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Kunigų spauda džiaugiasi,, 
kad popiežius Pijus XI pripa
žino Ispanijos fašistų valdžią.

Popiežius gali daug ką pri
pažinti, bet klausimas, kas to 
jo pripažinimo paiso?

Kai tik Amerika tapo atras
ta, tai popiežius Aleksandras 
VI-tasis abu kontinentu (Pie
tų ir Šiaurės Amerikas) pripa
žino Ispanijai ir Portugalijai.

Mat, tų kraštų valdovai tuo
met buvo labai Vatikanui nuo
lankūs.

šiandien iš “neklaidingojo” 
popiežiaus Aleksandro VLtojo 
klaidingo žygio juokiasi visas 
pasaulis.

Rytoj jis panašiai juoksis iš 
“neklaidingojo” popiežiaus 
Pijaus XLtojo klaidingo žy
gio!

Popiežiai visuomet rėmė re
akciją.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

KRISLAI
Popiežius Pijus XI ir 

Aleksandras VI.
Vėjo Pamušalas.
Vagys Vatikane.
Monsignoras Turėtų Būti

Jiems Dėkingas.

Rašo R. Mizara.
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DEVYNIŲ ŠALIŲ KARO LAIVAI ŠAUDYS IR 
SKANDINS GENGSTER1ŠKUS SUBMARINUS

“Keleivis” rašo, jog fašistų 
“Vienybės” Tysliava užėjęs 
“Keleivio” redakcijon ir pasi
sakęs, “kad fašistas jis nieka
dos nebuvęs ir nebūsiąs.”

Kai tik Tysliava atvyko iš 
Lietuvos, jis užėjo “Laisvės” 
redakcijon. Tuomet jis kalbė
jo panašiai. Daugiau: jis tuo
met dėjosi “labai artimu” ko
munistams.

Bet už kiek laiko “Lietuvos 
Žinios” iškėlė tą faktą, kad 
Tysliava atvyko Amerikon 
kaipo fašistų organo “Lietu
vos Aido” korespondentas!

Tuomet pasiliko tik vienas 
dalykas dar ne aiškus: koki 
jo santikiai su Smetonos žval
gyba?

šis klausimas, be abejo, sa
vu laiku taipgi išaiškės.

Dėlto, kad Tysliava, susiė
jęs su įvairiu sriovių. žjnpnė- 
mis panašiai pliauškia, tūli 
tautininkai i jį žiūri, kaipo į 
politiška vėjo pamušalą.

Nei kiek negeriau, be abejo, 
i jj žiūri ir tie. kuriems jis sa
kosi nėsas fašistas!

Kai Lietuvoj fašizmas žlucrs 
ir įsisteigs Liaudies Fronto 
valdžia, atminsit mano žodi, 
tas pats Tysliava prisieraus, 
kad jis visą savo amžių buvo 
didžiausias demokratijos gy
nėjas!

New Yorko “Times’ui” (už 
ru<?s. 10) nraneša iš Vatikano 
sekama žinia:

noro Arborio Mella’so butą 
ir ji apvogė. Išnešė daug 
žemčiūgų, pinigų ir kitokių 
daiktų.
Vagystė ivyko. kai monsig- 

nioras M^lla kalbėjosi sn po
piežium Gastelo Gandolfo pa- 
lociuj!

Tuojau popiežius įsakė Va
tikano policijai jieškoti vagių, 
bet ši jų nesuranda.

Man rodosi, monsignioras 
Mella turėtu dėkavoti vagims 
už io apkraustyma.

Juk tai jam palengvins ke
lione i dangaus karalyste.

Jis turėtu atsiminti “Nauio 
Testamento” žodžius: Leng
viau kupranugariui perlvsti 
nėr adatos ausi, negu turtuo
liui ieiti i dangaus karalvste.

Keista ir tai, kad šventasis 
tėvas nebando surasti Vatika
no vagiu dangiškomis priemo
nėmis, bet tuniau užsako nn- 
Hciia — visai nenašiai, kaip 
Chicagoi arba New Yorke.

Harlem. Holandiia.—Ho- 
landu noliciia kvočia viena 
knmnni«ta. kuris areštuotas 
už “išsiuntimą 42 iniinnn- 
h’n karo.n prieš Ispanijos fa
šistus.”
Franco Pasaka anie Užmu

šima “Rusu Generolo” 
Saragossa, Ispąniia.—Fa

šistų spauda pasakoja, būk 
iie užmušė “rusu generolą 
Limando Michailovą, ko- 
mandieriu Tarpt autinės 
Brigados" Aragono fronte.
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Valdiška Darbo Komi 
sija Tyrinėja Plieno 
Bosų Fašistų Saikų

Tardymai! Pašaukti Bethlehem Plieno Korporacijos Vigilan
tes- Fąšistai, Skebų Organizuotojai prieš Unijistus

Johnstown, Pa. — Valdiš
ka Darbo Santikių Komisi
ja teismiškai pašaukė tar- 
dyman ir vigilančių-fašistų 
vadus: kunigą J. H. Stanto- 
ną; pirmininką fašistinio 
Nacionalio Komiteto Orms
by McHargą ir kitus du to 
komiteto viršininkus, L. 
Campbellį ir Fr. Martiną.

Šie ponai turi atsakyt į 
parodymus ir klausimus, 
kaip jie veikė išvien su 
Bethlehem Plieno Korpora
cija prieš darbininkų pa
stangas susiorganizuot į in
dustrinę CIO uniją ir kaip 
jie sykiu su fašistiniu John- 
towno miesto majoru D. 
Shields’u laužė darbininkų 
streiką.

Tokia savo veikla tie vi
gilančių-fašistų vadai, kaip 
ir Bethlehem Plieno bosai, 
visais punktais sutrempė

Viesulas-Tyffinas Padarė 
Didžios Žalos Japonijai
Tokio, rugs. 12.—Vakari

nėj Japonijoj smarkus vie- 
sulas-tyfūnas, 600 ketvirtai
nių mylių plote, sunaikino 
per tūkstantį namų, tame 
skaičiuje virš 20 elektros 
stočių ir daugelį viešų pa
statų. Žuvo apie 200 žmo
nių ir nuskandinta daugis 
nedidelių laivų; suardyta te
legrafas ir kitoki susisieki
mai. Tuo būdu tyfūnas žy
miai pakenkė Japonijos ka
rui prieš Chiniją.

Japonai Laimi Šiaurėj, Chinai 
Atmuša Japonus Pietuose
Tientsin, Chinija.—Japo

nai praneša, kad jie, po įnir- 
tusios kovos, atėmę iš chinų 
Machangą, į pietus nuo 
Tientsino.

Shanghai.—Japonai buvo 
atstūmę chinus dvi mylias 
atgal Yanghango srityj, į 
šiaurius nuo Shanghajaus; 
bet gavę pastiprinimų chi- 
nai išmušė japonus atgal iš 
užimtų pozicijų. Chinai taip 
pat atmušė šturmingiausias 
japonų atakas prieš Kiang- 
wan ą.

KARŽYGIŠKOS CHINŲ 
MERGINOS

Shanghai.—Keli tūkstan
čiai chinų merginų kariau
ja pirmose linijose prieš ja
ponus. Jos dalyvavo eilėje 
mirtiniausių mūšių ir pui
kiai atsižymėjo.

šimtai inteligentiškų chi- 
niečių merginų drąsina vy
rus kovotojus įvairiuose 
frontuose.

CHOLERA SKLEIDŽIASI 
SHANGHAI FRONTE

Shanghai. — Apart šimto 
cholera sergančių bei miru
sių japonų, jąja apsirgo 200 
chinų. Pora desėtkų jų jau 
mirė.

darbininkų teisę organizuo
tis ir streikuoti, nors Darbo 
Santikių Įstatymas užtikri
na tokią teisę.

Manoma, kad Darbo San
tikių Komisija įsakys pada
ryt balsavimus fabrikuose 
minimos korporacijęs, idant 
darbininkai galėtų pasisa
kyt, ar jie nori savo indus
trinės unijos ar pritaria 
kompaniškai unijėlei, vadi
namai “darbininkų atstovy
bei.”

Keli_ darbininkai faktais 
parodė, Jog bosai vertė bal
suoti už kompanišką unijė- 
lę ir įkyriai šnipinėjo, ar 
kuris darbininkas balsuoja 
už ją ar ne. Šiaip gi yra ži
noma, jog milžiniška daugu
ma Bethlehem' Korporacijos 
darbininku remia savo in
dustrinę, CIO uniją.

100,000 CHINŲ RAUDO
NOJI ARMIJA MARŠUOJA
PLIEKTI ĮSIVERŽĖLIUS
Nanking, Chinija. — Val

diškai pranešama, kad bu
vusioji Chinų Sovietų Rau
donoji Armija, 100,000 vyrų 
ar daugiau, susitaikė su 
Chiang Kai-shek valdžia, 
gavo vardą Aštunto Ruožto 
Armijos ir maršuoja ka
riauti japonus.

Šios armijos komandie- 
rius yra Chu Teh, garsusis 
chinų komunistų vadas. Jis 
pareškia: “Komunistų armi
ja per 10 metų kovojo su 
Chinijos valdžia. Dabar ta 
kova oficialiai užbaigta. 
Mes prašėme valdžios^ pa
siųst mus į frontą prieš ja
ponus... Dabar mes gauna
me progą žygiuoti į rytus ir 
naikinti priešus... Mes nori
me žūti mūšyje prieš japo
nus... Mes remsime Chiang 
Kai-sheko vadovybę ir ko
vosime petys petin su tauti
nėmis armijomis prieš japo
nus.”

Tik 4-rių šalių Atstovai 
Nedalyvavo Nazių 

Kongrese
Nuremberg, Vokietija. — 

Dar pirmą sykį nazių parti-, 
jos kongrese dalyvavo be
veik visų šalių atstovai, 
apart Sovietų Sąjungos, po
piežiaus-Vatikano, Norvegi
jos ir Peru.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Vokietijai Wm. E. 
Dodds buvo priešingas da
lyvavimui, nors Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
patarė. Dodd, todėl, “atosto
gom” pasišalino iš Vokieti
jos, o nązių kongrese jo vie
toj dalyvavo * tuomlaikinis 
Jungtinių Valstijų atstovas 
Pr. Gilbert. ' x

Francijos a m b asadorius 
Francois-Poncet taip pat ne
norėjęs dalyvaut, bet buvęs 
perkalbėtas Paryžiaus dip-

Nyon, Šveicarija. — An
glija ir Franci ja savo karo 
laivais saugos bepusiškų 
(neutralių) šalių laivus nuo 
submarinų piratu vakarinė
se dalyse Viduržemio Jū
ros, kaip paskyrė devynių 
valstybių konferencija. Lai
vynams Sovietų Sąjungos, 
Graikijos, Turkijos ir kitų 
kraštų, dalyvaujančių šioj 
konferencijoj, vra paveda
ma kovot prieš tokius sub- 
marinus kitose srityse Vi
duržemio ir Aegejaus’jūrų, 
—nors dar galutinai nenu
statyta skiriamos joms vie
tos.

ITAUJOS FAŠISTAI GRŪMOJA KARU SOVIETU 
LAIVAMS VIDURŽEM1NEJE JŪROJE

Roma.—Jeigu Sovietų ka
ro laivai kliudytų bet ko
kius Italijos laivus ar sub
marinus; jeigu Sovietai tuo 
būdu mėgintų “atsilygint” 
už tai, kad Italijos submari- 
nai nuskandino du sovieti
nius prekybos laivus, tai,— 
kaip mussoliniečiai sako, — 
“Italija greitais ir energin
gais savo karo laivyno veik
smais atsakytų Sovietams.” 
Romos fašiąjįu *.
ške, kad Italijos laivų ka- 
nuolės tuoj atsilieptų, jeigu 
Sovietai padarytų kokį 
žingsnį prieš piratiškus Ita-

vadai užrei-

Liaudiečiai Nuskandinę 
Fašistų Submarine

Cartagena, Ispanija.—Re- 
spublikiečių patrankos nuo 
kranto šaudė ir, manoma, 
nuskandino Ispanijos fašis
tų submarine arti Cartage
na prieplaukos. Toj vietoj 
pasirodė didelis daugis alie
jaus ant Viduržemio Jūros 
vandens. Bombardavo ir 
kitą toj srityj pasirodžiusį 
priešų submariną, bet, ma
tyt, šoviniai jo nekliudė.

Anglų Karo Laivas Lydi 
Pabėgėlių Laivą

Gibraltar. — Anglijos ka
rinis laivas naikintuvas 
“Havock” lydi anglų garlai
vį “G. Zerjon,” vežantį mo
teris, vaikus ir senius iš 
Madrido • ir Valencijos į 
Franci ją. “Havock’ui” įsa
kyta šaudyt submarinus pi
ratus.

Hitleris Ragina Policinin
kus Būti žiauriais

Nuremberg, Vokietija. — 
Paraduojantiems t ū k stan- 
čiams savo policininkų Hit
leris sakė: elgkitės su “pra
sižengėliais taip žiauriai, 
kaip tik jums patinka.”— 
Didžiausiais gi “prasižengė
liais” Hitleris laiko veikėjus 
prieš fašizmą.

MIRĖ Iš PIKTUMO

Spokane, Wash.—Valgyk
los savininko Wm. Falhabe- 
rio virėjas gerdavo kavą iš 
torielkutės. Savininkas jį 
vis bardavo už tokį “muži- 
kiškumą.” Pagaliaus, taip 
sunyko ant virėjo, kad kri
to ir mirė.

l? . , LV t V-
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Nors Italija nedalyvavo 
konferencijoj, bet Anglijos 
ir Francijos diplomatai iš- 
sistengė, kad ir Italijai bū
tų duotas vienas. Vidurže
mio Jūros plotas “saugot” 
nuo piratiškų submarinų. 
Tie diplomatai puikiai žino, 
kad pati Italija paleido dar
ban tuos submarinus, bet jie 
vaidina komediją, gerinda- 
miesi Italijai.

Konferencijoj d a 1 yvavu- 
sių šalių karo laivams yra 
duota teisė, sulig pamaty
mo, šaudyti ir skandinti sub- 
marinus-gengsterius.

lijos submarinus, kaip kad 
perspėjo M. Litvinovas, So
vietų užsieninis komisaras 
Nyon’e, devynių šalių kon
ferencijoj prieš tokius sub
marinus.

Italijos valdininkai di
džiuojasi, būk jų karinis 
laivynas esąs “nepalygina
mai stipresnis” už Sovietų 
laivyną. Jie sako, jog So
vietų armija esanti pertoli, 
idant galėtų būt baisi,Itali
jai. Tolumas, giVdi, taipgi 
kliudytų Sovietų lėktuvams 
kariauti prieš Italiją. To
dėl “nesą ko bijot” Sovietų.

Angly Unijų Kongresas 
Kovoja prieš Fašizmą
Norwich, Anglija.— Ang

lijos Darbo Unijų Kongre
sas milžiniška balsų daugu
ma pritarė pasmarkintam 
savo šalies ginklavimui, bi
jodamas karo iš fašistinių 
šalių pusės. Tuo pačiu lai
ku priėmė rezoliuciją, ra
gindamas smarkiau veikt 
prieš fašizmo skleidimąsi 
apskritai. Kongreso sekre
torius Walter Citrinė atžy
mėjo, kad fašistinės šalys 
darosi vis ' aršesnėmis už- 
puolikėmis. 1

Kongresas pasisakė už 
Tautų Lygą, išreikšdamas, 
tačiaus, pageidavimą, kad 
jinai būtų taip pertvarkyta, 
idant tikrai galėtų tarnauti 
kaip taikos palaikymo įran
kis. < •

Darbo Unijų kongresas 
taip pat priėmė rezoliucijas, 
reikąlaujančias: įstatymiš
kai įvest 40 valandų darbo 
savaitę, padidint pensijas 
sužeistiems darbininkams ir 
pagerint įvairias darbo są
lygas.

