
KRISLAI
Drūtai, bet teisingai.
Visi jie prižada, 
žydų delegacija. 
“Aš belaisvių neimu”.

Rašo A. B.
Drg. Pruseika “Vilnyje“ pa

stebi :
J. Stilsonui pabuvus Le- 

wisburgo kalėjime šešis mė
nesius, dar labiau pritvinko 
tulžies. Tulžis—tai jo amu
nicija prieš komunistus.

O buvo “sklokininkų“, ku
rie tikėjosi, kad Stilsonas iš
eis iš kalėjimo kitoks. Mes 
visai neturėjom tų iliuzijų. 
Tai asmuo, kuris verda sek- 
tantinėj pagiežoj.

Iš to paties Lewisburgo ka
lėjimo išėjo ir drg. Krum- 
bein, kuris už menką tech
nišką prasikaltimą valdžiai 
išsėdėjo 18 mėnesių. Jam 
nebuvo jokios amnestijos.

Kaip vyras išėjęs iš Lalėji
mo, jis tą pačią valandą ug
ningai atsišaukė į darbo mi
nias vienybės ir kovoti prieš 
fašizmą. Drg. Krumbein— 
dabar organizatorius didžiau
sio partijos distrikto.
* Palyginkite tuos du kali
nius.

Pataikyta ne į kaktą, bet 
tiesiai į akį. Nėra abejonės, 
kad Roosevelto agentai išgirs 
apie dabartinę “kankintinio“ 
Stilsono veiklą ir pasidžiaugs, 
kad jis jiems gerai atsimoka.
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Kas liečia lietuvius darbi
ninkus, tai jie žino, kad šis 
žmogus jiems kaštavo grynais 
pinigais apie keturiolika tūk
stančių dolerių. Už tai'dabar 
jis jiems atsimoka draskymu 
jų organizacijų.

Ponas Landon, republikony 
partijos—Wall Stryto kandi
datas, irgi esąs darbo žmonių 
užtarėjas. Jis net neužsimer
kęs sako, būk ir jis pritariąs 
darbininkų teisei laisvai orga
nizuotis į darbo unijas ir ki
tas organizacijas. Landonui 
kvepia darbininkų piliečių 
balsai. Išrinkite jūs jį prezi
dentu, o jis jums atsimokės— 
atsimokės hitleriškai.

Amerikos žydai nebenori 
klausyti pletkų apie Sovietų 
Sąjungą. Jie nusitarė patys 
ją pamatyti. Jie renka didelę 
delegaciją, berods iš 50 žmo
nių, kuri nuvažiuos pamatyti 
Sovietų valdžios įsteigtą žydų 
autonominę respubliką Biro- 
Birdžan ir abelnai susipažins 
su darbininkų tėvynės 
mu. Delegacijon įeis 
nusistatymo žmonės, 
tokių, kurie pusėtinai
manydavo apie Sovietų žemę. 
Reikia tikėtis, kad jie, savo 
akimis pamatę tą žemę, pa
keis savo pažiūras.

gyveni- 
visokio 
Įeis ir 
prastai

“Aš belaisvių neimu“, pasi- 
didžuojančiai pareiškė Ispani
jos fašistų generolas Palacios. 
Jis pasigyrė, kaip jis be jo
kių ceremonijų 12 suimtų dar
bininkų pastatė prie sienos ir 
sušaudė.

Taip elgiasi visi fašistų ka
rininkai. Kurie darbininkai 
pakliūva į jų rankas, gyvi ne
išlieka.

Bet tegul tie žvėrys nepa
miršta: Ispanijos darbininkai 
jiems tinkamai atsimokės!

Dešinieji Socialistai Dedasi 
I Darbo Partiją

NEW YORK. — Dešinių
jų Socialistų Žmonių Parti
ja valstijiniame savo suva
žiavime nutarė prisidėt prie 
Amerikos Darbo Partijos, 
kurią paskutiniu laiku įstei
gė Nepartijinė Darbininkų 
Sąjunga.

Los Angeles, Cal., rugp.2. 
—Išlekia du Sovietų orlaivi- 
ninkai į Maskvą. Jiedu 
skris šiaure, amžinosios žie
mos ruožtu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų ^Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* [Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės!- Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Fašistai Atmušti nuo Madrido
■B

JU°P!ENo Nuodytojai " Mussolinis Išsisukinėja, Būk Nesiuntęs
DETROIT, Mich. — Su

imtas Juodojo Legiono šni
pų skyriaus n&rys Fred A. 
Guthrie liepos 31 d. paliu
dijo apskričio prokurorui 
McCrea, kad legionieriai da
rė sumoksią šiltinių (karšti
nių) perais užkrėsti pieną, 
pristatomą žydams, komu
nistams ir katalikams, 
įšmirkščiant tų perų į bu
telius: praduriant butelių 
popierinius dangtelius 
smailiais galais metalinių 
šmirkštynių. Jie buvo taip
gi nutarę prisitaikant nuo- 
dyt sūrį, perkamą tų žmo
nių.

Prie to sumokslo prisidė
jo pats legiono komandie- 
rius A. F. Lupp, buvęs vals- 
tijinis pieno inspektorius, ir 
vienas chemikas. Jie jau 
buvo apžiūrėję Guthrie skie
pą, kaipo tinkamą vietą vei
sti minimos ligos perus.

Kaip Tarptautiniai Dar
bininkai Remia Ispanų 
Liaudies Fronto Kovą

NEW YORK. Bendro 
fronto demonstracijoj prieš 
Ispanijos fašizmą praeitą 
šeštadienį Union Square bu
vo pranešta, jog Anglijos 
Darbo Partija pasižadėjo 
sukelti $5,000,000 Ispanijos 
respublikai, kovai prieš su
kilusius fašistus. . 

f
Amerikos Suk niasiuvių 

Unija ir Amalgameitų Siu
vėjų Unija pasiuntė po 
$5,000 Ispanijos Liaudies 
Frontui prieš fašistus.

W. M. Citrine, preziden
tas Tarptautinės Darbo 
Unijų Federacijos, Pary
žiuj, atsišaukė į visų šalių 
darbininkus, kad finansiniai 
ir dvasiniai paremtų Ispani
jos žmonių kovą prieš fa
šizmą.

Fašistų ‘Mirties Batalionas’

PARYŽIUS: — Praneša
ma, kad iš ispanų fašistų la
kūnų susidaręs “mirties ba
talionas?’ Jie su sproginių 
prikrautais lėktuvais pulsią 
ant Liaudies Fronto pozici
jų; patys tuo būdu žūsią, bet 
padarysią didžiausios žalos 
respublikos gynėjams.

Fašistai per radio iš Por
tugalijos skelbiasi, būk jie 
atėmę iš Liaudies Fronto 
Corunna, Lugo, Oresne ir 
Pontevedra provincijas.

(Turi girtis, idant gautų 
paramos iš užsienių kapita
listų. Jie juk neeikvotų savo 
pinigų, jeigu matytų, kad 
bus nuslopintas fašistų su
kilimas.)

ė'A

Lėktuvų Su Ginklais Ispanijos Fašistam
GREEN PADEDA PLIENO 

TRUSTUI PRIEŠ UNIJĄ

BET
------------------------ f ;■

TAIS LĖKTUVAIS SKRIDO ITALIJOS OFICIE- 
RIAI IR LAKŪNAI SU KARO GINKLAIS

PA 
jos lė' 
ziško 
jokio 
rioj š 
reikai 
sutartis, kurią kadaise pa
sirašė

Lakūnai ir oficieriai, ku
rie tąis lėktuvais skrido į 
ispan 
sirenįę paprastais civiliais 
drabužiais ir rodė francū- 
ziškoą Morokko vyriausybei 
tik p 
nių ptsportus; bet pas juos 
taipgi 
rius, 
Mussolinio armijoj. Jie sy
kį bari 
sienini 
niškoį Morokkos.

Tie 
žė aš 
ir did 
juose 
sukilę 
respu 
prisip 
riausybei, kad ir pačius lėk-

RYŽIUS. — Du Rali
stu vai, nukritę francū-

Morokkoj, • neturėjo 
ženklo parodymui, ku- 
alyj jie pastatyti; o to 
auja tarptautinė oro

ir Italijos valdžia.

šką Morokko,buvo ap-

.prastus Italijos valdi-

rado karinius popie- 
rodančius jų laipsnį

de net nuduoti esą už- 
iai legionieriai iš ispa-

Mussolinio kariai ve
lionis kulkasvaidžius 
elį daugį šovinių dvie- 
lėktuvuose fašistams 

iliams prieš Ispanijos 
bliką. Kvočiami, jie 
iažino francūzų vy-

I

tuvus būtų .‘palikę sukilė
liams.

Virš Francijos valdomo 
krašto jie skrido be jokio 
pranešimo Francūzų val
džiai, ir tuom sulaužė kitą 
punktą tarptautinių orlaivi- 
ninkystės taisyklių.

Mussolinio valdžia bando 
suvaidinti durnelio vaidme
nį; sako, būk “neiko bend- 
dra neturinti” su orlaivių ir 
ginklų šmugeliayimu Ispa
nijos fašistams!

Francijos užsieninės mini
sterijos nariai pabrėžia, 
kad Italijoj lėktuvai ir kari
niai ginklai yra griežtoj 
Mussolinio valdžios kontro
lėj; todėl nieks be jo žinios 
ir sutikimo negalėtų iš Ita
lijos gabenti karo pabūklus 
į užsienį.

TANGIER. —į Ispanijos 
fašistų sukilimo galva gne- 
rolas Fr. Franco meluoja,, 
būk minimi lėktuvai buvo 
tuo tikslu siunčiami iš Ita
lijos į ispanišką Morokko, 
kad “parvežt namo” Itali
jos valdinius iš Ispanijos.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos de
šinysis prezidentas Wm. 
Green per pokilį Nacionalia- 
me Spaudos Kliube liepos 
31 d. vėl užpuolė Industri
nių Unijų Komitetą, kuris 
organizuoja į unijas darbi
ninkus plieno, gumos ir au
tomobilių.

Green bažijosi, būk norįs 
santaikos ir ramybės Dar
bo Federacijoj ir deklamavo 
prieš industrinio Komiteto 
vadus J. L. Lewisą ir kitus, 
kaip “demokratijos laužyto
jus” ir “vienybės ardyto
jus” organizacijoj. Green 
pakartojo, kad tie vadai, 
viršininkai dvylikos didžių
jų unijų, bus šį pirmadienį 
teisiami. Juos teis pats 
Green su kitais atžagarei
viais Federacijos valdybos 
lyderiais.

Tokiais išstojimais prieš 
Industrinių Unijų Komite
tą Green duoda talkos Plie
no Trustui prieš norinčius 
susiorganizuot į uniją dar
bininkus.

Green nepaiso to fakto, 
kad Industrinis Komitetas 
traukia o r g a n i zuojamus 
darbininkus į Darbo Fede
raciją, bet ne šalin nuo jos.

Ispanų Fašistai Sumušti Šiaurėj; Atideda 
“Madrido Ėmimą ’’Neribotam Laikui

LIAUDIES FRONTAS ATĖMĖ Iš FAŠISTŲ OYAR- 
ZUNĄ, UŽKIRTO KELIĄ Į ŠIAURINĮ PAJŪRĮ

, Anglija Galinti Pardavinėt Lėktuvus Ispanijos 
Fašistam Prieš Respubliką i

DUKTĖ KIRVIU UŽMUŠĖ 
MOTINĄ DEL VAKARIE

NĖS LAIKO

ATM TA FRANCIJOS PASIŪLYMĄ NESIKIŠT Į 
ISPANIJOS VIDAUS REIKALUS

LONDON.—Anglijos už
sienin 
kas 1c 
pjūčių 1 d. seime pareiškė, 
kad , 
lėktu\Į 
nijos 
Liaudies 
Darbi 
vo už 
mą fašistams. Į tai Cran- 
bournĮ a 
kas,” 
varžy

is ministeris antrinin- 
rdas Cranbourne rug-

jo valdžia netrukdys 
vų pardavinėjimą Ispa- 
fašistams karui prieš 

Fronto valdžią, 
ečiai atstovai reikala- 
draust lėktuvų išveži-

e atsakė, būk čia esą 
paprastas prekybos daly- 

kurio valdžia nežada 
ti.

PARYŽIUS. -4 Francijos 
Liaudies Fronto yyriausybė 
pasiūlė sueiti su Anglijos ir 
Italijos valdžioms į konfe
renciją ir nutarti, kad nei 
viena iš šių trijų šalių nesi
kištų į kovą tarp Ispanijos 
respublikos ir sukilusių fa
šistų, reiškia, kad neduotų 
jokios ginklų nei finansų 
pagelbos vieniems ar ki
tiems.

Pranešama, kad Anglijos 
Valdžia atmeta šį bešališku
mo pasiūlymą.

BAYONNE, N. J. — Su
siginčijus del vakarienės da
vimo laiko, Gladys Mac- 
Knight, 17 metų mergaitė, 
praeitą šeštadienį drožė kir
viu savo motinai į galvą. 
Paskui Gladys vaikinas Do
nald Wightman, 18 metų 
amžiaus, pagriebė jos mo
tinai už rankų ir laikė tol, 
iki jinai kirviu užmušė sa
vo motiną.

Taip praeitą šeštadienį 
abudu prisipažino, kvočiami 
policijos nuovadoj.

Užmuštoji buvo žmona 
superintendento G e n e r ai 
Cable Kompanijos fabriko.

Mussolinio Sutartis Su < Ispanijos Fašistais
PARYŽIUS. — Francijos 

užsieųių reikalų ministerija 
mano kad yra padaryta 

, sutartis tarp Italijos 
anijos fašistų. Numa- 
kad jeigu ispanų fa- 
su Mussolinio pagel- 

galėtų respublikos val-

ir Isp 
tomą, 
šistai 
ba nu
džią, ;uomet Ispanijos fašis
tai apduotų Italijai svar- 
biaus _
Baleajric Salose, Viduržemio 
jūroj, 
priepl 
prant 
tovę.
Italiją gautų iš Ispanijos fa
šistų

ą prieplauką Mahon

netoli Francijos. Toj 
aukoj Mussolinis, su- 
ama, pasistatytų tvir- 

Be to manoma, kad

Cartagenos prieplaukos

NEKONFISKAVO AME
RIKONŲ BANKŲ PINIGŲ 

ISPANIJOJ
rpiestą pačioj Ispanijoj ir 
Ceuta uostą ispaniškoj Mo- 
rokkoj. Tuo būdu Italijos 
fašistai begaliniai sustiprin
tų savo kariškas pozicijas 
prieš Franci ją ir įjos koloni
jas, esančias anapus Vidur
žemio jūros.

Delei to išreiškia baimę 
net dešinieji laikraščiai 
“Echo de Paris” ir kt.

Komunistai ir socialistai 
atstovai Francijos seime
reikalauja, kad valdžia tuo- kams algas. Dabar gi Liau- 
jaųs leistų pardavinėt lėk- dies Fronto vyriausybė už- 
tuvus Ispanijos Liaudies ginčija bet. kokį tų pinigų 
Frontui prieš fašistus. konfiskavimą bei paėmimą.

BARCELONA. — K a d a 
Liaudies Fronto valdžia už
ėmė amerikonu General Mo
tors ir Fordo automobilių 
fabrikus, iš sykio buvo pa
skelbta užsieninėj spaudoj, 
kad ispanų valdžia konfis
kavus ir tų kompanijų ban
kų pinigus naudot kovai 
prieš fašistus.

Paskui užsieniams prane
šta, kad valdžia iš tų bankų 
paėmus tik tiek pinigų, kiek 
reikėję atmokė t darbinin-

HENDAYE.—Ispanų su
kilimo vadai rugpjūčio 2 d. 
sakė, kad reikią jiems pir
ma nugalėt Liaudies Fronto 
armiją ir miliciją šiaurėj, 
srityj San Sebastiano ir Bil
bao prieplaukų, kurias val
do respublikiečiai; tik pas
kui fašistų generolas E. Mo
lą galėsiąs rimtai pradėt 
žygius linkui Ispanijos sos
tines Madrido. O dabar jis 
iš Madrido fronto, iš Guar- 
rama kalnų, siunčia dauge
lį savo karių į šiaurę. — 
Šiuo tarpu fašistai iš vaka
rų pusės stovį už 40 mylių 
nuo Madrido, o iš žiemių — 
už 50-60 mylių nuo jo.

Fašistai ketina sukaupti 
Savo jėgas, kad atimtų iš 
respublikos gynėjų Rente
ria, tarp San Sebastiano ir 
Iruno, šiauriniame pakraš
tyj, nes fašistams čia būti
nai reikią gauti prieplauką; 
kitaip jiems toj srityj grę- 
sia badas ir stoka amunici
jos.

Bet Liaudies Fronto arti
lerija jau išmušė fašistus iš 
Oyarzuno miestelio už ketu
rių mylių nuo Renterijos ir 
užėmė šią svarbia poziciją. 
Tuom ištaškė vėliausią fa
šistu pasinešimą pasiekti 
marias šiauriniame šone.

