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Tarpe 3,000-4,000 
žmonių! ’•

Marijona Janonienė.
Juliaus Mirties

Minėjimas.
D. Gicševas Suareštuotas.
Moterys Totorių 

Respublikoj.
Aleksandras Sahia.

Rašo R. Mizara.

Tai jau antrą šių metų mū
siškę pramogą apgadino lietus. 
Andai brooklyniečiai ruošė lai
vu ekskursiją—užlijo, b pereitą 
savaitę Philadelphijos pikniką 
taipgi lietus bandė sugadinti.

Nepaisant lietaus, tačiau, pik- 
nikan suvažiavo tarpe 3,000 ir 
4,000 žmonių!

šiemet itin gražiai pasirodė 
savo apsilankymu brooklynie
čiai : šeši didžiuliai busai ir ke
liolika pilnų automobilių nuvy-| 
ko philadelphiečių “Laisvės” 
naudai piknikam

Iš Baltimorės atvyko trys di
džiuliai busai ir automobilių!

Kalbamam pikpike suėjau d. 
Marijoną Janonienę, 20 metų at
gal tragiškai žuvusiojo didžiojo 
lietuvių poeto Juliaus Janonio 
motiną.

Tai kukli ir daug prityrusi 68 
metų amžiaus draugė. Ji daug 
matė vargo, daug jai prisiėjo 
pergyventi širdperšos. Bet drau
gė Janonienė visvien drąsiai ir 
pasirįžusiai kovoja su gyvenimo 
šiurkštumais.

Sakė, vienas Kauno Universi
teto studentų nesenai kreipėsi 
pas ją prašydamas medžiagos 
apie Julių.

Jis gaminąs apie mirusįjį po
etą veikalą.

Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro Komitetas šį rudenį ruoš ma
sinių mitingų eilę paminėjimui 
20 metų sukaktuvių nuo Juliaus 
Janonio mirties.

Pirmiausiai toks 
įvyks Brooklyne.

mitingas

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7 00 

Metams

Metai XXVII, Dienraščio XIX

Chinai Atmuša Baisius Japonų Šturmavi- 
mus; Nukovė Daugybę Priešų; Neleidžia 
Naujai Japonų Armijai Išsikelt iš Laivų

DVYLIKOS SALIŲ KONFERENCIJA DEL PIRATŲ 
SUBMAR1NŲ - ANGLIJOS GUDRYBE

Sovietai Aštriai Protestuoja, kad Italų 
Submarinai Skandina Sovietų Laivus; Rei

kalauja Pilno Atlyginimo iš Italijos
-

Roma.—Italija gavo Ang
lijos ir Franjcijos pakvieti
mą dalyvauk 12 šalių konfe
rencijoj, kuri šaukiama šią 
savaitę svarstyt, kaip suval
dyt “piratus submarinus” 
ir lėktuvus, kurie atakuoja 
ir skandina laivus tokių 
valstybių, kurios “bepusiš- 
kai” laikosi lihkui karo tarp 
Ispanijos respublikos ir fa
šistų. Konferencijos vieta 
skinama Nyon’e, Šveicari
joj.

Vienas Italijos valdinin
kas, “pasipiktinęs” Sovietų 
protestu prieš Italijos sub
marinus piratus, klausia: 
“Kaip mes (Italija) galime 
sėstis prie vieno stalo su at
stovu tos šalies (Sovietų), 
kuri taip ‘neteisingai’ mus 
įkaitina?” (Tai' “pasipikti
nimas” piktadariško veidr 
mainio, bandančio vhidint 
“nekalto” rolę.)
Sovietai Mano, kad Anglija 

Konferencijoj Stengsis 
Nubaltint Italiją

' Maskva.—Sovietų vyriau
sybė supranta,^jog Anglija 
tik politikieriauja, kad šau
kia 12" valstybių konferenci
ją dėlei submarinų-piratų, 
užpuldinėjančių laivus įvai
rių šalių Viduržemio Jūroj 
(apart Italijos, Vokietijos ir 
Ispanijos fašistų laivų). 
Anglija stengsis panaudot 
tą konferenciją kaip skrais
tę pridengt Italiją nuo at
sakomybės. Anglijos valdo
vams ne tiek rūpi nubaust

Italiją kaip ją nubaltint. Ta
me Anglija turi savų diplo
matinių išrokavimų.

Nežiūrint to, gal Sovietai 
priimsiu pakvietimą į tą 
konferenciją. Bet jeigu 
Anglija nesutiks, kad tarp
tautinis karo laivynas sau
gotų prekybos laivus nuo 
Italijos submarinų užpuoli
mų, tai Sovietai panaudosią 
savo karinius laivus lydėt 
sovietinius prekybos laivus.
Hitleris Svarsto, ar Daly- 

vaut 12 Valstybių 
Konferencijoj ar Ne

Berlin.—Hitlerio valdžia, 
gavus pakvietimą j dvylikos 
šalių atstovų konferenciją 
prieš piratus-submarinus., 
sako dar turėsianti “rimtai 
apsvarstyt,” ar siųst tavo 
atstovus į tą konferenciją 
ar ne.

pakartotų tokių užpuolimų, 
ir sako, jog Italija turi pilnai 
atlygint Sovietam už nu
skandintus laivus ir taip pat 
pilnai atlygint nukentėju- 
siem tų laivų jūrininkam.ir 
jų šeimynom. Sykiu Sovie
tai stipriai reikalauja nu
baust asmenis atsakingus 
už sovietinių laivų skandi
nimą.

Italijos valdžia per savo 
užsieninį ministerį grafą G. 
Ciano “atmetė atsakomybę 
už tų laivų nuskandinimą ir 
sykiu atmetė visus Sovietų 
valdžios reikalavimus” dė
lei atlyginimo.

United Press ir N. Y. 
Times’o korės pondentas 
Arn. Cortesi (iš Romos) 
pranašauja, kad toks Itali
jos atsakymas į Sovietų pro
testą veda linkon diplomati
nių ryšių nutraukimo tarp 
Italijos ir Sovietų Sąjungos. 
United Press primena, jog 
Sovietai ’turi galingą subma- 
rinų* laivyną Juodojoj Jt 
ir galėtų jį panaudot pri< 
Italiją, jeigu Mussolinio ki 
riniai laivai dar ban. 
kada užpuldinėti Sovietų 
prekybos laivus. . ;

Maskva.—Sovietų Sąjun
ga per savo ambasadorių 
Italijoj įteikė griežtą pro
testo ' notą Mussolinio val
džiai, kad Italijos karo lai
vai bei submarinai nuskan
dino du Sovietų prekybos 
laivus, “Timiriazevą” ir 
“Blagojevą.” Sovietai nu
rodo, jog tuom Italija su
laužė ne tik žmoniškumą ir 
tarptautines teises, bet taip
gi savo 1933 m. sutartį su 
Sovietais.

Italijos submarinas nu
skandino “ Tįm i r iazevą,” 
plaukusį su anglim iš Cadi- 
zo į Port Sąidą, Aigipte, 
rugpj. 13 d., Viduržemio Jū
roj. “Blagojev” su asfalto 
kroviniu, gabenamu į Fran- 

’ciją, buvo Italijos submari
ne, nuskandintas rugsėjo 
1 d., netoli Kiros salos.

Pagal 1933 m. sutartį 
tarp Italijos ir Sovietų Są
jungos buvo nustatyta, kad 
viena šalis, nesigriebs karo 
priemonių prieš antrą.

“Energingiausiai protes
tuodama/’ Sovietų vyriau- 
bė, todėl, griežtai reikalau
ja, kad Italija daugiau ne-

nų karo laivų kanuolės, ar
mijos artilerija ir lėktuvai 
taip įnirtusiai bombardavo 
Kiangwaną, pusiaukelėje 
tarp Shanghajaus ir Woo- 
sungo, kad chinai turėjo pa
sitraukt iš to miestelio cen
tro į jo pakraščius. Bet chi
nai nukovojo japonus Lotie- 
no srity j, kur nužudė 1,000 
priešų, o iš chinų pusės kri
to 500. Chinai pastebėjo, 
kad japonai apskritai bijo 
tiesioginės durklų kovos su 
chinais. Chinijos valdinin
kai atranda, kad išvien su 
japonais kariauja ir dau
gelis renegatų chinų iš 
Manchukuo ir Korėjos.

Japonai mėgino iškelt ant 
kranto daugiau kariuome
nės iš savo karo laivų į 
Woosungą ir Pootungą, bet 
chinai atmušė tuos priešų 
bandymus ir neišleido jų iš 
upių.

Chinų armija už 20 my
lių į vakarus nuo Peipingo, 
atakuodama japonus iš šo
no, sulaikė priešų žygiavi
mą toj srityj. Chinai šiau
rėj turį 400,000 armijos.

Shanghai, rugs. 7.—Japo
nijos armija, laivynas ir 
lėktuvai “pragariškai” štur- 

’ muoja chinus šiaurvaka- 
’ riuose nuo Shanghajaus. 
' Associated Press sako, kad 

chinai kai kur truputį pasi
traukę atgal, bet japonai 

' niekur nepralaužė chinų li
nijos ir apskritai japonai 
beveik nieko nelaimėjo tuo- 

’ mi šturmavimu; o nuosto
lių turėjo labai didelių. 
Tūkstančiai japonų tapo už
mušta per vieną dieną, 
nors ir chinų nuostoliai di
deli.

Siaučia nuolatiniai mūšių 
trenksmai ir ugnis visame 
fronte nuo Shanghajaus 
per Kiangwaną, Woosungą, 
-Paoshaną iki Lotieno, apie 
30 mylių frontu. Chinus 
atakuoja 60,000 japonų, 
bent 50 jų karo laivų ir bū
riai lėktuvų. Bet 200,000 
chinų armija abelnai atsilai
ko prieš japonus.

Japonai buvo šturmu užė
mę tvirtovišką miestelį Pa- 
__i----  _„-e Yangtze upės,

priešus iš Paoshano. Japo-

Roosevelt Planuojąs laikyt 
Darbininkus su Bosais'

Bulgarijoj įvyko sekantis:
Kai Dimitrovas Gicševas, bu- pshana, prie ,v -

vęs krašto ministeris ir vadas • x • x , t

tos šalies valstiečių partijos, su
grįžo iš Paryžiaus, stoty j jo lau
kė policija. Ten pat jį ir suareš
tavo.

Už ką?
Dėlto, kad Gicševas dalyvavo 

mitinge su Francijos, čechoslo- 
vakijos ir kitų tautų demokra
tijos vadais.

Vadinasi, šiandien Bulgarijoj 
(ir kituos fašistiniuos kraš
tuos) skaitoma prasižengimu 
net ir tas, jei kalbiesi su kitų 
kraštų demokratiniai nusista
čiusiais žmonėmis!

Totorių Sovietų Respublikoj 
draugė Galfa Ismailova paskirta 
socialės apdraudos komisare.

Tai pirma kalbamoj respubli
koj moteris užima tokią aukštą 
vietą.

Kita moteris, šabolina, 
kirta pramonės komisare.

Neužilgo matysime dar
giau moterų, užimančių aukštas 
vietas Sovietų Sąjungoj.

pas-

dau-

250,000 Minia Klausėsi 
John L. Lewiso Kalbos

Gen. Franco Fašistai 
Užgrobė Anglijos Laivą

Pittsburgh, Pa. — Darbo 
Diėnoj susibūrė 250,000 dar
bininkų, inteligentų ir šmul- 
kiųjų biznierių minia į Alle
gheny apskričio Pietinį 
Parką išgirst kalbą J. L. 
Lewiso, pirmininko Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto. Tokį skaitmenį 
paduoda Ph. Murray, plieno 
darbininkų organizatorius. 
Tai buvo didžiausias darbi
ninkų mitingas visoj Darbo 
Dienos istorijoj šioj šaly.

Lewis savo kalboj pareiš
kė, kad jeigu darbininkai 
nori trumpesnio darbo lai
ko ir žmoniškesnių algų, tai 
turi dėtis į industrines CIO 
unijas. Jis trumpai primi
nė, kaip darbo klasė per 
tūkstantį metų kovojo, iki 
išgavo šiokių tokių pageri
nimų. Jis perskaitė ir var
dus visų karžygių, plieno 
darbininkų, kuriuos pasku
tiniame streike nužudė 
kompanijų gengsteriai su 
vietiniais ’ valdininkais ir

Gera žinia iš Kantono mies
to, Chinijoj:

Kwantungo provincijos ko- 
mandierius įsakė visiems rusams 
baltagvardieėiams išsinešdinti iš 
tos provincijos, kadangi jie yra 
Japonijos imperialistų agentai.

Vyti tą brudą pas jų bosus!

Nelabai senai Rumunijoj nu
mirė žymus rašytojas'ir žurna
listas, Aleksandras Stanescu ^kompanijas ir joms tarnau- 
Sahia. ’ v‘ ....i • • i ■.

Jis buvo tik 29 metų avižiaus, visada jie galės tain krimi? 
bet jau spėjo parodyti nepapras- ” * 
tą talentą ir darbštumą rašyto- 
javime.

Gailisi Sahijos visa pažangio
ji Rumunijos visuomenė, o su ja, 
Žinoma, ir viso pasaulio pažan
gioji visuomenė.

Lewis persergėjo plieno

Boston, Mass.—Amerikos 
Darbo Federacijos vadai su
ruošė savo amatinr 
demonstraciją, ;

jančius politikierius, kad ne 

naliai elgtis: “šiandien mes 
turime per 500,000 organi
zuotų plieno darbininkų. 
Pernai nebuvo jokio unijos 
pripažinimo. Dabar mes tu
rime pasirašytas unijines 
sutartis su plieno fabrikais. 
Pernai plieno darbininkai 
dirbo 48 valandas per sa-

vadai su-i vaitę ir gavo tik po 43 cen- 
rių unijų'tus už valandą, šiandien jie 
atkreiptą dirba 40 valandų per savai-

prieš industrines CIO uni- tę ir gauna ne mažiau kaip 
po $5 dienai... O Ameri-jas.

Palma, Mallorca.—Vienas 
Ispanijos fašistų karo lai
vas suėmė Anglijos garlai
vį “Burlington” ties Itali
jos sala Palermo ir atsivarė 
jį į gen. Franco prieplauką 
Palmą. Anglų laivas vežė 
7,700 tonų sovietinio žibalo- 
aliejaus. Fašistai konfiska
vo laivą su visu kroviniu.

