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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re* h 

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Jeigu Vokietijos naziai už
pultų Lietuvą, tai galinga So
vietų Sąjunga visuomet pasi
rengus apginti ją ...
Tai įsitėmytinas katalikams 

vyskūpo pareiškimas.
Reikia atsiminti, vyskupas 

Reinys ir apie politiką nusima
no daugiau už Kmitą (kun. Ur
bonavičių) ir kitus jagamas- 
čius. Jis buvo kadaise (1925 
m.) Burmistro kabinete užsie
nio reikalų ministeriu. O tūli 
skelbia, būk vyskūpas Reinys 
esąs autorius nepuolimo sutar
ties tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos,—sutarties, kurią pa
sirašė Šleževičiaus valdžia.

Jeigu taip, jeigu vyskūpas 
pripažįsta Sovietų Sąjungą 
esant Lietuvos drauge (to nie
kas negali užginčyti), tai kodėl 
lietuviški kunigai per savo 
spaudą Sovietus taip šlykščiai 
puola? Kodėl jie apie juos taip 
meluoja? Kodėl jie taip apver
kia Hitlerio šnipus, kuriuos So
vietų vyriausybė sučiupusi bau
džia?

Kur minėsite Amerikos ne
priklausomybės paskelbimo 161- 
mas metines sukaktuves?

New Yorko ir apielinkės lie
tuviai jas minės Ulmer Parke, 
Coney Islande, mūsų dienraščio 
piknike.

Bostono ir apielinkės lietu
viai jas minės Maynard, Mass., 
kitam didžiajam ‘"Laisvės” me
tiniam piknike.

•Prašome visų kitų kolonijų 
vius, kuriems leidžia sąly- 
dalyvauti vienam ar ant- 

. iš paminėtų pramogų.

Žinios skelbia:
Kažin kokis mysteriškas karo 

laivas bombardavo, Ispanijos 
miestą Sagunto...

Jokio mysteriškumo ten ne
buvo ir nėra: jis — fašistų ka- 
"0 laivas. Fašistai šiandien Is- 
>anijoj veikia visi išvien.

Tik demokratiniai nusistačiu- 
ios šalys yra palaidos ir tyli, 
natydamos fašistus teriojant 
spanijos miestus ir žmones.

Draugas L. (jis yra Ispanijos 
ojalistų fronte, kovoje prieš 

neprietelius fašistus) rašo, kad 
jis gauna “Laisvę” ir skaito vi
sus ekzempliorius nuo pradžios 
iki pabaigos (kai turi laiko).

“Laisvė,” sako jis, dabar kur 
:as turiningesnė, negu ji buvo 
uomet (prieš keletą metų), kai 
i. L. gyveno Amerikoj ir buvo 
os skaitytoju.

Laisviečiai džiaugiasi šituo 
ipanijos demokratijos gynėjo, 
incolno Bataliono nario, ger
into, mūs laikraščio pagyrimu.
Bet to neužtenka. Privalom 

Laisvę” remti, labiau platinti 
? padėti mūsų draugams, esan- 
ems tranšėjose, Ispanijoj, su- 
liekti fašizmą.

Mes siuntėme daug knygų 
sų draugams, esantiems Is- 

mijoj. Lietuviškų knygų, žur- 
alų ir kitokios literatūros.
Drg. L. rašo, kad tos knygos 

au pasiekė juos. Vadinasi, jie 
iii protarpiais bent pasiskai- 
/ti ir moksliškos literatūros ir 
?ngvos, grožinės.

Aną dieną mes įtalpinome 
ieną d. L. laišką, rašytą d. 

Bimbai. Dabar jo dar ilgesnis ir 
domesnis laiškas gautas ir ne- 
ižilgo “Laisvėje” tilps.

Laukite!

Mes norime palaikyti su vi
lais Ispanijoj esančiais mūsų 
raugais-kovotojais kuotamp-

Atsiųsta dar 35,000
Italijos Kariuomenės

Prieš Ispanų Liaudį
NEW YORK. — Specia

lus pranešimas Wall Strytui, 
Amerikos kapitalistų lizdui, 
sako, jog Mussolinis šiomis 
dienomis atsiuntė dar 35,- 
000 armijos talkon Ispani
jos fašistam. Didelė dalis 
šios armijos tai arabai iš 
Italijos kolonijos Libijos, 
šia u r. Afrikoj.

Kitas pranešimas Wall 
Strytui nurodo, kad naziai 
ir mussoliniečiai rengiasi 
užpulti Almerijos provinci
ją. Patį miestą Almeria 
jau pirmiau subombardavo 
nazių karo laivai.

Kad nazių ar kitų fašis
tų karo laivai užvakar bom
bardavo Sagunto, tai būsiąs 
tik prisirengimas žygiui 
prieš rytinę Ispanijos pro
vinciją Almeriją.

EXTRA!
Susprogdinti Cambria 
Plieno Fabriko Vandens 

Vamzdžiai
Johnstown, Pa., birž. 29. 

—Dvi eksplozijos susprog
dino didžiulius vamzdžius, 
kuriais gaudavo vandenį 
Cambria plieno fabrikas, 
prieš kurį streikuoja 15,000 
darbininkų. Bosai ir skebai, 
suprantama, kaltina strei- 
kierius.

Bombinis Suokalbis prieš 
Plieno Streiko Vadus

Warren, Ohio, birž. 29.— 
Policija suėmė 3 plieno 
streiko veikėjus ir medžioja 
areštuot plieno darbininkų 
i n d u s t r inį organizatorių 
Gusą Hallą. Kaltina, būk jis 
su kitais streiko vadais pla
navęs bombomis sprogdinti 
skebų namus, tiltus ir gelž- 
kelį.

Tie kaltinimai yra judo- 
šiška fabrikantų ir fašisti
nės policijos provokacija, su 
kurios pagelba jie nori ište- 
rorizuot ir sulaužyt plieno 
darbininkų streiką.

Anglų ir Nazių Susispyrimas 
dėl Ispanų Geležies

Londofl. — Anglijos val
džiai nepatinka Hitlerio už- 
reiškimas, kad naziai turį 
laimėt karą prieš Ispanijos 
respubliką, idant Vokietija 
paskui iš ispanų fašistų val
džios gautų geležies ir kitų 
metalų naugės (rūdos). 
Mat, metalų kasyklos Ispa
nijoj iki šiol daugiausia pri
klausė Anglijos kapitalis
tams. Be tų kasyklų būtų 
sunku apsieiti Anglijos pra
monei, rašo N. Y. Times ko
respondentas.

riausius ryšius.
Rašykit jūs, draugai, mums, 

o mes rašysim jums.
Jei jums .ko reikalinga, nesi- 

sžirmatykit mums priminti.
Jei mes negalėsime, atsi

kreipsime į duosniąją Ameri
kos lietuvių visuomenę.

Ji stos mums ir jums talkon!

Vokietija Nenurimsianti, iki 
Gausianti Kolonijų

Berlin. — Devintame su- 
važiavim Tarptautinio Pre
kybos Rūmo, generolas Go
ering, Hitlerio karo orlaivy- 
no ministeris, pakartojo, 
kad Vokietija tol nenurims, 
kol negaus sau kolonijų.

Pagal nazių vadinamą 
“ketvėrių metų planą,” jie 
stengsis kuo mažiau pirkt 
reikmenų iš užsienių, o par
duot kuo daugiausia savo 
dirbinių užsieniuose. Ta- 
čiaus hitleriniai kalbėtojai 
tvirtino, būk tuom “nekenk
sią” kitų šalių prekybai. To
kį tvirtinimą pajuokia New 
Yorko republikonų “Herald 
Tribune” korespondentas.

Roma Rengia Milžiniš
ką, “Sprendžiamą” Už
puolimą prieš Ispaniją
Roma. — Mussolinis nese

nai pareiškė, kad Italija ir 
Vokietija ne tik laimėsian
čios karą Ispanijoj, bet tuo 
pačiu žygiu “ten palaido
siančios angliškai-francūziš- 
kai-spvietinį bolševizmą.”

Dabar Italijos valdžia mo-, 
bilizuoja savo karo jėgas 
daryt milžinišką, “nuspren- 
džiantį” užpuolimą ant Is
panijos respublikos, kaip 
rašo N. Y. Herald Tribune 
korespondentas Whitaker.

Fašistų Karo Laivai Bombar
davo Ispanijos Pakraštį
Valencia, Ispanija.—Vie

nas ar daugiau priešų karo 
laivų bombardavo rytinį Is
panijos pakraštį per 22 my
lias tarp Sagunto ir Castel
lon de la Plana. Mažai ža
los tepadarė.

Neoficialiai buvo praneš
ta, kad bombardavime daly
vavo Vokietijos karo laivai. 
Respublikos sargai Sagunto 
mieste sako, kad bombarda
vo du ar trys laivai, stapte
lėję už vienos mylios nuo 
pakraščio. Bombarduojant 
tų laivų šviesos buvo užge
sintos.

Kai kurie tėmytojai pra
nešė valdžiai, kad tik vienas 
šarvuotlaivis dalyvavęs ’ ta
me bombardavime. Jam at
sakė valdžios pakraštinės 
kanuoles.

TAI FAŠISTŲ SUBMARI- 
NAS NUSKANDINĘS 

ITALIJOS LAIVĄ
Valencia, Ispanija. — Re

spublikos valdžia supranta, 
kad tai pačių nazių ar Ita
lijos submarinas netyčia 
nuskandino Italijos preky
binį laivą “Cabo Palos;” 
bet mussoliniečiai už tai 
kaltina Ispanijos valdžią ir 
šaukia jai atkeršyti.

Vancouver, Canada.— Iš 
saugumo spintos (seifo) po
licijos stoty j nežinia kas pa
vogė $500.

MUSSOLINI IR HITLERIS NELEISIĄ 
ANGLIJAI IR FKANCIJAI PIKIETUOT 

RYTINIUS ISPANIJOS VANDENIS

I "Jie Nepraeis!” Šau
kia Masiniai Plieno 

Streiko Pikietai
Roma, birž. 29.—Mussoli- 

nio ir Hitlerio valdžios 
griežtai atmes pasiūlymą, 
kad Anglijos ir Franci jos 
karo laivai pikietuotų ryti
nį Ispanijos pakraštį ir ne
praleistų jokių karinių įve
žimų į Ispaniją. Yra su
prantama, kad toks pasiūly
mas bus padarytas tarptau
tinei “nesikišimo” komisi
jai, kuri šiandien susirinko 
į posėdį Londone.

Italijos fašistų1 laikraščiai 
išvedžioja, būk Anglija, 
Franci ja ir Sovietų Sąjun
ga sudarančios “vieną bol
ševikišką bloką.” Todėl jei
gu Franci j a ir Anglija pasi
imtų kontroliuot rytinius 
Ispanijos vandenis, tai, gir
di, praleistų karinius reik
menis liaudiečiams.

(Vokietija ir Italija, kaip 
žinoma, pasitraukė iš pikie- 
tavimo rytinių Ispanijos 
vandenų, kuriuos tarptauti
nė “nesikišimo” komisija 
buvo pavedus kontroliuot 
Hitleriui ir Mussoliniui. Už
tat po “pasitraukimo” pri
siuntė kur kas didesnį skai
čių savo karo laivų į tuos 
vandenis. Ten nazių ir Ita

Drg. P. Kasperavičiaus Atminčiai
Kaune viešųjų darbų darbininkų streike, šių me

tų vasario mėnesį, veiklus streiko dalyvis, gatvių 
grindikas Petras Kasperavičius, gyvenęs Kauno — 
Ukmergės PI. 100 num., buvo policijos banditų žvė
riškai sumuštas ir mirė Kauno Sunkiųjų Darbų Ka
lėjime. Paliko seną motiną be cento ir be duonos 

kąsnio.

Senute motina, skubėk,
Kur sūnus kruvinas parkrito.
Neturi gailesčio nė kiek
Gauja policijos banditų.

Dvi rankos, draugiška širdis 
Tai visas turtas tavo vaiko.
Kentėti daug mokėjo jis,
Bet lazdų smūgių neišlaikė.

Šios tylios kankinimo mirties1 
Pabūgo budeliai Smetonos,— 
Vogčiomis viduryj nakties 
Kažin kur užkasė lavoną. 

Neverki, motin, neliūdėk! 
Sūnus kovodamas, sukniubo; 
Jo kraujas nenueis perniek— 
Fašizmo galą jis priskubins.

J. Karčius
(Iš Lietuvoj paskleistos kortelės.)

Išgama Pasmaugė Tris Ford Mobilizuoja Fašis- 
Mergaites, Išžagė Dvi tus prieš Uniją
Inglewood, Calif. — Neži

nomas išgama išžagino ir 
pasmaugė seseris Madeline 
ir Melba Everettaites, vieną 
7, kitą 9 metų amžiaus, ir 
taipgi pasmaugė, bet neiš
žagino trečią mergaitę Je- 
annettę Stephens. Jų kūnai 
atrasti Baldwin Kalvų grio
vyje. 500 policijos ir pilie
čių j ieško piktadario.

POJURINIS VULKANAS 
IŠKĖLĖ DVI SALAS

Tokio. — Pojūrinio vul
kano išsiveržimas iškėlė 
viršun dvi naujas salas Ku
rilų salyną, kuris priklauso 
Japonijai.

Kamčatkos pusiausalyj 
smarkiai išsiveržė didis ug- 
niakalnis Kliučevskoi.

lijos karo laivai dabar tie
sioginiai tarnauja Ispanijos 
fašistam prieš respubliką. 
Ypač tirštai suspitę Italijos 
ir Vokietijos karo laivai ir 
submarinai tose Vidurže
mio Jūros ir Atlanto Van
denyno vietose, pro kurias 
reikėtų plaukti Sovietų lai
vams.)

London.—Pranešama, jog 
Italija ir Vokietija siūlo, 
kad tarptautinė “nesikiši
mo” komisija pavestų Grai
kijos ir Jugoslavijos karo 
laivams pikietuoti rytinius 
Ispanijos vandenis. Mat, 
Graikija dabar randasi Vo
kietijos globoj, o Jugoslavi
ja Italijos ir Vokietijos ben
droj įtakoj.

