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KRISLAI
Sacco ir Vanzetti.
Jų Vardus Nešios Gatvės 

ir Miestai.
Socialistų Partija Eina 

Toliau.
Mes Trockistus Pažįstam.

Rašo R. Mizara

Naktį iš rugpjūčio mėn. 22 
į 23 d., 1927, buvO nužudyti 
Nicola Sacco ir / Bartolomeo 
Vanzetti.

Abu italai darbininkai, abu 
radikališkų pažvalgų. Abu vei
kė, kiek jie galėjo ir kaip mokė
jo prieš santvarką, kurioj sau- 
jalė išnaudotojų turi pasigro
busi turtus, o masės žmonių gy
vena pusbadžiai.

Taigi rytoj ir po ryto su
kanka dešimts metą nuo jų nu
žudymo.

Dešimts metų atgal man teko 
gyventi Argentinoj. Sacco ir 
Vanzetti nužudymo išvakarėse 
Buenos Aires miesto darbinin
kai suruošė Kongreso Aikštėj 
milžinišką demonstraciją.

Kalbėjo darbininkų judėjimo 
vadai, kalbėjo kongresmanai ir 
senatoriai, reikalaudami nežu
dyti šių nekaltų vyrų.

O masės žmonių kėlė aukš
tyn obalsius: “Sacco ir Vanzetti 
privalo būti gyvi ir laisvi!”

Daugelis argentiniečių tuo
met klausinėjo manęs, kaipo 
nesenai iš J. V. atvykusio:

—Ar juos žudys?
—Abejoju,—aš atsakydavau. 

Viena, jiedu nekalti, o antra— 
tokios didelės žmonių minios 
visuos kraštuos protestuoja, 
reikalaudamos jiems laisvės....

Betgi juos nužudė. Nužudė, 
nes Jungtinių Valstijų darbi
ninkų judėjimas buvo pakrikęs, 
susiskaldęs, negalėjęs pareikšti 
savo stipraus ir vieningo pro
testo.

Tuomet čia viešpatavo pro
sperity. Darbo unijų vadai te
žiūrėjo tik į tai, kaip 
su “raudonaisiais”, o ne 
naudotojais.

r

kovoti
su iš-

nuzu-Amerikos buržuazija, 
dydama Sacco ir Vanzetti, už
sidėjo ant savo kupros pasaulio 
darbo žmonių akyse tokį juodą 
tašką, kuris niekad neišdils.

O nužudytieji kankiniai vis 
didės ir didės.

Jų vardai atsiskleis prieš 
naujus milionus darbo žmonių 
ir taps simboliu kovos prieš re
akciją, už naują visuomenę.

Kada nors Amerikoje Sacco 
ir Vanzetti vardais bus pavadi
namos gatvės ir miestai.

A

Socialistų Partijos Nacionalis
Veikiantysis Komitetas suspen
davo visą Kalifornijos organi
zaciją.

Dabar ten bus daromas griež
tas perorganizavimas: trockis- 
tai taps iš partijos eilių iššluo
ti.

New Yorke dar manoma iš
mesti laukan 69 asmenis su 
trockistiniais palinkimais. iv- , . „ v. . .

Vadinasi, ši partija, matyti,' zerW ^HS fašistų lėktuvus 
bus ne juokais pradėjusi kovą ^ueiue^dviejlj
su kontrrevoliuciniu trockiz
mu.

Už tai ji tenka tik pasvei
kinti.

“Naujienos” neteisybę skel
bia, sakydamos, būk “Laisvė” 
kada nors užgyrė Thomasą dėl
to, kad jis imasi “ant burdo” 
trockistus.

To niekad nebuvo! “Laisvė” 
troško ir tebetrokšta, kad Ame
rikos Socialistų Partija vestų 
kovą su trockizmu. Mes nori
me, kad ši partija užimtų tokią 
politiką, kaip Franci jos arba 
Ispanijos Socialistų Partijos.

Trockistus mes puikiai žino
me. Amerikoje mes su kontr-re- 
voliuciniu trockizmu pradėjome 
kovą 1928 metais.

Vėlesnieji trockistų darbai 
Sovietų Sąjungoj, Ispanijoj (ir 
čia pat, Amerikoj) jau turėjo ir 
akliausiam įrodyti, kad jie dir

Portugalijos Fašistų 
Išstojimas prieš Ce- 
choslavų Respubliką

Nutraukė Diplomatijos Ryšius su Čechoslavy Valdžia Todėl, 
Kad iš Jos Negavo Ginklų Ispanijos Fašistam

Lisbon, Portugalija.—Fa
šistinė Portugalijos valdžia 

į nutraukė diplomatinius ry- 
'šius su demokratine Čecho
slovakija ir rugpj. 19 d. pa
aiškino kodėl. Sako, Portu
galija padarė sutartį su vie
na ginklų kampanija Čecho- 
slovakijoj, kad pagamintų 
Portugalijai kulkasvaidžių, 
bet Čechoslovakijos valdžia 
neleidžia tų ginklų išvežt į 
Portugaliją.

Pasak fašistinių Portuga
lijos valdovų, tai kita šalis 
(suprask, Sovietai) paveikė 
Čechoslovakiją, idant jinai 
nepraleistų Portu g alijai 
ginklų. Tuomi, girdi, Čecho
slovakija “stengiasi sutruk
dyt Portugalijos atsiginkla- 
vimą ir įžeidžia jos garbę.”

United Press žiniomis, 
Portugalija buvo užsisakius 
600 kulkasvaidžių iš Čecho
slovakijos, o visoj Portugali
jos pėstininkų armijoj, ka
valerijoj, artilerijoj ir orlai- 
vyne tėra tik 30,000 vyrų. 
Taigi būtų išėję po du nauju 
kulkasvaidžių kiek vienam 
šimtui Portugalijos kariš
kių. O jau nuo pirmiau Por- 

Ispanijos Lakūnai Nu-Į Gubernatoriaus Žmona- 
kirto 8 Priešų Lėktuvus

Madrid. — Ispanijos val
džios lakūnai du sykiu nėr 
dieną atmušė daug dides
nius būrius' fašistų lėktuvų, 
kurie bandė bombarduot 
Santanderį. Nukirto že
myn penkis fašistų lėktu
vus.

Liaudiečiai Santanderio 
fronte baigia naujus for
tus ginti Torrelavegą, svar
bų centrą pramonės ir van- 
den-elektros jėgos, už 17 
mylių į vakarus nuo San
tanderio.

Liaudiečiai atgriebė stra
tegišką Santa Marina Kal
ną, kurį fašistai buvo pir
miau užėmę.

Santanderio Pro vincijoj 
! respublikos lakūnai nušovė

lėktuvų lakūnus, šeši val
džios lėktuvai nugalėjo 15 
Vokietijos ir Italijos fašis
tų lėktuvų.

Japonija Atmeta Anglijos 
Pasiūlymą dėl Shanghajaus

Tokio, rugp. 20.—Japoni
ja atmetė Anglijos pasiūly
mą, kad iš Shanghajaus pa
sitrauktų japonų ir chinų 
armijos ir kad to miesto 
kontrolė būtų laikinai pa
vesta tarptautinei europie
čių ir amerikiečių kariuo
menei.

ba kontr-revoliucinį darbą ir 
dėlto jiems vieta ne darbinin
kiškose organizacijose! 

Šį sekmadienį važiuokite į Ekskursiją laivu “Manhattan” į Rye Beach, nuo Wall St, New York, 9 A. M. Muzika ir šokiai 
ant laivo. Tildetas $1.25. Ekskursija “Laisvės” naudai. Tikietų bus galima gauti prie laivo. Nesivėluokite!
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tugalijos armija buvo aprū
pinta kulkasvaidžiais. Taigi 
šimtus naujų kulkasvaidžių 
Portugalija būtų perleidus 
Ispanijos fašistams. Juk 
nuo pat generolo Fronco su
kilimo pradžios Portugalija 
buvo karščiausia fašistų rė
mėja ir ginkluotoja prieš 
Ispanijos respubliką.-

Portugalų fašistų laikraš
tis “Diario di Noticias” pa
sakoja, būk “Čechoslovakija 
yra Rusijos tvirtuma Cen- 

- tralinėj Europoj ir, galbūt, 
didžiausia Sovietų lėktuvų 
stovykla.” Tai girdi, Sovie
tai ir uždraudę Čechoslova- 
kijai pristatyt ginklus Por
tugalijai.

P r a g a , čechoslovakijos 
valdžia aiškina, kad jai pa
čiai reikia daugiau kulkas
vaidžių; todėl jinai negali 
kol kas praleist jų Portuga
lijai ; ir sako, jog tai dar pir
mas atsitikimas, kad viena 
šalis nutraukia diplomati
nius ryšius su kita dėl biz- 
niško kontrakto sulaikymo. 
Čechoslovakai mano, kad 
Hitleris sukurstė Portuga
liją prieš Čechoslovakiją.

Senatore Vietoj Black’o
Washington.

rius Black,
Senato- kūnus Jimmy Matterną ir 

iš Alabamos, joe Crossoną nuo skridimo 
gavo galutiną pašaukimą jieškot šešių sovietinių la- 
nuo prezidento Roosevelto į kūnų.
šalies Vyriausią Teismą; tai 
oficialiai ir pasitraukė iš 
senato.

Alabamos g u bernatorius 
Bibb Graves paskyrė, savo 
žmoną Dixie Graves eit se
natoriaus pareigas Wash
ingtone, iki bus kitąmet iš
rinktas reguliaris tos vals
tijos senatorius.

G u b e r n atorius . Graves 
yra Black’o draugas. O 
Black, kaip žinoma, uolus 
rėmėjas Roosevelto Naujo
sios Dalybos.

Respublikiečiai Atmušė Fa
šistus 3 Mylias Atgal

Madrid. — Padarydami į- 
nirtusią kontr-ataką, res
publikiečiai atmušė fašistus 
tris mylias atgal palei gele
žinkelį tarp Santanderio ir 
Reinosos. Visas kelias sto
rai nuklotas fašistų lavo
nais.

United Press žiniomis, 
Baskijos liaudiečiai ir Astu
rijos mainieriai atmetė fa
šistus atgal iki Rubiabaja, 
už 38 mylių į pietų vakarus 
nuo Santanderio.

NAZIAI IR ROMA GIRIA PORTUGALIJĄ UŽ 
NUTRAUKIMĄ RYŠIU SU CECHOSLOVAKUA

Berlin.—Hitleriniai laik
raščiai giria Portugaliją, 
kad jinai “išlaikė savo gar
bę,” nutraukdama diploma
tinius ryšius su Čechoslova- 
kija. Naziai kaltina Franci- 
ją ir Sovietus, kad tai jie pa
darę spaudimą čechoslova- 
kijai, idant jinai nepraleis
tų ginklų Portugalijai. O 
pasak hitlerininkų, Portu
galija turi apsigink luot 
Prieš “bolševizmo pavojų.”

Italijos fašistų laikraščiai 
taip pat giria Portugaliją 
už nutraukimą ryšių su de
mokratine Čechoslovakija.
Hitleris Rengiasi Užpult 

čechoslovakiją
Maskva. — Sovietų laik

raščiai “Izviestija” ir “Za 
Industrializacijų” rašo, kad 

NUTILĘ LEVANEVSKIO OR- PAŽANGŪS KONGRESMANAI |timu atakuoja japonus ant- 
LAMO RADIO SIGNALAI ' " ~ '
Maskva, rugp. 20. — Tai

ATSIŠAUKIA Į ŽMONES KVXigSt
. "7 „ - Whangpoo upės, ir tuo bū-

• — . v Washington. Grupe pa- ugjQrst kelią Japonijos
dar pirma diena, kad negir- žangių kongresmanų išleido ^aro jaivams kad negalėtų 
dėt silpnų radio signalų, ku- laišką—atsišaukimą į Ame-; pravegt daugiau savo karei- 

rikos žmones. Ragina paro- vįų, ginklų ir amunicijos.
~ ~......  Kovon prieš chinus japo-

, nai pastatė daugį tankų

riuos, kaip manoma, siuntė 
lėktuvas Levanevskio ir pen
kių draugų lakūnų. Spėja
ma, kad jis buvo priverstas 
nusileist kur ant . tolimos 
šiaurės jūros ledyno.

Toronto, Canada.—Išskri
do į Alaską didis lėktuvas 
Sir Hubert Wilkins’o, gar
saus tyrinėtojo ledinės šiau
rės.

Fairbanks, Alaska.— Tri
jų dienų nuolatinė audra iki 
šiol sulaikė amerikiečius la-

EXTRA!
CHINŲ LAKŪNAI NEAP
SAKOMAI BAISIAI BOM

BARDAVO JAPONUS

Shanghai, rugp. 20.—Chi
nų oro laivynas baisiai bom
bardavo japonų namus ir 
kitas nuosavybes ir jų ar
miją miesto dalyj, vadina
moj Hongkew, palei Whan
gpoo upę. Padegė bei sudau
žė didelę daugumą visų tų 
nuosavybių, kurias japonai 
naudojo kaip karinius pun
ktus prieš chinus.

Chinų artileriją perkūniš
kai bombardavo ir taške ja
ponų apsigynimo linijas.

Shanghai miestas dar nie
kad nebuvo matęs tokio 
smarkaus, tankaus ir bai
saus bombardavimo iš oro, 
kaip kad dabar chinų lėk
tuvai bombardavo japonų 
pozicijas ir jų nuosavybes.

