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čią, matyt, prabaščių giedamą 
(naują) karūnką:

Tegu durniai vyksta 
Ispanijon ir kaujas, 
0 mes Dėdės Šamo žemėj 
Sau tik pinigaujam.

Dėkui, prabaštėliai, bet mes 
jos iš jūsų neimsim. Giedokit 
ją sau sveiki.

Prabaščiam šiandien rūpi pi
nigai ir tik pinigai. Auksas— 
jų idealas; auksas—jų dievas.

Įmanytų, lietuviai kunigai, 
kaip tas senovės karalius Midas, 
auksu paverstų viską, net ir 
duoną, net ir patį švenčiausįjį.

Amerikos trockistai pradėjo 
leisti savo organiuką, pavadintą 
“Socialist Appeal.”

Tai laikraštukas, užpildytas 
raštais ir pareiškimais prieš 
“La Guardijos socialistus,” ku
riais trockistai vadina tuos, ką 
pasiliko partijoj.

Trockistai mano, kad Nor
man Thomas jau pasirašęs sau 
politinį mirties dekretą, dėlto, 
kad jis išstojo prieš juos.

Toliau trockistai aiškina, būk 
Amalgameitų ir ILGWU virši
ninkai davę Thomaso partijai 
$15,000 kovai su trockistais.

Atrodo, kad išmestieji troc
kistai dabar kurs savo naują 
partiją, “kairiąją partiją.”

Tuomet turėsime Amerikoj 
net keturias socialistines parti
jas:

Amerikos Socialistų Partija.
Social-Demokratų Federacija.
Socialistų Darbo Partija.
Trockistų Socialistų Partija.
Aišku, iš to naudos darbi

ninkų judėjimui nebebus.'

Jei Amerikos Socialistų Par
tija, apsivaliusi nuo trockistų, 
užims teisingą poziciją, tai jai 
yra gera ateitis. Ji augs ir 
klestės.

Bet Socialistų Partija priva
lo aiškiai ir nedvejojančiai 
stoti su komunistais ir suda
ryti sąlydų bendrą frontą kovai 
už bendrus darbo žmonių rei
kalus, už Farmerių Darbo Par
tijos steigimą ir kovai prieš 
fašizmo pavojų.

USA Komunistų Partija šiuo 
tarpu stipri. Jos vadovybė ge
ra. Nebėra joje jokių frakcijų, 
jokių kivirčių. Partija turi 
virš 40,000 narių.

šiuo tarpu Komunistų Parti
ja ruošiasi trumpam, bet ener
gingam vajui už naujų narių 
gavimą. Vajus prasidės su 1 
d. rugsėjo mėnesio ir baigsis su 
lapkričio mėn. 1 d.

Visi lietuviai komunistai ir 
jų pritarėjai raginami juo ener
gingiau darbuotis sustiprinimui 
savo partijos.

Greitu laiku Centro Biuras 
išleis atatinkamas direktyvas 
darbui.

štai kaip augo centralinis 
Francijos Komunistų Partijos 
organas “Humanite”:

1935 m. turėjo 217,000 skai
tytojų.

1936 m. turėjo 329,022 skai
tytojų.

1937 m. turi 476,645 skaity
tojų.

O sekmadieniais išsiplatina 
638,942 kopijos!

Kada mūsų “Daily Worker” 
tiek skaitytojų turės?

Šiandien “Daily Worker” pui
kus laikraštis: turiningas, įdo
mus. Būtinai reikalinga jis 
daugiau platinti.

Roma. — Mussolinio val
džia pradėjo statydint antrą 
35,000 tonų įtalpos karo 
laivą.

DEMOKRATU GALVA SENATE PLIEKĖ 
RENEGATUS SENATORIUS, IŠDAVIKUS
Washington. — Prieš už

sidarant kongreso sesijai, 
pažangus senatorius Joseph 
F. Guffey, iš Pennsylvani- 
jos, demokratų oficialis va
das senate, kalbėdamas per 
radio, išpėrė kailį atžaga
reiviams senatorams Whee- 
leriui, O’Mahoney ir Bur- 
kei. Jis vadino juos renega
tais, išdavikais ir persime- 
tėliais. Guffey juos pliekė 
ypač už tai, kad šie veid
mainingi “progresistai” sto
jo išvien su republikonais, 
idant sumušt prezidento 
Roosevelto reikalavimą pa
taisyt šalies Vyriausią Teis
mą šešiais jaunesniais, pa
žangesniais teisėjais.

Savo išstojimais prieš 
Naujosios Dalybos politiką, 
taikomą naudai demokrati
jos ir pažangos, tie ponai 
patys politiniai užsimušė, 
sakė senatorius Guffey. Jis 
priminė, kad sen. Wheeler 
dar 1924 m. reikalavo su- 
varžyt Vyriausio Teismo 
sauvalią, o dabar pats išsi
juosęs kovojo už tos sauva- 
lios palaikymą. Burke ir 
O’Mahoney buvo išrinkti 
kaipo Roosevelto politikos 
rėmėjai, bet paskutinėj kon
greso sesijoj jie begėdiškai 
išdavė tą politiką.

Dėl tokios sen. Guffey, 
gana teisingos kalbos, suju
do minimi politikieriai ir 
pradėjo grasint net suskai
dyt demokratų partiją.

Berlin. — Per paskutines 
10 dienų nazių policija su
ėmė dar 23 protestonų ku
nigus. Tai viso jau 103 toki 
kunigai sumesti į Hitlerio 
kalėjimus.

Baskijoj Liaudiečiai Atėmė 
Iš Fašistų Poziciją

Madrid. — Ispanijos liau
diečiai Santanderio fronte, 
Baskijoj, ištaškė fašistų pa
darytą ataką prie Ontaneda 
ir sunaikino kelis priešų 
tankus, b o m b a r d uodami 
juos rankinėmis granato
mis.

Valdžios kariuomenė 
Aragon - Teruel fronte pa
sitraukė iš Punta Calvario 
ir dviejų kitų pozicijų, ku
rias fašistai audringai bom
bardavo. Bet liaudies armija 
stiprinasi naujai ofensyvai 
prieš fašistus šiame fronte.

Chiny Kanuolės Neišleidžia 
Japonų iš Laivų ant Kranto

Shanghai, rugp. 23. — 
Laivais iš Japonijos atplak- 
dyta tūkstančiai naujų ka
reivių prieš Chiniją. Chinų 
patrankos ties Woosungu 
bombarduoja japonų laivus, 
idant jie negalėtų iškelt 
savo kariuomenės į sausu
mą.

20 Japonijos karo laivų 
atplaukė dešimt mylių iš 
Shanghajaus ton . vieton, 
kur Whangpoo upė įsilieja 
į galingąją Yangtze upę, ar
ti Woosungo. Japonų karo 
laivai patrankų šoviniais 
nori padaryt priedangą sa
vo kariuomenei, kad galėtų 
išsikelt ant kranto.

Fašistai Masiniai Žudo Bė
gančias Moteris ir Vaikus
Madrid. — Vokietijos ir 

Italijos lėktuvai, žemai 
skrisdami, k u 1 kasvaidžiais 
sušaudė ir sužeidė daugį 
moterų, vaikų ir nekariškių 
vyrų, kuomet šie bėgo Pa- 
lencijos vieškeliu į Santan- 
derį.

CH1NAI VĖL ĮVARE KYLĮ 
J JAPONIJOS LINIJAS

Shanghai, rugp. 23. — 
200,000 chinų kareivių daro 
naują galingą ataką prieš 
50,000 japonų šiame mieste. 
Chinai įvarė naują kylį į ja
ponų linijas ir grumiasi pir
myn linkui Garden tilto per 
Soochow upelį. Tas tiltas 
tarnauja kaip įėjimas į ang- 
lų-amerikonų valdomą mies
to dalį.

Kanuolių šovinių skevel
dros ir kulkasvaidžių kul
kos dažnai atsimuša į šonus 
Jungtinių Valstijų karo lai
vo “Sacramento,” Whang
poo upėje.

Jau nemažai kanuolių šo
vinių nukrito į francūzišką- 
ją Shanghajaus dalį. Tai šo
viniai Japonijos karo laivų, 
besiginančių nuo chinų la
kūnų.

Nušauta 20 Lenkijos Valstie
čių Kovoj su Policija

Varšava. — 5,000 lenku ’ c-
kaimiečių užpuolė policijos 
stotį Jaroslavo apskrity j, 
norėdami pasigrobt ginklų 
ir amunicijos. Nušauta dau
giau kaip 10 kaimiečių. Įvy
ko susikirtimai su policija 
Krakovo srityj ir kitur. Ten 
policija nukovė dar desėtką 
valstiečiu, v

Valstiečių maištai Lenki
joj skeidžiasi prieš žiaurią 
politinę priespaudą ir ne
pakeliamus mokesčius val
džiai.

Fašistai Giriasi, Greitai 
Užimsiu Santander;

Fašistų štabas, Baskijoj. 
—Ispanijos fašistų koman- 
dieriai sako, kad jų mišri 
armija pažygiavus 7 mylias 
pirmyn ir kad jai telieką 
tik 18 mylių pasiekt San- 
tanderį, prieplaukos miestą 
šiauriniame pajūryje. Bet 
pirma jie dar turėsią užimt 
Torrelavegą, stiprią Baski- 
jos liaudieąių poziciją, už 10 
mylių nuo Santanderio.

Santanderiui gint susimo- 
bilizavo piliečių brigados, į 
kurias susirašė jauni ir se
ni, nuo 16 iki 60 metų am
žiaus.

Fašistai, žymia dalim ita
lai, vokiečiai ir maurai, ža
da “už savaitės” paimt San- 
tanderį. (Bet jų žadėjimai 
dažniausiai neišsipildo.)

Le Bourget, Franci j a. — 
Italijos lakūnai laimėjo pir
mą, antrą ir trečią dovanas 
lenktynėse su Francijos ir 
Anglijos lakūnais į Syriją ir 
atgal.

Bedarbių Maršuotojai
Laimėjo Washingtone

“SAVIŽUDIŠKI” CHINU LAIVUKAI 
NUSKANDINU KELIS JAPONU LAIVUS

——------------------------------------ a ------------------------

Washington. — Atžaga
reiviai demokratai senato
riai ir kongresmanai, susi
būrę su republikonais, pasi
skubino išsiskirstyt į ato
stogas, nepriėmę Schwellen- 
bacho įnešimo, reikalaujan
čio, kad nebūtų paleidinėja- 
mi iš WPA viešųjų pašalpi- 
nių darbų bedarbiai, kuriem 
nėra užtikrinto užsiėmimo
pas privačius samdytojus, dai (iš Amerikos Darbinin- 
Ale 2,000 bedarbių maršuo- kų Susivienijimo) daro 
tojų, suplaukę į Washingto- 
ną, padarė tokio didelio 
spaudimo valdžiai, kad Har
ry L. Hopkins, vyriausias 
WPA administratorius, pri
žadėjo nepaleidinėt daugiau

Angly Bataliono Vadas 
Sako, kad Liaudiečiai

Sumuš Ispan. Fašistus
London .—„Tęsiantis Is

panijos karui su fašistais, 
respublikiečių jėgos auga, 
sako Fred Copeman, ko- 
mandierius anglų bataliono 
(Tarptautinėje Brigadoje), 
sugrįžęs pasilsėt Angliion. 
Jis praneša, kad respublikos 
fabrikai pabūdavo j a geres
nių lėktuvų,.megu turi fa
šistai, ir kad respublika pa
sigamina puikios amunici
jos; tik priešai turi daugiau 
kanuolių, kurių gavo ir gau
na iš Vokietijos ir Italijos. 
Respublikos pramonė ap
skritai yra dabar organi
zuota daug geriau negu pir
ma.

Girdėt Aiškesni Radio 
Signalai iš Dingusio 
Levanevskio Lėktuvo
Maskva, rugp. 23. — Gau

ta jau aiškesni radio signa
lai, kaip manoma, ateinan
tieji iš nusileidusio ar nu
kritusio S. Levanevskio lėk
tuvo, kur su juom buvo ir 
penki kiti sovietiniai lakū
nai, skridę per šiaurės Po
lių į Jungtines Valstijas. 
Yra vilties, kad jie tebėra 
gyvi kur nors tarp šiaurės 
Poliaus ir Alaskos. Jie ne
žinia kur atsidūrė rugp j. 
14 d., sugedus vienam jų 
lėktuvo motorui ir besiau- 
čiant audrai.

Panašūs signalai pasku
tinėmis dienomis buvo gir
dimi ir Alaskoj. Du sovie
tiniai ledlaužiai ir eilė 
smarkiausių lėktuvų nuolat 
jieško Levanevskio ir drau
gu-

Barrow, Alaska. — Ame
rikiečiai šiaurės lakūnai 
spėja, kad Levanevskio lėk
tuvas nusileidęs kur nors 
ant šiaūrinės Alaskos le- 
dynų-sniegynų.
4,938,998~ REGISTRUOTŲ

BEDARBIŲ
Washington. — š. m. lie

pos pabaigoj 4,938,998 be
darbiai jieškojo darbų ir 
negalėjo jų gauti per valdiš
kus darbo biurus Jungtinė
se Valstijose. O kiek dar be
darbių, kurie neužregis
truoti valdiškuose biuruo
se?

bedarbių iš WPA, kuomet 
nėra jiem darbo užtikrini
mo kitur. Hopkinso laiškas 
su tokiu prižadu buvo skai
tytas ir priimtas senatinėj 
darbo ir apšvietos komisi
joj-

O tai yra didelis bedarbių 
laimėjimas. Dabar Schwel- 
lenbach ir maršavimo va-

j Susivienijimo) daro 
spaudimą WPA darbų ad
ministratoriui, kad priimtų 
atgal pirmiau paleistus 
žmones iš tų darbų, jeigu 
jie negauna užsiėmimo pri
vačioje pramonėje.

Anglijos ir Francijos 
Šarvuotlaiviai Jieško 
Fašistinių Submariny

London. — Anglijos ir 
Francijos karo laivai jieško 
fašistų submarinų, kaip 
“pojūrinių plėšikų-žudikų,” 
kurie užpuldinėja tų šalių 
prekybos laivus Viduržemio 
Jūroj. Tie submarinai už
puolė dvyliką Anglijos ir 
Francijos prekybinių laivų 
per paskutines dvi savaites. 
Tai Italijos bei Vokietijos 
submarinai, t a niaujantieji 
Ispanijos fašistams. Angli
jos ir Francijos karo lai
vam įsakyta šaudyt subma- 
rinus, kurie darys bet ko
kį pasikėsinimą ant šiųdvie
jų šalių prekybos laivų.

Ispanija Grasina Italy 
Laivynui Skandinančiam

Respublikos Laivus
Valencia. — Ispanijos val

džia oficialiai įkaitino Mus- 
solinį, kad jo šarvuotlaiviai 
ir submarinai užpuldinėja 
ir skandina Ispanijos res
publikos prekybinius laivus. 
Jeigu Italijos kariniai laivai 
ir toliau atakuos Ispanijos 
liaudiečių laivus, tai Ispani
ja bus priversta išstot ka- 
ran prieš Italijos laivyną. 
“Mes su pasididžiavimu pa
reiškiame, — sako Ispanijos 
valdžia, — kad mes kovoja
me už savo šalies laisvę ir 
nepriklausomybę, ir mes 
tuo tikslu panaudosime vi
sas griežčiausias priemo
nes.”

Ispanijos vyriausybė nu
rodo, jog per paskutines 
tris savaites Mussolinio lai
vynas nuskandino keturis 
Ispanijos laivus Viduržemio 
ir Aegėjaus jūrose. Jų skan
dinime dalyvavo ir smar
kusis Italijos šarvuotlaivis 
“Saetta.” .

Savo pareiškime Ispani
jos valdžia skundžiasi prieš 
Ameriką ir Europos demo
kratines šalis, kad jos lei
džia Italijos ir Vokietijos 
fašizmui teriot Ispaniją.

San Rafael, Calif. — Jau 
devyniolika dienų, kaip žio
vauja kas trys minutės 
Mrs. Rita O’Conner, 36 me
tų amžiaus.

Chinai Vos Nesuėmė Japonų 
Pastumdėlį Kunigaikštį

Shanghai, Chinija.— Chi
nų armija šturmavo ir už
ėmė Chapsur miestą, Vidu
jinėj Mongolijoj, ir vos ne
sučiupo kunigaikštį Deva- 
ną, kurį japonai buvo pada
rę tenaitiniu savo valdovu- 
pastumdėliu.