Jeigu negalima būsią susi- 
derti dėl Ispanijos pikieta- 
vimo, tai Hitlerio ir Musso- 
linio atstovai minimoj ko
misijoj tyčia gaišins laiką 
įvairiais ginčais ir nepriim
tinais pasiūlymais. Tuo gi 
tarpu jų karo laivai padės 
Ispanijos fašistams daug- 
meniškai gauti iš užsienių 
karius, ginklus ir amunici
ją

Detroit, Mich.—Automo
bilių fabrikantas Henry 
Ford mobilizuoja didžią 
streiklaužių armiją prieš 
Auto Darbininkų Uniją ir 
gręsiantį jam streiką. Tel
kia tūkstančius fašistinių 
gaivalų į “vigilančių” bū
rius. Sako, kad jų bran
duoliai būsią sudaryti iš 
Amerikonų Legiono (atža- 

gareiviškesnių elementų).
Valdiška Darbo Santikių 

Komisija pasmerkė Fordą, 
kad andai jo gengsteriai su- 
budeliavo porą desėtkų uni- 
jistų, ramiai dalinusių lape
lius prie Fordo fabriko var
tų. Bet Fordas rengiasi 
dar kruvinesniem žygiam.

Nazių Orlaivis Nušovė Ispa
nijos Sargybos Lėktuvą
Valencia, Ispanija. —Vo

kiškas vanden-lėktuvas už
puolė Ispanijos valdžios lėk
tuvą virš jūros, už 18 my
lių nuo Cartagena prieplau
kos. Įvyko smarki dvikova 
ore, ir nazių orlaivis nušovė 
Ispanijos lėktuvą žemyn į 
vandenį, arti rytinio pakra
ščio.

Anglų laivas “Naislea 
Mano” išgriebė iš jūros vi
sus keturis liaudiečių lakū
nus; bet vienas jų buvo taip 
sužeistas, kad mirė. Nušau
tas lėktuvas buvo Dornier, 
francūzų darbo. Jis saugojo 
rytinį Ispanijos jūros pa
kraštį.

Suspenduota Aukso ir 
Svetimą Pinigą Išmo

kėjimai Francijoje
Paryžius, birž. 29.—Fran

ci jos ministeriu kabinetas 
užgyrė planą naujo finansų 
ministerio Georges Bonnet- 
to sustiprint popierinius 
Franci jos pinigus frankus 
ir apskritai sutvarkyt ken
čiančius krizį finansus.

Pagal tą planą, jau tapo 
laikinai suspenduoti visi iš
mokėjimai auksu ir stipres
niais užsieniniais pinigais ir 
uždrausta jų išvežimas į už
sienius. Pasirodo, jog mažai 
telikę aukso Franci jos val
stybės ižde.

Kai kas numato, kad 
i franko vertė būsianti nu
mušta nuo dabartinių 22 

1 frankų už dolerį iki 25 fran
kų už dolerį ir visai už
drausta spekuliavimas po
pieriniais Francijos pini
gai.

Franci jos valdžia reika
lauja, kad seimas duotų jai 
galią įsakymais tvarkyti ša
lies finansus iki š. m. rug
pjūčio 31 d.

Socialistai ir komunistai 
seimo atstovai priešinasi 
reikalaujamam tokiam tak
sų pakėlimui, kuris pabran
gintų žmonėms pragyveni
mą.

LATSIS KONTRREVO
LIUCIONIERIŲ 

PATRONAS
Maskva. — Sovietų vy

riausybės organas “Izviesti- 
ja” smerkia M. I. Latsį, iki 
šiol buvusį galvą Plechano- 
vo Vardo Šalies Ekonomi
jos Instituto, kad jis toj 
įstaigoj leido kontrrevoliu
cionieriam sukurti lizdą 
prieš Sovietų valdžią. Lat
sis esąs lietuvių kilmės; jo 
tikra pavardė esanti Sud- 
raitis (?).

SUŠAUDYTI 36 TROCKIS- 
TAI, JAPONIJOS ŠNIPAI

Maskva. — Pagal . karo 
teismo nuosprendį Chaba- 
rovske, Sibire, tapo sušau
dyti 36 trockistai kaipo Ja
ponijos šnipai ir Sovietų 
geležinkelio ardytojai.

Chicago, Ill. — 5,000 
streiko pikietininkų apgulė 
Inland ir Youngstown Sheet 
and Tube plieno kompanijų 
fabrikus, East Chicagoj, 
Jnd., šaukdami: “Jie nepra- 
'eis!” Čia “jie” reiškia 
streiklaužiai bosų, kurie 
rengiasi atidaryt fabrikus.

Darbo Santikių Komisijos 
vedamuose nagrinėjimuose? 
plieno kompanijų advokatai 
pareiškia, kad nebūsią da
roma jokios rašytos sutar
ties su industrine Plieno 
Darbininkų Unija. Be to, 
fabrikantai per savo advo
katus išvedžioja, būk Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komitetas “neturįs jo
kios unijinės teisės.”
JUODAS MICH VALSTI
JOS ĮSTATYMAS PRIEŠ 

STREIKUS
New York. — Čia atsilan

kęs Michigano gubernato
rius Frank Murphy prane
ša, kad jo valstijos seimelis 
išleido įstatymą, kuriuom 
griežtai aprėžia streikų tei
ses. šis įstatymas uždrau
džia pikietninkam trukdyt 
streiklaužių įėjimą į darba
vietes arba jų išėjimą. Už
drausta streikieriams pa
stot kelią ir skebų išėjimui 
iš namų.

Be to, baustinai uždrau
džiama dalyvauti streiko pi- 

' kietuose pašaliniams žmo
nėms: kitų dirbtuvių darbi- 

ininkams; nariams unijų, 
kurios neturi tiesioginio 
reikalo su užstreikuoto fa
briko savininkais, ir bet ko
kiems pašaliniams asme
nims.

Už peržengimą bent vie
no punkto to įstatymo ski
riama iki $1,000 pabaudos ir 
iki vienų metų kalėjimo.

Įstatymas atkreiptas ne 
tik prieš bendrus masinius 
darbininkų pikietus, bet ir 
prieš “atėjūnus” streikų va
dus. Jis išleistas pagal pa
siūlymą paties gubernato
riaus Murphy’o, kuris pir
miau kaišydavosi “bepusiš- 
kumo” plunksnomis. Tai 
vienas juodųjų įstatymų 
prieš darbininkų judėjimą.
Ohio Gubernatorius ir To
liau Palaikysiąs Miliciją 

Streikui Laužyti
Ohio gubernatorius Da

vey paskelbė, kad jis ir to- 
liaus palaikys miliciją prieš 
plieno streikierius Youngs- 
towne ir apygardose.

Bethlehem Plieno Korpo
racija melagingai giriasi, 
būk jau “sulaužius” kelioli
kos tūkstančių darbininkį 
streiką prieš Cambria fab
riką Johnstowne.

ORAS
Šį trečiadienį abelnai bū

siąs gražus ir šiltesnis oras 
New Yorke ir New Jersey, 
sako New Yorko Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 5:27; 
saulėleidis 8:31.
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“Šventa Darbo Teisė”
Ohio gubernatorius ir kiti plieno strei

ko laužytojai padarė “didelį atradimą,” 
jog kiekvienas žmogus “turi šventą tei
sę dirbti.” Bet visi mąstantieji darbinin
kai supranta, kad tas obalsis šiuo laiku 
reiškia tik “teisę skebauti.”

Kaip to gubernatoriaus milicija, taip 
plieno centrų policija ir ginkluoti gengs- 
teriai-vigilantes tikrumoj veda karą 
prieš darbo teisę padoriems, sąmonin
giems darbininkams.

Darbininkai kovoja už darbo užtikrini
mą—už uniją, prieš kompanijų šnipus, 
prieš mėtymus unijistų iš dirbyklų, prieš 
juoduosius sąrašus.

O kad darbininkai negautų tokios tei
sės ir unijinės laisvės, plieno fabrikantai 
su savo talkininkais gubernatoriais Da- 
veys, fašistiniais išgamomis, “spešialais” 
ir šnipais kruvinai terorizuoja unijistus 
ir streikierius.

Kuomet samdytojai pelnų sumetimais 
uždaro fabrikus ir iššluoja darbininkus į 
gatves, jiem nedinkteli galvon darbinin
ko teisė dirbti.

Kapitalistai su savo valdiškais ir pri
vatiniais gižais prisimena “šventą teisę 
dirbti” tik tada, kai tuom obalsiu sten
giasi pašventinti skebavimą ir streiko 
kriušinimą.

Kokiu Būdu CIO ‘Neatsakominga?
Žmogžudiškas galva Republic Plieno 

korporacijos, p. Girdler išrado “pasitei
sinimą,” kodėl jis negalįs daryt sutar
ties su industrine Plieno Darbininkų Uni
ja, nare Industrinio Organizavimosi Ko
miteto. Girdler bliauja, būk šis komite
tas esąs “visai neatsakomingas” už savo 
veiksmus.

Jungtinė Mainierių Unija yra nugar
kaulis Industrinio Organizavimosi Komi
teto. Bet ar jūs rasite atsakingesnę or- 
ganiziciją kaip ši unija? Kas gi teisin
giau už ją vykdė sutartis su samdyto
jais?

Plieno bosai žino, kaip Industrinio Or
ganizavimosi Komitetas vykdo sutartis 
su Carnegie-Illinois Plieno korporacija, 
su gumos ir automobilių fabrikantais; 
kaip jis suturi darbininkus nuo naujų 
pripuolamų streikų, stengiasi Juos ra
miai išspręsti derybomis su samdytojais, 
nežiūrint provokacijų iš samdytojų pu
sės.

Taigi dalykas ne tame, kad Industrinio 
Organizavimosi Komitetas (CIO) būtų 
“neatsakomingas,” bet tame, kad šis ko
mitetas daugmeniškai organizuoja darbi
ninkus į unijas ir tuomi ugdo ne tik eko
nominę, bet ir politinę darbininkų klasės 
galią ir deda apinasrį ant snukių tokiem 
fašistuojantiem kraugeriam, kaip Girčlle- 
riai.

junga jau eina prie pabaigos”—šaukia 
reakcinė spauda.

Sovietų Sąjungoj eina perrinkimas val
dininkų. Darbo masės išmeta senus ir 
pastato tinkamesnius į jų vietas. Ko čia, 
rodosi, turėtų šaukti kapitalistinė spau
da. Juk tai parodymas, kad ten masės 
valdo šalį, juk tai į dulkes sumuša tas se
nas pasakas, kad Sovietų šalyj “komisa
rai viską valdo.” Bet turčiams reikalin
ga melų kampanija ir todėl jie naudoja
si bent kokia proga.

Sovietai suseka netikusį vieną, kitą 
industrijos vedėją, fabriko tvarkytoją ir 
jį pavaro arba areštuoja. Ir vėl baisus 
skandalas ir šauksmas, kad “Sovietai ei
na prie galo.” Kvailybė! Juk SŠSR vien 
laike Pirmo Penkių Metų plano išbūda
vo jo virš 5,000 fabrikų, dirbtuvių, naujų 
kasyklų, aliejaus traukimo svirčių ir ki
tokių įmonių. Juk tik tam reikia 5,000 
viršininkų. Jų Sovietų šalyje yra milio- 
nai. Argi tarp tos armijos žmonių visi 
bus geri? Atsiranda maža dalelė neti
kusių elementų. Kodėl kapitalistų spau
da tyli apie gerus, gabius vedėjus? Ko
dėl užtyli milžiniškus atsiekimus? Todėl, 
kad jai rūpi ne tikra Sovietų šalies pa
dėtis parodyti, bet rankiojant vieną kitą 
klaidelę, arba įsiskverbusio gaivalo pik
tadarystę niekinti darbo žmonių valdo
mą šalį, užtylėti didelius atsiekimus, o 
blofinti, kelis kartus perdėti, aprašant 
nedateklius. Padaryti dideliais žmonė
mis—“smegenimis” kiekvieną sugautą 
nenaudėlį.

Sovietai susekė šnipų šaiką ir sušaudė 
ją. Ir vėl gvoltas, “kad Sovietams ga
las.” Kodėl? Ar todėl, kad šnipus, ken
kėjus sugavo? Juk ir vaikas supras, kad 
susekimas piktadarių, tai sustiprino ša
lį, padarė jų piktadarystėms galą. “Prav
da” teisingai pastebėjo: “Jeigu nuo to 
kas susilpnėjo, tai, suprantama, ne So
vietų Sąjunga, o fašistai, kurių agentus 
sušaudėme. Fašistų generalio štabo ka- 
zyrės aiškios ir sumuštos, jų strateginiai 
planai atidengti, jų ruošiamo karo žygiai 
Sovietams žinomi.” Tarpe kitų, šaukia 
Japonijos ir Vokietijos fašistai. Keistas 
tų gaivalų mintijimas. Ar senai čia Hit
leris padarė “valymą” savo partijoj,: ka-.., 
da savuosius prietelius, kaip meitėlius iš
skerdė? Ar senai tas buvo, kada Berly
ne ir kitur Goeringas ir Hitleris tik pul
kais policijos apsistatę galėjo pasirodyti? 
O Japonijos sostinėj aną žiemą fašistai 
išskerdė ministerius ir per savaitę ėjo 
mūšiai, net premjeras kelias dienas sėdė
jo pasislėpęs. Vienok kapitalistinė spau
da nematė galo nei Hitlerio, nei Mikados 
viešpatavimui. Kas buvo Berlyne, To
kio, tai nei’ šešėlio to nebuvo Maskvoj. 
Susekta keli šnipai, suimti jie, nuteisti ir 
sušaudyti. Jokis protesto balsas niekur 
nepasigirdo, armijos nebuvo reikalinga 
prieš minią; priešingai, iš fabrikų, kar
eivinių, mokyklų, kolchozų—iš visur 
plaukė ir plaukia masių rezoliucijos, už
ginančios Sovietų valdžios žygį ir reika
laujančios šnipams mirties. Tik aklas tą 
gali nematyti. Pilna Sovietų spauda re
zoliucijų. Bet kapitalistiniai plunksna- 
braižos čiulpia ir čiulpia savo pirštą apie 
Tuchačevskį, Uborevičių — gaila jiėms 
fašistų agentų.

Rėkia Heąrstas, rėkia ir “New York 
“Times.” Jiems turavoja tūla socialistų 
spauda. Tegu jie skerėčiojasi, Sovietų 
Sąjunga yra galinga, kaip niekados pir
miau. Darbo žmonių masės,. Raudonoji 
Armija, orlaivynas, jūrų laivynas — vi
si susijungę aplinkui Soyįėtų Valdžią.

Sovietų Sąjunga Stipri. Ji tenugali
ma!

Kode! Trockistai Yra Trockistais
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

Klausimas
Gerb. “L.” ;

Malonėkite man paaiškintų 
kodėl trockistai stengiasi 
nuversti. Sovietų Sąjungos 
valdžią ir grąžinti kapita
lizmą, juk jiems asmeniškai 
geriau nebūtų nei prie-ka
pitalistų valdžios, kadangi 
jie dabar užimdinėjo minis- 
terių, generolų ir net mar
šalų vietas. Jeigu taip da
rytų paprasti darbininkai, 
tai sakyčiau nori aukštų 
vietų, o dabar taip daro už
imdami aukštas vietas. Juk 
juos kapitalistų tvarkoj 
masės nepakęstų, nes be 
kraujo negalėtų Sovietus 
nuversti, jie turėtų išskers
ti baisiai daug žmonių, kol 
savo atsiektų?

