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ŠIAURIŲ POLIUS PRA
DEDA ATŠALTI

“Lietuvių tauta pasklidusi 
yra kaipo dainininkų tauta... 
Bet sutartiniu dainavimu lietu
viai ik tuolaik nėra atsižymėję. 
Rods žmonės cesnyse, pakiliuo
se, svodbose dainuoja iš krūvos, 
tačiaus toks dainavimas negali 
būti pavadintas sutartiniu, cho- 
rišku, nes kožnas rėkia, lejuoja, 
kreksi, pagal savo išmanymą, 
ir kas geriau gali išrėkti arba 
kitus užbliauti, tas rokupjasi už 
geresni dainininką. . .”

Mattern ir Wilkins Pasirengę Lėkt Jieškot Levanevskio; 
Sovietai Siūlosi Prisidėt prie Matterno Lesų

šitaip rašė dr. J. šliupas 
“Lietuvoj” dar 1900 metais. Jis, 
aišku, rašė teisingai, nes tuo
met panaši lietuviuose padėtis 
viešpatavo.

Bet nuo to laiko daug van
dens upėmis nubėgo; daug lie
tuviai dainų išdainavo ir “svod
bose” ir cesnyse ir kitokiose 
sueigose. Na, daug per tą lai
ką jie ir tobulumo pasiekė.

Jie daugiausiai tobulinęs cho
ruose; netgi kurie chorams ir 
nepriklausė, tai visvien jų dai
nuojamų dainų melodijas mo
kėsi ir jas paskui taikė pokilė- 
liuose ir šiaip susiėjimuose.

Philadelphia, Pa.—Iškrito 
iš antro aukšto per langą 
Patrick Rabbitt, 88 m., ir 
nuvežtas ligoninėn pasimi
rė.
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Metams

peštynės” tarp 
bilių Darbinin-

KRISLAI
Lietuviai, kaipo 

Dainininkai.
Aido Choro Role.
Sidabrinis Jubilejus.
Brooklyniečiai už 

Kongresą.
Nuo Faktų prie Pletkų. 
Kur N&a Bedarbės.

Rašo R. MIZARA

Visu Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re- .

težius, b Išlaimčsit

Autom. Darbininkų 
Unija Nugalės Fordą

Jungtinė Mainierių Unija Žada Stiprią Talką Organizavimui 
Fordo Darbininką; Auto. Unijos Pajėgos Suvienytos

PRAS1BLAIV0 ŠIAURIŲ ORAS, IR GALIMA
BUS SKRIST JIEŠKOT SOVIETŲ LAKŪNŲ

Chinai Nušovė dar 30 
Japonijos Orlaivių

Lietuviškos liaudies tobulini
mu ir plėtimu labai daug gali 
pasigirti Brooklyno Aido Cho
ras, kuris šiemet švenčia savo 
25-kerių metų gyvavimo sukak
tuves.

Man atrodo, kad Aido Cho
ras šiandien bene bus patsai se
niausias lietuvių liaudies cho
ras pasaulyj.

Apie jo gyvavimą, jo nuveik
tus darbus mes rašysime pla
čiau paskui. Dabar norisi pri
minti tik tai, kad visi Brookly
no ir apielinkės lietuviai ruoštų
si šito choro iškilmei, kuri 
įvyks pradžioj spalių mėnesio, 
kur Aido Choras apvainikuos 
savo sidabrinį jubilėjų operetės 
“Kornevilio Varpai“ suvaidini- 
mu.

Milwaukee, Wis. — Hear- 
sto fašistiniai laikraščiai ir 
kiti darbininkų priešai buvo 
paskleidę girdus, būk einą 
kokios ten “peštynės” tarp 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos įvairių šakų ir 
tarp pačių vadų.

Bet dabar įvykęs suvažia
vimas Jungtinės Automobi
lių Darbininkų Unijos išta
škė visus tokius paskalus. 
Jame viešpatavo entuzias
tiška, kovinga vienybė ir 
nusistatymas bendromis jė
gomis užkariaut unijai dar 
nepasiduodančią “kunigaik
ščio” Henry Fordo “tvirto
vę,” milžiniškus jo fabri
kus, samdančius iki 140,000 
darbininkų.

Delegatai šaukė: “Pirm 
negu sniegas šiemet pasiro-

dys, mes priversime poną 
Henry permainyt savo nuo
monę ir pripažint mūsų uni
te!

“Geriau rengkis prilipdyt 
unijos ženklelius prie For
dų, jeigu nori, kad darbi
ninkai tamstai juos dirb-

Pennsylvanijos valstijos 
vice-gubernatorius T. J. 
Kennedy, sekretorius-iždi- 
ninkas galingos Jungtinės 
Mainierių Unijos, savo kal
boj prižadėjo stiprią para
mą industrinei Automobilių 
Darbininkų Unijai tol, kol 
darbininkai visos automobi
lių pramonės bus “pilnai ir 
nuodugniai suorganizuoti.”

Šį Kennedy’o pareiškimą 
delegatai pasitiko didžiau
siu džiaugsmu ir entuziaz
mu.

Dar 2 Komunistų Dien
raščiai Anglų Kalba
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius Earl Brow
der praneša, jog su sekan
čių metų pradžia bus įsteig
ta dar du komunistiniai 
dienraščiai anglų kalba — 
vienas Chicago j, antras San 
Francisco j. Tai jau bus 
trys angliški Partijos dien
raščiai.

Lenkijos Policija Šaudo 
Ūkininkus Streikierius

Ir Brooklyno Am. Lietuvių 
Kongreso Komitetas pasisakė 
už Antrąjį Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Vadinasi, Bostono apielinkės 
ii’ Brooklyno komitetai to kon
greso pageidauja.

Kokia nuomonė kitų sričių ir 
miestų komitetų? Ką mano 
New Jersės, Pittsburgh©, Cleve
land©, Detroito, Chicagos komi
tetai?

Ligšiolinis jos vienas 
dienraštis anglų kalba 
“Daily Worker” New Yor
ke, gyvuoja jau 14 metų. 
Naujiem dienraščiam reikės 
$500,000. Tuo tikslu bus 
pradėtas finansų vajus pla
čiuose sluogsniuose revoliu
cinių darbininkų šioj šalyj.

Varšava. — Policija nu
šovė du valstiečiu streikie- 
riu ir sužeidė 20 Buczacz 
miestelio rinkoj. Valstiečių 
partija paskelbė visuotiną 
ūkininkų streiką — nepra- 
leist savo produktų į mies- 
tus-ririkas, kol valdžia su
grąžins ištremtą tos parti
jos vadą Vincą Witosą.

Iš pritarimo kaimiečiams, 
rugp. 25 d. darbininkai pa
skelbė visuotiną 24-rių va
landų streiką Krakove ir ki
tuose pramonės centruose. 
Tarnow mieste jau rugp. 24 
d. įvyko toks darbininkų 
streikas. Trečiadienį su
streikavo mainieriai val
džios druskos kasyklų, pa
remdami valstiečių streiką.

Barrow, Alaska. — Blai
vosi oras, pradeda nykti tir
štos ūkanos Arktike, šalta
jame šiaurės ruožte. Todėl 
jau galima bus skrist jieškot 
Levanevskio ir penkių jo 
draugų, sovietinių lakūnų.

James Mattern, pagarsė
jęs amerikietis lakūnas, 
baigtinai prirengia du savo 
lėktuvus tam žygiui. Pagel- 
binis jo lėktuvas praeitą sa
vaitę rimtai susižeidė, kai 
buvo priverstas nusileist pa
vojingoj vietoj arti Fair
banks, Alaskoj. Šis lėktuvas 
turėjo tarnaut kaip kuro ne
šėjas puikiam Matterno 
lėktuvui. Jis buvo skiriamas 
ore perleist gazoliną į Mat
terno lėktuvą, idant nerei
kėtų jam nusileist dėl kuro. 
Tuo būdu Matterno lėktu
vas galėtų vienu pradėjimu 
skristi virš 5,000 mylių.

Sugedus pagelbiniam lėk
tuvui, Matterno skridimu 
rėmėjas M. L. Benedum, 
Pittsburgh© turčius, — nu
pirko jam naują pagelbinį 
lėktuvą.

Pittsburgh, Pa.— Sovietų 
atstovybė iš Washington© 
telefonavo Benedumui, kad 
Sovietų valdžia nori prisi
dėti su lėšomis prie Matter
no skraidymų bejieškant še
šių sovietinių lakūnų. So-

vietai patenkinti Matterno 
dedamomis pastangomis dė
lei tų lakūnų suradimo. Su 
Matternu sykiu skris sovie
tinis lakūnas Zadkov ir ka
nadietis Bob Randall.

Benedum taip pat rems 
Matterno planuojamą skri
dimą iš Amerikos per Šiau
rių Polių į Maskvą, kitą va
sarą.

Coppermine, Canada. — 
Kaip tik išsisklaidys ūka
nos ir gana prasiblaivys 
oras, Sir Hubert Wilkins, 
garsus anglas šiaurių tyri
nėtojas, skris jieškot šešių 
sovietinių lakūnų. Jo bran
gus lėktuvas yra apmokė
tas Sovietų lėšomis.

Šiaurių, Polius. — Sovie
tų mokslininkai iš Šiaurių 
Poliaus stovyklos praneša, 
jog čia temperatūra rugpj. 
24 d. nupuolė iki 26 ir pusės 
laipsnio Fahrenheit ir nūs- 
tojo liję.

Japonai Sakosi Užėmę Kalganą; Chinai Apsupa Japonijos 
Armiją Peipingo Srityje; Amerikiečiai Chinų Orlaivyne
SHANGHAI, Chinija, 

rugp. 25. — Sprogdamos 
chinų užtaisytos minos 
Whangpoo ir Yantze upė
se užkirto Japonijos karo 
laivam priplaukimą prie 
krantų ir iškėlimą naujai 
atvežtų japonų kareivių. 
Chinai iš paslėptų savo kul- 
kasvaidžių taij) smarkiai že
ria ugnį į tuos japonus, kad 
nukovė apie kiekvieną de
šimtą priešą, bandžiusį išlipt 
ant kranto. Tuo būdu chinai 
bent laikinai užkirto kelią 
42 tūkstančiam japonų išeit 
ant sausumos. Už tai keršy
dami, japonų lėktuvai bom
bomis sunaikino ir laivai 
kanuolių šoviniais kelis chi
nų miestelius ir kaimus prie 
Yangtze upės.

Chinų didžiosios kanuolės 
tuo tarpu bombarduoja ja-

ponų karo laivus Whangpoo 
upėje. Pirmiau vokiečių ofi- 
cierių išlavinti chinai arti? 
leristai stebėtinai gerai pa
taiko į tikslą. Skaitliuoja- 
ma, jog per dvi savaites ka
ro Shanghajuj liko užmuš
ta bei sužeista iki 100,000 
asmenų iš abiejų pusių.

“Mirties Nepaisantieji” 
Chinijos lakūnai nušovė že
mėn 30 japonų lėktuvų ir 
suėmė nelaisvėn 100 jų la
kūnų. Su chinais lakūnais 
veikią ir keletas amerikie
čių.

Chinų armijos apsuka 
30,000 japonų iš vieno ir 
antro šono Peipingo srityj. 
Japonai giriasi paėmę Kal
ganą, į šiaurvakarius nuo 
Nankow tarpkalnės. Bet 
šiam japonų laimėjimui dar 
trūksta patvirtinimo.

Nazių ir Romos Jėgos Sustabdoma Mėtymai iš 
Užėmė Torrelavega WPA Pašalpos Darbų

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas “apgailes
taudamas” atmetė reikala
vimą 2,500 atmaršavusitį 
bedarbių, kad visi bedarbiai 
būtų aprūpinti viešais dar
bais, bet prezidentas užtik
rino, jog daugiau nemėtys 
iš pašalpinių WPA darbų 
tuos, kuriem nebus užtik
rinta darbas pas privačius 
samdytojus.

WPA viešųjų darbų ad- * 
ministratorius H. L. Hop- « 
kins paaiškino vadams.! 
Amerikos Darbininkų Susi
vienijimo, kad valdžia “ne
turinti galimybės” priimt 
atgal tuos pašalpinius dar
bininkus, kurie jau pirmiau 
buvo paleisti iš WPA dar
bų.

Bilbao, Ispanija. — Fa
šistai užėmė Torrelavegą, 
12 mylių į šiaurių rytus nuo 
Santanderio, Baskų prie
plaukos miesto. Fašistai sa- 

rko, kad tuom jie nukirtę 
liaudiečiam svarbiausią pa
sitraukimo kelią iš Santan
derio. Pirmosios jų eilės da
bar esančios jau tik už 11 
mylių nuo Santanderio iš 
vakarų pusės ir 13 mylių iš 
pietų.

Dabartiniame žygyje pir
mavo Mussolinio juodieji 
“strielčiai,” maurai ir na
ziai. Generolo Franco ofi- 
cieriai sako, kad jų kanuolės 
ir lėktuvai, neatlaidžiai 
bombarduodami 1 i audiečių 
pozicijas, “nupuldę ūpą;” 
todėl, girdi, liaudiečiai* “be 
pasipriešinimo” apleidę To
rrelavegą.

Santanderio fronte prieš 
liaudiečius veikia šimtai 
Hitlerio kanuolių, naziai ar
tileristai ir bent pusantro 
šimto Italijos ir Vokietijos 
lėktuvų. O respublikos, val
džiai yra toli ir sunku pri
statyt savo kanuolių į šiau
rinį Ispanijos kampą.

Pasak Nazių, “Japon 
ševizmą Cliinijoj,” (
Berlin. — Nazių partijos 

vyriausias dienraštis “Ang- 
riff” rašo, kad Japonija da
bartiniu savo karu norinti 
išgelbėt Chiniją nuo bolše
vizmo panašiai, kaip gen. 
Franco norįs išgelbėt Ispa
niją nuo bolševizmo. Sako, 
jeigu Chinija įstotų į prieš- 
bolševikišką bloką su Japo
nija (ir Vokietija), kaip 
kad nori japonai, tai Japo
nija nekariautų prieš Chini- 
te- •-

ai Kariaują prieš Bol- 
i Sov. Remią Chinus 
_________ 6

Pasak to nazių organo, tai 
Sovietai dabar siunčią “mil
žiniškas daugybes kanuolių 
ir amunicijos per Išlaukinę 
Mongoliją” į Chiniją karui 
prieš Japoniją, ir mobili
zuoja “raudonuosius bū
rius” prieš japonus Mongo
lijos - Chinijos pasienyj. 
“Maskva”, girdi, “stengia
si sumobilizuot Chinijos 
žmonių minias į liaudies 
frontą.”