GALĖS BŪT SUDEGINTA 
5,000 CHINŲ KALINIŲ

Shanghai. — Europiečių 
vyriausybė Tarp tautinėje 
Shanghajaus dalyje buvo 
nutarus perkelt 500 chinų 
kriminalistų iš Ward Road 
kalėjimo į kalėjimą Tarp
tautinėje Dalyje, o 5,000 ki
tų, mažesnių nusikaltėlių 
pavaryt Chinijos pusėn , ir 
taip paleist* juos. Nes ap
link tą kalėjimą siaučia mir
tini mūšiai tarp chinų ir ja
ponų ir dega aplinkiniai na
mai; tuo būdu gali sudegti 
ir 5,000 kalinių.

Japonų komandieriai iš 
pradžios sutiko su tuom 
planu ir jau tapo pervesta 
500 kriminalistų iš Ward 
kalėjimo į Tarptautinę Da
lį. Bet paskui japonai ap
simąstė ir nutarė nepaleist 
likusių penkių tūkstančių 
šiame kalėjime. Jie sako 
europiečiams, jūs tik pašė- 
rėte pervestus penkis šim
tus chinų kriminalistų ir 
paliuosavote.

Japonai bijo, kad jeigu 
bus ištuštinti kaliniai iš 
Ward kalėjimo, tai chinai 
gali jį šturmu paimt ir pasi
daryt sau' fortą iš stiprių 
kalėjimo mūrų prieš japo
nus. Štai kur tikroji prie
žastis, kodėl japonai dabar 
nesutinka praleist daugiau 
kalinių iš to kalėjimo.

60,000 Chiny - Japony Susi- 
rakinę Mirtinon Kovon

Tientsin, Chinija. — Šėl
sta mūšiai chinų su japo
nais už 30 mylių į pietų va; 
karus nuo Peipingo, palei 
geležinkelį. Įnirtusiai kauja- 
si po 30,000 vyrų iš vienos 
ir antros pusės. Japonai sa
ko, kad jie laimį; bet žinios 
iš kitų šaltinių rodo, kad 
nei vieni nei kiti kol kas ne
ima viršaus.

Japonai yra sutelkę į šį 
frontą daugį tankų ir apie 
100 lėktuvų, bet per ilgas 
smarkias liūtis žemė taip 
praskydus, kad japonai ne
gali panaudot savo tankų ir 
orlaivių.

Nankow tarpkalnėje, apie 
30 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Peipingo chinai vis at; 
muša japonus, nors japonai 
sakosi jau užėmę penkias iš 
penkiolikos mylių tos svar
bios tarpkalnės.

Nanking, rugpj. 23.— še
ši Japonijos lėktuvai bom
bardavo Nankingą, Chinijos 
sostinę, kol septyni chinų 
lėktuvai nuvijo priešus.

Greenville, Texas. — šeši 
kaliniai nugalėjo kalėjimo 
viršininką ir pabėgo?

Shanghai, rugp. 23.—Chi
nai savo mažiukais torpe; 
diniais laivukais sėkmingai 
užpuldinėja Japonijos karo 
laivus Whangpoo upėj ir, 
kaip sako Chinijos vyriau* 
sybė, jie jau nuskandino ke
lis priešų karo laivus. Tie 
chinų laivukai vadinami 
“marių rogutėmis” arba 
“savižudystės 1 a i v u k ais,” 
atsižvelgiant į didelį mir
ties pavojų chinam, veikian- 
tiem tokiais laivukais.

Trys mėnesiai atgal Chi
nija gavus šešis tokius lai- 
vukus iš Anglijos ir šešis iš 
Vokietijos. Kiekvienas lai- 
vukas turi po smarkią tor
pedą. Jie, vikriai priplauk
dami netoli Japonijos laivų, 
paleidžia savo torpedas ir 
išpleška atgal į milžinišką 
Yangtze upę.

Tokiais užpuolimais šie 
chinų laivukai padarę su-, 
mišimą Japonijos laivyne, 
ypač Woosung srityj. O ja
ponai čia turį 82 savo kari
nius laivus įvairiausių rū
šių, nuo Shanghajaus iki 
atviros jūros.

EXTRA!
Du Lėktuvai Bombardavo 

Anglijos Laivą
M a r s e i 11 es, Francija, 

rugp. 23. — Du lėktuvai 
bombardavo Anglijos pre-* 
kybos laivą “Noemijulia”;. 
ties sala Korsika, vakarinėj ’ 
dalyj Viduržemio Jūros..— 
Manoma, jog tai Ispanijos. 
fašistų lėktuvai.

Bomba Užmušė 300 Shang
hai uj, Tarptautinėj Dalyj

Shanghai, rugp. 23.—Dvi 
orlaivinės bombos nukrito 
Tarptautinėj S h anghajaus 
Dalyj. Viena bomba 300 
žmonių užmušė ir 500 sužei
dė. Tarp sužeistų yra N. Y. 
Times korespondentas ir ki
tas amerikietis. Antra pra
mušė tris aukštus Jungtinių 
Valstijų laivyno sandėlio ir 
sudužo n e e k s ploduodama. 
Laivyno vyriausybė surinko 
bombos skeveldras, idant 
patirt, ar ji buvo paleista ja
ponų ar chinų. Taip praneša 
United Press; bet pagal As
sociated Press pranešimą, 
tai buvę ne oro bombos, ale 
kanuolių šoviniai.

Keturios Šalys Protestuoja 
Prieš Japony Šovinius

Shanghai. — Ame r i k o s 
karo laiyų admirolas H. E. 
Yarnell ir komandieriai An
glijos, Francijos ir Italijos 
karo laivų Whangpoo upėj 
užprotestavo japonam, kad 
japonų laivai taip šaudo, 
jog stato pavojun tų šalių 
karo laivus.

Suprantama, kad tai ja
ponų šovinys užmušė vieną 
jūrininką ir sužeidė 18 
Amerikos karo laive “Au
gusta.”

ORAS
Šį antradienį Oro Biuras 

taip pat numato lietų New 
Yorke ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
70 laipsnių.
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Laikas Visiems Pagalvoti
Greitai prasidės Komunistų Partijos 

vajus už naujus narius. Jis nėra pir
mas, bet turi būti pirmas taip rimtai pra
vestas, kad kiekvienas partijos narys, 
kiekvienas mūsų artimas rėmėjas, kiek
vienas sąžiningas darbininkas ir darbi
ninkė, kiekvienas pažangus žmogus ir • 
mylintis laisvę, gerbiantis Sovietų šalį, 
norintis kovoti prieš reakcijos tamsą šio 
vajaus reikalais rimtai susiinteresuotų.

Dar niekados pirmiau Amerikoj nebu
vo taip plačiai išsijudinusi darbo žmoni
ja, kaip ji yra dabar. Juk užtenka tik 
prisiminti C.I.O. (Komiteto Industriniam 
Organizavimui) darbus. Juk tai į trum
pą laiką ši organizacija apjungė ir suor
ganizavo virš 3,000,000 šios šalies svar
biausių industrijų darbo žmonių. Juk 
niekados pirmiau mūsų gyvenime nebu
vo taip prigijęs, taip gerai suprastas 
obalsis industrinio organizavimosi, kaip 
jis yra dabar. Juk keli metai atgal tik 
maži būreliai buvo žmonių, kurie supra
to industrinės organizacijos pirmenybę, 
palyginus ją su amatine organizacija. 
Daugybė yra ir kitų didelhi ir svarbių 
darbų.

Bet, jeigu greta augančio milžiniško 
darbininkų judėjimo, jeigu greta išau
gusios Komunistų Partijos įtakos masė
se, nebus ant reikalingo laipsnio pakel
tas partijos narių skaičius, tai mes susi
dursime su rimta padėtimi. Masės iš 
mūs reikalauja vadų, reikalauja pagel- 
bos, ateityj dar daugiau jos reikalaus, o 
mes negalėsime užtektinai suteikt, nes 
mūsų bus permažos jėgos. Mes turime 
greta abelno gražiai augančio Amerikos 
darbininkų, studentų, jaunimo, moterų, 
sporto ir kitų šakų judėjimo, ir mes, ko
munistai, turime augti politiniai, kultūri
niai, teoretiniai ir organizaciniai.

Mes kviečiame visus mūsų skaitytojus 
ir skaitytojas rimtai sekti Komunistų 
Partijos naujų narių kampaniją, daly
vauti viešuose kuopų susirinkimuose, da
lyvauti veikime ir stoti į jūsų klases, jū
sų pačių partijos eiles.

kaipo durys įvežimui ginklų, amunicijos 
ir fašistų Ispanijos fašistams, “teisina
si.” Jie buvo davę Čechoslovakijos val
diškam ginklų fabrikui “Zbrojovkai” už
sakymą ant 600 naujausios rūšies kulka- 
svaidžių, daugelio kanuolių, šautuvų, vi
sokių karo įrankių. Tais ginklais būtų 
buvę galima apginkluoti 30,000 armiją. 
Fašistai reikalavo greitai juos padaryti 
ir pristatyti.

Čechoslovakijos valdžia aiškiai supra
to, kad tie ginklai yra perkami generolui 
Franco prieš Ispanijos demokratinę liau
dį ir todėl pareikalavo nuo Portugalijos, 
kad ji duotų raštišką užtikrinimą, kad 
ginklai nebus persiųsti Ispanijos fašis
tams. Portugalijos fašistai pasiuto. Vė
liaus Čechoslovakijos valdžia pasiūlė ir 
be tokio užtikrinimo kulkasvaidžius, tik 
jau senesnės rūšies. Portugalija atme
tė. Ji iškėlė apkaltinimą, būk Čecho- 
slovakiją įmokino Sovietų Sąjunga ir to
dėl ji “kenkia Portugalijos apsiginkla
vimui.”

Portugalijos fašistai yra pas Mussolinį 
ir Hitlerį pjudomo šunelio vietoj. Ji ne
turi diplomatinių ryšių ir su Sovietų Są
junga. Jos atstovas (nors jo mažai kas 
klauso) tankiai Tautų Lygos posėdžiuo
se pliauškia prieš Sovietus.

Čechoslovakija yra tarp Rumunijos, 
Vengrijos, Austrijos, Vokietijos ir Len
kijos. Ji turi bendro apsigynimo sutar
tis su Sovietų Sąjunga, Rumunija, Jugo
slavija ir Franci j a. Vokietija jau senai 
ant jos galanda ginklus. Lenkija, Ven
grija ir Austrija yra Vokietijos talkinin
kės. Taigi, Čechoslovakijai susidaro 
rimtas pavojus ir kartu karo pavojus vi
sai Europai. Portugalijos fašistai nu
traukė ryšius ne savo valia, bet Hitlerio 
ir Mussolinio įsakymu. Dar nebuvo žmo
nijos istorijoj įvykio, kad nesutikus vie
nu kitu prekybos, biznio, reikalu, jau bū
tų nutraukiama ir diplomatiniai ryšiai.

Apie Kapitalistinį Apsupimą ir 
Trockistinius Rezervus

(Pabaiga)
D. Manuilskis.

Ii tarnauti taip vadinama 
Anglijos n e p r įklausomoji

Vokietijos ir Italijos in- darbo partija ir ypač Ame- 
terventai, kad^ pateisinti rjkos Socialistų Partija, su- 
savo karą pries Ispanijos mažinusi savo narių skaičių 
liaudį, saukia, kad Ispanijoj per paskutinius kelis mene- 
vyksta komunistine . revo- sįus nuo jįį 7 tūkstančių.

. kad internacionah- visai aišku, kad ši žalo to
nes brigados, kovojančios jiška trockistų rolė nepra- 
'.............................. pusėj,; eina darbininkų nepastebė-

ta. Jie pradeda suprasti,

terventai,

liucija,

sės visose šalyse išstoja 
prieš karą, už taiką, Troc
kis ir trockistai veikia kaip 
karo kurstytojai tampriai 
bendrada rbiaudami su 
agresingiausiomis fašistinė
mis valstybėmis. Darbinin
kų masės siekia savo jėgų 
suvienijimo, sudarymo ben
dro fronto kovai su bendru 
klasiniu priešu; trockistai 
buržuazijos naudai kovoja 
prieš bendro fronto sudary
mą visaip stengdamiesi su
smulkinti ir susilpninti pro
letariatą ir pasiekti jo pra-

Pavojus Čechbslavakijai
Portugalijos fašistai, Hitlerio ir Mus-, 

solinio vižliškas šunelis, nutraukė diplo
matinius ryšius su Čechoslovakija. Por
tugalijos atstovas jau apleido Čechoslo- 
vakiją ir išvažiavo su savo štabu.

Portugalijos fašistai, kurie tarnauja,

Japonijos Provokacijos
Sovietų Sąjungos spauda ir tame skai

čiuje Komunistų Partijos organas “Prav
da” įspėja Japonijos atstovą Maskvoje 
Shigemitsu. Šis Japonijos imperialistų 
atstovas sulaužė net paprasčiausias at
stovo teises. Jis pradėjo rašinėti kores
pondencijas, straipsnius ir kitokius mela
gingus pranešimus iš Sovietų šalies. Jis 
net Maskvoj užsiima fašistine propagan
da prieš Sovietų valdžią. Sovietų spauda 
pareiškia, kad tokius niekšiškus žygius 
negalima toliau pakęsti.

Tas patsai Shigemitsu savo laiku susi
tarė su Litvinovu, kad abi pusės ištrąuks 
kareivius nuo ginčijamų salų Amūro 
upėj. Bet kaip tik Sovietai atitraukė, tai 
ten japonai susikraustė. Gi Shigemitsu 
demagogiškai pareiškė, kad jis neturėjo 
tokio susitarimo šu Litvinovu. Tai bjau
raus veidmainio darbas!

Sovietai nesenai sučiupo jo agentą 
kuris dirbo išvien su trockistais iš

žudymui komunistų ir Sovietų vadų. Tas 
gaivalas taipgi dangstėsi diplomatijos 
paspartu. ’

Sovietų šalis labai yra pasipiktinus 
šiais Japonijos provokaciniais žygiais ir 
užpuolimų ant Sovietų konsulato Tien- 
tsine ir to pasekmėj uždaro du konsulatu 
Mandžūrijoj—Pograničnoj ir Sachaliane.

Springfield, 111

Ispanijos liaudies pusėj, | eįna darbininkų nepastebė- 
ruosia Ispanijos pavergi- įa> Jie .pradeda suprasti, 
mą Kominternu. Hitlerio kacĮ kova prieš trockizmą 
trockistimai agentai Ispa-. nėra komunistų reika- 
mjoj veda tą pačią agitaci- jas> įr reikalas visų dar- 
ją. Fasistimai laikraščiai bininkų organizacijų, kurios 
Burgose ir Salamancoj pri- suinteresuotos apsaugoti_____ __________
tardami persispausdina save nuo trockistinės fašiz-1 laimėjimo. O iš čia auganti 
trockistinius s t r a i p smus,1 mo agentūros 1 ’ ' 1 ’ * 1
kurie savo stilium ir turi- darbo.

Darbininkų masės nega- jų tarpe supratimo to ne- 
li nematyti, kad tuo metu, abejotino fakto, kad negali- 

Chinijoj, kur nežiūrint kai jos pasiaukodamos ko-'ma sėkmingai kovoti Prieš 
labiausiai ’reakcinių gomin- voja prieš fašizmą, tą pik- fašizmą, nevedant atkaklios 
dano lyderiu priešinimosi čiausią žmonijos priešą, kovos prieš jo trockistinę 
didžiausiu sunkumu susida- Trockis ir jo pakalikai ko-1 agentūrą, kad kova prieš 
ro visos tautos frontas ko- voja kartu su fašizmu. trockizmą yra neatimama, 
vai prieš Japonijos grobi- prieš SSRS, prieš socializ-1 sudėtinė dalis darbo žmonių 
kus, trockistai išstoja kaip mą, prieš darbininkų judėji-1 kovos prieš fašizmą ir karą, 
aršiausi visos chiniečių tau-' mą. Darbininkai mato, kad už visų antifašistinių jėgų 
tos fronto priešai, padeda- tuo metu, kai liaudies ma- suvienijimą, 
mi Japonijos karo sluogs- 
niams, kurie suinteresuoti 
skaldyti tautines Chinijos 
jėgas, daryti tolimesnius 
grobimus ir kelti riaušes 
Chinijos teritorijoj.