Petras Butkevičius.
Worcester, Mass.

Atsakymas.
Klausimas, keliamas d. 

Butkevičiaus, yra įdomus ir 
svarbus. Mes pasistengsi
me, todėl, į jį atsakyti pla
čiau, kad ir kiti mūsų skai-

Melų Banga
Niekados kapitalistinė spauda n'ebūvo 

nuoširdi ir teisfriga savo atsinešime lin
kui Sovietų Sąjungos, bet dabar ji pra
kiuro šmeižtų' ir melų kampanijoj. Ir 
taip visada buvo. Kada tik pasaulyj su
sidaro pavojingesnė karo padėtis, kada 
tik įvyksta kas rimto savo šalyj tarp 
darbininkų, tada kapitalistų melų kam
panija prieš Sovietų šalį auga. Dabar 
pasaulis išvakarėse karo, dabar, kaip nie
kados pirmiau, Amerikos darbininkai 
susiddmėjo organizavimosi darbu ir po 
visą šalį eina dideli streikai. Kapitalis
tams reikia darbininkus kurstyti prieš 
Sovietus, naują darbo žmonių tvarką; 
jiėms reikia kelti darbo žmonėse flėpąsL

Kėjimą proletarinė diktatūra: “Kam 
kovoti, štai, žiūrėkite, Sovietų Są

—— M ' f f '

Francijos Komunistų Partija
Franci jos Komunistų Partija, Komu

nistų internacionalo Sekcija, broliška 
mūsų partija smarkiai auga. Jos gene- 
ralis sekretorius drg. Thorez pranešė, 
kad Francijos Komunistų Partija jau tu
ri .312,000 narių. Auga ir spaudos cirku
liacija. Čentralinis organas dienraštis 
“L’Humanite” turi 500,000 egzempliorių 
cirkuliaciją.

Daug sutvirtėjo Francijos Komunistų 
Partija, atsiekus bendrą frontą su Socia
listų Partija. Socialistų Parti Ja taipgi 
stiprėja. Francijos darbininkai ir vals
tiečiai džiaugiasi, kad darbininką parti
jos surado bendrą kalbą. Pasękmįtgumą 
bendro frofrto veikimo, geresnio s’ušit&ri- 
mo trukdo tik tūli dešinieji elementai, 
kurie blaškosi,, neturėdami aiškios lini
jos.

sis šalies teismas jį išgelbė
ja • /

Nelabai senai Amerikoje 
išėjo iš spaudos knyga 
(“Why Was Lincoln Mur
dered?”, parašyta Otto Ei- 
senschiml), kurioje autorius- 
prieina išvados, kad prezi
dento Lincolno nužudyme 
dalyvavęs jo paties karo se
kretorius Stanton. .

Kodėl socialistas Mussoli- 
nis virto fašistu ir socialis
tų ir komunistų kalintoju ir 
kankintoju?

Kodėl suniekšė Pilsud
skis?

Kodėl darbininkuose atsi
randa šnipų ir prOvSkato- 
rių?

Šitie klausimai gali būti 
d. Petrui Butkevičiui ir at
sakymu. Mes nežinome, ko
dėl tas ar kitas individuals 
patampa niekšu. Mums 
svarbu tai, kad juo greičiau 
mes galėtume jų niekšystes 
surasti ir atidengti, kad ap
saugoti darbo žmonių inte
resus.

Sovietų Sąjungos trockis- 
tų-teroristų niekšiškų dar
bų atidengimas nustebino 
tos šalies valdžios ir parti
jos vadus nei kiek nema
žiau už mus.

jęs trockistinės pozicijos 
apie negalimumą steigti so
cializmo vienoj šalyj. Bet 
greit jis ir vėl patapo šimtu 
nuošimčių trockistas. Girdi, 
i jį paveikė jo seni draugai, 
su kuriais jis palaikė ryšius 
ir priklausė vienam teroris
tiniam centrui.

Laike Pirmojo Penkerių 
Metų Plano, kaip žinoma, 
visoj šalyj pasijautė labai 
didelis gyvenimo produktų

galimas įkurti; bet čia eina 

—pasaulio Šeštadalį, turtin
gą gamtiniais resursais ša
lį). Sulig trockistų pažiūra, 
Sovietų Sąjunga privalo 
laukti kituose kraštuose re
voliucijų ir tik kai ten, sa
kysim, visoj Europoj, bus 
nuversta kapitalizmas, So
vietų Sąjunga galėsianti 
steigti socializmą. O jei re
voliucija kituose kraštuose trūkumas. Šalis įjungė visą 
neįvyksta, tai, aišku, Sovie
tų Sąjungoj turįs grįžti ka
pitalizmas.

Stalinas, su dauguma 
Centro Komiteto narių, lai
kėsi lenininstinės pažiūros į 
šį klausimą. Jis sakė, kad 
Sovietų Sąjungoj galima 
steigti socialistine sistema 
ir ji bus įsteigta. Tam rei
kalinga kuoveikiausiai su- 
industrializuoti šalis, įsteig
ti galinga socialistinė pra- 

luoti šalis, kad priešai ne
galėtų sunaikinti tų laimė
jimų, kuriuos darbo žmonės 
pasieks. Reikia, nurodė Sta
linas, kuoveikiausiai suko- 

i žemės ūkį, kad 
buožė negalėtų lobti kitų 
darbu ir kad padėjus pa
grindus socializmui kaime..

Šis buvo vyriausis, esmi
nis klausimas, skyręs troc- 
kistus nuo daugumos Par
tijos Centro Komiteto. Ši
tuo klausimu diskusuota 
plenumuose ir Partijos su
važiavimuose. Diskusavo jį 
plačiai visi komunistai. Mil
žiniška dauguma partijos 
narių pasisakė už daugu
mos CK tėzius.

Be šito, buvo visa eilė ki
tų mažesniais klausimais 
skirtumų. Visais klausi
mais, tačiau, - 'milžiniška 
dauguma Komunistų Parti
jų pasisakė už Centro Ko
miteto liniją ir, žinoma, už 
Sovietų valdžios liniją.

Nesiskaitydami su dau
gumos narių valia, trockis
tai tęsė savo žalingus dar
bus. Jie leido lapelius, or
ganizavo demonstracijas ir 
kt. būdais priešinosi parti- 
jinei politikai.

Su jais susidėjo ir Kame- 
nevo-Zinovjevo grupė,—tie 
patys žmonės, kurie 1924-25 
metais norėjo Trockį iš par
tijos išmesti ir net sušau
dyti.

Dėlto visa eilė trockistų, ----
buvo išmesti iš komunistų I prieš Sovietų valdžią ir par- 
partijos. O Trockis išguitas 
užsienin. ,

Neužilgo po to, 1929 me
tais, trockistai vienas po 
kito, parašė savo pareiški
mus partijos Centro Komi
tetui, kuriuose jie sakėsi iš- 
sižndą savo kontr-revoliu- 
cihės linijos ir prašėsi grą
žinti juos parti j on. Centro 
Komitetas patenkino jųl Tiesa, daug trockistų ūž- 
prašymuls. Ne tik sugrąžino imdinėjo aukštas vietas val- 
tročkistūs partijon, bet su- džioje. Bet istorija mums 
teikė jiems labai atsakomin-1 rodo visą eilę tokių atsitiki- 
gas vietas. Partijos Centro I mų, kur žmogus suniekšė- 
Komitėtąs, mat, manė, kad ja nepaisant savo vietos, 
tie žmonės dirbs nuoširdžiai štai tik keli pavyzdžiai:

t.-_ j Laikė Amerikos revoliuci
nio karo prieš Angliją, mū
sų šalieą armijos generolas 
Benedict Arnold buvo arti
mas Jurgio Washingtono 
draugas ir geras generolas, 
bet paskui jis parsidavė An
glijos imperialistams ir pa
siliko istorijoj didžiausiu iš- 

__ daviku. Kodėl jis taip pada- 
Partijos ir Sovietų valdžios re? Ko jam stokavo?
vyrų (StaRno,: Vorošilovo,I Jungt. Valstijų, vice-pre- 
Kifdyo ir kt.), juos garbino, 
o slapta galando peilius jų 
nužudymui. Vienas jiems ir 
pavyko d. Kirėvaš, •— 
nužudyti.

Kodėl jie taip darė ?4
K., Radekaš teisme bene 

bus aiškiausiai nušvietęs sa
vo poziciją. Jis pripažino, 
kad tūlą laiką jis, kai sugrį
žo partijon, buvo išsižadė-

Redakciia' kalba aP?e Sovietų Sąjungą

tytojai patiekta medžiaga į ^nas, #Ruov« 
galėtų daugiau pasinaudoti, lektyvizuoti

Kodėl trockistai yra troc
kistais? Kodėl jie suniekšė- 
jo iki tol, kad ėmėsi teroro 
ir išdavysčių?

Visų pirmiausiai reikia 
žinoti, kad trockistai atsira
do ne šiandien. Trockis ve
dė kovą prieš Leniną dar 
prieš karą. Toji kova daž
nai pasiekė aštrių formų. 
1917 m., laike revoliucijos 
Rusijoj, kai Trockis sugrįžo 
į Rusiją, jis įstojo į bolše- 
vikų-komunistų partiją, pa
žadėdamas ištikimai vykin
ti jos liniją ir pildyti discip
liną. Laike revoliucijos bol
ševikų partija buvo, paly
ginti, maža, o darbininkų 
reikėjo daug. Dėlto ir Troc-*' 
kis gavo atsakomingą So
vietų valdžioj vietą.

Bet štai 1918 m. pradžioj 
iškilo nauja kova tarp Le
nino ir su juo stovėjusiais 
veikėjais (Stalinu, Vorošilo- 
vu, ir kt.) iš vienos pusės, 
ir Trockio, su jo šalininkais, 
—iš kitos. Kova kilo dėl 
Brest-Litovsko taikos pasi
rašymo. Leninas, su dau
guma. Partijos Centro Ko
miteto narių, sakė, turime 
taiką pasirašyti, o Trockis 
su mažuma CK. narių— 
pri.eš.

Tūli trockistai tuomet bu
vo besiruošią Reniną suareT 
stuotį ir pątyš pasigrobti 
valdžią į savo rankas. Jei 
jięms tas būtų pavykę, aiš
ku, Lapkričio revoliucija 
būtų žlugusi.

Kai taika buvo pasirašy
tą ir už trumpo laiko visam 
pasauliui buvo aišku, jog 
čia Lenino numatymas bu
vo korėktingas;.o trockistų' 
-rklaiĄingas, trbekistams, 
aišKū, buvo tižduotąs didelis 
smūgis. Bet 1923 metais ir 
vėl trockistai kėlė savo gąl- 
yą. Suorganizavo partijos 
yidūj savo frakėiją; ir bandė 
pravesti savo klaidingą po
litiką darbo unijose ir. kt, 
Prieš tai Leninas su savo 
šalininkais smarkiai kovo
jo ir trockistai vėl buvo nu
galėti. Tačiau jiė savo frak
cijos nelikvidavo.

Kai Leninas numirė, troc-; 
kištų kivį prieš bolševikų 
partijos, vadovybę dar la
binto paaštrėjo.

Iškilo klausimas apie so
cializmo steigimą Sovietų 
Sąjūflgoj. Trockis su savo 
šalininkais laikėsi savo an- 
ti-lenihistinės teorijos, būk 
socializmas vienoj ,šalyj ne
galimas (kada kalbame apie 
“vietoą šalį,” reikta atsimin
ti; kad vienoj Lietuvoj arba 
Belgijoj kr kurioj kitoj ma
žoj šalyj socializmas nebūtų

savo jėgą statymui pramo
nės, o žemės ūkis nukentė
jo dėl buožių sabotažo ir 
persiorganizavimo į kolek
tyvus. Radekas ir kiti troc
kistai dabar manė, kad iš 
Penkerių Metų Plano nieko 
neišeis, viskas susmuks, gy
venimas žmonių nepagerės. 
O kad Penkerių Metų Pla
nas ištikrųjų nepavyktų ir 
trockistai pasirodytų buvę 

_ teisingi, tai jie pradėjo są
monė. Be to, reikia apgink- botažą, ardymą, trukdymą 

Soli* ^^_ipjano pravedimui. Jie darė
viską, kad sukėlus žmonių 
nepasitenkinimą Sovietų 
valdžia ir partijos vadovy
be, nes jie jautė, jog tik tuo
met jie galėtų pasiimti val
džią. Prie to, jie nutarė žu
dyti partijos ir valdžios 
žmones ir daryti sutartis su 
Vokietijos fašistais ir Japo
nijos imperialistais. Rade
kas sako, jie manė, kad lai
ke karo su Vokietijos fašis
tais, jie, gelbėdami jiems iš 
vidaus, Sovietų Sąjungą su
silpnins ir ji išeis pralaimė
toja, o tuomet jiems bus 
lengva valdžią pasigrobti. 
Už tai jie Vokietijai paža
dėjo Ukrainą, o Japonijai— 
dalį Sibiro.

Tik 1935 metais, Radekas 
prisipažįsta, jis pamatė, kad 
trockistai smarkiai suklupo, 
kadangi jų pranašautas 
Penkerių Metų Plano nepa
sisekimas neišsipildė. At- 
penč, jis buvo pasekmingai 
pravestas (nepaisant netgi 
trockistų sabotažo) ir žmo
nių gyvenimas tuojau page
rėjo ir jis vis gerėja. Darbo 
žmonių masių jiems nepa
vyko , sukelti prieš Sovietų 
valdžią ir partiją. Radekas, 
anot jo paties, jau norėjęs 
eiti pas Sovietų valdžią ir 
pasisakyti, kad jis yra niek
šas, bet valdžia jį sučiupo 
pirmiau.

Kadangi trockistai veikė

ir draugiškai, Jis rn^įnė, kad 
dirbs taip, kaip jie sakosi.

Bet trockistai čia pasiro
dė didžiausiais niekšais. 
Viešai jie sakės remią par
tijos i'r Sovietų valdžios lini
ją, b Šląpįa — dirbo viską, 
kad pakenkus jos pravedi- 
mui gyvenimam Viešai, jie 
pri$ilaižiriėjo prie žymiųjų

Baltimore, MA

tiją, tai aplink juos susi
spietė visokio plauko sovie
tiniai priešai ir visi dirbo 
bendrai. Vieni iš jų gavo 
brangiai apmokėti iš Vokie
tijos ir Japonijos šnipų biu
rų, kiti dirbo anti-sovietinį 
niekšiką darbą kitokiais iš
skaičiavimais, — pav., tam, 
kad sugrąžinti; kapitalizmą.

