
' •' AMERIKOS ATSTOVYBE 
PATVIRTINA ISPANŲ 

VALDŽIOS LAIMĖJIMĄ

Giria Socialistų ir Komuni
stų Kontroliuojamą Tvarką

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris Cordell 
Hull liepos 25 d. kalbėjosi 
per telefoną su Amerikos 
atstovybės (ambasados) se
kretorium E. C. Wendelnu, 
Madride, Ispanijoj. Hull 
klausė, kokia dabar Ispani
joj padėtis?

Atstovybės s e k r etorius 
atsakė, kad visi 300 Ameri
kos piliečių Madride yra ap
saugoti, ir pareiškė:

“Valdžia labai gerai, stip
riai laikosi ir žmonių ūpas 
Madride yra geras Mes 
turime maisto ir vandens, ir 
bent dvi savaites mums nie
ko netruks. Socialistai ir 
komunistai k o n t r oliuoja 
valdžią. Mes gauname viso
kios galimos pagelbos iš val
džios.”

(Amerikos fašistiniai He- 
arsto laikraščiai "kelios die
nos atgal skelbė, būk fašis
tai sukilėliai bombomis su
ardė vandens patiekimą Ma
dridu!; o dabar liepos 26 d. 
tie geltonlapiai jau tik spė
lioja, būk fašistai “grasina” 
Madrido vandeniui.)

Hitleris Šį Rudenį
Grobsiąs Klaipėdą

PARYŽIUS.—Hitleris pla- 
nuo.ja šį rudenį užpult ir at
plėšt Klaipėdą nuo Lietu
vos ir atkirst vadinamas 
“vokiškas provincijas nuo 
čechoslovakijos, — kaip ra
šo politikos žinovė Genevie
ve Tabouis laikraštyj “l’Oe 
uvre” liepos 25 d.
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PRIEŠ GINKLŲ PAGELBĄ 
ISPANIJOS VALDŽIAI

PARYŽIUS. — Fašisti- 
niai atstovai Franci jos sei
me kaltina Liaudies Fronto 
valdžią, kad jinai slapta už- 
gyrus Francijoš ginklų siun
timą Ispanijos valdžiai prieš 
sukilėliu^ Fašistai grąsinę 
net visai pasitraukt iš sei
mo, jeigu Francijoš valdžia 
duos ginklų pagelbos Ispa
nijos respublikai.

Pasitraukė iš, tarnybos 
veikiantysis Ispanijos am
basadorius Franci j ai/ Cris
tobal del Castijlo. Jis tvir
tina, kad Francijoš Liaudies 
Fronto vyriausybė tikrai 
vedus derybas su Ispanijos 
valdžios pasiuntiniais delei 
ginklų siuntimo kovai prieš 
fašistų sukilimą Ispanijoj. 
Castillo tam priešingas. 
Taigi pasirodė, kad ir jis fa
šistas.

Bedarbiai Šturmuosią 
Pa. Valstijos Seimą

H ARRISBURG, Pa. — 
Daugiau kaip tūkstantis be
darbių, alkanųjų maršuoto- 
jų iš įvairių Pennsylvanijos 
miestų, užėmė valstijos sei
mo rūmą. Ketina nepasi- 
traukt, iki seimas paskirs 
$100,000,000 b e d a r b iams 
šelpti iki naujų metų. At
vyksta dar šimtai, gal tūks
tančiai alkanųjų maršuoto- 
jų. Rengiasi šį pirmadienį 
šturmuoti vėl susirinkusį 
seimą, jeigu jis nenubalsuos 
reikalaujamos pinigų sumos 
pašalpoms.

Užsispyrus republikonam 
Pennsylvanijos senatoriam, 
betrukdant skyrimą pašal- 
pinių pinigų, kenčia alkį 
600,000 Pennsylvanijos be
darbių.

Demokratas gubernato
rius Earle paskyrė $4,000 
maitint alkanųjų maršuo- 
tojus.

MADRID. — Ispanijos 
respublika gaus bent kelio
lika kariniu lėktuvu iš vie
nos “draugiškos šalies” ko
vai prieš fašistus sukilėlius.

Ta draugiška šalis vei
kiausia bus Francijoš Liau
dies Fronto valdžia.

MOTERŲ KARIŲ BATA
LIONAS PRIEŠ 

FAŠISTUS

Ispanijos Fašistų Melai
MADRID. — Fašistai su

kilėliai prieš Ispanijos res
publiką pereitą penktadienį 
pasigarsino, būk bombomis 
nuskandinę didžiausią val
džios karo laivą “Jaime I” 
ir būk užėmę prieplaukos 
miestą Valencią. Bet vie
nas ir kitas pasigyrimas pa
sirodė tik grynas melas.

Copenhagen.—Amerikos 
t garlaivis “Cliffwood“ nu

skandino Estoniįos laivą 
“Bjornviką”, 1,065 tonų. Vi
sus “Bjornviko” žmones iš
gelbėjo.

MADRIDAS. — Organi
zuojasi moterų—karių bata
lionas kovai prieš fašistus. 
Moterys jau kariavo prieš 
juos Guadarrama kalnuose.

Hitleris Pripažino
Ethiopiją Mussoliniui

ROMA. — Vokietijos am
basadorius C. A. Ulrich lie
pos 25 d. pranešė Italijos 
valdžiai, kad Hitleris užda
ro savo atstovybę Addis Ab- 
aboj, Ethiopijoj, ir palieka 
ten tik generalį- Vokietijos 
konsulatą. Mussolinio val
džia del to labai nudžiugo. 
Nes uždarydamas Vokieti
jos atstovybę j Ethiopijoj, 
Hitleris tuonii pat pripažįs
ta tą kraštą Italijai.

Žalčių Gyliais Nužudęs 
Pačią Nusmerktas Mirt

LOS ANGELES, Calif. — 
Prisiekusiųjų p o sėdininkų 
teismas nesmerkė pakart 
Robertą S. James’ą, kuris 
įkišo savo moteries koją į 
nuodingų žalčių dėžę ir pa
skui ją mirtinai įgiltą pa
skandino. Tai buvo jau šeš
ta jo pati. Yrd nužiūrima, 
kad jis nužudė ir penktą sa
vo moterį.

Liaudies Frontas Ko
vai Prieš Reakciją

Sudėkime $250,000 Fondą Komunistų Partijos Rinkimam!

VISIEM AMERIKOS DARBO ŽMONĖM! VISIEMS 
PAŽANGOS RĖMĖJAM!

Komunistų Partija atsišaukia į Jungtinių Valstijų žmones su
daryt liaudies fondą kovai prieš reakciją. Komunistų Partija 
šaukia darbininkus, unijistus, farmerius, vidurinės klasės žmo
nes sudėt $250,000 komunistinį rinkimų fondą. Kiekvienas šio 
fondo centas bus kulka karui prieš reakciją. Jūsų pinigai duos 
galimybę Komunistų Partijai vesti plačią kovą prieš fašizmą, 
prieš reakciją ir prieš karą kiekvienoj bendruomenėj kiekvienoj 
valstijoj.

Pamatinis šiandien klausimas yra — demokratijos išlaikymas 
ar Hearsto kelias linkui fašizmo?

Idant surųuštumėm Hearstą, Liberty Lygiečius ir jų žmogų 
Landoną, reikia sumobilizuoti milionus žmonių kovai prieš re
akciją, kovai prieš pragyvenimo brangenybę, už didesnes algas, 
kovai už demokratines teises, kovai už žmonių frontą prieš fa
šizmą/r karą—už Farmerių-Darbo Partiją.

Šioj rinkimų kampanijoj Komunistų Partija kreipiasi į visą 
Amerikos liaudį. Jinai priruošė didžiausią rinkiminį vajų visoj 
savo istorijoj. Komunistų Partija nutarė vykdyti tokius dar
bus : '

Keturiolika kalbų per radio tinklus visai šaliai nuo viJeno 
vandenyno iki kito;

šimtai radio kalbų didmiesčiuose ir svarbiausiose valstijose;
Rinkimų reikalui pritaikyti judamieji paveikslai;
Auto sunkvežimiai su garsiakalbiais svarbiausiuose cent

ruose ;
Tūkstančiai kalbėtojų — kiekvienoj valstijoj, kiekviename 

mieste ir tiek daug kalbėtojų kiekvienoj mažesnėj bendruo
menėj, kiek tik galima;

Milionai brošiūrų-knygelių ir tonai lapelių, leidžiamų milio- 
nais egzempliorių.
Tik per tokiu plotu varomą rinkimų kampaniją Komunistų 

Partija tegalės pasiekti kiekvieną Amerikos darbininką, farmerį 
ir vidurinės klasės asmenį ir supažindinti juos su gręsiančiu re
akcijos pavojum. Tik šitokia kampanija įtikins, kaip yra rei
kalinga susivienyti visiems progresyviams žmonėms į Farmerių- 
Darbo Partiją, kad sumuštų linkusius fašizmo pusėn gaivalus 
Liberty Lygoje ir republikonų partijoje.

Wall Strytas ir republikonų partija desėtkais milionų dolerių 
pila pinigus į savo rinkimų vajų. Bilionieriai, mūsų šalies plė
šikai ir grobikai, neapsistos prieš nieką, kad tik padaryt Lan
doną valdžios galva.

Komunistų Partija atsišaukia į žmones, kad padėtų ginkluot 
progreso jėgas.

Subudavot Farmerių-Darbo Partiją, sustiprint Komunistų 
Partiją, sudarančią pirmąsias eiles kovoj prieš reakciją; vest 
kovą už laisvę, kaipo atidarančią kelią į socializmą; padaryt lai
svą, laimingą, gerbūvišką ir pažangią Ameriką,—šiems daly
kams reikia, kad darbo žmonės, farmeriai ir prispaustos vidu
rio klasės aukotų kiek tiktai išgali ir padėtų Komunistų Partijai 
ne tik surinkti $Ž50,000 fondą, bet ir viršyti jįjį.

Pagelbėkite sumušti reakcininkus. Aukokite, kiek tik galite, 
ir prisiųskite tuojaus, šiandien. Kalbinkite savo draugus aukoti. 
Kiekvienas doleris čia yra smūgis pasimojimams Hearsto, kuris 
siekia paversti Ameriką į vieną milžinišką koncentracijos sto
vyklą,

Niekur kitur jūs negalite naudingiau įvesdinti savo pinigų 
ateičiai savo, ateičiai savo šeimynos ir savo vaikų, kaip į šį 
$250,000 liaudies fondą.

Landon, Hearst ir Liberty Lyga paskelbė karą prieš Ameri
kos liaudį. Jūsų aukos padės Komunistų Partijai padaryt griež
tą užpuolimą ant jų pozicijų, idant sumušt juosius.

Ginkluokite pažangos jėgas prieš reakcininkus.
Gaišavimui nelieka laiko. Eina . kova. Siųskite savo auką 

dabar.
Savo doleriais spirkite Hearstui ir Landonui!

WM. Z. FOSTER,
Pirmininkas Amerikos Komunistų Partijos Rinkimų 

Kampanijos Komiteto.
PASTABA: Susidaro lietuvių darbininkų nacionalis komunis

tinių rinkimų komitetas. Jis šiomis dienomis paskelbs savo at
sišaukimą su nurodymais, kaip ir kur siųsti aukas rinkimų kam
panijos fondui. -

MADRID. Fašistų kaOttawa, Canada.— Skait
inio jama, kad šiemetinė 
sausra sunaikino 63,000,000 
bušelių kviečių Kanados 
laukuose.

—————————————------- P-------------------------------------------------------------------------------------------------—
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M mlkE Fašistai Prisipažįsta, kad Jie Liko
fašistiniam sukilimui Supliekti už 60 Mylių nuo Madrido

riuomenėj išsivysto vis de- 
desnė betvarkė ir sumiši
mas.

PARYŽIUS. — “Le Po- 
pulaire,” laikraštis vedamas 
Francijoš ministerio pirmi
ninko socialisto Blum’o, 
tvirtina, kad Italijos dikta
torius Mussolinis pristato 
kariškus lėktuvus Ispanijos 
fašistam prieš respublikos 
valdžia.

Komunistai atstovai Fran- 
cijos seime liepos 25 d. nu
rodinėjo, kaip Hitleris ir 
Mussolinis piniginiai remia 
Ispanijos fašistų sukilimą 
prieš kairiųjų respublikonų 
valdžią. Paaiškėja, kad 
Mussolinis ir Hitleris davė 
21-ną karo lėktuvą Ispani
jos fašistams.

“Le Populaire” rašo, kad 
Italijos ir Vokietijos fašis
tai planuoja sudaryt vieną 
oolitiniai-karinį frontą su 
Ispanijos fašistais (tai yra, 
jeigu pastarieji laimėtų.)

Lakūnas Išmetė į Ma
rias Fašistą Oficierią
MADRID. — Iš ispaniš

kos Morkkos buvo pasiųsta 
lėktuvas su fašistu oficie- 
rium ir vienu lakūnu bom- 
barduot centrus Ispanijos 
respublikos gynėjų. Bet la
kūnas išmetė oficierių į Vi
duržemio jūrą ir, atskridęs 
į Getafe orlaivių stovyklą 
ties Madridu, prisiekė kovot 
už respublikos valdžią.

Kunigai Ispanų Fašistų 
Agitatoriai

MADRID. — Ispanijos 
kunigai išsijuosę kursto 
žmones prieš respublikos 
valdžią, siųsdami juos į fa
šistų kariuomenę. Kai kur 
už tai būna sušaudytas, vie
nas kitas kunigas.

GIBRALTAR, liepos 26.— 
Fašistiniai pabėgėliai iš Is
panijos šūkauja, būk res
publikos gynėjai išvedę 50 
katalikų kunigų į viešą aik
štę Malagoj ir juos visus 
kulkasvaidžiais sykiu su- 
sušaudę. Šauksmais apie 
kunigų šaudymą fašistai 
bando sukelti tikinčiuosius 
žmones prieš respubliką.

Fašistai kelios dienos at
gal buvo pasigyrę, būk or
laivių bombomis nuskandi
nę smarkiausią Ispanijos 
karo laivą “Jaime I,” o tuo 
tarpu šis laivas bombarda
vo ir dabar dar bombar
duoja fašistų tvirtoves Cen
to j, ispaniškos Morokkos 
prieplaukos mieste.

t

RESPUBLIKOS GYNĖJAI
MIESTUS; FAŠISTAI

ARANDA DE DUERO, 
Ispanija. — Patys Ispanijos 
fašistai prisipažįsta, kad 
šeštadienį jie tapo sumušti 
savo žygyje prieš respubli
kos valdžios sostinę Madri
dą,—kaip praneša Associat
ed Press liepos 25 d. iš fašis
tų karių stovyklos. Respub
likos gynėjai ypač skaudžiai 
sumušė fašistus Guadarra
ma tarpkalnėse.

Buvo skelbiama, kad fa
šistų jėgos randasi “jau tik 
26 iki 36 “mylių nuo Mad
rido. Dabar patys ių vadai 
pripažįsta, kad iki Madrido 
jiem abelnai “lieka” dar 60 
mylių.