Kova su trockizmu reika
lauja iš kapitalistinių šalių 
darbininkų organizacijų tuo 
didesnio budrumo, kad troc- 
kizmas pildo fašizmui ypa
tingas užduotis, kurių pats 
fašizmas negali išpildyti. 
Trockizmas perima kairė- 
j ančių socialdemokratų dar
bininkų nuotaikas stengda
masis nukreipti jas į kontr
revoliucinę aųtisovietinę va
gą. Trockistai pastaruoju 
metu sustiprintai stengiasi 
prasiskverbti į anarchisti
nes grupes, į “kairiąsias” 
s o c i a 1 d emokratų partijų 
grupiruotes ir sukurti jose 
tam tikrą atramą. Franci- 
joj — tai pusiauanarchis- 
tuojančio Marso Pivero 
grupė, Ispanijoj — anar
chistiniai elementai Nacio
nalinėj darbo konfederaci
joj, Anglijoj — Nepriklau
somoji darbo partija, Belgi
joj — Jaunoji socialistinė 
gvardija, Amerikoj — tai 
tas, kas pasiliko iš Ameri
kos Socialistų Partijos, ir 
tt. Reikia pažymėti, kad vi
sose Hose grupėše ir orga
nizacijose, kur pasiseka 
prasiskverbti t r o c kizmui, 
neišvengiamai prasideda ši
tų organizacijų griuvimas į 
“frakcijas”, į viena kitai 
priešingas “srioves”, šitų 
organizacijų išsigimimas į 
atitrūkusias nuo masių sek
tas, ko ryškiu pavyzdžiu ga-

niu nesiskiria nuo generolo 
Franko straipsnių.

Chinijoj

ardomojo darbininkų neapykanta 
trockizmui, iš čia augimas

Kas Girdėti Apie “Laisves“ Pikniką 
Philadelphijos Apielinkėj

Stalu Daroma; Kiti Rūpi
nasi Kitais Reikalais

“Laisves” piknikas artinasi 
kaip ta audra, — jau tik dvi 
savaites beliko. Štai kas daro
ma Philadelphijoj ir kitur: 
Philadelphijos keletas draugų 
sunkiai budavoja 100 stalų, 
kad pafenkinus žmones, šitas 
darbas buvo sunkus pirm bu- 
davojimo, Ties >• jiėškojom' pi
gios ir geros medžio medžia
gos, kad sutaupyti medžiagą 
ir finansus. Vienoj vietoj ga
vom pigiausią ir geriausią me
dį, tai ir nupirkom; o tas pa
ėmė apie 3—4 savaites laiko. 
Stalų budavojimo “fabrikas*” 
randasi pas drg. W. Scotch, 
134 Master St.—jo kieme. 
Draugai: Merkis, Bendoravi- 
čius, Puodis, Scotch, Bulauka, 
Rainys—jau dirba. Ypač drau
gai Merkis su Bendoravičium 
jau kelintas sykis pasiaukau
ja prie darbo, tiesiai vykdami 
nuo darbo prie darbo. Tiesa, 
nedidelė vieta ir medžiagą sy
kiu negali vi^i atgabenti, bet 
žinokit, draugai, kad mes vis
ką pirki supjaūstom, o tuomet 
reikės sukalti dalimis, kad ant 
parko galėtume greit sujungt. 
Kas tik galite plaktuku kalti, 
pjūklu pjauti, palaikyti, sudė
ti, atvažiuokit aukščiau minė
tu adresu. Mes turime šviesą 
nakties laiku, bet atvykit kuo 
anksčiausiai. Tai yra didelis 
darbas.

1OO

pasirengę pa-

kad per šito- 
mes gaunam

Kaip Platinasi Įžangos 
Tikietai ?

Drg. Lastauskas iš CamcĮeno 
praneša, kad visus tikietūkus 
išpardavęs ir reikalauja ko 
greičiausiai prisiųsti busų ti- 
kietus. Tas draugas nelaukia 
paskutinių dienų. Tai geras 
pavyzdis kitiems.

Philadelphijoj daug pasklei
sta tikietukų, bet pakol kas lė
tai grįžta. Atsiminkit, kad tą 
dieną visi įžangos tikietukai 
bus po 25 c., kuomet dabar 
gali įsigyti nuo 5 c. iki 25 c.

Štai drg. A. Stripeika rašo, 
sugrįžęs iš atostogų, iš Chica- 
gos: “Gavau ne tik “Laisvės” 
naujų skaitytojų, bet išplati
nau labai daug ir mūs rengia
mo pikniko įžangos laimėjimo 
tikietukų. Visur yra 
kas

gai, kiekvieną metą mums duo
da didelius nuostolius baras. 
Mūsų visų pareiga yra pasta
tyti tinkamus draugus ir vie
nas kitą reikia daboti, patarti, 
kaip geriau darbas atlikti.

Darbininkai turi tarp savęs 
susitarti, vieni kitus pakaito
mis pakeisti, žinokite, kad ba
ras yra viso pikniko pelno 
Smetona.

Dalį saldainių jau turime 
parsigabenę.

Mums reikalinga 100 darbi
ninkų ; prie vienų saldainių 
reikalinga 25; baras paima 25 
darbininkus, o kur busai, bar- 
čekiai, maistas, kapitonai ir 
kiti darbai. Prie tų bačkučių 
daug darbininkų reikalinga.

šiemet visgas bus sutvarky
ta tvarkiau, tą galima pada
ryti tik su pagelba visų mūsų 
draugų, kurie 
gelbėti.

Atsiminkit, 
k į parengimą
moralę ir materialę pagelbą. 
Kolonijų draugai turi dau
giau dėt pastangų platinimui 
įžangos tikietukų. Pavyzdžiui, 
pereitais metais kolonijos la
bai silpnai pasidarbavo, su
keldamos apie virš $300. Tai 
apsileidimas, šitas piknikas 
yra rengiamas mūsų visų ben
drai, tai yra mūsų visų pikni
kas.

Jūs matot draugai ir drau
gės philadelphiečių draugų 
pasirįžimą :—bus pabudavota 
100 stalų, apart tų, kurie ran
dasi ant parko; maistas, gė
rimas ir visi reikalai, busai, 
tai yra milžiniškas darbas. 
Mes gaunam ir apkalbėti nuo 
tūlų žmonių, bet mes įrodom 
darbais, o tie, kurie plepa ir 
pasilieka pleperiais be pamato 
ir tikslo.

Darbininkai stengkitės pri
būti kuo anksčiausiai. ,

Chesteriečiai, eastonieciai, 
readingiečiai, nepamirškit pri- 
siųst 
5809 
phia,

savo darbininkų listo, 
N. Fairhill St., Philadel- 
Pa.

A. J. Smitas.

SCRANTON, PA

proga,
nori dirbti.”
Baltimoriečiai Puikiai 

Darbuojasi

drg. P. Paserskis rašo: 
pasiųstas išgabas dėl 
įstaigų, gavom. Labai

Štai
Jūsų 
biznio 
tinkamai padarytos.

Išrinkom 9 darbininkus .dir
bti pri<* pikniko sekančiai: 
prie baro — Jesaitiš, Meškis, 
Paserskis; prie saldainių — 
Kučauskas, Stankevičienė; 
prie barčekių — Kučauskaitė, 
Balsiutė; prie valgių — Rei- 
mondienė, Stanienė. Tai geres
nio pavyzdžio nereikia, 
draugai ir draugės be jokio 
keblumo stos prie savo
ir tuomi palengvins tvarkda-, 

= 'riams darbą.
I Tžantros t

Mūsų mieste buvo State 
Fair’ai. Prasidėjo su rugpjūčio 
14 cL ir tęsėsi iki 22. Tai di
delis jomarkas bei paroda. 
Daug žmonių privažiuoja iš 
apielinkių miestų, ūkių ir val
stijų. Taipgi visko priveža, 
kas naujausio ir mandriausio 
išradimo mašinų ir gyvulių 
visokios veislės. Paukščių ga
lybės visokių, didelių ir mažų, 
o įvairumas ir gražumas tų 
paukščių plunksnų ir balsų 
klegėjimo - giedojimo, žuvys 
po stiklais ir įrengtuose prū
duose nardo — didelės ir ma
žos, visokios veislės. Vaisių 
ir daržovių galybės ūkininkų 
privežta ir pažymėta, kur ir 
kas jas išauklėjo. Radosi ker
nų aukštis Illinois valst. 15 pė
dų, lowos valst. 18 pėdų (?) 

B ir eina mažyn kitų valst. Už 
kukuruzus preisai nuo 15 dol. 
iki $2.50:

O jau tų visokių “šiovų” 
tai knibždėte knibžda. Daug 
yra ir kitokių vertelgų, kurių 
vieni uždirbo, kiti subankru
tavo.

S

$

Į fėrus per vaitus įėjimas 
25c nuo žmogaus; už karo 
parkinimą taipgi 25c. O svie
telio buvo daug.

Apie mus lietaus iki valios 
šią vasarą palyja. Augt viskas 
auga gerai. Ale tie nelabieji 
žiogai ir kitokį visokį parazi
tai ėda, gadina žmogaus sun
kaus darbo vaisius, turtą ir 
maistą.

Anglies kasyklos dar ne
pradeda dirbt, katros užsida
rė su pirma diena balandžio. 
O katros dirbo, tai ir dirba po 
3-4 dienas į savaitę. Tik trys 
tokios laimingos yra iš 10 ka
syklų. Tai vargas dėl anglia
kasių. Per tokį ilgą laiką rei
kia gyvent be darbo ir pinigų. 
O kaip atidaro ir dirba kokius 
6 mėnesius, tai ne visi daug 
gali uždirbt ir sutaupyt dėl 
kitų 6 mėnesių. O valgis labai 
pabrango.

Krautuvninkėliai • valgomų 
daiktų irgi vargsta su anglia
kasiais ir bedarbiais kartu. 
Mat, bedarbiai pirkt, mažai 
gali.

Čia randasi dvi angliakasių 
unijos — U. M. Workers of 
America ir Progressive Miners

Unija. Ot ir ėdasi vieni su ki
tais darbo žmonės, kad net ir 
susišaudo ir nusišauna. Ran
dasi drąsuolių ir karštų pro
gresyvių, kurie nori palaikyti 
savo uniją, o kiti nori dėtis 
prie U. M. W. of A. unijos.

Labai būtų gerai, kad bū
tų viena unija tarp angliaka
sių. Tai ir kova būtų pasek- 
mingesnė su kompanijomis ir 
kapitalistais.

Čeverykų išdirbystė pradė
jo su darbu šlubuoti. Vieni 
dirba geriau, o kiti tik po ma
žai tegauna dirbt. Unijos ne
turi ir bijo organizuot, kad 
kompanija neuždarytų čevery- 
kinės. O boseliai taip ir gąs
dina tuos savo vergus.

Miterių išdirbystė dirba ge
rai pilną laiką ir net du “šip- 
tu” varo. Dirba jaunos mergi
nos, kurios su menkesne svei
kata net negali dalaikyt tos 
skubos. A. Čekanauskas.

Washington. — Preziden
tas Roosevęltas mano, kad 
netyčia buvęs paleistas šovi
nys (matomai, japonų), ku
ris 1 jūrininką užmušė ir 18 
sužeidė Amerikos karo lai
ve “Augusta”, Shanghajuj.

Aigipto karalius Farouk I, 18 metų amžiaus 
“boisas”, kuris paskelbtas “nepriklausomu” nuo 
Anglijos Aigipto karalium. Sakoma, tai pirmas 
“nepriklausomas” karalius nuo Faraono laikų.

darbo

Įžangos tikietukai šiemet 
Baltimorėj dar sėkmingiau 
platinasi; praneša draugai, 
kad šiemet bus daugiau išpla
tinta, negu pereitais metais. 
Jie jau darbuojasi, kad šiemet 
daugiau busų pasiuntus. Kai 
kas ant Baltimorės ir Phila- 
delphijos šį tą pasako, bet jei 
tų miestų draugai ir draugės 
suburia visas jėgas, tai tų gar
singų kolonijų didvyriams šon
kaulius pradeda laužyti. Phi
ladelphia, aukomis Ispanijos 
pagelbai, sumušė visas koloni
jas, sukeldami arti $700.

šiemet, jei bus laiko, balti
moriečiai su philadelphiečiais 
pasitars ir kooperatyviai su- 
mechanizuos didelį pikniką 
Baltimorėj kitais metais. Pik
nikas turės būt kur nors pajū
ryj, ir jį galima surengt pra
džioj rugpjūčio mėnesio.
Prisiųskit Darbininkų Sąrašą 

Išanksto
’ t

Baltimoriečiai puikiai pasi
tarnavo, prisiųsjami darbinin
kų sąrašą, pažymėdami pavar
des ir kur kas dirbs; Tai bus 
didelis palengvinimas. Drau

“Laisvės” num. 189 W.P.A. 
Darbininkas rašo korespon
denciją, kurioje viskas gerai 
nušviečiama, tik klaidingai 
aprašoma tautinės bažnyčios 
dalykai. Korespondentas mi
ni, kad minėtos parapijos ir 
likusieji parapijonai sukilo 
prieš kun. Valadką. Tai netei
sybė. Prie kun. Valadkos dar 
4 šeimynos prisirašė prie pa
rapijos. Tiktai bėda, kad se
nieji parapijonai tarpe savęs 
nesutinka.

Keli metai atgal, minėtoj 
parapijoj klebonavo kun. Vai
cekauskas, kuris dabar Lietu
voj, nes jam parapijonai už
darė kelią atvažiavimui atgal 
į Scrantoną. žinoma, kiekvie
nas vadas turi pasekėjų, tai ir 
kun. Vaicekauskas tūliem pa- 
rapijonam išrodė labai tin
kamas, o priešams išrodė, kad 
jis niekas daugiau, kaip tik 
griovikas virš 20-ties 
darbo.

Tai, matot, drauge, 
viskas yra. žinoma, ‘ta
tęsis, kol katrie katruos nuga
lės. Tai pamatysim vėliau.

Vaicekauskui išvažiavus 
Lietuvon buvo užėmęs klebono 
vietą kun. Vilimavičius. Nega
lėdamas sutaikyt parapijonų, 
supykęs išvažiavo savais ke
liais. Vėliau buvo kun. Žu
kauskas, ir tas taip pat turėjo 
padaryti. Dabar kun. Valadka 
irgi nieko negali padaryti ir, 
pasak amerikonų, gali prieiti 
prie bankroto. Pamatysim.

metų

kaip 
kova

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

APIA Centro Naujas 
Adresas

Visi kuopų sekretoriai ir 
visi APLA. nariai pasižy
mėkite Augščiausios Prie? 
glaudos Lietuvių Amerikoj 
naują adresą:

1318 Reedsdale St., .
N. S. Pittsburgh, Pa.
Telefonas: Cedar 8523

J. Gasiunas, Centro Sekr.
197-199)

I
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
THE LAISVĖ

On this page today you find a 
good-sized article dealing with im
pressions of the “Laisvė” daily by 
Helen Rakowsky of Stoughton, 
Mass. A great many of our. youth 
regard Laisvė as merely 
Lithuanian language paper 
special merits. This letter 
publishing is one person’s 
of our paper but we are glad to say 
that we hope our youth will 
with what the writer says.

Laisvė is the paper of our 
uage and our people and we 
do well to support it. Read 
Lithuanian pages as well as the 
English section.

HEAT WAVE

another 
with no 
we are 
opinions

agree

lang- 
would 

the
as

If you think the heat wave we had 
was a scorcher, you should visit 
the Dust Bowl in Kaunas. When 
the sun isn’t obscured ny the dust, 
the thermometer is above 90 degrees 
and the wind 
to your eyes 
this veritable 
leaving their 
because they 
they are being evicted—no crops and 
no money. If you think the heat 
makes life miserable—think of other 
things and you will be surprised to 
know that you are very well off.

10 YEARS AGO

blows the hot dust in 
and it burns. Out of 
hell-spot families are 
old homesteads, not 

want to but because

How is your memory? Exactly ten 
years ago yesterday Sacco and Van
zetti were killed on a framed-up 
charge. The day was ignored by 
many papers and little mention 
made.
IN JAPAN

the 
has 
the

A curious result of the Japanese 
invasion of China: Margaret Sanger, 
birth control advocate, announced 
when arriving in Japan that 
birth-control movement in China 
been called off on account of 
war.

From this humorous episode 
turn to the common but tragic: 
000 quickly mobilized Japanese youth 
are now saying goodbye to sweet 
hearts before leaving their country 
in order to fight against a people 
whom they have n^ver met and have 
no reason to hate.

Such are the results of imperial
ism.

we 
50,-

PRETTY -- BUT IS IT ART?
Is photography an art? Yes, in 

the sense that art in this case refers 
to a skill, just as piloting a plane is 
an art, or installing plumbing is an 
art. But is photography art? and I 
say no. To use a very vulgar analo
gy Art is digested and regurgitated 
impression and experience. The more 
thoroughly digested the better the 
art that results. The camera cannot 
digest, it gives back exactly what 
takes in.

it

a 
in 
it

But wait a minute. Doesn’t 
photographer work just as hard 
composing his picture, lighting 
properly, subordinating inconsequen
tial details and playing up the im
portant masses as an artist does in 
preparing to paint a picture? True, 
but let’s illustrate my point.