“Burlington” priklauso 
anglų kompanijai ir plaukė 
po Anglijos vėliava į Car- 
tageną, Ispaniją, iš Sovietų 
prieplaukos Batumo. Jis bu
vo laikinai parsamdytas Is
panijos respublikai.

Anglijos valdžia pasiuntė 
generolui Franco’ui protes
tą prieš “Burlingtono” už
grobimą. *

—r -------
Darbo Ministerė Kalbėjo už 

Senesnius Darbininkus
Boston, Mass. — Ameri

kos Darbo ministerė, kalbė
dama per radio Darbo Die
noj, peikė tuos fabrikantus, 
kurie atsisako samdyt dar
ban žmones virš 40 metų 
amžiaus, išrasdami, būk jie 
jau “perseni.” Jinai perspė
jo, kad toks nusistatymas 
.prieš vidurinio amžiaus ir 
senesnius darbininkus grę- 
sia pavojum pačiai kapita
listų “tvarkai” šioj šalyj.

kos Darbo Federacijos ama- 
tinės unijos per 50 metų 
nieko gero1 jums nepadarė.” 
Ketvirtadalis miliono žmo

nių, daugiausia plieno dar
bininkų ir mainierių, su di
džiausiu entuziazmu sveiki
no Lewisą ir jo pareiški
mus.

Hyde Paris, N. Y.—Pre
zidentas . Rooševeltas saW 
pareiškime Darbo Dienai 
šaukė darbininkus ir fabri
kantus prie susitaikymo 
gražiuoju. Iš jo žodžių gali
ma spręst, kad Rooseveltas 
siūlysiąs taip pataisyti Dar
bo Santikių Įstatymą, idant 
per valdžios atstovų tarpi- 
ninkystę priverst taikytis 
darbininkus ir samdytojus 
ir tuo būdu išvengti strei
kų.

Ispan. Liaudiečiai Galu
tinai Užėmė Belchite

Darbo Dienos Šventėse 
Žuvo 308 Asmenys

v:
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JAPONU VALDŽIA NEŽADA 
ATSIPRAŠYT ANGLIJOS
Tokio. — Japonija atme

tė Anglijos ' reikalavimą, 
kad japonų valdžia atsipra
šytų ir atlygintų už peršo- 
vimą Anglijos ambasado
riaus Chinijai, H. Knatch- 
bull-Hugesseno.

(Jis buvo pavojingai su
žeistas šūviu iš Japonijos 
lėktuvo kulkasvaidžio. Ja
ponų lakūnai užpuolė bom- 
barduot ir kulkasvaidžiais 
šaudyt automobilį' su Ang
lijos vėliavomis kelyje iš 
Nankingo į Shanghajų.)

Japonijos užsieninis mi- 
nisteris K. Hirota savo no
toj Anglijai dabar pasakoja, 
būk “nesą įrodyta,” kad ja
ponų lėktuvai atakavo An
glijos ambasadoriaus auto
mobilį. TaigF. Japonija ne
galinti atsiprašyti Anglijos 
nei atlyginti už nuoskaudą 
jos ambasadoriui bei nu
baust kaltininkus, kaip kad 
Anglija reikalauja.

Tokio. — Japonija pro
testuoja Sovietams, kad jie 
suėmę kelis japonų žvejų 
laivukus iš Korėjos (per
daug įlindusius į sovietinį 
pakraštį).

Hong Kong.v — Japonai 
užėmė Chinijai priklausan
čias Pratas, salas> už poros 
šimtų mylių nuo' ; ’ “
Chinijos. / " •

pietinės

ii

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS VIS 
SKLEIDŽIASI CHICAGOJ
Chicago, Ill.—Per pasku

tines septynias dienas Chi- 
cagbj dar 64 vaikai apsir
go kūdikių paralyžium ir 7 
mirė. Per penkias savaites 
Chacagoj buvo 159 apsirgi- 
mai šia liga ir 15 mirimų 
nuo jos. - .

EXTRA!
ANGLIJA IR FRANCIJA 

GRASINA ITALIJAI
London, rugs. 7.—Anglija 

ir Franci j a atranda, kad jų
dviejų karo laivynai yra ga
na stiprūs sustabdyt subma- 
rinus piratus Viduržemio 
Jūroj, vis tiek ar Italija da
lyvaus Anglijos ir Franci
jos šaukiamo  j “dvylikos 
valstybių” konferencijoj šią 
savaitę ar ne.

(Anglija stengėsi per tą 
konferenciją apglostyt Mu- 
ssolinį, neminint Italijos 
submarinų-piratų; tikėjosi, 
kad gal jis pats su valdys 
savo submarinus, karo lai
vus ir lėktuvus, kurie už
puldinėjo įvairių nefašisti- 
nių šalių laivus. Tuo tarpu 
Ispanijos fašistų šarvuotlai
vis pagrobė Anglijos pre
kybos laivą “Burlington”. 
Kad Anglijos valdovai dar 
ir taip neporėtų susipykt su 
Mussoliniu, bet supranta
ma, kad viskam yra ribos.)

Handaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. Liaudies ar
mija galutinai atėmė iš fa
šistų Belchite, Aragon fron
te, šiaur-rytinė j Ispanijoj. 
Dar 600 fašistų laikėsi įsi- 
drūtinę katedroj, bet liau
diečiai šturmu paėmė ka
tedrą ir visus joj buvusius 
priešus.

Belchite yra svarbus 
strateginis punktas, už 20 
mylių į pietus nuo fašistų 
tvirtumos Saragossos. Turė
dami Belchite, liaudiečiai 
nukirto fašistų vieškelį, ei
nantį,iš Saragossos į Teru- 
el. Kovoj dėl Belchite 
užmušė l,7Q0 priešų.

Fašistų Pranešimai iš 
Šiaurinio Fronto

Washington. — Per La
bor Day (Darbo Dienos) 
šventes Jungtinėse Valstijo
se buvo užmušta 236 asme
nys automobilių nelaimėse; 
30 prigėrė ir 42 kitaip žu
vo besilinksmindami. Taigi 
308 iš viso, pagal Associa
ted Press skaitmenis. Dau
giausia mirtinų nelaimių 
įvyko Californijoj, Ulinojuj, 
Ohio, Pennsylvanijoj ir 
New Yorko valstijoj.

jie

Ge-Hendaye, Franc.
nerolo Franco fašistai pra
neša, būk Asturijos liaudies 
kariuomenė “bėganti” nuo 
fašistų linkui Gijono prie
plaukos miesto, šiaurinėje 
Ispanijoje.' Fašistai užėmę 
miestelį Llanes su uostu, už 
25 mylių į rytus nuo Gi jo
no. Garsinasi, kad “išgau- 
dysią” 5,000 “apsuptų” Bas
kuos respublikiečių ir Astu
rijos milicininkų. Fašistai 
sakosi išviję respublikos gy
nėjus iš Europa kalvų, pa
lei Asturijos provincijos 
sieną.

Hong Kong. — Japonai 
neleido Anglijos prekybos 
laivui “Taishan” plaukt Pe
arl upe.

Chinija šaukiasi į Tautų 
Lygų prieš Japonijos karą.

Chinai Uždegė Japonų šar 
vuotlaivį, Perkirto Jų 

Linijas
Shanghai, rugs. 7.—Chi

nijos lėktuvai bombardavo 
Japonijos laivyną ir bombo
mis uždegė vieną jos šar
vuotlaivį Yangtze upėje. 
Pasigirdo baisi eksplozija 
tame šarvuotlaivyje ir jis 
apsipylė liepsnomis.

Chinai įnirtusiai atakavo 
japonų linijas palei Yangt
ze ir Whangpoo upes ir 
pusiau perkirto japonų ar
miją ties Jukong prieplau
ka. Chinai atgriebė nuo 
priešų didelę dalį ploto, ku-

5.#

'n

y

rį japonai buvo pirmiau už
ėmę Woosung-Paoshan sri
tyje.

ORAS
Šis trečiadienis bus gied

rus New Yorke ir New 
Jersey, sako newyorkinis 
Oro Biuras.

Antradienį temperatūra 
buvo 75 laipsnių. Saulėtekis 
6:27; saulėleidis 7:20.

f
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Protingi Žodžiai
Nesenai Rochesteryje kalbėjo Van A. 

Bittner, direktorius Plieno Darbininkų 
f \ Organizavimo Komiteto Chicagos srities. 

Jis gražiai užvažiavo tiems, kurie bando 
naujojo unijinio judėjimo (CIO) vadus 
sukurstyti prieš komunistus. Jis jiems 
pasakė:

Taip, mes savo eilėse turime komunistų, 
nes komunistai dirba dirbtuvėse. Mes juos 
priimam į unijas kaip ir visus kitus. Kai 
mūsų šalis ėjo į karą, tai mūsų valdžia ne
klausė, ar mes esame demokratai, republi- 
konai, socialistai ar komunistai. Ir jeigu 
komunistai buvo tinkami kovoti toje armi
joje, tai jie pakankamai tinkami darbinin
kams kovoti ir mūsų unijos armijoje.

Jei man prisieitų pasirinkti tarp William 
Randolph Hearsto ir komunizmo, tai pasi
rinkčiau komunizmą.
Už tai CIO (Komitetui Industrinio Or

ganizavimosi) taip puikiai ir sekasi or
ganizuoti darbininkus, kad jis nepaiso 
taip • vadinamo “raudonojo baubo,” gra
žiai sugyvena su komunistais ir atiduoda 
jiems kreditą už jų nuoširdų darbą. O 
kad komunistai darbo unijose pasirodo 
geri kovotojai, tai įrodymų rasime šimtus 
kiekviename industriniame centre.

Deja, neužtenkamai komunistų turime. 
Jų reikėtų daug daugiau. Tiesa, Komu- 

' • histų Partija turi apie penkiasdešimts 
tūkstančių narių, betgi toli gražu per 
mažai tokiai didelei šaliai, kaip Amerika. 
Tai puikiai-mato patys komunistai. Jie 
norėtų, kad jų partijos eilės būtų dvigu
bai didesnės. Kaip tik tam tikslui dabar 
vedamas partijos naujų narių gavimui 
vajus.

/ *

Kas Bus, Ką Darysime?
Nelaimingas kumpis jau lipa į medį. 

Mėsa taip pabrango, kad ji gali pasida
ryti labai retas svečias vidutinio ameriko
no stuboje. Patys Brooklyno smulkieji bu- 
čeriai trauko pečiais ir sako: Beveik ne
galima mėsos gauti. Nuvažiavęs į sandėlį, 
turi imti tokią, kokią gauni. O ta kaina 
visai neįkandama.

Taip, neįkandama. Tatai puikiai žino 
kiekviena gaspadinė. Pagaliau ir pienas 
huolatos brangsta. Drabužiai taip pat 
neina pigyn.
''Bet nei mėsos, nei pieno, nei drabužių 

netrūksta. Plėšikiški trustai tyčia nelei
džia marketan, idant palaikyti aukštas 
kainas. O žmonės rankas nuleidę vaikšti
nėja ir dejuoja.

Labai prasti pyragai. Darbo unijos tu
pėtų imtis kovos prieš aukštas produktų 
kainas. Visur turėtų steigtis vartotojų 
sąjungos ir priešintis maisto trustams.

Vienas Kapitalistas Tyčiojasi iš 
Visos Lietuvos

Be galo sunku ir dušnu Lietuvos kul
tūriniam gyvenimui. Varžomas jis iš visų 
pusių ir įvairiausių rankų. Paimkime 
Lietuvos judžius. Valdžios pagelba prie 
jų prikibo tūlas Linartas ir dabar kamuo
ja visus judžių lankytojus. Apie tai ran
dame sekamą skundą “Lietuvos Žinio-

Niekam ne nauja, kad* mūši/ lietuviškoji 
kino kronika nėra savo padėties aukštumo
je, todėl kinų lankytojai su palengvėjimo 
atsidusimu sutinka ekrane jos demonstravi
mo pabaigą. Kai kurie kinų lankytojai, iš 
anksto žinodami, kad lietuviškoji kronika 
jokio malonaus pasitenkinimo nesuteiks, be
velija palaukti fojė, kol ji pasibaigs ir kol 
prasidės "filmą/’ Ir nenuostabu, nes net 
techniniu požiūriu mūsų kino kronika yra 
žemiau už bet kokią kritiką: ji šokinėja 
ekrane, neaiški, labai dažnai nutraukta, be 
garso, vienu žodžiu,—ryškus prieštvanišku- I 
mo pavyzdys. Kurioje pasaulio šalyje kino

žiūrovui duodama dabar, po tokių milžiniškų 
technikos atsiekimų, nebyli kronika? Svetim
šalis, patekęs į kiną, stebėte stebisi* šituo 
atsitikimu. Bet kas tuo kaltas?

Labai lengva į tą klausimą atsakyti: lie
tuviškosios kino kronikos reikalas atiduotas 
koncesininkui, kuris neturi jokio pasiruoši
mo tokiam atsakingam darbui. P. Linartas 
mums buvo davęs ir garsinę kroniką. Bet 
tai buvo ne garsai, bet kaž kas baisu: žmo
nių balsai buvo perduodami nežmoniškai.

Kino savininkams susidarė labai sunki 
padėtis: jie turi kiekvieną savaitę rodyti 
kine tą kroniką ir mokėti už šitą surogatą 
didelius pinigus'. Kino savininkai tapo kon- 
cesininko baudžiauninkai, kaip dabar visi ki
no savininkai sako.

Buvo laikai ligi koncesijos, kada už lietu
viškąją kino kroniką buvo mokama paken
čiama kaina; dabar gi lietuviškoji kronika 
yra brangiausia programos dalis. Esti at
sitikimų, kada kino moka už kroniką 50-70 
nuoš. visos programos vertės. Tai tuo laiku, 
kada kronika turi 120-140 metrų, o progra
ma—3,000 metrų. Be to, programa sudaryta 
iš meniškų garsinių filmų, paskutinio tech
nikos žodžio, šimtai tūkstančių kino lanky
tojų Lietuvoje lieka nusivylę lietuviškąja 
kino kronika, ypač, kai po šitos kronikos ro
doma “Fokso” apžvalga, “Paramounto” ar 
“Ekler” žurnalai.

Dabar koncesininkas išgalvojo siekti per 
kino-teatrą savo tikslų. Jis siunčia kino- 
teatrui, kuris demonstruoja jo kroniką ne 
naują, o jau padariusią daug ekranų, kad 
jam išduotų parašą, jog jeigu grąžinamoji 
kronika bus kiek įdrėksta, tai kino-teatras 
turi sumokėti 300 litų.