MADRID. — Respublikos 
valdžia sekmadienį per ra
dio tarptautiniai pareiškė, 
kad respublikos gynėjai aiš
kiai paima viršų po devy
nių dienų kovos su fašistais. 
Pastarieji dar laikosi 28-se 
šalies provincijose bei jų 
dalyse; bet respublikos gy
nėjai pilnai valdo 22 svar-

Liaudies Fronto Pergalė Užtikrinta prieik 
Sukilusius Ispanijos Fašistus

MADRID. — Ispanijos 
Liaudies Frontas laimi šau
nias pergales, ir tomis per
galėmis jis naikina fašizmą 
visoj šaly. Liaudies fronto 
laimėjimas yra užtikrintas. 
—Tokią telegramą nuo Is
panijos Komunistų Partijos 
organo “Mundo Obrero” ga
vo “Laisvė” naktį iš penk
tadienio į šeštadienį. Teleg
rama sekamai paduoda pa
sekmes respublikos gynėjų 
kovos prieš fašistus:

N

Fašistų lizdai laikosi tik 
mažuose centruose. Respu
blikos valdžia galioja Mad
ride, Barcelonoje, Valenci- 
joje. Cordobpje, Cartageno- 
je, Malagoje, Seville j e ir ki
tuose svarbiuose miestuose.

Sindikalistų Visašališka 
Darbo Konfederacija išlei
do atsišaukimą į žmones Sa- 
ragossos, dar tebesančios 
sukilėlių fašistu rankose; 
šaukia visą liaudį besąlygi
niai remti respublikos val
džią.

Largo Caballero, kairusis 
socialistų vadas, ir mūsų 
draugė Dolores Ibarburi, 
garsioji La Pasionaria, išvy
ko į frontą kariaut prieš fa
šistus.

Iki šiol tapo suimti šie su
kilėlių generolai: Goded, 
Varela, Barrera, Fanjul.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite
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VALDO SVARBIAUSIUS 
TURI TIK “LIZDUS” 

biausias provincijas su di
džiausiais ir kariškai dau
giausia nusveriančiais cent
rais. Valdžia kasdien daro 
naujų laimėjimų.

MADRID, liepos 26. — Is
panijos respublikos kariai 
atėmė iš fašistų Albecete, 
47,000 gyventoji/ * miestą 
pietrytinėj šalies' dalyj. Al
bacete yra svarias gelžke- 
lių centras. Respublikos 
gynėjai čia taipgi suėmė 
daug fašistų karių ir užgro
bė didelį daugį jų ginklų ir 
amunicijos.

Burgos miesto apygardoj 
ginkluoti kaimiečiai užpuo
lė fašistų pulką, sumušė 
iuos ir pasiuntė i Madridą 
lavonus 38 ju oficierių ir 
karių, o išlikusius gyvus 
paėmė nelaisvėn.

Guadarrama kalnų mūšyj 
i šiaurę nuo Madrido šešta
dienį tapo nukauta 2,000 fa
šistų karių.

Tarp užmuštų fašistinio su
kilimo vadų yra generolai 
Garcia, San j uro ir Herraiu 
Pastarąjį nužudė jo paties 
prigauti kariai.

Vyriausias fašistų vadas 
generolas Francisco Fran
co jau teiravosi, kaip jis ga
lėtų gaut lėktuvą pabėgt iš 
Ispanijos.

Slaptos radio stotys sklei
džia melagingas “žinias,” 
būk Ispanija jau randasi fa
šistų galioje. Taip fašistai 
vieną kartą buvo paskelbę 
tokį beprotišką išmislą, būk 
sukilėlių generolas Emilo 
Molą jau užvaldęs Madridą!

Visa Ispanijos liaudis 
stojo po ginklu, su Darbi
ninkų Milicija ir daugeliu 
jaunuolių darbininkų prie
kyje. Iš žmonių minių ūmai 
išaugo tikra armija.

Madride įvyko didžiau
sias mūšis ties Montana ka
reivinėmis. Vakar valdžiai 
pasidavė kariai Alcaloj ir 
Guadalajaroj. Tūkstančiai 
fašistų oficierių ir su jais 
ėjusių civilių fašistų guli ne
gyvi arba yra paimti nelai
svėn.

“Mundo Obrero” ir prezi
dento Manuelio Azanos po
litinis organas šiandien bu
vo pirmą sykį išspausdinti 
leidykloje reakcinių katali
kų žurnalo “El Debate.”

V. V ■ ■
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. Francijos Komunistinės Jėgos
Liepos 10 d.-įvyko Francijos Komunis

tų Partijos konferencija. Generalinis 
sekretorius Maurice Thorez pranešė, kad 
šiuo tarpu Kompartija turi 185,600 na
rių, o Komunistinė Jaunimo Sąjungą — 
63,422.

Kompartijos .generalinis organas “Hu- 
manite” turi dieninių skaitytojų 320,000,' 
o sekmadieniais—400,000. Komjaunimo 
organas “Avent-Garde” turi 65,000 skai
tytojus.

Taigi mūsų draugų partija Francijoj 
daro nepaprastus žingsnius pirmyn vi
sais frontais.

Vi/Aas Ėriuko Kaily
Tuo galima pavadinti p. Alf. M. Lan

don, republikonų partijos kandidatą į 
prezidentus. Pereitą ketvirtadienį jis 
sakė oficialę kalbą, pažymėdamas pri
ėmimą kandidatūros. Topeka miestas 
(Kansas valstijoj), kur įvyko tos milio- 
nus dolerių kaštavusios ceremonijos, bu- 
vo užpildytas republikonais, suvažiavu
siais ne tik iš Kansas valstijos, bet iš vi
sos šalies. Viso; sakoma, žmonių skai
čius siekė iki 100,000. Nusamdytas ra
dio tinklas, išnešiojus Landono kalbą per 
visą šalį; užkinkyta buržuazinė spauda, 
kuri taipgi plačiai paskleidė, tai, ką gu
bernatorius Landon sakė.

Ką gi Landon kalbėjo? Jis vyriausiai 
kreipėsi į “vidutinį amerikietį” (average 
American), pažadėdamas jam šalies kon
stitucijoj garantuotą laisvę. Pažadėjo 
jis sugrąžinti gerbūvį, panaikinti bedar
bę,, atsteigti privatišką iniciatyvą, suval
dyti trustus, suteikti teisę darbininkams 
organizuotis į tokią organizaciją, “ko
kią jie trokšta” (aišku, į kompanišką 
uniją). Landon kreipėsi ir į farmerius, 
žadėdamas jiems sugrąžinti tuos laikus, 
kur jų javų kainos padidės, nes svetim- 
šališka kompeticija bus išginta iš šito 
krašto; jis subalansuosiąs šalies budžetą, 
saugosiąs šalies konstituciją ir, žinoma, 
suteiksiąs visas laisves ir gerbūvį visiems 
amerikiečiams, tik tegul jie išrinks jį 
šalies prezidentu.

Tokia kalba yra niekas daugiau, kaip 
demagogija. Mes atsimenam, kaip Hoo- 

* veris 1928 metais žadėjo kiekvienam “vi
dutiniam amerikiečiui” po du automobi
liu jo garadžiui, po vištą jo pietums neš
tis indėlyj, ir 1.1. Bet jis davė vargą, 
bedarbę, skurdą, ir badą. Landono pa
žadai nei kiek negeresni ir tiek turį pasi
tikėjimo.

Landon yra ne tik stambaus kapitalo 
(jis pats yra turčium) reikalų gynėjas, 
kandidatas respublikonų partijos, bet jis 
yra kandidatu ir Liberty Lygos, ir fašis
to Hearsto. žodžiu, Landon, jei jis būtų 

(išrinktas šalies prezidentu, triuškintų 
darbininkų judėjimą, persekiotų pažan
gesnio nusistatymo žmones; naikintų vi- 

1 są, kas pažangu, vykindamas Hearsto 
juodąją programą. Kitais žodžiais, Lan-
—------------------- ----------------

| Soviet? Orlaivyno Galva
1 Alksnis Čechoslovakijoj

y I

Į PRAGA, 'Čekoslovakija.—
Atskrido Sdvietų orlaivyno 
galva generolas T. I. Alks
nis dideliu kariniu lėktuvu, 
atvežusiu 40 asmenų iš Ma
skvos. Čekoslovakijos vy
riausybė - labai draugiškai 
svečius pasitiko, ir jiems 
p&getbti padarė nedidelius, 
bet šaunius karinių lėktuvų 
manevrus. Paskui Alksniui 
buvo aprodyta Čekoslovaki
jos lėktuvų dirbyklos ir

dono išrinkimas reikštų pradžia reakci
jos Jungtinėse Valstijose, reikštų gren
dimą kelio fašizmui.

Kiekvieno pažangesnio asmens, kiek
vieno darbo žmogaus, kiekvieno laisvę 
mylinčio žmogaus pareiga yra šiemet da
ryti viską, kad republikonų partijos - Li
berty Lygos-Hearsto kandidatas Landon 
nelaimėtų šių metų rinkimų.

Reikia neapsigauti jo maloniais žo
džiais ir bereikšmėmis frazėmis. Reikia 
prieš jį ir tą kliką, kuri stovi už jo pečių, 
griežtai kovoti!

Krikščionys Pasmerkė 
Bearstą

Netiesa
“Tėvynė” mano, kad “Laisvė” yra vie

na “didžiausių kaltininkų” del ‘besireiš^ ' 
kiančių mūsų (SLA) Susivienijime frak
cinių vaidų.” Tai didelė netiesa. Jokių 
vaidų SLA “Laisvė” nekėlė, nekelia ir ne
bekels, neš tai ne jos reikalas.

Kad “Laisvė” moraliai paturi pažan
giuosius SLA narius ir veikėjus, kad ji 
stoja prieš fašistinį sparną Susivieniji
me, to ji niekuomet neslėpė ir dabar ne
mato reikalo tą daryti.

“Tėvynė” klysta, manydama, kad, jei 
“pašalinė spauda” kištųsi į LDS reika
lus, tai ir jame panaši situacija susidary
tų, kaip SLA. Argi “Tėvynė” bei kiti jos 
krypties laikraščiai nebandė palaikyti 
opoziciją, kai ji buvo atsiradusi LDS? 
Aišku! Tačiau LDS narių eilėse opozi
cija išnyko, nes jai nėra pagrindo ten 
būti.

“Tėvynė” (pravartu dabar priminti) . 
’savu laiku mūsų Susivienijimą rašė iš 
mažos raidės, svetimženkliuose — visaip 
pašiepdama, nekalbant jau apie tai, kad 
jam “maskvinis” vardas nuolatos buvo 
prikaišiotas. Bet kas iš to išėjo? Nie
kas “Tėvynei” netikėjo, ir tas organiza
cijai nepakenkė: ji augo ir tebeauga.

Jei draugijoj ar organizacijoj bus tvar
ka, jei ji drūčiai stovės savo principuose 
ir tie principai bus susiję su pažangiu 
žmonių judėjimu, atsukti prieš juodąjį 
fašizmą—draugija arba organizacija 
augs, nepaisant jokių “pašalinių laikraš
čių” įtakų.

“Kraštui Pavojus’”
RUNA skelbia, kad Vilnijoj, Brastav- 

skio starosta uždarė skyrius tūlos lietu- 
. vių draugijos Gierdzinįuos ir Bietuškiuos 
(Gierdziny ir Bietus 
draugijos sudariusios 
kai pavojų.

Ta pati žinių agen 
Varšavos miesto adm 
kiusi1 patenkinti lenkų 
suruošti Maksimo Gor 
nėjimui mitingą. Girdi, tokis mitingas 
gręstų visuomeninei tvarkai arba kraš
tui pavojum.

• Panašūs įvykiai dedasi Lietuvoj ir ki
tuose fašistiniuose kraštuos.
nine tvarka,” ir “krantui pavojum 
kia suprasti fašistinį 
šautuvais ir kardais.

ki). Girdi, šitos 
visuomenės tvar-

tūra skelbia, jog 
inistracija atsisa- 
rašytojų prašymą 
kio mirties pami

“Visuome- 
” rei- 

režimą, paremtą

Atsiprašė
Demagogas ir plūdimas katalikų kuni-

gas Coughlin andai, Townsendo pasekė
jų suvažiavime, Clevelande, išvadino ša
lies prezidentą Rooseveltą 
Po to, matyti, tūli jo 
jį atakuoti. Spėjama, 
siškija kritikavusi to 
praustaburniškumą ir 
pasakyti: mea culpa!

Todėl kun. Coughlin 
ką prezidentui Roosev

“melagiu.” 
pasekėjai pradėjo 
būk vyresnėji dva- 
kį Coughlino ne- 
jprivertė jį viešai

parašė viešą laiš- 
eltui, kuriame at-

William Randolph Hearst, 
amerikinis fašistas, savinin
kas daugelio laikraščių, žur
nalų ir žimt^ agentūrų, nuo
latos skleidžia bjauriausius 
melus apie Sovietų Sąjungą 
ir abelnai darbininkus.

Hearstas didžiausias dar
bo žmonių ir visų mylinčių 
laisvę priešas. Hearstas siū
lų siūlais susirišęs su Hitle
riu, Mussoliniu ir kitais dar
bo žmonijos pavergėjais ir 
prispaudėjais. Hearstas did- 
na iš dienos per savo did- 
lapius skleidžia melus apie 
Sovietų šalį, niekina darbi
ninkus — streikieriuš, orga
nizatorius. Jis susirišęs su 
Amerikos reakcininkais, ku
rie nori panaikinti buržua
zinę demokratinę tvarką ir 
įvesti kruvinąjį fašizmą.

Dabar Ispanijoje eina fa
šistų išstojimas prie liau
dies bendro fronto valdžią. 
Tuojaus Hearstas ir čia pa
rodė, kad jis yra bjauriau
sias neprietelius Ispanijos 
darbininkų, valstiečių, smul
kių savininkų, o palaikytojas 
reakcijos—fašizmo su gene
rolu Francisco Franco prie
šakyje. Franco skelbia iš- 
mislus, jų tarpe' tokius me
lus būk, Sovietų laisvas tan- 
keris (aliejaus vežikas) ap
šaudė iš dviejų kariuplių fa
šistus Ceuta, prieplaukoj. 
Žinoma, kad tai yra bjaurus 
melas! Bet Hearstas tą pa
sigriebė ir per kelias savo 
didlapių laidas tvirtino ir 
šaukė prieš Maskvą.

Aiškus dalykas, kad Is
panijoj liaudies frėnto gy
nėjų tarpe yra ne vien ko
munistai, socialistai, bedie
viai, bet ir tikinti darbinin
kai, kurie kovoja už geresnį 
gyvenimą. Bet Hęarstas, 
kuris melus skleidžia religi
jos “suvaržymu” Sovietų 
šalyje, tuom pat kąrtu visus 
Ispanijos liaudies fronto gy
nėjus paskelbia tik anar
chistais, komunistais ir so
cialistais.