Angly Laivas Išvešiąs Baską 
Valdininkus nuo Fašistą
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Anglijos 
valdžia turi prirengus karo 
laivą, kuris išvežtų Bas- 
kijos valdžios narius iš San- 
tanderio, jei fašistai galuti
nai apsups Santanderį ir 
nebus vilties apsigint. Angli
ja nenorinti, kad Baskijos 
prezidentas Aguirre ir jo 
vyriausybės nariai pakliūtų 
į fašistų rankas. Tokiame 
atsitikime fašistai juos su
šaudytų.—O gal Anglijos 
politikieriai tik nori, kad 
tie valdininkai negintų San- 
tanderio ir greičiau jį ap
leistų?

Anglija Atidėlioja Protestą 
Prieš Fašistą Bombas

London. — Anglijos val
džia dar atideda oficialį pro
testą prieš Ispanijos fašis
tus, kad du jų lėktuvai už- 
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prekybos laivą “Noemi Ju
lia.” Šio laivo kapitonas 
Glinsky ir jūrininkai liudi
ja, kad tikrai fašistų lėktu
vai mėtė į jį bombas. Bet 
Anglijos užsieninė ministe
rija dar norinti patikrint, 
ar tai būtų tiesa. . .

Andai šitoj vietoj buvo nuro
dyta, kad Lietuvoj didžiausiais 
baudžiavos šalininkais buvo ku
nigai ir kad jie nei kiek ne švel
niau apsieidavo su savo bau- 
džiauninkais, kaip dvarponiai. ; .jg bonibarduot Anglijos 

Dar visai nesenai Dzūkijos ■> v 4
valstiečiai nežinojo, kas yra žo
dis baudžiava; jie tą sistemą 
vadindavo kunigystė.

Prieš šiuos faktus išstojo 
Bostono kunigų laikraščio 
daktorius K. Bet kaip jis 
“sukritikuoja?” Ogi, girdi, 
bar Rusijoj įsigalėjo “sunkiau
sioji istorijoj baudžiava...”

Kitais žodžiais: Bijodamasis 
faktų, kun. K. griebiasi už plet- 
kų.

So. 
re
tai 
da

šį mėnesį Didžiojoj Britani
joj bedarbių skaičius siekė 
1,379,459 asmenų. Tokia tai 
valdiška skaitlinė. Faktinai jų 
esama daugiau, kadangi val
džios organai, registruodami, 
paprastai, turi tendencijos be
darbių skaičių mažinti.

Jungtinėse Valstijose bedar
bių skaičius kur kas didesnis.

Vienintelė šalis, kurioj ne
darbas panaikintas, — Sovietų 
Sąjunga.

CHINŲ LĖKTUVAI BOM
BARDUOJA JAPONŲ 

KARO LAIVUS
Shanghai, rugp. 25.—Chi

nų lakūnai kartotinai bom
bardavo Japonijos karo lai
vus stovinčius Shanghajaus 
ir apylinkės vandenyse.

Maskva. — Už žmogžu
diška sabotažą Leningrado 
fabrikuose tapo nusmerkti 
ir sušaudyti 9 trockistai, fa
šistinių šalių bendradarbiai.

Hitleris Pavaduoja Dievą
Berlin. — Pirmiaus dau

guma pranešimų Vokietijos 
laikraščiuose apie mirimus 
buvo baigiami: “Mirė tikė
damas į dievą.” Bet naziai 
taip paveikė, kad dabar to
kie pranešimai užbaigiami: 
“Mirė tikėdamas į Hitlerį” 
arba “į Vadą”.

Franci  joj šiuo tarpu eina ju
dėjimas už tai, kad visos par-

lijos, sudarančios Liaudies 
Frontą, sušauktų vieną didelį 
kongresą svarstyti esamą pa
dėtį.

Iš tikrųjų, tokis kongresas 
būtų labai įdomus.

Shanghai, rugp. 25. — 
Amerikiečiai liudija, kad ja
ponai, suriša paimtus nelai
svėn chinus, nušauna ir su
meta į upę.

Japonu Lakūnai Bombardavo 
Kelioliką Chinijos Miestų
Shanghai, rugp. 25.—Ja

ponijos lėktuvai bombarda
vo kelioliką Chinijos mies
tų ir miestelių, pradedant 
nuo Shanghai ir baigiant 
Kalganu, esančiu į rytus 
nuo Peipingo, šiaurėje. Tai
gi japonų bombiniai lėktu
vai veikė daugiau kaip 
1,100 mylių linija. Jie ardė 
ir degino Nankingą, Tien- 
tsiną, Paotingą ir ypač 
Shanghajaus chiniškąją da
lį. čia jie, be kitko, sunai
kino milžinišką bovelnos 
audyklą-verpyklą Yungan.

Estonija Atmeta Nazių Li
teratūros Profesūrą

Talinas, Estonija.— Dor
pato Universitetas priėmė 
Hitlerio valdžios pasiūlymą 
įvest vokiečių literatūros 
skyrių tame universitete, 
Vokietijos lėšomis, bet Esto-

Fašistą Kanuolės vėl Ardo 
Madridą Šimtais Šovinią
Madrid. — Fašistų pa

trankos rugpj. 24 d. vėl 
pradėjo bombarduot Madri
dą; paleido šimtus šovinių 
į miesto centrą. Respublikos 
artilerija, iš savo pusės, 
bombarduoja fašistų pozici
jas priemiesčiuose.

Fašistai išnaujo pradėjo 
atakas prieš respublikiečius 
įvairiuose šonuose Madrido 
fronto; respublikiečiai juos 
atmuša.

EXTRA!
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Nazią-Italą Lakūnai Bombar
duoja Ispanijos Pajūrį

Valencia, Ispanija. — Fa
šistų lėktuvai, iš pasalų 
užpuldami, b o m b a r duoja 
miestelius ir kaimus rytinio 
Ispanijos pakraščio nuo 
Francijos pasienio beveik iki 
Valencijos. Jų bombos Ro
sas miestelyj užmušė vieną 

nijos valdžia atmetė pasiū- moterį ir kūdikį; Reus 
lymą. Sako, ir taip jau per- miestelyj jos sudraskė ketu- 
daug skleidžiama nazių pro- ris nekariškius žmones ir 

i sužeidė kelis.

Peiping, rugp. 25. — Tūk
stančiai chinų kalinių iš vie
tinio didžiojo kalėjimo, ga
vę ginklus, taipgi atakuoja 
japonus šio miesto apylin
kėje. Kaliniai tyčia padarė 
maištą kalėjime, idant iš jo 
ištrūkus mušt priešus.

Techow, Chinija, rugp. 
25. — Chinų armija atmetė 
japonus atgal į pietus nuo 
Tientsino ir atėmė iš japo
nų 22 mylias geležinkelio.

paganda Estonijoj.

X

Shanghai, rugp. 25. — As
sociated Press spėja, kad 
chinai dar gali sunaikint ja
ponų karo laivus Whangpoo 
upėj ir kirst čia japonam 
tokį smūgį, kaip turkai 
1915 metais kirto anglam 
Gallipolyj.

Nauji Lenką Fašistą Kruvini 
Pogromai prieš Žydus

Varšava. — Uniformuoti 
lenkų fašistai užpuolė žy
dus ir sužeidė daugiau kaip 
60; išdaužė ir išplėšė žydų 
krautuves ir namus. Vienai 
jaunai žydaitei taip suža
lojo akis, kad jinai prara- 
sianti regėjimą. . *

Panašius pogromus prieš 
žydus fašistai padarė Lom
žos ir Ostrowo apskričiuose. 
Terorizuojami žydai bėga iš 
kaimų ir miestelių į dides
nius miestus.

AMERIKOS CHINAI AU 
KOJO $1,250,000 KARUI 

PRIEŠ JAPONUS
San Francisco, Calif. — 

Amerikos chinai surinko ii 
pasiuntė $1,250,000 Chinijos 
valdžiai apsigynimo karui 
prieš Japoniją.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad šį ketvirtadienį* 
būsią apsiniaukęs oras ir 
gal kiek lietaus čia ir New 
Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 6:15 
saulėleidis 7:40.
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Melai, Melai!
Nei joks, turbūt, kitas laikraštis netal

pina tokių kvailų melų ir šmeižtų ant Is
panijos respublikos gynėjų, kiek lietuviš
ki kunigų laikraščiai Amerikoj. Štai vie
nas to pavyzdys:

Užimant Baenos miestelį, Ispanijos radi
kalai daug žmonių paėmė į nelaisvę ir tarp 
tų mažą, apie 14 metų berniuką. Jo kišeny- 
je jie rado rožančių, prie marškinėlių pri
segtus medalikėlius. Tuos jie nutraukė ir 
sumindžiojo. Jie liepia jam sakyti, kad ne
reikia Dievo, o jis Dievą garbina.

Vienas kareivis peiliu nupjovė jam ausį 
ir liepė jam sakyti: “Nereikia Dievo!” O 
jis atsakė: “Tegul bus pagarbintas Kristus 

' Dievas!!”
Kareiviai jam nupjovė kitą ausį, išlupo 

akis, sumušę ir prispardę, paliko jį gatvėje 
pusgyvį.

Ar reikia sakyti, kad šita “žinia” yra 
grynas išmislas, šlykštus melas, fašistų 
sugalvotas! Betgi jį išspausdino “Darbi
ninkas” ir “Draugas,” abu “katalikiškos 
tiesos skelbėjai!”

Kodėl šį “žinia” yra melas? Vyriau
siai todėl, kad lojalistai niekad nebaudė 
ir nebaudžia jokio žmogaus (ne tik nepil
namečio vaiko) dėl to, kad jis tiki. Loja- 
listų armijoj randasi šimtai tūkstančių 
geriausių katalikų; joje randasi daugybė 
ir doresnių katalikų kunigų. Jie visi ei
na išvien prieš fašistus ir kovoja už Is
panijos žmonių laisvę ir nepriklausomy- 
bę.

Talpindami tokius melus, kunigai tiki
si jais suantagonizuoti katalikus, savo 
pasekėjus prieš Ispanijos respubliką. Jų 
tikslas, mat, pasitarnauti fašizmui.

Mes sakome katalikams darbininkams: 
netikėkit viršpaduotai ir panašioms ži
nioms. Tai nuodai jūsų protui nuodinti!

Kongresui Pasitraukus
Atostogoms

Po to, kai Jungt. Valstijų kongresas 
nusitarė pasitraukti atostogoms, visam 
krašte kilo daug įvairių balsų. Kiekvie
nas pažangus žmogus, tačiau, aiškiai 
jmato ir dėlto reiškia savo nuomonę, kad 
šis kongresas juos nuvylė. Posėdžiavęs 
eilę mėnesių, jis valiojo perleisti tik ke
letą mažesnės vertės bilių. Daugumą 
svarbių bilių, kuriuos administracija ban
dė padaryti įstatymais, kongresas paliko 
ant lentynų. Vieną jų,—aukščiausiojo 
teismo reformų bilių—šis kongresas vi
sam palaidojo. /

Tūli žmonės, pareiškę savo nepasiten
kinimo, dabar duoda sumanymus, ką rei
kėtų daryt ateičiai. Pa v. CIO lyderis Lew- 
iš pareiškia, kad demokratų partija savo 
pasekėjus nuvylė ir dabar jau tenka dar
bininkams ir farmeriams rūpintis savo 
partijos steigimu—Farmerių Darbo Par
tijos.

Tai visai teisinga pažvalga. Tačiau, 
kyla klausimas, kaip greit ir kokiu būdu 
tą partiją imtis steigti? Socialistai, pav., 
skelbia, jog to žygio reikia imtis tuč
tuojau.

Komunistai yra kitokios nuomonės. Ko
munistai, kaip žinia, jau senai stoja už 
steigimą Farmerių-Darbo Partijos, bet 
jie mano, kad dabar nusispjauti ant de
mokratų partijos kairesnių žmonių, pa
liekant juos su dešiniaisiais ir imtis stei
gimo savo partijos, būtų dalykas persku- 
bus.
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Kompartijos centralinis organas “Dai
ly Worker” nurodo, tokia taktika būtų 
žalinga. Reikia atsiminti, žymi laikraš
tis, jog tiek republikonų, tiek demokra
tų partijoj yra kairieji sparnai, kurie 
smarkiai kovojo prieš demokratų ir re
publikonų ^dešiniuosius sparnus, atsto
vaujančius stambiuosius žemvaldžius ir 
monopolistinį kapitalą.

Su tais žmonėmis reikia palaikyti kon
taktą, su jais reikalinga veikti. Ateina 
municipaliniai ir valstijiniai rinkimai. 
Juose visi pažangūs žmonės privalo dėtis 
į krūvą ir bandyti išrinkti juo daugiau 
pažangesnių kandidatų į valdvietes. Ten, 
kur veikia Darbo Partijos, reikalinga 
remti jų kandidatai; kur savo kandida
tus stato CIO arba kitos, pažangesnės 
grupės, prisieina remti jie.

Kai laike sekamų municipalinių ir val- 
stijinių rinkimų progresyviškesnės gru
pės parodys stambių laimėjimų, tai Far
merių-Darbo Partijos ateitis bus juo 
gražesnė ir viltingesnė.

Dėlto mes manome, kad centralinis 
Komunistų Partijos organas čia pilnai 
teisingas ir mes, žinoma, su jo išdėsty
tomis nuomonėmis pilnai sutinkame. |

I

Pavydi Kunigams Ordinų
Fašistų laikraštis “Dirva” rašo:

Amerikos Lietuviai kunigai vienas po ki
tam pradėjo gauti Lietuvos vyriausybės or
dinus, lyg tie ordinai būtų labai mažos ver
tės.

Yra kunigų, kurie verti pagarbos, bet ne
kuriu mūsų kunigų apdovanojimas ordinais 
yra tik ordinų pažeminimas.

Keletas kunigų gavo ordinus ne kad jie 
kuo atsižymėjo Lietuvybės darbuose, bet 
kad jiems suėjo 25 metai kunigavimo....

