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EXTRA!

Lais

Chinų-Japonų Oro Kovos

CHINA! NUKIRTO 8 JA 
ponijos lėktuvus

NETYČIA NUKRITO CHINŲ 
ORO BOMBOS ANT ŽMONIŲ

Liaudiečių Oro Bombos Su
žeidė Fašistų Karo Laivą

CHINAI NUKOVĖ 1,000 
JAPONŲ TIES NANKOW

daryti 
katali-

SAKOMA, KAD VISI LA 
KŪNAI BŪSIĄ GYVI

Minorca, Balearic Salos.- 
Ispanijos respublikos prieš- 
orlaivinės kanuolės nukirto 
žemėn didelį bombinį Itali
jos lėktuvą arti Ciudadella.

Los Angeles, Calif, 
žmonių pikietavo Jap 
konsulatą, šaukdami: * 
Japoniją iš Chinijos!”

150,000 Nazią Suardė Kata 
likų Vyskupo Jubilėjy

bombar- 
kariuomenę

Nuversta Pulk. R. Franco 
Valdžia Paraguajuje

Visuotinas Mokinių Sėdėjimo 
Streikas Colombijoj

Šeši Sovietų Lakūnai 
Nusileidę ant Ledyno

Liaudiečiai Nukirto Nazių 
Lėktuvą Santanderyje 
Santander, Ispanija.—

Valdžios prieš-orlaivinė. ka- 
nuolė nukirto vieną didelį 
nazių lėktuvą-bombininką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Sovietų vyriausybė pra
neša, kad Levanevskio ke- 
tur-motorinis lėktuvas turė
jo ilgai grumtis su labai 
blogu oru. Jis turėjo lėkti 
net 21,000 pėdų aukštyj, nes

Amerikos Karo Laivai 
Plaukia Chinijon

Washington, rugpj. 16.— 
įsakyta dar trim Jungtinių 
Valstijų karo laivam plaukt 
į Shanghai, Chiniją, gelbėt 
amerikiečius iš to miesto 
liepsnojančio karo tarp už
puolančiu japonų ir besigi
nančiu chinu.

— K o m u n istinis judėjimas 
Amerikos lietuviuose stiprus 
todėl, kad tautininkų spauda 
kvailai vedama, o komunistinė 
—gudriai.

Tasai ponas, sakė man pami
nėtas biznierius, turėjo galvoj 
“Vienybę.”

NE VEDYBOS, TAI MIRTIS - NUSIŽUDĖ 
DEPORTUOJAMA IŠ KANADOS LIETUVAITE

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

žemiau buvo tiršti debe
siai. Bet kai vienas motoras 
sugedo, tai lėktuvas buvo 
priverstas nusileist iki 14,- 
300 pėdų ir skrist per debe
sius, šaltyje ir prieš 60 my
lių smarkumo vėją. Tuo bū
du storai ledais apšalo lėk
tuvo sparnai ir “kūnas,” 
kas, matomai, ir privertė 
jį nusileist ant kokio ledy-

Mums fašistų “Vienybė” vi
suomet buvo ir bus vilkas be 
dantų, arba, pasakius manda
giau,—debesėlis be lietaus!

Peiping. — 6,000 japonų 
nuo pereito ketvirtadienio 
įtūžusiai, bet bergždžiai 
atakuoja 4,000 chinų Nan- 
kow tarpkalėj, už 30 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Pei- 
pingo. Būdami stipriose kal
nų pozicijose, chinai nuko
vė 1,000 japonų, o iš chinų 
pusės iki šiol ten krito 500. 
Nankow tarpkalnė yra 
svarbi pozicija, vadinama 
vartais į Vidujinę Mongo-

KRISLAI
Tik Penkios Dienos! 
Ar Jis žino, Ką Plepa? 
Kvailai Vedama Spauda 
Vilkas be Dantų. 
Jų “žinios”.
Moters ir Katalikizmas.

Rašo R. Ml Z AR A

Madrid. — Ispanijos val
džios lėktuvai nuvijo šalin 
fašistų karo laivą “Cana- 
rias,” kuris taikėsi bombar- 
duot Alicante. Pirm negu 
“Canarias” pabėgo, buvo 
girdėt garsios eksplozijos 
ant jo denio. Matyt, viena 
kita lėktuvų bomba jam pa
taikė.

Shanghai, Chinija, rugpj. 
16.—Lėktuvų ir kanuolių 
mūšiuose bombomis ir šovi
niais per dvi dienas tapo už
mušta 3,000 chinų ir japo
nų ir sužeista 5,000 asmenų, 
vadinamoj tarptautinėj 
Shanghai miesto dalyj. Vie
nas šovinys pavojingai su
žeidė ir Amerikos Stan
dard Oil kompanijos laivą 
“Meinaną.”

A m e r i k i e č iai, anglai, 
francūzai ir kiti europiečiai 
tūkstančiais bėga iš miesto.

Chinų lėktuvai 
davo japonų 
Liuho miestelyj, už 7 mylių 
nuo Shanghai. 22 japonų la
kūnai mėtė bombas ant 
chinų karinių sandėlių ir 
ant lėktuvų stovyklos Lun- 
ghoj. Japonų lakūnai bom
bardavo ir įvairias Shang-

Shanghai, rugpj. 16.—43 
chinų lėktuvai bombardavo 
Japonijos karo laivus.

Tokio, rugpj. 16. — Japo
nai giriasi, kad jų lakūnai 
sunaikinę “72 chinų lėktu
vus” stovyklose.

Shanghai, rugp. 16.—Tai 
netyčia chinų lėktuvai' šeš
tadienį paleido bombas, ku
rios užmušė kelis šimtus 
nekariškių žmonių tarptau
tinėj Shanghajaus dalyj — 
sako Chinijos valdžia ir 
Chiang Kai-sheko žmona. 
Tie lėktuvai bombardavo 
Japonijos karo laivus; bet 
japonų prieš^orlaivinės ka
nuolės taip sužeidė lėktu
vus, kad jų bombos savaimi 
nukrito į netaikomą vietą.

Italijos-Nazių Sub marinai 
Nuskandino 3 Laivus

Gibraltar, rugpj. 16. —; 
Trys išlikę gyvi jūrininkai 
Ispanijos žibalinio . laivo 
“Campeador” p a t v i rtina, 
kad šį laivą nuskandino. Ita
lijos karinis laivas naikin
tuvas “Saetta.”

Italijos submarinas nu
skandino žibalinį laivą 
“McKnight”, manoma, pri
klausantį anglų kompanijai. 
38 išsigelbėję jūrininkai sa
ko, kad pirm nuskandinimo 
tą laivą sekiojo vienas Ita
lijos karo laivas.

Ispanijos fašistam tar
naujantis nazių ar Mussoli- 
nio submarinas nuskandino 
respublikos motorinį laivą 
“Ciudad de Cadiz.”

ha jaus dalis.
Chinai užgrobė Japonijos 

Laivyno Kliubą arti Tang- 
tsepoo, užmušdami 200 ja
ponų jūrininkų, o chinai 
praradę 20 savo kareivių.

Pagal valdiškus chinų 
pranešimus, jie nušovė že
myn 8 Japonijos karinius 
lėktuvus, kuomet didelis ja
ponų orlaivių būrys užpuolė 
bombarduot Nankingą, da
bartinę Chinijos sostinę. 
Oro kovose su japonais 
ypač pasižymi tie chinai la
kūnai, kurie išsilavino 
Jungtinėse Valstijose.

Shanghajuj ame rikicičių 
kol kas užmušta 5 artileri
jos šoviniais ir 
bombomis.

Shanghai, Chinija 
gal Chinijos karinio teismo 
nuosprendžius, šiomis die
nomis tapo sušaudyta 14 ja
ponų šnipų ir chiniškų jų 
padėjėjų Nankinge.

Primušė ir Išžagino Artistę 
Chicagos Viešbutyje

Chicago. — Nežinomas 
vyras per langą įlindo į 
newyorkietes artistės Virgi
nijos Austin kambarį ket
virtame aukšte' Washing
ton Kotelio; plyta į galvą 
primušė merginą, išžagino 
ją ir pabėgo per tą patį lan-

Pescara, Italija. — Auto
mobilių lenktynėse, susikū
lus vienai mašinai į kitą, 
vienas automobilis įšoko į 
minią ir (užmušė tris mote
ris žiūroves ir vieną fašis
tų milicininką. Abiejų au
tomobilių vairuotojai su
žeisti.

Ispaną Vaikučiai Žymiai 
Sudiktėjo Sovietijoj

Maskva. — Būdami sovie
tinėj stovykloj Krime, žy
miai “atsiganė” vaikučiai 
pabėgėliai iš Ispanijos. Kai 
kurie paaugo net iki 19 sva
rų daugiau. Jie dabar veža
mi laivu į Sevastopolį, o iš

? Soncillo, Ispanija. — Fa
šistai^ sako, kad jie šturmu 
paėmę “dvyliką miestelių” 
Baskijoj, Šantanderio fron
te, šiaurinėj Ispanijoj. Be 
kitų ginklų, čia fašistai vei
kė desėtkais tankų ir'šim
tu lėktuvų. Kiekvienas lėk
tuvas kožnu pradėjimu iš
metė po du tonu bombų ant 
liaudiečių pozicijų.

Generolo Fr. Franco šta
bas praneša, kad jo kariuo
menė iš trijų pusių apsupus 
Reinosa miestelį su amuni
cijos fabriku. Bet, pagal ži
nias iš Valencijos, fašistai 
dar nepriėjo prie stipriau
sios baskų liaudiečių linijos, 
ginančios Santanderį.

kyklos.
Vaikai su savo ispanais 

mokytojais, pirm išvažiuo
jant iš Krimo, pasiuntė 
sveikinimo ir padėkos laiš
ką J. Stalinui.

“Darbininkas” dar ir štai ką 
suranda:

“Pirmiausia moters reikšmę 
įkainavo katalikų bažnyčia, ir 
šiandien ji gina jų teises, lais
vę ir nuo išniekinimo...”

Tegu jagamasčiai mums pa
sako: kaip senai katalikų baž
nyčia pripažino, kad moteris 
turi dūšią?

Per ilgus metus moteris, žiū
rint katalikų bažnyčios akimis, 
buvo vyro vergas, žemesnė už 
vyrą.

Dar ir šiuo tarpu moteris pas 
katalikus negali būti nei kuni
gu nei kitu kokiu dvasiškiu dėl 
to, kad ji skaitoma žemesne.

Vienas Lietuvos “seimo” at 
stovų, asmeniniai besikalbėda 
mas su tūlu bepartyvišku B rok 
lyno lietuvių biznierium, paša

REIKALAUJA ATIDĖT 
VALANDŲ, ALGŲ 

BILIŲ
Washington. — Atžaga

reivis demokratas kongres- 
manas M. Dies siūlo ati- 
dėt 1938 metams įnešimą 
kongresui, reikalaujantį su- 
trumpint darbo savaitę iki 
40 valandų ir mokėt darbi
ninkams ne mažiau kaip po 
40 centų per valandą.

Maskva. — Sovietų val
dininkai sako, kad lėktuvas 
su S. Levanevskiu ir pen
kiais draugais lakūnais vei
kiausia nusileidęs ant dide
lio plūduriuojančio ledyno 
amerikiniame šone šiaurės 
poliaus. Ant tokio ledyno 
jiem nebuvę sunku nusi
leist, o jeigu taip, tai jie 
turėtų būt visi gyvi.

Sovietai siunčia “Krassi- 
ną” ir kitus ledlaužius, taip
gi eilę lėktuvų su geriau
siais lakūnais jieškot Leva
nevskio ir draugų Lediniuo- 
tame Vandenyne. O šiaurės 
polius bus naudojamas kaip 
jieškančiųjų lėktuvų sto-

So. Bostono “Darbininkas” 
jau suareštavo ir Sovietų Są
jungos prokurorą A. Višinskį.

O Chicagos “Draugas” skel
bia: “Rusijos bolševikai ata
kuoja Suomiją.”

Tas pats chicaginis kunigų 
organas suranda, kad “Bolševiz
mas subankrutavo socialistinia
me klausime...”

Visos tos “žinios” yra kuni
gų fantazija.

Valencia, Ispanija.—Nuo 
praeito sekmadienio valdžia 
leido viešai laikyti mišias 
Valencijoj ir Madride. Per 
mišias Baskįjos atstovybės 
rūme Valencijoj pats teis- 
darystės ministeris Manuel 
de Iru j o priėmė komuniją.

Valdžia uždraudžia pilie
čiams sauvališkai užpuldi- 
nėt ar persekiot kunigus.

Bažnyčios buvo laikinai 
uždarytos todėl, kad daugu
ma kunigų leido fašistam 
pasidaryti tvirtoves iš tų 
bažnyčių.

Pats katalikų kunigas, 
Leocadio Lobo, laikęs mi
šias Madride praeitą sek
madienį, sakė laikraščių re
porteriams, kad fašistai pa
versdavo bažnyčias savo 
mobilizacijos punktais ir at
eidavo į pamaldas su revol
veriais kišeniuose.

Jugoslavijoj stačiatikių - 
pravoslavų kunigai ir vys
kupai, praeitą sekmadienį, 
šaukė savo parapininkus vi
suose miestuose ir kaimuo
se demonstruot prieš val
džią ministerio pirmininko 
Stojadinovičo dėl to, kad ji
nai pasirašė sutartį-konkor- 
datą su popiežium. Pagal 
tą sutarti, katalikų bažny
čia Jugoslavijoj gavo lygias 
teises su pravoslavų; 'o pir
miau pravoslavų bažnyčia 
buvo laikoma valdiška ir 
viešpataujančia.

Demonstrantai šaukė : 
“Šalin seimo valdžią! Te
gyvuoja karalius! Tegy
vuoja pravoslavų bažny
čia !”

1

Mladenovaco mieste jie 
užpuolė daužyt ir ardyt sei
mo atstovo Badjako- namą 
dėl to, kad Badjak balsavo 
už sutartį su popiežium. Jie 
pradėjo šaudyti į policiją, 
kuri stengėsi nuvyt juos ša
lin. Tada policija atsakė 
šūviais 4š savo pusės ir nu
šovė tris demonstrantus,

Be abejo, tame yra daug tie
sos. Bet jis turi atsižiūrėti ir į 
tai, kad fašistų pozicija labai 
silpna.

Gali fašistai prisiųsti čion 
net patį didžiausį savo “tautos 
vadą” ir tas nieko nepadarys. 
Kaip greit jis pradės ginti fa
šizmą, taip greit dori, demokra
tiniai nusistatę žmonės atsuks 
jam nugarą.

Tie betarpiški apie Sovietų 
Sąjungą melavimai kunigų 
spaudą skaitančius katalikus ne 
šviečia, bet tamsina.