We decide to record a landscape. 
The best angle to view it is select
ed, undesirable shrubbery is remov
ed, and branches trimmed until the 
view is as perfect as it is possible 
to make it. Then ten painters and 
ten camera men paint or photograph 
the scene from the same spot. The 
ten photographs, allowing for dif
ferences in lenses and time of ex
posure, will be almost identical. But 
not one of the ten paintings will re
semble the other nine. Because 
each of the artists will record the 
scene in the light of his own ex
periences. He will rearrange the 
elements in the landscape to satisfy 
some inner sense of balance. Each 
artist will play up a different center 
of interest. One might concentrate 
on a tree, another on the foreground, 
some on the background, etc. Each 
artist will inject his personality, 
whether consciously or unconsciously, 
into the picture. But the camera 
cannot do this. It can only record 
what is shown to it in a fixed way 
only, it cannot recompose, alter or 
accentuate apy part of the view.

But—the motion picture camera 
can produce art. While this may 
seem a contradiction of what was 
said before an explanation will clear 
up any misconception. The motion 
picture camera can record and pre
sent in visual form ideas, thoughts 
and dreams. Not the actual dreams 
or thoughts but the technical approx
imation.

Not all motion pictures are art. 
Most professional commercial films

across

How
sweet

swift, darting, multi- 
the blazing lights, 

(better

be-* 
the

is but one straight road to *' 
and that is merit. The man ,

the
taxis,

Danny Makulkis
by the Americanized name

thud as car struck body.
* ♦ *
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IMPRESSIONS OF LAISVE
down to business for a

passed away?” askedZee Kay.

his death being wasted.aITS THE TRUTH!
(of news) till Oddities:

Ernest C.

ATTENTION!P. S. In

THAT LIFE OF YOURS

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

worth writing up,

destruction of 
of Sodom and

at last de- 
its shell by 
at the Nor
South Bos-

boat 
cake.

24th at 8:00 P. M. All old 
members of this branch are 
come to this very important 
so we can make our plans' 
future.

see everyone Methuen bound 
29th and support us with a 
and better crowd than ever

P. S. (Vete: figure 
out.)

useful, therefore the article could 
never be published too frequently to 
suit me though I’m no beauty.

(To be continued)

amount de
in size is 

forget that 
to be most 

Eagle’s

illustrates the 
camera in the

will be able to stand 
our “Stout Hearted

organizations. Such acti- 
youth to partice are bene- 
later business life. With 
the humor column makes

* i? FIX' f

L. 0. D. 
that signature

Seems that our youngest

Monday night full of 
or was it full of excit- 

It’s a pity some people

Phila. Lyros Chorus.
case a Major League 

team accepts this challenge, please 
give us three days notice; other 
teams, two days notice.

Some, as King Vidor’s 
HORSEBACK;

INFORMER,

— “Way 
” — “His-

TORRINGTON CHORUS BITS 
AND WHAT’S WHAT

Hurrah! We have a new song and 
it sounds pretty good. Here’s hoping 
we settle 
change.

Was last 
excitement, 
ment ?
haven’t more spunk than to let a 
little argument knock them out. We 
can’t always have things in our 
favor, Johnny. If it’s the small 
things that bother you, what will 
you do when fate throws you face 
to face with something really im
portant ?

Congratulations are in order for 
1 Vai. Mixcus. Under her excellent 
leadership and guidance, the enter
taining committee has worked wond
ers to our treasury this summer.

It’s about time Clem Strauss is 
. getting wise to himself about throw- 
I ing out people who do not care to 
I sing. Also, Clem, how about testing 
our voices? Seems as though even 
the basses think they’re sopranos, 
now.
Personal Notes

John Buehler—how about loosen
ing up and making some friends? 
Concentration is all right but don’t 
let it get the best of you... H. Z. 
don’t forget we all like to laugh at 
jokes too... Johnny Pavolonis—excite
ment is said to be bad for the heart. 
And what would some girl do if 
something happened to your heart?... 
Hey, Vete: Still on a sit down 
strike?... And just to satisfy his 
ego, I mustn’t forget to mention our 
“everybody’s pal”, George Roman.

Now for some slams! Listen, you 
male members, when will you learn 
to leave well enough alone? Was it 

I necessary to spoil a perfect program 
at the picnic by being over-confid
ent? And perhaps some of our altos 
ought to be more regular in attend
ance.

Three cheers for Anna Burinskas! 
For a new member she’s doing fine 
work in learning the songs... So our 
“jauni berneliai” couldn’t outpull the 
married men in the tug of war 
contest! The sweet little weaklings!

Now that romance has made a 
successful entrance in our Jaunuolių 
chorą, perhaps wedding bells wil be 
ringing soon! Who knows ? Stranger 
things have happened. By the way, 
pardon my asking, but did I see you 
flirting, Whitey?

This leaves me dry 
next week, so cheerio,

are not.
BEGGARS ON
John Ford’s THE
Chaplin’s CITY LIGHTS, THE CAB
INET OF DR. CALIGARI are is 
much masterpieces of art aš Rem
brandt’s paintings or Shakespeare’s 
plays. SODOM AND GOMARRAH, 
produced by an amateur (the term 
is used in the sense of a non-profes-

1 sional production) 
Į possibilities of the
1 production of a pure art form. This 
film deals with the 
the infamous cities

I Gomorrah by the Lord. The debau
chery, sodomy and pederasty that 

| incited the Heavenly wrath is pre
sented symbollicaly. The rape of 
Lot’s daughter is the most beautiful 
bit of imagery I’ve seen on the 
screen. The musical accompaniment 
swells in volume, pitch and tempo 
while a vivid streak of light plays on 
the screen, vibrating faster and 
faster until on a great crash of 
sound and light there is a pause, 
then’ cool limpid water, slightly un
dulating, a bud opening and expand
ing into a flower, and an egg spinn
ing madly in a vortex.

But didn’t you say before that 
the ten cameras aimed at the same 
scene will produce ten indenticali 
pictures ? In still photography, yes. 
But in this case the camera is only 
one part of the product. It’s in the 
assembling of the film afterwards, 
in the selection or rejection of the 
material, in the creation of the 
continuity that motion picture art is 
created. No two producers can 
create identical films. Even with 
the sarpe story, with the same set 
and with the same actors two pro
ducers will create two different pic
tures. And it’s because of this factor 
of human indivudual differences 
that art is possible through the 
motion picture camera.

Al Kairukštis.

Bill Anderson bought an old car 
the other day and promptly he chris
tened it “Chief Justice”, because 
Bill said:

1. It isn’t this year’s make.
2. It has a hard shell.
3. It is expected to live a 

time.
4. It won’t perform properly un

less you step on .it.

long

Philly Chorus Gets 
Down To Work

After the bad showing the Lyros 
Chorus made singing in Baltimore I 
think the chorus should be disciplin
ed more strictly and the fellows 
should be told about their ways of 
acting, the drinking farce has gone 
too far, so now let’s settle down and 
prepare in earnest our new songs 
for the Phila. Laisve Picnic.

Flash... Where did all the bottles 
come from on the bus going to Balti
more?... Who was our new bartend
er?... Wonder if Ann bribed George 
to stay home from the picnic?... 
George W. proved efficient in doctor
ing, he had four patients including 
himself... Why did all the couples get 
cold feet when we stopped at Elkton, 
Md. ?...' 
member in chorus is doing allright 
for herself. Better watch out, Stan
ley!... Why was Frank, one of our 
beef trusts left out in the cold? 
What’s the matter, C. V., someone 
else on your mind?

Overheard on the bus: “I don’t 
mind if you kiss me, but, please, 
don’t bite”... Very unusual, don’t tell 
me Franny B. has taken a fancy to j 
one of our new chorus members or■ 
were they just twiddling their, 
thumbs? Why was Tess B so melan
choly o» the way home? What hap
pened to our perfect chorus romance 
—seems to have ended. Well, ta-ta 
folks, we’ll be seeing you.

An Innocent Bystander, 
Sees all, hears all, tells all. 
Knows nothing.

CHALLENGE
SHENANDOAH, FA.

Whereas: Philadelphia will hold 
its Laisve picnic on Sept. 5th in 
New Jersey and

Whereas: Thousands of Lithu
anian youth from all over the 
country will gather to this gi
gantic picnic, and

Whereas: The Shenandoah cho
rus is coming to this picnic even 
if it will not participate . in the 
musical program.

Therefore: The Lyros Chorus 
of Phila. challenges Shenandoah 
to defend itself in a game of 
soft-ball at the picnic.

Also: Any other ball team who 
think they 
up against 
Men”.

Eddie Cantor, who has often had 
something of a socially-significant 
note in his films, will hit a new 
high in social satire, we’re told in 
his new film, “Ali Baba Goes to 
Town”. Eddie, as the victim of the 
Forty Thieves, will introduce the 
New Deal to Bagdad: by the taxing 
of harem girls and putting license 
plates on camels... He’ll have the 
support of Louise Hovey (who is 
Gypsy Rose Lee, of strip-tease 
fame), Roland Young, June Lang, 
Tony Martin, George Sanders, John 
Carradine, Alan Dinehart, and Vir
ginia Field.

Gypsy—we mean 
shooting a film of 
with Ali Baba. It’s 
pet monkey, King 
imitation of all the 
for her. And when 
opus, she’s going
Cantor and the rest to her priemiere...

Dick Powell (who’s not so dumb) 
says the best way to keep from go
ing Hollywood is for every star to 
have a look at his first screen test 
every few months........And Charles
Boyer has had to learn to sing the 
Volga Boatmah. in Russian for 
Tovarich, which, after its world suc
cess under that title, will be called 
on the screen: “Tonight’s Our 
Night.”... A few marquee honeys 
were made by the following double 
bills: “Night Must Fall” 
Out West”; “Call it a Day 
tory is Made at Night”...

And in some shorts they felt that 
King of the Gamblers was not allur
ing enough, so they sub-titled the 
film “Czar of the Slot Machines”.

Miss Hovey—is 
her own along 
played by her 
Tut, who does 

stars in the film 
she finishes this 
to invite Eddie

Biggest social event of the sea
son was last week’s annual ball of 
the Screen Writers Guild. Not only 
was there top attendance, but the 
writers wrote skits for it that 
panned the movie industry plenty. 
All in fun?...

Errol Flynn has a new yacht, 
which he’s baptized Bachelor—and 
he vows that no woman will ever 
sfet foot aboard... jump in a lake.”

Puslapis Trečias

by Helen Rakowsky,
I have been reading the Laisvė 

Daily Newspaper for the past year 
or so. In thoroughly reading the 
Laisvė from the front page to the 
last I very readily state that it is 
a .more superior paper than most 
American papers published. More 
types of concise news are contained 
in it pertaining to politics, interna
tional, social and economic problems. 
It relates the news in a way which 
is not drawn out but is in a compact 
form stating the most important 
facts in a revealing, understandable 
manner. In my opinion, this interest
ing way makes it an ideal news
paper.

People benefit greatly by reading 
the Laisvė as its intentions are to 
bring forth the true facts which are 
a convenience to the busy modern 
people as they are able to obtain 
news of the world in a short time 
minus the one-sidedness. This onc- 
sidedness is especially prevalent 
among other newspapers during elec
tion times when each paper backs 
someone one hundred percent. During 
the last election campaign I read 
each editorial in Laisvė pertaining 
to the candidates which proved to 
be very honest to each party. Expla
nations were given each of the poli
tical parties stating only the im
portant facts and making it possible 
to determine the party to vote for 
and what to expect of it.

I think the Laisvė Daily newspa
per is right up to the minute in the 
news. Meant for the workingclass to 
read, it entirely eliminates all types 
of propaganda and scandals. A great 
many American publications uphold 
the well-to-do and capitalists, circu
late propaganda and scandal anchor
ing us, the working class, in to the 
depths of the ocean.

The Laisvė is a well constructed 
newspaper as it contains a variety 
of news to interest everyone. Lithu- aid both in beauty and attire quite 
anians that enter the country know
ing no other language are able to 
become better acquainted with the 
goings on in the country in Xvhich

Legs and arms decrease in size 
when a glass of ice water is con
sumed and increase in size when hot 
coffee is drunk. The 
creased and increased 
measureable!... Don’t 
sharks are considered 
dangerous at twilight... 
eyes weigh twice as much as their 
brain... The distance around the 
earth at the equator is 24,902 miles.

Because of it’s amazing ductility, 
a pound of gold could be drawn out 
to form a wire 900 miles in length... 
Photographic plates can be made, 
and are being made, twice as sens
itive as the human eye!

Sauerkraut is used by museums 
to clean expensive tapestries and 
rugs... Finland has a paved highway 
to I the shore of the Artic Ocean.

“Take a letter to the C.I.O.” 
“Yes sir, what shall 1 say?” 
“Same as yesterday, tell ’em to

they are about to make their* home 
by reading the Laisvė. It is an op
portunity which Laisvė offers them.

Reading the many articles is both 
exciting and educational. I have been 
keeping up with the Spanish Rebel- Į 
lion in Spain. Still at the present j 
time I am enjoying the exciting and 
heartbreaking stories of those who 
write to America from Spain. The 
Laisvė has wonderful illustrations 
of the Spanish Rebellion such as 
men bidding farewell to their fami
lies and women armed with ammu
nition making headway toward their 
enemy either to conquer ot die and 
other scenes of destruction.

A short time ago I read about the 
N. Y. Basketball team which made 
an easy victory over the Champion 
team of Smetona. Without any doubt 
this grand game sets up in glaring 
headlights “American born Lith. 
players are more alert than Smeto- 
na’s Professional Champions”. I en
joyed this particularly due to the 
fact that I have the same feeling as 
Laisvė has toward Smetona because 
of the suffering he is causing the 
depressed farmers and laborers of 
Lithuania. ",

From time to time I have read 
many conversations between party 
and reporter. Just recently the con
versation of the three aviators that 
performed that daring flight from 
Moscow to the United States interst- 
ed me greatly by making the inci
dent realistic.

After I have read the Lithuanian 
news I find great enjoyment in turn
ing to the Laisve Youth Section. It 
contains serious, broadminded, educa
tional stories about the workingclass 
and their 
vities for 
ficial in 
its jokes 
reading spicy, lending it a trifle of 
youthfulness.

Aunt Lena’s beauty aids are my 
favorites. Being a girl I find every

Observed While Reading:
It happened in Cincinnati—a pret

ty youdg girl cut open an orange 
and found concealed in it 26 bright 
pennies. From now on, it’s oranges 
for me!

ELIZABETH, N. J.—The LDS 
Vanguards are calling a meeting at 
408 Court Street hall on Tuesday, 
August 
and new 
asked to 
meeting 
for the

Johnnie Orman, Secretary of the 
LDS National Youth Committee, will 
be present to explain how we can 
organize the best youth club in Eli
zabeth thru’ different activities 
which we will have.

Gardner Aims For 
Volleyball Trophy

Thank you, Norwood, for the 
swell time given us on your island. 
Playing Robinson Crusoe was cer- 

: tainly a novel idea of yours and if 
j everyone enjoyed themselves as 
I much as Gardner did, then there’s 
I no kick coming. The setting was per- 
* feet, especially for those certain ro
mantically inclined people and the 
weather man couldn’t have been 
kinder to us. The favorite pastime 
was boating or canoeing and With
out a doubt everyone had his share 
of it.

Hooray! Bridgewater 
cided to come out of 
making an appearance 
wood outing. Now it’s 
ton’s turn. Why don’t you come to 
some of these outings, So. Boston, 
and have some fun and at the same 
time make the acquaintance of the 
rest of the Mass, choruses?
Short Subjects:

Certain people need good spank
ings in return for the duckings so 
generously given to each and all on 
the island.

Mary Z fully paid for her 
i rides with delicious chocolate

What—no frosting, Mary ?
It was the first time we had the 

opportunity to swim in lovely grassy 
water.

Girls,—wasn’t our private dressing 
room just too, too private for words?

The next affair on the list is the 
Mass. District Chorus Picnic to be 
held in Maple Park, Methuen, Mass, 
on August 29th. Let’s hope for one 
as successful as our previous picnics 
have been. Gardner is going to try 
hard to get the trophy for volley 
ball in the games played at the pic
nic—so pep up, all of you choruses, 
and plan to give us some competi
tion. How about it?

Let’s 
on the 
bigger 
before.