Jeigu vyskupai jiems ordinus dalintų pa
žymėjimui jų kunigavimo sukakties, būtų 
visai tvarkoje.

Jeigu . keno nors mintis., yra “paveikti” 
Amerikos Lietuvius kunigus ir padaryti 
juos dabartinės Lietuvos tautinei vyriausy
bės rėmėjais, tai ta pastanga yra bereikš
mė: iš tų kunigų net ir didžiausios para
mos Lietuvai (žodžiu) nauda bus mažytė, 
ir be jos galima apsieiti, tuo gi užgaunami 
tie, kurie pasidarbavo Lietuvybei labai daug 
ir jokio įvertinimo negavo, nors ordinas yra 
žinomas kaip dovana už.jau atliktus dide
lius darbus tautai.
Kada šitaip rašo smetonininkų orga

nas, tai jau galima dasiprotėti, kaip tie 
ordinai švaistomi. Podraug tai parodo, 
beje, tų pačių ordinų menkumą ir bereik- 
šmingumą.

Ordinai buvo dalinti ne tik kunigams, 
bet ir davatkoms, kurios ištikimiau tar
nauja pirmiesiems. Žinoma, Smetona 
ordinais nori kunigus pakreipti savo pu
sėn.

Bet ne tik kunigams ordinai buvo da
lomi be jokios atodairos: jų gavo ir šiaip 
sprindžio didumo fašistiniai veikėjai. 
Tas pats Karpius yra smetoniškas kava
lierius. Kokius “didelius darbus tautai” 
jis nudirbo? Ordinų laukia ir sulaukti 
negali ir Vitaitis, ir Tysliava ir visa jų 
eilė. Greitu laiku Amerikoj nebeliks fa
šistinio “veikėjo,” ant kurio krūtinės ne
kabos smetoniškas medalis.

Bet ką tie “veikėjai” darys, kai smeto
niškas viešpatavimas Lietuvoj galą 
gaus?!

Kodėl Neranda 
Levanevskio?

Šias eilutes rašau antra
dienį, 24 d. rugpjūčio, tai 
yra 11 dienų po to, kaip Le- 
vanevskis ir jo draugai kur 
nors nusileido šiaurių ledy
nuose. Teko dalyvauti dide
snėj sueigoj ir daugelis 
draugų sako: “vargiai ras, 
jau tiek daug lėktuvų j ieš
ko ir neranda.”

Padėtis yra rimta, bet nė
ra beviltinga. Tikrumoj, iki 
šiol dar nei vienas lėktuvas 
ten nebuvo, kur manomą, 
kad Levanevskis ir jo drau
gai nusileido. Tas visas 
“jieškojimas,” tai dar yra 
tik prisirengimas jieškoji
mui. Lakūnai dingo neištir
toj teritorijoj, kur dar nie
kas nebuvo ir prie jų priei
ti yra sunku, čia negalima 
vienu pasimojimu ten nu
lėkti ir ištirti, o dar blogas 
oras kenkia.

Tūli amerikiečiai manė ir 
mano, kad lėktuvas kur 
nors nusileido Alaskoj. So
vietai tam netiki. Vargiai 
lakūnai būtų gyvi, jeigu jie 
Alaskoj nusileido. Ten yra 
didelių kalnų, miškų ir galė
jo nenusileisti, bet susigul
ti ir žūti.

Sovietų mokslininkai ma
no visai ką kitą, jie išskait- 
liuoja, kad Levanevkis ir jo 
draugai nusileido ant ledo 
kur nors 750 mylių nuo 
Šiaurių Poliaus į Alaskos 
pusę, ta vieta yra apie 82 
laipsnį Šiaurių Platumos ir 
bent 800 mylių nuo Alaskos 
pakraščio, apie 148 meridia
ną.

Kas ' padaryta j ieškoji
mui? Iš Maskvos išlėkė 
trys galingi lėktuvai, bet 
dar jie nepasiekė Rudolf 
salą. Tik nuo jos ir pasire
miant ant Šiaurių Poliaus 
stoties jie galės pasiekti tą 
vietą, kur manoma, kad yra 
Levanevskis. Tas patsai ir 
su lėktuvais ant Dickson sa
los. Jiems apie 2,500 mylių 
linkui Levanevskio. Reikia 
žinoti, kad lėktuvas turi ne 
tik nulėkti, bet turėti ku
ro jieškojimui ir atgal su
grįžimui. Sovietų ledlaužis 
“Krasin” pribuvo į Alaskos 
pakraštį su keturiais lėktu
vais. Jis stovi ties Point 
Barrow ir iš čia linkui Le
vanevskio yra 800 ar 1,000 
mylių. Lėktuvai laukia tik 
gero oro. Jie turi nulėkti 
ten, pa jieškoti ir grįžti, tai 
yra atlikti tarpe 2,000 ir 3,- 
000 mylių. Tai ne juokas. 
Oras_ blogas, rūkai. Trečia 
grupė yra Fairbankse, čia 
yra amerikiečiai J. Mat
tern ir J. Crosson, kanadie
tis — Bob Randall ir Sovie
tų lakūnas Zadkov, kurie 
turi kelis lėktuvus, bet blo
gas oras, lietus ir rūkai pri

verčia juos laukti. Matterno 
lėktuvas su pilnu kuro kie
kiu negali pakilti, nes orlai
vių laukas permaląs. Jam 
skrido lėktuvas, kuris jo or
laivį būtų ore pripildęs, ku
ru, bet tas lėktuvas tik 2 
mylios nuo Fairbanks© susi
kūlė. Iš Fairbanks© iki Le
vanevskio punkto yra virš 
1,000 mylių.

Sovietai nupirko Ameri
koj didelį jūrinį lėktuvą 
“Gubą,” kuris dabar žino
mas “URSS-L2,” kuriuomi 
iš New Yorko išlėkė šiaurių 
tyrinėtojas Wilkins su 4 
draugais. Bet jis turėjo at
likti ilgą kelionę į punktą, 
iš kur galės jieškoti. Jis bu
vo nusileidęs Toronto, Port 
Arthur, Fort Smith ir Cop
permine. Wilkins buvo išlė
kęs jieškoti, bet rūkai ir 
motoras privertė jį grįžti.

Iki šiol jieškojimo kaip 
ir nebuvo. Mattern buvo iš
lėkęs 400 mylių nuo Fair
banks©, bet dar apie 600 
mylių nedalėkė iki tos vie-

tos, kur Sovietai mano, kad 
Levanevskis yra nusileidęs. 
Levanevskis ir jo draugai 
lėkė per neištirtas ir toli
mas vietas. Jiems nusileidus, 
"dabar jau antra savaitė lai
ko, kaip eina tik prisirengi
mai, kad galėtų ten lėktu
vai nulėkti ir apskrajoti tas 
vietas.

Iškarto tankiau girdėjosi 
Levanevskio radio b'angų 

I garsai, vėliau buvo nutilę, 
bet 23 rugp. vėl Sov. stotys 
girdėjo neaiškius garsus. 
Čia netenka nusiminti. Šau
kianti lakūnai žino, kad jų 
radio žinias nepagauna ir 
todėl be reikalo jie nenori 
išeikvoti radio batarejos jė
gą. Kada j ieškanti lėktuvai 
bus arčiau, tai tada su jais 
galės susikalbėti.

Iš to, kiek dar iki šiol nu
veikta, negalima spręsti, 
kad lakūnai žuvo. Dar tik 
atliktas prisirengimas jų 
jieškojimui, o ne patsai jieš
kojimas. Radio garsai lei
džia manyti, kad jie yra ant 
ledo ir negali savu lėktuvu 
pakilti. Nors smarkiai arti
nasi šiaurių naktis, bet 
pirm jos užviešpatavimo vei
kiausiai bus atliktas tyri
mas ir lakūnai išplėšti iš 
šiaurių nagų. D. M. š.

Dėl to per trumpą savo gyve
nimą spėjęs, daug nudirbti; 
palikęs nemaža savo mokslo 
darbų; dalis mokslo darbų 
dar neišspausta.

Kiekvienas aukštesnės kla
sės gimnazistas, jau nekal
bant apie studentus, sėmęsis 
sau žinių ir mokslo iš gražių
jų ir didžiųjų velionies darbų.

Klausant gražių ir nuošir
džių prof. Augustaičio žodžių 
ne vieno laidotuvių dalyvio 
akyse pasirodė ašaros, o ve
lionis Dubas atrodė dar bran
gesnis ir reikalingesnis Lietu
vai, mokslui, dar didesnė žala 
nelaiku jam mirus.

Po prof. Augustaičio kalbė
jo prorektorius prof. A. Pure
nąs. Purenąs taip pat pabrė
žė velionies nepaprastus pri
valumus: darbštumą, mokslo 
meilę, tolerantiškumą, didžiai 
stiprų pareigos jausmą.

LIETUVOS ŽINIOS
VOKIETIJOS PILIEČIAI, VA-
SAROJĄ LIETUVOJE, JAU 
PER 1 MIL. MK. ATSIVEŽĖ

Vokietijos fašistų vyriausy
bė savo piliečiams, vykstan
tiems į Lietuvos kurortus ato
stogauti, buvo leidus išvežti 
500 tūkst. mk. Bet greit ši su
ma buvo išsemta ir kadangi 
atsirado daug norinčių vasa
roti Lietuvoje, tai vokiečių vy
riausybė papildomai leido iš
sivežti dar 650 tūkst. mk. Ta
čiau’jau ir papildoma suma 
išsemta, o vasaroti atvykti į 
Lietuvą vis dar esą daug. 
Klaipėdos laikraščiai rašo, jog 
nazių vyriausybė pageidau
janti, kad Lietuva papildomai 
kokių nors prekių Vokietijoj 
užpirktų, tai ir vokiečiai pa
pildomai duotų leidimą savo 
piliečiams atostogų proga ir 
dar valiutos į Lietuvą išvežti.

ŽIAURUS VYRAS NUBAUS
TAS 8 MET. KALĖJIMO
Liudvinavo vals., Marijam

polės apskr. gyventojai Ven
ciai blogai sugyveno, ypač 
marti su uošve. Vieną syk 
Vencienė rengėsi į turgų ir 
gaudė vištas, kurias norėjo 
vežti parduoti. Uošvei pagailę 
kai kurių vištų ir ji kliudžius 
Vencienei. Į moterų ginčą įsi
maišė Vencius ir palaikęs mo
tinos pusę, o žmonai taip spy
rė į pilvą, kad žmona tuojau 
mirė. Marijampolės apyg. 
teismas Juozą Vencių nubau
dė 8 met. kalėjimo. Vencius 
padavė apeliacijos skundą, 
kurį Rūmai, liepos 19 d. ir 
sprendė.

Vencius savo skunde nuro

do, kad jo žmona buvus pik
ta, kišenėj nešiodavusis revol
verį, o kai del jos mir
ties, tai jam esą nesupranta
ma, kaip koja galima žmogų 
užmušti; tokio atsitikimo nė

VOS NENUDŪRĖ SAVO
DRAUGĄ DEL PAPIROSO

žydų spauda praneša, kad 
Butrimonyse pereitą savaitę 
žabotinskininkų jaunimo būs
tinėje įvyko kruvinas susirėmi
mas tarp dviejų žabotinskinin
kų jaunuolių del papiroso. 
Kaž koks J. K. paprašė pas 
savo draugą A. V. papiroso, o 
kai pastarasis atsisakė duoti, 
tai J. K. parsinešęs iš namų 
didelį peilį smogė savo drau
gui A. V. į nugarą ir jį sun
kiai sužeidė. Jei peiliu būtų 
durta keliais centimetrais auk
ščiau, tai užpultasis būtų mir
tinai nudurtas vietoje. Sužeis
tąjį teko skubiai gabenti į li
goninę, o užpuolikas patrauk
tas tieson.

Esą, jiedu turėjo sąskaitas 
romantiškais sumetimais.

NEBŪSIĄ PRIIMTI AT
GAL 500,000 PALEISTŲ Iš 

WPA BEDARBIŲ
Washington. — WPA vie

šųjų darbų administrato
rius H. L. Hopkins nežada 
priimti atgal 500,000 pašal-

laikraščiuose jam netekę skai
tyti.' .

Rūmai Venciui bausmę pa
tvirtino.

Antroj byloj buvo kaltina
mas Jurgis Tamošiūnas, nuo 
Panevėžio, kuris kumštimi į 
galvą užmušė savo kaimyną 
Aleliūną už tai, kam jis vaka
ruškose su jo panele Ružaite 
išėjo polkos šokti.

Apygardos teismas Tamo
šiūną nubaudė 12 met. sunk, 
darbų 'kalėjimo; Apel. rūmai 
apyg. teismo sprendimą pat
virtino ir Tamošiūno skundą 
atmetė.

Pasisekimas ar Nepasisekimas
“Vilnis” rašo:

Greenas, Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, kurio priedermė buvo jau senai 
susirūpinti organizavimu neorganizuotų, 
šiandien plepa apie CIO “nepasisekimus.”

Kokie tie “nepasisekimai,” tegu patys 
faktai kalba už save.

Su rugpjūčio 4 diena, šių metų, Steel 
Workers Organizing Committee (SWOC)jau 
turėjo pasirašiusi kontraktus su 365 plieno 
išdirbystės firmomis. Viso tas apima arti 
500,000 darbininkų vien tik plieno išdirbys- 
tėj.
Iš tikrųjų, tai didelis. CIO laimėjimas, 

kokio nei viena darbininkų unija į tokį 
trumpą laiką niekad nebuvo pasiekusi.

Jei paimsim kitas pramonės šakas, ma
tysim veik, tą patį: visur darbininkai 
masėmis stoja į CIO unijas. *

pinių bedarbių, paleistų iš tų 
darbų; bet derisi su Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mo vadais dėl to, kad toliau 
nebūtų mėtomi iš WPA 
žmonės, kuriem nėra jokio 
darbo užtikrinimo pas pri

vačius samdytojus.

Peiping. — Chinų armijos 
pradeda apeiti 30,000 japo
nų armiją šiaurėje iš abie
jų šonų. Išsivysto kova 150 
mylių frontu. ;

HUGO LAFAYETTE BLACK
Prezidento Roosevelto paskirtas ir senato užtvirtintas 
aukščiausio šalies teismo teisėjas.

PALAIDOTAS PROF. V. 
DUBAS

Rugpjūčio 5 d. Kauno kapi
nėse palaidotas Liet, universi
teto humanit. mokslų fakulte
to prof. V. Dubas.