Mūsų pareiga, todėl, 
viską, kad priėjus prie 
kų su mūsų spauda.

Kartą kitą paskaitęs 
vę” arba “Vilnį,” katalikas dar
bininkas, pamatęs šviesos, bus 
nuolatiniu mūsų skaitytoju ir, 
ilgainiui, mūsų organizacijų na
riu.

Montreal, Rugpjūčio ’ (Au- už vyro, kuris ją atsikvietė, 
gust) 11.—“The Montreal. grąžinama atgal į savo kili- 
Daily Star” praneša, kad 
lietuvaitė Elena Jakubaus
kaitė, 25 metų amžiaus, nu
šoko iš laivo “Ascania” į 
vandenį, pietų Devon jūro
je ir nusiskandino šeštadie
nį (7 rugp.).

Nusiskandinimo priežas
tis, tai nevykęs vedybų ak
tas. Nekurį. laiką atgal, 
skenduolė rašinėjosi su vie
nu Montrealo kavalieriui 
A. V., jam gyvenant Kana
doje, o jai Lietuvoje. Juo
du priėjo prie išvados su
kurti “linksmą ir laimingą” 
šeimyninį gyvenimą—apsL 
vesti. Bet išėjo priešingai. 
Ji atvyko į Kanadą, Mon- 
trealą, gegužės mėnesį, pas 
savo laiškais sutartą myli
mą. Atvykusi apsižiūrėjo, 
kad būsimas gyvenimo 
draugas ne toks, kokio ji 
norėtų, ir atsisakė eiti su 
juo į vedybinį gyvenimą.

Einant Kanados valstybi
niais įstatymais, mergina 
atvykusi į Kanadą vedybų 
tikslu ir atsisakiusi tekėti

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Asuncion, Paraguay. — 
Pulkininkas Ramon L. Pa
redes su kitais armijos va
dais privertė laikinąjį res
publikos prezidentą pulk. R. 
Franco pasitraukti iš vie
tos. Paredes paėmė valdžią 
į savo rankas.

R. Franco pats buvo per 
smurtą dasigavęs į prezi
dento vietą. Tai jis su savo 
k a r i n iais pagelbininkais 
1936 m. vasaryj nuvertė lai
svesnę (liberalę) dr. Euse
bio Ayalos valdžią Paragu
ajuje.

Oakland, Calif. — Išskri
do garsus amerikietis lakū
nas James J. Mattern jieš
kot Sovietų lakūnų šiauri
nėse Alaskos dykumose. 
Sako, “aš visa širdžia trokš
tu pagelbėti Levanevskiui, 
kaip kad jis mane andai iš
gelbėjo” (kada Mattern su 
lėktuvu 1933 m. buvo nu
kritęs tolimo Sibiro ledi
niuose tyrlaukiuose).

Kitas pagarsėjęs ameri
kietis, lakūnas Joe Crosson 
su dviem pagelbininkais 
taipgi išskrido jieškoti So
vietų lakūnų.

Bogota, Colombia. — Ei 
na visuotinas streikas moki 
nių prieš prastą mokslą vi- kaip sako vienas praneši- 
durinėse mokyklose, kurių mas; o pagal kitą praneši- 
dauguma yra privačiose mą, tai valdžios šalininkai 
rankose. Tos moklyklos ne-,šovę į demonstracijoj neša- 
prirengia mokinių į univer- mą religinę vėliavą, ir tik 
sitetus ir neduoda gana tada pravoslavai stoję į at- 
mokslo, kad jie galėtų iš- virą mūšį su policija, 
laikyt valdiškus kvotimus. | 
Daugelis abiejų lyčių moki
nių susėdo ant gatvekarių 
bėgių miestuose, bet pralei
džia tuos automobilistus, 
kurie aukoja streiko reika
lam.

4 UŽMUŠTI AUTO. LENK 
TYNĖSE ITALIJOJ

Iki “Laisvės” ekskursijos pa
siliko tik penkios dienos. Eks
kursija bus, ištikrųjų, nepapra
stas mūsų žmonių pokilis,—pir
ma tos rūšies pramoga.

Kurie dar neįsigijote tikieto, 
tuojau nusipirkite. Anksčiau 
pirkdami, sutaupysite 25 cen-

šeštadienio “Laisvėje” šitoj 
fcolumnoj buvo perdaug paauk
štintas p. Kvilklys, fašistinio 
“seimo” atstovas. Jis buvo pa
skelbtas “seimo” pirmininku.

Fašistų “Vienybės” Tysliava 
mus vadina “lietuviškais mas
koliais.”

Ar tas žmogus žino, ką jis 
plepa? Abejoju.

Mums dėlto, aišku, nei šil
ta nei šalta. Antrą vertus 
fašistų laikraščio redaktoriai 
durniau nukalba, tuo mums ga
nau!

Ispanų Fašistai Sakosi “Mielaširdystės Ange 
Apsupę Reinosa Šiaurėj las” Nunuodijo 11

Cincinnati, Ohio. — Apsk
ričio .... prokuroras Outcalt 
kaltina vokietę ateivę Anną 
M. Hahn’ienę, kad jinai per 
paskutinius 8 metus nunuo
dijo 11 senų vyrų, savo tau
tiečių. Jinai vadinosi “mie- 
laširdystės angelu” ir zujo 
apie turinčius nuosavybės 
senius, neva juos “ramint” 
arba “patarnaut” jiems. O 
kai prisilaižydavo prie se
nio, tai įkalbinėdavo, kad 
jis užrašytu jai savo turtą 
arba a p d r a u dą. Tada 
Hahn’ienė duodavo jam 
“gyduolių,” tai yra nuodų.

Taip žudydama senius, ji
nai per aštuoneta metų su- 
sikuopė 50 iki 70 tūkstan
čių dolerių jų palikimų. Vie
nas jos nunuodytas senis 
Ernst Kohler, pav.. paliko 
jai namą vertą $12.000.

Laike tardymo Hahn’ienė 
prisipažino, kad ji “gydė” 
keturis keistai mirusius se
nus vokiečius, savo pažįsta
mus. Bet policija turi pa
rodymų, kad jinai “nugydė” 
ir dar septynis.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato giedrų orą šį an
tradienį čia ir New Jersey.

Pirmadienį temperatūra 
buvo 89 laipsnių. Saulėtekis 
6:07; saulėleidis 7:53.

i Viešos Mišios Madride Nušovė 3 Religinius Ju 
ir Valencijoj, Ispanijoj i _ ~

mo vietą. Kadangi velionė 
Jakubauskaitė irgi atsisakė 
vestis su A. V., emigracijos 
departmentas paėmė ir grą
žino (deportavo) ją į Lie
tuvą. Tad mergina, vežama 
į Lietuvą, įpuolusi despera- 
cijon dėl nelaimingo likimo, 
nusprendė pakeisti savo gy
venimą mirčia ir nušokusi į 
jūrą nusiskandino.

Tai pamoka visiems vedy
binio gyvenimo kandida
tams. Niekuomet nedaryk ten keliaus traukiniu į Ma 
rimtų žygių eiti į vedybas, skvą, kur jiem įrengta mo 
Lol vienas antro gerai ne 
pažįsti ‘

Fašistai Užėmę- Reinosą 
Hendaye, rugpj. 16.—Is

panijos fašistai praneša, 
kad jau užėmę Reinosą mie
stelį su amunicijos fabriku, 

Ištikrųjų jis yra tik jo sekre- Šantanderio fronte, šiaurė- 
torium. i e. »

Speier prie Rheino, Vo
kietija.—Saaro provincijos 

. hitlerininkas gubernatorius 
lėktuvų j Brueckel sušaukė 150,000 

nazių, tame skaičiuje 50,000 
_pa_ smogikų, į šį garsios kated-1 

ros miestelį prieš katalikus 
ir neleido jiem viešai ap- 
vaikščiot 75-kių metų am
žiaus sukaktį vyskupo Lud- 
wigo Sebastiano.

Paraduojant rudmarški- 
niams smogininkams, gu
bernatorius smerkė katali
kų bažnyčią ir šnekėjo, būk 
jinai “susitarus su komu
nizmu,” ypač, kai paskuti
niu laiku popiežiaus sekre
torius Pacelli atsilankė Pa
ryžiun.
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Komunistų Partijos Vajus už 
Naujus Narius

Rugsėjo ir spalių mėnesiais USA Ko
munistų Partijos visi nariai uoliai dar
buosis gavimui naujų narių. Tai bus 
vajaus mėnesiai.

Nacionalis partijos pirmininkas, Wm. 
Z. Foster, ir sekretorius Earl Browder, 
Centro Komiteto vardu išleido atsišauki
mą į visus narius ir pažangiuosius dar
bininkus stoti darban ir padaryti šį vajų 
pasekmingiausiu.

Nurodę Amerikos žmonėms pavojų iš 
vis besiplečiančios reakcijos pusės, dd. 
Foster ir Browder sako, jog Amerikos 
žmonės neprivalo nusileisti reakcijai ir 
nenusileis, bet darbuosis įsteigimui Liau
dies Fronto, kurin susiburtų visi demo
kratiniai nusistatę žmonės, visi laisvę 
mylį žmonės,—karo ir fašizmo priešai.

Del Liaudies Fronto įsteigimo daugiau
siai kovoja komunistai. Ant kiek stipres
nė bus Komunistii Partija, ant tiek pa- 
sekmingiau bus galima kovoti prieš re
akciją, už suvienijimą Amerikos laisvę 
mylinčių žmonių į Liaudies Frontą. Tai 
aiškiai parodė Ispanijos įvykiai. Tai pa
rodė Francijos dalykų bėgis.

Amerikos komunistai nuoširdžiai dar- 
• būojasi CIO judėjime, prieškariniam ju

dėjime ir visokiuose judėjimuose, kurie 
stoja už Amerikos žmonių gerbūvį.

Tad juo stipresnė bus Amerikos Komu- 
■ liistų Partija, tuo stipresni bus tie judė

jimai. Tuo stipresnis judėjimas, beje, 
bus už naują visuomenę, socializmą.

Todėl Partijos Centro Komitetas šau
kiasi į visus savo narius, ragindamas 
stoti juos šin vajun ir verbuoti naujus 
narius.

“Stipresne Komunistų Partija dar la
biau sustiprins visą pažangųjį darbinin
kišką judėjimą,” skelbia CK.

Greitu laiku mes išspausdinsime “Lai
svėje” direktyvas, kuriomis vajininkai 
turės vadovautis šiame darbe.

Podraug mes jau dabar raginame vi
sus Partijos narius ruoštis tam didžiu
liam darbui. O Partijos prijautėjus — 
padėti komunistams padidinti ir sustip
rinti Komunistų Partiją.

Tokių Žmonių Esama Visur
Tūlas gudruolis, rašydamas savaitraš- 

tyj “The Digest” pabrėžia, kad jis esąs 
griežtai priešingas komunizmui ir fašiz
mui, lygiai. Tuo gudruoliu yra T. D. 
Starr, Jr.

Bet paskui, savo laiške, Starr sako: 
Jeigu njan reikėtų pasirinkti vienas iš 
dviejų: komunizmas arba fašizmas, tai 
aš pasirinkčiau pastarąjį...

Tokių žmonių esama visur. Jie kalba, 
būk esą nusistatę lygiai prieš komuniz-

hnigranty Problemos
Atvykęs j Jungt. Valst 
1888 m. žmogus Negali įs
teigti Legališką įvažiavimą
Klausimas:*

Atvykau į šitą šalį 1888 m., 
kupmet nebuvo jokių immigra? 
cijos suvaržymų. 1895 m. arba 
18^6 m. aš išsiėmiau “pirmas 
popierąs,” bet jas pamečiau.

mą ir fašizmą, tačiau savo širdyje mano: 
“Duok, dieve, kad greičiau ateitų fašiz
mas.” Tos rūšies žmonės, beje, prieš fa
šizmą, kaipo taisyklė, nesako nieko. 
Jiems tik komunizmas negeras. Jį kei
kia ir purvina.

Šitokiom kalbom daugelis išnaudotojų 
apgauna darbo žmones. Neva neapkęs
dami abiejų sistemų, jie remia fašistinį 
judėjimą. Būtų daug geriau, jei toki 
žmonės pasirodytų atvirais fašistais. 
Tuomet daugelis nekaltų, ignorantiškų 
žmonių nesiduotų jiems suklaidinti.

Kodėl gi jie pasirenka fašizmą? Aiš
ku: fašizmas yra tas pats kapitalizmas 
—nuoga kapitalizmo diktatūra. Komu
nizmas—visai skirtinga sistema,—moks
las, kur siekiasi panaikinti žmogaus žmo
gum išnaudojimą; mokslas, stojąs už pa
naikinimą klasių, už žmonių lygybę.

Dėlto išnaudotojų klasė to mokslo taip 
neapkenčia. Vieni jos, išnaudotojų kla
sės, kovoja prieš komunizmą viešai, at
virai, o kiti—prisidengdami, gražiais žo
džiais, skelbdamiesi, būk jiems netinka 
abu—komunizmas ir fašizmas.

Tarpe komunizmo ir fašizmo skirtu
mas—kaip tarpe dienos ir nakties.

Šiuo tarpu kapitalistinėse šalyse, beje, 
komunizmas drąsiai ir ištvermingai ko
voja prieš fašizmą. Už palaikymą demo
kratijos. Dėlto tie ponai nebegali už
migti ii’ dūksta.

Baisi Padėtis Brazilijoj
Brazilijos draugų laikraštis “Mūsų Žo

dis” rašo apie to krašto reakcijos darbe
lius. Laikraštis žymi:

Nuo 1935 m. lapkričio men. 27 dienos iki 
šių metų gegužės mėn. 31 dienos, tai yra 
per visą karo stovio periodą, tironas Getu- 
lis su savo “komisijomis kovoti komuniz
mą,” su “specialiu tribunolu,” “specialiu ap
saugos įstatymu” ir, pagaliau, “specialių po
licijų” gaujomis, pasirodė ką gali. Getuliui 
su policijos viršininko, žmogžudžio Felinto 
Muller pastangomis pavyko, per pusantrų 
metų periodą, prigrūsti pilnus kalėjimus ir 
prasikaltėlių salas žmonėmis įtartais komu
nizmu.

