
(Gibraltar, rugs. 3.— Ispa
nų/ liaudies milicininkai su 
šarvuotais automobiliais 
jau įsilaužė į fašistų iki šiol 
valdytą miestą Huesca, pro
vincijos sostinę. Siaučia įtū
žusi kova miesto gatvėse.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Irun, rugs. 3.—Nors fa
šistai atėmė iš respublikos 
gynėjų trejetą pozicijų Iru- 
no apylinkėj, bet respubli- 
kiečiai audringomis kontr
atakomis atmuša priešus 
nuo paties miesto.

Behobia, Franc., rugs. 3. 
—Pranešama, kad Ispanijos 
Liaudies Frontiečiai, atsi
mokėdami fašistam už. su
šaudymą 50 suimtų respub
likos gynėjų, išvedę j kapi
nes ir sušaudę 60 fašistų 
imtinių.

Madrid, rugs. 3.—Fašistai 
nepaėmė Escorialo, kaip 
kad buvo pasigyrę.

Seville, rugs. 3.—Fašistu 
komandieriai skelbia, kad 
jų armijai telikę tik 15 my
lių pasiekt Toledo; o no to 
galėsią paliuosuot 1,300 sa
vo karių Alcazaro tvirtu
moj, kurią laiko apgulę 
Liaudies Frontiečiai.

Varšava, rugs. 3.— Pa
skleista gandas, būk Krime 
sukilę valstiečiai prieš So
vietų valdžią, atsisakydami 
pęrvest jai privaloma dalį 
derliaus. Taipgi blofina, 
būk Raudonosios Armijos 
susikirtimuose su valstie
čiais daugelis kritę iš vienos 
ir kitos pusės.

(Čia bus toks sužinus fa
šistų melas, kaip ir hitleri
ninkų paskleista pasaka 
apie raudonarmiečių “suki
limus” prieš savo koman- 
dierius.)

So. Wales, Anglija, rugs. 
3.—Amerikonas aktorius-la- 
kūnas R. Merrill su savo 
draugu aktorium H. Rich- 
manu nedaskrido iš New 
Yorko iki Londono ir tapo 
priversti nusileist South 
Wales’e, 200 mylių nuo Lon
dono.

Madrid. — 100,000 liau
dies milicininkų, demonst
ruodami miesto gatvėmis, 
šaukė, “niekad jie ^fašistai) 
nepraeis” į Madridą!

Ispanų Fašistai Naudo
ja Kielikų Auksą Karui

GIBRALTAR. — Ispani- 
jos fašistų laikraštis “AB- 
C” rugs. 2 d. pranešė, kad 
jie paėmė iš Huelvos bažny
čių kielikus, monstrancijas 
ir kitus auksinius daiktus ir 
sutirpdę į aukso gabalus. Šį 
bažnytini auksa naudoja ka
rui prieš Liaudies Frontą.

Fašistai Urmu Sušaudo Im
tinius Respublikiečius

BIRIATOU. Franciios-Ts- 
paniios pasienis. — Univer
sal žinių agentūros kores
pondentas Lee Dickson pra
neša, kad jis pats matė, kaip 
fašistai tuojau sušaudė 40 
iki 50 suimtų Ispanijos 
Liaudies Frontiečių. Fašis
tai juos užklupo Puenta 
miestelio muitinėje, kuomet 
kiti liaudies milicininkai 
jau buvo pasitraukė atgal 
iš šios pozicijos. Likusieji 
40-50 milicininkų, tačiaus, 
iki pat galo kulkasvaidžiais 
ir šautuvais gynėsi nuo 
priešų.
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Amerika Laikys Tarnyboj 
“Senus” Laivus-Draskūnus

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų vyriausybė 
pranešė Anglijai, kad Am
erika, “noroms-nenoroms,” 
turi ir toliau palaikyt tar
nyboj 40,000 tonų “nusenu
sių” savo karinių laivų-dra- 
skūnų daugiau, negu leido 
tarptautinė laivynų konfe
rencija Londone 1930 me
tais.

Anglija jau pirmiau pra
nešė, kad jinai pasilaikys 
40,000 tonų “senų” laivų- 
draskūnų virš to daugio, 
kurį buvo leidus ta konfe
rencija.

Vadinami “nusenusieji” 
karo laivai, žinoma, bus pa
tobulinti ir naujoviškai ap
ginkluoti.

MUSSOLINIO ARMIJOS LA
KŪNAI TEBETARNAUJA

ISPANIJOS FAŠISTAMS
LISBON, Portugalija. — 

Respublikiečiai nušovė že
myn Ispanijos fašistų lėktu
vą ties Talavera. Parašiutu 
išsigelbėjęs jo lakūnas pasi
rodė esąs Italijos armijos 
orlaivininkas Ernesto Mo- 
nico. Jo lėktuvas buvo taip
gi iš Italijos, tik permalia- 
votas.

Lakūnas norėjo išsipirkt 
iš jį suėmusiu kaimiečių; 
siūlė jiems 5,000 pesetii pi
nigų; o kada jie jo nepalei
do. tai pats nusišovė.

Jeigu jam būtų pavykę 
išsipirkt, tuom būtų sunai
kinta dalis įrodymo, jog 
Mussolinio lakūnai su ita
liškais orlaiviais kaip veikė, 
taip ir tebeveikia prieš Ispa
nų Liaudies Frontą, nežiū
rint Mussolinio viešo priža
do. būk Italija “nesikišian- 
ti” į naminį Ispanijos karą.

Fašistai Šimtais Žudo 
Suimtus Mainierius
G I B R ALTAR. — Tinto 

kasyklų srity j, Nervo j ir ki
tuose miesteliuose Ispanijos 
fašistai jau šimtus mainie- 
rių išgaudė ir urminiai su
šaudė. Medžioja ir žudo vis 
daugiau mainierių vien to
dėl, kad jie esą linkę komu
nistų pusėn.

Socialė Apdrauda Peru
LIMA. — Peru respubli

koj, Pietinėj Amerikoj, tapo 
įvesta socialė apdrauda li
gai, motinystei, praradi
mui gabumo dirbti, senatvei 
ir mirčiai. Apdrauda yra 
verstina visiems vyram ir 
moterim žemiau 60 metu 
amžiaus, jeigu jie neturi 
virš $750 įplaukų per me
tus.

Apdraudos fondai susidės 
iš apdraustųjų aptaksavi- 
mo, iš nuošimčiu nuo pa
likimu, tūlo nuošimčio nuo 
kapitalo ir 2 nuošim
čiu pridedamųjų taksų ant 
tabako ir alkoholinių gėri
mų. Gaunamąjį apdrauda 
ligoj, senatvėj ir kt. bus 40 
iki 50 nuošimčių reguliario 
buvusio uždarbio.

KARAS PRIEŠ FAŠISTUS VIENIJA ISPANU
ANARCHISTUS, KOMUNISTUS, SOCIALISTUS

LIAUDIES FRONTIEČIAI MUŠA FAŠISTUS SARA- 
GOSSOS-HUESCOS FRONTUOSE

BARCELONA.— Komu
nistas Katalonijos (Ispani
jos provincijos) milicininkų 
generolas Trueba pareiškė, 
jog kova prieš fašistus tar
nauja politiniam suvieniji
mui anarchistų, komunistų, 
socialistų ir kitų darbinin
kų ir valstiečių. Sako, juo 
ilgiau kova tęsis, tuo labiau 
į proletariniai - revoliucinę 
vienybę susilies tie žmonės, 
tarp kurių pirmiau būdavo 
šiurkščių politinių vaidų.

Trueba pranešė New Yor
ko Times korespondentui, 
jog kur Katalonijos Liau
dies Frontas užima miestą 
ar kaimą, tuoj įsikuria dar
bo žmonių tarybos. Į jas 
nepriima tik fašistinių gai
valų ir klerikalų. •

Užėmę Tardientą, Kata
lonijos milicininkai paėmė 
didelius sandėlius miltų ir 
grūdų, kuriuos turėjo susi
krovę turčiai malūnininkai

Japonija Laiko Mandžurijoj 300,000 Savo 
Armijos Prieš So vietų Sąjungą

JAPONAI BLOKADUOJA IR BADU MARINA SO
VIETŲ KONSULATUS MANCHUKUO

CHARBIN. — Japonija 
kartotinai reikalavo, kad 
Sovietai ištrauktų daugumą 
savo Raudonosios Armijos 
iš Sibiro. Japonų generolai 
ne sykį grasinančiai pareiš
kė, jog negalės būt pasto
vios taikos tarp Japonijos- 
Manchukuo ir Sovietų Są
jungos, iki Sovietai žymiai 
sumažins savo kariuomenės 
skaičių Sibire. Tuo pačiu 
žygiu fašistiniai Japonijos 
valdovai melavo, būk jie tu
rį “tik kelintą dalį” savo 
karių Manchukuo krašte, 
lyginant su “300,000 rail-* 
donarmiečių Sibire.”

Bet dabar rugp. 2 d. visai 
ką kitą patyrė New Yorko 
Times korespondentas Hal
lett Abend. Iš kitų šalių 
atstovų Manchukuo krašte 
jis sužinojo, kad Japonija 
laiko tame krašte 75,000 ja
ponų ir 100,000 mandžurų 
nuolatinę armiją. Be to, Ja
ponija turi apie 125,000 ka
riškai išlavintų mandžurų 
kaip atsarginių kareivių. 
Tuo būdu ir susidaro 300,- 
000 japonų-mandžurų armi
ja, paruošta karui prieš So
vietų Sibirą.
Badu Nori Išvaryt Sovietų 

Konsulus iš Manchukuo
MASKVA.— Pranešama, 

kad Japonijos-Mandžurijos 
valdžia užblokadavo Sovie
tų konsulatus Tsitsihare ir 
kitose vietose Manchukuo. 
Neprileidžia jiems maisto; 
tuo būdu stengiasi priverst 
juos apleist savo vietas ir 
grįžt į Sovietų Sąjungą. 
Taipgi įsakė neparduot jo
kių valgio daiktų 

ir buožės, pabėgusieji su fa
šistais. Dalį tų miltų ir 
grūdų milicininkai panau
dojo savo armijai, o liku
sius padalino tarp vargingų 
valstiečių ir šiaip darbo 
žmonių.

Tokie veiksmai labai didi
na biednesnių gyventojų 
pritarim'ą Liaudies Frontui.

Minimas korespondentas 
praneša, kad Liaudies Fron
tiečiai veda užpuolimo ko
vą prieš fašistus Saragossos 
fronte ir laipsniškai ima 
viršų. Kiek pirmiau gene
rolo Truebos kariai nukirto 
fašistų gelžkelį tarp Hues- 
cos ir Saragossos. Jis sako, 
kad Huesca bus tikrai at
imta iš fašistų. Liaudies 
milicininkai pagrobė desėt- 
kus fašistų trokų, vežusių 
karo reikmenis saviškiams, 
tarp Huescos ir Almudeba- 
ro.

piliečiams.
Sovietų konsulas Charbi- 

ne del to užprotestavo Ja
ponijos-Mandžurijos val
džiai. Bet bado blokada vis 
dar tęsiama prieš Sovietų 
konsulatus.

Amerikos Laivai Šmugeliuo- 
ja Amuniciją Ispanijon
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų teisdarystės 
ministerija pradeda kaman
tinė! International Mercan
tile laivų kompaniją, Ham
burg-American garlaivių li
niją, New York-Cuba Mail 
laivų kompaniją ir Puerto 
Rican Express laivų kompa
niją, kaipo nužiūrimus šmu- 
gelninkus ginklų ir amunici
jos į Ispaniją.

Pasirodo, kad tos laivų 
kompanijos laužė techniki
nes taisykles, kurios reika
lauja, kad bent už 24 valan
dų pirm laivui išplaukiant iš 
Amerikos būtų įteikta vy
riausybei sąrašas išvežamų 
daiktų ir leidimas (laisnis) 
juos išvežti.

Yra suprantama, kad 
bent vokiška Hamburg-Am
erican linija gabeno ginklus 
ir amuniciją Ispanijos fašis
tams.

Seville, Ispanija. — Fašis
tai^ siunčia į mūšius prieš 
respublikiečius kelis tūks
tančius biskį pramuštruotų 
jaunuolių tarp 16 ir 18 me
tų amžiaus.