Hearstas susisebravo su 
Francijos fašistais iš “Liep
si! ojančio K r y žiaus” 
(“Croix de Feu”). Jis tvir
tai susirišo su Hitleriu, ku
ris Vokietijoj paskelbė ne- 
legališka Katalikų Partiją, 
kuris puola katalikų jauni
mo organizacijas, kuris po 
prievarta nori sujungti Jau
nųjų Katalikų Sąjungą 'Su 
fašistų organizacija, kuris 
uždarė katalikų laikraščius 
ir net pažangesnius kunigus 
areštavo.

Nepaisant Hearsto nuda- 
vimų, kad būk jis yra ge
riausias tikinčiųjų priėte- 
lius, vis vien daugiau ir 
daugiau darbo žmonių pra

deda suprasti, kas Hearstas 
yra. Tą geriausiai paliudija 
šis faktas.

New Yorke įvyko Jaunų
jų Krikščionių Šiaurinės 
Amerikos Konferencija, ku
rioje buvo atstovaujama 71 
krikščionių organ izacija. 
Veik vienbalsiai nubalsavo 
boikotuoti Ilearsto spaudą, 
radio ir judžiūs. Tai didelis 
smūgis Hearstui.

Kiek anksčiau atsibuvęs 
30 kunigų, Queens miesto 
dalyje, pasitarimas, taipgi 
pasmerkė Hearstą ir jo me
lų spaudą. Kunigai (minis
terial) tą padarė vieni pa
sipiktindami Hearsto me
lais, kiti jausdami parapijo
nų nusistatymą prieš tą fa
šistą.

Mums svarbu tas, kad ti
kintieji jaunuoliai, darbo 
žmonės ir abelnai mylinti 
laisvę ir savo šalį, pradeda 
vis daugiau suprasti, kad 
Hearstui nerūpi visos šalies 
gerovė, bet jis rūpinasi ma
žos saujelės turčių, stambių 
kapitalistų reikalais, prie 
kuriu ir jis patsai priklauso.

š.

ganizacijos ir spauda turi būti 
stipri Chicago, Ill., ne silpnes
nė už rytinių valstijų. Mes gy
vendami New Yorke ir rytuose, 
kuriems leidžia ekonominės są
lygos, skaitykim abudu dien
raščiu — “Laisvę” ir “Vilnį’’.

Kur darbą gauni, turi vietą 
gyventi, ten turi būti gerai. 
Mes, žinoma, turima noro gerai 
gyventi ir pažystame, kur gra
žiau ir kur būtų geriau, bet tu
rime skaitytis su savo uždar
biu, norime ar ne.

Geo. Kuraitis.

Chicaga ar New Yorkas
Turėjau progos aplankyti 

Chicagą, antrą J. V. didmies
tį ; taipgi aplankiau miestą Ga
ry, Ind., kuris turi milžiniškus 
plieno fabrikus. 1

Chicagoj’ daugelis m a n ę s 
klausė, ar geriau gyventi New 
Yorke ar Chicagoj ? Kuomet 
sugrįžti iš Chicagos į New 
Yorką, tokiš pats klausimas. 
Tik pervažiavus miestus, būtų 
sunku pasakyti skirtumą dar
bininkų gyvenime. Bet gyve
nus keletą metų vienam ir ki
tam mieste, dalyvavus sukuryj 
judėjimo ir kovose, galima šis 
tas pasakyti.

Skirtumas New Yorko ir 
Chicagos yra ir tame, kad New 
Yorkas prie Atlantiko vande
nyno, o Chicaga centre, tarpe 
Atlantiko ir Pacifiko vandeny
nų. Tokiu budu New Yorko 
mieste didelės prieplaukos, čia 
greičiau atplaukia iš visos Eu
ropos kampelių žmonių, čia 
daugiau viešbučių, daugiau biz
nio įstaigų.

Chicagos miestas — širdis 
geležinkelių-transportacijos, čia 
subėga svarbiausi šalies gele
žinkeliai — iš pietų, šiaurių, iš 
vakarų ir rytų.

Chicaga skaitoma sunkiosios 
industrijos miestu. Chicagoj 
daugiau metalo išdirbinių dirb
tuvėse dirba darbininkų, negu 
dirba rubsiuvių dirbtuvėse ar 
viešbučiuose. Ilinois valstijoj 
seniau būdavo mokama 20 nuo
šimtis daugiau paprastam dar
bininkui, kaip rytinėse valsti
jose.

Transporto darbininkai — 
pirmoji jėga kovoje su priešu. 
Tokiu būdu mūsų lietuviu or- C- C.

Pilietystės Kvotimas
Labai daug ateivių bijosi, kad 

jie negalės išlaikyti pilietybės 
kvotimą. Tokiam įsitikinimui 
nėra jokio pamato. Praeityje 
pilietybės aplikantą išegzamina- 
vo teisdarys viešame teisme. 
Bet šiandien kitaip daroma. Da
bar aplikantą ir ją liudininkus 
išegzaminuoja natūralizacijos 
kvotėjas savo kambariuose, ne 
teisme. Paprastai kitų žmonių 
kambaryje visai nėra. Jeigu 
kvotėjas suranda, kad aplikan- 
tas prisilaiko prie visų reikalin
gų reikalavimų, jis rekomen
duoja kad pilietystė būtų to
kiam ateiviui duota. Jeigu ap
ykantas nežino angliškos kal
bos, ir nežino apie Amerikos 
valdžią, tai kvotėjas jam .pa
taria sugrįžti kada nors atei
tyje ir vėl bandyti išlaikyti ki
tą kvotimą. Jeigu pilietystė re
komenduota, tai aplinkantas tu
ri atvykti į viešą teismą imti iš
tikimumo prisiegą. Nors teisda
rys turi teisę užklausti ko no
ri, bet jis retai taip daro. Tik 
valstijų teismuose aplinkantą 
galima egzaminuoti viešame 
teisme. Bet aplikantas visada 
gali paduoti natūralizacijos pe
ticiją federaliui teismui, o ne 
valstijos teismui, jeigu jis ne
nori imti tokį kvotimą.

Tankiai mes girdime nuo 
žmonių, kurie išlaikė kvotimus, 
kad jie yra labai sunkūs. Yra 
teisybė, kad nesenai nekuriuo- 
se distriktuose teisdariai už- 
klausdavo labai kvailų užklau
simų, kad tik apgauti žmones. 
Tarpe tokių klausimų sekantieji 
keli: “Kiek žvaigždžių turi ame
rikoniškas kvoteris?” “Kaip 
augštas yra Bunker Hill pamin
klas?” “Kiek kojų turi mūsų 
konstitucija?” ir tt., bet valdžia 
Washingtone įsakė, kad tie visi 
klausimai turi būti išnaikinti. 
Jie neturėjo jokios vertės.

Kvotimo tikslas yra parodyti 
aplikanto tinkamumą būti Ame
rikos piliečiu. Kuomet aplikan
tas su savo liudininkais pasiro
do, tai reikia spręsti sekančius 
dalykus:

1) Kad aplinkantas gyvenęs 
Su v. Valstijose mažiausia 5 
metus, ir apskrityje, kur prašo 
pilietystės šešis mėnesius.

2) Kad jis moka kalbėti an
gliškai ir gali pasirašyti vardą,

3) Kad jis yra žmogus geros 
doriškos ypatybės,

4) Kad jis apsipažinęs su 
fundamentališkais faktais apie 
Su v. Valstijų valdžią ir kad jis 
tiki į Su v. Valstijų Konstitu
cijos principus,

5) Aplikanto ir jo liudinin
kų paliudijimas yra užtektinas 
darodymas penkių metų rezi
dencijos šioje šalyje.

Per kvotimą lengva sužinoti, 
ar jis moka užtektinai angliš
kai, kuris po įstatymu turi būti 
žodiškas.

žmogaus gerą dorišką ypaty
bę galima nuspręsti nuo kandi
dato užsilaikymo, kaip jis elgia
si savo namuose, šeimynoje, su- 
siedijoje ir apielinkėje. Jeigu 
ateivis apleidžia savo šeimyną, 
arba turi žmoną ir vaikus se
name krašte ir naują šeimyną 
šioje šalyje, arba jeigu jis nu
kaitintas kokiu nors prasižen
gimu per penkis metus prieš pa
davimą jo aplikacijos, tai tokius 
negalima skaityti geros doriš
kos ypatybės žmonėmis. Apli
kantas, kuris gražiai gyvena, 
prisilaiko prie įstatymų, yra 
darbštus, ir pildo užduotis sa
vo šeimynai, netur nieko bijo
tis.

Visuomet daugumas aplikan- 
tų pasekmingai išlaiko kvoti
mus. Tik apie vienas iš šimto 
aplikantų yra atsakytas, ir to
kiems pilietystė atsakyta ne del 
nežinojimo atsakymų, bet kad 
“jie nėra žmonės geros doriškos 
ypatybės”. Po trumpų sistema- 
tiškų studijavimų žmogus ar 
žmona, kurie tik nori tapti pi
liečiais, gali lengvai apsipažin- 
ti su reikalingomis informacijo
mis.

Pilietystės aplikantai gali ra
sti virš šimtą klausimų ir atsa
kymų, knygutėje “How To Be
come a Citizen of the United 
States,”, kurią išleido anglų 
kalboje Foreign Language In
formation Service, 222 Fourth 
Ave., New York City. Kaina 
25c. FLIS.

“L.” Red. Pastaba. “Laisvės” 
knygų sankrova taipgi turi lie
tuvių kalboj knygutę: “Kaip 
tapti J. V. piliečiu.” Kaina 25c.

ŠYPSENOS

Jis nemelavo.

siprašo prezidento, pareikšdamas: mea 
culpa, mea maxima culpa.

Be abejo, šis Coughnno maneVras jam 
užduos nemažą morali ir politinį smūgį.

amunicijos fabrikai. Jis pa
reiškė, kad tos šalies apsi
gynimo reikalai dabar kur 
kas geriau pastatyti, negu 
metai atgal.
Sovietų Sąjunga turi tarp- 

savinės pagelbos sutartį su 
Čekoslovakija. Sutartis pa
daryta 2 svarbiausiai prieš 
pavojų iš Hitlerio pusės.

LONDON! — Atžagarei
vių didžiuma Anglijos sei
me suspendavo tris darbie- 
čius atstovus: G. Buchana- 
ną, C. Stepheną ir J. McGo- 
^erną už tai, kad ginčuose

del bedarbių šelpimo jie iš
vadino nlelagium vidaus rei
kalų ministėrį Simoną.

Binghamton, N. Y.
Klaidos Pataisymas

Aprašyme Komunistų Par
tijos mit 
pasakyta, 
rius J ak; 
lota velt 
Yankovic 
lį visokiu 
Atitaisau

ingo už liepos 22 d. 
, kad vietinis biznie- 
avičiUs suteikė savo 
Ui, bet turėjo būti 
h, kuris užlaiko olse- 
gėrimų, ne gaminių, 
šia klaida^ v v 1

Maskvos darbininkai akylai stebi Lenino Muzčjuj išstatus

M

Abelnai imant, keliaujan
tieji agentai yra pusėtini 
melagiai. Kartą, New Yor
ko viešbutyj, grupėj jaunų 
agentų, jau apysenis pasa
kojo apie savo gyvenimo 
nuotikius:

“Būva tas senai. Mano 
firma išsiuntė mane į Flo
ridą. Ten aš padariau pui
kų biznį, nors užtrukau 
daugiau laiko. Kadangi 
New Yorke aš turėjau mer
giną, kurią maniau vesti, 
tai išvažiuodamas iš Flori
dos aš nupirkau jai deiman
tinį žiedą. Kuomet aš pasie
kiau New Yorko prieplau
ką, iš vietinio laikraščio pa
tyriau, jog mano mylimoji 
ištekėjo už kito vyro. Nuo 
taip didelės širdgėlos ar pik
tumo aš tą žiedą iš visų spė
kų mečiau į jūra, keikda
mas jąją ir savo likimą.

“Po kelių savaičių, aš už- 
sisteliavau viename pajūrio, 
restorane žuvų pietus. Val
gant lydeką, kažin, kas to
kio kieto atsimušė man į 
dantis. Na, ir ką jūs mano
te, kas ten tokio buvo ?” 
klausė senyvasis ag e n t a s 
jaunuoliu.

“Tavo deimantinis žie
das,” tarė visi vienbalsiai.

“Na, ne!” dar vis laikyda
mas rimtą išvaizdą, tarė 
pasakorius. “Tai buvo žu
vies kaulas!”

Surinko J. šilingas.

Washington.— Tapo įkai
tintas J. S. Farnsworth, bu
vęs Amerikos karo laivyno 
komandierius, už slaptų lai
vyno dokumentų pardavinė
jimą Japonijai.
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Puslapis Trečias

ILJA ERENBURG

Naujoji Ispaniją
i

Vertė Laukupis. PITTSBURGHO IR AP1EUNKES ŽINIOS

žemiau telpąs rašinys buvo parašyt- 
tas tuojau po rinkimų, kuriuose laimėj- 
jo Liaudies Frontas. Rašytojas (Ereni- 
burg yra vienas žymiausių Sovietų raj- 

$ šytojų. Jis plačiai keliavęs. Jo žemiau 
** telpąs rašinys labai gerai vaizduoja sitį 

laikų Ispanijos darbininkus, taip didį- 
vyriškai ginančius žmonių 1 a i s v ę.-j- ' 

“L.” Red.

“Sveika Asturija!”—šiuos žodžius a$ 
mačiau ant madridiškų dangorėžių iih 
ant tankių Kastilijos njedelių. “Sveika 
Asturija!” — pakartojo tūkstantinės mif- 
nios masiniuos susirinkimuos. “Sveika 
Asturija!” — šaukė Malapikos kolchozo 
delegatas, kuris atjojo ant asilo. “Sveiką 
Asturija!” — su tais žodžiais prabudo 
Ispanija, vienuolių užburta, Zamoro aps
vilta ir Leruso apiplėšta. į

Traukinys prasimušė pro kalnus, jis 
slinko pro tarpeklius, per lygumas, pa
dengtas baltu sniegu, pro kaminus. Pasa
kiau sutemo ir prieblandoje pasirodę 
Oviedos akmenys.

Mas vistiek, kad tas mieštis yra pas
tatytas XIII šimtmety, kad jame yra 
daug senoviškų liekanų, kad jis pagarsėk 
jęs amunicijos fabrikais, kad jame gimė 
Peres de Ailija. Aš atmenu tik vieną t 
šiose gatvėse kovojo ir mirė Asturijoš 
darbininkai.

Rytą po lietaus ypatingai apgai- 
Jėtini griuvėsiai: ^teismo, universiteto, 
gimnazijos, teatro. Ch. Robleso valdžid 
nemažai davė finansinės, nagelbos del 
“prisikėlimo Oviedos”: pinigai nuėjo 1 
namų savininkų kišenius, pastarieji juoš 
pavertė vėl į namus, kurie nešė jiem$ 
gerą pelną. Bet nei universitetas, nei 
teatras nebuvo galvoj žandarams ir jer 
zuitams: per penkioliką mėnesių taib 
jiems ir neatėjo į galvą pamanyti apie 
mokslo ir dailės likimą.

