykiu su Ispanijos dar
bininkų o r g a n i zacijomis 
mes turime teisę laukti kon
krečių, daiktiškų pasiūly
mų iš jūsų pusės šiuo gy
vybiniai svarbiu klausimu.

“Mūsų manymu, taipgi 
būtų pageidaujama pirma 
pasidalinti n u o m o n ėm is 
tarp Komunistų Internacio
nalo ir Darbininkų-Socialis
tų Internacionalo atstovų, 
idant greičiau prieiti prie 
bendro veikimo.

“Jeigu jūs sutiksite, tai 
mes lauksime jūsų praneši
mo apie pageidaujamą vietą 
ir laiką tokiam susirinki
mui.”
Komunistų Internacionalas 

Neatlaidžiai Reikalauja 
Bendro Veikimo

Komunistų Internaciona
lo sekretorius Dimitrov pa
siuntė Ispanijos darbininkų 
organizacijoms gautą atsa
kymą nuo Socialistų Inter
nacionalo pirmininko ir pri
dūrė :

“Formališkumų sumeti
mais—neturėjimu tinkamo 
įgaliojimo — Socialistų In
ternacionalo pirmi ninkas 
išsisukinėjo nuo davimo tie
sioginio, atviro atsakymo į 
mūsų pasiūlymą sudaryt 
susisiekimo komisiją bend
ram veikimui trijų interna
cionalų dėlei Ispanijos liau
dies apgynimo. •

“Mes ir toliau neatlai
džiai reikalaujame, kad va
dai Darbininkų ir Socialis
tų Internacionalo duotų tik- 
rus-konkrečius pasiūlymus 
delei sukūrimo bendro vei
kimo šiame reikale.

ORAS
New Yorko Oro Biuro ži

niomis, šį ketvirtadienį čia 
ir New Jersey būsiąs gra
žus oras ir taip šilta, kaip 
trečiadienį.

Šiandien saule teka 5:28; 
leidžiasi 8:30.

Trečiadienį temperatūra 
vidutiniai buvo 85 laipsnių; 
oro drėgmė irgi 85.
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Tęsiasi Easton, Pa 
Sėdėjimo Streikas

(Telegrama, birž. 9 d.)
Easton, Pa.—Darbininkai 

Dixie Vortex kompanijos 
tęsia sėdėjimo streiką jos 
fabrike. Kompanija, norėda
ma sulaužyt streiką, krei
pėsi į teismą, kad išduotų 
indžionkšiną prieš streikie
rius sėdėtojus ir prieš In
dustrinį O r g a n i zavimosi 
Komitetą.

Toliau pranešiu, ką nu
spręs teismas.

CIO Draugas.

EXTRA!
Elektros Darbininkų Strei

kas Uždare Fabrikus 
Flinte, Mieli,

Flint, Mich., birž. 9.— 
Darbininkų streikas prieš 
Consumers Power elektros 
kompaniją uždarė elektros 
jėgą fabrikams, gatveka- 
riams ir kt. Praleidžia elek
trą tik ligoninėms, pieni
nėms ir miesto sveikatingu
mo darbams. Šis streikas 
privertė užsidaryt ir šešis 
General Motors automobi
lių fabrikus. Jis paskelbtas 
todėl, kad kompanija nepa
tenkina darbininkų reikala
vimą didesnės algos.

Manoma, kad, apart Flin- 
to su 165,000 gyventojų, 
elektros streikas galės ap
imti dar kitus miestus ir 
miestelius su 185,000 gyven
tojų.

Sakoma, kad elektros 
darbininkai sustreikavę be 
žinios Industrinio Organi
zavimosi Komiteto.

Nazių, Italų Lėktuvai Su
naikino Baskų Miestelį
Hendaye, Franc.—60 Ita

lijos ir Vokietijos lėktuvų 
faktinai sunaikino bombo
mis Galdacono miestelį, už
frontėje. Šis miestelis ran
dasi už 5 mylių nuo Baskų 
krašto sostinės, Bilbao.

Prancūzų Komunistų Maisto 
Laivas Baskams

Paleista 1,000 Fašistų 
Šoviniu į Madridą

Madrid. — Fašistu ka- 
nuolės naktį iš birželio 7 
J 8 d. taip įnirtusiai bom
bardavo Madridą, kaip dar 
niekad pirmiau. Leido šo
vinius ne tik j miesto cent
rą, bet ir į svetimų šalių 
atstovybių vietas ir į tą plo
tą, kurį fašistai buvo pa
skelbę “neutraliu.” — Jie 
buvo prižadėję nekliudyt 
šio ploto, o palikt kaip “sau
gumo vietą” nekariškiams 
gyventojams.

Fašistų artilerija mušė 
apie 1,000 šovinių į įvairias 
miesto dalis. Keturi šovi
niai nukrito Amerikos at
stovybės kieme. Buvo spe
cialiai bombarduojamas di
delis viešbutis, kuris dabar 
paverstas kariška ligonine. 
Į ją buvo paskutinėmis die
nomis susikraustę ir laik
raštininkai.

Dar niekad pirmiau fa
šistai nebombardavo šios li
goninės. Taigi dabar jinai 
buvo užklupta netikėtai. 
Tuo tarpu ligoninėje gulėjo 
šimtai sužeistų respublikos 
kovotojų.

(Iš karto buvo paskelbta, 
kad šiuomi bombardavimu 
fašistai šimtus, madridiečių 
užmušę Ir tūkstąnčius su- 
žeidę. Bet dabar praneša
ma, jog jie tą naktį nužudė 
apie 20 ir sužeidė apie 40 
nekariškių Madrido gyven
tojų. Bet fašistų kanuolės 
sunaikino daugybę namų ir 
šiaip padarė didžių medžia
ginių nuostolių.

Respublikos valdžia vėl 
uoliai paragino nekariškius 
žmones kraustytis iš Madri
do, saugojant savo gyvybę.

■y

Prieš J. P. Morganą ir 
Kitus Taksų Sukčius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią ištirt taksų 
sukčius visoje šalyje. Tam 
siūloma sudaryt 12 narių 
komisiją iš kongresmanų ir 
senatorių.

Daugelis k o n g resmanų 
aštriai kritikavo šulerišką 
filosofiją J. P. Morgano, di
džiausio bankininko. Jis, 
sugrįžęs iš Europos, pareiš
kė, kad jeigu yra proga iš
sisukt nuo mokėjimo val
džiai taksų, tai jis ir nemo
ka taksų. Taip daro ir kiti 
turčiai. Morganas išvadino 
“žiopliais” įstatymų leidė
jus, kurie palieką “skyles,” 
pro kurias galima paspruk
ti nuo mokesčių mokėjimo 
valdžiai. Morganas sakė, 
kad Joks taksų sukimas 
“nesąs joks prasižengimas 
prieš dorą.”

MIRĖ 8-TAS, PERŠAU
KTAS PIKIETININKAS

Chicago. — Numirė jau 
aštuntas Republic Plieno 
streiko pikietininkas, per
šautas policijos Memorial 
Dienoje. Darbininkai ir 
šiaip piliečiai vis smarkiau 
reikalauja ištirti ir nubaus
ti žmogžudžius policininkus 
ir atsakomingus jų virši
ninkus.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas protes
tuoja, kad Republic korpo
racija, su miesto majoro 
leidimu, laiko savo fabriko 
kieme šimtus gengsterių- 
skebų. Jie ten apgyvendin
ti Pullman traukinių vago
nuose. Komitetas nurodo 
valdiškai Nacionalei Darbo 
Santikių Komisijai, jog bo
sai tuomi laužo Darbo San
tikių Įstatymą.

Bet jie .taip “sukietėję” ir 
užsigrūdinę prieš fašistus, 
kad nelabai nusigąsta bom
bardavimų iš priešų pusės.

Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re- 
- težins, o Išlaimėsit 

Pasauli!

Ginkluoja Desėtkus 
Tūkstančių Padaužų 
Prieš Streikierius
Ginklų ir Amunicijos San

dėliai prieš CIO Uniją
Youngstown, Ohio.—Ma

honing apskričio šerifas R. 
E, Elser įsigijo du kariškai 
šarvuotus ir ginkluotus tro- 
kus ' kriušint darbininkų 
streiką prieš plieno kompa
nijas. Šerifas turi prisikro
vęs 'kalėjime šautuvų, ran
kinių granatų ir ašarinių 
bombų. Penktas kalėjimo 
aukštas yra• naudojamas 
kaip patalpa šimtams geng- 
sterių, specialių šerifų, ku
rie yra priruošti teriot 
streikierius.

Šerifas Elser pareiškia, 
kad jis apginkluos * 10,000 
vyrų prieš streikierius, va
dovaujamus Industrinio Or
ganizavimosi Komiteto. Iš 
visko matyt, kad šerifas, tik 
laukia kompanijų paliepimo 
pradėt karą prieš streikie
rius.

Monroe, Mich. — Miesto 
majoras D. A. Knaggs šau
kia visus vyrus, turinčius 
kdriško patyrimo, įstoti į 
specialę policiją, kad ištaš- 
kyt streikierius ir atidaryt 
Newton Plieno kompanijos 
fabriką.—ši kompanija yra 
dalis Republic Plieno kor
poracijos.

Būriams savo ginkluoja
mų fašistinių gaivalų majo
ras įsakė štrumuoti strei
ko pikietninkus šį ketvir
tadienį ir pralaužti kelią 
skebams į fabriką. Indus
trinės unijos vadus jis ap
šaukė “atėjūnais,” kuriuos 
reikią išmušti laukan.

Youngstown, Ohio.—Dvie
jų apskričių šerifai su šai- 
komis pagelbininkų užpuolė 
atimti lazdas bei pagalius, 
kuriuos nešiojosi plieno dar
bininkai. pikietuojantieji 
užstreikuotus fabrikus. Ar
eštuota trys darbininkai ne
va už tai, kad jie, girdi, 
“užpuolę šerifus.” Streikie- 
riai grąsina užpulti kalėji
mą ir išlaisvinti savo drau
gus.

Massilone, Ohio, streiko 
pikietninkai apkūlė kelis 
skebus kieme Republic Plie
no korporacijos.

Automobilių fabrikantas 
H. Ford ir kitos kompanijos 
taip pat ginkluojasi prieš 
darbininkus. Didieji išnau
dotojai beveik visur ruošia
si į atvirą karą prieš Dar
bo Santikių Įstatymą, kuris . 
užtikrina teisę darbinin
kams laisvai organizuotis ir 
streikuoti.

Visa tai atrodo, kaip fa- 
šistuojančių kapitalistų pa- 
sinešimas į civilį karą prie! 
pažangesnius įstatymus ir 
demokratines laisves. .

■į®-I
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Sovietų Karininkas apie Karą
Sovietų Sąjungos vienas armijos va

das, d. Golubevas daro išvadas, kad, ne
paisant visokių fašistų gudrybių, jie pra
laimėjo su savo strategija Ispanijoj. Ita
lijos fašistai sumušti prie Guadalajara. 
Ten jie gavo tokį smūgį, kaip pereitame 
kare prie Caporetto. Madridas virto 
“Ispanišku Verdūnu.” Bilbao jau išlai
kė virš dviejų mėnesių fašistų apgulą ir 
sėkmingai laikosi. Prie Pozoblanco fa
šistams užduotas smūgis. Centralinia- 
me ir Aragonos frontuose liaudiečiai at
siekė pasisekimo. Ispanijos respublikos 
karo jėgos ant tiek sutvirtėjo, susitvar
kė, kad dabar generolas Franco neturi 
vilties laimėti su gaunama Italijos ir 
Vokietijos pagelba. Jis jieško išsigelbė
jimo tame, kad į karą Atvirai §totų Vo-

Bet Italijos ir Vokietijos atviras sto
jimas karan prieš Ispaniją įveltų ir ki
tas šalis. Fašistai ir nori pasaulinio ka
ro ir privengia jo, bijodami pasekmių. 
Ypatingai kol kas dar jie nėra tikri, kur 
atsistotų Francija ir Anglija.

Hitleris Dūksta
Vokietijos fašistai priešakyje su Hit

leriu siunta prieš šalies gyventojus. Jie 
žudė ir galvas kapojo komunistams. Pa
skui užpuolė socialistus, ui'rtjų'Tiarius, žy
dus, demokratus, katalikus ir protesto- 
nus. Dabar, kada komunistų, socialistų 
ir unijų veikimas vedamas slaptai, tai 
fašistai sukoncentravo savo atakas prieš 
žydus, katalikus ir protestonus. Hitle
ris išgalvojo savo pagonišką dievą ir 
puola tuos, kas su juom nesutinka.

Šis Hitlerio šaikos dūkimas dar kartą 
parodo, kaip, yra reikalingas Vokietijos 
liaudžiai bendras frontas prieš fašistus 
barbarui. Vokietijos masės turės susi
jungti, kad atgavus savo laisvę.