FRANCO LAKŪNAI SU
ŽEIDĖ ANGLIJOS LAIVĄ 

SU PABĖGĖLIAIS

London.—Ispanijos fašis
dė Anglijos laivą “Stan-1 Vokietijos ir Italijos lėktų- 
- - - - | ooo vai kartotinai bombarduoja

’ .prieplauką ir priemiesčius. 
Paskutinėmis, dienomis jie 
pradėjo mėtyt ir lapelius, 
šaukdami milicinin
kus ir gyventojus pasiduot. 
Sykiu fašistai skelbia, būk- 
“žmonės” Gi j one darą de
monstracijas, reikalaujan-

bridge,” kuris vežė 
moterų, vaikų ir nekariškių 
ispanų iš Gijono į užsienį.

ORAS
Šis pirmadienis būsiąs 

giedrus ir vėsus, kaip sako 
New Yorko Oro Biuras.

Litvinov Įžiūri Kari 
Pavojų Mussolinio 
Su Sovietų Šalim

Jei Tarptautine Konferencija Nesuvaldys Italijos Gengste- 
riy-Submarinų, tai Sovietai Patys Veiks prieš Juos

marinų vardai “užmaliavoti 
ir jų jūrininkai skirtingai 
perrengti,” bet aišku, kuriai 
šaliai jie priklauso. “Sovie
tų Sąjunga negali ramiai sė
dėti,” tęsė Litvinov, “ir ' 
laukti, kad jos teises gal ap
gins kitos valstybės arba 
tarptautinė jų organizaci- 
ja... Tik tos šalys (Italija, 
ir Vokietija) atsisakė da- 
lyvaut šioj konferencijoj, 
kurios o r g a n i z u o ja subnuv- 
rinų gengsterizmą arba ku
rios palaiko artimiausius 
ryšius su jury piratais., Tai 
tos šalys norėjo torpeduot ir 
šią konferenciją.”

Apart Anglijos, Franci
jos ir Sovietų atstovų, toj 
konferencijoj, Nyon’e, Švei
carijoj, dalyvavo dar delega
tai Graikijos, Turkijos, Ju
goslavijos, Aigipto, Rumu
nijos ir Bulgarijos.

Geneva. — Devynių šalių 
konferencijoj, M. Litvinov, 
Sovietų užsieninis komisa
ras persergėjo, kad jeigu ši 
konferencija nesuvaldys Ita
lijos submarinus-piratus, tai 
galės įvykt ginkluotas susi
kirtimas tarp Italijos ir So
vietų Sąjungos. Jis reikala
vo bendromis jėgomis kovot 
ne tik prieš gengsterius-sub- 
marinus, bet ir prieš fašistų 
karo laivus ir lėktuvus, ku
rie užpuldinėja laivus tų 
kraštų, kurie nedalyvauja 
Ispanijos kare.

Litvinov neminėjo Itali
jos vardo — jos minėjimui 
labai priešinosi Anglijos ir 
Francijos delegatai; bet visi 
aiškiausiai suprato, kad jis 
smerkė Italijos valdžią, kaip 
o r g anizuotoją submarinų- 
piratų. Jis sakė, kad tų sub-

T
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Kaip Bus Saugojama 
Nuo (Italijos) Submarine
(Vėliausias Pranešimas)
Nyon, Šveicarija. —Angli

jos, Francijos, Sovietų ir 
penkių kitų šalių konferen< 
cija nutarė, kad Anglijos,: 
ir Francijos karo laivai ir/ 
lėktuvai saugos . svarbiau-, 
sius vandens kelius Vidur-; 
žemio Jūroj ir skandins- 
submarinus-piratus, kurie 
užpuldinės ar grasins už- L 
pult neutralių kraštų laivus. 
-—Neutraliais kraštais Čia 
vadinama tos valstvbės, ku
rios nedalyvauja Ispanijoj 
kare.

Sovietų Sąjungai yra pa
vesta kovot prieš piratiškus 
submarinus Juodojoj Jūroj 
išvien su Turkija ir kitomis 
šalimis, prieinančiomis prie 
tos jūros. Be to, Sovietai 
galės siųst karo laivus per 
Dardanellu sąsmaugą į Vi
duržemio Jūrą ir jais lydėt 
savo prekybinius laivus, jei
gu pastariesiems grės pavo
jus iš “nežinomų” (Italijos) 
submarinų pusės.

Anglijos ir Francijos di< 
plomatai siūlo, kad Italija 
saugotų gretimą sau Tyr- - 
rhenian Jūrą nuo slapukų 
submarinų. Bet praneši
mai iš Romos rodo,kad Mus- 
solinis atmes tą pasiūlymą, 
Italijos fašistai sako, kad 
Francijos ir Angliios kari-: 
niai laivynai vis tiek negalė
sią suvaldyt tokių submari
nų, kurie, todėl, veiksią kaip 
iki šiol.

(Kadangi ir Rumu 
atsisakė nuo Nyon ko 
rencijos. todėl joj dalyvau
ja tik aštuonių šalių atsto
vai.)

Anglija pasiuntė 36 ir 
Franci j a 24 savo karinius 
laivus-naikintuvus į Vidi 
žemio Jūrą kovai prieš pi
ratus submarinus. Prie to, 
Anglijos ir Francijos 
lėktuvai skraidys virš jū- 

, r ros, bendradarbiaudami s
čias užleist jiem miestą, savo šalių kariniais laivj

APELIACIJOS DEL PEN
KIŲ NUSMERKTŲ NEGRŲ 

SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ
New York. — Scottsboro 

Negrų Jaunuolių Gynimo 
Komiteto advokatai įteikė 
apeliacijas šalies Vyriau
siam Teismui, reikalaudami 
panaikint bausmes prieš 
penkis iš devynių' nekaltų 
negrų scottsboriečių.

Vienas jų, Clarence Nor
ris yra nusmerktas mirt pa
gal melagingus skundus ir 
kreivus liūdijimuš, būk jis 
pirmavęs tų jaunuolių ne
va užpuolime išžagint dvi 
baltas ištvirkėles tavorinia- 
me traukinyje. Kiti keturi 
nuteisti 75 iki 99 metų kalė
jimo. O keturi, galų gale, iš
teisinti.

Visi devyni būtų jau pen- 
keri metai atgal buvę sude
ginti elektros kėdėj e, jeigu 
ne Tarptautinis Darbininkų. 
Apsigynimas ir kitos pažan
gios. organizacijos.

Fašistam Dar 40-50 Mylių 
Iki Gijon Prieplaukos

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
praeitą savaitę garsinosį 
kad jų armotos “jau beveik 
pasiekiančios aptvirtinimus 
Gijono,” šiauriniame Ispa
nijos pajūryje. Bet pasiro
do, kad fašistam iš rytų pu
sės dar lieka 40 mylių ir iš 
pietų—50 mylių iki Gijono. 
Fašistų artilerija dar nepa
siekia Covadonga kalnų 
briaunos, kurioj įsidrūtinę 
Asturijos mainieriai milici
ninkai.
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Šimtas Penkiasdešimts Metų
Komunistų Partija planuoja šiemet 

plačiai apvaikščioti Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos priėmimo sukaktį. Rugsė
jo 17 d. sueis lygiai šimtas penkiasde
šimts metų. Bet kadangi rugs. 17 d. iš
puola penktadienį, tai nutarta apvaikš- 
čiojimą, nukelti į šeštadienį, rugs. 18. Be 
to, tuo pat kartu bus ta diena vadinama 
ir Thomas Paine diena. Thomas Paine 
Jmvo žymiausias revoliucijos idėjų sklei
dėjas Amerikos kolonijose.
? Taigi, rugsėjo 18 d. bus ruošiami tarp
tautiniai masiniai mitingai ir koncertai, 
paskaitos, demonstracijos. Tai bus ryš
ius priminimas Amerikos žmonėms jųjų 
•garbingų revoliucinių tradicijų ir pabrė
šimas, kad pažangioji visuomenė neleis 
•f asistuojantiems elementams savintis 
•Amerikos Konstituciją ir Nepriklauso- 
įmybės Paskelbimą. Tie dokumentai tu
ri padėt žmonėms ginti savo demokrati- 
Jies teises ir mušti fašizmą ir reakciją.
1 Tuos Komunistų Partijos susirinkimus 
!ir parengimus reikia nuoširdžiai parem- 
•tL' Mes, lietuviai, esame d.alis ameriki- 
’nės visuomenės. Tos visuomenės istori- 
rines kovos už laisvę turi būti mums la
bai arti prie širdies.

. Draugės Bondžinskaitės 
į Maršrutas

’T'**' 1 ‘Mūsų judėjimo reikalais į kietos an- 
iglies kasyklų apylinkę išvyko draugė 
LBondžinskaitė. Jos platus prakalbų, su- 
‘sirinkimų ir pasitarimų maršrutas pra
sidės su rugsėjo 19 d. ir tęsis iki spalių 

I !.3d> Wilkes-Barre apylinkėje. Iš ten ji 
^patrauks į Shenandoah apylinkę. Labai 
senai kuri iš mūsų draugių moterų beva- 
žinėjo su prakalbomis ir organizaciniais 

.reikalais. Draugė Bondžinskaitė žada ap- 
Zmaršrūtuoti visą plačią Ameriką, tai yra, 
;visas lietuvių kolonijas. Ji puikiai pasi- 

| ’rengus nušvietimui visos eiles didžiųjų
k darbo žmonėms problemų.

7 Bet, žinoma, jos misija bus sėkminga 
‘tiktai tokiame atsitikime, jeigu mūsų 

f spauda, mūsų organizacijos, mūsų drau- 
.gai kolonijose pagelbės į tuos mitingus 
sutraukti daug publikos. Ypatingai didelė 
atsakomybė už tai krinta ant vietinių 

'draugų. Tas prakalbas, 'tuos susirinki
mus, tuos pasitarimus reikia gerai pa- 

- ruošti, plačiai išgarsinti ir padaryti gy- 
’Vais, entuziastiškais.

> Teroro Bangos Lenkijoje
Ne viskas ramu Lietuvos kaimynkoj

• Lenkijoje. Ponai šėlsta, ponai siunta. 
•Liaudis neberimsta po sunkiu priespau-
• dos jungu. Ji bruzda už teisę gyventi.
• Valstiečiai paskelbė platų streikų ir, pa-
• sak pranešimų, reikalauja “likviduoti
• diktatorinį biurokratinį režimą,” “pakei- 
- sti užsienio politikos kryptį” ir “visiems 
^suteikti teises į darbą ir duoną.” Vai-
• džia paleido nuo lenciūgo visus savo šu- 
^nis prieš valstiečius.
t Lietuvos spauda sako gavus sekamą 
; pranešimą apie baisų fašistinį terorą 
2 prieš darbo valstiečius:

Varšuva. Elta. Šiomis dienomis Lenkijos 
policija įvairiose Lenkijos vietose, ypač Ga- 

J, Mcijoje, suėmė daug Lenkijos agrarų par- 
: tijos narių ir vadų, žiniomis iš. oficialių 

šaltinių, Vidurinėje Galicijoje, Limanovos 
j* miestelyje, įvyko kruvinų susirėmimų tarp 

streikininkų ir streiklaužių, vykstančių į 
J> turgus. Policijai įsikišus, vėl įvyko smar- 
! kių susirėmimų, per kuriuos Limanovoje bu- 
’ vo užmušti penki žmonės. Be to, dar pen-
• ki žmonės buvo užmušti Javoslavoje.

Agrarų partijos paskelbtame komunika- 
te tvirtinama, kad per susirėmimus buvę už- 

r mušta net 70 žmonių..

Ką Tie.Žmones Dar ys su Tais 
Negarbės Ženklais?

Smetona baigia apsegioti visokiais blo
kiniais medaliais visus savo viernus pa
sekėjus. Neužilgo Lietuvoje ir Ameriko
je galėsime iš tolo pažinti kiekvieną sme- 
tonininką—ant kiekvieno krūtinės kabos 
didžiulis geležies kavalkas.

Ypatingai puikus buvo ordinų ir me
dalių derlius pereitais, 1936 metais. 
Spaudoje skaitome sekamus duomenis:

“Vyr. žinių” II dal. Lietuvos ordinų kanc
leris dr. P. Bielskus paskelbė statistiką, 
kiek asmenų 1936 m. apdovanota ordinais, 
medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais.

Iš tos statistikos matyt, kad Vytauto Di
džiojo ordinų išdalinti: II laipsnio 3 ordinai, 
III laips. 10 ordinų, IV laips. 14 ord., V 
laips. 22 ordinai; Vytauto ordino medalių: 
II laipsnio 8, III laipsnio 87. Gedimino or
dinų: f laipsnio 11, II laips. 18, III laips. 
72, IV laips. 99, V laips. 70.

Gedimino ordinų medalių: I laipsnio 18, 
II laips. 17, III laips. 326.

žūstančių gelbėjimo kryžium apdovanota 
31 asmuo.

Taigi, iš viso 1936 m. ordinais, medaliais 
ir pasižymėjimo ženklais apdovanota 806 
asmenys. •
Betgi tautininkų diktatūra amžinai 

negyvuos. Anksčiau ar vėliau Lietuvos 
liaudis ją pasiųs į praeities baisenybių 
muzėjų. Gal nebe už miliono mylių ta 
laiminga diena.

Ką tada darys ties ordinuoti ir meda- 
liuoti vyrai su tais smetoninės priespau
dos ženklais? Į juos labai prastai ir pik
tai žiūrės Lietuvos liaudis. Ji juos skai
tys savo priešais ir negalės jiems dova
noti už tuos jų sunkius tamsios praeities 
griekus. Nemažai jų sarmatysis pasisa
kyti, kad jie kadaise buvo smetonlaižiais.

< . ’ ~ i"

Visai Nukulturėjo nuo Koto
Brooklyno “Vienybėje” vienas žmoge

lis. bėdavoja nebesurandąs Operetės Cho
ro. Jis girdėjęs, kad tas choras jau esąs 
senai miręs, bet nesuprantąs, kodėl nie
kam nieko nebuvę sakyta apie jo laido
tuves. Jis kreipiasi prie geros širdies 
brolių smetonininkų suremti pečiais ir 
prikelti Operetę iš numirusių.

Tai tau ir tautininkai. Taip nukultū- 
rėjo nuo koto, kad praganė ir paskutinę 
savo kultūrinę organizaciją. Operetės 
Choras savo laiku vidutiniai padainuo
davo ir jeigu jis būtų apsigynęs nuo sme
toninio paralyžiaus, jis ir šiandien gy
vuotų ir dainuotų. Prie ko tik smetoni
nis elementas prikišo savo pirštus, tą su
naikino. Jokia jų užgrobta kultūrinė 
organizacija bei įstaiga neišliko. Todėl to 
sutvėrimo privalo saugotis visi, kuriems 
rūpi lietuvių liaudies kultūra ir apšvie- 
ta.

Pasitarimai Komunistų Partijos 
Reikalais

Jau smarkiai banguoja Amerikos Ko
munistų Partijos vajus. Ypatingai dar
bo unijų žmonės nuoširdžiai svarsto par
tijos reikalus ir galvoja apie jos eilių 
Stiprinimą. Didmiesčiuose jau įvyko pla
tūs unijistų’ pasitarimai. Gyviausias uni
jų elementas stoja į partijos eiles.

Panašiais reikalais lietuviai komunis
tai planuoja pasitarimus su nepartiji- 
niais darbininkais. Tokie pasitarimai 
įvyks visose kolonijose ir kur tik bus ga
lima, juose pranešimus darys draugai iš 
dienraščių štabų ir didžiųjų- organizaci
jų centrų. Mes nuoširdžiai raginame mū
sų skaitytojus ten dalyvauti ir bendrai su 
partijiečiais rišti didžiąsias mūsų judė
jimo problemas.