Laidotuvės prasidėjo iš Au
šros gatvės ir ėjo žemaičių 
gatve į Gedimino gatvę, kur 
prie Didž. universiteto rūmų 
gedulinga eisena sustojo. Čia 
liūdną atsisveikinimo žodį ta
rė prof. Blažys. Nuo universi
teto gedulinga eisena pasuko 
Duonelaičio gatve į Vytauto 
prospektą.

Priešaky karsto daug stu
denčių nešė gyvų gėlių vaini
kus, o paskui karstą lydėjo 
didžiulė žmonių minia. Nors 
dabar pats atostogų laikas, 
profesoriai ir studentai išvaži- 
nėję, tačiau į laidotuves kas 
begalėdamas atvyko. Ir ge
dulingoje eisenoje matėsi pro
fesūros ir universiteto moko-

ŽEMAITIJOJ SUGAUTAS 
... DAR VIENAS PLĖŠIKAS-.

Telšių krimin. policija suė
mė dar vieną pavojingą plė
šiką Kostą Gliožerį, 27 metų 
amžiaus, kilusį iš Rudaičių 
km. Gargždų vals. Be to, Tel
šių apylinkės tardytojas padė
jo kalėjiman vagį recidivistą 
Stasį Kodį.

VABALAI BAIGIA ĖSTI VI- 
LIAMPOLĖS PARKĄ

Praėjusį pavasarį Kauno m. 
savivaldybė Viliampolėje nuo 
Kapinių iki Sąjungos aikštės 
prisodino kelis šimtus medelių 
— parką užveisė. Medeliai ne
blogai prigijo, sužaliavo, bet 
dabar tuos medelius užpuolė 
vabalai ir negailestingai nai
kina. Kai kurie medeliai jau 
visai be lapų. Medelių apsau
ga nuo parazitų niekas nesi
rūpina, tik praeiviai skundžia
si ir apgailestauja.

RASEINIAI
Sudegė Klojimas

Liepos 22 d. Raseinių valse., 
Zaliesių kaime del nežinomų 
priežasčių sudegė ūkininko 
Linkevičiaus tuščias klojimas. 
Sudegęs trobesys buvo ap
draustas.

Susirgo psichiškai buvęs 
mokytojas

mojo personalo narių, nema
ža studentų ir šiaip įžymiųjų 
kauniečių.

Nors laidotuvės buvo be li
turginių apeigų, be bažnytinių 
vėliavų, tačiau laidotuvininkų 
tarpe matėsi nemaža ir kito
kių pažiūrų žmonių, kurie atė
jo pareikšti velioniui paskuti
nę pagarbą.

Prie kapo gražią atsisveiki-Į 
nimo kalbą pasakė prof. Au- 
gustaitis;

Prof. Augustaitis, be ko ki
ta, pažymėjo, kad velionis stu
dijuodamas prancūzų tautos 
didžiųjų genijų kūrinius ir 
pats persiėmęs tų genijų auk
što žmoniškumo, sąžinės lais
vės ir žmogaus meilės idėjo
mis. Velionis aukštos idėjos, 
žmoniškumo ir sąžinės lais
vės, tolerancijos idėjas, laisvės 
idėjas skelbęs ir iš katedros, 
tų aukštų ir didžių idėjų skie
pijęs ir Lietuvos mokslus ei
nančiai jaunuomenei.

Velionis buvo kuklus žmo
gus, nemėgęs apeigų, iškilmių, 
tačiau buvęs didėlės pareigos 
žmogus, atsidėjęs savo darbui.

Liepos 25 d. pas apskr. gy
dytoją buvo atvežtas patik
rinti sveikatos buvęs Šimkai
čių valse, mokytojas Stanaitis. 
Jis kurį laiką sirgo nervų li
ga, o paskutinėmis dienomis 
kai su vienu orgn. nariu 
turėjo pergyventi stiprų susi
jaudinimą, jo nervai visiškai 
pakrikę. Nelaimingasis buvo 
pažangus žmogus.

STEIGS LAISVAS KAPINES
Laižuvos laisvamanių sky

rius gavo nemokamai žemės 
sklypą iš pil. žylės, gyvenan
čio Rumsodės kaime, laisvų 
kapinių steigimui. Kapinės nu
matomos greit atidaryti.

APLA 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) j
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J. Stalinas

KRIKŠČIONYBE

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

padaryti. (Kuomet su juo 
kalbi apie darbą, tai myli
mas jo išsireiškimas yra: 
“Tai — mažmožis palygi
nant su tuo, kas turi bū-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

jo man, kuomet jie, po sa
vo triumfo konservatorijoj, 
buvo pas Staliną. Jis apdo
vanojo kiekvieną jų po 3000

(Tąsa ant 4-to pusi.)

.... Sugrįšime dar sykį 
prie charakterio šio žmo
gaus, kuris visuomet pasiro
do ten, kas jau atlikta iri

Apie partinio darbo trūkumus ir priemones likviduoti 
trockistinius ir kitus dviveidžius

Pranešimas ir užbaigos žodis VKP(b) CK Plenume 1937 m., kovo 3-5
KAINA 15 CENTŲ.

Užsakymus siųsti antrašu :
USSR, MOSKVA,

UI. 25 Oktiabria 7, 
Izd. Inostr. rabočich

Galima užsisakyti taipgi per “Laisvę” ir “Vilnį”.

Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų Ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CU^TŲ.

KetVirtad., Rugpj. 26, 1937

Žmogus, Per Kurį Atsidengia Naujas Pasaulis

arba ligą, kas pa-

. n . » »-■

3

metais, būnant ka- 
Stalinas sužinojo 

naujieną. Antrame

Henrikas Barbusse.

STALINAS
(Pabaiga)

... Amatas slapto agita
toriaus, profesionalinio re
voliucionieriaus, kuris pa
traukė Staliną, kaip ir dau
gybę kitų—tai sunkus ama
tas. Kas pasiima jį, tas ei
na prieš įstatymus, paskui jį 
sekioja visas valstybės apa
ratas, jį persekioja policija. 
Jis—grobis caro ir jo mil
žiniškos, nutukusios, apgin
kluotos iki dantų, daugran- 
kinės gaujos. Jis, panašiai 
tremtiniui, gavusiam trum
pas atostogas, slepiasi, pri- 
sispausdamas prie žemės. 
Jis visuomet turi būt atsar
gus. Jis — molekula re
voliucijos, jis apsuptas 
išdidžios nesupratimu “in
teligentijos,” jis blaškosi 
milžiniškam kapitalizmo vo- 
ratinklyj, apėmusiam visas 
šalis — nuo poliaus iki po
liaus—ir tai jis, sykiu su 
savo draugais, nori išnaujo 
perdirbti pasaulį. Pasiro
dydamas tai šian, tai ten, jis 
sėja piktumą ir uždega pro
tus, o vienintelis buomas, 
kuriuo jis nori pakelti liau
dį,—tai jo įsitikinimas ir jo 
balsas. Užsiimi šituo amatu, 
—tai kur nepažvegsi, visur 
aiškiai patėmysi kalėjimą, 
Sibirą ir kartuves. Šitokiu 
amatu gali užsiiminėti ne 
kiekvienas.

Reikia turėti geležinę 
sveikatą ir viską nugalinčią 
energiją; reikia turėti be
veik neapribotą darbštumą.; 
Reikia būti čampionu neda- 
miegojimo, reikia mokėti 
persimesti iš vieno darbo į 
kitą, reikia mokėt badauti 
ir barškyti dantimis nuo 
šalčio, reikia mokėti nepa
kliūti policijai, o pakliuvus 
išsisukti. Tegul tau išmuša 
visus dantis, tegul tave kan
kina įkaitinta geležia—rei
kia iškęsti ir neišduoti savo 
vardo arba antrašo. Visą 
savo širdį reikia atiduoti.

kidzei—buvo gana patogu 
čia susitikti...

...Gruzijos žemė prade
da degti po kojomis jauno 
revoliucionieriaus. Čia tai 
jis ir gauna galingą pagel
ba iš užrubežio. Tai buvo 
laikraštis “Iskra”, kurį pra
dėjo leisti užrubežyj d. Le
ninas. Naujas laikraštis 
išsyk tapo teoretiniu centru 
ir centru nelegalinio judėji
mo. Pirmo numerio įžangi
nis straipsnis (išleisto 
Miunchene gruodžio mėne
syj, 1900 metais), baigėsi 
atsišaukimu: “Mes turime 
paimti šitą tvirtovę, ir mes 
paimsime ją, jeigu visas jė
gas prabundančio proleta
riato sujungsim su visomis 
jėgomis Rusijos revoliucio
nierių į vieną partiją. . . .”

vadas pradeda šalintis nuo 
masių, su juo būna pabaig
ta, jis žūsta ir dėl laimėji
mo ir dėl reikalo...

...Jaunas revoliucionie
rius dirbo prisidengdamas 
visokiais slapyvardžiais Da
vidas, Koba, Nižeradze, Čiži
ko v, Ivanovic, Stalin ir jo si- 
stematiška agitacija plėtėsi 
įvairiausiose formose. Visų 
pirmiausia jis užėmė aiškią 
poziciją vidujinėj kovoj tar
pe “senių” ir “jaunųjų”. 
“Seniai” stovėjo už paskirs
tymą “čystos propagandos” 
mažutėmis porcijomis tar
pe išrinktų pirmeiviškų 
darbininkų, kurie turėjo 
skleisti mokslą toliau. “Jau
nieji” stovėjo už tiesioginę 
agitaciją masėse, už “gat
vę.” Ar reikalinga kalbėti, 
kad Stalinas pasirodė pas
kutinio krypsnio pusėj ir
tas atnešė jam laimėjima. ... . ,

Streikas. 1900-1901 metais zmA°:
Tifiise ėjo streikas, o už 
streiko ir mūsų agitatorius, 
^de±nti® ąfįrchaca". "'(herojus he“ro-

jų), lu pagimdytas perkū
nų ir žaibų. Tu apsukrus ir 
gudrus, pas tave didi šir- ■ • n

. . . Kur gi surast naują 
butą dėl slapto darįo ir jo 
vado? Atsiminė apie Cha
šimo ųamą. Senis Chašimas 
savo paprasta musulmaniš- 
ko ūkininko širdim iš sykio 
suprato Soso ir persiėmė gi
lia pagarba link jo. Vieną 

.sykį jis pasakė jam: “Aš, 
i patsai būdamas mažas il

gus, tave pripažinau. Aš 
noriu pasakyt šį tą apie ta
ve, ko ne visi žino. Tu—

mią rolę, nepasiliko nuoša
lyje. Šitie streikai, o ypa
tingai didelė demonstracija, 
įvykus gegužės mėnesyje, 
1901 metais, privedė prie 
suirimo RSDDP

eae prie i
_.c___ _______ komitetą' Senis ūkininkas ir jo sū-
Tiflise, ir galutiną nuėjimą nūs patalpino savo name 
į palėpes. Pas Staliną ne- spaustuvę, o sykiu su ja ap- 
buvo nei kapeikos. 1900 me- sigyveno ant aukšto ir So- 
tais, Tifiise, kur jis vado- so. Ir štai, į kaimą pradė- 
vavo aštuoniems rateliams'jo eiti moterys su ilgomis
ir dirbo juose kiekvieną va
karą, -jį maitino Ninua ir 
keletas kitų draugų...

... Susirinkimuose Stali
nas pasirodydavo netikėtai, 
tyliai atsisėsdavo ir klau
sydavo. Su juo visuomet at
eidavo du-trys draugai ir 
vienas iš jų pasilikdavo 
prie durų sargybai. Kad iš
eiti lauk nepatėmytam šni
pų, reikia atlikti daug viso
kių manevrų....

.. .Štai jis ant slapto su
sirinkimo, kurį organizavo

bendram reikalui; atiduoti .SL pagrindų,
ją kam kitam—nėra nei 
mažiausios galimybės: ne
paliaujančiai prisieina kil
notis iš miesto į miestą,— 
nei minutės liuoso laiko, nei 
kapeikos pinigų. Tai dar ne 
viskas. Reikia būti permir
kusiu viltimi iki kaulų sme
genų; dargi liūdniausioj mi
nutėj, dargi prie didžiausių 
pralaimėjimų, reikia giliai 
tikėti į pergalę.

Bet ir šito mažai. Visų 
pirmiausia reikia aiškiai 
suprasti ir žinoti, ko nori. 
Todėl marksizmas ir yra 
praktiškas revoliucionierių 
ginklas. Todėl jis ir duoda 
šitiems naujiems žmonėmsšitiems naujiems žmonėms |^as 
tokią valią ant įvykių. (Jis, dašimtis 
pavelija, jis jau pavelijo1 
jiems padaryti tiek stebėti
nų pranašavimų).

.. . “Principialė politika 
yra vienintelė teisinga poli
tika,”—tankiai kalbėjo ir 
kartojo Stalinas, sekdamas 
Leniną. Štai pamatinis dės- 
nys, didžiausias prisaky
mas, su kurio pagelba gali
ma, kaip sako Stalinas, “im
ti urmu ‘neprieinamas’ po
zicijas.” O svarbiausias me
chanizmas, vadų varomas 
visuomenės progresas, yra 
tikėjimas į masių galią. Ti
kėjimas į plačias darbinin
kų mases—štai obalsis, ko
vingas šauksmas, prie kurio 
mūsų vadai taip tankiai 
kreipiasi laike visos, savo 
kelionės. “Teoretikai ir par
tijų vadai...”—sako jis 
mums,—“būna, kartais, su
laikomi vienos nepadorios 
ligos. Šita liga vadinasi— 
baimė masių...” Vadas la
biau reikalauja masių, negu 
masės reikalauja vado. Jis 
mokinasi pas jas daugiau, 
negu jos pas jį. Kaip tik

taip kad, atsitikime apsupi
mo namo, užteko sprukti 
pro duris, kad susimaišius 
su teatro publika ir su di
džiausia atyda klausyti 
spektaklio (lošimo).