Chinų lėktuvai sutartinai 
būriais, staiga nusileisdami 
žemyn, bombomis taškė ir Japonai Prasilaužę į Nan- 
degino jaoonų pozicijas; 
paskui pakilę vėl išnaujo

kow Tarpkalnę 
Tientsin. — Japonų armi- 

kaip arai puolė žemyn, tie- jos komandieriai sako, kad 
sioginiai naikindami prie- jų kariuomenė jau užėmus , kalnės ir audringai kaujasi 
šus. 15 mylias Nankowo tarpkal-su japonais.

Oro Biuras numato lietų 
su griaustiniu šį šeštadieni 
New Yorke ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
90 laipsnių. Saulėtekis 6:10 

'saulėleidis 7:48.

Vokietijos naziai paveikė 
Portugaliją, idant jinai nu
trauktų politinius santikius 
su Čechoslovakija. “Za In
dustrializacijų” s u p ranta, 
jog Hitleris planuoja fašis
tinį sukilimą 3,000,000 vo
kiečių, gyvenančių Čecho
slovakijos ribose prieš res
publikos valdžią: “Vokietija 
stato sunkiąsias savo ka- 
nuoles palei Čechoslovakijos 
sieną, būdavo j a tvirtumas 
ir tiesia karinius geležinke
lius.”

Washington. -f- Kur gele
žinkelių dirbtuvėse 1923-25 
metais dirbo 100 darbinin
kų, dabar teturi darbo tik 
59, kaipo rodo valdiškos 
skaitlines.

dyt, kad amerikiečiai nepri
taria tokiem karinio smurto 
veiksmam, kaip fašistinių Whangpoo pakraščiuose, 
salių karas pries Ispanijos Japonijos karo laivai abiem 
respubliką. Džiaugiasi, kad pUSgm jg tos upės pila.pra-

darbininkų judėjimas da-igarįnę Ugnį į chinu linijas., 
bar auga Amerikoj, kaip japonų lakūnai didžiomis 
dar niekad. pirmiau. Šie bombomis neatlaidžiai bom-
progresyviai kongresmanai 
patenkinti, kad buvo perva
rytas bilius kongrese prieš 
negrų lynčiavimą ir kad at
silaikė Darbo Santikių Įsta
tymas, pripažįstantis darbi
ninkam teisę organizuotis, 
streikuoti ir pikietuoti.

Bet kongreso progresistai 
pažymi, jog reakciniai gai
valai paskutiniu laiku susi
būrė ir “kirto smūgius žmo
nėms;” “sužalojo ir palai
dojo” įnešimą kongresui, 
reikalaujantį nustatyt dar
bininkams būtiną algą ir su- 
trumpint darbo savaitę. Re
akcionieriams d a b artinėje 
kongreso sesijoje dalinai pa
vyko sumindžiot žmonių va
lią, išreikštą paskutiniuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se.

Tą atsišaukimą pasirašo 
progresyviai k o ngresmanai 
Boileau, J. J. O’Connell, 
Coffee, Bernard ir Teigan.

Naujas Armijos Sukilimas 
Prieš Fašistus Malagoj
London. — Ispanų Spau

dos Agentija praneša, kad 
trys kuopos maurų ir viena 
kuopa ispanų kareivių su
kilo prieš fašistų vyriausybę 
Malagos mieste, pietuose, 
prie Viduržemio Jūros. Tai 
jau antras kariuomenės su
kilimas prieš fašistų koman
dą Malagoj.

Chinai Perkirtę Japo
nų Armiją Shangha- 
juj, Prispyrę prie Upės

■i

Chinai Užkerta Japonijos Kareivių Privežimą; Mirtina Chinų 
Narsa Atsilaiko Prieš Japonų Tankus ir Bombas

Shanghai, rugp. 20.—Chi
nų kariuomenė užėmė japo
nų laivų taisymo prieplau
ką Yusen Kai-sha, upėje 
Whangpoo, ir apsupo Ward 
Road kalėjimą (su 7,000 ka
linių), kaip praneša United 
Press. Jeigu taip, tad chi
nai būtų jau atkirtę kelis 
tūkstančius Japonijos jūri
ninkų Shanghajaus dalyje 
Hongkew nuo kitų tūkstan
čių japonų, esančių į pietų 
vakarus palei Whangpoo. 
Hongkew yra buveinė japo- 

‘nų karo štabo.
1 Chinai taip pat visu įnir-

Whangpoo upes, ir u-

pusėm iš tos upes pila/pra-

Kaip Weirton Co. Kirvių 
Šaika Žalojo Unijistus
New C u m b e r 1 and, W. 

Virginia. — Valdiška Ša
lies Darbo Santikių Komi
sija čia tyrinėja inkvizici
ją, kurią Weirton Plieno 
kompanija darė (ir tebeda
ro) prieš unijai pritarian
čius darbininkus. Trys or- 
g a n i z a t oriai industrinės 
Plieno Darbininkų Unijos: 
P. Russen, R. Riser ir St. 
Barrone paliudijo štai ko
kius bosu smurto žygius 
prieš darbininkus:

Weirton kompanijos “kir- 
viukų šaika” atvejų atve
jais užpuldinėjo ir mušė 
tuos organizatorius ir se
kiojo jų pėdomis dieną ir 
naktį; grūmojo nužudyt, 
jeigu jie neapleis Weirton 
miestelio. Unijos šalininkai 
buvo taip persekiojami, kad 
turėjo laikyt savo susirin
kimus miške, pasislepiant 
nuo bosų seklių. “Kirviukų 
šaika” užpuldinėjo unijistų 
namus naktį ir budeliškai 
daužė darbininkus už uniji
nių lapelių skleidimą prie 
fabriko vartų.

Ta kompanija taip žiau
riai laužė visą Darbo San
tikių Įstatymą, kaip tik ga
lima įsivaizduot. Į

nes, į šiaurių vakarus nuo 
Peipingo; bet chinai dar te- 
bevaldo 10 mylių tos tarp-

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

5*

barduoja chinų pozicijas ir 
kartais priverčia chinus pa
sitraukt truputį atgal; bet 
chinai atsigriebę išnaujo 
šturmuoja japonus, dau
giausia kulkasvaidžiais ir 
šautuvais, ir stumia priešus 
vis arčiau prie upės.

Žiauriausia kova siaučia 
svarbiausioj miesto daly j, 
kur randasi daugiausia 
prieplaukų, vandens patie- » 
kimo įstaiga ir milžiniškas 
elektros fabrikas, priklau
sąs Amerikos kapitalistams. 
Japonai priversti despera; 
tiškai gintis, idant chinai * 
nesuvarytu juos į Whang
poo upę. Ward Road kalė
jimo srity j šėlsta kruviniau- 
sios kautynės durklais gat- * 
vėse dėl kiekvieno namo. 
Chinai taip pat kanuolėmis 
bombarduoja japonų karo 
laivus Whangpoo upėj. To
dėl Japonija bandys iškelt- 
savo atplukdomus kareivius 
iš Yangtze upės, už 17 my
lių į šiaurių rytus nuo 
Shanghajaus. Bet chinai 
pasiuntė ten dvi divizijas 
savo armijos nepraleist ja
ponų.

I

B

4

I

1

Fašistai Esą tik už 25 
Mylių nuo Santanderio

S a I amanca, Ispanija. — 
Fašistai garsinasi, kad da
bartinėje ofensyvoje prieš 
Santanderį, Baskijoj, šiau
rėj, jie viso išžudę bei nelai
svėn suėmė “10,000” respu; 
blikos gynėjų. Fašistai 
rugp. 19 d. pasiskelbė, kad 
atėmę iš baskų respublikie- 
čių ir Asturijos mainierių 
Sierra de Santa Marina ir 
Alto de la Rasgadas, arti 
P a 1 e n c ijos - Santanderio 
vieškelio; užėmę Barcena 
miestelį ir Pu javo kaimą,, ir 
per dieną fašistai pažygia
vę pirmyn “8 mylias.” Tai
gi pasiekt Santanderį jiem 
lieką jau mažiau kaip 25 
mylios.

►

Sušaudyta Keturi Sukilėliai 
Prieš Japonų Valdžią

Tokio. — Pagal Japonijos 
karo teismo nuosprendį, ta
po sušaudyta trys oficieriai 
ir vienas rašytojas už daly
vavimą armijos sukilime 
prieš valdžią 1936 m. vasa* 
rio mėnesį.

i* į. v£4/s.

ORAS
£1
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Lietuvos Liaudies Fronto 
Platforma

Kanadiečių “Liaudies Balsas” gavo iš 
Kauno Lietuvos Liaudies Fronto Plat
formą, kurią žemiau paduodame:

Lietuvos liaudies fronto komitetas, su
sidedantis iš.. .partijų ir grupių atstovų, 
priėmė ir skelbia visiems darbo žmonėms 
šią liaudies fronto platformą.

Politiniai Reikalavimai
1. Sušaukt Steigiamąjį Seimą, išrinkti 

visuotinu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu bal
savimu, proporcine sistema, su liaudies 
išstatytais kandidatais.

2. Iki Steigiamojo Seimo sušaukimo 
panaikinti karo stovį, fašistų konstituci
ją, ir apvalyt valdžios aparatą nuo fa
šistinio elemento.

3. Paleisti visas fašistines organizaci
jas, atimt fašistams balsavimo teisę į 
Steigiamąjį Seimą, uždaryt fašistų spau
dą.

5. Paleisti fašistų žvalgybą ir policiją. 
Liaudies turtui ir ramumui apsaugoti ir 
kovai prieš fašistų veikimą sudaryti 
liaudies miliciją.

6. Nuginkluoti ir teisti visus fašistus, 
prisidėjusius prie darbo žmonių engimo. 
Patraukt teisman Smetoną ir jo minis- 
terius, kaip liaudies priešus.

7. Amnestija visiems politiniams kali
niams ir emigrantams antifašistams. 
Areštuoti ir teisti politinių kalinių kan
kintojus. ip

8. Laisvė darbininkų, valstiečių, tar
nautojų ir kitų darbo žmonių politinėms, 
ekonominėms ir kultūrinėms organizaci
joms.

9. Žodžio, spaudos, susirinkimų, eise
nų ir kitos demokratinės laisvės.

10. Garantuoti Klaipėdos krašto auto
nomiją ir sulyginti politines Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto gyventojų teises visoj 
Lietuvos teritorijoj.

.11. Apginkluoti darbo valstiečius ir 
v darbininkus Lietuvos nepriklausomybei 

ir’laisvei nuo fašistų ginti.
12. Remti tarpvalstybines sutartis, ku

rios sudarytos bei daromos taikai išlai-

Ekonominiai Reikalavimai
1. Pagerinti darbo valstiečių (maža

žemių ir vidutinių ūkininkų) būvį. Su
mažinti jiems mokesčius, nubraukt dalį 
skolų Žemės bankui ir kitiems kredi
toriams. Jų skolas įvairiems lupikams ir 
spekuliantams visai panaikinti. Suteikti 
jiems beprocentines paskolas ir paramą 
atsidūrusiems sunkioj materialinėj padė-

t tyje. Suteikti darbo valstiečiams pašal- 
\ pų trobesiams statyti, nukentėjusiems 

nuo nederliaus, potvynio, gaisro ir bend
rai labiau suvargusiems.

2. Uždrausti licituoti darbo žmonių 
turtą už fašistų valdžiai nesumokėtus 
mokesčius ir už skolas lupikams. Grą
žinti darbo žmonėms fašistų laikais išli- 
cituotą turtą arba jiems už tai atlyginti.

3. Uždraust spekuliuot žeme. Speku
liacijos tikslais nupirktą žemę nusavint 
ir, jei pirkta per varžytines, grąžinti bu
vusiam savininkui—darbo valstiečiui.

4. Panaikinti visus fašistų išleistus že
mės reformai siaurinti įstatymus. Iš
ieškoti iš dvarininkų jiems išmokėtą už 
nusavintą žemę atlyginimą mišku ir kit. 
Toliau tęsti ir baigt žemės reformą, at
imt iš dvarininkų visą žemę be jokio at
lyginimo (įskaitant ir Klaipėdos kraš
tą.) Žemę duot bežemiams ir mažaže
miams, kartu su pinigine pašalpa, inven
torium ir miško medžiaga.

5. Nustatyti algų bei atlyginimų mini
mumą darbininkams ir tarnautojams, 
kad jie galėtų sočiai ir kultūriniai gyven-
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ti. Algų ir atlyginimų ’apskaitymo pa
matau dedama 8 vai. darbo dienos nor
ma. Sumažinti algas aukštiems valdi
ninkams.

6. Įvesti visuotiną darbininkų ir tar
nautojų draudimą (kaimo ir miesto) nuo 
ligos, nedarbo, senatvės ir nelaimingų 
atsitikimų samdytojų ir valstybės lėšo
mis. Užtikrinti pilną apdraustųjų savi
valdą. Panaikint fašistų įstatymus, nu
kreiptus prieš darbininkus ir tarnauto
jus. Apdraust bedarbius samdytojų ir 
valstybės lėšomis ir suteikt jiems darbo 
arba pašalpų.

7. Sumažinti įvairius mokesčius smul
kiesiems miesto gyventojams (amatnin- 
kams, prekybininkams ir kit.).

8. Sumažinti ar visai panaikinti už
krautus įvairioms plataus vartojimo pre
kėms muitus, tarifus, akcyzus ir kitus 
mokesčius.

9. Aprūpinti inteligentiją darbu pagal 
profesiją. i

10. Panaikinti privatiškus ir valdžios 
monopolius ir sindikatus, kurie išnaudoja 
ir slegia Lietuvos darbo liaudį. Įvesti 
bankų ir stambesnės pramonės kontrolę. 
Skatint kooperatyvinę pramonę ir pre
kybą.