BADAS FAŠISTŲ 
“SOSTINĖJE”

Associated Press kores
pondentas iš pačių sukilėlių 
stovyklos praneša, jog faši
stų “laikinoji sostinė” Bur
gos jau badauja. Respubli
kos gynėjai sėkmingai truk
do maisto pristatymą tam 
miestui.

Fašistai areštuoja visus 
tuos, kurie pasisako nepri
taria fašizmui; tokius ati
duoda karo teismui' kaip 
“komunistus bei socialis
tus”; pas ka randą ginklų, 
tuos tuoj sušaudo. •
MOTERYS “KAIP TIG
RĖS” KARIAUJA PRIEŠ 

FAŠISTUS
BURGOS. — Fašistai su 

pasibaisėjimu kalba apie 
Liaudies Fronto moteris 
darbininkes; sako, kad jos 
taip įnirtusiai kovoja prieš 
fašistus, lyg būtų kokios 
“tigrės.”

Mainieriai b o mbarduoja 
fašistus dinamitu.

liaus ginklais rems fašistus, 
tai ir Francija negalės lai
kytis nuošaliai; vadinasi, 
Francijos vyriausybė tuo
met turės padėti Ispanų 
Liaudies Frontui.

Francijos vidaus reikalų 
ministeris Roger Salengro 
rugpjūčio 1 d. pareiškė, kad 
valdžia leis savo piliečiams, 
gaunantiems reguliarius už
sienio pasportus, vykti į Is
paniją kovoti (suprantama, 
prieš fašistus).

konfiskavimą bei paėmimą.

Francija Leis Savo Piliečiam 
Kovot už Ispaną Liaudį

PARYŽIUS. — Francijos* 
Liaudies Fronto valdžia, 
šaukdama Italiją ir Angliją 
nesikišti j kova tarp respub- 
likiečiu ir fašistu, priminė, 
kad jeigu kitos šalys dar to-

Daugiau Nazių ir Mussolinio 
Lėktuvų Ispanijos Fašistam

PARYŽIUS. — Ispaniš- 
koj Morokkoi, fašistų suki
limo centre Teutane rugpj. 
1 d. pastebėta 11 užsieninių 
lėktuvų, tarp jų trys nazių 
lėktuvai su swastikiniais 
kryžiais.

BURGOS, 
stovyklą atlėkė dar keturi 
dideli užsieniniai karo lėk- 
tuvai-bombininkai.

ORAN, Algeria. — Į ispa
nišką Morokko rugpjūčio 1 
d. atlėkė 18 Italijos bombi- 
nių orlaiviu talkon fašis
tam sukilėliam prieš Ispa
nijos Respubliką.

Atėmė Dar Dvi Pozicijas 
iš Fašistų

MADRID. — Susijungė 
10,00 ispanų respublikos gy
nėjų, atmaršuojančių iš 
Barcelonos, su respublikie- 
čių Madrido armija ir atėmė 
iš fašistų Quinto ir dar vie
ną miestelį, netoli nuo jų 
tvirtovės Saragossos.

M A D’RTDTrūgp. 2. — 
Liaudies Fronto lakūnai ir 
milicija ištaškė 1,500 fašis
tų, daugiausia poniškos kil
mės, kurie iš Salamancos 
maršavo linkui Madrido.

New York. rugp. 2. — 
W0R žiniomis, jau atvyko 
pirmieji jauni liuosnoriai 
kovotojai iš Francijos i Is
panija kaipo Liaudies Fron
to talkininkai prieš fašis
tus.

Paryžius.—Francijos vv- 
riausvbė taipgi perspėjo 
Vokietijos ir Portugalijos 
valdžias, kad liautųsi rėmu- 
sios Ispanų fašistų sukilimą.

Maskva Mato Pasaulinio Ka
ro Pavoju iš Fašistu Sukilimo

MASKVA. — Korespon- 
dentas New Yorko “Herald- 
Tribune” praneša, jog So
vietų politikai numato, kad 
erali kilti pasaulinis karas 
iš Hitlerio ir Mussolinio 
duodamos talkos fašistiniam 
sukilimui prieš Ispanijos 
respubliką.

Į fašistų

K į :-.VU4
.-k



’ i v
Puslapis Antras Pirmadien., Rugpj. 2, 1936

biųinkai, privalo dėti 
stangų kovai su karu, 
gimdančiu karus!

kuodidžiausių pa- 
kovai su fašizmu,
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Apie Kanados Lietuvius ir Jų 
Uždavinius

Šiuos žodžius rašant, Montrealyj įvyk
sta Kanados Lietuvių Kongresas. Rašy
damas apie tai tik ką atėjęs “Darb. Žo
dis” pabrėžia:

Kanados lietuvių judėjimas per paskuti
nius kelius metus išsiplėtė stebėtinai spar
čiai. Paskutiniu laiku pastebimas žymus 
sumažėjimas tarpsrovinio trynimosi. Socia
listinės ir komunistinės minties žmonės 
įvertina vieningumo svarbą. Katalikus va
dovaujanti asmenys nors dar tebesipriešina 
vienybei su progresyviais darbininkais, bet 
daugelis eilinių katalikų yra pasisakę už rei
kalingumą klasinio vieningumo visų dar
bininkų. Kaipo pasekmė antivienybiniai 
nusistačiusių keleto asmenų, Toronto ka
talikai darbininkai neturi progos dalyvauti 
šiame visų Kanados Lietuvių Kongrese. Tai 
spraga, kurios užpildymui Kongresas ture 
tų surasti būdus. Manome, kad Kongresas 
pasiims sau už pareigą įtraukti į priešfa- 
šistinį darbą visus katalikus darbininkus po 
Kongreso, nežiūrint, kad katalikai neturi 
savo atstovo. Lai būna Kanados Lietuvių 
Kongresas tikras antifašistinis organizato
rius visų Kanados lietuvių, pilnoj to žodžio 
prasmėj!

Taip, lai jis būna tokiu!

Pirmas Kanados Parlamente 
Komunistes

Į Manitobos provincijos parlamentą 
keletas dienų tam atgal tapo išrinktas 
komunistas atstovas, d. James Litterick. 
Tai pirmas komunistas Kanados parla
mente. Tai parodo, jog mūsų draugai 
Kanadoje daro didelį progresą. Jų par
tija nesenai buvo paskelbta nelegali, vei
kė palėpėje prie labai sunkių sąlygų. Ta- 

' čiau išėjo ji iš palėpės stipresnė, su di
desne darbininkuos įtaka.

Laimėjimas Manitobos provincijoj, be 
abejo, paskatins darbininkus paduoti sa
vo balsus 
vincijose, 
mentą.

už komunistus ir kitose pro- 
o taipgi ir į federalinį parla-

Po 22 Metą
Šiomis dienomis sukako 22 metai nuo 

to laiko, kai buvo paskelbtas pasaulinis 
imperialistinis karas.

Po 22 metų pasaulis ir vėl stovi pasau
linio karo eigoje. Pastarųjų dienų įvy
kiai aiškiai rodo, kad jis bile valandą ga
li būti pradėtas.

Įdūkęs fašizmas Ispanijoj puola demo
kratijos šalininkus, o fašizmui į pagelba 
stoja Italija ir Vokietija,'abi fašistinės 
šalys. Ispanijos įvykiai bile valandą ga
li privesti pasaulį prie naujo karo.

Pasaulinio karo didžiausi ruošėjai 
šiandien yra fašistai, taikos ir visos kul
tūros priešai.

Už taiką didžiausia kovotoja yra So
vietų Sąjunga, aplink kurią susibūrė vi
sa eilė demokratinių buržuazinių kraštų, 
ir su kuria stovi viso pasaulio proleta
riatas ir taikos mylėtojai.

Sovietų Sąjunga nesigaili nieko, kad 
tik palaikius taiką, kad tik neprileidus 
pasaulio į naują skerdynę.

Pasaulis ginkluojasi, mūsų šalis, su p. 
Roosevelto administracija priešakyj, se
kančiais metais taipgi išleis virš bilioną 
dolerių ginklavimuisi, ruošimuisi prie 
naujos skerdynės.

Taikos mylėtojai, visųpirmiausiai dar-

Ispanų Fašistai. “Pavaro” 
Respublikos Atstovus

LIBSON, Portugalija. — 
Pranešama, kad vadinama

Portlando, Oregon valstijoj, komunis
tai buvo nusamdę miesto auditoriją ko
munistų kandidato į 
Brpwderio masiniam 
gas turėjo įvykti liepis mėn. 12 d. Bet 
štai miesto taryba nutaria padarytąjį 
kontraktą anuliuoti ii 
riui kalbėti minėtam

Tai negražus darba 
aldermanus į reakcini 
mųnistai žada nepasiduoti, bet imtis teis
minių žygių privertim- 
šį tarimą atšaukti.

Beje, d. Browderis 
prakalbų maršrutą pi; 
nėšio 6 d., Denveryj, < 
lankys kiekvieną dicle 
ruošė ir vidur-vakaruose. 
ky$ kalbas ir rytiniuos

Lietuviai darbininką 
d. Browder}. Tai pui 
turįs labai daug ko ps 
ko nei vienas kapitalis 
gus nežino, o jei ir žinotų, tai nedrįs pa
sakyti.

prezidentus Earl 
mitingui. Mitin-

■ neleisti Browde- 
mieste.
s, padedąs miesto 
nkų poziciją. Ko-

ui miesto tarybos

savo rinkiminių 
adės rugsėjo mė- 
2olorado. Jis ap- 
(snį miestą vaka- 

Paskui pasa
te centruose.

. raginami išgirsti 
<us kalbėtojas, ir 
sakyti,—pasakyti, 
;inių partijų žmo-

Be Žydą ir 
charaktering 
santikyj su

Ateivių
as dalykas vertas 
einamais įvykiais 
icionierių fašistų 
<ur nenaudoja to

Vienas 
paminėti 
Ispanijoj: kontr-revoli 
spauda ir agentai nie 
baubo, kokis naudojamas kitose šalyse, 
būtent, žydinio ir atei\ 
sijds revoliucijos metu 
čiama ant žydų, būk ta: 
liudiją, jie didžiausi ka

ystės baubo. Ru- 
viskas buvo ver-

■ jie suruošę revo- 
Itininkai. Vokie

tijos fašistai taip jau žydizmą naudojo 
įrankiu atšaldymui nuo respublikos žmo
nių. Dar ir šiuo tarpu žydizmas yra di
deliu faktorium nazių propagandoj.

Amerikos reakcininkai nuolat sielojasi 
prieš ateivius, sveturgrnius darbininkus, 
juos statydami baubu prieš “tikrų ame
rikiečių” akis. Atrodytų, kad be atei
vių nebūtų revoliucinio judėjimo, nebū
tų komunistų.

Ispanijoj žydų veik nėra, ateivių, imi
grantų taip jau. Bet ten yra komunistų 
ir socialistų, kurių karzygiškūmas, pasi
šventimas galima sulyginti tik su Pary
žiaus komunarų bei 1917-1918 metų Ru
sijos didvyrių darbais.

Vadinasi, tas turėtų 
rodyti, jog ne žydai ir 
limų ir kovų priežastiir 
ir politinės sąlygos.

ir akliausiam pa- 
ateiviai yra suki- 
i, bet ekonominės

ūksią
abejojo, kad Ita- 

tai remia Ispani- 
histus, tai dabar 
vietos. Nukriti-

Fašistai £*
Jeigu iki šiol dar kas 

lijos ir Vokietijos fašis 
jos fašistus ir monarc 
abejojimui nebepaliko 
mas Francijos Morokkoj Italijos orlai
vių, skrendančių Ispani 
do, jog ypačiai Italij 
daug prisideda su page 
Ispanijoj.

Andai vienas korespo 
jąs fašistų fronte, nur< 
šistai dėvi vokiškus ša. 
senai skelbiama, kad 
Vokietijos firmų orlaiv 
tėn, kad ir amuniciją iif daug ginklų Vo
kietija su Italija šutei 
ditdms naikinimui resp

Atsižiūrint į tą padėt; 
ar Francijos valdžia gi 
kydama duoti paramas Ispanijos val- 

ne. Mums rodo- 
ėtų leist parduoti 

Ispanijos liaudies reiksią gynėjams gin
klų, amunicijos ir lėktuvų. Blumas ir 
kiti stovį valdžios priešakyj socialistai 
turėtų žinoti, kad, jeigu Ispanijos fašis
tai su Italijos ir Vokie 
galės respublikos šąli 
tai jife vėliau darys tą patį ir Francijoj.

Todėl-parėmimas Ispanijos respublikos 
šalininkų būtų podraug rėmimas Fran
cijos demokratijos. C 
valdžia savo pirmesnį 
keis.

jon, aiškiai paro- 
os fašistai labai 
Iba savo sėbrams

indentas, dalyvau- 
odė, kad tūli fa- 
mus. Be to, jau 
fašistai naudoja 
ius. Išeina aikš-

kė Ispanijos ban- 
niblikos šalininkų, 
į, kyla klausimas, 
erai daro atsisa-

džiai ? Mums rodosi, 
si, Francijos valdžia tui

tijos pagelba nu
rinkus Ispanijoj,

ai būt Francijos 
nusistatymą pa-

“laikinoji fašistų valdžia” 
Burgose, Ispanijoj, “atleido” 
visus Ispanijos itespublikos 
ambasadorius ir konsulus 
visose šalyse. — Komedija, 
kaip jie išanksto dedasi Is-

panijos šeimininkais.
Fašistai skelbiasi, kad jie 

užvaldę v isą plotą tarp Ca- 
dizo prieplaukos ir Badaj či
žo, pietuose. Bet tam irgi 
trūksta patvirtinimo.

žemiau telpąs d. Gilma- 
no straipsnelis—draugiška 
kritika bei pastabos,—buvo 
parašytas tuojau po to, kai 
“R. A.” pranešė, kad jis su
stos ėjęs. Kaip žinia, pa
skelbimas buvo perankstus, 
nes “Raudonasis Artojas” 
eina, kaip ėjęs. Mes tačiau 
talpiname šias kelias d. G. 
pastabas, kaipo “R. A.” 
nuolatinio skaitytojo ir jam 
daug gero velijančio, kai ku
riuos dalykėlius apleisda
mi.—“L.” Red.
Labai nelinksmi žinia atėjo, 

kada išgirdome, kad “Raudo
nasis Artojas’*, leidžiamas 
Minske, daugiau nebeišeis. 
Gal jis ir mažą būrelį skaity
tojų teturėjo, tačiaus! jis buvo 
tuo laikraščiu, kuriam kol kas 
dar nėra pavaduotojo. Jis bu
vo tuo teikėju istorinių kolek- 
tivizacijos žinių Baltrusijoj, o 
gal, galima sakyti, visoj Sovie
tų Sąjungoj, kuriuo riei vienas 
kitas laikraštis dar šiandien 
nėra. Jo skaitytojaį dikčiai 
pasiges.

“R. A.” svarbiausi raštai 
buvo korespondencijos iš ko
lektyvų. Per tas koresponden
cijas skaitytojai sužinojo 
smulkmeniškai, kaip kolekti- 
vizacija žemės ūkyj Baltarusi
joj ėjo, kokias kliūtią ir pasi
priešinimus žemės darbininkai 
turėjo pergyventi ir apgalėti, 
kad kolektyvizaciją įgyvendi
nus. iNei iš jokio kito laikraš
čio taip smulkmeniškai gyve
nimo eigos po nauja ekonomi
ne tvarka Sovietų Sąjungoj 
nebuvo galima matyti, kai 
“Raudonajame Artojuj”.

Nuo pat pradžios kolektivi- 
zacijos darbo Baltarusijoj, “R. 
Artojuje” pasirodė smulkme
niškai per korespondencijas 
to darbo ėjimas, jam kliūtys 
ir gerieji to darbo vaisiai. Ko
kiame gi kifame-mūs laikraš
čius galėjome mes matyti ži
nias iš pąvjenių kolektyvų,, 
kai “R. Artojuje”?

Kalbant apie kliūtis kolek- 
tivizacijai, mums “R. Artojas” 
per savo korespondencijas 
pranešdavo sekančio turinio 
žinių, iš ko mes galėdavome 
pasidaryti paveikslą tenaitinio 
gyvenimo blogųjų pusių. Su
žinojome, kad tveriant arba 
jau sutvertuose kolektyvuose 
atsirado tokių žmonių, kurie 
kenkė netik kitiems, ale sykiu 
ir patys sau. Tūli būdami ko
lektyvų pirmininkais, pardavę 
jaučius mieste mėsai, jų skū- 
ras vogdavo ir parduodavo del 
girtuokliavimo. Kiti, tik to
dėl, kad arkys priklausė ko
lektyvui, o ne jiem pavieniai, 
pasiėmė arklį važiuoti pas 
“mergas” ir taip ginė, kad 
arklys puolė negyvas, arba iš
sisukinėja kojas ar pečius. Ki
ti, būdami paskirti arklius ko
lektyve šerti, kortomis lošia 
arba girtuokliauja, o arkliai 
būna nešerti, kada jais reikia 
sunkiai dirbti. Kitas, arda
mas savo daržą kolektyvo ar
kliu, tyčia sužaloja arklį

muša jam akis. Jį nubausti, 
kolektyvas nebeleidžia jam 
arkliais dirbti.