Vieną iš Oviedos priemiesčių vadina 
La Kabania. Čionai#* gyvena laikino dart 
bo darbininkai, škarmalų pirkėjai ir 
smulkieji daržininkai. Urve be langų, ant 
molinių grindų snaudžia vaikai. Šioj^ 
pašiūrėje gyvena skalbėja Marina Aivai- 
res. Karininkas užsienio legiono išvede 
M. Alvares du sūnų. Abelinas buvo 2(į) 
metų, Chose 17 metų. Juos sušaudė 'prię 
San-Piedro bažnyčios. Su jais sykiu sur 
šaudė dar keturius La Kabania gyven
tojus. Motina ir keturios našlės už pasl- 
kutinius pinigus nupirko vainiką. Jos pal- 
kabino jį ant sienos, kuri buvo kulkų sul
aižyta. Apačioje vainiko jos padėjo už
rašą: “Čionai buvo sušaudyti šeši La Ka*- 
bania gyventojai.” Legionieriai sumin
dė vainiką, užmozojo parašą. Pas M. Al
vares paliko šešetas mažų vaikų. Ji nežit 
nojo kuo* juos pavalgydinti. Karininkas 
civilės gvardijos atnešė jai popierį: 
“Šiuo liudiju, kad mano.sūnai Abelinas 
ir Chose tapo sušaudyti, kaipo maištinin
kai.” Jis pasakė: “Pasirašyk ir mes tau 
duosim pašalpą.” M. Alvares metė popie
rį ant molinių grindų ir atsakė: “Nieka
da.” Iki spalio ji buvo paprastai skalį- ’ 
bėja iš La Kabania. Dabar, kuomet pafe 
ją randasi penkiolika santimų, ji perką 
“Mundo Obrefo” (organas Ispanijoj 
Kompartijos): savo tamsiam urve ji gy
vena ateičia. Ji parodė man į vaikus iį- 
pasakė: “Aš gyvenu del jų. Aš žinaiį, 
kad Sovietų krašte vaikus maitina ir mor ' 
kiną.” Ji pakėlė augštyn sugniaužtą 
kumštį ir su ja kartu tą patį padarė ke
turios našlės ir 17 vaikų.

Aš mačiau Adaratrises vienuolyną. 
Vienuolyno skiepuose legionai kankino 
darbininkus. Kad šauksmai nebūtų gir
dimi praeiviams, budeliai paleido griežei 
du gerus patefonus. Vienuolės kartojo 
“Avė Maria,” patefonai griežė zfakstrot^, 
o žmonės nuleidę galvas šaukė mirštam

Prieš mane jaunuolio fotografija. Šis 
barzdaskutis Valantinas Fernandes de la 
Riva. Jį vedė Oviedo gatvėmis, surakin
tą su kitais belaisviais. Motina metėsi 
prie karininko, ji sušuko: “Ką jūs su ju) 
darysite?” Karininkas maloniai nusišyp
sojo ir atsakė: “Greičiau visko mes jį sv- 
šaudysim.” Paėjęs keletą žingsnių, kari
ninkas atsisekęs pridėjo: “Sušaudymais 
jam gali būti per garbinga mirtis..” 
Barzdaskutį išvedė už miesto, apipylė 
benzinu ir gyvą sudegino. Po trijų mė
nesių kalėjimo viršininkas pranešė motu

s staigiai mirė nuo širnai, kad jos sūnų 
dies ligos.

Žurnalistas Frahcisco Karames parodė 
man fotografiją, 
Raudonojo Kryži 
kai, seržantai ir 
linksminasi — vi 
kiti šoka per užmuštųjų kūnus. Tas .ne
suprantama ir paprasta. Supratimas su 
tuo nesutinka, bet visviena reikalinga 
suprasti: juos galima paimti už žmones 
aprašyme, bet apie juos negalima rašyti

kurią nuėmė vienas 
aus sanitaras: karinin- 
gailestingosios seserys 
eni šokinėja ant grabų,

knygų ir negalima verkti, kuomet juos 
nuves sušaudyti.

“Tradicijų aps 
vaikus vardan p 
jos istorijos, jos 
Oviedos darbiniu! 
dalais”; raudonid 
tą senoviškų kra 
mokam įkainuoti praeitį. Perdėtinis mu
nicipalinio sovieto Eskolono kaime, pas- 

'tumdėlis ir komu 
kraščius XII šim 
nas, fašistas ir “saugotojas tradicijų” iš
metė tuos rankr 
tumdėlis” man p 
juos į muziejų.” 
įstatė kulksvaidž 
pinyčią. Bėgyje, .
varpinės šaudė Oviedos gy 
sunaikino vieną 
romiškos dailės - 
tina de Lena, kl 
šimtmetyje. Nea 
vienodos nuomoi 
istorija neigia j 
nuoja tik vieną: 
vietas,-savo ? 
mušė Asturijoj 
ir tris dešimtis 
Įėjimus.

Kur jie dabar 
teriai, civilės g\ 
badė plieninėmis 
kieji legionieriai 

. granatas ant beginklių moterų 
pabėgo į Portug;
rokkoi, ten po didelių švenčių jie šaudo 
tenykščius gyventojus; nekuriė dar čio- 
nais. i

. Kristaus mylėtojas Gil Robles ir nepa- 
’ perkamasis Ąlachamfro Lerus dar yra 
laisvėje. Gil Ro 
^ako parlamente 
o paskiau važiui 
sti'pas šventąją 
del išgelbėjimo X., ”

ąugotojai” — jie šaudė 
raeities', vardan Ispani- 
šventumo, jos senumo. 

Rus jie pakrikštijo “van- 
ji ginasi, sugriovė kele- 
Što paminklų. Bet mes

nistas, parodė man ran- 
tmečio. Jo pirmtakū-

aščius iš spintos. “Pas- 
areiškė: “Mes pasiųsim 

Oviedo terorizuotojai 
us į gotiško soboro var- 
dvylikos dienų jie iš 

ventojus. Jie 
iš gražiausių paminklų 
— bažnyčią Santa Kris- 
liri buvo \pastatyta IX 
pkęsdami ateities, j i e 
lės apie praeitį, nors ir 
i tą nuomonę. Jie įkai- 

savo privilegijas, savo
• -v-r *1 .te.laipsnius. Vardan to, jie už- 

ijoj tris tūkstančius žmonių
tūkstančių sukišo į ka-

budeliai, nagaikų meis- 
^rdijos kapitonai, kurie 
adatomis panages, pui- 

, kurie svaidė rankines 
iginklių moterų. Vieni 
aliją, kiti tarnauja Mo- 
1 Z T 1 . . ■. r z~> -va X... -i z*x X Z, . zl Z-V

bles samdo žmogžudžius, 
savos rūšies prakalbas, 

Oja į Lurdą, kad išmel- 
panelę staigų stebuklą 

visų Ispanijos “senjori-

šių metų vasario 18 dieną Oviedo ka
lėjime dar radosi daugiau kaip 900 kali
nių. Darbinink 
šaukė: “Amnest:
narija, duktė mainierio ir mainierio žmo
na, ėjo priešakyje minios. Sargyba ant 
kalėjimo sienų pastatė kulkasvaidžius. 
Passionarija kreipėsi prie gubernato
riaus: “Jus turp

’ Gubernatorius atsakė: 
vien tik įstatyn 
skirstys, kome

’ šauk!” Minia n 
ja sukamandav.
vai!” ir komenc|antas| pakartojo: “Lais
vai!” Passiona “ 
miausia iš kalėj
ti, paskiau — iki gyvos galvos, o paskiau 
likusieji. Kada iš vartų pasirodė pasku
tinis kalinys, mirkčiodamas akis nuo sau
lės ir laimės, pasirodė Passionarija, jos 
rankose buvo d

■ ji parodė raktą 
čias.” 
kurias spalio m 
buvo palikę gvardijai ir legionieriams, 
jie ėjo ir dainavo “Internacionalą.” Mi
nia atsakymui šaukė:
raudonoji Astuąija!” “Lai gyvuoja rau- 
•donoji Asturija!

Kovo mėnesio 
šusirinko daugi 
kų-ių; jie pasit 
grįžo iš užrubezių. Ot darbininkas gink
lų fabriko Silverijo Fernandes. Jis ko
mandavo bateriją prie La Kubania. Ot 
Huan Amboi,

ii apgulė galėjimą. Jie 
įja.” Komunistė Passio-

pastatė kulkasvaidžius.

£ paliuosuoti kalinius!” 
“Aš pripažįstu 

us. Ir jei minią neišsi- 
hdantas sukamanduos: 
eišsiskirstė. Passionari- 
o komendantui: “Lais-

’ija įėjo į kalėjimą. Pir
mo išėjo nuteistieji mir-

iš vartų pasirodė pasku- 
rkčiodamas akis nuo sau-

delis surūdijęs raktas— 
miniai: “Kalėjimas tuš

čiais vintįe j i ėjo miesto gatvėmis, 
ėnesį 1934 metuose j i e

“UHP!” “Sveika

V’

12 dieną į miesto parką 
ąu kaip 10,000 darbinin- 
iko spalio vadus, kurie

is buvo komandantas 
šiaurinės stotieį Ot socialistas, virštar- 
nybinis seržantas Francisco Dutor.

(Bus daugiau)

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo rencija

Šiomis dienomis čia įvyko 
labai svarbi konferencija ap
tarimui, kaip šekmingiau su- 
organizuot plieno darbininkus. 
Konferencija buvo sėkminga. 
Atstovų buvo nuo daugelio 
dirbtuvių darbinihkų.

Pasirodo, kad plieno darbi
ninkai nepasitenkinę kompa- 
ničnomis unijomis ir net ragi
nami ant jų imitingų nenorį 
dalyvaut. Kai kur kompanijos 
moka po $1.50 už kiekvieną 
atsilankymą į jų susirinkimus. 
Apie 9 nuošimčiai kompanič- 
nų unijų viršininkų yra nariai 
plieno darbininkų unijos. Or
ganizavimo pasekmės eina 
gražiai.

Plieno kompanijos delei to 
baisiai susirūpinę1. Carnegie- 
Illinois Steel Corp, pirmiau 
buvo paskelbus pakeisianti 
darbininkams JO nuoš. algos, 
jeigu tik jie nestos unijon. Da
bar vėl atšaukia pakėlimą. 
Mato, kad tuomi negali sulai
kyt darbininkų nuo 
ei jos.

Visiems plieno 
kams reikia stoti į 
mated Association

tija stato savo kandidatus to
se vietose, kur nėra farmerių 
darbo partijos kandidatų, 
kur yra, tai tie bus remiami.

o

organiza-

of 
Steel and Tin Workers 
Vyriausia raštinę: 500 
St., Pittsburgh, Pa.

Bedarbių Pašalpa
Vėl Sulaikoma

‘i

Petrulis Planavęs Išdina- 
mituoti Kalėjimą

suokalbį 
kalėjimą 
kalinius.

darbinin- 
Amalga- 

Iron, 
uniją.
Main

ži- 
re-

Detektyvai susekę 
išdinamituoti pavieto 
ir išleisti 'kai kuriuos 
Planas esąs padarytas tarp ke
turių jaunuolių; kurių trys te
bėra kalėjime, o vienas, tūlas 
Leo Petrulis, gyvenantis 133 
Devers Way, N. S. Pittsburgh, 
nesenai išėjęs iš kalėjimo. Jis 
kalėjęs delei vagišiavimo ir 
apiplėšimų.

Pas aldermaną Maloney 
trys kaliniai prisipažinę turė
ję pasitarimą, kaip pors iš ka
lėjimo pasiliuosuoti jr susirasi-, 
nėję su Leo Petruliu. Jie pa
žadėję Petruliui $1000.00— 
$500 iš anksto, $500 kai jie 
pasiliuosuosią. Petrulis turėjęs 
išdinąmituot vieną kalėjimo 
sieną. Kadangi jis dirbęs pir- 
miaus prie dinamitavimo kal
nų, tai žinąs, kaip tą darbą at
likti.

Detektyvų klausinėjamas 
Leo Petrulis pareiškė turėjęs 
pasitarimą ir susirašinėjęs su 
tais jaunuoliais kaliniais ir ne
va sutikęs jų planą išpildyti. 
Bet jis viską_daręs tiktai juo
kais, visai nemanydamas, kad 
kas iš to išeisią. Vyriausia, jie 
neturėję šaltinių sukelti pa
kankamos sumos pinigų.

Kalėjimo viršininkas, paty
rinėjęs tą suokalbį, pareiškė, 
kad tie jaunuoliai neturį gero 
nusimanymo apie įvykinimą 
tokio savo plano. Jeigu ir no
rėję ką nors padaryti, bet nie
kas iš to nebūtų išėję.

15 Mėnesių Vaikas Užmušė 
Savo Broliukų

tuo- 
darbo paskyri- 

be-

1120 Spring Garden Ave. 
gyvenančių Kummertų 15 mė-

nėšių vaikutis užmušė savo 
broliuką, trijų mėnesių senu
mo.

Atsitiko taip.
Motina, kaip ir visada, tai

sydama vakarienę prie pe
čiaus, paliko tuos du vaikučius 
lovoj. Sykiu ten buvo ir pieno 
buteliukas 3 mėnesių vaiku
čiui.

15 mėnesių vaikutis, be abe
jonės geriausiais savo no
rais, bandydamas įkišti bute
liuko spenuką savo broliuko 
gerklėn, smarkiai sudavė stik
lu per broliuko visai dar jau
ną galvutę. Užgautasis ėmė 
smarkiai rėkt, krauju apsipy
lė. Pašauktas daktaras pripa
žino, kad vaikas miršta 
galvutės sumušimo.

lę.
Bet taipgi reikia pripažint, 

kad namų skaičius irgi suma
žėjo. Nuo potvinio daugelis 
namų nepataisomai sugadinta. 
Taipgi nemažai senų namų 
pripažinta netinkamais gyvent 
ir nuversta. Bet naujų beveik 
nieko nepastatyta.

šiuo laiku visi prastesnieji 
namai užrenduoti. Bet geres
nių nemažai ant rendos ir

(Tąsa 5 pusi.)

mio

Tuščių Namų Skaičius 
Mažėja

šiuoSakoma, Pittsburgh e 
laiku tuščių namų skaičius 
.einąs mažyn. 1034 metais šiuo 
taiku buvę nerenduotų namų 7 
nuošimčiai, tai' dabar esą' tik 
trys nuošimčiai. Rendos paki-

BERN. J. SHAWK
(AŠAKUNAS

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6rl693

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street ' 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(ŠALINSKAS) 

lietuvisAgraborius 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisaęnt kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Park 

WOODHAVEN, L. L

F. ŠATO F0T0GRAF1SKA STUD1J
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai1 ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

Iš Harrisburgo ateina 
nios, • kad demokratai ir 
publikonai smarkiai susikirto 
bedarbių šelpimo reikalais ir 
tam tikri biliai sulaikyta. Tuo
mi pasidaro trukumas pinįgų 
ir pašelpos sulaikomos. Mž/t 
republikonai deęla visas pas
tangas, kad kiek galima sulai
kyt bedarbių šelpimą, o demo
kratai netikusiai kovoja prieš 
republikonus. į

Harrisburgan sumaršavo vėl 
bedarbiai reikalaudami 
jaus imtis už
mui pakankaniai1 pinigų 
darbių šelpimui. Jiems vado
vauja Amerikos Darbininkų 
Susivienijimas, suvienyta be
darbių organizacija. Pittsbur- 
ghe irgi tos organizacijos sky
riai gyvuoja.
turėtų prie jos rašytis. North 
Sides lokalas
mus kas panędėlio vakaras, 
Carnegies Knygyno svetainėj.