Kai Pabus ir Apsijungs Didysis 
Rytų Milžinas

Ne vien tik skausmingus vaitojimus 
girdžiame iš tolimosios Cninijos. Tasai 
žiaurus, nepateisinamas, kruvinas Japo
nijos užpuolimas ant to milžiniško kraš
to išbudins jo liaudį. O’ kai ta liaudis- 
pasijudins, tai prasidės baisiai liūdnos 
dienos jos užpuolikams. O kad taip gali 
neužilgo įvykti, tai parodo visa eilė vė
liausių įvykių. Ne taip jau lengvai ja
ponams sekasi karo frontuose. Jie susi
duria su tvirtu atsispyrimu. Ne sykį 
chiniečiai jau išpėrė jiems kailį. Sako-

J

LIETUVOS ŽINIOS
ŠAKIAI

Jau Laikaš Sutvarkyti
E. Malcano fabrikėly šiuo me

tu dirba 25 darbininkai. Ta
čiau ligonių kasoje įrašyti tik 
10. (Tas daroma su išskaičia
vimu, nes sulig išpirktu patentu 
savininkas turi teisę laikyti ne 
daugiau 10 darbininkų). Be to, 
uždirbti pinigai ne visi išmoka
mi. Likusieji įrašomi į “Darbi
ninkų taupomąją kasą,” o atsis
kaitymo knygelėje pažymima, 
kad visi išmokėti. Keletui dar
bininkų savininkas skolingas net 
iki 600-700 litų. Ir jokių nuošim
čių už juos nemokama. Papra
šius pinigų, siūloma vekselis ar 
vadinamas “laiškelis,” su ku
riais darbininkas turi pirktis 
reikalingų prekių. Tokiu būdu 
tenka visuomet žymiai permokė
ti, nes prekybininkai to savinin
ko “sistemą” jau senai pažįsta.

Viešėjos jau kelis kartus Dar
bo inspektorius, bet jam nėra 
galimybės darbininkų tikrą pa
dėtį sužinoti, neš tai yra slepia
ma.

besileisdamas apvirto. Virsda
mas nusilaužė ranką.

—Kipro Petrausko g. 30 nr. 
pik J. G. pusę stiklinės išgėrė 
acto esencijos ir su menkomis 
gyvybės žymėmis nugabentas 
miesto ligoninėn. J. G. dar tik 
18 metų amžiaus, bet jau buvęs 
Kalnaberžėje, vedęs ir su žmo
na išsiskyręs.

—Ukmergės pi. prie 96 nr. 
rasta smarkiai sužalotas — su
pjaustytas J. Baranauskas 'iŠ 
Sasnausko g-vės. Muštynių metu 
jo net žarnos paleistos, kitose 
kūno vietose taip pat gilios žaiz
dos. Sužeistas nugabentas mies
to ligoninėn, bet vargu pasveiks.

—Vilijampolėje, Jurbarko g., 
kieme rasta nusigėręs įdėlis Ba- 
balskis. Babalskio nūauti batai, 
iškraustytos kišenės. Babalskis 
nugabentas miesto ligoninėn.

ninkams po 1.5 lt. per valan
dą1, antros eilės — 1.4 lt. per 
valandą. Medžio darbų darbi
ninkams bus mokama: pirmos 
eilės — 0.85 lt., antros eilės 
—0.65—0.75 lt. per valandą. 
Paprastiems darbininkams bus 
mokama po 0.65 lt. per valan
dą ir tinkoriams po 1 lt. ir 1.20 
lt. per valandą. Už antvalan- 
džius darbininkams bus moka
ma 25 nuoš. brangiau, kaip už 
paprastas darbo valandas.

Sudargo Darbininkai Siūlosi 
Apdirbti Popiermalkes.

Sudargo miestelio darbiniu-

kai šiomis dienomis atatinka
moms įstaigoms atsiuntė ko
lektyvinį prašymą, kuriuo pra
šo tarpininkauti ir pasirūpinti 
jų būkle. Be to, tame prašy
me darbininkai nurodo į tai, 
kad eksportuojamos Vokieti
jon popiermalkės, kurių šioje 
apylinkėje užpirkta dideli kie
kiai, būtų pavestos jiems ap
dirbti. Dabar Sudargo darbi
ninkai neturį jokio darbo ir 
negalį apsirūpinti maistu ir 
kit.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Smurtininkai Užpuolė 
Merginą

Rugpj. 11 d. pavakary Tel
šiuose, Naujamiesty — naujai 
statomų pradžios mokyklos rū
mų statybos teritorijoje dar ne
išaiškintomis aplinkybėmis keli 
smurtininkai užpuolė pil. B. tar
naitę. Pavakary ta mergina ėjo 
su pirkiniais namo iš Telšių. Pa
kely ji pastebėjo, kad ją seka du 
vyrai, bet nieko blogo nemany
dama ji ėjo toliau.

Merginai priėjus naujai sta
tomos pradžios mokyklos rūmus, 
staiga tie du vyrai ją puolė ir 
prievarta įtraukė į statomus rū
mus. Milžiniškos jos pastangos 
nuėjo niekais. Mergina pasako
ja, kad be tų dviejų vyrų, smur
tavo dar ir keli kiti mokyklos 
rūmuose pasislėpę vyrai. Mergi
na atėjo naiųojVįsa baisiai su
kruvinta ir apdraskyta. Nuvež
ta Telšių ligoninėn.

KAUNAS
Nelaimingi,. Atsitikimai

—Aleksote, Veiverių g-vėje, 
vienas vyras savo žmoną gatvė
je taip primušė, kad toji be są
monės nugabenta miesto ligo
ninėn.

—Pil. M. Mickevičius Utenos 
g. dviračiu leidosi į pakalnę ir

Įkrito j Nemuną

Netoli žaliojo tilto ties “Liet
ūkio” sandėliais į Nemuną iš lai
velio įkrito mergina, ausų, no
sies ir gerklės ligų klinikos tar
nautoja. Netrukus drąsesnieji 
šoko merginą pagelbėti ir ją, iš
traukę iš Nemuno, su menkomis 
gyvybės žymėmis nugabeno į li
goninę. čia ji buvo atgaivinta.

Rangovai su Statybos Darbi
ninkais Tebesitaria

Nutrūkę darbai prie didesnių
jų Kauno statybų vis dar nepra
sideda, nes rangovai nesusitaria 
su darbininkais dėl uždarbio. 
Rangovai jau sutinką pakelti už
darbį iki 65 et. už valandą, bet 
darbininkai su tuo nesutinką. 
Darbininkai kasdien susirenka į 
darbo vietas, bet nedirba.

“L.” Redakcijai:

Kai dabar prasidėjo Ameri
kos Komunistų Partijos naujų 
narių gavimo* vajus, tai ir lie
tuviuose pas mus atsirado ne
mažai susidomėjimo jos veik
la. Kalbėjausi su vienu socia
listu ir jis smarkiai pyksta ant 
komunistų, kam jie, anot jo, 
nepalieka “ramybėje” Socia
listų Partijos. Girdi, jūsų 
spauda kartas nuo karto “ant 
jos užsipuola.” Paaiškinkite 
plačiau apie socialistų ir ko
munistų santikius.

Skaitytojas.

Statybos Darbininkai Steigs 
Savišalpos Fondą

Statybos darbininkai kurių 
darbas yra sezoninis, žiemos 
metu dažnai lieka be darbo ir 
jokio pragyvenimo šaltinio. 
Kad to neatsitiktų, minėti dar
bininkai projektuoja įsteigti 
savišalpos fondą. Į jį kiekvie
nas darbininkas turėsiąs dėti 
po 10 nuoš. savo uždarbio, 
žiemos metu, neturintieji dar
bo darbininkai iš to fondo 
gautų pašalpos pagal nustaty
tas normas ir klases.

V. D. U. Klinikų ir Techni
kos Statybos darbininkams nu
statytos ir patvirtintos naujos 
uždarbio normos. Dabar bus 
mokama: pirmos eilės mūri-

Aiškus dalykas, kad nei ko
munistai socialistų, nei socia
listai komunistų nepalieka 
“ramybėje.” Socialistinė spau
da rašo apie komunistus, o 
komunistinė apie socialistus. 
Tai yra visuomeniški darbinin
kiški judėjimai, o ne kokia 
baisi šventenybė, kurios būtų 
negalima dasilytėti. Be reika
lo tas draugas įsižeidęs. Ko
munistai nepyksta ant socialis
tinės spaudos, kai’ji alie juos 
rašo bei kritikuoja, jei tik pa
matuotai, teisingai. Deja, pa
vyzdžiui, tokios “Naujienos” 
’dažnai labai neteisingai, sta
čiai šmeižiančiai rašo apie ko
munistinį judėjimą.

Paimkime bendro fronto

klausimą. Argi šiandien ne 
aišku, jog prieš fašizmą gali
ma sėkmingai kovoti tiktai 
bendro fronto keliu ? Taip 
pat, argi ne aišku, kad bend
ras darbininkų frontas negali
mas, jeigu tiedu dideliu judė
jimu (komunistai ir socialis
tai) nesusitars ir bendrai ne
veiks? Na, o Socialistų Parti
ja atmetinėja Komunistų Par
tijos pasiūlymus tokį bendrą 
frontą sudaryti, šiandien svar
bu remti Ispanijos liaudies 
kovą prieš fašizmą. Komunis
tų Internacionalas atvejų at
vejais siūlė Socialistų (An
tram) Internacionalui sudary
ti bendrą frontą Ispanijos de
mokratijos gynimui. Bet tie 
pasiūlymai nebuvo priimti.

-Taigi, ar gali komunistinė 
spauda ir komunistai tylėti ir 
už tai socialistinio judėjimo 
vadų nekritikuoti? žinoma, 
kad negali.

Paimkime dar vieną pavyz
dį. Komunistai smarkiai kriti
kavo Socialistų Partiją už įsi
leidimą į savo eiles trockistų. 
Tūli socialistai pyko ant mū
sų už tai. Bet kas pasirodė? 
Pasirodė, kad trockizmas be
veik sugriovė Socialistų Parti
ją ir dabar jinai turi juos 
šluoti laukan. Jeigu socialis
tai mūsų kritiką būtų priėmę, 
jie būtų išvengę tos nelaimės.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Tai senas vokiečių laivas “Frederick der. Grosse”, 
kurį anglai buvo užgrobę per pasaulinį karą. Ve
žamas į stotį, kur jis bus sugriautas.

Šalčiai, Slogos. Nagai žydi 
1

Drauge gydytojau, kreipiuos į 
jus dėl dviejų patarimų. Pirmas 
—man dažnai užgula ant no
sies sloga, — kaip žmonės vadi
na, plautis arba šaltis. Jei kada 
kiek vėjas pūsteli arba ant grin
dų basas atsistoju, nėra skirtu
mo, kad ii- šiltoj dienoj—viens 
tas pats. Antras dalykas — man 
krūtinėj yra kokis tai lyg kutu
lys, sakant, gerklėje. Ypač kai 
išgeriu ar šalto vandens ar alaus 
stiklą. Mėginu kai kada degtinės 
rytą prieš valgį stikliuką, su 
karšta arbata — ir gi tas pats. 
Mėginau karšto vandens iš ryto 
sU iodina gerti. Ima man knitė- 
ti, pradedu kosėti, ir skrepliuoju 
jau nuo mažų dienų. Mano tė
vas ir gi kosėdavo ir skrepliuo- 
davo, bet jis rūke ir gėrė pu
sėtinai, Aš nerūkau ir mažai 
svaiginančių gėrimų vartoju. Aš 
nedirbu 6 metus.

Kaip patėmijau jūsų patari
muose, būk daugeliui trūksta vi
taminų. Man, rodos, jų būtų už
tektinai, nes užsilaikau neper- 
blogiaušiaį, vaikščioju dažnai po 
miškus. Aš esu 59 metų.

Ir da ką. Vieno draugo rankų 
naguose yra baltų spuogų, lyg 
kad jam nagai išmarginti. Kas 
tai galėtų būti ? Ar tai nagai žy
di ?aAr tai prieš vargą ar prieš 
laimę? Tas draugas sakė, kai jis 
buvo mažas, tai jam buvę tokie

negai iki 16 metų, paskui pra
puolę, o dabar į senatvę ir vėl at
sinaujino. Lauksiu paaiškinimų 
per “Laisvę.”

Atsakymas.
Jums yra įsisenėjusi sloga. 

Netiek nosyse, kiek gerklėje ir 
gal giliau krūtinėje, bronchinėse 
dūdelėse. Gali Jums ta chroninė 
sloga būti ir nuo mažų dienų, gal 
kaipo pasėka kokios limpamos 
Vaikų ligos, kaip ėdra, skarlati
na, difteritas, pažandės, influ
enza ir t. p.

Sakote, nerūkote. Vyras už 
tai! Jei rūkytute, tai daJJogiau 
būtų. lodo tinktūros galite imti 
po lašą kas diena arba kas antra 
diena. Sakote, vitaminų gaunate, 
nes po miškus pasivaikščiojate. 
Drauge, vitaminų gauname tik
tai su paprastu, nesugadintu 
maistu. Saulės šviesa duoda 
mums- vitamino D, kai pabuvam 
saulėj nuogi arba pusnuogiai. 
Būkite ir Jūs ant saulės dažniau. 
Arba gaukite pasišvitinti su ul- 
tra-vijoletiniais spinduliais: la
bai tai Jums būtų naudom Taip 
gi ir dijatermija (short wave 
diathermy). Maisto žiūrėkite. 
Imkite žuvų aliejaus po šaukštą 
po valgio. Pagulėkite su galva 
žemyn. Atgulkite paskersai lo
vos ir nusileiskite galva ir krū
tine žemyn. Tai padeda flegmai 
išsivalyti.

ma, kad vienoje vietoje chiniečiai įvilio
jo japonus į: siųstus ir net keturis tūks
tančius jų išskerdė.

Bet svarbiausia vėliausia žinia, tai 
Chinijos Sovietų Raudonosios Armijos 
patraukimas prieš japonus. Jinai vadin
sis Aštunta Armija ir bus po abelna val
džios komanda. Tas parodo, kad Nan-

kingo valdžia prasikrapštė akis ir priėmė 
šerių CĮįiriijos Komunistų Partijos pasiū
lysiu suvienytomis liaudies spėkomis ko
voti prieš įsiveržėlius, ginti šalį nuo už
sienio plėšikų. Matomai, tarp valdžios 
ir Komunistų Partijos įvyko susitarimas. 
Tie patys pranešimai sako, kad valdžia 
paleidus iš kalėjimo komunistus kalinius.

Nagai žydi? Na, ne, Drauge. 
Nagai ir nežydi ir nepranašauja 
laimės ar nelaimės. Balti šlake
liai ant nagų gali paeiti nuo už
sigavimo, kai pažeidi nagą. Jei 
visi nagai dėmėti, tai reiškia, 
kad vitaminų ir mineralų stoka. 
Tokiam reikia gerai pasirinkti 
maisto, natūralinio, nesugadinto 
maisto.
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Iki Sniegas Nukris, H. Fordas Pasirašys 
Unijos Kontraktą

Taip sako unijos vadai ir 
Fordo darbininkai. Keletas 
mėnesių atgal retkarčiais tek
davo ir iš stubos išsinešdinti, 
kuome pakalbindavai Fordo 
darbininką prisirašyti į uniją. 
Šiandien visai kita istorija. Pa
sišaukia į stubą ir sako: 
“Duok šian kortelę! Fordas 
turi pasirašyti kontraktą iki 
sniegas pradės kristi, kitaip jis 
neišleis ir neparduos nei vie
nos savo ližės (automobilio).”

Tai teisingas pasakymas ir 
teisinga taktika. Fordas nie
kuomet nesirašys kontrakto 
su unija, pakol unija neturės 
aštuonias-dešimtą nuošimtį or- 
gartizuotų Fordo darbininkų. 
Tik tuomet unija galės drąsiai 
pareikalauti pripažinimo uni
jos ir darbininkų teisingų rei
kalavimų.