Vagystes matome papildo
mas įvairiais būdais. Vieni 
vagia kolektyvo javus-turtą 
tiesioginiu būdu, kiti tai daro 
“pagerintu” būdu. 'Vietoj kad 
eiti ir tiesioginiai vogti kolek
tyvo dobilus savo karvėms, 
jie karves nuvaro į kolektyvo 
daržinę ir taip jų karvės pa
čios pasivagia kolektyvo dobi
lų, o jie lieka “nekalti”.

Atsirado ir atsiranda ir ki
tokios rūšies kenkėjų darbo 
žmonių tvarkai, žiemos metu, 
kada labai šala, tai paskirtas 
kūrenti mokyklos pečius ir su
šildyti kambarius, idant moki
niai galėtų mokintis, būk “pa
miršta” pakūrenti, o mokiniai 
negali mokintis. Dar kitas, 
mokytojas išeina “savais” rei
kalais miestan, nesakęs nie
kam, o mokinius nėra kas mo
ko.

Galėtume ir daugiau pasa
kyti, kokias smulkmeniškas ži
nias “R. Artojas” mums sutei
kė per savo korespondencijas 
iš Baltrusijos kolektyvinio gy
venimo ; galėtume pasakyti, 
kokias jis žinias mums sutei
kė ir iš gerosios pusės kolek
tyvinio gyvenimo, tačiaus už
teks ir tiek, kad pamačius, 
koks tai buvo nepavaduoja
mas laikraštis teikime smulk
meniškų žinių iš kuriamo nau
jo gyvenimo.

Mat, būti laikraščiui nau
dingu ir žingeidžių, neužten
ka vien tik pažymėti, kad tas 
ar kitas dalykas gerai ar ne
gerai, vien tik sakant abelnai, 
generaliai, taip kaip neužten
ka vien tik kartoti, kad reikia 
kovoti pagerinti darbininkų 
gyvenimą. Juk visko ant syk 
negalima padaryti. Dalykai 
yra pagerinami ar pataisomi 
pavieniai. Tai reikia ir saky
ti, kas reikia taisyti ar page
rinti dabar, o tą atlikus—kitą. 
Tas pat ir su laikraščio nau
dingumu ir žingeidumu: kada 
jame žinios yra įvairios, 
smulkmeniškos, tada tas laik
raštis naudingas ir žingeidus, 
žinoma, čia vien kalbu apie 
proletarinio, darbininkiško tū
rinio laikraščius.

Ko “R. Artojuj” stokavo, 
tai kitų įvairumų, žingeidžių 
raštų ir' editorialų-redakcijos 
straipsnių. Tų tai jau neat
leistinai stokavo. Vietoj to
kių raštų, buvo užpildytas sa
vaitraštis valdžios dekretais, 
galima sakyti, du trečdaliai. Ir' 
jau taip nuobodžiai tas buvo 
kartojama per laikų laikelius. 
Jau, sakau, ir nebesusiprati- 
mas leidėjų.

Jeigu laikraštis būt buvęs 
dienraščiu, tai tas valdžios de
kretų talpinimas ištisai būt at
leistinas. Bet dabar visai kas 
kitas. Gyventojai supranta 
vietinę rusų arba baltarusų 
kalbą, kurioje eina vietiniai 
dienraščiai. Tokiu būdu, ga
lima sakyti, jie sužino val
džios dekretus savaitė laiko

kas gi tuos raštus benori skai
tyti?

Toks jau “R. Artojo” re
daktorių tolerentiškumas, be
šališkumus linkui kenkėjų ko- 
lektivizacijai, kad net stebė
tis reikėjo. Jų koresponden
tai jiem rašydavo ir sakyda
vo, kad štai tas ir tas jau ke
lintas sykis tai pavogė ar ką 
kitą bledingo kolektyvui pa
darė, o valdyba į tai per pirš
tus žiūri ir nieko nesako ken
kėjams... “R. Artojaus” re
daktoriai atsakydavo į tai ty
lėjimu.

šiandien laikraščiai nėra 
leidžiami vien pranešimui, kas 
atsitiko naujo čia ar kitur. Jie 
yra leidžiami taipgi pamoki
nimui ir persergėjimui.

“R. Artojo” redaktoriai vi
suomet turėjo budėti ir tėmy- 
ti, kas dedasi jų skaitytojų gy
venime. Jeigu kur būna rei
kalas pamokinimui, tuojaus 
be atidėliojimo tas turi būti 
atliktas. Taip Sakant, laikraš
čio redaktoriai turi visuomet 
su savo skaitytojais kalbėtis 
ir rodavotis abelnais tarpsavi- 
nio gyvenimo reikalais.

“R. Artojas” to nepadarė. 
Kada jo korespondentai iš ko
lektyvų* ar kitur skusdavosi 
įvairiais nesmagumais ar ne
gerumais, ir kaip reikalauti 
reikalaudavo apie tai pakal
bėti ar pasirodavoti, tai “R. 
A.” redaktoriai nei žodelio 
apie tai, nors jiems ir stogas 
ant galvos griūtų. Korespon
dentas rašo, kad čia ar kitur 
toks ar kitoks jau kelintas sy
kis blėdingą darbą daro ko
lektyve, o kolektyvo valdyba 
nieko neveikia ir blėdies da
rytojo nebaudžia; taipgi ir 
vietinė komunistų kuopelė 
nieko tuo reikalu nesirūpina. 
Nei tokie reikalai “R. Artojo” 
redaktorių iš letargo miego 
neišbudino. Jie kaip tyli, 
taip tyli. Tokis jų tylėjimas 
tik paskatino blėdies daryto
jus toliau savo pražaistingą 
darbą vkryti, nes, štai va, nei 
laikraštis, kuriame jau kelin
tas sykis k o r e s p o n d entas 
skundžiasi, nieko nesako prieš 
juos.

A. Gilman.

Harrison ■ Kearny, N. J.
Mūsų miestely, po num. Ill 

John St., gyvena Ona Laba- 
šauskienė, darbininkiško ju
dėjimo pritarėja, atsižymėjusi 
aukomis darb. reikalams.

‘Draugų būrelis sumanė ją 
pagerbti ir palinksminti jos 
varduvių dieną, liepos 26 d. Ji 
priėmė svečius mandagiai. 
Draugai gražiai; pasilinksmi
no, papietavo. Aptarė,' apdis- 
kusavo keletą naudingų daly
kų, ir tapo padaryta sumany
mas, kad parinkti aukų darbi
ninkų klasės reikalams pa
remti, būtent kovai prieš ką
rą ir fašizmą.

Aukojo F. A. Jasmontienė 
$1.00, P. Jasmontas $1, P. M. 
Marsonas $1, J.. Marcinkevi
čius $1, M. žolynas 50c, S. 
Skučas 50c. Aukos, viso sumo
je $5, pavesta įteikti “Lais
vei”, kad būtų perduota Am. 
Liet. Demokr. Kongresui, Vei
kimo Komitetui.iš-pirm “R. Artojo” išėjimo, tai

Būrys avių (Lawrence, Kansas) varoma iš sausros nukamuotos 
srities į ten, kur laukai žaliuoja.

Ačiū visiems už aukas ir 
ačiū d-gei Labašauskienei. 
Svečiai išsiskirstė su energin- 
ja ir gasirįžimu ateityj veikti 
darb. judėjime.

Rumford, Me
LDS 28-ta kuopa laike susi

rinkimą liepos 26 d., šv. Ro
ko sveainėj. Pereito susirinki
mo protokolas vienbalsiai pri
imtas, taipgi nutarta atmokėti 
Onai šarkienei ligos pašalpa. 
Ligonių šiuo tarpu nesiranda.

Priėjus prie neužbaigtų rei
kalų, paaiškėjo, kad d. M. 
Grudzinskienė atsisako va
žiuoti į LDS Seimą, Rochester, 
N. Y. Vienbalsiai išrinkta d. 
Emilija Klemenskienė. Anno 
Waznis atstovaus jaunimą, o 
E. Klemenskienė suaugusius. 
Laimingos kelionės iš Maine 
kaukaziškų kalnų! Taipgi gir
dėjau, kad kuopa aukauja $5 
LDS Trečiam Seimui. •

Seimo reikalams yra ren
giamas didelis piknikas 9 d. 
rugpjūčio (August) pas Aleką 
Gaudišių. Kviečiam visus 
draugus ir drauges vietinius 
rumfordiečius, lewistoniecius 
ir iš Portland©, smagiai pra
leisime laiką ir sykiu pagel- 
bėsite padengti delegatų ke
lionės lėšas į Rochesterį.

. . .Vienas Iš Draugų.

ŠYPSENOS

Kanarka Būtų Pigiau
Škotas gyrėsi savo drau

gui, jog jis vedė pačią iš 
didmiesčio.

“Ar ji gera virėja?” 
klausia draugas.

“Prasta.”
“Ar moka austi, mėgsti?”
“Visai nemoka.”
“Ar supranta ką apie 

ūkio darbus?”
“Nieko nesupranta. Bet 

tu paklausytum, drauguti, 
kaip ji puikiai gieda!”

Pamąstęs kiek, draugas 
jam tarė:

“Kanarka tau būtų daug 
pigiau atsiėjusi.”

Kurpelio Sąžine
Raitosi lovoj ponas re

daktorius “Birrbos,” it bul- % 
vinė trandė, ir jokiu būdu 
negali užmigti. Ir kas čia 
tokio baisaus jo gyvenime 
galėjo atsitikti? Mat, tuo- 
jaus po SLA seimo jam pri
sisapnavo Smetona. Rūščiai 
žiūrėdamas į redaktorių, ek
scelencija žiauriai prabilo:

“Pakoriau tau medalį ant 
krūtinės, o tu prieš mane 
protestuoji! Kitkart tau bus 
virvė ant kaklo, tu, bamba- 
tieri!”

“Kaip tai?! Aš čia su sėb
rais rėkiau prieš tą rezoliu
ciją taip, kaip asilai ant 
Parnasso, ir jau galėjo mus į 
ir Kamčatkoj išgirsti, o Jūs 
ten, Kaune, negirdėjote!?* 
Ten jūs vos tik šermenis 
užatakavote, o jau čia gir
disi balsai: ‘Šalin kruvino , 
Smetonos ir švogerių' val
džia’!”

Pašokęs iš lovos, ponas 
redaktorius visgi pažino sa
vo sąžinės balsą. Ir kaip ta 
kūmutė staiga persikeitė! 
Juoda, kaip ir buvo, bet bal
sas radikalis. Gal ta sąžinė 
turi ir akis. Snūstelėjus, ji 
rodytų Kurpeliui kruvinas 
Kauno gatves...

Raitosi lovoj ponas re- 
daktorius “Birrbos,” it bul
vinė trandė, ir jokiu būdu 
negali užmigti.
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Nuodingi Medeliai
Gamta yra pilna įvairios gro

žės ir slaptybių. Tarpe kitų, ji 
yra pasipuošus ir nuodingais 
medeliais, kurie ne vieną žin- 
geiduolį yra įsivilioję į savas 
“rankas”. Daugelis iš mūsų 
esame buvę su viltais jų pagla
monėjimu per nežinojimą ar ne
apsižiūrėjimą.

Šiuo klausimu teko kalbėtis 
net su keletu draugų-gių. Viso
kių minčių pareiškė, kurių čia 
nemanau aiškinti. Mum svarbu 
tai tas, jogei daug yra nuodin
gų medelių ir vasaros laike ne
mažai apsinuodijimų. Jei taip, 
tai kaip jų apsisaugoti? Vienin
telis būdas apsisaugojimui,— 
susipažinti su jų bendromis 
charakteristikomis. O tas ne
sunku padryti—reikia gerai įsi- 
tėmyti į jų lapelių struktūrą. 
Tuo atveju kiek platėliau čia 
pakalbėsiu.

Nuodingi medeliai yra žino
mi įvairiais vardais. Populiaris- 
kai žinomus čia kelius ir pa
minėsime. Jie yra: poison ivy, 
poison oak, poison sumac, t. t. 
Vardai mums daug nieko nepa>- 
sako, apart to, kad nuodingų 
medelių yra net keletas skirtin
gų rūšių. Jie visi priklauso 
vienam genus nuodingų mede- 
delių. 
tame, 
žiūrą 
tose.

Jei opos atdaros, tai 
galima tankiau išmai- 

už-

Skirtumas tarpe jų yra 
kad jie turi skirtingą iš- 
ir auga tam tikrose vie-

apsinuodijimo, kuri kūno da
lis buvo dasilietus nuodingą 
medelį, tai ant tos vietos pir
miausia ir ženklai pasirodo. 
Šios ligos požymiai vėliau pra
deda pasikeisti į pūliuojančius 
spuogus ir nepaprastai niežti, 
degina, kad kitam nemažai 
nesmagumo pridaro, jei nesi- 
griebia ūmai priemonių jos 
užbėgimui už akių. Kada pe
reina pats ligos išsįsiūbavimas, 
tai pučkai pradeda .džiūti ir 
šašais apsidėti — gyti.

Kas daryti apsikrėtus? Pir
miausia, t a i nereikia susirū- 
pint, it pakvaišus “visą svietą” 
kaltinti, ir tt. Tas nieko nepa- 
dėt. Dalykas turi būt imamas 
šaltai ir apgalvotai, bet greit, 
kaip galima. Reikia žinot, ką 
darai, o nežinant, klausi to, 
kas žino — gydytojaus. Tan
kiai save gydantis spėjimais ir 
nežinant, kas yra, tai dau
giau atseina nei vienas nuėji
mas pas gydytoją. Tačiaus, 
nevisada yra galima daktaras 
pasiekti. Daleiskime, vasaros 
laiku, mes tankiai atostogau- 
jam, kam galima, laukuose, 
miškuose. Tai tokiame atsiti
kime čia pažymėsiu keletą 
vaistų, kurie yra autoritetų re
komenduojami. Todėl, atosto
gauti važiuodami, vieną iš 
pasiimkite.

1. Apsinuodijęs, tuo j a 
plaukis su šiltu Vandeniu
paprastu muilu—laundry soap. 
Pakartok tris ar keturis kar
tus, tik nepratrink. odos kiau
rai, nes tuomet nuodai įsigaus 
į paodį. Lašų maudynė yra ge
riausia šiam 
prieinama.

ši metodą 
menduojama
ritėtų. Ji yra gera tik šviežiai 
apsinuodijus, — kada simpto
mai dar nėra išsivystę, o vė
liau ji nepatartina : vartoti.

2. Potassium permanganate 

solution—skiedinis, yra reko- 
menduojam’as vartoti. Pagal 
vienų autoritetų*, skiedinis 5( 
nuošimčių, o pagal antrų 2 
nuošimčių stiprus' yra pataria
mas. Mano nuomone, saugiau
sia pradėti su silpnesnia soliu- 
cija; jei neveikia, tada mėgin
ti su stipresne ir plauti po ke
letą kartų į dieną.

3. Sodium bicarbonate so
lution — 8% skiedinį pasida
ryk ir plauk 3-4 kartus į die
ną. : i

4. Suvienytų Valstijų Agri
kultūros Skyrius rekomenduo
ja

svarbus, 
raiščiai 
nyti, o he, gali aprišęs ir 
miršti.”

Dar ir daugiau būt galima 
vaistų p 
jas galė 
duotų, kuris jo nuomone tin
kamiausias.

ažymėt, bet skaityto- 
s pasirinkti ir iš pa-

Todėl, mes šiuo

kartu tenkinsimės tiek infor
macijų pateikę.

šio rašinėlio tikslas ir te
buvo neišmokinti skaitytojų 
visų smulkmenų apie nuodin
gus medelius, o sukelti žingei
dumą tolesniam studijavimui. 
Jei tas padaryta, tai tikslas 
atsiektas. J. E. Gūžes.

IDS. Sporto Olimpiadon Besirengiant

ją

Nuodinga ivy ir nuodingas 
oak randas beveik per visą 
Šiaurės Ameriką. Ir jie auga 
pagal akmenis, kelmus, ant 
šalikelių bevingiuoją ir tvorų 
ar medžių besiveisią.Gi nuodin
gas oak-ąžuolas-kartus, auga, 
it medis ir užauga nuo 3 iki 
5 pėdų augštumo. Jo lapeliai 
esti panašūs į ąžuolo. Pagal šių 
ypatybių jam ir vardas atatin- 
ka. O nuodingas sumok auga 
tik šlapioje vietoje—swamp. Jis 
kartais užauga net 10 iki 20 
pėdų augštumo.

Jų lapai yra svarbiausia ypa
tybė, kaip atskirti nuo 
jiems panašių kitų aug
menėlių. Daleiskim, nuodingo 
ivy lapeliai visada yra du greta 
iš abiejų pusių lapstambio, o 
trečias į priekį išsikišęs, it va
das. Tas pats lieka pasakyt ir 
apie nuodingo oak lapelių 
struktūrą. Jo lapeliai skirias 
tuomi, kad kartais turi ąžuo
lo lapų išžiūrą, bet nevisada.

