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KRISLAI
Darbo Dienai Praėjus. 
“Tiktai žydams ...” 
Ir Paryžius Jiems

Raudonas.
5,000 Lokomotyvų.
97 Didvyriai.
Japonijoj.

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Dienos šventė praėjo, 
žmonės grįžo iš vakacijų. Pra
sidėjo rudens sezonas.

Ką mes veiksime, orui atvė
sus?

štai keli dideli darbai:
1. LDS Vajus už naujus na

rius; jis reikia gerinti. Atsi
minkim, iki šiol šiame vajuj 
dar negavome pilnai 500 naujų 
narių.

2. USA Komunistų Partijos 
vajus už naujus narius; Parti
ja pasirįžo narių skaičių, padu- 
beltavoti.

3. Partijos finansinis vajus 
pradėjimui leisti dar dviejų 
dienraščių ir palaikymui moky
klų.

4. Tuoj prasidėsiantis dienraš
čio “Laisvės” vajus už naujus 
prenumeratorius.

Tai labai svarbūs ir dideli 
darbai.

Bet jie apdirbti Ims nesunku, 
jei mes visi stosime talkon; jei 
visi kolektyviai dirbsime.

šiaurinėj Berlyno miesto da
lyj, Prenzlauer Bergo parke, 
randasi 100 suolų žmonėms sė
dėti.

Ant 92-jų suolų uždėta seka
mos iškabos: “žydams sėstis 
draudžiama.”

O ant aštuonių užrašyta: 
“Tiktai žydams.”

Šitaip barbariški naziai trak
tuoja Markso, Spinozos, Ein
šteino tautą!

Tūli Rumunijos pro-fašisti- 
niai laikraščiai varo smarkią 
propagandą už tai, kad nebūtų 
ten įsileista nei jokis Franci jos 
laikraštis!

Tiem laikraščiam, matyti, jau 
bus ir Paryžius paraudonavęs.

Bet prieš naziškų laikraščių 
įsileidimą minėtoji spauda ne
sako nei žodelio!

Charkovo (Sov. Ukrainoj) 
lokomotyvų fabrikas, “Komin- 
ternas,” jau išleido 5,000 loko
motyvų.

Kas metai lokomotyvai vis 
gerinami, tobulinami.

Apskritai, Sovietų Sąjungos 
geležinkeliai pastaruoju laiku 
padarė didelį progresą pirmyn.

šiemet Ispanijos lojalistų ei- 
lese žuvo 97 anglai kovotojai. 

t Jie ten turi savo Britų Batali- 
joną.

Anglai, kaip ir amerikiečiai, 
parodė nepaprastą drąsą ir pa
sišventimą kovoje su priešais, 
fašistais.

Jie žuvo už demokratiją, už 
laisvę, už geresnį ir šviesesnį 
visų žmonių gyvenimą.

Amžina jiems atmintis!

Iš Tokio, Japonijos, ateina 
žinių, kad to krašto darbo žmo
nės, ypačiai darbininkai ir val
stiečiai,—jau pradėjo pajusti 
karo naštos sunkenybę.

Gyvenimo produktai pabran
go, darbo valandos pailgintos; 
visokį nepaprasti mokesčiai die
na iš dienos auga.

Prie to, reikia atsiminti, tūk
stančių tėvų, motinų, žmonų, 
vaikų ir seserų širdys plyšta 
dėl žuvimo fronte sūnų, vyrų, 
tėvų ir brolių!

Ar ilgai supančiuotoji Japo
nijos liaudis kęs tąją priespau
dą, tąjį skurdą ir . vargą—tas 
kančias, antdėtas imperialistų?!

Garsusis vokiečių rašytojas 
Thomas Mann kadaise parašė 
atvirą Bonno universiteto rek
toriui laišką, kuris tilpo ir 
amerikinėj spaudoj.

Dabar tasai laiškas atsirado 
Vokietijoj lapeliuose ir jis pla
tinamas to krašto žmonėse.

Pranešimai skelbia, kad jau 
keletas žmonių anti-fašistų ta
po nubausta dėl laiško platini-

MiM

Anglijos Darbiečiai prieš 
Tris Fašistines Valstybes
London.—Anglijos Darbo 

Taryba dar pirmą sykį per 
ilgus metus išleido manifes
tą, pritariantį geresniam 
Anglijos a p s i ginklavimui 
prieš pavojų, gręsiantį iš 
Italijos, Vokietijos ir Japo
nijos pusės.

MUSSOLINI SU SĖBRAIS 
VYKSTA PAS HITLERĮ

LEWIS RAGINA PARKERIUS VIENYTIS 
SU DARBININKAIS; KRITIKUOJA 
ROOSEVELTO “BEPUSIŠKUMA”

Washington. — Amerikos 
farmeriai ir darbininkai 
“turi išmokt suvienyt savo 
jėgas, idant pasiekt vie
niems ir kitiems pageidau
jamų tikslų,” pareiškė John 
L. Lewis, pirmininkas In- 
dustrinių Unijų Organizavi
mo Komiteto, kalbėdamas 
per radio rugs. 3 d.

Jis priminė, jog Indust
rinio Organizavimosi Komi
tetas jau išaugo į didžią in
dustrinę ir politinę jėgą: 
jam priklauso 3,718,000 uni
jinių darbininkų. Lewis 
pliekė fašistines organizaci
jas ir “vigllančių grupes”, 
kurias kapitalistai naudoja

Berlin. — Patikrinta, jog 
Mussolinis šio mėnesio gale 
atvyks pas Hitlerį. Nazių 
spauda pasakoja, būk Vokie
tijos vienybė su Italija esan
ti “galingiausia” jėga pa
saulyj. Hitlerio žvalgyba 
kam antinė j a g y v enančius 
Vokietijoj nužiūrimus ita
lus; išanksto stengiasi ap- -------  —---------  -------
saugot Mussolinį nuo jų pa- prieš kovojančius darbinin- 
~-1-— kus.

Nors savo kalboj Lewis 
vardu nesuminėjo preziden
to, bet jis karčiai smerkė Ro- 
osevelto “ b e p u siškumą,” 
ypač didžiajame plieno dar
bininkų streike. Tuo atve
ju Roose veltas sakė, “plėga 
ant abiejų jūsų namų, .va
dinasi, ant darbininkų ir ant 
fabrikantų. Lewis priminė, 
jog taip yra nepadoru šnekė
ti “žmogui, kuris valgė nuo 
darbininkų stalo ir buvo pri
glaustas darbininkų name.” 
Juk industrinės unijos davė 
$500,000 paramos Roosevel- 
tui išrinkt į prezidentus ir 
suteikė jam milionus balsų 
rinkimuose.

Lewis persergėjo demok
ratų partijos vadus, kad 
darbininkai temija, kaip jie 
vykdo savo prižadus. Ypač 
plakė demokratų lyderius, 
kad jie paskutinėj kongreso 
sesijoj palaidojo įnešimą., 
reikalaujantį j s tatymiškai 
apribot darbo valandas ir 
nustatyt būtiną darbinin
kams algą, žemiau kurios 
samdytojai negalėtų mokėti. 
Sako, tie politikieriai^ neva, 
tarnaujantieji ž m o n ė ms, 
“slankiojo priemenėse ir

sikėsinimų.
Su Mussoliniu atvyksią ir 

keŲ jo ministerial; bet jų at
silankymo vieta ir valanda 
griežtai slepiama.

Tarptautinė Konferencija 
Prieš Submarinus-Piratus
Anglija ir Francija šią sa

vaitę šaukia į konferenciją 
atstovus Sovietų Sąjungos, 
Vokietijos, Italijos, Graiki
jos, Jugoslavijos, Rumuni
jos, Bulgarijos, Aigipto ir 
Albanijos, idant suvaldyt 
piratiškus submarinus, ku
rie užpuldinėja ir skandina 
laivus Anglijos, Sovietų, 
Graikijos ir tūlų kitų šalių. 
—Anglija ir Francija su
pranta, jog tie jūrų piratai 
yra Italijos submarinai, bet, 
diplomatiniais sumetimais, 
neįvardija Italijos.

Nubaust Mussolinio Banditus, 
Šaukia Sovietą Žmonės
Maskva. — Sovietų spau

da dega apmaudu ir kerštu 
prieš Italijos submarinus-pi- 
ratus, kurie nuskandino so
vietinį prekybos laivą “Ti- 
miriazevą.” “Pravda” rei
kalauja pašaukt fašistinius 
banditus prie tvarkos ir sa
ko: “Sovietų Sąjunga ilgiau 
nepakęs Italijos fašistų na- 
chališkų provokacijų.”

Fabrikų darbininkai ir 
kolektyviai ūkininkai išneša 
rezoliucijas, reikalaudami 
nubaust “fašistinius šunis ir 
žmogėdžius.” Sovietų vy
riausybė rengia aštrų pro
testą prieš Mussolinio jūrų 
piratus-sūbmarinus.

Amerikos Laivakroviai Ne1 
nori Aptarnaut Japoną Laivą

San Pedro, Calif.—Japo
nija samdo Norvegijos pre
kybinius laivus vežt jai tūk
stančius tonų senos geležies, 
taip pat desetkus tūkstančių 
bačkų gazolino. Savi laivai 
jau nepaspėja privežt Japo
nijai tų karo medžiagų.

Amerikos laivakroviai ir 
marininkai kai kur jau at
sisako aptarnaut laivus, ga
benančius karo reikmenis 
Japonijai.

mo.
Tačiau baudimais naziai vis- 

vien negalės laiško sunaikinti!

Respublikiečiai Atėmė 
Iš Fašistu Belchite

Madrid. — Ispanijos res
publikiečiai šturmu atėmė iš 
fašistų Belchite, Teruel Sa- 
ragossos fronte. Gręsia at
kirtimas tūkstančiam fašis
tų armijos į pietus nuo Bel
chite.

Šturmuodami Bele hite, 
respublikiečiai nukovė 1,500 
fašistų ir nelaisvėn suėmė 
500. Jų oficieriai nusižudė, 
nenorėdami pasiduot, kaip 
rašo United Press.

Užėmimu Belchite respu
blikiečiai davė kriušinantį 
smūgį fašistams, kurie sten
gėsi pro Teruelį nukirst Ma
drido vieškelį į Valenciją.

Šturmuojant Belchite ypač 
garbingai pasižymėjo - ame
rikiečiai ir kanadiečiai liuo- 
snoriai ii* Asturijos mainie- 
riai-dinamituotojai.

Istanbul. — Pastebėta 
koks tai svetimas submari- 
nas turkiškoj dalyj Juodo
sios Jūros. Spėjama, ka3 
tai Italijos submarinas, lau
kiąs atakuot Sovietų laivus 
plaukiančius per Dardanel- 
lus. •

Naziai Atima Ketvirtadalį 
Darbininką Algy

slapstėsi ‘klazetuose,’ idant 
viešai nepasirodyt,” kad jie' 
yra nusistatę prieš tą suma
nymą; tuo būdu jie išpoliti- 
kieriavo, kad kongrese nebū
tų reikalingo skaičiaus at
stovų, kuomet reikėjo bal
suot algų - valandų bilius.

Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmas ir kapitalistai 
apskritai rėkauja, būk CIO 
(Industrinis Organizavimo
si Komitetas), esąs “komuni
stinis.” Lewis tuos riksmus 
užginčijo ir sakė, kad ši or
ganizacija pilnai pripažįsta 
privačią nuosavybę ir alginę 
sistemą. Ko CIO siekia, tai 
priverst samdytojus pripa
žint darbo unijas ir jų tei
sę daryt bendras sutartis su 
bosais dėl algų, darbo valan
dų ir kitų sąlygų.

Lewis išreiškė didžiausią 
panieką plieno fabrikantų 
įrankiam, Chicagos majorui 
Kelly ir Ohio gubernatoriui 
Davey, kaip kruviniem 
streiklaužiam.

Berlin.—Net , žemiausias 
algas gaunantieji darbinin
kai turi atiduot ketvirtą da
lį savo uždarbių kaipo tak
sus ir įvairias rinkliavas na- 
ziams,—rašo N.Y. Times 
korespondentas O. D. Toli- 
šius.

JAPONAI GRĄŽINSIĄ CHI- 
NIJAI IMPERATORIŲ

IŠ-

Peiping, Chinija.—Neofi
cialiai pranešama, kad Japo
nija planuoja prijungt prie 
Manchukuo Peipingą, seną
ją Chinijos sostinę, ir šiau
rinę Chiniją apskritai. Ja
ponų valdovai galvoja pada
ryt Chinijos imperatorium 
Kangte, dabartinį Manchu
kuo karaliuką, Japonijos 
pastumdėlį. Kangte yra sū
nus paskutinio Chinijos im- 

I peratoriaus, užsilikęs po to, 
kai 1912 metais buvo nu
versta monarchija ir įkurta 
respublika.

Japonų karininkai Peipin- 
ge dabar rengia ceremoni
jas ir iškilmes Konfucijaus, 
įsteigėjo religijos, kurią se
kė buvusieji Chinijos impe
ratoriai.JAPONIJOS KARIAI 

ŽUDYTI LOTIENE
Shanghai.—Chinai jau iš

mušė japonus laukan iš 
dviejų trečdaliu Lotien plo
to, kurį japdttai buvo pir
miau užėmę. Chinai išžudė 
beveik visus priešus Lotien 
srityj, už 17 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Shanghajaus 
(nors japonai, suprantama, 
bando tatai užginčyti).

Chinai bombardavo Japo
nijos konšulatą Shangha- 
juj.

Ragina Visus Amerikiečius
Apleist Shanghai ų

Washington.— Amerikos 
vyriausybė ragina visus sa
vo piliečius tuoj išsikraus- 
tyt iš Shanghajaus, kur die- - . . . , . ,
ną naktį liepsnoja pragari- sovietinius prekių laivus, 
nė kova tarp chinų ir japo-.Plaukiančius į Vidurze.mio 
nų. x.......

80 Anglijos-Francijos Karo 
Laivu prieš Submarinus

' ........... -

London. — Daugiau kaip 
80 Anglijos ir Franci jos ka
rinių laivų pasiųsta į Vidur
žemio Jūrą saugot tųdviejų 
šalių prekybos laivus nuo 
fašistų submarinų. Įsakyta 
be ceremonijų skandint Už
puolančius submarinus.

Reikalauja SSRS Karo Laivą 
Apgint Prekių Laivus

Maskva.—Sovietų preky
bos laivų marininkai Balti
jos Jūroj atsišaukė į val
džią, kad karo laivais lydė-

Chinai Sukriušino 
ponų Frontų Penkiose 
Vietose Shanghajuje

Beribė Chinų Narsa Privertė 8 Japony Karo Laivus Bėgti; 
“Rūdimis Apnešė” Išgarsintą Japony Karo Mašineriją

Faktai Parodo Sovietų 
Sąjungos Galybę

Maskva. — Fašistiniai ir 
šiaip kapitalistiniai užsie
niai įsivaizdavo, būk Sovie
tų Sąjungos galybė ne tokia 
jau didelė, kuomet valdžiai 
prisiėjo sušaudyt keletą 
trockistinių komandierių-iš- 
davikų. Bet New Yorko 
Times korespondentas Wal
ter Duranty įspėja užsie
nius, kad neapsiriktų.

Jis, be kitko, nurodo di
džiausią šiemet sovietinį 
derlių, iš kurio liks 10 iki 15 
milionų tonų grūdų pervir
šio. Kasdien Sovietuose pa
gaminama ir pervežama iki 
100,000 vagonų dirbinių

jūrą, ir taip saugotų juos 
nuo Italijos submarinų. To 
pageidauja ir armijos laik
raštis “Raudonoji žvaigž
dė.”

Paryžius.—Jeigu Italijos 
submarinai ir toliau galėtų 
skandint Sovietų prekybos 
laivus, vežančius .reikmenų 
Ispanijos respublikai,—sako 
New Yorko Times kores
pondentas,—tai Ispanija iš 
niekur kitur negautų užten
kamo daugio būtinų me
džiagų.

Japonai Blokaduoja 2,150 
Myliy Chinijos Pajūrį

Shanghai, rugs. 6. — Chi
nai atsilaiko prieš baisią ja
ponų ofensyvą, kur japonų 
karo laivai, artilerija ir de- 
sėtkai lėktuvų visu pasiuti
mu bombarduoja chinų lini-

bei produktų. Anglies, gele-jas įr chiniškas Šhangha-
žies ir aliejaus-gazolino ga
mybos pakėlimo programa 
išpildoma 90 procentų. So
vietų darbo liaudis ne tik iš
pirko 4 bilionų vertės šalies 
gynimo bonų, bet pareikala
vo dar arti biliono daugiau. 
Vis tai Sovietų stiprybės 
faktai, sako W. Duranty.