Sulig, pačios policijos paskelbtais davi
niais buvo areštuota 7,056 asmenys. Per 
18 mėnesių ’kasdieną buvo suareštuojama 
vidutiniškai po 13 asmenų. Tai oficialiai 
paskelbtas policijos teroristinio darbo rekor
das, kokio Brazilijos istorijoj nėra buvę, bet 
aišku, kad tai nepilni daviniai, areštuotų 
buvo antratiek. štai dar pirmaisiais teroro 
mėnesiais Tarptautinė raudonoji pagelba 
buvo paskelbusi, užsienio darbininkiškoj 
spaudoj, kad yra sugrūsta į kalėjimus ke
letas tūkstančių nekaltų žmonių. Tuomet 
buvęs “teisingumo” ministeris fašistas Vi
cente Rao, norėdamas sumušti “neteisingas 
žinias,” skelbė, kad areštuota tik trejetas 
šimtų, ne daugiau. Bet šiomis dienomis 
pats Felinto Muller sugriauja savo ir Rao 
“teisingas” žinias,—savo raporte mini, kad 
vien tik per gruodžio mėnesį, 1935 metais, 
buvo areštuota 3,961 asmuo. Tas leidžia 
manyti, kad ne septyni tūkstančiai žmonių 
buvo išnaudotojų sauvalės aukomis, o dik- 
čiai daugiau.

Šiurpi padėtis. Bet tegu reakcininkai 
nemano, kad tuopų jie išgelbės sąyo, kai
lį ir visuomet galės šeimininkauti. Bra
zilijos žmonės juda, veikia. Anti-fašisti- 
nis frontas stiprėja. Komunistinės jėgos 
auga. Nepaisant žiaurios reakcijos, Bra
zilijos komunistai pajėgia palaikyti savo 
pogrindinę spaudą. Net ir mūsų draugai 
lietuviai beveik reguliariškai išleidžia sa
vo laikraštį “Mūsų Žodis.”

Tas, vadinasi, parodo anti-fašistinių jė
gų nenugalimumą.

: nais gyvenai 1906 m. Senos 
“rasytės”, bankos knygos, dar
bo certifikatai, seni laiškai, ar
ba kiti dokumentai pagelbės 
įsteigti tavo rezidenciją Jungt. 
Valst. prieš 1906 m. Jeigu ne
galima pristatyti dokumentinį 
darodymą, tai prisiekti afidevi- 
tą draugų, darbdavių arba kitų 
asmenų, kurie tave pažino prieš 
1906 m.

> ~~ — ----------------------
Dabar, kada antru kartu aš jų 
prašiau, tai man pranešė, kad 
negalima rasti rekordo mano 
legališko įleidimo, ir todėl aš, 
žmogus 69 metų amžiaus, ne
galiu gauti pensijos. Ką turiu 
daryti ? .

Atsakymas:
Išsiimti “pirmas popięras” 

tamstai užtenka tik pristatyti 
kokį nors darodymą, kad čio-

Cumberlandį Maryland.— 
Lygtinai užsibaigė streikas 
prieš vietinį Republic Plie
no korporacijos fabriką. 
CIO unija sako, jog Repub
lic bosai pripažino šiai uni
jai teisę atstovauti darbi- 
kus visose derybose-'su sam
dytojais. Dabar ‘ tariamasi 
dėl kitų sąlygų.

Kova su Išdavikais 
Ispanijoj

Ispanijos liaudis įsitikino, 
kad Largo Caballero val
džią nesudaro reikalingų 
sąlygų. karo laimėjimui 
prieš fašistus. Kliūtis buvo 
ta, kad liaudies valdžios mi
nisterial ir šalies veikėjai 
negalėjo susitarti su karo 
ministeriu ir ministerių pir
mininku Largo Caballero.

Vasario 14-ta. diena, 1937 
metais, Ispanijoj buvo die
na generalių liaudies de
monstracijų. Ko demonst
rantai reikalavo? Jie rei
kalavo, kad Largo Caballe
ro sudarytų sąlygas laimė
jimui karo ir pirmoje vietoj 
sudarymo bendrą visai ar
mijai komandą. Caballero 
sutiko, bet jis suprato, kad 
tai Reikalavimas, idant visą 
komandą į savo rankas pa
imtų karo ministeris—pats 
Largo Caballero. Tikrumoj 
bendra komanda visai ar
mijai reiškia tą, kada suda
rytas bendras generalis šta
bas, kurio patvarkymai ar
mijai verstini visuose fron- 
tuosę: Madrido, Aragono, 
Buski joj, pietuose ir Lt., 
kad sudaryti vieningą veiki
mą, kad nepasikartotų tas, 
kadai viename fronte liąu- 
diečiąi kaujasi su fašistais,' 
o kituose “ramu.” Caballe
ro n'enorėjo tą suprasti ir 
nieko nepadarė toj srity j.

Išvyti Išdavikus
Kitas demonstrantų rei

kalavimas buvo išvyti senus 
generolus Caballeros “stra
tegus,” kaip Asenci'o ir Ca
brera, kurie išdavinėjo liau
dies reikalus. Caballero, vie
ton prašalinti juos, grūdo turėję pasisekimą, jeigu jų 
laukan geriausius liaudies | milicija būtų organizuota į

drąsos ir pasišventimo, 
galėjo atsilaikyti prieš 
raį organizuotą fašistų 
guliarę armiją—baisią karo 
mašiną. Prie to ir ten buvo 
nemažai išdavikų, kurie 
perbėgo pas fašistus (keli 
kapitonai ir štabo oficie- 
riaij. ir nunešė Bilbao apsi
gynimo planus. ‘Kiti iš se
nų karo inžinierių atliko sa
botažo darbą budavodami 
apsigynimo pozicijas ir 
svarbiausiose vietose paliko 
atvirus fašistams vartus. 
Baskiečiai užpulti jau kovos 
metu turėjo perorganizuoti 
miliciją į reguliarę armiją. 
Tas negalima lengvai atlik
ti, ir todėl fašistai laimėjo 
mūšius už Bilbao.
Asturijos ir Teruel Frontai

Visi žinome, kaip drąsūs 
ir kovingi yra Asturijos 
mainieriai, kurie savo did
vyriškumą dar 1934 metais 
parodė. Bet kodėl jų drąsa 
neduoda pageidaujamų pa
sekmių? Todėl, kad Astu- 
rijoj ir dabar dar nėra ge
ros vienybės tarp politinių 
partijų ir unijų, o karo lau
ke veikia milicija, vieton re
guliares armijos.

Drąsūs mainieriai daug 
kartų puolė Oviedo miestą 
ir galėjo jį paimti, bet kada 
vienoj vietoj milicijos bū
riai padarė pasekmingą pir
myn eigą, tai kitur partiza
niški milicijos, vadai sauva- 
liškai atitraukė jos būrius., 
ir pirmesnių pasisekimai 
buvo paversta į nieką. Dąug 
kartų mainieriai puolė Bur- 
gosą ir Leoną ir jie būtų

nęr 
ge
re-

organizuoja į reguliarę ar
miją, paėmė ir vidaus rei
kalus į savo rankas, kad ko
vojus su kontr-revoliucija. 
Katalonijoj paleista daug 
fabrikų darban, kurie gami
na liaudiečių armijai gink
lus ir amuniciją. Žinoma, 
dar daug vargo ten yra ir 
bus, kol galutinai susitvar
kys.

Reikalinga Vienybė
Katalonijoj proletarų ma

sės energingai remia dabar
tinės valdžios žygius, sėk
mingai persiorganizuoja į 
reguliares armijos batalio
nus, pulkus, brigadas, divi
zijas ir korpusus.. Jie stoja 
už tamprų veikimą, tarp 
Kastilijos (Madrido) ir Ka
talonijos. Pirmiau dauge
lis valdininkų ir karininkų 
laikėsi žalingos pozicijos. 
Jie skelbė savo autonomiją 
ne vien tautiniuose reika
luose, bet ir karo reikaluo
se. Tūli tiesiai sakė: “Tai 
ne mūsų reikalas, kas daro
si Madride.” Tūli atvirai 
kalbėjo, kad Madridą, Bas- 
kiją, Asturiją, Kastiliją ga
li fašistai paimti, o Katalo- 
nija galės sau skyrium lai
kytis. Tai buvo darbas fa
šistų naudai. Generolas 
Franco irgi tikslu suskaldy
mo liaudies jėgų kelis kar
tus skelbė, kad būk jis nepa
lies Katalonijos, paliks jai 
ramybę, bet tuom pat kartu

Nenuostabu, kad fašistų 
agentai trockistai taip pa
siutusiai dūksta ir kaukia 
prieš komunistus. Jie ma
to, kad komunistai apjungia 
Ispanijos liaudį ilgam ir 
sunkiam karui, kuris, nepai
sant kiek kainuotų aukų, 
bet jis turi būti laimėtas. 
Kad tą atsiekt, tai reikia 
apjungti visus fašistų prie
šus, demokratijos šalinin
kus, visus mylinčius laisvę, 
apjungti armiją į vieną ga
lingą, centralizuotą ir gerai 
disciplinuotą kūną.

{P ag (d Jesus Fernandez)

Kong. Komisija Užgyrė 
Paskolas Namam Statyt

Washington. — Bankinė 
ir piniginė kongreso komi
sija užgyrė Wagnerio-Stea- 
gall’o sumanymą, reikalau
jantį skirt iš valdžios iždo 
paskolų miestam statyt 
naujus namus, nugriaunant 
nesveikus ir pavojingus lūš
nynus, bet pinigų sumą tam 
tikslui numušė nuo 700 mi- 
lionų dolerių iki 500 milio- 
nų. Komisija taip pat nu
statė, jog kiekvienos šeimy
nos apartmentui galima iš
leisti tik iki $5,000, budavo- 
jant naujus namus. Pagal _ 
kongresinės komisijos tari-

kovotojus komandierius ir I 
pirmoj vietoj -komunistus. 
Jis pradėjo puolimus ir ant 
sugabiausio liaudiečių ge
nerolo Miaja, pavydėdamas 
to, kad Miaja vardas išau
go Ispanijos,, liaudyj, kuris, 
dėka veikimui su komunis
tais, persigėrė komunistinė
mis idėjomis. Miaja dėjo 
visas pastangas sumušimui 
fašistų prie Madrido ir lai
mėjo. Jis skaudžiai kriti- 
kavo| generolus išdavikus, 
kurie išdavė Malagą ir ne
buvo baudžiami.

Išvalyti armiją nuo gene
rolų išdavikų ir sudaryti vi
sai armijai bendrą koman
dą, tai ir buvo vyriausi de
monstracijos obalsiai. Aiš
ku buvo, kad jeigu šie liau
dies reikalavimai anksčiau 
būtų pravesti gyveniman, 
tai fašistai nebūtų galėję 
Įįavergti Vizcaya provinci
ją ir paimti Bilbao miestą. 
Tik Caballero apsileidimas 
sudarė tą padėtį, kada fašis
tai sutraukė galingas jėgas 
prieš Bilbao, tai baskiečiai 
neturėjo reguliares armi
jos, o tik milicijos būrius, 
Aišku, kad milicija, nepai
sant jos atskirų kovotojų jos reikalus ir miliciją per-

reguliarišką armiją, turėtų 
bendrą komandą/ viso fron
to aprūpinimą. To nebuvo. 
Largo Caballero .valdžia nei 
nebandė tą padaryti. Tik 
jam pasitraukus, dabartinė 
valdžia perorganizuoja mi
liciją ir sudaro reguliarę 
armiją kovai prieš fašistus.

Teruelio fronte fašistai 
yra įlindę, kaip kokian kiše- 
niun. Sėkmingas ir bend
ras. ant jų puolimas iš Ka- 
talonijos ir nuo Valencijos 
jau senai būtų fašistus iš 
ten išdulkinęs. Bet tas ne
buvo padaryta todėl, kad 
nebuvo vieningo, sutartino 
karo veikimo tarp Katalo- 
nijos armijos, veikiančios 
Aragono kalnuose ir armi
jos, veikiančios prieš fašis
tus Teruel fronte. Už Te- 
ruel frontą atsako CabaĮlę- 
ro, kuris taip begėdiškai, 
apleido Katalonijos reika
lus.

Dabartinė valdžia Katalo
nijoj nuslopino fašistų ag
entų, trockistų ir anarchis
tų gaujas. Išvaikė jų gin
kluotas jėgas, nuginklavo 
nepasitikimus e 1 e m entus, 
paėmė į savo rankas akini

jtaiiiyue, vet muni udi <=> . . _ J _
jo karo laivai bombardavo i turėtų prisidėt
jos pakraščius, o Italijos ka- ketvirtadaliu tuoj autinių 
ro orlaiviai degino miestus, tokiem
žudė žmones.

Aišku, kad prieš barba
riškus fašistus reikia kovo
ti visoms Ispanijos tautoms fejst daugiau kaip po $1,000 
ir demokratinėms grupėms. už kiekvieno kambario pa- 
Aisku, kad jeigu . fašistai stayma ir įrengimą, 
užimtų Ispaniją, tai jie už-j c-
pultų ir Kataloniją ir ją pa-i Italijos ir Vokietijos la- 
vergtų. Aišku, kad jie yra kūnai bombarduoja sukilu- 
kultūros,, demokratijos ir šią prieš savo komandie

rius fašistų armiją Gijone, 
prie Biscay užlajos. Sukilė
liai atsišaudo prieš-orlaivi- 
nėmis kanuolėmis. Išsiver
žė nauji reguliares armijos

.namam statyt.
Reakcionieriai senate 

kiek pirmiau buvo pervarę 
tarimą, uždraudžiantį iš-

už kiekvieno kambario pa-

tautinės laisvės priešai. Jie 
baskiečiams jau draudžia 
jų kalbą. Prieš tai Cabal
lero nei nebandė kovoti. 
Štai kodėl. Ispanijos Komu
nistų Partijai taip daug bu- sukilimai prieš gen. Franco 
vo darbo ir kovos, kad ati-' miestuose Ronda, Aguilar 
taisius Katalonijoj reikalus.1 del Campo ir kitur.

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

Tel.: Humboldt 2—7964
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Ispanijos respublikos fąrmęriai kulia mašinomisjavus, kad juo daugiau 
duonos pagaminus respublikiečiams, kovojantiems su neprieteliais fašistais.

MINKŠTI NUDILĘ DANTYS
Gerb. daktare: rašau jums 

ir prašau patarimo, žinau, 
kad jūs duodate labai naudin
gus patarimus kitiems, tai gal 
ir man galėtumėt pagelbėti.

Man suėjo 21 metai. Visa 
kas, regis, būtų nieko, tik su 
dantimis kas tai negerai. Ma
no dantys buvo gražūs, bet 
dabar pradėjo nudilti. Ema
lius ant galų dantų visai nusi
dėvėjo, nusitrynė, taip kad ga
lima matyt vidurinė dantų da
lis.

Aš norėčiau sulaikyt dantis, 
kiek tik galima. Aš juos še
petuku šveičiu po kelioliką 
kartų kas diena su kokia mos- 
tele bei tyre. Gal būt, ta mos
telė jiems netinka.