Jųdviejų lapeliai randas vi
sada po tris ir vienas visada 
daugiau išsidavęs į priekį, ši 
struktūra juos ir skiria nuo 
jiems panašių kitų medelių, tu
rinčių tris lapelius, kurių visi 
trys lapeliai visados randas ant 
vienokio ilgumo stambalių.

Nuodingo sumoko lapeliai 
skiriasi nuo augščiau minėtų- 
jis turi nuo 7 iki 13 lapelių ant 
vieno bendro lapstambio. Gi 
non-poisonons sumac — nenuo
dingas sumokąs, — kurs kartais 
paskaitomas per klaidą nuodin
gu, turi nuo 9 iki 31 lapelio 
ant vien lapstambio. Taigi, ši 
skirtinga skaitlinė lapelių at
skiria šiuos du medeliu.

Nuodingumo savybės, kaip 
jau buvo minėta, yra visų pana
šios—visi nuodingi. Ir jų nuo
dai randas ant viso augmens. 
Taigi, jų lapeliai ar pats mede
lis lygiai nuodingas ir visada 
reikia saugotis, kad nedasilytė- 
jus.

Dar daugiau, jų žiedai gali 
apnuodinti, jei užkris ant dra
bužių, kurie krisdami nuo me
delių ir vėjo nešami, užkliūna 
Šių medelių. Taigi, kaip ma
tome, kitas nei miške nebuvęs 
gali apsinuodyti, jei dasilytės 
drabužių buvusio panašiai ap
krėsto nuodais, kaip ankščiau 
pasakyta.

Apsikrėtus ligos požymiai 
pasirodo į kelioliką valandų ir 
gali praeiti net keletas dienų 
nepasirodžius. Tas priklauso, 
kaip jautrus yra žmogus. 
Taipgi, liga ir nevienodai tę
siasi, — nuo kelių dienų iki 
trijų savaičių laiko ar dau
giau. Pirmiausi ženklai ligos, 
tai išbėrimas rausvais pučke- 
liais tarpe rankų pirštų, bet 
gali pasirodyti bile kurioje 
kūno dalyje. Tą nustato būdas

U s 
ir

tikslui, j e i yra 
4.

gydymosi ręko- 
net keleto auto-

C.C.
tinka- 

veliau.

sekamą formulą: 
■Zinc Oxide 15 Gm. 
Phenol 2 Gm. 
Lime Water 150 
Šis skiedinis , yra 

mas pradžioje ligos ir
Afektuotas vietas plauk arba 
suvilgęs sterilizuotą raišlį-
bandage vyniok opas. Taip
pakartok keletą kartų į dieną.

5. Dr. John E/ Lane reko
menduoja boric acid skiedinį 
vartoti — liuesai apvyniok 
afektuotas vietas su sterilizuo
tu raiščiu ir vilgyk minėtu 
skiediniu, kartas nuo karto, 
kad visada būtų drėgnas raiš
tis. Skiedinio stiprumas nėra

Amer 
nuoliai 
smarkia 
prie LI))S Olympiados, kuri 
įvyks 
rugpj. 16 d., prieš pat LDS 
seimą.

Tai bus sporto lenktynės. 
Visa eilė lietuvių kolonijų 
siunčia 
narius športininkus Olym
piadoj 1

Gi ja 
sija pra 
žinių, jog dalyvaus didelė 
grupė iš Clevelando, gera 
grupė iš 
Binghamtono, 
Richmond Hill, 
cut, New Jersey, ir tt. Vi
so, gali 
dalyvau 
ninku, 1

Bus 
kaip ta 
del toluijno, del augštumo, ir 
šokimai 
diskos metimas, ir dar kito
kiu lenk 
rinkti g 
ninkai ir apdovanoti aukso 
medalia' 
bus apč 
medaliai 
riausiai 
suose sp 
daugiau 
gražią s:

Prasit ęs 11-tą Valandą
Naciopalė Sporto Olym- 

piada p 
valanda, v >

tui prir^ngtoj vietoj. Todėl 
važiuoja: 
kuriose 
jaunuoli 
ti ir pribūti laiku, nes ki
taip jai.
lyvauti.

Taipgi 
sius dra 
nimui p 
gelbėti ; 
grupes s 
išvažiuo t. Jei kurios jauni
mo kuopos neturėtų užtek
tinai fin 
ii Rali j: 
koti arb

Kas Galės Olympiadoj 
Dalyvauti?

Visi LDS nariai turi tei
sę daly 
tam tiki 
namečių 
narių vi 
Vidutini 
jaunimas nuo 16 iki 18 metų 
amžiaus,

ikos lietuviai jau- 
pastaruoju laiku 

i subruzdo rengtis

Rochester,

geriausius savo LDS

enktyniuoti.
mimo sporto komi- 
aeša, kad jau turinti

Chicagos, Detroito, 
Rochesterio, 

Connecti-

na iškalno ‘ spėti, 
s apie 30-40 sporti- 
TDS narių.
įvairios lenktynės, 

bėgimai, šokimai

per kartis. Bus ir

tynių. čionai bus iš- 
eriausi LDS sporti-

s. Antri ir treti, 
ovanoti bronziniais 
s. Gi ‘-kuopa, ge- 

pasižymėjusi vi- 
ortuose, ir uždirbus 
šiai punktų, gaus 
idabro stovyklą.

’asidės lygiai 11-tą
Walnut Inn, spor-

nčias d e legacijas, 
bus ir sportininkų 
ą, prašome įsitėmy-

nimas negalės da-

raginame suaugu- 
. ilgus pagelbėti jau- 
asiekti Seimą, pa- 
iems suorganizuoti 
portininkų, ir laiku

ansų, tai suaugusie- 
iems kelionei paau- 
ą paskolinti.

vauti Olympiadoj, 
'ose divizijose. Pil- 
divizija susidaro iš 
rš* 18 m. amžiaus. 
į divizijoj įeina

o merginos galės 
erginų diviziją.

Senukas B. L. Bacot (kairėj), 72 rh. amžiaus, per pastaruosius 
57 metus dirbąs ant Illinois Central geležinkelio,

Sportininkus galil pasiųs
ti ir suaugusių kuopos. 
Daugelis kuopų miestuose, 
kur nėra atskiros jaunimo 
kuopos, turi sportininkų, 
kurie gali dalyvauti Olym
piadoj. Kiekvienam sporti
ninkui, kuris nori dalyvau
ti, reikia išpildyti tam tikra 
“Entry Blank” ir prisiųsti 
Jaunimo centran prieš rug
pjūčio 10 dieną.

Jų galima gauti rašant 
sekamu antrašu:

LDS National Youth 
Committee, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

J. Ormanas.

Danbury, Norwalk, New Ha
ven ir kitur.

Besivaišinant ir bekalbant 
svečiams sukaktuvių proga ir 
ir gėrintis V. pažangumu, nes 
abudu priguli prie ALDLD ir 
LDS kuopų ir tinkamai remia 
darbininkišką judėjimą, drau
gė A. Mureikienė prisiminė ir 
apie padėtį Lietuvos politinių 
kalinių .Didžiuma dalyvių su
tiko paaukauti Liet, politinių 
kalinių naudai. Aukavo:

G. ir M. Valatkai $2, M. 
Liaudanskienė $1. Po 50c.: Ą. 
Mureikienė, D. Žemaitienė, J. 
ir K. Tūbeliai, A. Katinas, 
M. ir C. Chrischeson ir J. Va- 
linčius. Po 25c. M. Arison, 
A. Patupienė, J. Pudimas, A. 
Labutis, A. Jacis, D. Timo- 
shuk, J. Green, J. Butnoris, J. 
Jasiunas, V. šuštak, J. Kairys, 
A. Vaitekūnienė, A. Sabas, J. 
Vasilius, B. Bartkevičius ir J. 
Mockaitis. J. Petrušaitis 35c. 
Su sumlkiais suaukauta $12.- 
10. Aukos siunčiamos per 
Lietuvos Draugų Komitetą.

Aukautojams pridera nuo
širdi padėka už jų gerą širdį.

Dalyvis.

Wilkes Barre, Pa
Hudson, Mass.

Vaičionienė, A. Wilhelm, F. 
ir O. Urbai, S. Sharkey, J. 
Kentrus, J. Stripeika, E. Stan- 
kienė, Charles Stankus, . V. 
Morkauskienė. M. švegždienė 
40c. Po 25c: K. Straukas, S. 
Tarvydaitė, Šerelis, Bieliaus
kienė, Vizboras. Smulkiais: 
Schad,- šerelienė ir K. Judic
kas. Viso suaukuota $21.30. 
Pinigai pasiųsti Agitacijos 
Fondui. Visiem aukavusiem 
širdingos pądėkos žodis!

Vestuvės, abelnai imant, bu
vo labai smagios, draugiškos. 
Eastoniečiams labai patiko dd. 
elizabethiečiai. Turėtume atei
tyje tankiau aplankyti vieni 
kitus. D-gas Stripeika, tas 
darbštusis “Laisvės” vajinin- 
kas ir čia bandė vesti savo 
darbuotę, tik nežinau ar lai
mėjo ką, nes eastoniečiai turi 
gana apsukrų “Laisvės” pla
tintoją, d. Sharkey, tai, manau, 
pasiliko ištikimi jam.

Sulaukus vėlaus vakaro, 
tarpe garsų smagios lietuviš
kos dainelės, skirstėmčs kas 
sau, linkėdami daug laimės 
dd. Urbam jų naujai sukurta
me šeimyniniame gyvenime.

Eugenija.

Worcester, Mass.

sugabių

darbininkų 
šalyje te
gintų dar-

grupė, James Ford
Tom Mooney grupė,

Rakosi

Visur yra keistenybių, bet 
Uudsone daugiausia. Pereitu 
pavasarį, vasario 14 d. užsi
darė viena iš didžiausių gurno 
išdirbysčių ir liko apie 1,400 
darbininkų be darbo. Tuomet 
sujudo visi biznieriai ir mies
to valdininkai, klausdami 
“Kas čia bus?” Miestelio įplau
kos vienu trečdaliu sumažėjo, 
tuščių namų skaičius padau
gėjo ir šimtai darbininkų pa
tapo bedarbių eilėse. Bankie- 
riai stubų nespėjo imt iš dar
bininkų už mortgičius. Susi
rūpinę valdininkai ir finansie- 
riai pradėjo leist visokius gan
dus per vietinę spaudą, kad 
sulaikius darbininkus nuo bė
gimo iš šio miestelio. Pirmiau
sia taksai už nuosavybę buvo 
numušti.

Dabar jie griebiasi organi
zuoti tam tikrą Industrijos 
Fondą. Nustatyta sukelti $10,- 
000 ir tais pinigais nupirkti 
kokią nusenusią dirbtuvę ir 
pavest kokiam privatiškam fa
brikantui, kad tik biznį dary
tų ir tuomi palaikius darbi
ninkus ant vietos.

Hudsonietis.

ALDLD 11 Kp. Susirinkimas 
ir Aido Chiro Piknikas

Liepos 26 d. Literatūros 
Draugijos 11 kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Iš 
protokolo pasirodo, kad net 
trys nauji nariai įrašyti prie 
kuopos praeitam susirinkime, 
—du per drg. Janulio pasi
darbavimą ir vienas, rodos, 
per d. Bakšį. Kaip del vasa
ros šilto ir gražaus oro, susi
rinkimas buvo vidutiniai skai
tlingas. Drg. J. Skliutas pir
mininkavo—prie jo susirinki
mas eina tvarkiai. Iš spaudos 
pikniko, atsibuvusio Maynard, 
Mass., nebuvo komisijos na
rių, kad raportuotų, tai d. Su
kackienė, kuri buvo atnešus 
pluoštą plakatų būsiamų “D.

W.” redaktoriaus prakalbų, 
pranešė ir apie to did
žiulio pikniko pasekmes. 
Pelno likta gražaus. Ji sakė, 
kad atskaita tilpsianti “Lais
vėje.”

Prie kuopos raportų kores
pondentas pasakė, kad ko
respondencijas neparašęs. Tai 
negerai. Ypač Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos kuopos 
korespondentas turėtų po ke
lias korespondencijas parašy
ti į mėnesį laiko “Laisvėje”.

Prie naujų sumanymų drau
gai diskusavo, kad rengti pa
našų pikniką Olympia Parke, 
Worcestery, kaip spaudos pik
nikas Maynardo. Prieita prie 
išvados, kad Aido Choras tu
rėtų išpopuliarizuoti savo 
naudai milžiniškus piknikus 
Olympia Parke, o spaudos 
piknikas tai palikti savo vie
toje.

Ištikro, tą pačią dieną atsi
buvo Aido Choro piknikas. 
Tai tiesiog buvo menkas pik
nikas, atsimenant buvusius 
choro piknikus toj pačioj vie
toj su kitų chorų sutelkimu ir 
įdomesne programa, žinoma, 
to nesant, nereikia norėti, kad 
būtų publikos. Diena ir oras 
patogus, vieta—Olympia Par
kas—puikus su visais patogu
mais, bet publikos mažai. Jog 
choras yra veikimo širdis ir į 
tai reikia labai atkreipti do
mės.

Šis kuopos susirinkimas nu
tarė užsimokėti metinę duok
lę į Proletarų Meno Sąjungą 
—$5.

Del sekančių metų, jei LS ir 
DB Draugija rengiasi gerinti 
parką, tai juo labiau Aido 
Choras turi ruoštis surengti 

I milžinišką pikniką su žymia 
programa.

D. J.

VIGO. — Ispanijos fašis
tai garsinasi, kad jiems pa
sidavęs valdžios šarvuotlai
vis “Libertad.” Sukilėlių 
rankose dabar yra keturi 
sukarinai (povandeniniai 
laivukai.) -

SOVIETŲ SĄJUNGĄ GRIEŽTAI SUMAŽINA 
ĮVEŽIMUS IŠ UŽSIENIŲ

VIENA, JIE DAROSI NEREIKALINGI; KITA, REI
KIA TAUPYT AUKSĄ ŠALIES APGYNIMUI

ir Dimitrovo

ir iš toliau, 
ir didžiuma 
savo apylin-

Iš Darbininkiškos Mokyklos.

Čia buvo dvi savaites dar
bininkiška mokykla, kuri bu
vo vedama labai
draugų, turinčių pilną žinoji
mą apie šitą kapitalistinę sis
temą, apie visokias darbinin
kų skriaudas, persekiojimus 
iš valdančios klasės puses.

Šioje mokykloje buvo moki
nama, kaip reikia kovot už 
pagerinimą darbininkų būvio, 
už visokias darbininkams tei
ses ir už visą galią darbinin
kams šioje šalyje.

Mokinių buvo didelis skai
čius ir visi turėjo norą kiek 
galint daugiau prasilavinti, 
kad pasibaigus mokyklai būtų 
galima veikt tarp 
už įsteigimą šioje 
kios valdžios, kuri 
bininkų reikalus.

Mokiniai buvo pasiskirstę į 
grupes, kurias pavadino ge
rai atsižymėjusių draugų, ko
votojų už darbininkų reika
lus vardais. Buvo Luis Corlos 
Prestes 
grupė, 
draugų 
grupės.

Mokinių buvo 
visokių tautybių, 
jauni. Sugrįžę į 
kės jie imsis už darbo, eis į 
mases darbininkų ir ves neati- 
laidžią kovą prieš visus išnau- 
totojus už pagerinimą darbi
ninkų būvio.

Mokykla baigta su 
bankietu, į kurį geras 
darbininkų atsilankė, 
svečių ir iš toliau.
gerų prakalbų. Kalbėjo Pa
trick Tohey ir kiti. Taipgi bu
vo labai puiki programa, ku
rią pildė merginų oktetas iš 
Wyoming, Pa. i

Bedarbių Veikimas.

Bedarbiai ir vėl likosi palik
ti badaut be jokios pašalpos. 
Daug bedarbių iš Workers Al
liance skyrių išvyko į Har
risburg ir dar daugiau vis va
žiuoja. Jie ten kovos, pakol 
privers tuos politikierius su
grąžint nors tą buvusią bado 
pašalpą. Beje, dabar yra ve
dama kova už didesnę pašal
pą, nes su tokia, kiek lig šiol 
buvo duodama, bedarbiai ne- 
gal gyvuot tokioj brangumoj.

Veisiejįškįs.

EASTON, PA.

dideliu 
skaičius 

Buvo 
Girdėjom 

Kalbėjo

Bridgeport, Conn
Liepos 18 d. š. m. draugam 

G. ir M. Valatkam 
rengta draugiškas 
paminėt sukaktuves 20 metų 
jų šeimyniško gyvenimo.

Gražus skaičius dalyvių pa
rodo, kad draugai Valatkai 
yra • mylimi savo daugelio 
draugų. • Dalyviai buvo netik 
vietiniai, bet net iš Stamfordo,

buvo su- 
vakarelis

Pavyzdingos Vestuvės.