Be šitokio parašo koncesininkas atsisako 
kroniką duoti. Kadangi kino-teatras neturi 
teisės demonstruoti programą be lietuviško
sios kino kronikos, o tokią gali ir turi imti 
tik iš vieno koncesininko, tai išeina, kad visi 
kino teatrai Lietuvoje yra vieno koncesinin
ko rankose.

Fašistai Apgavo Žmones
Keli mėnesiai atgal New Yorke susi

organizavo “American Committee for 
Spanish Relief,” kurio pirmininku pasi
skelbė tūlas buržujus Hammond. Mūsų 
spauda tuoj aus parodė, kad šitas komite
tas yra fašistų įrankis apgaudinėjimui. 
Amerikos žmonių. Tai buvojląbaL vietoj 
persergėjimas. Dabar Washingtono val
džia paskelbė to komiteto atskaitas. Pasi
rodo, kad jis surinko apie tris dešimts 
tūkstančių dolerių aukų ir čia ant vietos*^ 
išleido virš dvidešimt penkis tūkstančius 
dolerių. • I

Taigi, žmonės negali pasitikėti jokiais 
fašistų kontroliuojamais komitetais. Fa
šistai yra kreivi, neteisingi sutvėrimai ne 
tik politikoje, bet ir finansuose.

Kas kita su darbininkų judėjimo re
miamais komitetais, kurie renka aukas 
Ispanijos liaudies šelpimui. Tokiais komi
tetais yra North American Committee to 
Aid Spanish Democracy, Medical Bureau 
to Aid Spanish Democracy ir Confede
rated Spanish Societies to Aid Spain, šitie 
komitetai jau surinko 745 tūkstančius 
dolerių su viršum ir jau pasiuntė Ispani
jon arba pinigais arba daiktais už 633 
tūkstančius dolerių su viršum. Da jie turi 
šiek tiek ir ižduose.

Supraskime To Judėjimo Vadus
Ne už viską mes guldome galvą, ką 

pasako John L. Lewis ir kiti CIO vadai. 
Tą reiktų gerai įsitėmyt visiem komu
nistam ir jų simpatikam. Lewis nebuvo 
ir nėra komunistas. Nėra komunistai ir 
kiti stambieji CIO vadai.

Svarbu visiem suprasti štai kas: Šitie 
vadai stovi pryšakyje labai didelio ma
sinio darbininkų judėjimo. Jie tam judė
jimui vadovauja labai gerai. Jie neper
sekioja nei komunistų, nei kitų politinių 
įsitikinimų žmonių. Jie yra kietai nusis
tatę prieš fašizmą. Tai ir viskas. JuOS 
mes remiame ir juos reikia remti.

Natijieji Jūrų Piratai
Viduržemio Jūroje pradėjo siausti po

vandeninės ginkluotos valtys (submari- 
nai), užpuldinėdamos tavorinius laivus ir 
skandindamos. Jau nuskandino kelis So
vietų, Anglijos ir kitų šalių laivus. Jų 
tikslas yra nepraleisti užsienio tavorų 
prie Ispanijos liaudiečių.

Nėra jokia paslaptis, jog tie naujos rū
šies jūrų piratai (plėšikai) yra Italijos 
ir Vokietijos. Gen. Franco neturi subma-

Tais' plėšikais susifūpinus nė' tik So
vietų Sąjunga, bet ir Anglija su Francija. 
Šaukiama dešimties valstybių konferenci-

Kodėl Reikia Stoti į 
Komunistų Partijų?

Šiandien daugiau, kaip 
bent kada pirmiau, kiekvie
nas komunistas supranta, 
kad reikia veikti, darbuotis 
ir kartu džiaugtis atsieki- 
mais. Galima sakyti, kad 
nėra narių, kurie nesupras
tų milžiniškus Komunistų 
Partijos atsiekimus kelių 
pastarųjų metų ir Ameri- 

' kos darbo masių šiendieni- 
nius uždavinius. . Šiandien 
kiekvienas sąmoningas • dar
bininkas, nepaisant jo. reli
ginių, tautinių ir politinių 
pažvalgų, mato ir supranta, 
kad Komunistų Partija nė
ra kokia sekta, kad jos na
riai yra veiklūs šios šalies 
masiniame darbo žmonių 
judėjime.

Paimkime unijas, juk bu
vo laikas, kada komunistai 

’ buvo metami iš unijų už tai, 
kad jie aiškino pirmenybę 
industrinių unijų, kad jie už 
jas stojo. Dabar šalyj yra 
tokis didelis, tokis galingas 
darbo žmonių judėjimas už 
industrines unijas Komite
to Industriniam Organiza
vimui (CIO) vadovystėj. Ir 
tame judėjime komunistai 
yra veiklūs, energingi, entu
ziastiški ir praktiški. Kitaip 
ir būti negali, nes kofnunis- 
tai neturi kitų reikalų, kaip 
tik reikalai visos darbo 
žmonijos. Unijų nariai šian
dien komunistus gerbia, su 
jais broliškai sugyvena.

Tas patsai ir su kaimy
nais. Buvo laikas, kada dau
gelis kaimynų prastai atsi
nešdavo linkui komunistų, 
o dabar mes matome visai 
kitus santikius. Platesnės ir 
platesnės Amerikos mases 
pradeda suprasti, kad Ko
munistų Partija vaidina la
bai svarbią Folę. Masės įsi
tikino, kad komunistai mo
ka ne vien dalykus suprasti., 
aiškinti, bet ir praktiškai 
veikti. Masės vis daugiau 
mato, kaip energingai ko
munistai kovoja prieš bar
barišką fašizmą, visų laisvę 
ir demokratiją mylinčių 
žmonių neprietelį. Labai 
smagu, kad vis platesnės ir 
galingesnės Amerikos ma
sės supranta fašizmą, mato 
jo tikrąjį veidą, nepaisant 
kokiomis plunksnomis jis 
nesidangstytų. Vis labiau 
supranta, į kokią baisią pa
dėtį Hitleris ir Mussolinis 
įstūmė Vokietijos ir Italijos 
darbo žmones.
Laikas Budavoti Partiją
Daugelis simpatikų, maty

dami kelių šimtų tūkstančių 
demonstracijas New Yorke, 
dalyvaudami jose, sužinoję, 
kad Komunistų Partija 
New Yorke turi tik per 20,- 
000 narių, stebėjosi.

sukilimą arba jis būtų pat 
pradžioj užsmaugtas. Jeigu 
Chinijos liaudis būtų keli 
metai atgal taip , vieninga, 
kaip dabar, tai jos miestai 
nepleškėtų nuo Japonijos 
bombų, dešimtimis tūkstan
čių nežūtų moterys ir vai
kai, seneliai ir civiliai žmo
nės.

Čia keli suminėti faktai 
turi įtikinti šimtus lietu
vių vyrų ir moterų, kurie 
yra darbininkų judėjime, 
kad jie turi stoti į Komu
nistų Partijos eiles. Atmin
kite, draugai, kad jūsų dar
bas, energija, pagelba reika
linga jūsų ir jūsų šeimynų 
gerovei!
Partijos Vidaus Gyvenimas

Komunistų Partija žino, 
kad yra draugų,' buvusių 
partijoj, kurie apleido jos ei
les nepasitenkinę, kuriuos 
tūlose vietose išstūmė sek-

daugiau jie stebėjosi, suži
noję, kad partija visoj ša
lyj turi tik apie 55,000 na
rių..

Mes žinome, kad dešimtys 
tūkstančių darbininkų, dar
bininkių, studentų, farme- 
rių, profesionalų, daugelis 
mažų biznierių aktyviai re
mia Komunistų Partiją, 
veikia jos darbuose, bet kol 
kas nėra nariais. Mes žino
me, kad jie skaito “Daily 
Workerj,” “Sunday Wor
ker!,” kitą kortiunistų spau
dą anglų kalboje ir kitose 
kalbose. Mes žinome, kad 
jie sutinka su partijos tak
tika, jos veikimu. Bet kol 
kas nebuvo rimtai jiems 
perstatyta reikalas ir nebu
vo atatinkamai jie pakvies
ti į Komunistų Partijos ei-ipicuxuioixcii ucum<j vcbu. ± exi
les. Čia buvo klaida, kad.tija tą žino, ir tiems drau- 
partiečiai nesugebėjo išaiš-• gams ir draugėms pareiškia.

partiją, sustiprintų jos or
ganizacines eiles ir petys pe
tin su kitais draugais dirb
tu-

Lietuviai, nariai mūsų 
masinių organizacijų, skai
tytojai dienraščių ir maga
zinų, kviečiami stoti į Ko
munistų Partijos eiles, dirb
ti bendrai su visų tautų dar
bininkais. Jeigu nežinote, 
kur įvyksta Komunistų Par
tijos susirinkimai, tai atsi
klauskite Centro Biuro, savo 
dienrąščių arba masinių or
ganizacijų centrų ir gausite 
susirišimą.

Komunistų Partija pasi
darė įtakinga. Jos vadai kal
ba per radio tinklus, jų kal
bas girdi milionai žmonių, 
apie komunistus, jų prakal
bas, plačiai rašo kapitalisti
nė spauda. Komunistų Par
tija turi pasidaryti dar gar
sesnė, skaitlingesnė, galin
gesnė, kad galėtų turėti už-

tautinis veikimas, kur vado- t e k t i n a i jėgų sėkmingai 
vau j anti draugai nemokėjo 
praktiškai darbą vesti. Par-

A lAVkJ V V Jk. JL VAX VV VA Vz A A CV J

kinti masėms būtiną reikalą į kad dabar Komunistų Par- 
prigulėjimo partijoj, kadltija labai pakeitė savo orga- _ 1 1 • • • • 1 1masės nedakainavo organi
zacinę svarbą.

Tiesa, kad Komunistų 
Partijos artimi simpatikai 
labai daug dirba, daug pa
deda partijai, bet vis vien 
jų darbas nėra taip planin
gas, taip našus, kaip jis bū
tų jiems būnant partijoj, 
nors jie ir tik tiek pat ener
gijos ir laiko pašvęstų dar
bui.

Reikia atminti tuos svar
bius faktus, kad nei Rusijos 
liaudis nebūtų galėjusi nu
veikti carą, nugalėti buržu
aziją, įsmeigti Sovietų val
džią, laimėti prieš viso pa
saulio reakciją piliečių ka
rą, atsteigti sugriautą ša
lies industriją, pravesti 'sėk
mingai Firmą ir Antrą Pen
kių Metų Planą, padaryti tą 
milžinišką progresą socia
lizmo būdavojime be Komu
nistų Partijos. Nei Ispani
jos liaudis nebūtų, galėjusi 
sumobilizuoti jėgas apsigy
nimu j nuo tarptautinio fa
šizmo be Komunistų Parti
jos, nei Franci jos liaudis 
laimėti rinkimus, nei Chini
jos liaudis mokėti sumobili
zuoti mases apsigynimui 
nuo Japonijos imperialistų, 
neigi mes Amerikoj praves
ti daugelį didelių darbų ir 
kampanijų, karo veteranų 
bonų reikale, W.P.A. reika
le, industrinių unijų organi
zavime, streikuose ir dau
gelį kitų reikalų' be Komu
nistų Partijos.

Kada Koftiunistų Partija 
yra skaitlingesnė ir galin
gesnė, jos jėgos didesnės, 
tai ir darnus sekrUingia’ū 
gali pravesti. Jeigu Ispani
jos Komunistų Partija būtų 
'buvusi tokia’ du metai laiko 
atgal, kaip dabar, tai faši’s- 

Dartai nebūtų galėję padaryti

nizacinę tvarką, vidujinį gy
venimą. Kiekvienas turi ži
noti, kad judėjime buvo 
klaidų, kad išauklėti gabią, 
lanksčią partiją, mokančią 
sėkmingai veikti, negalima 
į kelis mėnesius.

Partijos tvarka, mūsų 
darbo taktika priguli nuo 
mūs pačių. Mes iš gyveni
mo mokinamės, mes- pritai
kome veikimą taip, kad jis 
būtų ir vaisingas ir praktiš
kas, kad jis neapsunkintų 
narius.

Kaip kas mano, kad įsto
jus į partiją jau nebeliks 
jam laiko saviems reika
lams, savo kultūripiam pra- 
silavirlimui, šeimynai, suei
goms su draugais. Tai ne 
tiesa. Partiją sudaro toki 
pat žmones, kaip ir jūs. Jie 
turi šeimynas, draugus, jie 
lanko judžius ir teatrus, jie 
priguli masinėse. organiza
cijose, ir tikrumoje jie dar 
daugiau turi draugų ir prie- 
telių. Partija nereikalauja 
iš nario' tiek dirbti, kiek jis 
negali, partija neverčia na
rius tuos darbus dirbti; ku
rie jiems nemalonūs, par
tija ir abelnai neverčia na
rius, bet tik sutvarko, taip 
pastato jų darbą, kad jis 
būtų planingesnis ir nau
dingesnis.

Organizuokimės
Komunistų Partija šio va

jaus metu nori, kad kiek
vienas ir kiekviena — darbi
ninkas ir darbininkė supras
tų, kad Komunistų Partija 
yra jų partija, kad jos dar
bų platumas, sėkmingumas 
priguli nuo jūs, kad labai 
reikalinga pagelba darbe 
simpatikų, bet dar daugiau 
reikalinga, kad dešimtys 
tūkstančių simpatikų stotų į

kampanijoms ir kovoms va
dovauti ir padėti. O tai pri
guli nuo mūs visų. Komunis
tų Partija yra darbininkų 
klasės, visų laisvę ir demo
kratiją mylinčių žmonių, jos 
eilėse ir turi rastis kuo dau
giausiai sąmoningų ir ko
vingų darbo žmonių. Orga- 
nizuokimės, nes tik organi
zacijoj yra galybė ir vieny
bė! '

Lietuvos Žinios

Jungtinių Valstijų kdngresd nariai traukia natrio, baigę sesijas, ši 
kongreso sesija pasižymėjo reakčinlu nusista'tymii prieš visas preziden
to reformas.

ja jų suvaldymui. Bet vargiai kas iš tos 
konferencijos išeis, nes jon pakviestos ir 
Italija su Vokietija.

. K . > ■ /;.7. ...... . , ■ . .