...Štai jis įeina į didelę 
Popovo knygų krautuvę. 
Jis paprašo Belinskio kny
gos ir pradeda atydžiai var
tyti jos puslapius, o pats 
akimis seka pardavėją ir, 
pagaliau, nematomai per
duoda draugams du sufab
rikuotus pasportus. Šitie 
pasportai turi pagelbėti pa
bėgti dviem draugam, ku
riuos policija rengiasi su
imti. Krautuvės savinin-

Popovas buvo juo- 
>, ir dėlei to drau

gams—Sturnai, Todrai, Eu-

mus ulmaniškomis “čadro
mis” (veido šydais). Prisi
žiūrėjus arčiau, galima bu
vo pastebėti, kad pas tas 
moteris koki tai keisti šiur
kštūs judėjimai: tai buvo 
draugai, uždengę savo vei
dą “čadra”, kad būtų sau
giau nueiti į spaustuvę. 
Kiekvieną rytą Chašimas, 
tasai gerbiamas senelis su 
“čalma” ir balta 'barzda iš
lydėdavo svečius iš savo na
mų. Jis nešė rankoje pilną 
pintinę daržovių ir fruktų, 
bet apačioj fruktų -buvo 
brošiūros ir proklamacijos. 
Chašimas atsistodavo palei 
dirbtuvės vartus ir pardavi
nėdavo savo prekes. Jis ge
rai žinojo savo pirkėjus ir, 
kam reikia, įvyniodavo pir
kinį į proklamaciją.

Vienok, slaptas darbas, 
mašinų bildėsis, kaimynams 
sukeldavo mintį, kad Chaši
mo svečias Soso dirba fal- 
šyvus pinigus. Jie nesupra
to to, kaip reikia žiūrėti į 
tokį amatą. Ir, štai, vieną 
vakarą jie ateina pas Soso ir 
sako: “Klausyk, Soso! Ge
ras tu žmogus ir gerą reika
lą atlieki. Ir jaučiam mes, 
kad mums, biedniokams, iš- 
tikrųjų, greitai pagelba nuo 
tavęs ateis. Tu visas naktis 
dirbi, spausdini, o rezultatų

Paveikslas, paimtas iš istorines knygos, “Photo-History,” 
kurioj aprašoma ir iliustruojama, kaip pereito šimtmečio 
viduryje rytinių valstijų darbininkai skverbėsi į vakarus 
gauti pigios žemes.

Puslapis Trečias

vis nesimato. Kuomet gi 
pagalios, tu paleisi į svietą 
savo pinigus:.. , ,

—Aš spausdinu, — atsa
kė Soso, — ne pinigus, o 
proklamacijas, kuriose ra
šau apie tai, kaip jums sun
kiai gyvenasi ir kaip reikia 
pataisyti šitą blogumą....

—Gerai, Soso! — pareiš
kė seniai. — Šitas darbas, 
kurį tu atlieki, mums nėra 
svetimas. Pagelbėti tau 
dirbti falšyvus pinigus, 
mes, be abejo nenorime, to
dėl, kad, apart didelio ne- 
dateklio pinigų, mes juose 
daugiau nieko ir nesupran
tame. O štai... čia mes 
daug suprantam ir dabar 
kiekvienas iš mūsų bus tau 
neblogas pagelbininkas. Iki 
šios dienos tave slėpė vienas 
Chašimas — ačiū jam už 
tai, o dabar mes visi slėp
sime tave su tavo darbu, 
kiek tik turėsim jėgų ir mo
kėjimo. ..,

zijos menševikus.
1904-1905 metais jis, kaip 

rašo Ordžonikidze, “menše
vikams buvo vienas neap- 
kenčiamiausių iš visų Kau
kazo bolševikų.” Jis tampa 
pripažintu vadovu...

... Draugas Koba neturė
jo nei šeimynos, nei žydinio, 
jis gyveno viena revoliucija 
ir mąstė vien tik apie ją,— 
sako Vacekas. Koba nepra
leido nė vieno atsitikimo, 
kad neišnaudojus progos. 
Vacekas pasakoja, kad lai
dotuvėse darbininko Chanla- 
ro, užmušto įsakymu dirb
tuvės administracijos, prie 
mečetės orkestrą užgriežė 
laidotuvių maršą. Policijos 
valdininkas įsakė pertraukti 
muziką. Tuomet draugas 
Koba suorganizavo iš dar
bininkų du choru, vienas ėjo 
priešakyj grabo, antras — 
užpakalyj ir abu giedojo re-1 
voliucinį laidotuvių maršą' 
tiesiog prieš policijos veidą, 
tiesiog į jos ausis. Visgi po
licijai pasisekė sulaikyt gie
smę. Tuomet Koba sumanė, 
kad palydovai turi švilpti,— 
ir pratęstas, liūdnas švilpi
mas tęsė giesmės meliodijas.: 
Sustabdyti šitą naują orkes
trą jau niekam nepasisekė, 
ir gedulio demonstracija pa
virto į grandiozišką jėgą...

rankos, a t v a i z duotos ant 
balto marmuro antgrabinio 
paminklo Novodievičje kapi
nėse. Stalinas pasiėmė į sū
nus Artemą Sergiejevą, ku
rio tėvas buvo auka nelai
mingo atsitikimo 1921 me
tais. Jis tėviškai rūpinasi 
dviem dukterim, kurių tė
vą, Džepavidze, anglai su
šaudė Baku mieste. Ir apie 
daugelį kitų vaikų!

Kokiu didžiu džiaugsmu 
buvo apimti du maži talen
tingi muzikantai — pianis
tas Arnoldas Kaplan ir 
smuikininkas Busią Golštei- 
nas,—apie kuriuos pasako-

Skubėkit Užsisakyti Naują Lietuvių 
Kalba Knygų, Išleidžiamą SSRS, 

Maskvoje

. . . Pertrauksim chrono
logijos tvarką ir pažvelgsi
me į ki:ą epochą. Veiksmo 
vieta ta pati — tas pats 
Chašimo sodas; laikas — 
1917 metai. Po revoliucijos 
senas ūkininkas sugrįžo į 
gimtąjį kaimą ir apžiūrinė
jo savo sodą. Daug mėnesių 
atgal, kuomet jam prisiėjo 
skubiai apleisti namą, jis 
užkasė sode slaptą spaustu
vę. Namas tuomet buvo už
imtas kareivių, kurie beka
bs i n ė d a m i aplink, iškasė 
spaustuvę ir išmėtė mašinų 
dalis po visą sodą. Chašimas 
rūpestingai surinko visus 
šmotus ir, sudėjęs krūvon, 
pasakė sūnui: “Žiūrėk, tai 
tas, kas padėjo įvykdyti re
voliuciją.. ..”

. . . Nuolatinis įtempimas 
jėgų, sunkios gyvenimo ap
linkybės sėjo tarpe partijos 
darbininkų daugybę ligų. 
Pas Kobą prasidėjo tuber- 
kuliozas (džiova). Išgydė jį 
cchranka, — išgydė tokiu 
būdu, už kurį nepadėkavosi. 
Sibire Kobą bekeliaujant iš
tiko žiauri sniego pūga, ku-.ja mums jo būdą. Stalin—

.... Jo gyvenimo istorija 
—tai nepertraukiama eilė 
pergalių, visoje eilėje ste
buklingų sunkumų. Nebuvo 
tokių metų, pradedant nuo 
1917, kuomet jis neatliktų 
tokio veiksmo, kuris bile vie
ną padarytų garbingu ant 
visados. Tai >— geležinis 
žmogus. Pavardė—vaizduo-

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

ri tuose kraštuose vadinasi 
“purga.” Išsigelbėti nuo jos 
yra tiktai vienas būdas — 
atsigulti ir įsiknisti į snie
gą. Bet Koba tęsė savo ke
lionę upės ledu. Kad nueiti 
tris kilometrus iki butui, 
jam ėmė kelias valandas. 
Kuomet jis, pagalios peržen
gė per slenkstį, jis atrodė, 
kai šmėkla: jis buvo apšalęs 
ledu nuo galvos iki kojų. Jį 
šiaip taip atšildė. Sušilęs, 
jis puolė lovon ir išmiegojo 
aštoniolika valandų be per
traukos. Nuo to laiko, jo tu- 
berkuliozas išnyko ant visa
dos.

.Toksai jau ten klimatas: 
jeigu tuberkuliozninkas Si
bire nemiršta, tai išsigydo 
galutinai. Trečio išėjimo 
nėra: šaltis nusineša arba 
žmogų, 
puola.

1903 
Įėjime, 
svarbią 
RSDDP suvažiavime Leni
no mintys sudarė griežtą 
skirtumą tarpe bolševikų ir 
menševikų...

... Skilimas buvo ant die- 
notvarkio. Reikėjo pasirink
ti. Nors klausimas dar ne
stovėjo taip, kaip jis buvo 
pastatytas vėliau, nors tai 
buvo pačiame karštyje caro 
galybės ir cariškų persekio
jimu, laike pilno žydėjimo 
kapitalistinių p i k t adarys- 
čių, Stalinas nesvyravo: jis 
pasirinko bolševikų pusę, 
“Su Leninu”,—nutarė jis...

.... Ir taip, Koba pirmą 
sykį pabėgo nuo žandarų. 
Ir nuo to laiko žandarų bū
riai bėgiojo paskui jį vi
suose Rusijos kampuose ir 
Užkaukazijoj. Uosti nėjo, 
j ieškojo, gaudė, paskui pra-? 
žiopsodavo ir imdavosi gau
dyti išnaujo. šešis . sykius, 
jeigu neapsirinku, pasikar
tojo šitas veiksmas. Pabėgęs 
Koba, veda kovą prieš Gru-

plienas (štai — rusų kalboj 
—plienas.). .

Jis stiprus ir lankstus 
kaip plienas. Jo jėga — tai 
jo nepalyginamai sveikas 
protavimas, platumas jo ži
nojimo, stebėtinas vidujinis 
suderinimas, geismas prie 
aiškumo, nepaprastas nuo
seklumas, greitumas ir tvir
tumas nutarimų.... Miręs 
žmogus, gyvena ant žemės 
tiktai Leninas. Gyvena vi
sur, kur tik yra revoliucio
nierių. Bet galima pasakyti, 
niekame nėra taip įgyven
dinta Lenino mintys ir žo
džiai kaip Staline. Stalinas 
—tai šių dienų Leninas.

.... Kuomet Maskvos di
džiajame teatre ėjo iškil
mingas posėdis, kuriuo buvo 
atžymėtas Gorkio jubilėjus, 
tai laike pertraukos, salėse, 
esančiose užpakalyj buvusių 
caro ir kunigaikščių ložų, 
susirinko valstybės veikėjai. 
Kokį peklišką šūkavimą jie 
ten sukėlė. Kokstai kvatoji
mas ! Ten buvo Stalinas, Or
džonikidze, Bubnovas, Molo
tovas, Vorošilovas, Kagano- 
vičius. Jie pasakojo įvykius 
iš pilietinio karo laikų, pri
siminė juokingus atsitiki
mus: “Atsimeni kaip tu nu
virtai nuo arklio?”... “Taip, 
tai prakeikta kumelė! Neži
nau kas su ja atsitiko... ” i 
Homeriškas kvatoji mas,! 
jaunuoliškas gyvenimo link
smumas, drebino cariškus 
sienų uždangalus.... i

Leninas taipogi mokėjo 
juoktis iš visos gilumos sie
los. ... |

Kas juokias, kaip vaikas, 
tas myli vaikus. Jis jų turi 
trejatą—suaugusį Jašą ir 
du mažus: keturiolikos me
tų Vašią ir aštuonių metų 
Svetlaną. Žmona jo, Nadez
da Alėlujeva, pasimirė. Nuo 
jos žemiškos išvaizdos nepa
siliko nieko, apart garbingo 
-plebėjiško veido ir gražios £

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygele turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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STALINASt
mano tikslas — būti atatin
kamu jo mokiniu.”

Žingeidu pažymėti, kad 
Stalinas, kalbėdamas apie

ras kultas Stalino, tai kultas 
pamatuotas ant pasitikėji
mo, kuris ima savo pradžią 
apačiose. Žmogus, kurio

suskyla į dvi dalis: tas, kas 
y r a dabar, — tėvynė visų 
geriausių žmonių žemės 
skritulio, ir tas senovišku-

yra ir draugas, ir mokyto
jas ir tėvas, ir vyresnysis

Wm. Green Bijo J. Lewiso 
“Partijos su Komunistais”

John L. Lewis, pirmininkas 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIO), galjs su
kurti naują partiją, įimda- 
mas, girdi, į ją ir komunis
tus su socialistais.

(Kaip toliau bus, nežinia. 
Bet dabar Green tokia savo 
šneka nori nustatyt Roose- 
velto valdžią prieš kovin
gą CIO judėjimą.)
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(Tąsa iš 3-čio puslp.) brolis. Jūs jo nežinojote, o 
jis žinojo jus, jis mąstė apie 
jus. Kas jūs nebūtumėte, 
jūs reikalaujate tokio drau
go. Ir kas jūs nebūtumėte,

rublių ir pasakė: “Dabar 
tu tapai kapitalistu, ir, ko 
gero, nepasisveikinsi su ma
nim ant gatvės?....”

įvykdintus po jo vadovybe 
darbus, visuomet visus at- 
siekimus priskiria Lenino 
naudai, o ištikrųjų didesnė

profilis atvaizduotas ant 
raudonų plakatų — šalę su 
Karolio Markso ir Lenino — 
tai žmogus, kuris rūpinasi

mas, — kas buvo iki 1917 
metų. Ir rodosi, kad tas, kas 
guli mauzolėjuj viduryj tuš
čios aikštės, pasiliko dabar

Atlantic City, N. J. —Su
sirinkime Amerikos Darbo 
Federacijos vyriausio ko-

1

Stalinas parašė nemažai 
' knygų, ir puikių knygių 

Daugelis jų marksistinėj li
teratūroj yra klasiškomis.

jų dalis priklauso jam pa
čiam — ir, abelnai, negali
ma vykdyti gyveniman leni
nizmo nebūnant kūrėju. . . .

apie visus ir apie viską, ku
ris įkūrė tą, kas yra, ir ku
ria tą, kas bus. Jis išgelbė
jo. Jis gelbsti. ...

vienintelis pasaulyj, kas ne
miega; jis budėja ant visko, 
kas apsupa jį, — ant mies
tų, ant kaimų. Jis yra tik-

geresnė jūsų ateitis randasi 
rankose to kito žmogaus, ku
ris taipogi budėja už visus 
ir dirba, — žmogaus su gal-

miteto, Wm. Green, dešiny
sis Federacijos prezidentas, 
reikalavo ištirt veikimą Ne- 
partijinės Darbo Lygos, ku-

i ’ 4

Bet, kuomet jo paklausė, kas 
jis toksai, jis atsakė: “Aš 

? tiktai Lenino mokinys ir

.... Jeigu Stalinas tiki 
į mases, tai ir masės tiki 
į jį. Naujojoj Rusijoj—tik-

... Kuomet eini naktį 
per Raudonąją Aikštę, jos 
didelė panorama lyg kad

ras vadas, apie kurį darbi
ninkai kalbėjo šypsodamie
si iš džiaugsmo, jis jiems

va mokslininko, su veidu 
darbininko ir drabužiuose 
paprasto kareivio.

ri praeituose rinkimuose 
darbavosi už Rooseveltą.