Dabar fašistai patvarkė, kad katalikai 
negaus daugiau teisme jokio užtarimo 
prieš fašistinės policijos žygius. Jau 
daug katalikų areštuota, o ateityje dar 
daugiau atsidurs kalėjimuose. Tik ben
dras Vokietijos liaudies frontas išgelbės 
tą šalį iš fašistinės nelaisvės ir prašalins 
pasaulyj - baisaus karo pavojų.

Trečias Penkerių Metą Plaftas
Sovietų Sąjunga tūlose industrijos ir 

gyvenimo šakose jau užbaigė Antrą Pen
kerių Metų Planą, o kitur baigia. Da
bar specialė komisija iš mokslininkų, in
žinierių, įvairių technikų dirba pagami
nime Trečio Penkerių Metų Plano, kuris 
bus pradėtas vykinti gyveniman su sau
sio 1-ma diena, 1938 metų.

Inžinieriai ir technikai, mokslininkai 
if braižytojai gamina jį, daro piešinius, 
diagramas, išskaitliavimus. Jų planas 
bus patiektas Sovietų valdžios užgyri- 
mui. Sovietų mokslininkai daug krei
pia atydos į Amerikos Jungtines Valsti
jas. Jie mano, kad Sovietų Sąjunga jau 
tik iš Amerikos' gali pasimokinti, nes 
Europos šalis jie jau pralenkė ir paliko.

Sovietų Sąjunga dabar stovi pirmoj 
vietoj pasaulyj gaminime traktorių, že
mes ūkio mašinų, orlaivių ir eilėje kitų 
įmonių. Technikiniai Vokietija ir An
glija jau pasiliko.

Sekančiame Penkerių Metų Plane So-

ŠIAULIAI

Į
i.
I

Žagarės Barboros Palaikų Iš
mėtyto jus Suėmė

, Prieš kiek laiko Žagarėje 
buvo išmėtyti vienos žmonių 
vadinamos šventosios Barbo
ros palaikai. Šiaulių krimina
linė policija V. 13 d. suėmė 
tris žagariečius. Dovydą Siks-

vietų Sąjunga mano pasivyti ir pralenkti 
Jungtines Valstijas gaminime civiliam 
naudojimui lėktuvų, aukso, anglies, plie
no ir t.t. Tada Sovietų Sąjunga bus pir
mutinė valstybė pasaulyj industriniai ir 
agrikultūriniai.

Į naują planą įeina ir šalies gyvento
jų kiekio pakėlimas. Už 25 metų Sovie
tų šalis turės 125,000,000 žmonių dau
giau,^ 
000 ____ _ ________ _______ ,
OOO.^Tas bus atsiekta, nes valdžia tei
kia medžiaginės pagelbos šeimynoms. 
Šalis didelė, turtinga, tad ir piliečių gali 
būti daug ir jie gali laimingai gyventi.

Nesenai Jungtinėse Valstijose lankė
si nemažai Sovietų inžinierių, mokslinin
kų, kurie studijavo, tyrinėjo šios šalies 
techniką. Jie daug amerikoniško siūlo 
įvesti būsimame Penkerių Metų Plane. 
Sakoma, kad Sovietai sumažins prekybą 
su Anglija ir Vokietija ir padidins su 
Amerika. Amerikoj lankėsi ir maisto 
komisaras A. I. Mikojanas. Jis prielan
kiai atsiliepia apie Amerikos maisto 
mybą, kenavinią ir kitus dalykus, į 
riuos Sovietai kreipia daug domės.

dabar. Dabar ji turi 175,000,- 
ventojų, o. tada turės virš 300,000,-

ga- 
ku-

Fašistų “Totališkas” Karas
Vis dažniau sutinkame spaudoje 

džius, kad fašistai veda totališką k 
Ką tas reiškia? Tas pavadinimas paei
na nuo anglų žodžio ‘Totai”—visas, vi
suotinas. Vokietijos, Italijos fašistai ge
nerolai ir anglų generolas Fuller jau se
niau aiškino, kad būsimas karas bus to
tališkas, tai yra—visuotinas.

Totališko karo prasmė buvo ta, kad 
karo lėktuvais įvaryti' baimę visos šalies 
gyventojams. Lėktuvai turi užpulti 
svarbiausius miestus, centrus gyvenimo, 
naikinti miestus, miestelius, gyventojus 
—viską ant savo kelio. Tikslas, kad ša
lies gyventojai įvaryti į baimę darytų 
spaudimą į savo valdžią, kad ji pasiduo
tų užpuolikams.

Totališką karą praktikoj išbando fa
šistai Ispanijoj. Fašistų generaliai šta
bai manė, kad pagelba totališko karo jie 
galės į kelias dienas priversti didžiules 
šalis pasiduoti. Goldesas net knygą pa
rašė, kur lėktuvų pagelba Vokietij'a į ke
lias dienas priverčia Franciją pasiduoti, 
nes orlaiviai iš Paryžiaus padaro tikrą 
pragarą.

Ispanijoj fašistai pilnais garais varo 
totališką karą. Jie belaisvius žudo šim
tais. Jie apie du tūkstančius žmonių iš
skerdė ir sušaudė Badajos mieste. Kita 
tiek išžudė Irune. Jų lėktuvai su žemė
mis sumaišė istorinį miestelį Guernicą. 
Jie iš lėktuvų supleškino eilę Baskijos 
miestelių. Tik šiomis dienomis 63 dideli 
bomberiai bombardavo Lezamą miestelį. 
Fašistų lėktuvai be pertraukos degino 
Madridą, kol liaudiečių orlaiviai padar- 
rė tam galą. Dabar fašistai daužo Mad
ridą iš kanuolių. Vokiečių karo laivai 
anksti rytą užpuolė prieplauką Almeriją, 
paleido virš 300 didelių svaidinių. . Jie 

■ mane miegančius žmones užklupti ir pa
laidoti griuvėsiuose. Tai fašistų totališ
kas karas—viską naikinti, įvaryti žmo
nes į desperaciją, priversti pasiduoti.

Bet fašistai generolai nusivylė totali
nio karo viltyse. Jau greitai bus metai 
laiko, kaip Ispanijoj karas. Madrido ir 
Ispanijos gyventojai nenusigando fašis
tų dūkimo, bet tik dar daugiau suglaudė 
savo eiles apsigynimui.

zo- 
ara.

Pocketetlerio T tirtai
Nesenai miręs didelis turčius John 

Rockefeller turėjo susikrovęs virš bilio- 
ną dolerių turtų. Bet jų įkainavimas 
yra tik ant $25,000,000. Kodėl tas pa
daryta? Todėl kad ponas Rockefelleris 
nenorėjo mokėti valdžiai taksus nuo tam 
tikrų įplaukų. Tuom jis sutaupė dar di
desnius turtus.

Rockefelleris, gyvas būdamas, daug 
išdalino pinigų apšvietai ir kitiems rei
kalams. Bet toji “apšvieta” jam buvo 
naudingą, nes jį gyrė, teisino, garbino tą 
sistemą, išnaudojimą, darbo žmonių pa
vergimą, kurioj Rockefelleris darėsi sau 
didžiausius pelnus.

ną, Juozą Patrulį ir Joną Pra- Vanduo bus išmetamas clek- 
nevičių, kurie kaltinami šį dar- trinio motoro pagalba. Aplink 
bą padarę. Dabar suimtieji 
tardomi.

Cerkvės Vietoje—Fontanas
Nugriautos stačiatikių cerk

vės vietoje miesto savivaldybė 
iškasė 11 m. gilumo šulinį, iš 
kurio bus padarytas fontanas.

fontaną bus padarytos gėlių 
klombos ir suoleliai. Aplink 
cerkvę buvusiame sodelyje iš
kirsti visi pasenę medžiai, 
praplėsti šaligatviai, padaryti 
takeliai. Tilžės gatvė ties ta 
vieta grindžiama tašytais ak
menimis.

Skaitytojų Balsai
Pasisemkim Stiprybės iš 
d. J. Stalino Kalbos, Pa

sakytos Kompartijos 
Plenume

Draugas J. Stalinas sako: 
“Bolševikai, jeigu jie ištie- 
sų nori but bolševikais, pri
valo rasti savyje drąsumo 
atvirai pripažinti savo klai
das, iškelti' aikštėn jų prie
žastis, nužymėti jų . ištaisy
mo kelius ir tuo padėti par
tijai duoti kadrams teisin
gą mokymą ir politinį 
auklėjimą”.

Toliau d. J. Stalinas 
ko: “Kai kurie draugai 
ko, kad netikslu kalbėti 
virai apie savo klaidas, nes 
atviras savo klaidų pripaži
nimas gali būti mūsų priešų 
įvertintas, kaip mūsų silp
numas, ir gali būti jų išnau
dotas. Tai niekai, draugai, 
tikri niekai. Atviras mūsų 
klaidų pripažinimas ir .sąži
ningas jų ištaisymas, prie
šingai, gali tik sutvirtinti 
mūsų partiją, pakelti mūsų 
partijos autoritetą darbi
ninkų, valstiečių ir darbo 
inteligentijos akyse.”

Mums, lietuviams komu
nistams Amerikoj, tos ko
munistinės Stalino stipry
bės labai trūksta, trūksta 
savikritikos, drąsumo. Dė
lei trūkumo savikritikos K.

iš-

sa- 
sa- 
at-

bet niekados nęšaukiami K. 
B. Liet. Frake, susirinki- 
mai-pasikalbėjimai; o juk 
liet, komunistų frakcijų ro
lė darbininkų judėjime la
bai didelė. Mes turime daug 
partijinių problemų, o jų 
negalima, išrišti mišriuose 
mūsų laikraščių skaitytojų 
susirinkimuose.

Taigi, draugai, mes turi
me mokihtis' iš virš minėtos 
d. J. Stalino kalbos, ir likti 
budresniais 
nuo viršaus iki apačios.

’H. Stankus.

tų, surašę melagingus rapor
tus ir tt.

Jie kaltinami pagal B. St. 
51, 667, 578 str.

Kaltinamasis aktas jau su
rašytas ir byla bus sprendžia
ma Šiaulių apygardos teisme, 
greičiausia, po vasaros atosto
gų.

ŠYPSENOS

t

ir veiklesniais

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

bai nusilpnėjusį; kai kur 
vos tik laikosi.

Kad mūsų viršūnės-cen- 
trai daugiau domės būtų 
kreipę, būtų pervažiavę per 
Lietuvių Frakcijų vienetas 
bei jų susirinkimus su dis
kusijomis ir kritika, — per 
diskusijas būtų surasta 
priežastys frakcijos trūnė
jimo. Per tokias diskusijas 
ir savikritiką lyg į tą maši
ną įsipila aliejaus, ir tada 
pradeda mašina lengviau ir 
smarkiau suktis. Taip yra 
ir su mūsų darbuote: po pa
sikalbėjimo su mūsų vado
vais, visi sąnariai ir nare
liai pradeda mikliau veikti, 
drąsiau ir energingiau or
ganizuotis.

K. P. Liet. Frak. Centro 
Biuras turėtų pasiųsti bent 
tris sykius į metus per lie
tuvių frakcijas gerą komu
nistinį propagandistą, kuris 
galėtų mūsų vienetas pa
tvarkyti, paskatinti, kad vi
sos jos laikytų reguliarius 
susirinkimus ir kitas reika
lingas pereigas eitų.

Gal kas pasakys, kad vie
netai neklauso patvarky
mų; tas neteisybė. Kas nori 
būti komunistū, tas ir pa
tvarkymų klauso.

Dabar mūsų vadovų yra 
prasta metodą vartojama 
laike prakalbų, maršrutų. 
Prieš arba po prakalbų yra 
šaukiami mūsų spaudos

Mūrininkai ir Tinkoriai Nusis
tatė Uždarbio Tarifą

Kauno mūrininkai ir tinko
riai, tarp savęs pasitarę, šiam 
sezonui nusistatė tokį uždar
bio tarifą:

1 kateg. mūrininkui už 8 
darbo valandas 1 lt. 60 et., 11 
kateg. 1 lt. 50 et.

Tinkoriams: I kateg. 1 lt. 
60 et., II kateg. 1 lt. 50 et.

Be to, mūrininkai ir tinko
riai reikalauja, kad jie būtų 
apdraudžiami ligonių kasoje 
ir nelaimingų atsitikimų kaso
je, ir kad į darbą pirmoje ei
lėj būtų įmami kauniečiai dar
bininkai, o ne iš provincijos 
atvykę. Taip pat mūrininkai ir 
tinkoriai pageidauja, kad sa
vivaldybė, išduodama leidimus 
statyti I trobesius, įpareigotų 
statytojus ar rangovus prie 
statybos darbų įrengti laiki
nus sandėlius darbininkams 
persirengti ir užkąsti.