Mes turime visi rastis U. A. 
W. Unijoj ! Fordas išbandė vi
sas priemones, kad neprileidus 
darbininkams susiorganizuoti 
į U. A. W. Uniją. Dabar orga
nizuoja iš eilės jau trečią

“Tu bits uniją” (kompaničną 
uniją), žmonės, bijodami pra
rasti darbą, trečiu ar ketvirtu 
paraginimu rašosi j tą uniją. 
Fordas supranta darbininkų 
jausmus ir taktiką, todėl pra
dėjo išsijoti darbininkus; at
leidžia iš darbo Detroito gy
ventojus ir priiminėja naujus 
darbininkus, daugiausiai iš 
pietinių valstijų ir ūkininkus. 
Vadinasi, tuos, kurie nėra 
dirbę dirbtuvėje, ir negrus. 
Pereitomis dviem savaitėmis 
atleido 13,000 tokių darbinin
kų. Vienintelė išeitis Fordo 
darbininkui, tai greitai stoti į 
uniją, sulaikyti Fordą nuo dis
kriminavimo ir mėtymo iš dar
bo darbininkų. Visi Detroito 
darbininkai, net ir mažesnieji 
biznieriai, prižada didžiausią 
paramą Fordo darbininkams, 
kovoje prieš didžiausią intri
gantą ir persekiotoją, darbi
ninkų žudiką H. Fordą. Todėl 
“kalkime geležį, pakol ji rau
dona.”- šeškupis.

įspūdžiai iš “Vilnies” Pikniko Rockford, Ill
Rockford, III.

Rugsėjo 6 d. anksti rytą pa
sirodė prielankus oras chicagie- 
čiams keliauti į pikniką ir jų 
ten suplaukė nemažas skaitlius, 
—galėjo būti kokia pusantro 
šimto chicagiečių, roselandiečių 
ir daug iš kitų kolonijų, kaip 
tai: DeKalbas, Auroras, Wau- 
kegono, Beloito. žinoma, rock- 
fordiškiai mus “subytino” pu
blika, jų daugiausiai buvo.

Rockfordo rengėjai sako, kad 
šiemet ten “Vilnies” piknikas 
buvo vienas iš didžiausių pik
nikų Rockforde. Buvo didelis, 
gražus piknikas. Rengėjai sako 
pasidarė “Vilniai” gražaus pel
no.

Labai gerai, kad mūsų drau-

bininkų veikimą, apie kurį jis 
parašys į “Vilnį”. Daugiau ži
nių iš kolonijų į mūsų dienraš
čius.

Artinasi “Vilnies” vajus. Ko
lonijų draugai turėtų rengtis 
prie jo su nuolatingesniu rašinė- 
šimu žinių ir gavimu naujų skai
tytojų.

V. Kovietis.

Tu... Veidmainys
Tu sakai:
—Nereikia kritikos! Nereik 

kalbėti apie kitus blogai! Nerei
kia kelti kito ydų į viršų. Geriau 
apie žmogų gerą žodį tarkim.

gai ir draugės kolonijose dar- visi mes ne be klaidų. Jei savo 
buojasi visuomenės naudai.
Piknikui vieta parinkta tarp- 

kalnė prie upės, medžiuose, 
taip, kad sulaukus nakties vė
lumos, nesinorėjo apleisti vie-dievas taip daryti liepia. Jis taip 
tą.

Apie 6 valandą vakaro pasi
girsta parke gražus, skamban
tis balsas dainų. Prasidėjo pro
grama. Dainuoja Rockfordo 
Laisvės mišrus choras. Einam

> artyn pasiklausyti. Choras dai
nuoja labai gražiai. Po Rockfor
do choro pasirodė roselandiečiai. 
Jų choras kiek didesnis už pir
mąjį ir dainuoja neblogai. Ma
niau, kad mūsų kankliečius 
“subytis,” bet nepavyko.

Chicagos LKM Choras pasi
rodė ant pagrindų toli gražu ne 
visas, bet sudainavo gerai ir ant 
pabaigos visi chorai sudainavo 
“Internacionalą.”

Drg. V. Andrulis, pasakė pra
kalbą dienos klausimu ir tuomi 
programa baigėsi.

Apie 8 valandą prasidėjo šo
kiai, kur jaunimo nemažai links
minosi iki nakties vėlumos.

Beje, teko susieiti vieną kitą 
ir buvusios opozicijos draugų,' 
kurie dabar jų neremia ir jie Į 
nesudaro jokio veikimo, nes pa
tys svarbesni žmonės pasitrau
kė iš jų tarpo.

Su vienu “Vilnies” korespon
dentu ilgai kalbėjausi. Jisai pa
pasakojo apie Rockfordo dar-

ir kito nuodėmes pasvertum, 
gal jūsiškes persvertų.

Tu taip kalbi. Gražiai kalbi.
Bet tik mums. Sakai, kad tavo

nori.
Bet tu pats tam dievui netiki. 

Nepildai ir to, ką kitiems sakai.
Vadiniesi kunigu. Prie alto

riaus mistiškus burtus darai.
Tu geri vyną ir sakai geri die

vo kraują. Tas kraujas, sakai, 
atpirko mane. Taip. Atpirko. 
Nuo ko?

Tu meluoji! Aš atsipirksiu sa
ve tik savo paties krauju.

Tu geri kraują to dievo, kuris 
nejaučia, kuriam neskauda.

Jūs išgeriat to kraujo tūks
tančius statinių. Bet jam vis 
tiek....

Sakyk!. . .. Tu... . Aš pirštu 
rodau į tave. Kaip su manim? 
Kaip su milionais mano darbo 
draugų ?

Saujelė dykaduonių.... Sau
jelė buožių — geriat mūsų krau
ją^ Kaip siurbėlės siurbiat. Ir 
tu jiems padedi mūsų kraują 
gerti.

Tu nueini pas juos mūs krau
jo atsigerti. Kodėl tu neini ir ne
sakai jiems, ko tavo dievas 
nori ?

O gal tavo dievas savo norus 
skelbia tiktai mųfns? 4.u t

-—O, taip,—sakysi tu. Ką die
vas myli, tam ir Kryželį duoda. 
Palaiminti ubagai! Jie dangų 
regės. Greičiau kupranugaris 
per adatos skylelę išlys, negu 
turtingas įeis į dangaus kara
lystę.

Ir vėl tu čia veidmainiauji. 
Leidi man akysna dūmus.

Turtuoliai, ir tu, nei nemano
te veržtis į tavo pasakojamąjį 
dangų. Jie turi dangų čia. Ant 
žemės. Turi ir tu....... Nes mi-
lionai dar tiki tavo burtams. Ta
vo žodžiams.

Milionai dar tiki, kad juos 
atpirks, juos išganyš tavo die
vas, kurio tu kraują geri.

Bet... Aš alkanas buvau. Ir 
mano pati. Ir mano vaikai norė
jo duonos.

Bet aš jos rasti negalėjau....
žinau, uždirbau ją. Ir milionai 

darbo draugų!
Ir aš radau tą duoną.... Pilni 

sandėliai jos prikrauti! Bet eik... 
Paimki ją!

Ėjau, kaip įmaniau.. . . Nesi- 
' skaičiau su jūsų įstatymais! Nes 
alkanas buvau.

Įstatymus parašėt jūs! Juos 
taikėte tik mums. Ne sau. Jums 
įstatymų nėra!

Ir.. . ? už duonos plutą, kurią 
aš uždirbau, jie uždarė mane 
geležinių štangų narve... Kaip 
žvėrį!...

O jūs, vagiai! — vagiat kiek
vieną dieną. Vagiat mūsų aky
se! Vagiat mūsų kruvinai už
dirbtus milionus! Prageriat 
juos! Prauliojat! Prapaleistu- 
vaujat!.... Ir jūs nieks į kalė
jimą neuždaro....

Ir kas juos uždarys, jei mes 
klausom tavo žodžiu ?!....

Mes nekritikuojam jų.. . Ne
gvildename. Nenagrinėjame jų 
niekšiškų darbų. Nekėliam aikš
tėn. Neaiškinam viens kitam.

Negalima, sakai. Mums leista 
tik poteriauti ir dangaus laukti. 
Nuodėmė apie kitą blogai atsi
liepti ! Dievas to nenori. Neklau
sysi — dievas nubaus. Pragare 
degsi per amžius!

Tu taip sakei. Tuomi pasitar
navai buožei — skriaudikui, nes 
tavo žodžiams dar tikį minia.

Bet mes krįtikuosim...". Vis 
vien.... Ir tavo Magdalenos pa
vyzdys mūs nesulaikys.

Kuomet ateis laikas ir kalti
ninkus teis . minia nepabėgs, 
paklausus, kas akmenį turi 
mest...; 1 , '■

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
Darbdaviai Turi Raportuoti 
Darbininkus, Neturinčius 
Social Security Sąskaitos

Numerių
Klausimas: Vienas vyras, ku

ris dirba mano mažame bizne- 
lyje, neturi Social Security nu
merio. Ar aš turiu atlaikyti 
kiek pinigų nuo jo algos?

Atsakymas: Iždo Departmen- 
tas reikalauja, kad jeigu dar
bininkas negavo arba neprašė 
sąskaitos numerio, tai darbda
vys turi pasiųsti aplikaciją dėl 
to, pranešdamas priežastį, kodėl 
darbininkas neprašė. Darbda
viai dabar turi raportuoti kiek
vieno darbininko 
numerius.”
“Taxicab” Mokesčiai Skai
tomi Kaipo Algos po Social 

Security Įstatymu
Klausimas: Aš dirbu prie 

“taxicab” ir mano alga susideda 
iš nuošimčio mano surinktų pi
nigų. Ar Social Security Įsta
tymas mane liečia?

Atsakymas: Tu ir tavo darb
davys turit numušti reikalauja
mus Social Security taksus po

sąskaitos

24-V-36

J. Krukonis.

ISPANIJOS FAŠISTAI 
BŪK PIRKĘ KETURIS 

SUBMARINES
Bilbao, , Ispanija. — Fa

las Dę LlanO 
būk . paskutiniu 

pirkę” keturis su-

šistų genero 
pasakoja, būk 
laiku jie “pirkę” Keturis su- 
bmarinus iš užsienių. * Tai, 
girdi, šie submarinai ir vei
kią prieš Ispanijos respub
liką ir prieš laivus Sovietų 
ir kitų šalių, iš kurių res- 
publikiečiai gauna karo me
džiagų.

Suprantama, kad Musso- 
linis įmokino Ispanijos fa
šistus taip sakyt. Su tokią 
pasaka Italijos valdžia sten
gsim išsisukt nuo atsakomy
bes už Sovietų ir kitų šalių 
laivų skandinimą.

PRADEKITE DABAR 
PRALOBKITE VISAM 
AMŽIUI LAIMĖKITE

u 4

$100,000 Pirmas Prizas 
999 Kiti Prizai

Nueikite pas artimiausią cigaretų 
pardavinėtoją ir paprašykite jo Old 
Gold Piešinių Bulletmo kartu su pil
nom taisyklėm ir detališkumais apie 
kontestą. Jūs gausite tą piešinių bul- 
letiną visai VELTUI. Atydžiai sekite 
instrukcijas. Čia nėra triksų ar užciu- 
pimų. Dailinimas nesirokuoja. Neati
dėliokite. Šis naujas $250,000 kon- 
testas yra Old Gold’o atsiliepimas į 
tūkstančius savo draugų. Dvigubai- 
Švelnūs Old Gold duoda jums antrą 
čansą laimėti turtą. Sekite šį dien
raštį dėl tolimesnių pranešimų.
NO. 105

Junkers —91.” Japonijai '.
stokuoja orlaiviams kuro, ji Jeį Pasiskubinsit 
turi iš kitų šalių gabenti.
Tonnnni 1 o Iz vi r> i nveoti Dar Gausit■Japonai lakūnai prasti.

Chinijos <
Chinija turi tik apie 1,000 
orlaivių ir tame skaičiuje 
apie 200 pirmos rūšies. Jos 
orlaiviai daugiausiai pirkti 
Amerikoj, Franci joj ir An
glijoj. Chiang Kai-sheko 
valdžia, keli metai atgal, 
įsteigė tris aviacijos mokyk
las Hangchowe, Loyange ir 
Cantone, kur lavinasi apie 
700 lakūnų. Mokyklos ge
ros, vien Hangchowo yra 
4,000 akrų skrajojimo lau
kas. Bet vis vien stoka pa
tyrusių lakūnų. Nors Chini
ja ir ore daug silpnesnė už 
Japoniją, bet'į jos armiją 
daug liuosnorių stoja ameri
kiečių ir kitų kraštų lakū
nų. Tas gali nemažai sutvir-

numušimu praleistų iškaseių už 
gazoliną, aliejų ir garažą. 
Federalis Kreditas Ūkinin
kams, Kurie Veisia Gyvulius

Klausimas: Kaip ūkininkas 
gali pasiskolinti pinigų trum
pam laikui nusipirkti daugiau 
gyvulių?

Atsakymas: Pirmas žingsnis 
yra paduoti aplikaciją ant blan- 
kos, kurią galima gauti iš kiek
vieno 500 vietinių ofisų Pro
duction 
vienutė 
tration.

Jeigu 
tai aplikantas gauna 
laišką. Kuomet P.C.A. yra koo
peratyviška kredito organizaci
ja, tai kiekvienas pasiskolinto- 
jas .turi sutikti pirkti nuo tos i _ _
organizacijos nęrs 5% pasko- j tinti jos oro jėgas, 
los. Smulkmeniškas informa-j • ----------
cijas apie kreditus, taipgi su- ..... ..... -j—... . =
rašą vietinių ofisų, kur 
cijas reikia pasiųsti, 
gauti iš Production 
Commissioner, Farm 
Administration,

Credit Association, tai 
Farm Credit

paskola esti

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Adminis-

užgirta, 
kredito

aplika-1 
galima 
Credit 
Credit

Washington,

S e n a t o r ius Nye, kuris ti karo lėktuvai, kovodami 
dirba užsienio reikalų komi- prieš 172 ir kada užpuoli

kus mušė galingos priešor- 
laivinės kanuolės. ’ Bet vis 
tiek 20 nuoš. atakų pasie
kė miestą. Kas būtų, jeigu 
ne 172, bet bent 400 lėktuvų 
jį būtų puolę?

sijoj, reikalauja iš Jungt. 
Valstijų senato, kad sulai
kytų pardavimą Japonijai 
seno metalo “iron scrap.” 
Japonijos imperialistai per
kasi labai daug to metalo 
Amerikoj ir jį paverčia į 
ginklus ir amuniciją. Vien 
pereitais metais iš Luria 
Bros. Co., Philadelphijoj, 
jie pirko 2,200,000 tonų už 
$32,000,000.

Reikalavimas geras, ypa
tingai tą reikia padaryti 
dabar, kada Japonijos im-| 
perialistai puola Chiniją.

šnipai
“New York Times” per

sispausdino Sovietų slaptos 
policijos vieno vedėjo Leoni
do Zakovsky straip. apie su
gautus šnipus -darbininkų 
tėvynėj. Japonijos šnipų 
tarpe sučiupta tūli dar užsi
likę net nuo. carbt laikų. Su 

kištai ir buchariniečiai prieš 
darbo žmonių tėvynę. Di
desnių niekšų ir negalima 
rasti. .

Anglis ir Anglis
Sovietų Sąjunga ir Jung

tines Valstijos vėl pasirašė 
prekybos sutartį. Pagal ją 
Sovietai gavo teisę įvežti į 
šią šalį anglį ir kitas prekes 
nemokėdami muito. Sovietų 
priešai tuoj aus pakėlė skan
dalą, kad būk Sovietai už
vers anglimi šią šalį ir tuo 
būdu atims iš mainierių 
darbą. Į tai atsakė Jungti
nių valstijų sekretorius Hull 
pažymėdamas šiuos faktus.