Green išreiškė baimę, kad
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytojų.

Philadelphijos Organizacijų Rengiamas

Laisves Naudai Piknikas
$250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35; 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5. 

a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - a

Piknikas bus Nedėlioję. 5 ^ugsė o-September
■ Svečiam iš Toliaus: .Ant Rytojaus Po Pikniko Bus laĮipr Day Šventė, Tai Bus Proga Atsilset Sugrįžus iš Pikniko.

■M
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Kelrodis iš Brooklyno
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite keliu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
į kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią No. 130. Priva- 
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa- 

i stebesit No. 47 left—sukit po 
I kairei ir tuoj už tilto sukit po 

kairei sekdami kelią No. 47, va- 
' žiuokit iki pastebesit iškabas, 

sukit po kairei į parką.

Round Trip $1.50

Kelrodis iš Philadelphijos:
Pervažiavę Delaware tiltą į 

Camden, sukit po dešinei į 
Broadway ir važiuokit tiesiai iki 
pirmutiniam Circle, sukit po 
kairei ir už antro Circle sukit 
po dešinei į kelią No. 47. Paste
bėję iškabas ant kelio, sukit po 
dešinei. 7} mailės nuo Deleware 
tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 
50c. į abi puses: 143 Pierce St., 
1331 So. 2nd St, 735 Fairmount 
Ave., 28th ir Poplar Sts., 4647 
Melrose St., 2715 Allegheny , 
Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Nesivėluokite.

BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ

------ ,------------ 1 1

Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas Jono Bulaukos, dainuos šiame piknike

Iš Brooklyno bosai eis: Vaiginio-Šapalo Salė, 147 Thames St., J. Juška, 79 Hudson Ave., ir “Laisvės” Salė, 427 Lorimer St.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J.

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš Newark, N. J., Rusų Choras iš Philadelphijos ir Rusų Grupė.
a--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- E)

Pradžia 10 Valandą Ryto — A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ — Gera Orkestrą Šokiam



DARBININKŲ IŠTAIGA

VARPO KEPTUVE

CLEVELAND, OHIO
Nekartą teko girdėti mūsų pikni

kų lankytojus teiraujantis, kodėl 
šiais metais niekas nerengia nakti-

šeimininkių 
apsvars- 
pradėji-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti raistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. rugpjūčio, 8 vai. vak. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau
gai malonėkite dalyvauti šiame susi- ! 
rinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Sekr.

(200-202)

Ketvirtad., Rugpj. 26, 1937i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR4

munistu Frake. Išvažiavimas

biskį pabaliavoti

Šaukiamės j visus suminėtus
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(201-203)

Cleveland, Ohiot
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bū-

visų Conn, valstijos kampelių, pirmininkas Mao Tze-tungv

♦

i

Detroit, Mich Shenandoah, Pa

(201-202)

arti 
sto-
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ir 
įrodė 
mūsų

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia didelį pikni

ką, rugpjūčio 29, Dondo’s Grove, 
Llewellyn, šokiams grieš gera or 
kestra, taipgi bus skanių valgių ii 
gėrimų. Kviečiam visus vietinius ii 
iš apylinkės dalyvauti piknike ir 
linksmai dieną praleisti su draugais

Rengėjai.
(201-202)

COURTNEY, PA.
Keturių Draugysčių bendras pik

nikas įvyks 29 d. rugpjūčio, Piny 
Fork, Liberty, Pa. Visus kviečiame 
atsilankyti. Bus skanių valgių ir gė
rimų.

kus būti ant šio susirinkimo ir 
pagelbėti mums. Ateikit, drau
gai, ir padėkit subatoj prieš 
pikniką, 4 d. rugsėjo, sujung
ti stalus ant parko (100 sta
lų). Po pikniko visiems darbi
ninkams bus surengta gražus 
balius.

Bušų kapitonai būtinai bū
kit ant šio susirinkimo, gausit 
tikietus ir instrukcijas, Liau
dies name—735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. Nesiveluokit.

Veik. Komit. Valdyba.
(201-204)

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 28-tą, šeštadienį; įvyks 

svarbi CIO konferencija, 735 Fair
mount Avė. Prašome visų organi
zacijų delegatų dalyvauti šioj kon
ferencijoj, nes bus ir CIO organi- j 
zatorius. Taip pat dalyvaus ir J.' 
Bondžinskaitė, nesenai sugrįžus iš 
Sovietų Sąjungos. Ateikite organiza
cijų valdybos ir kiti svečiai. Jūs žino
te, kaip viskas dabar yra brangu, 
o uždarbis mažas. Išgirskite * daug 
naujų dalykų. Pradžia 7:30 vai. vak.

Valdyba.
(201-202)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. šaukiamas susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 29 d. rug
pjūčio, 9:30 vai. ryto, 1252 Provi
dence Road. Visi nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes 
turime labai daug svarbių dalykų 
aptarti. Fin. Sekr. P. J. P.

(201-202)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., Bakanausko Svetainėje. Nariai 
susirinkite visi, nes turime aptarti 
gana daug svarbių reikalų, taipgi tu
rėsime nominuoti ALDLD CPK se
kantiems metams.

Sekr. P. Sakat.
(201-202)

Sekr. J. M. L.
(201-202)

rasite išvažiavimo vieta.
P.

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. piknikas įvyks 29 

d. rugpjūčio, sekmadienį pas drg. 
Gravel, sode. Piknikas rengiamas 
naudai kuopos reikalams. Prašome 
draugų ir iš toliau atvažiuoti. Tu
rėsime daug įvairumų. Kom.

(201-202)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks 27 d. rugpjūčio, penk
tadienio vakare, 7 vai. 29 Endicott ' 
St. Visi būkit laiku, turim daug svar
bių dalykų aprat.

įvyks
5 d.,
Svet.

PHILADELPHIA, PA.
Paskutinis “Laisvės” Pikniko 

Susirinkimas
Rugpjūčio 30 d., pirmadienį, 

įvyks generalis mūsų organi
zacijų, “Laisvės” skaitytojų,

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp susirinkimas 

sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
10 vai. ryto. S. Bakanausko 
Visi nariai būkit laiku, nes turėsim ( 
daug dalykų aptarti.

J. Matačiunas.
(201-202)

PHILADELPHIA, PA.
Didelis išvažiavimas ant Wilson 

Line Laivo—Delawario Upe, antra
dienį, 31 d. rugpjūčio, rengia North 
American Committee to Aid Spanish 
Democracy.

Tai bus smagus išvažiavimas 
šiame sezone. Ant laivo rodys dve- 

! jus krutamus paveikslus, bus per
statymas ant grindų, tęsis šokiai per 
visą laiką, bus įvairių žaislų, įvai
rių . gėrimų ir užkandžių.

Laivas išeis kaip 8:30 P. M. 
lygiai nuo Chesnut St. Pier, o su
grįš kaip 11:30. Visas pelnas-nuo šio 
išvažiavimo eis Ispanijos vaikučių ir

sime linksmai praleisti laiką,, dalininkų ir simpatikų susirin- 
biskį pabaliavoti, pasišokti, kimas su visais išrinktais ir

Ijame Erie ežere, būti švelniai fjrmas Detroito LietUVlU Ko- 
pakutentu malonaus vėjelio, |

Tikietai yra po 60c.'į abi puses. Ne
praleiskite šios progos; neikiek ne- 
pavargsit tokioj smagioj kelionėj.

Komunistų Partijos 
Vajus Ohio Valstijoj
Komunistų Partijos Ohio 

valstijoj organizacijos jau 
veda kampanija už naujus 
narius į partiją tarpe indus
trinių darbininkų. Atsibuvo 
konferencija atstovų iš visų 
sekcijų. Delegatai dalyvavo 
iš Cleveland©, Canton, Ak
ron, Kent, Lorain, Steuben
ville, Bellaire, Wheeling, 
Weirton, Massilion, Toledo, 
Cincinnati, Dayton, Spring
field ir Columbus. Konfe
rencija nutarė, kad gauti į 
partiją Ohio valstijoj po 
100 naujų narių į savaitę 
per visą laiką iki 24 d. rug
sėjo. Tą dieną į Ohio valsti
ją atvyks draugas Earl 
Browder, Komunistų Parti
jos Generalis Sekretorius su 
prakalbomis paminėjimui 
18-kos metų Komunistų 
Partijos sukaktuvių. Pasi
rodo, kad jau dabar nema
žai naujų nariij gauta į par-

Čolumbus mieste pakelta 
“Daily Worker” ir “Sunday 
Worker” cirkuliacija ir 
draugai mano greitai gauti 
į partiją dar 25 gelžkelie- 
čius darbininkus.

Wheelinge anglies indus
trijos vienutės turi pasise
kimo gavime naujų narių. 
Jų tarpe gavo 7 kovingus! 
negrus darbininkus, kurie 
įvertino partijos darbą už 
paliuosavimą Scottsboro ne
grų jaunuolių.

Šteubenvillej partijos įta
ka smarkiai-auga. Čia gau
nama nemažai j partiją ir 
moterų, o tas labai svarbu.

Springfieldo draugai sa-< 
kė, kad jie kreipia daugiau 
asmens atydos ne vien į 
naujus narius, bet ir į se
nus. Partijos narių tarpe 
darosi artimesnis ir asmens 
draugiškumas, geresnis vie
ni kitų pažinimas.

Bella irę j komunistai di
džiuojasi moterų veikimu. 
Tik kelios savaitės atgal čia 
buvo iš 5 moterų kuopelė, 
kuri dienos metu laikydavo 
susirinkimus, o dabar jau ji 
turi 21 narę. Jos smarkiai 
platina brošiūras, “Daily 
Worker” ir “Sunday Wor
ker,” jos atlieka daug tų 
darbų, kurių negali atlikti 
šapų darbininkai.
Prisirengimai New Yorke

New Yorko Komunistų 
Partijos distriktas yra ga
lingiausias nariais ir lavin
tomis jėgomis. New Yorko 
valstijos Komunistų Parti
jos vadovaujamos organiza
cijos sveikina Centro Komi
tetą už paskelbimą vajaus 
gavimui naujų narių. Čia 
galima gauti tūkstančius 
naujų narių, nes mes turi
me masines demonstracijas. 
New Yorke komunistai turi 
didelės įtakos tarpe bedar
bių, Workers Alliance orga
nizacijose, jie turi didelės 
įtakos ir CIO unijose. New 
Yorko komunistų organiza
cijos jau pirmiau įrodė, kad 
partijos budavojimas eina 
gretimai naujų narių gavi
mo skleidime mūsų spau
dos, auklėjime partijos va
dovaujančių spėkų, kultūri
niame darbe ir visoje eilėje 
kitų mūsų darbų ir kovų už 
darbo žmonių reikalus.

New Yorko Komunistų 
Partijos aukštesnės organi
zacijos jau išdirbo planus 
vajui už naujus narius. Da
bar tie planai yra svarstomi 
ir papildomi žemesnėse par
tijos organizacijose. Rugsė
jo 13 dieną bus surengtas 
masinis susirinkimas Madi
son Square Gardene, kur 
telpa apie 20,000 žmonių. 
Vis tai daroma geresniam 
prisirengimui ir pasmarki- 
nimui vajaus už naujus na
rius.

New Yorko valstijos ko
munistų organizatorius J.

Amteris ir sekretorius 
Chas. Krumbein sako, kad 
atsibuvę įvairios konferen
cijos parodė, jog komunistai 
pilni entuziazmo, pasiryži
mo. Partijos nariai yra pil
nai pasirengę padėti Cent
ro Komitetui pravesti sėk
mingai vajų už naujus na
rius, kad komunistų Parti
jos narių skaičių pakėlus 
iki 100,000 narių ir sukėlus 
$240,000 pinigų fondą par
tijos darbui ir plėtimui 
“Daily Workerio.”

New Yorko valstijos ko
munistai visados buvo di
džiausia parama partijos 
centro kampanijose, tat ir 
dabar, turint tokį didelį ma
sių pritarimą, čia manoma 
sėkmingiausiai pravesti 
naujų nariu ir finansų vajų.