Balti padaužos nakties lai
ku išdaužė negro S. Russell 
stubos langus (2572 Wood
brook Ave.), kuris tą stubą 
apipirko ir atsikraustė gyven
ti. Ne tik dangus daužė, bet 
ir kitokias obstrukcijas darė: 
išrašinėjo visokiais niekinan
čiais žodžiais sienas. Komu
nistų Partija surengė protesto 
susirinkimą toj vietoj ir išda
lino daug lapelių, aiškinančių 
baltiems jų darbo žalingumą.

Cumberland Coal Co., Ely 
Redwood St., išleido apgarsi
nimus, niekinančius negrų yz'- 
sę. Ant tų apgarsinimų yra 
piešta du paveikslai—-dvi 1 
vos anglių. Baltas, gerai a 
dantis vyras, ištraukia negi 
iš anglių krūvos, paaiškinda
mas, kad pas mus pirkta an
glis yra daug geresnė, nes ak
menys ir kitas brudas, pavida
le negro, yra išimtas. O kita 
krūva anglių atvaizdina kitur 
pirktas anglis dar su negru.

Tai bjaurus paniekinimas 
negrų. Anglių pirkėjai turėtų 
protestuot prieš tokį garsini
mo būdą.

Baltimorę užplūdo banga 
streikų. Standard Sanitary Co. 
darbininkai išėjo ant streiko 
po vadovyste CIO, reikalauda
mi geresnių sąlygų. Kada 
kompanija išgirdo, kad darbi
ninkai rengiasi prie Sėdėjimą 
streiko, tai uždarė fabriką 
vieną dieną prieš streiką,

National Enam. and Stam
ping Co. darbininkai streikuo
ja po vadovyste A. D. F., . x

Chemical Co. ir Internatio
nal Longshoremen Association 
darbininkai streikuoja p»o va
dovyste CIO. Visur pilnos tei 
sės suteiktos negrams, ka; 
yra didelė naujiena Kaitimo 
rėš mieste.

Tas Pats.

zidentas, Aaron Burr, buvo 
sudaręs sumoksią įsteigti 
atskirą valstybę iš tūlų pie
tinių, vakarinių valstijų ir 
Meksikos. Jis tą valstybę 
buyp pasirįžęs padaryti im
perija rė pats tapti impera
torium. Pręzidehtks Jeffer
son dėjo visas pastangas, 
kad Burr būtį už tai pakai
tas, bet reakcinis aukščiau-i

Cliffside, N. J.
Apie “Laisves” Pikniką 

Liepos 4
Kas norite važiuoti į “Lai" 

vės” pikniką, tai nejaukite 
giau, bet užsiregistruojate h 
anksto, nes paskui gali hfebŪti 
vietos. Transportacijos komi
sijoje yra šios draugės: A, 
Bokunienė, Mažeikienė, Raši 
mienė ir Rusgienė. Kas. norite 
važiuoti, tai užsiregistruokite 
pas tas drauges.

Ką tik susitiksi, visi kalba 
apie “Laisvės” x pikniką., Aš 
kalbėjausi su d. Koktmiėne ir 
pasiklausiau, kiek turite no
rinčių važiuoti, tai atsakė, jog 
vieno buso gal bus permažai.

Bušai išeis kaip 11:30 ryto 
nuo Ch. Greeno, 264 Walker 
St. Visi laiku pribūkite, neę 
busąi išvažiuos paskirtą va
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l Darbininke jr Šeimininke
Labai Mažai Tereikia 

Vartot Kosmetikų 
Vasaros Laiku

Vasaros laiku labai mažai 
dkia vartot kosmetikų. Nors 

• niekad nėra dailu perdaug 
risikrauti, tačiau vasarą reikia 
rišt odai liuosai pakvėpuoti ir 
i saulutė odą gerai aprudina. 
Vasarą pauderis-pudra veik 

isai - nereikalinga. Viena, kad 
mderis vasarą, kada šilta, ne
laiko, nepaisant, kiek tu jo ne
itum. šiltame ore veidas irgi 
rakaituoja, tad kaip greitai 
ždėjai, taip greitai ir vėl nė- 
1. O antra, taip bededant pud- 
ą ant veido užkiši odos skylin
es. Kada žmogus jaučiasi su- 
.lęs, tai jo odos skyliukės būna 
tdaros ir tokiu būdu odai labai 
jsveika, kada vis taip atkarto
jai krauni pauderį. Tačiau, 
i jau labai nesinori, kad nosis 
izgėtų, nes didžiumoje motė
ms netinka, kad jų nosis bliz- 
1, tai galima tik biskį pudros 
ždėt ant nosies.
Vasarą lengvai galima pasi- 
losuoti nuo įvairių veidui pre- 
iradų, ypatingai dienos laiku, 
s veik kiekvienos moters vei- 
. oda šiek-tiek paruoduoja nuo 

aulės, nors kitos labai to ven- 
ia. Kada oda biskį paruduoja 
uo saulės, tai pauderio visai 
ereikalinga dėti. Oda būna 
-*ug gražesnė be pauderio, ka- 

ruda. Dienos laiku visuomet 
kia vengt, kad perdaug vei- 
nenudailinus, kadangi dienos 
;u labai aiškiai matosi, kada 
dą apkrauni su visokiais pa
lminiais. Kartais net prisiei- 
taip jaustis, kad bijai sutikti 
>gų, nes tikrai žinai, jog pa
tys blogai apie tave. Vaka- 
au kas kita. Einant į sve- 
?s, teatrus ar šiaip kokius 
rinkimus, tuomet galima ir 

pasidailinti, kadangi 
i neatrodo taip labai žy- 

kaip kad dieną.
Kada jau kada, bet vasaros 
ku raudoni dažai ant veidų 
jau visai nereikalingi ir rei- 

i pratintis nedėt. Lūpos biskį 
spalvuoti tinka, bet tik riek, 
i atrodytų natūraliai raus- 
3. Jei veido oda yra apysausė, 
. einant gult reikia ištrint 
idą su alyva arba tinkames- 
” cream’u.

naip gi vartojant kosmetiką 
čia bandyt išmokt tinkamai 
ią padailint. Pavyzdžiui, de- 
it ant veido dažus taip rei- 

~ uždėti, kad atrodytų abu 
idai lygiai raudoni, o ne taip, 

vienas veido šonas raudo
dama už kitą arba pauderis ne
riai uždėta. To reikia vengti, 

labai nedailiai atrodo. Taip 
.r lūpas kitos moterys bei 

įerginos taip netinkamai, ne- 
*aŽiai nusitepa, kad' nesinori 
i žiūrėt į tokią moterį. Tai 

nepaisymas. Ot, bile kaip 
itepa ir eina.
forint turėt gražią odą, ne
ria saulės bijoti, bet gavus 

;ogą pasikaitint prieš saulę;
žinoma, kad dar ir šiandien 

ndasi daug tokių žmonių, kaip 
yru, taip ir moterų, kurie ven- 
ia saulės spindulių, kad jų oda 
eparuoduotų. Toki žmonės ma- 
3, jOg tamsesnė oda labai ne
maži ir saulės vengia. Nors jų 

žjuma šiek tiek yra girdęję, 
g yra j sveika prieš saulę tin- 
amfti pasišildyt, bet visa bėda 
- jie nenori būt pajuodę, kaip 

y patys išsireiškia. Aišku, 
1 virs minimi žmonės labai 
sta taip manydami, kadangi 

ik visi {dailės žinovai sutinka,
* apytamsė oda yra gražes- 
iž baltą odą.
tūlės šviesa yra nepavaduo- 
is vaistas odai ir visoms ki- 
i Žmogaus kūno dalims, tik, 
na, nereikia žmogui būt 
t fanatiku, kaip nekurie da- 
nuolatiniai besidžiovinda- 
>rieŠ saulę, taip 'jau išsi- 
zina, kad vėliau turi sirg-

Darbininkės, Turime Lavintis!

progų 
susipa- 

darbininkišku judeji- 
nors dabar pradėkime 
O lavintis niekuomet

Kiekvieną dieną gyvenimas 
verste verčia darbininkę mote
rį palikti namus bei kūdikius ir 
eiti į platesnį gyvenimą, į'vei
kimą savo gerovei. Ir kaip grei
tai darbininkė moteris įžengia į 
visuomeninį veikimą, taip grei
tai ji sutinka naujus gyvenimo 
uždavinius. Neprasilavinusiai, 
nežinančiai pamatinių darbo 
klasės uždavinių yra daug sun
kiau orientuotis, negu tai mote
riai, kuri jau žino dėlko ir už 
ką ji kovoja.

Kad nepasilikus visuomeninio 
darbo užpakalyje vien tik todėl, 
kad nebuvo laiko bei 
nors kiek prasilavinti, 
žinti su 
mu, tai 
lavintis, 
nevėlu.

Mes girdėsime ne vienos dar
bininkės moters pasiaiškinimą, 
kad nėra laiko lavinimuisi. Rei
kia kūdikiai, namai prižiūrėti 
ir da dirbtuvėje dirbti, kad pa
gelbėjus savo draugui finansi
niai, ir daug kitokių pasiaiški
nimų.

Tas tiesa. Darbininkei yra 
daug sunkiau prasilavinti, negu 
darbininkui vyrui todėl, kad 
moters darbo valandos yra dvi
gubai ilgesnės. Vyras parėjęs iš 
darbavietės skaitę darbo dieną 
užbaigta. Griebia laikraštį arba 
knygą. O moters parėjus iš dar
bo laukia visa naminė ruoša: 
valgio pagaminimas, vaikučių 
prižiūrėjimas ir, žinoma, visas
kitas naminis darbas, Iki viską , naudokime jas savitarpiniam 
apeini, apžiūri, kartais jau ir, lavinimuisi. Lavinimosi būdus 
nebėra noro nei laikraštį į ran- ! kiekvienas moterų būrelis gali 
kas paimti. Tik norisi pasilsėti, susiformuoti taip, kaip joms 
nes rytoj vėl tos. pačios sunkė- parankiausia. O. Girnienė.

Frances Wright-Ankstybo ji Kovotoja
Ne taip nauja, kaip tūli iš mūs manome, moterims išeit iš virtuvės į visuomenišką gyvenimą, ką parodo Frances Wright 

gyvenimo aprašymas.
reiškia neprižiūrėtus vaikus ir 
padidėjusį skurdą. Ji buvo pir
moji pradėjusi skelbt, kad žmo
nos teisės ir nuosavybė turi būt 
pripažinta ir apsaugota įstaty
mais. Ji agitavo už veltui mok
slą liaudies mokyklose po visas 
Jungtines Valstijas, taipgi ra
gino, kad valstybė imtų atsako
mybę už jų švietimą ir priežiū
rą nuo kūdikystės iki atėjimo 
į metus.

(Pabaiga)
Frances Wright nupirko di

delį plotą medvilnei augint že
mės Tennessee valstijoj 1825 
metais ir įsteigė koloniją neg
rų vergų, kurie turėjo išpirkt 
sau laisvę darbu plantacijoj. 
Ji įsteigė mokyklą, kur negrus 
mokino amatų. Tame bandyme 
su ja kooperavo Robert Dale 
Owen, generolas Lafayette, 
Thomas Jefferson ir daugelis 
kitų tų laikų liberalų.

Bandymas pravirto, tačiau 
patraukė daugelio atydą. Pa
pliupo pietinių valstijų planta
cijų savininkų kritika prieš 
Frances Wright ir jos tikslus. 
Kolonija buvo apšaukta laisvos 
meilės ir rasių maišatienės 
bandytuve. F. Wright tuomet 
manė, kad vienintelė išvada ne
grų problemai yra laipsniškas 
susijungimas su baltąja rase.

Nuo Nashoba, negrų koloni
jos, Frances Wright perėjo prie audringas darbininkų 
New Harmony, Oweno koope- 
ratyvio bandymo Indianoj. Ji 
buvo labai susidomėjus nemo
kamu, progresyviško pobūdžio 
švietimu, kuris jai atrodė būti
nu tikros demokratijos atsieki- 
mui. Mokykla buvo ryšys prak
tiškų atsiekimų su teoretiniais 
kursais.

Frances Wright patyrė, kad 
ji turi gabumų išreikšti savo 
idėjas nuo plaformos ir nuo 
1828 iki 1830 ji važinėjo po 
šalį kaipo viena iš pirmiausių 
moterų kalbėtojų. Ji buvo iš 
pirmųjų skelbėjų gimdymo kon
trolės darbininkų klasės šeimy
noms. Mat, ji argumentavo, kad 
darbininkuose didelės šeimynos

ti. Reikia suprast, kad ir ge
riausio daikto perdaug pa
ėmus, nebus ant naudos, bet 
priešingai, dar gali prisieiti 
sirgt. M. B.

nybės laukia tavęs. Taip tos 
sunkios gyvenimo sąlygos var
gina moterį per visą jos amželį.

Nežiūrint, kaip sunkiose gy
venimo sąlygose yra darbinin
kės, tačiau daugelis jų suran
da laiko ir būdus prasilavint. 
Jos prasilavina iki to laipsnio, 
jog reikalui prisiėjus gali ne
tik vesti pąprastus susirinki
mus, bet vadovauja masinėse 
kovose už darbo klasės reika
lus. O tokių moterų, kurios sa
vo pastangomis išsilavino ir už
sitarnavo vadovių vietas, šian
dien yra daug. Bet toli gražu 
dar negana. Darbo klasės judė
jimas dar kenčia dėl stokos iš
silavinusių vyrų ir moterų.

Tad mes, kurios turime ki
birkštėlę supratimo, kad darbi
ninkų klasės pasiliuosavimas 
(sykiu ir moters) ateis vien tik 
kovos keliu (o kova negalės bū
ti pasekminga, jei mes nebūsi
me išsilavinę pilnai suprasti ko
vos prasmę ir pasiryžusiai da-| 
lyvauti joj), turime surasti bū
dus bei laiką savitarpiniam la
vinimuisi. Ant kiek mes būsi
me prasilavinę, ant tiek darbo 
klasės priešai bus silpnesni ir 
ant tiek mūs gyvenimo sąlygos 

bus lengvesnės.
Mes, moterys, neturime pasi

likti nuo draugų vyrų ir prasi- 
lavinimo laipsnyje. Sakoma, 
kad moterys pakenčia daugiau, 
negu vyrai. Tad įrodykime savo 
kantrumą lavyboje. Sutrum- _ v . 
pinkime poilsio valandas ir pa- da™vl«. duonos> ka™s- cuk- 

raus ir tt.
Neužmiršta ir Pikieto

Aprašydama brightonparkie- 
čių darbuotę streike d. A. J. 
rašo:

Ji įsteigė New Yorko Mieste 
laikraštį, vadinamą “The Free 
Enquirer,” kurį redagavo Ro
bert Dale Owen ir ji pati. Jis 
buvo pašvęstas jos idėjoms. Ji 
buvo gabi rašėja, kaip ir kal
bėtoja, tad visa šalis buvo pa
sinėrus diskusijose apie jos 
idėjas, taipgi jos asmens kriti
koj. Po visą šalį laisvaminčiai 
organizavosi į Fanny Wright 
draugijas.