Shanghai aus Tarptauti
nėj Dalyj tapo sužeista 50 
asmenų šoviniais krintan
čiais iš japonų ir chinų pu
sių.

B?;

jaus dalis.
Japonija įveda blokadą 

visu Chinijos pajūriu 2,150 
mylių ilgio. Japonai grasi
na stabdyt ir krėst bepusiš- 
kų šalių prekybos laivus, 
plaukiančius į Chiniją.

Madrid.—Per 11 dienų Is
panijos liaudies armija at
kariavo nuo fašistų 270 ket
virtainių mylių plotą Bel
chite srityj, rytiniame fron
te.

Shanghai, Chinija. — Be- karo laivai turėsią pasi- 
” " 1 ’ 1 v" traukt kiek toliau ir is ten

bombarduot chinus, nors tas 
bombardavimas gręs Tarp
tautinei Daliai ir stovintiem 
prie jos amerikiniams karo 
laivams. O jau ir dabar ka- ,.v
riaujančiųjų šoviniai krinta J
už šimto kito jardų nuo 
Amerikos karo laivų.

Mūšiai chinų su japonais 
verda taip arti “amerikoniš
kos” Shanghajaus dalies, 
kad trykštantis kraujas iš 
užmušamų ir sužeidžiamų 
kariautojų aptaško Ameri
kos marininkus, saugojan
čius “saviškę” miesto dalį.

Japonų karo laivynas 
šimtais kanuolių, visu pa
siutimu ardo ir degina chi
niškas Shanghajaus dalis. 
Bet chinų kanuolės nuo 
kranto atsako japonams šo
viniu į šovinį.
“Savižudiška” Chinų Narsa 
Įvaro Japonus į Desperaciją

Viena mirtiniausių ko 
siautė Woosung-Lotien-Li 
ho linijoj į šiaurius nuo 
Shanghajaus. Ir čia chinaį 
“savižudiškai” atakuodami 
priešus rankinėmis bombo- 1 
mis ir granatomis, atmete 
juos atgal iki pat didžiosios 
Yangtze upės ir daugelį ju 
suvarė vandenin, iš kur dalį 
japonų išgelbėjo kariniai jų Į 
laivai.. Kitus chinai kulka- 
svaidžiais išskynė vandeny- 
je. ;

Japonus į nusiminimą įva
ro mirtinas chinų pasiauko
jimas. Chinas su rankine^ 
mis granatomis šoka stačiai 
ant japonų kulkas vaidžio 
arba jų kanuolės gerklės; 
pats žūva, bet sykiu nužudo 
daugiau priešų.

galinė chinų narsa aplaužė 
japonų karo mašineriją, 
taip išgarsintą ir išbūbnytą. 
Dabartinė chinų istorinė ko
va “rūdimis aptraukė” ja
ponų karo garbę, rašo Unit
ed Press.

“Su savižudiška narsa at
akuodami, chinai kareiviai 
nugrūdo japonus atgal 15 
mylių fronte (Visa Shang- 
hajaus mūšių linija yra 25 
mylių.) Chinai sukriušino 
japonų frontą penkiose vie
tose, praeitą šeštadienį. Ja
ponai liko prisnirti prie 
Whangpoo upės iš vienos ir 
antros pusės. Daugelis bū
tų likę sumesti į upę, jeigu 
nebūtų paspėję pabėgt į sa
vo karo laivus.
Chinai Nukirto Japonijos 

Bombininką
O kai japonai atsiuntė 10 

didžių bombinių orlaivių, 
chinų lakūnai pakilo kovon 
prieš juos ir nukirto vieną 
japonų bombininką; ir žu
vo visa jo įgula.

Chinai saro didžiųjų pa
trankų šoviniais ir oro bom
bomis privertė aštuonis ja
ponų karo laivus su karei
viais pabėgt nuo Shangha
jaus į žemesnę dalį Whang
poo upės.

Japonai atsidūrė despera
tiškoj padėtyj, kad jų laivy
no vice-admirolas K. Hase
gawa grasina išnaujo, be 
atodairos bombarduot civi
lių chinų gyvenamas Shang- 
hajaus dalis. Jis įspėja ir 
miesto Tarptautinę Dali su 
ten esančiais amerikiečiais, 
anglais, francūząis ir kitais 
europiečiais. Sakelį japonų
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Philadelphiečiy Piknikas “Laisvės” Dienraščio 
Naudai Pavyko, Nežiūrint Nuolatinio Lietaus
Nors praeitą sekmadienį 

visą dieną lijo bei “krapi
no,” bet Philadelphijos 
draugų suruoštas piknikas 
“Laisvės” naudai pavyko. 
Nepaisant tokio merkiančio 
oro, suvažiavo tarp trijų ir 
keturių tūkstančių darbinin
kiškos publikos į Westville 
Grove Parką, Westville, N. 
J. Vien iš Brooklyno at
ūžė šeši pilni busai, iš Bal
tinio rėš trys, nekalbant 
apie pavienius busus iš įvai
rių miestų. Philadelphijos 
gi dvi-aukščiai auto-busai 
kartotinai gabeno, žmones į 
pikniką ir grįžo vis daugiau 
pasiimt. Be to, suvažiavo 
apie 400 automobilių. -

Patys pikniko dalyviai 
stebėjosi iš tokios tūkstan
čių žmonių “demonstraci
jos prieš gamtą” už savo 
dienraštį “Laisvę.” — Bet 
jeigu ne lietus,—sakė phila- 
delphiečiai, — tai mes čia 
šiandien turėtumėm iki 10,- 
000 publikos.

Tokiame ore, supranta
ma, nebuvo galima pradėt

jokios programos, nors tar
pais jaunimas ir bandė šok
ti ant pagrindų atvirame 
ore.

Šiaip gi žmonės buvo, “už- 
siartavoję” prieš lietų ir vi
są dieną iki vėlaus vakaro 
smagiai vaišinosi, draugu, 
vosi ir linksminosi. Tūli 
kalbėjosi:— Suvažiuot tiek 
publikos tokiame subjuru
siame ore kaip šiandien yra 
didesni dyvai, negu kad gie
droje būtų suvažiavę antra 
tiek daugiau.

Dovanas prie įžangos ti- 
kietų paskelbs pati komisi
ja ir draugai philadelphie- 
čiai, žinoma, plačiau ap
rašys “Laisvėje” tą 
džią pramogą. —Rep.

ORAS
Oro Biuras numato šį 

antradienį giedrą New Yor
ke ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
72 laipsnių.
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apšmeižiantis visą Ispanijos liaudį. Ma
tomai, gen. Franco atsidūrė gana sun
kioje padėtyje, tai katalikų hierarchija 
atsiskubino pagelbon. Mano, kad šituo 
savo raštu ji sustiprins fašistų autorite
tą pasaulio akyse, pagelbės morališkai.
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Menininko Balsas už Demokratiją
. Prabilo ir pusėtinai užmirštas Lenki

jos garsus menininkas-pianistas Ignace 
Jan Paderewskis. Ankstybose Lenkijos 
respublikos dienose jisai buvo trenkęs- 
muziką ir pasikinkęs politikon. Netgi 
tūlą laiką buvo Lenkijos premjeru.

Paderewskio balsas padarė didelę sen
saciją visoje Lenkijoje. Jis prabilo už 
demokratiją, prieš fašizmą! Deja, jojo 
balsas tapo greitai užgniaužtas. Jo ma
nifestą policija tuojaus konfiskavo— 
konfiskavo ir tą laikraštį, kuriame Pa
derewskis bandė savo pareiškimą at
spausdinti.

Fašizmas, sako Paderewskis, būtu di- 
džiausią nelaimė'visos Lenkijos. Jis pra
žudytų Lenkiją, sukurdamas joje baisų 
naminį karą.

Šventą teisybę kalba šis pasaulio gar
siausias pianistas. Fašizmas yra nelai
mė kiekvienos tautos. Paimkime mūsų 
Lietuvą. Smetonininkai laiko ją supan
čioję. Jie neleidžia Lietuvos žmonėms 
laisvai ir drąsiai kvėpuoti. Šalis negali 
progresuoti. Lietuva šiandien visai ki
taip atrodytų, jeigu jos nebūtų apsėdęs 
fašistinis maras.

Bet gen. Franco ir visų fašistų darbai 
taip baisūs, taip kruvini ir purvini, jog 
visos kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų 
pastangos jų nebepateisins ir nebenu- 
plausr. Reikia viltis, kad nei šis jų atsi
šaukimas ne kažin kiek jiems bepagel- 
bės. Jis tik dar sykį istorijon įrašys di
delėmis raidėmis!katalikų bažnyčios va
dovybės susirišimą su visomis reakcinė
mis spėkomis. Kaip tik šitokie tos baž
nyčios darbai atidarinėja milionams eili
nių katalikų akis ir padeda bedievybei 
bujoti jų eilėse.

Patsai popiežius pasirodė labai netei
singai šališkas šiame istoriniam konflik
te. Kaip ylos maiše, jis negali paslėpti 
savo neapkentimo paprastos liaudies — 
tų vargšų darbo žmonių. Juk nelabai 
senai keletas sąžiniškų ir švarių Ispani
jos katalikų kunigų, kurie nesimaudo 
turtuose, nesinešioja aukštų titulų, yra 
susirišę su prasčiokais, kreipėsi pas po
piežių, išdėstė gen. Franco kruvinus žy
gius ir maldavo jo pasigailėti liaudies 
kančių. Bet popiežius nepaklausė jų— 
nudavė visai kurčiu. Mat, jie kalbėjo už 
liaudį, už žmones, už tiesą.

•
Kas kita su kardinolais ir arkivysku

pais. Jie kalba lūpomis išnaudojimo ir 
kapitalo. Jų balsas tuojaus atsiliepė 
niaukiose Vatikano sienose.

Da Vienas Labai Teisingas Žodis•
- Pereitą penktadienį peę radio vėl kal
bėjo John L. Lewis, vada^ komiteto In
dustrinio Organizavimos (C.I.O.). Kal
bėjo apie tą naują didelį industrinio uni- 
jizmo judėjimą ir apie darbininkų san- 
tikius su farmeriais. Pasakė daug tiesos, 
pasėjo daug gražių, sveikų minčių. Jo 
prakalbos klausėsi skaitlingi milionai 
Amerikos žmonių.

Šį sykį Lewis storai pabrėžė svarbą 
vienybės tarpe darbininkų ir darbo far- 
merių. Sakė jis: darbininkai ir farme- 
riai turi sujungti savo spėkas atsiekimui 
savo bendro tikslo, būtent, šviesesnio, 
lengvesnio gyvenimo. Farmeriai nu
skriausti ir išnaudojami. Juos plėšia ir 
kamuoja didieji kapitalistai, stambieji 
žemvaldžiai, transportacijos ir maisto 
trustai. Kur jų išganymas? Kas jiems 
padės? Kas gali būti jų geriausiais tal
kininkais? Ogi darbo žmonės miestuose. 
Tegul tos dvi galingos klasės suvienija 
savo jėgas ir maršuoja ranka rankon į 
naują gyvenimą!

John L. Lewis pirmą sykį paskelbė 
tikrąjį C. I. O. narių stovį. Sakė, kad C. 
I. O. jau turi tris milionus ir septynius 
šimtus tūkstančių narių. Jau pralenkė 
Amreikos Darbo Federaciją. O tai dar 
tik metų su viršum senumo. Jau atliktas 
milžiniškas istorinis darbas.

Vah'ltanas Pasimojo
Katalikų bažnyčios hierarchija Ispa

nijoj tebešoka pagal gen. Franco fašisti
nę muziką. Nedyvai, tad, kad Ispanijos 
liaudis tos kunigijos neapkenčia ir teisin
gai laiko ją savo mirtinu priešu. ’

Gen. Franco valdomos teritorijos du 
kardinolai, šeši arkivyskupai, trisde
šimt penki vyskupai ir penki vikarai pa
sirašė ir išleido juodą aplinkraštį. Jį pa
sirašo ir Vatikano oficialis atstovas. Tai 
reiškia, jog tai yra oficialė pozicija visos 
katalikų bažnyčios vyriausybės.

Šitos aukštos sutonuotos asabos užgi- 
jria visus gen. Franco ir visų karininkų 
‘žygius. Užgiria jų smurtą prieš tieso- 
•tai išrinktą liaudies valdžią 1936 metų 
•pavasarį, užgiria tą baisų nekaltų žmo- 
• nių žudymą ir kraujo liejimą. Tiktai 
'generolas Franco galėsiąs sugrąžinti Is
panijon taiką ir ramybę. Todėl katalikų 
bažnyčios vyriausybė ją rėmusi ir rėm- 
sianti.

Tai piktas ir juodas raštas, bjauriai

Linksma Naujiena iš Lietuvos
Mums rašo, kad Lietuvoje prasidėjo 

platus, masinis rinkimas parašų už pa- 
liuosavimą politinių kalinių. Jau daug, 
daug tūkstančių, žmonių pasirašė po am
nestijos reikalavimo manifestu. Tikima
si, kad greitu > laiku bus surinkta keli 
šimtai tūkstančių parašų. Žmonės rašo
si su noru ir džiaugsmu.

Darbas labai gražus. Juo pasidžiaugs 
visi laisvę mylį lietuviai visam pasaulyje.

Svarbu ir tas, kad po amnestijos rei
kalavimu esą pasirašę ir stambūs įvairių 
partijų vadai, išskyrus, žinoma, tautinin
kų (Smetonos) partijos šulus. Pavyz
džiui, jau pasirašė Dr. Grinius, Čepins- 
kas, Stulginskas ir Krupavičius.

Mes tik galime karščiausiai pasveikin
ti to žygio sumanytojus ir visus, kurie 
prideda savo balsą prie reikalavimo pa- 
liuosuoti Lietuvos politinius kalinius. 
Kai susidarys labai didelis masinis span-/ 
dimas, Smetonos valdžia turės su juo 
skaitytis.

Mes, amerikiečiai, irgi turėtumėme 
prisidėti su savo balsu. Ar nebūtų ge
rai, jei ir čia, gal Amerikos Lietuvių 
Kongresas, pradėtų tam tikslui rinkti 
parašus? Atsimenate, pora metų atgal 
parašai panašiam tikslui buvo renkami 
ne tik Jungtinėse Valstijose, bet Kana
doje ir Pietų Amerikoje. Apie keturioli
ka tūkstančių parašų buvo surinkta ir 
nuvežta į Pasaulinį Lietuvių Kongresą. 
Ten padaryta pusėtinai gilaus įspūdžio.

Deja, prie to prakilnaus darbo tuo lai
ku prisidėjo tiktai mūsų revoliucinė sro
vė. Dabar, kai ir Lietuvoje politinių ka
linių paliuosavimo reikalas imamas 
tarpsroviniai, gal ir čia į darbą įsitrauk
tų daugiau spėkų. Kaip ten nebūtų, su
rinkimas ir pasiuntimas Kaunan keleto 
desėtkų tūkstančių parašų būtų labai 
svarbus pridėčkas prie Lietuvos liaudies 
reikalavimo atidaryti Lietuvos bastili- 
jas ir išlaisvinti liaudies sūnus ir dukte
ris.

Entuziazmas Visoj Organizacijoje
Amerikos Komunistų .Partijos pa

skelbtas naujų narių vajus žada duoti 
puikių rezultatų. Visoje organizacijoje 
atsiliepimas labai gražus ir entuziastiš
kas. Iš visų distriktų ir kampų draugai 
rašo, kad jie per vajų partijos narių 
skaičių padvigubins.

Pereito šeštadienio “Laisvėje” buvo 
įdėtas Lietuvių Komunistų Centp Biu
ro atsišaukimas ir planas partijos kam
panijos pravedimui lietuviuose. Plačiai 
nurodoma, ką turi daryti ir kaip veikti 
lietuviai komunistei per šį vajų.

