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(Lumbis) pradėjo 
biauti Amalgameitų unijos cen- 
traliniam organe,
Jau du vykę Bullio piešiniai til
po paminėtam mėnraštyj.

Labai smagu, kad mūsų drau
gai vis kopia aukštyn ir aukš
tyn!

Bullis 
ben d radar-

“Advance.

Seserys Milda ir Ona Savu- 
kaitės, kurios pasileido pama
tyti pasaulio, rašo man iš Ba- 
tumo, sovietinės Gruzijos.

Nepaprastai gerą įspūdį į jas 
padarė Sovietų Sąjungos klės
tė jantis gyvenimas.

Jos lankosi ne tik Sovietų 
Sąjungoj, bet ir kitose Europos 
šalyse, tame skaičiuje ir Lietu
voj.

Yra posakis:
žmogų mokina ne ilgas gyve

nimas, bet ilgas keliavimas.
Prie to reikėtų pridėti tas: 

jei žmogus keliaudamas galvo
ja, stebi, mokinasi.

Draugės Savukaitės yra vie
nos tų, kurios moka stebėti, 
moka mokytis, moka gyvenimą 
pažinti. Ona—profesijos moky
toja, o Milda—“Vilnies” knyg- 
vedė. Abi veiklios darbininkiš
kam judėjime.
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Bedarbių Marsuotoju Reika- | y T-fw za -g o "tYi o 1 \ 71 ty o q
lavimas Kongresmanams j yOLlCJclLllcL IvruVludb
Washington. — Pirmieji 

šimtai bedarbių maršuoto- 
tojų, pasiekę Washingtona, 
tuoj pradėjo lankytis pas 
kongresmanus, r a g indami 
neuždaryt kongreso sesijos, 
kol bus nubalsuotas Schwel- 
lenbacho-Alleno s u m a n y- 
mas. Tas sumanymas rei
kalauja nepaleist iš pašal- 
pinių WPA darbų nė vieną 
bedarbį, iki jam bus užtik
rintas darbas privačioj pra
monėj.

Chinija Susivienijusi 
Karui prieš Japoniją
Shanghai, rugp. 18.—Vi

sa chinų tauta yra susivie
nijus prieš Japoniją,—sako 
United Press koresponden
tas Jack Belden. Jis matė 
chinų kovą su įsiveržusiais 
japonais aštuoniose skirtin
gose srityse, ir matė, jog 
chinai yra pasiryžę kovoto
jai. Chinija dabar karo

Kalbant apie keliavimą, man 
rūpi, katras iš Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo narių LDS frontuose turi 400,000 vyrų 
lėšomis pamatys Lietuvą ir So- armiją. 150,000 iŠ to skai
čių Sąjungą? f . .v, . .

Centro Valdyba apmokės abi- tinkamai ginkluoti kariai, o 
pusę kelionę į Lietuvą ir Sovie- 250,000 patyrę partizanai 
tų Sąjungą tam vajininkui, ku- kovotojai. Karas būsiąs il- 

įrašys gas įr atkaklus.

čiaus yra gerai išlavinti ir

ris einamajam vajuj ;
daugiausiai naujų narių į LDS

Kas bus tuo laiminguoju?

Nesenai Brooklyn© Keistutis 
Michelsonas lankėsi Kanadoje, 
kur sakė kalbą apie padėtį Lie
tuvoj.

Mūsų draugai rašo, kad Keis
tutis paliko gero įspūdžio mon- 
trealiečiuose. Pasakė gerą kal
bą, atatinkamai užakcentuoda
mas uolesnės anti-fašistinės 
vos reikalą.

Lynčiuotojai šaukė, “Po 
Velniais Įstatymus!”

ko-

of 
tu-

Weirton Bosų Teroras 
Prieš Darbininkus

Weirton Plieno Kompanijos “Kirviukų Šaika” Mėsinėjo 
Unijai Pritariančius Darbininkus; Vijo Juos iš Miesto

New Cumberland, W.Vir
ginia. — Valdiška Darbo 
Santikių Komisija tyrinėja, 
kaip Weirton Plieno kom
panija persekioja ir bude- 
liuoja unijai pritariančius 
savo darbininkus. Komisi
ja pašaukė apie 300 Weir
ton darbininkų liudyt, kaip 
su jais elgėsi bosai ir kom
panijos gengsteriai.

Iš liudijimų paaiškėjo, 
kad bosai palaiko vadinamą 
“kirviukų šaiką,” kuri gele
žiniais įnagiais kruvinąi ža
loja sąmoningesnius darbi
ninkus. Samdytojai ne tik 
iš darbo mėto tuos darbi
ninkus, kurie remia savo 
uniją. Ant tokių darbinin
kų bosai dar užsiundo savo 
“kirviukų gengę,” kad pri
muštų unijos pritarėjus ir 
visai išguitų juos iš miesto.

Buvęs Weirton kompani-

jos darbininkas R. L. Mor
row ir keli kiti paliudijo 
valdiškai Darbo Santikių 
Komisijai, kaip bosai papir
kinėjo darbininkus įstot į 
“kirviukų šaiką” prieš savo 
draugus. O parsiduodan- 
tiems bosai mokėjo po $10 
per dieną.

Tarp liudytojų buvo ir 
smulkieji biznieriai George 
Kimble ir W. S. Bambrick. 
Jie parodė, kad Weirton 
kompanija sauvališkai valdo 
visą miestelį, policiją ir mo
kyklas ir neduoda išsižiot 
niekam, kas tik norėtų pri
simint apie piliečių teises.

Weirton kompanija yra 
tardoma už laužymą šalies 
Darbo Santikių Įstatymo, 
kuris duoda darbininkams 
teisę nekliudomai organi
zuotis į savo unijas, strei
kuoti ir pikietuoti.

DEBESIUOTAS IR AUDRINGAS ORAS KENKIA 
JIESK0J1MUI SESIŲ SOVIETINIŲ LAKŪNŲ

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Hollywood Teisėjas Naikina 
Meksikoj Gautus Šliūbus
Hollywood, Calif.—Teisė

jas George Brent panaikino 
vieną Meksikoj gautą šliū- 
bą ir pareiškė, kad meksi- 
koniškos vedybos gali būt 
svarbios tik Meksikoj, bet 
ne Jungtinėse Valstijose. 
Dėl to susirūpino daugelis 
judamųjų paveikslų aktor- 
kų ir aktorių, kurie vedę 
Meksikoj. Anot teisėjo 
Brent, Meksikoj esą perlen- 
gva apsivest.

Cliiny Lakūnai Nukirto 
30 Japonų Lėktuvų

Nanking, Chinija. — Per 
tris dienas chinai lakūnai 
nušovė 30 japonų lėktuvų, 
sako Chinijos karo ministe
rija. Jinai pajuokia japonų 
gyrimąsi, būk jie numušę 
žemyn “70 chinų lėktuvų.” 
Nes chinai teprarado tik du 
savo lėktuvu.

Torpedinis chinų laivu- 
kas Whangpoo upėj pavo
jingai sužeidė svarbiausią 
japonų šarvuotlaivį “Idzu- 
mo”. Chinų lėktuvų bombos 
padegė du priešo laivu.

Island Park, N. Y.—Ta
po palaidotas Matfei Hor- 
bacevski, kuris nušovė tris 
savo dukteris ir pats nusi
žudė.

150,000 Chinų ir Japo 
nų Mirtinai Kertasi 
Shanghai Mūšiuose

Japonijos Orlaivių Debesynas Naikina Miestą, bet China! 
Atsilaiko; Tūkstančiai Užmušama per Dieną

Shanghai, Chinija, rugpj. 
18. — 100,000 chinų ir apie 
50,000 japonų susirakinę į 
baisią nuolatinę kovą Shan- 
ghajuj ir priemiesčiuose, 45 
mylių ilgio linijoj. Per die
ną užmušama po kelis tūks
tančius kareivių iš abiejų 
pusių.

Japonų karo laivai atve
žė dar dvi divizijas savo ar
mijos į šį frontą. Sakoma, 
kad, perkūniškai bombar
duodami karo laivų kanuo- 
lėmis ir lėktuvų bombomis, 
japonai privertė pasitraukt 
chinus iš Pootung ruožto, 
rytinėje pusėje Whangpoo 
upės. Japonija atsiuntė 
šimtus naujų lėktuvų su ge
riausiais savo lakūnais. To
kia daugybė japonų lėktuvų 
bombarduoja chinų pozici
jas ir naikiną chiniškąją 
Shanghajaus dalį, kad atro
do kaip kriokiantis debesys,

užtemdantis padangę.
Bet, kaip rašo užsieniniai 

korespondentai, kova ben-' 
drai eina lygiomis — nei 
viena nei kita pusė kol kaš 
neima viršaus.

Japonai t a r p t a u tinėje 
Shanghajaus dalyje užgro? 
be Anglijos piliečiams pri
klausančius rūmus: Astor 
House Hotelį, Broadway 
Mansions Apartment, ir ki
tus didnamius. Sakoma, ja
ponai naudos tuos rūmus 
kaip patalpas savo oficie- 
riams ir kareiviams. Angli
jos valdžia jau pasiuntė 
Japonijai protestą prieš to
kį grobimą.

Nankow tarpkalnėje, 30 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Peipingo, chinai vėl skau
džiai atmušė japonus. Da
bar Japonija siunčia dar 
10,000 savo karių į Nankow 
tarpkalnę.

SENATAS DIDŽIA BALSŲ DAUGUMA UZGYRE 
BLACK’D SKYRIMĄ Į VYRIAUSIA TEISMĄ

Covington, Tennessee.— 
Šeši balti vyrai atėmė neg
rą kalinį Al. Goodeną iš še
rifo, išsivežė jį 12 mylių už 
miesto ir, šaukdami, “po 
velniais visus įstatymus!” 
pakorė jįjį ir dar sušaudė. 
Gooden buvo areštuotas ne
va už tai kad jis nužudęs 
baltą policininką.

Amerikos Bepusiškumas 
Tarnautų Tik Japonijai

“Literatūra” (kurią fa- 
valdžia užsmaugė), tai 
Dubas joje bendradarbia-

Washington. — Progre
syviai kongresmanai R. G. 
Allen, J. J. O’Connell ir ki
ti reikalauja, kad Roosevel- 
to valdžia panaudotų savo 
įtaką užtart Chiniją prieš 
Japoniją. Senatoriai Bone, 
Nye ir Clark siūlo, kad 
kad Roosevelta'š, pagal be- 
pusiškumo įstatymą, už
draustų iš šios šalies vežt 
karo reikmenis Chinijai ar 
Japonijai. Pažangesni 
greso atstovai sako, 
toks “bepusiškumas” 
nautų Japonijai.

kon- 
jog 
tar-

Maskva, rugp. 18. — Vėl 
buvo girdimi silpni radio 
signalai, kaip manoma, iš 
Levanevskio lėktuvo, nusi- 
leidusio turbūt kur nors ant 
ledyno tolimoj šiaurės jū
roj. Bet signalų negalima 
buvo suprasti.

Zadkov, vienas žymiausių 
sovietiniu lakūnų, jau skrai
do virš šiaurės ledinių dy
kumų, jieškodamas lėktuvo 
su Lavenevskiu ir penkiais 
jo draugais, skridusiais per 
Šiaurės Polių į Jungtines 
Valstijas.

Iš Krasnojarsko skrenda 
du kiti gabūs Sovietų la
kūnai Gracianovski ir Golo
vin į Dickson salą Lediniuo- 
tame Vandenyne. Šiame 
lėktuve įrengtas galingas 
radio perduotuvas.

Jieškojimo darbą trukdo 
labai debesiuotas oras tose 
vietose.

Fairbanks, Alaska.—Snie
go .audra šiaurinėje Alaskp- 
je sulaiko amerikiečius la
kūnus, pasirengusius' jieš- 
kot šešių sovietinių lakūnų.

Sovietų ledlaužis “Kras- 
sin” apsistos už 100 mylių į 
žiemius nuo Alaskbs ir tar
naus kaip vienas jieškotojų 
punktas, o antras punktas 
bus Sovietų stovykla Šiau
rės Poliuje.

Jimmie Mattern, ameri
kietis aplink-pasaulinis la
kūnas, Fairbanks mieste, 
Alaskoj, su savo $125,000 
lėktuvu laukia antro, pagel- 
binio savo lėktuvo. Šis lėk
tuvas taip įrengtas, kad gali 
ore įpilt gazolino į pirmąjį 
lėktuvą. Tuo būdu pirmasis 
Matterno lėktuvas galės 
skristi 5,700 mylių nenusi
leisdamas žemyn.

Kai bus viskas prirengta 
Mattern skrisiąs jieškot Le
vanevskio net iki paties 
Šiaurės Poliaus.

EXTRA!
CHINAI ATMETĖ JAPO

NUS ATGAL

kovojo už įvedimą Lietų

Mainierių unija (UMW 
A) šiomis dienomis banke 
ri $3,563,772.

Tai gražus pinigų žiupsnis. 
Pusketvirto miliono dolerių su
ma, žinoma, bus sunaudota or
ganizavimui neorganizuotų dar
bininkų.

ši unija, reikia atsiminti, 
yra Komiteto Industriniam Or- 
ganizavimuisi (CIO) ašis.

Vakar dienos “Laisvėj” skai
tytojai matė iš Lietuvos žinią 
apie mirtį profesoriaus V. Du- 
bo.

Profesorius Dubas, mūsų ži
niomis, pastaruoju laiku buvo 
pažangus žmogus, fašizmo prie
šas.

Kai Kaune pradėjo eiti žur
nalas 
šistų 
prof, 
vo.

Jis
voj civilinės metrikacijos. Pa
sak jo, “civilinė metrikacija tė
ra pirmas etapas kovoje dėl są
žinės laisvės—kol bažnyčia ne
bus atskirta nuo valstybės, kol 
mokykla bus bažnyčios priežiū
roj—negal būt kalbos apie tik
rą sąžinės laisvę.”

Gaila žmonių, kurie 
šiuo tuo prisideda prie 
už laisvę.

Suėmė 5 Streikuojančius 
Laikraštininkus

Seattle, Wash. — Policija 
suėmė penkis pikietininkus 
Amerikos L a i k raštininkų 
Gildijos streiko prieš “Seat
tle Star”, kada jie pastojo 
k e 1 ia boso v a r o m i e m 
streiklaužiam į spaustuvę.

Maskva. — Sovietų 
riausybė išmetė Iv. Krava- 
lą ir 10 kitų iš Valstybinio 
Planavimo Komisijos 
slapukus trockistus ir 
vietų priešus.

vy-

kaip 
So-

Poetas Studentas Nušovė 
Studentę, Savo Mylėtinę

nors 
kovos

Liaudiečiai Atėmė Kal
nų Pozicijas iš Fašistų

Madrid.—Po įtužusios ko
vos, Ispanijos milicininkai 
išmušė fašistus iš Zafrilla 
kaimo ir strateginių kalnų 
pozicijų, už 18 mylių į šiau
rių rytus nuo Cuencos. Fa
šistai tapo atmesti dvi my
lias atgal. Zafrilla pozici
jos, Cantabrian kalnuose, 
yra svarbios tuom, kad iš 
čia galima- apgint Madrido- 
Valencijos vieškelį nuo fa
šistų.