Tūlą laiką atgal jau “Lais
vėje” buvo pranešta, kad ap
sivedė d. M. Urba su d. B. 
Makutieniene iš Elizabeth, N. 
J. Taigi pereitą sekmadienį, 
26 d. liepos, dd. Urbai suren
gė didelę iškilmę-vestuves. 
Svečių dalyvavo labai daug. 
Buvo atvykę svečių iš Eliza- 
beth’o, Paterson’o ir kitur. 
Bepietaujant, visa eilė svečių 
pasakė po tinkamas prakal- 
bėles, po gabia pirmininkyste 
d. V. J. Stankaus. Dr-gas Stan
kus sugabiai ir gana juokin
goje formoje perstatė vieną ir 
kitą draugą išsireikšti. Kalbė
jo dd. J. Bimba, šerelis, Ken
trus, Stripeika, Sharkis, Sen- 
kevičienė, Johnson; d.’ Urbie
nės tėvas, senelis Bočkus, pa
galios patys d. Urbai, ačiuo- 
dami draugams už dalyvavi
mą ir pasižadėdami dar dau
giau veikti darbininkiškame 
judėjime. D-gas Vitas Tilvikas 
reprezentavo Komunistų Par
tiją ir nuo jos pasveikino jau
navedžius ir pagyrė lietuvius 
už jų veiklą visose kampani
jose.

D-gui J. Bimbai atsišaukus, ir 
su pritarimu pirmininko ir dd. 
Urbų, rinkta aukas Agitacijos 
Fondui. $2.00 aukavo dd. M. 
ir B. Urbai; po $1.00 aukavo: 
V. J. ^tankus, A. Švėgžda, L. 
Tilvikas, J. Burkauskai, J. ir 
O. Ratiniai, J. ir S. Bimbai, S. 
ir O. Kulaičiai, B. šliogeriai, 
J. žemaitis, V. Lushis, ir F. 
Bačkis. V. ir B. Senkevičiai 
75c. Po 50c aukavo: J. ir O. 
Šlapikai, F. P. Buslavičiai, L.

MASKVA. — Laike pir
mosios Penkmetės Plano 
Sovietai per metus įsivežda- 
vo įvairių reikmenų iš užsie
nių už bilioną rublių ir dau
giau. Dabar, baigiant vyk
dyt antrosios Penkmetės 
Plana, Sovietų Sąjunga įsi- 
gabena jau tik 250,000,000 
rublių vertės šiokių bei to
kių produktų iš užsienių. O 
trečioji Penkmetė, prasidė
sianti 1938 m. sausio 1 d., 
apsieis beveik be jokių įve
žimų iš svetur, sakė A. P. 
Rosengoltz, sovietinis užsie
nių reikalų komisaras liepos 
27 d. Sovietai tada iš už
sienių pirksią nebent mažes
nių techniškų naujienybių, 
bet ne tokių daiktų, kaip 
vilnos, medvilnė, kočiotas 
nlienas ar kt.

Bet smarkus Sovietų pra
monės vystymasis, ypač pri
taikant mokslinius stacha- 
novizmo - greitadarbystės 
būdus, daro sovietinę gamy
bą nepriklausoma nuo už
sienių technikos abelnai.

Sovietai turi taupyti auk-

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKŲ N AS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

są ir užsieninius tvirtesnius 
pinigus šalies apgynimo 
reikalam, nes jai vis labiau 
gręsia karas iš fašistų im
perialistų pusės. Antra, rei
kia visomis jėgomis plėtoti 
savo naminę pramonę užuot 
pirkt gatavus dirbinius iš 
užsienių. Tai yra du svar
bieji sumetimai, kodėl So
vietai griežtai mažins įveži
mus iš užsienių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Ko Mums Reikia Clevelande?

f

CLEVELAND, Ohio.— 
Liepos 21 d. buvo sušauktas 
lietuvių komunistų frakci
jos susirinkimas ąpsvarsty- 
mui Nacionalio Lietuvių 
K o m u n istų Suvažiavimo, 
kuris įvyksta rugpjūčio 21- 
22 dd. Rochester, N. Y.

Kadangi iki suvažiavimui 
laiko visai nedaug, todėl šia
me susirinkime buvo svars
toma delegatų rinkimas į 
suvažiavimą — išrinkta du 
delegatai. Toliau buvo svar
stoma liet. kom. suvažiavi
mo dienotvarkis. Po apsvar
stymo, nutarta prirengti re
feratus, paimant iš dieno- 
tvarkio, kurie bus skaitomi 
sekančiame frakcijos pra
plėstame susirinkime.

Taip pat buvo užsiminta 
apie lavinimos klausimą. 
Clevelande, mūsų frakcijoj, 
randasi apie keturi draugai, 
kurie, rodos, galėtų vesti la
vinimosi mokyklą, bet per 
pereitus du metu kažin del 
kokių kliūčių visai nesirū
pinta suorganizuoti tokią 
mokyklą. O clevelandiečiai, 
kaip liet, komunistų frakci
jos nariai, taip ir pašaliniai 
draugai, norėtų lavintis, jei 
tokia mokykla būtų. Cleve
lande lietuvių komunistų 
frakcija per paskutinius be
veik du metu labai silpnai 
veikia. Mūsų frakcija siau
rai apsirubežiavusi savo 
veikimu, iki šiol buvo nega
lima susirišti su kitų pažiū
rų lietuvių dirbančiomis 
masėmis.

Kuomet frakcija silpnai 
veikia tarpe lietuvių darbi
ninkų, tai savaime aišku, 
kad ir narių rekrutavimas į 
partiją neįgalimas, nes žmo
nės visai mažai žino apie 
lietuvių komunistinį veiki
mą šiame mieste.

Toliau, kitas dalykas yra 
taip pat labai svarbus, ku
ris rišasi su lavinimusi, tai 
yra narių pasilaikymas Ko
munistų Partijoj.

Kuomet aš pats-įstojau į 
partiją virš du metai atgal, 
turėjau progą dalyvauti 
masiniuose partijos narių 
susirinkimuose, taip pat tu
rėjau progą išgirsti rapor
tus ir mokinančias prakal
bas tuose mitinguose.

Esu girdėjęs narių skait
lių, įstojusių į partiją ir pa
sitraukusių iš partijos.

Kuomet trockistai maty
davo raportus partijoj na
rių nepastovumo, tai jie 
naudodavosi tąja proga, sa
kydami, kad Komunistų 
Partiją vadovauja “neišma
nėliai”, naudoja “arklinę 
taktiką” prieš eilinius na
rius. Taip kalbėdavo ir 
mūsų lietuviškos opozicijos 
draugai. Girdėdavau dis- 
trikto vadovaujančių drau
gų prakalbas, kuriose aš
triai kritikhodavo sekcijų 
organizatorių tą, ar kitą. 
Kai kur sekcijoj ar vienete 
apsireikšdavo net ignora
vimas eilinių narių iš vado
vaujančių draugų pusės.

Taip ir atsitinka, kad sek
cijoj vadovaujantis draugas 
Bėra nuoširdus komunistas, 
eilinį partijos narį ignoruo
ja, nesiskaito, kaipo su tin
kamu partijos nariu. Tada 
tokie draugai, visai nelavin
ti, nupuola ūpe fr meta par
tiją.

Kuopoje (vienete) kaip 
kada pasitaiko, kad nelavin
tas draugas tampa organi
zatorium, paskui pakrikdo 
visą tą grupę. Iš.to nuken
čia‘eiliniai nariai, o skau
džiausiai nukenčia partija.

Partija neuždeda tokių 
darb.iį, kad tu negalėtum at
likti, bet nelavintam darbi-

nirikui atrodo, kad ir mažas 
partijos darbas • dideliu.

Partija neuždeda tokių 
darbų, kad tu negulėtum at
likti, bet nelavintdm ’darbi
ninkui kad ir mažas parti
jos darbas atrodo dideliu. 
Kiek paprasti darbininkai 
yra pasitraukę iš; partijos, 
tai bus karčiausia priežas-

buvęs partijoj keletą mėne
sių arba daugiau metus lai
ko, del kokių nors priežas
čių, negavo progos tinkamai 
prasilavinti. Kitojj pusėje, 
kuomet darbininkas gerai 
pralavintas, jis supras par
tijos pareigas. Kąd ir prie 
sunkiausių sąlygų jis dirbs 
partijai, jis galės paaukoti 
savo laiką, visai nejausda
mas jokių ’ nuovargių, nei 
kliūčių. Jis suras1 išeitį ir 
visai paprastai - atliks jam 
pavestą partijos darbą.

Pas mus frakcijoj tik to
kios veikimui kliūtys ir yra. 
Stoka lavinimosi Jr prala- 
vintų darbininkų, kurie ga

veikimą.
Clevelande, per j pereitą 

virš metą laiko, įvyko lie
tuvių bendro fronto suva
žiavimas ir lietusių kon
gresas, bet liet. koĮm. frak
cija nepasinaudojo agitaci
ja už kongresą. Čia yra mū
sų pačių draugų apsileidi
mas. i

Dabar, po naciortalio liet, 
k o m u n i stų suvažiavimo, 
Clevelande lietuvių! komu
nistų frakcija būtinai turė
tų suorganizuoti lavinimosi 
mokyklėlę, taip, kąd lietu
viai darbininkai turėtų pro
gą lavintis. Frakcijjai palai
kant tokią mokykla, ji pra- 
lavintų gerą skaitlių darbi
ninkų. Prie to, daigelis jų 
įstotų į Komunistų' Partiją, 
kas duotų daug• naudos 
frakcijai.

Frakcija turėdama gerą 
skaitlių prasilavinusių dar
bininkų, galėtų žymiai pra
plėsti partijos veikimą tarp 
lietuviškai kalbančių darbi
ninkų.

K.P.L.F. Sekr.,

Lo-

Kiek Kaštuoja 
Natūralizacija

Visai nesenai teisdaris
uisiana valstijoje atsįikė pilie- 
tystę keturiems ateiviams dėl
to, kad jie buvo ant ipašalpos. 
Daug žmonių žiūri įį tą teis- 
dario nusprendimą su baime; 
negalimas daiktas, 
šalies žmonės remtų 
sistatymą. Sunku, tikėti, kad 
ir kiti teisdauiai taif) darys. 
Jeigu žmogus nenorėtų dirbti 
ir visai neprisidėtų brie savo 
šeimynos užlaikymo j ir neno
rėtų atlikti visuomeniškas pa
reigas, tai butų - vienas daly
kas, bet neduoti pilietystę ge
ros doriškos ypatybėj ateiviui, 
kuris virš visko nori dirbti, 
jeigu tik gautų darbią, ir ku
ris yra priverstas’ prašyti pa
šalpos sau ir savo šeimynai, 
tai yra kitas dalykas. Nema
nykime, kad galime 
kaltinti už šiadieno^ darbų 
stoką.

baime; 
kad šios 
tokį nu-

ateivius

r I

šitas to teisdario nusprendi
mas pakelia klausimą 
natūralizacijos kaštas.
kiai girdime, kad atėivis nori 
tapti piliečiu, bet netjuri iš ko 
užsimokėti iškaščius. 'Jeigu tik 
yra noras, tai tokį ateivį nieks 
neturėtų sulaiyti, kad nors ir 
turėtų pasiskolinti piiigų tam 
tikslui; jam vertėtų taip.dary
ti, o ne pamesti prdgą tapti 
piliečiu. Mes ' visi [ žinome, 
kad kaslink darbų šioje šaly
je, tai šiądien visų pirmiausia 
su piliečiais apsidirbta ir se-

apie
Tan

K

■
$

Ispaniškos Morokkos legionieriai fašistų komandoj vedami ant respu- 
ikos gynėjų — darbininkų ir vals tiečių.

i
'i-

bl

tik pi- 
sunkiu 

daug 
neturi

padėjimu
nes jie 

tėti natūralizacijos 
jeigu geresnė atei-

natvės pensijos duotos 
liečiams. Su šiadienos 
ekonomišku 
ateivių negali, 
iš ko užmo 
kaštų, bet
tis priguli įuo įgijimo pilietys
tes, tai vis 
tetų stengi 
pyti tuos 
pasiskolint: 

Kiek lai
ralizacijos 
Po tam bu v

lis būdais jam ver- 
is kaip nors sutau- 
pinigus arba juos

vo atgal visi natu- 
kaštai buvo tik $5. 
zo pakelti net ketu

ris syk aukštesni ir norintieji 
tapti piliečiais turėjo mokėti 

1934 m. Kongresas, 
, kad tokia augšta

žmonių nuo pilie-

dyti advokatą arba notarą iš
pildyti tas blankas. SBeveik 
kiekviename Amerikos mieste 
yra “social workers” ir mo
kytojų, kurie kaip tik išsila
vinę tam darbui, ir kurie ma
loniai pagelbės išpildyme tų 
popierų be jokio užmokesčio. 
Galima tokias mokytojas ir 
darbininkus rasti viešose mo
kyklose, viešuose knygynuose 
ir panašiose vietose.

Jeeigu ateivis tiki, kad jam 
gero atneš Amerikos pįilietys- 
tė, tai natūralizacijos kaštai 
lai jį nesulaiko nuo to. Galima 
taip apsiveikti su dalyku, kad 
tik reikia užmokėti valdžiai 
jos reikalautą mokestį.

“Laisves” Reikalai

Parko
Mass.;
Broo-

Brock-
Joe

net $20. 
matydamas 
natūralizacijos kaina sulaikė 
labai daug
tystės, tą sumą pusiau perkir
to.

Šiuom la: 
apart nekuriu 
tikimų, yra 
nereik ant 
trijomis dalimis, per 
metu laika, b* 4.

Kuomet 
rų popierų 
pareiškia intenciją tapti pilie
čių, jis turi 
jo “atvažiavimo certifikatą”— 
tai yra pranešimas, kuris pa
rodo, kad j 
į Suv. Vals 
sigyvenimui. Nuo tų, kurie at
vyko prieš 
m. nereiks 
“atvažiavimo 
todėl tokie 
pinigų, kuc 
likaciją 
roms.”

Kada

iku, visi mokesčiai, 
specialių atsi- 

. $10. Ir šitą sumą 
syk užmokėti, bet 

dviejų

ateivis prašo “ant- 
”, kitais žodžiais,

užmokėti $2.50 už

is legališkai įleistas 
;ijas nuolatiniui ap-

birželio 29 d., 1906 
lauta pristatymas 

certifikato”, ir 
ms nereik pasiųsti 
met jie siunčia ap
rimtoms popie-

naturalizacijos virši
ninkas patįkrina aplikanto le- 
gališką įle 
apsigyveninliui, 
asmeniškai 
jo intencijoi 
met jis gauna 
ras”, tai užmoka antrą $2.50.

Po tam 
tas privalo 
dviejus mejtus ir ilgiaus—jei
gu jis neiš 
tijose mažiausia penkis 
—pirm negu gali imti 
žingsnį, taį padavimas 
ralizacijos 
damas jis 
mokestį iš $5.00.

Bet . mok 
sudaro vieninteles kainas, dar 
yra kitų smulkmeniškų išlai
dų. Reiki 
“antrų” po 
fotografija^. Jos kaštuoja nuo 
20 centų 
daugiaus, 
tografisto.
tas nuo dArbo pasiliuosuoja 
ant trumpo laiko .išsiimti jo 
“pirmas popieras”, bet kuo
met jis pasirodo prieš natura- 

otėją išlaikyti kvo- 
ragaišina pusę die-

dima nuolatiniam 
jam praneša 

atvykti ir paduoti 
s deklaracija. Kuo- 

pirmas popie-

pilietystes aplikan-
laukti mažiausia

gyvenęs Suv. Vais
inėtus 
antrą 
natu- 
dary-peticijos. Tą 

užmoka paskutinį

esčiai valdžiai ne-

ei prie “pirmų” ’ ir 
•pierų pridėti dvi

iki dolerio ir net 
tas priguli nuo fo- 
Paprastai aplikan-

timą, tai p 
nos ir kardais daugiau. Jeigu 
jo dvieji liudininkai dirba, tai 
jis jiems irgi turi atlyginti.

Daug at 
išpildyti 
popierų ap 
ir jie pasamdo advokatą arba 
notarą tam 
kad reikia 
atsakyti į y 
vistiek nėr

eivių patys negali 
pirmų” ir “antrų” 
likacijos blankas,

darbui. Teisybė, 
kuo atydžiausiai 

Įsus klausimus, bet 
reikalinga pasam-

Tacoma, Wash
Iš Buvusio Bendro Pikniko.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
132 kuopa, Tacoma, Wąsh., ir 
161 kuopa, Seattle, Wash., lie
pos 19 d., turėjo bendrą pik
niką, “Lake Geneva”. Pikni
kas gerai pavyko, nes tą die
ną oras buvo gražus, tai pub
likos privažiavo iš visos apy
linkės. Buvo draugų iš Oregon 
valstijos kelios mašinos. Taip
gi buvo svečių iš B. C., Kana
dos.