Protarpis 1828-30 metų buvo 
klasei. 

Suokalbių bylomis sudaužyta 
kai kurios amatinės unijos. 
Darbo valandos buvo ilgos, al
gos žemos, lavybai galimybės 
labai apribotos. Reikalas įsta
tais apsaugot darbininkų algas 
ir sutrumpint darbo valandas 
atrodė didžiausias.

Darbininkai New Yorke, Phi- 
ladelphijoj, Baltimorėj, Bosto
ne pradėjo organizuotis į politi
nius kokusus tikslu parodyt sa
vo spėką ateinančiuose rinki
muose. Balandžio 23, 1829 m., 
sušaukta mechanikų mitingas 
pradėjimui judėjimo už 10 va
landų darbo dieną. Frances 
Wright jau permatė “aršiau
sią beviltę ir prakeiksmą — ko
kis kada nors buvo užgulęs ša
lį — vergiją darbo klasės.” Ju
dėjimas išsivystė į politinę par
tiją, kuri pakaitomis vadinosi 
Darbininkų Partija, taipgi Fan-

Mūsų Draugės Chicagietės 
Lietuvės Gražiai Dirba 

f

Streikierių Virtuvėj
Chicagietės lietuvės komunis

tės, ALDLD, LDS narės ir jų 
draugės pavyzdingai darbuoja
si maitinime streikierių ir sa
vo pasišventimu daro lietuvėms 
garbingų šeimininkių vietą 
darbininkų kovų istorijoj. Tin
kamas, ' švarus valgis jaukioj 
atmosferoj, pasikalbėjime su 
kovos dalyviais sugrįžus iš pi- 
kieto ir streiko mitingų yra 
dideliu nė tik pailsusio kūno, 
bet ir dvasios stiprintoju, pa
dėjėju laimėt kovą.

Apie lietuvių moterų darbuo
tę d. Chicagietė dienraštyje 
“Vilnyje” rašo sekamai:

“Jau kelios savaitės, kaip lie
tuvės chicagietės po dvi dieni 
į savaitę darbuojasi streikierių 
virtuvėje South Chicagoj.

“Šių žodžių rašėjos kartą 
vienas žmogus paklausė, ar uni
ja apmoka moterim už darbą? 
Gal ir daugiau tokį klausimą 
statytų ir dėlto prie progos pa
aiškinsiu, kaip ištikrųjų yra su 
‘apmokėjimu.’

“Nei viena moteris, kuri dir
ba streikierių virtuvėje, netik 
negauna nė cento mokėti, bet 
dar ir maisto turi nusinešti pa
prašiusi iš geros valios krautu
vininkų. »

“Lietuvėm moterim iki šiol 
maisto dar nepritrūko. Mūsų 
darbininkiško nusistatymo biz
nieriai noriai paaukoja mėsos, 

ny Wright Partija, ir žemdir
bių Partija.

Nors Frances Wright pati 
nedalyvavo 1830 metų politinėj 
kampanijoj, tačiau jos pasekė
jai rėmė Darbininkų Partiją ir 
jos laikraštis atsidavė partijos 
siekiams. Kampaniją lydėjo vi
sas vulkanas .kitų laikraščių 
šmeižtų, begėdiškų niekinimų 
prieš Thomas Skidmore, Robert 
Dale Owen ir Frances Wright 
už vadovavimą ir organizavimą 
mechanikų ir amatininkų, taip
gi dėl pavojaus, kokį jie suda
rė “nuosavybės teisėms.”

Tačiau Darbininkų Partija 
vis gaudavo naujų simpatijų ir 
kooperacijos iš farmerių, kaip 
lygiai ir darbininkų visoj New 
Yorko Valstijoj. Keliuose vals
tijos aukštosios dalies mieste
liuose partija laimėjo vietinius 
rinkimus. Tammany Hall susi
rūpino Darbininkų Partijos pa
sisekimais ir pradėjo ardyti jos 
veikimą, kur tik pajėgė. Fak
tas yra, kad Tammanės agen
tams pavyko užgriebt kelias 
svarbias vietas Darbininkų Par
tijos Konvencijoj, taipgi įsteigt 
kitas lenktyniuojančias parti
jas, pasivadinusias “prasčio
kų” atstovais.

Tuomet, kaip ir dabartinėse 
politinėse kampanijose, laik-' 
raščiuose užatakuodavo pobū
dį ir tikslus vadovaujančių 
priešingai sriovei. F. Wright 
turėjo žymėtiną gabumą nusi
kratyti atakas ir tęsti darbą. 
Vienok buvo rubežius ir jos at
sparumui, prieš pat 1830 m. 
rinkimus ji išvažiavo Franci- 
jon, kad išskirti save iš tų rin
kimų ir duoti darbininkams 
progą laimėt. Tačiau visas daly
kas buvo programoj, už kurią ji 
buvo atsakominga. Laimėjus 
rinkimus reikštų ir laimėjimą 
jos programos, kuri reikalavo 
veltui mokslo visiems vaikams

NE ARIJĖ

Gražuole artiste Lėni Rie
fenstahl, buvusi vokiečių ju- 
džių cenzorium, taipgi, sako
ma, buvusi mylėtines santi- 
kiuose su Hitleriu, nazių pro
pagandos ministerio Goebbels 
tapo pasmerkta, kaipo dalinai 
žydiško paejimb. Dabar ji ne
kantriai laukia, ką pasakyr 
Hitlerio širdis. Seniau dėl jo- 
jis buvo pasakęs, kad tik jan 
priklauso spręst, kas yra žy 
das.

“Pereitą penktadienį, stre1 
kierių virtuvėj, So. Chicago1' 
per dieną dirbo draugės: Julir 
Šaikienė, Eva Prakupienė b 
Elzbieta Barškietienė, ALDLT 
104 kuopos Brighton Park n? 
rėš. Drg. Barškietienė daba1 
gyvena Bridgeporte. Ji turės 
persikelti į vietinę kuopa 
Mums tokių draugių reikia 
Po pietų, ji užsiregistravusi, iš 
ėjo ant ‘picket line.’

“Jos važiavo ne tuščiom. Ga 
vusios iš kuopos $3, nupirko 
mėsos už $2.39, likusius 61 cen 
tą atidavė į streikierių fond 
(Lietuvių Komiteto fondą).”

Taigi, jos ne tik gamina, bet 
ir surenka maisto ir pinigų pac 
simpatingus darbininkams biz
nierius ir šiaip gęros valios 
žmones, o pavalgydinusios 
streikierius eina į pikietą.

Laimė ir garbė turėti savo 
eilėse tokias moteris. Mažyte.

valstybės lėšomis, taipgi trum
pesnės darbo dienos. Ji troško 
kad bent keletą tų punktų tap
tų įstatais 1830 m. rinkimuo
se. Faktinai tie punktai ir tapo 
įstatais, bet daug metų vėliau.

Francijoj būdama ji gyvai 
domėjosi 1830 metų revęliuci- 
niu judėjimu ir Lafayetto role 
tame, judėjime. Ji ištekėjo už 
francūzo švietėjo Phiquepal 
D’Arusmont ir auklėjo viena 
dukrelę Sylvą. Keletą metų vė
liau ji sugrįžo į Jungtines Val
stijas ir vėl ėmėsi plunksnos 
prieš monopolišką kontrolę, ku
rią bankų sistema turėjo ant 
šalies ekonominio gyvenimo. 
Ji mirė 1850 metais Cincinnati 
Mieste. Prieš mirtį ji jautėsi 
nuvargusi, nusivylusi moteriš
kė. Tačiau ji paliko minėtiną 
auką visuomenės progresui.

Theresa Wolfson.

"Kas Turi, Tam ir 
Valdžia Duoda ’

Aną dieną grįždamos iš uni
jos susirinkimo ir bevartyda- , , »
mos vieną kapitalistinių laik
raščių pastebėjome, kad Bar
bora Huttoniūtė “sutaupė $10,- 
608 ant taksų.” Visos susidomė- 
jom, kaip galimi toki taupme- 
nys.

Pasirodo, už turtelį 1932-33 
metais dešimštorių valdonė ne- 
damokėjo valdžiai $53,541. Ji
nai pasiūlė atmokėti iš tos su
mos $42,933 ir valdžia pasiū
lymą priėmė, o tą “menknie
kį”—$10,608 nuleido.

“Kas turi, tam ir valdžia duo
da,” nepatenkintai prasitarė 
viena, kurios tėvai turi mažą 
namelį, “mano tėvams 
nuleist nei dolerio, nes 
turi pinigų.

nenori 
jie ne- 
N-ė.

NORWOOD, MASS.
Gerbiama dr g.

šiame laiške rasite čekį ver
tės $19.50 už 26 prenumeratas 
“Virėjos.” Atleiskit, kad taip 
ilgai neprisiunčiau, nes laukiau 
drg. Kurgonienės surenkant 
pinigus už prenumeratas, ku
rias ji užprenumeravo. Dar pa
silikau vieną prenumeratų kny
gelę, bandysiu daugiau prenu- 
meruot.

Mes, norwoodietes, labai lau
kiam knygos ir tuo pačiu sy
kiu linkėjam kuo geriausių pa
sisekimų.

Siųskit visas knygas mano 
vardu, aš jas išdalinsiu.

Draugiškai,
N. Grybienė.

RUMFORD, MAINE
šiame laiške prisiunčiu pini- 

us už 11 prenumeratų “Virė- 
os.” Rasite $8.25c. čekį. Į 
rumpą laiką manau daugiau 
tsiųsiu.

Draugiškai,
S. Puidokas.

NEW HAVEN, CONN.
''rangi Drauge'.

Prisiunčiu $7.50c. už 10 pre- 
'umeratų knygos “Virėja”, 
'‘iuskite visas mano vardu aš 
as išdalinsiu.

Draugiškai,
A. Sholiūnienė.

COSHESETT, MASS.
''erbiama Drauge:

Šiame laiške prisiunčiu Mo- 
'ey Order $7.50 už 10 prenu
meratų “Virėjos”, šiaip taip iš- 
'ardaviau visą 10. Mat, čia ant 
,kės nėra taip lengva pardavi- 
ėti, nes ūkininkai labai pasi- 
kleidę gyvena.

Visas knygas siųskite mano 
ardu. Aš jas išdalinsiu.

Draugiškai,
T. Kugeni.

FOLSOM, PA.
Gerb. Drauge:

Prisiunčiu Money Order 
$3.75 už 5 knygas “Virėja”. 
Prisiųskite visas mano antrašu.

Draugiškai,
P. Dudonis.

REDWOOD CITyTcAL.
Drazųjės:

Čionai prisiunčiu $2.60 už 
tris knygas “Virėja”, iš kurių 
35c. auka persiuntimo lėšoms. 
Pasiuskit mano vardu, aš išda
linsiu.

Draugiškai,
Telda V. King.

MIDDLEFIELD, OHIO
Drauge:

Prisiunčiu $4.50 už 6 kny
gas “Virėja”, kurias visas turi 
prisiųsti man.

Su draugiškais linkėjimais,
G. Rūbas.

Draugė Petrė Matulaitytė iš 
Montreal, Can., lankydamosi 
Broo.klyne, pridavė dar $4.50 
už šešias knygas “Virėja.” Pir
miau ji 14 prenumeratų gavo.

“Virėjos” Sekretorė,
E. Vilkaitė.

Cleveland, Ohio
r ------------

Iš Geležies Streiko Moterų 
Susirinkimo

Birželio 24 d. buvo antras 
Steel Workers Women’s Auxi
liary susirinkimas, kur dalyva
vo didžiuma moterų su mažais 
vaikais ant rankų. Svarstė, kaip 
pagelbėti savo vyrams greičiau 
laimėti streiką.

Atstovės nuo moterų siuvėjų 
unijos sveikino streikierių mo
teris ir ragino visais būdais 
gelbėti vyrams šiame streike, 
ne tik kuknioj, bet tankiai nu
eiti ir ant pikieto, suteikti gra
žų žodį arba dailią šypsą, kuri 
suteiks daugiau ūpo vyrams 
šioje kovoje. Tarp kitko paša-

kė: “Jeigu mes atsimenam per
eitą pasaulinį karą, kaip mo
terys išlydėdavo kareivius su 
šypsomis ir bučkiais kariauti 
už kapitalistų reikalus, mes ga
lime lengviau tai padaryti šia
me kare su geležies baronais 
už savo reikalus.” Pažadėjo, 
kad moterų siuvėjų unija gel- . 
bės šiam streikui visais gali
mais būdais. . . '■'

Atstovės nuo automobilių iš* 
dirbystės įėjo į komitetą, kad 
pagelbėti savo seserims grei
čiau laimėti šią sunkią kovą. /

Buvo įdomus raportas nuo 
komiteto, kuris lankėsi po stuA 
bas kalbint moteris dėtis prie\ 
tos organizacijos. Tarp kitko 
pareiškė, kad visur buvo priim
tos labai gražiai. Manoma, kad 
greitai bus suorganizuota tūks
tančiai moterų į šią organizaci
ją. Tas sukėlė daug ūpo ir šis 
komitetas padidintas.

Diskusavo, kaip pagerint vir
tuvę (virtuvė įsteigta jau pora 
savaičių, joje dirba vyrai). Pa
teikta daug gerų planų. Vienos 
apsiėmė dirbti kuknipj, kitos 
rinkti maistą ir pinigus nuo 
krautuvininkų ir kaimynų.

Ne pro šalį ir mūsų lietuvėms 
moterims nueit pagelbėti' savo 
seserims virtuvėj ir maisto rin- s 
kime. Virtuvė randasi ant 
Broadway ir E. 43rd St.

Perėjo įnešimas, kad pada
ryt moterų pikieto dieną. Pa
likta valdybai išdirbti planas • 
ir pateikti sekančiame susirin- . 
kime.