Mūrininkai n u s i s kandžia,- 
kad šį šėtoną jaučiamas esąs 
darbininkų antplūdis iš provin
cijos, kurie senus miestiečius 
konkuruoją.

Buvęs Šiaulių Kalėjimo Virši
ninkas Patrauktas

Kaltinamuoju

Leonas Iljasevičius būda
mas Šiaulių kalėjimo viršinin
ku prie Šiaulių kalėjimo dirb
tuvių įsteigė muilo viryklą, 
kurioje gamino muilą visiems 
Lietuvos kalėjimams ir arešto 
namams. Muilo viryklą tvarkė 
pats kalėjimo virš. Iljasevičius 
ir tvarkydamas darė įvairius 
neteisėtumus: vienu atveju 
pasisavino apie 5. tūkst. lt., 
klastojo sąskaitas, antru atve
ju už žaliavą Volpei tyčia per
mokėjo 6 tūkst. 273 lt?, pasisa
vino iš Leibavičjaus pirktą te
palą. Be Iljasevičiaus dar pa
traukti kaltinamaisiais buvęs 
Šiaulių kalėjimo virš. pad. 
Pranas Kondratavičius, buvę 
kalėjimo ūkio vedėjai Juozas 
Tamošiūnas ir Leonas šosta- 
kauskas. Kondratavičius, Ta
mošiūnas ir šostakauskas kal
tinami tuo, kad drauge su ka
lėjimo virš, lljasevičium ben
drai veikdami pasisavinę kelis 
šimtus .metrų malkų, kurių

Žmona Susipykus su Vyru ir 
Po Penkių Metų Pasakė, kad 

Kluoną Padegę

1932 m. kovo 29 d. Gavaltu- 
vos km. Sasnavos vals. Mari
jampolės apskr., sudegė Ali
šauskų kluonas. Sudegus kluo
nui Ališauskai iš “Lietuvos” 
gavo 1,700 lt. draudimo pre
mijos. Viskas jau buvo pamirš
ta, bet dabar Ališauskas su 
žmona susipyko ir net per
siskyrė, tai žmona iškėlė aikš
tėn ir kluono padegimo pa
slaptį : kluoną padegus Izabe
lė Ališauskienė su savo broliu 
Pr. Starkevičium, Vinco Ali
šausko įkalbėta ir grąsinama, 
kad jei kluono nepadegsianti, 
tai jis su ja persiskirsiąs, nes 
jis norįs gauti draudimo pre
miją.

Teismo tardytojas abu Ali
šauskus ir Starkevičių patrau
kė kaltinamaisiais už tai, kad 
jie apgaulingu būdu ir netei
sėtai išgavo draudimo premi
ją.

Girkšnojantiems
Daug įvairiausių priežas

čių bei pasiteisinimų turi 
geriantieji, kad įrodyt, ko
dėl jie turį gerti. Dabar, va, 
mano galvon dar vienas 
naujas pasiteisinimas atėjo 
ir aš jį mielai aukoju savo 
slapiųjų brolių naudojimui.

Tėmykit, kai vėl koks 
dvėseliena blaivininkas už
gaulingai jūs įspės: “Ir ko
dėl gi jūs dabar geriate?” 
— Jūs jam tuoj irgi klausi
mu atšaukite: “Jeigu dabar, 
gyvas būdamas, negersiu, 
tai kaipgi, po paraliais, aš 
galėsiu gert numiręs?”

i

Kumeliukas Penkiomis 
Kojomis

Roblių km. pil. T. Kriukelio 
kumelė atvedė kumeliuką su 
penkiomis kojomis. Penkta ko
ja išaugusi iš priešakinės ko
jos gumelės. Koja turi norma
lią nagą.

Bus Daug Vaisių
Šiemet sodai labai gausūs 

žiedais. Vyšnios, slyvos ir če- 
rešnės šiemet sykiu pradėjo' 
žydėti su obelimis, šalnų pa
vojus žiedams nebegręsia ir 
jei tik kenkėjai žiedų nesunai
kins, tai šiemet labai daug tu
rėsime vaisių.

Suramino
Būsimas Jaunikis: “Aš 

žinau, jog ant pažiūros aš 
nekaip atrodau...”

Mergina: “Nesirūpink, 
mielasis, tu gi kasdien būsi 
darbe, o ne namie.”

Minkštaširdis
Du pažįstami vyrai sėdė

jo prisigrūdusiame gatveka- 
ryje. Stepas patėmijo, jog 
Ignas jau kuris laikas už
simerkęs sėdi. Nerimauda
mas, jis paklausė: “Ignai, 
ar tau bloga darosi?”

“Ne, man nebloga,” Ignas 
atsakė, “bet man labai širdį 
skauda, kai matau moteris 
stovint,—todėl velyk užsi
merkiu.”

Surinko J. Barkus.

STRĖNAS SKAUDA

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Drauge daktare, norėčiau, 
kad duotumėt man kokį nors 
patarimą apie mano ligą. Aš 
sirgau, 7 savaites negalėjau 
vaikščioti nei pasilenkti, nes 
strėnas man labai skaudėjo. 
Vietos daktarai manė, kad 
man yra lumbago. Dabar man 
yra biskį geriau. Dabar man 
ne strėnas skauda, ale vieną 
kulšies galą. Kai vaikščioju, 
skauda, ir jeigu spaudi per 
linkmenį kelio, tai skauda ir 
šlaunį. Ir, kai vaikščioju 
daugiau, tai labai pavargsta. 
Ir, kai atsisėdu ir pasėdžiu va
landą, tai sustyra per strėnas, 
negaliu išsitiesti greitai.

Daktarai čia liepė dėti kar- tskaitytojų pasikalbėjimai, vertė viršija du tūkstančius li-

Kalbėtojų platforma, nuo kurios unijos vadai kalba į 6,000 Indiana kiarbor plie
no streikierių minią. Prie mikrofono kalba Calumet .distrikto CIO , organizatorius 
Nic^k Foptacchio. Užpakalyj jo (pažymėtas No. 2), stovi vidurvakarinių, valstijų 
CIO direktorius Van A. Bittner. Šalę Van Bittner matosi streikieriš aprišta galva, 
kuris buvo policijos sužalotas užpereifą sekmadienį, kada South Chicagoj įvyko dar
bininkų skerdynė. Plieno darbininkai netik nemano pasiduoti kompanijom, bet rei
kalauja valdžios nubausti žmogžudžius,

štus daiktus ir kaitinti su 
elektrine lempa, ir da davė 
tepti, bet man nėra geriau.

Esu 43 metų vyras. Ir dar 
ką. Aš mačiau “Laisvėj”, kad 
yra kokia tai liekarsta dėl ra- 
mato. Ar geras yra tas garsi
nimas ?

ATSAKYMAS

Sulyg vietos gydytojų pri
pažinimu, jums yra strėndieg- 
lis. Gali tai paeiti nuo persi
tempimo, nuo raumenų ir raiš
čių strėnose pertempimo. Gali 
taipgi paeiti ir nuo staigaus 
atšalimo.

Jums gydytojai patarė karš
tus kompresus, patarė kaitin
tis karšta lempa, trintis, šitos 
priemonės neblogos ir jos pa
deda kiek skausmui apmal
šinti.

Gerai yra dėti ant skauda
mų vietų karšti ir šalti kom
presai pakaitomis.

Už vis geriau jums būtų 
dijatermija (Short wave dia
thermy). Su dijatermijos ma
šina prityręs gydytojas gali 
jums pakartotinai gydyti skau
damas vietas. Begydant, tar
pe dviejų elektrodų, per skau
damas vietas virbėte virba 
trumposios elektrinės bangos. 
Jos giliai įšildo, perdėm visus 
audinius. Temperatūra ten pa
kyla net iki 107—108 laipsnių 
F. Prasiskleidžia nuo šilumos 
kraujagyslės, daugiau perbė
ga gryno kraujo, ir su tuo 
krauju išsivaikšto, išsinešioja 
įdegimo medžiagos. O pačios 
tos elektrinės bangos bombar- 
duote išbombarduoja kiekvie
ną celę, išmanko audinius, ir 
pasėkoje viso to pasidaro ge
riau. Nuo pakartotinų tokių 
gydymų išgyja daugybė kad ir 
labai įkirių įsisenėjusių įdegi
mų bei dieglių. .

Ultra-vijoletiniai spinduliai 
irgi jums būtų labai naudon. 
Kartais dalykai ūmai pasitai
so, jeigu gydytojas įvaro atgal 
išnirusius kaulus.
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Naujas Republic Steel kompanijos f abrikas netoli Cleveland©, sulaikytas 
darbininkų streiko.

ALDU). REIKALAI
<

Prasideda CK Nominacijos
Sulyg Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Lite r a t ū r o s 
Draugijos . Konstitucijos su 
1 d. liepos prasideda Centro 
Komiteto narių ir alternatų 
nominacijos. Į ALDLD Cen
tro Komitetą gali būti ren
kami nariai, kurie nema
žiau 2-jų metų yra gerame 
stovyje ir netoliau gyvena, 
kaip $3.50 kelionės j vieną 
pusę nuo CK buveinės 
(Brooklyno). Kiekvienas 
narys ir narė gali nominuo- 
tik iki 9 kandidatų į Cent
ro Komitetą ir iki 4-rių į al
ternates ir už tiek balsuoti. 
Žinoma, prašoma nominuoti 
daugiausiai tuos draugus ir 
drauges, kurie gyvena arti 
centro buveinės, nes toli gy
venanti draugai negali būti 
aktyvūs organizacijos gyva
vime.

Centro Komitetas renka
mas ant dviejų metu, tai 
yra 1938-1939\metų. Centro 
Komitete būna devyni na
riai ir keturi alternatai (pa
vaduotojai). Kiekvienai 
kuopai išsiųsta po dvi no
minacijų blankas. Ant abie
jų reikia surašyti daugiau
siai gavusių kandidatų var
dus (14 kandidatų į ČK ir 
8 į alternatus), kiek katras 
balsų gavo, kokios kuopos 
nariu jis yra ir tad^jvieną 
blanką pasilikti kuopos ar
chyve, o kitą grąžinti į cen
trą nevėliau 5 d. rugsėjo. 
Taigi, nominaciioms kuopos 
turi užtektinai laiko ir pri
valo turėti skaitlingus susi
rinkimus.

Nominuojant draugus ir 
drauges i Centro Komitetą, 
nominuokite tokius narius, 
kurie bus naudingi ir galės 
sėkmingai eiti savo parei
gas. Mums pageidaujamas 
gauti nors vienas jaunuolis 
į CK, nes kelis šimtus turi
me jaunuolių organizacijoj. 
Reikalinga vyru ir moterų, 
nes CK turi sudaryti. Mote
rų Komisiją, kuri rūpinasi 
daugiau moterų įtraukti Į 
organizaciją ir abelnais mo
terų reikalais.

Pirmesnė praktika nuro
dė, kad daugelis atsiklau
sia, kas dabar yra ALDLD 
Centro Komiteto nariais, 
tat čia paskelbiu jų vardus: 
A. Matulis, 16 kuopos na
rys, CK pirmininkas; D. M. 
šolomskas, 1 kp. narys, — 
sekretorius; O. Deosienė. 81 
kp. narė, — iždininkė. Kiti 
CK nariai: A. Bimba ir M. 
Paukštienė, 1 kp. nariai; L. 
Pruseika ir J. Kuodys, 19 
kp. nariai; S. Sasnauskienė, 
81 kp. narė, “Laisvės” Mo
terų Skyriaus redaktorė; 
P. Pakalniškis. 138 kp. na
rys, Lietuviu Meno Saiun- 
gos sekretorius; A. Gilma- 
nas, 23 kp. narys; V. J. Sen
kevičius, 13 kp. narys, bu
vęs CK pirmininkas; A. A. 
Lideikienė, 72 kuopos narė 

ir I)r. J. J. Kaškiaučius, 5 
kp. narys, buvęs CK iždinin
kas ir nuolatinis mūsų vei
kėjas.

Taigi, dabartinis Centro 
Komitetas susidaro iš tryli
kos narių, nes prie devynių 
draugų dar buvo pridėta ke
turi iš LDD narių, susivie
nijus organizacijoms. Mūsų 
komitetas .veikė gerai. Du 
CK nariai gyvena Chicagoj. 
Turėjome keturias moteris, 
kurios sudaro Moterų Ko
misiją. Paskelbimas esamų 
Centro Komiteto narių var
dų nereiškia bent kokią už 
juos agitaciją. Nominacijų 
metu draugės ir draugai tu
ri pilną teisę tuos narius 
nominuoti, kurie jūsų su
pratimu geriausiai tinka tai 
vietai.

Jeigu kuri kuopa negautų 
nominacijų blankų, tai pra
šome pranešti j centrą ir 
bus prisiųsta.