D. M. S.

“Laisvės” Draugam 
Conn. Valstijoj

“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai, darbininkiškų organi
zacijų nariai, visi progresyvio 
judėjimo simpatikai ir šiaip 
geros valios žmonės, mes no
rime atkreipti jūsų atydą, 
kad, mes, Conn, valstijos lie
tuviai neatsiliktume nuo kitų 
valstijų miestų susipratusių 
darbininkų. Kone visose vieto
se šią vasarą buvo duota po 
didelį parengimą spaudos nau
dai. Jie sukėlė po gražią su
mą finansų tam reikalui, bet 
mes to nesam padarę. Ta- 
čiaus, dar nevėlu, tad ir mes 
turime pasirodyti, kad norime 
palaikyti darbo žmonių spau
dą, kuri kasdien teikia nau
jausias žinias ir teisingas ži
nias iŠ viso pasaulio: iš Ispa
nijos, iš Chinijos, iš Sovietų 
Sąjungos ir čia pat iš šios ša
lies miestų ir miestelių, iš 
streikų eigų, iš organizavimosi 
į unijas ir šiaip įvairūs prane- 

mūs 
‘Vil- 

Naująją Angliją sudaro še
šios valstijos, kaip tai: Maine, 
N. H., Vt., Mass., R. I. ir 
Conn, čia nuo senai yra ne
mažas skaičius apsigyvenusių 
lietuvių. Daugelis iš jų patekę 
gyventi tarp svetimtaučių, 
prarado lietuvybę,—ypač jų 
vaikai lietuvišką kalbą mažai 
vartoja. Bet daug yra tokių 
vietų, kur beveik vien lietu
viais apgyventa. Tokiose vie
tose lietuviai geriau išlaikė 
savo tautybę ir jų vaikai ne
sibijo lietuyiškai šnekėti. Be 
to, yra net sulietuvinti vietų 
pavadinimai, pavyzdžiui: Mi- 
tiūnai—Lawrenc’o priemiestis, 
Mass, valstijoj. Tą priemiestį 
vadina Methuen, bet lietuviai 
savotiškai jį nušaukia; ta pro-i 
ga pasinaudodamas, ten ren
giamą pikniką pavadinau— 
Mitiūnų gegužinė. Šią geguži
nę rengia: Lietuvių Meno Są
jungos Antras Apskrityš, kurį 
sudaro septyni progresyviai 
chorai, gyvuojanti Mass, vals
tijoj. Chorų nariais yra dau
giausia čia augus jaunuome
nė, kuri ir rengia šį pikniką. 
Atsilankę į šį išvažiavimą ne
tik kad pasilinksminsite ir lai
ką praleisite gražiame Maple 
Parke, tuom pačiu sykiu pa- 
remsite jaunuolių organizaci
nį darbą,—priduosite jiems 
ūpo ir ateityje veikti. Nuo jau
nuomenės priklauso mūsų at
eitis; todėl yra svarbu jaunuo
lius įtraukti į progresyvišką 

.veikimą, kad pasaulyje žmo-
teikti greitus pranešimus iš vi- nijos progresas nesustotų, kad 
sų pasaulio kampų, kampelių, atžagareiviai nepaliktų visuo- 

Štai rugsėjo 12 d. rengiama ‘ "
didelis išvažiavimas per ALD 
LD, LDS, Menininkų apskri- 
čius ir per Komlietfrakcijas. 
Išvažiavimas įvyks Lietuvių 
Parke, Hartfor’o mieste, 
Glastonbury, artimai 24 
ties.

Laiko neliko daug, tad 
tinai reikia paskubėti organi
zavimui žmonių važiuoti bu- 
sais ir mašinomis į šį išvažia
vimą. “Laisvės” skaitytojai iš

Šimai suteikiama per 
dienraščius “Laisvę” ir 
nį.”

Nors mūs dienraščiai 
tvirti, bet dar reikia juos ge
rinti, pagerinti galima stipri
nant juos finansiniai. Dienraš
čiam karts nuo karto reikia 
naujų mašinų, reikia daugiau 
dirbančių spėkų, reikia įsigyti 
užsienyj korespondentų ir 
šiaip gerų rašėjų. Tas viskas 
negaunama už dyką. Todėl, 
dėkime didesnes pastangas, 
kad mūs dienraščiai būtų mo- 
demiškiausi, kad jie galėtų

miestų, miestelių ir nuo farmų 
turi susidaryti būriais ir pasi
rodyti išvažiavime. Nes šis iš
važiavimas jau paskutinis šią 
vasarą ir labai svarbiam tiks
lui. Apie programos sudarymą 
tėmykite pranešimus pačios 
komisijos.

ALDLD III Apskr. sekr.,

Didelė. Ekskursija Laivu
29-tą d. rugpjūčio, Detroito 

LDS 21 kuopos ir ALDLD 52 
kp. ir IsaicĮes mūsų organiza
cijų įvyks išvažiavimas laivu 
PUT-IN-BAY. Tai bus did
žiausias ir gal būt jau pasku
tinis šios vasaros tos rūšies pa
rengimas.

Visi Detroito lietuviai kvie
čiami pasinaudoti šia proga. 
Kam gi gali būti nemalonu 
plaukiant gražiu laivu didžia- 

pakvėpuoti sveikutėliu tyru 
oru, ramiai pasilsėti, glamonė
jant ir bučiuojant veidą pa
saulio karalienės saulutės 

I spindulėlių ? Manau, visa tai 
mums visiems yra pageidauja
ma ir malonu. Didelis gražus 
parkas, prie kurio laivas pri
plaukia, pasipuošęs gamtiniais 
įvairiais medeliais. Yra labai 
jautru sielai pasivaikštinėti po 
žaliuojančius ir gražiai žy
dinčius krūmokšlius.

Visi mūsų organizacijų na
riai prašomi šiuo sykiu būti 
prie laivo ir padėti pardavi
nėti išvažiavimo tikietus. Ti- 
kietai labai lengva pardavinė
ti, jie parsiduoda, į abi pusi, 
po $1. Vaikams po 50c. Pas pasikalbėti, apžiūrėti mūsų se- norinčiais prie pikniko darbi

nu ir ištikimų draugų naują ninkais.
farmą, pakvėpuoti tyru oru ir, Šaukiamės į visus suminėtus 
paremti lietuvių frakcijos dar- narius,, skaitytojus ir simpati- 1 1 — . • -V* • • 1 * •bą.

Kaip nuvažiuoti: Toledo ar
ba Telegraph Rd. keliais iki 
Sibley Rd. Sibley iki Jim Da
ly Rd., tada po dešinei ir už 
apie mylios rasit drg. Bu
tėnų farmą ir išvažiavimą.

Važiuojantieji iš rytinės 
miesto dalies arba iš Ham- 
trameko važiuokite Telegraph 
Rd. iki Capitol parko. Prava
žiavus Capitol parką, pirmas 
kelias yra Sibley Rd. čia su
kite po dešinei ir važiuokite 
iki Jim Daly Rd., čia vėl pa
sukite po dešinei ir už % my
lios

laivą bus mūsų gaspadoriai, 
kurie priduos jums tikietus. 
Kiekvienas pardavęs 20 tikie- 
tų, gauna tikietą veltui va
žiuoti su ekskursija ant laivo. 
Būkite visi prieš 8:00 vai. 
ryte pas laivą, sekmadienį, 29 
d. rugpjūčio. Laivas išplauks 
nuo First Street.

LDS 21 Kp. Koresp.,
J. J. Butkus.

Visi į Mitiūnį Gegužinę 
Rugpjūčio (Aug.) 29-tą

menę ant visados braidyti 
po neišbrendamą balą. Visi 
trauksime į Maple Parką, Mi
liūnuose (Lawrence) rugp. 
(Aug.) 29-tą. Ten bus cho
rų dainavimai, žaidimai, vir
vės traukimai ir kitokį pasi
linksminimai.

A. Kandraška, 
L.M.S. 2-ro Apskr. Organiz.

Įvairios žinios
Sovietų Chinijos valdžios

išleido atsišaukimą, kuria
me tarp kitko rašo:

“Ispanijos valdžia ir Is.- 
panijos liaudis kovoja prieš 
Vokietijos ir Italijos fašiz
mą, kuris aktyviškai remia 
Japonijos fašistus užpuoli
me ant Chinijos. Japonijos 
fašistai pasuko visas savo 
jėgas prieš Chiniją. Po pa
vergime Mandžurijos pro
vincijų jie veržiasi į Šiauri
nę Chiniją. Jeigu jie negau
tų paramos iš Vokietijos ir 
Italijos fašistų, tai jie nebū
tų toki pasiutę, toki lauki
niai, kaip šiandien jie yra 
užpuolime mūsų tėvynės.”

Gi Sovietų Chinijos Rau
donosios Armijos koman- 
mandierius ir vadas Chu 
Teh išleido atsišauk imą 
kviesdamas visus chinus ko
von prieš Japonijos impe
rialistus. Jis pasiuntė pa
sveikinimą ir Ispanijos liau- 

i dies kovotojams.

Rugpjūčio 29 d. įvyks pir
mas Lietuvių Komunistų Frak
cijos išvažiavimas, šis išvažia
vimas yra rengiamas naujoj ir 
labai gražioj vietoj, draugų 
Butėnų formoj.

Draugų Butėnų farma ran
dasi nepaprastai gražioj vietoj 
ir visai arti nuo Detroito. Ša
lip to, kas nežino drauges J. 
Butėnienės draugiškumo 
nuoširdumo, kurį ji 
ilgų metų darbavimesi 
organizacijose.

Šiame išvažiavime visi

Oro šarvuotis
Stratforde, Conn., Sikors

ky orlaivių fabrikas išbūda
vo j o naują jūrinį karo lėk
tuvą Jung. Valstijų laivy
nui. Jis vadinamas “oro šar
vuotis.” Apie jį mažai žinių 
duodama. Tiek. tik ..paskelb
ta, kad jis yra didžiausias 
pasaulyj. Jūrinis lėktuvas 1 medicinų pagelbai? Kaip matot, yra 
sveria 25 tonus ir gali vežti svar_bia!^ reikalui paremti iš vienos 
55,000 svarų krovinį. Jis tu- i Įį^iaika’ C C , įįld.1 IcllKcĮ. C-1CA. MUQ UUŲ

ri plieninines patalpas, kur į Nesiveluokit atvykti ant laiko. Jei 
bus pastatyta kanuoliukės. ! kurie ir neturėsite tikieto nusipir- 
Lėktuvas turi keturis Pratt 
—Whitney, jųotorus, kurių 
kiekvienas išvysto 1,000 ar
klių jėgą.

LDS Piknikas
Rugpjūčio 28 d. bus didelis 

ir smagus piknikas, Machutos 
darže, prie Green Rd. Šį pik
niką rengia L.D.S. 44 ir 55 
kuopos sykiu.

Visi, L.D.S. kuopų nariai ir 
pažįstami, šį subatos vakarą, 
traukite į pikniką ir ten sma
giai laiką praleiskite iki anks
ti ryto.

Šios dvi L.D.S. kuopos ne
tik savo narių reikalais rūpi
nas, bet sykiu paremia ir ki
tus darbininkus, dalyvaujan
čius kovose, streikuose, ir po
litinius kalinius.

Todėl mums visiems yra di
delė svarba atsilankyti į šį 
naktinį pikniką ir paremti 
organizaciją. Prie to, dar svar
biau yra tiems, kurie dar ne
priklausote prie L.D.S.: Stoki
te į Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą, būkite ir jūs šios 
didelės pašalpinės organizaci
jos nariais. Į L.D.S. gali įs
toti vyrai, moterys ir vaikai.

Darbininkams yra labai 
svarbu priklausyti prie L.D.S., 
nes bile kokioj nelaimėj ar 
apsirgęs gausi greitą patarna
vimą ir savaitinę pašalpą. At
silankiusieji į šį pikniką tu
rėsit geriausią proga įstoti 
LDS.

Sužeistas Drg. Jurgis 
Pauliukonis

Bedirbant Wm. Ponn ang
lių kasykloj, sunkiai tapo su
žeistas drg. J. Pauliukonis. 
Nulaužta kairės rankos kau
las, taipgi ir dešinėji koja yra 
daug pažeista.

Drg. J. Pauliukonis yra na
riu ALDLD 17-tos kuopos, 
taipgi priklauso ir kitose mū
sų organizacijose.

Dabar randasi savo naimio- 
se po gydytojo priežiūra.

Dėdė Kalnietis.

HARTFORD, CONN.
Atsišaukimas į Hartfordo 

Šeimininkes
Būsiančiam spaudos piknike 

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

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)

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE Į.YTIĘS DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 

pusės, iš kitos galima praleisti sma- aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy- 
l. čia bus daug lietuvių, venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie

nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygy jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. 1

Puslapis Penktas

nių piknikų, reiškia pageidavimas 
naktinių piknikų yra, todėl LDS 44 
ir 55 kuopos nutarė tą pageidavimą 
išpildyti, ir štai rugp. (August) 28 
d. įvyksta minėtų kuopų rengiamas 
naktinis piknikas, J. Mačiutos Darže, 
prie Green Rd. Pradžia 5 vai. v. 
Įžanga 20c. asmeniui. Prie įžangos 
bus duodami du puikūs praisai, kurie 
laimėtojams bus graži atmintis. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(200-202)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
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, Inkstų Netyarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
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 I*. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)
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Puslapis šeštas Ketvirtad., Rugpj. 26, 1937

Dalyvaukit Komunistų Partijos Rinkimų 
Mitinge Šį Vakarų, 26 Rugp., Coney Is. Vėlo.

“Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

R FRANK D0MIKAIČ10
S-

Komunistai ir visi Komunis
tų Partijos simpatikai plačia
me Brooklyne ir artimose apy
linkėse šį vakarą yra pasiry
žę parodyti svietui, ką pro- 
gresyvės spėkos gali. Iš visų 
tolimų ir artimų sekcijų jie 
trauks ištisomis organizacijo
mis, atskirais būriais ir pa
vieniais į Coney Island Velo
drome, kur bus pirmas komu-

EARL BROWDER,
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, kalbės Coney Is
land Velodrome. Jo kalba bus 

girdima ir per radio 9:30 
v. v., rugp. 26.

nistų masinis rinkimų mitin
gas.

Ši masinė demonstracija— 
mitingas bus tuo šūviu, kuris 
turės “pajudinti žemę” ir nuo 
to sukrėtimo spėkos daug pri

klausys visos rinkimų kampa
nijos sėkmingumas. Tas jau 
išaiškina, dėlko dedamos di
džiausios pastangos, kad kiek
viena iš dvidešimties tūkstan
čių vietų būtų užpildyta.

Dar pirmu kartu Brooklyno 
istorijoj sutraukta žymiausi 
kalbėtojai-vadai: Earl Brow
der, James W. Ford, Clarence 
Hathaway, Peter V. Cacchid- 
ne, komunistų kandidatas į 
“councilmanus” Brooklyne. 
Pirmininkaus Carl Vedro.

Tarp prakalbų grieš 75 mu
zikantų orkestrą, taipgi bus 
kitokių įvairumų. Pertraukose 
per radio garsiakalbius bus 
girdimas Joe Louis su Farr. 
“faitas.” Gi nuo 9:30 iki 10 
vai. vakaro Browderio ir Cac- 
chione prakalbos iš Velo
drome bus perduodamos 
(transliuojamos) radio bango
mis visai Amerikai per ketu
rias sujungtas stotis—WMCA, 
WNEW, WQXR ir WINS.

Mitingas įvyks šį ketvirta
dienį, 26 rugpjūčio (Aug.), 
7:30 vakaro. Įžanga rezer
vuotoms sėdynėms 40c. Rezer
vuotų vietų yra 7,500. šiaip 
įžanga 25c. Privažiuojama vi
sais BMT Coney Island trau
kiniais, išlipt paskutinėj sto
tyje. Velodromas randasi prie 
12th Street ir Surf Ave.