Berea, Kentucky.—Polici
ja ir šimtai piliečių daro ab- 
lavą, jieškodami žmogžu
džio studento Geo. E. Well- 
s’o, kuris nužudė gražuolę 
studentę Opalę Sturgell, 18 
metų amžiaus, buvusią savo 
mylėtinę. Wells, Berea Ko
legijos poetas, trimis revol
verio šūviais nukovė tą stu- 
dentę, kada jinai vaikštinė-1 riam gręsia fašistų apsupi
mo su kitu studentu. mas.

Santander, Ispanija.—Du 
Anglijos laivai išvežė 6,000 
moterų, vaikų ir senių į už
sienius iš Santanderio, ku-

Shanghai, rugp. 18.—Chi
nai atmušė ir atmetė atgal 
japonus į šiaurius ir rytus 
nuo tarptautinės Shanghai 
miesto dalies, nežiūrint, kad 
chinus bombarduoja šimtai 
japonų lėktuvų ir kanuolės 
iš 25-kių Japonijos karo lai
vų.

Japonų bombos ir šovi
niai užmušė bei sudraskė 
didelį skaičių chinų vaikų, 
moterų ir nekariškių žmo
nių Shanghajuj.

CHINAI NUSKANDINO 5 
JAPONŲ LAIVUS; UŽ
BLOKAVO JŲ LAIVYNĄ 

Shanghai, rugp, 18.—Vie
nas šarvuotas chinų laivu- 
kas praslinko Whangpoo 
upe pro Amerikos karo lai
vą “Augusta” ir garlaivį 

“ “ ”; at- 
liuosavo pririštus penkis ja
ponų upinius garlaivius. O 
kai vanduo nunešė juos į 
reikiamą vietą tai chinai vi- 

Washington. — Amerikos sus tuos penkis laivus nu- 
valdžia siunčia dar 1,200 skandino. Manoma, jog 
savo marininkų Chinijon j tuomi užblokavo Whangpoo 
vietas karo tarp chinų ir upę, kad iš jos negalėsią is- 
japonų. Jie turės saugot1 plaukt apie 30 Japonijos 
amerikiečių gyvybę ir turtą 
Chinijoj bei padėt Amerikos 
piliečiams išsikraustyt iš 
pavojaus vietų. Reikalauja
ma, kad šalies kongresas 
paskirtu $500,000 amerikie
čiams iškraustyti iš' Chini
jos bei duoti jiems pašal
pos tenai.

Amerika Siunčia 1,200
Marininky j Chiniją

karinių laivų, nei įplaukt 
kiti japonų laivai.

Anglai Šaudys Užpuolančius 
Mussolinio Submarinus

London. — Anglijos val
džia įsakė savo karo lai
vams šaudyt bet kokį sub
marine kuris bandytų už
pult Anglijos prekybos lai
vą. Tas įsakymas taikomasGi j on, Ispanija.-—Anglijos ' _

karo laivas “ A f r i c a n ypač prieš Jtalijos subma- 
Trade” atvežė čia maisto rinus, veikiančius Ispanijos 
krovinį Baskijos liaudie- fašistų naudai Viduržemio 
čiams. Jūroj.jų r o j.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 66 balsais 
prieš 15 atmetė įnešimą re- 
publikono senatoriaus H. S. 
Bridges, kuris reikalavo to
liau tyrinėt, ar tinkamas 
yra į šalies Vyriausią Teis
mą senatorius H. L. Black, 
kurį prezidentas Roosevel- 
tas skiria į tą teismą.

Po to senatoriai 63 bal
sais prieš 16 užgyrė, rugp. 
17 d., Black’ą kaipo naują 
Vyriausio Teismo teisėją 
vietoli pasitraukusio atža
gareivio teisėjo Van De- 
vanter’io. Prieš Blacką bal
savo šeši dešinieji demokra
tai senatoriai: Copeland, 
Glass, King ir kt., ir 10 re- 
publikonų.

Neva “pažangus” republi- 
konas sen. Borah keistai iš
vedžiojo, būk teisėjas Van 
Devanter tik “pasitraukęs iš 
Vyriausio Teismo, bet ne
rezignavęs iš jo”; todėl, gir-

di, negalima skirti naują 
teisėją į Van Devanterio 
vietą. Copeland ir kiti re
akcininkai pasakojo, būk se
natorius Black 1926 m. bu
vęs išrinktas Ku Klux Kla
no balsais, Alabamoj, ir būk 
jis turįs ryšių su kukluk- 
sais. Nors dr. H. W. Evans 
ir kiti Ku Klux Klano vir
šininkai pareiškė, jog sen. 
Black niekad nebuvo jų or
ganizacijos narys ir nieko 
bendra neturėjo su klanu.

Fašistuojantieji gaivalai 
senate kėlė tokį ermyderĮ 
prieš sen. Blacko skyrimą į 
Vyriausią Teismą tik todėl,, 
kad jis yra pažangesnis de
mokratas ir remia Roose- 
velto Naująją Dalybą.

Black’ui esant Vyriausia
me Teisme, manoma, kad še
šių teisėjų balsais prieš tris 
galėsią būt užgirti tūli pa
žangesni įstatymai, apie ku
riuos tas teismas iki šiol 
dar neatsiliepė.

Senatas Neužgyrė Nau- Mainieriai Sunaikino 40
jo Lietuvos Atstovo Ispan. Fašistų Tanky
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmui buvo įnešta, kad Lie
tuva turi paskirt kitą savo 
ministerį-atstovą Amerikai. 
Kongresmanas Fish, iš New 
Yorko, nurodė, jog senatas 
neužtvirtino naujai skiria
mą Lietuvos atstovą. Todėl 
tas įnešimas ir nupuolė.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako kad šis ketvirtadienis 
būsiąs debesiuotas.

Vakarykščia temperatūra 
86. Saulėtekis 6:08; saulėlei
dis 7:50.

Madrid. — Ispanijos liau- 
diečiai iškasė dideles, gilias 
duobes Burgos-Santanderio 
vieškelyj ir taip pridengė 
jas, jog atrodė, kad čia nie
ko nėra, tik paprastas ke
lias. Vieškeliu pleškėjo 
prieš liaudiečius 40 fašistų 
tankų. Kuomet du pirmieji 
itališki tankai įkrito į duo
bes, užsikimšo kelias. Ta
da 10 ar 12 Asturijos-mai- 
nierių vieni prieš-tankinė- 
mis kanuolėmis iš krūmų, o 
kiti dinamito bombomis už
puolė tankus ir visus juos 
sunaikino sykiu su fašistų 
kariais.
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of March 3, 1879.

Fašistą “Darbas” apie Teisę 
Darbininkams Streikuoti

Lietuvos fašistai leidžia savaitraštį, 
“Darbas.” Tai esąs “vienintelis Lietuvo
je darbo žmonių laikraštis...”

•Pažiūrėkime, kaip šis laikraštis gina 
darbininkų reikalus. Savo laidoj už rug
pjūčio mėn. 3 dieną, 1937, fašistų “Dar
bas” rašo:

J Mes jau ne kartą esame rašę ir priminę, 
•kad savo teisių turime siekti ne knisimusi 
•po valstybės pamatais, ne tvarkos ardymu, 

t bet įstatymo nurodytu būdu. Vidaus Rei- 
•kalų Ministeris ne vieną kartą yra pabrėžęs, 
kad streikas yra ne priemonė savo teisėms 
.ginti. Dar daugiau: streiką reikia laikyti 
.nusikalstamuoju darbu, kuris negali nelikti 
nenubaustas.
Vadinasi, pasakyta atvirai ir aiškiai: 

Lietuvos darbininkams streikuoti už
drausta. Jie, sulyg fašistų gudravimais, 
pdvalo prašyti, maldauti samdytojų, jei 
ndri gauti daugiau algos arba geresnių 
darbo sąlygų. O jei samdytojas atsisa- 

Fko,—turi tylėti. Ką gi kitą jie gali veikt.
;Bet Lietuvos darbininkai, matyti, 

spjauna į “vienintelio Lietuvoje darbo 
žmonių laikraščio” gązdinimus. Tą pripa- 

,žįsta ir pats “Darbas,” rašydamas:
1 Ši®, proga norime pakalbėti apie žemaičių

•plento darbininkus. Ten buvo iš darbdavių 
pusęsr eilė nenormalumų: mokamas pęrma- 

t | žas atlyginimas, mokama nepatogiu laiku 
v ir t. t. Darbininkai pareikalavo darbdavius

■nenormalumus pašalinti. Reikalas atsidūrė 
•vidaus reikalų ministerijos atitinkamose 
•įstaigose. V
‘ Plento darbininkai savo reikalavimus pa
remti paskelbė streiką. Iš darbininkų ir 
svarbiausia, ne iš darbininkų atsirado tokių, 
'kurie šį streiką norėjo panaudoti saviems 
•tikslams, netvarkai sukelti. Valdžios orga- 
-nai, aišku, pasistengė svarbiausius netvar
ios kėlėjus išskirti ir juos suėmė.

Hi' '

Darbo inspektorius padarė žygių, kad 
ekonominiai darbininkų reikalavimai buvo 
didele dalimi patenkinti. Atrodė, kad strei
kas turi pasibaigti, nes pagrindo jam nėra. 
Tačiau darbininkai pareiškė streikuosią to
liau, kol bus paleisti suimtieji jų “draugai.” 
J šitą darbininkų motyvą vidaus reikalų mi
nisterija pažiūrėjo visai rimtai ir nutarė 
imtis griežtų priemonių panašioms “gera
širdystėms” likviduoti. Mums teko patirti, 
kad šios rūšies streikus vidaus reikalų mi
nisterija ypač griežtai smerkia ir laiko nusi
žengimu valstybės vidaus tvarkai.

Vidaus reikalų ministerijoj su dideliu pa
sipiktinimu pabrėžiama, kad darbdaviai jos 
įsikišimui nusilenkė, tačiau darbininkai ėmė 
reikalauti dar toliau. Dėl to ir manoma at
eity neteikti streikuojantiems jokios para
mos, streike dalyvavusius darbininkus ne
darbo atveju neaprūpinti darbu prie vie- 
šųjų darbų ir neteikti kitokios globos.
Aišku, užtenka! Lietuvos fašistai, va-

- dinasi, ne tik streikuojančius darbinin
kus kalina, užleidžia policija, juos bru- 
tališkai muša, bet yra nusitarę keršyti 
streikieriams ant visados. Kai užeis be
darbė, neteikti tokiems, kurie streikavo, 
jokios paramos, neaprūpinti darbu, etc., 
etc. • Jei darbininkas kada nors sustrei
kuos, tai fašistai jį įtrauks į juodąją kny- 

J gą ir jam amžinai keršys.
Šitokia savo taktika Smetonos valdžia, 

aišku, savo tikslo nepasieks ir darbininkų 
streiloi nepanaikins. Kaip negalima su
laikyti jūros bangavimo, taip fašistai ne- 
suląikys darbininkų judėjimo, nesulaikys 

/ f jų nuo kovos. Bet šis “Darbo” pareiš
kimas dar kartą parodo, kokia bjauri ta 
Smetonos valdžia. Kaip brutališkai ji el
giasi su darbininkais.

įl į Lai kuoveikiausiai prasmenga tokia si
ll sterna ir valdžia!

2! r— -r—, ■■■ .'jl.

Nepaskelbtas Karas Plečiasi
Įdūkęs Japonijos imperializmas tebe- 

naikina Chinijos miestus ir žmones.
Chinijos žmonės, iš kitos pusės, už

pulti, su prastesniais ginklais, neprisi
rengę karui, didvyriškai ginasi nuo įsi
veržėlių, nuo gerai ginkluotų ir prisiruo- 
šusių neprietelių.

Vadinasi, oficialiai nepaskelbtas karas 
tebesiplečia. Jau nužudyta tūkstančiai 
žmonių—kareivių ir civilinių. Jau sunai
kinta už milionus dolerių turto.

Tas viskas atliekama dvidešimto am
žiaus vidury, aukštos civilizacijos ir kul
tūros gadynėje.

Tai parodo, kad imperializmui ir fašiz
mui kultūra nežinoma. Jų tikslas—ka
ras, žudynė, naikinimas visko, kas gera 
ir gražu, plėšimas silpnesnių tautų, jų 
pavergimas.

Akiregyj to demokratinės šalys, Ame
rika, Franci j a, Anglija ir kitos sau ra
miai žiūri, užuot pasakius trumpai ir 
storai įsiveržėliams: arba traukitės iš 
Chinijos laukan arba mes imsimės gink
lo jus suvaldyti; mes ginsime didžiąją 
Chinijos liaudį.

Tautų Lyga, įsteigta palaikymui tai
kos, tyli, kaip grabe gulėdama.

Žmonės, kuriems rūpi suvaldymas im
perialistų ir fašistų, kuriems rūpi palai
kymas pasaulyj taikos; kuriems rūpi gy
nimas vergiamų tautų ir kraštų, privalo 
reikalauti Washington© vyriausybės, kad 
ji tartų Japonijos imperialistams ir karo 
pradėję jams griežtą žodį.

Juo tas bus padaryta ūmiau ir griež
čiau, tuo bus didesnė taikai nauda.

Nori Steigti Lietuvišką Kukluksą
Tūlas J. J. Smailis rašo fašistų “Vieny

bėj”' apie tai, kad liėtuviski tautininkai 
(fašistai) Amerikoje turėtų steigti nau
ją organizaciją. Jinai, to žmogaus žo
džiais, “privalo būti amerikoniška, bet su 
lietuviška siela.”

Smailio nuomone, tą organizaciją tu
rėtų “puošti” sekami įstatymai:

(1) . Vardas—Amerikos Lietuvių Paslap
tingos Ramovės Sąjunga.

(2) Nariai—nariais gali būti visi lietuviai, 
išskyrus socialistus ir komunistus.

(3) Uniforma—draugijos nariai turi turė
ti vienodas kepures ir jas dėvėti visose su
eigose (galima būtų dar pridėti lietuviškų 
spalvų juostą, perjuostą per petį).

(4) Organizacijos nariai turi būt prisiek
dinami ypatingomis ceremonijomis, kurios 
turi būti mistiško pobūdžio, tačiau, neįžei- 
džiančios tautybės ne tikybos.
Tas viskas rodo, kad tautininkai nori 

įsteigti lietuvišką Ku Klux Klaną, kuris 
turįs būti “paslaptingas,” su “savotiško
mis ceremonijomis” ir, žinoma, privaląs 
kovoti prieš socialistus ir komunistus.

Ir ko tie žmonės neišgalvoja! Pasta
ruoju laiku jie buvo įsteigę visą eilę or
ganizacijų: Tautininkų Sąjunga, Chica
go je buvo kažinkokiu tai vardu įkorpo- 
ruota organizacija, ir įvairių kliubų. Vi
sos, tačiau, jos tebemerdi. Sandara ir 
TMD jau senai laukia graboriaus. Bet 
tautininkai taip susmukę, kad net ir gra
boriaus nebegali surasti su drąsa.