Aš nuėjau pas dantistą. Jis 
gerai juos apžiūrėjo,—sako, 
mano dantys visi yra minkšti. 
Ką aš galėčiau daryti, kad 
sustabdyti tą dantų dilimą, 
kad jie taip nediltų. 
jums ačiū už patarimą.

atsakymas
Taip, Drauge, labai 

kieno dantys yra 
Minkšti iš prigimties, 
gali pasidąryti minkšti bet ka
da gyvenant, nuo netikusio 
maisto.

Iš prigimties dantys gali būt 
opūs, minkšti, arba, dėl pavel
dėjimo, arbą dėl netikusio 
motinos maisto. Jeigu moteris 
neturi gero maisto, ‘ turtingo 
visokiais5 vitaminais ir minera
lais, ypač kai ji vaikšto nėš
čia ir kolei žindo kūdikį, tai kuodažniausia.

Labai

kūdikiui bus nesveiki dantys.
Jūsų, sakot, dantys buvo gra

žūs. Galėjo jie būti gražūs, 
bet, tur būt, jie minkštoki bu
vo iš pat pradžių. Arba vėl, 
galėjo jie pasidaryt apyminkš- 
čiai ir kada gyvenant, gal nuo 
kokios ligos, kurią Jums teko 
persirgti o gal ir nuo netiku
sio maisto. Paskutinis daleidi- 
mas yra itin galimas daiktas.

Jūs perdaug jau uoliai švei- 
čiat, zulinat dantis, perdažnai. 
O tai ir gi jiems gero nedaro. 
Dantys galima laipsniškąi nu- 
dilint ir tokiu perdideliu švei
timu, ypač jei ta jūsų šveičia
moji mostelė turi savyje kokių 
šiurkščių, draskančių dėsnių, 
lyg kad kokio trinto akmens. 
O tokių šiurkščių priemaišų 
turi daugelis visokių mostelių 
ir miltelių dantims valyt. 
Šveist dantis jūs, žinoma, gali
te, bet pakaks kad ir po kar
tą-kas dieną. Kreidos milteliai 
perpus su muilo milteliais yra 
geras mišinys dantims šveisti.

Bet jums visų svarbiausias 
daiktas tai yra maistas. Geras 
maistas galėtų jums sutvirtinti 
dantis. Kad maiste būtų visa 
gausa mineralų ir vitaminų, 
žalios daržovės, vaisiai, pie
niški, kiaušiniai, jūros žuvys, 
juoda duona. Imkite iodp tink
tūros po lašą kas diena su pie
nus. Žuvies aliejaus, džiovin
tų mielių. Taipgi pieno kalkių 
—Calcium lactate powder, po 
šaukštelį su pienu 3 kartūs 
kas diena. Ant saulės būkite

MUM

daug 
minkšti.

Arba
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TRIES TO THINK
THE WRITERS

J. Kižys, the author of “Blood and 
Oil”, sent in a short note explain
ing his work: “Francois had a 
called “Machines and Flesh”, 
this is a sequel to it.”

Ernest Chase, the writer of 
the truth!” is a 
Lowell, Mass. He 
print articles on 
tions. We have 
some writers but
job. Two weeks 
are offering an article on chemical 
poison gases. We hope you like it.

Boake Arthur is now working on 
a short story called “Machine Gun” 
but we won’t make a comment till 
we see it!

poem 
Well,

“It’s 
fromyoung fellow 

asked if we would 
science and inven- 
tried to conscript

it has been a hard 
from now we

Mildred Jamison has promised to 
get a collection of proverbs and wise 
sayings to use instead of jokes—■ 
what do you think of the idea?

Floyd Dewey is up to his old 
tricks—this time he is going to in
terview Aunt Lena and get the full 
information on the lady who 
irked Ann Nominus.

has so

THE VOICE
Time is now getting srnort 

a few months the “Voice of 
anian-Americans will make its ap
pearance. The Lith-Amer Publishers 
are offering prizes to all those 
collect subscriptions. Writers 
needed as well as subscribers 
the deadline of the first issue
soon be announced. For all those 
who wish to communicate with the 
publishers, please use the following 
address:

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, Brooklyn, N. Y.

and in 
Lithu-

who 
are 
for 

will

Announcement!
BROOKLYN, N. Y

BROOKLYN, N. Y. Time is now 
getting short. If you want to attend 
the event of the year—a boat ride 
on the famed good ship “Manhattan” 
you should hurry up and purchase 
your tickets before it’s too late.

On August 22nd at 8:30 A. M. 
the ship will leave Wall Street Pier 
on the way to the famous Rye 
Beach. The trip is being sponsored 
by the ALDLD for the benefit of 
our daily “Laisvė”.

Six hours of sailing over the 
peaceful Long Island Sound and five 
hours at the well-known Rye Beach! 
Think of it! It certainly is worth the 
small sum of $1.00 in advance or 
$1.25 if you wait till the last minute 
before buying your ticket.

—Hamlet.

The Dramatic Group of the Build
ers are holding their first rehearsal 
this Tuesday evening. All members 
who have parts to prepare should 
please attend the meeting at 8:00 to 
be held in Laisve hall.

The Dramatic Group is now pre
paring to launch its first play and 
the co-operation of every member 
needed. Mary Ann.

is

EDUCATION-STORIES

POPE PIUS NOW FAVORS 
FASCISTS TO WIN SPAIN

in the

blame
After

For the benefit of some of our 
reader® who are still in the dark, 
the Pope has officially announced 
his support of the rebels in Spain. 
How can any decent, fair-minded 
Catholic, who has been following the 
events in Spain now believe 
infallibility of the Pope?

But perhaps we shouldn’t 
His Holiness for his stand,
all, he is being consistent. Didn’t he 
bless the Italian troops sent to 
murder the Ethiopians? Doesn’t he 
blame the Communists for all the 
trouble in the world? Hasn’t he de
monstrated that the thought express
ed by Christ, and supposedly the 
keynote of Christianity—Love Thy 
Enemy, Do Good Unto Those That 
Hate Thee—is definitely not embod
ied in Catholic doctrines? That 
Catholicism, by the Pope’s actions, 
is based on hatred and that its motto 
is Hate and Kill Those That are 
Thy Followers ?

Catholic youth, awake! What 
further proof do you need that the 
Catholic hierarchy is against all 
decent and humane aspiration—that 
wealth and exploitation—not equali
ty and freedom—is the ultimate 
goal of the Catholic Church?

Al Kairukstis.

IT’S THE TRUTH!

Let’s go to England and save 
money, for celery is reported to be 
growing wild there...

As I have just found out that 
elephants are near-sighted, they and 
I must have f^omething in common...

Figure it out for yourself, but a 
porterhouse steak and a medium- 
priced automobile cost nearly the 
same per pound...

Our American hospitals average 
a new patient every five seconds— 
what a business!

Child Delinquency 
On Increase

the U. S.
Children’s

the poorer

SECOND PART

ABOUT WORKINGCLASS
YOUTH AND THEIR

ORGANIZATIONS

Conn. Choristers 
Find It Tough

Boy, is our chorus infested with 
luck! After the committee went to 
all the trouble planning a full pro
gram for our picnic which was to 
be held last Sunday, old man weath
er sent us a gorgeous thunderstorm 
to drown our gay spirits. And I 

; must say he succeded.
Personal to Vete: Better behave 

like a good boy at rehearsals, 
you won’t be told to scram.

SO

aThe swimming 
great success, 
the water so well 
wading 
ingly?)

Mary 
off the
J. P. spanked her for acting silly... 
It seems as though E. R. can,juggle 
a watermelon quite well, eh?

S’matter, Charlie, is yo-all slipp
in? You used to dance the jig for 
us, but now, no 
chorus beauties 
do with it?

Oh Pavy, you
know about you! Something nice.

The chorus is holding an amateur 
nite sometime in the near future, so

1 all members be prepared.

ft seems that a poultry raiser in 
Augusta, Maine, was not satisfied 
with the egg-laying qualities of his 
hens, and to increase the yield of 
eggs, entertained his flock all day 
long- with music from radio pro
grams. The year previous he pro
vided each of his hens with spec
tacles with the hope of augmenting 
the amount of oval products. Any
way, give him credit for trying!

with their

party proved 
The members liked 

that some went 
shoes on. (Will-

Burinskas 
mantlepiece

ate her dinner 
for a week aftei

moee. Perhaps the 
have something to

should hear what I

We’ve accepted an invitation to 
sing at a picnic in Hartford, Sept. 2. 
The picnic is to be held for the be
nefit of the Lithuanian Press.

For the time being, 
storm is over so—sudiev.

Someone Who Knows.

my brain

SCHOOL TEACHERS BE 
CLOTHES MODELS

NEW YORK.—Proving that 
school teacher isn’t always a school
teacher, twenty-five young student 
teachers at Teachers College, Colum
bia University, here acted as man
nikins in a fashion show.

a

The girls wore gowns of famous 
women -in history—including the 
wives of Henry VIII and other 
queens of England, the wives of 
former presidents of the United 
States as well as Helen of Troy and 
Cleopatra.

THAT LIFE OF YOURS

LET’S DANCE!
By Boake Arthur

"Geez,” breathes Willie Upstart, 
“yer wot I calls a smooth number. 
Hows about a lil’ kiss, uh babe?”

Such romantic utterances are most 
effective when accompanied by the 
soft strains 
So effective 
at the fact 
The dream
Willie’s massive foot which paunches 
upon Clar’belle’s dainty one.
Ouch!

of modem dance music, 
that we do not wonder 
Clar’belle’s steps falter, 
bubble is shattered by

No wonder dancing has a reputa
tion for growing corns. Such a re
putation will continue as long as 
those Willie Upstarts bubble loving 
words to every girl they dance with. 
They elaborate the simplicity of 
holding a girl by making grotesque 
twists. Girls aren’t wrestlers so why 
the Nelson on the girls neck? 
Wrestling and acrobatics are confin
ed to the field or gymnasium. If the 
Willie Upstarts insist on annoying 
the girls the only solution is to 
leave him in the middle of the dance 
floor. Pass along the word to other 
girls and 
come to
Just So

Where 
there is 
Johnny Q. Susabelle while dancing 
has a tendency to be stiff—un
yielding—hard to lead. Brigitte is 
guilty of competing with the orches
tra in an off key voice. Clar’belle, 
however, stands firmly—not stiffly- 
relaxed. Leading net is a pleasure 
for she lets Johnny Q do the leading.

Clar’belle knows how to be nice to 
everyone—speaks pleasantly and lis
tens equally well. She has a smile 
for everyone—except, of course, for 
Willie Upstart. Where Willie is con
cerned a smile is impossible—to him 
it is an immediate invitation to cut
in. Should he decide to cut-in with
out the inviting smile Clar’belle cuts 
him short with a firm “No.”
Courage, Laddie!

What about the laddie who lon
gingly looks upon the dance floor— 
an exact opposite of our Willie Up- 
tart? This laddie knows how to

frightens him. Laddie, find 
courage (and don’t think it’s 
jug of beer), this is the twentieth 
century. The girls won’t bite you— 
they’ll understand and will be glad 
to dance with you. You have without 
a doubt, at dances, noticed many 
girls dancing with girls. Why? 
Laddie, you’re the reason, if you ex
pect to do any dancing you’ll have 
to get into the idea of asking 
strange girls. ASK HEIR FOR— 
GOSH SAKES. Take a chance—sim
ply walk up to her and say: “May I 
have this dance, miss?” Undoubtedly 
she will accept. Later, while dancing, 
intrpduce yourself (preferably intro
duce yourself when she accepts).

Boake Arthur.

HUMOR. 0

blacklist the varmit—he’ll 
realization in quick time.

Clar’belle 
none like

is concerned 
her—so thinks

WASHINGTON, D. C. — (YN 
S)—Juvenile delinquency among 
Negro boys and girls has not de
creased appreciably in recent years, 
although delinquency among juvenile 
whites has fallen off, figures just 
made available here by 
Department of Labor 
Bureau reveal.

Sociologists point out
economic conditions among Negroes 
as possible causes for higher crime 
rates than for whites. The figures 
given are for the year ending De
cember 31, 1934. Estimates for more 
recent years are not yet available.

Boys were held for delinquency in 
1934 in fewer numbers than in 1933, 
but most of the improvement was 
due to the marked fall in delinquen
cy in New York City.

Reports from groups of courts, 
exclusive of New York, in which the 
racial composition of the population 
was an important factor, show that 
delinquency rates for white boys 
were almost identical for 1933 and 
1934, but the rates for Negro boys 
were marked decreases, while those 
fot Negro lads were stationary.

Delinquency among girls showed 
no definite change either way, the 
report continues. As in the case of 
boys, a “significant” upward trend
of delinquency cases among Negro dance yet is too shy to ask for a 
girls was noted as opposed to a Į dance. The idea of going to 
small decrease among white girls. 11

> a 
strange girl and asking for a dance

-į

Ar

your 
in a

A rattle-brained girl finds it hard 
to keep still.

She: “So you’re a debt collector! 
You must be unwelcome wherever 
you go.”

He: “On the contrary, practically 
everybody asks me to call again.”

EDITORIAL
WE LIVE IN COFFINS ...

Nineteen people murdered.
Nineteen bodies, covered with filth and mud were removed from a col

lapsed tenement house in Staten Island. Little children who had just begun 
to walk, young men with their lives ahead of them, young girls who looked 
ahead to a bright future and old people who waited for a peaceful end 
were callously killed by the fat-bellied Senators of Washington, D. C.

NO! THEY 
the torrent of 
Oh, no!—such 
nothing to do
would have condemned the rotting tenement and saved the lives of nine
teen people has been twisted, changed and castrated. Congress complains 
about the heat and is about to adjourn.

did not undermine the building, THEY did not let loose 
water that swept the tenement as if it was a house of cards, 
things as the failure to pass the Wagner Housing Bill have 
with the murder of nineteen innocent people! The bill that

Nineteen people are dead. Can you conceive of it or is it a mere phrase 
of no meaning? Cau you understand—people like you, smothered, drowned, 
killed, mutilated. Nineteen people------all dead.

WHY?
Because the rent sharks who feed like parasites upon the pockets of 

poor people can make more money. Now they should put salt on their 
flesh and cat it!

Because stinking lousy politicians want to make money by their corrupt 
supervision and criminal negligence.

Because money and profit is deemed more important than nineteen 
human lives. THAT’S WHY!

Oh yes, there will be alibis. It was an Act of God! It was a freak of 
nature! Hell, the lily-white politicians had nothing to do with it! They 
wouldn’t dream of such a thing!

Just two days before its collapse an inspector of the building department 
of Staten Island pronounced the buiding SAFE!