Jokia šalis negali vesti 
prekybą su kita, jeigu ji iš 
anos nieko neperka. 1936 
metais į Jungtines Valstijas 
iš kitų šalių buvo įvežta už

tais gaivalais susidėjo troc- l $55,380,000 vertės anglies 
ir tame skaičiuje 400,000 
tonų Sovietų anglies. Bet 
tais pat metais Jungtinės 
Valstijos kitoms šalims par
davė $720,620,000 vertės 
anglies, tai yra trylika kar
ty tiek, kiek iš kitur pirko. 
Žinoma, kad pardavė ir So
vietams. Tas patsai yra ir 
dabar. Jungtinės Valstijos 
pirks Sovietų anglies, o So
vietai pirks ir šios šalies

Londonas “Apsaugotas”
Anglija ne tik gaminasi 

karo lėktuvus, maskas nuo 
nuodingų gazų ir būdavo ja- 
si karo laivus, bet daro ir 
pratimus. Buvo suruošta 
lėktuvų užpuolimas ant Lon
dono. 172 bomberiai puolė 
miestą bombarduoti, o 222 
mūšio orlaiviai jį gynė. Gy
nė ir priešorlaivines kanuo
lės.

Anglijos valdžia sako, kad 
Londoną “apgynė”, nes 80 
nuoš. priešo atakų atmušė. 
Taip, “apgynė” bandyme, 
kada miestą gynė 222 grei-

___  pirks ir sios sahes 
tam tikros anglies ir kitų 
reikmenų. Teisingai jis sa
ko: “Negalima norėti, kad 
kiti pas mus pirktų, kad 
mes nieko pas juos nepirksi
me.”

Abelnai Sovietų Sąjunga 
vis vien daugiau prekių per
kasi Jungtinėse Valstijose, 
negu ji čia parduoda.

OTlaivyinas. [>vi teisingiausios lietuviškos
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y<

Valstiečio Sūnus.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Valgykite Medy
“Laisvė” 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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Ml

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

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6191

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
* Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7->8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

' :-F-,

Galingiausias naujai pastatytas Amerikos karo laivyno bombnešys, va
romas keturiais motorais. Sakoma, kad tokio karinio orlaivio dar jokia 
kita šalis neturi.

Japonijos ir Chinijos 
Orlaivynai

Japonijos i m p e rialistai 
užpuolė Chiniją. Japonija 
turi mažesnę, bet gerai išla
vintą armiją ir naujausios 
karo technikos pabūklais 
ginkluotą. Ji turi galingą 
karo jūrų laivyną, kurio 
Chinija veik visai neturi. Ja
ponija ir ore daug galinges
nė. i

Japonijos orlaivy nas. 
Pirmos rūšies Japonija turi 
bent 2,000 karo lėktuvų ir 
rezerve apie 1,000. Viso iki 
3,000 lėktuvų ir iki 300 
priešorlaivinių k a n u o lių! 
Jos lėktuvų tarpe yra nema
žai Vokietijos išdirbystės. 
Bomberiai lėktuvai skaitomi 
geriausi dvimotoriniai “Ka
wasaki 87” ir “K—88”, 
taipgi vokiški “Mitzubuki—1

j Clement Vokietaitis
[ LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 8-3621

j Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Naudai Parengimai
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
Vakariene bus tokia, kokios visi pageidaujame

Grieš gera orkestrą lietuviškus ir angliškus 
kavalkus šokiams

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

s--------------------s

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Rengia

Koncertą ir Ban ketą
Programą pildys talentai iš Brooklyn©

t

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro

■ j#
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SUSIPRATO
__________ A. GILMAN ______

Jersey City, N. J.

(Tąsa)
—Na, kad jau padarei tokią didelę ke

lionę, tai dabar galėsime sykiu gyventi ir 
dirbt, — vietos užteks,—sako dėdė Albi
nui.

Albinas ant jo kalbos nieko neatsakė, 
nes, dėl apsivylimo, jis visai ką kitą mąs-

Sekaneią dieną Albinas jau dikčiai jau
tės pasiilgęs tėvų ir norą jų persiprašyti 
už jo kvailą įsivaizdinimą ir neklausymą 
jų nuoširdžių ir pamokinančių patarimų. 
Jis priėjo prie dėdės ir pasiteiravo, ar dė
dė jam negalėtų kiek duoti pinigų. Dėdė 
jam atsakė, jog pinigų pas juos nėr; jeigu 
nori čia gyventi, valgyt užteks,—buvo Al
binui duotas supratimas.

Albinas todėl prašė pinigų, kad jau 
naktį gulėdamas buvo nutaręs grįšti at
gal. Negavęs pinigų iš dėdės, nors ir sa
vo neturėjo, jis leidosi atgal į kelionę nie
ko dėdei nesakęs.

Gelžkelį pasiekė tuo pačiu būdu, kaip 
ir atvažiuodamas. Kadangi jau buvo va
karas, kada jis pasiekė gelžkelį, tai tuoj 
teiravosi ir traukinių išėjimą. Prekinių 
traukinių iš didesnių miestų išeinant ne
trūksta, ypatingai naktimis, tai Albinas 
neturėjo didelio vargo sau rasti tinkamą 
traukinį.

Jis važiavo, su mažom pertraukom, vi
są naktį ir didesnę dalį kitos dienos. Ki
tos dienos pavakary j jis turėjo apleisti 
traukinį, arba geriau sakant, jį paliko su 
atkabintais vagonais tiesiai ant lauko, 
prie kokios tai kasyklos, nuo kur jokių 
gyvenamų stubų nesimatė*. Jis nežinojo 
nei kur iš čia eiti, nes niekur nesimatė 
nei miestuko ir nei kitų gyvenamų na- 

* mų. Visgi’ jis pasileido eiti į’tą pusę; kur 
jam reikėjo važiuoti.

Albinas ėjo iki nakties ir dar naktį. 
Nieko nepriėjo, nei stoties, nei kitų namų. 
Labai išalkęs ir pavargęs, jis atsigulė pa-
kelyj, ir išgulėjo ligi ryto. Nors jautėsi 
ryte išmiegojęs, tačiaus jo pilvas baisiai 
nerimavo nuo alkio, ir jam darėsi ne
svietiškai slabna. Bet, slabna ar ne, eiti 
"eikėjo.

Daugelis traukinių jį pasivijo ir pra
lenkė. Pasigaut jis jų negalėjo — per- 
greit jie lėkė. Pagaliaus priėjo užlanką, 
kur kelias sukosi aplink kalną. Prie užsu- 
kos priėjęs, Albinas pradžiugo: apie ko
kią mylią toliau matėsi kokis tuzinas trio- 
besių ir gelžkelio stotis. Jam ištikrųjų 
pasidarė lyg geriau; pradėjo greičiau ir 
eiti.'“

Prisiartinęs prie triobėsių, jis tuoj 
Žvalgėsi, kur būt greičiau galima gauti 
gert ir valgyt. Pastebėjo krautuvėlę, ar
ba į krautuvėlę atrodantį namuką. Nuėjo.

Pinigų neturėdamas, ne ką gi gali pirk
ti. Albinas pinigus jau senai bebuvo ma
tęs., Įėjęs krautuvėn, jis rado moteriškę, 
nedidelio ūgio ir storoką, gan panašią į 
žydę. Vargiai galėdamas liežuvį apvers
ti iš priežasties ištroškimo ir išalkimo, jis 
prasitarė, ar nesą ko nors, ką jis galėtų 
jąi padirbėti, už ką ji jam galėtų kiek su
teikt valgyt.

—Ne tu darbui tikęs, sako jam krau
tuvininkė.

Ir ištikrųjų jis atrodė geriau tinkamas 
ligoninei, negu darbui. J o akys paraudę, 
lūpos išdžiūvę ir storos. Visas apdulkė
jęs ir apdriskęs. Jo rudas veidas apžėlęs 
geltonais gyvaplaukiais.

Krautuvininkė paliepė jąm sėstis ant 
prekių skrynios prie daikto, kuris atrodė 
buvęs kada stalu. Ji padavė duonos, sti
klą pieno ir iš blėkinės pupų.

—Ačiū labai,—tarė Albinas, ir griebėsi 
valgyt. . .•

—Iš kur tu?—paklausė jo krautuvinin
kė atsisėdus netoli jo.

Iš New Yorko,—sako Albinas.
—Iš New Yorko?—nustebus klausia 

v ji.—Kokioj dalyj miesto gyveni?
—Brooklyne—ant So. 4th St.,—atsakė • • ps. r
Krautuvininkė tuomet jam papasako

jo, jog ir ji nesenai atvykus čia, pora me
tų atgal, iš Brooklyno, kur jie laikę duo
nos krautuvę ant Manhattan Avė. Jiems 
viskas Brooklyne ėjęs gerai iki krizio. 
Kriziui užėjus, biznis labai sumažėjęs. Iš 
tos priežasties turėję nemažai ekonomi- 
jmoti, idant galėjus gyvybę palaikyt. Ėju- 
pį sūnų kolegijon mokytis advokatūros 
turėję sustabdyti.

Vaikas dėl to labai krimtęsis. Kiek lai
ko pasibastęs be darbo, jis ir kitas lenku

tis pabėgę į vakarus—“westus”, kaip ir 
Albinas; ir nuo to laiko nieko nuo jo ne
girdėję.

Krautuvininkė šiuos žodžius bekalbėda
ma, Albinas pastebėjo, apsišluostė kvar- 
tuku ašaras. J am tas labai širdį užgavo. 
Jam prisiminė jo paties motina prie skal
byklos stovint ir ašaras šluostant, jį pri
siminus. Tas jį kaip raginte ragino grei
čiau grįšt namon.

—Tai kaip jūs čia pakliuvo te?—pa
klausė Albinas krautuvininkės.

—Daugel sakyti—maža klausyti,—sa
ko ji. — Tuo laik, kada mūs biznis dik
čiai sumažėjo Brooklyne, parvažiavo čia 
važinėjęs mūs pažįstamas cigarų parda
vinėtojus. Jis papasakojo, būk Čia gali
ma geresnis gyvenimas bizniu padaryti, 
ir paragino mus važiuoti. Jo ir paklau
sėme.

Pavalgęs, Albinas teiravosi, kaip čia 
būt galima gauti traukinys. Krautuvi-

1 ninkė prižadėjo jam pagelbėti. Ji pasi
šaukė gelžkelio stoties prižiūrėtoją, kurį 
gerai pažino. Ji papasakojo apie Albiną 
ir prašė jo jam pagelbėti gauti traukinys. 
Jis sutiko.

i -Pirm Albinui išeinant, krautuvininkė 
suteikė jam “overauzes” ir dolerį dėl ke
lionės. Ji taipgi prašė, idant Albinas būt 
tiek geras ir pargrįžęs nueitų pas jos sese
rį ant Graham Ave. ir pasiteirautų, ar ji 
nėr ką girdėjus apie jos sūnų. Palinkėjus 
pasekmingos kelionės, ji Albiną išleido su 
stoties prižiūrėtoju.

Albinas taipgi jai nuoširdžiai padėkojo 
ir prižadėjo jos pageidavimą išpildyti. At
sisveikinęs, sekė paskui stoties prižiūrėto
ją.

Stoties prižiūrėtojas, pasirodė labai 
draugiškas. Sužinojęs, jog Albinas važi
nėjo vien prekiniais traukiniais, jis jam 
patarė mėginti važiuot kitaip: patarė va
žiuoti pasažyriniais traukiniais, kaip jis 
pats darydavęs jaunose dienose. Jis jį pa
mokė, jog galima pasislėpti tarp pirmo 
pasažyrinio vagono ir garvežio (inžino). 
O kartais galima stačiai užlipti ant ang
linio vagoniuko, prikabinto prie pat gar
vežio.

Vakarui atėjus, Albinas taip ir padar- 
rė, kada traukinys atėjo. Jis gan pasek
mingai pasiekė tokiu būdu net St. Louisą.

Iš St. Louiso galima gauti traukinys ei
nantis net į New Yorką. Tik čia jį vog
tinu būdu gan sunku pasigauti iš priežas
ties didelio saugojimo. Mat prie to trau
kinio būna prikabinti pašto vagonai, ku
riuos dažnai vagys užpuola ir apiplėšia. 
Todėl juos dikčiai ir saugoja, ir šaudo 
tuos, kurie be reikalo prie jų slankioją.

Bet per stoties prižiūrėtojo patarimą, 
Albinas nuėjo į “round house”, kur gar
vežiai prirengiami į kelionę. Čia jis su
žinojo, kuris garvežys eis New Yorkan. 
Atėjus vakarui, Albinas užlipo ant ang
linio. Nagi žiūri—dvejos kojos kyšojo 
iš po uždangalo. Lindo ir jis po juo.

Laikui priėjus, traukinys išėjo; jų sar
gai nepastebėjo. Nors vargu buvo gulėti 
nepatogioj vietoj, vienok Albinąs ir kiti 

. du gulėjo ramiai. Apie porą valandų pa
važiavus, garvežys pradėjo imtis vande
nio iš ravelio, kuris tam tyčia pritaisy
ta, kąd važiuojant—nežiūrint, kaip greit 
—garvežys pasiima vandenio.

Nors vienaip gera, tai kitaip prasta. 
Kada garvežio kubilas persipildė, van
duo ėmė eiti pervirš ir taip sušlapino 
Albiną ir jo draugus, kai žuvis.

Būnant šlapierąs, pasidarė šalta. Vie
nas prasidrąsino ir nulipo pas pečkūrį. 
Pasiprašė pęčkūrio ir inžinieriaus jiems 
pavelyti nulipti prie ugnies. Pavėlino.

Šitokiai progai pasitaikius, Albinas 
pargrįžo New Yorkan gan greit ir pa
togiai, palyginus su jo važiavimu kiton 
pusėn.

Pargrįžus New Yorkan, Albinui vienas 
dalykas rūpėjo,—tai būti tėvams geru ir 
mokintis iš jų gyvenimo patyrimų. Ne
užteko dar to: jam taipgi norėjosi ir at
simokėti—pasirodyti tėvams, jog jis jau 
nebe tas, kuriuo buvo tik trumpąs lai
kas atgal.

Pasiekęs Brooklyną, Albinas ėjo Grand 
Strytu link ųamų. Žiūri—motina vaikš
tinėja prie krautuvės.

—Mama!—šūktelėjo jis.
—Nu, iš kur tu dabar ?-rrkruptelėjus 

atsisuko ir sako motina.
(Tąsa bus) x

Smulkios Naujienos
John P. Gustafson, 70 me

tų senumo, kuris gyveno labai 
vargingai ir buvo žinomas 
apylinkės gyventojam kaipo 
biednas žmogus, rastas sun
kiai sergančiu savo gyvena
mame name 171 — 7th St. 
Policijai pribuvus ir padarius 
nuodugnų jieškojimą jo gyve
namame name, surado, kad ji
sai turi bankuose pinigų $16,- 
000. Keturios bankų knygutės 
rodo $15,727.82 ir pinigais 
$73.50.

Anthony Ancipiuk susigin
čijo saliūne, 215 Tonnele Avė. 
su Joseph Bousci dėlei kortų 
“geimio” ir $1.50 skolos. Gin
čas baigėsi tuomi, kad Aįjci- 
piukui kirto Bousci, kuris 
krito vietoje negyvas. Bousci 
suareštuotas, o Ancipiuk pa
laidotas. Atsargiau su loši
mais.

Paleistuvystė netik New 
Yorke žydi pilnoj to žodžio 
prasmėj, bet tas yra ir Jersey 
City. Policija suareštavo pen
kis vyrus, kurie daėjo iki to
kio begėdiškumo, kad užsiė
mė ar prievarta privertė 13 
ir 12 metų mergaites tuo ama
tu užsiimti. Teisėjo klausinė
jamos, jaunos mergaitės pri
sipažino tuo amatu užsiėmu- 
sios. Areštuoti laikomi be kau
cijos.

nuverstos tvoros, žaibas su 
griaustiniu spyrė į St. John 
bažnyčią, išmušdamas didelę 
skylę, ir taip daug kitų šposų 
prikrėtę. K. Biuras.

Norwood, Mass.
Lietuviai Komunistai Rengia

Meno, Muzikos ir Dainų 
Dieną

Įvyks spalio (October) 10 d., 
Lietuvių svetainėje. Programos 
pildyme jau apsiėmė: Ignas Ku
biliūnas, labiausiai mylimas ba- 
ritonas-komikas, So. Bostono

Laisvės Choras su visais savo 
solistais-duetais ir šokiais. Taip
gi ir vietiniais dainininkais ir 
lošėjais. Todėl meldžiam vietos 
ir artimos apylinkės organiza
cijų tą dieną nieko nerengti, bet 
dalyvauti komunistų dideliam 
parengime 10 d. spalio, Lietuvių 
Svetainėje, 3-čią valandą po pie
tų.