Kultūriniai Reikalavimai
1. Atskirt bažnyčią nuo valstybės ir 

nuo mokyklos. Tikėjimo ir sąžinės lais
vė. Civilinė metrikacija.

2. Visuotinis privalomas mokslas. Su
augusių švietimas. Laisvė kultūros bei 
švietimo rateliams. Mokymas mokyklo
se gimtąja kalba. Materialinė valdžios 
parama visiems neturtingiems mokslą 
eiti.

* :|: *

Ši platforma yra antifašistinės liau
dies kovos pagrindas. Prisidėjus prie 
liaudies fronto toms organizacijoms, ku
rios iki šiol prie jos dar nepriklauso ir, 
bendrai, besiplečiant antifašistiniam ju
dėjimui, ši platforma gali .būti atitinka
mai papildyta.

Mes kviečiam visas antifašistines or
ganizacijas ir visus darbo žmones orga
nizuotis ir stot kovon prieš fašizmą, už 
šių reikalavimų įgyvendinimą. Dalį jų 
mes, vieningai eidami, galim iškovoti da
bar, kitus gi reikalavimus mes įgyven
dinsime tik griežčiausioj kovoj nugalė
ję fašizmą ir įkūrę liaudies valdžią.

C/linijos Kovotojams
Japonijos imperialistų užpulta Chini- 

jos liaudis parodė, kad ji myli savo šalį, 
savo tėvynę, savo tautinę laisvę ir moka 
ją ginti. Pirmu kartu istorijoj taip drą
siai ir kovingai stojo prieš japonus Chi- 
nijos armija, orlaivininkai ir maži karo 
laiveliai. Virš savaitė laiko, kaip Shang- 
hajaus mieste jie didvyriškai kaujasi 
prieš japonus. Taip pat drąsiai ir ko
vingai chinai mušasi Šiaurės Chinijoj.

Baisūs, dideli Japonijos karo laivai 
negauna rodos su mažais Chinijos torpe
diniais laiveliais, kurie gina savo šalį. 
Išgarbinti Japonijos kareiviai turi trauk
tis prieš drąsius chinus kovotojus. Skait- 
lingesni japonų orlaivių pulkai negali nu
galėti menką Chinijos orlaivyną.

Japonijos imperialistai grūmoja sunai
kinti Chinijos jūrinį laivyną, turintį 110 | 
karo laivelių, bendrai sudarančių 70,000 
tonų įtalpą. Grūmoti gali, bet gyveni- 
man pravesti; jau bus kitas klausimas. 
Mažas chinų laivelis su 6 žmonėmis įgu
los išdulkino iš Whangpoo upes, Franci- 
■jos koncesijų,-, Japonijos didelį laivą 
“Izumo” sugadindamas jį.

Visi mylinti laisvę, tautinę žmonių ne- 
prigulmybę, gerbianti kitas tautas ir 
jų tradicijas pasmerkia ne Japonijos pri
slėgtą liaudį, bet Japonijos imperialistus 
ir sveikina chinus dabartinėj jų sunkioj 
kovoj. Mes manome, kad Chinijos liau
dis turės dar daug sunkių kovų, dar jos 
eilėse atsiras nemažai Japonijos agentų, 
liaudies išdavikų, bet ji mokės visas kliū
tis nugalėti ir atremti Japonijos impe
rialistus užpuolikus. Atmušimas Japo
nijos imperialistų Chinijoj ne vien su
mažins karo pavojų Tolimuose Rytuose, 
bet ir iššauks naują pasitikėjimą, nau
jas viltis liukui pasiliųosavimo Japonijos 
darbo žmonių, kurie galų gale sukils ir 
sunaikins niekšišką dabartinę Mikadp 
imperiją, o įsteigs ląisvą Japoniją, kuri 
daugiau nesudarys karo pavojaus nei 
Chinijai, nei kitoms šalims, kuri mokės 
gerbti save ir kitas tautas.

Pianų Gamyba
Šiais 1937 metais, Ame

rikos Suvienytose Valstijo
se, tikimasi pagaminti pia
nų 130,000, vertės $60,000,- 
000 (šešias dešimts mijionų 
dolerių). Tai bus pianų ga
myba 30 nuošimčių didesnė, 
negu Praeitais metais, šešis 
sykius daugiau, negu 1932 
metais, kas sudarys vieną 
trečdalį pianų gamybos, ku
ri buvo pasiekusi aukščiausį 
laipsnį, 1923 metais.

1923 m., naujų pianų 
skaičius siekė 350,000. Iš šio 
skaičiaus buvo du trečdaliai 
kaip ir rekordinių pianų 
(player pianos), kurie, sa
vo populiariškurnu, jau da- 
siekė čiukuro aukštį.

Vėliaus atėjo ant turgaus 
visoki fonografai, didžiausi 
pianų priešai. Kiek lukterė
jus — radio su pagerintais 
programais. Tokiai padėčiai 
susidarius —1929 m. pia
nų išpardavimas pasiekė 
130,000; 1932 m.—visiškas 
susmukimas — 22,000.

Susmukimo laikotarpyj— 
pianų išdirbystės ponai pra
dėjo j ieškoti priežasčių to
kio puolimo ir surado, kad 
1905 m. pianas ir 1932 bu
vo vienas ir tas pats. Reiš
kia, per 27 metus nebuvo 
bandyta kaip nors jį page
rinti. 1905 metais padarė 
gramėzdą ir iki 1932 m.— 
vežė žmonėms į stubas, kaip 
seną forduką. Tik susmu
kimo laiku pianui apdaužė 
ausis, kad nestovėtų kam
pe, kai apuokas: nuo 54 co
lių aukščio sužemino iki 34; 
visą jo išvaizdą sudalikat-

labai sumažėjo. 1923 metais 
buvo 200 piano kompanijų, 
šiandien gi pasiliko tik 35. 
Tai kur dingo dar 165 kom
panijos? Kur pasidėjo tų 
165-kių kompanijų darbi
ninkai ? Aišku—lauke,—be
darbių eilėse. Tai kada ir už 
kiek jie galės nupirkti kitų 
gyvenimui reikalingų ga
minių, kuriuos mes dirba
me?

Ir pakol šitas viskas ne
bus tinkamiau sutvarkytas, 
gaminiai dirbami ne reika
lui, bet pelnui, patol publi
ka ištikrųjų bus kalta, ir 
kęs trūkumus!

Europos Diplomatai Nesikišią 
I Japonu-CIiinu Karą

Paryžius. — Pranešama, 
kad Anglija, Franci j a ir ki
tos kapitalistinės šalys Eu
ropoj laikysis nuošaliai nuo 
karo tarp Japonijos ir Chi
nijos. Tų šalių diplomatai 
net Tautų Lygoj pro pirš
tus praleisiu Chinijos skun
dus prieš Japoniją.

Lietuvos Žinios
ŠIAULIAI

Rugiuose Rastas Lavonas

VII. 26 d. Užvenčio vi. Gura- 
vos ūkio darbininkai, pjauda
mi rugius, rado nežinomo vy
riškio lavoną. Lavonas apipu
vęs, todėl iš veido pažinti 

I žmogaus negalima, o doku- 
nino ir tono skambėjimą žy-' mentų prie jo nerasta. Nuga

roje žymu skylė, kuri, mano
ma, padaryta šūvio. Galimą 
spėti nelaimingąjį buvus apie 
40 metu amžiaus, v
Audra Sunaikino 50% Pasėlių

VII. 22 d. Radviliškio vi. 
Vismontų, Liaudiškių, Aukš
tėliau ir kituose gretimuęse 
kaimuose siautė didelė audra, 
sunaikinusi čia apie 50% pa
sėlių.

miai pagerino. Dabar sako, 
kad jau “good.”

Betyrinėjant jie surado 
dar vieną svarbų dalyką, 
tai tą, jog 90 nuošimčių vi
sų parduotų pianų — buvo 
vaikams (žinoma, tėvams 
užmokant) mokyklos am
žiaus, o trečias — užmiršta 
publiką mok inti pianu 
skambinti.

Durnas kai velnias, kyt- 
ras kai velnias, ir kiekvie
nam nepasisekime jis vis 
kaltas. Taip ir mūs toji pub
lika: pianų gamyba susmu
ko—publika kalta, nemoka 
pianais skambinti, bet už
miršta pasakyti, kad tais 
laikais (1932) iš tos publi
kos milionai turėjo savus 
pianus—dantimis skambino 
nuo šalčio, stovėdami eilėse 
ir laukdami šmočiuko duo
nos ir puoduko šiltos kavos. 
Parėdai krautuvių languose 
kabo — publika kalta; ji ne
išmokinta rėdytis ir neper
ka. Farmerio aruoduose 
kviečiai pūsta — publika 
kalta, — ją niekas neišmoki
no valgyti ir čia neperka. 
Kukės reiks jais pašerti, bet 
nei vienas neklausia, kiek 
toji publika uždirba ir ką ji 
gali nupirkti.

Užteks apie tai. Pianų in
dustrija Amerikoj jau šimt
mečio senumo. Bet ji dabar

senų

ŠTAI KUR POPIEŽIAUS 
SIMPATIJOS

Retos Vestuvės

Kretingos dvare nuo
laikų gyvena grafas A. Tiške
vičius, kuris liepos 27 d. šven
tė savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Auksinės 
vestuvės įvyko Kretingos dva
ro koplyčioje. Grafas yra apie 
74 m. ir grafienė 71 metų am
žiaus. Jaunesnieji grafo bro
liai jau yra išmirę. Į iškilmes 
atvyko dvi grafo seserys (ku
rių viena gyvena Palangoje, 
kita užsienyje) ir visi grafo 
vaikai. Vyresnis sūnus Stanisr 
lovas Tiškevičius atvyko iš 
Varšavos, nes ten yra Varša- 
vos miesto viceburmistru. An
tras sūnus Juozas Tiškevičius 
irgi atvyko iš Lenkijos, nes 
ten turi savo dvarą ir ten su 
šeima gyvena. Abu sūnūs at
vyko su savo žmonomis ir vai
kais. Be artimųjų dalyvavo 
ir kiti giminės. Šliūbą sutęikė 
Kretingos bažnyčios vienuo-

liai. Vestuvės buvo atlieka
mos iškilmingai. Vestuvių pro
ga gauta daug sveikinimų, jų 
tarpe net iš Romos šventojo 
Tėvo palaiminimas.

Oregon City, Ore
Rugp. 8 d. Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 106 kuo
pos įvyko šių metų antras pik
nikas pas drg. F. ir V. Ulskius 
ant ūkės. Pagal mūsų koloni
jos dydžio, publikos turėjom 
pusėtiną būrelį., Turėjom sve
čių net iš Washington’© valsti
jos, apie 200 mylių nuo Ore
gon City, kaip tai: iš Seattle, 
Tacoma ir Camas.

Drg. Ulskiai, davė piknikui 
vietą dykai, tik su tokia iš
lyga : Kiek nuo pikniko liks 
pelno, turi būt paaukauta dėl 
Ispanijos liaudies kovotojų 
prieš fašizmą.

Drg. Valaskas iš Portland, 
Ore., gražiai žinomas visos 
apielinkės lietuviams, paauka-' 
vo gražią, draugės Skujienės 
iš Tacoma, Wash., gražiai iš
siuvinėtą staltiesiukę su emb
lema—kūju ir pjautuvu—ant 
išlaimėjimo, kurią draugas Va
laskas išlaimėjo dalyvauda
mas Seattle-Tacoma įvykusia
me ALDLD 18 d. liepos bend
rame piknike.

Už staltiesiukę surinkta 7 
dol. 15c, o už sūrį — 3 dol., 
kurį paaukavo Portland© 
stambus kelių gasolino stočių 
biznierius, A. Raškauskas. Už 
tuos du daiktus tapo surinkta 
10 dol. 15c.

Prie to, dar drg. Valaskas 
iš savo kišeniaus pridėjo 10 
dol. Tai stambi auka dėl Is
panijos kovotojų su žiauriuoju

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

Tel.: Humboldt 2—7964

fašizmu. Draugai, ar ne būtų 
gražu, kad mes paimtume 
drg. Valasko pavyzdį nors su 
dešimtdaliu ?

Pikniko penias, kurio atliko 
14 dol. 5c, bus paaukautas 
darbininkiško judėjimo reika
lams alinančiame LDS kuopos 
susirinkime.

Turiu priminti, kad, čionai 
atostogaudamas, dalyvavo šia
me piknike Superior Court 
judge lietuvys Kazys Kriau- 
čiūnas-Kay iš Seattle, Wash, 
ir pasakė mums trumpą pra- 
kalbėlę, ragindamas visus, ne
skiriant pažvaigų, remti ben
drai, kaip galėdami Ispanijos 
liaudį, kuri kovoja su fašizmu 
už demokratiją. Drg. Benušis- 
Benson, svečias iš Tacoma, 
Wash., taip-pat pasakė pra- 
kalbėlę apie CIO, kaip svar
bu yra industrijos 
kams prigulėti 
jos.

Vardan LDS 
gon City, Ore., 

, gą' ačiū drg. 
j čiams už dalyvavimą ir parė
mimą mūsų pikniko, o labiau
siai drg. V. Kavaliauskui, ku
rio pastangomis tapo papra
šyti viršminėti kalbėtojai pa
sakyti po prakalbėlę, iš kurių 
nemažai pasimokinom dabar- 
tyj ir daug pagelbės ateityj.