Madrid.— Tapo areštuo
tas ir įkalintas buvęs Ispa
nijos vidaus reikalų minis
ters R. S. Alonso, kaipo fa- 

Sovietų šistų rėmėjas.

Fašistai Užėmę Respublikie- 
čiy Pozicijas ties Irunu

BURGOS, rugs. 3. — Is- 
panijos fašistai skelbiasi, 
kad “bile valandą” paimsią 
respublikos gynėjų tvirtu
mą Iruną, šiauriniame ša
lies pajūryje.

Fašistai, po labai kruvino 
mūšio, atėmė iš Liaudies 
Fronto San Marcial fortą. 
Jie taipgi užvaldė Puntza 
kalvos briauną ir išmušė 
liaudies milicininkus iš Be- 
hovia pozicijų. Taigi dabar 
fašistams esąs jau “atda
ras” kelias į patį Irun mie
stą.

Kautynėms besi aučiant 
daug šovinių nukrinta ir 
Franci jos pusėn.

ispaniTrespublIkiečiai
SUNAIKINO FAŠISTŲ SLAP

TĄ ORLAIVIŲ STOVYKLĄ
MADRID.— Ispanų res

publikos lakūnai užtiko fa
šistų lėktuvų slaptą stovyk
lą kalnų miške nepertoli 
nuo Madrido, ir padegančio
mis bombomis ‘ją sunaikino. 
Sudegino dvi fašistų lėktu
vų pastoges ir jų gazolino 
sandėlius. Bet du priešų 
lėktuvai paspruko.

Pasirodo, kad tai iš tos 
vietos atskrisdami fašistų 
lėktuvai kas naktį paskuti
niu laiku bombardavo Mad
ridą.

NUSIŠOVĖ BUVĘS FA
ŠISTŲ LAKŪNAS

TANGIER. — Fašistai is
paniškoj Morokkoj suėmė 
vieną francūzą'lakūną, kai
po perbėgelį į priešo pusę. 
Iš to suprantama, kad jis 
buvo įstojęs į fašistų orlai- 
vyną bet paskui pradėjo 
veikti naudai Ispanijos res
publikos. Suimtasis nusišo
vė.

Ispaną Respublikiečiai 
Laimėj Kelias Pergales

MADRID.—Ispanijos ka
ro ministerija praneša, kad 
Liaudies Frontas atmušė fa
šistų ofensyvą Guadarrama 
kalnuose su dideliais nuo
stoliais priešams, kuriuos 
ypač supliekė ties Siguenza. 
Čia taipgi 1,000 karių pabė
go nuo fašistų oficieriu ir 
prisidėjo prie Liaudies 
Frontiečių karui prieš fa
šistus.

Liaudies milicininkai at
muša fašistų atakas prie 
Talaveros de la Reina, tuo 
būdu užkirsdami priešams 
kelią į Toledo. Smarkiai ta
po sumušti fašistai Sotoj, 20 
mylių nuo Oviedo. Šį fašis
tų lizdą jau šešias savaites 
laiko apsupę 30,000 mainie
rių, kovojančių dinamitu.

FAŠISTAI BIJO MOROK- 
KIEčIŲ SUKILIMO

Ispaniškoj Morokkoj fa
šistai dar turi 10,000 karių 
iš vietinių gyventojų, bet 
bijo juos siųsti Ispanijon, 
idant morokkiečiai nesukil
tų prieš fašistus.

Japonija Statosi Dau
giau Submarinų negu 
Amerika ar Anglija

PASINEŠUS TREČDALIU VIRŠYTI SKAIČIŲ ANG
LIJOS BEI AMERIKOS SUBMARINŲ

WASHINGTON.— Japo
nų valdžia rugs. 2 d. prane
šė Jungtinėms Valstijoms, 
kad jinai nesunaiikns 15,598 
tonų savo submarinų, kaip 
kad reikalavo tarptautinė 
karo laivynų apribojimo 
konferencija Londone.

Japonija statosi 8 naujus 
submarinus. Juos užbaigus 
jinai turės 58 naujoviškus 
pojūrinius karo laivus prieš 
Amerikos 43 tokius laivus 
ir Anglijos 39. (Amerika, 
tiesa, turi 86 submarinus, 
bet pusė jų esą jau perdaug 
nusenę ir netikę karui.)

Tuo pačiu laiku yra pra
nešama, kad Japonija yra 
nusitarus įsitaisyti bent 
trečdaliu daugiau submari
nų, negu jų turės Amerika 
ar Anglija.

Japonija pirmoj vietoj 
rengiasi karan prieš Sovie
tų Sąjungą, bet taipgi ruo
šiasi susikibti ir su Jungti
nėmis Valstijomis bei Ang
lija.

Popiežiaus Organas Nu
peikia Akiplėšą Kunigą 

Coughliną
VATIKANAS.— Oficialis 

popiežiaus laikraštis “Osser- 
vatore Romano” rugp. 2 d. 
kritikavo fašistinį Ameri
kos radio kunigą C. Cough
liną, kad jis su savo išsišo
kimais prieš prezidentą 
Rooseveltą “puldo žmonių 
pagarbą augščiausiai visuo
menės vyriausybei, ir tuom 
‘griešija’ prieš paprasčiau
sias priimtas mandagumo 
taisykles.”

Popiežiaus organas čia 
turi omenyje ypač kunigo 
Coughlino keiksmus prieš 
prezidentą Rooseveltą su
važiavime Townsendo sena
tvės pensijų delegatų, Cle- 
velande. Ten Coughlinas ap
šaukė Rooseveltą “mela- 
gium” ir dar šiokiu ir to
kiu. Taip šturmuodamas 
prieš Rooseveltą, Coughli
nas stengėsi patraukt town- 
sendiečius balsuot už naują 
fašistinę Union partiją su 
jos kandidatu į prezidentus 
Lemke.

Amerikinėj spaudoj buvo 
pranešta, kad popiežius sa
vo pasikalbėjime su kun. 
Coughlino vyskupu M. J. 
Gallagheriu užgyręs visą 
Coughlino politiką. Popie
žiaus organas dabar atsako, 
jog tai “netiesa ir vyskupas 
Gallagher pats gerai žino, 
jog netiesa.”

Burgos, Ispanija.— Fašis
tai blofina, būk nuo savo su
kilimo pradžios jie nušovę 
žemyn jau 60 respublikiečių 
lėktuvų.

Nauji Kvotimai Seniam Au
tomobilistams Massačūzėje

BOSTON, Mass. — Pagal 
valstijos seimo išleistą įsta
tymą, seniai automobilių 
vairuotojai, sulaukę 65 me
tų amžiaus, turi pasiduot 
protiniams ir fiziniams kvo
timams. Kurie neišlaikys tų 
kvotimų, iš tų bus atimta 
leidimai patiems vairuoti 
automobilius. Daugelis se
niu, ypač turčių ir profesio
nalų, protestuoja; sako, kad 
tais kvotimais esą norima 
parodyti, būk žmogus pra
randąs protinius gabumus 
jau del pačios senatvės.

Ethiopijos Dvasininkai 
Parsiduoda Italams
ADDIS ABABA. — Itali- 

jos karaliaus vietininkas 
gen. R. Graziani Ethiopijoj 
patvarkė, kad būtų kas mė
nuo mokama reguliarė pini
ginė pašalpa 28-ioms ethio- 
pų koptų bažnyčioms Addis 
Ababoj.

Vyriausias ethiopų vysku
pas “abuna,” todėl, atsišau
kė j viso krašto gyventojus, 
kad liautųsi kovoje prieš 
Italiją. Fašistus Ethiopi- 
ios valdovus jis liepė priim
ti “kaip paties dievo duo
tus.”

Senieji Anglų Politikai
Linksta Nazią Pusėn

LONDON. — Išvyko į 
Vokietija Lloyd George, bu
vęs Anglijos ministeris pir
mininkas. Jį pakvietė Hit
lerio ambasadorius Ribben
trop neva patirti, kaip na- 
ziai “išriša” bedarbių klau
sima.
Dabartinis Anglijos mini

steris pirmininkas St. Bald
win važiuos paviešėt į dva
rą pas markizą Lothianą, 
kuris karščiausiai agituoja 
už Anglijos politinę ir ka
rinę sąjungą su Vokietija.

Anglijos kapitalo atžaga
reiviai politikai vis labiau 
šnairuoja prieš Franciją del 
to, kad jinai turi tarpsavi
nes pagelbos sutartį su So
vietų Sąjunga. Susiartini
mui su hitlerininkais jie 
naudoja ir sušaudymą 16 
trockistų-teroristų Maskvoj, 
kaip “argumentą” prieš So- 
vietų-Francūzų frontą.

ISPANŲ KARO ŠŪVIAI 
GIRDIMI AMERIKOJ 

PER RADIO
NEW YORK. — Per W- 

ABC radio naktį iš rugs. 2 
į 3 d. buvo girdėt kanuolių 
šūviai iš kovos tarp Ispanų 
respublikos gynėjų ir fašis
tų ties Irunu.
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Pranašauja Fašizmą Amerikoj
Buržuazijos pranašai lemia galą demo

kratijai visose kapitalistinėse šalyse, tai
gi ir Jungtinėse Valstijose.

Pagarsėjęs Amerikos -biznio ir politi
kos spėjikas Roger W. Babson konferen
cijoj “kūrybinės religijos” rugp. 29 d., 
Star Islande, N. H., kalbėjo apie “keistą” 
jam reiškiny — kad Ispanijos buržuazija 
daro (kontr-) “revoliuciją” prieš žmonių 
demokratiniai išrinktą valdžią, išrinktą 
pagal pačios buržuazijos konstitucines 
taisykles. Bet tai būsią ir kitur. .

“Mes sakome komunistams ir kitiems 
radikalams,” tęsia Babson, jūs neturite 
kovot tiesioginiu veikimu. Jeigu jūs no
rite pakeist šią ekonominę santvarką, ta
tai darykite teisėtai, per balsavimus. Ne
naudokite žiaurios jėgos... Na, Ispani
jos komunistai, pagalinus, ir sutiko su 
šiuo konservatorių (politinių atgalei- 
vių) pasiūlymu.

“Ką gi tada mūsų draugai konservato
riai darė Ispanijoj? Jie pasakė: Po vel
niais su jūsų demokratija, o mes daryki
me ‘revoliuciją!’ ”

Babson, tačiau, klaidingai perstato ko
munistus. Jie visai nesiklausė buržuazi
jos patarimo. Jie matė, kad artimiausia 
galimybė Ispanijoj tuo laikotarpiu tai 
buvo tik demokratinė Liaudies Fronto 
valdžia, kuri kovotų prieš fašizmą.

Babson įžiūri, jog ir Francijos fašistai 
planuoja pasekti pėdomis savo ispaniškų 
sėbrų, kaip kad jis sako:

“Mūsų draugai konservatoriai Franci- 
joj svarsto tokį pat žingsnį nuo to laiko, 
kai jie prakišo pastaruosius (seimo) rin
kimus.”

Babson, reikšdamas mintį atgaleiviškos 
buržuazijos, pranašauja demokratijos 
žlugimą ir Amerikoj. Tiesa, jis nori at
sisveikint ją su komplimentu, kad, girdi, 
“demokratija yra galutinas pavyzdys ge
ros valdžios,” ale čia tuojau jis priduria: 
“Bet tas supratimas, kad kiekvienas pri
valo turėti lygų balsą, nežiūrint, kokio 
būdo žmogus jis yra, kiek jis žino ir kaip 
yra tikrai subrendęs, šitoks supratimas,

• turbūt, jau neišliks gyvas.”
Taip laipsniškai Babson ir nufilosofuo- 

ja demokratiją graban.
Bet ką Babsonai praveda tik “filosofiš

kai,” Hearstas ir Wall Strytas jau pasi
nešė vykdyti praktikoj per savo pastum
dėlį republikonų kandidatą į preziden
tus A. Landoną. O jeigu šie prezidenti
niai rinkimai neišeitų naudai fašistinės 
Šaikos, tai kaip drg. E. Browder įspėja, 
yra pavojaus, jog finansinis kapitalas su 
Hearstais ir fašistiniais Liberty Lygie- 
čiais gali bandyt padaryt “putšą,” siek
dami tiesioginiai panaikint rinkimų pa
sėkas ir užkart savo diktatūrą Amerikai.