Biuras sako:
Mes Nuoširdžiausiai sveikiname Ame

rikos komunistų Partijos Centralinio Ko
miteto paskelbtą naujų narių gavimo va- | 
jų. Pilnai sutinkame, kad šiandien yra

Japonijos imperialistai ka geriems santikiams 
užpuolė Chiniją. Baisus ka-i Sovietų Sąjunga galėjo du
ras pleška Tolimuose Ry-įremti Japonijos .imperialis
tuose ir jis dar daugiau tus. 
grūmoja virsti pasauliniu Bet Mongolijos pietų da- 
karu, kaip fašistų karas Is- lis, kuri vadinasi Vidurinė 
panijoj. Kodėl jis užsiliep-(Mongolija yra puolama Ja- 
snojo? Kokią galimybę turi ponijos. Japonijos imperia- 
apsigynimui Chinija? Kodėl, listai ten turi agentų ir po 

priedanga “neprigulmybės” 
bando tą kraštą pavergti.

Tanu-tuva Respub 1 i k a, 
tai kraštas tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Mongolijos 
Liaudies Respublikos. Ca- 
ristinė Rusija su Chinija ve
dė ginčą, kam jis priklauso. 
Kraštas užima 64,000 ketur
kampių mylių ir turi tik 
apie 75,000 gyventojų. Jis 
jau 1921 metais pasiskelbė 
neprigulmingu ir tokiu yra. 
Sugyvena santaikoj su SS 
RS ir Liaudies Mongolija.

Mandžuriją, kraštas 
šiaur rytų kampe buvusios 
Chinijos. Mandžuriją užima 
363,700 keturkampių mylių 
plotą, daugiau, kaip keturis 
kartus, kiek pati Japonija. 
Jis turi 28,000,000 gyvento
jų. Japonijos imperialistai 
Mandžuriją pavergė 1931 
metais ir ten įsteigė savo 
padarą Manchukuo.

Korėja, tai jiussalis į pie
tus nuo Mandžurijos. Jis 
užima 85,206 keturkampes 
mylias ir turi 23,000,000 gy
ventojų. Labai svarbus jū
rų prieplaukomis. Po Rusi
jos-Japonijos karo, 1904- 
1905 metais Japonija ten 
daugiau įsigalėjo, o 1910 
metais ir galutinai ją pa
vergė.

Formosa — sala į pietus 
nuo Chinijos. Ji užima 
13,686 keturkąmpes mylias 
ir turi 5,212,000 gyventojų. 
Japonija nuo Chinijos ją 
pasiglemžė po karo 1894 
metais.

Dabartinė Chinija
Apart virš suminėtų kra

štų, kuriuos Japonija ir An
glija atplėšė arba kurie pa
tys atsimetė nuo Chinijos, 
dar lieka dabartinė Chinija. 
Dabartinė Chinija užima 
18 provincijų, kurios suda
ro 1,532,815 keturkampių 
mylių žemės plotą ir turi 
370,691,374 gyventojus, pa
gal 1934 metų apskaitliavi- 
mą. Čia mes paduodame So
vietų Chinijos ir Nankingo 
plotus bendrai.

Chinija yra prie jūrų 
nuo Francijos-Indo-Chini
jos iki Mandžurijos. Pasau
liniai imperialistai: anglai, 
francūzai, japonai, ameri
kiečiai, italai turi ten kon
cesijas, valdo tam tikras

baisus karo pavojus Toli
muose Rytuose? Šie ir dau
gelis kitų klausimų dauge
liui neduoda ramumo. Ten
ka kiek pažvelgti į pačias 
tas šalis ir jų jėgas.

Buvę Chinijos Kraštai
Chinija y rd rytų milži

nas. Dabar ji apkarpyta, 
bet vis vien tai didelė šalis 
ir turi daug gyventojų. Nuo 
Chinijos atsimetę keli kraš
tai arba jie atplėšti. Pir
miausiai pažvelgsime į juos.

Tibet, tai kraštas piet
vakariniame Chinijos kam
pe, prie Indijos. Tibet uži
ma 468,200 keturkampes 
mylias pločio ir turi 2,000,- 
000 gyventojų. Tibetas neva 
nepriklausomas, bet tikru
moj, tai Anglijos kolonija. 
Anglija ten sukurstė sukili
mą 1911 metais ir nuo to 
laiko, nors kraštas laiko
mas, kaipo neprigulmingas, 
arba Chinijos dalimi, bet jis 
priguli Anglijai.

Sinkiang (Chinų Turkes
tanas), tai kraštas vakarų 
Chinijoj, tarpe Tibeto, So
vietų Sąjungos Turkestano 
ir Mongolijos Liaudies Res
publikos. Sinkiang skiriasi 
nuo Chinijos dykumomis ir 
Akka-Tagh,. Konglun ir 
Kum Tagh balomis. Jis už
ima 550,340 keturkampes 
mylias pločių ir turi apie 
3,000,000 gyventojų.

Kadangi šiam kraštui 
sunkus susisiekimas su Chi
nija, o daug geresnis su So
vietų Sąjunga, tai Sinkiang 
chinų valdžia yra draugiš
kuose ryšiuose su Sovietų 
Sąjunga. Imperialistai skai
to, būk Sovietai tiek ten tu
ri įtakos, kad jis darosi 
SSRS dalimi. Japonijos ir 
Anglijos imperialistai kelis 
kartus ten darė sukilimus, 
kad įsteigus savo valdžias, 
bet neturėjo pasisekimo.

Mongolijos Liaudies Res
publika, tai didelis kraštas 
užimantis net 1,367,600 ke
turkampių mylių, tai bus 
veik lygus septyniom Vo- 
kietijom, bet gyventom yra 
tik apie 2,200,000. Mongo
lijai dar 1914 metais buvo 
pripažinta sauvaldystė, po 
Chinijos globa. Nuo 1921 
metų ten gyvuoja laisva 
žmonių respublika, kuri dė-

SU 
at-

Bet Mongolijos pietų da-

miestų dalis, kur chinams čiai prisiruošus, jos karei- 
net nevalia koją įkelti. Tos viai auklėjami dvasioj, kad 
koncesijos baisiai apsunki- jie yra nėnugalimi, jos im- 
na ir dabartinį Chinijos ka- peržaistai turi planus paver- 
rą už tautinę laisvę. Štai gimui visos Azijos ir net vi- 
Shanghajuj iš jūrų lipa ja- so svieto. Jie tuos planus 
ponai, prieš juos chinai ko- vykdo gyvenimam Jie pa
voja, ant chinų iš Shangha- vergė Mandžuriją ir ten 
jaus puola japonai, kurie įsteigė Manchukuo; pusiau 
ten turi koncesijas ir apie pavergė Vidurinę Mongoli- 
12,000 armijos. .......................... ...

Japonija ir Kolonijos
Pati Japonija yra ant i “naują vardą” — Peipukuo. 

daugelio salų, į ryt-šiaurę Jų planas įsteigti Japonijos 
nuo Chinijos. Japonija ūži-: kolonijas po įvairiais var
mą . 148,756 keturkampes dais, neva “nepriklauso-

ją ir ten jau steigia — Man- 
gulkuo; pasiryžo pavergti 
Šiaur. Chiniją ir jau turi jai

ma 
mylias ir turi 69,254,148 mas.” Jie turi planą paver- 
gyventojų. Bet ji pavergus gimui Sovietų Sibiro ir jam
Sachalino pietinę pusę — 
13,253 ketv. mylias su 340,- 
000 gyventojų, Korėją, For- 
mosą ir kitas salas ir su jo
mis užima jau 263,359 ke
turkampes mylias ir turi 
97,697,511 gyventojų. Prie 
to dar ji valdo Mandžuriją, 
apie kurią viršuj rašėme.

Karo Jėgos
Japonijos karo jėgos yra 

didelės. Jos armija yra apie 
400,000 vyrų ir apie 3,000,- 
000 paruoštų ‘rezervistų. 
Prie to Mandžurijoj yra jos 
išlavintų oficierių vedama 
Manchukuo armija apie 
150,000 vyrų ir skaitlingi 
rezervai. Manchukuo ir Ja
ponijos armijos bendrai 
veikia prieš Chiniją.

Japonija turi vieną iš ga
lingų karo laivynų, kuris 
Tolimuose Rytuose galin
giausias. Japonija turi ga
lingą orlaivyną — apie 3,- 
000 lėktuvų, galingą karo 
industriją. Jos prieplaukos 
niekados neužšala. Jos lai
vai bile laiku gali permesti 
armiją prieš Chiniją. Japo
nija puola. Chiniją iš jūrų, 
pasirenka punktus išlipi
mui, kur patogiau, puola ir 
iš Mandžurijos. Japonija, 
kaip ir apsupa rytinę Chi
nijos dalį, tai yra pačią 
svarbiausią, kur yra dideli 
miestai, industrija, gelžke- 
liai.

Chinijos armiją sudaro 
apie 2,0'00,000 vyrų. Chinija 
turi bent tris kartus tiek 
žmonių, kaip Japonija, tat 
turi užtektinai rezervų. 
Jos armija suvirtę j o, ypa
tingai po to, kada susijun
gė su Sovietų Chinijos Rau
donąja Armija. Chinija 
veik neturi karo laivyno, ji 
turi tik mažų karo laivelių. 
Chinijos orlaivynas turi 
apie 1,000 lėktuvų, bet pasi
rodė kovose labai gerai. 
Chinijos karo industrija 
menka, jai tenka daug 
bentis iš užsienio.

Karo Laimėjimo
V Perspektyvos

Japonija imperialistinė 
valstybė, senai prie didelio 
karo rengiasi, ji atsakan-

ga-

jie nesitikėjo!

Šenatoriai O’Mahoney, Wheeler ir' Burke, griežčiausi kovotojai prieš 
prez. Roosevelto teisino reformą. Sekančiuose rinkimuose, aišku, balsuo
tojai jiems užduos tokį smūgį, kokio

puikiausia proga įtraukti naujus tūkštan- Centro Biuro nariai ir šiaip mūsų judeji-
čius darbininkų į partijos’ eiles ir padvigu
binti jos narių skaičių. /

Mes, lietuviai komunistai, turime visais 
būdais ir visomis spėkomis pravesti šį par
tijos vajų lietuviškose masėse ir padvigu
binti mūsų lietuvių paiiijiečių eiles. Visi

mbxpryšakyje stovintieji draugai ir drau
gės pasižadėjo aktyviai dalyvauti vajuje. 
Mes raginame taip pat visus kolonijų 
draugus ir draugės pasiimti &nt savęs as- 

• mėnišką ir kolektyvę atsakomybę už šio 
vajaus pasisekimą.

jau gatavas vardas — “Si
bir kuo.”

Bet Japonijos imperialis
tai užsprings. Jie jau už
klimpę Chinijoj. Japonija 
neturėjo didelio karo, ji dar 
neišbandė savo spėkas. 
Mandžurijos pavergimas 
pareikalavo daug lėšų. Gy
ventojų sukilimai, partiza
nų kovos nedavė Japonijai 
ramumo ir padarė daug lė
šų. Japonijos imperialis
tams stoka metalo, žalios 
medžiagos, aliejaus. Japoni
jos imperialistai labai daug 
pinigų išleidžia karo reika
lams, tas apsunkina gyven
tojus. Japonijos darbininkai 
ir valstiečiai baisioj padė
tyj. Japonijos imperialistai 
manė su Chinija apsidirbti 
keliomis dienomis. Ilgas ka
ras—jiems prapultis. Jeigu 
jis užsitrauks, tai pablogins 
dar daugiau vidaus reika
lus. Jeigu Japonijos armija 
prakiš kelis didelius mūšius, 
tai Japonijoj laukiama su
kilimų. Dabartinė Japonija 
panaši caristinei Rusijai 
1905 metų. Ji, kaip ir caris- 
tinė Rusija, išdidi, pasipū- 
tus, bet jos užpakalyj nera
mumas, supuvimas. Karo 
mūšių užsitęsimas, pralai
mėjimas iššauks Japonijoj 
revoliuciją.

Chinijoj padėtis nėra ge
ra. Chiang-Kai-shekas per 
kelis metus vedė karą prieš 
Sovietų Chini ją. Bet vis 
vien dabar Chinijos liaudis 
priėjo to supratimo — arba 
muškis ir laimėk tautinę 
laisvę, arba būsi kitų ver
gas. Kito kelio nėra. Chini- 
jos liaudy j išaugo baisi ne
apykanta prieš Japoniją — 
nulatinę užpuolikę. Mušyj 
prie Peipingo chinų kapito
nas pareiškė: “Per this me
tus mus čia spardė japonai, 
o dabar mes juos!” Chinijos 
kareiviai neblogesni už ja
ponus, jie dar drąsiau kau- 
jasi, nes gina savo tėvynę, 
savo tautinę laisvę. Chini
jos žmonėse auga baisus pa
sipiktinimas Japonijos karo 
užpuolimu. Japonija sako, 
kad privers juos nusilenkti. 
Ji klysta. Jos orlaiviai de
gindami Chinijos tfiiestus ir 
žudydami civilius žmones 
dar daugiau prieš ją nusta
to chinus.

Chinija gal būti iš pra
džios bus priversta tūlas po
zicijas užleisti Japoni. ai. 
Vietomis ji negalės atlaiky
ti Japonijos armiją ir laivy-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

JŪS GALITE LAIMĖT 
TURTĄ 

$100,000
Old Gold Naujas Koritėstas Tiekia 
Jums Antrą Vjso Amžiaus Progą

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
Piniginių Prizų, sudarančių $250,000, 
įstojant j naują Old Gold Piešinių 
Kontestą. Pirma dovana yra $100,000. 
Taip yra 999 kiti prizai. Šis kontes- 
tas susideda iš suteikimų praleistos 
kalbos pritaikytos tuštiems Galiūnams 
piešiniuose. Nueikite pas savo arčiau
sia esantį cigaretų pardavinėtoją ir 
paprašykite jo Old Gold Piešinių Bul- 
letino VELTUI, kartu su pilnom taisy-
klėm ir det&liškumais apie kontestą. 
čia nėra jokių triksų ar sučiupimų. 
Dvigubai-Švelnūs Old Gold suteikia 
jums šią viso amžiaus progą, net dar 
didesnę už praėjusią, su didasni^ais 
prizais ir skirtinga labiau intėVesUo- 
jančia idėja negu pereitame konteste. 
Tėmykite šį laikraštį dėl tolimesnių 
pranešimų.

sssasa
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DARBININKU PADĖTIS KAPITALISTINĖSE 
ŠALYSE IR SOVIETU SĄJUNGOJE

Praėjo 19-ka metų nuo 
imperialistinio 1914-18 me
tų karo pabaigos. Kapitalis
tinis pasaulis perskilo į dvi 
dalis. Vienoj iš jų darbinin
kai ir valstiečiai, sutriuški
nę kruvinąjį caro sostą, po 
didžiojo genijaus Lenino ir mas. 
Stalino vadovavimu, sudarė 
Sovietų valdžią vienoj šeš
toj žemės rutulio daly j, kur 
išaugo galinga broliška So-» 
cialistinė šeima, susidedanti

(dėka to, kad fašistai pradėjo 
taikyti teroro priemones, 
karAi apgaudinėdami vals
tiečius, kad Suvalkijos vals
tiečiai esą jau nutilo, šitose 
vietose valstiečių judėjimas 
neišsiliejo į aštresnes for-

Šis valstiečių judėjimas 
turėjo ir politinį pobūdį, 
nes valstiečiai, apart ekono
minių reikalavimų, statė vi
są eilę politinių reikalavi-

£ aHI i
rį budeliai patys vadina 
“inkvizicija.” Kuomet to
kius . inkvizicijos laipsnius 
praeina areštuotasis, galima 
įsivaizdinti, kas 'belieka' iš 
jo sveikatos. Daugelis neiš
laiko tų “procedūrų” ir 
miršta vietoje. Apie miru
sius nuo mušimų žvalgyba 
neišduoda, sako, kad patys 
nusižudė.

Neužtenka to, kiek žval
gybos urvuose užkankino 
darbininkų; Vokietijos fa
šistai praheja dar darbinin
kų kraujo upelius Ispanijos 
miestuose ir laukuose, štai 
įvykis 31-V-37 m. Ispanijoj. 
Almerijos miestą, kuriame 
gyveno 65 tūkstančiai gy
ventojų, Vokietijos karo lai
vai sunaikino jį per porą va
landų. Ant miesto griuvėsiu 
pasiliejo nekaltų žmonių 
kraujo upeliai.