Neišdegs jų pasibrėžimas įsteigti pro- 
ponuojamą kukluksišką organizaciją: 
Smailys norės ją gimdyti, o Karpiukas 
arba Tysliava padarys abortą ir bus ka
put!

Apie LDS ir SLA Raštines
Chicagietis K. Liutkus nesenai lankėsi 

rytinėse valstijose. Sugrįžęs namon, jis 
rašo savo įspūdžius “Naujienose.” Be 
kitko, K. Liutkus sako:

Padariau vizitus “Laisvei” ir LDS rašti
nei. Tenka pasakyti, kad abiejose įstaigo
se buvau draugiškai sutiktas ir abidvi įstai
gos padarė į mane smagų įspūdį. “Laisvės” 
spaustuvė yra graži ir įrengta geromis ma
šinomis, kokių tik spaustuvei reikalinga 
prie spaudos darbų. Liet. Darbininkų Susiv. 
raštinė irgi patogi, jauki ir šviesi, žymiai 
pralenkia SLA raštinę.

Apie SLA raštinę, rašytojas dąr pa
stebi :

Kaip sau norit, bet mi.lioninės įstaigos 
raštinė atrodo labai prastai. Viskas sugrū
sta į paprastus gyvenimo kambarius, taip 
kąd nedaro nei jokio smagumo, bet nęt ten
ka pasakyti, neduoda nei jokio kredito SLA, 
kaipo vienai iš turtingiausių organizacijų.

V'

Tai Jūsų Partija
Komunistų Partija Kovoja už Taiką, Progresą, Laisvę, 

Liaudies Frontą ir Socializmą.

Birželio mėnesį įvyko Ko- j 
munistų Partijos Centrali- 
nio Komiteto Plenumas. 
Buvo suvažiavę apie 200 
veikliausių draugų ir drau
gių, kurie aptarė ne vien 
šios šalies darbo žmonių 
gyvenimą, bet peržvelgė ir 
pasaulinę padėtį.

Visi sutinkame, kad Ame
rikoj yra rimtas ir didelis 
pažangiųjų judėjimas. Visi 
matome ir jaučiame, kaip 
plačiai išsisiūbavo šios ša
lies darbo žmonės organi
zuodami unijas, veikdami 
CIO organizacijose, tverda
mi naujus unijų industri
nius lokalus. Šimtai tūks
tančių darbininkų susirašė 
į unijas plieno, automobilių, 
gumos, tekstilės ir kitose 
industrijose. Mes esame da
limi didelių kovų. Streikai 
už geresnį gyvenimą, ge
resnes darbo sąlygas, žmo
niškesnes algas, teisę orga
nizuotis labai auga ir ple
čiasi.

Mes matome, kaip stiprė
ja Bendras Frontas ir Liau
dies Frontas šioj šalyj. Nie
kam nėra slaptybė, kad se
nos demokratų ir republi- 
konų partijos nėra cielybėj, 
kad jos neišlaiko vienybės, 
kad ir ten atsiranda žmo
nių, kurie nuoširdžiai nori 
kovoti prieš reakciją, prieš 
fašizmą, už demokratines 
teises. Mes matome, kaip 
auga negrų rasės judėjimas 
ir baltųjų žmonių kova už 
lygias teises baltu ir negrų. 
Mes matome, kaip yra d 
delis pažangus judėjimas 
tarpe studentų, mokytojų ir 
abelnai tarpe profesionalų. 
Daug yra atsiekimų, šios 
šalies revoliucinis, pažan- 

us, progresyyis, Už demo- 
ratiją ir laisvę’ judėjimas

smarkiai paaugo. Niekam 
nėra slaptybė, kad tame ju
dėjime veikia komunistai ir 
komunistams p r i t a r ianti 
žmonės. Mes žinome, kad 
jeigu Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija būtų 
bent du-tris kartus skaitlin- 
gesnė, galingesnė, tat ir 
abelnas judėjimas būtų

žmonijos pasiliuosavimo iš 
kapitalo priespaudos.

Nariai ir Simpatikai
Kas gi yra Komunistų 

Partija? Ji yra visų darbi
ninkų ir darbininkių, namų 
gaspadinių ir farmerių, 
profesionalų ir pažangiųjų 
inteligentų, smulkių savi
ninkų ir visų laisvę ir pro
gresą mylinčių žmonių par
tija.

Komunistų Partija netu
rėjo ir neturi skirtingų rei
kalų, kaip reikalai visų tai
ką, progresą, laisvę, visuo
menės demokratiją mylin
čių žmonių.

Komunistų Partija visada 
sakė tiesą, ji ir dabar tą 
pareiškė savo plenume, kad 
“dabar Komunistų Partija 
veda m i 1 ž i n i š kas kovas 
grumdamasi pirmose eilėse 
Amerikos masių.... kad da
bar yra sąlygos, kada Ko
munistų Partija yra veidu 
prieš veidą masiniam verba
vimui naujų narių.... kad 
dabar Komunistų Partija 
turi viską daryti tam, kad 
išauginus savo spėkas, savo 
narių kiekį.”

Kodėl Komunistų Partija 
nori pakelti narių skaičių? 
Todėl, kad permažai jėgų, 
kad sėkmingai dalyvavus 
visose šios šalies masių ko
vose, todėl, kad Komunistų 
Partijos įtaka masėse yra 
išaugus, didelė, bet > pati 
partija narių skaičium daug 
atsilikus nuo jos įtakos pa- 
augimo. Juk niekam nėra 
sekretas, kad New Yorke 
Komunistų Partija iššaukia 
į demonstracijas, į gatves 
bent 300,000 žmonių. Juk 
tai galingiausia partija gat
vėse! Juk tai pasididžiavi
mas, kada New Yorko gat
vėmis maršuoja šimtai tūk
stančių demonstrantų petis 
petin su partijos nariais, 
dainuoja, saukia kovingus 
obalsius, neša laisvės ir de
mokratijos vėliavas. Tai 
gražu, tai labai svarbu! 
Bet Komunistų Partija ne
slepia, kad jos narių skai
čius Didžiajame New Yor
ke yra tik per 20,000. Ko
dėl? Kodėl mes gatvėmis 
galime maršuoti šimtai 
tūkstančių žmonių, demons
truoti, kovoti už tuos pat 
reikalus, o partijoj yra tik 
maža tos masės dalis? To- 

masė

draugų ir draugių, kurie 
savo darbais yra komunis
tai, bet organizaciniai su 
savo partija nesusirišę, vis 
pasilieka tik simpatikais, 
pritarėjais, komunistais už 
partijos sienų.
Vajus Už Naujus Narius
Komunistų Partija trokš

ta, kad simpatikų, pritarė
jų masės augtų ne šimtais 
tūkstančių, bet milionais. 
Be to partija negali veikti, 
be to ji negali būti masinė 
partija. Bet Komunistų 
Partija nori, kad kiekvie
nas simpatikas suprastų, 
jog negalima visiems pasi
likti simpatikais, juk tada 
neturėtume partijos, juk ta
da mūsų veikimas neturėtų 
pasisekimo, juk jau dabar 
jaučiama stoka organizuo
tų spėkų.

Komunistų Partijos Cen- 
tralinio Komiteto Plenumas 
ir nutarė pravesti dviejų 
mėnesių vajų už naujus na
rius. Bet šis vajus turi būti 
tikroj to žodžio prasmėj va
jus. Komunistų Partijos vi
sada buvo atdaros durys 
naujiems na riams, bet 
šiuom kartu mes norime, 
kad jos būtų kuo plačiau
siai atdaros, kad komunis

tai ir simpatikai nuošir
džiausiai aptartų partijos 
būdavo j imo reikalus ir sim
patikai pakeistų savo prita
rimą į organizacinį veiki
mą partijoj.

Šio vajaus metu bus de
damos pastangos pasiekti 
visus žmones, kam tik bran
gi taika, kas kovoja prieš 
karą ir fašizmą, kas myli 
laisvę ir demokratiją, kas 
džiaugiasi Sovietų Sąjungos 
pasisekimais socializmo bū
davo j ime. Šio vajaus metu 
bus daroma viskas, kad kuo 
daugiausiai įtraukus indus
trijos darbo žmonių, farme- 
rių, studentų, profesionalų, 
smulkių biznierių, moterų 
ir jaunimo. Komunistų Par
tija nori, kad kiekvienas iš 

■kalbinamųjų tikrai supras
tų, kad yra labai svarbus 
reikalas, rimtas dalykas ir 
todėl jis ar ji kviečiami į 
partijos eiles.

Išsvajota Baimė
Komunistų Partija žino, 

kad daugelis simpatikų yra 
atbaidyti nuo savo partijos 
“raudono pavojaus”, išsva
jotų visokių baubų, kiti kie
tai į galvą įsidėjo kokį da
lyką, kas jiems kada nepa-

{Tąsa ant 3-čio Pusi.)

daug stipresnis, visiems iš 
to būtų geriau, visų širdys 
smarkiau plaktų, visi dau
giau pasidžiaugtume, kad 
padarėme progresą, kad tu
rime pasisekimo, kad mes 
einame arčiau prie socialis
tinės tvarkos, arčiau prie dėl, kad milžiniška

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Ar Pleuritas Džiova?

Gerb. daktare, aš nuolat 
skaitau “Laisvę” ir jūsų strai
psnius, ir jie man labai patin
ka.

Aš esu vyras 60 metų am
žiaus, 154 svarų ir 5 pėdų ir 4 
colių ūgio. Man pat pirma 
užėjo kokia sloga. Aš pasi
šaukiau daktarą. Jis mane iš
klausė, išegzajninavo, paskui 
nuėmė X-spindulių nuotrauką 
— ir surado, kad man yra 
krūtinėj pleuritas ir kad ten 
yra skystimo (pleurisy with 
effusion). Jis man paskui iš- 
pompavo pusantros kvortos 
skysčių iš krutinės tuštumos. 
Patarė važiuot į sanatoriją 
baigti gydytis. Tai aš ir atva
žiavau čia sanatorijon gegužės 
mėnesyj. Jaučiuos gerai, turiu 
gerą apetitą, miegu gerai, ir 
man priaugo svorio, karščio 
temperatūros nėra. Dabar ne
senai vėl mane išegzaminavo 
vietos gydytojas. Jis man pa
sakė, kad aš turiu blogą pleu

ritą, bet spjaudalai neparodo 
džiovos bakterijų.

Ko aš norėčiau žinoti, ar 
greit aš galėčiau pasveikti? 
Kiek laiko galėtų užimt, kol 
man išdžius tas skystimas krū
tinėj ? Ir, kaip man dabar yra, 
ar aš esu pavojingas savo šei
mynai, tai yra, ar jie galėtų 
nuo manęs užsikrėsti bakteri
jomis? Kaip geriausia galima 
apsisaiigot džiovos bakterijų? 
Mes čia geriam daug pieno. 
Ar pienas daug ką padeda 
panašiam atsitikime, kaip ma
no ?

Atsakymas
Jums, drauge, buvo (gal da 

ir tebėr)- plaučių plėvės įdegi
mas, pleuritas. Buvo ten susi
darę ir skystimo.

Klausiate, kaip ten dalykai 
su tuo pleuritu. Pleuritas gali 
pasidaryti nuo keleto skirtin
gų priežasčių. Tarpe jų žymią 
vietą užima džiova, tuberku- 
liozo bakterijos. Jums ir gi 
veikiausia yra tuberkulinis 
pleuritas, nors spjaudaluose

Automatiškųjų restoranų (Horn & Uįąrdąrt) streikuojančių darbininkų pikieto 
linijd pąčioj New Yorko miesto širdyj, ant Broadwes, netoli Times Sq. Viso tos 
kompanijos restoranų New Yorke randa si 44. Darbininkai streikuoją jau antrą 
savaite.

džiovos bakterijų ir nesuran
da. Yra tokių džiovos atsitiki
mų, kad per visą džiovos ligą 
tų bakterijų nepasiseka suras
ti, o vis dėl t‘o liga eina savo 
keliu.

Manau, jums ta džiova yra, 
bet ne plaučiuose, o plaučių 
apdengiamose plėvėse. Kaip 
ilgai jums galėtų ta liga tęstis, 
sunku taip ištolo pasakyti. 
Tos santorijos gydytojas leng
viau jums tai galėtų apsklem- 
bti.

Kadangi, kaip sakote, jūs 
sau jaučiatės gerai, gerai val
gote, miegate, pasilsite, tai ge
riau ir nėra ko norėti. Tokio
se aplinkybėse liga greičiau 
išnyksta, bet vis dėl to neper- 
greitai. Galite skaityti laiką 
mėnesiais — gal per keletą 
mėnesių, o kai ir kelioliką.

Jums bakterijų spjaudaluo
se nesurasta, tai jūs kito vei
kiausiai negalėtumėt apkrėsti, 
savo šeimynai pavojaus nesu- 
darytumėt. Kaip apsisaugot 
džiovos? Gyvent arčiau prie 
gamtos: vartot paprastas, ne
sugadintas maistas, neprisi- 
vargint perdaug, gerai išsiil- 
sėt, būt dažniau ore, prie sau
lei ir ant saulės, toliau nuo 
dulkių, dūmų, garų, toliau nuo 
džiovininkų. Pienas ir pieno 
produktai labai gerai, bet rei
kia ir įvairesnių valgių, viso 
ko, kas tik tebėra natūralu, 
nesugadinta, neiškošta per
daug. Maistai—pats svarbu-
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Gerbiamieji! Dviejų miestų lietuvių piknikas bus įdomus. Pirmu 
kartu įvyks istorinis piknikas kelių organizacijų bendrai. Apart 
jersiečių su bayonniečiais skaitlingo atsilankymo, kviečiame ir kitų 
kolonijų lietuvus. Bus gerų užkandžių, gėrimų ir muzika šokiams. 
Jaunimas ir seniai galės šokti jvairius šokius prie geros orkestros.

Bušais kelione ir įžanga į parką $1.00 
Įžanga tik į pikniką 35 centai.

Bušai iš Jersey City išeis nuo Ukrainų svetainės, 160 Mercer St. 
Iš Bayonnes nuo Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliubo, 40 E. 21st St.

Bušai iš abiejų vietų išeis 10 valandą ryte.