Nukentėję Ūkininkai

Padustėlio k-me, abipus ke
lio, pačiam vidury išdegęs to 
kaimo plotas. Ugnis sunaikino 
5 ūkininkų trobesius: Unskino 
— 1 grįčią, Kryžinausko — 2 
trobesius, Jono Ubeikos — 1 
trobesį, Butavičienės 1 trob. 
ir Markelio — gyvenamus na
mus, svirnus, tvartus ir visą'" 
trobesiuose buvusį inventorių. 
Pažymėtina, kad Markelis bu- 
yo tvirčiausias ūkininkas ir iš 
viso gausaus inventoriaus te
pavyko pasprukti nuo liepsnos 
su dėvimais kasdieniais drabu
žiais.

Ligi šio laiko, nuo siaubingo 
gaisro įvykio, dar nei vienas 
nukentėjusių nepradėjo statyti 
trobesių. Likusiems be jokio 
turto, nėra galimybės įsikurti.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI

Kaunas. — Prie “Inkaro’ 
fabriko viena darbininkė savo 
draugą prašė, kad grąžintų jei 
15 lt. skolą, bet tas vieton 
skolos — apkūlė. Moteris dėl 
to taip susijaudino, kad parė
jus namo išgėrė acto ir nuvež
ta miesto ligoninėn.

—Linksmadvary rasta be
miegant pil. K-tė, iš Nemunai
čio miestelio, Alytaus apskr. 
Mergina, matyt, buvo priėmus 
kokių nors miego miltelių; nes 
ir ligoninėn nuvežta dar greit 
nepabudo.

—Janavos g. 3 Tako 4 nr. 
durtuvu nudurtas pil. St. Kru- 
povickis. Krupovickis mi’fė 
vietoje. •

—Aleksote už “Maisto” fa
briko rastas negyvas K. S-kas. 
Jis perdaug prisigėręs degti
nės ir'nuo degtinės miręs.

—Ad. Juškevičiūtė šeštadie
nį buvo apkulta ir nuvežta 
miesto ligoninėn. Vakar antru - 
kart ji sumušta ir vėl nuga
benta miesto ligoninėn.

Sovietų liaūdfe* reikalauja, kad1 Vidur
žemio Jūron tavorinius laivus lydėtų ka
riniai laivai,

Žiauriai Kankina
Dusetų v., Kraštų k. ,gyv. 

Skrabiš nuo senai vietos gy
ventojų pastebėtas pasižymįs 
savo žiauroku1 ėlgesiu. Pasku
tiniu laiku pastebėtas jo žiau
rus elgesys pasitvirtino. Skra- 
bis rado kaimyno karvę nutrū
kusią ir įėjusią į vasarojų. 
Tuomet jis parsivarė melžia
mą karvę namo, uždarė tvaf- 
tan ir laikė ištisą parą nemai
tintą ir nemelžtą. Praslinkus 
parai, jis paleido karvę ir nu
vedė į jos savininko avižų lau
ką. \

Buvo Nutūpęs Lenkų Lėktuvas
7. VIII. 16 vai. įrid Leipa

lingio, Seinų ap., buvo nusilei
dęs paklydęs lenkų karo lėk
tuvas. Lakūnai, sužinoję, kur 
nusileidę, pakilo ir nuskrido.

h.....
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JŪSŲ DEŠIMTUKAI PADARĖ MAŽĄ BERNIUKĄ MILIONIERIUM

Septyniolikos mėnesių bernelis, sūnus kunigaikščio Haugwitz von Revent- 
low ir kunigaikštienės, buvusios Barbaros Hutton, Woolwortho turtų pavel- 
dėjos, eina braidyti su savo motina ir aukle į Lido, pubšnų kurortą netoli 
Venice. — Tūkstančiai nedamokėtų Woolwortho merginų, prekių pardavi
nėtojų, turi pasitenkint “plaukiojimu” vonioj ar prie sinkos pigiuose kamba
riuose. Dėlto jos dabar sparčiai organizuojasi kovai už geresnį gyvenimą.

es k a-

Darbininkė ir Seimininkė
Karmen Fernandez

Leitenante
Madridas puikiai žino mūsų 

leitenantę Karmen Fernan
dez — ją sveikina. Sostinės 
gątvių praeiviai su pasididžia
vimu pasitinka Karmen. Jei 
jūs paklausite, kas ji do viena, 
tai Madrido gyventojai su pa
sididžiavimu pasakys jums, 
kad tai yra mūsų didvyrė, tai 
mūsų Karmen Fernandez. Pui
ki mergaitė. Pirmutinė leite
nante tarpe Ispanijos moterų.

Nelauktai ir netikėtai Mad
rido gyventojai mato*tą didvy
rę einant iš lėto, prisilaikant 
lazdomis. Ją sužeidė karo 
fronte. Sostinės gyventojai 
liūdnais žvilgsniais žiūri į 
Karmen leitenantę. Ir jų min
tis apimta didele neapykanta 
link fašistu, kurie naikina ša- 
lies turtus ir visai nieku nekal
tus šalies gyventojus.

Prieš fašistinį terorą Kar-

jau Liaudies Armijoj ir kario 
uniformoj.

Karmen Fernandez ėmė da- 
lyvumą įvairiose mūšio eigose. 
Ji kariavo su morokkiečiais ir 
už karingą žygį ji gavo nuo 
Liaudies Valdžios pirmo ko- 
mandieriaus vardą ir vietą. Ji 
karžygiškai mušėsi Guadarra- 
moj ir už gabumą Karmen ir 
vėl keliama į aukštesnę vietą. 
Jos divizijoje buvo viešai skai
tytas valdžios pranešimas, kad 
Karmen Fernandez yra per
vedama į saržento laipsnį.

Karmen-saržentas dirba 
Metalo Bataliono eilėse. Ji 
dirba paprastą darbą ir kario 
darbą ir kartu vadovauja su 
virš keturiom dešimtim karių. 
Ji veda savo draugus į frontą 
pulti .fašistų. Jai vadovaujant 
tapo atimta iš fašistų 4 ka- 
nuolės, vienas kulkosvaidis ir 
įvairių kitų karinių reikmenų.men dirbo Madrido popieros vienu tarpu> Iaike mūšių> fa2

šistų bomba krito visai ų^rti jos 

 

ir Karmen tapo skaudžiai su
žeista.

Daug valandų ėjo didejė ko
va tarpe fašistų ir liaudj 
rių. Karo frontas pavirto į ug

 

nies ir žemių su dūmais pra

 

garą, per kurį negalėjo Sužeis
tai Karmen greitai duot\medi

 

cinos pagelbos. Tik aj\gesus 

 

ugniai, kariai ant savo r'ąhkų 
išnešė pusgyvę KarmenAsar- 
žentą. Gydytojai dėjo yisas 
pastangas, kad sut s gy
vybę jaunos, karirigos mergai- 
tės-saržentės. Už dviejų sa
vaičių laiko ir vėl Madrido gy
ventojai mato Karmen einan
čią, šiuo kartu jau pasirams
čiuojant kriukiais, bet su žen
klu — ant jos rankovės leite
nanto ženklas.

Ispanijos sostinės Madrido 
miesto gatvėse ją pasitikda
mos moterys ir vaikai sako 
jai: — Sveikinam, didvyre! — 
Sveika, leitenante! — sako jai 
Madrido jaunuoliai ir mergai
tės. — Salud, karinga drauge! 
—pridėdami prie kepurių ka- 
zirkų rankas sveikina ją ka
riai ir komandieriai.

J. Bondžinskaite.

fabrike. Fabrikantas jai mokė
jo tokią algą, kuria ji nepa
jėgė išsimaitinti. Ji buvo pri
versta apart fabriko darbo1 
imti kitą darbą. Ji sėdėjo il
gas valandas už siuvamos ma
šinos ir išpildė Madrido mo-i 
disčių užsakymus ir reikalavi
mus.

1936 metais, fašistam už
puolus Ispaniją, Karmen nebe- 
pildė modisčių reikalavimų, 
nei ėjo į popieros fabriką dir
bti, bet ji ir jos sesuo, būda
mos Socialistinio Jaunimo Są
jungos narėmis, nuėjo į Liau
dies Karinį štabą, kur jos bu
vo paskirtos eiti sanitarinių 
karių pareigas. Karmen netik 
kad užrišinėjo sužeistųjų žaiz
das, ji dar Raudonojo Kry
žiaus automobiliais vežė juos 
į ligoninę. Tuo kartu fašistų 
kulka peryėrė Karmenei ran
ką, bet ji neapleido fronto, tę
sė savo darbą pirmyn.

Po to, visai netoli Toledo 
fronto, ją ir vėl sužeidė. Šū
vis pataikė į kaklą. Tuomet ji? 
nai j^u buvo priversta apleist 
frontą ir eit i ligoninę. Gydy
tojai jai duoda įsakymą gulėt 
15 dienų ligoninėj, bet Kar
men gydosi ligoninėj tik 4 die
nas ir tiesiai iš ligoninės eina, tralinis takas — tai orą vėsi- šiandien didelis koncertas: iš- 
ir vėl į frontą.

Sugrįžus į frontą, Karmen 
Fernandez nusprendė būti pė
stininkų karių eilėse. Ji tęsė 
darbą perrišinėjimo savo 
draugams žaizdų ir tuo pačiu 
kartu kantriai mokinosi kari
nio mokslo. Ir greitu laiku jos 
draugai mato, kad Karmen

Maskva Poilsyje
4

Karšta liepos diena. Nuo pasiirti laiveliuose, — jų gan

ros bazė. Erdvioj salėj dauge
lis parodų: Raudonosios Pa- 
gelbos, knygų leidimo ir tt. 
čia vakare išstoja tautiniai 
chorai ir ansambliai.

Mūsų atydą patraukė uz
bekų menininkų paroda. Visi 
mes gėrėjomės puikiais uzbe
kų tautos atsiekimais teatro, 
baleto ir muzikos .srityje. Gi
lios‘Tragedijos tautos praeity
je ir linksmas, šviesus tos tau
tos likimas - dabartyje spindi 
mums iš vaizdų, iš audinių. 
Užguita praeityje tauta — 
žengia prie kultūros aukštu
mų. Laisvai ir nevaržomai 
spindi jos gyvenimas iš aude
klu, t

Išalkom bežiūrėdami parką. 
Štai baltomis, kaip sniegas, 
staltiesėmis apdengti staliu
kai. Gali išsirinkti, ko nori — 
pardavėjai kafėjose ir valgy
klose parengia maistą sulyg 
lankytojų skoniu. Gardžiai pa
valgę, pasilsėję, pasiklausę 
muzikos — traukiame mes į 
vaikų miestelį.

Giliai pasislėpęs žalumy
nuose guli vaiku miestelis. 
Vaikų čia daug. Vaikų mies
telio vadovautojai pasistengia 
išpildyti savo mažųjų lankyto-

Moterys
Ekonominės gyvenimo sąly

gos išvysto naują dvasią mo
teryse.

Per amžius moteries gyveni
mas buvo aprubežiuot&s siau
rais namų ir šeimynos reika
lais; religiniais prietarais ir

jų užgaidas. Vaikams, mylin- atsiI’ikusiais visuomeniniais su
tems sportą, padarytos spor- pratimais. Moterys, neturčda- 

mos susidūrimo su plačiomis, 
| atviromis gyvenimo ir klasių 
kovomis, buvo nedrąsios, bai-

to aikšteles. Prie upes moks
leiviams įrengtos stotys laive
liams. Didele estrada: čia vai-

uxvua. pcioili bi KUVVUUUOb, . ...... v. KOVOH11S, DUVO
pat ryto saule kaitino be gai- daug laukia lankytojų. Čia ir kų chorai praktikuojasi, čia jiog ir bejiegės.
lesčio. Dangus giliai mėlynas motorinių laivelių, ir papras- jie susidainuoja.
— be debesėlio. Medžiai bul
varuose stovi nuleidę šakas,1 
ištroškę, apdulkėję.
tvanku. Kiekvienas 
kaip čia išsprukti iš

tų. Maži ir dideli.
Mus pasitinka

Čia ir žaislų, ir laivu gamy-
Išsivysčius kapitalistinei 

pramonei, likosi perauklėtos
..... , . v _ x parašiutų bos, ir baldų dirbtuvėlės. Pa- ir moterys. Atsiradusios dirb-
Mieste aikštelė — daug norinčių šok-1 tvs vaikai jas vadovauja, štai tuvėse,
mano, ti su parašiutu. Čia daug jau-'Katia — žaislų 

miesto, nimo. šachmatų aikštelėj eina'
pasilsėti gamtos prieglobstyje, i konkursas, — jaunas vyrukas,

Šiandien liuosa nuo darbo apsirengęs sporto kostiumu,
diena. Penkias dienas Mas
kvos gyventojai dirba dirbtu
vėse, fabrikuose, įmonėse, įs
taigose. šeštoji diena laisva. 
Trumpa ne tik darbo diena 
(7 vai.), bet ir darbo savaitė.

Iš pat ryto maskviečiai jau 
važiuoja į užmiestį: vieni į 
Fili, kiti į Kuncevą, kur yra 
gerai įtaisytos maudymosi vie
tos, kiti į parkus, į miškus pa
lei Maskvą.

Mes šį kartą važiuojam į 
Centralinį Gorkio vardo par
ką. Plačiai išsiskėtus guli di
džioji parko teritoriją. I tolį 
bėga asfaltuoti keleliai; cen- štai žaliasis teatras.

lošia vienas su keliomis dešim
timis žmonių. Jis nesiskubin
damas eina nuo vieno stalelio 
prie kito, lošia apgalvodamas 
kiekvieną ėjimą.

Visokios galimybės pasilsė
ti ir pasilinksminti parke. Jei 
nežinai, kaip čia išsirinkti vie
tą, kaip geriau pasilsėti, — 
tuojau gausi atsakymą: netoli 
centralinio įėjimo stovi graži 
dėžę, — tai radio tinklas. Gali 
užduot klausimą ir tuoj bus 
atsakymas. Parko dežuruoto- 
jas atsako i visus klausimus.