Mūsų lietuvėms moterims, 
kaip tai ALDLD 15 Apskričio 
Moterų Komitetui, Corletto 
LDS Moterų kuopai ir grupei 
moterų, kurios turėjo savo de
legates moterų konferencijoj, 
Chicagoj, reiktų prisiųsti savo 
oficiales atstoves į šiuos taip 
svarbius susirinkimus.

Jei susirinkimai toli, tai val
dybos galėtų atstovauti arba 
pasiųsti ką nors. Auxiliary su
sirinkimai būna kožną ketvėr- 
gą, Broadway ir E. 71st St. 
(ant banko), 1 vai. per pietus.

Draugės, mes tankiai nusi- 
^kupdžiam, kad nėra kas veik
ti. Dabar yra geriausia proga 
parodyti solidariškumą ateinant 
ant pikieto, virtuvėn ir organi
zuojant lietuvius šiam darbui, 
šimtai lietuvių, dirbusių x gele
žies dirbtuvėse, dabar streikuo
ja ir jiems reikalinga padėti.

5. C. M.

VALGIU GAMI
NIMAS

-----------  ------------ 1

Balti ar Rudi Kiaušiniai 
Geresni?

New Yorko didmiesčio gyven
tojai daugiau išperka baltų 
kiaušinių, negu rudų ir už bal
tus brangiau moka. Krautuvėse 
visur matysi daugiau baltų, ne
gu rudų. Na, o Bostone kaip 

i tik atbulai, ten daugiau perka- 
■ mi rudi. Pirkėjai-jos vieni kitų 
klausia: “Tai kažin, katrie yra 
geresni ?” Newyorkieciai sako, 
kad balti, nes kamgi žmonės 
mokėtų brangiau, jeigu jau jie 
nebūtų geresni.

Tačiau maisto žinovai-tyri- 
nėtojai sako, kad tiktai lukšto 
spalva skirtinga, o viduj vie
nodi, nežiūrint kokios spalvos 
lukštas būtų. Taigi, mums per
kant nereikia žiūrėti kokios 
spalvos lukštas, bet ar sveikų 
vištų tie kiaušiniai, nes nesvei
kų vištų nesveiki ir kiaušiniai, 
nors jie būtų ir švieži.

Vištos turi būti gerai, šva
riai užlaikomos ir geru maistu 
maitinamos, tai jų kiaušiniai 
bus sveiki ir mėsa maistinga, 
sveika. Da ir dabar yra farme
rių, kurie mano, kad višta ar 
gyvulys, tai bile tik gyvas ir 
galima maitint visokiomis iš
matomis. O taip nėra. Jei nori, 
kad gyvuliai būtų sveiki ir da 
pelno iš jų būtų, tai reikia ge
rai prižiūrėti ir tinkamas mais-< 
tas duot. O kitaip nei tau, nei 
kitam nebus naudos.

E. Vita,
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“Laisvės" Piknikas Brooklyne
Didžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyne Yra "Laisvės” Piknikas 

įvyks Sekmadienį, 4 Liepos-July 
Bus daug svečių iš kitų miestų. Busais atvažiuoja iš Waterbury, New 

Haven, Philadelphia, Scranton, Wilkes-Barre, Paterson, Newark, 
Harrison, Elizabeth, Bayonne, Linden ir iš kitur.

W DVI 7 KAVALKŲ ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS “W
Programoje dalyvaus Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., Sietyno Choras iš Newark, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck 

N. Y., ir Aido Choras iš Brooklyn©.

ALDONA KLIMAITĖ 
Mokytoja Pirmyn Choro 

iš Great Neck

Piknikas Prasidės 
10 valandą ryto ir tęsis 
iki 12-tai vai. nakties

Muzika nuo 2-ros 
valandos po piety iki 

12 valandai naktį.

Įžanga 40 Centy

J. BULAUKA
P h i 1 a d e Iphijos Lyros 
Choro mokytojas. Jo va
dovybėje Lyros Choras 
pakilo narių skaičiumi 

ir puikiai išsilavino 
dainavime.

Piniginės Dovanos 
prie įžangos bilieto

Dovany proga pasinaudos 
vien tik tie, kurie iš anksto 

pirks bilietus.
B. L. ŠALINAITĖ 

Brooklyn© ir Newarko cho
rų mokytoja.

Piknikas Bus West End, Coney Island, 15 Blokų Nuo Didžiausių 
Pasaulyje Maudynių

ULMER PARK ... Foot of 25th Avenue ... BROOKLYN
KELRODIS: Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (Bridge) tiesiog 

Flatbush Avenue iki Prospect Park. Pervažiuokite Parką ir pasisukite į 
Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės po dešinei ir važiuo
kite iki galo kelio, sukitės po kairei į Cropsey Avenue iki gatvekariq linijos ir 
čia bus 25th Avenue. Po dešinei rasite Ulmer Park.

TRAUKINIAIS: Iš Williamsburgh imkite 14th St. požeminį traukinį 
ant bile stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Išlipę pa
imkite West End traukinį iki 25th Avenue. Tie kurie ims Broadway “L” 
važiuokite iki Chamber St. ir paimkite Coney Island traukinį iki 36th St., 
paskui mainykitės ant West End Traukinio iki 25th Avenue. Iš New Yorko 
miesto važiuojant, imkite B. M. T. traukinį West End ant Times Square 
stoties ir važiuokit 4ki 25th Avenue. Išlipę eikite po dešinei iki parko.

J

-------------- -- ------------------------------------- ------------------- -- ------ -------------------------------- --------- --------------------------- --------------------------------------------- ------------------------------------ ----------- - ■ . —....... ...

DIRECTIONS FOR AUTOS: From New York City, cross the Manhattan 
Bridge and ride down Flatbush Avenue to Prospect Park. Ride through 
the Park to Ocean Parkway till Bay Parkway is reached, then turn to the 
right and ride down to the end of the road, then turn to your left to Crop- 
sey Avenue to the car tracks and that will be 25th Avenue. There to the 

! right is Ulmer Park. I

DIRECTIONS BY TRAIN: From Williamsburgh, take the 14th Street 
Subway at any station to Union Square, New York City, and change for 
West End Train to 25th Avenue. Those taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the Coney Island train to 36th Street, then 
change for West End Line to 25th Avenue. From Uptown New York, take 
Subway, B.M.T. Line, West End Train, at Times Square and get off at 25th 
Avenue. Then walk to the right to the park.

____ ______s______ :—
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ALDLD REIKALAI dėkavojo Vancouver, Wash, ir

PROTOKOLAS
ALDLD 12-to Apskričio Pus

metinės konferencijos, kuri 
Įvyko, birželio 20 d., Scran
ton, Pa.
1. Konferenciją atidarė ap

skričio organizatorė draugė O. 
Krutulienė, 11-tą valandą ry
te. Mandatų komisijon buvo 
paskirti šie draugai: V. Boty- 
rienė ir D. Praleika. Pakol 
mandatus sutvarkė, buvo pa
kviesta drg. P. Šlekaitis pa
kalbėti organizacijos reika
lais.
. 2. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatų randasi tik 
Iš 5-kių kuopų: 12 kuopos, iš 
Pittston, Pa., 2 delegatai; 39 
kuopos, iš Scranton, Pa., 4 de
legatai; 43 kuopos, iš Wilkes 
Barre, Pa., 2 delegatai; 97 
kuopos, iš Plymouth, Pa., 2 
delegatai; 170 kuopos, iš Mi
ners Mills, Pa., 2 delegatai.

Mandatų Komisijos rapor
tas priimtas ir likosi nutarta 
duoti pilną balsą apskričio 
valdybai apkalbėjime apskri
čio reikalų.

3. Konferencijos pirminin
ku buvo išrinktas drg. P. Šie-1 
kaitis, pagelbininku P. J. Pa- 
balis, rašt. J. T. Visockis.

4. Rezoliucijų komisijon iš
rinkti: J. Bernotas, R. Yanu- 
šaitis ir P. Šlekaitis.

5. Protokolas iš apskričio 
metinės konferencijos, kuri 
Įvyko gruodžio 27-tą dieną, 
1936 m., buvo skaitytas ir, 
priimtas. Taipogi iš apskričio j 
valdybos susirinkimų penki 
protokolai buvo skaityti ir li
kosi priimti.

6. Sekė apskričio valdybos 
raportai. Delegatams išklau
sius, visi raportai likosi pri
imti vienbalsiai.

7. Buvo išduoti delegatų ra-
Žortai iš kuopų veikimo. Iš

rausius raportus, paaiškėjo, 
kad kuopose yra stengiamasi 
Veikt pagal išgalę. Raportai 
priimti.
...219 kuopos, iš Forest* City, 

buvo raštiškas raportas, ir 
r įsiusta $2 aukų. Raportas 

znimtas. Kuopoje veikiama 
neblogai.

Didieji Piknikai

8. Neužbaigtuos reikaluos, iš 
atsibuvusio pikniko dėl aps
kričio naudos, kuris įvyko ge
gužės 30 dieną, pilno raporto 
nebuvo galima išduot, nes 
dar nevisi tikietai yra surink
ti.

9. Naujuos sumanymuos bu
vo plačiai apkalbėta apie 
dienraščio “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks liepos 18-tą dieną, 
Valley View Park, Inkerman, 
Pa.

10. Buvo nutarta rinkt dar
bininkus kuopose dėl būsian
čio “Laisvės” pikniko.

11. Buvo nutarta, kad šiam 
a p s k r ityj, Scranton-Wilkes- 
Barre apylinkėj, būtų vengia
ma rengt du piknikai ar kito
kį parengimai tą pačią dieną.

Apskričio Reikalai
1. Buvo nutarta surengt ru

dens laike kokį nors parengi
mą dėl apskričio naudos ir li
kosi palikta valdybai surast 
tinkamiausį laiką dėl to pa
rengimo.

2. Buvo nutarta surengt 
prakalbų maršrutą šiame ap
skrityje agitaciniu klausimu.

3. Buvo įnešta atsikreipt 
pas Dr. J. J. Kaškiaučių, gal 
jis galės pribūt į šį apskritį su 
prakalbų maršrutu sveikatos 
klausimu.

4. Buvo įnešta, kad kuopų 
susirinkimuose arba parengi
muose būtų varoma agitacija 
gavimui naujų narių į šią or
ganizaciją.

5. Buvo nutarta išdirbt pla
nus kuopose dėl įtraukimo 
jaunuolių į šią apšvietos orga
nizaciją.

6. Buvo įnešta, kad dienraš
tis “Laisvė” j 
atydos, kada būna rengiama 
prakalbų maršrutas arba ko
ki kitokį parengimai šiame ap
skrityje.

7. Centro reikaluose buvo 
užgirta Centro Valdybos dar
buotė.

8. Metinė konferencija bus 
laikoma Pittston, Pa.

9. Daugumai apskričio val
dybos narių buvo išmokėta iš
laidos, kokios susidarė darbuo
jantis apskričio reikalais.

Konferencija baigėsi kaip 
2 :45 po pietų.

Kast. J. T. Visockis.

ministerių kabinetas pagerini
mus dėl darbo žmonių šutei- Portland, Ore. miestų valdy

 

ki? Reikėtųpagarsinti anglų boms už malonų priėmimą ir 
spaudoje, ėk tais metais ir 
vėliau LjįCuvoje darbo žmonių 
nuke jo nuo tuometinių val
dininkų. Reikėtų paklausti 
Reinio, ar jis nėra priešingas 
atskirti bažnyčią nuo valsty
bės Lietuvoje^ Ir pagaliaus, 
kodėl Lietuvos kunigai ir vys
kupai turi tokį skanų palinki
mą dalyvauti politikoje, kuo
met jų vieta prie altoriaus!?

26 birželio apsivedė draugų 
Merkevičių duktė su svetim
taučiu, slavų tautybės. Abu 
jaunavedžiai iš profesijos mo
kytojai. šliubą ėmė bažnyčioj.

21 d. birželio visi keturi iš
skrido į Oakland, Calif. O sa
vo “paukštį” — Stalinski No. 
25—paliko Vancouver, Wash.

M*es, lietuviai, Portland iri 
Oregon City, Ore. nuoširdžiai 
sveikiname brangius draugus, 
Sovietų oro didvyrius —- V. 
čkalova, G. Baidukova ir A. 
Beliakova, linkėdami jiems 
geros ateities, ir atsiekime 
daugiau naudingų žmonijai 
dalykų.

Lai gyvuoja Sovietų Sąjun
ga ir Komunistų Partija.

J. Stupur.

NEW KENSINGTON, PA.
APLA 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

liepos 4-tą1 d., 2 vai. po pietų, savame 
name, 1126—3rd Avė. Būtinai visi 
dalyvaukite ir išgirsite raportą iš 
APLA 27-to Seimo, taip pat sužino
sit

NATURAL - LAX - HERB TEA

26 birželio E. 
suruošė 
party,” 
nybinio
giminių

Iškauskienė 
savo sūnui “surpraiz 
kaipo vienų metų že- 
gyvenimo. Svečių ir 
dalyvavo gražus bū

rys. Nupirkta dovana.

Italijos Karo Laivų Stotis 
Grasins Angly Laivam

Jackson Ave. biznieriai pri
ėmė rezoliuciją, kad karų 
kompanija panaikintų trolley 
karus ir įvestų busų transpor- 
taciją. Savo rezoliucijoj pasa
koja, jog savo laiku karai 
sulošė svarbią rolę transporta- 
cijoj, bet jau dabartinėj ga
dynėj savo dienas atgyveno. 
Biznieriai 
panaikinti 
reles.

reikalauja ne tik 
karus, bet ir išimti

vietos draugai, ku-

7 —

kreiptų daugiau 1

Manau, 
rie yra atsakomingi organiza
cijose, turėtų daugiau kreipti 
domės į organizacijų susirinki
mus. Nėra reikalo pamiršti tas 
faktas, kad jeigu norim palai
kyti tvarką kitose organizaci
jose, tai neturim pamiršti ir 
savų organizacijų. Apleidimas 
susirinkimų nupuldo draugų 

, pasidarė neveiklumas, 
apmirimas, nepasitikėjimas, iš
metinėjimas vieni kitiem ir 
tt.

Jeigu negalima dėl kokių 
nors kliūčių laikyti susirinki
mą tą dieną, kada pripuola 
reguliaris susirinkimas, tai rei
kia šaukti kitą dieną. Bet to- 
kis dalykas turi būt vejamas 
lauk iš mūsų judėjimo, 
neįvykimas susirinkimų 
vieno ar kito draugo.

K. Biuras.

kaip 
del

PORTLAND, OREGON

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

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisvė”

H . •

Jersey tiį, N. J

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Jidy) 

VOŠE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rangia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės*.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranton 

Apylinkėje Piknikas

Įvairumai
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius laimėjo teismą prieš 
Vainailą Jtiail^ kuri randasi 
30o ransade Avenue.