Rengia Bendrai Jersey City ir Bayonnės Draugijos 
Laisvės Draugija, Šv. Jurgio, LDS 133 Kuopa, Lietuvių 

Amerikos Ukčsų Kliubas ir ALDLD 212 Kuopa

Nedėlioję 22 d. Rugpjūčio (August)
WALNUT GROVE

WALNUT AVE. CLARK TOWNSHIP, N. J.
Pradžia 11 Valandą Ryte Įžanga 35 Centai
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WORCESTER - BOSTON - ATYDA1'

PIKNIKAS

as
Tai Jūsų Partija

atėjimu prie valdžios 1933

kieti jo j atėjo prie valdžios

pitalistinių valstybių ardo
masis darbas, kurios verba
vo savo agentus tarp revo-

uz- 
ap- 
pęr

(Tąsu iš Antro Pusi.)
. Bet reikia atminti,

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 7-to Apskričio

Pinigines Dovanos prie Įžangos Bilieto; 
1-ma $5; 2-ra $3; 3-čia $2

Rugpjūčio 22 August
BUS OLYMPIA PARK

Shrewsbury, Mass. (šalia Worcesterio)
Bus Ristynių ir Muzikalė Programa 

STANLEY ORCHYK RISIS SU HENRY LAFLEUR
Taipgi bus ir kitokių sportiškų žaislų

Kadangi šis yra Apskričio piknikas, tad visų ALDLD 
Apskričio kuopų nariai privalo dalyvaut šiame pikni
ke, nes jis yra Bostono apylinkės piknikas. Skaitlingai 
susirinkite pasilinksmint ir tuomi pat kartu paremt sa
vo organizaciją.

BUS GERA MUZIKA

buvo karo išvarginta irt liucijos sudaužytų sužvėrė- 
buvo prieš intervenciją, o jūsių bajorų, pirklių, buo- 
mūsų šalies darbininkai ir žiu, popų atžalų.
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Apie Kapitalistinį Apsupimą ir 
Trockistinius Rezervus

Draugas Stalinas pasku
tiniam Visasąjunginės ko
munistų (bolševikų) parti
jos Centro komiteto plenu
me (įvykusiam 1937 m. va
sario-kovo mėn.), perspėjo 
mūsų (VKP(b)) partiją 
nuo nerūpestingo atsinesi- 
mo prie mūsų (SSRS) ša
lies kapitalistinio apsupimo. 
Jis ypač atkakliai šaukė 
mus visus neužmiršti to, 
kad socializmas kol kas lai
mėjo tik vienoj šeštojoj že
mės rutulio dalyj, kad liku
siose penktose šeštosiose 
viešpatauja k a p i t a listinė 
tvarka, viešpatauja buržu
azija, kuri arba nori panai
kinti socializmą ir atstatyti 
kapitalizmą Sovietų Sąjun
goj, arba bent prilaikyti pas 
mus socialistinės tvarkos 
vystymąsi.

Kapitalistinio pašau lio 
kova prieš socialistinį pa
saulį nesustojo ir nesustos, 
kolei gyvuoja arbi sistemos. 
Istorija mus moko, kad nei 
viena klasė savu noru nenu
eidavo. Nei viena socialiniai 
-politinė santvarka neužleis- 
davo savo vietos kitai be to, i 
kad senos santvarkos gynė
jai nevestų aršiausios ko
vos prieš gimstančią nau
jąją santvarką. Tuo labiau 
tas teisinga socializmo at
žvilgiu, kuris iš pagrindų 
keičia visus ekonominius ir 
socialiniai politinius žmonių 
santikius. E k s p 1 oatatorių lenkų šlėchtą užpulti” ant 
klasės kovoja prieš sočia- Sovietų šalies 1920 metais?

niais metodais, 
damos . tam tikslui savo' padidino imperialistinio, pi-

savo bažnyčią; jos pavarto- jos pagimdytą ūkišką su-
• j • n i • • . • • "i • •

D. Manuilskis.
iniciatoriam laimėjimo ne-
atnešė, bet užvilkino pilie- timų grandinę? 
tinį karą, padidino mūsų 
liaudies masių skausmus ir 
pasunkino greitesnį mūsų

Ar gali mūsų šalis 
miršti ir kitą kapitalistinio 

socialistinės statybos išsi- | pasaulio paslėptos kovos 
plėtimą? Ar galim mes už- formą prieš mus — žaloji- 
miršti, kaip šitos valstybės mą? Niekšingi užsienio ka- 
duodavo ginklus *kontr-re- pitalo agentai užtvindydavo 
voliuciniams generolams — šachtas, ruošdavo avarijas, 
Denikinui, Kolčakui, Vran-1 gadindavo elektros stotis, 
geliui, kaip jos siuntė į mū- gadindavo brangiai kainuo- 
sų šalį ekspedicinius kor- jančias užsienines mašinas, 
pusus, kaip užimdavo so-1 ruošdavo sprogimus su žmo- 
vietų žemės dalis? Ar ga-.nių aukomis, sustatydavo 
lim mes užmiršti, kaip To
limuose Rytuose šeiminin
kavo Japonų interventai, 
Ukrainoj — Vokiečių inter
ventai, kaip puolė svetim
šalių kariuomenės ir iš 
šiaurės ir pietų, ir prie 
Volgos ir Sibire? Ir jeigu 
šita intervencija pravirto 
tai pravirto todėl, kad ka
reiviai, kuriuos kapitalisti
nės valstybės siuntė, neno
rėjo kariauti prieš mūsų ša
lies darbininkus ir valstie
čius, tų valstybių liaudis

valstiečiai parodydavo did
vyriškumo stebuklus kovoje 
prieš svetimšalius užgrobė
jus.

Ar galim mes taip pat 
užmiršti apie tą karą, kurį 
organizavo buržuazinės vy
riausybės, pastų mėjusios

S tautos ėmė virsti į vienin
gą socialistinės visuomenės 
statytojų šeimyną, augo so
cialistinė masių sąmonė, 
stiprėjo mūsų šalies apsigy
nimo pajėgumas. Pasitikėji
mas savo jėgomis plėtėsi 
kartu su dideliu augimu So
vietų žmonių meilės savąjai 
tėvynei. Plėtėsi meilė visų
darbo žmonių tėvynei tarp > 
viso pasaulio išnaudojamų-1 
jų ir prispaustųjų. Tačiau' 
iš čia pas Sovietų žmones 
augo nuotaika, kad su visais 
sunkumais jau baigta, kad 
visi povandeniniai rifai ir 
seklumos praeitos, kad visi 
pavojai pasiliko užpakalyje, 
kad visi kapitalistinio apsu
pimo grąsinimai — tuščias 
dalykas.

Negalima taip pat išleisti 
iš dėmesio to, kad visi mū
sų stambiausieji pasiseki
mai sutapo su pasaulinio 
ekonominio krizio vystymu
si, krizio, kuris iki pamatų 
sukrėtė kapitalistinį pasau
lį, kad, tuo metu, kai mūsų

arba iš anksto žinomai ne
realius, perdidelius, arba iš 
anksto žinomai sumažintus 
planus, ir visa tai tuo metu, 
kada darbo žmonės, pagauti 
socialistinės statybos pafo- 
so, darė stebuklus, sumuš- W w musųdarni pasaulinius gamybos! klpitabsUnės
rekordus. Ar neaišku, kad fį? p A_„ / Liqoq 
mūsų pasisekimai socialist!-1 sa 7s .?i°^929 
nės statybos fronte būtų1 pat^932vm^tų’
dar didesni, jeigu ne šis ka-iC1° zemiaus ekonominio

• J 1 • J • • Til* 1 I

Mes neturėjom teises 
miršti apie kapitalistinį 
supimą tuo labiau, kad 
paskutinius metus kapita-1 
listinėse šalyse augo fašis
tinis judėjimas. Jeigu pir
moji fašizmo banga praėjo 
po pasaulinio imperialisti
nio karo pabaigos it prive
dė prie fašizmo laimėjimo

lizmą ne tik propagandist!- Mūsų priešams laimėjimo j Italijoj, tai antroji banga
, mobilizuo- nedavė ir šitas karas, bet surista su vokiečių fašizmo

damos tam tikslui savo padidino imperialistinio, pi- atėjimu prie valdžios 1933
mokslininkus, savo spaudą, ■ lietinio karų ir intervene!- metais. Paskui rasistus Vo-

................... - — kietiioi atėjo prie valdžios
ja smurtą, smaugia darbi- irutę, pailgino karinio ko- HeĮmyero yP° rasistai Au-
ninku judėjimą, daužo jo 
organizacijas, veikia papir
kimo ir teroro pagelba, ti- 
kėdamosios tuo būdu sulai
kyti savo šalių darbo ma
ses nuo kovos už socializ
mą.

Tuo pat metu kapita
listinės valstybės pasiutu
siai ginkluojasi sausumoje, 
jūroje ir ore ne tik kovai 
viena su kita, kad įgyven
dinti savo imperialistinius 
siekimus, bet ir kovai dėl 
nuvertimo joms nekenčia
mos socialistinės santvarkos 
Sovietų Sąjungoj ir dėl So
vietų šalies tautų pavergi
mo. Tačiau kaip vienos tų 
valstybių, kurios išlošė pa
saulinį 1914-1918 metų ka
rą, kuriose dar išsilaikė 
buržuaziniai- parlamentari
nė tvarka, kurios bijo savo 
neramių fašistinių kaimy
nų, rodo tam tikrą pasiruo
šimą taikiai bendradar
biauti su Sovietų šalimi, ki
tos valstybės — fašistinio 
tipo—apimtos a g r esyvaus 
veržimosi, ne visuomet, vie
nok, atsakančio jų galimu
mams agresijos įvykdime. 
Ir jeigu fašistinės valsty
bės šiandien neveda atviro 
karo prieš socializmo šalį, 
tai visai ne todėl, kad jos 
susitaikė su socializmo lai
mėjimu vienoj šeštojoj že
mės dalyj, o todėl, kad to
kiam karui jos nepasiruošu
sios, kad laukinis fašistinių 
valstybių agresingumas iš
šaukia nerimą kaimyninėse 
kapitalistinėse šalyse, o 
svarbiausia todėl, kad padi
dėjo Sovietų Sąjungos sau
gumas, kad jos bijosi savo 
pačių tautų.

Buvusi Intervencija
Praeityje k a p i t alistinis 

pasaulis jau mėgino pačiu
pinėti mūsų (SSRS) šalį 
durtuvu. Ar galim mes už
miršti apie kapitalistinių 
valstybių ginkluotą inter
venciją pilietinio karo me
tu, intervenciją, kuri jos

munizmo periodą ir sudarė 
eilę papildomų sunkumų 
pereinant prie mūsų socia
listinės statybos atstatomo
jo periodo.

Intervencijos ir sovietų- 
lenkų karo pabaiga pakeitė 
SSRS tarptautinę padėtį, 
bet ar tai reiškė, kad kapi
talistinis pasaulis paliko 
Sovietų Sąjungą ramybėj? 
Buržuazinės vyria usybės 
buvo priverstos laikinai at
sisakyti nuo SSRS sunaiki
nimo planų tiesioginės karo 
agresijos keliu, bet jos tęsė 
savo darbą kitomis priemo
nėmis. Kapitalistinės vals
tybės viena paskui kitą pri
pažindavo SSRS, bet tai 
nekliudė joms per visus 
tuos metus pinti sudėtingą 
diplomatinių intrigų tink
lą, kurios buvo nukreiptos, 
kad izoliuoti Sovietų Sąjun
gą ir sudaryti jai kuo dau
giausia naujų išorinių ir vi
dujinių sunkumų. Diploma
tines žabangas sekė slaptos 
klastos. Atviras karas pasi
keitė paslėptu karu.

Kapitalistinės v ad stybės 
permesdavo ant Sovietų te
ritorijos ginkluotas gaujas, 
kurios užpuldavo ant vie
tos ispolkomų, užmušinėda- 
vo partinius ir sovietinius 
darbininkus, i š sprogdinda
vo geležinkelius, perpjauda
vo telegrafo ir telefono lai
dus, padeginėdavo karo 
sandėlius, nuniokodavo sov- 
chozus, naikindavo liaudies 
turtą, plėšdavo gyventojus. 
Anglų pulkininkų kurstomi 
basmačiai Vidurinėj Azijoj, 
lenkų žvalgybos išpenėti 
petliurininkai Ukrainoj, Ja
ponijos štabų siunčiami 
chunchuzai iš Mandžurijos, 
baltieji karelai iš Suomijos 
nesustojo “taikos” sąlygose 
daryti taip, tarsi mūsų ša
lis būtų karo stovyje su pa- 
siuntusiomis tas gaujas ka
pitalistinėmis v a Istybėmis. 
Ar galim mes užmiršti šitą 
Sovietų šalies kapitalistinio

Praleidus Vakacijas 
Chicagoj

krizio taško, kapitalizmo 
reikalai ėjo vis blogyn ir 
blogyn. Bet dargi tada, 
kai patį žemiausią taš
ką kapitalistinis pasaulis 
jau perėjo, sunkios sociali
niai politinės krizio pasek
mės pilnu mastu tik išsivys
tė. O iš čia atsirasdavo 
nuotaikos, kad kapitalizmas 
jau visiškai parvirto, kad 
jis jau negyvas šuo, kad 
perpjauti visuomeninių san- 
tikių kapitalistinę plėkšnelę 
ne taip jau sunkus dalykas.

(Daugiau bus)

tiko.
kad partija gyvuoja jau 
18-tus metus, kad daugelis 
draugų ir draugių visą lai
ką buvo jos nariais, veikė
jais ir jais yra. Reikia at
minti, kad darbininkų kla
sės reikalai reikalauja vei
kimo, bet tik tiek, kiek as
muo (narys) gali jo duoti. 
Reikia atminti, kad mes 
patys esame partija, kad 
patys tvarkome, suderina
me savo veikimą, taip, kaip 
galima geriausiai veikti. Ir 

mi ne vien nauji- žmonės, 
bet ir tie, kurie buvo parti
joj, kurie iš jos eilių pasi
traukė.

Vajus už naujus narius 
prasidės su 1 d. rugsėjo ir 
baigsis su 7 d. lapkričio, tai 
yra, 20-ties metų sukaktu
vėmis Rusijos Proletarinės 
Revoliucijos.

Vajaus metu bus daugiau 
rašoma spaudoje, laikomi 
atviri Komunistų Partijos 
kuopų susirinkimai, kur 
bus kviečiami jos pritarė
jai, laiko Inos prakalbos ir 
prelekcijos.
• . Vajaus pabaigoje, bus su
šauktas vajininkų kongre
sas, kuris turės apvainikuo
ti dviejų mėnesių darbą. 
Ruoškimės prie vajaus, ku
ris jau arti. Padarykime jį 
sėkmingu! S u t v i rtinkime 
savo eiles!

i strijoj, 1934 m. vasario 6 d. 
išėjo į gatvę fašistinis ju
dėjimas Franci jo j, išaugo 
fašistinis Heinleino judėji
mas Čechoslovakijoj, De- 
grelio judėjimas Belgijoj, 
Mosli — Anglijoj, ėmė siau
sti “geležinė gvardija” Ru
munijoj, ėmė judėti fašistai 
Skandinavijos šalyse.