Pasilsėję mes einam toliau.
Jame

Am- ♦

susieidamos . būriais, 
jos praplečia savo pažiūras, 

j reikalus ne

| nančių fontanų (versmių), vi
duryje su dailiomis skulptūro
mis iš graikų mitologijos, ta
kas. Visur daug kvepiančių 
gėlių. Mus kviečia pasilsėti 
balti suolai po lietsargiu, čia 
galima pasikepinti saulės spin- 
dūliuose, galima ir pasislėpti 
nuo jų. Maskvos upė kviečia

stoja valstybinis simfonijos or
kestras ir valstybinis choras. 
Jame įtaisytas didžiulis kino 
“Gigantas.” antarnaujantis 
šimtą tūkstančių žmonių. Kino 
eis “Baltikos Atstovas,” viena 
iš geriausių paskutinių laikų 
filmų. *

Štai tautų mažumos kultu-

. MARŠUOTOJAI J WASHINGTONĄ REIKALAUT PAŠALPOS

■m

Ankstybasis būrys WPA darbininkų kelyje j Washingtoną reikalaut, kad būtų 
palaikyti WPA darbuose tie, kurie negali rast darbo privatinėse industrijose. Jie 
planavo reikalaut, kad kongresas pravestų Schwellenbach-Allen rezoliuciją. Bet 
kongresas išsiskubino vakacijų to nepadaręs. — Jei kongrese būtų didžiuma darbi
ninkų ir jiems pritariančių kongresmenų, jie pirma būtų pasirūpinę, kad bedarbiai 
nealktų jų atostogų laiku. Apie tai visiems svarbu prisimint prieš sekamus rinkimus.*

-------- ----- ų “dirbtuvės” ___  _  
direktorius — nuo pat ryto pamato bendrus 
čia. Išduoda vaikams medžią- tik su kitomis moterimis dar- 
gą ir instrumentus ir jie sau bininkėmis, bet ir su 
gamina, ką nori, štai skulpto
rių grupė — jai vadovauja 
jaunas skulptorius Kostia. O 
čia vaikai užsiėmę avio (oriai- • bendrai veikti, 
vių) modelių gamyba.

Jaunieji automobilistai'. lin
ksmai važiuoja parko alėjo
mis. Kiti supasi. Jaunieji mas
kviečiai kartu su savo tėvais 
linksmai praleidžia, savo ato
stogų dienas ir poilsio dienas.

Jau artinasi vakaras. Mes 
jau beveik išėjom iš parko te
ritorijos. čia randasi poilsio 
namas — jame kasdien savo 
noilsio diena nraleidžia šimtai 
Maskvos darbininku ir darbi
ninkių. čia gamakai, kėdės; 
čia orkestrą ir šokiai; skanus 
valgis, ir kultūrinis aptarnavi
mas.

Toliau jau prasideda Leni
no kalnai.' Mišku pavėsis, 
snorto aikštelės, observatori
jos stotis — traukia prie sa
vęs maskviečių atydą.

Toks pat vaizdas visuose 
26-se Maskvos parkuose ir 
vaiku miesteliuose.

Jau vakaras. Namo nesino
ri eiti. Parko estradose prasi
dėjo išstojimai, čia orkestrai, 
čia chorai, 'solistai, štai vasa
riniai teatrai ir cirkas. Šokių 
aikštelės, teatrai, parko es
tradų. aikštelės prisipildo žmo-' 
nėmis.

Centraliniu taku eina daug 
žmonių: čia įvairiu-įvairiausioš 
konsultacijos (pasitarimai). 
Konsultantas štai karštai aiš
kina jaunimo grupei apie kla
sinę literatūra. Toliau eina 
tarptautiniai klausimai, o čia 
snorto< Visų atyda traukia 
skelbimas^ anie mitingą 1-nų 
metu Ispanijos įvykių sukak
tuvėms.

Iš tolo šviečia saVo sidabri
ne o'daz dirižablis: ir čia yra 
mėgėių pasikelti oran.

Taip kultūriniai sunaudoti 
savo noilsi gali maskviečiai ir 
kitu Sovietų Sąjungos miestų 
gyventojai. L. Liepa.

vyrais 
darbininkais. Išnaudojimas, 
priespauda įtraukia ir moteris 
į klasių kovą, išmokina jas 

išdirba jose 
drąsą ir savimi-' pasitikėjimą.

Ir šiandien mes matome dar
bininkes moteris jau ne- bai
liomis, bet pasiryžusiomis ko
votojomis už visuomenės rei
kalus.

Nors trumpai pažvelgkime į 
buvusius ir esančius streikus, 
ir mes pamatysime, kad kiek
viename streike dalyvauja ir 
moterys, ne kaipo “moterys,” 
bet kaipo lygios visuomenės 
nares ir drąsios kovotojos už 
savo reikalus.

Teisingai kalbant, tenka 
pripažinti, kad moterys darbi- • 
ninkės labiau atsilikusios už 
vyrus darbininkus organizaci
jos reikalais ir klasių kovos 
supratime, tad ir fabrikantai 
tuomi pasinaudoja, žinodami, 
kad moterys mažiau už vyrus 
turi patyrimų klasių kovoje, 
menkiau susiorgnizavusios ir 
sunkiau suorganizuojamos, už 
tai fabrikantai moteris ir iš
naudoja labiau, negu vyrus.

Klasiniai susipratusios mo
terys turi ypatingą domę at- . 
kreipti į neorganizuotas dar-

bininkes, organizuoti jas į da
bar plačiai žinomas C.I.O. uni
jas kovai už kasdieninius rei
kalus. Taip pat reikia gilinti 
ir plėsti jųjų klasinę sąmonę, 
kad nepasitenkintų vien kas
dieninėmis kovomis, bet kad 
dėtųsi į politines darbininkų 
organizacijas, kurių tikslas 
yra panaikinti šį surėdymą — 
vieno žmogaus išnaudojimą 
kito — ir įsteigti darbininkiš
ką tvarką .pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Darbininkės, būdamos orga
nizacijose,- turėtume smarkiai 
kovoti prieš kylančią reakciją 
ir prieš reakcionierius, ir dėti 
visas pastangas, kad mases 
darbo žmonių pakeitus revo
liuciniais darbininkai, tikrai ir 
teisingai ginančiais savo rei
kalus.
šiandieną yra aibė gyvų fak

tų, kurie mums parodo, kad 
kur tik vyrai ir moterys bend
rai kovoja už savo kasdieni
nius reikalus, ten yra daugiau 
galimybių kovas laimėti.

O. Gimienė.
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Shenandoah, Pa.
Subankrutavo Madeira Hill 

Anglies Kompanija

Daugiau Kaip Išpirkti 
Sov. Apsigynimo Bonai

Maskva,—Sovietų vyriau
sybė liepos 1. d. išleido 4 bi- 
lionų rublių paskolos bonų 
geresniam šalies apsigyni
mui, Iki rugs. 3 d. piliečiai

pasirodė. Ispanijos liaudžiai iš 
šio pikniko bus didelė para
ma.
' Vienas iš kalbėtojų pareiš
kė šiame piknike, kad Franco 
senai rengiasi* ateiti į Madri-

Rugpiūčio 27 d. čionai už- dą, bet kada jis ateis, tai jam 
sidarė 5 kasyklos, kurios pri- bus vieta kalėjime, 
klausė Madeira Hill anglies 
kompanijai. Tuomi neteko 
darbo 1,357 mainieriai. Užsi
darymo priežastis, sakoma, 
yra bankrūtas, tripgi ir pas-' 
kutinės nedės mainieriams li
kosi neišmokėtos.

Kiti sako, kad šiuomi “ban- 
krūtu” norima išėsti maži še-, 
rininkai. * * *

Dr-ge D. Zdaniūte-Juden 
Pasidavė Operacijai

Iš priežasties susirgimo dr- 
gė D. 'Zdaniutės-Juden, Lyros 
Choras pertraukė savo pamo
kas. Tą patį padarė ir Mai
nierių Kvartetas. Dabar mūsų 
Daratėlė randasi Mercy ligo
ninėj, Wilkes Barre, Pa.

Drg. D. Zdaniutė-Juden 
per keletą pastarųjų metų 
vadovavo Lyros Chorą ir Mai
nierių Kvartetą. Lyriečiai, iš- 
reikšdainf savo užuojautą, pa
siuntė ligoninėn gražių gėlių.

Linkėtina jai greitai pasvei
kti, \

Ispanijos Naudai Piknikas 
Gerai Pavyko

Kaip žinia, piknikas atsibu
vo. rugp. 29 d. Pikniko daly
vių didžiumą sudarė ispanai, 
o kitų tautų buvo mažuma. 
Lietuvių iš apielinkės mieste
lių taipgi dalyvavo piknike ir 
reprezentavo savo kolonijas. 
Ashland — mūsų senas biznie
rius Urbonas su savo šeima; 
Coaldale — taipgi mūsų ju
dėjimo rėmėjas, senas biznie
rius, bučeris J. J. Lakitskas, su 
savo draugais; iš Colorado -— 
mūsų parengimų lankytojai 
Raulinaičiai.

Buvo iš Meizeville ir iš ki
tur, bet pavardžių neteko su
žinoti. šenadoris taipgi gerai

Drg. P. Grabauskas Išvažiavo 
Brooklynan

Pastaromis dienomis drg. 
P. Grabauskas išvažiavo į 
Brooklyną ir jeigu pavyks 
gauti darbas, 7tai mano tenai 
apsigyventi. Drg. P. Grabaus
kas čionai gyvendamas turėjo 

1 atsakomingas vietas mūsų or
ganizacijose. LDS kuopoj bu
vo'finansų raštininku, ALDLD 
prot. raštininku, taipgi daina
vo Mainierių Kvartete ir cho
re. Abelnai drg. P. Grabaus
kas mūsų kolonijoj buvo geras 
“boisas.”,

Dėde Kalnietis.

1919 m. Bausch-Lomb darbi
ninkai pralaimėjo, tai 1937 
laimės, jeigu tik visi mes abe
jones ir stos'į uniją.

Dabar yra geriausia proga 
organizuotis, nes šalies įstaty
mai yra darbininkų pusėj.

Paimkim garsųjį General 
Motors darb. sėdėjimo streiką. 
Metai atgal buvo susirašiusių 
į uniją tarpe 25,000 ir 30,00Q> 
o dabar unija turi 400,000 na
rių.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie plieno ir kitas industri
jas. Ir vis tai įvyko 1937 m.

žinau, kad kiekvienas “L.” 
skaitytojas turi pažįstamų, 
dirbančių B. & L. Pasiimkite 
sau už pareigą pakalbinai 
juos, kad prisirašytų prie uni
jos. Taipgi ir visi simpatikai 
neturite atsilikti. Atėjo laikas, 
kad visi turime stoti ir padėt Į rorganizuotis. Černiauską*.
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Rochester, N. Y. Chinai Neleidžia Japo
nam Išlipt ant Kranto

000 rublių daugiau bonų 
ne tik išpirko visus tuos bo-^ negu buvo išleista. Bonai 
/ius, bet pareikalavo ’ par- duoda 4 nuošimčius metinių 
duot jiem dar už 950,807,-1 palūkanų. '

Į Bausch ir Lomb Darbininkus 
ir Simpatikus Unijinio 

Judėjimo

Bausch-Lomb dirbtuvė pra
dėta viešai organizuoti per 
CIO optiško skyriaus Komite
tą. Šioje dirbtuvėje randasi ir 
lietuvių darbininkų, taipgi ir 
“L.” skaitytojų.

Rašant šiuos žodžius, jau 
esu patyręs, darbininkai bijosi 
rašytis į uniją, kad nenustojus 
darbo. Atsarga vietoj. Bet ar 
verta laukti ir abejoti, ar susi
organizuos, o jeigu ne, tai gali 
būti tas pats, kas buvo 1919 
m. pralaimėtam streike, kai 
visi unijistai buvo išmesti iš 
darbo ?

Taip darant, dirbtuvė nebus 
suorganizuota, o nesuorgani
zavus bus ir vėl nuostolių, nes 
jau yra darbininkų prisirašiu
sių. Darbininkų judėjime yra 
pasisekimų ir nepasisekimų. 
Rochesterio • siuvėjai organi- 
zayosi 1904-5 m. Pralaimėjo. 
Bandė 1913 m. Streike užmuš-

Shanghai.
laivai mėgino iškelt karei
vius iš Whangpoo upės į 
krantą Pootunge ir keliose 
kitose vietose, prie Shanę- 
hajaus. Bet chinų artileri
ja, kulkasvaidžiai ir lėktu
vai atmušė tuos bandymus 
ir nukovė 200 japonų, mėgi
nusių išlipt ant kranto.

Japonų lėktuvai įšėlo 
bombarduot chinų kanuoliyj 
bata rėjas, kurios neatlai- 
džiai pila ugnį į japonų ka
ro laivus ir priešų pozicijas 
ant kranto. Bet japonų la
kūnams nepavyko nutildyt 
chinų kanuoles. 

.... ...... ■

Japonų karo 
iškelt karei-

Negaus Paramos Berikai, 
Neagituoją už Narius

Berlin, —- ?" 
ministeris B. Rust atima fi
nansinę paramą iš visų stu-

Nazių švietimo

ta du darbininkai ir kovą pra- dentų, kurie mokinasi į ka- 
laimėjo. 1918 vasario mėn. talikų kunigus, jeigu tie 
pradėjo* organizuotis ir vėl. šį dentai labai veikliai nerems 
kartą suorganizuota. AIr jeigu‘nazių.

tie stu-
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VARPO KEPTUVE

Lowellis ir Nashua, Darban
Iš mūsų pikniko, atsibuvu

sio rugpjūčio 15 dieną, galima 
daug ko pasimokyti.

Laisvės Choras 
iš Hartford, Conn.

Jaunuolių Choras 
iš Torrington, Conn. 

Duos Programą

Kalbės A. Bimba
“Laisvės” Redaktorius

PA.
ir didelės 
sugabenti

Aido Choras 
iš Brooklyn, N. Y.

ii ntte

Trečiad., Rugsėjo 8, 1937

Lowell, Mass PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Komunistų Partija šaukia visus 
susirinkimą pėtnyčioj, 10 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vak., Lietdvių Tautiškam 
Name, Montello. Visi simpatikai ir 
“Laisvės” skaitytojai kviečiami atsi
lankyti. Beniulis.

(211-213)

WORCESTER, MASS.
Visi organizacijų veikėjai ir “Lais

vės” skaitytojai kviečiami j Lietuvių 
Komunistų Frakcijos šaukiamą susi
rinkimą šį ketvirtadienį, 9 d., rug
sėjo, 7:30 vai. vak., Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St. Yra reikalinga 
aptarti partijos paskelbtą vajų ir ki
tus bėgamus vietos reikalus.