Bedarbis Carmine Faglio 
mirė nuo nedavalgymo. Septy
nių šeimyna gaudavo $2.10 į 
savaitę. Tūlą laiką visai nega
vo. Vaikai rėkia duonos, bai
siai alkani. Tėvai badaudami 
pirmiausia rūpinasi vaikais. 
Tėvas benešdamas bulvių mai
šiuką netoli namų sukrito ir 
tuoj aus mirė. Tokių nuotikių 
daug, bet negalima visų suži
noti. Taip darosi skelbiamoj 
turtingiausioj šalyj.

Visi bedarbiai

laiko susirinki-

Kongresmanai Pasmerkia 
Savo Rėmėjus

Kongresmanai Matthew 
Dunn ir Henry Ellenbogen, 
kuriuos buvo ujžgyrus kun. Co
ughlin Social Justice unija, 
atvirai pareiškė, jogei kun. 
Coughlin, kongresmanas Lem
ke ir kiti tokię yra fašistai ir 
kad jie darbuojasi parėmimui 
republikonų. partijos kandida
to Landon, kuris taipgi fašis
tas.

Abu kongrešnjanai pasisa
ko darbuosis už pre z. Roose- 
veltą, kuris visgi pries progre
są neinąs ir pabaręs didėlių 
palengvinimų
žmonijos. Jie atsisako nuo Co- 
ughlino indorsavimo.

Komunistų partijos vietinis 
organizatorius 
per radio pareiškė, kad Lan
don ir Lemke yra didžiausi 
žmonijos priešai ir todėl kvie
tė visus čįarbuotįs, kad rinki
muose jie būtų sumušti. Jisai

Komijnistų Partijos 
selbė, kad par-

darbo

k a 1 b ė d amas

išdėstė 
programą, pas

■

PIKNIKAS
Rengia N. Y. ir N. J. Valstijų Lietuvių Organizacijos

Naudai Dienraščio
’LAISVES

Nedėlioję J /C Rugp.-Aug
1936 AVI 1936

Old Cider Mill Grove
Vaux Hall Rd., (arti Burnett Ave.), Union, N. J

Programoj Dalyvaus 4 Chorai

Gera Orkestrą Šokiam
Bus Gerų Gėrimų ir Užkandžių

PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 25c B-------------—------ -------------------------------------- H
KELRODIS: Springfield Ave., karai ir busai iki Irvington Center. Im
kite Union busą (žalias), kuris jus nuveš iki Vaux Hall Rd. Išlipkite 
čia ir paeikjte iki pamatysite iškabą, “Old Cider Mill”. Automobiliais 
važiuokite Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., ir po kairei bus parkas.
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Brooklyno Draugai Diskusuoja Lietuvių Komunistų Nacionalį

Cleveland, Ohio

Suvažiavimą ir Einamo Momento Reikalus
Prieš Karčią Kritiką

Drg. P. B. sakė, kad tūli 
draugai perkarčiai kritikuoja 
savo Partijos tvarką ir netinka
mai išsireiškia apie draugus žy-

kio spaudimo, kaip nekurie iš
sitarė. Aš pats, girdi, senai pri
klausau Partijai Brooklyne. Ma- 
no kasdieninio darbo sąlygos 
yra tokios, kad negaliu paro
dyti Partijoj daug veiklumo; tik 

‘kartais atlieku vieną kitą kuo
pos skiriamą uždavinį; ir tai 
dar niekada draugai kuopiečiai 
neprisiminė, kad mane reikėtų 
disciplinuoti bei iš Partijos lau
kan braukti už neveiklumą. An
tra vertus, nors ir nesu labai 
veiklus, vis vien gavau tris nau
jus narius Partijai ir pardaviau 
poros dolerių vertės “raudono
jo vajaus” štampų, ir už tai 
jjipinta mano narystės knygelėj 
ženkliukai, kurie liudija, kad 
šiek tiek nuveikiau, ir turiu 
pasakyt, kad neprivargau. Na, 
o jeigu tą laiką būčiau taip sau 
kur prasizulinęs, ar būčiau ge
riau pasilsėjęs bei prisismagi- 
nęs?

Kai del draugų žydų, tai mi
nėkime, kad Didžiajame New 
Yorke jų yra du milionai. Dali
nai todėl mes čia matome jų 
tiek daug Partijoje. Bet tuomi 
turėtumėm tik džiaugtis, šiame 
didmiestyje taipgi yra italų 
Įaiibždynas, o Partijoj kol kas 
jų visai mažai, ir mes dejuoja
me, kad nevyksta daugiau italų 
įtraukt į Partiją.

Draugai žydai yra veiklūs; 
jie lavinasi partijiniai ir abel- 
nai protiniai. Kuomet tūli mū
sų eina “paūžt”, t a i draugai 
žydai — į knygyną.

lietuviškumas yiįa toks tikras 
receptas. O ką tikrumoj mato
me? Daugelis tų pačių narių 
neateina į savo įietuvišką kuo
pą. Draugai siujvįjai, ištiesų, 
turėtų išsijudinti,! ir davaryt sa
vo kuopos narių skaičių bent 
iki 25-kių, dar jjirm Amerikos 
Lietuvių Komunistų Nacionalio 
Suvažiavimo. Tai būtų pavyz
dys suvažiavime.1
Kultūrinio Bendradarbiavi

mo Klausimas ir Kt.
Kilus klausimai apie bendrą 

kultūros darbą siu kitomis pa
žangiomis sriov^mis, pagal 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
rezoliuciją, drg. Br. ir O. pri
minė, kad Brooklyne yra jau 
nepriklausomai nl u o mūsų da
roma pastangos 'įsteigt W P A 
apmokamus lietusių kalbos kur
sus.

parengimų sumanymai. Paga- 
liaus, tampa išrinkta komite
tas suruošt išvažiavimą kur far- 
moj bei 
timo lėš

Tuom 
mas. Di 
to diskusinio mitingo, kuriame 
svarstys 
klausim 
paskelbtą dienotvarkę.

Jeigu 
sijoms 
tuos kla 
sų susii 
mus, gal) dar įdomesnis kaip 
praeitas

pajūryj delegatų siun- 
ų reikalui.
ir užsibaigė susirinki- 

•augai dabar laukia ki-

ime nebaigtus ir naujus 
is pagal Centro Biuro

draugai rengsis disku- 
ir išanksto apmąstys 

usimus, tai sekamas mū- 
inkimas bus lygiai įdo-

Organizatorius.

nandoah, Pa.

sįiūlo palikt šį 
susirinkimui,

Yra Ko Džiaugtis
Drg. P. B. patvirtino drg. PI. 

nuomonę, kad mes turime pa
trinto džiaugtis augančiu lie
tuviškos visuomenes pritarimu 
komunistiniam judėjimui. Sako, 
partijines taktikos pakeitimas 
paskutiniais laikais mus dikčiai

klausimą kitam 
kuomet plačiau | diskusuosime 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
nutarimų pravedamą gyvenime.

Drg. N. raginįa taipgi kelt 
vaikų mokyklėlės! klausimą. Sa
ko, mes negalimi rankas sudė
ję sėdėti ir žiūrėti, kaip lietu
viškus vaikučius I mulkina įvai
rūs fašistiniai bizniauto jai.j v
Neatidėliojamas Dalykas
Drg. PI., sutikdamas šį ir tū

lus kitus klausimus palikti ki
tam diskusijų susirinkimui, ra
gina brooklyniškių komunistų 
biurą tuojaus stoti į darbą dė
lei piliečių rengimo balsuot už 
komunistus ateinančiuose rin
kimuose. Pataria atsilankyti į 
įvairius kfiubus su aiškinimais 
bei veikt juose per darbininkiš
kai pažangius narius, ____
kliubų sienos šį j kart4 nebūtų 
“išpuoštos” iškabomis, agituo
jančiomis balsuotji už demokra
tų bei republikopų kandidatus. 
Sako, tuojaus reijkia pradėt po
litinės apšvieto? kampaniją, 
idant žmonės suprastų, kaip jų 
pačių reikalai išįtikro diktuoja 
remt komunistus! rinkimuose.—

nei ja. Pirmininku iš-

idant

K. P. Liet. Frakcijos Reikalai

Liepoj 19, š. m., Komunistų 
Partijos liet, frakcijos laikyta 
konfere
rinkta d. A. žemaitis, sekr. 
Arbačiauskas.

Sekcijos 
žemaiti 
jo, kad 
tiniu h 
tėj buv 
ypač agitavime narių į Kom
partiją 
rinkimų. TocĮel jisai 
konferencijos dalyvius įnešti į 
savo vienetus daugiau! gyvu
mo komunistinėj veikloj.

Atstovų raportai taip 
rodė si 
Įžymaus 
siuntime delegatų į Amerikos 
Lietuvių Kongresą, į Komu
nistų Partijos nacionalę kon
venciją 
skleidime ir parengimų-pikni- 
kų veikloj. Po neilgų apkalbė
jimų, nutarta stengtis kaip 
galint labiau komunistinė vei
kla padidinti: kalbinti darbo 
žmones stoti į Kompartiją, ai
škinant 
kams ąito kelio nėra išeiti iš 
vargų, 
ir kentėjimų, kaip tik komu
nistinis

sekretorius d. A. 
s savo raporte įrodinė- 

šioj apylinkėj pasku- 
Jku partijinėj darbuo- 
ę žymių apsileidimų—

ir retai laikyme susi- 
ragino

pat
pną veikimą agitacijoj, 

kas nuveikta, tai

Sunday Workerio

jiems, kad darbinin-

iš skurdaus gyvenimo

Daugelis mūsų draugų Cle- 
velande dar lig šiol nežino, 
kad yra jaunuolių veikiantis 
komitetas , užsivadinęs Cleve- 
lando L.D.S. District Council, 
—arba komitetas, šis stovintis 
komitetas susideda iš narių 
nuo mūsų’ jaunuolių kuopų ir 
yra atsakomingas už mūsų I 
jaunuolių veikimą CIevelande.

Vienas iš šio-.komiteto dar
bų yra apžiūrėjimas ’ kuopų, 
jeigu bile katra kuopa rastųsi 
save kokioj sunkioj padėtyj, 
tai kreipiasi į šį komitetą, ku
ris tada deda visas pastangas 
pataisyti bile kokį krikimą, pa
sireiškusį kuopoj. Taipgi, šis 
komitetas darbuojasi, organi
zavimui naujų kuopų CIeve
lande ir apielinkėj. Lig šiol 
per šio komiteto narių pasidar
bavimą sutverta kuopoš Youngs, 
tpwne, Akrone ir vėliausia, per 
dd. Vasiliauskus, jaunimo LDS 
farmerių kp. Painšville apie
linkėj. Taigi, matote, šis jau
nuolių komitetas veda didelį 
darbą stiprinant jaunuolių vei
kimą Cleveland© apylinkėj.

Mes, Clevelando jaunuoliai, 
žinome gerai, kad be mūsų tė
vų—mūsų suaugusių draugų ir 
ir pritarėjų paramos, mūsų 
darbas toli neitų; todėl, drau
gai ir draugės, mes atsišau- 
kiam į visus clevelandiečius 
pagelbėti mūsų veikimui per 
jūsų atsilankymą į Pirmutinį 
Šio Sezono Naktinį Pikniką, 
kuris įvyks subatps i vakare, 
rugpjūčio (August) 1-mą, ant 
Mičiutos Farmos pas Green 
Rd.

Apie naktinius piknikus nė
ra ko daug aiškinti, nes visi 
žino, kad tai yra viena iš link
smiausių vietų praleist vasaros

vakarą. Tai yra geriausias 
laikas ir vieta smagiai pašok
ti prie geros lietuviškos or- 
kestros—pasimatyti ir links
mintis su visais draugais, ir 
proga ūžti iki vėlumo nakties, 
žinoma, bus užtektinai gero

alaus, skanių valgių ir kitokių 
užkandžių.

Nepamirškite, ir savo drau
gams praneškite apie šį pir
mutinį naktinį pikniką, kurį 
rengia* Clevelando jaunimo

LDS distriktas—ir netik pra- 
leisit smagų vakarą, bet sy
kiu suteiksit didelę paramą 
mūsų jaunimo veikimui.

Jaunuolis.

VARPO KEPTUVE
Clement Voketaitis

LIETUVIS ADVOKATAS
113 West 42nd Street 

NEW YORK CITY 
Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

° Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- JZ
110 East 16 SI., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

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

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

A. L. M. P. S. CONN. VALSTIJOS 9 ta METINE
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išpopuliarizavo ne tik darbinin
kuose, bet ir profesionaluose. 
Pav., tūli gydytojai, kurie pir
miau atrodė tik siaurais ir kie
tais tautininkais, dabar jau pa
garbiai apie mus atsiliepia, ža
da su mumis kultūriniai sandar- 
bininkauti ir mūsų spaudai ra
šinėti.

Kas liečia lavinimosi mokyk
lėlės, tai drg. P. B. taipgi mano, 
jog turime žiūrėti daugiau tų, 
kurie atrodo tinkami veikt pa
žangių darbininkų judėjime bei 
Partijoj.

Drg. Kl. taip pat patarė, kad 
nei vienas nenusimintų clel lie
tuvių revoliucinio judėjimo sto
vio. Jis kreipė dėmesį į mūsų 
ligšiolinius nuveikimus, į tą di
delį judėjimą, kurį iki šiol esa
me išvystę. Tik, girdi, vis dar 
bėda su jaunuoliais. Nejaugi 
negalima iš čiagimių lietuvių 
jaunimo išauklėti veiklius dar
buotojus ne tik amerikoniškoj, 
bet ir lietuviškoj dirvoj? Gali
ma. Ir čia drg. Kl. nurodė pa
vyzdį dviejų draugių, šioj ša
lyj augusių, kurios išsivystė į 
puikias mūsų veikėjas.

Ar Lietuviškos Kuopos Bū
tų Traukiąs Naujus Narius 

Magnasas?
Bediskusuojant, kokios prie

žastys sulaiko daugelį lietuvių 
pažangiųjų darbininkų nuo 
Partijos, tūli draugai pageida
vo grynai lietuviškų kuopų. 
Jiem atrodo, kad jeigu susirin
kimai būtų vedami lietuvių kal
ba, tai daug daugiau narių ga
lėtumėm gauti Partijai.