Daugiau Naujų Narių
Po to, kaip jau buvo pa

skelbta naujų narių gavimo 
pasekmės dar aplaikyta 
centre už 22 naujus narius 
duoklės. Iš 47 kuopos dar 
gauta 6 narių duoklės, kas 
sudaro viso 16 naujų narių. 
Ši kuopa yra Montreale, 
Kanadoj. Iš 14-kos kuopu 
gauta po 1 naują narį ir iš 
43 kuopos, Wilkes Barre, 
Pa. 2. Taigi viso jau gauta 
472 nauji nariai.

Mūsų Knygos Reikalai
Draugas Antanas Bimba 

stojo prie užbaigimo šių me
tu ALDLD knvgos “Kelias 
i Naują Gyvenimą.” Knvga 
bus viena iš reikalingiau
sių ir naudingiausių. Prie 
jos užbaigimo jis dirbs anie 
mėnesį laiko, o paskui ji bus 
atiduota “Vilnies” spaustu
vei. Taip, kad rudeniop kny
ga turės būti gatava.

“šviesos” No. 2
“Šviesos” No. 2 jau spau

doj ir už keleto dienu ji bus 
gatava ir išsiuntinėta vi
siems nariams. Jeigu pasi
taiko, kad nariai negauna 
žurnalo, tai prašome apie 
tai pranešti, kad centras ga
lėtų patikrinti ar geras jūsų 
antrašas. Naujai įstoją na
riai j mūsų organizaciją 
gaus visus “Šviesos” nume
rius, nes jiems siunčiame ir 
anksčiau išėjusius.

“Šviesos” No. 3 bus dide
lėj dalvje pašvęstas Ispani
jos reikalams, nes metai su
kaks nuo fašistų karo prieš 
Ispanijos liaudį.

Duoklių Pasimokė j imas
Prašome narius neatidė

lioti savo duoklių pasimokė- 
jimą. Centras pirko “Švie
sai” popieros, kuri atsiėjo 
arti $400.00; pirkome jau už 
$300 knygai popieros, bet 
tai dar nebus gana. Ruoši
mas knygos į spaudą ir 

tuom kartu leidimas žurna
lo reikalauja daug pinigų.

Anglų Kalboj Knygos.
Jaunuoliams anglų kalbo

je knygas siunčiame tik ta
da, kada jų šių metų gauna
me duokles. Prašome nęsi- 
vėlinti su pasimokėjimu. 
Spaudoj jau tilpo anglų kal
boje knygų setų surašai. 
Norinti kurį setą gauti — 
praneškite, nes kitaip 'cent
ras siunčia pagal savo nuo
žiūrą.

“Virėjos” Reikalai
Moterų Komisija rūpinasi 

pagaminimu knygos apie 
valgius “Virėja.” Kiekvie
nai kuopai išsiuntinėta pre
numeratų knygelės. Platin
kite kuponus ir pinigus sių
skite drg. S. Sasnauskienės 
arba E. Vilkaitės vardu ir 
antrašu.

Mūsų Knygų Platinimas
Prasidėjo vasaros paren

gimai. Mūsų piknikus skait
lingai lanko publika. Dau- 

! gelis svečių galėtų pasipirk
ti knygų arba brošiūrų, ku
rios naudingos ir pigiai par
siduoda. Raginamos kuopos 
parsitraukti literatūros ir 
paplatinti.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.*

Dar Apie Generolą 
Molą

*

Fašistinis generolas Molą 
buvo baisus neprietelius Is
panijos liaudies, ypač da- 
dartiniu laiku baskiečių. Jis 
pasiryžo ant žūt būt paimt 
baskiečių sostinę Bilbao. Iš 
karto jis pasigarsino, kad 
Bilbao bus “jo rankose” už 
poros savaičių, bet po to 
praėjo jau keli mėnesiai, 
o Molą negalėjo prieiti nei 
prie “geležinės apsigynimo 
sienos,” kuri saugoja Bil
bao. Todėl Molą, įpuolęs 
desperacijon, pasikvietė vo
kiečius ir italus fašistus la
kūnus, kurie, kaip didžiausi 
beširdžiai, kaip žvėrys, iš 
orlaivių bombomis sunaiki
no kelte miestelius, išžudy- 
dami šimtus moterų ir kū
dikių. Už visas šitas bai
senybes Ispanijčs liaudis 
metė prakeiksmą ant ge
nerolo Molos.

'Užsimušus tam vaikų ir 
moterų žudikui, baskiečių 
minios nusidžiaugė; sužino
ję fronte baskiečiai kovoto
jai, smarkiai puolė ant prie
šų linijų ir keletą svarbių 
pozicijų atėmė iš fašistų. 
Baskiečiai šį puolimą pada
rė kaipo paminėjimą Molos 
mirties.

Nors fašistai paskelbė pa
sauliui, kad Molą galą gavo, 
atsimušus orlaiviui į kalną, 
vienok Ispanijoj kitaip kal
ba: sakoma, kad lojalistų 
orlaivis Molos orlaivį nu

skynė. .. Žinoma, juk fašis
tam negarbė pasisakyti, 
kad lojalistai jų generolą 
pasiuntė “pas dievą”.

Molą buvo prietringas vy
ras. Dabar vienas fašistų 
oficieras pasakojo, jog Mo
lą mirė būdamas basas. Sa
koma, jis (Molą) kartą nu
ėjęs pas čigonę “pasivara- 
žyti”. čigonė jam pasakė, 
kad jis mirsiąs su batais, 
tai yra apsiavęs... Taigi, 
dabar, sako oficieras, kada 
tik Molą skrido orlaiviu, 
vis nusiaudavo batus... 
kad nenumirtų...

Ir tiesa, kuomet ištraukė 
iš orlaivio griuvėsių Molos 
sulamdytą lavoną, jis buvo 
tik su pančiakom, batus nu
siavęs. P. š.

Naugatuck ir Union 
City, Conn.

Iš Darbininku Gyvenimo ir 
Jų Darbo Sąlygos

Naugatucke, gumos perdir
bimo dirbtuvė dirb.a dviem 
pakaitomis. Guminių čeverykų 
ir kitos dirbtuvės, dirba pilną 
laiką, dviem pakaitom. Maža 
dirbtuvėlė, vadinama Rizintulj 
misingo ir šiaip geležies špil
kas dirba, pilnu tempu.

Union City randasi liejykla 
(fandrė). Metai atgal dirbo 
apie penkiasdešimt darbinin
kų. Dabar gi padidino. Per- 
kraustė kita liejykla iš Troy, 
N. Y., dabar dirba keliolika 
šimtų darbininkų. Tokiu būdu 
šie miesteliai virto industriniai
miestai.

Kadangi šitos dirbtuvės dir
ba pilnu tempu, tai darbinin
kams trūksta gyvenamų namų. 
Kas pradeda namą hudąvoti, 

Jubilejinis Piknikas
Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugystė Paminėjimui Savo 25 Metų Jubilejaus

LIETI Vii; PARKE, STA. 24, GLASTONBURY LINE
GERA MUZIKA ŠOKIAMS, PRADŽIA 1-MĄ VALANDĄ PO PIETŲ

Puiki Programa. Dainuos Laisves Choras. Kalbės Dr-gijų Pirmininkai ir D. M. šolomskas iš Brooklyn 
Yra Užkviestos Visos Hartfordo Lietuvių Draugijos Dalyvauti

Nedėlioj, 13 d. Birželio-June, 1937

Hartfordo Laisves Choras, kuris dalyvaus programoje
Gerbiami Hartfordo ir Apylinkės Lietuviai ir vi sos Draugijos! Visi esate širdingai kviečiami daly

vauti Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugijos 25 metų Jubilejaus paminėjimo piknike. Bus gera orkestrą 
šokiam, šauni programa ir bus visokių gėrimų ir užkandžių.

Busas į Pikniką Išeis 2 Vai. Po Pietų nuo 57 Park Street

tai jį išrendavoja dar nepa
baigtą. Bet daug tų namų ne- 
budavoja—trūksta pinigų. Biz
nierių visokios rūšies priaugo 
kaip grybų.

Gumos Dirbtuvėse

Gumos išdirbystėje darbo 
sąlygos pagerintos. Paskuba 
sumažinta, čeverykų dirbėjai 
pirmiau turėdavo per minutę 
uždėti 8 šmotų k i rėmo. D ab ar
gi tik 61 šmotus. Duos atostogų 
vieną savaitę, su pilnu apmo
kėjimu.; Algos: moterų nuo 
$25.00 iki $32.00. Vyrų $32.00 
iki $45.00.

Kodėl taip stebuklingai pa
gerėjo, tame užmirštame kam
pelyje, kaip tokiame Nauga
tucke ir Union City, Conn.? 
Atsakymas . aiškus: kuomet 
apie 2,000 darbininkų susior
ganizavo į CIO, todėl ir gavo 
ką senai turėjo gauti.

Taigi, darbininkės ir darbi
ninkai, lietuviai, kurie dirbate 
gumos dirbtuvėje, stokite į 
uniją ir raginkite kitus.

Turėdami 5,000 organizuo
tų darbininkų, pareikalausite 
pripažinti uniją ir tuomet lai- 
mėsit dauginus, 
manadžerius, Northonas davė 
įsakymą bosams, kad neper- ■ 
sekiotų darbininkų, esančių j 
unijoj ar norinčių stoti į uniją. '

Darbininkai, naudokitės ta 
proga.

kietus. Nes .neparduoti tikie- 
tukai bus parduodami pikniko 
dienomis.

Bot kurie tikrai būsit pikni
ke, tai tie atveškit tikietus į 
pikniką ir čia priduosit. Pla
katų tinkamas paskleidimas 
yra labai svarbus darbas, kad 
pasiekt mases. Visos kolonijos 
yra aplaikę plakatus ir drau
gai nelaikykit savo stubose, 
bet paskleiskit tarpe vietos lie
tuvių. Reikia nunešti į kliubus, 
net ir i kitu srioviu kliubus ir 
ten esantiems darbininkams iš
dalinki!. Draugai, žinokit, kad 
mes tokius piknikus su pui
kiausia programa rengiam ne 
dėl savęs, bet dėl plačiųjų ma
sių. Kuriems įteiksit plakatą ir 
tas darbininkas atsilankys į 
pikniką, tai bus tau dėkingas, 
nes jis turės progos susipažinti 
su tokiais klausimais, su ku
riais jis ar ji nebuvo susipaži
nus.

Po šio pikniko bus paskelb
ta visos kolonijos, kiek kuri 
pasidarbavo ir tt. Dar kartą 
primenant, kad pinigus už ti
kietukus ir tikietukus sugrą- 

j žin.kit draugui J. Grybui, 44 
Warehouse ; chapel Court, Norwood, Mass.

■ arba priduokit piknike.
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos 1-mo Dist. Biuras:

J. Grybas,
K. Beniulis,
J. M. Karsonas,
S. Penkauskas, 
P. Kubiliūnas.

Tel. St«KR 2-078S NOTARY
Nigh* Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda
. (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ 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.

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins !
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausiom 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

G. Kuraitis.

Komunisty Pikniko Ti 
kiety Pardavėjams

Naujosios Anglijos lietuvių 
komunistų pikniko fikietukų 
platintojai, kurie.negalėsit at
vykti j pikniką 12 ir 13 dieno
mis birželio, į Montello, Mass., 
tai tie draugai tikietukus pri- 
siųskit prieš 12 d. birželio, ir 
parduotus ir likusius; nepar
duotus vistiek prisiųskit, taip
gi ir pinigus už parduotus ti-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) '

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Telephone: EVergreen 8-S770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Generolo Franko Užfrontyje
Nepavykusiuose mūšiuo

se už Madridą fašistinis ge
nerolas Franko išaikvojo 
savo geriausias jėgas. Visi 
mėginimai apsupti Madridą 
arba paimti jį tiesiogine 
ataka nepasisekė. Siekimas 
Franko likviduoti šiaurės 
frontą, kad paliuosuoti iš 
ten generolo Molo jėgas ir 
permesti jas į Madrido 
frontą pasiliko be rezultatų.

Šiaurės fronte eina dideli 
mūšiai, kuriuose respubli- 
kiečiai rodo išaugusį kovin
gumą ir mokėjimą manev
ruoti.

Pavojus Valencijai ir Ma
drido užfrončiui iš Teruelio 
pusės jau praėjo. Teruelis 
apsuptas respublikonų ka
riuomenės, kuri drąsiai puo
la maištininkus. Mūšiuose 
ties Penjaroje (švino kasy
klos) Kordovo rajone maiš
tininkai nustojo virš 1000 
užmuštų. Ties Madridu res
publikonų kariuomenė kaip 
ir anksčiau vysto pasekmin
gą antpuolį, suduodama 
maištininkams skaudžius 
smūgius.

Apystovos Ispanijos fron
tuose susideda su persvara 
respublikonų pusėn ir blo
gėja interventams. Tai ver
čia Franko ir jo faktinį va
dovą Hitlerio pasiuntinį 
prie generolo Franko “vy
riausybės” Faupelį jieškoti 
visokių būdų, kad ištaisius 
•sunkią padėtį frontuose ir 
užfrontyje.