THREE STRATA OF 
MANKIND

1. A gentleman never strikes 
lady.

2. An ordinary ruffian may strike
a lady, but he gives her a chance ton J i.There 
fight back.

2. A Monroe, Mich., vigilante hurls 
tear and vomit gas at the lady ‘from 
a distance, and only ventures close 
enough to club and kick her after 
she is blinded by the fumes.

By BOAKE ARTHUR
— Those Cliques —

Clique — the dic
tionary defines it as 
a small, 'exclusive 
group of persons. Tc 
us clique means a 
club within a club— 
usually .comprised of 
three or four persons 
— most prevalent 
among girls. Exclus
ive ? Membership is
usually limited to the maximum of 
five—wherever they go and what
ever they do they do it together. 
Their clique makes life miserable to 
other girls—and that to a club is a 
seal of doom. An investigation as to 
the reasons why an organization has 
piled up on the rocks will show the 
fundamental reason — cliques — and 
among girls.
Benefit Society

It is the most selfish and destruct
ive weapon of the fairer sex. At so
cials, outings, parties, and various 
other activities they remain together. 
Should an “outsider” try to enter 
conversation ^yith them he or she 
will find themselves snobbed—left 
high and dry. Their interests are 
self-centered—conceited interets at 
that—perfected by gregarious mot
ives of humanity. Once a member 
has taken a shine to a Johnny Q 
the others of the clique work to 
bring them together. Then Johnny Q 
learns for himself that Clar’belle 
won’t go to so-and-so because so- 
and-so of the clique isn’t going. If 
Johnny Q has a car he will soon 
find that the clique is making use 
of it. Many a Johnny Q has derived 
his way-down-there opinion concern
ing the- fairer sex from contacts 
with these cliques. We’ve heard that 
in Unity there is strenght, where 
cliques are concerned we wonder if 
it isn’t homogeneous attraction.
Strike

Why should our organizations put 
up with cliques? They are detri
mental in the effect upon members 
being snobbed by the clique. The 
only solution which can be found is 
GIVE THEM A DOSE OF THEIR 
OWN MEDICINE. A campaign 
against cliques should be started 
with a meeting from which the

DEATH’S VALUE LOST 
— A SHORT STORY
The hustle and bustle 'of Times 

Square, 
colored 
thrilled 
known
of Danny Mack) and made him glad 
to be just a part of the milling 
crowd that flowed past the gaudily 
decorated theatre marquees.

“Hell,” soliloquized Danny, “I
can’t leave all this for the grim 
trench life of Madrid. Oh, I know 
it’s my fight, over there. The gaunt, 
pleading faces of proletarian Spanish 
mothers—sisters of my own mother 
—haunt me. 1 see the bloody re
mains of their children hanging 
limply in their arms—children shat
tered by fascist shell—”

Danny stopped short on the curb. 
The cars whizzed by his face—and 
a tense, troubled face it was! But 
his features relaxed as he gazed up 
at the celestial glow that hovered 
above the skyscrapers, the reflec-» 
tion of the myriads of sunny bulbs ‘ 
that made up Broadway. From the 
second floor of the corner edifice, ’ 
minghng with the roar of the traf- ' 
fic, came the strains of a ballroom 
orchestra wailing a plaintive love 
song.

Dan continued, “But, hell! 
about Stella? Mv dear, 
Stella!”

Automatically, he started 
the street. A big, black limousine 
was shooting down that same street 
at a terrific rate of speed.

“And, anyway, I‘m too young to 
die! I haven’t hardly lived!”

Too late, Dan gasped and tried to 
jump aside. He saw the limousine 
upon him, mountainous in size, the 
glaring headlights like two swiftly 
expanding moons. Too late, the 
brakes screeched. Klunk, came the. 
sickening

‘’What was he mumbling just 
fore he 
cop of the ambulance doctor.

“Delirious,” said the doctor, with a 
wave of his hand. “Something about 
blood, and Spain, and—crazy thing 
—about 

success, 
who is successful is the man who is 
useful. Capacity never discovered* 
opportunity. It cannot remain un-, 
discovered, because it is sought by 
too many anxious to use it.

clique group has been explicitly ex
cluded. A warning should be drawn 
up which simply states: “We don’t 
like cliques, this means you (names 
of the persons comprising the 
clique).” This warning is signed by' 
members opposing the clique (who 
doesn’t) and placed on the bulletin 
board. If the warning isn’t enough 
members will co-operate by snobbing 
the clique group. At dances the 
clique group will find the boys re
fuse to dance with them—forming 
their own temporary clique with 
member girls. No invitations to act
ivity will be forthcoming—left out 
in the cold. The boys will show, 
marked attention to other girls—in 
this case it’s not hard to do.

Of course, the clique group may 
decide they’re not wanted—well and’ 
good. This will bring out their • 
faithfulness to our organization and 
movement. If they understand our 
motives of equalizing humanity the 
clique would be broken immediately.

Perseverance will help immeasure- 
ably in bringing about the desired 
results. Should the persons Involved 
question the meaning of the organi
zation’s actions a committee (and' 
only a committee) should do the ex- * 
plaining. In this way no individual; 
feuds will result—the whole affair, 
should be conducted under the spon- -' 
sorship of the organization. Of'1 
course it is possible for individuals- 
to act of their own accord.
This Is

Boake Arthur saying that he hopes 
that organizations will make use of. 
suggestions placed before them 
through this article prior to after'J 
this week’s article. Suggestions are 
usually tested and have proved fa- ’ 
vorable results. Of course if anyone^., 
has material 
questions, and the like, well we’re , 
most glad to write them up.

WISDOM WORDS-
——•— * 11 ll

If you are rich, you can incorpo
rate your yacht and take it off your 
taxes.

It’s understood, however, that any 
movement toward incorporating 1929 
Chevies would be frowned upon.



4
F WWW

Puslapis Ketvirtas Antrad., Rugpj. 24, 1927

Madridas—Teru el—Santander
Ispanijos fašistai, turėda

mi reguliarišką armiją, 
daug lėktuvų, tankų ir ar
mijos permetimui Vokieti
jos ir Italijos trokų, parodo 
sugabų manevravimą. Lie
pos mėnesį jie buvo sutrau
kę jėgas prieš Madridą, bet 
čia prakišo. Tuojaus po to 
permetė italus fašistus ir 
maurus bent 120 mylių į ry
tus—Teruel frontan ir gar
siai šaukė, kad “nukirs ke
lią tarpe Madrido ir Valen- 
cijos”, ir ten nieko nepešė. 
Dabar jau jie tas gaujas su
traukė prieš baskiečius ir 
asturiečius Santandero 
fronte.

Ar Paims
Fašistų 

Santandero 
tas. Rugpjūčio 5 dieną fa
šistai paskelbė, kad jie puls 
jį ir tą pat dieną fašistų or
laiviai bombardavo Santan
derą ir kitus aplinkinius 
miestelius. Rugpjūčio 9 
dieną fašistai jau pradėjo 
ofensyvą. Čia jie sutraukė 
apie 60,000 geriausios savo 
armijos, bent 150 karo lėk
tuvų ir iki 100 tankų. Į ke
lias dienas jie paėmė kelis 
kaimelius.

Prieš Santanderą fašistai 
pradėjo puolimą trimis ko
lumnomis: nuo Bilbao, pa
jūriu iš rytų, nuo Burgos 
dvi kolumnos — viena per 
Sonsillo, kita per Aguilar de 
Campo—iš pietų.

. Fašistų lėktuvai skaud
žiai bombardavo liaudiečius 
šiame fronte ir užfrontėj 
metė lapelius, atsišaukimus 
ir grūmojimus. Rugpjūčio 
16 d. fašistai užėmė Reino- 
są miestelį. Jie sako, sugrie
bę apie 2,000 liaųdiečių į ne
laisvę ir nemažai ginklų.

Reinosa yra apie 40 my- 
. lių į piet-vakarus nuo San

tandero jau Cantabrian 
kalnuose. Patsai miestelis 
turėjo 7,000 gyventojų, da
bar fašistai sako rado tik 
2,000, nes kiti pabėgo. Gal * • 1 * J 'll* • • Ci

Santanderą?
puolimas ant 
buvo numaty-

kaip ir aptilo. Čia ėjo ma
žesni susirėmimai ir kanuo- 
lių apsišaudymai. Tiesa, ke
lis kartus liaudiečiai užda
vė fašistams Jarama upės 
fronte. Rugpjūčio 14 dieną 
antėjo žinia, kad liaudiečiai 
pradėjo atakas ir vėl užė
mė Brunete miestelio griu
vėsius, kurio užėmimui pir
ma fašistai paklojo kelis 
tūkstančius kareivių. Atro
do, kad čia liaudiečiai pra
dės smarkiau veikti.

Dabartinė Ispanijos liau
dies valdžia gerai sutvarkė 
finansus, nemažai liaudie- 
čių kovotojų išmainė su fa
šistais ant įvairių turčių ir 
tuom juos išgelbėjo. Fašis
tų agentas—Trockio sekre
torius Andres Nin pabėgo 
iš kalėjimo ligoninės. Largo 
Caballero ir kiti skleidžia

Rugpjūčio 9 d. liaųdiečių 
lėktuvai užpuolė fašistų 
Carrapinillos airdromą, ne
toli Saragossos ir kelis fa
šistų lėktuvus sudegino.

Rugp. 11 d. fašistai skau
džiai iš lėktuvų bombarda
vo Santanderą. Tą pat die
ną 70 liaųdiečių lėktuvų at
akavo fašistus šiaurių fron
te.

Rugp. 12 d. fašistų lėk
tuvai bombardavo Santen- 
rą. Mūšyj su liaųdiečių lėk
tuvais numušta 2 fašistų ir 
liaųdiečių orlaivis. Liaudie- 
čių lėktuvai šešis kartus 
bombardavo fašistų airdroj 
mą Aviloj ir kelis kartus 
Toledoj.

Rugp. 16 d. fašistų lėk

fašistai naudojo net kanuo
les sukilėlių nuslopinimui, 
kitur orlaivius. Pranešama, 
kad vietomis rhušėsi ispanai 
prieš italus, vokiečius ir 
maurus. Matyt, jiems įki- 
rėjo tų fašistų viešpatavi
mas.

Rugp. 10 dieną vienas 
traukinio inžinierius paau
kavo savo gyvastį Caceros 
stoty j, kur jis paleido kari
nį traukinį su fašistų karei
viais ir amunicija į tavori- 
nį. Žuvo ir jis patsai did
vyrio- mirčia.
Fašistams Paskolinti Laivai tuvai bombardavo Castro- 

lUrdealasą. Sako, kad ties 
Cabacho fašistai numušė 2 
liaųdiečių lėktuvus. Ties 
Reinosa oro mūšyj, liaudie- 
čjai sumušė fašistus, nors 
pastarųjų buvo daugiau. 
Čia liaudiečiai numušė 2 fa
šistų trimotorinius bombe- 
rius ir vieną mūšio lėktų-

Italijos ir Vokietijos fa
šistai vis atviriau kariauna 
prieš liaudiečius ir daro pi
ratiškus užpuolimus ant ki
tų šalių. Italijos karo lai
vai ir submarinai skandina 

gandus, būk jį liaudiečiai liaųdiečių laivus ir puola 
nužudę, tikslu, kad kiršinus kitų kraštų laivus. Štai pa- 
prieš liaudies valdžią savus vyzdžiai: 
elementus. Matyt, kad tas' Rugp. 16 d. iškilo iš jū- 
gaivalas tiksliai kur pasislė- ros submarinas, paleido ke
pė. lis šūvius ir nuskandino

liaųdiečių laivą “Ciudad de 
Cadiz”, 4,600 tonų įtalpos. 
Tik po to, kaip submarinas 
apšaudė laivą, tai jis iškėlė 
Ispanijos fašistų vėliavą. 
Visa submarino konstrukci
ja rodo, kad jis yra Itali
jos submarinas. Artimai liaųdiečių lėktuvai (sovieti- 
buvęs Sovietų Sąjungos lai- niai) skrajoja bent 12,000

Teruel Frontas
Garsūs šauksmai fašistų 

apie pasisekimus Teruel 
fronte, apie jų “maršą” lin
kui Guenca, kad nukirtus 
Madrido-Valencijos kelią, 
niekais pasibaigė. Rugpjū
čio 5 d. liaudiečiai ten pra
dėjo ofensyvą ir atmetė fa
šistus. Bet liaudiečiams pri
sieis dar daugiau tęsti ko
vą, kad išvarius fašistus 
iš to kišeniaus, nes jie nuo
latos iš ten liaudiečiams 
grūmos.

Kataloniečių Pagelba
Rugpjūčio 5 dieną į fron

tą stojo nauja Katalonijos 
armija iš 200,000 kovotojų. 
Ji trimis kolumnomis pa-

i’uos ir skaito belaisviais? t
tet Reinosoj yra karo fab- jų ;

rikai, kur gamino laivynui ofensyvą, ką ji gali pada- 
dideles kanuoles. Sako, kad ryti, tai fašistams bus blo-

gelbėjo laivo’ įgulą.
Kitas buvo atsitikimas, 

kada Italijos karo laivas 
(naikintojas) torpeda nu
skandino liaųdiečių laivą 
“Campeadorą,” Francijos 
kolonijos Tunis pakraštyj. 
“Campeador” buvo 9,500 
tonų įtalpos laivas. Fašis
tų torpeda užmušė 12 ispa
nų liaųdiečių jūreivių.

Italijos fašistų submari- 
traukė. Viena jos kolumnanas sužeidė liaųdiečių kari- 
maršavo link Teruel fronto, į nį laivą (naikintoją) “Chur- 
kad nukirtus fašistų susi- rucą” Cartagenos prieplau- 
siekimą, kita Erba upės pa- ko j. Kitas Italijos karo lai
kraščiu link Saragossos ir, ■ vas nuskandino liaųdiečių 
trečia apsupo Huescą. Sa- garlaivį “Conde de Abasa- 
koma, kad kataloniečiai dar jo.” Italijos kariniai lėktu- 
tiek kovotojų lavina. Jeigu 
jų armija išvestys gerą

fašistai rado fabrikus ma
žai sugadintus ir net 40dide
lių kanuolių jau veik už
baigtų. Jeigu taip, tai Rei
nosa bus išduota, kaip savo 
laiku buvo išduota Malaga. 
Juk negalima buvo palikti 
kanuolių fabriką nesugrio
vus ir net kanuoles prie
šams.

Santenderas yra ant Bis- 
kajaus užlajos. Visą šį 
kraštą fašistai laiko apsupę. 
Po ilgų mūšių jie paėmė 
Bilbao, nors jiems tas daug 
kainavo. Tada jie rengėsi 
paimti Santanderą ir užka
riauti visą šį plotą. Matyt, 
dideli nuostoliai tą neleido 
padaryti. Dabar jie vėl puo-

Madride liaųdiečių laik
raščiai reikalauja kituose 
frontuose ofensyvos prieš 
fašistus, kad privertus juos 
atitraukti jėgas nuo San
tandero. Jie rašo: “Mūsų 
draugai Santandere yra ge
riau ginkluoti, kaip buvo 
Bilbao mūšiuose. Vienok, iš- 
gelbekime mes Santanderą, 
suruošdami ofensyvą kituo
se frontuose ir daužydami 
fašistus, kaip prie Brunete. 
Priverskime mes fašistus 
ten muštis, kur mes norime, 
o ne Santandero fronte, kur 
liaudies valdžia turi daug 
keblumų pasiuntimui pagel
tos.”

Jeigu liaudiečiai pradės 
gerą ofensyvą kituose fron
tuose, tai Santanderas bus 

gelbėtas. Be to, jis var
ai galės atsilaikyti. -

Madrido Frontas
Po baisių mūšių liepos 
įSnęsį, Madrido frontas

gai ir Teruelio fronte, ir 
kataloniečiai galės išeiti 
jiems iš užpakalio Bilbao— 
Santandero fronte. Tik vis 
dar kataloniečiai nesikauna, 
kaip reikia. Vienok liaudies 
valdžia geriau sutvarko ten 
reikalus ir tenka laukti ge
resnio veikimo.

Sukilimai Pas Fašistus
Jau bus dvi sivaitės lai

ko, kaip iš įvairių vietų at
eina žinios, kad fašistų pu
sėj yra daug sukilimų. Buvo 
pranešta, kad sukilimai įvy
ko Toledo, Segovia, Quita 
Pesares, Granadoj, Mala
goj, Carpio del Taj o, Teru- 
el fronte, Oviedoj, Leone, 
Larrache ir kitur. Vietomis

ne prieplauką, Franci j on.
Amerikietis rašytojas Er

nest Hemingway išvyko į 
Ispaniją. Keli amerikiniai 
lėktuvai Ispanijai, kurie bu
vo sulaikyti Francijoj, pa
kilo ir išskrido. Keturi pa
siekė savo tikslą, du susikū
lė prie Paryžiaus ir du nu
sileido Francijoj—Toulouse.