NINETEEN DEAD...
Our Senators in Congress care nothing about the lives of people like 

you and me. They don’t give a god-damn whether your house blows up 
or swims in the river. After all, isn’t the smile of a real-estate banker 
much more pleasing?

My God. We live in coffins ...
We live in hovels that should have been destroyed thirty years ago. We 

live in houses where the toilets are in the hall and the stink of it fills 
the house. We live in flats where steam-heat is a myth. We live in 
where halU the; rdoms have no windows, where most of the day its 
and the warm night air stifles you and chokes you.

flats 
dark

Last December a tenement building collapsed in Ph'ladelphia. In 
one hundred and twenty five people burned to death in New York.

1936

they

Knoosey Knoos Of 
Philly Chorus

BROOKLYN AIDO CHORUS 
REHEARSES OPERETTA

Well, choristers, since we’re doing 
quite a bit of traveling free or next 
to free, why don’t you hurry up and 
buy your membership cards for the 
small fee of 50 cents? Do I hear 
any squawks? If. there are then your 
tight because fifty cents a 
letting you get away with 
Buy a membership card and 
world!

year is 
murder, 
see the

well atI hear we made out quite 
Barney’s house party. Try and an
swer these questions: What sup
posedly married man takes a fancy 
to one of the little mobettes or were 
they discussing chorus affairs? Who 
are the “Little Mob,” “Little Mobet
tes,” “Big Mob,” what, no Big Mo
bettes? Who is the Lyros Chorus 
Widow?... Who has fuzzy hair and 
eyes of blue? .... Says Chic: “I loves 

G—looks like you 
with Billy, we’re

you”... Frannie 
have competition 
wishing you luck

Tesie—ruroms
to be married, who is the lucky fel- 

ilow?... Where was Mary V. and 
I Jeanne M. Saturday nite? Poor co
operation on their part ... Who is 

I the belle of the chorus?... Who has 
the best figure?... What dark tenor 
is breaking our feminine hearts? 
Well, folks, a beer or an osculation 
to the brilliant genius who can 
swer these.

Don’t forget members—we 
holding our rehearsals Friday 
Laisve’s picnic is Westville on Sep
tember 5th.

An Innocent Bystander.

say you’re about

an-

For cripes sake, what are our Senators paid for and why were 
elected? Why are housing bills continually sabotaged? The men respon 
sible for these deeds must not retake affice.

Many of you young people are about to vote for the first time. Defeat 
the Tories in the next election. Elect men who promise to work for you 
and not for a banking fraternity.

WHO THE HELL RUNS THIS COUNTRY ANYWAY?... THE 
PEOPLE OR THOSE WHO BUY THEM?

Its up to YOU to tell them who ARE the Americans!

BLOOD AND OIL
Flesh and blood, steel and oil. 
Machines grind and workers toil.
A worker moans, sags to the ground, 
In the Machine his hand is found;
He lies there still, he cannot toil, 
The Machine has mixed his blood with oil.
And so it happens, from day to day, 
To those who work, who earn their pay.
Machines will grind, while we all toil— 
FLESH AGAINST STEEL, Blood* against oil.

J. Kižys.

George: “It takes two to make a 
quarrel, so I’ll shut up,”

Georgette: “That’s just like a con
temptible man. Now you’ll sit there 
and think mean things.”

Mechanic: “What seems to be the 
troubled madam?”

Blonde: “I think I have a short 
circuit. Will you lengthen it for me, 
please.”

She: “Yes, the lace on this gown 
is forty years old.”

He: “How interesting! Did you 
make it yourself?”

Cowpuncher: “Wai, I broke an
other hoss today.”

City Girl (horrified): “Oh, how 
careless of you!”

DESERTERS AND PRISONERS TAKEN BY LOYALIST ARMIES

i

Captured at Villanueva del Pardillo during the 
are questioned at the Madrid war office. Many of

government offensive in Spain, the captured rebels 
them later joined the loyalist forces.

Take heed!
The Brooklyn Aido Chorus has 

cdmpleted the casting of “The 
Chimes of Normandy” and is work
ing intensely for the performance of 
this piece on October 3rd at the 
Labor Lyceum. The cast is as 
follows: r

J. Sukackas as Grafas; A. Kli- 
matis as Serpolette; L. Colwell as 
Germaine; F. Pakali, Baliff; F. 
Jakstis, Gaspard; and J. Judzentus 
as Grenys.

If possible, the plot of the ope
retta will be given by a well known 
correspondent of the L. Y. S. (Fran- 

1 cois).
Subtlety and such:

The drooling adolescent, Ann No
minus, intends to incite revblt and 
perhaps interest in the L.Y.S by 
invictives and insults. Feuds are not 
begun by exclaiming in a most mai
denly manner, “I hate you, let’s have 
a fight.”

The unwashed, naive Ann would 
do beter to confine her activities to 
the ablution of her neck and ears*“* 
I can conceive of no worse punish
ment than confinement in a dark 
dungeon with nothing to eat but her 
articles clipped from the L.Y.S.

To Retlaw Chinwell: The Win
chell in reverse—may we recommend 
that you read some of the works of 
Sandburg and Whitman and discover”' 

‘ 1 not essential to ,,, 
poetry? This advice may be heresy 
to an individual whose only acquaint
ance with poetry consists of Mother 
Goose rhymes and jingles.

Francois.

are that rhyme is 
for 1

SCAVENGER HUNT BY 
BROOKLYN LDS’ERS

Seavenger hunting! Who hasn’t 
been thrilled by a rushing search 

. for used six cent stamps, last 
months Youth Section, a red-head’s 
hair, a used beer bottle and a wood
en nickel?

Once again the Builders will con
duct a scavenger hunt, this time on 
Wednesday evening (tomorrow) 
at Laisvė Hall. Show up before 8:30 
and be sure to be in on the fun!

Wally Kubilius was elected Merit 
Recorder so henceforth all members 
must claim from him their hard- 
earned merits.

Charles Gribas—one of our mem-

I

J

NEWS BRIEFS
SAN ANTONIO, Tex.—Cats, cray-^ 

fish and goats were ingloriously put 
in the shade when a nine-inch Chi-** « 
chuahua dog, Susie, won the grancj,,, 
championship of an annual pet show 
at San Pedro Park. Five hundred1H 
children attended the exhibition.

Blonde: “Why did you buy just » 
one spur?”

Tightward: “Well, I figured if oneyJ 
side of the horse went, the other» 
would, too.1

c f
' f

I

4

bers—is still ill in the hosp., and 
Charlie—we’re all rooting for you 
to get well!

VOICE OF THE READERS

Today we are featuring a group of letters that represent varied opi
nions of the Youth Section. Some are flattering and some are quite the 
contrary but never-the-less we are using them and inviting the vast 
horde of readers who rarely write to send in their ideas and sug
gestions so that they may help in making this paper the way they like 
it. Please write!

Į Think’s” column. It’s a pretty good’' * 
idea for the editor to comment on 
the articles appearing or coming to 
appear. w

I I noticed a marked improvement,, 
j in the Youth Section. That improve-;

Dear Readers:
If you’re afraid 

no further, ’cause 
ticize and believe 
things I’ll say 
complimentary. (

First of all—who doesn’t agree ! ment is only marked in the appear-''’ 
with me that our Youth Section is ance of the Y. S. The articles are* • 
slipping?!? Slowly but surely it’s about the same. How about the Edit
falling into a rut. Not so long ago , oriai—every intelligent reader misses 
we picked up the sheet and read it 
through, finding it interesting, hu
morous, educational, 
and what not. Now 
these things.

What has become of
Toots, Cheerio, and a whole lot of 
others that helped to make the paper 
what it used to be? Aren’t you in
terested in organizing Lithuanian 
youth to stick together? Surely, 
your brain-racking was not in vain 
while it lasted. Are you going to sit 
back and watch our paper go to the 
dogs without ' even putting up a 
fight ?!

True, the Youth Section appears 
twice a week, now, but honestly, 
don’t you all look back, longingly, to 
the days when it was a four-page 
newspaper and was printed once a 
week?

You correspondents can help to 
make this sheet more interesting. 
And, perhaps, if we all work for the 
good of our paper, we will look for- 
word more eagerly to reading each 
edition, rather than taking it for 
granted.

So how about writing and making 
our Laisvė Youth Section what it 
should be—an inspiration to the 
working class Lithuanian youth of 
America!

of criticism, read 
I’m here to cri
me some of the 

will be far from

entertaining 
it’s none of

Ben Medley,

J. B., 
Connecticut.

...let me add in conclusion that I 
think the Youth Section is getting 
more interesting than ever! x

K. C. S. Jr., 
Lewiston, Maine.

Before getting any further with 
this letter let me congratulate you 
on the Youth Section which appear
ed Friday. Cuts certainly add to a 
paper—and say, keep that “Editor

■ • j >, t ’ ;■ rf

■

s

that, come on! And then there’s a 
marked deficiency in fiction—a story 
now and then will pep up the old 
(pardon, it’s new) Section.

Boake Arthur, J
Elizabeth, N. J.«m

between-< 
well be 
a series

Dear Editor;
This so called “feud” 

Kairūkštis and Duben can 
tolerated. Kairūkštis writes 
of articles which meets with the dis-"'
approval of Duben who writes in to • • 
Laisvė Youth Section saying as ,, 
much. Kairūkštis answers Duben \ 
who comes back at him, and lo, we ) 
have the feud! I say it can be tole- <, 
rated because the readers know there 
is an issue at stake, i. e, what kind 
of articles should or should not 
appear in Laisvė Youth Section. We 
know that the principals involved 
therein are not conducting their 
“feud” just for their own publicity*A

Now along comes this female of'» 
the gossip slinging spectes, Ann No,-<>t 
minus, who admits that she writes 
for no other reason than begetting - 
herself some publicity. Does she'* 
write constructive criticism, does she 
tell us what she likes or does not 
like about Laisvė Youth Section, 
does she report on a social affairs or • 
anything of the sort? No, she mere- , 
ly tells us that she detests certain 
writers and the editor because “I’ve ” 
been watching the Kairūkštis-Duben * 
feud and now I want a feud of my 
own.”

I for one, would be more interest
ed in knowing what this young lady 1 
really thinks of Laisvė Youth Sec
tion and whether or not she thinks 
its articles or good or bad. It would 
be more interesting to know this in- • 
formation than 
wants to start a

>£• 1

r *

to know that she . <
feud of her own.
Walter H. Incas.
Brooklyn, N. Y
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LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

turgavie- 
krautuve 
labai sa-
Mėsinės

Kaip Vagys Patys Save 
Sugavo

Ukmergės pi., prie 
tės, ties viena mėsos 
žmonėms teko stebėti 
votišką “spektaklį”,
pardavėja, atvykusi iš ryto ati
daryti mėsinę, pastebėjo, kad 'žinių ir sausų dešrų bei paleng-| 
durų geležinė užuolaida iš apa-| vicų. Matyt, vagys buvo susi- j 

krovę produktus, bet pro nedi- Peiliais Supjaustė Restora- 
delę duryse skylę ir langutį gro
bio negalėjo išstumti laukan. 
Todėl mėsinės pardavėja spėjo, 
kad jie laukę, kol ji atidarys 

. Tada kokiu nors kietu 
ten bloga padaryta. Na gi mato, daiktu jie būtų apsvaiginę par
ked už bufeto kažkas juoduoja, davėją, o patys bandę paspruk- 

daugiau ti.

čios atlenkta ir viršuje, didelia
me lange, išmuštas langutis, o 
taipogi bandyta ir nuo langučio 
atlaužti geležines užuolaidas. 
Pardavėja, neatrakinusi durų, 
ėmė žiūrėti į mėsinės vidų, kas duris.

Moteris pasikvietė 
krautuvninkų, o iš turgaus»su
bėgo visas būrys žmonių. Visi 
susirinkusieji nusprendė, kad 
vagys esą pasislėpę už bufeto.

Taip žmonėms besibūriuojant 
jr bešūkaujant prie mėsinės, 
vagis išlindo iš po bufeto ir 
tūpčiomis ėmė vaikščioti po mė
sinę, vis bailiai žiūrėdamas į 
mėsinės langą, už kurio jau sto
vėjo didžiulė žmonių minia. Va
gis buvo maždaug 17—18 metų 
amžiaus, františkos išvaizdos, 
juodais siaurais ūsiukais, susi
šukavęs, gražiaF'apsirengęs.

—Ana va, kaip žiurkė slan
kioja, — šaukė kažkokia mote
ris.

—Atidarykit greičiau! — šau
kė kažkoks storas žmogus. — 
Pačiupsim mes tą žiurkę. Jau 
ne pirmą kartą jie išlaužia mū
sų. krautuves. Pagaliau patys 
save sučiupo.

Buvo iškviesta policija. Kol 
atvyko tvarkos dabotojas, vie-' 
has Žmogus, ilgai žiūrėjęs pro 
langą, suriko:

—Na gi va ten, už bufeto, 
antra žiurkė!

Jaunasis vagišius, kuris visą 
laiką tūpčiom slankiojo po mė

sinę, bailiai žvilgtelėjo į užbu- 
fetį.

Atėjus policijai, buvo atra
kintos užuolaidos ir įeita vidun. 
Iš tikrųjų, už bufeto tupėjo dar 
ir antras vagis, vyresnio am
žiaus, taipogi neblogai apsiren
gęs. Greta jo už bufeto gulėjo 
didžiulis maišas, prikrautas la-

GRIŠKABŪDIS

Gaisras Bažnyčioje
Liepos 26 d. Griškabūdyje 

Juozas Kudirka ir Vincas Ku
dirka remontavo bažnyčios bok
štą. Remontuodami bokšte rado 
susimetusį bičių spiečių, kurį 
minimi darbininkai norėjo išrū
kyti. Per neapsižiūrėjimą berū- 
kinant, užsidegė bažnyčios sto
gas. Kilusį gaisrą greit užgesi
no subėgę vietos gyventojai, ir švedai mokytojai buvo sustoję 
aplinkinių ugniagesių iškviesti 
neteko. Nuostolių padaryta apie 
400 litų. Bažnyčia nebuvo 
drausta.

ap-

ŠIAULIAI

Apvogė Vasaroti Išvykusius
Liepos 27 d. nakties metu 

Rudės g-Ve 20 nr. > PH- Pruch- 
nos butą su parinktais raktais 
įlindo nežinomas vagis, atsira
kino visus kambarius, spintas, 
ir išnešė į prieangį visus rūbus. 
Čia atsirinko pačius geriausius 
ir išėjo, išnešdamas yž 500 litų j 
drabužių. Patys p. Pruchnai t

buvo išvykę į Pagelavą, o namie 
miegojo tik vaikai, kurie nieko 
nejuto.