O ką reiškė fašizmo— 
šito pačio žiauriausio ir pa
saulinio darbininkų judėji
mo ir Sovietų šalies priešo 
augimas? Jis reiškė, 
prieštaravimai tarp kapita
lizmo pasaulio ir socializmo 
pasaulio labai paaštrėja, 
kad tarp viešpataujančių 
klasių gauna viršų patys 
aršiausieji reakcionieriai — 
karo prieš SSRS šalininkai, 
kad iniciatyva agresijoj 
prieš Sovietų šalį pereina į 
fašistinių valstybių rankas, 
kad kapitalistinio pasaulio 
užpuolimo pavojus ant SS 
RS didėja. Tai reiškė, kad 
augančio fašistinio judėji
mo akyvaizdoj mes visų 
mažiausia turėjom, pagrin
do pasiduoti nusiraminimui, 
mes visų daugiausia turė
jom parodyti įtempto bud
rumo kapitalistinio apsupi
mo atžvilgiu.
Kodėl Užmirštas Kapitalis

tinis Apsupimas?
Kaip gi atsitiko, 1 • kad 

kaip tik paskutiniu metu 
mes ėmėm užmiršti apie ka
pitalistinį apsupimą?

To priežastis yra tame, 
kad didelių mūsų socialisti
nės statybos pasisekimų įta
koj mes ėmėm perdaug"ma-*jų ir nunešė nuo jų čevery- 
žinti kapitalistinio apsupi- kus. Skaudžiai užgavo ko
mo jėgas ir nedakairiavom i jas, todėl Snider dabar il- 
jo galimumų mums teršti ir j.......................................
žaloti.

Greitais tempais augo so
cialistinė pramonė, šalis vil
kosi į geležį ir granitą, 
stiprėjo kolchozai, gyventi 
pasidarė geriau, gyventi pa
sidarė linksmiau, ėmė nykti 
ribos tarp pramonės darbi- Nuvežtas 
ninko ir kolchozninko, SSR I ištyrimui.

kad ^0(^e i partiją bus kviečia-

Nuo 31 d. liepos turėjau va- ( 
kacijas Chicagoj ir nė nepaju
tau kaip prabėgo 6 dienos, ir 
jau reik grįžti atgal. Buvo la
bai smagus pasimatymas su 
............. “ brolio dukterimis ' 

I Vlade ii^ Julija, kurios mane 
■ labai maloniai priėmė ir vaiši
no visą savaitę. Aš per tą lai
ką aplankiau daug parapijonų 
ir draugų, ir “Vilnies” įstaigą. 
Daug pardaviau tikietų Phila- 
delphijos pikniko. Gavau 6 
naujus “Laisvės” skaitytojus. 
Aš kur einu, tai uždyką laiko 
nepraleidžiu, visuomet turiu 
mintyj darbininkišką judėji
mą ir dienraštį “Laisvę.” Ma
ne trupučiuką barė vilniečiai, 
kąd aš jų kostumerius paė
miau, užrašydamas “Laisvę”, 
o ne “Vilnį”. Pasivėlavot, vil
niečiai !

Labai ačiū drg. L. Prusei- 
kai už pagelbėjimą gauti pre
numeratų. Nors diena buvo 
šilta, bet gavom 2 naujus 
“Laisvei” skaitytojus ir daug 
tikietų pardaviau “Laisvės” 
pikniko.

Kaip buvo rašyta “Naujo
joj Gadynėj,” kad drg. L. Pru- 
seika yra išsiųstas į “pasele- 
niją” ir tenai vargstąs, tai 
kaip aš mačiau, d. L. Prusei- 
ka gyvuoja labai gerai. Gra
žiai apsirengęs su baltoms ke
linėm ir mėlynu kautu,—atro
do į tikrą inteligentą. Taipgi 
d. Pruseika turi plačią pažintį 
su profesionalais—daktarais, 
advokatais ir kt., kuriems yra 
užrašęs “Vilnį”. Nuo keletos 
pažįstamų esu girdėjęs kal
bant, jog draugas Pruseika 
yra mandagus, moka su žmo
nėmis pasikalbėti ir tokiu bū- I 
du gauna nemažai “Vilniai” 
skaitytojų.

Kaip aš p a t y r i au, tai 
“Vilnies” redakcija labai ma-1 
žai turi gerų agentų. O Chica
goj yra geros medžiagos.

Chicagoje smagiai laiką 
praleidau, net nė nepajutau, 
kaip prabėgo 6 dienos.

Labai ačiū tiems draugams, 
kurie užsirašė dienraštį “Lais
vę.”

Brangus drauge L. Prusei
ka! Malonėk priduoti nuo ma
nęs pasveikinimus Dr. M. T. 
Strikoliui, Dr. C. Z. Veželiui, 
drg. Salaveičikams ir Dei- 
kams. Kad ne drg. L. Prusei
ka, tai daug mažiau bučiau 
gavęs naujų skaitytojų ir ma
žiau būčiau pardavęs tikietų 
“Laisvės” pikniko Philadel- 
phijoj. Taipgi ačiū visiems | 
draugams, kurie darbuojasi - 
“Vilnies” spaustuvėj, nes visi 
pirko pikniko tikietų.

Mudu su draugu L. Prusei
ka, eidami pro šalį, užėjom 
pas. drg. P. Sakalauskus, ku
rie laiko drapanų taisymo ša
pą po num. 3212 So. Halsted 
St. Aš paprašiau,* kad užsira
šytų “Laisvę”, tai tuojau užsi
rašė, nusipirko porą pikniko 
tikietų ir dar pavaišino. Chi
cagoj yra labai gerų draugų, 
— pirma pavaišina, o paskui 
“Laisvę” užsirašo.

Sveikinu draugus Adomai- 
* čius, kurie turi gražų namą ir 

laiko valgyklą 3738-40 So. 
Halsted St. Drg. V. Zokaitis 
užlaiko- visokios rūšies gėrimų 
po num. 2119 So. Halsted St. 
Drg. Radisevičiai labai man
dagūs žmonės ir užlaiko viso
kios rūšies gėrimų po num.

■
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D. M. š.
PERKŪNAS NUAVĖ 
ŽMOGUI ČEVERYKUS 
New Lexington, Ohio. — 

Trenkė perkūnas į vandens 
balą, prie Ed. Snider’io ko-

sisi lovoj. Daugiau jokios 
žalos perkūnas jam nepada
rė.

Nužiūrimas narkotikų šmu
gelyje Louis Paxton, kuris tuo 
tarpu ,buvo arešto namuose, 
rastas besirengiąs 
suplėšytais 
Nuvežtas j

pasikart 
savo marškiniais.
Bellevue Ligoninę i syk

Dabar ačiuoju tiems drau
gams ir giminėms, kurie mane 
palydėjo ant stoties, — bro
liams ir brolio dukterims, Vla- 
dislavai, Julijanai, taipgi A. 
Kazlauskui, Ant. J. Giacobe, 
K. Matuliokui, T. Dambraus
kui, L. Savickienei, A. Drobie- 
nei, K. Vesotai ir J. Barzdai. 
Prašau chicagiečius atvažiuo
ti į “Laisvės” pikniką Phila- 
delphijoj, kuris įvyks 5 dieną 
rugsėjo; aš manau, kad iš 
Chicagos kas nors laimės do
vaną, nes palikau 40 tikietų.

Likit sveiki visi, su kuriais 
aš mačiausi.

Yra ne blogas daiktas gauti 
11 naujų skaitytojų ir jeigu 
mes visi pasidarbuotume, 
mūsų dienraštis “Laisvė”

geriau gyvuotų.
A. Stripeika.

Jersey City ir Bayonne, N. J

Didysis Piknikas

KELRODIS: Iš Newarko imkite kelią 27 iki Linden, N. J. Wood 
Ave., ir Wood Ave važiuokite iki Walnut Ave. Cranford, ir ten 
klauskit Walnut Grove.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskag) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

A

%

n dAf. £

VARPO KEPTUVE

tai 
du

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P ar e m Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, s»čdi ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake/" 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,*.4' 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.'

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.' • 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainai.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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IŠ LAIKRAŠČIŲ
Ragina Steigti Prietaringų 

Palaikų Muziejų

Dr. J. šliupas rašo “Lais
vojoj Mintyj”:

1918 m. man teko aplankyti 
Sigtūnos mieste, Švedijoje va
dinamąją bažnytinį muziejų, ir 
prisipažįstu, kad radau tokią 
įmonę esant naudingą prietarų 
išblaškymui. Daiktai ten suran
kioti nuo XIV amžiaus — pa
veikslai, statulos, sakyklos, al
toriai ir tt.—šių dienų žiūrėto
jui daro keistą įspūdį. Tą idė
ją, bažnytinio muziejaus idėją, 
aš neslėpiau Lietuvoje, ir spau
doje esmi vieną ar kitą kartą 
užsiminęs. Rodos, kaip kur 
“dūšių ganytojai” jau rankioja 
tokius palaikus; tik žinoma, 
nuo jų nėra lauktina, kad visas 
keistenybes norėtų “avelėms” 
rodyti; o tokių keistenybių Lie
tuvoje yra nemaža, ir jas krū
von surankiojus, net davatkos 
išsigąs pamačiusios, kaip “pa
goniški” yra jų tikėjimai.
. Mums rankioti altorėlius, 
cimborijas ir šv. indus etc. ne
pakeliui; tegul tai surenka 
“dvasių žyniai”. Todėl reikia 
apgailestauti aną Žagarėje ko
kių tai neišmanėlių įvykintą pa
laimintos Barboros sudarkymą 
ir išbarstymą. Juk tai akyplėš- 
rus niektikėjimų paminklas! 
—Kitas įdomus paminklas ran- 

dasi Kretingoje: ten kliošto- 
riaus skiepe, užmūrytame kam
barėlyje, yra sėdinčių ir gulin
čių kelių žmonių griaučiai, ku
rie regimai tapo ten gyvi palai
doti ir badu numarinti. Kada 
mūras tapo praplėštas, teko ir 
man toji pasibaisėtinoji regyk
la matyti. Vienuoliai mėgino 
aiškindami kaičią mesti ant 
švedų, tačiau man aišku buvo 
ir yra, kad tai vienuolyno pa
slaptis: ten gyvi numarinti ar 
neklusnūs broliukai ar šiaip he- 
retikai, kurie buvo Bažnyčiai 
pavojingi... Reikėtų, kad val
džios komisija vietoje tą reika
lą ištirtų ir vienuolyno slaptus 
dokumentus peržiūrėtų. — Dar 
yra viena liekana, tai Jonas 
Stripei.ka gulintis Ličkūnų kop
lyčioje Žemalės parapijoje, ku
riam vokiečiai, karo metu, šoną 
išdegino. Tokias ir joms panė- 
šias liekanas, man rodosi, pri
valėtų valdžia nufotografuoti ir 
tinkamai aprašyti.

Bet ir be tokių paminklų ra
sime daug ir mums prieinamų, 
kurius vertėtų rankioti. Tai ga
lėtų L. E. K. Dr-jos skyrių na
riai padaryti. Juk nėra namų, 
nepasipuošusių baisia tįsiais 
šventųjų paveikslais, vaizduo
jančiais pragaro prašmatnybes. 
Kunigai šiandien jau liepia 
juos naikinti, tai greit ir jie 
bus išnykę. Reikia geležis kalti, tt.—Pravartu gauti ypatingus lių.

kol karšta. Vos pro duris įėję 
į vidų, tuojau randame lakun- 
ką (bene rusų lochan?) su 
šventintu vandeniu. Iš lauko 
pusės dažnai aptinkame prikal
tą medinį kryžių. Tokių kryže
lių dirbimu vertėsi Kalvarijos 
davatkos, šventino juos per at
laidus kunigai, o žmonės sags
tė juos prie visų trobesių, ir net 
patvoriais, kad ledai neišmuštų 
javų.

Reikėtų rinkti taipgi vadina
mus rūpintojėlius, smuikelius ir 
šiaip visokią medžiagą iš be
griūvančių .koplytėlių, kaip 
štai: bernelių figūras, rodomas 

žmonėms per Kalėdas, ar figū
ras kareivių, sergstinčių išga
nytojo karstą per Velykas.

Įdomūs yra “bilietai į rojų”, 
lioterijos dūšioms iš skaistiklos 
vaduoti, ryjamieji Panelės šv. 
paveikslėliai (iš Franci jos at
gabenami), šv. Barboros žie
dai, pištalietai smertnam grie- 
kui nušauti, visokiariopi agno- 
sėliai, spausdintos bei rašytinės 
maldelės, abrozdėliai, ginantie
ji nuo pavietrės, namų palaimi
nimai, nota linguae (metelin- 
ga), “devocijonalijos” (rašan
čiai, kryželiai, škaplėriai), juos
telės, ašutinės, dirželiai su 
grandinėliais, šiaudinė ar gele
žinė kepurė griešninkams baž
nyčioje užmaunama, kančiukai 
plakimui vengiančių eiti bažny
čion ar išpažintin, visokios iš 
užsienio atvežtos relikvijos, ir 

davatkų aprėdalus, mirusiems į 
karstą įdedamus mineklius ir 
tt., kantiškas, senas maldų kny
gas, etc.

Pas davatkas ir šiaip die
vobaimingus žmones susiras ir 
daugiau tokių įdomybių, pavyz
džiui šv. Agotos duona gaisrui 
gesinti, Šv. Blažiejaus žvakės, 
visokie smilkalai įšventinti ir 
tt. Tokias niektikėjimo brange
nybes aptikus, reikėtų tinkamai 
aprašyti, kaip ir kam jos var
tojamos buvo, ir kokioj Lietu
vos vietoje. Tokių rinkinių įsi
giję, mes galėtumėme 1939 m., 
kada minėsime 15-metines L. E. 
K. D-jos sukaktuves, suruošti 
nors nedidutę parodėlę, kuri, be 
abejojimo, būtų pamokinanti.

Kunigams renkant stambes
nes liekanas, mes pasitenkinsi
me smulkesnėmis, ir iš to viso 
susidarys įdomus reginys mūsų 
tautos klystkelių, į kurius Baž
nyčia per 550 metų tautos pa
stangas buvo ir tebėra nukrei
pusi.

Tik viską reikia daryti rim
tai, be tikinčiųjų paikystės įžei
dimo ar pajuokimo. Pamatę 
rinkinius, jie patys atsikvošės 
ir susipras neišmintingai begy
veną, ir stengsis daugiau švie
sos įsigyti bei sveiku protu va
dovautis.

Kelią tokiam darbui yra pra
skynęs gen. Nagevičius, kuris 
jau yra surankiojęs nemaža 
įdomių niektikystės paminklė-

Nereikėtų pamiršti nė vietų 
stebuklingų ar su atlaidais: 
pavyz. Liurdas Palangoje, kle
bono ir Tiškevičių įrengtas, o 
latvių kariuomens apardytas, nė 
stebuklingų paveikslų k. a. šv. 
Kazimiero, Aušros vartų ir tt.: 
juk tai vis krikščionybės laik
mečio įdomybės. Ubagynų, “špi
tolių”, klioštorių, ir bažnyčių 
atvaizdai galėtų paįvairinti 
muziejų, prie jų pridėjus ir ki
tas prašmatnybes. Tai vis būtų 
įrodymų mūsų dvasiškojo ir re
ligiškojo gyvenimo pasisiekimų.