Drg. M. Pūkis iš Los Ange
les, Calif., daug prisidėjo prie 
išgarsinimo mūsų pikniko. Ka
dangi pasižadėjo pasakyti 
prakalbą, tad garsinimuose 
skelbėm, kad piknikas bus su 
prakalbomis. Tai pirmas AL 
DLD piknikas Washihgtono 
valstijoj įvyko su prakalbo
mis. Drg. M. Pūkis pasakė 
prie bendro pikniko tinkamą 
prakalbą, kuri visiems patiko. 
Kaip teko nugirsti kalbant: 
“Trumpai sakė, bet daug pa
sakė.” Tema kalbos buvo ben
dras frontas ir apie Lietuvos 
valstiečių kovas su Smetonos 
valdžios žvėriškumais. Antras 
kalbėjo amerikonas, bet pas
tarojo kalba buvo nuobodi ir 
publiką nepatraukė: ‘- 
sakė, o mažai pasakė.”

Draugai Baltrušaičiai daug 
pasidarbavo Tarptautiniam 
Darb. Apsigynimui. Drgė E. 
Baltrušaitienė pasiuvo gražią 
paduškaitę su Sovietų emble
ma — kūju ir pjautuvu ir už 
savo darbą nieko nerokąvo. Gi 
d. M. Baltrušaitis darbavosi iš
parduodamas tikietėliuk, ku
rių pardavė už $13.25.* Tai 
graži auka Tarptautiniam Ap
sigynimui per pasidarbavimą 
draugų Baltrušaičių. Tie pini
gai tapo priduoti Seattle vie
tiniam Tarptautinio Apsigyni
mo skyriui.

Reikia priminti, kad visi iš
rinkti darbininkai savo užduo
tis atliko gerai, žinomą, ko
mitetas turėjo gerokai padir
bėti, kad piknikas būtų pa
sekmingas, bet dabar džiau
gias, kad keletas dolerių pel
no atliko, kuriais bus galima 
paremti svarbius darbininkų 
reikalus. Piknikas buvę ren
giamas Uafbininkų ir jų

‘Daug

spau-

Pranaitis, Camden, N. J.; A. 
Valinčius, Camden, N. J.; J. 
Gulbis, Forest City, Pa.; S. 
Shabliauskas, Brooklyn, N. 
Y.; Kajetonas Joneliunas, 
Brooklyn, N. Y.; And. Audė- 
jaitis, East St. Louis, Ill.; 
Agnes Bulot, East St. Louis, 
Ill.; M. Gudaitis, East St. 
Louis, Ill.; Ad. Kupstas, E. St. 
Louis; J. J. Daujotas, East 
St. Louis; J. Mikalauskas, 
East St. Louis, Ill.; J. Vogonis, 
Philadelphia, Pa.; P. Šlajus, 
Chester, Pa.; K. Misikonis, 
Philadelphia, Pa.; M. Miliaus
kas, Philadelphia, Pa.; M. 
Dailyda, Philadelphia, Pa.; A. 
J. Smith, Philadelphia, Pa.; 
V. Bizulis, Philadelphia, Pa.; 
F. Rakickas, Philadelphia, 
Pa.; L. Mičienė, Philadelphia, 
Pa.; L. Macy, Philadelphia, 
Pa.; Joe Casper, Haverhill, 
Mass.; Vilijos Choras, Water
bury, Conn.; Julis Jonauskas, 
Philadelphia, Pa.; Momertas 
Toleikis, Philadelphia, Pa.;
D. P. Lekavičius, Finleyville, 
Pa.; S. Varsevičius, Finleyvil
le, Pa.; A. Būtėnas, Lawren
ce, Mass.; A. Taraška, Law
rence, Mass.; A. Strowink, 
LaWrence, Mass.; Ig. Chula- 
da, Methuen, Mass.; S. Pil
sudskis, Haverhill, Mass.; P. 
Galinis, Haverhill, Mass.; J. 
Lukšys, Exter, N. H.; M. Ben- 
kus, Haverhill, Mass.; Juoza
pas Silaikis, Auburn, Me.; P. 
Mengila, New York City; 
Draugijų Veikiantis Komite
tas, Cleveland, Ohio ir S. Sla
vinskas, Whittemore, Mich.

Prie namo pataisymo drau
gų prisidėjo sekamai: J. Ber
zinis, Hartford, Conn., $5.00; 
Helena Rindzevičienė, Monte
llo, Mass., $4.00. Po $2.00: 
Pete Walkins (Valatkevi- 
čiu%), Daisytown, Pa.; P. Jo- 
čionis, Detroit, Mich.; F. Pet- 
rušiunas, So. Manchester, 
Conn, ir K. Aksamitauskas, 
Hatrford, Conn. T. Daukintas, 
Hanover, Mass., $1.55; D. 
Zurlis, Port Washington, N. 
Y., $1.50. Po $1.00: G. A.

nėn, kur trečią dieną mirė. 
Buvo žydų kilmes.

Susidėjus daugeliui skelbi
mų laikraštyje, neturėjome 
progos paskelbti vardus drau
gų, kurie vėlesniu laiku įsigi
jo “Laisves” Jubilėjinius Cer- 
tifikatus. Po $5.00 certifikatus 
įsigijo sekanti: J. K. Sharkey, 
Chicago, 111.; Maple 
Bendrovė, Lawrence, 
Mateušas Simonavičius, 
klyn, N. Y. ir A. Raila,
ton, Mass. Po $3.00: 
Calvin, Kohomo, Ind.; St. Dei- 
kus, Chicago, Ill.; ALDLD 14 
kp., Minersville, Pa.; ALDL 
D 51 kp., Middlefield, Ohio 
ir ALDLD 72 kp., Great Neck, 
N. Y. Po $2.25 : APLA 7 kp. 
Pittsburgh, (10) Pa. Po $2: 
V. Andrulienė, Chicago, Ill.; 
J. Rainys, Philadelphia, Pa.; 
LDS 9-tas* Apskr., Benld, Ill.; 
Mary Baltulioniutė, Brooklyn, 
N. Y. ir ALDLD 31 kp., Au
burn, Me. Po $1.60, V. Butas,
Empire, Canada. Po $1.50: J.'Jamison, Livingston, N. J.; M.

Blukonis, Lynn, Mass.; V. Sla- 
delvinskas, Lynn, Mass.; Al. 
Beržiulionis, Lynn, Mass.; Jo
nas Sadauskas, Marlboro, 
Mass.; K. Grakauskas, Marl
boro, Mass.; A. A. Green, La
nark, W. Va.; P. Tamašaus
kas, Lawrence, Mass.; John 
Yasulis, Kenosha, Wis.; P. 
Sarpalus, New York City; J. 
Moskites, Spring Valley, Ill.; 
L. Chepelis, Philadelphia, Pa. 
ir A. Chekas, Rockville, Conn. 
Po 50 centų: S. Andrews, 
Holyoke, Mass.; J. Laurinaitis, 
Thomas, W. Va.; J. Vinickas, 
Minersville, Pa.; M. Kvedas, 
Detroit, Mich.; P. Gribas, 
Aberdeen,Wash.; K. J. Jenke- 
lun, Waterbury, Conn.; M. 
Stakoff, Brooklyn, N. Y. ir J. 
Dillis, Cleveland, Ohio.

Širdingai dėkavojame drau
gam už gausią paramą dien
raščiui.

Varnagiris, S. S. Pittsburgh, 
Pa. ir J. Grubis, Brooklyn, N.

Po $1.00: Vincas Alyta, 
Great Neck, N. Y.; Alfonsas 
Kibortas, Gary Indiana; Ka
zimieras Leščius, Garry, In
diana ; J. Grinevichas, Scran
ton, Pa.; E. Ptacosky, New 
Britain, Conn.; Jonas Purli- 
kas, Pittsburgh, Pa.; Joseph 
Mažeika, Pittsburgh, Pa.; J. 
Moskites, Spring Valley, Ind; 
P. Dauderis, North Chicago, 
Ill.; A. Avižienis, Cicero, Ill.; 
J. Urbon, Chicago, 111.; A. 
Grigas, Chicago, Ill.; S. Ve- 
shys, Chicago, Ill.; P. Grikie- 
tis, Chicago, Ill.; Jonas B. 
Paserpskis, Jersey City, N. 
J.; Antanas ,'Zaviša, Jersey 
City, N. J.; Antanas Matulis, 
Jersey City, N. J.; Antanas 
žalkauskas, Jersey City, N. 
J.; Jonas Augutis, Jersey Ci
ty, N. J.; Kazimieras Mazi
liauskas, Jersey City, N. J.; 
Juozas Kačergis, ‘Jersey City, 
N. J.; J. Ališauskienė, Ne
wark, N. J.; Peter Waitkus, 
Los Angeles, Cal.; S. Penkaus- 
kas, Lawrence, Mass.; P. Ta
mašauskas, Lawrence, Mass.; 
Juozas Kreivėnas, Jersey Ci
ty, N. J.; Antanas Skairus, 
Elizabeth, N. J.; Ig. Karlonas, 
Tuckahoe, N. Y.; Andrius J.

dos reikalams, tai abiejų kuo
pų pikniko komitetas, susirin
kęs liepos 26 d., paskirstė au
kas’ sekančiai:
Lietuvos politiniam kaliniam 

$10 
$5 
$5 
$5

Dienraščiui “Laisvei 
“Daily Worker” 
Agitacijos Fondui 
Liet. Jaunuolių Komitetui $5

Viso sykiu paaukauta $30
Dar reikia priminti', kad 

bendrai veikiant pasekmės bū
na geresnės, negu veikiant pa
vieniais. Neveltui ir yra šau
kiamas obalsis: “Darbininkai 
visą šalių vienykitės,, jūs nie
ko ' nepraįaimėsite, o išlaimė- 
site pasaulį.” Korespondente.

Administracija.

Lawrence, Mass
Max Cohen, Methuen mies

telio karvių pirklys ir senas 
biznierius, nuo avino kirčio 
turėjo mirti. Jis nuvažiavo į 
Chester, N. H., pirkti karvių 
mėsą, 
avinas., 
pirkliui 
metė jį 
greitųjų

kur pasitaikė didelis 
Tas įsisvyravęs davė 
pilvan ragais ir nu- 
15 pėdų tolyn. Ant 

tapo nuvežtas ligoni-

i lan-
163 

Mass.

Kaž kas paleido šūvį 
gan Richard Bennett, 
Broadway, Methuen, 
Tą dieną gyventojai buvo iš
važiavę. Sugrįžę vakarop na
mo rado berniukus skinant a- 
vietes. Gaspadoriai juos išva
rė iš daržo, bet nei vieno ne
pažino. Vėliau įvyko tas šo- 
vimas. Policija mano, kad bus 
tie patys vaikėzai pagrasinę 
už nedavimą uogų.

Jonas Jančius baigė kunigo 
mokslą ir atlaikė pirmutines 
ceremonijas šv. Pranciškaus 
bažnyčioj, Bradwford, St. Bu
vo ir iš kitur daug kunigėlių 
atvažiavę. Lietuviai katalikai 
susilaukė dar vieno išnaudoto
jo.

Atsirado ir vagišių, pradė
jo vogti dviračius ir automo
bilius. A. Grossini raportuoja, 
kad pavogę jo dviratį nuo 290 
Jackson St., vertės $12. G. 
Kay irgi pavogę dviratį nuo 
Essex St., o Ford Sedan, nu
meris 133-868, pavogę 
iommon St. Tai vis nedarbas 

jaunuolius vogti.
iom m on 
priverčia

nuo

Maynard, 7 metųRobert 
berniukas, nuėjo su kitais vai
kais pasimaudyt į Conobreola 
Rd., Methuen, Mass. Besi
maudydamas įpuolė duobėn. 
Kitas, 11 metų, vaikas jį iš
traukė.

Lawrence bus įtaisytos 2 
maudynės per WPA. Viena 
maudynė bus Ward 1, o kita 
—Ward 5. WPA. darbininkai 
užsidirbs kelis centus ant pra
gyvenimo, bet gerai žinom, 
kad poneliams teks daugiau
sia iš tos sumos.

Miesto raštininkas atmetęs 
26 balsuotojus, nes jie norėję 
užsiregistruoti ant Coughlin- 
Lemke-Townsend partijos ti- 
kieto. Jiem pastebėta, kad to
kios partijos Mass, valstijoj 
nėra ir už ją registracijos ne
priims. Pasiūlyta registruotis 
į bile kurios kitos, esančios 
Mass, valstijoj, balsuotojus. 
Viena diena užsiregistravo 
140 balsuotojų.

Pete* 
užsimušė, 

valdžios

Lenkas jaunuolis 
Džiabri, 22 metų, 
Jis dirbo ant kelio 
darbą. Užbaigęs darbą, eida
mas keliu pamatė važiuojant 
troką ir mėgino jin įšokti, bet 
nepataikė. Kita mašina jį su
važinėjo. Tai pasarga jaunuo
liams nešokti ant einančių ma
šinų, nes yra pavojus.

Kur būsit 9 rugpjūčio (Au
gust) ? Ogi atvažiuokit pikni-

(Tąsa 5 pusi.)

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ 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
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Sufrėmuota Byla Prieš E. P. Jennings ą Susmuko
Puslapis Penktas

Liudininkas Jau Sugautas;
Numaskuojamas ir Rengiamas 

Prie Gėdos Stulpo

jų dinomitavimo daį’bą”. Har
ris tą sykį “prisipažino”, kad 
būk Jennings’as n “pasam
dęs” už $300 atlikti piktada
rystę. Bet pribuvus adv. Hay
s’ui ir sugavus, kad, J. norima 
teisti konspiratyviu | keliu, ta
da pavieto detektyvas išvežęs 
Harris’ą toli iš miesto į pake
linį “beer garden” ir palikęs. 
Tokiu būdu Harris supratęs, 
kad jis nebereikalingas bjau
riam darbui ir nuvažiavęs sa
vo keliais.

Dabar, kada Harris, sugrą
žintas, atsiima savo 
žinimą”, kad dinamr

siamas už 
aišku—jis 
ko apie t 
teisinamas 
kreivą prisieką.

Ką Je

, dinamitavimą, nes 
nedinamitavo ir nie- 
li nežino. Jis bus 

už melagystę ir

nnings’as Daro.
aip Harris likosi su-

žinoma yra ir tas, kad 
apylinkėje dirbančioji 

savo organizacijo- 
jam pagelbon, kad 

auka sufrėmuoto 
advokatų draugijos

prisipa- 
tavo teisė

jo karą, o vietoje t)o, pasakė, 
kad išduos tuos, kurie jį įvėlė 
į konspiratyvį darbą, visa 
apylinkė nekantriai! laukia iš
girsti, kas jie toki y!ra.

Harris jau dabar j nebus tei-

Po to, k 
grąžintas ir liūdyja, kad byla 
buvo prie 
dabar sus 
tuoj pasiu 
stijos gubernatoriui ir proku
rorui, reik 
tuoj paski 
ir advokat 
tirtų šį įvykį (jo frėmavimo 
bylą) ir kaltininkus nubaustų. 
Jis reikalauja, kad ir nuosto
liai būtų atlyginti, kuriuos jis 
panešė šie,

Kalbama, 
užbaigimui šios bylos forma
liai ir G.
Unijos advokatas.

š jį sufrėmuota ir 
munka, Jennings’as 
htė telegramas val-

alaudamas, kad šie 
rtų išlaukinį teisėją 
us, kad tinkamai iš-

j e byloje.
kad pribus čia

[lays, Civilių Laisvių

Požeminis.

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 4 pu^l.) 

kan Maple Parke. Tai bus di
džiausias Naujos Anglijos pik
nikas. Bus svečių iš visų ko
lonijų, gera proga pasimatyti 
su draugais. Gera orkestrą 
grieš amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Taipgi: valgių 
nesiveškit, nes gaspadinės ge
ros ir moka valgius gaminti, 
būsit visi užganėdinti.

bus
Visi

WILKES BARRE, Pa.—šio 
dienraščio skaitytojai, man ro
dosi, nors ir aplamai žino, kad 
Emerson P. Jennings, tas žy
miausias šios apylinkės teismi
nės mašinos kritikuotojas ir 
pasirodęs didis Glen Alden 
anglies kompanijos darbinin
kų užtarėjas laike paskutinio 
streiko, kurį vedė naujoji 
unija (dabar j du mirusi), bu
vo pereitą vasarą, areštuotas 
ir jam buvo primesta, kad jis 
buvęs tas, kuris samdęs teisėjo 
Valentine mašinos dinamituo- 
tojus. 
šioje
klasė, su 
mis, stojo 
nepatektų 
teismo ir
(Bar Association) užsimojimo 
prašalinti jį iš laisvės, o supū
dyti amžinai kalėjime, žino
ma yra ir tas, kad jam buvo 
jau kelis sykius teismas pri
rengtas, bet ačiū gabumams ir 
sąžinei newyorkiskio advoka
to G. Hays’o, byla kiekvienu 
sykiu buvo išardoma ir tik by
los rengėjai, be pasigailėjimo, 
numaskuojami. Todėl, pasire
miant tuomi, dataliai čia ne
matau reikalo didelę istoriją 
tos eigos rašyti.