Taigi pagrindinis klausimas šiuose rin
kimuose yra: kas laimės — demokratija 
ar fašizmas?

Tačiau ir Roosevelto išrinkimas neduo
tų demokratijai užtikrinimo. Roosevel-* 
tas pasirodė- neturįs atsparumo ir per
daug nuolaidaująs Hearstui, Wall Stry- 
tui ir naziškiems Liberty LygieČiams.

Kokia tad mums išvada?—Turime šių 
rinkimų metu sudrūtinti jėgą, kuri nepa
lenkiamai ir žūtbūtiniai kovoja prieš fa
šizmą. Ir tikrai mobilizuoja plačiąsias

D. Dubinskis Pasitraukė
ILGWU prezidentas, David Dubinsky, 

. pasitraukė iš ADF Veik. Tarybos vice
pirmininko vietos. Jis tai padarė protes
tui prieš Greeno ir jo sėbrų žygius santi- 
kyj su CIO.

Pasitraukdamas, Dubinskis pareiškė, 
kad ADF Veik. Tarybos nutarimas su
spenduoti sudarančias CIO unijas yra 
nelegališkas ir jis reikalauja, kad tas 
klausimas, t. y., spendavimas, būtų palik
tas ADF metiniam suvažiavimui, įvyk
siančiam už poros mėnesių Tampa mies
te, Floridoj.

Rytoj (rugsėjo 5 d.) yra toji diena, ku
rią Greenas su savo Veik. Taryba pasi
ryžo suspenduoti “sukilėlių unijas.” 
Prieš spendavimą pasireiškė visa eilė 
protestų iš eilinių ir vodavaujančių uni- 
jistų tarpo.

Matysim, ar akiregyj to Greenas vy
kins savo nachališką užsispyrimą.

SOVIETŲ GYNIMUI PRI
RUOŠTI JAUNUOLIAI.

MASKVA. — Tarp naujo
kų šiemet imtinų į Raudo
nųjų Armija Maskvoje yra 
jau išanksto išlavintų 20,- 
000 tiksliausių šaulių, 273 
1 a k ū n ai-sklandytojai, 173 
motorinių orlaivių lakūnai, 
172 parašįutistai, 9,000 sta-

minias prieš tą pačios žmonijos ir kultū
ros neprietelių. Ta jėga yra Komunistų 
Partija.

Skaičius balsų, šiemet paduotų už jos 
platformą ir kandidatus, turi būt toks 
įspūdingai didelis, kad fašistai krūptelė
tų ir nedrįstų pradėt savo smurtą. O jei
gu jie patys to nežino, tai jų pranašas 
Babson jiem praneštų, kad masiniuose iš
stojimuose, ekonominėse darbininkų ko
vose ir grumtynėse prieš fašizmą ir karą 
bent šimtą sykių daugiau žmonių eina su 

! komunistais, negu mūsų Partijai būna 
' priskaitoma balsų rinkimuose.

, 64 Valdininkai
Tyrinėjusi Juodąjį Legioną ir jo veik

lą Detroite, Grand Džūrė išnešė visą eilę 
apkaltinimų asmenims, priklausantiems 

' teroristų Juodajam Legionui.
Įdomu, kad tame skaičiuje randasi 64 

valdininkai. Be kitų, juodaisiais legio- 
I nininkais pasirodė esą Joseph Lang, 
! Mich, valstijos seimelio atstovas. Daug 
i šerifų ir jų padėjėjų yra Juodojo Legio

no nariais.
Teisėjas Hartrick, išduodamas rapor

tą, pažymėjo, kad Oakland apskrity j 
juodlegionieriai teroru bandė pravesti 
savo žmones politiškosna sferosna. Ne- 

į turėdami savo programos pasiūlymui bal- 
j šuo to jams, šitie išsigimėliai, visiškai pa

našiai į Zinovjevo-Kamenevo tipo išsigi
mėlius, bandė teroro pagelba įsibrauti į 
vietas arba padėti sau palankius žmones.

Be to, teisėjas Hartrick išdavė 21 va- 
rantą (leidimą) suareštavimui tų, kurie 
sudegino darbininkų stovyklą (camp).

Juo toliau tyrinėjimai tęsis, juo dau
giau iškils faktų, rodančių, jog Juoda- 

i jam Legione randa prieglobstį dar dau
giau valdininkų ir privatiškų kompanijų 

! viršininkų. Ar šis teroristų legionas bus 
f išnaikintas tomis teisminėmis priemonė- 
' mis, kokios iki šiol naudojamos? Abejo- 

' jame. Mums rodosi visas dalykas ima
mas perdaug lėtai, it atbulomis ranko
mis.

Amerikos Darbo Partija New 
Yorke

The American Labor Party (Amerikos 
Darbo Partija), suorganizuota New Yor- 
ko valstijoj ir įstojusi į t. v. Labor’s Non- 
Partisan League, vienu mėnesiu savo gy
vavimo pasidarė masinė partija. Šiuo 
tarpu jai priklauso organizacijų su virš 
300,000 narių, sako jos rinkiminės kam
panijos direktorius, Elinore M. Herrick.

Partija atidarė savo raštines Roches- 
teryj, Albany, Utica, Buffalo, Syracuse, 
Schenectady ir kituose centruose. Šiuose 
rinkimuose ALP remia Roosevelto kan
didatūrą į krašto prezidentus. Bet par
tija po rinkimų mirti nesiruošia, kaip se
niau būdavo. Atpenč, ruošiamasi varyti 
didelė kampanija už stiprinimą partijos 
ir betarpiškai dalyvavimą politiniame 
krašto gyvenime.

chanoviecių smarkiadarbių 
ir 22,000 š aip augščiausios 
rūšies jaun ą darbininkų.

SPARTUS AUGIMAS 
JAUNŲJŲ KOMUNISTŲ 

ORG^ NIZACIJŲ.

Mask V A. — Jaunimo 
Dienos de ronstracijoj bu
vo praneš -a, jog bendra 

jaunųjų komunistų ir socia
listų organizacija. Ispanijoj 
išaugo iki 200,000 narių; o 
š. m. kovo mėnesį organi
zuotų komunistinių socialis
tinių jaunuolių toj šalyj dar 
tebuvo tiktai 38,000.

Francijoj yra 75,000 jau
nųjų komunistų, o Čechoslo- 
vakijoj 25,000.

Lietuvių Komunistu Veikla < w
Chicagiečių Susirinkimas
28 d. rugp. Vilnies svetai

nėje įvyko lietuvių komunis
tų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo virš 40 draugų. 
Jeigu ne tas faktas, kad tą 
patį vakarą įvyko lietuvių 
parti j iečių s u s i r i nkimas 
Roselande, tai bendras susi
rinkimas būtų buvęs daug 
didesnis.

Apie Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimą, įvykusį Roche
ster, N. Y., raportavo d. V. 
Andrulis. Pirmiausia jis pa
žymėjo, kad Amerikos Ko
munistų Partija auga ne
palyginamai greičiau, negu 
jos lietuviška dalis. Tuo 
reikia susirūpinti.

Tačiaus, Centro Biurui ve
dant visiškai teisingą liniją, 
galima bus sustiprinti lietu
vių frakcijos ir tose koloni
jose, kur jos silpnos ir kur 
jų beveik nėra. Chicago j 
parti j iečių yra daugiau, ne
gu kur kitur. Pittsburghe 
apie 40 liet, priklauso par
tijai, kuomet seniau ten be
veik nieko nebuvo. Detroite 
stiprėjame, New Yorke ne
bloga. Bet* daug kas reikia 
atlikt tokios, kolonijose, kaip 
Philadelphia, pietinis Illino
is, Clevelandas. Rochesteryj, 
kur progresyvis judėjimas

Maistas ir Termometras
Dr. John L. Rice.

New Yorko miesto Sveikatos 
Komisionierius.

Su karštomis dienomis yra 
patartina visiems mažiaus val
gyti. Mes visi lengvai tą galime 
daryti be jokių blogų pasekmių.

Kada oras yra vėsus, kūnas 
degina kurą (maistą) netik 
produktuoti energijos, bet ir ši
lumos — pasilikti geroje svei
katoje, visais laikais kūnas turi 
prisilaikyti tos pačios tempera
tūros — tai yra 98.6 laipsnių 
Fahrenheit. Ir prisilaikyti prie 
šitos temperatūros šaltesniame 
sezone mes turime valgyti dau- 
giaus riebumų, daugiaus cukri
nio maisto, ir krakmolinio mai
sto.

Paprastas vyras ir moteris 
reikalauja maisto, kuris prista
to nuo 2,500 iki 3,000 šilumos 
vienučių (calories) kasdien, už
laikyti kūnišką stiprumą, bet 
vasaroj laiku galima sumažinti 
tą skaitlių nuo 1,800 iki 2,500 
šilumos vienučių kasdien. Tas 
reiškia, kad vasara turime var
toti mažiaus šilumą produktuo- 
jančio maisto.

Nėr taip sunku kaip atrodo, 
nes paprastai žmogui nesinori 
tiek daug valgyti vasaros lai
ku. Tad šiltuose mėnesiuose pa
tartina valgyti mažiaus per pus
ryčius ir vidurdienį, bet per va
karienę valgyti kokį karštą mai
stą. žmogui būti sveiku vasarą 
reikia valgyti šviežių žalių dar
žovių, salotų, vaisių ir-pieno su 
mažiaus mėsos, krakmolinio 
maisto ir riebumų. Kaip tik va

Sovietų lakūnai-didvyriai: Valerijus Čal-akovas, Jurgis Baidukovas ir Aleksandras Beliakovas, 
nuskrieję 6,000 mylių (per šiaurius) be sustojimo. Kai sugrįžo, jus priėmė Maskvoj, kaip tik
rus didvyrius. Paveikslas parodo dd. Staliną, Vorošilovą ir Kaganovičių besikalbant su did
vyriais.

stiprus, parti j iečių visai ne
buvo. Dabar ten susikūrė 
nemaža partijos rėmėjų 
grupė, iš kurios, su laiku, 
išaugs partijos grupė.

Drg. V. Andrulis pažymė
jo, kad visoj mūsų veikloj 
reikės daugiau domės kreip
ti į gavimą naujų narių iš 
lietuvių tarpo. Tam tikslui 
reikės rengti prakalbas ir 
parengimus partijos vardu.

Daugiau domės turėsime 
kreipti į jaunimo reikalus. 
Kaslink mūsų spaudos, tai 
ji gana stipri, bet daugiau 
domės reikės kreipti į jos 
praplatinimą.

Po raporto sekė diskusi
jos, kuriose dalyvavo: Abe
kas, Butvilą, Žaldokas, Dei- 
kienė, Prūseika, Juris, Side- 
ravičius, Grigienė, Juška, 
Klastauskas, Bagdonas, 
Stulgaitis, Yonikienė. K

Diskusijose buvo atžymė
ta šios silpnosios pusės mū
sų veikimo: Kaip kur, dar 
vis pasireiškia sektantizmo, 
užsiskleidimo; neužtenkamai 
daug rašoma apie partiją; 
būtinai reikia\p?akalbų par
tijos vardu; jaunimo reika
lai reikia geriau tvarkyti, 
keliant jaunimo kadrus ton 
augštumon, kad jaunuoliai

sarą yra labai daug visokių dar
žovių ir vaisių, ir jie' yra gana 
pigūs, gerai juos valgyti žalius 
ir virintus.

Mes nepatariame visai apsi
eiti be mėsos vasaros laiku, mė
sa yra svarbus maistas ir gerai 
vartoti ją nors sykį į dieną. Vie
ną dieną per savaitę vartokite 
žuvies vietoje mėsos. Per visus 
metus vartokite sūrio, pieno ir 
kitų pieninių produktų prie val
gių. Tie kūnui duoda kalkių ir 
kitų svarbių mineralų, kurių 
kūnas reikalauja.

Vaisiai yra sveikas valgis, ir 
vasarą kiekvienas žmogus turi 
visokius vaisius vartoti.

F. L. I. S.

Philadelphia, Pa.
Pastaba Delei- “Laisves” 

Pikniko Bušų

Bušai eis nuo 10 valyto 
iki 2 vai. po pietų.