Teismo istorija yra tokia. 
Vasario Z1 a., šių metų, iao- 
munistų Partijos vietinis sky
rius buvo pajrandavojęs sve
tainę koncertui ir šokiam. Bet 
svetaines direktoriai svetainę 
atsakė, pasidarė nuostoliai ir 
jų buvo jiesikoma teismo ke
liu. Teisėjas M. Umansky pri
teisė svetaines savininkam pa
mokėti partijos skyriui $50.

valveY view, park
Inkerman, Pa.

Dalyvaus , chorai iŠ philadel- 
phyos, Brooklyho, ,$henan- 

adah ir bus Wyoming© 
merginų oktetas

Dvi parapijos, vietine ir 
Bayonnes, .rengia ekskursiją 
laivu. Tačiaus trečios parapi
jos, tai yra^ New Yorko lietu
vių, nepriima prie bendros 
ekskursijos^ Dalykas tame, 
Kad pereitais metais New Yor- 
KO parapijia pardavė mažai 
tikietų.. Tai tau ir artimo mei
lė. Pinigas yra galingesnis,, ii 
už prisakymą: “Mylėk arti
mą, kaip j pats savę.” Dolėno 
galybė artimesnė už viską.

Yorko Apylinkė 
Ekskursija Į Atvyrąs Jūras 

^MANHATfAN™
Ii Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

Mūsų koloniją aplankė iš 
Lietuvos;, atvykęs vyskupas 
Reinys. Kunigas Stonis baride 
Reinį. iškaršinti > per , vietinę 
anglų spaudą. Savo garsinime 
Stonis šfca£ kaip rękl^milo j a 
vyskupą Reinį. Reinys buvo 
Lįėtūyos. seimo, nariu. Reinys 
yra.baigęs Louvain universite
tą Belgijoj ir yra aktyvus po
litikas ^Lietuvoje. 1917 metais 

ministerių 
1925 iki

%iladelphia, Pa.
PIKNIKAS 

IU $250.00 DOVANŲ 
madienj, 5 September 

k rVIŲJE GROVE, PARK 
Route 47, Westville, N. J.

buvęs įhinisfenu, o 
pirmininku — nuo 
1926 rnetų.

Well, Stonis gal 
mas nori Amerikos 
jus įtikinti, kad Lietuvoj 
kunigų, bei vyskupų pagelbos 
darbo žmonės negali seimo su
daryta. Tačiaus reikėtų įa- 
kląūsti garsintojų, kokius 
1925 metais vyskupo Reinio

nežinoda- 
skaityto- 

j be

Apie Sovietų Lakūnus
Birželio 20 d., 8:22 ryto,

Vancouver, Wash, nusileido 
trys Sovietų lakūnai, atskridę 
iš Maskvos be sustojimo per 
Šiaurės Polių. Tai istorinis at- 
siekimas. Lakūnai turėjo nu
lėkti į Oakland, Calif., bet nu

sileido čionai iš priežasties au
dros ir buvo labai pavargę. 

; Išgirdus, kad Sovietų lakū
nai nusileido Vancouver, 
Wash, ant Pearsons Field, ku
ris randasi 8 mylios nuo Port
land, Ore., daugybės žmonių 
važiavo pažiūrėti to pagarsė
jusio orlaivio. Sakoma, kad tą 
dieną aplankė orlaivį 150,000 
žmonių, ir išreiškė pagarbą 
Sovietų didvyriams — Čkalo- 
vui, Baidukovui ir Beliakovui.

Taipgi ir lietuvių Sūrelis nu
važiavo pamatyt tą milžiną 
lėktuvą. Tą dieną smarkiai li
jo, tai bežiūrint į tą gražų 
“paukštį,” teko gana smarkiai 
sušlapt. Bet tas nieko, nes ne 
mes vieni sušlapom, o tūkstan
čiai žmonių.

Tą pačią dieną orlaiviu at
skrido Sovietų ambasadorius 
Aleks. Trojanovski pasitikti 
savo šalies didvyrių. Ambasa
dorius Trojanovskis irgi buvo 
iškilmingai priimtas. Taipgi ir 
prez. Rooseveltas ir valst. sek. 
Hull prisiuntė telegramas, 
sveikinančias Sovietų lakūnus. 
Taipgi ir iš Sovietų Sąj. nuo 
Stalino atėjo telegrama svei
kinanti Sov. didvyrius. Visos 
telegramos buvo skaitytos per 
radio.

Birželio 21 d. Portland, 
Ore. valdžia ■ lakūnams iškėlė 
pietus. Taipgi bus paroda. 
Jauna mergaitė oro didvy
riams uždėjo rožių vainikus. 
Prasidėjus parodai visi Port
land o miesto viršininkai ir val
stijos gub. C. II. Martin žygia
vo sykiu su oro didvyriais į 
hotelį.

Po visų šių ceremonijų So
vietų lakūnai, V. čkalov, G. 
Baidųkoy, Ą. Ęęliakęy, įr_amb. 
A. Trojanovskis, karštai pa-

apie APLA ir LDS vienybę.
P. Povilaitis, pirm.

(153-155)

PHILADELPHIA, PA.
CIO konvencija įvyks 3 d. liepos 

(July), 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Prašpme visų organizacijų išsirinkti 
delegatus į šią konvenciją. Iš unijos 
bus geri kalbėtojai. -Dalyvaukite visi 
laiku, kad galėtumėt viską išgirsti 
kas bus kalbama ir pranešti savo or
ganizacijom.

Kom.
(153-155)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 2 d. liepos, 7:30 vai. 
vak., 3014 Yemans 
dalyvaukit, nes yra 
reikalų aptarti.

Roma. — Mussolinio val
džia patvarkė įsteigt Itali
jos karo laivų centrą ir jū
rinę tvirtovę Tripolyj, šiau
rinėj Afrikoj. Iš čia, sako
ma, jie galėtų nepraleist 
Anglijos laivų į Suezo Ka
nalą. ■

Italijos fašistų laikraščiai

(152-154)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. liepos, 8 v. v., 920 E. 79th St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
bus nominacijos Centro Valdybos ir 
taip vietinių 
TDA kuopos 
patį vakarą, 
vauti.

reikalų turime aptarti, 
susirinkimas įvyks tą 
Kviečiame visus daly-

B. Kirstukas, Sekr.
(152-154)

PHILADELPHIA, PA.
Bendros Darbininkų Organizacijos 

rengia pikniką liepos 4d., College 
Settlement Farms (arti Willow

atakuoja Anglijos užsieninį tik8
mimsterį A. Edeną, kad jis ruošę. yra gražūs laukai, 
nebendradarbiaująs su Ita- yis?Hhi ^t.okių vietų, 
uja ir Vokietija prieš Ispa
nijos respubliką.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Penktadieni, liepos 2 d., 7:30 v. 

vak., įvyks susirinkimas po num. 
735 Fairmount Ave. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami visi tie, kurie važiuos 
į “Laisves” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne. Komisija nori sužinoti, 
kiek važiuos ir sudaryti tvarką.

Kom.
(153-155)

JERSEY CITY?N. J.
LDS 133 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 30 d. birželio, Uk
rainą svetainėj, 160 Mercer St. Pra
džia 8 valandą vakare.

Kiekvieno nario užduotis dalyvauti 
susirinkime, mat yra svarbių dalykų 
apsvarstymui.

Komitetas.
(152-153)

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno,, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

Tel. Virginia 7-4499

(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyti} Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio)* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

JT

£

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

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.

St. Visi nariai 
daug svarbių

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

5
MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N

geriausių piknikų ką tik esame su- 
’, ežeras, ir 
kur galima* 

įvairius žaislus žaisti. Valgis bus 
reprezentuojamas nuo įvairių tautų. 
Įžanga 25c. Užtikrinam linksmą 
laiką visiems. Kalbės Earl Browder 
ir William Foster temoje: CIO ir 
Ispanija. Paimkite gatvekarius 66 
arba 6 ant Broad ir Olney ir važiuo
kite iki galo, kur lauks busai nuvež
ti į pikniko vietą.

(152-154)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

paveiks-

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Telephone: EVergreen 8-9770

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.

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. . Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

NOTARY 
PUBLIC
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Lai/vės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI 
» f ' i, t f » i ’ ( • I

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

"3 ’
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

T

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avo. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

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

(JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRŪS VALGYDAMI

Rūgšti ruginė, s»*di ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, .v 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Tair 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skania 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese ' 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. St. 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly F

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai prir
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kanu

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N

I



s šeštas LAISVE Trečiad., Birželio 30,NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
'udeika Irwin Great 
Būsiąs Teisiamas

“Daily Workerio” Laiškų 
Kontesto Baiga

Ginkime Ispanijos 
Demokratiją

BMT Leis Balsavimus;
Streikas Atidėtas

Conrad Valentine taip kar
štai supyko, kam jo žmona 
nesutiko išleistais namų radio, , 
kad padegė apartmentą, <fl7, 
Himrod St. Pribuvę gaisriniu-1 
kai surado, kad degęs šieni- 
kas supiltas kerosina. Areštuo
tas.

Bušai į “Laisvės” Pikniką 
Brooklyne

“Daily Workeris” paskelbė 
eilę kontestų laiškams sąryšy
je su “Daily Workerio” plati
nimu. Pirmas toks dviejų Sa

jų įnamį, sekmadienio va-, Vaičių kontestas baigsis 2 lie- 
irą buvo orlaiviu pergaben-' pos ir bus paskelbti laimėto- 
s iŠ Chicagos. Anksti pirma- jai. Toliau seks kiti kontestai 
enio rytą jau padaręs pilną iki Labor 

; p a žintį-prisipažinimą New 
orko Elizabeth St. policijos laiškus yra $10, $5 ir $2.50. 

votyje, ir tą pat dieną uždą- Gi iš tų visų geriausi bus pa- 
ytas Tombs kalėjime.

Apskričio prokuroras Dodge 
.ako, kad jis planuoja tris 
žingsnius: reikalaut įkaltinimo 
oirmo laipsnio žmogžudystė
je; rengiasi atmušt Irwino gy
nimą paremtą beprotyste; 
greitoj ateityje turėt teismą.

Iš kitos pusės, paimtas kal
inamąjį gint advokatas Lei- 
owitz sako, kad jis ims lai- 
o įsigHint į kaltinamojo pra-

v/)bert Irwin, skulptorius, 
’.ns velykų rytą nužudė gra- 
olę Gedeoniūtę, jos motiną

'T a r p t a u tinis Darbininkų 
Ordenas (IWO) šaukia visus

Day. Dvisavaitinės 
dovanos už geriausius tris

rinkti visų kontestų dovanoms, 
1 kurios bus išduotos po Labor
Day. Iš visų kontestų parink- 
tiniai geriausi trys gaus $50, 
$25 ir $10 dovanas.

Pietūs Sovietų Lakūnams
Sovietų Sąjungos Draugai ir 

kitos organizacijos rengia pa
gerbimo pietus Sovietų lakū
nams, kurie pirmutiniai pa
saulio istorijoj perskrido 
Šiaurių žemgalį ir laimingaiPaliuosavo Nuo Baimės 

ir Nuožiūros
Areštavimas Irwino paliuo- 

avo nuo baimės nužudytosios 
Tažuolės seserį Ethel Kud- 
ier, kurios nervai, sakoma, 
pusėtinai apardyti dėl nuola- 
inės baimės, kadangi tyri- 
Jtojų buvo nurodyta, jog pir-1 Laike pietų bus 

Autiniu Irwino noru buvo nu
žudyt ją, ne jos seserį. Tikė
tasi bile kada Irwina sugrįž
tant ją nužudyt.

Irwin nešiojęs savyje Kud.- 
nerienei pagiežą dėlto, kad jis 
ją įsimylėjęs, o jinai apsive- 
dus su kitu. Kudnerienė pa
geidauja, kad Irwinas būtų 
nubaustas mirtimi elektros 
kėdėj.

Sykiu su Irwino prisipažini
mu atpuola nuožiūra ir ant 
Kudnerienės tėvo Gedeon, 
kuris didvyriais norinčių pasi
rodyt detektyvų buvo kamuo- 
jamas-kvočiamas be pertrau
kos apie 40 valandų, reika
laujant prisipažint. Jų spėlio
jimais vaduojantis sensacijų 
jieškančios spaudos jis buvo 
padarytas veik kriminalistu.

Pats Pasidavė

Irwino sugavimas lygu pa
ties pasidavimui. Jis numatęs, 
kad visada negalės išsislaps- 
tyt ir nuvykęs Chicagon tuo
jau pašaukė laikraščio re
daktorių, siūlydamas už $5,- 
000 parduot savo prisipažini
mą. Už tuos pinigus jis tikė
josi galėsiąs apsiginti nuo 
elektros kėdės. Jis taip pat iš 
anksto telegrafavo advokatui 
Leibowitz, prašydamas jį gin
ti. Mat, niekas iš Leibowitzo 

, ginamųjų dar nepateko elek
tros kėdėn.

Lankėsi “Laisvėje”

JU 
sve- 
dar

Antradienį apsilankė “Lais
vės’3 įstaigoj Povilas ir Bro
nė Petroniai iš Montreal, Ca
nada, “Laisvės” skaitytojai. 
Su jais sykiu pribuvo ir brook- 
lynietis Petras Unkurys, 
giminaitis, pas kurį jie 
čiuojasi. Drg. Petroniai
ketina apsilankyti pas kai ku
riuos draugus ir giminejs Con
necticut valstijoj ir sekmadie
nį atvažiuoti į “Laisvės” pik
niką, Brooklynan.

Drg. P. Petronis, prisiminęs, 
id perkame naują raidžių 

inkimo mašina, jos nupirki- 
nui paaukavo $1.

Rep

“Laisvčs” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

. “Liaudies Balsas”
Iš Kanados 

na už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempllorių 8e

Pirmadienį išvengta dvyli- 
savo narius ir kitus demokra- kos tūkstančių BMT darbinin- 
tijos mylėtojus į protesto de- kų streiko, 
monstraciją prie Italijos kon- momentu kompanija 
sulato, Mussolinio pasiuntinio.
Demonstracija įvyks ketvirta- pasirinkimą unijos, kuri juos 
dienį, 1 liepos, 5:30 po pietų, j atstovaus derybose su kompa- 
50th St. ir 5th Avė., New;niia. Ta diena Transporto

kada paskutiniu 
sutiko 

leisti darbininkams balsuoti už

50th St. ir 5th Ave., Newinija. Ta diena Transporto 
Yorke. Visi dalyvaukime de- | Darbininkų Unijos buvo nu- 
monstracijoj, pareikškime sa-; statyta atsakymui ir jo nega
vo balsą prieš kruviną fašistų 
įsiveržimą Ispanijon ir parem
kime Ispanijos liaudį, ginan
čią laisvę ir demokratiją.