Gaukit Pilietybę
Ateivių Gynimo Komitetas 

ragina visus sveturgimius, gy
venančius Amerikoje, ko grei
čiau gauti pirmas pilietybės 
popieras, o vėliau tapti pilnais 
J. V. piliečiais.

Šiandien pilietystė yra la
bai svarbu. Darbininkai stato 
savo kandidatus į valdvietes. 
Darbininkų pareiga už šiuos 
atiduoti savo balsą. Turint 
valdžioje savo žmonių, bus 
lengviau laimėti trumpesnes 
darbo valandas ir daugiau al
gos.

Antras dalykas, reakcionie
riai, didžiausi darbininkų prie
šai, daro visokius nepiliečiams 
užmetimus, diskriminacijas. 
New Yorke nuo WPA viešųjų 
darbų paleido 10,000 nepilie- 
čių. Deda visas pastangas, 
kad visus nepiliečius nubraukt 
nuo šelpiamųjų sąrašo.

Rugpjūčio 20 d., Washingto
ne, Senato Komisijai jau per
duotas Dies Bilius, HR 6391. 
Dies Bilius yra už išdeporta- 
vimą ateivių iš Amerikos. Ir 
jeigu tas bilius įeitų galion, 
tai apkaltinimus bus labai len
gva surasti, galės areštuoti ir 
išdeportuoti be jokių ceremo
nijų. Senatorius Schwellenbach 
yra Senato Komisijos pirmi
ninku ir jis tam Dies Biliui 
yra labai priešingas. Darbi
ninkų organizacijos turi remti 
Schwellenbach nusistatymą ir 
reikalauti, kad komisija iš
mestų tą fašistinį prieš atei
vius taikomą Dies Bilių.

Republikonas kongresmanas 
Sparkman iš Alabamos įnešė 
HR 6663 Bilių, kuris reikalau
ja, kad būtų pakeltos mokes- 
tys imantiems pilietiškas po
pieras: už pirmas — $10, už 
antras—$10, už certifikatą— 
$10, ir patapus piliečiu dar 
užsimokėtų $20, tai visos tos 
ceremonijos kainuotų $50. O 
kur biednas darbininkas gali 
gaut tą sumą pinigų? Jis turė
tų pasilikti nepiliečiu.

Ateivių Gynimo komitetas 
pasiuntė protesto laišką minė
tam kongresmanui ir komisi
jai reikalaujant, kad tas įne
šimas būtų pasiųstas į gurbą.

Kaimietis.

Pakėlė Pieno Kainas
Nelaukus nei žadėtos rug

sėjo 1-mos d., Sheffield ir 
Borden, dvi didžiausios pieno 
pristatinėjimo kompanijos, pa
kėlė kainas po centą kvortai. 
Dabar bus imama po 16 cen
tų už “Grade A” ir 13c. už 
“Grade B,” taipgi pabrangsta 
grietinė. Pienas puskvortėm 
kol kas pasilieka senąja kai
na.

Pieno Vartotojų Apsaugos 
Komitetas, remiamas 50-ties 
organizacijų, pradėjo kovą 
prieš pakėlimą pieno kainų. 
Jis šaukia vartotojus tuojau 
padaryt sekamą:

1. Atsakyt į namus vežamą 
pieną, o pirkt krautuvėse, kur 
galima gaut po 3 ir 4 centus 
pigiau.

2. Pirkt nuo nepriklausomų 
kompanijų.

3. Paliaut pirkt “Grade A”, 
kuris yra 3 centais branges
nis už “Grade B”, tačiau yra 
veik toks pat, kaip ir pirma
sis.

Būkit Prisirengę

Plėšikai Surišo, Nužudė ir 
Apdegino

Pasiturįs kriaučius ir namų 
savininkas, Jacob Wender, 
1064 Lexington Ave., N. Y., 
pirmadienį rastas užrakinta
me kambaryje - surištas, už
muštas ir apdegintas. Jį sura
do, kada kaiminka suuodė 
dūmus ir pašaukė policiją.

Manoma, kad jis nužudytas 
apiplėšimo tikslu.

šimtai stalų, prūdas maudy
tis, platforma šokiam, šauni 
orkestrą, puikus baras val
giam ir perimam, gražiame 
parke, prirengtame ant dešim
ties tūktančių žmonių!

Perskaitęs aukščiau suminė
tus dalykus niekas neklaus, 
kur tas parkas, kiekvienas su
pras, jog tai Westville Grove 
Park, Westville, N. J. Tai vie
ta, kur įvyks Philadelphijos 
organizacijų rengiamas “Lais
vės” naudai piknikas. Tai di
džioji iškilmė, kur suplaukia 
apie 10,000 žmonių. Piknikas 
bns 5 d. rugsėjo (September). 
4nt rytojaus Labor Day šven
tė. Todėl lengva nuvažiuoti 
iš tolimesnių miestų.

Bušai eis iš Brooklyno nuo 
sekamų vietų: J. Juška, 79 
Hudson Ave., Central Brook- 
Ivn. Vaiginis-Šapalas, 147 
Thames St., Ridgewood; ir 
nuo “Laisvės” raštinės, 427 
Lorimer St., Williamsburg.

Bušai išeis 9-tą vai. ryto, 
kelionė $1.50 “round trip.”

Bus puikus pasivažinėjimas 
no laukus, linksminantis drau
giškose kompanijose busuose. 
O pasiekę pikniką pasimatysi
me su daugeliu senai matytų 
ir isigysime naujų pažinčių.

Tuojau registruokimės va
žiuoti, nes iš anksto turime ži
noti, kiek yra pasažierių, kad 
netruktume busų.

Bušų Kapitonas.

McGoldrick Nekandidatuos 
Su Copelandu

Politiniuose rateliuose buvo 
pasklydę girdai, būk Joseph 
D. McGoldrick, progresyvis 
republikonų nominuotas kon
trolieriaus vietai, remsiąs Co- 
pelandą, jei pastarasis būtų 
nominuotas ant republikonų 
tikieto.

Atsakydamas į tuos girdus 
McGoldrick rašo: “Aš neturiu 
palinkimo kandidatuot jokiu 
jo (Copelando). ar kieno kito 
vadovaujamu tikietu, kaip tik 
F. II. LaGuardijos.

Lietuvių Radio Draugijos 
Parengimas

Spalių 17 d., sekmadienį, 
4:15 vai. vakaro, Grand Para
dise svetainėje, 318 Grand St., 
brooklyniečiam teks pamatyti 
įdomų Lietuvių Radio Drau
gijos perstatymą. Pilnai pasi
rengusi artistų grupė iš Ams
terdam, N. Y., priešakyje su 
artistu J. Olšausku ir p-le 
Ema Sopranavičiute, išpildys 
nepaprastai juokingą su dai
nomis komediją — “Nesusi
pratimas.” Veikalas yra nepa
prastai juokingas, o puikiai 
suloštas susirinkusiai publikai 
be galo patiks, nes juokų bus 
iki ašarų. Taipgi ir koncertinę 
programos dalį išpildys J. Ol
šauskas ir pasižymėjusi tarp 
svetimtaučių radio dainininkė, 
solistė p-lė Ema Sopranavičiū- 
tė, ir daugelis kitų pasižymė
jusiu artistų iš Amsterdam, 
N. Y. Taipgi geri vietiniai 
Brooklyno dainininkai išpildys 
koncertinę programą.

Kaip žinote, Lietuvių Radio 
Draugijai vadovauja J. Gin- 
kųs, kuris veda ir lietuviškas 
programas, padedant V. Uba- 
revičiui, iš radio stoties 
WMBQ (1500 kc.) Klausyda
mi Liet. Radio Draugijos pro
gramų, taipgi išgirsite dar 
platesnių žinučių apie šį Lie
tuvių Radio Draugijos paren
gimą. Programa įvyks punktu
aliu laiku—4:15 vai. vakaro. 
Visi esat kviečiami atsilankyti 
ir praleisti linksmoje nuotai
koje spaliu 17 d. sekmadienio 
vakarą. Bilietu kainos—rezer
vuotos vietos po $1 ir 75c., ne
rezervuotos 50c.

Lietuvių Radio Draugija.

Paklydo Nebilys Vaikas
Manhattan Vaiku Prieglau- 

don padėta apie 10 metų vai
kas, kurčias ir nebilys. Jis 
pasirašė — Robert Engert—, 
bet jis neparašė tėvų ar glo
bėjų vardų nei antrašo, taip 
pat nemoka ženklų kalbos. Iš 
viso ko suprasta, kad jo tėvai 
girdi ir kalba ir kad jis turįs 
dvieju metų sesutę.

Vėliau, sakoma, atsišaukė 
jo motina iš Newarko.

Brooklyno Negram Nėra 
Lygių Teisių

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”

S RESTAURACIJA
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Važiuojantis Daržas

GARSINKlTfiS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE*’

Didmiestyje auganti bied- 
nuomenės vaikai nemato, kas 
darosi gamtoje, ir daugeliui 
yra sunku suprasti, iš kur 
randasi, kaip auga maisto 
produktai ir šiaip augmenys, 
taįpgi visoki parazitai, augme
nų žalotojai. /

Vaikų labui Parku Depart- 
mentas itaisė vežiojamą dar
žą, kuris yra kilnojamas iš 
vienos žaislavietės kiton. Jis 
nirmu kartu į Brooklyną at
vežtas šią savaitę.

Daržas bus sekamose vie
tose :

Ketvirtadieni ir penktadie
nį bus Lincoln Terrace Parke. 
Buffalo ir Rochester Avės, 
šeštadienį, sekmadieni ir pir
madieni—Heckscher žaislavie- 
tėie, Grove St. ir Central Avė., 
antradieni ir trečiadieni. 31 
rugp. ir 1 rugsėjo — McKib
ben žaislavietėje, McKibben 
ir White Sts.

Daržą rodant aiškinama 
daržovės, gėlių žolynai, ir 
nuodingos žolės, kaip “poison 
ivy,” taipgi žalingi ir pavo- 
iingi daržų vabalai. Mokina 
kaip išvengti arba naikint ža
linguosius.

------------------------------------—........................................................................................-........ i

Keliavusieji pietinėse valsti
jose progresyviai brooklynie- 
čiai su pasipiktinimu atsilie
pia apie negrų diskriminaciją, 
visai nepagalvodami, kad 
Brooklyno buržuazinė smeto-
na, lygiai, kaip ir Pietuose, ne
leidžia negrams nei kojos 
įkelt ponų viešpatystėn.

Tik šiomis dienomis Komu
nistų Partijos Kings County 
Komitetas norėjo parandavoti 
St. George Viešbutyje butą sa
vo rinkimų kampanijos cent
rui. Butas atsakyta dėlto, jog 
manoma, kad pas komunistus 
ateis negrai.

Tame jie turi tiesą. Pas ko
munistus negrai yra lygūs 
žmonės ir jie ne tik pas juos 
ateina, bet užima lygias vie
tas. Nerasi komunisto, kuris 
nesididžiuotų negrais vadais— 
James W. Fordu, Angelo 
Herndon, ir kitais.

Tačiau viešbučio savininkai 
labai klydo, manydami, kad 
atsakymas buto dėl negrų tuo- 
mi ir užsibaigs. Anaiptol. Pa
matysime, ne tik komunistai, 
bet ir visa progresyviška 
Brooklyno visuomenė sukels 
tokią audrą prieš niekinimą 
negrų, kad savininkai turės, 
pakeist savo .viduramžių nusi-i 
statymą.

New Yorke prie Second 
Ave. ir 75th St. areštuotas 
buvęs Pottsville, Pa., politikie
rius bosas, kuris suruošė sker- 
dynę Pottsvillės piliečiams iš-
vakarėse rinkimų 1934 m. Jo
se buvo nužudyta 5 žmonės. 
Jis buvo už tai įkalintas, bet 
pasprukęs iš kalėjimo, kas ne
sunku padaryti pro gerai pa- 
šmeruotas duris.

Septyniolikos metų amžiaus 
žudeika James Sullivan, kuris, 
išgavus naują teismą, iš Sing 
Sing mirties kameros tapo 
perkeltas Raymond St. kalėji- 
man, paskelbė badavimą. Jis 
tuomi norįs išgelbėti šeimyną 
ir pats save nuo gėdos, kurią 
tenka pergyventi prieš publi
ka laike teismo.2__________________________ •»

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugo nuo

40 iki 50 m. amžiaus. Aš esu našlė, 
38 m. Ne girtuoklė. Prašau prisiųsti 
paveikslą su pirmu laišku; nereika
lingi nerašinėkite. A. Paston, 10 
Bechet St. Salem, Mass.

(201-203)

Pajieškau savo draugo Petro At- 
kačiuno. Iš Lietuvos paeina iš Kau
no gub., Vapliij parapijos, Pakaunas 
kaimas. Į Ameriką atvyko 1907 
metais. Girdėjau gyveno New York, 
dabar nežinau. Norėčiau, kad jis pats 
atsišauktų, arba jei kas apie jj žino
dami praneštų, būsiu dėkingas.

ANTANAS MATULIS, 
38 Union St., Inkerman (Pittston), 
Pa.

(201-203)

JIEŠKO KAMBARIO
Rimtas, blaivus vaikinas jieško 

kambario. Pageidautina, kad būtų 
ramūs Ir rimtus žmonės; Williams- 
burge ar New Yorko žemutinėje da
lyje.

Turinti, atsiliepkite į “Laisvės” 
raštinę:

A. B. Z.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

(200-202)

Pajieškau pusbrolio Felikso Kuz- 
borskio, Tiltų kaimo, Valkininkų val
sčiaus, Vilniaus rėdybos. Seniau jisai 
ilgą laiką gyveno Utica, N. Y., o 
vėliau rodosi N. J. valstijoj. Jisai 
pats, arba kas apie jj žino, meldžiu 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas.

Jonas P. Kuzborskis, 
5432 W. Vernor Highway,

Detroit Mich.

Valgykite Medų
“Laisve” 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.

Iš Kanados
Kaina už egzempliorių 5c.

•
Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 8c

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-8 dienų ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parnamdau automobiliua vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves, nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L I.. N. Y

Tel. Stag* 2-0783 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAU8KAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433B

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

E

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

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
Grabelius (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 SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

•
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 

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

vpM*.

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

Telefonas: EVergreen 7-1661

7 srS*