X i

Kaip Tūli Vežikai Nakvoja
Liepos 26 d. naktį vežikas 

Nr. 5 Ščerbakovas smarkiai įsi
gėrę, atvažiavo prie apygardos 
teismo, paleido arklį, o pats at
sigulė pamiegoti gatvėje. Ark
lys parėjo namo, o Ščerbakovą 
policija rado ir paėmė dabok
lėm

no Savininką
Liepos 28 d. apie 10 vai. Sto

ties gatvėj A. Dargio restorane 
. girtuokliavo vežikai. Dėl neiš
aiškintų priežasčių 5-ki vežikai 
susipešė su restarr.no savininku. 
Pasekmė: savininkas A. Dargis 
buvo sužalotas į galvą. Apsipy
lęs kraujais, A. Dargis atbėgo 
iki dežuruojančio policininko 
Tilžės gatvėje, iš kur buvo 
gabentas miesto ligoninėn.

nu-

KRETINGA

švedai Mokytojai Kretingo
je Apžiūrėjo Savo Prose

nelių Liekanas
Pasibaigus Palangoje tarp

tautinei mokytojų stovyklai, 

Kretingoje, vietos mokytojų St. 
Juodikio ir V. Lingio vedami, 
apžiūrėjo žymesnes vietas. Pir
miausiai buvo nuvykę į vienuo-
lyną, kur vienuolyno vadovybė 
svečius pavaišino pavakariais, 
aprodė vienuolyną ir supažindi
no su vienuolių gyvenimu. Taip 
pat parodė bažnyčią ir tas isto
rines žymes, kurios dar ir dabar 
likusios- iš švedų- dinastijos Va
zų laikų viešpatavimo (1587-p- 
1669 m.) jungtinėje Lietuvos- 
Lenkijos valstybėje. Švedai 
ypačiai domėjosi po didžiuoju 
altorium esančiu rūsiu ir kir
čiais duryse, kurie, pasak isto
rikų, esą likę iš Švedų karų.

Great Neck. N. Y.
Mūsų Žinios

Lietuvos Duktęrų ir Sūnų 
Draugystės piknikas, kuris 
įvyko 8 d. ruggpjūčio J. Kas- 
močių svetainėje, buvo gana 

1 smagus, ir draugystė turės 
šiek tiek pelno. Taipgi daina
vo Pirmyn Choras po vadovy
ste mokytojos Al. Klimaitės; 
sudainavo 5 dainas, kurios iš
ėjo pagirtinai.

Dėl sutaupymo laiko, kuris 
vasaros laiku pas mus yra la
bai brangus, 2 draugystės, tai 
yra, ALDLD 72 kp. ir TDA. 
48 kuopa, laiko bendrus susi
rinkimus, bet nariai taip pat 
ant susirinkimų lankosi ne
skaitlingai ir tas ątsiliepia apt 
draugysčių veikimo ir abelno 
darbininkų judėjimo. Momen- 
tas be galo svarbus ir reikalin
ga, kad kiekvienas mūsų drau
gystės narys lankytų susirin
kimus. Apart kitų svarbių da
lykų, buvo nominuota viršinin
kai i ALDLD Centro Komite
tą; daugiausiai nominuota 
brooklyniečiai veikėjai. Susi
rinkimas įvyko rugpjūčio 9 d. 
J. Kasmočių svetainėje.

Rugpj. 10 d., LDS 24 kp. ir 
kitų organizacijų narei A. Be- 
čįenei buvo padaryta gana 
sunki operacija Mineolo Ligo
ninėj, L. I., N. Y. Linkėtina, 
kad draugė A. Bečienė greitai 
pasveiktų.

Komisija, kuri rūpinasi A 
LDLD 2-ro Apskričio ekskursi
jos reikalu, kuri įvyks rugpjū
čio 22 d., dirba gana smarkiai. 
Jau turi suorganizavus gražų 
būrį važiuotojų ir jei mes visi 
draugystės nariai padirbėsi
me, tai draugystei bus nauda 
ir mes išlaikysime greatneck- 
iečių. -gerą'- vardą?' Ekskursijos 
tikietų galima gauti pas komi
sijos narius J. Kupčinską ir F. 
Lidęikį, taip pat ir pas narius 
J. Laužaitį, P. Bečį ir kitus.

B. P. Kutkai, geri darb. ju
dėjimo rėmėjai, paaukavo $5 
Ispanijos našlaičių gelbėjimui.

Kiekvienas darbininkas turė
tume tą patį padaryti. .

Vietinis.

Paterson, N. J.
Blogos valios ir žemos re

putacijos žmonių yra leidžia
mi paskalai, idant apšmeižti 
mane.

Tūlas Beliūnas paleido pas
kalos, būk. aš duodąs skalbt 
drapanas Little Falls Laundry, 
kurios darbininkai yra ant 
streiko.

To žmogus leidžiamus pas
katos pasigavo sklokininkas 
Juozas Beraišis ir ką tik susi
tikdamas kartoja tą bjaurų 
šmeižtą: “žiūrėkite, J. Bimba 
buvo išvažiavęs organizuot 
žmones į uniją, o jis pats duo
da mazgot drapanas Little 
Falls Laundry, kurios darbi
ninkai streikuoja už pripaži
nimą unijos.”

Tai bjaurus tų žmonių iš
galvotas melas. Klausykite, 
jūs šmeižikai, jeigu jūs nors 
vienas įrodysite, kad aš nors 
kada, netik kai streikuoja tos 
skalbyklos darbininkai, bet ir 
kai nestreikavo, daviau nors 
bent sykį ton skalbyklon maz
got drapanas, tai aš išmokėsiu 
abiem po šimtą dolerių.

Bet, jeigu jūs neįrodysite 
dokumentališkai savo leidžia
mų bjaurių paskalų, tai jūs 
pasiliksite visuomenės akyse 
šmeižikais,.

Įrodymui leidžiamų paska
lų, skiriu dvi savaites. Tad pa- 
sistengkite pasiimti po šimti
nę, kuri abiem labai reikalin
ga, ir padaryt mane tokiu, ko
kiu jūs norite, kad aš bučiau.

Lauksiu.
J. Bimba.

Chinija Gauna Paskolos iš 
Francūzu, Rolandų, Šveicarų

Berlin. — Chinijos užsie
ninis ministeris dr. H. H. 
Kung padarė sutartis su 
grupe Holandijos ir Šveica

rijos bankų dėlei paskolos 
Chinijai.

Pranešama, ,kad Chinija 
gaus $5,000,000 paskolą iš 
Francijos.

Pirmesnėmis žiniomis, 
Anglijos finansieriai buvo 
žadėję $95,000,000 paskolos 
Chinijai.

Bet iš “London Times” 
matyt, kad jeigu Chinija ir 
gaus tą paskolą, tai ne gry
nais pinigais, bet įvairiais 
reikmenimis.

Minimas Chinijos minis
teris lankėsi ir pas nazių 
ministerius ir generolus 
Berlyne. Stengėsi gaut Vo- 
kięti jos palankumą Chini
jai. — Hitleris turi sutartį 
su Japonija; ypač prieš So
vietų Sąjungą.

Naujas Marių Siaubūnas

Ties Fortune Harbor, 
Newfoundlande, žvejai šū
viais iš nedidelių kanuolių, 
po 48 valandų kovos, užmu
šė dar nematytą marių žvė
rį. Jis yra 34 pėdų ilgio, tu
ri kelias poras “kojų” po 
keturias pėdas ilgio, kurias 
naudoja plaukimui. Žvėrio 
uodega yra 9 pėdų pločio, 
žiotys 3 pėdų ir 8 colių plo
čio ir 9 pėdų ilgio.

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

Šis siaubūnas labai daug 
kuom skiriasi nuo bangžu- 
vių (whales), kurių daug 
randasi šiuose vandenyse. 
Žvėrio “lašiniai” yra 9 pė
dų storio.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Purini puikiai {taisytą Koplyčia 
ir salę del po šermenų pieta 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. IM N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA .
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Išėsto $|QQ 
Perkant I 
Bilietas I Bilietas Į
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į Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos į
pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.
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August
Iš New Yorko laivas išplauks 9-tą valandą ryto, Nuo Rye Beack išplauks 5-tą valandą po piety.

Bilietai gaunami “Laisvės” Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prišiųskite ir pinigus.

Ant laivo nebus jokios svetimos publikos, nes rengėjai yra pasisamdė visą laivą, su visom koncesijom, tad vien lietuviai 
tvarkys viską. Tuojau įsigykite įžangos tikietą.

Ekskursija bus Sekmadienį,

4 KM MMMk

restarr.no
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Goeringo Kareiviai Ispanijoj
— MICHAIL KOLCOV.......................... .

il A IS VI Puslapis Penkta

nimo nuotikis yra paimtas iš 
“Baltimore Evening Sun,” rug
pjūčio 4 d., 1937 m.

Vinco Duktė.

Tuos visus nesusipratimus ga
lima išrišti kuopų susirinki
muose.

(Pabaiga)
—Mūsų krauju spekuliavo,—tarė Hans 

Zeidler. Ir jis pasakoja, kad Vokietijoj 
dviejaip atsineša į jų intervenciją Ispa
nijoj. Daugiau atsargūs žmonės labai 
^nerimauja. Jie mano, kad Hitleris žai
džia su ugnimi ir skaudžiai nudegs na
gus. Jis manė lengvai laimėti Ispanijoj 
ir pasipelnyti, bet atrodo, kad gali giliai 
užklimpti. Juk tenka prisiminti, kad 
pereito karo metu kaizeris taipgi giliai 
užklimpę Ukrainoj ir tas priartino karo 
pralaimėjimą. Perdaug didelis susiarti
nimas Vokietijos su Italija jiems taip pat 
neduoda ramumo. Jie bijo, kad iš to ga
li būti tas patsai, kas atsitiko laike per
eito karo iš Vokietijos susiartinimo su 
Austro-Vengrija. Bet už tat avantiūris
tai, karjeristai ir kiti gaivalai negali at
sigėrėti jų intervencija Ispanijoj ir nau
dojasi iš jos. Upė plaukia visokių virši
ninkų, biznierių, kolonialių administra
torių į ministerijos ir štabo namus. Jie 
visi nori važiuoti į Ispaniją. Žinoma, ne 
kariauti, bet tam, kad būti valdininkais 
ir biznieriais. Jau susdarė net šėrų kom
panijos eksploatacijai Pirinėjo pussalio 
(Ispanijos ir Portugalijos), nors jis dar 
tik dalinai pavergtas. Nesenai net atsi
darė biuras išvežimams turtų iš Katalo- 
nijos, nors Katalonija dar pilnai liaudie- 
čių rankose. Į Ispaniją skubina ir vilnų 
pirkikai, gelžkelių koncesionieriai, poli
cijos inspektoriai ir instruktoriai, cirkų 
vedėjai, agentai ir agentėliai visokių rū
šių.

—Štai tie žmonės—tikrumoj ir yra 
liuosnoriai,—piktai tarė sužeistas vokie- 

' tys lakūnas.—Sevillėj ir Burgose yra net 
kelios kavinės, kur ispanai nedrįsta įkelti 
koją. Jos gryniausiai vokiečių rankose. 
Vokiečiai jau pačiupo į savo pankas pri
statymą reikmenų, visą užsienio preky
bą, jie kelia ant prekių kainas, jie tvar
ko pinigų apyvartą ir Leipcige (Vokieti
joj) spausdina ispaniškus pesetus, kurie 
leidžiami generolo Franko teritorijoj.

—O kiek jums mokėjo algos?
—Generolas Franco moka tiesiai Vo

kietijos valdžiai po 1,000 markių į mėne
sį laiko už kiekvieną lakūną. Bet iš tų pi
nigų mes gauname tik vieną trečdalį. 
Vienas trečdalis jų perduodamas mūsų 
šeimynoms, jų pragyvenimui ir tikslu, 
kad tie pinigai pasiliktų Vokietijoj; o 
trečioji dalis eina į apdraudos kasą, kai
po užtikrinimas, kad valdžiai nebūtų iš
laidų, jeigu mus užmuštų.

—Reiškia, jūs patys turite užsidirbti 
sau, savo šeimynoms pragyvenimą ir dar 
apsidrausti mirties atsitikime?

—Taip.
—Abelnai, taip tariant, jūsų darbas 

yra pelningas gišeftas generolui Goerin- 
* gui, nes jokiame atsitikime jis ir Hitleris 

nieko nenustoja.
Generolo Goeringo lakūnai piktai tyli. 

Bet nesunku perskaityti jų mintis.
—Pasakykite, kaip jūs patekote į ne

laisvę?
—Tai įvyko visai netikėtai. Mes gavo

me įsakymą nakties metu bombarduoti 
EI Escorial ir kaimus Torreladones ir

Collado Villaiba. Išskridome trečią va
landą naktį. Matymas, ačiū mėnulio švie
sai, buvo geras.

Bet aš kažin kodėl paklydau. Kada 
mes atskridome, kur turėjo būti tikslas, 
tai jo neradome. Paklaidžiojau dar apie 
20 minučių laiko, o EI Escorial nesimato. 
Nusprendėme grįžti atgal į Salamancą, 
o bombas išmesti bijojau, kad nepatai
kius ant sukilėlių kareivių. Pasisukau 
ant 180 laipsnių ir skrendu, bet žiūriu, 
kad nuo mano lėktuvo uodegos į prieša
kį pilasi kibirkštys. Ne iškarto supratau, 
kad mums iš užpakalio prisiartino liau- 
diečių naikintojas lėktuvas. Tas rodėsi 
negalimu daiktu nakties metu. Bet už
degančios kulkos vis pylėsi ant mano lėk
tuvo. Už minutės ar dviejų užsidegė mū
sų dešinys motoras. Aš staigiai apverčiau 
lėktuvą, kad smūgio pagelba numušti 
liepsną. Tame momente pamačiau’ priešą 
—nedidelį liaudiečių naikintoją, iki tol 
dar man nematytą. Jis leidosi link ma
nęs, kaip vanagas ir šaudė iš keturių kul- 
kasvaidžių. Aš išlyginau lėktuvą, priešas 
vis puolė. Tuom momentu dešinys moto
ras vėl užsiliepsnojo. Man kito ko neli
ko, kaip su parašiutu šokti iš degančio 
lėktuvo. Kiti žmonės buvę mano lėktuve, 
jau buvo tą pirmiau padarę. Paskutinia
me momente benzino kibirkštys apdegi
no man veidą. Gerai kad mes šokome 
naktį ir buvome tik vieni...

—Ką jūs tuom norite pasakyti?
Lakūnas tyli. Matyti, kad jis gailisi iš

taręs paskutinį žodį—“vieni.” Bet mes 
ateiname jam į pagelbą.

—Ar jūs turite mintyje vėliausį įsaky
mą generolo Goeringo, kas liečia lakū
nus, šokančius su parašiutais?