Lenkijos valdžia išvijo ei
lę vokiečių, kaipo Hitlerio 
šnipų.

Anglija išvijo kelis Vo
kietijos laikraščių reporte
rius, kaipo Hitlerio šnipus. 
Sako, kad Anglijoj yra 15,- 
000 vokiečių, kurių tarpe 
Hitleris turi bent 500 savo 
šnipų.

Gibraltarą Vokietijos ir 
Italijos fašistai fortifikuoja 
ir sudaro Anglijai pavojų.

Amerikoj, New Yorke so
cialistai išmetė trockistą 
Max Schachtmaną ir dar 51 
Trockio agentą. Jungtinės 
Valstijos norėjo “paskolin
ti” kelis karo laivus Brazi
lijai, bet prieš tai užpro
testavo kitos Pietų Ameri-

tikietus, bet darbininkų dirbti 
ant pikniko negavo, nes mažai 
komiteto narių susirinko.

Išrinkta komisija surengti 
prakalbas broliams Flaherty, 
neseniai sugrįžusielns iš Ispa
nijos, kur jie kovojo Abraham 
Lincolno Brigadoj. Prakalbos 
įvyks rugpjūčio 31 d., 7 :30 v. 
vak., Pythian Temple, Brock- 
tone. Šalna.

Norwood, Mass.

vą. Tą pat dieną liaųdiečių kos. šalys. Jungtinių Valsti- 
priešorlaivinės kanuoles nu
mušė vokišką bomberį ant 
Santandero.

Rugp. 17 d. liaųdiečių 
lėktuvai skaudžiai bombar
davo fašistus „Reinoso sek- 
tore.

Karo leitenantas Al. Wil
liams rašo iš Ispanijos, kad

jų Azijos vandenų karo lai
vynas atsisakė vykti Japo- 
nijon.

Sovietų Sąjunga, sakoma, 
užsakys 3 šarvuočius po 
35,000 tonų įtalpos Ameri
koj budavoti. Japonijos im
perialistai tik dalinai atsi
prašė už užpuolimą ant 
SSSR konsulo Tientsine. 
Sovietai gėrisi prekybos su
tartimi su Amerika. Šiaurių

Kalbės Kovotojai už Demo
kratiją, Broliai Flaherty’s
Šį antradienį, rugpjūčio 24 

d. Lietuvių Svetainėje, 7:45 
vakare, kalbės tik ką sugrįžę 
iš Ispanijos karo fronto trys 
broliai Flaherty, kurie išbuvo 
karo fronte šešius mėnesius. 
Du, iš trijų, likos sunkiai su
žeisti, bet pasveiko ir sugrįžo 
į Suvienytas Valstijas. Jie va
žiuos per visą šalį su tikslu 
perstatyti dabartinę Ispanijos 
padėtį, kad pagelbėjus Ispa
nijos liaudžiai kovoje prieš 
fašizmą. Broliai Flahertys 
yra Amerikoje gimę ir augę 
airių tautos vaikinai, revoliuci
niai kovotojai. Dar ir tas nor- 
woodieciams svarbu, kad Fla
hertys yra Norwoode augę ir 
išėję aukštesnę mokyklą. To-

del Norwood© visuomenė turė
tų skaitlingai susirinkti pa
gerbimui karžygių kovotojų.

Norwood reakcionieriai per
sigandę Flaherty prakalboms. 
Buvo bandoma paimti svetai
nę tokioj sekcijoj, kurioj dau
giausia apgyventa amerikonų, 
bet reakcionieriai neduoda 
svetainės. Todėl dabar turim 
rengti tik Lietuvių Svetainėje. 
Betgi rengėjai deda pastangas 
pasiekti amerikoniškas mases 
su lapeliais ir per vietinį ang
lišką dienraštį. Lietuviai kvie
čiami susirinkti kuo skaitlin
giausiai. Apart prakalbų bus 
puiki muzikalė programa, ku
rios sudaryme yra draugė Iza
belė Kugel.

Reporteris.

Cholera Siaučia Chinijoj

London, rugp. 20.—Pra
nešama, kad sparčiai sklei
džiasi cholera Chinijos pa
jūriu nuo Kantono iki Hong 
Kongo. Vien Hong Konge 
nuo choleros mirė 236 žmo
nės. Taipgi plėtojasi raupai 
ir kraujaligė.

Nuo choleros šiomis die
nomis įskiepyta 200,000 as
menų. -

“Laisves” Naudai Parengimai
vas “Valerian Avanesov” iš- pėdų aukštumoj ir yra labai * Po]iaus mokslinėj stotyj vis 
°'plhpin k,.VA .onln .vikrus. Vokiečių ir italų šiltas oras ir kįnkia tyri-

lėktuvai daug prastesni, bet ngjjmuį_ Lakūnai Levanevs- 
pnesorlaivines kanuoles ge- kįg jr j0 draugai kur tai
ros.

Karas Chinijoj
dingo šiaurių Vandenyne, 
manoma, kad jie nusileidę 
ant ledo. Organizuotas pla-

Japonijos imperialistai įus sovįetų Jungtinių Val- 
’nvnkavn hnisn knrnl.hi-! • rr i • ••išprovokavo baisų karą Chi

nijoj. Nors jis dar nepa
skelbtas, bet šimtai tūks
tančių kareivių, šimtai or
laivių, daugybė karo laivų 
sėja mirtį. Vien viename 
oro mūšyje dalyvavo iki 
200 karo lėktuvų. Sakoma, 
kad chinai į vieną dieną nu
mušė 26 japonų lėktuvus ir 
sugadino kelis karo laivus.

Japonijos imperialistai po 
priedanga, kad priversti 
Chiniją pasirašyti su Japo
nija Hitlerio sutartį prieš 
Sovietų Sąjungą, nori pa
vergti Chiniją, bet Chinijos 
liaudis gerai kaujasi ir turi 
pasisekimo. Ilgą karą Japo
nija negalės atlaikyti, o 
Chiniją daugiau sutvirtės.

Įvykiai Kitur
čechoslovakija sugavo 

šmugeliuojamas Hitlerio 
knygas “Mein Kampf”, ap
darytas kitokio vardo vir
šeliais.

Jugoslavijoj buvo didelės 
priešfašistinės demonstraci
jos, kur šaukė: “Šalin fa

stijų ir Kanados jų jieško- 
jimas. D. M. š.

Montello, Mass

Philadelphia, Pa
Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS

vai bombardavo kelis kar
tus Franci jos ir Anglijos 
laivus, jie buvo užpuolę 
Graikijos ir Danijos laivus.

Franci j a ir Anglija, rei
kalaujant jūreiviams apsau
gos, įsakė savo karo lai
vams, kad jie apsaugotų 
prekybinius laivus. Fašisti
niai piratai vis daugiau 
siunta ir provokuoja pasau
lini karą, v- V

Orlaivių Veikimas
Rugpjūčio 5 fašistų lėk

tuvai skaudžiai bombardavo 
Santanderą ir po to veik 
kasdien jie bombarduoja 
liaudiečius tame fronte. Sa
koma, kad liaudiečiai ten šistai!” “Tegul gyvuoja de- 
mažai turi lėktuvų. mokratija!”

Rugp. 8 d. 50 fašistų lėk- Ispanai šeptyni belaisviai 
tuvų puolė liaudiečius Te- pagriebė fašistų laivą, atė
mei fronte. Kelis liaudiečiai mė ginklus ir kapitoną pri- 

i numušė. vertė atvežti juos į Bayon-

Japonijos imperialistų kareiviai apkasuose Chinijoj laukia įsakymo šaudyt 
Chinijos žmones,

Brotherhood Unijos Rinki
mams Praėjus

Rinkimus laimėjo visi senie
ji viršininkai, išskiriant vieną 
vice-pirmininką. Visi industri
nes unijos nariai, CIO šalinin
kai. Bet reikia stebėtis, kad 
nepalyginamai daug balsų ga
vo industrinės unijos priešas, 
ex-prezidentas J. Murphy. Jo 
vardo nebuvo ant baloto, rei
kėjo užklijuoti. Tas parodo, 
kad Brocktono čeverykų dar
bininkų tarpe yra daug priešų 
industrinei unijai (CIO).

Daug yra nepatenkintų 
Brotherhood unijos viršinin
kais, kam jie remia Maine če
verykų dirbėjų streiką ir iš iž
do paaukavo 15 tūkstančių do
lerių. Todėl jie ir norėjo iš
rinkti J. Murphy prezidentu, 
nes jis per spaudą buvo išėjęs 
prieš industrinę uniją.

Čia yra visokių tautų darbi
ninkų, bet labiausia atsilikę 
airiai. Unijos komitetas jau 
senai veda darybas su fabri
kantais dėl pakėlimo darbi
ninkams algų 10 ar 15 nuo
šimčiu, bet kompanijos nela
bai nori duot nė 5 nuošimčių. 
“Lasteriam” N 7 operatoriams 
sutinka duoti 10 nuošimtį, ka
dangi jie mažiausia uždirba, 
bet kitų lokalų darbininkai 
taip nesutinka, ir dėl to eina 
nesusipratimas.

is Bendro Fronto Komiteto 
Susirinkimo

Rugpjūčio 11 d. įvyko per 
atvirutes sušauktas susirinki
mas, kuriame nė pusės narių 
nedalyvavo. Svarbiausia buvo 
svarstoma Maynarde rengia
mas piknikas rugsėjo 6 d., ku
rį rengia Bendro Fronto kovai 
prieš karą ir fašizmą apskri
tys. Svarstant pikniko reika
lus prieita prie išvados, kad 
veikiantis komitetas padarė 
klaidą permainydamas dieną 
iš 5 į 6 d. rugsėjo. Viena, 
visi tikėtai jau buvo atspaus
dinti ant 5 d, rugsėjo, o antra, 
tai piknikui esant sekmadienį, 
o pirmadienį vėl būna šventė, 
tai žmonės gauna pasilsėt po 
piknikui,

Pikniko tikietai atėjo ir ta
po išrinkta komisija platinti

( 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

Hartford, Conn
Connecticut Valstijos Apskričių

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

Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

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

Trys didmiesčių chorai duos dailės programą

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

Waterbury, Conn
Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas
LIETUVIU PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

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

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

kavalkus šokiams

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

&A
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

iš-

Baltimore, Md 5432

Chester, Pa
ruošiamas

prigaminti

Elizabeth, N. J
Pilietis.

Ir

Rochester, N. Y

V ARPO KEPTUVE

S. R.

PITTSBURGH, PA

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIE IN KAST Y J “LAISVĖJE"

iki 
va-

— Kviečia 
(198-199)

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

nieriai. Bendrom spėkom to- skausmas praėjo 
dėl remkime progresyvius.

Dalyvaukime
susirinkimuose.

šeimininkių
apsvars-

nepasilikite namie, išgirsite 
naujo apie Sovietų moteris. 
Bondžinskaitė ilgai gyveno So- 
Sąjungoj, kartu dirbo ir moki-

lyra vadinama BARUVACOL ir jūs
■............. ’galite išbandyti ją sekamom sąly-

Susiviemjimas gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa

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

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

Chorui. '
Dabar, atsiprašome gerbia-. 

-------uolikos už trūkumus, ko-
,—tai nebuvo padary- į

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

HARTFORD, CONN.
Atsišaukimas į Hartfordo 

Šeimininkes
Būsiančiam spaudos piknike 

rugsėjo (Sept.) 12 d., Lietuvių 
Parke, Harforde,
šeimininkių stalas. Kad tam 
stalui pririnkti ir 
valgių reikalinga, kad kuo di
desnis skaičius mūsų draugių 
darbotųsi. Dėlto, jau laikas 
imtis už darbo, laikas visom 
draugėm ir draugam tuomi 
rūpintis.

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

A'ntrad., Rugpj. 24, 1937

su-

Jersey City, N. J

dar-

turi 
prie

Vis randasi darbdavių, ku- ninkui, kuris tik per kelias 
rie savo darbininkams nemoka dienas dirba, ta suma yra la- 
jiems prigulinčių ai- bai didelė.
gų. Tose valstijose, kur darbo Algų nemokėjimo priežas-

...... ../.A . ?.................................r ■ Iį- -|■ 'ill II

Valstijų Darbo Ofisai Apsidirba su Algų 
Pareikalavimais Daugelyje Valstijų

gų. Tose valstijose, kur darbo Algų nemokėjimo priežas- 
ofisai apsiima priimti algų tys yra — neteisingi darbda- 
skundus, tai daugumoje atsi-|viai, neaiškūs supratimai apie 
tikimų dalykai pasekmingai darbo sutartį, finansiškos ne
užbaigti. Bet yra darbininkų, laimės, arba darbininkų 
'kurie dirbo tik dieną arba laužymas medžiagos, kuri var- 
dvi ir, negaudami užmokesčio tojama prie darbo ir darbda- 
už savo darbą, visai nesirūpi- 

. na apie tai, nieko nedaro, nes 
• tiki, kad prisieis išmokėti dau

giau pinigų atrokavimui, negu 
darbdavys jiems kaltas.

United States Bureau of 
Labor Statistics ką tik užbai
gė tyrinėjimą apie algų parei
kalavimus, ir mes sekančiai pa
duodame ką tas biuras rado.

4 Net 22 valstijose darbo ofi
sai (State Labor Offices) pri
ima algų nemokėjimo skun
dus. 1935—36 m. jie gavo su- 
virš 51,500 skundų ir pasek
mingai užbaigė 35,600 atgau
dami daugiau kaip milijoną 
dolerių nemokėtomis algomis.

Bet vistiek daug darbinin
kų neieško atlyginimo. Jie ne
žino ką daryti ir kur kreiptis, 
manydami, kad vienintelis bū
das atgauti prigulinčius pini
gus, tai yra su advokato pa- 
gelba ir tas lėšuoja daug pi
nigų. Kituose atsitikimuose ši
tie darbo ofisai per toli nuo 
darbininkų ir jie negali jiems 
paduoti skundus. Kiti darbo 

w ofisai neturi tinkamos legališ- 
kos teisės apsiveikti su algų 
pareikalavimais.

Californijos “wage-collec
tion” įstatymas yra puikus pa- 
vyzdis pasekmingos legisliaci- 

“‘jos darbininkų naudai, šitoje 
valstijoje darbo komisijonie- 
rius, ir jo autorizuoti atstovai; 
įgalioti priimti algų pareika
lavimus žmonių, kurie dėl sto
kos pinigų negali kreiptis prie 
advokato. Darbo komisijonie- 
rius turi teisę žmones pašaukti 
teisman, priversti pristatymą 
popierų ir rekordų, egzami
nuoti liudininkus po prisiega, 
imti dokumentus ir afideivi- 
tus išpildymui įstatymo aprū
pinimų. Pereitu metu Depart
ment of Industrial Relations 
Californijoj gavo 22,000 skun- 

s dų apie algų nemokėjimą, ir 
beveik dvi trečiosios dalys 
darbininkų gavo užsivilkusias 
algas, kurie pinigai pasiekė 
net daugiau kaip pusę milijo
no dolerių. >

New Yorko Valstijos Darbo 
Departmento Bureau of 
Labor Welfare turi beveik pa
našią teisę. New Yorko vals
tijoje bausminis kodeksas nu
baudžia bausme arba 
kalėjimu už nemokėjimą algų, 
kuomet jos pripuola ir už 

xbo įstatymo peržengimus.
New Jersey valstija 

“wage-collection” skyrių, 
Darbo Departmento, ’ kuris 
turi teisę “klausyti skundus ir 
duoti paskyrimus, kurie tam
pa nuosprendžiais, kuomet pa
duoti apskrities raštininkui“.

Wisconsin Industriališka 
Komisija turi teisę tyrinėti ir 
sutvarkyti nesupratimus tarpe 
darbininkų ir darbdavių kas- 
link algų pareikalavimų ir jie 
gali priimt; algų neišmokėji- 
mo skuntftis iki $10’0. Michi
gan Darbo Departmentas ir 
Oregon Bureau oĮ Labor irgi 
autorizuoti priimti algų parei- 

* kalavimų skundus ir skųsti 
vietiniuose teismuose.

Sekančios valstijos apsiima 
atgauti algas genefaliU lega- 
lišku autbnžavimū!' Arizona, 
Connecticut, fontaną, Nebras
ka, Oklahoma; Pbhnsylvanija, 
Virginija ir Wyommg.* Įš kitos 
pusės, darbo dfišalį Delaware, 
Florida, ĮUįnoį£ Maryland, 
Ohio ir keliose Ritose’ vaistuo
se neturi jokibs legafiškoįrtel- 
sės veikti algų pareifcaIaViniu 
skunduose. Bj 
dėlių miestų' Šitose17 v Aistrose

viai reikalauja atlyginimo už 
tai.