Kiekvieną dieną Italijos 
ir Vokietijos fašistai bom
barduoja Ispanijos laisvą 
respubliką. Žudo moteris ir 
vaikus, tūkstančiai žūsta 
kovos laukuose nuo imperia
listų granatų ir dujų. Did
vyriškai mušasi Ispanijos 
liaudis prieš Italijos ir Vo
kietijos imperialistus. Bejė
giai lieka visos Vakarų Eu
ropos tironai prieš tvirtai 
bręstančią proletarinę revo
liuciją visose šalyse, kurios 
kelrodžiu ir žėrinčiu švytu
riu esti galingoji Sovietų ša
lis.

Sovietų šalis! Kiekvienas 
darbininkas ir darbo žmo
gus kapitalo šalyse su giliu 
susijaudinimu taria šitą žo
dį. Sovietų šalyj gyvena lai
minga ir laisva darbo liau
dis. Čia nėra skurdo ir ba
do šmėklos, nes nėra bedar
bės ir eksploatacijos. Kiek
vienas darbininkas ir vals
tietis yra savo darbo šeimy- 
ninkas. Sovietų šalyj,. kaip 
niekur visam pasaulyj, au
ga žmonijos kultūra. Kiek-

iš šimtų įvairių tautų ir mų. 
tautelių. Penkiuose šeštada- Iš 
liuose žemės rutulio, kur po 
eilės revoliucinių bangų 
pasiliko viešpatauti kruvi
nasis imperializmas, ten au
ga smarkiu tempu darbo 
žmonijos biednėjimas.

Štai keletas vaizdelių iš 
darbininkų gyvenimo fašis
tinėj Lietuvoj.

Praėjo daugiau 10 metų 
nuo fašistinio perversmo. 
Nuo pirmos perversmo die
nos Lietuvoj įvestas karo 
stovis, kuris stropiai saugo
ja Lietuvos buržuazijos, 
dvarininkijos ir buožijos 
reikalus. Darbininkų ir 
biednųjų valstiečių teisės 
likviduotos dar pirmoj fa
šizmo gyvavimo dešimtme
čio pusėj. Darbininkai, kai
mo biednuomenė ir visi dar
bo žmonės Lietuvoj neturi 
savo laisvos spaudos, neturi 
profsąjungų nei žodžio lais
vės, neturi balsavimo teisių 
ir tt. Išaugo bedarbių ar
mijos mieste ir kaime. Dar
bininkams mažinama darbo 
mokestis, ilginama darbo 
diena. Valstiečiai apkrau
ti mokesčių našta, o dėl ne
sugebėjimo juos mokėti, kas 
metai šimtai valstiečių, 
biedniokų, licituojami. Kad 
geriau buožės galėtų naudo
tis ž. ū. darbininkais ir vals
tiečiais biedniokais, fašistų 
valdžios įstatymai uždraudė ___  , __ w_________  ____ , ____ __ _____ ,
šiais metais išvažiuoti dar-. Jaulyj buvo nuteista 50 žmo- kiekvienas garantuotas savo 

riovknT. t T.oHnnn nių. . , rytojum. Visur durys atida-

,v. _ Kad žiauriau kankinti penkmetes baigė aukštąjį
™ s^aiP11¥s Pasiekia areštuotą politkalinį, gesta- mokslą virš trijų šimtų tūks-
didziausias skaitlines. Visi p0 išdirbo specialią kankini- tančių piliečių ir 7 milionai
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aukščiau paminėtų 
vaizdelių matyt, kaip bręs
ta Lietuvos darbo žmonių 
kovos. Auga bendro fronto 
siekimai. Jokie žvalgybos 
kankinimai ir persekiojimai 
bei šaudymai nesustabdys 
revoliucijos augimo Lietu
voj.

Per keturių metų fašizmo 
v i e š p a t avimą Vokietijoj 
darbo liaudis atsidūrė ka
tastrofiškoj padėtyj. Vokie
tijos imperialistai tempia vi
sas jėgas, kad vest grobimo 
karą Ispanijoj ir ruoštis 
prie kitų valstybių užgro
bimo. Visas šalies biudžetas 
vien tik karo reikalams ski
riamas. Štai 1937 m. pra
džioj buvo paskirta 30 mili
jardų markių karo reika
lams. Hitlerinė valdžia gro
bia darbininkus, valstiečius 
ir aplamai smulkiąją buržu
aziją, verčia visą liaudį 
badauti ir skursti, siūlyda
ma jai vieton sviesto—ka- 
nuoles. 250 tūkstančių anti
fašistų sėdi kalėjimuos ir 
koncentracijų lageriuose. In
kvizicijos, kurias vartoja 
Vokietijos gestapo prieš re-, 
voliucinius darbininkus, ne
žino jokie kaizeriniai žanda
rai bei caro ochranka.

Štai vaizdelis apie bylų 
fabrikavimus. Per balandžio vienas darbo žmogus socia- 
mėn. nuo 15-29-1V tik vie- listinėj šalyj. turi teisę ant 
nam Vokietijos mieste Bres- darbo, poilsio ir mokslo,

rų, kaip mokslo, meno ir iš
radimo srityj, taip ir kraš
to valdymo srityj. Sovietų 
moteriai suteiktos pilnos 
motinystės teisės ir kiek
vienas naujagimis vaikas 
esti motinos džiaugsmas ir 
laimė. Sovietų Sąjungoj už
drausta daryti abortai, pil
noj to žodžio prasmėj, - nes 
tas kenksminga moteries 
sveikatai. Juo darbininko 
šeimoj daugiau vaikų, juo 
daugiau laimės, nes vaikus 
auklėja ne vien tėvai, o ir 
visa visuomenė.

Tokį gyvenimą, kokį gy
vena Sovietų laisvoji darbo 
liaudis, darbininkai kapita
listinėse šalyse pasieks tik 
tada, kai bus nuverstas ka
pitalizmas ir bus sukurtas 
socializmas visose šalyse.

Tamara.
17-VII-1937 m.
Maskvoj.

ŠYPSENOS

bininkams darban į Latviją.
Fašistinė reakcija ir dar

bo žmonių persekiojimas 
diena iš dienos auga. Politi-

PRIEŽASTIS NUSI
MINIMUI

Dingo jau senai tas laikas, 
Kuomet aš kiaules ganiau, 
Dabar vyras, nebe vaikas,

Į fašistą pavirtau.
Idealo neturėjau,
Visas srioves išbandžiau,
Kailį tankiai keist mokėjau, 
Jei kur pinigą mačiau.
Prieš Sovietų šalį bliaunu, 
Giriu tvarką Lietuvos, 
Bet, medalio dar negaunu ... 
Gal negausiu niekados . . ?
Gęsta viltis paskutinė, 
Tartum einu iš galvos? 
Be medalio dar krūtinė, 
Kaip šuva be uodegos .. .
Medalius Smetona kala, 
Dar nenukal del manęs ... 
O jau kalvis greit gaus galą... 
Be medalio stipt reikės .. .

Raguotis.

caro laikų tvirtovių požemių mo sistemą, kurią patys pa- 
urvai Kaune perpildyti kali-, vadino “laipsniniu muši

mu”. Pirmas toks laipsnis 
vadinasi “griežtoji kėdė.” 
Kedei nupjauta viena koja 
ir pastatyta toj pačioj vie
toj. Kuomet kaltinamasis 
neduoda teigiamo atsakymo, 
sulyg viršininko paduoto 
ženklo kėdės koja ištraukia
ma lauk ir areštuotas virs
ta ant grindų, jį spardo, 
muša ir plaka budeliai. An
tras laipsnis vadinasi “he
rojaus lova”. Areštuotasis 
nurengiamas nuogas, priri- Sovietų Sąjungoj sudary-

niais, nekalbant jau apie ka
lėjimus. Lietuvos fašistai 
dėl pinigų stokos nesugeba 
dar pastatyti tiek kalėjimų, 
kiek žvalgyba prigamina by
lų vis naujai areštuotiems 
antifašistams. Už tat kruvi
nasis Smetona prigalvojo iš
eitį, būtent, paliuosuoja vi
sokius provokatorius-išdavi- 
kus, voldemarininkus, Klai
pėdos hitlerininkus ir įvai
rios rūšies spekuliantus ir 
valstybės iždo vagis, jis jų 
vietoj sodina revoliucinius 
darbininkus ir valstiečius 
10-15 metų ir iki gyvos gal
vos.

Nežiūrint į žiaurius žval
gybos persekiojimus, darbi
ninkai ir valstiečiai veda at
kaklią kovą prieš naudoji
mą, už fašistų valdžios nu
vertimą. Visa eilė įvykusių 
ir vykstančių streikų Lietu
voje kalba apie darbo žmo
nių klasinį susipratimo au
gimą. Štai kelios skaitlinės 
apie streikus.

1934 m. streikavo 6900 
žmonių, 1935 m. — 8,800 
žmonių, 1936 m. — 11,100 
žmonių. Jų reikalavimai: 
pakelti darbo mokestį, neil
ginti darbo dienos ir tt.

Valstiečių Streikai,
Didelis valstiečių streikas 

įvyko antroj rugpj. pusėj 
1935 m. Suvalkijoj^ kur yra 
turtingiausias kraštas Lie
tuvos žemės ūkyj. Bet jis 
tuojaus persimetė ir į kitas 
a r t i m iausias vietas, jau 
daug biednes — Butrimo
nis, Alytų, Kauni ją, Jonavą, 
Panemunę. Pagaliau tam 
tikro nepasitenkinimo ėmė 
reikšti valstiečiai ir šiaurės 
Lietuvoj, bet šitose vietose

baigė vidurinę ir nepilną vi
durinę mokyklą. Praeitais 
metais tiktai sunkiojoj pra
monėj daugiau keturių šim
tu tūkstančių darbininkų 
užbaigė socialistinio darbo 
meistrų ir stachanoviečių 
kursus. Dabar du trečda
liai trys ketvirtadaliai visų 
darbininkų, dirbančių sun
kiojoj pramonėj apimti tech
niniu mokslu įvairios rūšies 
mokyklose. Šimtai tūkstan
čių darbininkų mokinasi be 
atsitraukimo nuo gamybos.

Jersey City, N. J
Iš Susirinkimo

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 133 kuopos susirin
kimas įvyko 29 d. rugpjūčio. 
Narių dalyvavo gražus būrys. 
Išrinkta delegatai į 3-čio Ap
skričio konferenciją, kuri 
įvyks 26 d. rugsėjo, Bayonne,

Susi-

ma, kaip 30 centų į valandą. 
Reiškia, per 40 valandų darbo 
savaitės, po 30 centų į valan
dą, darbininkas i savaitę galės 
uždirbti tik $12. Tasai pat 
Labor Board patvarkė, kad 
tam tikros® vietose ir tam tik
ru laiku turi būt mokama tik 
po 25 centus į valandą.

Well, kažin, kad tiem po
nam iš Labor Board būtų įsa
kyta dirbti tik už $12 į savai
tę. Ką jie tuomet sakytų ?

Smarkuolis
170 svarų kumštininkas, 

Freddy Caruso, nusprendė vy
kinti gyveniman savo sugal
votus įstatymus. Per du atve
ju buvo suorganizavęs būrį sa
vų sekėjų ir ėjo mušti pike
tuojančių streikierių, kurie pa
skelbė streiką Brothers Furni
ture kompanijai, Hoboken, N. 
J. Tačiaus abu atveju jie tapo 
policijos neprileisti, nuvyti.

Freddy Caruso turėjo kon
traktą kumštynių, kurios įvy
ko 31 d. rugpjūčio. Organi
zuoti darbininkai per savo uni
jų atstovybę pranešė jo mana- 
džeriui, kad, jeigu jisai eis į ' 
estradą kumščiuotis, bus su
laikytas, įvyks nesmagumai ir 
tam panašiai ir, sakoma tik iš 
šios priežasties pasirodė kumš
tynių estradoje su užrišta ran
ka, atsiprašant, kad negalįs 
muštis iš priežasties susižeidi- 
mo. Gerai.

Sutaikė
Miesto valdininkam pasise

kė sutaikyti Eagle Grocery, 
kompanijos darbininkus, ku
rie buvo paskelbę streiką. Uni
jos lokalas 1245 paskelbė, kad 

, kiekvienas streikieris gali grį- 
j žti į darbą ir nebus jokių dis
kriminacijų. Dėl algų ir valan
dų nuosprendžio galutinos de
rybom bus 20 d. rugsėjo.

Sumažėjo
Hudson County viešas mo

kyklas lankančių vaikų skai
čius sumažėjo 4,078 per perei
tus metus, kurie baigėsi su 
birželio 30 d., 1937. Nuo bir
želio 1, 1936, iki birželio 30, 
1937, mqkinosi 111,030, kuo
met per tą patį laiką 1935 iki 
1936 mokinosi 115,108. Mo
kytojų skaičius irgi sumažėjo: 
1935-6 metais mokytojų buvo 
4,296, gi 1937 tik 4,262.

Tačiaus viešų mokyklų iš- 
kaščiai padidėjo, nepaisant, 
kad vaikų ir mokytojų skai
čius sumažėjo. Viešų mokyklų 
superintendentas Austin H. 
Updyke sako, kad priežastis 
mokyklas lankančių vaikų ma
žėjimo yra ateivybės suvaržy
mas. Tas duoda suprasti, kad 
ateiviai produktyviškesni, ne
gu amerikonai.

K. Biuras.

Chinija, Japonija ir Karas

—.

šamas prie lentų su diržais,! 
ir mušamas buožėmis. Tre
čias laipsnis, kalinių pava
dintas “viešalka”. Areštuo
tąjį pakaria į virvę, kad vos 
kojomis siekia grindis ir 
muša iš visų pusių, jei taip 
nieko budeliai neišgauna, 
tuomet taikoma “aukščiau- 
sis laipsnis” kankinimo, ku-

tos visos mokslui reikalingos 
sąlygos taip, kad absoliučiai 
kiekvienam piliečiui yra ga
limybės baigti aukštąjį mok-

Sovietų šalyj moteris turi 
lygias teises kaip ekonomi
niam taip ir politiniam gy
venime. Čia moteris nei 
žingsnio neatsilieka nuo vy-

Skaitytas laiškas nuo Aido 
Choro iš Brooklyn, N. Y., ku
riame nušviečiama Aido Cho
ro jubilejinis parengimas 3 d. 
spalių ir prašoma finansines 
paramos; Laiškas priimtas, su 
nutarimu prisidėti finansiniai. 
Tačiaus nutarta atsišaukti ir į 
kitas organizacijas taip, kad 
sudarius bendrą organizacijų 
sąrašą su vieno puslapio skel
bimu, choro programoj.

ALDLD 16 kuopos susirinki
me balsuota nominacijos Cen
tro valdyboj ir išrinktas d. J. 
Augutis į bendrų susirinkimų 
komisiją.

JOE LOUIS
Pasaulinis bokso čampionas, pereitą savaitę 

nugalėjęs Tommy Farr

Vagis
Persistatęs kunigu, tūlas va

gišius užėjo į aprėdalų krau
tuvę, 100 Bergenline Avė., sa
kydamas savininkei, kad baž
nyčios fėrų komitetas nu
sprendė nupirkti baksą mote
riškų pančiakų laimėjimui. 
Tačiaus jisai neturįs mažesnių 
pinigų, kaip $20 ir ne šu sa
vim, bet fėrų vietoje. Biznier- 
ka jam patikėjo, padavė bak
są pančiakų ir pasiuntė mer
giną, duodama jai grąžos iš
duoti iš 20 dolerių. Vagišius 
kunigas, paėjęs tinkamą vietą, 
griebė einančią su juo mergi
ną už gerklės, atėmė tuos, jai 
duotus, $20 ir pabėgo. Polici
ja vagišiaus jieško.

Nusprendė'
New Jersey Labor 

nutarė, kad skalbyklų 
ninkarh. nebūtų mažiau

Biuras 
darbi- 
moka-

.’fr 11.. 3.
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Chinijoj kariauti ir kitus 
nepaliesti, kada vienas vaiz
do vieną miesto dalį, kitas 
kitą, vienas vieną kampą, 
kitas kitą.

Amerikos imperialistai 
seka įvykius. Kongresma- 
nas Wilcox reikalauja $100,- 
000,000 budavojimui orlai
vių laukų, airdromų, anga
rų ant Ramiojo Vandenyno. 
Laivas “Wichita” išvežė 19 
karo orlaivių Chinijai, o 
kompanija reikalauja Ame
rikos karo laivyno, kad jį 
apsaugotų nuo Japonijos.