Dr. J. Šliūpus.

Minersville, Pa.
ALDLD 9-to Apskričio pik

nikas naujoj vietoj rugpjūčio 
8 d., nepaisant nepatogaus 
oro, galima sakyt, buvo pilnai 
pasekmingas ir pelno davė 
$39.07, ko nebuvo tikėtasi, 
kad tiek atliks.

Apskričio valdyba greitu 
laiku pelną padalins pagal sa
vo nuožiūros..

Nėra tiek svarbu, kad dėl 
blogo oro negalėjo dalyvauti 
daug publikos, tai ne rengėjų 
kaltė, bet didžiausia svarba 
tame, kad tarpe dalyvių drau
giškumas žydėjo; tas duoda 
reikšmės, kad apskritis pagy
vėjo. Prie patarnavimo publi
kai visų kuopų draugai ištiki
mai darbavosi sulig išgalės. 
Minersvilliečiai pikniko su
rengime taip pat savo užduotį 
atliko, nors gerokai ir pavar

go, ypatingai moterys su pri- 
rengimu valgių.

Gaila, kad nepalankus oras 
neleido mūs apskričio visų 
kuopų draugams skaitlingai 
dalyvauti šiame parengime, 
pasimatyti su draugais, links
mai pasikalbėti, ir pasitarti 
apie bendrus reikalus.

Bet visgi buvo ir ta laimė, 
kad mes turėjome svečių ir iš 
tolimų vietų, kaip iš Readingo 
ir net iš New Yorko, iš “Lais
vės” spaustuvės 2 darbininkus 
dd. J. L. Kavaliauskaitę ir P. 
šolomską. Tas viskas sukėlė 
draugiškumo jausmus, kad 
tarp šitų juodų kalnų, mes ne 
visai esame užmiršti!

Programą išpildė Shenan
doah Lyros Choras ir Mainie- 
rių Vyrų Kvartetas, po vado
vyste d. D. Judzentavičienės- 
Zdaniutės. Tai žvaigždelė 
jaunuolių, kuri šviečia juoda- 
rankiams darbininkams, iman- 
tiems anglį iš požeminių ur
vų. . .

D. Pauliukaitienė iš Llewel
lyn paaukavo sūrį, su mieriu 
Ispanijos liaudies sušelpimo. 
Sūrį išpardavė po šmočiuką ir, 
manoma, kad bus galima pa
siųsti nors vieną kulką fašis
tui į kaktą. Ačiū, draugei.

Kaip matome, viskas buvo 
pasekmingai ir draugiškai, ir 
jei būtų buvę nors kam pa
aiškinti apie svarbą Ispanijos 
liaudiečių kovų prieš fašizmą, 
tai, be abejonės, būtų surink
ta dar ir aukų.

Vieną dalyką mūsų simpati- 
kai biznieriai turėtų įsitėmyti 
tai, kad nerengti privatinių 

parengimų, kuomet yra kokios 
nors organizacijos parengi
mas. Visuomeniški parengi
mai yra skirtingi nuo priva- 
tiškų, nes visuomeniškų pa
rengimų nauda eina visuome
nei, o ne atskiram asmeniui. 
Privatiški parengimai jokios 
visuomeniškos naudos neneša, 
o vien tik rengėjui. Mums sim
patingi biznieriai turėtų veng
ti tokių parengimų, jeigu nori 
būti ištikimi darbininkų kla
sei.

Aš nesakau, kad visai biz
nieriai nerengtų parengimų. 
Jie gali pasimylėti su savo rė
mėjais, bet tam yra užtenka
mai sekmadienių ir šiaip ne
dirbamų dienų, kada darbinin
kų organizacijos neturi savo 
parengimų.

Lai būna ši pastaba dėl 
ateities mums simpatizuojan
tiems biznieriams.

J. Ramanauskas.

San Francisco, Calif.
Aukos Ispanijai

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 58 kuopos piknike, 
Oaklande, buvo išleista laimė
jimams staltiesė ir gintariniai 
karoliai. Sukelta $23.50 už 
tuos dalykus. Drg. B. Sutkus 
dar paaukavo $1.50 ir viso pa
sidarė $25.00. Pinigai paau
kauti Ispanijos našlaičių vai
kučių paramai. Pinigai pasiųs
ti per ALDLD centrą.

V. Sutkienė.

Prie Laivo 
Perkant 
Bilietas

Ekskursija Laivu Manhattan
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach Laivu Manhattan 

tlšanksto MQQ 
Perkant I 
Bilietas I
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j Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos į
—i pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke. | W

kmadienj, 22 AugustEkskursija bus
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KELRODIS
Važiuojantiems automobiliais 

iš antros pusės Hudson upės (iŠ 
New Jersey), persikėlus per upę 
ferėm, reikia važiuot Hudson 
paupiu Downtown iki Battery 
Park, iŠ čia važiuokite j Broad
way iki Wall Street, o Wall 
Stryčiu tiesiai prie East River^ 
kur bus laivas. Kurie į New Yor
ko miestą Hudson upę perva
žiuosite Holland Tunneliu, tai iš 
Tunnelio važiuokite į Broadway 
laikydamies po dešinei, davažia- 
vę Wall Street sukitės į jį ir va
žiuokite prie East River.

Važiuojantieji iš Brooklyno, 
pervažiavę Manhattan Bridge, 
Williamsburgh Bridge ar Brook
lyn Bridge, važiuokite į Broad
way ir traukite iki Wall St., ir 
Wall St. važiuokite iki upei— 
E is t River.

KELRODIS
Važiuojantieji Jamaica Line 

eleveiteriu, New Yorko mieste 
išlipkite ant Broad St., iš čia ei
kite Wall Streetu linkui upės. Iš 
Richmond Hill, Canarsie ir 
Woodhaven geriausia važiuoti 
iki Broadway Junction (Eastern 
Parkway) ir iš čia imkite Jamai
ca Line ir išlipkite ant Broad St., 
nes ta linija arčiausia priveža.

Iš tos dalies Ridgewood, kur 
14th St. Line subway patogiau, 
tai nuo Union Sq. re:kia imti 4th 
Ave. Downtown Lokalinį trauki
nį ir išlipti ant Rector St. Ten 
pat bus Wall St., kuriuom eisite 
linkui upės.

Iš Central Brooklyno nuva
žiuokite B.M.T. Line iki Canal 
St., čia persimainykite ant Ja
maica Line traukinio su užrašu 
Broad St. ir išlipkite ant Broad 
St. Iš Flatbush galima važiuoti 
Lexington L:ne traukiniais ir iš
lipkite ant Wall St.

Iš New Yorko laivas išplauks 9-tą valandą ryto. Nuo Rye Beark išplauks 5-tą valandą po piety.
tTT t t ii i iiii r.t-rrt/'-T r i - t i » ■ 1 ‘ ‘*

Ant laivo nebus jokios svetimos publikos, nes rengėjai yra pasisamdę visą laivą, suvisom koncesijom, tad vien lietuviai tvarkys viską.
1



Mirė Jauna LietuvaitėKas Naujo?

Trumpai Kalbant ne-

uz-

Taip protingai, taip nuošir-

r

PHILADELPHIJOJE
įieuiai turėjo įiuuyu, Kau jie 

lyra registruoti balsuotojai. Ir

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J

♦pa ——i

<3S

reikia būti draugiškiems. Ir 
jei kuris, pradėjęs dainuoti, 
meta, — reikia jis pamatyti, 
pasikalbėti, patirti priežastis, 
kodėl jis ar ji choro nelanko.

bininkų judėjimo buvo lyg ir 
pasitraukęs. Dabar mes jį tu
rim vėl savo tarpe. Valio!

ir ki- 
jiems

už jį stos, nes jau

NAZIAI NUKIRTO GAL
VAS DAR TRIMS

amuniciją bei kitokią medžia-
Laivakroviai atsisakytų

bilietėliai smarkiai pla- 
Tik sobostoniečiams 
dar daugiau pasmar- 
Nepamirškit, kad ku-

keliui, bet mes tikri, kad lai
kui bėgant dauguma ir jų su
sipras ir stos į bendrą, gražų 
darbą. Dabar dar jie suklai
dinti. Pum-Pud-Lium.

Rugpjūčio 10 d. čia įvykoti. 
So. Bostono Komunistų Parti-' 
jos skyriaus susirinkimas.

Aptarus einamuosius reika
lus, vienas iš draugų referavo

Jaunimas iš įvairių organi- 
Adelė buvo gimusi ir augusi zacijų, kurios stoja prieš karą, 

So. Bostone. Nuliūdusius pali- turi sudaręs tam tikrą komite-

Drg. Bolys savo praeity daug 
chorų mokinęs—vedęs. Yra va- 

a <■ ™ 1 dovavęs ir mūsų Laisvės Cho-Antras po to—gausit nuo St. PXqkni kur- laika dar_
Minholcnnn Koloivi motoms TrllUl. xaSKUl, KUrį laiKą 1S Cl i
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BOSTONO ŽINIOS
Apie Bendrą Draugijų Pikni
ką, Rugsėjo 6 d. (Per Labcr 

Day), Maynard, Mass.
Tep man panedzie—prisi- 

^ruošimas piknikui eina visais 
garais. Programos komisija 
programą, jau, rodos, sutvar
kė. Tuoj paskelbs spaudoj. 
Įžangos, ir kartu stambių lai
mėjimų 
tinasi. 
reikėtų 
kauti.
ris daugiausia bilietėlių išpla- 
tinsit, tam A. J. Kupstis už
rašys visiem metam Laisvę.1

Smagu, kad “Laisvės” cho
ro vyrų grupę mokina drg. M. 
Bolys. Jis savo drąsa ir ener
gija daugiau veikia į choris
tus, negu buvusios merginos 
moKytojos ir daugiau muzikoj 
nusimanančios už drg. Bolį.

Michelsono Keleivį metams. Ir 
trečias—gausit Liaudies Balsą, 
iš Kanados, kurį užrašys me
tams A. Barčius.

What you say! Pasispardy- 
kit, vyrai!

------0------
Mūsų kaimynas “Keleivis” 

štai ką praneša:
“...gauta pranešimas, kad 

Amerikos Legijono Dariaus 
Postas irgi nutarė oficialiai 
piknike dalyvauti; ir dalyvau
ti ne bet kaip, bet pilnoj Le
gijono uniformoj ii’ su savo 
kapelija, kuri susideda iš 30 
muzikantų. Sako, kad užgro- 
sim, tai aidės visi Maynardo 
kalnai ir girios.

Massachusetts Lietuvių ūki
ninkų Sąjunga taipgi nutarė 
oficialiai į pikniką važiuoti. Ji|n^: . y. . . .
išrinko ir 5 darbininkus pade- senesnieji choristai, 

kant choro vadai,
i pasipučia.

Ratas ratą veja. Taip ir čia: 
tik pradėk apie asmenį kalbė
ti, tai mintis mintį ir tebegim- 
do.

Mūsų Bolys ne tik geras 
chorvedis, jis ir kompozitorius 
sykiu. Vyrų grupė, iš St. Jasi- 
lionio “Bešvintantis Rytas,” 
jau dainuoja “Kalvius” 
tus eilėraščius. Muziką 
pritaikė drg. Bolys.

Taigi, kiekvieno taiką my
linčio piliečio pareiga yra rei
kalauti savo šalies vyriausy
bės, kad ji toms užpuolikėms 
šalims neparduotų nei amuni
cijos, nei karui tinkamos me
džiagos, nei, galų, gale, jokios 
prekės. Tai bus embargo. Ir 
jei tos šalys, kurios nuošir
džiai nori taikos (šiuo tarpu

XT ..... .y tik vienintelė Sovietų Rusija 
Nors mirtis visiems neisven- nuo§irdžiai trokšta taikos), šį 

suvaržymą pilnumoj vykdytų, 
tai užpuolikai greit atšiptų sa
vo dantis ir tuojau būtų su- 
Ikriušinti. Tuo labiau, kaip ko-

draugai. Yra ir daugiau pa
duotų aplikacijų, bet ši kartą 
aplikantai neatsilankė. Tai jau 
turim kelioliką naujų draugų 
partijoje.

J. K. Patrimpas.

1 giama, bet kartu ji ir negai
lestinga. Ypač kuomet ji iš
plėšia iš mūsų tarpo aukštus

i žmones, ar jaunas jėgas.
šį kartą mirtis negailestin- munistai reikalauja, užpultą- 

gai nuskriaudė žinomą So. jai pusei turi būt teikiama vi- 
Bostono laidotuvių direktorių sokeriopa pagelba ir prekyba 
(graborių) Petrą ir Jadvygą turi būt varoma normaliai.

■ AKunevidus, atimdama iš jųj K ]jnk emb
vos 22 metu amžiaus dukrelę, . ;Acle] įbus ekeftingas, pilnai vykdo-

A. a. Adelė jau buvo ište-(m?'s. tada, kuomet darbo 
'kėjusi už lenkų tautybės Pie-mim?f.
piora ir jau nuo pirmo kūdi- Praeitis parode, kad kapitahs- 
Kio ėmė sirguliuoti. Kiek lai-^i gudriai apeina net griež
to, visgi, lyg buvo ir pasvei-eiausius įstatymus.
kus. (Ėmė vaikščioti, bet prieš > Bet kuomet darbininkai vie- 
kokį mėnesį Adelė susirgo ningai stotų už taiką-—jie at- 
bronchial pneumonia, iš ku- sisakytų gaminti užpuolikui 
rios ir nekėlė. <

Nors Adelė buvo jau ištekė-gą.
jusi moteris, bet ligoje visą karo medžiagą krauti į laivus, 
laiką slaugino ir jai mirus Jūrininkai atsisakytų tą me- 
gražiai palaidojo — gerieji džiagą gabenti ir tuomet pel- 

! tėveliai: Petras ir Jadvyga nagaudoms kapitalistams at- 
Akunevičiai. Laidotuvės buvo eitų krachas.
be galo iškilmingos. Jos kai
navę Akunevičiams daugiau, džiai taikos siekia Komunistų 
kaip $1000. Tokių laidotuvių Partija. Todėl kiekvienas są- 
dar So. Bostonas nėra matęs, moningas darbininkas priva- 
Velionę atlankė ir paskutinę lo Kom. Partiją visom išgalėm 
pagarbą atidavė tūkstančiai remti, stoti į tos partijos na- 
įvairių tautų žmonių. Net žy-.rių eiles.
dai ją atlankė. O tai dėl to, I Taikos klausimu pranešimą 
kad pp. Akunevičiai turi la-'padarė dar jaunųjų komunis- 
bai daug draugų visų tautų tų jaunuolis.
tarpe. Jaunimas iš įvairių organi-

Mūsų chore ir jo grupėse 
ateina naujų žmonių ir vėl iš
eina. Tai labai negerai. Kame 
priežastis? Aš matau tik vie- 
- - : drugiškumo stoka. Musų 

taip sa- 
per greit !ko: tėvelius, Petrą ir Jadvy-tą. Tas komitetas jau pernai pa-ti pikniko reikalus tvarkyti. v. . _

. . . . . . , . v ,, i pasipučia. Jei chonstas-te p-ą Akunevičius, tris sesutes, sėkmingai pravedė taikos sa
Tai yra labai gražu is le-1 kartą-kitą neatėjo į praktiką, broli ir vyra Piepiora. - i

gionierių pusės. Ir iki šiol nu, tai ir žinokis. Neapstoja- 
mūsų lietuvių legionierių pos- į me. Rodos, kad choristas, dai- 
tas parodė džentelmanišką ' nuodamas chore, tik sau malo- 
taktiką. I numą daro.