Reporteris.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Fašistai sako, 
būk liaudiečių laimėta per
galė Belchite, šiaur-ryčiuo- 
se, esanti “nesvarbi.”

AMERIKOS BEDARBIAI 
BŪSIĄ SURAŠYTI PER

* DIENĄ
Hyde Park, N. Y.—Pre

zidentas Rooseveltas, pagal 
kongreso nutarimą, planuo
ja suregistruoti visus šalies 
bedarbius net per vieną die
ną, gal 1938 m. sausio mė
nesyje. Po to, bus reika
laujama registracijos kor
čiukių iš visų bedarbių, jieš- 
kančių pašalpos.

Vatikanas. — Iš popie
žiaus rūmų išvogta daug 
deimantų ir pinigų.

KNYGOS- JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai i r Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose! 
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

Labor Day jau žinoma arti 
50 metų. Labor Day yra lega- 
liška šventė. Darbo žmonės, 
baigdami vasaros dienas, iš
važiuoja į svečius ir, galima 
sakyti, per tas tris diepąs 
įvyksta gana stambių nelai
mių, susi^eidimų, mirties atsi
tikimų, ir tt. Per šių metų La
bor Day ir Jersey City trys 
gyventojai likosi užmušti ir 
keletas sužeistų. Labor Day 
nėra darbininkų demonstraci
jų diena, kaip kad Pirmoji 
Gegužės. Tačiaus unijų vadai 
ir kitokį “lyderiai” pasėjai 
gražių žodžių, sakydami pra
kalbas ir tuomi ši darbo die
na užsibaigia.

Jūs, kurie turite karus ir 
važiuojate Holland Tuneliu ir 
George Washington tiltu per 
Hudson upę į New Yorką ir iš 
New Yorko į New Jersey, įsi- 
tėmykite, kad per rugpjūčio 
mėnesį per George Washing
ton tiltą pervažiavo 1,000,000 
automobilių, o per Holland 
Tuųnel 1,240,000 automobilių. 
Imant po 50 centų už karą, 
susidarys 1,120,000 dolerių. 
Graži suma pinigų ir geras 
pelnas. Kaip George Wash
ington Bridge, taip ir Holland 
Tuneliui per rugpjūčio mėnesį 
šių metų buvo geriausias pel
nas.

Rugsėjo 5 d. trys Jersey Ci
ty vyrai nuo Linden Ave. iš
važiavo laiveliu žvejoti jūrose. 
Pakilus vėjui, jų ląivelis likosi 
nesuvaldomas. 30 metų senu
mo inžinas sugedo. Laivelis 
neina į kraštą, bet nuo krašto, 
vėjas yis kyla smarkesnis. Lie
tus lyja be perstojimo; pagel
bės nesimato. Laively esanti 

i sušlapo, išąlko, ir manė, kad 
bus pabaiga gyvenimo. Paga
liaus laivelį vilnis prinešė prie 
Romąr Shoals light housės. 
Laively esanti nuleido inkarą, 
sulaikydami laivelį vietoje. 
Light housės sargas patėmijęs 
juos išgelbėjo. Išgelbėti vyrai 
sako, kad jie daugiau neis 
žvejoti jurose.

Well, kas nors ir kur nors 
nėra gero. Hobokeno policija 
sulaikė tūlą Randolph golden, 
48 metų amžiaus, kaipo val
katą. Padarius kratą, rasta 
pas jį $5,510.58. Penki auksi
niai “certifikatai”, kiekvienas 
po $1,000, kiti smulkesni. Gol
den aiškinasi, kad tai jo su
taupyti pinįgaį. Jis dirbo kai
po porteris keliuose New Yor
ko būdinguose, ir kad jis ren
gėsi važiuoji į Europą pas sa
vo seserį apsigyventi. Policija 
areštuotąjį paleido.

Siautusi vėtra su griaustiniu 
ir žaibavimu iš 4 dienos į pen
ktą dieną rugsėjo padarė daug 
nuostolių vįsąį Jersey apylin
kei. Išversta medžių, lietus ap
sėmė skiepus, nekuriu naipų

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo. Žinoti praeiti, kad suprasti ateit j!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
raše A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—paraše V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ^-parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANIFESTAS”— 
parašytas K. Markso ir F. Engelso. Naujas 
vertimas. Išleista Sovietų Sąjungoj, 54 pus
lapiai. Būtinai kiekvienam reikalingas. Kai
na 10 centų.

“J. V. STALINAS APIE SSSR KONSTITUCI
JA.” Drg. Stalino kalba Konstitucijos klau
simu, 40 puslapių. Labai reikalinga brošiūra. 
Kaina 10 centų.

“SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJA KONSTITU
CIJA.” Išleista Sovietų Sąjungoj. Labai gra
žiai padaryta. Reikalinga kiekvienam susi
pažinti su nauja pasaulyje demokratiškiau

sia konstitucija. Kaina 10 centų.
POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 

F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 

, Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kode! tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė I\ M. Šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

' ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime ' brošiūrų—“Lietuvos Poniutes ir 
Darbininkes”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

ALDLD Nariams Kitygų Kainos ant Puses Pigiau.

• Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
? | giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 

y ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntiijną mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu ąntrašu:

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby priven that License No. 
EB 4526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
4th Ave., 
Kings, to

4413—4 th

INTIMUS MEŠKERIOTOJO 
GYVENIMAS

i tl

Tel. Stan 2-0781 NOTARY
Home Tek PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAfl) 

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.

Triple Cities Traction Corp, 
busų draiverių ir kitų darbinin
kų streikas baigtas. Streike da
lyvavo 174 darbininkai.

Streiką vadovavo Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas Cla
rence Conroy, iš Buffalo, N. Y. 
ir Elias Jones, unijos preziden
tas.

Streikas buvo pradėtas rug
pjūčio 27 d. iš ryto ir 30 dieną 
iš ryto unijos prezidentas pa
šaukė darbininkus į darbą ir 
pranešė, kad derybos bus veda
mos su kompanija toliaus iki 
sutartis bus padaryta. *

Derybose su kompanijos ats
tovais dalyvavo unijos preziden
tas E. Jones ir išrinktas komite
tas iš penkių darbininkų.

Sutartis baigta rugsėjo 3 d.
Nuo dabar, iškilus nesusipra

timams tarpe darbininkų ir 
kompanijos, visi reikalai paves
ta arbitracijos bordui išspręsti.

Darbininkų reikalavimų šiuo- 
mi kartu buvo daug ir vieni jų 
tik dalinai išpildyti, kiti visai 
ne. Pavyzdžiui: nauji buso drai- 
veriai per 6 mėnesius gaus 55 
centus į valandą, vėliaus dau- 
giaus.

Seni draiveriai, kurie gauna 
61 centą į vai., gaus 63 centus. 
Garažų (garage) darbininkai 
reikalavo 10 centų pakelti į vai. 
Palikta sena alga ir tt. Įvairiuo
se darbuose buvo įvairūs reika
lavimai.

Tai dalis Chinijos miesto Šanghajaus, kurį dabar 
bombarduoja Japonijos kariniai laivai ir orlaiviai. 
Šis paveikslas parodo grupę japoną kareivių, kurie 
sulipę ant stogo daboja, kaip sėkmingai bombos 
krinta ant chinais apgyventos miesto dalies ir nai
kina.

mis jis meškeriojimu gyveno. 
Ot, vakare jis atsigula į lovą 
miegot. Knarkia, rodos, kaip už
muštas. Apie patį vidurnaktį tik 
stukt žmonai boksą į pašonę ir 
klausia:

—Kaip manai, ar Nemune un
gurių yra, ar ne?

—Miegok tu berazūmi!—susi
keikia žmona, kad jai neduoda 
ramybės.

Nekuriam laikui, jis nutyla, o 
paskui vėl pradeda kliedėt:

—Klausyk, ar žuvis geriau 
imasi paprastomis dienomis, ar 
šventadieniais?

žmona jau nejuokais įpyksta, 
o jis vėl nutyla ir ima sapnuoti. 
Sapnuoja, kad jis pasiėmęs meš
kerę nueina prie Nemuno. Ant 
kabliuko užveria sosiską, užme
ta ir laukia, žiūri į plūdę nei 
nemir.ksėdamas, rodos, medi
nėm akim, o rankoj laiko meške
rės kotą suspaudęs kaip aukso 
gabalą. Tik štai, atplaukia lašiša 
didumo kaip bajedarkė, capt už 
sosiskos ir panėrė plūdę. Jis kad 

kažkas 
taip trinktelėjo, kad net jis pa
budo. žiūri — ogi ant grindų 
raitosi išmesta iš lovos žmo
na....... - Nesusipratimas di
džiausias. Dar tą pačią naktį 
žmona ne tik visas jo meškeres, 
bet ir keletą jo šonkaulių sulau
žė. Bent šiemet jis daugiau meš
keriot jau, tur būt, neis.

“Kuntaplis”

Streiko Eiga Sutraukoje:
Streikas pradėtas rugpjūčio 

27 dieną, o darbininkai pašaukti 
darban rugpjūčio 30 dieną iš ry
to. Sutartis daryti pabaigta rug
sėjo 3 dieną.

Tokia šio streiko vadų stra
tegija negalima darbininkams 
daug kas laimėti. Streikas būna 
pasekmingas, kada sutartis pa
daryta darbininkams streikuo
jant, tuomet ir streikas liekasi 
baigtas laimėjimu.

Darbo Bitė.

Pastabelės Wilkes-Barre, Pa

Komunistą Partijos Veikla
Amerikos Komunistų Parti

jos Centralinio Komiteto pas
kelbtą naujų narių gavimo va
jų ir sukėlimo $500,000.00 
kampaniją, mes, vietos komu
nistai, pilnai įvertiname ir pa
siskirtame sau kvotas. Per šį 
naujų narių gavimo vajų mes 
pasiryžę padidinti narių skai
čių 50%. Ir pasižadėjome su
kelti $350.00 į $500,000.00 ve
damą kampaniją.

Mes tą kvotą ($350.00) su- 
kelsime labai lengvai, jeigu 
vietos darbininkai prisidės 
prie jos nors su labai maža 
auka, čia skaitliuojama tarpe 
5-7 šimtų tikrai remiančių Ko
munistų Partiją ir komunistinį 
judėjimą ir tie visi šimtai dar
bininkų lai paaukoja nors po 
$1.00, tai mes ir turime daug 
daugiau negu mūsų kvotįa. O 
kur visa darbininkų vi§ me

 

nė? Juk mes neaplenksime 
nė vieno darbinink nesupa
žindinę jo su šia didelės svar
bos kampaniją. Tad mūsų 
kvota galėtų būti ne $350.00, 
bet $1,000.00.

Naujų narių gavimo kvota 
gal bus kiek sunkiau išpildyti, 
nes vietos darbininkai, ypatin
gai lietuviai darbininkai, labai 
sunkiai fMšosi į komunistų 
Partiją. Kodėl jie nemato 
svarbos bilti komunistų Parti
jos nartais, taį didelis klausi
mas. Mes visgi esame tikri, 
kad kvotą* iŠpildVsime. Mūs 
tarpe randasi' keletas gabių 
draugi). Jie panaudos savo ga
bumus, o mes pagelbėsime 
jiems, tad kvota ir bus išpil
dyta.

Buvusieji Komunistų Parti
jos nariai, o tokių draugų pas 
mus yra nemažai, turėtų nebe
pasilikti už Partijos sienų, bet 
per šį vajų grįžti atgal į Par
tiją ir darbuotis josios eilėse. 
Pagalvokite, draugai, apie tau 

Komunistė.

Vienas Vienos batų fab
rikas išleido rinkon celiuloi- 
dinius moteriškų^ batelius. 
Nauji bateliai labai lengvi, 
stiprūs ir nereikalingi tepa
lų—juos valo paprastu van
dens apiplovimu. Celiuloidi- 
niams batams pranašauja
ma didele ateitis.

Psalapls PenkUs

of

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Darbininkų įstaiga

VARPO KEPTUVE

>
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) ,
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

panom, krikštynom ir kitokiem 
I reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

George Nobiletti 
( Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111-03—77th Avenue
Forest Hills, Long Island 

Telephone Boulevard 8-1135

Jonas Šurnas
Kartais ir visai rimtas 

gus pavirsta piemeniu, štai, kad 
ir mūsų ministerijos referentas 
ponas šilelis. Ir didelę algą ima 
ir rimtus valstybės reikalus 
sprendžia, bet vos tik spėjo iš- 
smukt iš įstaigos, ima lopetą ir 
eina patvoriais rinkt sliekų. Pri
sirenka kokį pusviedrį, o pas
kiau už meškerės ir marš prie 
Nemuno. Kaip koks alkoholikas. 
Jei kada jis negali išeit meške
rioti, tai per tą dieną jam ma
žiausia 20 plaukų pražyla. Meš
kerę jis labiau gerbia negu savo 
žmoną ir būtinai ją su savim 
ima net eidamas į bažnyčią.

Daleiskim, jis meškerioja. At
ėjęs prie Nemuno išsitraukia iš 
užančio slieką, dėl visa ko jį ap
seilina, kad geriau kibtų žuvis
ir cypiantį užveria ant kabliu- patraukė — rezultate 
ko. Paskiau tėkšt į vandenį ir 
laukia. Įstaigoj jis pasėdėjęs še
šias valandas privargsta, kaip 
artojas, o čia žiūrėdamas į plū
dę jis gali dešimts valandų iš- 
stovėt ant vienos kojos, kaip 
priklijuotas ir nė kiek nesiskun
džia. Vakare nešasi grobį: dvie
jų ‘gramų kelbuką, kaip špygą, 
bet iš jo veido trykšta toks en
tuziazmas, kad atrodo, jog neš
tųsi šamą.

Kartą jis taip parėjo į namus 
ir sako žmonai:

—Girdi, kepk žuvį!
—Ar daug sugavai?
—žiūrėk, va! — parodė jis 

saujoj tokį pat kelbuką maž
daug žirnio ankšties didumo.

—Ką aš čia su juo murzin- 
siuos. Geriau atiduok katinui.

—Oho! Duosiu aš katinui to
kį skanėstą! Tuojau, kad jis 
man būtų iškeptas!

žmona, kad ir nenorom, grie
bėsi darbo. Iškepė jam tą kelbu
ką ir padėjo su lėkšte ant sta
lo. Pirmiausia, jis patrynė iš 
džiaugsmo delnus, susikaupė 
dvasioje, ir pradėjo valgyt. Ži
noma, valgyt nelabai čia ir buvo 
kas. Kepant beveik visas sutru
pėjo, o liko tik galva. Jis grie
bė pirštais kelbuko galvą ir ėmė 
ją čiulpt.

—Galva tai skaniausia žuvies 
dalis, čia yra ir riebalų ir sme
genų — džiugino pats save. Gal 
kokį pusvalandį jis ją čiulpė, 
traiškė dantimis net apsilaižy
damas, ir pagaliau pąmatė, kad 
tarp jo pirštų liko sliekas.... 
čia jis pašoko nuo stalo, kaip 
įgeltas, ir užpuolė žmoną:

—Ar skrodei žuvį?
-r-Aišku, kad skrodžiau.
—O kas čia?—parodė jai lėkš

tėj tysantį slieką.
žmona vos neapalpo. Pasiro

do, ji nė nepagalvojo, kad keL 
buko žiaunuose galėjo būti už
silikęs nuo meškerės nukąstas 
sliekas.