L. K. Frakcija.
(211-213)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, Sept. 8, Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Road, 8 vai. vakaro. 
Prašome būti laiku ir atsiveskite 
naujų narių. — Fin. Sekr. A. Lidei- 
kienė.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre- 

_____ :____________ i---

čiadienį, rugsėjo 8 d. LDP Kliube, 
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 
Ąpskr. konferenciją, įvykstančią rug
sėjo 26 d. Nepamirškite naujų narių 
atsivesti ir prirašyti prie kuopos. — 
Kp. Sekr. V. K. Sheralis.

(210-211)

PHILADELPHIA,
Mums reikalinga talkos 

talkos išardyti stalus ir 
po pastoge. Ateinančioj subatoj, 11 
d. rugsėjo, prašomi draugai susirin
kti Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., tarpe 8 ir 9 vai. ryto su maši-» 
nomis nors 3 ir ateikite be mašinų 
pagelbeti sutvarkyti stalus. Mes su
rengsime darbininkams gerą paren
gimą po to. Drg. Birbilas savo tro- 
ku suveš stalus. — Kom. (211-213) 

---- ■
PHILADELPHIA, PA.

Įvykusiame “Laisvės” piknike, 6-tą 
rugsėjo, Westville, N. J. tapo atrasta 
prie baro paliktas juodas nedidelis 
“Satchell (maišiukas) su drabužiais. 
Jis randasi pas Jurgį Lukoševičių, 
po num. 2621’ — 8th St., Philadel
phia, Pa. (211-212)

Minetąx pikniką gerai parė
mė mūsų tūli biznieriai aukau
dami daiktus. Reiškia, jau ma
žiau išlaidų prirengiami, o to
dėl galima padaryti daug dau
giau gryno pelno, Bet nebuvo 
tinkamai išnaudota proga ir 
visos galimybes: galima buvo 
daugiau publikos sutraukti; 
geriau apskaitliuoti patį rengi
mą ir geresnę tvarką turėti 
pačiame piknike. Iš to pasi
mokysime kitą kart. Vistiek ir 
dabar padarytas geras pelnas 
šiam tikslui.

Taipgi turėta du geri kalbė
tojai: vienas buvo nuo CIO 
unijos ir aiškino tikslą Komi
teto’ Industriniam Organizavi
mui, o kitas nuo Komunistų 
Partijos, kalbėjo pasaulinės 
situacijos klausime.

Padaryta labai gerai, kad 
parinkta aukų ir surinkta 
$6.36 gynimui demokratijos 
Massachusetts valstijoj ir 
prieš Sherman investigaciją 
Komunistų Partijos veiklos.

Prisiminus gerus darbus ir 
paklaidas, reikia ve -kas pa
brėžti: Rugsėjo (September) 
19 d., mūsų ALDLD 44-ta 
kuopa ir ALDLD 42-ra kuopa 
Nashua, N. H., bendrai ren
gia paskutinį pikniką šiais me
tais. Jis įvyks mums, lowellie- 
čiams, paprastoj vietoj: pas

(Tąsa ant 5 pusi.)

Rugpjūčio 15 d. šio miesto 
Kompartijos kuopa su pagel- 
ba kitų pažangių drganizacijų 
turėjo gerą išvažiavimą — 
pikniką.

Piknikas buvo rengiamas 
geram tikslui: paramai’darbi
ninkiškos spaudos, todėl jį 
žmonės tinkamai parėmė. 
Rengėjai labai ačiuoja ,publi
kai už skaitlįngą atsilankymą 
į pikniką. Taipgi išreiškia di
delį ačiū harmonistam:; p. B. 
Malevičiutei, iš Nashua, įN. H., 
kuri puikiai pagrajino ant pla
ninės akordijos (armonikos) ir 
Al. Bilidai, taipgi už akordi- 
nę muziką.

Šie du jaunuoliai be galo 
puikiai žavėjo suvažiavusią 
publiką ir susirinkusią tarpe 
aukštų, žaliuojančių pušų. 
Dvi brangios akordines armo
nikos tų talentingų jaunuolių 
gabiai valdomos pridavė pik
nikui daug smagumo ir mus 
visus nustebino, nes mes nesi
tikėjome tokios gražios muzi
kos gauti. Ypatingai jaunutė 
Blanche Malevičiūtė buvo 
mums didelė naujanybė. Pui
kiai Nashua’s gražuolė pasi
rodė su jaunuoliu A. Bilida, 
kuris jau daug sykių mūsų ju
dėjimui pasitarnavo.

Pats Piknikas Išėjo Gerai
Prie jo prisidėjo ir mūsų de

mokratiški biznieriai. Pikniko 
tikslas buvo paremti progre- 
syvę spaudą, kuri kovoja už 
demokratiją ir prieš karą ir 
fašizmą, todėl Adasius Stanči
kas, turintis saliūną ant 
Church St., prie kampo Cent
ral St., aukavo bonką degti
nės; J. J. Samauskas, turintis 
Opera Cafe, vyrams ir mote
rims puikią užeigą, 367 Cen
tral’ Street, dukavo bačkutę * 
alaus; Adolfas Bočka, turintis 
Fort Hill Cafe, 23 Rogers St., 
smagią užeigą vyrams ir mo
terims, taipgi aukavo bačkutę 
£ll ctUS

Gi Addie’s Market, 421 
Central Street, kuris turi gerą 
mėsą, daržovių ir Truktų, pa
aukavo 10 svarų dešimkių, pa
ramai tam piknikui.

Viršminėti bizniėriai parė
mė pažangų darbą, todėl visi 
mylinti pažangą, demokratiją, 
nusistatę prieš karą ir stovinti 
už CIO unijos klausime, pa
remkite šias užeigas; jie yra 
demokratiški vyrai, jiems de
mokratiškai atsimokėkime.

J. M. K.

(Tąsa)
Išsišnekėjus, Albinas sužinojo, jog jo 

kelionės draugas yra baigęs kolegiją ir 
turėjęs viltį baigti daktaro mokslą. Bet 
kriziui užėjus, jo tėvo, kuris laikė mėsi- 
nyčią, biznis taip pablogėjo, kad jokiu 
būdu nebegalėjo jo daugiau leisti moks
lam Kadangi jis jokio amato nemokėjo, 
o paprasto darbo irgi negalėjo gauti, tai 
pradėjo taip sau bastytis. Vėlesniu laiku 
dirbęs kaipo streiklaužys prie vežimų. 
Streikieriai jį sugavę ir gerai apkūlę. 
Dar ir dabar buvo galima matyti gelto- 
nai-mėlynus lopus apie jo akis ir nosį.

Kas Albinui buvo nuostabu, tai kada 
iš savo naujo pažįstamo sužinojo, kad. 
ir jis lietuvis iš Philadelphijos. Tik tas 
tarp jų dabar buvo skirtumas, kad Albi
nas buvo komunistinių tėvų vaikas, o šis 
—religinių. Albinui darėsi kaip ir drą
siau, kada ir jo sandraugas lietuvis.

Sekančią dieną prieš pietus jie pasie
kė ir Pittsburghą. Albinas taip jautėsi iš
alkęs, kaip dar niekada nėra buvęs. Jis 
norėjo eiti kur nors į grosernę pasipirkti 
ko valgyti; jo draugas patarė jam tuos 
kelis centus taupytis dėl kito sykio: jis 
žinąs geresnį būdą, kaip pavalgyti be pi
nigų. Albinui tas buvo naujiena.

Jiedu nuėjo giliau miestan ir susi jieš
kojo didoką valgyklą, kur patys valgyto
jai sau pasitarnauja. Įėję valgyklon, pa
siėmė du bilietuku nuo kasos bufeto ir 
nuėjo prie valgio šinkstalio. Užsisakė ir 
pasiėmė jiedu valgio, kiek katras norėjo. 
Albino draugas paliepė patarnautojui 
viską sužymėti ant vieno bilietuko, kurį 
jis patarnautojui ir padavė. Patarnauto
jas taip ir padarė.

» Kada pavalgė, pro kasierių einant, Al
bino draugas pametė ant kasos nesužy
mėtą bilietuką ir riktelėjo kasieriui, būk 
to negavę, ko norėję. Senas, trimis plau
kais ant galvos, kasierius keistu juoku 
nusiklegėjo. Galima buvo matyti, kad jis 
todėl, nusiklegėjo, kad juos palaikė kvai
lais; būnant tokioj didelėj valgykloj, ne
galėjo išsirinkti tinkamo valgio.

Albinui buvo labai nuostabu, kad jiems 
taip lengvai pasisekė pavalgyti dykai. Jis 
vienas nebūt galėjęs taip padaryti; bet 
vienas ir nebūt daręs, nes ne jo būdas bu
vo taip daryti.

Albino draugas, sužinojęs, jog Albinas 
turi Texas valstijoj dėdę ir pas jį važiuo
ja, jis irgi pasivėlino ten važiuot. Jis vis
tiek be tikslo bastėsi bile kur. Čia jam 
pasitaikė kaip ir proga kur važiuoti.

Iš Pittsburgho išvažiavus, jiems nesi
sekė taip gerai su traukiniais, kaip į . 
Pittsburghą važiuojant. Ėmė net kelias 
dienas pasiekti St. Louisą. Šioj kelionėj 
Albinas jau pramoko ir elgetauti. Maža jo 
suma pinigų nyko labai greit, todėl juos 
turėjo taupyti, kiek tik galėjo, nes neži
nojo/kada būtinai reikės pirkti maistą. 
Iš tos priežasies jis mėgino nemažai ir 
pabadauti.

Jiedu * pasiekė, pagaliaus, prekiniu 
traukiniu St. Louisą, ir jau buvo pava
žiavę geroką gabalą ir už to miesto, kada 
gelžkelio policija sulaikė jų traukinį, ir 
pradėjo j ieškoti valkatų važiuojant. Pa
sirodė, kad jų ten būta penki. Trys lai
mingai pabėgo ir pasislėpė laukuose, o 
Albiną ir jo draugą sugavo.

Policija juodu atvedė pas miestelio še
rifą nubausti. Šerifo būta ir teisėjo. Jis 

; Juos nuteisė savaitei kalėjiman. Bet jiems 
pastatė ir išlygas. Išlygos buvo tokios: 
jeigu Albinas ir jo draugas nori tą savai- 

i * pjauti malkas, tai jiedviem nereikės 
būti kalėjime. Jiedu sutiko su tuo pasiū-

Šerifas juodu nuvedė tiesiai į savo kie
mą ir pristatė prie darbo. Malkų buvo 
nemažai ir gan išdžiuvę ir storos. Čia bu
vo ir gazolinu varoma pjaunama malkų 
mašina, tačiaus jiems padavė gan atbuku
sį pjūklą, kirvį, ir liepė kibt prie darbo.

. Jų niekas nesaugojo, apart šunies, ku
ris čia gulėjo—-gan liurbiškai atrodan-

— ir šerifo moteris, triūsianti virtu- 
Jiedu išdirbo iki pietų ir gavo valgyt • 

sriubos su biskučiu mėsos ir duonos.
Jiems bedirbant, Albino draugas sako:
—Matai ten tą didelį vandens kubilą 

ant gelžkelio? Tas reiškia, jog čia kada 
nors traukiniai sustoja pasiimti vandens.

gali būt mums proga pabėgti grei- 
u, negu manėme. '
aip ir atsitiko. Neužilgo atvažiavo 

prekinis traukinys ir ėmėsi vandenio. Bet

į
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popietis dar buvo ankstokas ir šerifo mo
teris maišėsi po kiemą. Jokios progos 
jiems nebuvo bėgti prie to traukinio, nors 
jis visai netoli buvo. Vėliaus dar ir kitas 
traukinys sustojo tuo pat tikslu, vienok 
dėl šviesos jiedu neišdrįso bėgt, nors ir 
nieko nesimatė juos saugojant. Tačiaus 
juo toliau, tuo jiedu pradėjo labiau ne
rimauti ir vis daugiau planuoti pabėgimą.

Jau buvo pavakarė ir juos šaukė va
karieniauti. Kaip tik tuo pat laiku atva
žiavo traukinys prie kubilo imtis van
dens. Jie nežinojo nei kas daryti: bėgt, 
ar ne. Tuo pat syk traukinio švilpukas 
sušvilpė važiuoti. Vietoj eit stubon, jie- 

i du pasileido bėgt link jau pradedančio eit 
traukinio. Gulėjęs liurbis šuo,—rodos, 
kad jam kas būt įgilęs,—kad jau pasiuto 
loti ir juos vytis.

Kur buvęs, kur nebuvęs, šerifas irgi 
j pradėjo vytis. Bet, jauni ir ilgakojai jau- 
[ nuoliai, Albinas ir jo draugas jau buvo 

prie traukinio ir į šį įsikibę. Tačiaus tas 
šuns lojimas ir šerifo šauksmas atkreipė 
traukinio darbininkų-sargų atydą.

Traukinio sargai pasileido jų j ieškoti. 
Ir, ilgai netrukus, surado pasislėpusius 
anglies vagone. Sargai be jokios miela- 
širdystės pradėjo juos badyt ir muęt laz
domis, liepdami šokt nuo traukinio. Nors 
labai buvo baugu, vienok kitos išeities ne
buvo, kai sutikt su sargų reikalavimu, nes 
ramybės jiems jau nedavė.

Laimė, kad toj vietoj žemė buvo smė
liuota, o traukinys nepilnai greit ėjo. Al
binas ir jo draugas pagaliaus tapo pri
versti šokt žemyn, o jei ne, tai į kitą ka
lėjimą galėjo atsidurti. Jiedu nušoko.

Nors šokdami nuo traukinio dikčiai ap- 
sitrankė, vienok iš vienos nelaimės, visgi, 
pasiliuosavo. Jiems per tas kelias minutes 
teko nuvažiuoti užtektinai toli nuo to še
rifo, kur prisiėjo malkas pjaustyti.

Nors iš vienos pusės prastai buvo, kad 
trafukinį prarado, tačiaus iš kitos pusės 
gerai, kad liuosi.

Čia kito traukinio jiedu jokiu būdu ne
galėjo gaut, nes traukiniai per greit pra
eina. Vienok ir miestelio kito arti nebuvo, 
apart to, iš kur jiems tik teko pasiliuo- 
suoti. Jiems prisiėjo, tokiu būdu, grįsti 
atgal prie to pat šerifo vietos. Jie ir grį
žo, kada pritemo.