—Taip ... Nors, tas labiausiai liečia 
tik italus lakūnus.

Apie Vokietijos orlaivyno komandie- 
riaus generolo Goeringo įsakymą mes 
Madride jau žinojome. Net gyvenime 
matėme, kaip jis pravedamas. Fašistų 
komandieriai pastebėjo, kad jų lakūnai 
tankiai mūšio neišlaiko, palieka lėktuvą 
ir su parašiutais leidžiasi žemyn, ypatin
gai tas patankėjo tarpe italų lakūnų, 
kaip tik jie sužinojo, kad liaudiečiai žmo
niškai elgiasi su belaisviais. Kad užbė
gus kelią tiems “šokimams,” tat genero
las Goeringas įsakė, kad vokiški naikin
tojai lėktuvai sušaudytų ore kiekvieną 
lakūną, kuris bando nusileisti ant liau
diečių teritorijos. Laike didelio mūšio lie
pos 18 dieną, kada liaudiečiai daug nu
mušė fašistų lėktuvų, tai matėme du kar
tus stebėtinus vaizdus, kaip fašistai nai
kintojai šaudė savuosius lakūnus ore.

Štai penki vokiečiai lakūnai, tai krau
jas ir kūnas fašistų aviacijos, jų armi
jos. Šie žmonės, žiaurūs, akli, niekšiški, 
kada jie turi pasisekimą, ir baigštūs, 
nervingi, kada pralaimi. Su jais Hitleris 
ir Goeringas nori užkariauti visą žemės 
planetą, su jų pagelba nori pasaulį pa
versti į karo gaisrą. Nepavyks! Jie bus 
sunaikinti,—jeigu pirm to patys save ne- 
sunaikys, nesušaydys ore, kaip pasiutusi 
razbaininkų gauja.

Vertė D. M. š.

Hudson, Mass

v

Baltimore, Md Pasiųstas Kalėjiman

Arnoldas pakliuvo į magis
trato kambarį dėl paskutinio 
savo atsiekime. Jam tapo pri
mesta devyniolika kaltinimų 
už mainymą blogų čekių, ku
rių sumos buvo nuo $15 iki 
$25,, Katįąngi jis negalėjo už- 
sįstatyti $50(Į kaucijos, reika
laujamos už kiekvieną prasi
žengimą, tai jį. pasiuntė kalė- 
jimąn iki dalyką, išspręs grand 
jury.

Arnoldas papa^ąkojo magis
tratui, kad jis buvo Maryland 
Training School for Boys, 
House of Correction ir City 
Jail.

Kiekvieną sykį, paleistas, 
jis sakė, bandęs gauti darbą, 
kad galėtų garbingai tęsti sa
vo gyvenimą. Ir kiekvieną sy
kį- jam nepavyko, ir po nepa- 
vykimui, jis grįždavęs prie sa
vo “triksų,” kuriuos jis išmo
ko kalėjimuose ar pataisos na
muose, idant įsigyti maisto ir 
pastogės.

Gąyo ^Pamoky” KaJ ėjime.
Tose įstaigose, sake Ąrnojd, 

vertį popiergalį į tikrus pini-visa kalba tarpe kalinių buvo

■A

Kaltiną Kriminalystės Lekci
jas, IgyU* Kalėjime.

Jaunuolis, sugautas už, išmai
nymą 19 blogų čekių, pasa
kė magistratui, kad jis iš
mokęs “triksus’*- per 11 me
tų, kyriųos jis praleido Mą- 
rylando, įstaigose.
Southwestern policijos sto

ty j, magistrato J. Frank Fox 
kambaryj, gražiai apsirengęs 
baltu lininiu siutu, Lawrence 
Arnpld papasakojo magistra
tui, kad iš 21 metų savo am
žiau?, 11 metų jis praleido ka
lėjimuose ir pataisų namuose.

Jo mokslas, sakė Arnold, 
daugiausia yra įgytas tose 
įstaigose, kur tarp kit ko jis 
atsiekė sekamo:

“Triksas,” kaip išlaužt lan
gą su bile kokiu metalo šmo
teliu.

. Kaip a t r a k i n t specialiai 
komplikuotą spyną su metali
nėm šukom.

Kaip rašyt čekį, neturint- 
banke pinigų, ir pakeist-£ą be-

tame, kaip gaut pinigų ir kaip 
apeit įstatymus. Jis pradėjo 
mokintis esant jam pirmą kar
tą Maryland Trai ning 
School ir nuo to laiko jis pro
gresavo toliau.

Kaltinimai, dėl kurių jis 
šiandie patrauktas atsakomy
bėn, jis sakė, yra pirmieji kal
tinimai už mainymą blogų če
kių. Jis sakė, jog pirmutinį 
savo čekį pamatęs kalėjime. 
Jis nebandęs mainyt blogų če
kių, kol jis neišbuvęs penkių 
dienų nevalgęs ir be pastogės. 
Kiekviename atsitikime tūlas 
vyras pagelbėdavęs išmainyt 
čekius, už ką jis gaudavęs ko- 
mišiną.

M a g i st r atas Fox išsitarė, 
jog negerai, kad Marylando 
kalėjimų sistema neskirsto 
mažai prasikaltusius prieš 
įstatymus nuo didesnių kal
tininkų. Jis pasakę, tačiaus, 
kad jis nieko kito negalįs pa
daryti, kaip tik uždaryti kali
nį iki grand jury. Arnoldą? 
padavę, 'savo ądjręs.ą. 8rtam 
šimte blpko, Woodward St.

šis aiškus šių dienų gyve

Aukos Ispanijos Gynimui 
Nuo Fašizmo

Rugp. 8 d. įvyko bendras 
piknikas, kurį surengė 3 kliu- 
bai: Cambridge, Brighton ir 
Hudson. Diena pasitaikė šil
ta, tai ir žmonių privažiavo 
nemažai praleisti laiką tyra
me ore. Taipgi ir Cambridge- 
iaus majoras Mr. Lynch atsi
lankė į pikniką. Mat, kaip po
litikierius ir gal mano aukš
čiau siekti politikoj, tai ir ap
lankė šį kliubų pikniką. Buvo 
perstatytas pakalbėti: kalbėjo 
trumpai, išgirdamas kliubą, 
kad taip vieningai veikia, 
taipgi neužmiršo ir lietuvaičių 
pagirti, kad jos yra gražiau
sios merginos. Paskui kalbėjo 
kliubų veikėjai apie savo kliu- 
bus. Nuo hudsoniečių kliubo 
trumpai, bet energingai kal
bėjo kliubo sekretorius Joske- 
vičius, paliesdamas dabartines 
kovas Ispanijoj tarpe demo
kratijos ir fašizmo, ir ragino 
visus pikniko dalyvius remti 
ir padėti demokratijos šalinin
kams nugalėti fašizmą. Buvo 
renkamos aukos Isp. liaudie
čių naudąi. Draugės, M. Baro
nienė ir Ramontiene perėjo 
per publiką ir surinko 6 dol. 
su centais. Visiems aukauto
jams tariam širdingai ačiū. 
Aukos pasiųstos Bostono ko
mitetui.

Rugp. 10 d. ALDLD 103 kp. 
įvyko mėnesinis susirinkimas. 
Skaityta laiškas nuo apskričio 
sekretorės, kuriame praneša, 
kad apskričio piknikas perke
liamas nuo rug. 15 d. į 22 d. 
rug. ir ragina hudsoniečius 
masjpiar -dalyvauti- šiame pik
nike. Nutarta dalyvauti ir visi 
turėsime važiuoti į pikniką 
busu. Taipgi paskirta iš kuo
pos iždo $3.00 nupirkimui ti- 
kietų apskričio naudai. Busu 
ir tįkietukais rūpinasi dd. Ra
kauskas ir Joskevičius.

Amerikos Lietuvių Kongr. 
lokalinis komitetas raportavo, 
kad Am. Liet. Kongr. Bosto
no Apskričio, Komitetas ren
gia milžinišką pikniką, kuris 
įvyks Labor Day, Vose Pavil
ion Parke, Maynarde, ir kad 
šio pikniko pelnas skiriamas 
reikalui atsteigti Lietuvoje 
demokratinę tvarką. Kuopos 
atstovas, raportuodamas apie 
šį svarbų pikniką, kvietė kuo
pą prisidėti darbu prie šio pik7 
niko, idant būtų pasekmin
gas, suteikiant dėl tos dienos 
darbininkų. Visi nariai, daly
vavusieji susirinkime, pasiža
dėjo tą dieną padirbėti, išski
riant du, kurie, su “fanaberi
ja” bei piktumu, atsisakė. Tai 
yra labai peiktinas dalykas, 
kad, va, man nepatinka tas ir 
tas narys bei narė ir tik dėlto 
atsisako paremti.

Laikas, draugės ir draugai, 
persiskirti su tokiais “unarais” 
Jį>ei garbės jieškojimais. Mes 
turime tuos ypatiškumus pa
mesti. Kiek mums yra supran
tama, ką mes veikiame bei 
rengiame ne dėl vienos ypa- 
tos, bet dėl organizacijos, tai 
tokių nesusipratimų bei boiko- 
t.ąvimo vieni kitų neturi būti. 
Turime visi bendrai dirbti. 
Kartais - pasitaiko bedirbant 
pąpĮaryti klaidą, bet už tai ne
turi būti ypatiško piktumo,

Mirtys

Rugpj. 6 d. staiga pasimirė 
H.'Wrigth, Įludson Worsted 
Co. naktinės pakaitos superin
tendentas. Kadangi buvo ge
ras dėl darbininkų, tai visi jo 
gailisi.

Rugpj. 9 d. pasimirė Dr. 
Armstrong, 46 m. amžiaus. 
Tik buvo išvažiavęs į Maine 
valstiją ant vakacijų ir už po
ros dienų Hudsono ir visos 
apielinkės gyventojus pasiekė 
šiurpulinga žinia apie jo mirtį. 
Kadangi daktaras buvo pagar
sėjęs visoje apielinkėje, o 
ypač tarpe darbininkų, kuris 
visuomet patarnaudavo jiems 
ir neklausdavo ar turi pinigų 
užsimokėti ar ne. Jeigu turi— 
užmoki, o neturi—nemoki, bet 
patarnavimą suteikė visiems 
lygiai. Jis turėjo daug draugų 
tarpe visokių tautų.

Rugpjūčio 12 dieną įvyko 
laidotuvės. Kadangi daktaras 
buvo gimęs ir augęs artimam 
miestelyj Marlboro, bet savo 
profesiją praktikavo Hudsone 
per 19 metų, tai ir laike laido
tuvių daug draugų bei pažįs
tamų palydėjo į kapus. Lydė
jo apie 200 automobilių. Lai
ke laidotuvių procesijos visas 
miestelio judėjimas buvo su
laikytas per porą valandų.

Nors velionis pastaruoju 
laiku nesugyveno gerai su ku
nigais, bet tapo palaidotas su: 
visomis katalikiškomis apeigo
mis. Dzūkų Dėdė.

Reumatizmas Sulaiko- 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
j t Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 

(svaro Reumatiškus Sopulius iš Nu
garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

I Nuodai jūsų kraujyje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo. (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
Vork City. Nesiųskite pinigų. Užmo- 
Kčkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1,85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Svaraus Susirinkimas “Laisvės” 
Pikniko Reikalu

Rugpjūčio 19 d. (ketvietadienį), 
yra šaukiamas masinis susirinkimas 
visų mūsų organizacijų narių, “Lais
vės” skaitytojų, dalininkų ir artimų 
simpatikų. Dėkite visi pastangas, kad 
kuo plačiausiai dalyvaut ant šio su
sirinkimo. Turėsime daug reikalų 
susitvarkyt. Bušų tikietus išsidalint; 
padaryti tvarką abelnai. Nei vienas 
mūsų organizacijų narys nepasilikite 
namie. Laipsniškai platinkite Įžan
gos tikietukus ir davusiems bandykit 
ateiti. Susieinkimas įvyks 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. lygiai. Ant 
šio susirinkimo dalyvaus ir drg. 
Bondžinskaite sugrįžus iš Sovietų Są
jungos.

(192-193)
Veik. Kom. Valdyba.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
6ia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
5£2 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Ąvęnuę J 

Kampas E. 28rd St.

Te!. StegR 2-0783 NOTARY
Home Tel. puru-

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliu* 

kiekviepam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

“Laisves” Naudai Parengimai
Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

DIDYSIS “LAISVĖS” PIKNIKAS
Westville Grove Park

Route 47, Westville, N. J.

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

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

didmiesčių chorai
&---------------------------B

Connecticut Valstijos Apskričių

Didysis Piknikas
LIETUVIŲ DARŽE—LIGHT HOUSE GROVE
Stotis 24, Glastonbury Line, E. Hartford

Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

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

Trys didmiesčių chorai duos dailės programą

Bus Sekmadienį, 12 Rugsėjo-September
Samdykites Busus, Rengkites Dalyvauti

;S----------------------------S

Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas
LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

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

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

kavalkus šokiams

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

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

Rūgšti ruginė, sn?di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų7pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per. paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir *kainaa.

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



&islapiš bestas

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
SUSIRINKIMAI

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mėnesinis susirin

kimas 
7 vai. 
nariai

Iš Didelio Debesio
Mažas Lietus

‘Vienybės” Piknikas — Arba

Dainavo

A. Alek-

daineles

JEI IR LYTU, EKSKURSIJA BUS
Jei ir lietus lytų, ekskursija 

visvien įvyks, 22 d. rugpjūčio 
(Aug.), nes ant laivo yra gra
žios pastogės ir bus galima 
linksmintis visą dieną. Su val
giais irgi nereikia rūpintis, 
nes bus prigaminta įvairių 
valgių, net ir keptų silkių tu
rėsime. Muzika grieš tuojau, 
kaip tik laivas pasijudins. Kas 
tik norės, galės šokti.

Su įsigijimu bilietų tai pa
siskubinkite, nes laikas jau la
bai trumpas. Iš anksto per
kant bilieto kaina $1.00. Prie 
laivo perkant $1.25. Vaikam 
50c. Kurie manote atvykti iš 
kitų miestų, prašome laiškais 
užsisakyti bilietus.

Bilietų platintojai nesivėlin- 
kite sugrąžinti neparduotus 
bilietus ir grąžindami bilietus 
priduokite pinigus už parduo
tuosius. Iki penktadienio va-

karo, 20-tos rugpj. (Aug.) rei
kia sugrąžinti neparduotus bi
lietus ir pinigus už parduotuo
sius.