Šiandien yra jau tokia link
sma žinia, kad galima praneš
ti, jog sufrėmuotas įtarimas 
prieš šį darbininkų draugą ne
betenka funkcijų ir eina prie 
susmukimo, 
mo.
“Materialis 
gautas, Bet

prie bylos žlugi-

Liudininkas” Su-
Papildė Judošystę

Jau pereitą vasarą (rodosi 
rugs. 30 d.), kada Jennings-ui 
buvo rengiama pirma byla, G. 
Hays atvykęs taip supurtė 
frėmuotojus, kad šie pamatė, 
jog geriausias būdas atsilaiky
ti prieš šį advokatą, kad jis 
taip greit nenumaskuotų, tai 
paleisti “materialį liudininką” 
ir tokiu būdu nukelti teismą 
tolimesniam laikui, kad geriau 
paslėpti savo nelemtą pasikė
sinimą ant nekalto, bet labai 
užsigrūdijusio žmogaus prieš 
tuos, kurie susispietę apie teis
mą neva įstatymų saugotojai, 
bet tikrenybėje jų laužytojai 
ir konspiratoriai.

Šis liudininko “pabėgimas” 
ne tik kad -nedavė teigiamų 
frėmuotojams rezultatų, bet 
atbulai—pastatė juos dar švie
sesnėj vietoj ir adv. Hays’ui 
susidarė dar drūtesnis pagrin
das frėmuotojus numaskuoti. 
Šiuo įvykiu adv. Hays kaip tik 
neprivertė teismo bylą panai
kinti. Bet šio teismo didelis 
atkaklumas ir nachališkumas 
nedavė penkiems šio teismo 
teisėjams taip greit pasiduoti. 
Šiais metais, vasario mėn., 
vienlipiai jų penkių buvo nu
tarta bylą tęsti ir liūdininką 
sujieškoti. Aiškus dalykas, jų 
tikslas buvo susikoncentruoti 
ir liūdininką “sugavus” duoti 
Jennings’ui smūgį. Prisireng
ta. Binghamtono policijos vir- 
šyla, per Hornell, N. Y., tokį 
pat viršyla, rado jį bedarbintį 
restorane, Ithaca, N. Y., ir 
pargabeno į Wilkes-barre, Pa. 
Bet, kas atsitinka po to? Nagi 
tas “materialis liudininkas”, 
Charles Harris, visa burna už
rėkė: “Jūs mane paleiskite, 
nes aš išleisiu viską, kas rišasi 
su šia frėmavimo eiga”.

Šiom dienom Harris areš
tuotas ir rengiamas jam teis
mas, bet visi barščiai palieti. 
Šiandien prokuroras išleido 
pareiškimą, kad jis “Įeisiąs 
skiliaudes kristi ten, kur jos 
kris”. Spauda tam jau prita
ria. Teismas rengiasi atsisto
ti prie gėdos stulpo.

Laukiama Sensacijų.
Pereitą metą Harris buvo 

“sugautas” ir areštuotas su ki
tais dviem vyrais ir pačiu Jen- 
nings’u Wilkes-Barriu kotely
je, “besikalbant apie atliktą

A. P. L A. REIKALAI

ALDLD. susirinkimai 
antra subata menesio, 
draugai ir draugės įsitėmyki- 
te, kad nepamirštumėt. Seka
mas susirinkimas įvyk^ 8 rug
pjūčio, 8 vai. vakare L. U. 
Kliube. Būkit visi, nes (turėsim 
daug ką nutarti ir prisirengti 
prie žiemos sezono veikimo. 
Taipgi jau artinasi iri “Lais
ves” vajus, kuriam turim ge
rai susitvarkyti iškabto, kad 
pasekmingai eitų darbas.

Harrisburg, Pa. — Galu™™\;’
gale, ir Pennsylvanijos res-'S a'Sch"1 ”
i’ll i LI i Iron i alrn q QOMofoa ciifi 11409 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
pU UIIIyUIILoIxcIo DvIlcLudb oil LI”. County of Kings, to be consumed on the 

' • ■ - --------------- ... _ _ premises.
MAN-HER DELICATESSEN 
and RESTAURANT. INC.

1409 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 4425—-5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARIE DRESSLER
4 425—5th Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hcr.cby given that License No. 
B 2701 has been issued to the undersigned 

. .u sell beer at retail under Section 76 
under Section 75jof the Alcoholic Beverage Control Law at 

“'.7:2 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
Borough of Brooklyn,1 County of Kings, to be consumed on the 
be consumed off the, premises.

FINE 
DAIRY 

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

ko skirti $45,000,000 bedar
bių pašalpoms iki 1937 m. 
vasario 1 d.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License 
A 8850 has been issued to the undersigned. to 
to sell beer at retail ’ ’ ' ” . ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at|742 
6302 Bay Parkway, 
County of 
premises.

Kings, to

BELLA 
FINE'S 

Parkway,

No.

Beverage

JOSEPH F. LARKIN
742 Henry St. Brooklyn, N. Y.

APLA Trimenesane Finan
sine Atųlčaita

J. Gasiunas
27—P. Riog

(sekr. alga) 
ienė

75.00
90.00

Kuopa
2
3
4

52
53
54
55
57
58
Pav.

Viso

NOTICE 
B 1121 
to sell 
of the 
2709-11 ' 
County 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

Alcoholic Be ver atre Control Law at 
Beverly Road. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b a Beverly Bar & Grill

2709-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4505 — 4th Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4505

NOTICE 
A 10176 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Ave., ______... _ ____ ,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BRODSKY
333 Sumner Ave.. Brooklyn, N. Y.

DIANA COFFEE SHOP. INC.
- 4th Avenue. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.' 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

Borough of Brooklyn,

Įplaukas
Balandžio, Gegužio Birželio
12.57 ~
19.18
73.74
13.54

Išmokė. imai Birželio

822.96

Mėn.

10.10
30.22
72,()8

46.30
24.40
46.95
31.35
28.71

14.70
4.74
3.87

48.12
25.63
19.60
16.99
25.96

23.(26
26.(21
41*26
24*82
53
12
16

< 5
12

*66179

19.70
33.57
57.16
17.45
30.34
19.70
27.28
14.85
7.68

20.80
11.93

2.44
22.99
10.98
37.64
23.06

8.85
10.85
29.10
21.84

38116
1.7111

8'68
14 05
24 41

27.27 
24.79 
69.05 
30.52 

7.68 
20.13 
17.91
52.48 
35.35 
33.50 
11.85 
12.03 

7.81 
6.98

48.55 
58.10 
29.78

ienė 
aitis 
girda 
ider

25.81

7—E. Sliek 
12—J. Yušk|; 
17—A. 
17—M. 
19—P. 
19—J.
26— P.
27— B. 
27—P.
29— R. Mur
30— J. Kunskis 
35—Geo. K 
47—P. 
49—A. 
51—P. 
55—J. 
26—J. 
J. Gasiunas

Dau 
Ben

Yerciokas
Gilm 
Knži 
Narakas 
Gribinas 

luskienė

ore 
inauskas

ndcris
Vebij-is
Pož
Balu 

breta 
ipvičius Org. 

sekr. alga

jrienė 
konis

Žam 
Sniz

290.00
52.00

5.00
10.00
23.00

101.50
125.50
11.50
61.50
50.00
41.50

1.00
8.00

36.00
43.00
78.00
22.00

1.00
75.00

LDS. kuopos susirinkimai 
bus pirmą pėtnyčią mėnesio, 
nes natriai taip nutarė. Bet tai 
taisytinas tarimas. Pirmą pėt
nyčią būna L. U. Kliubo susi
rinkimas, tad mes negalim 
turėti 2 susirinkimu vienu va
karu, dėlto turėsim permainy
ti diena. L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES BARRE, pA. 

Wilkes Barre ir Apylinkės Lietuvių 
Žiniai.

Rugpjūčio (August) 7-tą R. Įvyks 
labai svarbus susirinkimas 
bama 
zidento ir į kitas valdviete 
tuviams bus išaiškinta,

6302 Bay 

NOTICE 
A 10027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

ALFONSO DI ROSA 
193 Adams St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the ............... .. .......
184 Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises. • 

ABRAHAM 
184 Parkside Ave., —
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10237 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
715 
County of Kings, 
premises.

715 Schenck

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5833 has 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
182—7th Avenue, . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MULLER 
182—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

MORRIS KITZIS 
St.. Brooklyn, N. Y.

beer at retail under

Adams Street,

... retail under ______
Alcoholic leverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GOODMAN
Brooklyn, N. Y.

beer at retail under Section 75
Beverage Control Law at

Schenck Avenue,
to

SAMUEL
. Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SELTZER
Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

®---------------------------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
VALANDOS: 2—4 ir G—8.

7.49
21.49
19.63
32.83
15.54
36.95
39.25
11.83

34.60

12.15
6.00

24145 
34 79 

v 33:40 
9127 

19’07
4|06 

13:86 
11*20 
22,85 
28J3 

r 6158 
17(48 
28134 

7:50 
13.97 
21176

14.22
17.68
43.62
21.37
21.11 
18.04 
1'4.07
17.62
8.74

1035.50

Sutrauka

Viso per tr s men. Įplaukė 
Tuo pačiu sykiu išmokėta

3,693.02
3,321.46

371.56
11.59
31.25
78.75

. 4$14
21.37
35.74
24.63
31.38
30.36
13.69

■ ■ 27į00
56.56

1100.83 '

10.33
19Į.19

11.67
8.85
7.41 

52.84 
43.90

9.54 
12.31 
17.31 
44.00 
23.05

5.60 
51.7'6 
11.47 
69.42 
33.90 
46.70 
23.33 
12.03 
12.15 
34.44

1.56 
11.98

Lieka
Koncerto pelnas 
šermano mortgėčiaus nuoš, 
Svetakos mortgėčiaus nuoš.
APLA 9 kp. mortgėčiaus nuoš. 87.50
APLA 2 k]), paskolos išlaidos

Bus kai- 
apie balsavimus-rinkimus pre- 

s. čia lie- 
kokios lini

jos laikytis laike šių balsavimų. To
dėl kviečiame visus dalyvauti. Pra
kalbos bus Darbininkų1 Centre. Pra
džia 7-tą vai. vakaro. (181-182)

MONTELLO, MASS.
Montello’s Bendro Fronto Konfe

rencija įvyks penktadienį 7 d. rugpj. 
7 vai. vakare, Liet. Taut. Namo sve
tainėje. Visi atstovai malonėkite da- 
lyvaut, nes šis posėdis buą 
svarbiausių. — S. Baronas 

(180-182)

vienas iš

1328.65 1263.54

Išmokėjimai Balandžio

2 kp.
2—P.
8—A.
8— 1.
9— K.

11—J.
17—E.
23—Agnes Morris
25— N.
26— M.
35—W.
38—F.
38—K.
41

A. Valeika 
Paulauskiene 
Rudaitis 
Šimkus 
Stonienė 

Viliušis 
Maseliūniene

P.

46—T.

Lucas , 
Naudžiūnas 
Yaseliunas 

šaučiulis 
Markūnas 
l'olėikis 
Padubonis 
Misevičius 
Vidrinskas 
Sinusas 

Daniels
40—A.
49— 1,
50— M. Mažeika 
55—B. Lesčinskas 
Actuary M. Keys 
Sekr. J. Gasiunas

7—B. Lapeika 
12—K; Adomonis
17—M. Yodonis 
45—U. Načajienė

alga

Mėn.

17.00 
7.00

31.00 
18.00

7.00 
12.00 
59.00

154.00 
18.00 
27.00, 
31.00 
20.00 
18.00 
30.00 
94.50

300.00
94.50 
47.00 
42.00 
10.00

7.00 
100.00
75.00 
23.00 
39.00

146.00 
36.00

1463.00Viso
Išmokėjimai Geg. Men.

4—J. Juodevičius 73.50
4—K. Levickas 44.00

19—J. Džikas 18.00
25—N. Lucas 10.00
26—A. Belskis 156.00
30—J. Kunskis 20.00
32—P. švelnikas 15.00
35—J. Kinderis 81.00
37—J. Siniauskas 33.00
38—A. Yanušas 5.00
38—C. Zvinakienė v 61.00
40—O. Ružinskienė 91.00
46—J. Sungaila 1.96
49—A. Sinusas 20.00
4—S. Kuzmickas (org.) 3.50
Leo Robins (laimėjiihai) 15.00
T. Dannemiller (lalrn.)’ 10.00

702.02
35,654.60

Meliono ba iko nuošimtis
Union Ban <0 nuošimtis

•Vi so pasidaro
Bal, iš ko /o 31, 1936

Vi so pasidaro
Inventorius

Visas APL A turtas su
. birželi^ 30 diena

J.
kPLA Centro

37,297.87 
Gasi unas, 
Sekretorius.

36,356.62
941.25

APLA C 
žiūrėjo vis; 
augščiaus 

Pasirašo

8.65
57.45
55.27

ientro Iždo Globėjai per
iu turtą ir surado, kaip 
pažymėta.

D. P. Lekovičius, 
A. Žvirblis, 
Jos. Mažeika?

LAIŠKAS REDAKCIJAI
ALDLD 13 kuopa pereita

me susirinkime svarstė klau
simą, 
spaudos 
draugai 
n e p a s 
biais, n 
piknike 
pereitai^ metais Philadelphi- 
joj, tas 
ne vien 
ūžė, rė 
su žmogum susikalbėti, 
kiausios 
prakalbų, negalima suprasti 
nieko, 
reshį 
jei vien 
giau re 
artinas 
Philade 
inform tr 
garsiakalbį. Šių metų piknikas 
turi būt 
giais už 

Mes 
piknikų 
del mes norime, kad jie būtų 
kuopuikiausi, kad visi daly
viai galėtų jais pasidžiaugti. 
Kuopa nutarė parašyti jums 
tuo klausimu laišką.

Draugiškai,
Jūsų Š. Tarvydaitė, 

ALDLD 13 kuopos Sekr.

kaip pagerinti mūsų 
piknikus. Kuopos 

visi pareiškia didelį
i tenkinimą garsiakal- 
es šiemet “Laisvės” 

Brooklyne, taipgi ir

garsiakalbio riksmas 
am nervus sugadino, 
kė, kad negalima ne 

. Pui- 
programos, dainų

SCRANTON, PA.
Svarbus pranešimas Sefantono 

apielinkės lietuviams. Yra rengia
mos svarbios prakalbos del komunis
tų kandidato James W. Ford. Pra
kalbos Įvyks seredoj, 5 d. rugpjūčio, 
po num. 227 Wyoming aye., 8 vai. 
vakare. Tai pirmu kartu jis čia kal
bės ir visiems svarbu išgirst ką jis 
svarbaus turės mums pasakyti. Iš
moksim daug naujų ir negirdėtų da
lykų. Tad visi dalyvaukite. — 
gėjai. (180-181)

ir

Ren-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kp. mėnesinis 

rinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
pjūčio, 3014 Yemans, 7:30 vai. va
kare. Visi nariai bukite laiku, nes 
turim daug svarbiu dalykų apsvars
tymui. — A. V. (180-181)

susi- 
rug-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 1 5 C
I.

Prielaąkus Patarnavimas

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

NAUJA PUIKI VIETA 
I *Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Būtinai reikia imti ge- 
garsižtkalbį, nežiūrint, 
as kitas doleris ir dau- 
ikėtų pridėti. Dabar 
vėl “Laisvės” piknikas\ 
[phijoj, jūs turit jiems 
oti, kad imtų gerą

i geresnis visais atžvil- 
perejtų metų.

esame mūsų spaudos 
karšti rėmėjai, ir to-

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Taipgi patarnaujame gerais Vfd' 
giais. Tinkamiausia viėta pralei
dimui laiko ir pasimątymo su 

žmonėmis.

2487—65th 
County of 
premises.

2487—65111

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8522—4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES M. TOPP
* D-B-A M. II. RENKEN DAIRY CO., 

9522—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A’ 9904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Avenue J. A-K-A 989 E. 14th Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
he consumed off the premises.

FRIED GROCERIES, INC.
A-K-A- 989 E. 14th St..

1401 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
692 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

692 Flatbush
NOTICE is 
B 305!) has 
to sell bee
of the Alcoholic 
1293 Bushwick Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1411 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic. Beverage Control Law 
533 Eastern Parkway, Borough . of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises,

PALATIAL BOWLING

533 Eastern

NOTICE is
3487

sell
the
Ten 

County 
premises.

r“~
32 Ten Eyck St.,

MAX ARONSON
Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76
Beverage Control Law at

to be consumed on the

B 
to 
<>f 
32

76 
at

consumed on the

and BILLIARD 
INC.

B’klyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section 
_________ ______  Law at 

..________________ i,
to be consumed on the

ACADEMY, 
P’kw’ay.

has i 
beer 

Alcoholic Beverage Control
Eyck Street, Borough of Brooklyn 
of Kings, ' _L_

TETER KAPISKAS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Crescent Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST FUCHS
378 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 
to 
of .... ....... ....... ..
52 Throop /.____
County of Kings, 
premises.
ORIGINAL

52 Throop Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. & M. DINER. INC.
1022 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

76

1850 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

ASSOCIATION OF RUSSIAN 
WORKERS OF AMERICA, INC.

Brooklyn, N. Y.

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

F. ŠATO F0TŪGRAF1SKA STUDIJA
Worcestęry—Pi ieinamiausia Lietuviam

Tai—-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo

tografuojama tobulai ir greit.'