Iki 2 vai. po pietų eis tik 
nuo 735 ir 1011 Fairmount 
Ave. Todėl nesivėluokit ant 
busų.

Bušai eis iš šių vietų: 143 
Pierce St., 1331 So. 2nd St., 
735 ir 1011 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts,, 4647 
Melrose St., 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Už 
45c į abi puses.

Taipgi galima gauti busus 
pas City Hali arba 6th ir 
Race Sts., “Pitman”, 90c į 
abi puses.

A. J. Smitas. 

galėtų veikti ir amerikoniš
koj ir lietuviškoj dirvoj. Tū
li jaunuoliai jau tokio am
žiaus, kad jie turi savo jau
nuolių. .. Jie turi išsiauklė
ti didesniam atsakomingu- 
me; dažniau reikia šaukti 
liet, partij iečių susirinki
mus; mes įėjom, Partijos 
vadovybėje, į labai platų 
veikimą ir todėl būtinai rei
kia naujų kadrų; naujų kad
rų bus, jei tik tuo rūpinsi
mės; mūsų spaudos platini
mu turi rūpintis juo di
džiausias skaičius draugų, o 
ne vien tik agentai; nerei
kia bijotis savikritikos.

Diskusijose buvo iškelta 
klausimas ir apie- Komun. 
Partijos rinkimų kampani
ją. Mes turėsime sukelti 
$5,000. Tuo turi rūpinties 
ne tik komitetas, bet visi. 
Prie to darbo reikia traukti 
ne tik partijiečiai, bet ir pri
tarėjai. Tiek aukų mes ga
lime sukelti, tik reikia mo
kėti susiekti su tais tūks
tančiais pritarėjų, kurie 
mus remia.

Tokie susirinkimai bus 
šaukiami visose apielinkėse 
ir kolonijose. Reikėtų į 
juos kviesti ir simpatikus.

L. Prūseika.

Lawrence, Mass.
Lawrence dirbtuvės labai 

slekuoja. A. Woolen Kompani
jos Wood Mill darbininkai dir
ba po kelias dienas. Ayer Mill 
dirbtuvė uždaryta ant 2 savai
čių, bet abejojama, ar būsią 
geriau po Labor Day, nes 
nėra daug darbo. Pacific Mill 
bosai buvo pranešę, kad gavo 
didelį užsakymą ir kad busią 
darbo mažiausia ant pusės 
metų, bet jau praėjo keli mė
nesiai, o vis darbo nėra.

Darbininkai turėtų, gerai su
prasti, kad juos blofina. Fab
rikantai muilina darbininkų 
akis, sakydami, kad neužilgo 
bus geri laikai. Darbininkai, 
nemiegokite! Organizuokitės į 
uniją, tai geriaus galėsit iš
reikalauti iš ponų geresnes są
lygas.

Lawrence ir Apylinkes 
Gyventojams

Rugsėjo 7 d. drg. Browde- 
ris kalbės per Bostono radio 
stotį WEEL Drg. Browderis 
yra Komunistų Partijos kan
didatas į prezidentus.

Rugsėjo 8 d. d. James Ford, 
Komunistų Partijos kandida
tas į vice-prezidentus kalbės 
per Bostono stotį WIIDII, 
7:15 vai. vakare.

Kurie darbininkai neturi 
radio priimtuvų, sueikite pas 
kaimynus, turinčius radio ir 
p a s i k 1 a u sykite darbininkų 
kandidatų. Jie gins darbinin
kų, o ne kapitalistų reikalus. 
Pasiklausius prakalbų, būtų

Norwood, Mass!
Į Massachusetts Chorų Pikni
ką Rengiasi Masiniai Dalyvaut

Lietuvių Lavinimosi Ratelio 
Choro aktyviai nariai darbuo
jasi išsijuosę važiavimui į 
pikniką ir pasekmės jau rodos 
geros. Draugai • A. šamaus- 
kas ir Družas pasekmingai or
ganizuoja į milžinišką busą, 
kuriame telpa 40 keleivių. 
Apart buso važiuoja virš po
ros desėtkų automobiliais. Pik
nikas bus sekmadienį, 6 d. 
rugsėjo (Septemb.), Vose Pa
vilion Parke, Maynard, Mass.

Programa bus tokia, kokios 
šią vasarą dar niekas neturė
jo. Dalyvaus 8 Massachusetts 
chorai: Bridgewater, Montel
lo, Norwoodo, So. Bostono, 
Lawrence, Haverhill, Worces
ter, Gardner, ir iš Brooklyno 
Aido Sekstetas, vadovybėje B. 
L. šaknaitės. Prakalbas sakys 
dd. George Blake ir B. L. ša- 
linaitė. šokiams grieš Worces
ter Olympic Orchestra. Įžan
ga tik 25c., prie kurios bus 
duodamos piniginės dovanos. 
Norwoodas bus 100%. Būkit 
ir iš kitur.

Pirmos Organizacijos Įstojo Į 
Amerikos Lieteuvių Kongresą 
Atsteigt Lietuvoj Demokratiją

Pirmoji yra ALDLD 9 kp. 
Antroji—Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 kp. Kitos or
ganizacijos turi imti pavyzdį 
iš pirmųjų ir nieko nelaukiant 
turėtų stoti su metine mokes- 
timi pagal išgales. Taipgi aš 
manau, kad vietos draugijų 
komitetas gali ir turėtų paro
dyti daugiau veiklumo. Ne
užtenka kovoje prieš fašizmą 
turėti tik gerus norus, bet rei
kia pridėti ir darbo. Iki šiol 
draugijų komitetas veiklos 
veik neparodė. Gal buvo tam 
priežasčių, bet tas priežastis 
galima prašalinti ir veikimas 
turi atsistot kur kas ant ge
resnių kojų.. O jeigu priešfa- 
šistinis veikimas tiek veiklos 
teparodys, kiek iki šiol, tai fa
šizmas nejaus to galingo Ame
rikos Lietuvių Kongreso balso. 
Todėl, draugai, nuo kalbų 
prie veikimo, tai tik tada sme- 
tonizmas pradės braškėti.

Žvalgas.

Cleveland, Ohio
Lyros Choras Rengia Didelį 
Pikniką Rugsėjo 6 Dieną, Ma- 
čiutos Darže, Prie Green Road

Besibaigiant vasariniam se
zonui, L. Ch. rengia vieną 
iš geriausių piknikų šiame se
zone. Lyriečiai visuomet at
sižymi palinksmindami atsi
lankiusią liętuvių publiką savo 
parengimuose, todėl ir dabar 
yra prisirengę duoti linksmą 
pikniką Cleveland© lietuvių 
visuomenei.

Šiame piknike bus duodami 
“praizai” vaikam, taip pat ir 
seni atsižymėjusieji gaus 
“praizus.”

\ Y.

gerai, jei draugai sumestų ke
lis centus finansavimui Kom
partijos rinkimų kampanijos.

L. K.* Biuras.
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‘ Ką Sako Tie, Kurie
Savo Akimis Matė?

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo (Sept.) 6 d. Komu

nistų Partijos vietinis skyrius

Pareiškimas garsaus An
glijos advokato I). N. Pritt, 
kuris specialiai buvo nuvy
kęs sekti Maskvoje einanti 
teismą prieš trockistus tero
ristus.

Tiesiai iš Maskvos advo
katas Pritt mušė sekamą 
telegramą laikraščiui “Lon
don News Chronicle”:

“Esu labai nustebintas ta 
telegrama, kurią Sovietų 
valdžiai atsiuntė Brou- 
ghere ir Cirtine reikale Zi- 
novjevo ir kitų teismo.

“Aš asmeniškai lankiau 
teismą Maskvoje ir atsar
giai sekiau teismo eigą. Aš 
esu patenkintas, kad teis
mas buvo tinkamai veda
mas . ir kad su kaltinamai
siais buvo teisingai ir tieso- 
tai elgiamasi. Jųjų išvaiz
dą ir užsilaikymas parodė, 
kad sfi jais nebuvo blogai 
elgiamasi, neigi juose ma
tėsi baimės.

“Jie liuosanoriai atsisakė 
advokatų patarnavimo ir 
laisvai galėjo kalbėti teisme 
taip dažnai, kaip jie norėjo
je. Jiems buvo suteikta 
proga pasakyti paskutines 
prakalbas, kada prokuroras 
pabaigė savo kalbą.

“Aš asmeniškai esu paten
kintas, kad nesiranda jokio 
pagrindo insinuacijoms, būk 
su jais (kaltinamaisiais) bu
vo elgtasi neteisingai. Aš 
skaitau visą teismo procedū
rą ir elgimąsi su kaliniais 
per visą teismą pavyzdžiu 
pasauliui.

uAtsitikime, kada kaliniai 
prisipažįsta kaltais tikslia
me sąmoksle nužudyti vals
tybės vadus ir nuversti val
džią, aš manau, teismai bile 
kurios šalies visam pasauly
je būtų Ritinamuosius pa- 
smefk^mirtin ir būtų nuo
sprendį įvykdę gyvenimam” 

(Pasirašo) D. N. Pritt.
Pareiškimas trijų anglų 

ir amerikonų advokatų, ku
rie dalyvavo teisme ir savo 
akimis matė visą teismo 
.procedūrą.

Šią telegramą žemiau pa
sirašę trys advokatai pri
siuntė iš Maskvos Roger 
Baldwinui, pirmininkui Ci
vilių Laisvių Unijos:

'“Mes žemiau pasirašę An
glijos ir Amerikos advoka
tų susivienijimų nariai, ku
rie dabar esame Maskvoje ir 
atsargiausiai sekėme eigą 
Zinovjevo, Kamenevo ir ki
tų teismo, norime su paže
minimu užprotestuoti prieš 
prezidentą ir sekretorių An
trojo Internacionalo ir 
Tarptautinės Darbo Unijų

Federacijos, kad jie varde 
Internacionalo ir socialisti
nio judėjime- atsiuntė tele
gramą Liaudies Komisarų 
Tarybai. Telegramoje iš
reikšta mintis, kad teismas 
veikiausia būsiąs neteisin
gas, yra, mūsų supratimu, 
visai nepateisinama. Speci
finiai telegramos reikalavi
mai yra fantastiški. Kalti
namiesiems buvo siūloma 
pasirinkti advokatą — So
vietų Sąjungoje visi apsigy
nimo advokatai nepriklau
somi nuo valdžios—, bet jie 
atsisakė priimti advokatų 
patarnavimą ir pasirinko 
patys save teisme ginti. Už 
siūlymą teismui, kol teismas 
tebeina, kad mirties baus
mė būtų netinkama, mūsų 
šalyse (Anglijoj ir Ameriko
je) siūlytojai būtų įkalinami 
už teismo pažeminimą. Ne
daugelyje šalių galėtų išsi
sukti nuo mirties bausmės 
tie asmenys, kurie kaltina
mi išdavikiškoj teroristinėj 
veikloje. Daugumoje šalių, 
pavyzdžiui, Anglijoj, kalti
namasis, prisipažinęs prie 
kaltės, neturi teisės ape
liuoti prieš teismo nuospren
dį, o kadangi šiame atsitiki
me kaltinamieji prisipažino 
kaltais, tai apeliacijos klau
simas visai nekyla.

“Mes norime pabrėžti, kad 
kaltinamieji turėjo pilniau
siai teisingą teismą, kad pa
siremiant įrodymais ir ypa
tingai del jų ryšių su nazių 
slaptąja policija, kaltina
mieji pilnai užsitarnavo 
mirties bausmę. Minima 
telegrama, kurią atsiuntė 
ne ignorantai, bet žymūs 
vadai, gali būti išaiškinama 
bandymu sukelti neapykan
tą prieš Sovietų Sąjungą ir 
gali pakenkti darbininkų 
klasės solidarumui, kuriuo- 
mi telegramos autoriai nu
duoda esą susirūpinę.” 
(Pasirašo) Joseph Eledman,

Dudley Collard, 
Robert Lazarus.