Biro Šinkorius.

darbinin- 
prie CIO uni-

106 kp. Ore- 
tariam širdin- 
washingtonie-

Naziai Atakuoja Amerikos 
Katalikų Arkivyskupą

Berlin. — Nazių organas 
“Angriff” piktai užsipuldi- 
nėja Amerikos katalikų ar
kivyskupą D r o e s saertsą, 
San Antonio, Texas. Jis, 
mat, pamoksle “akėjo” Hit-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Šoną Skauda. Krūtys 
Pabrinksta

Drauge gydytojau, mano 
vyras ir aš — abu skaitom 
“Laisvę,” ir mums labai patin
ka jūsų patarimai žmonėms. 
Aš ir gi sumaniau paprašyti 
jūsų patarimo, o gal man rei
kėtų nueiti pas daktarą.

Aš esu 36 metų amžiaus 
moteris, sveriu 120 svi Man 
skauda dešiniam šone. Gal tai 
mano ovarai nesveiki. Kai aš 
guliu aukštielninka ir paskui 
pasiverčiu ant šono, tai man 
smarkiai suskauda, ir man re
gis, .kad koks guzas pasijudi
na, ir tada nueina skausmas 
palei koją, palei klubą. Gal 
ten yra koks įdegimas,.- kad 
taip visur paskauda. Skausmai 
pereina ir vėl užeina.

Ir man prieš kiekvienas mė
nesines pabrinksta krūtys (de
šinė labiau). Pasidaro kietes
nės ir skaudžios, jautrios. Val
gyt apetitą turiu, viduriai ge
rai valosi. Turiu 8 metų vaiką. 
Mano vyras labai atsargus, 
saugoj asi.

Aš tą nesmagumą turiu nuo 
pat gimimo vaiko. Kai kada 
lyg ir visai pereina. Bet man

pradėjo rūpėt, kad kas nebū
tų blogai.

Atsakymas

Taip, drauge, jums būtų ge
rai nueiti pas gydytoją. Taip 
sau, akių plotų, be apžiūrėji
mo, nedaug te ką suvaikysi. 
Gal jums ir yra koks naujikas 
bei guzas ant kiaušidės (ova- 
ro). O gal tik taip sau kiauši
dės yra neveiklios, aptingę, ir 
ryšy su jom pabrinksta ir pa
skauda krūtys. Mat, krūtys 
yra labai artimos giminės 
kiaušidėm. Pat savaime krū
tys galėtų būti ir sveikos, bet, 
kai ovaram (na ir da kito
kioms liaukoms) ko trūksta, 
tai atsiliepia ir į krūtis.

Paveiksle matomas Zigmas Levanevskis (centre) prieš jo išlėkimą per šiaurės 
polių. Kairėj Sov. Sąjungos premjeras, Molotovas. “Kur dabar Levanevskis?” pa
saulis klausia, o mokslininkai ir lakūnai sukaitę jo jieško.

Tat visų geriausia bus, jei 
jus gydytojas gerai išegzami- 
nuos ir priskirs atatinkamą 
gydymą. O panašiais atsitiki
mais daug gera galima pada
ryti SU dijatermija, trumpųjų 
bangų dijatermija (sort wave 
or ultra short wave diather
my). Nebent ten būtų koks 
naujikas (“tumeris”), dijater
mija visuomet duoda gerų pa
sėkų. Gydytojas su dijatermi- 
jos mašina giliai įšildo audi
nius, išjudina, išbombarduoja 
juos trumpųjų radio bangų 
virbėjimais. Ir nuo tokio pa
kartojamo šildymo atsigauna 
pažeisti audiniai, pasitaiso 
juose kraujo apytaka. Dija- 
termija yra grynai fizinis gy
dymas. Prie to daug kuo pri
sideda ir liaukų preparatai. 
Jei kiaušidės yra neveiklios 
(taip gali būt ir jūsų . nuoti- 
ky), tai gydytojas pakartoja
mai įleidžia su adata atatin
kamo kiaušidinių liaukų (©va
rinių) preparato. Tokie įČirš- 
kimai turi galingos veikmės, 
sutvirtina moteriai jos kiauši
des, o tada jau visai kita mu
zika. Sveikos, gaivios kiauši
dės — moteriai didžiausia jė
ga. Jos daugumoje nustato vi
są moters asmenybę,—-netik 
fizinę išvaizdą, bet ir protinį 
veikimą. Manau, kad jums dar 
gi ir skydinės liaukos reikėtų 
vartoti: Thyroid gland, 1 
grain, 1OO tablets, bet tai ge
riau galės nustatyt gydytojas 
ten pat ant vietos.
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Sii IE N AS
Iš "Mano Universitetai”

(

Maksimas Gorkis
Derenkovo krautuvė davė visai nežy

maus pelno, o žmonių ir “reikaliukų”, 
reikalingų materialinės paramos, vis 
daugėjo.

—Reikia ką nors išgalvoti,—susirūpi
nęs, čiupinėdamas barzdelę, kalbėjo An
driejus ir kaltai šypsojosi, sunkiai dū
savo.

Man rodėsi, kad šis žmogus laiko save 
nuteistu katorgai be termino teikti pa
galbą žmonėms ir, nors susitaikė su bau
sme, bet vis dėlto kartkartėmis ji jį sun
kina.

Ne kartą įvairiais žodžiais klausdavau 
jį:

—Kodėl jūs taip darote?
Jis, matyti, nesuprasdamas mano klau

simų, atsakydavo į klausimą—kodėl?— 
kalbėjo iš knygų ir neaiškiai apie sunkų 
žmonių gyvenimą, apie švietimo, mokslo 
būtinumą.

—O žmonės nori, ieško mokslo?
—Kaip gi. Žinoma! Juk tamsta—nori?
Taip, aš norėjau. Bet aš atsiminiau 

istorijos mokytojo žodžius:
“Žmonės ieško užsimiršimo, bet ne ži

nojimo.”
Tokioms aštrioms idėjoms pavojinga 

susitikti septyniolikos metų žmones, idė
jos atbunka nuo tų susitikimų, žmonės 
taip pat nelaimi.

Man ėmė rodytis, kad aš visada pas
tebėdavau tą patį: žmonėms patinka įdo
mūs pasakojimai tiktai todėl, kad valan
dai leidžia jiems užmiršti sunkų, bet 
įprastą gyvenimą. Juo daugiau pasako

Lietuvių Meno Sąjungos Finansinė Atskaita
Nuo Rugpjūčio 1-mos dienos, 1936 m., iki 

Rugpjūčio 1-mos dienos, 1937.
ĮPLAUKOS:

1936.
Rugpjūtis.

Aušros Choras, Binghamton, N. Y., auka------ 5.00
ALDLD 6 kp., Montello, Mass., duoklės už 1936 5.00 
Drg. Šimkienė, Minersville, už veikalą “Bosienė” 1.34 
ALDLD 11 kp., Worcester, Mass., duoklės už 1936 5.00 
ALDLD 165 kp., Linden, N. J., duoklės už 1936 5.00 
LDS 135 kp., Linden, N. J., duoklės už 1936 __ 5.00

Iš viso __________________________ $26.34
Rugsėjis. 1

ALDLD 52 kp., Detroit, Mich., duoklės už 1936 5.00 
Drg. Judžentavičienė, Girardville, Pa., už dainą .05 
Liaud. Teatro duoklės (Buenos Aires, Argentina) 5.00 
LDS 126 kp., Woodbury, Conn., už duokles, 1936 5.00 
LDS 8 kp., Newark, N. J., duoklės už 1936 ----- 5.00
LMS II Apskr., Connecticut, auka--------------- 15.00
LDS 123 kp., Paterson, N. J„ dtfoklės už 1936 5.00 
LDS 6 kp., Binghamton, N. Y., duoklės už 1936 5.0J) 
ALDLD 155 kp. (moterų), Worcester, Mass.,

duoklės už 1936 _______________________  fį.00

Išviso __________________ _________ 50.05
Spalis.

Lyros Choras, Gardner, Mass., balansas už dainas .25
Jaunimo Choras, Bridgewater, . Mass., įstojimo 

duoklės, (1936) ----------------------------- - 5.00
Drg. Pociūnas, Elizabeth, N. J., už dainas_____ 1.05

Iš visa _____________ _____________ $6.30
I

Lapkritis.

Jaunimo Choras, Montreal, Canada, duoklės
už 1936 ------------------ - ----------- ----------------- 5.00

LDS 92 kp., East St. Louis, Ill., už duokles 1936 5.00
Drg. Klemanskienė, Mexico, Me., už veikalus__  .70

Iš viso -------------------------------------- - $10.70

Gruodis.

Drg. S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., už vaikalus
ir dainas ______________________ ------ '--------  1.55

Iš viso ------------------------------------------  1.55

1937
Sausis.

Aido Choras, Brooklyn, N. Y., už “Kavos
Kantatą” '-------- ,----------------------------------- 15.00

ALDLD 28 kp., Waterbury, duoklės už 1936 5.00
Lyros Choras, Shenandoah, Pa., duoklės už 1937 5.00 
Surinkta per prelekciją “Drama” ---------------- -  2.44
Laisvės Choras, Hartford, Conn., duoklės už 1937 5.00 
® Ik i !: -----------

IŠ viso ----------------------------------------- 82.44
Vasaris.

Surinkta per drg. Kayrukščio paskaitą-------------3.12
Drg. Muleranka, už veikalą “Tamyla”-----------20.00

jime “išgalvota”, juo godžiau jo klauso. 
Įdomiausia toji knyga, kurioje daug gra
žaus “išmisto”. Trumpai kalbant, aš plau
kiojau tvaikiame rūke.

Derenkovas sugalvojo atidaryti py ra
ginę. Atsimenu, buvo visai tiksliai aps
kaičiuota, kad ši įmonė turinti duoti ne 
mažiau kaip trisdešimt penkis procentus 
kiekvieno rublio apyvartoje. Aš turėjau 
dirbti kepėjo “nuolatiniu” ir, kaip “savas 
žmogus,“ sekti, kad tas kepėjas nevogtų 
miltų, kiaušinių ir iškeptų prekių.

Ir aš persikėliau iš didelio purvino po
grindžio į mažą, švaresnį,—rūpintis jo 
švara buvo mano pareiga. Vietoj keturių 
dešimtų žmonių artelės prieš mane bu
vo vienas,—jo žili smilkiniai, aštri barz
delė, sausas, rūkytas veidas, tamsios, su
simąsčiusios akys ir keista burna: maža, 
tartum ešerio, lūpos paputusios, storos 
ir sudėtos taip, tartum jis mintimi bu
čiuojasi. Ir kažkas pajuokiamo šviečia iš 
akių gilumos.

Aišku, jis vogė — jau pirmąją darbo 
naktį jis į šalį atidėjo dešimtį kiaušinių, 
tris svarus miltų ir geroką gabalą svies
to.

—Kur visa tai eis?
—Vienai mergaičiukei,—draugiškai at

sakė jis ir, suraukęs viršunosį, pridėjo: 
—Ge-era mergiotė!

Pamėginau jį įtikinti, kad vagystė 
laikoma nusikaltimu. Bet—arba aš ne
turėjau iškalbos, arba aš pats ne užtek
tinai buvau įsitikinęs tuo, ką stengiaus 
įrodyti,—mano kalba pasisekimo neturė
jo-

Gulėdamas ant medinės skrynios teš-

lai ir pro langą žiūrėdamas į žvaigždes, 
kepėjas nustebęs ėmė murmėti:

—Jis mane—moko! Pirmą kartą ma
to ir—moko! O pats už mane tris kartus 
jaunesnis. Juokinga....

Apžiūrėjo žvaigždes ir paklausė:
—Tartum kažkur tave mačiau—pas ką 

tu dirbai? Pas Semenovą? Kur kėlė 
maištą? Taip. Na, vadinasi, aš tave sap
navau. ...

Po kelių dienų pastebėjau, kad šis 
žmogus gali miegoti kiek nori ir bet ko
kioj padėty, net stovėdamas, pasirėmęs 
kastuvu. Užmigdamas jis pakeldavo ant
akius, ir jo veidas keistai keisdavos, įgy
damas ironiškai nustebusią išraišką. O 
jo mėgstama tema buvo pasakojimai apie 
lobius ir sapnus. Jis įsitikinęs kalbėjo:
—Žemę aš matau kiaurai, ir ji visa, 

kaip pyragas, pilna lobių: pinigų katilai, 
dėžės, visur užkasti špyžo puodai. Ne 
kartą būdavo taip: sapnuoju pažįstamą 
vietą, sakysim, pirtį, po jos kampu už
kasta sidabro indų dėžė. Nubudau—ir 
einu nakčia kasti, pusantro aršino iška
siau—žiūriu—angliai ir šuns kaukolė. 
Ot, tai radau!... Staiga—trach!—lan
gas sudūžta, ir kažkokia boba nežmoniš
kai rėkia: policija, vagys! Žinoma, pabė
gau, nes kitaip būtų apkūlę. Juokinga.

Ir. dažnai girdžiu šį žodį: Juokinga, 
tačtou Ivanas Kozmičius Lutoninas ne
sijuokia, bet tiktai, šypsomai primerkęs 
akis, raukia viršunosį, išplėsdamas šnirp- 
les.

Jo sapnai paprasti, jie toki pat nuo
bodūs ir nei šioki nei toki, kaip tikrovė, 
ir aš nesuprantu, kodėl jis savo sapnus 
pasakodavo su malonumu, o apie tai, kas 
gyveno aplink jį, nemėgo pasakoti.

Visas miestas sujudęs: nusišovė at
važiavusi tuoj, po jungtuvių per prievar-

Drg. Kirstukas už dainas --------------------------- 1.00
Drg. J. Miliauskas už duokles----------------------  1.00

Iš viso __________________________ $25.12
Kovas.