Anglija bijo karo ir nuo-

Chinijos-Japonijos k ar ą, 
kuris liečia jų reikalus. 
Daug ten yra parako, o kur 
parakas ir karo liepsna, 
ten ir pavojus. Japonijos 
imperialistų provokacijos 
gali uždegti pasaulinį karą. 

D. M. šolomskas.
Italijos Karo Laivai Veikia 

Prieš Ispaniją
London, rugs. 3. — Itali

jos karo laivas sustabdė Is
panijos respublikos laivą 
“Nuestra Senora,” pagrobė 
jo kapitoną ir vieną jūrinin
ką ir liepė laivui plaukt p: 
fašistus į Bilbao. Bet “N 

pabėgolaidau j a. Amerika taip pat. estra Senora” 
Bet tuom pat kartu seka Franciją.

“Laisves” Naudai Parengimai
i

Hartford, Conn
Connecticut Valstijos Apskričių

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

Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

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

Trys didmiesčių chorai duos dailės programą

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

Waterbury, Conn
Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas 
LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO 

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

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

kavalkus šokiams

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

□--------------------s
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(Tąsa iš Antro Pusi.) 
ną. Vietomis jos armijoj pa
sireikš išdavystės, nes japo
nai turi nemažai agentų. 
Bet Chinija gali ilgesnį ka
rą išlaikyti, kaip Japonija. 
Chinija turi užtektinai ža
lios medžiagos ir rezervų. 
Chinija turės ir draugų. Ji 
jau dabar pasirašė penkių 
metų nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Chinijos 
armija plieks japonus, kada 
japonams negalės gelbėti 
baisi ugnis karo laivų. Net 
buržuaziniai karo specialis- ** 
tai sako, kad Chinija ilgame 
kare turi daugiau progų lf/7
karą laimėti, kaip Japonija. 
Jos pralaimėjimai karo lau
ke tik daugiau apjungs jė
gas, o Japonijos karo pra
laimėjimai grūmoja sukili
mais namie.

1
Ką Darys Imperialistai?
Chinija, tai ne Ispanija. 

Japonijos puolimas labai 
skaudžiai drožė per kapita
listų kišenius. Tas liečia 
Angliją, Jungtines Valsti
jas, Franciją ir kitus. Ypa
tingai skaudžiai paliesta 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos Amerikos. Anglijos 
ambasadorių jau su varstė 
japonų kulkos. Skandalas, 
bet nepaskutinis. Šis užsi- I 
baigs, bus kitas. Negalima

fSA (■<’ -ft'’■ U' -s' -v •' ų ’ , į
L-. \... :• ....—L-i -?

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street -:- Pradžia 7 vai. vakaro

Skubėkit Užsisakyti Naują Lietuvių 
Kalba Knygą, Išleidžiamą SSRS, 

Maskvoje

-’■kį'1'

* -

J. Stalinas

-.let i<■!

Užsakymus siųsti antrašu:
USSR, MOSKVA,

UI. 25.Oktiabria 7, 
Izd. Inostr. rabočich

Galima užsisakyti taipgi per “Laisvę” ir “

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.
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SUSIPRATO
____________________________ A. GILMAN ______

—Ką tu čia skaitai tuos niekus nuola
tos įsikibęs, nors retkarčiais, va, paim
tum paskaityti “Laisvės” anglišką sky- 

. rių, tai nors šiek tiek gautum tikresnio 
supratimo, pasimokinimO apie gyveni
mą,—tėvas prasitarė į sūnų Albiną, ku
ris antrame gale virtuvės stalo sėdėjo ir 
skaitė angliško laikraščio sporto skyrių.

—Tu su savo tuo pasakojimu—“Lais
vė”, “Laisvė”— darbininkai, darbininkai 
—komunizmas, komunizmas, — suriko 
Albinas ant tėvo, trenkdamas laikraštį 
ant siuvamos mašinos, kuri kampe stovė
jo uždegta. —Daugiau nieko ir nežinai. 
Kaip tu pats save gaudinėji, tai nori, 

į ?kad ir aš tą daryčiau.
Nuėjo jis į kambarį, pasiėmė per gal

vą užsimaunamą megstinį, ir rengėsi ei
ti laukan. Jam einant prie durų, moti
na, kuri baigė mazgoti indus, sako:

—Išnešk šiukšles eidamas laukan.
Jis, kaip nieko negirdėjęs, trinktelėjo 

duris ir išėjo.
—Tai pasileido tas mūsų vaikas, kad 

nežinia, nei kas bedaryti,—motina pra
košė pro dantis.

—Kągi mes ir begalime daryti,—sako 
tėvas.—Mokinome, mokinome, bet kas iš 
to. Ką namie jam prišriubuoji, tai’nuė
jus mokyklon netik tą atšriubuoja, ale 
dar savotiško purvo įšriubuoja, kad su 
juo nei susikalbėti negali. Juk jau bai
gia aštuonioliktus metus, kągi jam be— 
eh—ką čia ir bekalbėt.

Tėvui ištikrųjų pikta, matant vaiką 
einant visai ne tuo keliu, kuriuo jis jį 
mokino. Juk nuo pat mažens abu tėvai 
mėgino vaiką išmokinti darbininkiško, 
klasinio susipratimo. O dabar jis netik 
neseka tėvų pėdomis, ale dar mėgsta ■ 
juos pašiepti, būk jie užsiimą niekais, 
vietoj rūpintis tik savo privatiniu gyve
nimu ir daugiau nieko...

Albinas išėjo laukan, pastovėjo biskį 
prie durių ir, pažiūrėjęs, kiek pinigų tu
ri kišenių j, nuėjo link krutomų paveik

usių teatro. Priėjęs prie teatro, jis būk 
norėjo pažiūrėti, koki programa, vienok 
jam mintys nesipynė. Kaip ir visai ne
pastebėjęs programos skelbimo, įėjo te
atram
. Įėjęs vidun, rado lošiant “Wild West” 
veikalą. Pabuvus kelias minutes, jam 
prisiminė, kad vienas motinos brolis, jo 
dėdė gyvena Texas valstijoj ir turi far- 
mą. Jis tuo paveikslu todėl dar daugiau 
susidomėjo ir atydžiai sekė kiekvieną 
skirtingą vietų atvaizdėlį, kaip ten vaka
ruose žemė ir gamtiniai reginiai atrodo. 
Ir kuo žingeidžiausia buvo, kad ir pa
veikslas buvo lošiamas Texas valstijoj, 
arba taip buvo reprezentuojama.

Po to lošimo, sekė dar kiti. Bet jo 
jie neinteresavo, nes jo mintys nesirišo; 
jis nei pats nežinojo, apie ką mislino. 
Kada vėl tas pats paveikslas pasirodė 
ant scenos, .jis ir vėl kaip iš miego pa
budo ir pradėjo jį atydžiai sekti iki pat 
užbaigos.

Užsibaigus šiam paveikslui, Albinas 
išėjo laukan^gan dikčiai užsimąstęs... Ėjo 
Jink namų ir mislino apie tas pasakaites, 
kurių jis nemažai buvo prisiskaitęs apie 
vakarų-“westų” karvių piemenų-“kau- 
boisų” gyvenimą, jų romansus ir netikė- 
tus^ nuotikius. Jis savo mintyj net juos 
aiškiai galėjo matyti, kaip jie ant liesų 
ir greitų arklių greit jodinėjo, virves 
apie galvas sukdami. Net ir jų apsiren
gimas jam matėsi akyse: kailiais arba 
skūra pridengtos kelinės, smailiom kor- 
kom čebatukai, skūriniai, guzikuoti ran- 
kovgaliai, plačios ir didelės skrybėlės, 
spalvuotos skepetaitės ant kaklo ...

Namon parėjęs, ilgai neužmigo. Viso
kios jam mintys lindo galvon ir nedavė 
užmigti. Labiausiai pikta darėsi, kam tč- 
vai jam vis primena ir ragina skaityti 
darbininkišką literatūrą, sakydami, ka
da jis pataps savarankiu, tai reikėsią ži
noti, idant susitvėrus šviesesnį gyveni
mą. O kaip tik už tai jam norėjosi kaip 
ir atkeršyti tėvams. Jam juk prisakyta 
ir primokinta mokykloj, būk kiekvienas 
Amerikos pilietis, biednas ar bagotas, tu
rįs pilną progą tapti net pačiu šalies pre
zidentu. Jeigu jau prezidentu negali būti, 
tai kitų labai gerų progų esą. Galįs juk 
būti banko prezidentas, arba kitas kokis 
yertelga, tai kam čia užsiimti ir laiką 
gaišyti visokiomis idėjomis; taip juk jo 
mokytojas ne sykį yra apie tai pamokose 
Kalbėjęs.

M..

bmHbSii

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Pagalinus jis priėjo minties, kad ap
leidus namus ir važiavus į Texas pas dė
dę. Jam rodėsi, jog ten bus vieta ir apsi
gyventi ir rasti tas laimes, apie kurias 
taip daug pasakaitėse aprašyta...

Rytą Albinas atsikėlė pilna galva ne
užbaigtų minčių. Kadangi buvo vakacijų 
laikas, į mokyklą eiti nereikėjo. Pavalgęs 
pusryčius, kuriuos motina pagamino, ki
činė jo po savo kambarį ir mąstė, ko jam 
reikėtų pasiimti važiuojant. Bet ką gi 
pasiims? Pinigų juk neturi pasimokėti 
už bilietą, tai ir traukiniu ar kuo kitu 
važiuoti negalės. Tuo pat laiku motina 
kur tai išėjo.

Motinai išėjus, pas jį dviejų minčių 
jau nebuvo,—nutarė važiuoti. Pažiūrė
jo kišenių j e — trisdešimts trys centai. 
Pasileido jieškoti motinos pinigų. Jam 
būdavo matoma, kada motina kartais 
smulkius pinigus dėdavo tai į kavos puo
delį, tai po miltų skardinka. Išjieškojus 
ir apžiūrėjus visas numanomas vietas, 
jam pasisekė surasti dolerį aštuonesde- 
šimt penkis centus. Jam pasidarė du do
leriai ir aštuoniolika centų viso kapitalo.

Nors pinigų nedaug, tačiaus jo tas ne
baugino. Jis juk atsiminė pažįstamų vai
kėzų pasakojimą, kur su dar mažiau pi
nigų apvažinėjo gan daug Amerikos. 
Esą galima važiuoti, kiek tik nori preki
niais traukiniais, jei tik esi vikrus ir ga
bus juos einant pasigauti.

Nors Albinas nebuvo važinėjęs toli
mose kelionėse prekiniais traukiniais, ta
čiaus tie traukiniai jam nebuvo svetimi. 
Kada tėvai gyveno ant Kent Avė., jis 
dažnai su kitais vąikais eidavo ant preki
nių traukinių pasivažinėti. Porą sykių 
jį ten sargai nutvėrė ir parvedė pas tė
vus, grasindami padėti kalėjiman, jeigu 
tėvai jo nesuvaldys. Nors trumpuose pa
sivažinėjimuose, jis patyrė, kaip trauki
nys pasigauti ir kaip nuo jo nušokt be 
susižeidimo.

Galutinai nutaręs važiuoti į “vestus”- 
vakarus, Albinas apsivilko vilnonį, per 
galvą velkamą, megstinį, pasiėmė švarką 
ant rankos, apsidairė dar po stubą, būk 
ko jieškodamas, ir išėjo laukan.

Laukan išėjęs sustojo ir pamisimo, kad 
taip išvažiuoti nieko nesakius tėvams, 
nėra geras dalykas, nors jis tą ir daro 
kaip dėl atkeršijimo. Išsiėmęs paišelį pa
rašė raščiuką, sakydamas, kad išvažiuo
ja į “vestus”; nunešė ir padėjo ant vir
tuvės stalo.

Daugiau nieko negaišavęs, leidosi link 
požeminio traukinio. Požeminiu trauki
niu davažiavo iki Jersey City. Čia su
eina galybės gelžkelių. Jam nedarė di
delio skirtumo, kurį gelžkelį pasirinks 
važiuoti, nes iš čia beveik visi jie eina 
link vakarų. Kuris jam pasirodė ar
čiausia, tą ir pasirinko. Kadangi iš 
čia išeina daug prekinių traukinių, tai 
jis, nieko nelaukęs, patykojo traukinį 
einant link vakarų, prisikabino prie va
gono ir važiuoja. Toli jam neteko juomi 
važiuoti, nes šis traukinys sustojo New- 
arko prekinių traukinių vietoj, kur visi 
toliau einanti traukiniai sukabinami, su
tvarkomi, ir tik tada leidžiami kelionėn. 
Čia jis kišinėjo ir vaikštinėjo net ligi pa
vakarės, kol sužinojo ir surado, kur ku
rie traukiniai eina. Suradęs tinkamą 
traukinį, įlindo į vagoną, kurio durys 
nors buvo uždarytos, ale neužrakytos.

Valandėlę pabuvus tamsiame vagone, 
jis išgirdo čiažėjimą vagono kampe. 
Biskutį prastume duris, kad būt galima 
matyti geriau. Žiūri — žmogus guli po
pieriuose.

—Ką tu sakai?—pasigirdo balsas iš 
kampo.

—Nieko,—atsakė Albinas.—Taip žiū
rinėju.

—Jiems kalbėtis daug nereikėjo: jie 
suprato, kad jiedu abu tuo pat reikalu 
vagone; susipažino ir išsipasakojo, kokio 
katras gyvenimo ir kur keliauja. Albinas 
patyrė, jog jo sandraugas nėra naujas 
šio būdo keliautojas. Jis žino, kaip suži
noti, kur ir kada kokie prekiniai trau
kiniai išeiną. Taipgi jis iš jo sužinojo, 
kad šis traukinys eis liet į Pittsburghą. 
Už pusvalandžio traukinys pradėjo kru
tėti, ir ilgai netrukus, pradėjo greitokai 
važiuoti."

(Tąsa bus)

Pirmiau aš pats ir vienas 
draugas jaunuolis gan plačiai

kai. Fabrikantai, matydami' kad 
jie prakišo su savo boikotavimu, 
sumanė ir padavė skundą į Wa- 
shingtoną, kad balsavimai buvę 
neteisingi išstatydami net septy- 
nius apkaltinimus. Tada iš Wa-

ja iki paskutinės uncijos, o ir 
darbe nelygybė buvo prakti
kuojama visais galais.

Kurios darbininkės, 
darbininkai bosui vergiškai 
nuolankavo, tai tie dirbdavo 
ir viršlaikius. Bet kurie, taip

3) Visiems duot po '-lygų 
skaičių valandų išdirbti.

Taigi, pasidėkavojant C.I.O. 
šios dirbtuvės darbininkės-kai 
gavo nemažus pagerinimus.

Klausiau darbininkės, ar 
kompanija pripažino C.I.O.

atstovę jos 
atsakė, kad

sjiingtono vėl atvažiavo tyrinę- sakant atsparesnj tai tie ne- kaipo vienintelę 
nmn knmisnn. kuri sauk? riau- i i • t i. I jjimo komisija, kuri šaukė dau-1 gauda;o nei saVo laiko išdirb- 

Joje dirba apie 500 dar
bininkų.

Kaip ,tik kompanija pajuto, 
kad C.I.O. išdalino įstojimo 
aplikacijas, tuojaus pakėlė 10 
nuoš. ir manė, kad tuom sulai
kys darbininkes bei darbinin
kus nuo rašymosi į C.I.O. Bet 
darbininkės-kai tos ponų “ma
lonės” nepaisė ir visi susirašė 
į C.I.O.

Kuomet unija kompanijai 
pranešė, kad jos darbininkės- 
kai visi susirašė į C.I.O. ir nuo 
dabar turės kompanija reikalo 
su C.I.O., tai kompanija tam’ 
netikėjo. Patikrinimui, 
tas tiesa, ką C.I.O. sako, su
perintendento sūnus ėjo su 
šapos komitetu paklausinėt, 
kurie priklauso prie CIO. Ir 
kuomet pasirodė, kad unija 
teisybę sakė, tai kompanija 
sutiko duot darbininkėms- 
kams šiuos pagerinimus.

1) . Laiką ir pusę mokėt už 
viršlaikius ir šventadienius.

2) . Jeigu kompanijai rei
kia dirbti viršlaikis, tai turi 
imti daugiau darbininkių.