Sugrįžę atgal, rado tuščią tavorinį va
goną. Jiedu sulindo į jį ir laukė, kada ko
kis nors traukinys ateis pasiimti vandens. 
Jie išlaukė gan ilgai, ir atrodė, kad dau
giau traukinių tą naktį nebus. Link ryto, 
atvažiavo prekinis traukinys ir sustojo 
prie to tuščio vagono, kur jiedu lindėjo. Ir 
šis traukinys ne vandens pasiimti susto
jo, ale to tuščio vagono. Geriau jiems ir 
būt negalėjo. Ir kas geriausia, tai kad 
tas traukinys ir į tą pusę nuvažiavo, kur 
jiems reikėjo.

Ne labai toli teko jiems šiuo traukiniu 
važiuoti. Pavažiavus kelias dešimt mylių, 
traukinys privažiavo nemažą miestuką, ir 
sustojo. Čia nemažai radosi ir kitų preki
nių vagonų. Šis traukinys buvo čia iš
skirstomas ir paliekami tūli vagonai, o 
kiti pasiimami. Albinui ir jo draugui ne
simatė, kada ir vėl šis traukinys leisis į 
kelionę, todėl jį apleido ir ėjo betiksliai 
link paties miestuko.

Eidami pagelžkeliu, priėjo geroko dy
džio namą su aukštu blėkiniu kaminu, ku
ris atrodė nei dirbtuvė, nei gyvenamas 
namas. Iš už kampo namo išlindo didokas 
vyras, buožę rankoj nešinas, ir suriko 
.ant jų:

Ko čia valkioj'atės, ko norite? Neški- 
tes!

Jiedu biskį krūptelėjo, ir nieko nesakę 
nusinešdino tolyn. Paėję kokį porą šimtų 
žingsnių, išgirdo šauksmą užpakalyj:

—Ė, sugrįžkite!
Atsisukus jiems atgal, žiūri, kad dar 

kitas vyras, baltai apsirengęs ir su ilgais 
čeverykais apsiavęs, stovėjo prie to, kuris 
juos tik ką ginė šalin nuo namo. Jaus
dami niekuom neprasikaltę, jiedu sugrįžo.

—Ar norite dirbti?—klausia jų baltai 
apsirengęs vyras.

Nei Albinas ir nei jo draugas nežinojo 
nė ką besakyti ant šitokio netikėto klau
simo. Vienok, pasižiūrėję viens į kitą, pra
sitarė, kad nori. '

(Tąsa bus)

Odos-Kraujo
^3* Nervą-Chro- 

niškų Ligų 
Gydymas

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ 'Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos, 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU- 

’ ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li- 
■ gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki- 
i 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.

X-S PI N D U LIA I S 
IŠEGZAMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištylimas 
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.

Hartford, Conn.
Connecticut Valstijos Apskričių

Didysis Piknikas
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

LIETUVIŲ DARŽE-LIGHT HOUSE GROVE
Stotis 24, Glastonbury Line, E. Hartford

Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

A. Bimba

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

“Laisves” Naudai Parengimai

\ ■

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

Rūgšti riiginč, sn/di ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiani 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 paštų į kitus miestus, specialiai. greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Waterbury, Conn
Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas
4 LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO
Puikią dailės programą duos grupės ir atskiri 

• asmenys, žymūs lietuvių talentai.
BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ 

Vakarienė bus tokia, kokios visi pageidaujame 
Grieš gera orkestrą lietuviškus ir angliškus 

kavalkus šokiams

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

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
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Trečiad., Rugsėjo 8, 1937 Puslapis Penktas

J Lietuvių Organizacijas Naujojoj 
Anglijoj

Naujosios Anglijos Komunistų 1 d. rugs, iki d. lapkr., 1937. 
Partijos Pirmas Distriktas At- į Aukas, ar nuo parengimų 

padarytą pelną, ^čekiais išrašy
ki! ant S. Penkauskas vardo, 
o pasiuskit J., Grybui, 25 St. 
George Ave., Norwood, Mass., 
nes tie draugai išrinkti nuo 
lietuvių vedimui šio vajaus, 
tarpe lietuvių.

Komunistų Partijos Atvira 
Konferencija

Konferencija a’tsibus rugsė
jo (Sept.) 17, 18 ir 19 dd., 
gražioj Ritz Plaza salėj, ant 
Huntington Ave., Boston, 
Mass. Pageidaujama nuo 
tuvių organizacijų broliški 
legatai su pasveikinimais 
doleriu-kitu aukų.

Šis atsišaukimas yra siunti
nėjamas organizacijoms į ko
lonijas, bet jei kurios negau
tumėt, tai patėmiję spaudoj 
šį atsišaukimą, imkitės už dar
bo, kad paremti Komunistų 
Partijos vedamą darbą visos 
liaudies gerovei. Paremkim 
darbą už demokratiją ir socia
lizmą.

Varde Lietuvių Komunistų, 
Pirmo Distrikto Biuro Sekr.

J. Grybas,
25 St. George Avė., 

Norwood, Mass.

sišaukia į Lietuvių Organizaci
jas Prašydamas Finansinės 

Paramos Pravedimui 
Šių Darbų

1. Įsteigimui dar dviejų 
dienraščių anglų kalboj. Vie
nas jų eis Chicagoj, antras 
Californijoj. Liaudies dienraš
čių įsteigimo reikalauja kylan
tis AmeriKos darbininkų judė
jimas.

2. Išrinkimui darbininkams 
simpatingų atstovų į valdvie- 
tes.

3. Lavinimui naujų vadų 
darbininkų organizavimui.

4. Auklėjimui Komunistų 
Partijos kaipo darbo žmonių 
klasinės partijos.

5. Sumušimui kylančio fa
šistinio pavojaus.

Naujosios Anglijos Distrik- 
tas šiam vajuj pasiryžo sukel
ti $7,500. Lietuvių organizaci
jos ir atskiri žmonės, turim su
kelti nemažiau $300. Todėl, 
organizacijos, paaukokit iš sa
vo iždų. Antra, reikia sudaryti 
platūs komitetai surengimui 
sėkmingų parengimų šio va
jaus pravedimui. Ir tą lietuviai 
darbininkai atlikim į du mėne
sius laiko. Nes vajus tęsis nuo

bininkai, nepakęsdamį šių dienų 
gyvenimo, prieina prie despera
cijos, kuri priveda prie saužu- 
dystės, turtingiausioj pasaulio 
šalyj. Bet saužudystė nieko ne
pagelbės. Ispanijos darbininkai 
patys savęs nesižudo, jie stoja 
į atvirą kovą prieš jų prispau
dėjus ir kovoja,—ir kovos kol 
fašistus išnaikins, taip kaip So
vietų Sąjungos darbininkai iš
naikino kapitalizmą, ir patys 
paėmė valdžią į savo rankas.

V-kus.

Wilkes-Barre, Pa

Naziai Teisina Anglijos 
Laivo Nuskandinimą

Berlynas—Hitleriniai lai
kraščiai teisina fašistų sub- 
mariną, nuskandinusį Ang
lijos laivą “Woodford”; sa
ko, kad anglai tik šešios sa
vaites nupirkę jį nuo Grai
kijos piliečiu. Jis veže ga
zoliną į Valenciją.

Roma. — Mussolinio val
džia norėtų išsimeluot, būk 
tai ne jos submarinai už
puolę Anglijos laivus. — 
Bet juk Ispanijos respubli
ka neturi nė vieno veikian
čio submarine!

Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius: /

x “Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Viefinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių Xc

FRANK D0MIKA1Č10 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, ‘‘Laisvės” Namez

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

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

lie- 
de- 
su

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čia, prisirengia 
prie vajaus gavimui naujų na
rių į A. K. Partiją.

Rugp. 30 dieną visuotinam 
narių susirinkime buvo per
skaitytas prirengtas planas 
gavimui naujų narių į partiją, 
Šio plano kiekvienas punktas 
buvo diskusuojamas atskirai ir 
narių likosi priimtas vienbal
siai.

Šiam išdirbtam dviejų mė
nesių * darbuotės kalendoriuj 
daug svarbių dalykų yra su-| 
dėta ir čia susirinkę draugės 

visus 
išpil-

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)

Dr. Herman Mendlowitz
‘ 83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

i

KORESPONDENTU BALSAI
Laiškas “Laisvės” Redakcijai.

Draugai :
Du . mano rašinėliai tilpo 

“Laisvės“ No. 204 iš Connec
ticut valstijos. Pirmas—“Ato
stogos laiku Conn. Valstijoj.“

Aš visuomet sutinku, kad 
sutrumpina mano korespon
dencijas ar straipsnius, bet tu
ri būti atsargumas, neiškrai
pyti autoriaus mintis. Kuomet 
taisytojas nežino tos geografi
nės vietos, kas buvo keli me
tai atgal ir kas yra šiandien, 
tai natūralūs dalykas, kad ir 
gabiausias nągali gerai patai
syti ar sutrumpinti, neiškrei
pęs autoriaus mintį, o įdedant 
savo mintį.

• Kas blogo su mano aprašy
mais? Rašinyj, kur sakoma: 
“Trys metai atgal waterburie- 
čiai dar tik planavo apie par
ką ir jo įtaisymus.“ Turėjo bū
ti: “Trys metai atgal planavo 
apie skiepo pataisymą, kuria
me šiandien stovi moderniška 
virtuvė“ ir tt. Bet dabar išė
mimas kelių žodžių iš vidurio 
rašinio dėl sutrumpinimo, ma-

/ 
ne padeda į nežinystę, kad 
nežinau, ką kalbu apie tai, 
kas buvo pirmiau trijų metų 
tame parke.

Antrame rašinyje, kores
pondencijoj iš Waterbury, 
Conn., sub-antgalvis sako: 
“Revoliucija Transportacijoš 
Sistemoj Conn. Valstijoj, Na
mų Statybą, Bizniai ir jų Pa- 
silaikymas.”

Tame rašinyj viskas būtų 
gerai, kad būtų išmesta iš sub- 
antgalvio žodis: “jų pasilai- 
kymas.” Tada rašinys tik pa
rodytų kiek biznierių. Ėet da
bar nesuriša, arba, kitais žo
džiais sakant, nepriveda prie 
to, kodėl biznieriai turi remti 
tą pradėtą darbą ir organizuo
tis į CIO, kas pagerins ir jų 
gyvenimą.

Tokie trumpinimai, kaip 
augščiau pastebėjau, turi būti 
atsargūs. Geo. Kuraitis.

Baltimore, Md

Lowell, Mass
(Tąsa nuo 4 pusi.)

— Cobble Stone InnŠvedą 
parke, Westford, Mass.

Važiubjant per Lovvellį,' va
žiuokite iki No. Chelmsfdrd. 
Iš No. Chelmsfordo imkite 
Groton Road, bus tik 3 mailes 
į pikniko vietą: po dešiniai 
rankai kelio — pušyne, l'en 
bus iškabos “PICNIC”. Jeigu 
davažiudtumėt ežerą, tai reik
štų per toli nuvažiuota, grįž
kite atgal ir tėmykite toliau 
nuo keli'o giražų akmenimis iš
dabintą namą, ten valiuokite, 
tai savirtinkas to parko ir mū
sų pikniką parodys.

šiame bendrame pikpike 
bus daug svečių iŠ kitų mies
tų, todėl'reikia gerai prisi
rengti, kad visus svečius pa
tenkinti ir, kad ta prdga pasi
naudojant,. padaryti gerai pel
no mūsų: (farbiiiinkiŠko judėji
mo reikalams.

Mes, matydami klaidas, ar
ba truk tintus jitia'ėitu'oSe Įren
gimuose, neturime pakartoti, 
ir nepasikartos.

Na, o‘ Kaip1 su Ntishua žmo
nėmis? Nasviečiai turi irgi ne 
juokus krėsti, bet kviesti kiek
vieną gferą kaimyrią, draugą 
ir pažįstamą, kad važiuotų į 
šį bendrą dviejų dzūkiškų ko
lonijų iškilmę. Tai bus istori
niai pitrims toks piknikas: 
“dzūkų kermošius,” o kalaku
tai iš vibur trauks į tą kermo
šių dontethntifesf* w nepa
prastu įvykiu.

Dzūkų Žentaa

Kaltina Šėtoną už Nužudymą 
Jo Pačios '

“Baltimore Sun” rugpjūčio 29 
d. praneša, kad evengelistas 
Lloyd Pusey, buvęs Pokomoke, 
Md\, fariperys, su plaktuku už
mušė savo pačią. Evengelistas 
Pusey, policijos suimtas, ir į ka
lėjimą patupdytas prie dievo 
Šaukdamasis,, sako: “Dieve, iš
vyk šėtoną iš mano širdies, ku
ris privertė mane nužudyt rhano 
pačią.”

Mat, velnias ir biblijės nebijo, 
kuri buvo surasta automobiliu j, 
kuriame buvo nužudyta jo mo
teris. Policijos čyfas Hickey, 
klausė evengelisto, kodėl jis už
mušė savo pačią. Evangelistas 
atsakė: “I just killed my wife...” 
“I don’t know why I did it....”

Evangelistas prisipažįsta poli
cijai, kad jis nežino, kodėl jis 
nužudė saVo Įčią. Bėt toki 
evangelistai kitus mokina “ne
užmušk!”, 0' patys' tą papildo. 
Na ir kaip tokis sutvėrimas ga
li kitą mokinti, kadangi jis pats 
prisipažįsta, kad jis nežino, ką 
daro.
Nusižudė, neš Negalėjo Pa

kęsti Šios Supuvusios Sistemos
Surastas negyvas prie geso 

pečiaus Mil ari' A. Roser (4'00 
Drew Street)’, 25 metų senuriib 
Vyras. Policistas, kuris išlaižė 
duris, kad įėjus į kambarį, ku
riame buvo nusižudęs ROser, ra
do “notą,“ kurios vietinis laik
raštis visos netalpina, Ųk patal
pino žodžius: “Poser had bėen 
despondent.”

Mat, kapitalistinė spauda sle
pia tokius atsitikimus, kur dar-

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

L.D.S. 46 kuopos mėnesinis susirin
kimas bus trečiadienį, rugsėjo 8 d., 
7 vai. vakaro, 79 Hudson Ave.

Visi nariai pribūkite. Kurie pasi
žadėjote gauti naujų narių, nepa
mirškite juos atsivesti i mitingą.

Valdyba.
(210-212)

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenūė J 

Kampas E. 23rd St.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-1.