Brooklyne tikietus galima 
gaut “Laisvės” ofise, pas L 
Sutkų, 451 Grand St., pas P. 
Kapicką, 32 Ten Eyck St., pas 
Vaiginį ir šapalą, 147 Thames 
St. ir J. Jušką, 79 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Elizabethe: pas L. 
lauską, 265 Second St
Bečį, 219 First St., J. Wizbor,
238 Second St. ir pas visus 
ALDLD 54 kp. narius.

Newarke: Pas M. Dobinį,
239 Rose St. ir pas K. Žukau
skienę, 566 So. Clinton St., 
East Orange, N. J.

Patersone: Pas J. Matačiū- 
ną, 57 Graham Ave., ir pas P. 
Sakat, 243 — 20th Ave.

Rengėjai.

Metai Be Draugo 
Sinkevičiaus

SU-

mirtimi 
dar ir 

susi-

Pau- drau- 
nebu-

kiekviename svar- 
momente ir darbe, 

kasdieniniame drau- 
gyvenime.

bus trečiadieni, 18 d. August, 
vakare, 79 Hudson Ave. 
būkite. — Valdyba. 

(193-194)

Visi

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, 18 rugpjū
čio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” svetai
nėj. Visi nariai dalyvaukite. — Val
dyba. (193-194)

EAST NEW YORK, N. Y.
Šį trečiadienį, rugpjūčio (Aug.) 18 

d., įvyks ALDLD 185-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas Kiburio svetai
nėj, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. 
Y., 8-tą vai. vakaro. Nei vienas na
rys neapleiskite šio susirinkimo, nes 
labai daug svarbių reikalų reikės iš- 
rišt. — O. Daugėlienė, Prot. Rast.

(193-194)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Jurgio Draugystes antras me-šv.
tinis piknikas bus 22 d. rugp. (Aug.) 
Dexter Park, Elderts Lane stotis, 
Woodhhaven. , širdingai kviečiame 
visą Brooklyno ir apielinkės lietuvių 
visuomenę skaitlingai dalyvauti šia
me piknike. Rengėjai.

(192-194)

Pagerbs Ispanijoj 
Kritusį Narį

Iš Lietuvių Komunistų 
Išvažiavimo

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD Moterų 81-mos kuopos su

sirinkimas. bus ketvirtadieni, 19 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
salėj. Narės, taipgi ir nepriklausan
čios mūsų kuopoje moterys kviečia
mos dalyvauti. — Sekr.

(193-194)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU Ethel Petraitis, kuri 

gyvena Brooklyne, prašau JoS pa
čios atsiliepti į šį pajieŠkojimą arba 
jei kas Žinodamas jos antrašą man 
praneš busiu dėkinga. Stasė špakaus- 
kienė, 26 Irving Ave., Brooklyn, N.Y.

(191-193)

iMMM

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

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

■ m iai w tfu w w iru iro wm mt wu w vy yy w w w m*

Viešbučių ir Restauranų 
Darb. Unijos 16-tas Lokalas 
ruošia didelį masinį mitingą 
paminėjimui-pagarbai vieno iš 
savo veikliųjų narių, Rudolph 
Tiger, kuris krito aštrioj ko
voj prieš fašistus Jaramos 
fronte pereito vasario 27 d. 
Mitingas bus šį trečiadienį po 
pietų, Palm Garden, 306 W. 
52 St., N. Y. Mitingo pelną 
skiria pasiuntimui dovanų 
colno Brigadai.

Per ištisas paskutines kelias 
savaites lietuviška fašistų 
spauda margavo, radijušai au
sis kurtino, — “Bus milžiniš
kas ‘Vienybės’ piknikas!” 
“Bus rinkimas gražuolės ka
ralaitės,” “15 rugpjūčio, tai 
istorinė ‘Vienybės’ diena!”

Well, diena tartum sidabri
nė, vieta gerai žinoma — nu
traukiu į “Vienybės” pikniką.

Įmaršuojam Klasčiaus dar
žan, kad viduryj keli desėtkai 
žmonių galynėjasi su alaus 
bačkutėmis. Einam vidun, ten 
garsiakalbis rėkia. Na gi, mū
sų nuostabai, svetainė apytuš- 
čia, tik būrys žmonių — prie 
estrados stovi ir p. M. Kviklys 
(Lietuvos “seimo” sekr.) rie
čia patriotišką maldelę; jau
nesnis Bukšnaitis pirmininkau
ja ir skundžiasi publikai, kad 
jam labai karšta!

Toliaus perstatytas New 
Britain Radio Choras. Narių 
skaičium nedidelis, 
vidutiniai.

Kelis žodžius taria 
na.

Sudainuoja kelias
Viktoras Bekeris gana vyku
siai.

Prasideda ir karalaitės “rin
kimas.”

Vaje, vaje, kas čia do per 
ceremonijos! Suvarė tas mer
gaites, kai aveles ant estrados 
ir laiko, o ponai rėžia “spy- 
čius.” Ant galo paskiria gra
žuole Beatričę Melenaitę (iš 
pavardės atrodo, kad lietuvė).

Kalba ponas J. Tysliava:
—Broliai ir seserys! Manęs 

prašė visos moterys, kad aš 
joms padaryčiau dukteris “ka
ralaitėmis,” bet aš negaliu !. . . 
(You right, Juozai, kad tu pę- 
gali, o antra, ne bile balvoną 
gali padėt į “karalaites”).

Antroje gražuolės vietoje 
paskirta Elena Dešrytė ir tre
čioje Genovaitė Vikrikaitė.

Kiek vėliau prisirinko dau
giau žmonių. Brooklyniečių | suorganizuotu į CIO ar AF~of 
buvo labai mažai. L, uniją, įsakė visiems važiuot

. Orkestrą buvo gyvų žmo- į komnaniios šaukiama mitin- 
mų, bet, kaz-kodėl, daugiau-; 
šiai buvo grajinama gramafo- 
no plokštelėmis.

—Kokį skaitlių publikos 
tamsta duodi ? — paklausiau 
vieno uolaus tautininko veikė
jo ir radio vai. vedėjo.

—Bešališkai kalbant, spren
džiu, kad su esamais ir išėju
siais yra 800, vienok mes kal
bėjomės, kad “Vienybė” nuos
tolių neturės, — paaiškino už
klaustasis.

Lauke matėsi trys busai. 
Du busu, sakbma, būk suareš
tavę ir nusivarę i policijos sto
ti. Veismūniškis.

TARP LIETUVIŲ

Lin-

Laisviečiams žinoma dirbusi 
Domikaičio restaurane Marytė 
Kučinskaitė, gana sunkiai bu
vo susirgus. Sakoma, dabar 
kiek geriau. Ji randasi pas se
serį, Shenandoah, Pa.

Draugė M. Adomaitienė iau 
bando vaikščioti po 9 savaičių 
išbuvimo lovoje dėl sužeidimo 
kojos. Ji tą nelaime gavo dėl 
bosų dvigubo gobštumo.

Kaip pasakojama, bosai, bi
jodami, kad darbininkai nesu-

Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos išvažiavimas į 
Forest Parką pereitą sekma
dienį gerai pavyko. Atvažiavo 
daug draugų si m p atikų, ir ne
mažai parapijonų. Organizavi
mas darbininkų į CIO unijas, 
kova prieš karą ir fašizmą, 
Ispanijos lojalistų karas prieš 
Hitlerio, Mussolinio ir Franco 
fašizmą, išbudino ir parapijo- 
nus. Kadangi komunistai visa
da stoja už unijas, už progre
są, prieš fašizmą, tad para- 
pijonai pradėjo žingeidauti 
komunistų veikimu, jų paren
gimais.

Komisija savo užduotį atli
ko gerai. Iš moterų darbavosi 
Lapata, Banaitienė, Mureikai- 
tė; iš vyrų, Warisonas, iZajan- 
kauskas, Plepys, Mureika ir 
Taras. Jiems visiems komite
tas taria ačiū už gerą darbą.

Kaimietis.

Tūkstančiai Reikalaujančių 
Pašalpos

Šiandieną, rugpjūčio 17 
eina vieni metai nuo mirties 
draugo Antano Sinkevičiaus. 
Tačiau jo atmintis, kaip lygiai 
ir prisiminimas jo ūmaus, ne
tikėto ir belaikinio 
nuo mūsų atskyrimo
šiandieną iššaukia gilų 
jaudinimą.

Tylus, ramaus būdo, 
gas Sinkevičius iš tolo 
vo daug girdimas ir matomas,
vienok visi vietiniai progresy
viai žmonės pažinojo jį kaipo 
stipriai klasiniai nusistačiusį 
darbininką, pažangų žmogų ir 
pasitikimą draugą, kuris nie
kad neapleido savo pozicijos. 
Tai draugas, kuriuomi galėjai 
pasitikėti 
besniame 
taip pat 
gijiniame

Jo nuolatinis lankymas Am. 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos, Liet. Darb. Susivie
nijimo, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo, taipgi tuo
met gyvavusios Kriaučių Ly
gos susirinkimų, ir rėmimas 
jų darbų, taipgi moralis ir 
materialis rėmimas Komunistų 
Partijos darbų parodo jo grie
žtą įsitikinimą, kad atsieki- 
mas gerovės darbo žmonėms 
galimas tik organizacijos ke
liu.

Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Jei Pasiskabinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knvgos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisinga’ 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie 
nas (r kiekviena tose knygose ra> 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
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.

gą tvėrimui kompaniškos uni
jos. O kad darbininkai nerū- 
gotu už verstinas važiuotos iš
laidas, tai liepė visiems va
žiuoti trokais. Grūstinai’ pri
kimštam darbininkais trokui 
smarkiai truktelėjus iš vietos,1 
daug pargriuvo ant grindų ir 
didelė grupė darbininkų visu 
sunkumu suvirto ant d. Ado
maitienės kojos, labai pavo
jingai sužalodami. Ji daug 
prisikentė., daug lėšų padėjo 
kolos gydvmui iki šiol ir dar 
nežinia, kada tam bus galas.

Rep.
Joseph Cortose, 38 metų, 

muzikantas, smuikos mokyto
jas, prisipažino užmušęs savo 
28 metų žmoną už tai, kam 
toji, pati būdama vegetarijo- 
nė, jam nedavus valgyt mėsos.

Atleistieji iš WPA darbi
ninkai negauna darbų privati
nėse industrijose, tad regis
truojasi gavimui pašalpos. Bė
giu pastarųjų šešių savaičių 
užsiregistravo 23,684. Iš tų 
14,684 aplikacijos jau pripa
žintos reikalingomis išpildyt— 
duot pašalpą — gi 3,959 at
mesta. Kitų 5,102 aplikacijos 
dar tyrinėjamos.

Areštuotas ir patalpintas 
Raymond St. kalėjime Ed
ward Rolloss, sakoma, miręs 
iš baimės teismo. Jis laukęs 
įkaltinimo už nepadorų atsi- 
nešišmą link 6 metų mergai
tės.

Yonkers’o metodistų kuni
gas Sprague žadėjo Yesti prieš 
policistą bylą iki galo. Mat, 
kunigas buvo padavęs vaikui 
valyti batus, o policistas vai
ką pravarė nuo darbo ant ša
ligatvio, sykiu ir kunigą pa- 
’eido keliaut tolyn su vienu 
valytu, kitu nevalytu batu.

Jackson Heights sekcijoj iš
duota $278,790 vertės kon
traktu pravedimui dvylikos 
nrojektų taisymui gatvių. Pro- 
:ektuose numatoma pataisyt 
”9th, 78th, 80th ir kai kurių 
kitų gatvių tūlas vietas.

Keturi keleiviai sužeista at
simušus • automobiliui į gatve- 
karį prie Rockaway Ave. ir 
Bergen St.

Lovų dirbimo industrijoj ti
kimasi generalio streiko, 
bosai 
algas, 
ką ir 
daros

jei 
nesutiks duot minimum 
40 valandų savaitę, lai- 
pusę už viršlaikius, už- 
šapos sąlygas.

D r g. Sinkevičius brangino 
organizacijas ir dėjo pastan
gas, kad ir jo šeimyna eitų 
organizaciniu keliu. Ir kuo
met mes liūdim netekę d. j 
Sinkevičiaus savo eilėse, tuo 
pat sykiu džiaugiamės, kad jo 
dėl mirties peranksti apleistą 
vietą organizacijose pavyzdin
gai užpildo Antanas ir Mary
tė, jo vaikai.

Minint draugo A. Sinkevi
čiaus mirties sukaktį, norisi 
palinkėt liūdesio tebelydimai 
jo šeimai—U. Sinkevičienei ir 
vaikams, Antanui ir Marytei 
■— ištvermės ir toliau darbuo
tis mylimo draugo-tėvo bran
ginto judėjimo gerovei. Ir mes 
visi savo pavyzdingo draugo 
metinę sukaktį -geriausia gali
me paminėt ne kuo kitu, kaip 
stiprinimu savo darbininkiškų 
organizacijų, kurias taip bran
gino velionis Sinkevičius.

D.
BROOKLYN, N. Y.

Tuojaus registruokitės va
žiuoti busais į “Laisvės” pikni
ką, kurį rengia Philadelphijos 
organizacijos naudai dienraš
čio “Laisves”. Piknikas bus 
nedėlioj, 5 d. ruers.-Sept. Ke
lionė į abi pusi $1.50 asme
niui. (194-196)

IŠEINA LIGONINĖN
Pranešu riminėms, drau

gams ir pažįstamiems, kad aš 
esu Lawrence Hosnital, Bronx
ville, N. Y. Darvs dvi operaci
jas: ant patrūkimo ir ant “tu
mor.”

Draugiškai,
Ig. Karlonas.

27 Morgan St..
Tuckahoe, N. Y.

Svarbu Visiems Lietuviams Darbininkams Amerikoj
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Užsienio darbininkų 

leidykloj SSRS lietuvių kalba brošiūra: “Kontr-revoliuci- 
nių Teroristų Trockistų-Zinovjeviečių Teismas,” į kurią 
įeina: 1. Kaltinimo išvados; 2. Valstybės kaltintojo, SSRS 
prokuroro A. Višinskio kalba; 3. Sprendimas.

Iš rusų kalbos verte V. Žalionis. Vertimą redagavo Z. Angarietis. 
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Užsakymus siųskite “Priekalo” redakcijos adresu: 
Moskva, ui. 25 Oktiabria 7, 

Izdatl inostrannich rabočich v SSRS.
RED. “PRIEKALAS”

Galima užsisakyti ir per “Laisvę”.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių Sc

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avo. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43X1

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St^ kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glenmore K-6111

MATEUŠAS SIMONAVIČTŲS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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
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Notary Public Tel. Stagg 2*5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

___ *

Sekmadienį, 22 Rugp. (August). Įvyks Spaudos Naudai Ekskursija Laivu
Manhattan. Tuojau Kreipkitės į "Laisvės” Ofisą ir Įsigykite Bilietus
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