J tai d. A. B. trumpai atsakė, 
kad Brooklyno liet, kriaučių 
kuopelė veda savo susirinkimus 
lietuviškai; .todėl, rodos, ji tu
rėtų sparčiai augti, jeigu jau

Jeigu kokį kliubąj ar šiaip orga
nizaciją negalimd visą patraukt 
balsuot už komuiįistus, tai kiek
vienoj organizacijoj galėtumėm 
tuo tikslu sudaryt bent darbi
ninkiškus rinkimų komitetus.

V. B. trumpai pareiškia: tu
rime sudaryt l|omunistiniams 
rinkimams mašineriją lietuvių 
tarpe. [

i

Delegatų Siuntimas į Nacio
nalį Liet. Kom. Suvažiavimą

Baigiantis diskusijų laikui, 
drg. A. B. raginą susirūpinti fi
nansais delegatais pasiųsti į 
Amerikos Lietuvių Komunistų
Nacionalį Suvažiavimą Roches- 
teryj. Sako, negalime pasiten
kinti vien tais delegatais, kurie 
važiuos į LDS, o paskui daly
vaus ir komunistų suvažiavime. 
Turime kaip galįnt daugiau de
legatų pasiųst tiesiog į mūsų 
parti j iečių konvėnciją.

Įnešama ir svarstoma įvairių
i

TOM MQONEY,
kuris liepos 22 i d. minėjo 20- 
tas sukaktuves nuo įkalinimo.

kelias!

propą- 
už Komunistų- Partijos 
atus, idant darbo žmo- 

juos kuo daugiausia 
ų. Tai bus įrodymas jė-

Dabar iki lapkričio prezi
dentinių rinkimų reikia viso
mis išgalėmis varyti 
gandą 
kandid
nės už 
balsuoti 
gų augimo prieš išnaudotojus 
—kapitalizmą—fašizmą ir ka
rą.

Tolidus, K. P. sekcijos org. 
d. E. Miller pranešė, kad yra 
užvesta 
munistįškai tarptautinio kny
gyno, 
Pripažinta, kad tai reikalinga 
ir turi

Apkalbėta sulaužymas kon
trakto ' 
ko, Dr
2 d.- Rengimo komisija tame 
išteisinta 
savinin

Paskutinis tarimas padary
ta, kad būtų pasiųsta 5 dele
gatai iš šios apielinkės į Kom
partijos lietuvių frakcijos ir į 
Lietuvi 
nijimo 
ter, N.
rugpjūčio. Sutaikant taip, kad 
galėtų 
važiavi

darbas įsteigimui ko-

Pottsville, Pa., mieste.

būt remiama.

“Laisvės” naudai pikni- 
eam City Park rugpj.

nes tas padaryta 
kų.

į Darbininkų Susivie- 
suvažiavimus, Roches- 
Y., su pradžia 21 d.

atstovauti abiejuose su- 
muose.

A. Arbačiauskas.

ITALAI REIKALAUJA 
SUGRĄŽINT KAREIVIUS 

IŠ ETHIOPIJOS

ROMA. — Italijoj išsivy
stė gana smarkus žmonių 
judėjimas, reikalaujantis, 
kad valdžia sugrąžintų jų 
gimines kareivius iš Ethio- 
pijos. Nežiūrint aštriausios 
fašistu cenzūros, 
gauna 
žnai mirtiną ethiopų parti
zanų Aovą prieš italus.

žmones 
žinių apie veiklią, da-

Lietuviy Darže už Lakewood Ežero, Chestnut Hill Road., Waterbury, Conn.
Prasidės 11:30 vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., kuris dalyvaus šiame piknike programos išpildyme.

!
1. Sietyno choras iš Newark, N. J., po vad. B. šalinaites, pirmą kartą Conn, valst
2. Hartfordo Laisves choras po vadovyste B. Ramoškiutes.
3. New Haveno Dainos choras po vadovyste J. Latvis.4. Waterburio Vilijos choras, po vadovyste C. Strižausko.
5. Kalbėtojai iš Meno Centro iš Brooklyn, N. Y.6. Merrymakers Orkestrą grieš per visą dieną lietuviškus ir amerikoniškus šokius

Lietuvių I^aržas randasi prie Lakewood ežero. Važiuokite N. Main Street iki Lakewood ir imkite 
Chestnut Hill Road, ir rasite pikniko vietą.

Visus kviečia Rengėjai.
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niekas nerenduoja. Mat, be- 
bedarbiai ir daugelis dirban
čiųjų negali augštų rendų mo
kėt, tai renduoja prasčiausius 
namus. Daugelis net iš' ge
resnių persikelia į prastesnius, 
kad tik kokius kelis dolerius 
per mėnesį sutaupius.

Padėtis tokia labai nesvei
ka. Pasirodo, kad žmonių gy
venimas nepagerėja. Teks ren- 
dauninkams organizuotis ir 
kovoti prieš augštas rendas, 
prieš realsteitininkus, kurie tik 
ir darbuojasi, kad pakėlus 
rendas ir iš žmonių skurdo 
daugiau pasinaudojus.

gresmanas [Matthew Dunn 
tam pritaria)

Tokių majorų mums reikia. 
O tai galime 
buosimės už 
farmerių dar 
suorganizavimą 
unijas, bedarbių 
organizacijas^ už 
ma masinės Komunistų Parti
jos.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-796 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail i upder Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

'rooklyn, 
on the

XT fl “1* 416 Classon Avenue, Bdrough of Bimu Negrą ravargelį to į 
__ *•_______.. . . ..A. HYMAN ASTERKEN 
r-__________________________ ’Jįr 416 Classon Ave., Brooklyn,

Maisto ir Vandens Trukumas
Tic didieji karščiai ir Pitts

burgho biednuomenei atneša 
naujus vargus ir nelaimes.

Jau dabar augštesnėse vie
tose kai kur trūksta vandens. 
Veža vandenį bačkomis, bet 
už tai tenka vežėjams užmo
kėti. O kurie neturi pinigų, 
tai tyko pasivogti vandens. .

Su maistu irgi blogai. Kai
nos pakilo kai ant mielių. Kai 
kurių ’dalykų ir už augštą kai
ną negalima gauti. Maišto spe
kuliantai tuo naudojasi,
žai turgun pristato ir augštas 
kainas uždeda. Darbo žmonės 
paskutinius jiems centus pri
versti atiduoti.

Čia irgi trūksta vieno labai 
svarbaus dalyko—organizaci
jos.—Jeigu maisto naudotojai' 
susiorganizuotų, tai pamatytu- 
mėm, kad maisto kainos tuo
jaus nupuola. Kur pasisuka
me, matome visur išnaudoji
mą ir tuo pačiu 
me. vieningos 
trūkumą.

Pittsburghe 
turėtumėm visi
organizavimui farmerių darbo 
partijos, kaipo bendro liaudies 
fronto reiškė jos.

Ma-

sykiu jaučia- 
organizacijos

ir apylinkėj 
darbuotis su-

Pittsburgho Valdžioj
Anarchija *

vietoj

Pitts-
Nuva-

Majoras McNair, tūlą laiką 
patriukšmavęs, kelis valdinin
kus iš darbo išmetęs, bet ne
gavęs pritarimo iš miesto ta
rybos, išvažiavo Berlinan va- 
kacijas turėt ir iš fašistų dau
giau pasimkint. Savo 
paliko Leslie Johnstone.

Tačiaus ir apleidęs 
burghą jisai nerimsta,
žiavęs New Yorkan pasišaukė 
savo sekretorių ir davė in
strukcijas, kaip prižiūrėti 
“tvarka” mieste. Važiuodamas 
laivu taipgi siunčia telegramas 
su instrukcijomis, kuriuos val
dininkus paleisti iš darbo ir 
kuriuos priimti.

Užklaustas, ar jis palaikys 
rinkimuose Rooseveltą, atsakė, 
kad jis nors ir demokratas, bet 

> už demokratus nebalsuosiąs. 
. Jis palaikys fašistų pusę

tokį majorą mes turimo.
. Tai

Majoras Lawry su 
Darbininkais

Pittsburgho apielinkėj turi
me kitą majorą—tai Richard 
Lawry, West Homested majo
ras. Jis visada su darbo žmo
nėmis.

Dabar, kuomet eina plieno 
darbininkų organizavimas, jis 
bendrai su unijos vadais sako 
prakalbas. Jis stoja už bendrą 
frontą. Jo moteris taipgi ben
dro fronto komitetuose veikia. 
Jo sūnus yra vadas Jaunuolių 
Kongreso, jaunuolių bendro 
fronto.

✓

Kuomet jo mieste darbinin
kai sustreikuoja, tai jis pa
siunčia savo policiją apsaugoti 
streąkierius nuo skebų. Jis pa
reiškė, kad nei vienas skebas 
jo mieste negali pasirodyti.

Pagalios jisai stoja už orga
nizavimą plačios farmerių 
darbo partijos. Jis tvirtina, 
kad ir iš jo teritorijos kon-

turėt, jei tik dar- 
• suorganizavimą 
bo partijos, už 

darbininkų j 
į bedarbių 
išbūdavo ji-

Lietuvių Partijiečiu ir 
Simpatikų Konferencija

•  1

Nepamirškime visi partijio- 
čiai visos Pittsburgho apielin- 
kės dalyvauti konferencijoj 
nedėlioj, rugpjūčio 9, Liberty 
svetainėj, 1322 Ree'dsdale St., 
N. S. Pittsburgh. Pradžia ly- 

ryte.
darbininkų orga-

gini 10 vai.
Kai kurios 

nizacijos jau Išrinko delegatus 
į konferenciją!. Gavau praneši
mą, kad delegatų 
Washingtono, Pa. Kai kurios 
organizacijos 
aukų. Tai v: 
neužtenka.

Visi ir viso 
rūpinti, kad ' 
tų sėkminga iif kad galėtumėm 
gerą delegaciją pasiųst į na- 
cionalį suvažiavimą, kuris 
įvyks rugp. 20 ir 21, Roches-

bus ir iš

taipgi prisiuntė 
s puiku. Bet to

>s turime susi- 
tonfereneija bū-

Reporteris,

i

CIevelando Žinios
Pereitą pavasarį clevelan

diečiai pasiėmė nemažai įžan
gos tikietų dej platinimo, kad 
sukėlus kiek {pinigų “Vilnies” 
namui.

Tikietų serijos yra išleistos 
per L.D.A.D. Draugai cleve
landiečiai, būtinai padirbėkite- 
del darbininkiškos spaudos, 
kad parduotumėt visas paim
tas serijas. Laiko visai mažai 
beliko.

Rugpjūčio (August) 16 die
ną turi būti visos serijos pri
statyta “Vilnies” 
išleidimo tą dieną.

Kaip matoijne, cįovanos lai
mėjimui yra >
Pirmą dovaną laimėjęs gaus 
net $200, antrą dovaną $50, 
trečia $25 ir 10 l

piknike' del

labai didelės.

dovanų po
$10.

Taigi, 
padirbėkite, kad 
čio 10 diena galėtumėt grą
žinti tikietus nr pilną atskaitą 
išduoti. Kie^c teko patėmyti, 
tai yra bene tik du'draugai, 
kurie nuolat darbuojasi šių 
tikiętų platinkime. Jie visur ir 
visuomet pardavinėja, tai yra, 
dd. P. NamuĮa ir M. Valanta. 
šie draugai [daugiausia rūpi
nas ir be 
kiek gali 
spaudos.

serijų platintojai, 
su rugpjū-

atlaidos darbuojasi, 
dej darbininkiškos

Clevelandiečiai, šiaip del 
savo nerangumo, kaip atrodo, 
negalės surengti pikniko “Vil
nies” naudai šią vasarą. Tai 
didelis draugų apsileidimas.

i V

Įkalino Tris Hitlerio 
Šnipus Franci joje

Paryžius. — Dvejus me
tus kalėti tapo nuteista Isa
belle Queyrel, buvusi Fran- 
cijos užsieninės ministerijos 
tatnautoja, ir jos vyras už 
šnipinėjimą Vokietijos nau
dai. Dr. L. Barre, Queyre- 
l’iu giminaitis, pasiųstas ka
lėj iman ketveriems metams 
kaipo nazių Šniukštas. Pa
sirodė, kad Isabelle Quey- 
rel’ienė išvogė dokumentus 
apie Franci jos ryšius su Ma
žosios Santarvės šalimis ir 
perleido juos Vokietijos šni
pui Šveicarijoj.

BIRMINGHAM, Ala. — 
Specialis šerifas D. Rickels 
revolveriu nušovė negrą T. 
Kel 
met

416 Classon

NOTICE is 
B-2036 has 
to sell

Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1030 Coney Island Ave., E____„1.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

FRANK PALUMBO 
d-b-a Mansfield Grill

1030 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

GAUKITE “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Borough of

hereby giveh that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under ___ _ .1
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 Flushing Avenue, Borotikh of Brooklyn, 

' of Kings, to be consumed on the

JOSEPH MAGUIRE

Section 76
---- ------- ------- --- . — -----o. — - Jt)b p tus 

ūmą, kada jis nesidavė JS£.s.' 

amas iš namų del nega-! 66 Flushing Ave., 

no UŽsimokėt rendos. NOTICE is hereby givo^ that License No. 
rlemac aovn naafno-n no R-364 has been issued to the undersigned 
Udlllclo odVU-------------------------lit- to- sell beer at retail under Section 76

'of the Alcoholic Beverage Control Law at 
: 119—-3rd Street, Borough of .Brooklyn,

• v iv. i • County of Kings, to be consumed on theis seno medžioklinio premises.
THOMAS RĄFFAELE 

Domenicks Bar and Grill 
119—3rd St.,

Gin 
graįs' buvo paleidęs šruotų 
šūv
šautuvo.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PITTSTON-PLYMOUTH, PA.
Svarbus pranešimas Lietuvių Lais

vų Kapų korporacijos šerininkams ir 
lotų 
tais 
vakare. Taipgi 10 d. liepos šerininkų 
sušil
ta, k 
su k 
Kasp 
si iši 
mas 
kuopos reguliaris susirinkimas Įvyk 
27 d 
nariai su (lytais nuo žemės bus Įlei
džiami, 
tra s 
rinin 
jos Įstatus, ir bendrai kelia betvarkę 
organizacijoj.

savininkams. Šiais metais 36- 
susirinkimai bus laikomi 7 vai.

nkime vienbalsiai buvo nutar- 
id kolei nebus perduotos finan- 
nygos naujam sekretoriui, J. 
irui, kuris didžiuma balsų liko- 

i inktas, tai iki tol nebus šaukia- 
ekstra susirinkimas. Sekantis

September, 7 vai. vakare, ir

Sekretorius šaukdamas eks- 
usirinkimą be kitų narių ir sė
tų nutarimo, laužo konstituci-

Pirmininkas M. Kalauskas, 
Iždininkas A. Valinčius.