Redakcijos Pastaba: Šie 
advokatai kalba apie tele
gramą, kurią Sovietų Val
džiai pasiuntė Antrojo In
ternacionalo ir Darbo Uni
jų Tarptautinės Federacijos 
vadai — Brouchere ir Ad
ler. Toje telegramoje šitie 
du vyrai bandė apginti te
roristus trockistus ir^ sukė
lė prieš save pasipiktinimą 
visų sąžiniškų žmonių.

rengia pikniką, kuris įvyks d. 
Jono Vaicekausko kempėj, 
prie upės kranto. Bus šokiai, 
gėrimų ir valgių. Taipgi bus 
plaukimo kontestas su dova
nomis tiem, kurie toliau nu
plauks į trumpinusį laiką. Bus 
keletas dovanų “praizų”. 
Draugai žukienė ir Harry 
Edelheit pasižadėjo duoti do
vanas.

Visi esate kviečiami į pik
niką praleisti linksmai laiką 
ir tuomi pat sykiu paremsite 
finansiniai Komunistų Partijos 
rinkimų kampaniją.

Antras piknikas, kuris tu
rėjo įvykti “Labor Day”, d. 
Maxiano darže, yra atšauktas 
dėlto, kad putų perdaug pa
rengimų vienoj vietoj ir kad 
tą vakarą įvyks Komunistų 
Partijos radio “broadcast”. Be 
to, tą vakarą yra LDS kuopos 
susirinkimas, kur nemažai lie
tuvių dalyvaus.

Rugsėjo 8 įvyks prakalbos, 
kurias rengia Komunistų Par
tija. Kalbės d. Fred Briehl. 
Prakalbos yra rengiamos lie
tuvių svetainėje, nes nebuvo 
galima kitur gauti svetainės. 
Buvo bandyta gauti Masonic 
Temple ant Main St. ir Ben
nett Hotel, taipgi ir Central 
Labor Union Hali ant State 
St. Bet visos buvo atsakytos 
Komunistų Partijai. Tai reak
cionierių darbai.

Draugas Briehl kalbės 
Binghamtone per radio iš sto
ties WNBP1, 5:15 vakaro, 8 
rugsėjo. Turintieji radio ma
lonėkite pasiklausyti.

Rugsėjo 10 d. Fred Briehl 
kalbės Endicott, N. Y., 1WO 
kambariuose, ant Green St. 
Prasidės 8 vai. vak. Prašome 
visų, atsilankyti į prakalbas.

ž.

Philadelphia, Pa.

Rengia Conn. Valstijos A.L.D.L. I)., L.D.S. ir L.M.S. Apskričiai

Įvyks Nedėlioj, 13 d RugsėjoSept,
LIETUVIŲ PARKE (Sta. 24 Glastonbury Line) E. HARTFORD

CHORAS DAINA IŠ NEW HAVEN, CONN.

Programoj dalyvaus trys Conn. Chorai: Hartfordo Laisves Choras, New Haven’o Dainos Choras ir 
Water būrio Vilijos Choras. Bus gera orkestrą šokiam. . .

Kalbės P. Buknys, “Laisvės” Adminis tratorius svarbiais dienos klausimais.
KELRODIS: Iš Hartfordo pervažiavę Conn, upės tiltą važiuokite iki Church
New London keliu, davažiavę Station 24 matysite iškabas.

Corner, sukitės po dešinei į pietus

PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, pik nikas vistiek įvyks.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas skaitliuoja, 
kad 1937 metais reikės 
$500,000,000 pašalpos bedar
biams ir nukentėjusiems 
nuo sausros farmeriams.

Kažin kas atsitiko su tais 
aktoriais ir dainininkais, ku
rie rengdavo tokius gražius 
veikalus? Jau praėjo daug lai
ko be gero veikalo. Atrodo, 
kad jie arba užkimo arba už
migo. Bet daug nė negirdėti ir 
apie kitų kolonijų chorų vei
kimą. čia drama beveik už
miršta.

Pėtnyčioj užėjau į Phila- 
delphijos Lyros Choro repeti
cijas ir prie pabaigos choras 
uždainavo vieną dainą, kuri 
man labai patiko. Paklausiau 
draugės Rožės Merkiutės, ko
kia ta daina, kurią ji išmoki
no chorą. Ji atsakė, kad ta 
daina paimta iš operetės, ku
rią dabar choras mokinasi ir 
choras tą dainą dainuos “Lais
vės” piknike ateinančią nedė- 
lia.

Tikiu, kad nedėlioj ta dai
na irgi visiems patiks. Visi lie
tuviai būtinai turės remti ope
retę, nes ji tikrai puiki.

Korespondentas.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dtfena ir nuo 7—S vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

.GARSINKITES “LAISVĖJE
—— ----------------------- - ----------------------- —— ---------------------gj

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS. 

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

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

’ PROTOKOLAS So. Boston, Mass.

Iš semj 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.

Telephone Stagg 2-4409

A.į Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Veda šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą. 

Pnrsamdau automobilius vestuvėm, 
purėm. krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

s-

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO
(Pabaiga)

24. Į. Vykdomąjį komitetą nominuojama ir vienbalsiai iš
renkama sekami asmenys: J. Mickevičius, E. Mikužiutė, R. 
Šniukas, Dr. A. Montvidas, F. Abekas, L. Jonikas, ir J. šar- 
kiunas.

25. Nutarta vienbalsiai palikti teisę komitetui pasidalinti
pareigas. ■ Į

25. Sekretorius E. Mikužiutė skaito sveikinimus Kongresui 
ir skelbia prisiųstąsias aukas:

Kongresą sveikina:
Telegramomis

1. Waukegan, Ill., Vaistininkai—F. šeštokas, J. Kazlauskas 
ir W. Petrauskas.

Boston, Mass., E. Ulčinskaitė ir M. Michelsonienė.
8. Lithuanian National Democratic Club, Chicago, Ill.—S. 

Galzin, pirm, ir Anna Rėdžius, sekr.
44. Montreal, Quebec—Kanados Liet. Kongreso šaukimo

(Tąsa 4 puslp.)

Prašome užsistatyti savo ra“ 
dijus—WHDH stoties (830 ki- 
lociklius) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadinį.

1— Longin Buinis, Jr. orkes
trą iš Cambridge.

2— So. Boston Choro Lais
vės Choras po vadovyste Iza
belės Yarmolavičiutės.

3— Emilija Rudokiutė, iš So. 
Bostono ir Rožė Merkeliutė, iš 
Mattapan, padainuos duetų.

Po programui prašome pa
rašyti laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ar muziką, malonėkite 
pranešt ir mes bandysim iš
pildyti jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

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

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

i.... ........................................j"

Tcl. Stato? 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS
SKUTIMAS 15C

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

OM

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

f .
1 ir , . .

fe- 1 l '

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Iš^alžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LA1SNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijom 
GraborystSs reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693



Puslapis Ketvirtas
L_______________________ įjr.

LAISVE

PROTOKOLAS
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

Massachusetts Valstijos 
Chory Piknikas ir Pa
žangi Liet. Visuomenė

(Tąsa iš 3 puslapio)
Komitetas per K. Kilikevičių.
Laiškais

1. Hartford, Conn., Lietuvių Kairiųjų Sandaricčių ir So
cialistų vardu.

2. Winnipeg, Manchester, Canada—Liet. Suvienyto Fronto 
masinis susirinkimas.

3. Philadelphia, Pa., L. N. Catholic—St. Mary’s Church.
4. Austin, Manchester, Canada, P. Liaukevičius.
5. Pietinės Kalifornijos Liet. Organizacijų Bendras Komi

tetas.
6. Waterbury, Conn., Liet. Draugijų Sąrišys—rezoliucija.
Su sveikinimais prisiųstosios rezoliucijos, įnešimai ir patari

mai nutarta pavesti vykdomajam komitetui spręst ir vykdyt.
AUKOS

Boston, Mass, ir apielinkės

Pirmeiviški Lietuviai!
Lietuvių Meno Sąjungos 8 

chorai duos pikniką su pui
kiausia programa, 
bus Vose Pavilion 
Maynard, Mass., 6 d. rugsėjo 
(September).

Piknikas 
Parke,

$5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.25

2.00

1.00
5.00
5.00
5.00

1.20
5.00
4.45

P. Pagojus .....................................................
Kocičius .................... ....................................
Dr. Repšys.....................................................
J. Mickevičius...............................................
Juozas žiemis................................................. ■
Anastazija Sabulienė ...................................
Uršulė Survilienė .......................-...................

Waterbury, Conn.
Lietuvių Draugijų Sąryšio Susirinkimas . . 

Girardville, Pa.
ALDLD 124 k p...............................................
LDS 2-ras Apskritys.....................................

Easton, Pa., Lietuvių Organizacijų Atstovai . . < 
Haverhill, Mass.........................................................
Chicago, 111., D. L. K. Mindaugo—Town of Lake No. 1. . .5.00 
Penn. Station, Pa., S.L.A. 56 kp. 
Blackstone, Mass., Paul Mankus 
Raymond, Wash., L.D.S. 36 kp.
Cambridge, Ohio, S.L.A. 145 kp.............................................5.00
Hudson, Mass., Komitetas prieš Karą ir Fašizmą.......... 2.00

ALDLD 103 kp............................................................... 3.00
Schenectady, N. Y., ALDLD 91 kp........................................5.00
Chester, Pa., ALDLD 30 kp................................................. 5.00
Melrose Park, Ill., LDS 88 kp............................................. 2.00
Sudburig, Ontario, Canada, Bendras Draugijų Skyrius 10.00 
Akron, Ohio, L.S.S. 20 kp..................................

Akrono Liet. Bendras Frontas ...............
California, S.L.A. 76 kp....................................

Liet. Laisvės Kliubas ............ ..................
L.D.S. 35 kuopa .......................................
A.L.D.L.D. 145 kuopa . . . .......................
L.D.S. Jaunuolių kuopa . .........................
Liet. Tautiškas Kliubas -;........................ .
Liet. Darb. Choras . . . .............................
Liet. Skyrius prieš Karą ir Fašizmą ....

E. St. Louis, Ill., ir apielinkės liet....................
Inkerman, Pa., S.L.A. 79 kp..............................
Herrin, Ill., L. D. S. 75 kp................................
Worchester, Mass., Pažangios draugijos .... 
Elizabeth, N. J., A.L.D.L.D. 54 kp..................
Brooklyn, N. Y., Dr. A. Petriką.....................
Cleveland, Ohio, Mr. and Mrs. Chesna........
New York, N. Y., Barbora Viznienė ...........
Staughton, Mass., Liet. Draugijų Komitetas . 
Gary, Indiana, Liet. Darb. Pas. draugijos per

1. Liet. Darbininkų Paš. dr-ja ...............
2. L. D. S. 81 kp.......................................
3. Liet. Demokratų Lyga .......................

Benld, Ill., A.P.L.A. 41 kp..............................
L. D. S. 9-tas Apskritys.......................... ."
A.L.D.L.D. 160 kp.....................................

Chicago, Ill., Brighton Park Moterų Kliubas 
E. Chicago, Ind., G. Rakauskas.....................
Detroit, Mich., D. L. K. Keistučio Dr-ja . . . 
Brooklyn, N. Y., Inkerman Liet. Kliubas . . 
Chicago, Ill., M. Karčiauskas.........................
Cleveland, Ohio, L.D.S. Moterų Kuopa 138 . .
New Britain, Conn., ALDLD 27 kp. ir nuo surinktų aukų 3.50 
East Hampton, L. I., N. Y., S. L. A. 15 kp. per J. Duobą 5.00 
Rayalton, Ill., L.D.S. 89 kp.................................................  1.00
Johnston City, L.D.S. 12 kp............................................
Johnston City, L.D.S. 6-tas Apskritys.........................
Des Moines, Iowa, S.L.A. 227 kp. ...............................
Denver, Colo., L.D.S. 77 kp.........................................
Tamaqua, Pa., S.L.A: 204 ......................... ..................
Schenectady, N. Y., L.D.S. 18 kp..................................
Chicago, Ill., 1-mas Apskritys A.L.D.L.D..................
Westville ir Georgetown, HL, 9 organizacijos..........
Detroit Mich., A. M. Kisonas.........................................
San Francisco, Cal., A.L.D.L.D. 153 kp........................
Oakland, Cal., A.L.D.L.D, 198 kp................................
Mason County, Mich., Custer—A.L.D.L.D. 218 kp. . .