Franko mėgino užtikrinti 
sau nors šiokią tokią socia
linę bazę savo užfrontyje, į ją. 
skleisdamaą demagogiškus; ‘'“Britiš Junaited Press” 
pažadus darbo masėms. Bet agentūra praneša, kad San- 
nuvargę, apiplėšti ir terori- Sebastijane įvyko susidūri- 
zuoti maištininkų gyvento- mai tarp karlistų ir falan- 
jai nepasidavė šiai meške
rei.

1936 metų spalio .1 d. ge
nerolas Franko buvo pas
kelbtas Burgose “Ispanijos 
vyriausybės galva.” Šia pro
ga jis pasakė “programinę” 
kalbą. Franko žadėjo “vi
suotiną gerovę.”

O ant rytojaus tas pats 
Franko pareikalavo: 1) pa
leisti parlamentą ir atstaty
ti karinę diktatūrą, 2) už
drausti streikus ir grąžinti 
buvusiems savininkams 
konfiskuotą turtą ir žemę, 
3) atstatyti dvasiškijos pri
vilegijas.

Nė vienam stambiam pra
monės rajone fašistams ne
pavyko įsistiprinti.

Pagrindiniai pramonės 
centrai — Valencija, Kata- 
lonija, Asturija, Baskonija 
-— respublikonų rankose.

O tuose nedideliuose pra
monės rajonuose, kurie už
imti maištininkų — vario 
kasyklos Rio-Tinto, švino 
kasyklos Andalūzijoj, laivų 
Statykla E r Ferol, žuvų 
konservų fabrikai Galisijoj kų Ispanijos dalies nepri- 
— vyksta nepaliaujamas klausomybės Vokietijos ir 
darbininkų bruzdėjimas ir Italijos fašistams užgauna 
nesiliauja ̂ partizanų karas, tautinius maištininkų ka- 

. Valstiečjai įpykę prieš fa-' reivių ir oficierių jausmus.

valžios pirmenybę prieš ci- 
vilę valdžią. Karo viršenybė 
paskiria civilę valdžią, kuri 
jos tiesioginiai klauso. Civi
linė valdžia pašalinama ka
ro viršenybės nuožiūra, jei
gu jr tinkamai neišpildo pa
starosios įsakymų.

Nepavyko generolui 
Franko patraukti savo pu
sėn ir inteligentiją. Univer
sitetų uždarymas ir moksli
ninkų ir profesorių sušau
dymai, ramių gyventojų su
šaudymai sukėlė inteligen
tiją prieš maištininkus.

Tautinės mažumos taipgi 
nusistačiusios prieš fašiz
mą, kuris jas visokiais bū
dais slegia ir persekioja. 
Fašistai atsisakė gyvenan
tiems jų teritorijoj baskam 
suteikti autonomiją, sušau
dė dešimtis baskų kunigų. 
Provincijose, kurios randa
si maištininkų valdžioje, pa
naikinta tikybos laisvė. Liu
teronų bažnyčios uždarytos.

Generolui Franko nepa
vyko savo maištininkų lage
ryje suburti vieningos par
tijos. Nepagelbėjo ir tas, 
kad Franko savo įsakymu 
paleido visas politines par
tijas ir įsakė falangistams 
ir karlistams apsivienyti, 
paskyręs save šios apvieny- 
tos partijos vadovu.

Admirolas Kanaris — fa
langistų (monarchijos šali
ninkų) lyderis — stengėsi 
apvienyti maištininkų jėgas 
aplink monarchijos atstaty
mo obalsį ir kovoja prieš 
katalikų partijos likvidaci-

gistų.
Numalšinti juos atvyko 

generolas Kabaneljas su 
trimis pėstininkų dalimis. 
Falangistų organizacija or
ganizaciniai randasi tamp
riuose ryšiuose su hitleri
ninkais. Visose falangistų 
organizacijose yra hitleri
niai patarėjai. Visa propa
gandists medžiaga spaus
dinama Berlyne. Dešinioji 
generolo Franko ranka ge
nerolas Molą gina Alfonso 
XIII monarchiją, o genero
las Kabaneljas — karinę 
diktatūrą.

Armija Franko taipgi ne
ištikima. Užfrontyje vyksta 
nuolatinis brūzdėjimas ir 
suokalbiai. Nesenai Tetuane 
už dalyvavimą suokalbyje 
prieš Franko buvo sušaudy
ta 130 oficierių ir kareivių. 
Šimtai suokalbių dalyvių 
laikomi kalėjimuos. Fron
tuose maištininkų kareiviai 
masiniai perbėga į respubli
konų pusę. Franko pardavi
nėjimas nacionalinės ir eko
nominės užimtos maištinin-
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šistus, užsiimančius plėši
mais ir smurtu, šaudymais 
ir areštais. Valstiečiai atsi
sako duoti maištininkams 
maisto produktus ir pašarą, 
gadina kelius ir tiltusį išei
na drauge su savo šeimyno
mis paskui respublikonų ka
riuomenę.

Demagogija nepadeda, 
kad ’ir kažkaip stengiasi ge
nerolai ir fašistų spauda. 
Žinios apie padėtį frontuo
se begėdiškai falsifikuoja
mos. Taip, pavyzdžiui, apie 
įvykius Gvadalacharos fron
te buvo duodama visiškai 
optimistinė informacija, ži
luos apie pralaimėjimą buvo 
kategorišKai neigiamos.

. Bet nežiūrint į visą apga
vimą, kaikurie bruožai aiš- 

. Kiai piešia tikrą padėtį mai
štininkų užfrončiuos. Taip, 
pavyzdžiui, Franko dekre
tai nustato absoliutinę karo

Nežiūrint į žvėrišką terorą 
ir žiaurų sukilimų slopini
mą, sukilimai vis tęsiasi ir 
auga.

Stoka socialinės bazės pas 
Franko, smarkus paąštrėji- 
mas vidujinių prieštaravi
mų maištininkų lageryje, 
nepasitenkinimo augimas, 
kariuomenėj, kariuomenės’ 
dalių demoralizacija pralai
mėjimų rezultate — visa tai 
liudija apie didelį generolo 
Franko užfrončio silnumą.

Štai kodėl jis dabar taip 
daug vilčių deda ant “pen
ktosios kolonos” ir Ispani
jos trockistų, veikiančių re
spublikonų užfrontyj.

Maištininkų spauda pla
čiai išnaudoja provokacinę 
trockistų informaciją, jų iš
stojimą prieš demokratinę 
respubliką. Maištininkų lai
kraščiai pilnai persispaus
dina iš trockistų laikraščio

“Lia Batai” (leidžiamo Bar- 
celonoj) straipsnius po ant- 
galviais: “Trockistai tęsia 
savo kampaniją prieš liau
dies kariuomenę ir vieningą 
vadovybę.” “Trockistai pa
teisina maištą ir pagelbą 
generolui Franko iš Vokie
ti! jos ir Italijos pusės.”

Maištininkų spauda svei
kina pragaištingą Ispani
jos trockistų veikimą, mėgi
nančių diskredituoti ir nu
traukti liaudies frontą Ispa
nijoj; reikalaujančių nu
traukti ryšius su kairiomis 
buržuazinėmis partijomis, 
siundančių anarchistus 
prieš komunistus, vedančių 
kenkybos ir diversijos dar
bą užfrontyje.

Susidariusios Ispanijoj 
apystovos—sumušimas ita
lų ekspedicinio korpuso, gi
lūs vidujiniai prieštaravi
mai Franko lageryje, dide
lis maištininkų kareivių ne
pasitenkinimas užsienio in
tervencija, aštrūs ekonomi
niai fašizmo sunkumai — 
visa tai labiau ir labiau ar
do maištininku lagerį.

(Iš “R. A.”) A. A.

Ir Mano Žodis Dėl 
Korespondencijų
Kuomet būna rašoma apie 

korespondentus, aš visada aty- 
džiai perskaitau, kadangi per 
daugelį metų esu korespon
dentu. Skaičiau straipsnį drau
go Vitkaus, kuris tilpo “Lais
vėj” 19 d. gegužes, kuriame 
rūsčiai barama redakcija, kad 
netalpinus jo parašytų raštų 
ir tas jį privertė nerašyti į 
“Laisvę.” Man atrodo, tai tik
tai pasiteisinimas. Jeigu kar
tais redakcija netalpina, tai 
mato priežastį, už tatai negali
ma pykti, bet reikia džiaugtis,, 
nes pasimokinti,—kitu kartu 
rašydamas, žinai kaip geriau 
parašyti. Man rašinejant per 
daugelį metų kartas nuo karto 
pasitaiko, kad netalpina, bet 
aš už tai niekad neužsigavau 
ir nenustojau rašinėjęs. Kar
tais apstoju rašinėjęs kaip ap- 
sergu tinginio liga, bet už me
nesio kito pasveikstu ir prade
du rašyti ir aš manau, kad pas 
daugelį korespondentų tas yra. 
Dabar, “Laisvėj” 3 d. birže
lio draugas Susnikų Jurgis ra
šo, kad Vitkaus buvo daug tei
sybės pasakyta. Taipgi Susni
kų Jurgis skundžiasi, kad jo 
raštam galvas kapoja ir uo
degas sega, tas neturėtų būti 
daroma. Mano supratimu, jei
gu redakcija tą daro, tai ji 
mato reikalą plaukus apkirpti 
arba uodegą prisegti. Aš tu
riu pasakyti, kad su mano raš
tais labai džentelmoniškai el
giasi,—nė uodegos nesega, nė 
plaukų nekerpa. Kadaise ra- 
šinėdavau j “Tėvynę,” tai tie
sa kartais negalėdavau supras
ti, kad mano korespondencija, 
bet “Laisvė” visada gerai tal
pina žodis žodin, nors aš turiu 
prisipažinti, kad prastas raš
tininkas. Mažai esu susipaži
nęs su rašyba, geriau pasakius, 
visiškai jos nesuprantu, bet 
rašybą redakcija pataiso ne
iškraipydama minties. Aš pil
nai “Laisvės” redakcija paten
kintas, o jeigu kurie korespon
dentai kritikuoja redakciją, aš 
su kritika pilnai sutinku. 
Mums visiems koresponden
tams reikalinga mokintis iš 
Redakcijos, o redakcijai iš 
korespondentų,—visiems kartu 
dirbti dėlei mūsų darbininkiš
kų laikraščių. Laikraščiai ge
riausias įrankis darbininkam 
jų kovose.

J. S.

Binghamton, N. Y.
Koncertas ir operetė, “Lie

tuviškas Vakaras,” įvyks šeš
tadienį, 12 birželio, Lietuvių 
Svetainėj, 315 Clinton St. 
Rengia Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija.

Operetę “Lietuviškas Vaka
ras” vaidins Gedemino Choras,

Pavasarinis Piknikas
Kurį Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Nedėlioj, Birželio 13 June, Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.
Prasidės 1-mą valandų po pietų ir tęsis iki vėlai nakčia 
ŠOKIAMS GRIEŠ LIETUVIŲ ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25c

Choras Pirmyn iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Al donos Klimaitės, dalyvaus šioje programoje.

Dailės programą duos Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho Bangos Choras ir 
Great Necko Pirmyn Choras.

KELRODIS iš Elizabetho and West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir važiuokit į vakarus iki 
Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Streetu iki Brook- 

\side Hospital, sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.
Automobiliais važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokit North Broad Street iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuo

kite iki North Ave., Garwood, N. J. North Ave. važiuokite iki Cedar Street. Čia sukite po tiesei, kaip aukščiau nurodyta.

vadovystėje drg. Ednos Vaivo_ 
daitės-Bonne, iš Rochester, N. 
Y. Operetė vaizduoja dabarti
nį Lietuvos jaunimo gyvenimą. 
Pavyzdin, jaunimas, negalėda
mas laisvai susirinkti pasi
linksminti, tai nakčia slaptai 
susirenka girioje. Juos užpuo
la policija, bet jiem pavyksta 
ją apgalėti. O girios sargas 
leidžia jaunuoliam linksmin
tis. . . .

Taipgi dainuos vietos Vai
kučių Chorelis, vadovystėje 
Olga Tabako, kurį palaiko 
ALDLD 20 kuopos Moterų 
Skyrius. »

Drg. Viktorija Vaicekaus
kaitė, smuikos solo. Jai akom
panuos drg. Amilija Undreju- 
niutė.

Drg. Alice žemaitukė, pa
garsėjus deklematorka, taipgi 
dalyvaus programoje.

Drg. Amilija Undrcjuniutė, 
piano solo.

Kviečiame visus vietos ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
šioje pramogoje. Viena, išgir
site gražių dainų, pasimatysi- 
te dar sykį su draugais ro- 
chesteriečiais, p a silinksminsi- 
te ir suteiksite draugišką sim
patiją rengėjams. Nepraleis
kite šios progos ir dalyvaukite 
visi, o mes, rengėjai, pasis
tengsime kuopilniausiai jus 
patenkinti.