(175-177)

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give)! that License No. 
B-4016 has been issued 
to sell beer at retail 
of 
205 Kent Avenue, Bo

to the undersigned 
under Section 76 

the Alcoholic Bevern go Control Law at 
^..., Kent Avenue, Bo -ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

205 Kent Avė.,
JOHN STONITSCH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
B-4024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail u.nilcr Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1037 Dean Street, Boijouph of Brooklyn, 
County of 
premises.

1037 Dean

etail|

Si root, Borough of
Kings, to lie consumed on

ANNA TRACY
St., i Brooklyn, N.

---------------------- L-l__
hereby given tliat License No. 
been issued to the undęrsineg

at retail under Section 76

the

NOTICE is 
B-8830 has 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
360 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , 

LOUIS BOTTCHER
360 Sumner Ave., ] ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-966 has been issued to the 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control 
107 Smith 
County of 
premises.

undersigned 
under Section 76 

Law at 
Brooklyn, 

the

Rubins
107 Smith

Street, Borough of
Kings, to be cqnsumed on

WIT,LIAM RUUlN
Delicatessen and Restaurant
St., Brooklyn, N.

Kom 
pskrič

DETROIT, MICH.
ipartijos mitingas, Hamtrack 

ičio, Įvyks antradienį, 28 d. lic- 
7:30 vai. vak., 3014 Yemans Avė. 
nariai dalyvaukite, nes bus iš-

a 
pos, 
Visi 
duotas raportas iš 9-to metines kon- 
venci 
lyvat

NOTICE is 
B-379 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1274 Bedford Avenue, Bq 
County of Kings, to be 
premises. >

THOMAS J. SHIELDS
Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
Section 7G 

___ ,__  ’ at 
1274 Bedford Avenue, Bprough of Brooklyn, 

« consumed on the

nereby given that 
has been issued ito the 

sell beer at retail under

1274 Bedford Ave.,

)6s. Kviečiam ir simpatikus da- 
ti.

Org.
(175-176)

PITTSTON, PA.
Pittstono ir Wyomingo ALDLD 

kp. bendrai 
vimą 
čiaus 
daug 
gera 
išeis 
topol 
omin 
tikietas tik 25c.

rengia linksmą išvažfa- 
. nedėlioj, 2 d. rugpjūčio, Valin- 
; farmoj, pas Petraiti. Turėsim 
; skanių užkandžių, gėrimų ir 

orkestrą grieš šakiams. Bušai 
9 vai. ryto nuo Inkerman, Seba- 

1,-iPittston, William St., ir iš Wy- 
?. Bušo tikietas—50c., valgio

Kviečia Rengėjai.
(175-177)

CLIFFSIDE, N. J.
DLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

trečihdicnj, 29 d. liepos, 8 vai. vaka
re, Chas. Green svetainėje, 267 Wal
ker St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turini daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

Org. G. S.
(175-176)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras laike praktikų nu- 

visi dalyvauti dainų dienos pro- 
ir nusitarė pralenkt New

tarė 
granjoj, 
Jersey chorų. Bušo tikietas Į pikni
ką ii 
ti pas choriečius arba pas draugus 
svetainėje, 57 Park St. Visi iš anksto 
užsiregistruokite.

atgal 75c. Tikietus galima gau-

(175-176)

T, 
antr 
Liaui 
Visi 
daug

PHILADELPHIA, PA.
0,A. 9 kp. susirinkimas Įvyks 
idienj, 28 d. liepos, 8 vai. vakare, 
dies name, 735 Fairmount Ave. 
nariai dalyvaukite, nes turim

■ svarbių dalykų apsvarstymui. 
Sekr. B. Ramanauskas.

(175-176)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių reikalų susirinkimas Įvyks 

adienį, 29 d. liepos, Liet. Darb. 
ainėje, 290 E. 29 St. Visi nariai

tree
svet
malonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svai bių dalyku apsvarstymui.

(174-175)

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON KOVENSKY
1112 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givei? that License No. 
A-6065 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! off the 
premises.

SAMUEL O. SEIDEN—SAUL SEIDEN 
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-01—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER 
49-01—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-761 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 881-3 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

A. F. 1......... .
881-3 Flatbush Ave.,

Beverage

to be consumed on the premises.
STEIN CAFETERIA, " 

Brooklyn, N. Y.
Inc.

NOTICE is hereby given' that License No. 
B-521 lias been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5123 — 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

• ROBERT I. PORTER, POST 986 
5123—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1298 has been issued to the undersigned to 
sell beer at 1'ctail under Section 76 of the 
Alcoholic
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 864

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3981 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic, Beverage Control Law at 255 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY HORN 
Hebrew National Kosher Delicatessen

255 Suttci' Ave., Brooklyn, N. Y.

Puiki Vieta Vakacįjom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

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

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.
Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 

kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.
Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

CAMP HYG1OLOGY
VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPĖ

Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias i sveikatą
Tennis, Base-Ball, maudynės, laiveliais važinėjimasis ir tt., 

fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.
Vieta prie Hudson upės, 40 mylių nuo miesto

Mokestis $12.00 j savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.
Vaikam $10.00 Į savaitę.

Dėl platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

NOTICE is hereby given that. license No. 
B-3812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISREAL STEINER
263 Riverdale Ave., | Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby giveri that license No. 
C-226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, unde)- Section 132 
A of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
465 Sackman St., Boręugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be: consumed o.ff the 
premises. I i

BELFAST DISTRIBUTORS
465 Sackman St., Į Brooklyn, N.\ Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9722 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, ubdor Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HERBERT GOLDBERG
1206 Nostrand Ave., *1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givei) that Incense No. 
A-10073 has been issued td the undersigned 
to sell boor at retail, tinker Section 75 of 
the Alcoholic Beverage) Control Law at 
277 Sumpter Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be qonsumed off the 
premises,

PAULINE KĄTZ 
277 Sumpter St

NOTICE is hereby gix<eh )that License No. 
A-10138 has been issued) to the undersigned 
to sell beer at retail, undėr Section 75 of 
the Alcoholic Beverage! Control I.aw 
1514 Flatbush Avenue, 
Cdunty of Kings, to 
premises.

MORRIS 
1514 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1343 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Court St.., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
NICHOLAS DEMOTSIS & LEO SEMPEPOS 

d-b-a Valencia Coffee Pot
404 Court St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Control I.aw at 
Borough of Brooklyn, 
b< Consumed off the

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givep .that License No. 
A-9800 has been issued to the undersigned 
to sell bner at retail, un<)cr Section 75 of 
the Alcoholic Beverage! Control 
92 W. Plum Beach Sheepshcad Bay, 

County of] Kings, to 
off the premises.

JULIA M. LQUIS 
W. Plum Beach Sheepshcad 

Brooklyn, Nil Y.

of Brooklyn, 
sinned

I.aw at 
Borough 
be con-

92 Bay

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, tinder Section 75 of 

Beverage Control Law at 
I, Borough of Brooklyn, 
to bp Consumed off the

ABRAHAM DAVIDOFF
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-438U has 
to sell beer 
thq Alcoholic 
2976 Quentin Road 
County of Kings, 1 
premises.

2976 Quentin Rd.,

NOTICE is hereby given that' License No. 
A-6812 has been issued t6 the undersigned 
to sell beer at retail, under 75 r.f
the Alcoholic Beverage
4121 Avenue J, Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

Section 75 of
Control Law at

ALBERT L. GREENBERG
4121 Avenue J, Brooklyn, N.

Telefonas: Humboldt 2-7964

WORCESTER, MASS.
D.A. 13 kp. susirinkimas Įvyks 

antij-adicnj, 28 d. liepos, 8 vai. vakare, 
Endicott St. Visi nariai dalyvau- 
, nes turim daug 
apsvarstymui.

Sekr.

29 
kite
kų

7 svarbių daly-

I). Lukicnė. 
(174-175)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No.
A-5321 . ___ ‘ ‘
to tell beei” at retail, under Section 75 of 
the
1372 .
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

has been issued to the undersigned

Alcoholic Beverage Control Law at 
Rockaway P’kway, Borough of Brooklyn,

1372
MORRIS GREENBERG

Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5( 
to 
of 
378 
Cou ity of 
prer Uses.

1 has been issued to the undersigned1 
sell beer at retail under Section 76 
:he Alcoholic Beverage Control Law at

Grand

378

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

PAUL GUSTAS
Grand ' St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1247 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3988 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5014— 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

LIGHT STAR CAFETERIA
5014—4th Ave., Brooklyn^ _N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B-2370 has been issued to the undersigned to | 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Hewes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID MENDELOWITZ
-109 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3380 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw at 2601 
Avenue U, ’Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE ROSS
2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that Incense No. 
A-9545 has been issued to the undersigned to 
sell beer at. retail under Secjjon 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6304—' 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises. I 

THOMAS SONNICHSEN
6304—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
A-9145 has been issued to the undersigned to! 
sell beer at retail under Section 75 of the [ 
Alcoholic Beverage Control Law at 4522— 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises. 
OLE EDWIN HANSEN
GUNNAR KJOLBERG 
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
A-10013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of he 
Alcoholic 
Cooper 
of Kings,

308 Cooper

JOHN’S CAFETERIA i
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass. ĮI

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus. į

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos
suteikimui Jums pasfliuo- 
savimo nuo karšto -z oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coriey Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik I Dviem kambarys $16.00 

už $5.00 I Keturiem kambarys $20.00
Alcoholic

Kings, to

4522—6th

NOTICE

of

Bvcrage Control Law at 308 
St., Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises. 
ANTON HOPPINTHAL

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76

NOTICE is 
B-3967 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Van Siclen Street, 
County of Kings, to 
premises.

562 Van
MAURICE 

Sielon St.,

Borough of ’ Brooklyn, 
be consumed on the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
A-10139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at ,629 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM WAKER
629 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. I J. KAŠKIAUČIU?
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
/

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

IjAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRANb STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5tii STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

sell beer at i-etail under Section 76 
the Alcoholic Beverage. Control Law at

Berry Street, Borough of Brooklyn, 
mty of Kings, to bo consumed on the

ANTHONY SZYMASZEK
Berry St., Brooklyn, N. Y.

to 
of 
212 
Cou. 
premises.

212
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Puslapis Šeštas.

j

t 
i

v

Pirmadien., Liepos 27, 1936
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IŠ STILSONO PRAKALBU Toliau Stilsonas bjauriais iš- 
miskiis svaidė į komunistų va- 
dovy

Liepos 24, Grand Paradine Į vęs trečias paliuosuotų pre- 
kas nu-

iš kalė- 
gyvenąs

)ę:
į, “Centro Biuro išminties 

šaltinis Z: Angarietis” žinojęs

Trečiadienį Važiuokim 
J Richmond Hill

jo bylą ir nelegalumą, 
apie jį Balse 1930

pirmininkavo Ste- 
cliffsidietis.
kalbėjo socialistas 
Stilsono Gelbėjimo 
narys, pažymėda- 
komitetas surinko

vienybės klaų^įjpąs 
taip keliamas. Bandęs 

kad reikia užmiršt 
frakcijas” (vienybės

svetainėje, įvyko sugrįžusiam 
iš kalėjimo Stilsonui (Butkui) 
pasitikti masinis mitingas. Pu
blikos atsilankė vidutinai, bet 
toli iki to, kiek buvo mitinge 
jo gelbėjimui, kurio šaukime 
dalyvavo ir komunistai. Tuo
met svetainė buvo kimštinai 
pripildyta, šį kartą, arti du 
trečdaliu svetainės užimančio
se kedėse dikčiai margavo 
tuščių vietų.

Mitinge dalyvavo ir komu
nistų, o jų pritarėjai sudarė 
žymią dalį publikos. Visi ti
kėjomės, kad sugrįžęs iš ka
lėjimo $>tilsonas atsuks savo 
ataką prieš tą sistemą, kuri 
buvo jį įkalinusi, tad nekant
riai laukėm jo prakalbos.

Mitingui 
ponavičius,

Trumpai 
Glaveckas, 
Komiteto 
mas, kad
bylai virš $1,700, išmokėta su 
virš $400, likę ižde virš $1,- 
200, bet advokatui reikėsią 
mokėt $2,000.

Nuo Mezgėjų Unijos Jung
tinės Tarybos sveikino Nel
sonas, primindamas, kad ka
lėjimuose randasi Tom Moo
ney ir tūkstančiai darbo klasės 
kovotojų, kuriuos tik suvieny
ta darbininkų klasė galės pa- 
liuosuoti.

Kitą trumpą sveikinimo 
kalbą angliškai pasakė Loves- 
tonas, opozicijos vadas.

Ketvirtu kalbėjo Strazdas. 
Jis, sakė, viską palikęs, atbė
gęs gelbėti opoziciją nuo su
gniužimo, nes bijojęs, kad be 
Stilsono 
esąs ne 
įtikinti, 
“savo
klausimą—Rep.) del Stilsono, 
bet, sako: “Mūsų pasiūlyrpas 
buvo atmestas, antroji pusė 
darė viską, kad ne tik Stilso
nas būt kalėjime, bet kad mes 
sugniužtume.”

Kandidatas opozicijos išga- 
nytojaus nepavykusiai misijai 
nepasakė, kas “daręs viską, 
kad Stilsonas būt kalėjime.”

Kalba Jankauskas. Nusis
kundė, kad “turim daug ora
torių, bet šitam darbui atėjo 
mažas būrelis.” Iš kairesnių 
paminėjo Keistutį Michelsoną 
ir Jankaitį, kaipo kalbėjusius 
už Stilsono paliuosavimą. O 
apie kitus nukukavo sekamai: 
“Tie, kurie kasdien kalba, nu
sigrįžo ir darė daug skerspai- 
nių.” Taip nusigiedojęs ramiai 
sau prašliaužė pro visus ko
munistinius kalbėtojus Bimbą, 
Mizarą, Prūseiką, Abeką ir ei
lę kitų, kurie ėjo sakyt pra
kalbas Stilsono gelbėjimo mi
tinguose.

Toliau Jankauskas šaukė, 
būk turį kokius tai faktus 
apie Stilsono išdavikus. O kas 
gi to nenorėtų sužinoti? Visi 
ištempėm kaklus, gaudom žo
džius. Gi mūsų pranašas pri
važiavo čiukurą sekamai: “Ju- 
došius dar neišvilktas, dabar 
turėsim darbuotis, kad išvilkt 
aikštėn.” Taigi, rodęs į komu
nistus pirštas nuknabo, po 7 
mėnesių pagaliau prisipažino 
nežiną išdaviko.

Po Jankausko kalbos rink
ta aukos.

Advokatas Kreindler pasa
kė, kad rezoliucijos d^iug pa
dėjo. šiaip jis nieko įdomaus 
negalėjo pasakyti.

Perstatyta kalbėti Stilsonas. 
Jisai kalbėjo apie kalėjimo si
stemą, pažymėdamas, kad po
litiniam sunkiau, nes krimina
listai nepasitiki politikierium, 

• <o administracija vėl žiūri į 
peržengusį įstatymus politikoj 
aršiau, negu į kriminalistą. Iš 
visų Lewisburg kalėjime buvu
sių ir esamų kalinių jisai bu-

zidento patvarkymu, 
stebinę kalinius.