Surinkta per drg. Bovino prelekciją------ - ----- 2.13
Lyros Choras, Cleveland, O., duoklės už

1936-1937 ir už dainas------------ --------------21.67
L.K.M. Choras, Chicago, Ill., duoklės už

1936 ir 1937 m.------------ --------------x-------- 10.00
L.M.S. I apskr., auka ------------------------- ------- 5.80
Drg. šalinaitė už dainas----- ------------ --------- .50
Surinkta per drg. Tauro prelekciją--------------- 3.65
Drg. I. Kubiliūnas už dainą i----- ------------------ .25
Laisvės Choras, Hartford, Conn., auka —----- 16.52
Sietyno Choras, Newark, N. J., už dainą-------- 2.50
Drg. J. Dubar, Athol, Mass., auka----------------  1.00
L.D.S. 139 kp., duoklės už 1936 --------------- - — 5.00
ALDLD 14 kp., Minersville, Pa., duoklės

už 1937 -------------------------- ------------------ 5.00
ALDLD 217 kp., St. Boniface, Man.,

Canada, auka -------------------------------------- 2.00

ALDLD I apskr., duokles už 1937 ------ ----------- 5.00
Drg. Mureika, už kopiją “Kaip Rašyti ir' Skaityti” .15 
Drg. Malickas, už knygas “Aido Balsai”___  .95
Liaudies Choras, Lawrence, Mass., duoklės už 1936 5.00 
Auka nuo dr. X.____ -______ _____________ 10.00

Iš viso ___ ________________ -____  $22.10

Įplaukų iš viso --------- - ---------------  $352.68
IŠLAIDOS

1936 
Rugpjūtis 

Išlaidų nebuvo.
Rugsėjis

Iš viso —_______________________ $76.02
Balandis

Drg. J. Budelis, Torrinton, Conn., už dainas — 1.19 
ALDLD 30 kp., Chester, Pa., auka J------------ _ 2.00
ALDLD 103 kp., Hudson, Mass., duoklės už 1937 5.00 
Drg. S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., už dainas .80 
Drg. J. Grybas, Norwood, Mass., už veikalą

ir dainas--------------------------------------------- 3.90
Drg. W. Kelly, Brockton, Mass., už dainą

“Tamyla” --------T---------------------------------- 2.70
Drg. M. Baltrušaitis už dainas----- - -------- ----- 1.50
ALDLD 7 kp., Springfield, Ill., duoklės už 1937 5.00 

ALDLD 162 kp., auka--------------------------------- 2.00
ALDLD 22 kp., auka----------------------------------- 1.00
ALDLD 205 kp., Westville, Ill., auka-------------- 4.00
Pirmyn Choras, Great Neck., L.I., N.Y., už dainas .75

Iš viso------ ——------------------- ------ $29.84
Gegužis

S. Baronas, Montello, Mass., už dainas----------- .90
Pirmyn Choras, Great Neck, L.I., N.Y., duokles

už 1936 —----- -—- ------------------------------- 5.00
Pirmyn Choras, Great Neck, L.I., N.Y., už dainas 1.00 
LKM. Choras, Chicago, Ill., už dainas —--------- 6.00
ALDLD 9 kp., Norwood, Mass., duoklės už 1937 5.00 
Laisvės Choras, Hartford, Conn., už dainas----- 3.00

Iš viso ------------ -------------------------  $20.90
Birželis

Drg. Kvederas, Montevideo, Uruguay, už veikalus 2.00 
A. Olekis, Philadelphia, Pa., už “Partizanus” — 2.00 
Surinkta per Petrausko Minėjimo Vakarą A—_ 41.02 
L.D. Aido Choras, Chicago, Ill., duoklės už 1937 5.00 
Drg. Janauskas, krasos ženklelis ____________ .05
Sietyno Choras, Newark, N. J., už dainą “Sfedek” 1.00 
Už “Red Song Book”, Canada------------ -------- .25

Iš viso---------------------------------------- $51.32
Liepos

Už kopiją “Aido Balsai” ————-------------- .25
Už “Kaip Rašyti Ir Skaityti”---------------------- .75
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Drg. Kayrukščiui išmokėtos kelionės lėšos į
Meno posėdi ______________________________ .50 

Už kopiją kantatos “Trial By Jury”_________ .60
Drg. Klimaitei už nukopijavimą dainų______ 1.00
Drg. Šalinaitei už pagaminimą orkestracijos

dėl “KAVOS KANTATOS” ir už
nukopijavimą dainų ------ ----------------------  25.00

Laisvei nuomą už Liepos, Rugpjūtį, Rugsėjį — 15.00 
Drg. Jasilionio eilių knygos pirkta už------------ 30.00
Du bilietai “KAVOS KANTATOS” vertėjui

J. J. Kaškaičiui ---------------------------------- 2.00

Iš viso___________________ -______ $74.10
Spalis

Už krasos ženklelius-- -------------------------------- .25

Iš viso ______ -__________________ _ .25
Lapkritis

Už krasos ženklelius______ -________________11.00

Iš viso____________________________ 11.00
Gruodis

Drg. Kayrukščiui išmokėtos kelionės lėšos į
dvejus posėdžius ______________________ 1.00

Drg. Petrauskui už nurašymą “Kastulio Dainos” 5.90
Drg. Petrąuskui už nurašymą “Tamylos” dainas 38.00

Iš viso —-_______________________ $44.90
1937

Sausis
Laisvei nuomą už Spalio, Lapkričio, Gruodžio m. 15.00 
Spaudos darbai (bill heads)------------ ------------ 8.16
Drg. Žilinskaitei už nukopijavimą dviejų dainelių .25 
Konvertai —___________ -__________ _________ 2.35
Muzikos Susivienijimui (Music League)-------- 5.47
LMS.. Prelekcijų garsinimai (Laisvei) ----------- 7.65
Drg. Kayrukščiui išmokėtos kelionės lėšos

į tris posėdžius_________________ -___— 1.50
Prelegentui už prelekciją “Drama on Broadway” 6.00 
Komp. Žilevičiui už dvi kompozicijas .-'“Rankpelnio

Kanklės” ir “Jaunosios Jėgos”--------- -— 25.00

Iš viso ____________________ -____  $71.38
Vasaris

Juodylas ir stenceliai__________    4.82
Skysčiai pataisymui stencelių (mimeografo)----- .50
Drg. Petrauskui už nurašymą “Rankpelnio

Kanklės” ir “Jaunosios Jėgos”--------------- 10.10
Drg. KayrukSčiui už paskaitą------------------------ 5.00
Spaudos darbai--------- ------------------------------- 5.33

< jįi zf!

BEŠVINTANTIS RYTAS

MOTINA

Išleido dienraštis “Vilnis.”

(Pabaiga Rytoj)

Drg. Klimaitei už darbą 5.00

$30.75

MAČIOKĖKŠTO

Iš viso $36.19

Bc-ilandis

$44.20

.50

.50

16.00

$65.35

Per metus išleista

Rugpi 1 d., 1937 Ižde lieka

Viso

$581.44
$414.33

5.00
2.00
1.89

10.00
12.00
15.00

4.85

10.00 
5.00

25.00 
.46

$35.71 
$414.33 
$228.76

352.68

Už krasos ženklelius ________ -_____________
Drg. Klimaitei už darbą____________________
Drg. Petrauskui už nukopijavimą “žengiam Mes 
Laisvei už vokus ___________-_____________
Drg. Taurui už paskaitą — “Puškinas”__ ____

1.00
1.35

.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 
gražiausių eilių rinkinys.

288 puslapių, kaina 50c

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

Išleido dienraštis “Laisvė.” 
Tik šiom dienom išėjo iš spaudos.

Pas J. 
■i^L

318 puslapių, kaina $1.00 
LAIDA ALDLD.

Iš viso _________
Išlaidų iš viso__

Rugp. 1 d., 1936 Ižde buvo 
Per metus Įplaukų '------ -

, Iš viso 
Gegužis 
Atvirutės_ _

______ $167.11
B. šalinaitė, 

LMS CK Sekr.

22.25 
3.00 
1.35 
4.59 
5.00

Įsigykite šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.

Iš viso
Kovas

Kas Dabar Užsisakys 
. ’’LAISVĘ” METAMS 

Gaus vieną iš augščiau 
suminėtų knygų 

v dovanų
“Laisvės” kaina dabar, laike va
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybes
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrutus, kur 

nukenčia ir lietuviai.

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Paraše Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

tą išvaryta už vyro turtingo arbatos1 
pirklio duktė. Paskui jos grabą ėjo mi
nia jaunuomenės, keli tūkstančiai žmo
nių, prie kapo studentai sakė prakalbas, 
policija juos vaikė. Mažame magazine 
greta kepyklos visi šūkauja apie šią 
dramą, pas mus, į pogrinį, atlekia suju
dę balsai, šiurkštūs žodžiai:

—Mažai ją už kasų lupo, šitą mergą— 
kalba Lutoninas ir toliau man praneša:

—Tartum gaudau prūde karosus, štai-/ 
ga policininkas: stok, kaip drįsti? Bėgti 
nėra kur, nėriau į vandenį ir — pabu
dau. ...

Bet, nors tikrovė tekėjo kažkur anapus 
jo dėmesio ribų, jis veikiai pajuto, kad 
pyraginėj yra kažkas nepaprasto: ma
gazine prekiauja mergaitės, negabios 
šiam reikalui, skaitančios knygutes, — 
savininko sesuo ir jos draugė—didelė, 
raudonveidė, maloniomis akimis. Ateina 
studentas, ilgai sėdi kambaryje ir šū
kauja arba apie kažką šnibždasi. Savi
ninkas būna retai, o aš—“nuolatinis”— 
esu tartum py raginės tvarkytojas.

—Ar tu savininko giminaitis?—klau
sia Lutoninas.—O gal jis tave į žentus 
taiko? Ne? Juokinga. O ko čia studen
tai valkiojasi? Dėl panelių.... Taip. Ga
limas daiktas.... Nors panelės ne taip 
jau gardžiai gražios.... Studentėliai, 
tikriausiai, daugiau valgo bandeles, ne
gu dėl panelių stengiasi....

Beveik kasdien apie penktą šeštą va
landą iš ryto gatvėje, prie kepyklos lan
go, ateina trumpakojė mergaitė; sudėta 
iš įvairaus dydžio pusrutulių, ji panaši 
į maišą arbūzų. Nuogas kojas nuleidusi 
į duobę prieš langą, ji žiovaudama šau
kia:

Drg. Pakalniškiui už darbą_________________
Laisvei nuomą už salę dėl prelekcijų------------
Laisvei nuoma už sausio, vasario ir kovo mėn.
Spaudos darbai (Laisvei) —-_______________
Drg. Kayrukščiui išmokėtos kelionės lėšos

į du posėdžius _______________ -_______
Drg. Petrauskui už nukopijavimą dainos “Sėdėk1

Iš viso —-__________________________
Birželis *

Drg. Pakalniškiui už balandį ir gegužės-- -------
Matusevičiui už skelbimą “Petrausko Paminėjimo

Vakaro” _______________________ -_ ___
Kručui už Petrausko fotografiją----- - -----------
Laisvei už programas______________________
Drg. Šalinaitei už priruošimą programos dėl

Petrausko Pamiiiėjimo _________________
Už svetainę “Petrausko” vakarui_______ ____
Laisvei už spausdinimą “Kaip Rašyti ir Skaityti” 
Už juodą kaspiną “Petrausko” vakarui_______

Iš viso __________-_______________
Liepos

Laisvei nuoma už balandžio, gegužės ir birž. m. 
Už krasos ženklelius _________________________ 
I)rg. Mizarai už Miko Petrausko referatą____
Deskos ir ofiso raktai----- ---------------------r-----
Telefono šaukimas į Newarką (Kaškaitį)--------
Drg. šalinaitei alga už liepos mėnesį------------
Drg. Pakalniškiui kelionės lėšos į Newarką----

15.00 
3.00 
5.00
1.26

.20 
10.00

1.25

P. S.
Pas J. Nalivaiką (dar nuo Detroito suvažiavimo)

Meno Sąjungos pinigų yra $33.00
Grybą, iš Hudson, Mass. 30.00

Dailioji Literatūra

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).
Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00 
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

Parašė Maksimas Gorkis
Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

JANONIO RAŠTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendroves
“Šviesos” Kaune

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, karna 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Reikalaudami knygų arba norėda
mi □fx*?ašyt\ “Laisvę” kreipkitės 

^20 antrašu:

427 LORIMER ST 
Brooklyn. N. Y.
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Apie Kapitalistinį Apsupimą ir 
Trockistinius Rezervus

(Tąsa)

Sako toliau, kad paskuti
niais mėnesiais fašistinis ju
dėjimas visose kapitalisti
nėse šalyse mažėja, kad Is
panijos liaudies laimėjimas 
suduos sunkų smūgį fašiz
mo prestyžui, padės augti 
galingesniam a n t i f a šisti- 
niam judėjimui. Tai teisy
bė. Tačiau iš čia neteisinga 
būtų daryt išvadą, kad ka
ro pavojus nuo to mažėja. 
Karas išnaudotojų klasėms 
yra priemonė sustiprinti žvilgsniu, palyginus jų pa- 
reakcija ir duoti nauja aks-1 grindinius politinius nusis- 
tiną fašistinio judėjimo tatymus SSRS atžvilgiu, ka
vystymuisi.