žinoma šis punktas savaime 
išplaukia iš pirmo punkto, kad 
nereikėtų mokėt už darbą lai
ką ir pusę.

aprašėme apie Lewistono ir geų balsuotojų ir fabrikantus 1 įj
Auburno čeverykų dirbtuvių 
streiką. Bet kaip tas streikas 
užsibaigė, ar su darbininkų 
laimėjimu ar pralaimėjimu, 
neparašėm. Tod.ėl dabar pa
rašysiu. Kaip jau buvo “Lais
vėje” rašyta, kad penkios če
verykų dirbtuvės sutiko leisti

I darbininkams nubalsuoti, [ 
kokios unijos darbininkai nori 
priklausyti. Ir darbininkai labai 
didele balsų didžiuma nubal
savo už United Shoe Workers 
of A. CIO uniją. Dvi dirbtuvės, 
Highland ir Prospect, pasirašė 
ir kontraktą su viršminėta uni
ja ir dabar tose dirbtuvėse 
gan gerai darbas eina.

Murphy Shoe dirbt., kurios | 
darbininkai nubalsavo už CIO, sy magnatai dar jieškos kokios 
uždarė savo dirbtuvės duris ir, skylės, pro kurią išlindę galėtų 
dabar toje pačioje vietoje, po 
kitu vardu, neva nauja kompa
nija atidarė čeverykų dirbtuvę 
ir suorganizavo kompaničną uni
ją. Clark ir Augusta dirbtuvės, 
nors ir sutiko leisti darb. 
balsuoti, kokios jie, darbininkai, 
nori unijos, bet ligi šio laiko 
kontrakto nepasirašė su unija, 
nes vis laukė, kaip išeis kitų 12 
kompanijų kova su darbininkais.

Dvylika gi dirbtuvių griežtai 
atsisakė, kad jos nieko bendro 
nenori turėti su USWA, CIO 
unija. Kaip jau seiliaus buvo ra
šyta, kad Darbo Santikių Boardo 
nariai iš Washingtono darė iš
klausinėjimą čeverykų darbinin
kų ir fabrikantų. Vėliaus, kada 
iš Washingtono, National Labor 
Relations ’ Boafol atėjo ’ nuos
prendis, kad darbininkai tų 12 
dirbtuvių, kurie pasiliko strei
kuoti, turi nubalsuoti prie ko
kios unijos jie nori priklausyti, 
tai streikierių komitetas, liepos
II d., sušaukė visuotiną strei
kierių susirinkimą ir susirinkę 
darbininkai išnešė rezoliuciją, 
kad streikas reikia atšaukti, nes 
prieš valdžia nenori kovoti ir su-i 
tiko eiti balsuoti, pagal patvar
kymą valdiškos NLRB.

12 d. liepos, apie keturi tūks
tančiai darbininkų grįžo į dirb
tuves. Bet fabrikantai tą dieną 
priėmė atgal tik 19 darbininkų 
streikierių, nes jie (fabrikan
tai) turėjo prisirinkę savo dirb
tuvėse visokių padaužų, bomų 
ir taip visokių žmonijos atma
tų, kurie dirbo kaipo streiklau
žiai. Ir tie visi skebai buvo su
organizuoti į taip vadinamą 
Protective Shoe Workers Asso
ciation. Ir fabrikantai su ta sa
vo unija padarė kontraktus ir 
jeigu kuris streikieris nori gauti 
darbo, tai pirma turi prįsira- 
šyt prie tos skebų unijos. Ir ka
da iš Bostono atvažiavo Nauję- 
sioš Anglijos. Darbo Santikių 
Komisijos nariai vesti ir prižiū
rėti streikierių balsavimą, tai 
fabrikantai atsisakė duoti darbi
ninkų sąrašus, kurie jų dirbtu
vėse dirbo, taip pat prisakė ir 
savo Protective Shoe Workers1 
Ass’n, kad, balsavimus boiko
tuotų. Nes fabrikantai ir ta jų 
unija norėjo, kad valdžia leistų 
balsuoti tiems visiems skebams, 
kurie buvo priimti į darbą laike 
streiko. O valdžios buvo patvar
kyta, kad balsavimuos gal daly
vauti tik tie darbininkai, kurie 
dirbo kovo 24 d., nes tą dieną 
buvo paskelbtas streikas.Nežiū
rint visokių fabrikantų skers- 
painių ir machinacijų, Naujosios 
Anglijos Darbo Santikių Boardo 
nariai patvarkė (kadangi fabri
kantai neduoda sąrašo darbi
ninkų, kurie jų dirbt, dirba), 
kad kožnas darbininkas turėjo 
■pristatyti affidaivitą, po prisie- 
ga, kad jis kovo 24 d. toje ar 
kitoje dirbtuvėj dirbo. Balsavi

mai ėjo nuo liepos 13 d. iki lie
pos 17 d. ir nežiūrint to, kaip 
fabrikantai ir jų agentai baugi
no darbininkus, kad neitų bal
suoti, bet visai mažai atsirado 
niekšų ir kinkadrebių, kurie pa
klausė fabrikantų. Balsavimo 
pasekmės buvo tokios: už ,CIO 
uniją balsavo 1652 darbininkai, 
o už Protective Shoe /Workers 
Association, tai yra už fabrikan

tų uniją balsavo tik 24 darbinin-

ant tyrinėjimo. Ir paklausinėjus 
penkias dienas, išvažiuodama 
pranešė, kad iš Washington^ at
eis galutinas nuosjfrendis. Dabar, 
rugpjūčio (Augustp30 dien^ at
ėjo iš National Labor*Ę^iations 
Boardo patvarkymas, kad fabri- 

prie! kantų skundas yra nepamatuo
tas ir visi apkaltinimai neteisin
gi, ir kad visose tose dirbtuvėse, 
kurios nenorėjo nieko bendra tu
rėti su CIO, didelė didžiuma 
darbininkų nori, kad juos atsto
vautų USWA, CIO. Todėl jokia 
kita unija visose tose dirbtuvėse 
negali atstovauti darbininkų, 
kaip tik CIO.

Dabar nėra žinios ar tie mū-

;ions

daryti kokias pinkles, ar sutiks 
su savo likimu,—tai ateitis pa
rodys.

Gamtos Sūnus.

Lawrence, Mass
Kalbės New Yorko Majoras

Rugsėjo 12 d. čionai kalbės 
New Yorko miesto majoras La 
Guardia. Prakalbos įvyks 
Common Parke, kaip 1 vai. 
po pietų.

Visi Lawrenco darbininkai

darbininkių, tai 
jos dar nežino.

Bet nepaisant 
dien ir būtų kompanija de fac
to nepripažinus CIO, bet kuo
met darbininkės-kai visi susi
rašė ir gavo jau tūlus pageri
nimus, tai ar kompanija norės, 
ar nenorės, turės pripažint ir 
de facto C.I.O.

šios dirbtuvės laimėjimas 
link C.I.O. parodo, kad C.I.O. 
sėkmingai laužia ledus audi
mo pramonėje darbininkų pu
sėn. J. Bimba.

to, jei šian-

Lad i BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

S
ODOS-NER-

VŲ-KRAUJO 
CHRONIŠKŲ 

LIGŲ 
GYDYMAS

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 

i CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar 
kitos MĖŠLĄ ŽARNĖS Ligos, 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre-

408 Court St. Pradžia 8 vai. vakaro.
Draugės ir draugai, būtinai daly

vaukite susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi turėsi
me išrinkti delegatus į LDS 3-čią 
Apskr. konferenciją, įvykstančią rug
sėjo 26 d. Nepamirškite naujų narių ‘ 
atsivesti ir prirašyti prie kuopos. — 
Kp. Sekr. V. K. Sheralis.

(210-211)

kviečiami dalyvauti ir išgirst Kįlube’v . Z1IJX t .nilFr Xr PFQnviQ W vn I xrnlrnm

šį žymų žmogų kalbant. Taip-! 
gi bus ir kitų kalbėtojų, kurie' 
aiškins bėgamuosius reikalus, 
įrekaip rengtis prie balsavimų, 
kurie įvyks rugsėjo -,15-16 dd., 
kad laimėti pasibrėžtą perga
lę.

Stokit į CIO
1

Darbininkai ir darbininkės, 
kurie dar neįstojote į CIO uni
ją, tai pasiskubiukit įstoti. Ne- , 
būkit atsilikę. Pasirodykit, 
kad jūs esate galingi ir hebai- : 
lūs. Balsavimo laiku, balsuo- ' 
kit už CIO. Kai uniją turėsim 
tvirtą, tai bus mums darbai 
užtikrinti, nereikės drebėti . 
prieš bosus. Pagerės darbo są
lygos ir bosai mokės didesnes 
algas. Tuomet jums patiems ir 
jūsų vaikams bus užtikrintes- 
nįs ir gražesnis gyvenimas.

Kurie darbininkai yra išdir- . 
bę nuo sausio men. 1 d., 1937 1 
metų, bent astuonias savaites, 1 
tai visi galėsit balsuoti šituose f 
balsavimuose. Balsavimas bus 1 
abiejų dirbtuvių —- Wood : 
Mill ir Ayer Mill. Būkit pasi
rengę balsuoti.

Balsavimo kortelėse (balo
tuose) bus padėta “yes” ir 
“no.” Visi balsuokit už “yes,” 
padėdami prie to žodžio kry
žiuką. “Yes” ženklina už uni
ją, o “no,” — prieš, uniją.

Kurie darbininkai toliau .gy
venat, tai duokit žicioti unijos » 
raštinei —- būsit nuvežti bal
suoti ten, k,ur reikia. Raštinė 
randasi: 100 Union’ St., kam
pas Haverhill St. čionai pa
tarnaujama lietuviams, len
kams ir rusams.

Balsavimas bus geležinkelio 
kompanijos Store Honsėj, ant 
Merrimack St. ir So. Union St.

Visi dalyvauki! balsavimuo
se !

LDS III APSKR. PIKNIKAS
LDS III Apskr. piknikas įvyks 

rugsėjo (Sept.) 12 d., 207 Walker 
St. ir Palisade Ave., Cliffside, N. J. 
Pradžia 12 vai. dieną Visos kuopos 
ir atskiri asmenys esate širdingai 
užkviečiami dalyvauti, kur linksmai 
laiką praleisime tyrame ore ir kartu 
paremsime organizaciją. — Rengėjai.

(209-210)

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. ' 
GB 5436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2026 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KUNKEL
2026 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

IŠEGZAMINAV1MAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas 

Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. T.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

S. Penkauskas.

Paterson, N. J
Linen Thre ad Kompanija 

Norėjo Savo Darbininkus Su
laikyti nuo Rąšymosi į CIO., 
Pridėdama 10 Algų Pa- j 
kėlimu. Bet Nepavyko. I

Šios kompanijos dirbtuvė 
yra viena iš didžiausių dirb
tuvių audimo pramonėje Pa- 
tersone; joje daugiausia pri
rengia verpimui, j ir verpia li
nus, taipgi mezga* tinklus.

Šioje dirbtuvėje didelėj di
džiumoj dirba moterys. Dar
bas joje nelengvas ir labai 
dulkėtas, tad ir sveikatai 
kenksmingas. \

Šioj dirbtuvėj uždarbis, pa
lyginus su kitų audimo darbi
ninkų algomis, yrą vidutinis. 
Bet joje išnaudojimas darbi
ninkų yra nesvietiškas. Pasku
bos sistema taip sutaisyta, kad 
darbininkių zenęįiįgiją išnaudo-

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

' Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant ifisų pareikalavimo, suteiksime inforputcijas apie svoxį ir kainas.

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



THE EDITOR

TRIES TO THINK
THE “NEW” ART

German art is now in the process 
of “cleansing”. This business of 
“cleansing” is being conducted by 
that great artist and art-lover, Goer
ing, who is second only to Der Fueh
rer, another great connoisseur and 
critical judge of artistic matters 
and artistic taste... How do they go 
about 
Why, 
being 
seven
Academy of Art and by the publica
tion of the names of 300 painters 
and sculptors who are declared “ver- 
botem”.

Miraculous indeed are the things 
Hitler is doing to raise the cultural 
level of “New” Germany!

----- 0-----
THE SPANISH WAR

A rebel estimate of insurgent loss
es in the Santander campaign listed 
6.315 casualities. Of these casualities, 
2,727 were Italians; 1,614 Ger
mans; 1,415 Moors; 502 varied 
groups and 57 Spaniards! And this, 
you must remember, is the list of 
those killed in a battle of the war 
to “preserve Nationalist Spain”.

----- 0-----
LABOR DAY

This past Labor Day marked a 
milestone in American history. For 
the first time in its history the peo
ple of America are beginning to 
recognize the need of labor unions 
and the right to organize. Millions 
have joined trade unions and Ame
rican working conditions have been 
bettered, wages increased and hours 
lowered. All because of union—the 
word that represents the power of 
the people. ’ t ‘ "

History has been made 
ca is a step nearer to 
progressive people with 
ive government.

----- 0-----
“NO PRISONERS”

NEWS ITEM: “No prisoners were 
taken in the skirmish last night be
tween the Japanese and Chinese.” 
No prisoners? Why not? Simple—a 
state of war does not exist and pri
soners are not taken. Of course not 
—they are merely shot on sight.

“rejuvenating decaying art”? 
don’t be so naive! This is 
accomplished by dismissing 
professors from the Berlin

and Ameri- 
its goal—a 
a progress-

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Gardner Chorus
News Items

At last the Gardner Chorus has a 
very good reason for being proud of 
itself. Who wouldn’t be, after be
ing presented with three beautiful 
trophies? They were from the Mass. 
District for championships in girls’ 
basketball, mixed bowling and volley 
ball. The boys are now planning 
to organize a realty good basket
ball team in an attempt to win the 
boys’ basketball trophy (which is a 
beauty) from Worcester. That’s a 
goal to strive for this winter, boys. 
Here’s luck 
Worcester!

The Mass. 
August 29th 
as compared 
years. The crowd was small for a 
combined chorus picnic and, in addi
tion to that, some of the choruses 
were poorly represented. Nothing 
has been heard as to how success
ful (or unsuccessful) the picnic was 
financially, but that will be deter
mined definitely at a meeting of the 
picnic committee. At least the wea
ther can’t be blamed for anything.

Despite the efforts of the district 
sports manager, J. Kižys of Worces
ter, the sports program didn’t go 
off as advertised except for a vol
ley ball game between Gardner and 
Worcester and even then the Wor
cester chorus was not prepared and 
had to organize a team at the pic
nic. We hope the other choruses 
will cooperate more in the future.

The Gardner Lyros Chorus is 
starting rehearsals in earnest this 
month on the operetta “Kova Už 
Idėjas” which we planned to put 
on last year but which failed to 
materialize. With hard work and 
the cooperation of every member, it 
can be done despife what the chorus 
pessimists say and considering the 
fact that it is our first attempt with 
an operetta, every person is requir
ed to do his share or else! Chorus 
members—you heard what our di
rector said. Zee Kay.

to you—so watch out,

District picnic held on 
was not such a success 
with those of former

r •— ‘——————
“ART OF LIVING”

For everything under the sun, 
There is some cure or none.
If there is a remedy—try to find 

it.
If there is none—never mind it.

LYS SUGGESTIONS
The unwillingness of some of the 

youth to meet new ideas is disclosed 
by recent letters to the editor de
manding a return to the old four- 
page tabloid Youth Section. Person
ally, I’m for the present plan of 
publishing the LYS twice a week.

Laisve, more and more, will have 
to depend upon the first generation 
Lithuanian-Americans (i. e. people 
bom in the U.S. of Lithuanian immi
grants). The immigration quota has 
reduced the number of Lithuanians 
flowing into the country to a meagre 
handful and the older immigrants 
are gradually passing away. In an
other decade Laisve, in order to keep 
on appearing, will have to be half
English and half-Lithuanian to hold 
those Lithuanian readers who are 
still living and to attract American- 
Lithuanian youth who for 
best known to themselves 
know or do not care to use 
thuanian tongue. Thus the 
for the twice-weekly youth

prepare the 
a future bi-

reasons 
do not 
the Li- 
reason 

section,
as I reason it, is to 
youth and adults for 
lingual publication.

Of course, there are 
tages in a twice-weekly appearance. 
News of past or coming events can 
he fresher. It does encourage a 
more diversified appeal.