Po programai bus šokiai 
prie Petro Girnio Orkestros.

Durys atsidarys 6 :30, o pro
grama prasidės 7:30 valandą

vakare.
Įžangos- kaina, 35c. ypatai. 

Po programai bus vakarienė, 
kurie manysite vakarieniauti 
sykiu su drg. rochesteriečiais, 
pasimatykite su rengėjais. Va
karienės kaina 35c. Visus šir
dingai kviečia,

Rengėjai.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

'Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile

• kurių vieną
Tų knygą jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

..... -• ==

“Laisvės” Piknikas Maynard, Mass.
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuojaus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

‘i*
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

' MAYNARD, MASS.
•

“Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus Važiavimui j Pikniką

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia v randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražibje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York,
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. ’ Tel. Catskill 890F4

ši

Great Neck, N. Y.

madieni. lad nore- 
Kasmocius j puikų

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišini.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai ir 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

GARS1NKITĖS “LAISVĖJE”



Hudson, Mass Norwood, Mass

Bitininkų Atydai

nų.

FOTOGRAFAStos

tiDidieji Piknikai

ir

f

Cliffside, N. .1

ir Prakalbos

ROKIŠKIS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rengia dienraštis ‘‘Laisvė

v

TELŠIAI

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ku- 
13, 
tu-

Norwoodas 
į Montello 
kuriame at-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

įvyko vakarienė
kurias surengė

Kadangi oras

bininkų-kių. Darbininkai turi būt 
parke nevėliau kaip 11 vai. ryto, čia 
Montellos draugai, kaipo pikniko 
gaspadoriai paskirstys darbus ir tt. 
Piknikas bus didelis, turėsime puikią 
programą •-
gėrimų.

12 d., 8 v. v. Matysit kas lai- 
paskirtas dovanas. Bus užkan- 
ir gėrimų, taipgi muzika.

(136-137)
SO. BOSTON?MASS.

iškilmingiausi mūsų pikniką, 
įvyks šį sekmadienį, birželio 

Montello, Mass. So. bostoniečiai

Į 
ris 
r_____, _____ _______ <________
rėš gražų nuvažiavimą gerais busais,

(136-137)

HUDSON, MASS.
Birželio 13 d., 5 v. v. įvyks spe-

Federacijos.
ko, “aš paklausiau, o kur bu
vo Greenas su savo unija per riTAurčsS^ "piknike ’dirbti.

Ketvirta'd., Birželio 10,1937

Geg. 23 d. įvyko ALDLD 
7-to Apskričio suvažiavimas 
dėl prisirengimo prie spaudos 
pikniko, kuŲs įvyks liepos 4 
d. Vose Pavilion Park, May
nard, Mass. Delegatų dalyva
vo nuo 8 kolonijų; taipgi ir 
dienraščio “Laisvės” gaspado- 
rius d. Buknys iš Brooklyn©.

Suvažiavimą atidarė apskri
čio organizatorius d. J. Gry
bas. Apkalbėjus šiemetinio 
pikniko reikalus, taipgi ir nc- 
kuriuos trūkumus pereitų me
tų,—nutarta šiemet dėti visas 
pastangas, idant piknikas bū
tų pasekmingas.

Taipgi iš eilės jau ketvirtas 
spaudos pikniko tvarkymas 
pavesta hudsoniečiams; šiemet 
apsiėmė visą pikniko biznį 
vesti šie draugai: A. Sikors
kis, M. Parednis, Al. Yokšas, 
J. Jaskevičius, Ig. Morkūnas, 
M. Kazlauskienė ir V. Gri
gienė. Gaspadoriai pasižadėjo 
visus savo patyrimus dėti, kad

Montello, Mass.
Chorų Dainavimo Kontestas 

Bus Birželio 12 ir 13 June 
LIETUVIŲ 

TAUTIŠKAM PARKE
Piniginės dovanos choram 

piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto.

Rengia Liet. Komunistų P-jos Dist.

New York-New Jersey 
Sekmadienį 13 Birž.-June 
MEADOW GROVE PARK, 

Cranford, N. J.
ALDLD 2-ro Apskričio Konferencija 

ir piknikas.

Hartford, Conn.
Sekmadienį, 13 birž. (June)

LIETUVIŲ PARKE 
Station 24, Glastonbury Lane

Dainuos choras, kalbės drau
gijų pirmininkai ir D. M. Šo- 
lomskas iŠ Brooklyn. Šokiam 
gera muzika. Rengia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų • Draugystė, 

paminėjimui 25 metų savo 
jubilėjaus.

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE

Bostono Apielinke
•-Sekmadienį, 4 Liepos (July)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisves’.

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
puikiu Ekskursiniu Laivu 

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

Westville grove park 
At Route 47, Westville, N. J. 

tik piknikas būtų pasekmin- 
gesnis.

žinoma, šis didelis darbas 
negalima palikti vien tik hud
soniečiams ir laukti gerų pa
sekmių; turim visos kolonijos 
darbuotis, idant piknikas būtų 
pasekmingas. Reikia kuo pla
čiausia platinti įžangos tikie- 
tukus. Pereitus metus Hudso- 
nas visas kolonijas “subytino”, 
parduodami už 117 dol. vertės 
įžangos tikietų; šiemet Ilud- 
sonas labai susirūpinęs tuomi 
reikalu, kadangi kur pereitus 
metus daugiausia pardavė ti
kietų,—šiemet negalės tiek 
parduoti, iš priežasties suma
žėjimo darbo. Bet vistiek, 
hudsoniečiai esą pasirįžę su
mušti savo rekordą!

Kadangi pradžioj birželio 
mėnesio įvyksta visų mūsų 
org. mėnesiniai susirinkimai, 
kaip tai: ALDLD ir LDS kuo
pų, tai reikia kiekvienam kuo
pos susirinkime pakelti šis 
svarbus klausimas ir organi
zuoti visus kuopos narius į 
darbą platinimui įžangos ti
kietų ! Eidami per stubas ap- 

igyventas lietuviais, parduoda
mi tikietukus, ir tuomi geriau 

'išgarsinsime patį pikniką.
Taipgi kiekviena kolonija 

turi išrinkti darbininkus dėl 
tos dienos, ir kad jie visi būtų 
pasiryžę dirbti nuoširdžiai. 
Pereitus piknikus nekuriu ko
lonijų darbininkai prastai el
gėsi ; šiemet tas nebus toleruo
jama. Iš gaspadorių pusės vis
kas bus raportuojama jų orga
nizacijom. Kas dirbo nuošir
džiai, ir kas ne. Taipgi kiek
viena kolonija turi aprūpinti 
su atsakomingais po du bar- 
čekių pardavėjais; taipgi ir po 
du nuo kiekvienos kolonijos 
prie mašinų parkinimo.

Užsibaigus konferencijai vi
si delegatai buvo pakviesti 
prie skanių valgių, kuriuos pa
gamino kuopietės; taipgi ir 
vietiniai dalyvavo ant pietų. 
Pietus pavalgius, Jaskevičius 
gavo daug “telegramų” su rei
kalavimais, kad “Laisvės” “bo
sas” Buknys ką nors pakalbė
tų apie dabartines kovas Is
panijoje.

Pabaigus kalbėti, Jaskevi
čius padarė pranešimą bei atsi
šaukimą, kad dabar Bostone 
susitvėrė Ispanijos Draugų 
Gelbėjimo Komitetas, kuris 
renka aukas nupirkimui am- 
bulanso dėl Ispanijos Raudo
nojo Kryžiaus. Paprašius au- 

i kų, ant vietos tapo sumesta 
$6.28c. Visiems aukojusiems 
tariu ačiū!

Bankietas
Geg. 29 d. 

ir prakalbos, 
T.D.A. kuopa, 
buvo šiltas, tai ir publikos ma
žai atsilankė. Šio parengimo 
tikslas buvo geras, tai yra, pa
ramai del vedimo kovos už 
•išlaisvinimą Tom Mooney, ir 
paminėjimui pergalės paliuo- 
savime An g elo Herndon. 
Kalbėjo R. B. Moore, T. D. A. 
distrikto organizatorius. Pra
kalbos visiems patiko, tie, ku
rie nebuvo, gailisi.

Kadangi šis parengimas ma
žai išlaidų turėjo, tai liko ke
letas dolerių ir pelno. Kliubas 
aukojo svetainę. “Trijų žvaig- 
džių” Orkestrą šokiams graji- 
no veltui. Iz. Lazauskas laimė
jimui aukojo “smoke stand” 
vertės $8.00, kurį pats ir pa
darė, kuomet dažinojo, kad 
yra rengiama parengimas dėl' 
Mooney. Laimėjimas davė 
$6.40c. Kliubui, Orkestrai ir 
Lazauskui Komitetas taria šir
dingai ačiū.

Rengimo Kom:
Šidlauskas. 
Kukauskas. 
Jaskevičius.

Vargas su Benzinu
Pasklydus gandams, kad at

pigs benzinas, susidarė Jam 
tikras nepatogumas automobi
listams. Dabartiniu metu, jei 
iš vietos negalima paimti tiek 
benzino, kad užtektų iki galo 
kelionės, tai pakeliui jo niekur 
negausi, nes tie prekybininkai, 
kurie anksčiau miesteliuose 
turėdavo, dabar neperka, nes 
esą atpigs ir jie turėsią nuos
tolių.

Dažnai tenka pastebėti šofe
rius su bonkomis vaikštant po 
miestelį ir kalėdojant benziną, 
arba kelyje laukiant kitos ma
šinos, kad sušelptų tuo skys
čiu.

Birželio 6 d. Lietuvių darbi
ninkų Susivienijimo 3-čia kuo
pa turėjo pikniką, kuris pavy
ko labai gražiai. Publikos at
silankė apie trys šimtai. Gra
žiai laikas praleista, ir kuopai 
liks apie $50 pelno. “Pajų” 
valgymo lenktynes laimėjo J. 
Saliukas. Reikia pastebėti, 
kad šiam piknikui komisija 
buvo vien iš moterų: M. Kroli, 
N. Grybienė ir A. Jonušienė ir 
pinikas buvo prirengtas visai 
tinkamai ir tvarkiai. Tas pa
rodo, kad ir vienos moterys 
gali atlikti gerus darbus dėl 
organizacijos gerovės.

Birželio 13 d. 
važiuos masiniai 
Tautišką Parką, 
sibus Komunistų Partijos pik
nikas ir kuriame dainuos as
tuoni chorai, šeši mišrūs cho
rai, vienas Merginų Choras ir 
vienas Vyrų Choras. Taipgi 
sakys prakalbas: J. Bimba ir 
garsi ugninga kalbėtoja ANN 
BURLAK. Norwoodas važiuos 
su dideliu busti ir daugelis su 
mašinomis. Kurie manot va
žiuoti su busu, tai tuojaus už
siregistruoki! vietą pas L. Tra
kimavičių arba pas J. Grybą; 
už kelionę į abi pusi tik 50c. 
Busas išeis nuo Lietuvių Sve
tainės kaip 11:30'vai. iš ryto. 
Tame piknike dalyvaus tūks
tančiai svieto, nes rengiasi net 
iš 24 miestų ir miestelių. Tai 
bus didžiausias piknikas Nau
jojoj Anglijoj.

Pardavė Biznį
Drg. V. Navickas, turėjęs 

per keletą metų mažą biznelį 
—cigarų-cigaretų, saldainių ir 
saldžių gėrimų,—pardavė ita
lų tautybės žmonėms. V. Na
vickas ir turėdamas biznelį 
pats dirbdavo dirbtuvėj, taip 
ir dabar pasilieka ant savo 
darbo, knygų išdirbystėj. Na
vickai yra “Laisvės” skaityto
jai, pirmeiviški žmonės.

Naujai Išmaliavojo
Dabar Lietuvių Svetainė, 

kurioje užlaikoma alaus išsi- 
gėrimui, yra švari ( užeiga, 
naujai permaliavota.

Žvalgas.

Edgewater’io Cukrinės Darbi
ninkai Smarkiai Subruzdo Or

ganizuotis į CIO
Pereito šeštadienio vakarą 

nuvykau su tam tikru reikalu 
į Cliffside, N. J. Pirmiausiai 
sustojau pas savo pusbrolį A. 
J. Kadangi buvo apie 8 vai. 
vakaro, tai mano giminaitis iš- 

, sitarė, jog jis būtinai norėtų 
eit į mitingą. Paklausus, į ko
kį mitingą, jis pasakė, kad į 
cukernės darbininkų. Girdi, šis 
bus jau antras mitingas. Pas
kiau jis paaiškino, kad pasta
ruoju laiku cukernės darbinin
kai smarkiai pradėjo organi
zuotis į CIO uniją.