II.
Visai šių dienų tarptau

tinei padėčiai charakterin
ga sustiprintas ruošimąsis 
naujam karui. Apie tai kal
ba ir kapitalistinių šalių ! 
ginklavimosi augimas ir vi
si} pirma fašistinių valsty
bių apsiginklavimo augi
mas. Apie tai sako techniš
kasis kapitalistinių armijų 
perginklavimas, civili nių j 
gyventojų m i 1 i t arizacija, 
vykdoma fašistinėse valsty-

li. Manuilskis.
jbėse, ūkiškosios autarkijos 
politika, apie tai sako fašis
tinių žvalgybų padidėjęs 
šnipavimo darbas. Apie tai 
sako taip pat ir paskutiniu 
laiku ‘susektas šnipinėjimo- 
di versi jų, žalojimo veiki
mas, kurį vartojo trockis- 
tai. Politinis trockistų ir fa
šistų bendra darbiavimas 
vyko jau eilę metų. Šitas 
blokas buvo neviešas, ši
tai galima buvo sučiupti pa
sižiūrėjus atydžiu politiniu

šalį. Teismas parodė, kad 
trockizmas liko fašizmo šni
pinėj imo-diversi jų age niū
ra.

Istorija žino nemaža gal
vą svaiginančios renegatys- 
tės ir šlykščios pardavystės 
pavyzdžių. Mussolini, anks
čiau negu likti fašistų va
du, stovėjo kairiajam Itali
jos socialistų partijos spar
ne. Pilsudskis buvo Lenki
jos soc. partijos (PPS) 
lyderis, Franci jos fašistas 
Ęrve buvo “aršus” antimi- 
litaristas ir II Internaciona
lo Štutgarto kongrese 1907 
metais reikalavo, kad į ka
ro paskelbimą darbininkų 
partijos atsakytų revoliuci
jos paskelbimu. Ir visgi 
trockistinė pardavystė išsi
skiria iš šitos pardavysčių 
serijos savo baisumu.

litinio trockizmo ir fašizmo 1 Tiktai monopolistinio ka- 
bendradarbiavimo s 1 e piasi pitalizmo puvimo gadynėj, 
kaikas daugiau, būtent— kraštutinio buržuazijos su- 
tiesus, tiesioginis Trockio žvėrėjimo prieš darbininkų 
susikalbėjimas su fašisti-į judėjimą, prieš besistatan- 
niais vadovais, kad trockis-lčio socializmo šalį pasiutu- 
tinės kontr-revoliucinės or-j šio fašistinė_s reakcijos siau- 
ganizacijos kadrai ves ar-|timo gadynėj galėjo subręs- 
domąjį darbą prieš Sovietų, ti tokios rūšies pardavystė.

ro ir taikos, darbininkų ju
dėjimo vienybės, bendro 
proletarinio anti fašistinio 
fronto ir liaudies fronto 
judėjimo klausimus. Pasku
tinis Piatakovo ir kt. teis
mas parodė, kad už šito po- 

Jau žinomas trockistinis 
“Klemanso tezis” parodė, į 
kokią pusę vystosi trockiz
mas. Kapitalizmo atstatymo 
programa giminiavo troc- 
kizmą su fašizmu. Ir kadan
gi trockizmas negalėjo ti
kėtis paramos šalies viduje, 
jis.jieškojo atramos iš lauk. 
Iš čia Trockio ir trockistų 
sąjunga su Japonijos karo 
sluogsniais ir Vokietijos fa
šizmu. Tačiau sąjunga su 
fašistinėmis valstybėmis ga
lėjo būt nupirkta teritoria- 
lėmis nuolaidomis. Iš čia 
Trockio direktyva savo 
agentams apie Sovietų ša
lies padalinimą. Trockis ir 
jo bendrininkai matė, kad 
jiems nepajudinti Sovietų 
'valdžios, kurią besąlyginiai 
remia SSRS liaudies masės.

Iš čia nusistatymas iš
šaukti karą. Iš čia ir kursas 
į Sovietų šalies pralaimėji
mą ir į fašistinių valstybių 
laimėjimą. Iš čia teroras, 
žalojimas, šnipinėjimas ir 
diversija “s a j u n g minko” 
nurodymais, kuris reikalau
ja ne pažadų ir žodžių, o 
purvinų ir šlykščių darbų. 
Apimtas žvėriško pykčio 
socializmui, trockizmas nu
dardėjo į kontr-revoliucinio 
banditizmo pamazgų duo
bę.

Rusų b a 11 a g v ardiečiai 
emigracijoj jau anksčiau 
atsistojo ant tokio kelio: 
jie duoda dabar kadrus vi

so kapitalistinio pasaulio' 
žvalgyboms. Nėra tokio 
purvino darbo, kurio nepa- 
siimtų žmogaus išvaizdos 
netekę parsidavusieji balta- 
gvardietiški niekšai. Jie 
tarnauja Japonijos šnipais 
Shanghajuje, jie kankina 
komunistus Rumunijos si- 
gurancoj, jie fabrikuoja 
falšyvus “Kominterno” do
kumentus Vokietijoj, jie 
šnipinėja darbininkus An
glijoj, jie organizuoja tero
ristinius pasikėsinimus iki 
respublikos prezidento nu
žudymo Francijoj, jie vagia 
slaptus dokumentus, turin
čius apsaugos reikšmės, 
Amerikoj. Jie visur, kur 
kvepia žmogaus kraujumi.

Trockizmo Rezervai
Trockizmas nuėjo tuo pa

čiu pramintu taku. Ant 
trockistų rankų mūsų par
tijos numylėtinio, žymaus 
darbininkų klasės tribūno 
S. M. Kirovo kraujas, rau
donarmiečių kraujas, ku
riuos trockistai pražudė už
sienio žvalgybų nurodymu, 
darbininkų kraujas, kurie 
liko žalojimo sprogimų au
ka. Trockistų tarnybos są
raše — perdavimas fašisti
nėms žvalgyboms ’slaptų ži
nių apie* cheminę pramonę, 
apie pervežimo galimumus 
Sibiro geležinkelio magis
tralėj. Trockizmas įvedė į 
sistemą dviveidystę, apga

vystę, veidmainiavimą ir i 
fariziejiškumą. Ir visai su-| 
prantama, kad rezervus ši-1 
tam pardavikiškam darbui 
jis galėjo rasti tik tarp j 
kontr-revoliucinių likviduo
tų eksploatatoriškų klasių 
atmatų. I

Bet kokie trockizmo re
zervai kapitalistinėse šaly
se?

(Tąsa bus)

Wilkes-Barre, Pa.
Rugp. 15-tą dieną buvo su

rengta piknikas į Valley View 
Park paramai Ispanijos kovo
tojų už demokratines teises.

žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, dauguma buvo ispanai ir 
italai, matėsi kiek 'ir rusų, bet 
lietuvių tai buvo galima ant 
vienos rankos pirštų suskaityt. 
Mūs lietuviai negana įvertina 
šį taip svarbų darbą. Jiems 
buvo svarbiau važiuot į Rocky 
Glen arba į Lake Side.

Buvo du kalbėtojai, kurie 
kalbėjo itališkai ir ispaniškai, 
taipgi kalbėjo ir angliškai, bet 
trumpai. Kalbėtojai turi būt 
gerai išdėstė dabartinę padėtį 
Ispanijoj, kad prakalbos klau
sytojai tankiai šaukė “viva.”

šiame piknike ir aukų buvo 
nemažai surinkta. Taipogi 
prie valgių ir gėrimų buvo ge
rų įplaukų, iš ko Ispanijos ko
votojams prieš fašizmą bus 
gera finansinė parama.

Ten Buvęs.

Darbininkų ir Delegatų

EKSKURSIJA
Ant 20-tųjų Sukaktuvių

Rusijos Revoliucijos
Plaukimas bus Puošniausiu

LAIVU QUEEN MARY

Ekskursija Yra Vedama

WORLD TOURISTS, INC.
Manadžerio J. N. Golos

Ekskursija Išplauks

Spalio (Oct.) 20-tą d.
•

Apsilankykite: Londone, Lenin
grade, Maskvoje, Kharkove, Dnie- 
proge, Yaltoje, Sevastopolyj, Ode
soje, Kieve, Lenkijoje, ir Paryžiuje /

Dėl Laivakorčių Informacijų 
Klauskitės pas

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue, New York City
Telefonas Algonquin 4-6656-7-8

Cunard White Star Line

Berlip, rugp. 19.— Vokie
čiams, turintiems tik ket
virtadalį/‘žydiško kraujo,” 
naziai leisią pakeist savo 
.pavardžių galūnes iš žydiš
kų į vokiškas.

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

■M
M

Išanksto 
Perkant 
Bilietas

.00 Prie Laivo 
Perkant 
Bilietas

į Trys valandos nuplaukiami ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos į 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’iu je ir pasilinksminimui gražiame parke. į

Ekskursija bus Sekmadienį, 22 August
KELRODIS

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

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

* ia i KELRODIS

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

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

Iš Central Brooklyno nuva
žiuokite 1B.M.T. Line iki Canal 
St., čia persimainykite ant Ja
maica Line traukinio su užrašu 
Broad St. ir išlipkite ant Broad 
St. Iš Flatbush galima važiuoti 
Lexington Line traukiniais ir iš
lipkite ant Wall St.

į

Iš New Yorko laivas išplauks 9-tą valandą ryto. Nuo Rye Beach išplauks 5-tą valandą po pietą

Ant laivo nehus jokios svetimos publikos, nes rengėjai yra pasisamdė visą laivą, su visom koncesijom, tad vien lietuviai tvarkys, viską.
«, * * «*• *
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Binghamton, N. Y.
C. I. O. Veikia

Nors lėtai, bet darbas visgi 
eina pirmyn. C.I.O. yra apė
mus kelias dirbtuves, kaip tai: 
Truitt Bros., jeigu neklystu, 
tai jau turi C.I.O. charterį. 
Darbininkai, nors lėtai, bet ra
šosi į C.I.O. ir liuiko susirinki
mus.

- Dunn & McCarthy Inc. dirb
tuvės darbininkai irgi yra su
sirašę į C.I.O. ir mano greitu 
laiku gauti charterį. Darbi
ninkų tarpe ūpas neblogas. 
Tas yra labai gerai. Kur ūpas 
yra, tai ten ir veikimas eina 
sklandžiai.

Cary Co. ir kitų siuvimo 
dirbtuvių darbininkai rašosi į 
C.I.O. ir greitu laiku mano 
turėti tam tikrą skaičių narių, 
kad galėjus gauti C.I.O. char
terį.

Yra manoma, kad į trumpą 
laika bus šaukiami dideli 
dirbtuvių susirinkimai ir pra
vesta plati agitacija už C.I.O.

Kalbantis su darbininkais, 
ypatingai su ateiviais, tai la
bai mažas nuošimtis, kurie ne
sutiktų su C.I.O., o visi kiti 
pilnai pritaria. Ir nėra abejo
nės, kad, reikalui esant, tie 
žmonės nemainys savo nusis
tatymo link C.I.O. ir neišeis 
prieš ją, bet pataps jos na
riais.

Tik bėda su mūs lietuviais, ' 
kad mes veik visai nesiintere-

šioje pramogoje ir pasiklau
syti aidbalsių dainų.

K. P. Liet. Frakcija.

Wilkes Barre, Pa.
Žinios iš Streiko Eigos

Rugp. 14-tą dieną streikuo
janti šilko darbininkai turėjo 
didelį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo apie 2,500 žmonių, 
daugumoje merginų. Didžiulė 
Harmony Svetainė ant South 
Main St. buvo apypilnė.

Buvo gerų kalbėtojų, kurie 
susirinkusiems aiškiausiai iš
dėstė streiko padėtį ir reikalą 
būt organizuotiems, norint 
bent kiek pagerint savo būvį.

Kalbėtojai nurodė, kokius 
pelnus išnaudotojai daro iš ne
organizuotų darbininkų, kurie 
dirba veik pusdykiai dėl iš
naudotojų. Taipogi kalbėtojai 
nurodė, kad nereikia klausyt 
kompanijų leidžiamų paska
lų, kad josios perkels savo iš- 
dirbystes į kitas vietas ir vie
tos darbininkai pasiliks visai 
bedarbiais.

Vietos išnaudotojų spauda 
kasdien pilna visokių melų 
prieš streikuojančius darbinin
kus. Vienas kalbėtojas nurodė, 
ką reikia daryt su tokia spau
da: Jeigu tie laikraščiai vien 
tik melus rašo prieš streikuo
jančius darbininkus, tai darbi
ninkai turėtų tinkamai atsilie
pti boikotavimu tokių laikraš
čių.

ta darbininkams teisę or
ganizuotis į uniją, streikuo
ti ir pikietuoti. Valdžia 
tam reikalavo $1,800,000, o 
senatas buvo nubalsavęs tik 
$867,500 tam tikslui. Bet 
kongreso atstovų rūmas 
rugpj. 17 d. nutarė paskirt, 
kiek Roosevelto valdžia rei
kalauja tam įstatymui vyk-

mas ant grindų, tęsis šokiai per vi
są laiką, bus įvairių žaislų, įvairių 
gėrimų ir užkandžių. Laivas išeis 
kaip 8:30 p. m. lygiai nuo Chestnut 
St. Pier, o sug'rįš kaip 11:30. Visas 
pelnas nuo šio išvažiavimo eis Ispa-

Lisbon, Portugalija, rugp. 
19. — Portugalijos valdžia, 
Ispanijos fašistų talkininkė, 
nutraukė diplomatinius ry- 

jšius su demokratine Čecho- 
I Slovakija.