24 Millbury Št. Worcester, Mass

H------—--------------------------------------------------------------------------------------------------- -—

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerų Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrų.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

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

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

□------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREĘT BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.'

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svaru 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i Jisų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
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

k
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Union Sq. Demonstracija Sveikino Ispanijos 

Liaudies Kovotojus Prieš Fašizmą
Istoriškoji Union Aikštė 

New Yorke buvo scena nepa
prasto įvykio pereitą penkta
dienį. čion, keletos dienų pra
nešimu, suplaukė virš 20,000 
fašizmo priešų. Jie pribuvo 
tiesiai iš darbo tvankiose did
miesčio dirbtuvėse, vedini pa
siryžimo pareikšti simpatijos 
Ispanijos darbininkams ir val- 

* stiečiams, vedantiems didvy
rišką kovą prieš naminį ir už
sienio fašizmą.

Vienu iš svarbiausių istoriš
kų šios demonstracijos po
žymių buvo tas, kad čion su
sirinko socialistai, komunistai,- 
unijistai 
žmonės, 
bendrai 
brolius
aikštė iš tolo traukė savęsp 
jūrą raudonų vėliavų, 
minčių Komunistų 
Socialistų Partijos 
sekcijas ir kuopas 
nes organizacijas.

Demonstracija priėmė tele
gramą, kurią pasiuntė Gene- 
ralės Darbo Konfederacijos 
sekretoriui Largo Caballero, 
Komunistų Partijos sekreto
riui Jose Diaz, Socialistų Par
tijos pirmininkui Indalecio 
Prieto ir Sindikalistų vadui

ir kiti pažangūs 
fašizmo priešai, kad 
paremti kovojančius 
Ispanijoj. Didžiulė

Pablo Durrutti. Telegramoj 
sakoma:

“Dvidešimt tūkstančių dar
bininkų, susirinkusių New 
Yorke, pasižadame teikti viso
kią galimą pagelbą didvyriš
kiems Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą. Sveikiname 
priešfašistų ir darbo klasės so
lidarumą, kuris yra įkvėpimu 
tarptautinės darbidinkų kla
sės vienybei prieš fašizmą.’*

Panaši rezoliucija pasiųs
ta ir Ispanijos Liaudies Fron
to valdžiai, 
kad mes 
užsienio 
Ispanijon 
pirmyn į

Demonstracijoj buvo oficio
zai kalbėtojai nuo Komunistų 
ir Socialistų Partijų. Nuo K. 
P. kalbėjo Harry Gannes, o 
nuo S. P. — Aaron Levens- 
tein.

Prieš prasidėsiant demon
stracijai, ispanas darbininkas 
iškėlė ant smaigo 
Hearsto laikraščio 
Journal” ir padegė.
reiškė ispanų darbininkų pa
sipiktinimą Hearsto spauda, 
kuri be paliovos šmeižia Liau
dies Frontą ir remia fašistų 
pastangas pavergti Ispaniją.

dento Spaustuvninkų Pagclbi- 
ninkų Unijos. Jis yra įkalin
tas neva už sumušimą streik
laužio, ko jis nėra padaręs. 
Vėliausia prisidėjusių yra Bil- 
dingų 
kurios 
varde 
narių,
Lehman suteikti Melvinui lai
svę.

Aptarnautojų Unija, 
prezidentas Bambrick, 

16-kos lokalų ir 94,000 
kreipėsi į gubernatorių

Automobilis Atsimušė 
į Vežimų

TRUMPOS ŽINUTES

su pažymėjimu, 
protestuojame prieš 
fašistų intervenciją 
ir linkime žygiuoti 

greitą pergalę. •

pazy- 
Partijos ir 
distriktus, 
bei masi-

• Ant Brooklyn tilto apie 8 v. 
ryto automobilis atsimušė į vė
žieną ir jį smarkiai sudaužė. 
Automobilistas pabėgo, o ve
žimo kėravotojas tapo sun
kiai sužeistas ir nuvežtas į li
goninę. Arklio koja buvo nu
laužta, tai jį nušovė. Autobo- 
bilių važiavimas buvo sulaiky
tas viena valanda, kol sulau- 
žytas vežimas ir arklys tapo 
prašai inti.

Sugrįžta Atletai Iš 
Darb. Olympiados

Šiandien, 3 d. rugpjūčio, 
laivu Normandie sugrįš ame
rikiečiai atletai, kurie buvo 
nuvykę į Barcelona, Ispaniją, 
dalyvauti Darbininkų Olym- 
piadoj. Ta Olympiada neįvy
ko, nes abar Ispanijoj siaučia 
karas. Toj delegacijoj yra žy
mių atletų, kurie nesutiko da
lyvauti sporto, rungtynėse lin
zių Vokietijoj.

New Yorko darbininkai 
kviečiami pribūti prie 88 
prieplaukos, West Fourth St., 
kaip 2 vai. po piet, pasitiki
mu i tų atletų.
Treč. vakarą, 6:30 vai., Ho

tel Delano bus laikomas ban- 
kietas, kur atletai papasakos 
daug įdomių dalykų apie įvy
kius Ispanijoj,' nes jie ten bu
vo, kai karas prasidėjo.

Coney Island’o trisdešimts 
šešta metinė iškilmė “Mardi 
Gras” prasidės rugsėjo 19 d. 
ir tęsis per visą savaitę.

kopijas
Evening
Tas iš-

Reikalauja T. Mooney 
Paliuosavimo

Dienos Alga New Yorko 
Komunistų Rinkimam

Pereitą ketvirtadienį, tiesiai 
iš darbo, susirinko šeši tūks
tančiai darbininkų j Hippo
drome ir griausmingais aplo
dismentais sveikino kalbę^p- 
jus, pasisakius už kovą Tom 
Mooney paliuosavimui.

Mitingas buvo šauktas pa
gerbimui to tarptautiniai gar
saus proletariato kalinio, ku
ris išbuvo lygiai 20 metų ka
lėjime už pasiaukavusį veiki
mą budavojime unijų.

Pranešus, kad William 
Green, kuris buvo pasižadėjęs 
kalbėti, negalėsiąs pribūti del 
kitų reikalų, svetainėj pasi
girdo “vilko” saliutas, paro
dantis darbininkų nepasitenki
nimą Green’u. Ryan, kuris pir
mininkavo, nustebo, bet vė
liau atsipeikėjęs, ’pasakė : 
“Mes galim būt pasidalinę 
daugeliu klausimų — bet tuo 
vienu dalyku — Mooney ir Bil
lings gelbėjime, mes privalo
me susivienyti.”

Trumpai kalbėjo Charles 
Zimmerman, Julius Hochman, 
Isidore Nagler, Luigi Antoni- 
ni, Rose Schneiderman, John 
Mullholhand ir Heywood 
Broun, laikraštininkų Gildijos 
pirmininkas ir žymusis kolum- 
nistas. Jam suteiktas audrin
giausias pasitikimas ir jo kal
ba už sudarymą Farmerių- 
Darbo Partijos rado širdin- 
giausio pritarimo.
Susirinkimas vienbalsiai pa

sisakė už griežtą reikalavimą 
tuojau paliuosuot Mooney ir 
Billings.

New Yorko komunistai nu
tarė pripildyti veik pusę viso 
nacionalio Komunistų Rinki- 

Visai 
yra

mų Kampanijos iždo, 
šaliai nustatyta sum^i 
$250,000. New Yorkiečiai pa
sisakė sukelti $125,000. Kad 
tą atsiekti, prašoma ’ir tikima
si, kad kiekvienas Ępmunistų 
Partijos narys ir simpatikas 
pasiskirs sau duosnią kvotą, 
kuri prilygtų vienos dienos už
darbiui.

Draugai ir draugės prašomi 
apsisvarstyti, prisispausti ki
tose išlaidose ir paremti savo 
partiją rinkimų kompeticijoj 
prieš fašistų ir kitus buržuazi
jos kandidatus. Aukų reikia 
labai greit, kadangi gera, 
ankstyba pradžia reikš labai 
daug. O pradžios negalėsim 
padaryti be aukų.

Kongresmanas Pasiuntė 100 
Vaikų į Darb. Kempę

Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio paaukojo sumą pini
gų Harlemo Tėvų ‘'Organizaci
jai. Tais pinigais organizacija 
pasiųs 100 HarleYno vaikučių 
į Camp Wo-Chi-Ca'?dviem sa
vaitėm vakacijų. Kempės ko
mitetas randasi 874 Broad
way, New York City.

Nelaimingiausias Laikas ~ 
5-6 Vai. Vakaro

New Yorko Automobilių 
Biuras praneša, kad tarp 5 ir 
6 vai. vakaro yra pavojingiau
sias laikas ant gatvių. Statisti
kos parodo, kad per šių me
tų pirmus šešis mėnesius dau
giausia nelaimių įvyko tarp 
tų dviejų valandų, kuomet 
darbininkai eina namo iš dar
bo.

Nuo vasario iki gegužės 
mėn. Įvyko 27,129 nelaimių, 
o 2,057 jų Įvyko tarp 5 ir 6 
vai. vakaro. Per tuos šešis mė
nesius 829 žmonės tapo už- 

z mušta. t

Jau 
metus 
Harry’s 
Broome 
policijos' 
$194.

ketvirtą kartą į penkis 
plėšikai

Lunch 
St., vos

stoties,

įsibriovė 
Room, 
blokas 
ir

368
nuo

pavogė

Teis WPA Sargybinius
Teisėjas Stern sulaikė džiū- 

rės teismui John Grange, MP 
A oentralinės raštinės prižiū
rėtoją, ir Edward Elkins, W 
PA sargybinj, kurie užpuolė 
ir sumušė’ Murray Willing, 
buvo pašauktas WPA rašitnėn 
ir jam pasiūlyta pasirašyt pa
reiškimą, kurį jis atsisakė pa
sirašyt be pasitarimo su unija. 
Tada jam duota kopija, bet 
minėti du jį pasekė ir sumušė 
keltuve.

Nenorėjo Būti Našta Šeimai, 
Papuolė Kalėjiman

Nenorėdams būti našta savo 
pačiai ir dviem kūdikiam, Her
man Weisman, 37 metų, aplei
do namus šeši mėnesiai atgali. 
Užvakar jis tapo suareštuotas 
už dalinimą bevertingų čekių. 
West Side teismabutyje teisė
jas Stern sulaikė Weisman po 
$1,500 kaucija iki teisrho, ku
ris įvyks šį pirmadienį. Jo pa
ti gyvena po num. 2542 Coney 
Island Ave., Brooklyne.

Joseph Furland, 43 metų, 
tapo suareštuotas už laikymą 
10 galionų šnapso virtuvės sa
vo namuose, po num. 46 Stan- 
wix St., Brooklyne.

Trisdešimts žmonių išbėgo 
iš degančio namo, 204 Third 
Ave., Brooklyn, kuriame pada
ryta $10,000 nuostolių.

Policija kasasi žemėn jieš- 
koti apleisto Atlantic Avenue 
gelžkelio tunelio, kuriame esą 
“kas nors interesingo;” bent 
taip sako nežinomo asmens 
rašytas laiškas. Pirmoj ekspe
dicijoj jie net ir tokio tunelio 
nerado.

Ballgvardietis Nori 
Įlįst Senatan

Peter J. Bakanatch, balta
gvardietis advokatas ir uolus 
monarchistas, Sovietų Sąjun
gos priešas, paskelbė savo ne- 
prigulmingą kandidatūrą i 
valstijos senatorius nuo 8-to 
asemblio distrikto, New Yor
ke. Jis Amerikon pribuvo So
vietam sumušus baltagvardie
čius.

Balsuotojam reikia pažint 
visokius reakcijos paukščius, 
o tą jie geriausia gali atsiekt 
atydžiai sekdami darbininkų 
spaudą.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
, (Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdaų 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
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- r
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Puiki Vieta Vakacijom
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:

Kairieji Kailiasiuviai Ima 
Viršų Rinkimuose

Vėliausi daviniai 
kailiasiuvių unijos 
se kairiojo sparno 
gavę daugiau balsų, negu kiti
kandidatai. Iš viso rinkimuose 
dalyvavo daugiau negu 6,000 
darbininkų.

rodo, kad 
rinkimuo- 

kandi datai

Adm. Ridder Mitingauja, 0 
į Darbininkai Pikietuoja

“žmogėdžiai” Gavo Dovaną 
Svarą Mėsos

Nešiant iškabą ''su užrašu 
“Equitable Kompanijai—Jos 
Svaras Mėsos”, Mrs. Toni 
Maxwell, kuri buvo išmesta iš 
savo namo Sunnysidėj, įteikė 
svarą sumaltos jautienos tai 
kompanijai, kaipo protestą 
prieš evikciją.

Trisdešimts' Sunnyside 
ventojų taipgi pikieįavo 
kompanijos raštinę, nes ji 
sina išmesti dar daugiau 
mų iš namų.

gy- 
t o s
grą-
šei-

Prašo Pabuosuot Jauną 
Unijistą Melvin

Daug unijų jau pasisakė už 
paliuosavimą Murray Melvin, 
24 metų amžiaus vice-prezi-

Kuomet naujai sutvertas 
Socialės Gerovės Biuras laikė 
savo susirinkimą State name, 
80 Center St., penkiolika dar
bininkų pikietavo tą namą su 
iškabomis, protestuojant prieš 
paskyrimą WPA administrato
riaus Ridder to biuro pirmi
ninku.

Raudono Kraujo Šuo Pateko 
Tarp “Mėiynkraują” |

Park Avenue ponų ir ponių 
tarpe įvyko didžiausias suju
dimas. Ponios vaikščioja su 
užriestom nosim ir įžeistom iš
vaizdom todėl/ kad šuo, taip, 
šuo, jas smarkiai įžeidė. Di
džiausias skandalas dar ir ta
me, kad tas keturkojis nekilęs 
iš “aukštos” veislės, bet esą 
paprastas šunelis.

Mat, New Yorko aristokra
tija suregistruota tam tikroj 
knygoj, kuri vadinasi Social 
Register. Toj knygoj įrašyta 
tiktai 400 “žymiausių” šeimų 
narių vardai ir pavardės. Po
nia Morris, viena tų “šventų
jų 400” narė, į tą knygą įra
šė savo 4 metų šunies vardą 
šiaip: Miss. Rose Morris, 
“Brookhurst” studentė, Le
nox, Mass. New Yorko “mė- 
linkraujai” baisiai įsižeidė, 
kad šuo pastatytas lygium su 
jais.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 krėslų barbernė, mo

derniškai Įtaisyta, vieta apgyventa 
lietuviais ir kitomis ateivių tautomis. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kreipkitės sekamai: Joseph 
Wanagas, 103 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. (177-183)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales “del Balių, Koncertų, Ban- 
kietu. Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoj’a ir laidoja numiru- į 
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- j 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue ’ 

Brooklyn, N. Y.

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4ANTANAS KASMOČIUS

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

te v s?

Sustreikavo 350 Darbo
i

Dep-to Darbininkų
Streikas apėmė ir Jungtinių 

Valstijų Darbo Departamen
tą, kuomet 350 WPA darbi
ninkų, dirbančių prie Urban 
Consumer Purchase Project, 
metė darbą, protestuojant 
prieš atleidimą 150 to skyriaus 
darbininkų. Nuolatinė pikieto 

pastatyta prie to sky- 
namo, 44 East Twenty 
St.

linija 
riaus 
Third

Laimingas Orlaivininkas

Orlaivininkystės studentas 
Charles Drazen, 19 metų, da
bar įsitikinęs, kad jis esąs la
bai laimingas. Jis arlaiviu bu
vo iškilęs oran virš Roosevelt 
orlaivių lauko ir nusileidžiant 
ratas atsimušė į duobę ir or
laivis apsivertė ragožium. Dra
zen išlindo iš po lėktuvo visai 
nesužeistas.

New Yorko Žydą Delegatai 
Į Sovietą Biro-Bidžan

žydų autonominės srities 
Biro-Bidžan ir pačios Sovietų 
Sąjungos kvietimu, Amerikos 
žydai siunčia delegaciją iš 50 
asmenų. Neworkieciai žydai 
išrinko 9 įtakingus delegatus. 
Jų išrinkime dalyvavo 50,000 
organizuotų žydų.

Delegatais yra: Kongresma
nas William Sirovich, redakto
rius James Waterman Wise, 
I.LGWU narys Hyman Migdol, 
Kailiasiuvių Bendrosios Tary
bos ------- Jack Schneider, poe
tas Z. Weinper, iš Workmen’s 
Circle — Sam Weiner, I. 
Smotrich iš IWO., Norris Bra- 
dlyn iš ICOR, A. Grossfeld, 
mokytojas, atstovauja profe
sionales grupes.

Fred Durr pastatė savo ka
rą, kuriame buvo $2,000 ver
tės papirosų, prie Dupont ir 
Manhattan Avės., Brooklyn. 
KUomet jis sugrįžo, karas bu
vo dingęs.- Policistai surado 
karą ant Eagle St. — bet ne 
papirosus.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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- 
wąy ir Chauncčy stočių BMT Line

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

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

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE”
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