%
Kiek man žinoma,-Edgewa- 

terio cukrinėj darbininkai iki 
šiol buvo labai išnaudojami; 
nebuvo toj dirbtuvėj jokios 
unijos; bosai darbini nkus 
spaudė, kiek jie norėjo. Kurioj 
ivietoj kadaise dirbdavo trys 
darbininkai, pastaraisiais me- 

'tais tą darbą turėjo atlikt 
vienas darbininkas; skubini- 
mas nesvietiškas. Tankiai pri
versdavo darbininką išdirbt be 
poilsio 18 valandų į parą. Jei
gu kuris pasipriešina, bosas 
tuoj pasako: “Gali sau eit na
mo, tavo vietos keli lau
kia....” Na, ir darbininkas, 
nenorėdamas netekt darbo, 
nusilenkia prieš bosą.

Bet štai, kuomet dabartiniu 
laiku po visą šalį darbininkai 
subruzdo organizuotis, ypač 
organizuotis į CIO uniją, šis 
judėjimas pasiekė ir senai už
mirštą Edgew.aterio cukraus 
fabriką, kur dirba apie 700 
darbininkų.

Viršuj minėtas A. J. dirba 
toj cukrinėj jau virš 20 metų. 
A is sakė, kad smarkiausiai or
ganizavimosi agitaciją dabar 
varo negrai darbininkai; jie 
pasirodė drąsūs, kovingi,— 
drąsesni už lietuvius. Ir dabar 
šioj dirbtuvėj ne balti darbi
ninkai ragina juodus, bet dau
giau juodieji baltuosius drąsi- 
sina ir kalbina rašytis į CIO.

Kaip tiktai darbininkai su-

judo organizuotis į CIO, tuoj I 
pradėjo tūli bosų pataikūnai 
landžiot prie darbininkų ir siū
lyt pasirašyt ant kokios tai 
blankutės. Darbininkas A. J. 
sako, “priėjo ir prie manęs se
niau buvęs boselis, o dabar 
‘kukorius’ šapoj ir pakišęs 
man popiergalį, girdi, pasira
šyk. Aš paklausiau, kame da
lykas, paaiškink man, dėl ko 
aš čia turiu pasirašyt, tada ta
sai ‘kukorius” sako, jog jei aš 
pasirašysiu, tai gausiu 7c pa
kelt į valandą ir savaitę ap
mokamos vakacijos, o pasira
šydamas ant šios blankos pas- 
losi nariu Greeno unijos A F. Į(;iil|is sush.inkinlas aldld 103 kp. 
of L., tai yra Amerikos Darbo Visi nariai turite pribūti, nes šis su- 

Tada A J. sa- sirinkimas bus paskutinis prieš įvyks-

20 metų? Kodėl jis mūs se
niau nežinojo? Kai mes pradė
jom organizuotis į tą uniją,' į 
kurią dabar organizuojasi vi
si iki šiol buvę neorganizuoti 
darbininkai, tai ir Greenas jau 
mūs pasigailėjo ...” Tokį at
sakymą tas Greeno agentėlis 
gavo veik nuo kiekvieno 
dirbtuvės darbininko.

Susirinkimas Gyvas ir 
Skaitlingas

Nėjus į susirinkimą (Kliubo 
svetainėj ant Walker St.), ra
dome pilnai prisikimšusią sve
tainę. Susirinkusiųjų tarpe 
apie trečdalis buvo negrų dar
bininkų ; visi bendrai kalbasi 
apie reikalingumą visiem, 
kaip vienam, prisirašyt prie 
CIO unijos. Keliose vietose 
ant stalų tik išrašineja aplika
cijas įst.ojančių unijon darbi
ninkų. Darbininkai eilėm lau
kia prie stalų, kad tik grei
čiau išpildyt aplikaciją.

Pasikalbėjus su unijos proto
kolų sekretorium Mike Sulli
van, jis sakė, kad iš 700 dar
bininkų jau apie 600 įsirašė 
unijon; girdi, greit turėsime 
100 nuošimčių organizuotą 
dirbtuvę į CIO. Sekretorius 
M. Sullivan dar jaunas vyras 
ir atrodo pilnas entuziazmo ir 
energijos šiame darbe.

Ateinantį šeštadienį, 8 vai. 
vak. toj pat vietoj vėl įvyks 
cukrinės darbininkų susirinki
mas.

Po mitingo su keliais drau
gais užėjau Kazio Griniaus 
užeigom Graži vieta; žmonių 
pilna; susiėję daugiausiai dar
bininkai iš minėto susirinkimo 
—kartu negrai ir baltieji, visi 
draugiškai šnekasi apie unijos 
reikalus. Drg. K. Grinius atsi
naujino prenumeratą už “Lai
svę.” Jojo užeiga randasi po 
num. 267 Walker St. P. Š.

Mušasi dėl Prekių
Gegužės 7 d. grūdų pirklys 

P. ties G. parduotuve sulaikęs 
ūkininką pradėjo derėti atvež
tus rinkon grūdus. G. užpro
testavo, kam tas į jo rajoną 
lendąs ir sukėlė muštynes. 
Muštynėse buvo net naudotasi 
akmenimis, nuo ko abu pirk
liai susižeidė nosis ir burnas.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. praneša visiem 

apylinkės lietuviam, kurie buvote 
piknike ir kurie nebuvote pereitam 
sekmadienį, 6 d. birželio, kad buvo 
leidžiama ant laimėjimo penki dole
riai pinigais ir fountain plunksna su 
paišeliu. Kadangi lietui užėjus dau
gelis draugų neatslanke į pikniką ir 
nesugrąžino laimėjimų knygelės ir 
kiti prieš lietų bėgo namo, tai lai
mėjimo traukimas neįvyko. Draugai, 
kurie pirkot laimėjimo bilietukus, ne- 
numeskit, bet ateikit po num. 17 Ann 
St., Harrison, N. J., šeštadienį, bir
želio 
mes 
džių

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
i

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.
Tėt: STagg 3847

Į už žemą kainą. Bušai išeis 12 vai. 
'nuo Broadway ir E St. kampo. Ne- 
sivėluokit. Gailėsitės nebuvę šioj pa
vasario šventėj.

Kviečia Rengėjai.
(136-138)

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, birželio 13 d. įvyks 

Darbininkų Susrv. (Workers Order) 
piknikas, High Workers Grove. Gera 
muzika grieš šokiams. Bus užkan
džių ir įvairių gėrimų. Taigi kviečia
me atsilankyti ir praleisti laiką links
minantis ir kvėpuojant ant kalno 
tyrą orą. Pradžia 1-mą vai. po piet. 
Nuoširdžiai kviečia North Scranton 
Branch.

tantį “Laisves” pikniką. Turėsime 
daug- ką apkalbėti ir taipgi visi na-

(136-137)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks, sekmadienį, 13 d. 
birželio, 10 vai. ryto, “Sweet’s Hall.” 
Visi nariai būkite laiku, nes yra daug 
reikalų aptarti, taipgi atsiveskit 
naujų narių.

APLA 4-tos kp. piknikas įvyks 
sekmadienį, 13 d. birželio, 10 vai. 
ryto, visiems gerai žinoma Laude- 
man Parke. Bus skanių valgių ir gė
rimų ir labai gera vieta maudytis. 
Širdingai kviečiame visus atsilanky- 

ir smagiai praleisti dieną.
Kviečia Rengėjai.

(136-137)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 k])., LDS 60 kp. ir Ko

munistų Partija rengia pikniką, bir
želio 13 d., 
man 
mų. 
kite

Radzvillo’s Farmoj, In- 
Park. Bus gerų valgių ir gėri- 
Muzika grieš šokiams. Malonė- 
visi draugai pribūti piknike.

Kom.
(136-137)

ELIZABETH, N. J.
Pasarga: Visi, kurie važiuosite į 

ALDLD 11 Apskričio pikniką, 13 d. 
birželio ir neturintiems savo automo
bilių, ateikite į LDP Kliubą, 408 
Court St., kaip l:*30 vai. po pietų, 
nes tenai išeis busas, kuris nuveš 
visus į pikniko vietą už 30c. į abi 
puses. Kom.

(136-137)
LOWELL,-MASS.

Svarbu visiems tekstiles darbų dar
bininkams, tėmykite: Ateinantį šešta
dienį, birželio 12 d., atvažiuoja uni
jos organizatorius iš New Jersey 
valstijos. Organizatorius yra lietuvis, 
todėl labai gera proga lietuviams, 
tekstilės darbininkams, dalyvąuti to
kiame susirinkime ir girdėti svarbų 
pranešimą.

Susirinkimas įvyks kaip 8:30 vai. 
vak., 338 Center St. Dalyvaukite visi! 
kas tik galit.

Tekstilės Darbininkas.
(136-137)

PHILADELPHIA,-PA.
Pirmas Lyros Choro pavasarinis 

pikąikas įvyks 13 d. birželio, Mike- 
laičio Parke, Eddington, Pa., 10 v. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakčia. Šo
kiams grieš Lietuvių Orkestrą. Įžan
ga ^5c. Programą išpildys Lyros 
Choras ir Sporto programą pildys 
Lith. A. C. Kliubo nariai. Trokas 
nuveš žmones nuo City Line į parką 
iki 5 vai. vak.

Automobiliais važiuokit Frankford 
Ave. iki City Line, sukite po kairiai 
į Knights 2nd. Sekite iškabas. Gat- 
vekariu 66 važiuokit iki City Line, 
čia trokas nuveš į parką. Kom.

(136-137)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 ir LDS 7 kuopos ren

gia didelį išvažiavimą 1 d. rugpjūčio 
(August), ant Valinčiaus-Petraičio 
farmos, Ixiyalville, Pa. Prašome kitų 
draugijų tą dieną nieko nerengt ir 
kviečiame dalyvaut mūsų piknike.

(135-136) 
_____________ - >

Visoms Komunistų Frakcijoms 
Mass. Valstijoj

Dėliai distrikto pikniko, kuris atsi
bus 12 ir 13 dd. birželio, Montello, 
Mass., Lietuvių Tautiškam Parke.

Šiame piknike dalyvaus tūkstan
čiai žmonių, todėl draugai, žinote, 
kad keletas Montello draugų-gių ne: 
galės aptarnauti. Būtinai reikalinga, 
kad frakcija išrinktų po keletą dar
bininku pagelbėti. Ypač artimesnės* 
Frakcijos kaip S. Boston, Norwood, 
Stoughton turi duoti po keletą dar-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

ir visokių užkandžių ir
K. P. L. F. 1-mo Dist. 
Biuro Sekr. J. Grybas.

(135-137)

LAWRENCE, MASS.
Birželio 12 d., 7 v. v. ALDLD 37 

kp. susirinkimas įvyks L. U. Kliubo 
Svet. Visi nariai būkite, nes turė
sime išrinkti darbininkus piknikui, 
kuris įvyks 4 d. liepos, “Laisvės” 
naudai, Maynard, Mass. Turime ir 
kitų svarbių dalykų svarstyti. Kitas 
svarbus pranešimas, tai kas link va
žiavimo į Montello, Mass., birželio 13 
d. Katrie norite važiuot, tai praneš
kite šeštadienį, kad būtų užtikrinta 
vieta. Išvažiuosime sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, nuo L. U. Kliubo Svet. 
Būkite visi, su mašinom ir be maši-

Kom.
(135-137)

PLYMOUTH, PA.
Trys organizacijos, kaip ALDLD, 

LDS ir DP bendrai rengia pikniką, 
13 d. birželio, Radzilos Ūkėj. Bus 
geri muzikantai. Kviečiame iš visos 
apylinkės lietuvius dalyvaut.

(135-137)

GREAT NECK, N. Y. •
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks penkta
dienį,. 11 d. birželio, J. Kasmočienės 
Svet., 91 Steamboat Rd. Daug svar
bių dalykų turime apsvarstyti. Visi 
kliubiečiai ” yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir atsiveskite nau
jų nprių.

(135-136)

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

birželio 12 d., 7 v. v. Bakanausko 
svet. Būtinai visi kuopos nariai susi
rinkite, nes randasi daug svarbių 
reikalu aptarti.

Sekr. P. Sakat.
(135-137)

WILKES-BARRE, PA.
Dėlei sulaikymo permito laikyti 

“Tag Day”, kad sukelti pinigų Ispa
nijos liaudiečiams, kurie yra po 
priespauda Ispanijos fašistų, vietinis 
Šiaurės Amerikos Komitetas Gelbėji
mui Ispanijos Demokratijai pranešė 
šiandien, kad ruošiasi prie masinio

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas: EVergreen 7-1661

Rūgšti ruginė, sr-Adi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam .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, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti. adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

susirinkimo, kuris įvyks laukia (Kir
by Park Athletic Field), penktadie
nį, birželio 11 d., 7 v. v.