Jis pareiškė, išėjęs 
jimo atsimenąs, kad
surėdyme, kur yra klasės, tad 
jis kovosiąs už savo klasės rei
kalus. (čia publika entuzias
tiškai suplojo.) Paminėjo ad
vokatus, kurie darbavosi jo 
byloje, tarpe jų ir Civilių Lais
vių Unijos žymus advokatas 
Roger Baldwin ir kiti, gi iš lie
tuvių—Bagočius.

Toliau plačiai kalbėjo, kaip 
buvo areštuotas, pareikšda
mas, kad už tai, jog: “buvau, 
esu ir būsiu priešas karo gro
bimo tikslams.”

Jis pasakojo,., kad valdžios 
agentai nenorėję jį areštuoti, 
nes neatrodęs panašiu tuomet 
perstatomiems bolševikams. 
Bet, sako: “Laike arešto turė
jom kairiai rašančių revoliu
cionierių Stalioraitį ir Vidiką, 
kuriuodu išbėgo vienas per 
toileto langą, kitas per skiepą. 
Tai buvo signalas agentams,” 
tad vos paleidę jį ir vėl išdavę 
visiems trim varantą. Taigi, iš
eina, kad ne reakcija kalta, 
bet Stalioraitis ir Vidikas kal
ti jo arešte.

Gynimas esąs^^uvęs pilnas 
klaidų. Iš karto gynęs Nelso
nas, vienintelis Philadelphijoj 
socialistas advokatas. Jis visus 
įstatymus žinojęs, bet nemo
kėjęs atmušt antpuolio. Norė
jęs paimt buržuazinį advoka
tą, bet jis pareikalavęs $5,000 
ir draugai “už galvų susiėmė.” 
Vienas Nelsonas kainavęs virš 
$8,000. Paskiau turėjęs Hil- 
quita, bet partija liepus at
leisti, o imt partinį Stedmaną 
Chicagoje. Bylų tada buvę 
daug ir jis teisman nepribu
vęs, o Nelsonas nemokėjęs net 
bylos nukelti. Išeina, būk par
tija buvus visų bėdų kaltinin
kė.

Kita klaida buvus, kad ne
kelta byla apeliacijų teisman, 
o į augščiausį teismą.

Po skilimo partijoj, jis no
rėjęs eit kalėjiman, bet susi
rinkęs naujas organizacijos 
komitetas ir nutaręs, kad nei
tų. Jis, kaipo disciplinuotas 
partijinis, paklausęs, tuojau 
nuvykęs Chicagon ir už poros 
savaičių sugrįžęs slaptu žmo
gumi. Bet komitetas į kelias 
dienas permainęs savo nuomo
nę ir jam sugrįžus pradėjęs jį 
vadinti bailiu. Supykęs, jis nu
ėjęs partijon ir ten buvę nu
spręsta, kad jis- turi pasilikti 
nelegaliu. Tuomet išvykęs už
sienin.

Paskui jis nemažai kalbėjo 
apie savo nelegalį “kankinio” 
gyvenimą, primindamas, kad 
Pilėno pastangomis Lietuvoj 
buvo areštuotas. Sugrįžęs, jis 
norėjęs dalyvauti judėjime, 
išėjęs viešumon po kitu vardu. 
Bet, sako Stilsonas, “atėjo 
trečias periodas, raganų gau
dymo periodas darbininkų ju
dėjime ir mano paslaptis pasi
darė ne paslaptis.”

Taigi, kovos prieš kylantį 
fašizmą ir kritikos jam patai- 
kaujantiem vadam periodą 
Stilsonas surado buvus “raga
nų gaudymo periodu.”

Apie komunistų pastangas 
sudaryti masinių organizacijų 
atstovų bendrą komitetą jo gy
nimui Stilsonas išsireiškė nesu
tikęs, kad jin įeitų komunistai. 
Girdi, “kaip aš galiu jiem pa
sitikėt, jeigu vieton gelbėt, no
rės pakart.” Nuo sriovių jis 
nesutikęs įsileist atstovų dėlto, 
kad komunistinė sriovė turinti 
tris dvasias vienam kūne, bū
tent CB, ALDLD ir LDS. Tai
gi, jis nenorėjęs fašistinės srio- 
vės, ir komunistinės, kuri esan
ti “kairesnė už Leniną, kada 
nereikia pinigų ir dešinesnė už 
Hillmaną, kada jų reikia.

apie 
rašęs 
Tuonjet buvę Centro Biuro 
dais 
daugiau nieko nedarę, peš 
bailiai, žinoję, kad skundas “ant 
velnio eis velniui.
Prūse 
zicion 

“Ji 
čiau 
šaukė 
žinau 
komu 
čion 
nę C( 
ji žinanti tokių “sekretų”, baig
damas žodžiais: 
tokius 
rius nedrįsta paskelbt.”

Ir dar daug kitų nepamatuo
tų, kriminališkai bjaurių šmeiž
tų paleido jis komunistinės va
dovybės adresu.

Raudo padorūs, klasiniai są
moningi darbininkai, sėdėdami 
ir klausydami purvais drabs
tant k 
ri jiems brangi, nes pasiauka
vusiai 
tėm šneižtų atsimokėjo Stilso
nas tiem, kurie atėjo pagerbti 
jo praeities nuopelnus, su vil- 
čia, kad jis dabar, tapęs laisvu, 
gal vęl dirbs darbininkų judė
jimui,} kurie nuo darbininkų ju- 

nutrauktu brangiu lai- 
jo apvaikščioti jo sugrį-

sukonfiskavę pundus,

bet 
m. 
va- 
bet 
esą

Norėję ir 
i ką ten nusiųst, bet opo- 
ieriai sudraudę.
e dėlto norėjo, kad supū- 
kalėjime,” demagogiškai 
Stilsonas, kad aš perdaug 

Girdi, “Angarietis du 
ristu numarino kalėjime.” 
jis išsibliovė apie dabarti- 
ntro, Biuro vadovybę, būk

“Gėda turėti
vadus, kurie provokato-

omunistinę vadovybę, ku-

gina jų reikalus. Gniūž-

dėjim< 
k u at 
žimą.

Talį) Stilsonas sugrįžo kovoti 
—kovoti purviniausiomis prie
monėmis prieš komunistinį ju- 
dėjim
jos darbininkų kovoms jis “ne
turėjo 
riams.

Karžygiškoms Ispani-

laiko,” paliko “orato-

Rep.

Jauni Socialistai Už 
Bendrą Frontą

dadienį, liepos 24, Jau-Pen
nųjų Šocialistų Lyga buvo su
rengus prakalbas 
Extension ir 
Willia
si jauni ir nuosekliai dėstė so
cialistų plaformą ateinantiems 
rinkim ams.
įdomių dalykų apie
terorą
tas ga
jeigu lebus suorganizuotas vi 
sos
bendras frontas.

Klausant tų prakalbų, man 
pasiro 
sociali 
nuošimčių.

Grand St.
Havemeyer St., 

.msburge. Kalbėtojai vi-

Pasakė nemažai 
fašistinį 

Europoj ir nurodė, kad 
Ii atsitikti ir Amerikoj,

Pažangiosios visuomenės

dė, kad į metus laiko 
štai pakairėjo šimtu

Kaimietis.

Švaros Departmentas 
prieš 

Nabagai su
žinoma, negali pasi-

įJau buvo pranbšta per mū- 
uoliai nauja 

kuopa rengia 
Card Party

Richmond

“Laisvės

rcspondentui teko nugirsti, 
kad keletas dienų tam atgal 
nusižudęs J. Tankus buvo 
areštuotas už išleidimą fal- 
šyvų “counterfeit” trijų de
šimtinių. Sakoma, jįs buvo 
išleistas po $25,000 kauci
jos.

Vienas artimas “Laisves” 
kaimynas, biznierius, parei
škia, kad J. Tankus visai ne
senai buvo atėjęs pas jį, už
sisakęs po stiklą alaus, sau 
ir savo frentui, ir pasiūlęs 
falšyvą dešimtinę.

Mes girdėjome, kad ir 
viename dideliam 
parengime, Brooklyne, bu
vo įvelta keletas falšyvų 
dešimtinių. Iš kur jos at
ėjo, nesiimame spręsti.

Vis vien gaila, kad lietu
viuose atsiranda tokių žmo
nių ir del to vėliau prisiei
na net atsisukti gazo dūdą. 

Reporteris.

jau-

sų! dienraštį, kaip 
LDS jaunimo 
smagią Bunco ir 
ateinantį trečiadienį, liepos 29 
d. Parengimas įvyks gražioj 
ir vėsioj Levinton salėje, 116- 
19 Liberty Avė.,
Hill. Prasidės 8 Nal. vakaro. 
Įžanga tik 35 centai.

Brooklyno LDS jaunimas 
žada dalyvauti šimtu nuošim
čių. Jie susirinks
svetainėje septintą’ valandą ir 
visi kartu važiuos į parengi
mą.

Dabar reikia truputį kalbė
ti ir į suaugusius Idraugus. Tai 
buvo East New Yorko suau-

I

gūsių kuopos sumanymas or- 
gapizuoti LDS jaunimo kuopa 
Richmond Hill. Draugai pasi
kvietė jaunuolį iš centro, kad 
jiems pagelbėjus, ir visiems 
bendrai veikiant, ypatingai su 
draugu Klimu, jau gera pra
džia padaryta. Apie 20
nuolių prirašyta, visi entuzias
tiški, nori smarkiai veikti LDS 
kuopos gerovei, kąd ne tik pa
darius ją veiklia, bet kad ir 
pralenkt kitas jaunimo kuo
pas bent New Yorke. Tai bū
tų garbe ne tiktai Richmond 
Hill jaunimui, bet ir suaugu
siems draugams, : kurie prisi
dės atsiekti tikslą.

Dabar ta mūsų kuopa ruo
šia savo pirmą pjarengimą. li
tai labai svarbiafn dalykui— 
pasiuntimui geros delegacijos 
į LDS Seimą ir Sporto Olym- 
piadą. Jaunimas taip susido
mėjęs savo organizacija, kad 
nori daugiau susipažinti su ja, 
taipgi ir su kitais veikliais 
jaunuoliais. Todįcl jie užsi
tarnauja jūsų paramos, drau
gai ir draugės. , Parodykim 
sykį ant .visados,(i kad visas 
darbininkiškas judėjimas sto
ja už jaunimo Organizavimą 
ir organizuotą jaunimą remia. 
Visi atsilankykime į parengi
mą.

Jaunimas užtikrina, kad 
tikrai smagiai laiką praleisi
te, ir daugelis iš atsilankiusių 
dar parsineš sau dovanų. 
Taipgi, visi dalyviai gaus dy
kai užkandžių. {

Kviečiame visus atsilankyti 
į mūsų pirmą padengimą.

Jaunuolis.

Jonas Tankus

| apmokamų vakacijų. Jie gau
sią 2 savaiti liuoslaikio, bet tą 
turėsią atidirbti viršlaikiais, 
sugrįžę.

lietuvių

WPA mokytojai, kurių skai
čius siekia 10,070, negausią

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuvių. Ra
šykite: Buddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 
Stagg 2-0950. (169-177)

PARDAVIMAI
PARDUODAMAS restaurantas. Bar 

ir Grill, su pilnom laisnem, biznis 
eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šį biznį. Del kitij informa
cijų kreipkitės j Laisves” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180)

PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 
žemės geros del užlaikymo gyvuliu, 

vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisių, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemes gera 
del gyvulių, ir miškas,. Randasi šalę 
gero cementuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai
symais. 4 didelės vištinyčios, 75 vai
sių medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kernams, 
gasolino enginas, traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kurį 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir barnėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
•$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite, angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te- 
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

NAUJA PUIKI VIETA

Restaurant, Bar and Grill
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC(J

KIRPIMAS

SKUTIMAS
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Tcl. SlasrR 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale; Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Modemiškai pada

rau krautuvėm .frontus.

Kreipkitės
PETER PROSS 

1771 Stillwell Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

0

Dr. Herman Mendlowitz
33. METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dienaTr nuo 7—8 vakaro

z NEDĖLIOMIS
' Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

and-
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y; 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

<9
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
C

Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.
SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Brooklyniečiams ir great- 
neckiečiams gerai žinomas 
saliūnininkas Jonas Tankus, 
apie 45 metų amžiaus, turįs 
saliūną po numeriu 38 Bo
gart Str., Brookline, nusi
nuodijo gazu po numeriu 31 
Maujer Street, Brooklyne, 
kur gyveno tryse vyrai. Nu- 
sintiodinimas atliktas 25 d. 
liepos, apie 5:30 vai. P. M.

Paliktam savo raštely j, 
rašytam paišeliu ir labai ne
taisyklinga lietuvių kalba, 
Jona» Tankus atsiprašo sa
vo brolio, sesers iif švogerio 
del savo žygio. Jis sako, tai 
mano klaida. Girdi, aš įvez- 
dinaų į savo biinį, partne
rystę, $2,050.00. Toliau, sa
ko jis, mano apcjraudos po
lisas paliktas seife. Paskui, 
jis nurodo, kad Ribokams 
skolingas $1,000.00.

Kokią gi Jonas Tankus 
papilde “klaidą?” Mūsų ko

■E

i

J. GARŠVA

u

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

lyvauti šio- 
rąkalbose.

c

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kaimą.
Paraamilau automobiliu* vestuvėm, 

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė, 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y. ,

kardas netiksliai liko ne- 
ėtas.
[kalbos įvyks sekantį k e t- se taip svarbiose

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

MmKKI

avo “biznio”, tai pasi- 
ar tai 

šviesos stulpas ar van- 
ukis.
ėjas Aurelio nubaudė 

šunukų savininkus po 
ei, kad šunukai apteršė 
vius ir grasina, kad to-

Šuny Savininku Bėdos
Nety Yorko poniškų šunukų 

savininkai tapo “nuskriausti”. 
Mat,
pradėjo smarkią kovą 
teršimą gatvių, 
nukai, 
prašyti, kad vestų namo atliki
mui s
naudoja bile ramsčiu, 
būtų 
dentra

Teisi 
penkis 
$5 toci 
šaligat 
liau jis pakels pabaudą iki 
$10.

Bro klyno Lietuviai Išgirs 
varbias Prakalbas

Brooklyn© ir apylikės orga
nizacijų komitetas rengia la
bai svarbias prakalbas, kurios 
bus apie Ispanijos dabartinius 
įvykius, apie Lietuvą ir Ame
rikos Lietuvių Kongresą. Kal
bėtojais bus J. Glaveckas, J. 
Stilsonas, A. Bimba ir jaunuo
lis Keistutis Michelsonas^ Va
kar dienos pranešime Michel- 
sono v 
pamin

Pra

virtadienį, 30 d. liepos, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
80 Union Avė., įrooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakaro. t

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai raginami d

Telephone: EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

GARSINKITKS “LAISVĖJE
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