However, there is a legitimate 
reason for the numerous complaints 
that have arisen. In the attempt to 
satisfy all ages of youth, a hodge 
podge of articles ranging from ju
venile attempts at humor to serious 
discussions of psychology has come 
about, with the result that neither 
age-group is satisfied with the pa
per. The fault is not entirely that 
of the editor. He stepped in just 
when the era of the four-page is
sue came to an end. He has, there
fore, no precedents to guid,e him and 
we must be patient until he evolves 
a satisfactory sėt-up through experi
mentation. To aid him therefore, I 
offer the following suggestions:

First:- That in additlo^ to the 
twice-weekly appearance of the L. 
Y. S., an English sectipn bė print-

Wednesdays. This English

other advan-

need for censorship which the 
occasionally employs for the 
Section for the simple reason 
emotionally - immature youth 
not read the section.
That stories, poems and ma-

out fear by the editor. There would 
be no 
editor 
Youth 
that 
would

(2) .
terial definitely belonging to the ai^s 
be printed Saturday in the Litera
tūra ir Menas Section, in English. 
This would show the adults what 
contributions the youth are making 
to the arts, and would clear the 
Youth Section for more pertinent 
material.

(3) . That either the editor or 
some one else qualified for the task 
should analyze, criticize and evalu
ate all major current bills before 
Congress so that we can learn what 
is being done by our lawmakers, 
enabling us to participate intelligent
ly in our government.

(4) . That studies in the Lithua
nian language and grammar be pre
pared and presented in the Youth 
Section.

(5) . That a •comprehensive course 
in writing for publication be. printed 
in installments. Many of the LYS 
readers have potentialities £s writ
ers and such a course would bring 
out their latent talent.

In conclusion Į am pleased at the 
marked improvement in the articles 
appearing now, contrasting them 
with those of a year ago; also with 
the developement of new writers; 
the gradual elimination of vicious 
and senseless gossip; and the grad
ual developement of critical faculties 
among the youth. Al. KairiikŠtis.

t

YOUTHS EXECUTED IN 
NAZI REIGN OF TERROR

BERLIN.—fl
News Bureau

cd on 
section would differ from the Youth 
Section in that it would make an 
appeal to the more mature and to 
the professionally-trained American- 
Lithuanian youth. Jt would act as a 
clearing house for teachers, doctors, 
lawyers, engineers, chemists and 
other professional people who find 
little of interest at present in the 
Yduth Section. Controversial mat
ters and articles dealing with sub
jects of little interest to very young 
people could be presented here with- tion-

clal German 
,_____  announces

thaj; fcrich John (24 years old) and 
llermann John (2$ yėars old) who 
were Sentenced to death by .the “Peo
ples Court” for treason have now 
been executed. On the same day 
the 43 year old communist Vilhelm 
Firl of Dresden TVas executed. Firl 
was a communist official and had 
tried to build up an illegal political 
organization.

Wilhelm Firl was a member of 
the working-class movement from 
his early youth. During the war he 
was in the German army. After 
the war he joined the communist 
movement. He has now laid down 
his life for the proletarian revolu-

RAMBLINGS AND NEWS 
OF THE DISTRICT

who

Hello folks... Who made the re
mark that the choruses didn’t have 
any hard workers? They should have 
been at the LMS picnic last Sun- ' 
day in Lawrence. Hard workers and 
willing to do their bit. A lot of 
thanks to the sympathizers ' 
helped...

No sports program... That was 
bad but of course most of 
sportsmen were working. The long 
awaited basketball trophies were 
presented... Gardner taking three 
for various sports. Where was Wor
cester when the trophy was given 
to the mens’ team ? One thing I 
noticed—only Gardner Chorus was 
present when presentations were 
made, was it a secret? Or shouldn’t 
the other (choruses know a thing? 
We all wanted to get at least a 
peek at the LMS gifts if only once...

Forgive me if I criticize too much, 
but it has to be— only 2 busses, 
Gardner and So. Boston. What hap
pened to the rest ?...

Rumors have it that V. S., former 
district maestro, is going in for 
medicine. The place is Rochester, 
N. Y. Hope he has better luck mas
saging pills than he had with 
music...

Now that vacations are over, we 
hope to see some action in the dis
trict. Lawrence should start rehear
sals with more than 5 or 6 members 
... Worcester and Haverhill must 
get a teacher for each... Montello 
should show more interest also. . 
Bridgewater and Gardner are ex
pected to be in the lead with a fine 
group of youth... Norwood is in 
fair shape and will be heard from 
soon... So. Boston must show a 
bit of action, nothing has been heard 
from them for quite a;while... A 
moonlight sail or fishing trip can 
bring out some very good ideas...

I think I said enough for now... 
so till next week, I remain idle.

Retlaw Chinwell.

the

We will probably see those two 
untouchables, Alfred Lunt and Lynn 
Fontanne, back on the screen next 
year. They are said to have com
pleted a deal to make a film for 
Warners—and to make it their way 
(meaning the Lunts’). Which should 
mean, at least, a fairly adult pic
ture ...

They says the reds have more 
sense of humor than the Fascists, 
and here’s proof of it: in the film 
New Faces, Milton Berle calls one 
of his creditors, who has the auda
city to suggest that he pay his 
honest debts, a “Communist”. And 
left-wing organizations all thought 
the line very funny. But it was fear 
of rightist sensibilities that prompt
ed them to cut the line from the 
same film in which Joe Penner, try
ing to think of a bad name for 
someone, blasted out: “You Nazi 
Ma-a-an.”

News Of The
LMS--

Here’s a review of the second 
play—“Nesipriešink” (Don’t Contra
dict.) This is ą one-act play with 
six characters: Kepurinskis; Mhgde, 
his wife; Barbora, their daughter; 
Balandis, a tavern keeper; Adomas, 
a servant; and, Morta, a maid.

. Barbora is in love with Adotnas. 
Her father, however, would like her 
to marry Balandis, but he doesn’t 
quite know how to obtain his wife’s 
acquiescence as she is very contra
dictory. When he says a thing is 
white, she is sure to say it is black.

Balandis and the father decide to 
trick Magde as follows: the father 
will insist that Barbora marry Ado
mas. Of course, the wife will not 
agree and in that propitious mo
ment Balandis will appear and get 
Barbora’s hand.

All goes well with their plan ,un
til the maid who had overheard their 
scheming relates all to Magde. When 
Balandis arrives, much to his sur
prise, he meets a very nonchalant 
tylagde. He asks why he, who is to 
be the future son-in-law, is occord- 
ed such a cool reception.

Magde sweetly tells him since Ke- 
0urinskis insists that their daugh
ter marry Adomas—and that since 
she always agrees with her husband, 
Adomas will be the husband of Bar
bora after all.

This play also costs cents. Re- į 
Member it is in Lithuanian—a. good 
Chance for you to practice your 
Mother tongue. ___

/ B. Šalinaitė,
•LMS C. K. Sekretorė.

DINAMITERO” ON U. S. TOUR A LETTER FROM AN OLD 
WRITER FOR LYS

SECOND PART

ABOUT WORKINGCLASS
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

In Answer To 
F. Yakstis

Jose Ramon Thabala, 18 year old fighter in the loyalist army 
and three times wounded, who is speaking in this country for 
the Youth Committee to Aid Spanish Democracy. He has been « 
with the brave Asturian miners, who are experts in hurling dy- 
mhnite at the Fascist invaders.

Knoosey Knoos Of 
Philly Chorus

has 
the 
our 

Let’s

Well, well, choristers, it’s me 
again. Seems to me you were dodg
ing me this past week. Needn’t 
worry, I won’t tell anything I 
shouldn’t but I will let you in on 
some secrets:

FLASH! At last the question 
been popped by our bad boy Of 
chorus, George. He has given 
Cass D. an engagement ring,
all get ready to give them a party 
for this grand occasion. Wc waited 
long enough, don’t you think so?

For our Hall of Fame we nomi
nate the good Samaritan, Murphy. 
He was seen' helping a little three 
year old girl across the street be
cause she couldn’t get across her
self. Keep up the good work, that 
is the stuff Sir Walter Raleigh was 
made of.

at rehearsals.

I Wonder Why:
Our club meetings are getting so 

boring. Seems we’re having fewer 
and fewer members
Maybe we should start some games
for excitement? We can try it!

Cass L. constantly hums the song 
“Have you ever been lonely?”, fol
lowed by “I know now”.

I . believe that is all for the pre
sent. How did yoti like us at the 
Philly Laisve picnic?

Worcester Bits
And Info

Amigos, it ces verry mucho a 
pleasure to write something for you, 
did you miss me? I bet you did. 
Well, 
away 
thuen 
I got 
can’t
know who I am.

I feel very thed from ducking 
from all picnic work at Me- 
last Sunday, but, woe is me. 
caught and had to work. I 

tell you where as you would

Too bad we couldn’t get a bus for 
our trip, I guess we didn’t try hard 
enough. Yeah, we didn’t try hard 
enough for the Volley Ball Cup ei
ther. Que Lastima /to see it go to 
Gardner, also the bowling and girls 
basketball trophies. And who cares 
about the boys trophy anyway?

from Marzie and he saidI heard 
he’s in the pink of condition and 
“Espana es un pais hechicero”. I’d 
agree with him if we could have 
chorus rehearsals there instead of 
bullets singing around ones head.

An Innocent Bystander, adios.

THE RULING CLAHSS

i t&a'ni‘i į i Yj;-; • >-! 4 L’m • p

I see there were very little camera 
toters at the picnic. What happęn- 
cd? No materials or is it the ex
pense? I wonder "how'Jose made 
out with his camera. I noticed a few 
people doing a fade away so as to 
escape his dens, so until next tjme, 
____  Amigo Mio.

by A. REDFIELD

this lynch-rope I bequeath to my youngest and tende'rest 
son, Percy”.

With great interest I have been 
following the recent comments on 
the present one-page L.Y.S. For the 
most part, I was deeply impressed. 
While reading varied opinions, it 
brings back dear memories, like a 
fond papa watching the growth of 
a favorite son. But in a certain 
stage it lost its keen edge and be
came dull and boring.

To place the change of heart on 
the editor would be to look for the 
soft spot. For really the failure of 
our older correspondents to stay on 
the band wagon pulled down its 
material 'content. No longer do we 
see familiar writers, pen-names, etc., 
as in previous 
the old-timers 
thusiasm 
ment.

To get 
so many 
found an 
ve. This blossomed into a full page 
that appearęd regular as the weeks 
rolled by. Few were the contribu
tors and the job to make it inter
esting was difficult. But soon a 
flock of writers started to flood the 
editor and we got a four page sec
tion. To me, as to many, it was a 
great achievement. We strutted with 
popping chests. Regardless of how 
many times the one-page comes out, 
it never impresses as did the four 
page.

Now 
page, 
nically is almost impossible. Articles 
must be cut to the bone, for a long
er article looks like hash spread on 
the table cloth. Perhaps the com
parison is a little far-fetched, but it 
looks like h— to say the least tech
nically... ,

I honestly believe that the ma
terial is steadily improving and that 
it should be put in the. proper set
ting. Masterpieces deserve a gold 
frame. Giv^ me back the 4 pages!

C. Strauss.

and

monthš. A revival of 
would bring back en- 
a definite improve-

to the one-page. Notback
years ago, one occasionally
English article in the Lais-

for the make-up of the one- 
To make it attractive tech-

Reporter (to Kentucky Colonel): 
What do you think of the whiskey 
question, Colonel?

Colonel (gloomily): I am afraid, 
suh, that straight whiskey is getting 
a crooked deal.

WANTED

little piece of 
himself at the 
it comes time 

hopefully waits 
and again the

It is gratifying to note that the 
readers of this section are beepming 
riled at the unlimited display of gos
sip and silliness in dur section, and 
the article written by F. Yakstis 
certainly contains a great deal of 
meat for us to chew on. Very sys
tematically he states the criticisms 
and suggestions for improving our 
paper, and we wholeheartedly agree 
with him on his main points. Where 
we differ from him is on the ques
tion pf the work of the editor who 
according to F. Yakstis, “should put 
more conscientious effort into the 
construction of the paper.”

We should like to ask him what 
he would do if he received a bunch 
of gossip columns and only a few 
good constructive articles? Picture 
the editor waiting impatiently for 
the mail to come in before the dead
line and imagine his consternation 
when >he sees the usual batch of 
hodge-podge that has been his mis
fortune to receive. It doesn’t give 
one much of a chance to make at
tractive arrangements, does it? He 
most likely fills in with news arti
cles and perhaps a 
work he dashes off 
last moment. When 
for the next issue he 
for the mail again,
same vicious circle is repeated.
'It sums up to this: No editor can 

accomplish miracles with a bunch of 
trashy writing; he needs the coopera
tion of various young people who 
are willing to sit down and sweat 
for an hour or so to produce some
thing which is really worth while 
reading.

Glorified big names should be eli
minated. If they are willing to write 
something creative or a good acti
vities article—all well and good; 
otherwise give them no credit for 
it only encourages others to write in 
like vein and advertise himself and 
his friends.

Our friend, F. Yakstis, hasn’t been 
the only one to protest vigorously 
against ills that are preventing our 
organ from maintaining a high level; 
there have been others. After the 
tumult of their utterances has died 
down the inevitable accumulation of 
gossipy columns reassume their ov
erwhelming amount and importance 
again. It seems that to write against 
these articles isn’t enough; one lone 
voice is lost,.

The only answer to this ’ is or
ganisation. Walter, our editor, has 
entertained the idea of organising 
a creative. writing grdupin,' Brook
lyn this coming fall. If it succeeds, 
the members of such a group will be

...... . ' / ..

______________- ________________________ ______________________________

you

and

Dear Editor:
In answer to F. Yakstis criticism 

of the LYS...Before I start I wajnt 
you to understand that I want no 
feud or controversy started over this 
answer to your letter. Sometimes 
combined criticism formulates an 
answer to a question such as 
have raised.

Your clamor for less humor
goSsip is very strong. Did you ever 
realize that a goodly number of LYS 
readers read it because of these 
columns ? They don’t want to admit. 
it, vbut they are disappointed when 
they open their copy of the LYS 
and find no chatter about themselv
es and their particular group. The 
riot started by D. D.’s column is a 
very good example. .All of the peo
ple who were mentioned were elevat
ed to a furor on the outside, but 
on the inside they patted themselves 
on the back and were not as hurt 
as they wanted others to believe

1 they were. We want to know what 
so and so are feuding about! We 
want to know that silly thing those 
two daffs are cooking up. Why ? 
No reason at all, just because it’s • 
good dirt and that’s what we waht.' 
Gossip, F. Y., is one of the spices 
of variety, and variety is the spice 
of life.

Our news on activities is pretty 
well complete and I believe every
thing is covered in our reports in 
the Youth Section.

As for serious articles, don’t you 
think that they belong in our outside 
reading more than in our Youth Sec
tion ? Granted we should have ą 
form of seriousness in the paper 
but we wouldn’t like to read all dry, 
heavy material every Tuesday and 
Friday when we expect a little light
er entertainment.

I can, however, agree with you 
fully on a better appearing LYS and 
a full two page issue.

A Steady Reader.

“Nature generally hangs out a 
sign of simplicity. It is stamped on 
the figure of his body; their heads 
sometime so little that there is no 
room for wit, sometimes so long that 
there is no wit for so much room.” 

—Thomas Fuller.

WRITERS!
a deciding factor in contributing to 
the Laisve youth paper. Not only 
will they improve their writing but 
they will add to the general im
provement of our paper and if we 
have any pride we shall strive to
ward that goal. Other cities will 
perhaps follow if the Brooklyn group 
makes out well. When that is reach
ed we shall be
correspondence and articles.

We are also in favor of the fė- 
establishment of the old two page 
issue of the youth section. It will 
be a contributing factor toward the 
attractiveness of the paper.

B. FultoK

able to boast of our

Don’ts For Girls
Don’t be afraid to admit you arę 

wrong in an argument. It will save 
your breath and your friendship.

Don’t ever doubt a man’s watch 
or his ability to figure out a road
map or a time-table.

Don’t let your boy-friend always 
find you with your hat on ready to» 
start for somewhere.

Don’t hint for things and make 
your b.f. spend money that he can’t 
afford. Don’t be a gold-digger.

Never take a man seriously. It 
isn’t a woman’s “resolution” that 
wins him—it’s her irresolutions.

Never show all your cards. Keep 
a few up your sleeve. , . .

Don’t be as frigid as the North 
Pole but don’t be as warm as the 
South Pole either. Just bė moderate.

Modesty is a rare and beautiful 
thing in a woman. But don’t be a 
prude. It’s terribly old-fashioned.

Be sincere, honest, frank, but do 
not “tell all”. Mystery adds inter
est to the plot.