Komitetas atsišaukia j visus dar
bininkus Luzerne County, kad paro
dyt savo simpatiją, rėmimą, nepai
sant, kad ir sulaikytas permitas dėl 
“Tag Day,” dalyvaudami šiame ma
siniame mitinge.

(135-137)

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Įpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbant prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam j visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Dolerį.

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS

Traukiu paveikslus familiji^, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
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 Line 

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



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS tai samdytojai neriasi iš kai
lio, teikdami darbininkam vi
sokias malones, kad tik su
laikyti darbininkus nuo unijos.

Mes, lietuviai, neturėtumėm 
būt paskutiniai unijų klausi
me.

Iš LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1 kuopos susirinkimas 
įvyko 3 d. birželio, “Laisvės“ 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
mažas, gal lietus pakenkė, 
nors mažai telijo. Rodosi, kad. 

s lietus ne lietus, iš apie 225 
narių kuopoje, nors pusė turė
tų būti susirinkimuose.

Buvo atstovas nuo Lietuvių 
Piliečių Kliubo, broliškos or
ganizacijos, d. Aimanas. Jis 
trumpoj kalboj kvietė LDS 1 
kp. dalyvauti Kliubo 30 metų 
sukakties jubilėjiniame pikni
ke, kuris bus 31 d. liepos, Dex
ter Parke, Brooklyne.

žinoma, susirinkimas širdin
gai priėmė kvietimą ir pasi
žadėjo (kuopa) dalyvauti 
LAP Kliubo iškilmėj. Tai ge
ras draugiškumo požymis.

Ligonių lankytojų raportų 
nebuvo, finansų rast, pranešė, 
jog d. Riskevičius atsimalda- 
vo, nors dar ir nevisai svei
kas. Taipgi pranešė, jog d. 
K. Depsas apsirgo. Linkėtina 
draugam greito pasveikimo.

Gauta 5 nauji nariai, tai vis 
mūsų finansų raštininko J. 
Grubio pasidarbavimas, kiti 
organizatoriai šiuomi kartu 
“patylėjo”. Atrodo, kad jie, 
(org.) šeši negalės sukirsti d. 
Grubio gavime narių. O 
kokį skymą nori iškirsti, 
matysime.

Artinantis pusmetiniui 
sirinkimui, kuris bus 1 d.
pos, valdyba turėtų dėti pas
tangas, kad pusmetinis susi
rinkimas būtų skaitlingas. At
bildinti vajaus reikalus, ypač 
vaikų gavime, nes šis svarbus 
darbas stovi ant vietos.

‘Buvo pranešimas nuo mūsų 
parengimų Sąryšio, kad Broo
klyn© dvi APLA kuopos pri
sidėjo prie Sąryšio ir kad di
dysis piknikas bus 25 d. lie
pos, Ulmer Parke. PridųpĮą 
kuopai 1(H) tikietų platinimui, 
bet atrodė, kad niekas nenori 
imti,—blogai.

Pasibaigus susirinkimui tu
rėjo būti paskaita apie valgy
mą, 
mo,

Mikui Petrauskui Minėt Vakare 
Turininga Programa

Rytoj vakarą, 1 1 birželio, brooklyniečiai turės progą gir
dėt rinkinį geriausių Miko Petrausko kūrinių, kuriuos išpildys 
keliolika žymiųjų šios apylinkės solistų ir meno grupių. Štai

gal 
pa

su-
lie-

JONAS VELIČKA, 
Miko Petrausko moki
nys, aukštai prasisie
kęs s m u i k i n in kas, 
grieš savo buvusio mo
kytojaus kompoziciją 
“Rūta”, jo pagerbimui 
suruoštam parengime 
šį penktadienį, Lietu
vių Am. Piliečių Kliu- 
be.

Smuikininkas Velič
ka turėjo laimės ap
lankyti Miką Petraus
ką ir Lietuvoje, kada 
kompozitorius jau žy
miai nesveikavo, dar 
kartą pasikalbėti apie 
muziką ir tuos laikus, 
kada jis visa savo 
energija dalyvavo jos 
kūrime.

bet nariams skubinant na- 
likosi neskaityta.

Kuop. koresp. J. S.

Richmond Hill, N. Y

LILLIAN KAVALIAUSKAITE 
Dainuos Miko Petrausko “Ei
siu Mamai Pasakysiu.” O ji 
tarsi tiksliai tai dainai išpil

dyt užaugus.

AMELIA JESKEVIČIŪTĖ
Pasirodys su daina iš “Ves
tuvės,” to paties vardo per Mi
ką Petrauską paruoštos ope

retės.

su-Birželio 5 d. čion buvo 
rengta Jurgelams 10-ties me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties atžymėjimui jiems netikė
ta parė. Ją parengė Jurgelų 
draugai, draugės ir giminės, 
žmonių į parę suėjo apie 70. 
Visi smagiai pasilinksmino ir 
palinkėjo Jurgelams daug ge
rų linkėjimų.

M. Jurgelienė dalyvaudavo 
veikalų lošime dar J. šukių 
laikais ir jai gerai sekdavos 
lošt. Ji ir dabar neatsisakytų 
lošt, jei būtų proga.

V. Januška.

Tuojau Užsisakykit Bušą
Bušai iš Brooklyn© j Cran

ford. N. J. (j ALDLD 2-ro Ap-

ką) išeis šį sekmadienį, 13 
birželio, 9 vai. ryto ir 12 vai. 
per pietus. Kelione į abi puses 
$1. Užsisakykit pas komisiją 
“Laisves” raštinėj.

Delegatai ir visi kiti norin
tieji važiuoti privalo busą už- 
sisakyt iš anksto.

ryto, piknikas—po pietų.
Komisija.

Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina UŽ egzempliorių 5c.

Vietinis 

“Daily Worker” 
Kaina už ekzempllorių 3c

Žinios iš American Sugar 
Refining Kompanijos

Birželio 7 d. nuėję į darbą 
radome iškabintas notas seka
mo turinio: Amer. Sugar. Re
fining Co. (žinoma no vardu 
Domino) linksma pranešti sa
vo darbininkams, kad visi, ku
rie dirba virš minėtoje dirbtu
vėje, gaus savaitę vakacijų su 
pilna alga.

Vakacijos tik tiems, kurie 
pradėjo dirbti ne vėliau sau
sio 1 d. 1937 m. O pradėju
siom vėliau 1 d. sausio vaka
cijų nėra. Vakacijos prasidės 
su 13 d. birželio, ir tęsis iki 
spalio 15 d. Klausimas, kas 
norės vakacijų spalio menesį?

Dabartiniu laiku darbinin
kai diskusuoja šį klausimą, ir 
negali įsivaizdinti, kodėl kom
panija pasidarė tokia miela- 
širdinga link darbininkų ? Yra 
tokių, kurie išdirbę po 40 metų 
šioje dirbtuvėje, bet dar tokių 
pranešimų, kaip šis nematė.

Pažiūrėkime, kas juos ver
čia taip “mylėti” darbininkus.

Sakoma, kad per praeitus 5 
metus buvo bandoma sutverti 
unija, bet vis nepavyko tas 
darbas įkūnyti. Cukraus baro
nai taip įbaugindavo darbinin
kus, kad nei vienas nedrįsda
vo kalbėti apie tai. Bet da
bartiniu laiku, kuomet visų 
pramonių darbininkai organi
zuojasi į darbo uniją, C.I.O.,

Liaudies SūnusSUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, 10 d. 
birželio (June), 8 v. vak., drg. Za- 
bielskio salėje. Visi būtinai dalyvau
kite, nes turime keletą svarbių da
lykų aptarimui.

Sek r.
(135-136)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona Jasinckiutė, pajieškau sa

vo brolio—Juozo Jasincko ir seserių 
Marūs (po vyru Janulionienė) ir Ta- 
filios (-po vyru Katilienė). Visi pa
eina iš Lietuvos, Suvalkų guberni
jos, Vovėrų kaimo, Liškevos vals
čiaus. Brolis pirmiau gyveno Harri
son, N. J., o seserys turbūt abidvi 
gyveno pirma Akron, Ohio. Brangus 
broli ir brangios sesutes, prašau 
greitai atsišaukti. Man labai būtų 
malonu su jumis susirašinėti. Aš 
esu gyva ir gyvenu Lietuvoj. Ona 
Jasinckiutė, po vyru Juralevičienė. 
Prašau atsisaukt. Jei kas kitas žino 
apie juos, būsiu dėkinga, kad praneš
tumėt man. Rašykit: Teižininkų kai
mas, šventažario valsčius ir paštai, 
Sainų apskritys, Lithuania.

(136-138)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys dėl vieno 

arba dviejų vyrų arba vedusiai po
rai. Klauskite “Laisvės” ofise 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(134-136)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, vyras ir moteris 

dirbti prie mažo vasarnamio—ūkėje. 
Turi būti nors kiek patyrę virtuvės 
darbe. Alga yra nuo $80 iki $100 į 
mėnesį. Kreipkitės: Avanta Farm, 
Ulster Park, N. Y.

(134-136)

“LAISVES" PIKNIKAS
• Bus Dvieju Dieną Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Apart čia minėtų, dainuos ir išpildys muzikališkais instru
mentais Miko Petrausko kūrinius eilė kitų artistų ir Aidbalsių 
trio, kvartetas ir visas ensamblis, taipgi ir pats Aido Choras, 
vadovaujant B. L. šalinaitei. R. Mizara duos paskaitą apie 
velionį Miką Petrauską.

Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga nemokamai.

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos, 

Vadovaujamas J. Jurčikonio

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Kviečia Majorą LaGuardią 
Tarpininkaut

Industrinės Laivų Statybos 
Darb. Unijos Lokalas 3032 
prašė Majorą LaGuardia pa
dėt atsiekt sutartį su United 
Shipyards, Inc., Staten Island 
laivų budavotojais.

Unijos sutartis su kompani
ja užsibaigė ’pereitą penkta
dienį ir gręsia streikas, kadan
gi jau virš mėnesį laiko de
damos unijos pastangos neda
vė pasėkų, reikalavimas uniji
nės šapos atsimuša kaip į ak
mens sieną. Kadangi firma da
ro daug miestavų darbų, tad 
manoma, kad majoro įsikiši
mas pagelbėtų. Streikas pa
liestų 10,000 darbininkų.

Pasarga Važiuojantiems 
Į ALDLD 2 Apskričio 

Pikniką
ALDLD II Apskričio pikni

ko rengimo komisija galutinai 
nutarė laikyti pikniką “rain 
or shine”. Pastogės visiems 
užteks.

Turime šaunią A. Gorskio 
orkestrą, kuri užganėdins vi
sus šokikus.

Kurie neturite automobilių, 
atvažiavę į Elizabeth, N. J., 
paimkite busą 49 ant kampo 
West Jersey ir Broad gatvių 
(prie Gorke Dept Store) ir 
važiuokite į vakarus iki Gar
wood gelžkelio stoties. Išlipę 
eikit iki North Ave., sukite po

Dovanos Lincolno 
Batalionui

Maliorių Unijos 9-ta Taryba 
Tarpt. Darb. Ordenas pa-ir

aukojo po $3,000 nusiuntimui 
Lincolno Batalionui cigaretų ir 
kitų dalykėlių.

“Tai bus Nepriklausomybės 
Dienos dovana amerikiečiams, 
kovojantiems už Ispanijos 
liaudies nepriklausomybę nuo 
fašizmo,” pareiškė Phil Bard, 
artistas, Lincolno Bataliono 
Draugų sekretorius. Ta org. 4 
liepos išsiųs $25,000 vertės 
siuntinį.
i Lietuvaitės Lincolno Bata
liono Draugės ruošia tam tiks-

19lui pramogą šeštadienį, 
birželio, “Laisvės” Salėj.

Puodais Barnį Neužbaigė
Kaimynų “draugiškas” su

gyvenimas pasireiškė, kada 
Mrs. O’Hara, 116 E. 36th St., 
N. Y., pradėjo su savo svečiais 
gana garsiai linksmintis. Kai
mynas Appleton iš viršaus pa
sveikino kibiru vandens, o po- 
kilio šeimininkė į tokį sveikini
mą atsakė puodais. Užbaiga 
įvyko teisme, kur abu pripa
žinti kaltais netvarkiam elge
syje. i

dešinei iki Cedar St. ir paskui 
eikite Cedar Streetu iki Brook
side Hospital, tenai sukite po- 
kairei į 
Meadow 
nikas.

Division Avenue iki 
Grove. Ten bus pik-

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y
Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Dvi Orkestros Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $’/, 3-čia $5 ir 4-ta $3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumį.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telefonas: Humboldt 2-7964 1DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI
CINAL

HERBS

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite Šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths 

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIUI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada. būsi
te Brookfyne, 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,
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm. krikStynom ir kitokiem 

• reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCjC 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

| 306 Union Avė.
į Brooklyn, N. Y.
I Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

,................ —

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N

9 t

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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