Nesenai Jungt. Valstijų 
Darbo Sekretorė pašaukė kon
ferenciją apie darbo legisla- 
tūrą ir ta konferencija išdirbo 
darbo įstatymą, kuris buvo re
komenduotas valstijų legisla- 
tūroms. Aprūpina algų išmo
kėjimą pilnai reguliariškomis 
išmokėjimo dienomis; kad at
statyti darbininkai gautų algą 
į 24 valandas, ir darbininkai 
liuosnoriai apleisdami darbus 
į 72 valandas po apleidimo 
darbo arba padavimo atsista
tymo.

Valstijų darbo komisijonie- 
rius privalo būti įstatymu au
torizuotas priversti pribuvimą 
liudininkų, taipgi pristatymą 
algų sąrašų, ir panašių doku
mentų, ir jis gali priimti algų 
pareikalavimus iki $200.

Šiuom laiku bylos stovi 
prieš legislatūras apie tuzino 
valstijų, kurios duotų valstijų 
darbo komisijonieriui teisę, 
kurią ragina konferencija dar
bo legislacijai.

vo laikai, kuomet kiekvienas 
namuko savininkas nenorėda
mas prarasti namelį, jieškojo 
lengvos paskolos valdžios pa
stogėje. Bet gyvenimas paro
dė, jog ir valdžia taip miela- 
širdinga, kaip ir paprastas 
skolintojas—nesumoki nuošim
čių ir sumos, lauk iš namo.

Ketvirta Liepos

Ketvirtą liepos šių metų 
New Jersey valstijoj buvo tik 
36 nelaimės, o pereitais me
tais buvo 927 nelaimės, šiais 
metais buvo griežtai uždraus
ta vartoti įvairi sporgstamoji 
medžiaga ir gal tik ši priežas
tis sumažino nelaimių skaičių. 
Šiais metais nebuvo nė vieno 
gaisro nuo sprogstamųjų me
džiagų, kuomet pereitais me
tais užrekorduota 44 ir pada
ryta nuostolių už $4,762. Šį 
raportą paskelbė State Com
missioner of Labor, John J. 
Toohey. K. Biuras.

Rodos šioj šaly taip gerai 
sutaisyta viskas, kad geriau 
negalima. Bet pažiūrėjus į ne- 
kuriuos dalykus, pasirodo tik
ra anarchija. Štai jums pa- 
vyzdis: Tarpe Elizabeth ir 
Linden rubežium eina gatvė 
vardu Allen. Well, Lindeno 
miesto gaspadoriai nutarė šią 
gatvę asfaltuoti. Bet kas pasi
rodė, — asfaltuojama tik pusė 
gatvės, o kita pusė paliekama 
dumblyne. Kodėl taip daroma? 
Todėl, kad kita dalis gatvės 
priklauso Elizabetho miestui.

Reiškia, daroma be jokio 
plano, be jokio pasitarimo. 
Tokių dalykų Sovietų Sąjun
goj neįvyksta, kur viskas 
anksto būna suplanuota.

“L.” Reporteris.

Balsuotojų Lyga turėjo pikni
kų Lietuvių Biznierių ūky j. 
Turėjo būt skaitlingesnis.

Programoj kalbėjo miesto 
majoras Scully ir kiti kandi
datai sekančiuose rinkimuose.

Tą pačią dieną APLA 7 
kuopa ir ALDLD 33 kuopa tu
rėjo pikniką ir vištienos vaka
rienę M. Budniko farmoj. Tai 
buvo gražus, nors nedidelis 
pokilis. Vakarienę valgant 
prakalbėles pasakė J. Gasiu- 
nas ir A. Pipiras apie kovą 
prieš karą ir fašizmą ir kvietė 
visus aktyviai dalyvauti se
kančiuose miesto rinkimuose.

Rep.

jau, vakarienė bus iš pauk
štienos.

Gedemino draugija yra uoli 
rėmėja darbininkų judėjimo; 
visada prisideda su auka, to
dėl yra užsitarnavus nuo vi
sų parėmimo jos parengimuo
se. M. D.

Puslapis Penkti

Sekantį ketvirtadienį, rug
pjūčio (August) 26 d., 7:30 
vai. vakaro, Laisvės Choro 
svetainėje, 57 Park St., šau
kiamas visų Hartfordo ir apy
linkių draugių 
bendras susirinkimas 
tymui to klausimo ir 
mui darbo.

Visos draugės tą 
prašomos atsilankyti.

A. Taraška.
(199-201)

Rugpjūčio 15 d. įvyko trijų 
organizacijų — ALDLD 48 
kuopos, rusų ir ukrainų IWO 
kuopų — piknikas U. U. D. 
shore. Publikos atsilankė 500, 
kas dėl bąltimoriečių tai labai 
daug, nes mes niekad tiek pu
blikos piknike nesame matę. 
Buvo kviečiamos darbininkiš
kos organizacijos iš artimų 
kolonijų, kaip tai, iš Philadel- 
phijos ir Chesterio, atsilanky
ti į mūsų pikniką. Bet, ant ne
laimės, nė rusų, nė ukrainų, I 
nė suaugusių lietuvių neatsi
lankė pas mus, tiktai esame 

j dėkingi didžiuliui Lyros Cho- 
jrui, kuris susideda iš jaunuo- 
I lių. Jis paklausė mūsų prašy- 
' mo ir padarė mūsų parengimą 

. ' gyvu ir sėkmingu. Lyros Cho- 
sjaugių r^s p0 vadovyste J. Bulaukos

- - sudainavo daug dainelių. Tai- 
- - - gi, lietuvių, rusų ir ukrainų 

1 bendras rengimo komitetas 
narnuu. is a«nxxų, dan mūsų trijų organizaci-paisant to, kad Ispanijos dar- L didelį ačiū Lyros

r sunkiai nukenčia .
Godumas

’ Hudson & Manhattan gelž- 
kelio kompanija, kuri veikia 
tarpe Newarko ir New Yorko, 

i paskelbė, kad pakels važinėji
mo kainą nuo 6 cent, iš Jersey 
City iki 10 centų į New Yor
ko. Pakėlimas fėro įeina į 
galę su pirma diena rugsėjo.

Paskelbus kompanijai savo 
pelno apetitą, kilo banga pro-' 
testų, netik Jersey City, Ho- 
bokene, bet ir visoje apielin- 
kėje. Protestuoja netik gy
ventojai, bet ir miestų vald
žios išstojo prieš pakėlimą 
kainos už važinėjimą. Įsįtė- 
mykit, skaitytojai, iš Jersey 
City trijų minutų važiavimo 
laiką į New Yorką norima im
ti 10 centų, kuomet New Yor
ke už penkis centus gali va
žiuoti 28 mylias kelio. Kokis 
skirtumas!

Pasipylus protestų bangai, 
kompanija buvo priversta at
šaukti savo planą ir nukelti 
pakėlimą fėro iki 1 d. balan
džio 1938. Gi tyrinėjimas 
kompanijos įplaukų ir išlaidų, 
įsakymu ICC, įvyks 15 d. rug- 

; sėjo, New Yorke.
Lietuviai turėtumėt išreikš

ti savo- protesto balsą, išsikir
pus iš vietinės anglų spaudos 
peticiją, pasirašant savo var
dą, pavardę ir antrašą ir pa
siųsti sekamu antrašu: Inter
state Commerce Commission, 
Washington, D. C.

Derlius

Iš Trentono pranešama, kad 
New Jersey farmeriai šiais 
metais užaugino 5,463,000 bu
šelių obuoliųj—2,000,000 bu
šelių daugiau negu pereitais 
metais. Steitas mano, jog btis 
užauginta 1,882,000 bušelių 
pyčių, gi 1936 metais buvo už
auginta pyčių 1,647,000 buše
lių. Įvairios vuogos šiais me
tais geriau užaugo, derlius gė- 
resnis. Tasai pat statistikos 
biuras sako, kad šiais metais 
farmeriai tikisi nukasti 10,- 
2Q8,Q0Q bulelių bulvių; Taipgi 
pąžyttf, 
kų algos pakilo* į0:)nu6'|imęių.

Valdžia, įr 
valdžia ir Namai

Daugumas netik J.erse^ pity, 
bet' it kl^b^^itii’esitibW gavo 
iŠ ' val(įžiw paskdlą ant nžmų. 
Iš Wašb|hgtori,r D. C. Home 
Owners Loan Corporation pa
skelbė kad Jersey City, per 
1936 metus valdžia atėmė iš 
Šio miesto gyventojų 635 na
mus. ' Biurhs mano; kad pabai
goje šių metų bus atimta 1;279 
namai už nesumokė j imą val
džiai nuošimčių ir sumos. Bu-

jų patdtfcalavirtių 
et (IdtigtiiW (di

delių miestų Šitose’ vAistįjose 
turi “smalf člalte codrt^'W- 
rie palengvina' ijrbčėdtifą, ka
da algų pareikalavimai paduo
ti teismo išklausymams.

Viršminėtas tyrinėjimas per- 
stato ma?as sumas paprastų 
algų pareikalavimų. Paprasta 
suma užbaigtų atsitikimų 
193&—36 metais buVo $30. 
Bet paprastam mažos algos 
darbininkui, ypatingai darbi-

Rugpjūčio 15 d. tarptauti
niai čia buvo surengtas pikni
kas Ispanijos liaudies para
mai, kuris gerai pasisekė. Pu
blikos prisirinko 311. Aukų li
ko surinkta $157.69, — tai 
puiki auka iš 300 publikos. 
Nors svaiginančių gėrimų ne
turėjom, bet pasekmės buvo I 
geros. Įplaukų su aukomis bu-1 
vo suvirš $400. Užkandžiai ir; 
“minkšti” gėrimai buvo su-1 
aukauti, už ką aukautojams! 
tariame širdingą padėką. Čia' 
kalbėjo Miss Fuhr, ;' 
viršininkė, ką tik sugrįžusi ' iš , 
Ispanijos. Ji nurodė, kad Ispa-i 
nijos liaudis yra pasirįžusi su-, 

į naikinti fašizmą iš šaknų, ne- p« M 4 • 4 - !»•«-» z-J T 4-M f> 1 1 t.'*
bininkai ir 
nuo fašizmo. Turiu pažymėti, 
kad minėt<ame piknike- buvo 
įvairių tautų, kad parėmus Is- Rios pu 
panijos liaudį, bet iš mūsų lie- *ie buvo, 
tuvių tiktai keli atsilankė. Tai ta tiksliai, bet taip susidėjo 
tikras apsileidimas. Rodos bu-i 
vo pranešta pereitame ALD 
LD. 30 kp. susirinkime, kad 
mes turėtume ne tik patys da-| 
lyvauti darbininkų parengi
muose, bet ir savo pažįstamus 
lietuvius pakviesti ir atsivesti, 
į et rezultatas buvo menkas.

Š-jus.

Demokratines Lygos 
Veikimas

V akarinės Pennsy Ivanij os 
Demokratinė Lyga Progresy
viam Politiniam Veikimui, su
sidedanti iš 113 įvairių darbi
ninkų organizacijų ir unijų, 
atstovaujanti 150,000 balsuo
tojų, savo reguliariame susi
rinkime indorsavo (užgyrė) 
sekamus kandidatus ateinan
tiems rinkimams (primaries) :

Pittsburgh o miesto majoro 
vietai: Cornelius D. Scully, 
dabartinis majoras, liberalinių 
pažvalgų žmogus.

| Pittsburgh© miesto tarybai 
I (council) : George Walcroft, 
Charles L. Miller, Stanley K. 

’ Kazorski ir Thomas J. Gal-
lagher.

Common Pleas teisėjais: 
Henry Ellenbogen ir Frank J. 
Zappala.

Coronerio vietai: Vincent L. 
Marino.

Šerifo vietai: John Heinz.
Nariu Komiteto rinkimui 

prisaikintųjų teisėjų K. Wm. 
Schuchman.

šie kandidatai randasi ant 
demokratų partijos tikieto. 
Lyga kviečia visus atiduoti sa
vo balsus už viršminėtus kan
didatus rugsėjo ’14 primaries 
rinkimuose.

Demokratinė Lyga atsidarė

PAJIEŠKOJ1MAS
Pajieškau pusbrolio Felikso Kuz- 

borskio, Tiltų kaimo, Valkininkų val
sčiaus, Vilniaus redybos. Seniau jisai 
ilgą laiką gyveno Utica, N. Y., o 
vėliau rodosi N. J. valstijoj. Jisai 
pats, arba kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas.

Jonas P. Kuzborskis,
W. Vernor Highway,

Detroit Mich.
(199-201)

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 24-tą, antradieni, 7:30 

vai. vak., 735 Fairmount Ave., jvyks 
labai svarbios prakalbos. Kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė, ką tik sugrįžusi iš 
Sovietų Sąjungos. Kalbės apie da
bartinę kultūrą, trockistus ir kaip 
kiti dalykai Sovietuose. Prašome vi
sus skaitlingai atsilankyti, ypač mo
terys 
daug 
Drg. 
vietų
nosi su Sovietų darbininkais. Todėl 
visi dalyvaukite šiose prakalbose, 
nes ji čia ilgai nebus. 
Kom.

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Mūsų Naujienos
/Rugpjūčio 11 dieną LDS 33 

kuopos susirinkime šios orga
nizacijos nariai gražiai parė
mė Jaunųjų Komunistų Lygos 
vasarinę mokyklą su $3 auka. 
Kiti geros valios draugai irgi 
paaukavo vieną-rkitą centą, tai 
sykiu priduota vietinei J. K. 
L. kuopai $5.50. Ačiū už gerą 
paramą.

12 dieną rugpjūčio Aušros 
Draugijos susirinkime dau
giausiai kalbėta apie ateinantį 
draugijos pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 12 d. Vaičionio Mea
dow Grove, Cranford, N. J.

šiuo laiku serga šie Aušros 
Draugijos nariai: V. Burkaus- 
kienė, ir Paulina Kalnetienė. 
Pastaroji yra sunkiai sužeista 
jau'keletas mėnesių atgal. Lin
kėtina greitai pasveikti.

aplinkybės, jog ne viską gali
ma'buvo išpildyti, kas buvo 
garsinta.

Dabar bendras komitetas 
vardan visų savo organizacijų 
dėkavoja visiems dalyvavu
siems piknike, o labiausiai gas- 
padinėm, kurios pagamino 
skanių žuvų, krabų zupės ir 
kitokių valgių.

Programa prasidėjo 3 vai. 
po pietų. Pirmiausia rusų- 
ukrainų choras po vadovyste 
Chas. Granofsky padainavo 
keletą darbininkiškų ir liau
dies dainų. 5 vai. vakare mū
sų svečias choras (Lyros Cho
ras iš Phila.) po vadovyste J. 
Bulaukos taipgi sudainavo ke
letą lietuviškų darbininkiškų 
ir liaudies dainelių, šokiams 
griežė LDS orkestrą po vad. 
S. Raymondo.

Nuędai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu

šavo raštinę 440 Third Ave., j rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- 
Pittsburgh, Pa. Ten galima A0, daktaro naujoji medicina pa- . . 6 ’ .. . . V . daro tai labai greitai. Neturi svaigau! inlormaciJOS kiekvieną ginimo (dope)—saugi jauniem ir se- 
dieną tarp 12 ir 1 vai. laike Qiem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
pietų.

Darbininkų
ir beveik visos CIO unijos UŽ- Muškite jį su savo' Vardu ir antrašu 
gyrė viršminėtus kandidatus. 4%^asT'eard sk?New
Lietuviai piliečiai turėtų savo York City. Nesiųskite pinigų. Užmo- 
balsus už juos atiduoti. jokite paštoriui $1.85, Pakaitant ril . .— . j v. ’C.O.D. kastus, kada jis atneša BA-lunme ziuret, kad Šiuose RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
rinkimuose nelaimėtų reakcio- (48 valandas). Jei jūs nesijausite, 

“J» sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki- 

Šaukiamuose tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir

■ Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti MėŠlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstu Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikę ji- i 
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Bendram veikimui nutarta , » * 
prisidėt prie vietinio Lietuvių 
Draugijų Centro Komiteto. 
Šiam darbui išrinkta du atsto
vai : D. Krūtis ir V. Paulaus
kas.

ALDLD' 50 kuopa iš prieža
sties dviejų mitingų supuoli
mo, perkėlė savo susirinkimą IU 
nuo antro utarninko mėnsio į ~ 
pirmą. Nariai privalo dalyvau
ti susirinkime po perkėlimui.! 
Susirinkimas bus laikomas 71 
d. rugsėjo, utarninko vakare. 136.42 sta gt 
Šiame susirinkime bus daug 
svarbių klausimų.