Shenandoah, Pa.
Nors pastaruoju laiku ap

leido Lyros Chorą keletas ge
rų dainininkių, išvažiuodamos 
kitur apsigyventi, bet lyriečiai 
tą spragą mano tuoj aus išly
ginti. Kiti sako, kad turėti 
pastovų chorą, tai reikia že- 
nytis. Nežinau, gal ir sveika 
tokia mintis. Tiesa, pereitam 
mėnesyje mūsų geras lyrietis 
ir choro darbuotojas drg. S. 
Ramanauskas civiliai apsivedė 
su O. Zdaniute iš Wilkes-Bar
re. Taigi, taip sakant, mes še*- 
nadoriečiai jau “kidnepinom” 
abidvi Zdaniutes. Linkėtina 
laimingo šeimyninio gyveni
mo.

nijos vaikučių ir medicinų pagelbai. 
Kaip matot yra svarbiam reikalui 
paremti iš vienos pusės, iš kitos ga
lima praleisti smagiai laiką. Čia 
bus daug lietuvių. Nesivėluokit at
vykti ant laiko. Jei katrie ir neturė
site tikieto nusipirkę, tai galėsite jj 
įsigyti pas laivą. Tikietai yra po 
60c į abi puses. Nepraleiskite šios 
progos; nei kiek nepavargsit tokioj 
smagioj kelionėj. — A. J. S.

COURTNEY, PA.
Keturių Draugysčių bendras pik

nikas įvyks 20 d. rugpjūčio, Piny 
Fork, Liberty, Pa. Visus kviečiame 
atsilankyti. Bus skanių valgių ir gė
rimų. — Kviečia Kom.

BALTIMORE, MD.
Dailės Kliubo susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 23 d. rugpjūčio, 8 vai. 
vak. Prašome susirinkti visus buvu
sius narius ir valdybą, nes čia bus 
atlikta kliubo užbaigimo reikalai. 
Susirinkimas bus 20 N. Calhoun St. 
— Sekr. S. Raymond. (196-197)

DETROIT, MICH.
Rugpjūčio, 21 d. įvyks ALDLD 52 

kp. susirinkimas kaip 7-tą vai. vaka
ro, Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių dalykų aptart. — 
J. Gugas, Sekr. (196-197)

kyklos (kuri bus įsteigta ateinantį 
rudenį) ir sykiu naudai darbininkiš
ko judėjimo. Bus duodama labai 
brangios dovanos. Šokiams grieš 
Kaštono lietuvių jaunuolių orkestrą. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Prasidės anksti po pietį} ir trauksis 
iki vėlai vakaro. — Kengėjai.

DETROIT, MICH.
Detroit’© Lietuvių Darbininkų Or

ganizacijų Sąryšis šaukia svarbų su-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

sirinkimą, kviečia visų organizacijų 
valdybas ir Pramogų Komisijas da
lyvauti, nežiūrint ar organizacijos 
priklauso prie Sąryšio ar ne. Susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 22-rą d.

rugpjūčio, Draugijų Svet., 4097 Por
ter St., 10:30 vai. ryto. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes turime svarbių 
dalyku aptarti. — N. Beliunas, Sąry
šio Sekr. (195-197)

suojame C.I.O. reikalais. Ne
gana, kad dirbtuvėse nesikal
bame su darbininkais apie C. 
I.O., bet ir savo tarpe bijome 
prasitarti apie ją. Pav., vie
name A.L.D.L.D. kuopos susi
rinkime buvo pasiūlyta, kad 
reikia padiskusuoti apie C.I.O., 
tai iš susirinkusių draugų-gių 
nė vienas nepratarė žodelio. 
Rodosi, kad C.I.-O.. atstovauja 
ne darbininkų reikalus ir mum 
nesvarbu apie ją rūpintis. Aš 
manau, kad mes tylėjimu ne 
tik kad nepagelbstime C.I.O. 
organizavimo darbe, bet mes 
kenkiame jam. Tylėjimu nie
kas nebuvo sutverta, niekas 
nebuvo*subudavota ir niekas

Šiame susirinkime streikuo
janti darbininkai pasižadėjo 
dar daugiau suglaust savo jė
gas, dar daugiau sudrūtint pi- 
kieto eiles ir kovot iki perga
lės. Reikia priminti, kad kele
tas kompanijų jau pasirašė 
sutartis su CIO unija.

Rugp. -14-tą dieną buvo 
specialė .rinkliava, “Tag Day,” 
pasiuntimui delegatu Wash- 
ingtonan, į National Job 
March, bet džiuginančių pase
kmių nedavė. Pas darbinin
kus, kurie tokius reikalus at
jaučia, pinigų nesiranda, o tie, 
kurie jųjų turi, tie mūsų rei
kalams neaukauja.

Nors ir palengva pinigai

Pas mus šiuo tarpu yra di
delė bedarbė. Dirbama po 
vieną dieną į savaitę. Bet ne
paisant to, Lyros Choras ir K. 
P. kuopa bendrai rengia pik
niką Ispanijos- kovotojų nau
dai. Piknikas įvyks rugp. 29 d. 
Laudeman giraitėj, šis pikni
kas bus jau paskutinis šiame 
sezone ir manoma, kad su
plauks gražaus svietelio, idant 
paremti Ispanijos liaudį, kuri 
jau taip senai grumiasi su 
kruvinuoju fašizmu.

Buvau ligoninėj atlankyti 
drg. V. Rugienių, kurį, bedir
bant anglių kasykloj, krintan
ti anglis sunkiai sužeidė — su-

nebuvo nutarta. Tylėjimas, 
pasilieka tylėjimu, o darbas 
turi eiti savo keliu, tad ir mes 
lietuviai nepasilikime nuošaly
je to taip svarbaus darbo, bet 
prisidėkime prie jo.

Senas Darbininkas.

Dėl Aiškumo
Tūli vietos draugai yra la

bai susirūpinę, ką Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcija pa
darė su likusiu pelnu nuo pa
rengimo, įvykusio birželio 12- 
tą dieną, kuriame draugai ro- 
chesteriečiai pildė programą?

Visų pirma, dar sykį taria
me draugams rochesteriečiam 
širdingą ačiū už ^jų atvažiavi
mą ir išpildymą programos ir 
nereikalavimą jokio atlygini
mo už kelionę.

Minėtame parengime įplau
kų buvo $272.34. Išlaidų bu
vo $146.47. Pelno liko $125.87. 
Tada Frakcija atmokėjo už 
partijos literatūrą $43.00. Par
tijos reikalams skyrė $28.00 ir

šiam reikalui plaukia, vienok 
iš šio apskričio bus pasiųsta 
skaitlinga delegacija į Wash- 
ingtoną. Visur Buvęs.

Kūdikių Paralyžius Gręsia 
Garsiom Dionne ‘Penkiukėm’

Callander, Ont.—Canada. 
Pietinėj dalyj Ontario pro
vincijos skleidžiasi kūdikių 
paralyžiaus liga. Jąja pas
kutiniu laiku 64 vaikai ap
sirgo ir 11 mirė. Bijomasi, 
kad kūdikių paralyžius ne
prikibtų ir garsiom “penk
iukėm,” vienu pradėjimu 
gimusiom Dionne’ų mergai
tėm . Jų daktaras A. R. Da
foe uždraudžia pašaliniams 
žmonėms įeiti į jų auklėtu- 
vės kambarius, nors pro 
groteles ir leidžia žingei- 
duoliams iš toliau jąsias 
matyt.

laužyta keli šonkauliai.
Drg. V. Rugienius sveikas 

būdamas ėjo pareigas ALDLD 
17 kuopos sekrtoriaus, taipgi 
buvo nariu APLA 4-tos kuo
pos ir LDS 34 kuopos.

Patartina draugams atlan
kyti. Kurie norėtų parašyti 
užuojautos laiškus, adresuoki! 
sekančiai: V. Rugienius, Ash
land State Hospital, Ashland, 
Pa. Dėdė Kalnietis.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1078 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

Agitacijos Fondui $10.00, o li
kusius $45.87 panaudos vedi
mui komunistinės propagan
dos lietuvių tarpe. Manome,

Japonų ir Chinų Karinės 
Jėgos Shanghajaus Kovoj

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99 — 5th Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill)

99 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas

Sekmadienį, 22 d. rugpjūčio, Hack
ett Parke yra rengiamas labai pui
kus piknikas naudai Darbininkų Mo-

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, 'ir-vargina - jumis; Patino- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dopė)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo* vardu ir antrašu 
I arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
laboratory, 44 East 63rd St., New 

York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
U.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ai’ kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau
šinių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
junis išaiškintas. Kraujo Tyrk : 
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

kad šis paaiškinimas pilnai pa
tenkins tų draugų žingeidumą, 
kurie norėjote žinoti apie mi
nėto parengimo likusį pelną.

BrookĮyno Aidbalsiai Bus 
'Bilfghamtdne

Ta pa|i Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija rengia dide
lę iškilmę—koncertą, šokius 
ir vakarienę. Visą koncerto 
programą pildys BrookĮyno 
aidbalsiai. Aid b ai si ai yra 
pagarsėję gana plačiai ne to
dėl, kad jie iš BrookĮyno, bet 
todėl, kad jie yra išsilavinę 
dainininkai ir savo sutartingo
mis dainų moliodijomis žavė- 
te-žavėja susirinkusius klauso- 
vus. Tad ir mes binghamto- 
niečiai turėsime progą išgirsti 
aidbalsius dainuojant ir pasi
gėrėti jųjų gabumais dailės 
srityje.

Shanghai, Chinija. — Ja
ponai iki šiol turėjo 10,000 
savo jūrininkų Shanghajuj 
ir apie 30 įvairių karo lai
vų Whangpoo upėj, plau
kiančio! per miestą. Tuos 
jūrininkus chinai faktinai 
jau “prispyrė prie sienos.” 
Bet rugpj. 19 d. žiniomis, 
talkon atakuojamiem japo
nam tapb atsiųsta dvi ar
mijos divizijos. Taigi jie 
Shanghajuj turi jau apie 
35,000 savo karių. Bet chi
nų kariuomenė čįia ir yra 
bent antra tiek skaitlinges- 
nė.

ROOSEVEL1’ GAUSI ĄS 
LešŲ VYKDYT DARBO 

SANTIKIŲ ĮSTATĄ

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2502 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Ltrw al 
200 Meserole St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO AGUGLIARO
200 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

______________ _________ J
NOTICE is hereby given that License No 
GB 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
234 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA GEFFKEN
234 Irving ^Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law ■ at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE KELLER 
(Standard Dairy)

319 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1J4 Conklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER
114 Conklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Šis didžiulis parengimas 
įvyks šeštadienį, spalio 16-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje. 
Šios pramogos visas pelnas 
yra skiriamas dienraščiui “Lai
svei”. Tad visų vietos lietuvių 

, prašome nieko nerengti minė- 
: . tą dieną, o visiem dalyvauti

Washington. — Republi- 
konai. ir reakciniai demo
kratai senate ir kongreso 
atstovų rūme stengiasi kaip 
galint mažiau lėšų skirt 
vykdymui Darbo Santikių 
Įstatymo. Mat, jis pripažįs-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
.PHILADELPHIA, PA.

Didelis išvažiavimas ant Wilson 
Line laivo Delaware upe įvyks' an
tradienį, 31 d. rugpjūčio. Rengia 
North American Committee to Aid 
Spanish Democracy.

Tai bus smagus išvažiavimas šiuos^ 
karščiuos. Ant laivo rodys dvejus 
krutamus paveikslus, bus perstaty-1

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 -Brooklyn, N. 1
Varpo Ken tu ves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, snAli ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam 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, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

F DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 1
Čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
L................... . ; —■■■ ........... ................................................. ...........................................

“Laisvės” Naudai Parengimai
Philadelphia, Pa.

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Westville Grove Park

Route 47, Westville, N. J.

Bus Sekmadienį, 5 Rugsėjo-September
$250.00 dovanom prie įžangos bilieto. Pirma dovana 
$100, antra $35, trečia $25, 4-rios po $10 ir 10 po $5.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM
Bus graži dailės programa, kurią pildys penki 

didmiesčių chorai 
0-H

Hartford, Conn.
Connecticut Valstijos Apskričiu

Didysis Piknikas
LIETUVIU DARŽE—LIGHT house grove
Stotis 24, Glastonbury Line, E. Hartford

Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

Prakalbą Sakys A. Bimba, 
“Laisves” Redaktorius, iš BrookĮyno 

Trys didmiesčių chorai duos dailės programą

Bus Sekmadienį, 12 Rugsėjo-September
Samdykitės Busus, Rengiatės Dalyvauti 

0----- B

Waterbury, Conn.
Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas
LIETUVIU PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

Puikią dailės programą duos grupės ir atskiri 
asmenys, žymūs lietuvių talentai.

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ 
Vakarienė bus tokia, kokios visi pageidaujame 
Grieš gera orkestrą lietuviškus ir angliškus 

kavalkus šokiams

Bus Sekmadienį, 18 Rugs. (September)
Įžanga $1.25. — Išanksto Įsigykite Bilietus.

pg. NAUJOJE VIETOJE

LWUVB4 į i
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GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonpj nėra jokių dažų nei chemikalų, '^ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—BrookĮyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius pamuš; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Puslapis šeštas šeštadjen., Rugpj. 21, 1937

NEW YORKO IR APEUNKES
Streiklaužys Gavo 

Miesto Pašalpą
Visoms Organizacijoms Sugrįžo iš Ispanijos

Ketvirtadienį Bronx Teisme 
iškelta aikštėn, kad pagarsė
jęs “Chowderhead“ Cohen, 
kuris gerai pinigavosi perei
tuose streikuose, stumdyda- 
damas ir daužydamas strei- 
kierius, tuo pat laiku gaudavo 
šalpos biuro čekius, kaipo be
darbis. Iš šalpos biuro jis pasi
pinigavęs $733.

Riebučkis streiklaužys sakė
si badaująs, nors jo “menkas 
kūnelis“ pašokdina svarstyk
lių rodykles iki 266 svarų. Gi 
“baduolio“ žmonelė tuojau už
statė $2,000 kauciją, kad iš
imt jį iš kalėjimo.