Nors legione priklauso įyai-l Taip manyti ir elgtis — ne- 
• • *1* v • • gerai. Su nauju žmogum ytinrių 

žmones—bet veikia gražiai, 
sutartinai. Dalyvauja katali
kų parengimuose, dalyvauja, 
žodžiu tariant, visur, be skir
tumo.

Ir mūsų spauda, kaip Lais
vė, Keleivis, duoda legionie
riams vietos. Ir ši spauda nei 
žodeliu neprasitarė blogai 
apie legionierius. Tik “Sanda
ra” legionierius apšmeižė ir 
ėmė lyst į jų kišenius ir žiū
rėt, kad neužsimoka nario 
duoklių.

Vyrai ir moterys! Nesnaus- 
kit, bet tuojaus pradėkit rū
pintis Amerikos piliečio popie
rių gavimu. Kam ir atrodė, 
kad tatai nereikalinga, dabar 
supraskit, kad ne Amerikos 
piliečius kasdien ir kasdien 

1 vis labiau varžo. Štai, dirbu
sieji prie WPA, nuo liepos 15------0

Ūkininkų Sąjungai irgi pra- X visi ne pihėčia’iTapo''paleis- 
vartu eiti bendrai. Eiti tuo darbo. Likusieji dirbti pi
keliu, kuris veda į bendrą ge- nečiai turėjo įrodyti, kad jie 
rovę*_ , _ - . . 'yra registruoti balsuotojai. Ir

Mūsų duosnūs farmenai pe- |0 dar neužteko. Dabar parei- 
reitą žiemą gausiai ;----
Bendro Fronto milžinišką pa-1 
rengimą Lietuvių Salėj, So. 
Bostone. “Čikinų” ir kalaku
tų mes dar nepamiršom. Na, 
o dabar, kad ūkininkai gau
siai dalyvaus Maynardo pikni
ke, per Labor Day, rugpjūčio 
6 d. tai mūsų visų miesčionių 
priedermė yra gausiai daly
vauti ir ūkininkų piknike, ku
ris įvyks rugsėjo 12 d. Bridge- 
watery je.

Nepamiršim ūkininkų ir viš
čiukų, kiaušinių, bei sūrių. 
Kam pirkti supuvusį “stufą” 
krautuvėj,, jei mūsų ūkininkai 
pristato šviežia, nesugedusį? 

------ 0------
Rugpjūčio 8 d. East Ded- 

hame, t Keistučio Lparke, buvo 
kažin kokios katalikiškos or
ganizacijos piknikas. Tame 
piknike, kaip ir visuomet, bu
vo ir pažangiųjų žmonių gra
žus būrys, tr Čia, vienas mūs 
draugų, išsiSpięs Maynardo 
pikniko tikietus pasiūlė vie
nam, kitam pažįstamam. Ir 
kas čio tokio? Ar tuomi šis 
draugas gadino biznį pikniko 
rengėjam? . Jokiu būdu ne. 
Bet katalikiško pikniko kažin 
iš kur atsirado komiteto na
rys ir ėmė šitam draugui drau
sti tikietus pardavinėti.

Aišku, tas “kpmitečikas” 
priešingas demokratijai, prie
šingas mūsų tikslams, būtent, 
atsteigimui Lietuvoje demo
kratinės tvarkos.

Bet tokie žmonės nuo gra
žaus tikslo, nuo gero darbo, 
mūs neatbaidys. Mes užsimo
jome ir darbą varysime iki 
laimėjimo, šiandien, su tokios 
rūšies žmonėmis, mums nepa- munistinę organizacija.”

parėmė Galavo iš čiagimių-gimimo cer- 
tifikatų, o iš naturalizuotų pi
liečių — pilietybės popierių.

Girdėt, kad net nekurios 
privatinės dirbtuvės pasiliko 
ir naujai priima tik Amerikos 
piliečius.

Drg. St. Michelsonas su mu
mis vis daugiau artėja, vis 
draugiškesnius ryšius palaiko. 
Štai “Keleivio” num. 32, iš 
rugpjūčio 11 d., drg. Michel
sonas įdėjo drg. J. Siurbos ge
rą straipsnį apie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. Tam 
pačiam “Keleivyj” tilpo geras 
paraginimas darbininkams da- 
iyvauti 8 tautų bendram pik
nike, rugpjūčio 15 d., Nor
wood, Mass.

Tai labai gražus dalykas iš 
drg. Michelsono pusės, šitaip 
elgdamiesi mes visuomet ra
sim bendrą kalbą ir veikimui 
dirvą.

Norėčiau, kad ir “Naujienų” 
Grigaičiui “dievas duotų dva
sią šventą.”

Murza Neglosto.

Berlin.—Naziai Ploetzen- 
se kalėjime nukirto galvas 
dviem pusbroliam Erichui. 
John ir Hermanui'John už 
tai, kad jie būk pardavinėję 
karines Vokietijos slapty
bes svetimom šalim. Tuo 
pačiu atveju nukirsta gal
va Wilhelmui Fieri už tai, 
kad jis “bandęs sukurti ko- nvrrn -ni rrnniin V

Padėk Ispanijos 
Demokratijai

vąitę: Buvo ' rengiamos pas
kaitos, pritaikinti vaidinimai 
ir tt. šįmet taikos savaitė pra
sidėsianti lapkričio (Nov.) 8 
dieną. Jau dabar, esą, už
kviesta 150 jaunimo organi
zacijų taikos savaitėj dalyvau-

Vis tai džiuginanti dalykai! 
Karo priešų — taikos draugų 
—eilės kasdien auga!

Pabaigoj susirinkimo prie 
apie daromą Mass, valstijoj partijos prisirašė du nauji 
investigaciją. šioj valstijoj da
bartiniu metu tam tikra komi
sija tiria komunistų, fašistų ir 
nazių veikimą. Komisija, aiš
ku, susideda iš reakcionierių 
ir jiems fašistinis j u dėjimas ( 
šioj šaly nebaisus. Visos ka-' 
nuolės, kaip matyt, atkreiptos 
prieš komunistus ir kitas pro- 
gresyves organizacijas. Mes tą 
puikiai matome skaitydami 
Hearsto ir kitą gatvinę spau
dą. Jie didžiausius burbulus 
leidžia prieš komunistus. Dau-' 
gumą įvykių, įvykėlių vis pri
meta raudoniesiems.

Taip dalykams stovint, ko
munistams ytin tenka susirū
pinti ir pasirengti atremti vi
sus daromus jiems užmetimus. 

Tam reikalui Kom. Partija 
Mass, valstijoje stropiai renka 
apsigynimui medžiagą. Reika
lingas bus ir advokatas, kuris 
kainuos, mažiausiai $1000.

Todėl jau šiame susirinki
me tapo išdalinti aukų rinki
mui lapai. Draugės ir draugai, 
bei laisvės mylėtojai! Visi 
gausiai aukokit šiam reikalui, 
į kurį tik kreipsis aukų rin
kėjai. žinokite, kad jei reak
cionieriai Komunistų Partiją 
šioj valstijoj padarys požemi
ne (nelegališka), tai to paties 
susilauks visos progresyyės or
ganizacijos. Komunizmas pri
mesti tuomet bus lengva bile 
kam. Taigi visi: komunistai, 
socialistai, sandariečiai ir pa
vieniai pažangieji, stokim ben
drai į%kovą prieš reakciją! Ji 
pavojinga visiems lygiai!

Komunisto Partijos 
Veikla

Toliau svarstyta ir diskusuo- 
ta taikos klausimas.

Komunistų Partija nusista
čius kiek galima ilgiau, arba 
ant visados išlaikyti pasauly 
taiką. Tuo tikslu ji palaiko 
Kplloggo paktą, reikalatįja em
bargo prieš užpuoliką ir tt. 
Pavyzdžiui: Italijos-Ethiopijos 
kare — Italija buvo užpuoli
kas. Ispanijos namų kare — 
užpuolikais laikomi: gen. 
Franko, Vokietijos * Hitleris, 
Italijos Mussolini. Japonų-Chi- 
nų kare japonai yra užpuo

Visi jau žinote, kad Ispani
jos demokratijai nugalėti kru
vinąjį fašizmą padeda viso 
pasaulio geros valios žmonės. 
Padeda jai visokiais būdais: 
kas pinigine auka, kas drabu
žiais ir kitais daiktais, kas 
nors morališkai paremia kovo
jančius už žmogaus teises, bet 
svarbiausia tie, kurie nuvykę 
pačion Ispanijon, atstatę krū
tines priešo kulkomis, su gin
klu rankoje eina ir kovoja fa
šizmą.

Iš tokių herojų, mes Bosto
ne turim tris brolius: Francis, 
Charles ir Edward Flaherty.

Visi jie išvyko į Ispaniją ir 
pusę metų kovėsi už pasaulio 
demokratijos laimėjimą, už 
fašizmo sutriuškinimą.

Broliai Flaherty’s kovose 
tapo sužeisti. Vienam iš jų 
jau reikia lazdos pagelbos, 
kad vaikščioti. Taiįjfi jie su
grįžo į Ameriką ir skelbia pa
sauliui jų akimis matytus fa
šistų žiaurumus.

Dabar, va, ketvirtadieni, 
rugpjūčio (Aug.) 19 d., kaip 
8:30 vai. vakare, Symphony 
Hall, kampas Huntington Ave. 
ir Massachusetts Ave., rengia
ma masinis mitingas su gera 
programa.

šitam mitinge broliai Fla
herty’s papasakos neapsako
mai įdomius savo pergyveni
mus Ispanijos kovose. Išgirs
ti gyvą žodį daug naudingiau, 
negu perskaityti tuo klausimu 
Storą Knygą?'

Apart brolių Flaherty, čia 
kalbės Cerareo de Garavilla— 
Ispanijos konsulas Bostone, 
Phil. Frankfeld, Komunistų

Partijos Mass, valstijos sekre
torius ; Michael Flaherty—in
dustrinių unijų lyderis ir Man
uel Blanc. Programoje, tarp 
kito, bus Ana Maria ir Ceasar 
Tapia—garsūs šokikai.

Įžanga į šį milžinišką, isto
rinį parengimą, labai pigi: tik 
25c. ir 40 centų.

Pelnas, žinoma, eis tiem 
draugams, kurie dar liko ir 
kovoja Abraham Lincoln bri
gadoje.

Taigi 19 rugpjūčio, visi į 
Symphony salę. Būtų nedova
notinas apsileidimas, ten 
būti.

Joseph Cortese, kuris 
mušė žmoną, kam toji nelei
dus valgyt mėsos, pradėjo teis
me verkt ir apalpo, kada pa
sakė, jog jį nesiųs elektros 
kėdėn, bet ligonbutin. Jis sa
kėsi norįs mirt.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LINDEN, N. J.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 19 d., 8 v. 
vak., A. Tenio Svet., Winans Ave. ir 
16th St. yra rengiamas pasilinksmi
nimo vakaras naudai ligonei drg. 
Liudvikai Bartkienei, kuri jau antras 
menuo turi sulaužytą koją, o gyven
ti su dviem vaikais, bedarbiais tai 
yra sunku, įplaukų neturi. Todėl mes 
prašome iš apylinkės ir vietinius da
lyvauti šiame parengime ir paremti 
ligonę Bartkienę. Drg. Bartkienė yra 
narė visų darbininkiškų organizacijų 
ir sveika būdama darbavosi kiek tik 
galėjo. Tikimės, kad ir vėl darbuo
sis, kuomet pasveiks. Kviečia visus 
Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas “Laisves” 

Pikniko Reikalu
Rugpjūčio 19 d. (ketvirtadienį), 

yra šaukiamas masinis susirinkimas 
visų mūsų organizacijų narių. “Lais
vės” skaitytojų, dalininkų ir artimų 
simpatikų. Dėkite visi pastangas, 
kad kuo plačiausia dalyvaut ant šio 
susirinkimo. Turėsime daug reikalų 
susitvarkyt. Bušų tikietus išsidalint; 
padaryti tvarką abelnai. Nei vienas 
mūsų organizacijų .ną^ys .nępąsįlįkį^ 
te namie. llaipsniškaf platinkite įžan
gos tikietukus. Susirinkimas įvyks 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. ly
giai. Ant šio susirinkimo dalyvaus ir 
drg. Bondžinskaitė sugrįžus iš Sovie
tų Sąjungos. — Veik. Kom. Valdyba,

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

PIENINĖ 
PRAMONĖ NEW 

YORKO VALSTIJOJ

Padėjo padvigubint 
jam progą išaugt į 

sveiką vyrą

Per paskutinius kelis dešimt
mečius kūdikių mirimai tapo 
pusiau sumažinti — dveja 
tiek daugiau dabar kūdikių 
saugiai pergyvena tuos pir
muosius pavojinguosius me
tus. štai kur vienas iš did
žiausių medicinos pasieki
mų... pasiekimas, kuriame 
puikesnis, geresnis pienas 
suvaidino svarbią rolę. Tai 
yra vienas iš dramatiškų 
vaisių nuolatinio rūpesčio, 
su kuriuom kiekvienas pie
ninis farmeris New Yorko 
valstijoj prižiūri savo pa
tiekiamą pieną.

O pieno verteiviai, veikda
mi su farmeriais, sutvėrė 
pristatymo sistemą, kuri 
greitai^ atsiunčia ’Ši ‘ Šviėžlį, 
gryną pieną iš tolimų fa>./ 
mų ant jūsų slenksčio... 
sistemą, už kurią nėra ge
resnės visame maisto pasau
lyje, kas liečia pasekmingu- 
mą ir griežtą sveikatingumą.
Jeigu jūs norėtumėte 
naujų, skoningų mais
tui receptų, rašykite 
reikalaudami uždyką 
knygelės “New Sparkle 
for Everyday Meals.** 
Adresuokite: The Bu
reau of Milk Publicity, 
Albany.
THE STATE OF NEW YORK

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

I $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35;

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko varly 25c. 
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rūsy Grupė.

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No« 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailes nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesiveluokite.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kaip Linksminsimos Ant 

Laivo Manhattan
Sekantį sekmadienį, 22 d. 

rugpjūčio (Aug.) plauksime 
laivu Manhattan į Rye Beach. 
Ant laivo grieš gera orkestrą 
šokiams, bus gėrimų ir viso
kių valgių. Jauni šoks, suau
gusieji galės patogiai pasisė
dėti, atsivėdinti tyrame ore. 
Visiem bus krėslų sėdėjimui.