Scottville—Liet. Ūkininkų Dr-ja.............................
Fountain — Liet, Ūkininkų Progresyvių Dr-ja . . 

Cleveland, Ohio, A.L.D.L.D. 57 kp................................
Brooklyn, N. Y., Eva Simanauskienė...........................
Perth Amboy, Pa., James ir Karasevicz.......................
So. Boston, Mass., Petras Pagojus.................................
Inkerman Lietuvių Kliubas...........................................

. . 1.00
, . 1.00
. $2.00
. . 2.00

2.00
. 2.10
. 2.00
. 2.20
. 2.00

4.70

1.00 
5.00 
5.00 
2.Q0 
5.00 
5.00 
2.00 
4.00

5.00 
3.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00
3.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

. 3.00
. 1.00
. 5.00
. 5.90

5.09
. 3.00' 
. 5.00 
. 9.00

. . 2.00 
5.00

. 5.00
. 2.00

2.00
. 2.00
. 2.00
. l'.OO 
10.00 

$10.0'0
2.00

Viso aukų ....... *...................................................... $260.45
27. Pirmininkas Dr. J. T. Vitkus dėkuoja delegatams už 

pavyzdingą užsilaikymą ir nuoširdų ir išmintingą klausimų 
rišimą. Pažymi, kad šis Kongresas buvo skaitlingiausia Ame
rikos lietuvių atstovybe, mišrus savo sudėtimi, bet jame daly
vauja tiek inteligentiški žmonės, kad jokių maršalkų nebuvo 
reikalo skirti, kuomet visi kiti seimai ir susirinkimai be mar
šalkų neapsieina. Pirmininkas pakviečia pasakyti atšisveikini-

’ mo .kalbas farmerių atstovą iš Mason County, Michigan,
Juodaitį, Kanados lietuvių atstovą ir kelis kitus.

28. Kongresą uždaro pirmininkas Dr. J. T. Vitkus 1 vai. 
’■ pietų.

PO

Kongreso Pirmininkas Dr. J. T. Vitkus, 
Kongreso Sekretorius Euphrosine Mikužiutė.

Penktad., 193C

DEŠIMTIES METŲ JUBILEJ
RENGIA LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK TERŲ BROLIŠKA DRAUGIJA

Rugsėjo (Septembe r) 5-6-7,1936
OLYMPIA PARKE, ISHREWSBURY, MASS.

B. L. ŠALINAITĖ, 
* kalbės 8 chorų piknike.

Programą pildys visi 8-ni 
chorai. Geriausi kalbėtojai: 
George Blake ir B. L. šalinai
tė. Pirmasis kalbės apie die
nos pasaulinę polittiką : 
mai ir už ką balsuoti, 
pažangiems lietuviams, 
nijos Bendro Fronto

Rinki- 
kaipo 
Ispa- 
kova

prieš fašizmą, Sov. Sąjungos 
įvykiai ir kiti klausimai, su 
kuriais būtinai reikalinga 
kiekvienam susipažinti. Drau
gė B. L. šalinaitė aiškins apie 
darbininkišką dailę.

Lietuvi, “Laisvės” skaityto
jau! Visame pasaulyje eina 
ginkluota kova tarpe fašizmo 
ir pažangos. Kur tu lietuvi, 
darbo žmogau, stovi šiandie
ną? Jei stovi su pažanga, su 
laisvę mylinčia visuomene, tai 
tavo vieta būti šiame piknike, 
nes pikniko pelnas bus sunau
dotas priešfašistinio meno au
klėjimui ir darbininkiškų or
ganizacijų parengimų 
mui.
būkim šiam chorų 
piknike.

Šiame piknike bus 
draugiška simpatija
liaudžiai už jos narsią 
prieš fašizmą ir bus suteikta 
finansinė parama. Todėl pa
rodykim tą savo simpatiją 
darbais.

Pikniko Gaspadorius J. G.

puoši-
Todel iš toli ar arti visi 

šauniam

išreikšta
Ispanijos

kovą

Newark, N. J
Atitaisymas Klaidų, Kurios 

Įvyko Velionio Jonaičio Lai
dojimo Raporte, Tilpusiam 
“Laisvėj” Rugpj. 24 d.
Pirma klaida yra, kur pasa

kyta, kad V. Druseikienė ap
siėmė sudaryt komitetą aukom 
rinkt. Turėjo būt: Druseikie- 
ne apsiėmė rinkt aukas ir ant 
vietos sudarėm komitetą, į ku
rį įėjo šie draugai: J. Mikšis, 
V. Druseikienė, Luobikis. Dar 
paskyrėm M. Dobinį ir T. Kaš- 
'kiaučių.

čia paduosiu aukojusių var
aus, kurie buvo negerai 
kaip turėjo būti:
Semkus, turėjo 
Z. Molokas 
St. Carusone

Storas
Mokreckiene
Anukiaučia 
štenis 
Vilkauckienė 
Jonulis

C.
M.
K.

V.
M.
D.

ir

būt—Šimkus.
” ” Z. Matakas
” ” T. Carusone.
”” C. Štaras.
”M. Makreckiene

Anuškiaučia 
Šlenis 
Vitkauckienė» ff

K.

M. Vitkauckienė 
” D. Janulis.

.Toliau pasakyta: Kaškiau- 
čiui užmokėta už gąsdiną 
$3.65. Turėjo būt: T. Kaškiau- 
čiui,' kaipo bedarbiui, užmo
kėta už gasoliną $3.67. Dar 
toliau pasakyta: “Aš už savo 
darbą nieko neėmiau.” Turėjo 
būti: Aš už gaęolįną nieko ne- 
ėmiau. Darbas čia nesirokuoi 
ja.

j-Mikšie.

Visas dienas bus šokiai ir muzikalė programa. 
Sept. 7-tą (Labor Day) dainuos chorai, dalyvaus 
draugijos ir jų pirmininkai, ir bus išduota $100 
vertes dovanų. 1-ma dovana$50.00, 10 kitų po 
5-kis dolerius. Kiekvienas pirkęs tikietą už 25c 
gali laimėt $50 arba $5. Programą apsiėmė išpil
dyt šios meno spėkos: Aušrelės Choras, vadovau
jamas J. Dirvelio; Aido Choras, vad. V. Sukacko,

šis jubilėjaus piknikas bus vienas iš šauniausių ir užtikriname, kad visi būsite viskuom patenkinti, 
širdingai užprašo Jubilėjaus Rengimo Komisija.

J. Lattimer ir M. Alikoniūtė armoniko ir smuikos 
duetai; dainininkų grupe, vad. J. Karsokienei; E. 
Hartman, gros naujosios mados instrumentu—ze- 
lefonu; P. Kalantos orkestrą; W. P. A. grupe ar
tistų, susidedančiu iš lietuvių; ristynes—Ch. Rice 
(Račkauskas) su St. Orchard; kumštynes sunkia
svorių—P. Carol su Jack Dudley.

SEKMADIENĮ,
6 Dieną Rugsėjo (Sept.), 

Bušai Eis Į Laisvės Pikniką 
Pitman, N. J., iš Sekamų

Vietų:

BROOKLYN, N. Y.
Nuo 40 Hudson Ave., 8:30 

vai. ryte; nuo “Laisvės” sve
tainės, 427 Lorimer St., 9 vai. 
ryte. Kelionė į abi pusi $2.00.

BAYONNE, N. J.
Bayoniečiai draugai jau tu

ri sudarę busą važiavimui į 
“Laisvės” pikniką, Pitman, N. 
J., rugsėjo 6. Kelionė į abi pu
si $1.75. Busas išeis nuo M. 
Panelio, 347 Avė. E., 9 v. ryto.

Norintieji važiuot greitai už
siregistruokite pas M. Panelį, 
nes laikas jau trumpas.

Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Turi sudarius busus važiuot 

į “L.” pikniką nedėlioj, 6 d. 
rugsėjo (Sept.) Busai išva
žiuos nuo L. D. P. Kliubo, 408 
Court St., 10 vai. ryto. Kelio
nė į abi pusi — $1.50. Norin
tieji važiuot užsiregistruokite 
pas šias drauges: S. Pociunai- 
tė, J. Šivinskaitė ir E. Pociu- 
naitė, visas galite 
num. 408 Court St. 
diena registracijos
Sept. Nesivėluokite, nes pas
kui negavę buse vietos gailėsi- 
tės.

matyt po 
Paskutine 
tai 4 d.

Komisija

NEWARK, N. J.
Newark, N. J. išeis 2IŠ

sai į Philadelphiją, į “L.” pik
niką, 9 vai. ryto, nuo Jurginės 
svetainės, 180 New York Avė. 
Kelionė į abi pusi $1.75.

Tikietus galima gauti 
Sietyno Choro narius ir
drg. Mikšį, 189 Ferry St. Už
siregistruokite iš anksto, kad 
užsitikrint vietą buse.

pas
Pas

^Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės Į Dr. Zins gydymui Krau- 

. jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligą, Hemorrhoidų bei Kiztų 
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 manąs, ir. jūsų1 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS-
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

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

Iš 
ir

CHESTER, PA.
Du dideli busai po 32 pasa- 

žierius važiuos j “Laisves” 
pikniką, kuris įvyks 6 d. Sep
tember, Alcyon Park, Pitman, 
N. J. Už busų komitetą V. Gi- 
žauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
- ----- -------------- ---------"" ■■' -

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia gražų 

išvažiavimą-pikniką 6 d. rugsėjo 
(Sept.), draugų J. K. Vaicekauskų 
kempėje prie Chenango upes, apie 
5 mylios nuo miesto. Ten bus žaislų 
ir plaukimo kontestas su “praizais” 
geriausioms plaukikams. Taipgi buš 
gorimų ir valgių. Kviečia visus drau
gus ir drauges atsilankyti į šį gra
žų išvažiavimą. Mūsų jaunuoliai ir 
jaunuolės prašomi dalyavuti ir lai
mėti dovanas plaukime arba bėgime.

Kviečia Komunistų Partija.
• (209-210)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. rengia didelį 

puikų" pikniką, 6-7 dd. rugsėjo, sava
me parke, High Works Grove, Fer
dinand St. Čia turėsime daug ska
nių užkandžių, gėrimų ir gera or
kestrą visus linksmins. Kviečiam vi
sus ateit ir linksmai abi dienas pra
leist tyrame ore. 7 d. bus traukia
mos dovanos, tad visi būkite, nos 
laimėję dovanas galėsite ant vietos 
atsiimt.

Rengėjai.
(209-210)

ir

LOWELL. MASS.
A.L.D.L.D. 44 kp. šaukia visų na

rių susirinkimą nedėlioj, 6 d. rugsė
jo, 10 vai. ryto, Kliubo svetainėje, 
338 Central St. Visi nariai dalyvau
kite ,nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui, taipgi bus daug naci
jų svarbių klausimų, kurie reikia 
greitu laiku apsvarstyti.

Rast. J. M. K.
(209-210)

HARRISON-KEARNY, N. J.
A.L.D.L.D. 136 kp. susirinkimas 

Įvyks penktadienį. 4 d. rugsėjo, 8 v. 
vakare, 17 Ann St. Visi nariai daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite 
prirašyt.

Komisija.

HARTFORD, CONN.
Visom draugėm svarbu dalyvaut 

susirinkime ketverge, 4 d. rugs., 8 
vai. vakare, 57 Park St., tai bus su
sirinkimas darbininkių, kurios apsi
ėmė dirbt laike pikniko. Turėsime 
sudaryt visus planus, tad visos bū
kite.

Komisija

CLEVELAND, OHIO
Liet. Mažų Namų Savininkų susi

rinkimas Įvyks 9 d. rugsėjo, 7 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim keletu naujų ir labai 
svarbių klausimų apsvarstyti. Taipgi 
bus išduota keletas svarbių raportų 
iš centro ir konvencijos, kuri atsibu
vo Akrone.

Koresp.
(209-210)

CLEVELAND, OHIO
susirinkimas

po numeriu
A.L.D.L.D. 190 kp. 

įvyks 10 d. rugsėjo, 
16011 Walenta Rd., 7 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių prirašyti.