Taigi, kada sudžiuvusios 
iš alkio biednos motinos, su 
pamėlynėjusiais kūdikiais ant 
rankų, būdavo stumdoma prie 
šalpos biuro už reikalavimą 
pašalpos, tuo pat laiku radosi 
rūpestinga ranka, kuri surado 
gražų pluoštą pinigų profesio
naliam streiklaužiui-mušeikai.

Ne veltui toki storakakliai, 
tarsi buliai, riaumoja 
pikietus.

Ateivių Gynimo Komiteto 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 26 rugpjūčio, 8 vai. vaka
ro, Rand School Svetainėj, 7 
East 15th St., N. Y.

Unijų, pašalpinių ir kitų or
ganizacijų išrinkti delegatai 
dalyvaukite šiame susirinki
me. Bus labai svarbus. Orga
nizatorius išduos iš Ateivių 
Gynimo labai žingeidžius ir 
plačius raportus.

A. Mušeika.

Laivu Berengaria penkta
dienį sugrįžo iš Ispanijos Phil 
Bard, žymus kartūnistas, Ab- 
rahomo Lincolno Brigados 
Draugų sekretorius. Jisai su 
kitais dviem veikėjais-delega- 
tais prižiūrėjo nuvežimą ir iš
dalinimą amerikiečių dovanų 
Lincolno Brigados nariams Is
panijoj ir ta proga matė Bri
gadą veikime.

Jų pasitikimui ir raporto 
išklausymui bus didelis masi
nis mitingas Hippodrome, rug
sėjo 1-mos vakarą.

Laikraštininką Gildija 
Balsuos Už CIO

“Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
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prieš

Park

6 
I

417

FRANK D0M1KAIČI0
RESTAURACIJA

Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

Dar Neatsiekė Sutarties 
Bildingų Streike

WPA Maršuotojai Vyksta 
į Washington? w

Tarp Hudson Terminal Bil- 
dingų savininkų ir Bildingų 
Aptarnautojų Unijos Lokalo 
32B ketvirtadienį sušauktosios 
derybos nutrūko be pasėkų.

Kompanija nori apribot uni
jos teisę tik prie mažytės ka
tegorijos darbininkų. Gi loka
lo prezidentas Bambrick kal
tina kompaniją nesitarime su 
unija. Jis sako, kad lokale 
priklausą visi tų bildingų ap
tarnautojai. Bambrick reikalą-Plaukiojimas prospect 

ežerėlyje apsirengus papras- vo tik pasirašyt pripažinimą 
tais drabužiais Petrui Frizą- unijos, sutikdamas visus kitus 
lone kainavo $10. Jis tiek nu- klausimus pervest arbitracijai, 
baustas už netvarkų elgesį. bet kompanija atsisakė.

Iš Great Necko Bušu Atvažiuoja 
Ekskursijon; Visi Rengiasi

Penktadienio rytą iš Great 
Necko d. P. Beeis telefonavo, 
kad ten jau susidarė 35 kelei
vių busas važiavimui su eks
kursija į Rye Beach šį sekma
dienį, 22 d. rugpjūčio (Aug.). 
Grupės žmonių pribus maši
nomis ir kitomis susisiekimo 
priemonėmis iš visos plačios 
apylinkės ir net iš kitų vals
tijų.

Brooklyniečiai rengiasi di
deliais būriais. Jiems į ekskur
siją arti. Nuvažiavai į BMT 
Broad St. stotį arba kitomis 
linijomis į arčiausią prie Wall 
St. esamą stotį ir rūpestis bai
gta, eini ant laivo. Tai geriau
sia proga atsivėdinti karšto
mis vasaros dienomis. O kam 
dar neįgriso šie karščiai; nori
si kogreičiau pasprukti nuo jų 
nors vienai dienai.

Ekskursija įvyks, jei ir lie
tinga diena būtų, nes laivas 
didelis, yra gana pastogės vi
siems.

Numatoma, kad ekskursija 
bus vienu iš smagiausių sezo
no pažmoniu.

Drg. R. Mizara Išvyksta 
J Laidotuves

“Laisvės“ redaktorius R. 
Mizara penktadienio rytą ga
vo telegrama liūdną žinią, 
kad mirė jo pusbrolis Tarnas 
Mizara, gyvenęs Nashua, N.H.

Velionis Tamas buvo pirmas 
iš Mizarų giminės atvykęs 
šion šalin, tad buvęs pirma 
užvėja, globėju, vėliau atvyk
stantiems giminaičiams.

Drg. R. Mizara šiandien iš
vyksta į pusbrolio Tarno lai
dotuves, kurios bus sekmadie
nį, 22 rugpjūčio, Nashua, N. H. 
Iš tos priežasties d. Mizarai 
neteks dalyvaut nei ekskursi
joj, kurios laukė ir kurios sėk
mingumui daug darbavosi.

Rep.
Nužiūrimas vaikų viliojime 

į savo garadžių nepadoriems 
tikslams, Henry Harris, 64 
metų, 545 W. 146th St., N. Y., 
padėtas po $50,000 kaucijos. 
Iš karto jis buvo paliuosuotas 
iš kalėjimo po $3,000 kaucija.

du 
iš-

reikalaus su- 
darbus jų rei-

Washingtona

IšsiuntUs į Washingtoną 
būriu, o paskutinio būrio 
maršavimo laikui artinantis, 
Workers Alliance Centras, 
101 W. 28 St., New Yorke, 
atsišaukė į geros valios moto
ristus, kad padėtų nuvežt 
maršuotojus.

Maršuotojai 
grąžint WPA 
kalingiems.

Išvažiuos į
nuo Union Square šio ryto 8 
vai., 21 rugpjūčio. Nakvos 
Philadelphijoj, kur majoras 
Wilson prižadėjęs užleist Con
vention Hall delegatų nakvy
nei. Philadelphijos darbinin
kai ruošia maršuotojams pui
kų pasitikimą su švyturių pa
radu į Rayburn Plaza šešta
dienio vakarą.

Ketvirtadienio vakarą teko 
dalyvaut New Yorko Laikraš
tininkų Gildijos susirinkime, 
kur vyriausia buvo diskusuo- 
jama CIO klausimas.

New Yorko Gildija senai 
buvo pasisakius už CIO. Na- 
cionale papėde didžiuma gil
dijų taip pat pasisakė už CIO 
per savo nacionalę konvenci
ją, įvykusią šiais metais, St. 
Louis. Bet radosi žmonių, ku
rie, kaip tūlas narys išsireiš
kė, visuomet “užsinori šokti 
benui išėjus namo.“ Jie sura
do, kad prisidėjimas prie CIO 
negerai ir viskas negerai, kas 
konvencijoj buvo atlikta. Pra
dėjo dejuot, kad didžiuma 
narių neturėję progos išsi- 
reikšt, nors prieš konvenciją 
visi nariai buvo šaukiami į mi
tingus diskusavimui konvenci
jai siūlomo dienotvarkio, taip
gi rinkimui delegatu.

Gildijoj nusistatyta, kad 
nežiūrint trukdymo, kokį su
daro toki j ieškojimai šaukšto 
po pietų, turi būt daroma vis
kas narių patenkinimui, tad 
konvencijoj priimta programa 
paleista narių referendumui. 
Prieš referendumą šaukiama 
visų narių susirinkimai, ku
riuose plačiausia diskusuoja- 
ma referendumui paduoti 
klausimai. .

Iš šiame 
k y tų kalbų 
matosi, kad
ja didele didžiuma balsų pa
sisakys už CIO.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

susirinkime pasa- 
ir joms pritarimo 
New Yorko Gildi-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Dėl “Vienybės” Plokšteliu 
Pikniko

ponų

Drg. Bečiene Sveiksta
A. Bečienė, greatneckietė, 

kuri turėjo gana sunkią ope
raciją, laipsniškai sveiksta. 
Tikisi neužilgo vėl būti sveika 
ir dalyvauti visuomeninėj dar-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Žaidžianti Vaikai 
Nesirūpina

Kas Remia Copelandą?

Meldžiu “Vienybės 
perdaug nesisieloti, ir never
sti dalykų aukštyn kojomis ,buotėj, kaip prieš ligą, 
dėlei aprašymo “Laisvėje“ Rep.dėlei aprašymo “Laisvėje" 
apie pereitą “Vienybės“' pikni
ką. Juk “Laisvėje” ir buvo pa
žymėta, kad “orkestrą buvo 
gyvų žmonių, bet kažin kodėl 
daugiausiai buvo grajinama 
gramofono plokštelėmis...”

Visgi, ponai, taip nachališ- 
kai meluoti prieš keletą šimtų 
žmonių (tūkstančio “Vieny
bės“ piknike negalėjo būti), 
tai labai negražu!

Antra, mes užsimokėjome 
brangią įžangą ir norėjome 
bent geros orkestros.

Veismūniškis.

Jau daugelis unijų, su 200,- 
000 narių, yra padariusios ta
rimus boikotuot Horn and Har- 
dart restauranus, kurių savi
ninkai nesiskaito su organizuo
tais darbininkais.

Malioriai Nubalsavo
Streikuot

Penki žmonės sužeista Uti
ca Avenue gatvekaryje pasi
baidžius dviem arkliam ir su 
pienvežimiu atsimušus į gat
vele arį.

REIKALAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas lietuvis patyręs kuko- 
rius dirbti lietuvių restaurante. Dar
bo valandos nuo 2-ros valandos po 
pietų iki 12-tai nakčia. Prašome 
kreiptis sekamu antrašu: 417 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui 
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie< 

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

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

r 1T1TIT IT 1T1T IT 1X AT IT 1 TU

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Ilbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prie! Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I.. N. Y

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėj’imui su 
moterimis. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Kada vaikai yra užsiėmę 
žaisme, jiems tik tas ir teapei- 
na. Jie nepagalvos, kad jiems 
gręsia automobiliumi uogavi
mo pavojus ir jie gali visai ne- 
pastebėt motoristo perspėji
mo.

• Saugojanti vaikus nuo užga- 
vimo motoristai praranda ke
lias minutes laiko į dieną, bet 
ne tiek, kiek praras tas, kuris 
vaiką suvažinės. Taupink lai
ką ir savo atsargumu vengk 
liūdesio bei rūpesčių.

Pereitais metais visame šia
me didmiestyje 172 vaikai už
mušta ir virš 7,000 sužeista 
automobilių nelaimėse, 
vengkite to šiais metais.

Trafiko Stotis “K.”

Teisėja Kaltina Tėvus del 
Vaikų Nelaimių

Teisėja Jeanette Brill sako, 
kad mažiau vaikų patektų į na
gus lytiniams , išsigimėliams ir 

* išgvėrėliams, jei tėvai atvirai 
ir laiku diskusuotų su vaikais 
lytines problemas. Ji sako, kad 
net tirštai apgyventa Eastern 
Parkway sekcija jau pasidarė 
nesaugi moterims, ypač 

žoms mergaitėms.
ma-

kem-

1 ma- 
Adol- 
Fritz

Kaip jau buvo rašyta, Tam
many Hall nominavo' savo 
kandidatu į New Yorko Mies
to majorus senatorių Royal S. 
Copeland. įdomu, kas grupuo
jasi Copelando rėmėjų 
Pėj ?

Išrinkimu Copelando 
jorus labai susidomėjo 
fo Hitlerio draugai.
Kuhn, Amerikos nazių vadas, 
savo redaguojamame laikraš
tyje Deutscher Weckruf und 
Beobachter, rašo, kad “kas 
liečia vokiečius dalykai yra 
aiškūs.“

“Vokiškas elementas nebal
suos už La Guardią neigi už 
Mahoney,” sako Kuhn. “Vie- 
nintėlė išeitis išvengimui jų 
abiejų yra senatorius Royal S. 
Copeland.”

Kuhn laike pereitų prezi
dentinių rinkimų agitavo už 
Landoną. Jo editorialai fašistų 
skaitomi Hitlerio balsu Ame
rikoje.

Sąskaitų komisionierius 
Blanshard rekomendavo nu
baust vieną policistą už bru- 
tališkumą prieš streikuojan
čius laivakrovius, o kiti turį 
susilaikyt nuo žiaurumo.

Ta-Maliorių 9-jo Distrikto 
ryba praneša, kad iš 15,000 to 
distrikto narių 95 nuošimčiai 
pasisakė už generalį streiką, 
kad priverst bosus mokėt su
tartyje nustatytą algų skalę. 
Taryboj priklauso 12 lokalų.

Streikas paliestų maliorius 
ir popieriuotojus Manhattan, 
Bronx ir Richmond srityse. 
Numatoma, kad streikas gali 
prasiplėst ir į kitus bildingų 
amatus, sulaikant visus bildin
gų statybos ir taisymo darbus.

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

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

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

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Nusižudė Parke
Desėtkai buvusių Central 

Parke žmonių pereitą ketvirta
dienį per pietus, matė, kaip 
Fred Brandt, 56 metų, buvęs! 
finansų skyriaus redaktorius 
prie N. Y. American, nusišovė. 
Paliktame raštelyje savo kūną 
jis paskyrė Columbia Universi
teto Kolegijos daktarų tyri- 
mams-praktikai.

John Bingert, 43 metų, 1126 
Willoughby Ave., sulaikytas po 
$2,000 kaucijos už smaugimą 4 
metų berniuko. Areštuotasis už
sigynė kaltinimo.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle S-3621 

Brooklyn, N. Y.

į 168 Grand Street
j Tel. Evergreen 8-7176 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-438K

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
' Tel.: Glenmore 6-6161

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY I
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