Ant laivo nesimaišys jokios 
svetimos publikos, nes rengė
jai yra pasisamdę visą laivą 
su pilnom koncesijom. Bus ga
lima gražiai padainuoti ir 
liuosai pasikalbėti. Bus daug 
svečių iš tolimesnių kolonijų, 
tai turėsime džiaugsmo pasi
matyti, pasikalbėti ir pasivai
šinti.

Tuojau įsigykite laivo bilie
tą. Iš 
kaina 
kaina 
lietus 
ofise,
rašykite į “Laisvę 
mi rezervuoti bilietus, nelau
kite iki paskutinės dienos, nes 
gali trūkti vietos.

Rengėjai.

anksto perkant bilieto 
$1. Perkant prie laivo, 
$1.25. Vaikam 50c. Bi- 
galima gauti “Laisvės” 
Iš kitų miestų tuojaus 

, prašyda-

Daugiau Apie Balčiūno 
Automobilio Nelaimę

Sugrįžęs, “L.” direktorių 
pirmininkas d. A. Balčiūnas 
plačiau apipasakojo apie sa
vo nelaimę pereitą sekmadie
nį.

Ji įvykus 4 vai. po pietų, 
Windsor’e, apie 12 mylių nuo 
Hartfordo. Kelias buvo šla
pias. Pravažiuojanti kita maši
na paslydo ir būtų smogus 
Balčiūno mašinon. Norėdamas 
išvengt susidūrimo, jis staiga 
pasuko savo mašiną į šalį, ta
čiau ten buvęs nemažas ravas 
pusėtinai mašiną sukrėtė, du
rys atsidarė, ir prie durų dė- 
dėjus žemaitaitienė iškrito ant 
galvos iš mašinos. Jos galva 
pavojingai sužeista. Guli 
Hartfordo ligonbutyje. Gi jos 
mažytei 5 metų dukrytei Nicci 
išmušti 4 dantukai.

Patsai d. Balčiūnas, jo duk
tė Mildred, ir kiti važiavusie
ji išliko sveiki, mašina taipgi. 
Tačiau d. Balčiūnas sugrįžo 
labai susijaudinęs ir susirūpi
nęs dėl žemaitaitienės padė
ties. Rep.

ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos susirinkimas įvyks šį va
karą, 19 rugpjūčio, lygiai 8 
vai. vakaro, “L.” Salėj, 419 
Lorimer St. Kviečiame nares 
ir ne nares. Čion dar bus gali
ma gaut ir ekskursijos tikietų.

Valdyba.

Amerikiečių Delegacija 
Grįžta iš Ispanijos

Penktadienio rytą laivu Be- 
rengaria iš Ispanijos sugrįžta 
Abrahomo Lincolno Draugų 
pasiųsta delegacija, kuri buvo 
nusiųsta nuvežti ir prižiūrėti 
išdalinimą amerikiečių dova
nas—40,000 tonų cigaretų, 
saldainių, literatūros ir kito
kių smulkmenų — amerikie
čiams, Lincolno Brigados na
riams.

Coney Island Lifeguards 
Association padavė majorui 
La Guardijai prašymą, kad 
paliktų bent 40 pajūrio sargy
binių iki galui maudymosi se
zono. Sargybinių viso yra 72, 
bet nuo 11 rugsėjo didžiumą 
paleisdavo, palikdavo tik 20. 
Tiek sargybinių permaža 
plaukiotojų saugumui.

buvoAnthony Bocchetti 
kaltinamas ir prisipažinęs da
lyvavęs apiplėšime krautuvės, 
1082 62nd St, bet apiplėštie
siems nepripažinus jo kalti

ninku, paleistas.

Ryano Ataka Ant CIO 
Jūrininkų Unijos

Joseph P. Ryan, dabar ne
veikiančios Int. Seamen’s Uni
jos viršininkas, paskelbė 
“streiką” prieš penkias laivų 
linijas, kad išmušt ten vei
kiančią CIO Jūrininkų Uniją, 
paleisdamas savo gengsterius 
prieš tų linijų jūrinikus.

Ryano ataka dabar užsukta 
prieš Clyde-Mallory, Savan
nah, Morgan, Eastern, ir 
Ocean Steamship kompanijas, 
kurių laivai plaukioja Atlanti- 
ko kraštu.

Ryanas per ištisus metus 
kovojo prieš progresyvius jū
rininkus, gindamas suktus ĮSU 
viršininkus. Jis panaudojo ga
lingo Laivakrovių Susivieniji
mo (ILA) pajėgą prieš prog
resyvius jūrininkus 1936 me
tų streikuose, bet ir tas negel
bėjo. Po to jūrininkai pasi
traukė iš Int. Seamen’s Unijos 
ir įsisteigė National Maritime 
Uniją, 
senąją 
siuose 
šaukė 
Darbo
diška įstaiga.

KANDIDATAS

Fiorello LaGuardia, New 
Yorko Miesto majoras. 
Amerikos Darbo Partija 
jį nominavo išrinkimui į 
majorus sekamam termi
nui. Jo kandidatūrą re
mia ir liberalai bei pro- 
gresyviškesni rep ubliko- 

nai ir demokratai.

Komunistai Prie Jūsų 
Kambario Durų

šiomis dienomis Komunistų 
Partijos nariai klabina į kiek
vieno gyventojo duris. Jų at
silankymo pas jumis vyriausiu 
tikslu bus gavimas piliečių 
parašų uždėjimui Komunistų 
Partijos ant baloto šiuose mie
sto “councilmanų”, 
legatų Steigiamojon 
jon rinkimuose.

Visi Komunistų
draugai ir pritarėjai, taipgi ir 
neprigulmingai atsinešantieji j 
politiką žmonės, išgirdę bel- 
džiant, prašomi išeit pažiūrėt, 
ir radus komunistus sulyg jū
sų išgale padėt jų darbe arba 
duot savo atsakymą. K.

taipgi de- 
Konvenci-

Partijos

Walker Gavo Riebiai 
Apmokamą Darbą

CIO. Ši unija sumušė 
uniją nesenai įvyku- 
balsavimuose, kuriuos 

ir prižiūrėjo Nacionalė 
Santikių Taryba, val-

Rado Siunčiamą Kūną, 
Suėmė Žudeiką

American Railway Express 
Co. raštinėn, 10th Avenue ir 
33rd St., New Yorke, pristaty
ta nemažas kuparas, pasiunti
mui į Memphis. Kuparą siun
tėjas pats padėjo užkelt ant 
platformos, tačiau greit prasi
šalino, kaip pamatė varvant 
kraują. Tą greit pamatė dar
bininkai ir išlaužę užraktą ra
do dar šiltą vyriškio kūną.

Tuojau perduota detekty
vams ir į 9 valandas susekta, 
kad nužudytasis buvo vagišius 
ir smulkių vaistų pardavinėto
jas, Oliver George Sinecal, o 
užmušėjas — Joseph Ogden, 
restaurano darbininkas, su 
kuriuo Sinecal kartu gyvenęs 
ir kuris mokėdavęs Sinecal’io 
bilas.

Majoras ir Dewey Ves 
Kampaniją Bendrai

Majoras La Guardia ir spe- 
cialis raketų prokuroras Tho
mas E. Dewey, abu remiami 
Amerikos Darbo Partijos, Fu- 
sionistų, liberalų ir progresy
vių žmonių iš visų partijų, sa
koma, tariasi vesti rinkimų 
kampaniją bendrai. La Guar
dia yra nominuotas iš naujo 
išrinkimui į majorus, o Dewey 
— į reguliario Distrikto Pro
kuroro vietą.

Dewey pareiškė, jog jis sa
vo specialio raketų prokuroro 
darbe būdamas 
daug lengviau 
raketus būnant 
darybės centre,
Jis mano, kad sėkmingam 
darbo vedimui būtinai reiktų 
pakeist kai kuriuos dabartinės 
Distrikto Prokuratūros valdi
ninkus.

įsitikino, kad 
kovoti prieš 
pačiame teis- 
ne iš šalies.

Kaltina Laivą Statybos 
Kompanijas

William K. Davis, Valstijos 
Tarpininkavimo Tarybos pir
mininkas, aštriai smerkė Todd 
Shipyards Corp, ir United 
Shipyards, Inc., už nedalyva
vimą Tarybos sušauktoj kon
ferencijoj baigimui streiko, 
kuris jau eina dešimtą savai
tę. Pribuvo tik Industrinės 
Jūrininku ir «Laivų Statėjų 
Unijos, CIO, atstovai.

Tarpininkavimo Taryba 
šaukia kitą konferenciją šian
dien ir pareikalaus, kad kom
panijos dalyvautų. Streikieriai 
šiuo tarpu turėtų dar labiau 
suglaust savo eiles, nes tas ge
riausia gali pakeist kompani
jos nusistatymą.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

ik

Majorą Rems Liberalai 
Republikonai

Iš pasitikimų šaltinių suži
nota, kad lenktynėse į majo
rus tarp Copelando, Mahoney 
ir La Guardijos majorą rems 
liberališki republikonai, 
Newbold Morris, Joseph 
McGoldrick, ir Thomas 
Dewey.

E

Ekskursijos Reikalu
ALDLD 2-ro Apskričio ren- 

Laisvės” 
22

giama ekskursija 
naudai bus sekmadienį, 
rugpjūčio (August).

Biskį yra permaina “parki- 
nimui” automobilių. Anksčiau 
buvo pranešta, kad automobi
lius bus galima “parkint” ant 
South St.,, prieš East River. 
Dabar policijos departmentas 
patvarkė, kad automobilius 
galėsime “parkint” ant Wall 
St., prieš pat prieplauką, Pier 
11, East River, ir policija di
riguos, kaip sustatyt automo
bilius. Pabaiga Wall Streeto 
yra labai plati ir automobilius 
galima “parkint” dviem ei
lėmis viduryj gatvės. “Parki- 
nimas” automobilių nieko ne
kainuos, bet bus sargai, kurie 
saugos automobilius laivui iš
plaukus iki parplauks, tad 
jiems reikės duoti dovanų 
(tip).

Kaip atvažiuot ant Wall St., 
žiūrėkite kelrodžio ekskursi
jos skelbime. Taipgi pasirū
pinkite iš anksto įsigyt įžan
gos bilietą. Išanksto perkant 
bilietą $1.00, prie laivo $1.25. 
Bilietų platintojai, malonėkite

nevė- 
die-

James J. Walker, geriau ži
nomas, kaipo Jimmie Walker, 
buvęs Tammanės majoras, sa
vo globėjos Tammany mašinos 
tapo pastatytas į gerai apmo
kamą miestavą darbą, kuris 
duoda jam $12,000 į metus al
gos ir teisę prie $11,500 meti
nės pensijos visam amžiui, jei 
jis pasirinks pasitraukt iš tar
nybos dėl senatvės.

Walkeris paskirtas Transi- 
to Komisijos pagelbininku pa
tarėju. Tai Tammanės nesenai 
sutverta vieta prieglaudai sa
vo žmonių. Gi pačią komisi
ją majoras LaGuardia yra 
apibūdinęs kaipo “kliudytoją 
miesto susisiekimo progresui.”

Tammany šulai pasiskubino 
jį aprūpinti kaip tik dviem 
savaitėmis prieš išsibaigimui 
laiko, po kurio jis būtų nete
kęs teisių prie pensijos. Wal
ker buvo rezignavęs iš mies- 
tavos tarnybos — New Yorko 
majoro vietos — 1932 metų 
rugsėjo 1 d., tad su rugsėjo 
1-ma būt netekęs teisių prie 
pensijos. Tada jis pabėgo Eu
ropon nuo tyrinėjimo dėl po
litinių suktybių. Tyrinėjimą 
buvo užvedęs Franklin D. 
Roosevelt, kuris tuomet buvo 
New Yorko Valstijos guberna
torių.

Minės Sacco-Vanzetti
Pagerbimui dviejų klasių 

kovoj kritusių kankinių, Sac
co ir Vanzetti, Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas šau
kia mitingą šį sekmadienį, 22 
rugpjūčio, Hotel Tourrain, 
286 Fulton St., Brooklyne.

Mitinge taipgi išrinks dele
gaciją, kuri aplankys Alyvų 
Kalnelio kapinėse gulinčius 
Steve Katovis, Gonzalo Gon-' 
žales ir Alfred Levy, ir uždės 
vainikus ant tų kovotojų kapo.

atsiskaityt su bilietais 
liau, kaip penktadienį, 20 

rugpjūčio (August).na

Kalbės iš Ispanijos 
Per Radio

7:30 vakaro 
kalbės 

iš Ispanijos 
Irvino-

Penktadienį, 
(New Yorko laiku) 
amerikiečiams 
amerikietis daktaras
Busch, kuris vadovauja Mad
rido ambulansų vienetą. Kal
bės iš stoties EAR “short
wave” bangomis, 31.65 metrų.

Amerika Žiūri Ispanijon
Tokioje temoje kalbės Paul 

Crosby, pagarsėjęs veikėjas 
Queens Apskrityje ir narys 
Amerikos Legiono minėtame 
apskrityje. Tai tas pats Cros
by, kurį anais metais Legiono 
viršūnės taip norėjo išmest iš 
Legiono už darbininkiškas pa
žiūras, bet nariai, kaip mūras, 
stovėjo už jo pečių. Crosby 
kalbės vardan šiaurių Ameri
kos Komiteto Ispanijos Demo
kratijai Ginti.

Prakalbos įvyks šį vakarą, 
ketvirtadienį, 19 rugpjūčio, 
8:30 vakaro, 285 Rodney St. 
Kviečia visus. Įžanga veltui. 
Rengia IWO, darbininkų tarp
tautinės pašalpinės draugijos 
kuopa. _ ,

i . t

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą: 
puse galiono $1.25.

Geriausias būdaš atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

“Laisvės” ofise bi kada garima 
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 ekzempliorių 8c

Edward Dryer, automobilis
tą^, kuris prisipažino suvaži
nėjęs merginą, kad atimt iš 
jos $5, galop prisipažino poli
cijai, kad jo tikras vardas yra 
Ed. Sienkiewicz ir kad jis už 
vagystę buvęs pasiųstas patai
sos namuosna 1925 metais.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Tuojaus registruokitės važiuoti bu- 
sais į “Laisves” pikniką, kurį ren
gia Philadelphijos organizacijos nau
dai dienraščio “Laisvės”. Piknikas 
bus nedėlioj, 5 d. rugs.-Sept. Kelio
ne į abi pusi $1.50 asmeniui.

(195-196)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

nuo
OFISO VALANDOS

1-8 dieną ir nuo 7—8 vakare
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

TeJ. SUgg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu* 

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

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L. N. Y

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKE!*)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėin, krikėtynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių įy pavienių
Ii 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.

FRANK DOMlKAieiO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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

EBta-
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais. 
□--------------------------------------------

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: EVergreen 8-1770

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI 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, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. TeL Evergreen 7-8886
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

<

>

s
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

WW MM WWW WWW wwwwwww WWWMWWW ww ww

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

JONAS STOKES
812 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Lim 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