Koresp.
(209-210)

YONKERS, N. Y.
Alexander Smith & Sons audėjų 

unijos lokalas 2449 rengia linksmą 
išvažiavimą Labor Day, 7 d. rugsė
jo, ant Rusų Lotų šalę Jonelio. Tai 
yra visiems lietuviams .svarbu pa- 
remt šis lokalas, nes pelnas bus ski
riamas del organizavimo darbininkų 
Į uniją. Virš metai laiko kaip šis 
lokalas kovoja del sugrąžinimo at
leistų darbininkų, kurie buvo praša
linti už unijinę veiklą.

* i ’ ' 1/ • 1 y • t a. i i _ ~

(209-210)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras kviečia visus j savo 

metinį piknikų, kuris įvyks nedėlioj, 
6 d. rugsėjo Mačiutos darže, prie 
Green Rd. Pradžia 11 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlumai. Bus visokių pa- 
marginimų ir gera orkestrą šokiams. 
Įžanga tik 20c. Lyros Choras kvie- 

visus skaitlingai dalyvauti.
Org.

4 (208-209)

čia

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia prakal

bas, kuriose kalbės drg. Brilo, ket
virtadieni, 8 d. rugsėjo. Taipgi at
važiuoja ir drg. Minor iš New Yorko, 
jis čia bus 2 dienas — 18 ir 19 dd. 
rugsėjo; jam yra rengiamas pokilis 
19 d. rugsėjo Lietuvių svetainėje. 
Įžangos tikietas 50c. Prašome drau
gų iš anksto įsigyti tikietus, kad 
vėliaus nesigailėtumėte. Vieta ir lai
kas drg. Brilo prakalbos bus vėliaus 
paskelbta. Koresp.

(208-209)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street y * 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

NOTARY PUBLIC

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road , 
CORAM, L. L., N. Y.

Turime pardavi mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę k 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(JALINSKAS) J

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų 
Turim puikiai įtaisytą Koplyči; 
ir salę del po šermenų pietų 
Teikiam nemokamai ^liausifc; 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Gaukite “Laisvei” Nau;

Skaitytojų

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN

Puikiai įrengtos ‘dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

N.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY L
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ) '

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

......... '' ’ ' "" ...... ... .................



Puslapis Penktas

Philadelphijos Didysis Piknikas
Philadelphijos Lietuvių Pažangios Organizacijos Rengia

Dienraščio “Laisvės” Naudai Pikniką

S3DQ Dovanu Prie įžangos Bilieto. Pirma Dovana

BUS NEDEUOJE

Rugs. 6 Sept

ALCYON PARK
PITMAN, N. J.

Pradžia 10-tą valandą ryte.

te

> '-S %
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Lyros Choras iš Shenandoah, Pa., vadovaujamas D. Zdaniutes-Judzentavičienes.

Parkas Nepaprastai 
Gražus ir Patogus

Didelis Ežeras
Maudytis ir laivais važinėtis.

Apie 500 Stalų

Išanksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga
17 dovanų grynais pinigais skiriam prie įžangos bilieto*

Rojus Mizara, “Laisvės” Red aktorius Sakys Prakalbą
Puiki muzikalė programa, kurių išpildys sekanti chorai: Aido Cho
ras, iš Brooklyno; Sietyno Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš 
Shenandoah, Bangos Choras iš Elizabeth, N. J. ir Lyros Choras iš 

Philadelphijos. B u s ir daugiau dailės ir sporto kavalkų.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike. Pasimatykite su savo 
pažįstamais ir įsigykite naujos pažinties. Nes čia bus apie dešimtis 
tūkstančių žmonių. Daugelis jaunimo ir suaugusių atvyks iš kitų 
miestų. Atsiminkite, kad ant rytojaus bus šventa. Turėsite poilsio.

ŠAUNI ORKESTRĄ ŠOKIAM

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Kaip Važiuoti į "laisves” Pikniką Philadelphijos Apylinkėj?
(Visi šį Kelrodį Išsiplėškit ir Laikykitės po Ranka)

Važiuokit tais pačiais keliais, kuriais važiavote pereitais metais. Pitman, N. J., 
Alcyon Park randasi tik už 7 mylių toliau nuo pereitų metų parko prie to paties kelio 
No. 47.

Kehodis: Per Philadelphiją važiuokit į Race St. ir pervažiavę Delaware tiltų į 
Camden, N. J., sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai iki pirmutiniam Circle, 
sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelių No. 47. Važiuokit iki paste- 
bčsit ant kelio iškabas, sukit po dešinei į H ally St. ir važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. 
Pitman, N. J., nuo Delaware tilto randasi už 17 mylių. Geriausiai Pitman pastebet, 
tai ten? y t didokų juodų kaminų ir Pitman paskendusį žaliuojančiuose medžiuose.

KELIONE Į ABI PUSI (ROUND TRIP) 45c.
KAIP VAŽIUOTI PER NEW JERSEY Iš NEW YORKO IR KITUR?
Važiuokit keliu No. 130, ir atvažiavę netoli Canmden, N. J., sukit po kairei apie 

pirmutinį Circle ir už antro Circle sukit po dešinei sekdami kelių No. 130. Privažiuosit 
3-čią dilelį Circle, čia pastebesit No. 47 left—sukit po kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei cekdami No. 47. Dabar šaukit tiesiai iki pastebesit iškabas, sukit po dešinei ir 
važiuokit tiesiai iki Alcyon Park. Pitmane pastebesit didokų juodų kaminų ir visų mies
tukų paskendusį žaliuojančiuose medžiuose. Visiems laimingos keliones. — A. J. S.

| - ' • > (
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Prigėrė Žuvautojas

Abruzzo suteikė pi-

Liet

(208-209)

informacijų kreip-

DR. J. J. KASKIAUC1US

sek am a i :
Str., Ozone Park,

Komiteto na- 
dalyvauti.

kūnas vandenyje iš- 
tris dienas.

Brooklyn, N. Y.
(208-214)

kad 
pa- 
už-

Nežinomo žmogaus kūnas iš
trauktas iš Govanus kanalo, 
ties Degraw St., Brooklyne. Ma
noma, kad 
buvęs apie

Dienos metu du gengsteriai 
įėjo į 11. ir G. Coat kompanijos 
raštinę, 34—35th St., South 
Brooklyne, pasigriebė $4,000 ir 
pabėgo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A, 22 kp. susirinkimas Įvyks 
pirmadienį, 7 d. rugsėjo, “Laisvės” 
svetainėje, 8 vai. vakare. Visi drau
gai susirinkite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvartymui.

A. Baltaitis.
(209-210)

Teisėjas
lictystę 261 y patai Federal teis- 
mabutyje. Tie žmonės atstova
vo 24 tautas ir 103 buvo mote
rys.

Pasirandavoja Storas, geras del 
bučernės arba grocernės. Turi visus 
Įtajsymus ir ledo mašinų, ir kitus 
reikalingus įtaisymus. Del platesnių 
informacijų kreipkitės sekamai:— 
Joseph Proncek, 100 Steamboat Rd., 
Great Neck, L. L, N. Y.

(207-209)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkai prie sal

dainių, kietų saldainių mazgytojai ir 
pagelbėto jai; vien tik patyrusių. At
sišaukite:

SCHARF BROS. CO., INC. 
609 N. 51 Str. New York City.

IŠRANDAVOJIMAI
Apšildytas fornišiuotas kambarys, 

vienos šeimos name, arti Fulton St. 
eleveiterio, Boyd Ave. stotis. Renda 
žema. Atsišaukite 
I. A., 108-02—86th

Laisvės” name,
Meno Sąjungos

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin- 
karųą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai. Viskas naujai ištaisyta ir nau
jai išfornišiuoti. Užlaiko lietuviai. 
Kambariai porom arba pavieniam; 
garu apšildomi; kaina labai prieina
ma. Labai patogioje vietoje, arti 
prie subway ir eleveiterhj, arti res
tauracijų. Del kitų 
kites sekamai: 
202 So. 9th St.,

- Puslapis Šeštas.NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Sumušė Veiklų Pikietą

Kova Prieš Lytiškas Ligas

Girtuoklio Dienynas

taipgi

Automobilistams Žinotina

Telefonas: Humboldt 2-7964
I. Amter.

□-

Jis rastas gulintis 
ant grindų. Mat,

Mclnery pasodin- 
St. kalėjime išsi

kasdien 
naziams 

darbinin- 
nazizmo

veidą 
įstatų, 

už pri
ll? m i e-

narys pažymėjo, 
savaitę Brighton

reikia masinio

didžiausia mirčių

Komunistų Partija pareiš
kė, kad, nežiūrint terorizmo, 
partija tęs savo darbą York- 
villėj.

ai-
Del

Bedarbių Tarybos susirinki
me komitetas raportavo, kad 
3-jų savaičių pikietas dar ne
davė pageidaujamų rezultatų. 
Pašalpos reikalavimo klausi-

visiĮmas nuodugniai buvo apkalbė
ti e-

meta tik 191,192 
gydėsi nuo tų už- 
ligų miesto klini- 

pagelba.

ALDU) 1 Kp. Narių Žiniai Šį Vakarą Trockistų Teismas

Šią Nedėlią Visi Keliai Ves į Philadelphiečiu 
Rengiamą “Laisvės” Pikniką, Pitman, N. J.
Šiomis dienomis tik ir kal

bama apie philadelphiečiu ren
giamą puikų “Laisvės” pikni
ką Alcyon Parke, Pitman, N. 
J. Jisai įvyks šį sekmadienį, 
6 rugsėjo (Sept.).

Kaip žinia, busai išeis iš 
Central Brooklyno 40 Hudson 
Ave., 8:30 ryto, ir iš William- 

“Laisvės” įstai- 
Lorimer ir Ten 
9-tą valandą ry- 
į abi pusi tik 

užsitikrin-

gos, kampas 
Eyck Street, 
to. Kelionė 
$2. Norintiems 
ti busuose vietą reikia užsire
gistruoti iš anksto pas J. Juš
ką C. Brooklyne ir “Laisvės” 
raštinėj Williamsburge. Ti- 
kietų galima gauti ir pas kitus 
platintojus.

Tiek apie busus galima pa
sakyti, kad jie nugabens de- 
sėtkus svečių brooklyniečių, o 
tame skaičiuje ir skaitlingą 
Aido Chorą. Piknikas bus 
smagus, bet ir važiavimas su 
linksmais dainuojančiais 
diečiais vilioja ne vieną, 
to paskutinėmis dienomis 
suskubo registruotis, kad 
pritruktų vietų.

Apart busų, važiuoja kiek
viena laisviečių ir jų draugų 
turima mašina. Mašinomis 
daugiausia rengiasi tie, kurie 
turi Philadelphijoj artimųjų 
ir nori pas juos pasisvečiuoti 
po pikniko, pasinaudojant se
kama nedarbo diena. Kas lie
čia 6-tą, sekmadienį, jie visi 
traukia tiesiai į pikniką, kur 
tikisi susitikti visus savo gimi
nes, senus draugus ir pažįsta
mus.

Patartina visiems vykstan
tiems įsigyti iš anksto ir įžan
gos tikietus, nes prie išanksto 
perkamų tikietų yra 17 dova
nų pinigais, viso vertės $300. 
Pirma dovana yra $100, o ma
žiausia —$5.

Vienas Asmuo Aukojo $100 
Komunistų Rinkimams

Vienas newyorkietis, narys 
Komunistų Partijos 2-ros sek
cijos, kuris prašė vardo ne
skelbti, aukojo šimtą dolerių 
Komunistų Partijos Rinkimų 
Kampanijai. Tai buvo atsaky
mui į šauksmą skubiai sukelti 
pinigų apmokėjimui radio 
kompanijoms, kad užtikrinti 
komunistų kandidatų prakal
bas per radio ateityje. Jisai 
juos buvo sutaupinęs savo lau
kiamam kūdikiui, bet nuspren
dė, kad tuo būdu padarys dau
giau gero sau ir jam.

Visi komunistai aukoja die
nos uždarbį. Laisviečiai taipgi, 
vieni per partijos kuopas, kiti 
per lietuvių įsteigtą komitetą 
jau paaukojo arba pasižadėjo 
aukoti dienos uždarbį. Drau
gai simpatikai prašomi pada
ryti tą patį, paaukauti visą ar 

z bent pusę dienos uždarbio pa
ramai partijos rinkimuose. Iš
rinkimas komunistų kandidatų 
arba nors gavimas daug balsų 
bus sustiprinimas darbininkų 
fronto prieš reakciją.