Kaimietis.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
pusmetinis susirinkimas Įvyks 2 d. 
liepos (July), Kliubo Svet., 280 
Union Avenue, 7:30 v. v. Yra svarbu 
kad kiekvienas narys ateitų ir užsi
mokėtų narines mokestis, kad neliktų 
suspenduotas nuo pašalpos arba iš
brauktas iš Kliubo. Taip pat įsitė- 
mykite, kad Kliubo didysis piknikas 
Įvyks 31 d. liepos Dexter Park. Rei
kės apkalbėt ir pikniko reikalus.

Paterson, N. J. w™6,2 £layet£ 
kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestiene 
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

ry • I I Dr. Martin Luther’io Drau-
A. IClgdl/OOCl^ gijos busas išeis 1 v. dieną.

Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuot, kreipkitės pas Šapalą-Vaigi- 
nį, aukščiau paduotu antrašu.

Sugrįžo iš Ligoninės
Išbuvęs porą savaičių Kings 

County Ligoninėje penktadie
nio vakarą d. J. Zajankauskas 
sugrįžo namo. Sakoma, turė
jęs nelengvą operaciją ir da
bar dar vis turės važinėti į li

pribuvo į Jungtines Valstijas., gonbutį gavimui priežiūros, ši 
Jais yra V. čkalov, A. Belia-i operacija jau kelinta bėgiu 
kov ir G. Baidukov. ' pastarųjų metų.

Pietūs įvyks trečiadienį, 30 
birželio, 8 v. 
dorf-Astoria Hotel, 
ke.

vakaro, 
New

Wal- 
Yor-

eilėvisa 
pritarėjaiprakalbų, Sovietų 

pareikš savų mintis linkui su
stiprinimo draugingumo ryšių 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. ^Vyriausiais 
kalbėtojais bus Sovietų amba
sadorius Aleksandras Troja- 
novskis, lakūnas čkalov, Dr. 
John Finley, redaktorius New 
York Times, ir Dr. Bruce Hop
per iš Harvard Universiteto.

Kaimietis.

Negerk, Jei Vairuoji 
Automobilių

Daugelis važiuotės nelaimių 
gatvėse įvyksta sugrjžtantiem 
iš nokiliu, šokiu ir kitokiu pa
silinksminimu, ir daugiausia jų 
įvyksta no pusiaunakčio, kada 
mažiausia važiuoja.

Tam yra dvi priežastys. 
Viena, juokai ir pasikalbėji
mai su draugais, taipgi sma
gūs atsiminimai nutraukia aty- 
da, kada ji turėtu būt ant vai
ravimo. Kita, būna įsigėrę. 
Niekas negali užsitikrinti, 
kiek i jį atsiliepė gėrimas, 
tad niekad nesaugu važiuot 
isi^ėrus. Tam yra viena tikra 
taisyklė: Jei turėsi vairuot—1 
negerk, o jei įsigėrei—ne
vairuok.

Trafiko Stotis “K.”

Laivų Budavntoiai Prašo 
Pagelbos

Penkiolika tūkstančiu strei
kuojančiu laivu budavotojų 
New Yorko ir New Jersey per
tuose atsišaukia i oro-anizuotus 
darbininkus paremti finansi
niai iu kovą. Jie kovos iki bus 
išrauta teisė Industrinei Jūri
ninku ir Laivu Budavotoju 
Uniiai atstovauti darbininkus 
dervbose už unijines sąlygas 
ir algas.

Poli cistas Francis Williams. 
50 2nd St., gal bus nusilaužęs 
koin io motoriniam dviračiui 
susidūrus su troku nrie Lin
den Blvd, ir E. 37th St. Jis 
tuomet vijęsis pergreit važiuo
jantį motoristą.

Išdirbės 31 metus Title Gua
rantee and Trust Kompanijai 
Frank Merkert jlabar nužiūrė
tas. kad io sąskaitose trūks
tama $25.000. Kaltinamasis, 
sakoma, -prisipažinęs pasisa
vinęs $410 ir nrižadėies atsi
lyginti. Sulaikytas kvotimui.

Naujas Marine Parkway 
Tiltas per 15 šimtu pėdu pa
gristas groteliais. Jie esą bran
gesni per pėdą, negu cemen
tas, bet savo lengvumu sutau- 
^na daug pinigų, taipgi žie
mą visuomet bus be sniego, 
kadangi sniegas išbyrės pro 
tarpus.

Rep.

Irwin? Pažinus Veiterka 
Pribuvo New Yorkan

Henrietta Koscianski, rie- 
bučkė ir apygražė virtuvės 
darbininkė, kuri pažino vieš
butyje Statler, Clevelande, 
dirbusį Robert Irwina, ma
nanti, kad jai nebereiks daryti 
salotas. Ji orlaiviu atvyko su 
tėvu į Newarko Orportą pir
madienio popietį, kad atsiimti 
iš Detektyvų žurnalo pažadė
tąją dovaną už Irwino nuro
dymą—$1,000.

žinoma, to jai neužteks gy
venimui, bet ji mananti gauti 
darbą teatruose pasinaudojant 
pagarsėjimu Irwino byloje.

Elena Žukaitė Vieši 
Brooklyne

Penktadienį atvyko pabuvo- 
Brooklyne d. Elena Žukaitė 
Binghamton, N. Y. Jinai su 

brooklyniečiais buvo nuvykus 
ir į “Laisvės” pikniką, Water
bury, Conn., kuris jai patiko.

Viešnia nusiskundė, kad dėl 
ilgų ir nepatogių darbo va
landų, kurios yra paprastu 
dalyku slaugės profesijoj, ma
žai tegali dalyvauti vietos vei
kime, bet tikisi su laiku rast 
darbo sąlygas nekliudančias 
veikimui.

ti 
iš

Rep.

Edison Traukinsi Atgal
“Iškėlus aikštėn priešdarbi- 

ninkiška praktiką” Consoli
dated Edison Co. turėjo at
šaukti savo pripažinimą A. F. 
of L. ir “pasitraukti nuo pir
mesni© priešdarbininkiško pa
stolio,” pareiškė Albertas 
Stankus, United Electrical ir 
Radio Workers nacionalis di
rektorius elektros divizijai.

Jis tą pastabą padarė sąry
šyje su kompanijos aiškinimu 
Nacionalei Darbo Santikių Ta
rybai, būk kompanija nepri- 
pažinusi A. F. of L. unijos vie
nintele 40,000 darbininkų at
stove ir kad ji esanti pasirį- 
žus derėtis su bile unijos at
stovais, kurie atstovauja kom
panijos darbininkus ar jų gru
pes.

Tikrenybėje, kompanija bu
vo pripažinusi A. F. of L. uni
ją, kad pastot kelią C. I. O. 
unijai.

Prie dešimtukinės krautuvės 
vežimėlyje rasta verkiantis 
mažytis kūdikis, kuris iš karto 
nuvežtas netoliese esančion 
Liberty Avenue policijos sto
tim Bet motinai neatsišaukus 
vaikas padėtas prieglaudon.

Kalbama modernizuot ryti
nę dalį Harlemo. Tuo tikslu 
reiktų nugriaut 97 blokus se
nų namų ir atpildyt naujais, 
kuriuose tilptų 200,000 gyven- 
tojų.

TŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai pas lietuvius, pavieniams ir ve
dusioms. Šildomi garu, šiltas vanduo 
žiemą ir vasarą, šviesūs kambariai. 
Galima matyt nuo ryto iki vakaro. 
Dėl daugiau informaciįų, kreipkitės 
po num. 261 Mewes St., Brooklyn, 
N. Y. (152-154)

JT • > A 7 J Vietas galite užsisakyti pasLAnClen, i V. */• dd. G. Kardauską ir C. An-
driūną, 35 W. 16th St. Kelionė j abi puses $1.00. 
Busas išeis kaip 12:30 vai. po pietų nuo Wood 
Ave., ir 15th St.

vus unija buvo darbininkų 
įgaliota skelbt streiką.

Derybose dėl balsavimų da
lyvavo atstovai nuo unijos, 
nuo kompanijos ir nuo Miesto 
Industrinių Santikių Tarybos. 
Dieną balsavimams paskirs ir
juos prižiuręs naujai paskirta, at a yztib/t a t
Valstijos Darbo Santikių Ta-I IvKllVAIjA V I1V1 Al 
ryba.

Gelžkeliečių smulkių ama- 
tinių unijų atstovai priešinasi 
visų darbininkų balsavimui, 
sakydami, kad jie turį kon
traktą tūloms smulkiomsvkate- 
gorijoms. Tačiau Transporto 
Darb. Unija sako, kaa tie 
kontraktai yra pusiau kompa- 
niškų unijų sutartys ir negali 
paliesti nuosprendį laikyt vi
suotinus rinkimus.

Visiems Proga Pamatyt ir 
Pasveikint Didvyriškus 

Sovietų Lakūnus
Ketvirtadienio vakarą bus 

didžiausias lakūnų pasitiki
mai pokilis, kokio iki šiol dar 
nebuvo suruošta jokiam lakū
nui. Jis ruošiama trim Sovietų 
aram, kurie be sustojimo per
skrido niekad žmogaus nepa
siektus šiaurių ledynus, per. 
63 valandas padarydami 5,288 
mylias iš Maskvos į Vancou
ver, Wash.

Masinio pasitikimo mitin
gas ruošiamas šį ketvergą, 1 
liepos, lygiai 7:30 vakaro, 
71st Regiment Armory, 34th 
St. ir Park Ave., N. Y. Kalbės 
patys lakūnai, ambasadorius 
T r o j a n o v s kis, senatorius 
McAdoo, mokslininkas Vilh- 
jalmur Stefansson ir kiti.

Įžanga 25, 50, 75 centai ir 
$1.

Reikalingas Pusininkas j 
Pelningą Biznį

Jieškau pusininko Į kabareto biz
nį, kur laikoma šokiai 4 vakarus Į 
savaitę. Biznis eina gerai; visada pil
na kostųmerjų, ypač nenktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Vienai 
sunku vest toki biznį. Dėl pasitari
mo kreipkitės biznio vieton: 648—3rd 
Avė. kampas 19th St., Brooklyn, 
N. Y.

(152-154)

BROOKLYN, N. Y.
Mūsų Darbininkų Susivienijimo 60 

skyrius, 52 Throop Ave., kviečia su
sipratusius lietuvius, kurie bile kur 
dirba ar bedarbiai, supranta kiek 
nors rusų kalba1, ateit ir padėt sun

kio! kovoj prieš išnaudotojus. .
Mūsų minimas skyrius turi savo 

komitetą, kuris energiškai trina be
darbių reikalus Pašalpos Biure ir 
tained prisiėmė užlaikyt ispanišką 
kūdikį, kuriam reikalinga $5 kas mė
nuo ir 8 d. birželio jau $5 pasiųsta. 
Mes norime ne vienam, bet nors 10 
kūdikių pagelbėt, už tad mes šau
kiam ateit Į pagelba, nes Ispanijos 
darbininkų pergalė, bus viso svieto 
darbininkų pergale.

Org. M. Unifaciev.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

New Haven, Conn.
sekanti: B. Medley, 114 Nash St., A. Petkienė, 161 
View St., A. Šoliunienė, 172 Thomas St., W. H. Bušai 
ir automobiliai išeis 8 vai. ryto, kampas 
Wallace St., pasimokėkite kelionės lėšas, 
dėjote važiuoti.

D M 1 Išeis nuotfayonne, /v. j . gos, 347 Avenue E, 10
valandą ryto. Round Trip $1.00.

Humphrey ir 
kurie pasiža-

Panelio jstai-

A T J KJ J Išeis nuo Jurginės Svetai-
lyieWCLTR, LN. J, nčs, 180 New York Avė., 

10 vai. ryto. Kelionė j abi puses 80c. Užsisaky
kite vietas kuo greičiausia, kad neliktumėt na
mie. Užsisakykite pas Ch. Anuškis, 106 Bleeker 
St., M. Dobirris, 239 Rose St., G. Žukauskas, 566 
S. Clinton St., E. Orange, . Mikšio-Skeistaičio 
užeigoj, 189 Ferry St. ir pas Sietyno Ch. narius.

I f Dr. Martin Luther
vvluiamsburgh Draugijos busas į 

“Laisvės” pikniką išeis nuo Stasio Masulio Res
tauracijos, 518 Grand St., 1-mą vai. po piet. 
Round Trip $1.00. Taipgi bys priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuoti, kreipkitės pas Masulj aukš
čiau paduotu antrašu.

I •!! Z"> Mes pasamdėm didelį
\JClR.VllLe, COHH. busą dėl 40 p asend žė

riu. “Round Trip” $2.25. Kreipkitės prie Jos. 
Zuraitis, Jos. Berger, V. Navickas ir V. Kuli
kauskas. Jie suteiks jums visas informacijas.

JT*!* y « J Busas išeis nuo 408 Court St., ) 
E, LIZ (ID Gi H 1 vai. po piet. Round Trip $1.

Greit užsisakykite vietas, nes jau laikas trum
pas. Komisija: Stella Pociūnaitė, 221 Magnolia 
Ave., C. Lauksminaitė, 248 Clark PI., J. Čirvins- 
kaitė, 446 Franklin St.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsnmdau automobilius vestuvėm 
paiėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo 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 gaspadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
5f8 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

• y Busas. išeis nuo Greeniaus jstai- 
ClirrSluC--gos, 267 Walker St., 11:30 vai.

ryto. Round Trip tikietas $1. Norintieji važiuot 
kreipkitės prie aukščiau paduotu antrašu ir tuo- 
jaus užsiregistruokite.

r F • Bušai išeis nuo dviejų vietų. Nuo
JTlUf f ISOfl--Marcinkevičiaus, kampas Hamil

ton ir John Sts., antra stotis, Hamilton ir 4th 
Sts. Round Trip tikietas 75c. Jei trūktų vietų 
busuose, tai paimsim 
Prašome visų norinčių 
gistruot.

privatinėmis mašinomis, 
važiuot iš anksto uzsirą-

Philadelphia Bušai išeis nuo dviejų 
vietų. Nuo drg. Turei- 

kienės, 143 Pierce St., 8:30 vai. ryto ir nuo 735 
Fairmount Ave., 9-tą vai. ryto. Būkite visi lai
ku, nes komisija nutarė išvažiuot paskirtom 
valandom.

Lietuviu Augliu 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 j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

- - ■ 1 * 11    —a j

GAUKITE "LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ. <