A man wants to be “mothered” 
but not “smothered”. He wants to 
be admired but not adored.

Men prefer the woman who is 
mildly interested to the woman who 
is wildly infatuated.

Don’t torture yourself by being 
your best behavior because soon- 
or later the pose will drop aną 
your faults will be exposed.’ Ju St

• natural self at all times.

at 
er 
all .
be your

Watchman (phoning in 
Come quick! This build

•fl

Night 
alarm); 
has caught on fire!

Fire Chief: Have you tried to put 
it dub? ..............

Night Watchman: Yep, I ..opened 
the door marked “Fire Escape” but 
it wouldn’t go.
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Maliorių Unijos 9-tosios Ta
rybos vadas Louis Weinstock 
atsisakė važiuot Maliorių Uni
jos Konvencijon, kuri įvyksta

&
'Puslapis šertas Aiitrad., ftuįšejo 7, 1937
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Weinstock Nesitrauks 

Nuo Streiko Kas Valdys Šį Miestą?
Ką Reikštą Amerikos Darbo 

Partijos Laimėjimas?
Komunistai šiuose miesto 

rinkimuose nestato savo kan
didato į majorus, bet už gyrė 
Am. Darbo Partijos sleitą. Gi 
Am. Darbo Partija užgyrė 
majoro La Guardijos kandida
tūrą sekamam terminui ir iš
statė visą eilę savų kandidatų 
į “councilmanus,” taipgi į de
legatus steigiamojon valstijos 
konvencijon.

Komunistų Partija taipgi iš
statė po vieną kandidatą į 
“councilmanus” kiekvienoje 
miesto dalyje, tačiau tuo pat 
sykiu deda didžiausios svarbos 
į Am. Darbo Part, laimėjimą. 
Išrinkimas vieno komunisto ir 
sykiu A. D. P. kandidatų yra 
galimas prie dabartinės rinki
mų sistemos, P. R. Apie svar
bą Am. Darbo Partijos laimė
jimo savo radio prakalboj ko-

vadas Browderis pa-

darbininkų laimėji- 
svarbu ne vien New

r
9

ADP Viršininkai Tarėsi 
Su Demokratais

7ūlas Walter Harris, gy
ventojų įtartas sekiojime dvie
jų mažų mergaičių, vos tik iš
vengė įtūžusios gaujos pas
kandinimo North Upėj. Areš
tuotas, jisai sakėsi tik laukęs 
WPA projekto prižiūrėtojo. 
Uždarytas iki ištyrimo.

PARDAVIMAI

LOUIS WEINSTOCK, 
maliorių streiko vadas

Buffalo, dėl esamo N. Y. strei
ko. Jis pareiškė nesitrauksiąs 
nuo streiko, kol visi maliorių 
reikalavimai bus išpildyti, ne
žiūrint, kad ir konvencija jam 
labai svarbu. Jis pats jai yra 
įteikęs 31 pataisą prie konsti
tucijos. Streikas paliečia 15,- 
000 darbininkų Didžiąjame 
New Yorke ir Weinstock yra 
žymiausių vadų tame streike.

Kornevilio Varpai Greit Su
skambės Ore, Aido Choras 

Dainuos Per Radio

munistų 
sakė:

“Toks 
mas yra 
Yorko Miestui. Jis yra svarbu
ir reikalinga sveikam politi
niam visos Amerikos vysty
muisi. Mūsų miestas yra Jung
tinių Valstijų didžiausias mie
stas. Mūsų reikalas yra reika
lu visai Amerikai. šiandien 
stovi klausimas — progreso 
prieš reakciją, demokratijos 
prieš fašizmą.

“Visa Amerika žiūrės į 
šiuos rinkimus, kaipo rodyklį 
nacionalių politinių įvykių pri
sirengime rinkimui naujo kon
greso sekamais metais. Am. 
Darbo Partijos Idimėjimas pa
drąsins ir sustiprins progresy- 
ves spėkas po visą šalį. Iš ki
tos pusės, Tammanės laimėji
mas paakstintų reakcionierius 
ir visus išnaudotojus atnaujint 
ant liaudies atakas. Jei mes 
norime duot savo šaliai vado
vybę išrinkimui Liaudies Kon
greso, 1938 metų rinkimuose, 
kuris užimtų vietą Liberty Ly
gos didžiumos, sabotažavusios 
šią sesiją ir blokadavusios net 
Roosevelto švelnią programą,

Penktadienį Am. Darbo Par
tijos šios valstijos sekretorius 
Alex Rose tarėsi su demokra
tais assemblymanais, Irving D. 
Neustein ir Irwin Steingut. 
Jie atsisakė aiškint sueigos 
priežastį, tačiau žinovai sako, 
kad tartasi gavimui progresy
vių 
mų

demokratų bendrai rinki- 
kovai prieš reakcijų.

Reikalauja Vaikam 
Drabužią

Nėra reikalo turtingiausio 
pasaulyje miesto vaikams šal
ti arba kęsti panieką dėl dėvė
jimo skudurų. Taip mano ir 

Alliance. Pereitą 
demon-

Workers 
penktadienį šaukta 
stracijos prie keturių šalpos' 
biuro stočių, kur svarbiausia 
reikalauta drabužių vaikams. 
Demonstracijose dalyvavo virš 
1,000 žmonių. Vienoj iš jų da
lyvavo 100 vaikų. Jie sudarė 
pirmąjį būrį pikiete.

Moterys Pikietavo Borden 
Ir Sheffield Raštines

Bronxo moterys nusprendė,

Apsigyvens Brooklyne
at-Sunkių sąlygų (darbo 

žvilgiu) spiriamas d. P. Gra
bauskas iš Shenandoah, Pa., 
atvyko Brooklynan ir mano 
čia apsigyventi. Aidiečiai ir 
Lietuvių Liaudies Teatro na
riai vieni už kitus smarkiau 
skliauto ausis, kaip čia pir
miesiems pasigaut šį žymų 
dainininką-menininką į savo 
eiles. Neabejotina, kad, šilši- 
tvarkęs darbo reikalus, d. 
Grabauskas išpildys jų pagei
davimus (mano simpatija gar
siajam Mainierių Kvartetui, 
kuris d. Grabausko neteks).

Taipgi iš kitos mainų sri- 
ttes, Pittstono, dėl tos pat 
priežasties yra atvykęs ilgus 
metus buvęs mainierių Stirna, 
kuris irgi bandysiąs kartą ant 
visados atsisveikinti kasyklas.

Rep.

Lietuviai Nusižudė

Jau 'pirmiau buvo paskelb
ta, kad apvaikščiojant savo 
Jubilėjų, choras suloš operetę 
“Kornevilio Varpai,” spalio 
(October) 3-čią dieną, Labor) 
Lyceum Svetainėj.

ši operetė yra komiška, yra 
daug juokų ir pilna melodijų, 
gražių dainų. Pavyzdžiui pir
mam akte, kada susirinkęs 
jaunimas, merginos kalbasi 
tarp savęs apie senio Gasparo 
augintines žermę ir Serpoletę, 
įbėga Serpoletė (A Klimaitė) 
ir išgirsta, kad jos ją apkalba. 
Ji tuojaus pradeda dainuot, 
kad ir ji daug girdėjusi apie 
visas: i •

męs tą galime padaryti išbal-1 kad geriau dabar pakęsti su 
suodami Am. Darbo Partiją J'mažiau pieno ir laimėjus boi- 
laimėtoja New Yorko Miesto 
rinkimuose.”

Reakcionieriai Telkiasi 
Aplink Copelandą

Parsiduoda Saliūnas, Restaurantas 
Ir Namas

Parsiduoda labai gera vieta, tai 
yra saliūnas, restaurantas ir namas. I 
Parsiduoda viskas sykiu. Biznis eina 1 
labai gerai, kad pietų laiku dirba 
keturi darbininkai. Taigi kas mylit 
turėt tokį biznį, tai greit atsišaukit, 
nes pinigų tame biznyje yra. Savi
ninkas parduoda tą biznį tik todėl, 
kad nesveikuoja. Prašome atsišaukti 
į “Laisvės” raštinę, o iš ten bus nu
rodyta vieta ir savininkas.

’ (208-213)

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

Taipgi atmąlia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

□-------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Nėra valandų sekmadieniais.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

kotą prieš pieno trustus turėti 
visada pakankamai pieno, ne
gu visada kęsti nedateklių. 
Jos ketvirtadienį iššaukė masi
nį pikietą prie Borden Milk 
Co., E. 180th St. ir paskelbė 
boikotą tų kompanijų ^pienui. 
Kitų apylinkių moterys taipgi 
pikietavo New Yorke ir Broo
klyne esančias Sheffield kom
panijos raštines.

Trys Unijos Remia Vieną 
Streiką

Maxwell House, Inc., Bush 
Terminal Bildinge, sustreikavo 
80 darbininkų už pripažinimą 
A. F. of L. unijos ir didesnes 
algas. Jų pae-elbon atėjo išve- 
žiotojai, priklausanti A. F. of 
L., CIO, ir nepriklausomoj 
unijose.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

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

Komunistų 
grupę, Ash- 
komunistus, 

‘geros > val-

CIO , ir 
į viena 
perstatė 
priešus

*

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

I
ir

O

Skebas Pakliuvo t

nori

t **************** ** * *********************** ****** *£ I

NOTARY 
PUBLIC

į tokį mola- 
nusiplenė-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

EAST NEW YORK. N. Y.
šį trečiadienį, Sept. 8, įvyks LDS 

13-tos kn. mėnesinis susirinkimas Ki- 
burio salėj, 950 Jamaica Ave., Broo
klyn, 8-tą vai. vakaro.

Dr. Herman Mendlowitz 
\ 

8S METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

“Liaudies Balsas” 
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

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

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRAĘORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLIS/ 
(BIELIAUSKAS)

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

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina nl ekzempliorig Be

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas apysenis vyras prižiū

rėti namus prie ūkės. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas: 

•CHARLES RICE, 
Stockton, New Jersey.

(208-210) .

NAUJA UŽEIGA
Kurie norite pasimatyt su savo se

nu pažįstamu, prašau užeit mano tik 
ką atidaryton užeigon. Bar, Grill & 
Restaurant po No.

459 Grand Street, 
tarpe Keap ir Hooper St., Brooklyne.

AUGUST LESSING 
(209-211)

----------- —--------------—I _

Stephen Aromiskis 
(Armakaiukas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4315

Lietuviai paprastai pakant
rūs, kartais net perdaug. /Bet 
šiomis dienomis kaž kodėl jų 
kantrybė išseko ir pradėjo žu
dytis. Penktadienį teko suži
not, kad Voketaitis, gyvenęs 
234 Rodney St., rastas pasiko
ręs. Gi Alex Bičkunas, kuris 
gyveno 184 So. Third St., iššo
kęs pro langą. Bičkūnas pali
ko sūnų Alex ir dukterį.

Rep. C.

Skebavimas ir daužymas pi- 
'kietų neatrodė blogu daiktu 
teismų akyse ir garsus Ameri- 
.kos skebas Sam (Chowder
head) Cohen neturėjo su teis
mu bėdų. Bet dabar atėjo ir jo 
kaleina. Dalykas tame: kada 
jis ėmė riebią mokestį nuo 
kompanijų už daužymą galvų 
streikieriams, Cohen buvo bie- 
dnas-biednutėlis šalpos biuro 
akyse ir išėmęs virš $900 do
lerių pašalpos. Už tai ir nutei
stas neribotam laikui, bet ne 
daugiau kaip 3 metam kalėji- 
man.

Anthony Grippaldi, iš Itali
jos grįžtantis jaunuolis, vos 
tik užėjus laivan Rex, Italijoj, 
tapo paguldytas laivo ligoni
nėn su pavojingos rūšies karšt
lige—“typhoid.”

Pereitą savaitę iš Vokietijos 
pribuvo laivas Hansa su de- 
•ėtkais tos baisios ligos aukų 
ir vagičnai išleido šimtus ke
leivių į uostą be kvarantinos 
daktarų patikrinimo.

“Typhoid” yra išbadėjimo ir 
x skurdo liga. Tai geriausias 
'jrodymas, kaip gyvena žmo
nės prie fašizmo.

o

ALDONA KLIMAITĖ 
dainuos-vaidins Serpoletės 

rolę
Girdėt. Ona mažoji, •
Jau nenor avių ganyt, 
Tiktai aviną dvikojį 
Ėmė naktimis lankyt, 
Gal neilgai reiks bėgioti; 
Ji avis, jis avinuks.
Greitai bus gal ir ėriuks— 
Tai turės jau ką daboti!

Girdėt kad su Mare, 
Antanas vakare 

‘Vis eina daržinėn, 
O kaž ką veikia ten? 
Jūs jau galit numanyt, 
Ką *ten juodu gal daryt, 
Taip, taip girdėt, 
Tarp žmonių girdėt.

Tada yejasi visos ją ir
mušt, kaip ji galėjo joms sar
matą padaryt, prie jaunikių 
taip apkalbėti; jos dainuoja:

Mes jai kailį ištaisykim, 
Mes jai akis išdraskykim, 
Mes dantis jai išdaužykim, 
Tai liežuvninkei bjauriai! 
Tai gAl liausis ji taip lojus 
Ir ant mūsų išmisliojus, 
Liausis paskalas nešiojus 
Po mūs sodžius taip gudriai!

Už kokios savaitės laiko, 
Aido Ch, dainuos kelias dainas 
iš oper. per Matusevičiaus ra
dio valandą. Apie tai bus pra
nešta iš anksto, kad visi galė
tumėt pasiklausyt.

Pirkitės tikietus iš anksto, 
kad įsigyt geras vietas, tikie- 
tai po $1.25, $1.00, ir 75c. Ga
lima gauti pas bile chorietį, 
arba “Laisvės” raštinėj.

Queens Apskričio republi- 
konu vadas Warren B. Ash- 
mead, ketvirtadienį, pasisakė 
remsiąs demokratų Tammanės 
kandidatą Copelanda. Jo kal
ba atsižymėjo žemiausios rū
šies puolimu ant darbininkų.

Savo kalboj subrukęs Ame
rikos Darbo Partijos bendrą 
frontą, 
Partiją 
mead
kaipo 
^žios.”

Atsakydamas 
ringą Ashmead’o 
•"ma. I. Amter. Manhattan ko
munistu kandidatas į “coun- 
rilmanus” pareiškė:

“Mr. Ashmead būtu geriau 
išsireiškęs, jei būt pasakęs, kad 
komunistai yra priešingi vis
kam, už ką stoja jo Liberty 
Lygos organizacija. Mūsų su- 
nratimu, gera valdžia yra to
kia, kuri duotų plačiausias de
mokratines teises didžiumai 
žmonių, darbininkams ir far- 
meriams. Mr. Ahmead’o skai
toma gera valdžia atimtų nuo' 
žmonių visas civiles teises 
prirengtų kelią fašizmui.”

Demokratai Nominuos 
Majorą {rašymu

Iš patikimų ’šaltinių nugirs
ta, kad tarp progresyvių de
mokratų eina registruotų bal
suotoju budrus tarimasis no
minacijose įrašyti < į balotus, 
vardą majoro LaGuardijos. 
Jei las bus pravesta, tai ma
joras turės ne tik Am. Dar
bo Partijos ir fusionistų ofi- 
cialę paramą, bet faktinai bus 
visų partijų pažangesniųjų 
grupių kandidatu.

Sykiu būsią įrašyta ir su 
majoru kandidatuojąs New- 
bold Morris ir Joseph P. Mc
Goldrick. Morris kandidatuo
ja į Miesto Tarybos pirminin
kus, o McGoldrick—į kontro
lierius. Manoma, kad įrašy
mu už juos paduoi balsus šim
tai tūkstančių piliečių.

Kaltas, Kad Ateivis
Teisėjas Overton Harris su

laikė bedarbį S. DeMagalha- 
nes po $50 kaucijos dėlto, kad 
pastarasis ateivis ir anot teisė
jo “neužtikrinta ar jis pasiro
dys teisme 10 rugsėjo.”

De Magalhanes gavo iš šal
pos biuro randos čekį $11, bet 
namo savininkui reikalaujant 
$15, jis buvo išmestas iš na
mų. Susiedai jį sukraustė at
gal, bet už tai jis kaltinamas 
trukdyme pravest įstatymus.”

Tol. Stag* 2-078S
Home TeL

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

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.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Pries Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N, Y<
Telefonai: EVergreen 7-1661