Po to, su sliekais jis daugiau 
nebemeškeriojo. Kaž-kas jam 
pasakė, kad žuvis labai mėgsta 
olandišką sūrį, tai jis ir pradėjo

Perkūniški, bet Bergždi 
Japonų Šturmavimai

NOTICE is hereby,! rI 
EB 3658 has been Issu

Visokios Žineles iš Mūsų 
Miesto

šioje apięlinkęje šilko dar
bininkai laimėjo savo reikala
vimus iš Duplan Silk korpora
cijos. Kompanija ilgai skerė- 
čiojosi prie CIO, bet šiomis 
dienomis buvo darbininkų bal- 

binin- 
kai pasiskirs: CIO ar siūlomą 
kompanijos “neprigulmingą” 
uniją. Balsavimo didelė di
džiuma balsų buvo paduota už 
CIO.

Ši kompanija per visą strei
ko laiką per vietos kapitalisti
nę spaudą rėkė, kad CIO no
ri užimt jųjų nuosavybes, rė
kė, kad jiems reikią valstijos 
kazokų apsaugot jųjų nuosavy
bę, kad jie galėtų pradėt-dar
bą su streiklaužiais, bet ir čia 
jiems nepribuvo valstijos gink
luotos jėgos pagelbbn. Galų ga
le darbininkai parsiklupdė savo 
didžiausį priešą.

Šiuom laiku čia mainieriai 
tiek mažai dirba, kad darbinin
kai šimtais sėdi pašalpos stoty
se ir daug jųjų uždedama ant 
pašalpos “listo” kasdien. Apie 
vidurį rugpjūčio mėnesio šiame 
apskrityj buvo tik 37,285 asme
nys, gaunanti pašalpą, o dabar 
jau siekia 40,077. Pašalpos sto
tys dirba su “ekstra” darbinin
kais, kad kiek daugiau aptar- 
naut reikalaujančius pašalpos.

Šiomis dienomis čia bus dide
lė mokyklos vaikų demonstraci
ja. Bus reikalaujama pašalpos 
stotyje ir pas mokyklų viršinin-lsu juo gaudyti. Tam tikslui per 

. , kus vaikams drabužių ir apsia-
Saulės” redaktoriaus draugas.. vimo, nes bedarbiai arba prie 

IWPA dirbantieji negali įstengt 
nupirirt vaikučiams, ko jiems 
reikalinga mokykloms atsida
rius.

Kada šiame mieste ant šaly- 
gatvių sudėjo automobiliams 
“parking myterius”, tai miestas 
turi gražių įplaukų. Tiesa, ne 
visi pinigai eina miestui,—kom
panija, kuri sudėjo šiuos “my
terius” atsiskaito už savo iškaš- 
čius.

Nors kapitalistinė spauda ir 
visoki bosų pastumdėliai rėkia 
visa gerkle prieš CIO, bet jųjų 
riksmas nieko negelbėjo ir netik 
šilko darbininkai pasirinko šią 
uniją, bet daug ir kitų pramo
nių darbininkai tą patį padarė.

Taipogi daug agitacijos buvo 
varoma ir prieš Workers’ Al
liance organizaciją, kad tai esan
ti “raudonųjų” organizacija ir 
kitokių nebūtų dalykų, buvo pri
metama, bet jiems nepavyko at-

“Dirva” No. 30 apsimeluoja 
apie tuos Lietuvos sportininkus 
—politikierius, kurie čia atvyko 
į Ameriką. Sportininkai, kurie 
laimėjo Rygoje rungtynes su 
svetimtaučiais, be abejo, yra ga
būs vyrukai, bet “Dirvos” ko
respondentas rašo, kad jie Chi-j
cagoje pralaimėjo krepšiasviedį: savimas, katrą uniją darbi
(basketball). Man vienas pažįs
tamas iš Chicagos praneša laiš
ku, kad būtų jie nepralaimėję, 
bet politikieriai taip jiems viso
kių niekų į galvą prikalė, kad 
jie ir lošime savo pareigas atlik
ti pamiršo. Antras dalykas tai 
šis, kodėl V. Augustauskas, A. 
Gilvydis, M. Kviklys ir V. Jak- 
ševičius, vieni nevažinėjo po 
Ameriką ? Sportininkai ir vieni 
būtų galėję liežuvį apsukti, juk 
jie gal dar ir daugiau supran
ta už pačius lyderius. Bet “Dir
va” visuomet apsimeluoja. čia 
sportas, o po sporto—politika.

“Saulės” redaktorius p. Boč- 
kauskas, sau sėdėdamas Maha- 
noy City, redaguoja “aukso ka
ralaičių gyvenimą.” Tai laimin
gas žmogus. Jį mažiausiai palie
čia kiti, tik tuomet jį paliečia, 
kuomet ištikrųjų jis reikalingas. 
Jam draugu būti tiktų “Dirvos” 
redaktorius, kurs dar varo savo 
“gerb. spragilą,” bet ar ilgai tas 
“spragilas” kalbės? “Dirvos” 
redaktorius niekur beveik nėra 
pasakęs jokios prakalbos, nieko 
viešai. Ar jis nemoka, ar jam 
durys uždaros? Aš priskaitau 
abudu dalykus, ir durys uždaros, 
ir nemoka. Tai tikrai būtų geras

Baltimorėj kaip kasmet, taip 
ir šiemet buvo ruoštasi prie 
“Vienybės” naudai pikniko. De
ja, “pernykštė, nušvypštė,” taip 
sako Visi, taip šiemet ir “Vie
nybei” atsitiko su Baltimore. 
Baltimorėj nenusisekė rengia
masis kermošius. Ateinančiais 
metais prisidarys durys dar dau
giau vietų, o- jeigu tuo tarpu 
grius Lietuvoj fašistinė dikta
tūra, 'tai mūsų fašistukai netu
rės riėi per ką išsiplepėti savo 
nuomonė#—“karšto švino į kak
tą.”

Juozelis.

Franco Nefudysiųs Ameri- 
kiečio Lakūno

Burgos, Ispanija.—Prane
šama, kad gen. Franco ne
žudysiąs amerikiečio lakū
no Haroldo Dahl’io, kurį 
fašistai suėmė, nukritus jo 
lėktuvui, ir nusmerkė mir
tim Jo gyvybę stengiasi iš
gelbėti Amerikos valdžia ir 
Dahlio žmona.

Shanghai, rugs. 8.—As
sociated Press patvirtina, 
kad japonai, nežiūrint visų 
savo šturmavimų, vis nepa
jėgia pralaužt chinų linijų. 
Chinai kulkąsvaidžių mirti
na ugnim išskynė daugybę 
priešų. Japonų karo laivų1 
šoviniai ir lėktuvų bombos 

I užkūrė desėtkus naujų gai
srų šiaurvakarinėj Shang- 
hajaus dalyj. Japonų laivai 
ypač naikina chinišką mie
sto dalį Chapei. Jie, be kit
ko,. dalinai sudaužė ir an
glų-amerikiečių tabako fab
riką. Japonai sakosi nu
skandinę ir du chinų laivu-: 
kus.

mėnesį krautuvėj bargan išim
davo olandiško sūrio už 80 litų 
o žuvies sugaudavo už 20 centų.

Galima sakyt, .kad visos žu
vys jį jau asmeniškai pažino. 
Kaip tik jis nueidavo prie Ne
muno, tai žuvys pamatę jo šešė
lį dumdavo net iki Jurbarko. 
Dėl to, savo amžiuj jis niekuo
met nėra sugavęs didesnės žu
vies, .kaip pusė sprindžio nuo 
barzdos.

Ne tik dienomis bet ir nakti-

Pirm keletos dienų čia vienoj 
10 centinių krautuvių tūlas vy
rukas pirkosi bonkutę rašalo ir, 
išeidamas, pamiršo savo pinigi
nę,-kurioje buvo 25,000 dolerių 
vertes vekselių ir kiek grynais 
pinigais. Pardavėja piniginę nu
nešė į paliktų daiktų ofisą. Ka
da vyriškis sugrįžo, j ieškoda
mas, mergina jį pasįuntė į raš
tinę atsiimt. Išeidamas, jis par
davėjai pasiūlė dolerį dovanų, 
bet mergina jam atsakė, kad šioj

įtraukt darbininkus iiuo šios or- krautuvėj yra draudžiama, imt 
garližaoijošdarbininkai rašosi atlyginimą už surastus daiktus, 
ir organizacija auga. 1 Vislią Sužinojęs,
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Beverage Control Law at 4413— 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
HENRY HORSTMANN 
Ave., Brooklyn, N.

f iven that License No. 
___ ___  .issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law f\t 589— 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL ZATORSKI
589—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Avenue X, Borough of Brooklyrų County of 
Kings, to be consumed on the' premises. 

MARIA POLACCO
Welcome Restaurant & Pizzeria 

Napolitana
Avenue X, Brooklyn, N. Y.284

Nervu-Chro 
aišky Ligų 

Odos-Kraujo 
Gydymas

Moterim

Sales 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

Naziai Plūsta Amerikiečius, 
Pritariančius Ispanijos 

Laisvei
Nuremberg, Vokietija. — 

Nazių suvažiavime jų pro
pagandos ministeris Goeb- • 
bels plūdo tuos Amerikos' 
laikraštininkus ir šiaip žy
mius žmones, kurie prita
ria Ispanijos respublikai 
prieš fašistus.

Shanghai. — Žymiausi 
Chinijos švietėjai atsišau
kia į viso pasaulio žmones 
paremt Chiniją prieš Japo
niją. i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, Sept. 13, Lietuvių Svet., 
853 Hollins St. "Pradžia 8 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite. — Kp. Sekr. 
(214-215)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

Sept. 13 d. Lietuvių Svet., 180 New 
York Avė., 8 vai. vak. Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes turim 
daug dalykų aptarti. Taipgi nepa
mirškite visi susirinkt į repeticijas 
ketvirtadienio vakare, ir nauji na
riai ateikite, nes laiko jau mažai, o 
dar nieko nemokam. Visi būkite lai
ku; — Org. K. Ž. (214-215)

PRAKALBOS IR 
SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, rugsėjo 15 d., 7:30 v. 
vak., A. P. Kliubo svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. įvyks 
Amerikos Darbo Partijos prakalbos 
ir susirinkimas. Taigi kviečiame vi
sus, kurie interesuojasi Am. 
Partijos judėjimu.

Kaip jau yra žinoma, kad 
Partija yra darbininkų—unijų
ja, todėl visi, kurie tik jaučiasi ir 
yra darbo žmonės, privalo susirinkti 
į šias prakalbas kuo skaitlingiausiai, 
nes artinas nominacijos ir rinkimai 
į valdiškas vietas; Todėl mums, kai
po darbo žmonėms ir yra pareiga 
stoti po A. D. Partijos vėliava ir 
darbuotis, kad laike rinkimų būtų 
galima pravesti žmones, kurie atsto
vautų darbininkų klasę. Įžhnga vi- 
sienis veltui,

ADP Liėtuvių Skyriaus Valdyba* 
(215-217)

Darbo

parti-

>

Vyram ir
Patenkinančios ir Greitos 

I m c s
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI -NERVU Suirimai 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos, 
NOSIES, GERKLES, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSĮTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigru turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų ligabuB 
jums išaiškinta.

X-S PI N D U L I A I S 
išegzamiNavimAi

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

' PRIEINAMOS
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16th Si, N. Y. 
Tarp Union Sų. ir Irving Pi 
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

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

Rūgšti ruginė, sa?di ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ' 
kepama roliaf ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių ' 
<ėksų-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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Minėkite Komunistų Partijos 18-kos Metų 
Sukaktį Šį Vakarą Madison Sq. Gardene!

. £uslat)is šertas ’

0

Aido Choras Gražiai Dainavo 
Per’ Radio

Ketvirtadienio vakarą taikė- 
‘ • si proga išgirst pagarsėjusį 

Brooklyno Aido Chorą dainuo
jant per radio iš stoties 
WMBQ, V. Matusevičiaus ve
damu laiku. Dainavo iš opere
tės “Kornevilio Varpai,” ir ki
tas dainas.

“Kornevilio Varpus” choras 
statys scenoj 3 d. spalio, La
bor Lyceum Salėj.

Kaip paties choro, taip jo 
solisčių dainos išėjo pagirtinai 
harmoningai ir švelniai, tar
mė aiški, net komplikuotose 
melodijose žodžiai supranta
mi, kas labai retai pasitaiko 
išgirst iš dainuojančių per ra
dio. Tik vyrų balsai ne visi 
girdėjosi ir jei svetainėse ne
būčiau girdėjęs Aido Chorą 
dainuojant, galėčiau susidaryt 
įspūdį, kad Aidas mažai teturi 
vyrų balsų. Matomai, stoties 
radio aparatas nėra pritaiky
tas priėmimui didelės grupės 
balsų ir toliau stovinčiųjų bal
sai neperduodama visoj pilnu
moj. P. K.

Tūkstančiai progresyvių 
newyorkieciu šį vakarą, 13 
rugsėjo, trąuks į milžiniškąją 
Madison Square Garden Sve
tainę, kad pasveikint Komu
nistų Partiją jos 18-kos metų 
sukaktuvėse.

Tos sukaktuves yra be galo 
reikšmingos darbo žmonėms. 
Ėmusi prądžią revoliucinių 
darbo žmpnių kovose prieš pa
saulinį imperialistinį karą, 
prieš reakciją, už apgynimą 
Sovietų Sąjungos, Komunistų 
Partiją per tuos 18-ką metų 
nugalėjo frakcines kovąs ir 
nudirbo milžiniškus dąrbus. Ji 
be paliovos šaukia darbo Žmo
nes vienybėn išgavimui geres
nio ir šviesesnio būvio, Apgy
nimui progreso puo reakcijos, 
demokratijos nuo fašizmo, pa
laikymui taikos. Ir šiandieną 
jau matome didelių atsiekime 
liaudies vienijimo srityje. Dar 
didesni darbai stovi prieš akis. 
Dėlto šios sukaktuvės sykiu 
bus ir oficialė pradžia didelio 
vajaus už padidinimą parti-

Apie partijos sukakti ir jos 
rolę Amerikos darbo žmonių 
judėjime kalbės Earl Browder,

Pirmad., Rugsėjo 13, 1937

Sunkiai Susirgo
Draugė E. Kavaliauskienė 

sunkiai susirgo. Jinai jau tūlas 
laikas po biskį sirginėjo, o na
ktį iš 10-tos į 11-tą rugsėjo li
ga smarkiai suėmė, suparaly
žiavo pusę kūno ir kalbą. Li
gonė labai silpna.

Draugas Kavaliauskas ir 
jauniausia duktė Lilija, daini
ninkė, kuri tebegyvena pas tė
vus, labai susirūpino ligonės 
padėtimi. Pašaukta gydytojai, 
išsiuntinėjo pranešimą kitur 
gyvenantiems šeimos nariams: 
A. Jurevičienei ir H. Kudir
kienei, gyvenančioms Newar- 
ke ir Hillsidėj, taipgi Marga- 
retai Cowl, plačiai Amerikai 
žinomai darbininkų veikėjai, 

-ir stmums. Rep.

sekretorius, taipgi L Amter, ir 
Ch. Krumbein. Grieš šimto ga
balų benas. Rezervuotose vie
tose sėdynės po $1 ir 50 c. 
Abelna įžanga 25 c. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Madison Sq. Garden randa
si 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Sugrįžo Mokyklos Dienos
Šimtai tūkstančių New Yor

ko Miesto berniukų ir mergai
čių vėl maršuoja mokyklon. 
Keturis syk į dieną, penkias 
dienas į savaitę, per apie 38 
savaites. Didžiuma tos vaiku
čių armijos vaikščios tolokai 
tarp namų ir mokyklos. Vieni 
iš jų bus atsargūs, kiti ne. Vi
sokių vežimų vairuotojai pra
šomi būt atsargūs visada, o 
ypač valandomis, kada vaiku
čiai eina mokyklon ir iš mo
kyklos.

Trafiko Stotis “I.*’

Vaistai Su Musėm

TRUMPOS ŽINUTĖS

ėB'’

Harlemo Ligoninėj tikrai 
nebus nei viena diena ilgiau 
tas, kas dar gali iš jos išeit. 