Pranešu, kad yra jau gau
tas leidimas rengimui mūsų 
kuopos išvažiavimo Forest 
Parke. Jisai įvyks kitą sekma
dienį, tai yra 13 d. šio mėne
sio (Sept.). Įsitėmykite nariai 
aldiečiai ir neužmirškite atva
žiuoti ir atsivežkite savo-mūsų 
draugus, šis išvažiavimas mū
sų kuopos dar tik pirmas šie
met, tai ir stengsimės atsilan
kiusius pavaišinti įvairiais už
kandžiais ir gėrimais iki sotu- 

I? mui.
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Piknike dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyno, Sietyno Cho
ras iš Newarko, Lyros Choras 
iš Shenandoah, Bangos Choras 
iš Elizabeth ir Lyros Choras iš 
Philadelphijos. Prakalbą sa
kys R./Mizara, “Laisvės” re
daktorius. Bus ir sporto. Gera 
orkestrą šokiams. Ant vietos 
ežeras maudymosi mylėto
jams. Gerų užkandžių ir gė
rimų taipgi rasite įvalias. Bet 
už vis minėtiniausiu požymiu 
bus suėjimas tūkstančių žmo
nių, kurių niekur kitur nesu
eisite, kaip “Laisvės” piknike.

Būsiu Piknike.

Williamsburgo Bedar
bių Kovos Ir Planai

tas ir padarytas tarimas, kad 
visi ir visos sutartinai padidin
tume pikietą prie šelpimo įs
taigos.

Vienas iš narių pastebėjo, 
kad mes savo organizacijoj 
turima daug narių. Jeigu pu
sę tų narių gautum ant pikie- 
to, tai laimėjimas būtų mūsų 
pusėj. Tad liuosnoriai apsiė
mė 8 moterys ir 4 vyrai į ap
lankymo stubų komitetą, kad 
surankioti senus narius ir gau
ti naujų į mūsų organizaciją.

Ruduo jau čia pat. Artina
si ir žiema. Bedarbiai turi 
gaut drapanas sau ir vaiku
čiams. Sekančią savaitę atsi
daro mokyklos, o vaikai dar 
neapreng-ti. šelpimo įstaigos 
atsisako bedarbių reikalavi
mus išpildyti. Todėl, kad tą 
viską gauti, 
spaudimo.

Komisijos 
kad pereitą
Beach srityje nuo šelpiamųjų 
sarašo nesenai nuimta 140 šei
mynų ir pavienių, nekreipda
mi domės, katras turi mažes
nes ar didesnes šeimynas, vi
sus lygiai pastūmė į bado nas
rus.

Bedarbių Taryba dalyvaus 
Amerikos Lygos Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą šaukiamoj 
protesto demonstracijoj prieš 
Hitlerio agentų Amerikoj 
skleidžiamą fašistinę propa
gandą. Demonstracija įvyks 
prie 125 Broadway, New Yor
ke, šeštadienį, 5 rugsėjo, 12 
vai. pietų laiku.

Lietuviai subatoj
daugumoj nedirba. Todėl su
sirinkime apie 10 vai. ryto į 
Bedarbių Tarybos svetainę, 
26 Ten Eyck St., iš kur sykiu 
su bedarbiais galėsite nuva
žiuoti į demonstracijai paskir
tą vietą. Visuose Amerikos 
kampuose fašizmas kelia gal
vą, todėl darbininkų yra už
duotis prieš jį kovoti.

Kaimietis.

Visiems žinomoj Webster 
Hall šį vakarą įvyks trockistų 
teismas, kurį surengė vietos 
darbininkų organizacijos. Vie
ta: 11th St. ir 3rd Ave., New 
Yorke. Laikas: 8:30 vakaro, 
penktadienį. Kalbės M. Olgin 
ir

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Aldona Genevich, 24 metų, 

1400 Jefferson Ave., mirė 
rugpjūčio 31 d. Laidos rugsė
jo 4 d., šv. Jono kapinėse. .

Laidotuvių apeigomis rūpi-
Bekampis. naši graborius J. Garšva. - *•'

Sidney Kay,’ veiklus Krau
tuvių Darbininkų Unijos na
rys tapo sužeistas pikiete' prie 
drabužių krautuvės, Stanton 
ir Suffolk Sts., Brooklyne. Ant 
jo užrodė mušeikas tos pat 
unijos lokalo 1006 reakcinis 
viršininkas Leon Schechter. 
Suareštavus užpuoliką, paaiš
kėjo, kad mušeika buvo prie
šingos unijos tarybos narys 
Mac Epstein, kuri priklauso 
prie Nemser’io šaikos.

Majoras Pasisuko Link 
Trečios Partijos

Eksplozija Bandė Išvyt 
Komunistus

Yorkville yra ta sekcija, 
kur naziai turi susisukę stip
rius lizdus. Bet ten revoliuci
niai darbininkai, vadovaujami 
komunistų, pradeda 
vis daugiau atimti 
pamatą iš po kojų, 
kai pradeda įmatyti

Antradienio vakarą, Labor 
Temple, 243 E. 84th St., Ko
munistų Partija turėjo mitin
gą. Išeinant, komunistų kan
didatas Caldwell pastebėjo 
koridoriuje degančią skarelę 
ir tuoj aus prišoko gesint. Pa
aiškėjo, kad degančioj skare
lėj buvo įvyniotas butelis di
namito ir tik laiku pamatymas 
išgelbėjo namą nuo eksplozi
jos. Bombą, su per kamštį įs
tatytu knatu, radėjas perdavė 
Amteriui, o pastarasis ją pa
vedė komunistų rinkimų kam
panijos vedėjui Brodskiui, ku
ris nugabeno radinį policijai, 
su reikalavimu tirti nazių te
roristinius darbus.

Spjovė į Policistą-Teisėjas 
Paleido

Spjovimas į policisto 
reiškia laužymą miesto 
bet kuomet tas daroma i 
kėlimą ypatos iš saldau 
go, tai jau ne toks baisus pra
sikaltimas. Taip nusprendė tei
sėjas Marvin Ridgewoodo teis- 
mabutyje, kuomet jis paleido 
prasikaltusį. Buvo šiaip:

Samuel Edelstein, 29 metų, 
užmigo savo stovinčiam auto
mobilyje. Policistas Charlie 
Gommerginger, 2 vai. ryto, jį 
išbudino ir reikalavo, kad pa
rodytų ‘laisnius’, bet Edelstein 
gerai atsikrankštęs spjovė poli- 
cistui į akį. Supykęs policistas. 
Edelsteiną ištraukė iš automo
bilio, bet dar smarkiau supykęs 
miegotojas jam drožė į nosį.

Kiek gi iš jūsų, automobilis
tų, sumažinat greitumą iki 
8 mylių į valandą, kuomet jūs 
pasisukat į kitą gatvę? Well, 
jeigu jūs norite laikyti savo 
pinigus kišeniuje, tai turit pri- 
silaikyt to naujo įstatymo. 
Taipgi prisilaikykit ir prie se
kamų naujų įstatymų:

Keturias mylias į valandą va
žiuojant skersai šaligatvius, 
kuomet važiuojat į garadžių.

Aštuonias mylias į valandą 
važiuojant per gatvekarių kryž- 
kelius.

Dešimtį mylių į valandą va
žiuojant į tiltą.

Dešimtį mylių į valandą pra
važiuojant mokyklas tarp 8 vai. 
ryto iki 4 vai. po piet.

Dvyliką mylių į valandą be
traukiant kitą karą.

Penkiolika mylių į valandą 
važiuojant tiltu.

New Yorko politiniuose ra
teliuose reiškiama didelio susi
domėjimo ir darymo išvadų 
sąryšyje su majoro LaGuar
dia pasisakymu remti Roose- 
veltą sykiu su kitais naciona- 
liai žinomais progresyviais. 
Išvada daroma, kad tas majo
ro pasisukimas reiškiąs galu
tiną atsipalaidavimą nuo re- 
publikonų organizacijos ir jo 
formal) ■ įėjimą trečiosios par
tijas politikom

Manoma, jog majoras įma- 
tąs, kad šalies politinių spėkų 
persigrupavimas yra neišven-l • • i n • • ’VIgiamas ir kad jisai yra pasi
ryžęs jame užimti rolę. Taipgi 
manoma, būk jis sieksiąs vėl 
būti išrinktu ant Amerikos 
Darbo Partijos tikieto. Tūlas 
skaičius jam artimų žmonių 
esą pasiryžę susirišti su ADP.

Majoras dalyvausiąs konfe
rencijoj, kuri įvyks 11 rugsė
jo, Chicagoj. Ten dalyvaus ge
rai žinomas Nebraskos sena
torius Norris, Wisconsino—La 
Follette, Washington©—Bone, 
Minnesotos—Benson ir kiti žy
mūs progresyviai politikai.

Atsiliepant į bangą naujų 
pacientų, kurie kreipiasi prie 
miesto klinikų, Sveikatos Ko- 
misionicrius John L. Rice pra
nešė, kad 1937 metais bus ve
dama smarki kova prieš lytiš
kas ligas.

Dabartiniu laiku yra 15 sto
čių, kuriose lytiškomis ligomis 
serganti žmonės gauna veltui 
patarimų ir gydymų. Sulig 
nauja programa bus įsteigta 
dar septynios panašios klini
kos įvairiose miesto dalyse. 
Apskaitliuojama, kad New 
Yorke yra net 378,000 ypatų 
sergančių lytiškomis ligomis, 
tai yra penktas nuošimtis šio 
miesto gyventojų. Sifilis ir tri
peris yra 
priežastis.

Pereitą 
sergantieji 
krečiamųjų 
k u v

George Mclnery, 45 metų 
pateko Kings County ligonbu- 
čio įnamiu del sekamų prie
žasčių :

Antradienio naktį, kaip 
11:30 vai., Mclnery apsigink
lavo bonka “seltzerio” ir ap
leido pasilinksminimo partiją.

11:40 vai. jis sustojo ties 
IRT subvės Nevins stotimi.

11:44 vai. jis subvės pasa- 
žiorius apšmirkštė ta soda.

12:00 vai. John Williams 
suareštavo Mclnery, kad jis jį 
aplaistė.

1:10 vai. 
tas Bergen 
pagiriot.

2 :10 vai. 
be sąmonės
jis mėgino pasikart.

6 vai. ryto Kings County li
goninės daktarai pranešė, 
jis pasveiks. Kuomet jis 
sveiks, tai bus teisiamas 
puolime ir girtuokliavime.

David Little, 29 metų ir Le
onard Gal, 18 metų, valtyje iš
plaukė žuvauti Peconic Bay, 
bet užėjus audrai, didelės vil
nys apvertė jų valtį. Įsikibę į 
valtį, jie mėgino pasiekti kra
štą. Po išbuvimo 11 valandų 
vandenyje jaunuolio Gal išsi
sėmė jėgos ir jis nuskendo. 
David Little, tačiaus, šiaip taip 
pajėgė pasiekti kraštą 6 vai. 
vėliau.

Surado Pabėgusį Pikniko 
Iždininką

Pereitą metą buvo dingęs su 
visu draugijos pikniko iždu,-' 
$1,338, rusas Vasily Yarem
chuk, buvęs Russian Mutual 
Aid Society iždininkas. Dabar 
jis surastas gyvenant 32 Sie
gel St., Brooklyne, ir areš
tuotas. Kaucija nustatyta 
$1,500.

Minėta organizacija yra 
darbininkiška. Prisišliejėlis 
Yaremchuk irgi persistatė 
darbininkų reikalų šalininku, 
kol įgijo narių pasitikėjimą ir 
prisitaikė prie iždo.

Meno Sąjungos Centro 
Komiteto Nariams

šeštadienį, 5 rugsėjo, 4 v. 
po pietų, 
įvyks Lietuvių 
posėdis.

Visi Centro 
riai kviečiami

P. Pakalniškis, L.M.S. Seki’.

530 Summer Ave., arti Chester Ave, 
NEWARK, N. J.

. VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI4

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707 1

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 Vakare 
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

_ DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

.» .......... •>.1:, ~ 1

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

--------------------------------

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
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
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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