Atsibuvęs Bendro Fronto 
piknikas Lietuvos politinių ka- 

surengti įinių naudai davė geras pasėk
oj” pikniką Baltimorė- mes. Publikos buvo skaitlin- 

Dabar jau laikas pradėt gai, svečių pribuvo iš Detroito 
' Aukštikalniai, ir geras skait
lius iš Binghamtono. Pelno pa
liks keletas desėtkų dolerių. ■ 

North American Committee' 
to Aid Spanish Democracy 
rengia pikniką nedėlioj, 5 d. 
rugsėjo Schutzen Parke, N. j 
Clinton and Ridge Road. Ti-j 
kietai 10c. Dvi dovanos prie! 
įžangos yra nuskirti. Lietuvių! 
delegatas yra paėmęs du šim-j 
tu tikietų išplatinti. Jau vieną: 
šimtą, sako, baigia parduoti.) 
Korespondentas nori paska- 
tint čionaitinius lietuvius pasi
pirkti tikietus ir dalyvauti 
piknike, ypatingai atsiliepia į 
mūsų prėgresyvę visuomenę, 
tai yra, į tuos, kuriems darbi
ninkų interesai yra artimi 
prie širdies.

Gedemino Draugija rengia 
taip vadinamą laimėjimo va
karienę. Mat, šį metą, drau
gija yra apmokėjus visus mor- 
gičius, tai tą ir priskaito prie 
gerų pasekmių, nes tuomi su- 
čėdina apie porą siuntų dole
rių ar daugiau-į metus. Dėl to 
tai ir bus surengta paminėji
mo vakarienė 25 d. rugsėjo. 
Surengimo komisija pranešė, 
kad stengsis suruošti vieną iš

Baltimorėj yra organizuo
jama 2 busai važiavimui į 
Laisvės pikniką Philadelphi- 
joj. Tikietas $1.50. Tikietus 
galima gauti pas S. Raymond., 
1410 W. Baltimore St.

Mes, Baltimorės darbinin
kiškos organizacijos, kitais 
metais turėtume 
“Laisvės 
je. _
rengtis: surast tinkamą dieną 
ir vietą tokiam piknikui ir pa- 

i skelbt per spaudą, kad kitos 
organizacijos tą dieną nieko 
nerengtų. '

Rugpjūčio 7 dieną patiko 
netikėta mirtis Kazimierą Si
maitį, 72 metų amžiaus. K. Si
maitis atvažiavo Elizabethan 
iš Newarko užsimokėti šv. Ka
zimiero Draugijon mėnesines 
duokles ir važiujant atgal jo 
silpna širdis nedalaike, — 
krito negyvas ant Broad St.

K. Simaitis buvęs Eliza
betho gyventojas per 25 me
tus. Amerikoj išgyveno 50 
metų.

Paliko pačią Katariną, sūnų 
Antaną ir dukterį Teresę.

*
John Gutauskas, 34 metų 

amžiaus, gyvenantis 264 Ęond 
Stl, tapo areštuotas už pavogi
mą “baby carriage’" ir sulai
kytas po $500 - parankos 
teismo. Tai, mat, kokių 
gišhj • randasi. ' ”

Svarbus Tarptautinis Piknikas
Sekmadienį, rugpjūčio 29, 

Adomo darže įvyksta didelis 
tarptautinis piknikas, kurį 
rengia lietuvių, rusų, lenkų ir 
ukrainų organizacijos.

Svarbus bus tuomi, kad ja
me dalyvaus ir kalbės Pitts
burgh© miesto majoras Scully, 
kongresmanas Ellenbogen ir 
daugelis kitų žymių žmonių. 
Tai bus sykiu ir rinkimų kam
panijos sueiga.

Gera dalis pelno skiriama 
Ispanijos liaudies rėmimui — 
kovai prieš fašizmą.

Tad visi sterigkirnės daly- 
vaut. Nuo gatvekaYių linijos 
veltui busai nuveš į pikniko 
vietą.

Balsuotojų Lygos Piknikas
Rugpjūčio 15 d. Lietuvių

Rūgšti rugine, sn/di ruginė, člelų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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



Puslapis Sestas LAISVE Antrad., Rugpj. 24, 1937 ’

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Viešas Pareiškimas Brooklyno ir Jo Apylinkių 

Organizacijų Kongreso Komiteto Antro Kon
greso ir Knygos Išleidimo Klausimu o- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JURGINĖS DRAUGIJOS 
PIKNIKAS ATIDĖTAS

Rugpjūčio 18, 1937 metais, 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
Brooklyno Skyriaus Komitetas 
laikė posėdį. Posėdyj tapo pa
imtas klausimas, tai Bostono 
ir jo apylinkės konferencijos 
pasisakymas už antrą Ameri
kos Lietuvių Kongresą sekan
čiais metais. Mūsų komitetas 
vienbalsiai užgiria Bostono ir 
jo apylinkės konferencijos nu
tarimą tame klausime.

Mūsų komitetas, svarstė ir 
kitą Bostono konferencijos pa
siūlymą, kad jie rengiasi iš
leisti knygą po vardu “Kovo
tojai už Lietuvos Nepriklau
somybę,” o ne leisti apie Ame
rikos lietuvių organizavimąsi 
kovai prieš Lietuvos fašizmą, 

, kaip Amerikos Lietuvių Kon
greso Centro Komitetas mano 
išleisti. Mūsų komitetas pil
niausiai sutinka su Bostono 
konferencijos p a s i s a kymu 
knygos išleidimo reikale. Bet 
mes tik tiek bostoniškiams pa
tariame, kad jie susitartų su 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Centraliniu Komitetu ir išleis
tų bendrą knygą tuo reikalu.

Mes nuo savęs patartume, 
kad toji knyga nebūtų didelio 
formato, bet vidutinio, taip, 
kad ji galėtų parsiduoti po 
penkioliką-dvidešimt centui už 
kopiją.

Brooklyno Skyriaus Komite
to Valdyba:

Pirm., V. Michelsonas, 
Sekr., J. Buivydas, 
Ižd., S. Cibulskis.

Komunistų Prakalbos Bus 
Girdimos per Radio

Šį ketvirtadienį, 26 rugpjū
čio, nuo 9:30 iki 10 valandos 
vakaro, komunistų prakalbos 

____  tiesiog iš Coney Island Velo
drome bus perduodamos ord 
bangomis iš radio stočių 
WMCA, WINS, WNEW ir 
WQXR. Kalbos tema: “Ko
munistų Partijos Pozicija Mie
sto Rinkimuose.”

Prakalbą sakys Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius. Peter V. 
Cacchione perduos klausyto
jams savo platformą ir ką jis 
siūlo nugalėjimui Tammanės 
ir reakcinio Brooklyno Vaiz
bos Buto, jei Cacchione bus iš
rinktas į Miesto Tarybą. Ja
mes W. Ford perstatys Brow- 
derį ir Cacchione radio publi
kai.

Eastnewyorkieciai Rengia 
Išvažiavimą 29 Rugpjūčio
Kiek teko nugirsti ALDLD 

Apskričio ekskursijoj pereitą 
sekmadienį, eastnewyorkieciai 
tariasi turėt tikrai smagų iš
važiavimą Forest Parke šį 
sekmadienį, 29 šio mėnesio. 
Prisiminus, kad jie turi nema
žą grupę mokančių bendrai 
veikt žmonių, ir kad jie turėjo 
labai sėkmingą vakarienę 
pereitą sezoną, tikimasi — ši 
pramoga tikrai pavyks.

Rengėjai prašo ir tikisi koo
peracijos ir iš kitų šio did
miesčio kolonijų gyventojų, 
ypač iš williamsburgiečių, ku
rių parengimuose jie būna 
tankūs svečiai.

E. D.

Iš priežasties lietaus Šv. 
Jurgio Draugijos piknikas ne
galėjo įvykti. Jis nukelta į 
šeštadienį, 4 rugsėjo (Septem
ber). Rep.

Jūsų Atsakomybė
Jeigu keturių metų vaikas 

užgaunama automobiliu vidu
ryj kelio, vairuotojas mašinos 
gali sakyt, kad vaikas kaltas. 
Tačiau ar galima kaltinti to
kio amžiaus vaiką? Aišku, 
kad ne. Kaltinsit vairuotoją? 
Gal jis kaltas, gal ir ne. Ta
čiau tėvai galėtų vaikus ap
saugot nuo daug nelaimių, jei 
vaikam įkalbėtų vieniem visai 
neit ant gatvės ir eit skersai 
gatvę tik suaugusiem perve
dant. Tuojau tą patarkit savo 
vaikam.

Trafiko Stotis “L”

Lietingas Oras Nesulaikė Ekskursijos
Nežiūrint, kad iš pat ryto 

pereitą sekmadienį oras buvo 
nejaukus, lietingas, į ALDLD 
2-ro Apskričio rengtą ekskursi
ją “Laisvės” naudai suvažiavo 
gana daug publikos.

Buvo svečių net iš Pennsyl- 
vanijos. Jūsų rep. teko sueit 
Gudeliauskų šeimą iš Miners- 
villės; Valukus, Vanagaitę, Ku
činskaitę ir Surdoką iš Scranto- 
no. Sakoma, buvę svečių iš ki
tų gana tolimų vietų, jau ne
kalbant apie artmesnius mūsų 
gerus kaimynus iš New Jersey 
ir Long Islando, kurie atvažia
vo būriais ir grupėmis.

Vietinių, įvairių pažiūrų žmo
nių, buvo gana skaitlingai, ta- 
čiaus numatoma, kad būtų bu
vę keliais šimtais daugiau, jei 
oras būtų buvęs geras.

Netikus Parko Taisyklė
Smagų ekskursijos ūpą, kurio 

nepajėgė sudrėkint prastas 
oras, užgavo netikus parko tai
syklė — išėjusiems iš laivo ne
leidimas grįžt atgal, kada nori. 
Gražiam ore laikas neprailgtų, 
parkas gražus. Bet ir tai nelei
stinas varžymas. Klausiau pas 
komisiją, dėlko tokį dalyką lei
do? Atsakė, jog komisija niekad 
nebūtų kontrakto darius, jei ži
nojus tokią padėtį.

kad laivas bus pririštas prie 
doko ir ekskursantams nebus 
kliūčių išeit ir sugrįžt, kada 
nori.

Pasirodė, betgi, kad komer
santai vis vien pastatė ant sa
vo. Nors laivas stovėjo prie do
ko ir kas norėjo, ant jo pasili
ko, taipgi nekliudė ant jo grįžt 
išėjusiems, tačiau visvien lai
vo nepasiekė, nes uždaryta var
tai išėjimui iš parko ant doko. 
Gi čia oras atšalo ir lietus pra
dėjo smarkiau lyt. Susirinko 
būrys žmonių prie vartų, jų ne
leidžia. Tada komisija nuėjo į 
vietos policiją ir tik po ilgoko 
pasiginčijimo gauta leidimas 
praleist apie 200 susitelkusių 
prie vartų. Gi kurie tuo tarpu 
nebuvo prie vartų, išlaikyta 
parke iki paskirto laiko, 5 vai.

Komisija atsiprašo visų pa
liestų tuo nemaloniu incidentu 
ir užtikrina, kad to nebus kitų 
metų ekskursijose, kadangi ko
misija daugiau nesirems . gra
žiais pažadais raštinėse, bet pa
ti pavažinės iš anksto smulkme- 
ningai ištirti dalykus.

Kas liečia pačią ekskursiją 
ši buvo pirma, bet ne paskuti
nė. Publikos puikus atsiliepimas 
į šią pirmąją rodo, kad kitais 
metais galėsime rengtis daug 
didesnėms ir geresnėms ekskur
sijoms.

Daugiau 500 Bedarbių 
Delegatų Išvažiavo

Į Washing toną i
I

Rugpjūčio 21 d., 11:15 ry
to, daugiau 500 Workers Al
liance delegatų apleido Union 
Sq., New Yorke, išvažiavo į 
Washingtona, reikalaut iš val
džios, kad paskirtų WPA vie
šiems darbams daugiau pinigų 
ir nemažintų gaunamą pašal
pą, pravestų Schwellenbach 
-Allen rezoliuciją.

Šis alkanų maršavimas ski
riasi labai toli nuo kitų perei
tųjų maršavimų. Viena, labai 
maišyta publika: baltų, negrų, 
daug jaunimo—merginų ir 
vaikinų. Visi kaip vienas per- 
sikabinę ant nugaros maiše
liais su reikmenim kelionei, o 
prie šono kabo audeklu apsiū
tos geriamo vandens palaiky
mui blokinės su užrašu U. S., 
gautos iš C.C.C. Automobiliai 
ir busai apsukti audektu su 
užrašais: “On to Washington 
to Save WPA by Passing 
Schwellenbach-Allen resolu
tion 1”

Bedarbių delegatai išvažia
vo 10-čia didelių busų ir 30 
karų. Palydovų buvo susirin
kę daugiau 2,000. Visą laiką 
benas griežė solidariškumo 
melodijas. Bedarbiai pasiryžę 
kovoti iki pergalės.

Šiems delegatams išvažiuo
jant, pirmutinės dvi kolumnos 
jau buvo pasiekusios Wash
ingtona. Iš visos New Yorko 
valstijos bus delegatų apie 5,- 
000. Kaimietis.

Kaip Bus su Šių Metų 
Balsavimais?

Pakeitus miesto Aldermanų 
Tarybą į Miesto Tarybą, taip
gi įvedus taip vadinamą pro- 
porcionalę atstovybę (Propor
tional Representation), dau
gelis piliečių dabar susirūpi
nę, kaip bus su balsavimais.

Susipažint su šia nauja rin
kimų sistema padės naujai iš
leista brošiūraitč, užvadinta 
“P. R. Explained.” Ji parsi- 
duos po 1c. Prirengė gerai ži
nomas advokatas A. W. Co
hen, kuris bendradarbiauja 
TDA vedamose bylose. Išleido 
Civic Research Bureau.

Nusižudė Jauna Šokėja
Gražuolė šokėja Adelaide 

Hughes ketvirtadienio vaka
rą rasta nusinuodijus gasu 
savo apartmente, 424 E. 52nd 
St.. N. Y. Jos draugai negalį 
išsiaiškint, dėlko ji žudėsi.

Prisidės Prie CIO
Boot and Shoe Workers 

Unijos Lokalo 563-čio Pildan
čioji Taryba nutarė pravest 
narių balsavimą dėl prisidėji
mo prie CIO. Tikimasi, kad 
nariai užgirs tarybos pasiūly
mą.

Kada nugirsta apie tokį var
žymą pirmesnių ekskursijų, ko
misija buvo teirautis. Aiškinta, 
būk neleidžiama sugrįžt tik dėl
to, kad lavai nestovį prie do
ko. Tada komisija nuvyko pas 
laivo išdavėjus ir jie sutiko,

Šiaip ekskursija buvo smagi 
ir vaišinga. Daugelio t dalykų, 
kaip pyragų, kavos, gaspadinės 
pritrūko gana anksti, o pienas, 
šaltainė ir visas kitas maistas 
išėjo iki pabaigai ekskursijos.

Rep.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Jono Padžiaus, 

pirmiau gyveno 'Westfield, Mass, 
1932 m. Atvažiavo Į New Yorką h 
apsistojo ant Old Broadway. Aš tu
riu svarbų reikalą, prašau atsiliepti 
arba žinantį apie jį prašau pranešti 
po šiuo antrašu, už tai būsiu labai 
dėkingas. — K. Kushincky, 1453 Pro
spect Pl., Brooklyn, N. Y. (198-200)

“Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.
•

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3e

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 va], ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pnrsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN. L. I.. N. Y

Tel. Statg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

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

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RušIES 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
S
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964
9
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DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

S
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AF of L ir CIO VIENOJ PIKIETO LINIJOJ

Pikietas prie Horn & Hardart Restauranų Kompanijos urmo parduotuvės, New 
Yorke. Visi 44-ri tos kompanijos restauranai yra užstreikuoti. Darbininkai reika
lauja pripažinimo unijos. Streike randama viena nepaprasta ypatybė — streiką 
veda bendrai trys AF of L. unijos ir viena CIO unija, ir jų nariai greta vieni kitų 
pikietuoja. — Aptuštėjusius dėl streiko restauranus kompanija bando užpildyt 
“pirktais” kostumeriais, moka pinigus už “valgymą”-sėdėjimą restaurane.

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 su medum ir le- 
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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

'1‘ifflžkk ■....................- ............tai',

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

ivigw kw mi wx ww irw try vw ww
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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