.Kaip rūpinamasi biednuome- 
nės gydymu, švara Harlemo 
ligoninėj, pasakojo negrė Mrs. 
Hill. Ji ten nuėjo skųsdamosi 
šalčiu. Daktaras nesitrukdė 
jos egzaminavimu, bet išrašė 
receptą ligonbučio vaistinėn. 
Ten jai paduota butelis vais
tų, kuriuos parsinešus, besi
rengdama pilt, pastebėjo ko
kias juodas nuosėdas. Pasiro
dė, muselė juose praradus 
sparnelius.

Moteriškė, pasipiktinus, nu
sinešė tuos vaistus pas priva- 
tišką daktarą, kuris ištyręs 
tuos “vaistus” pareiškė visai 
netinkamais naudojimui.

Taip dedasi dalykai, kada 
žmonių sveikata randasi kapi
talistų saujoj.

Ateities Žiedo Šių Metu 
Programa

Naziti Laikraštis ir Vėl 
Giria Copelandą

Ateities žiedo lietusių vaikų 
mokyklėlėj bus mokinama se
kamų dalykų: i

1) Lietuvių gramatikos.
2) Eilių ir trumpų lošimėlių, 

su kuriais galės pasirodyti pa
rengimuose.

3) (>ainų.
4) Sporto, kuriam vadovaus 

pąrinkti jaunuoliai.
5) Vaikai bus vežami paro

dyti visas miesto žymesnes 
'Vietas.
i 6) Mokins geriausi mokyto
jai. Mokiniai bus paskirstyti j 

i jiem atatinkamas klases (grei- 
das).

Tėvai, kurie turite paaugė
jusių vaikų — berniukų ar 
mergaičių—nuo 7 metų (jau
nesnių nepatartina leist, nes 
ne tik tėvam, bet ir mokyto
jam būtų keblumų) iki 17 me
tų (jei nori, gali ir senesni 
lankyt Ateities žiedo Moky
klėlę), užregistruokite juos 
ar patys vaikai gali užsire-

New Yorko naziai iš naujo 
pakartojo užgyrimą senatoriaus 
Royal S. Copelando kandida
tūros į majorus. Fašistų laik
raštis Deutcher Weckruf und 
Beobachter atvirai sako, kad 
Copelandas yra nazių žmogus ir 
ragina už jį balsuot.

Copelandas vėl piktai ataka
vo prezidento Roosevelto Teis
mo reformos programą, pasky
rimą senatoriaus Black į Aukš
čiausio Teismo teisėjus, taipgi 
farmerių šelpimą ir Tennessee 
Valley Association pajėgos pro
jektą. Jis priešingas visai Nau
jos Dalybos programai.

“Svečias” atėjo užsiregis- 
truot pas raštininką viešbuty
je Park Plaza, 50 W. 77th St., 
N. Y., bet sulaukęs patogų 
momentą parodė revolverį, 
atėmė $150, raštininką su ne
gru porteriu keltuve paleido 
aukštyn, o pats tuo tarpu pra
sišalino.

Keturios šios valstijos mergi
nos gražuolės, dvi iš jų iš New 
Yorko Miesto ir Bronx, išvyko 
į Atlantic City gražuolių kontes- 
tą, kur bus išrinkta Miss Am
erica.

Ketvirtadienį oficialiai ati
daryta statyba North Beach 
Orporto, prie kurio dirbs 400 
WPA darbininkų. Jis būsiąs 
užbaigtas^ 1939 metų pavasa
rį, prieš atidarant Pasaulinius 
Fėrus.

Padėkite Rinkt Parašus!
Komunistų Partija visose di

džiojo New Yorko dalyse šiais 
metais turi surinkt desėtkus 
tūkstančių parašų, kad uždėt

Trys ginkluoti plėšikai su
laikė R. Levine ir M. Chess 
prie pat Pennsylvania Hand
bag Frame Co. šapos, 810 
Pennsylvania Ave., ir atėmė 
$2,085, kuriuos jiedu vežė al
goms.

gistruoti atvirute ar laišku, ant baloto savo kandidatus šiuo-
Galima rašyti angliškai ar lie
tuviškai. Rašymo daug nerei
kia, tik pažymėkite, kad jūsų 
sūnus ar duktė nori lankyt 
Ateities žiedo Mokyklėlę ir 
paduokite savo vardą ir antra
šą. Adresuokite taip:

Ateities Žiedas, c.o. J. Gaitis 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Kas Valdys Šį Miestą?
“Kas Bus Su Jaunimu,” 

Šaukia Cacchione
Pasaulinės Reikšmės

Rinkimai

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-g.

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
/

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

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.

Komunistų kapdidatas į 
Brooklyno “councilmanus” Pe
ter V. Cacchione savo radio 
prakalboj sušuko: “Kas bus 
su mūsų jaunimu?” Jisai sa
ito: '

“šis klausimas yra vienu 
svarbiausių visai šaliai. Brook- 
lynas jaunimo prasikaltimais 
užima pirmą vietą, duoda 
56% viso Didžiojo New Yor
ko jaunų prasikaltėlių. Ypa
tingai prasikaltimų skaičius 
žymus laužynų srityse. Krimi- 
nalybė ir džiova didžiumoje 
yra laužynų ir blogų butų pa
darai.

“Tonai medžiagos buvo iš
leista butų klausimu, bet kon
gresas pertraukė sesiją mažai 
ką padaręs. Wagnefio-Stea- 
gall bilių reakcionieriai taip 
sukoneveikė, kad beliko tik 
keli naudingi punktai.

“Mes, komunistai, sakome: 
Nugriaukit laužynus. Pastaty- 
kit Amerikos žmonėms pado
rius namus prieinamomis ren- 
domis. Suvaldvkit stambių 
nuosavybių pirklius, kurie su
naikino kiekvieną padorią bu
tu programą. Aptaksavimu 
turčių galima gaut gana pini
gu butams, bedarbiams, socia
liai ir senatvės apdraudai ir 
apsaugot jaunimą nuo krimi- 
nalybių duodant jam darbus ir 
išmokinant amatų.

Mahoney Toleruoja Tautu 
DiskriminacijųhiHi

Jeremiah T. Mahoney, kuris 
vis dar prisipažįsta esąs Tam- 
manės nariu, tačiau kovingu na
riu, sakėsi priklausąs New York 
Athletic Kliube ir Wing Toot 
Golf Kliube, kur neįsileidŽiama 
žydų. Jis aiškinosi nedalyvavęs 
nustatyme kliubo tvarkos. Bet 
kliubo rekordai rodo, kad jis 
yra kliubo valdytojų taryboj ir 
kad jis nėra kėlęs balso prieš 
tautinės mažumos diskriminaci
ją-

Jei Mahoney toleruoja diskri-

1 WPA projektas gelbėjo ne- 
prigirdintiem vaikam mokytis, 
pasiųsdamas mokytojus į 813 
namus Brooklyne ir į 521 na
mus Queens’e. Apart to, pra
vesta egzaminai 769 vaikų ir 
surasta, kad 52 vaikam rei- Į minaciją prieš vieną tautą, aiš
kalinga kurčių mokinimo me
todą.

Dvieju metu Arthur Shan
non, 784 Madison Ave., moti
nai nematant užlipo ant pa
langės ir nukrito pro langą 
nuo trečio aukšto. Tuojau mi-

ku, jis tą pat padarys prieš bile 
kurią tautą, bile klausftnu. New 
Yorke, kur didžiumą pilietijos 
sudaro iš įvairinsiu tautų kilę 
žmonės, tautinių mažumų dis- 
kriminuotojai neturėtų rasti vie
tos miesto valdžioje.

T. M. Pilietis.

Kalbėdamas per radio apie 
svarbą Am. Darbo Partijos 
laimėjimo New Yorko Miesto 
rinkimuose, komunistų vadas 
Browderis pasakė:

“Šie rinkimai turės tarptau
tinės reikšmės. Visas pasaulis 
dabar yra pasidalinęs kovoje 
tarp reakcijos ir progreso, 
tarp fašizmo ir demokratijos, 
kovoje, kuri pavirto civiliu 
karu ir fašistų įsiveržimu Is- 
pąnijoj pereitais metais, kuri 
dabar drasko Shanghajų ir 
tuzinus kitų Chinijos miestų 
bombomis. Tas pasaulis, kuris 
dreba ant kranto naujo gene- 
ralid karo, baisesnio, negu ku
ris buvusių istorijoje, žiūri 
Amerikon, kaip dalykai de
dasi mūsų žemėje. Jie tėmija, 
ar Amerikos žmonės taps au
komis reakcionierių, fašistų, ir 
karo rengėių, ar gal mūsų de
mokratija dar turi drąsos, pra- 
matymo, energijos, pasiryži
mo ir budrumo, kad atsižymėt 
griežta pergale liaudžiai.

“Am. Darbo Partijos laimė- 
iimas sustiprins demokratijos 
ir taikos spėkas visame pasau
lyje ir tuo būdu padės išlaiky
ti Amerika nuo karo. Mūsų 
širdingiausias solidarumas su 
didvyriška Ispanijos Baudžia, 
užtvirtintas Lincolno Batalio
no vaikinų krauju, mūsų bro
liška simpatija ir parama Chi- 
riijoš liaudžiai jos kovoje už 
tautos pasiliuosavimą taipgi 
bus geriausia išreikšta kovin
gume ir balsavime Amerikos 
Darbo Partijos -tikietu.”

Komunistų vado pareikšto
ji tiesa nepasilieka balsu gi
rioje. Tūkstančiai, senu komu
nistu ir kiti tūkstančiai nauiu, 
tik šiomis dienomis ateinančių 
į partiją ir darb. judėjimą, 
energingai darbuoiasi nasiun- 
Timui Komunistu Partijos at
stovybės į Miesto Tarybą, i 
konstitucinę konvenciją, tuo 
pat sykiu energingai remda
mi Am. Darbo Partijos pla
taus bendro fronto tikieta. ku
rio laimėjimas reikš milžiniš
ka pergalę progreso ant reak
cijos.

se miesto rinkimuose.
KP nestato kandidato 

jorus. Ji remia Am. 
Partijos užgirtą majoro 
ardijos kandidatūrą sekamam 
terminui. Tačiau kiekvienoj mie
sto dalyje ji stato po vieną savo 
kandidatą į “councilmanus” ir 
rinks delegatus konstitucinėn 
konvencijon. Kiekvienam pro
gresyviam žmogui aišku, kaip 
svarbu, kad Komunistų Partija 
turėtų balsą tose įstaigose.

Lietuviai komunistai daug lai
ko pašvenčia rinkimui parašų. 
Tačiau jie ne gana skaitlingi ir 
yra pavojaus, kad gali savo 
kvotą nesurinkt. Tada KP nebū
tų ant baloto lietuviais apgyven
tuose distriktuose. Mes to nega
lime daleisti, dėl to prašome vi
sus KP simpatikus ir rėmėjus 
padėti mums rjnkime parašų. 
Ateikite šią savaitę kas vakarą 
“Laisvės” raštinėn, kur gausite 
reikalingas informacijas ir drau
gą ar draugę, jei jums patogiau 
eit poroje.

Liet. Kom. Frakcija.

j ma- 
Darbo 
LaGu-

Dvylika Myliu Naujo Kelio
šį pirmadienį brooklyniečiai 

galės toliau važiuot gatveka- 
riais. Ralph Ave. linija pratę
siama penkias mylias nuo 
Rockaway ir Hegeman Avės, 
iki Williamsburgo Bridge Pla
za. St. John’s Place gatveka- 
rio keleiviai galės nepersėdę 
važiuot 7 mylias iki Borough 
Hali.

Būkite TDA Susirinkime
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 15, 7:30 va
karo, “Laisvės” Svetainėj. 
Draugai ir draugės, skaitlin
gai dalyvaukite. Turėsime ant 
programos rugsėjo 19-tos iš
važiavimą į Forest Parką, iš
rinkimą jam , komisijos. Bus 
duodamas raportas iš Ateivių 
Gynimo. Turėsime pasitarimą 
apie žieminio sezono veikimą. 
Yra sumanymų surengt nors 
du pasilinksminimo vakaru ir 
apie tiek ar daugiau prakalbų 
ir pr^lekcijų. šį sezoną taipgi 
turime gauti daugiau naujų 
narių į TDA Lietuvių 17-tą 
kuopą.

A. Mureika.

Keturi brooklyniečiai sulai
kyti po aukštomis kaucijomis 
už bandymą išleist falšyvas 
$20 ir $10 banknotas. Sako
ma, bėgiu pastarųjų kelių mė
nesių Brooklyne ir Long Islan
de veikus stipri banknotų fa- 
sifikuotojų grupė su $5,000,- 
000 apyvartos.

šio mėnesio 30 d. Jackson 
Heights srityje atidarys naują 
pašto skyrių, kurio bildingas 
kainavo $90,000. Jis randasi 
tarp 78th ir 79th Sts. prie 37th 
Avė.

Mušeikos Užpuolė Jurininkus

Penkis jūrininkus sumušė re
akcionieriaus laivakrovių unijos 
prezidento Joseph P. Ryano gen- 
gsteriai, kada jūrininkai dalino 
laivakroviams eilinių narių laik
raštį .“Shape Up” prie Clyde 
Mallory linijos.

Nat. Maritime Unija ir 
“Shape Up” redakcija pasiuntė 
protestą majorui LaGuardijai ir 
pol. komisionieriui Valentine, 
laikant atsakomingu policistą, 
kuris matęs užpuolimą, bet už
puolikų nekliudė.

Sulaiko Pašalpą už Vaiko 
Apdraudą

Albert Spiese, 210 E. 19th 
St., N. Y., astuoni metai atgal 
buvo išėmęs vaikui apdraudą, 
sulyg kurios sulaukęs 16 metų jo 
sūnus gaus $350. Spiese tapo at- j 
leistas iš WPA darbo ir užsire- Į 
gistravo gavimui pašalpos. Bet 
pašalpa jam atsakyta pamatuo
jant tuomi, kad jis galįs už įmo-l 
kėtus vaiko apdraudos sąskaiton 
pinigus gaut $130.

Workers Alliance- užprotesta
vo ir užves prieš šalpos biuro 
viršininką bylą, kurios laimėji
mas ar pralaimėjimas nustatys 
ar tėvai galės rūpintis savo, vai
kų ateities apsauga be tos ap
saugos verstino atėmimo iš val
džios pusės.

Trumpos žinutės.
Nuo pereito penktadienio 

streikuoja subvių būdelėse lai
kraščių pardavinėtojai. Palies
ta visos 230 stotys. Vedamas 
pikietas. Streikieriai prašo pir
ktis laikraščius kitur, kol tęsis 
streikas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla (Lunch 

Room). Gera proga porai padaryt 
tinkamą pragyvenimą. Vieta randasi 
geroj apylinkėj, priešais laikraščio 
namą, šeši šimtai dolerių ($600) pil
nas mokestis. Susitarimai priimami. 
B. F. Baumiller, 529 Atlantic Avė., 
Brooklyn, N. Y. (213-216)

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienį, rugsėjo 13-tą, įvyks 
ALDLD 24-tos kuopos susirinkimas, 
267 Front. St., 8 vąl. vakare. Visi 
nariai' būtinai atsilankykite.

(213-215)

Pastatymui 'Queens-Bronx 
tilto pastolių Queens pusėje 
reikės iškasti 160 pėdų dum
blo ir smėlio, kol pasieks ska
las; Bronx pusėje akmuo ras
ta 100 pėdų gilumoje.

Vagišiai prapjovė bildingo 
stogą ir nusileido Gramercy 
Jewelers krautuvėn, 94 Flat
bush Ave., pragręžę saugią
sias šėpas ir išsinešė $3,000 
vertės brangakmenių.

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo (Sept.) 15 d., Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro.

A. Daugėlienė, Prot. Rašt.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį,! rugsėjo 13-tą, “Laisvės” 
raštinėj, 427 Lorimer St. Pradžia 8 
vai. vak. Tad, draugai, visi susirinki
te laiku ir atsiveskite naujų narių.— 
A. Baltaitis. (218-215)

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 8-6770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. TeL Evergreen 7-8886

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. PraSome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

. i (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefoną* i EVergreen 7-1661