Nėra valandų sekmadieniais.

pdrti- 
iššaukta 

skirtingų

ir draugai pasižadėjo 
šiuos klausimus pilnai 
dyti. ’

Pasirodo, kad tarpe 
jiečių draugų bus 
varžytinės tarpe
miestelių, nes bus duodamą di
delės dovanos tiems, kurie 
daugiausia pasidarbuos laike 
šio vajaus gavime naujų na
rių į partiją ir pasidarbavime 
sukėlimui finansų dėl išleidi
mo naujo dienraščio anglų 
kalba ir atlikimo kitų darbų, 
kuriuos turim ant programos.

Čia reikia -ir - mums -lietu
viams pradėt darbuotis, kad 
kitos tautos mus neaplenktų 
budavojime partijos. Laike šio 
vajaus turim patys pradėt 
daugiau darbuotis ir traukt ki
tus į partijos eiles. Tik taip 
darant galėsim vest geresnę 
kovą prieš visus išnaudotojus 
už savo būvio pagerinimą.

Beje, reikia priminti, kad 
nepoilgam prasidės mokykla 
dėl naujų narių, stojančių į 
partiją. Tiesa, gales sykiu 
lankyt mokyklą ir kiti parti
jos nariai, kuriems bus galima 
lankyt. J

Prie pabaigos turiu primin
ti, kad šios apylinkės darbi
ninkai turės progą pamatyti 
labai puikų paveikslą iš So
vietų Sąjungos 4— “Paskutinė 
Naktis“. Paveikslas bus roclo- 
mąs rugsėjo 23 dieną Palace 
Theatre, E. Market ir Sher
man street; pradžia nuo ant
ros valandos, įžanga tik 25 
centai. Visi pasinaudokit šia 
proga.

Viską Sužinojęs.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo-Sept. 8 d., 8 vai, 
vak. Šapalo-Vaiginio Svet., 147 Tha
mes St. Visi nariai dalyvaukite. — 
Sekr. P. V. (211-212)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
(Sept.) 9-tą d. 8 vai', vak. “Laisvės” 
Svet. Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir nepamirškite atsivesti naujų narių,, 
dabar oras jau atšalo tai laikas pra
dėt daugiau veikt. — Kp. Org. J. W.

(211-212)*' '

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saliūnas, Restaurantas 

Ir Namas
Parsiduoda labai gera vieta, tai 

yra saliūnas, restaurantas ir namas. 
Parsiduoda viskas sykiu. Biznis eina 
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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Teį. Triangle 8-3622 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu pavęikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių' ir pavienių.
Ii Senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidįriu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom. __

''.JONAS -STOKES
512 Marion St., kainp. Broadwaj 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Lin# 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

paveiks-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
• GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams K

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PŪBLIC

423 Mėtrd^olitah Avė. 
Brooklyn, N. Y. .

Telefonas: EVergreen 7-4331

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

EwmnSrarararammraKraramrarammmmmmSffin
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MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PIKNIKAS
Repgia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo

Trečias Apskritys

Įvyks Sekmadienį 12 Rugsėjo-Sept
BUS CLlFKlDE PARK

207 Walker Street; ir Palisade Avenue 
CLiFĖSiDĖ, N. J.

Įža'iiga 15cPrasidės 12 Vai. Di&Aą

Vų- hur. iJXtfTel. Stagg 2-0788 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda
GRABORIUS 

BALZAMtJOTOJAS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Pąjr^amdau automobilius 

kiekvienam, reikale. Kainos
- . žemoH, . .

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Unioti Avenue

Brooklyn, N*. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume- 

1 ris buvusio 107 Uriion Avenue, i .. ........

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuviu Anglių Kompanija

Dovanos prie Įžangos Tikietų, Sunipjė $6.00*:
biria $3.00; 2-ra $2.00 ir 3-eia $1.00

Prakalba, kurią pasakys vienas i§ “Laisves” redak 
torių; taipgi turėsime ir liitų įvairinti ų

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
Aus ĮVAiKrį skAnių valgių ir gėrimų

KELRODIS BROOKLYNI^ČIAMS: Persikeliate su 
42nd Street Ėėfry j Cliffside, N. J. ir painikite Palisade 
gatvekaif iki Walker Street, čia Rasite {HM# Vii£t£'.

' RENGĖJAI.

Tęl. Virginia 7-4499

Barry P. Sliabs
(^AtfNfŠKAS)

MB G^ORIUS
Suteikiaiii Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
įSiHm puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados aiitomoljilius.

84-0? JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U N. T.

Į Pirmos klasės anglis, geriausios 
Į. rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 

tonas, tai legališkas svoris. Pristato- 
L me greit į jūsų/namus. Prašome jsi- 

tėrijyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
,, (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

< C" I;
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t Mažina Švietimo Lėšas

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
30 nuošimčių.

MIRĖ

Esate
Parti-

vie- 
bal-

su
nei

nebuvo
skaitlingas, kokiu turėjo

Rep.

Pirmesniuose rinkimuose į 
Aldermanų Tarybą (ją dabar 
pavaduos Miesto Taryba) jū
sų .balsas nesiskaitydavo, kaip 
skaitysis dabar, prie P. R. 
(proporciopalės atstovybės — 
“representation”).

Sakysim, jei jūs balsavote 
už bile partiją, bet ne Demo
kratų Partiją, jūsų balsas reiš
kė tik apie aštuntą dalį de
mokrato balso. O tai buvo dėl
to, kad jūsų partija negauda
vo atstovybės sulyg savo bal
suotojų spėkos.

Pavyzdžiui, buvusiuose alder
manų rinkimuose 1935 m. pa
duota 1,712,071 balsas. Demo
kratų balsų buvo 1,137,609, ar
ba 66.4 nuošimčio visų balsų.

metais Demokratų Partija su 53 
nuošimčiais balsų išrinko 75 
nuošimčius visos Tarybos; o 
1931 metais su 65 nuoš. balsų 
išrinko 98.5 nuoš. visos Tarybos.

7.5
ne-

“Gaukite “Laisvei” Naujų [GARSINKITES SAVO BIZNĮ
Skaitytojų. dienrastyj “laisvėje"

Darbo Partija
Brangūs Lietuviai! 

kviečiami į Am. Darbo 
jos susirinkimą, kuris bus rug
sėjo (Sept.) 15 d., 7:30 vai. va
karo, Lietuvių Piliečių Kliubo

Puslapis geltas
»»■

Svetainėj, 280 Union Avė. Turė
sime porą kalbėtojų, kurie nu
rodys, kam reikalinga Darbo 
Partija. Toliau galės diskusuoti 
ir spręsti patys nariai.

Veikiantis Komitetas.

Socialistų Partijos CK 
Išmetė Trockistus

Socialistų Partijos naciona- 
lis sekretorius Roy Burt oficia
liai pareiškė visuomenės ži
niai, kad S. P. Nacionalis Pild. 
Komitetas vienbalsiai nutarė 
išmest iš partijos visus nesenai 
Įstojusius partijon Leono Troc
kio pasekėjus.

Iš S. P. buvo išmesta 52 
trockistai New Yorke ir su
spenduota Kalifornijos organir 
nacijos čarteris. Trockistai 
bandė leist savo organa ir lai
kė savo “plenumą” organiza
vimui neigimo partijos tarimų.

Kaip pranešama Nac. Pild.
Kom. raporte, trockistai, orga
nizuoti į Appeal Association, 
palaiko, nacionalį veiklos ko
mitetą, ima įstojimą, turi na- 
Cionalj ofisą, palaiko Trockiui
Gint Komitetą, ir reguliarę 
veiklos mašineriją, panašią at
skirai partijai.

Pareiškime sakoma, kad tu
rintieji ryšius su trockistų or
ganu nariai suspenduojama iš 
visos Soc. partijos, kas palie
čia sekcijas, kuopas, lokalus, 
kalbines ar valstijos bei dis- 
triktų organizacijas.

Patirta Jieškant Darbo
Kailiasiuvių Sezonas- Atrodo 

Labai Blogas

Kuomet darbo jieškančių 
didelius būrius matysi ant 7th 
Ave., West 30th ir 29th Sts., 
N. Y. C., tai žinok, kad dirba
ma silpnai. Dabar ir praeiti 
sunku; tai vis darbo laukian
čių susikimšimas.

Man netenka tenai ilgai pa
būti, nes 2 metai atgal dirb
tuvę praganiau (subankruta
vo), o prie tokio daugio be
darbių nesvajotina surasti 
naują dirbtuvę.

Kiek teko nužiūrėti, tai kai- 
liasiūviam kenkia privatiški 
(smulkių krautuvių) biznie
riai. Paimkime tik Manhattan 
Avė., Brooklyne. Kiekvienas 
kailinių pardavėjas pasisiuva 
savo krautuvei ganėtinai tavo- 
ro su pigiais darbininkais. Pa
vyzdys: Unijos kailių kirpėjo 
alga nuo 70 iki 100 dolerių, 
35 valandų savaitei, siuvėjo 
(operator) 55 ir 80 dolerių, 
tempėjo — prikalinėtojo (nai
ler) 40 ir 60 dol., finišeriaus 
(tai pamušalo prisiuvėjas) 3§ 
ir 55 dol.

Manhattan Avė. “fabrikan
tai” gauna darbininkus nuo 12 
iki 22 dol., dirbančius nuo 
tamsos iki tamsai, kuomet 
darbo turi. Tas pat daugely 
vietų New Yorke ir apylinkėj. 
Buvo pranešta kartas nuo kar- 
to unijai, bet pasekmių nebu
vo.

Su audekliniais siuvėjais 
k tas pats. Unijistai vaikšto be 

' -darbo, arba turi labai trum
pus sezonus, kuomet skebinės 
dirba visais garais.

Rašant šiuos žodžius yra 7 
;vai. vakaro, ir pro langą ma

tau, kaip 2 moterys “tampo” 
' vyriškas sermėgas po kiemą. 

Mat, pro priešakinį namą nie- 
I kas jų nemato, jos ką tai siu

va rankomis. Kaip kada dirba 
per ištisas naktis. Tokių fab
rikėlių namuose yra šimtai 
čion Williamsburge. Tas įro
do unijos apsileidimą, o ne ką 
kitą. Per tai jieškantiem 
darbo būna nerandama, arba 
be gero “frento” negausi, nes 
bosai bijo nežinomo žmogaus.

Gerų “frentų” sistema žydi 
* visose industrijose. Net ir už 

porterį (spitūnų ir toiletu va
lytoją) be gero “frento” ne
gausi. Keli metai atgal toki 
darbininkai gatvėse buvo jieš- 
koma. Dabar netik gerą 
“frentą”, bet ir pilietybės po- 
pieras reikia turėti, kad ga- 

i vus tą purviną ir nesveiką 
darbą.

Pęr darbo agentūras irgi 
sunku gauti, nors ir prasčiau- 
sį darbą. Reikalauja mažiau
sia 5 metų paliūdijimų, kur 

į dirbai (tai yra “reference”). 
Na, kurie nedarbo užpulti ne
dirbo! ar kur geležinėse bei 
liejyklose dirbo, tų referensų 
negauna, nes toje industrijoje

w * jyrfR J** *

'-1 ii ■..................

Lietuviai Iš Mass. Valstijos 
Atvyks Pamatyt Operetę 

“Kornevilio Varpai”
Norėdami pamatyt gražų ir 

puikiai išpildytą meno kūrinį, 
taipgi paremti lietuvių visuome
nei .užsitarnavusį Brooklyno Ai
do Chorą, veik iš visų Massachu
setts Valstijos žymesnių rpiestų 
lietuviai rengiasi atvykti pama
tyt Aidą perstatant operetę 
“Kornevilio Varpai,” kurią Aido 
Choras suloš savo Sidabrinio Ju- 
bilejaus apvaikščiojime, 3 spa
lio, Labor Lyceum Svetainėj, 
Brooklyne.

Iš pasitikimų šaltinių teko su
žinot, kad iš Worcesterio atvyks 
d. M. K. Sukackienė ir grupė 
kitų dd., nemažiau 1 pilna ma
šina. Norwoodieciu mašiną su-
mobilizuos jauna menininkė 
Zurbaitė. Iš Hudsono — Rei- 
kauskai. Už Bostono su‘apylin
kėmis mobilizaciją atsakomybę 
ims d. Rainardienė; gi pasi
žadėjusių pribūt skaičiuje jau 
yra draugė Zavis, St. Chuberkis, 
Aleknienė. Iš Providence, R. L, 
žada pribūt Neviackienė. Neteko 
sužinot, kas bus iš Lawrence ir 
Brocktono, tačiau sakoma, kad 
tos, taipgi kitos čion nesuminė
tos kolonijos neužsileis pirmo
sioms.

Rep.
___________________ i___________________________

Aido Choras Gelbsti 
Streikierius

Pereito penktadienio vakarą, 
laike Aido Choro repeticijų, An
tanas Sinkevičius, choristas, at
sišaukė į choristus, kad jie pa
gelbėtų kiek išgali finansiškai 
Modern Wood Products Factory 
darbininkams, kurie išėjo į 
streiką. Choristai su mielu noru 
tuoj sumetė $3, linkėdami, kad 
darbininkai laimėtų streiką.

L. K.

Kitas Teisėjas Prieš 
Drausmę Pikieto

---------
Jau buvo rašyta, kad teisė

jas Taylor uždraudė teisėjui 
McCooey kalinti pikietus be 
džiūrės teismo ir panaikino 
pastarojo išduotą drausmę 
prie Joe’s restaurano darbi
ninkus.

• Rugsėjo 1 d. kitas teisėjas, 
Ferdinand Pecora. panaikino 
teisėjo Lewis L. Fawcett’o iš
duotą drausmę priešxLaivų Bu- 
davotojų Uniją, CIO* Parem
damas reikalavimą “džiūrės” 
teismo rišimui su darbininkais 
kilusių kivirčų, teisėjas pareiš
kė, kad išdavusis drausmę tei
sėjas Fawcett “peršoko savo 
galią.” Fawcett’o drausmė bu
vo prieš Wheeler Shipyards 
pikietus.

Aktorių Atydai
Komedijos “Išdykus Pati” 

praktikos įvyks šf trečiadienį, 
8-tą dieną rugsėjo, 8 vai. va
karo, Piliečių Kliubo apatinėj 
svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Taigi, visi aktoriai, kurie 
esate apsiėmę lošt komedijoj, 
malonėkite susirinkti.

Komediją tošim spalio 31- 
mą ir užtai reikia labai sku- 
bint mokintis. J. Juška.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą pirmadienį Brookly

ne lankėsi spaustuvninkas H, 
Zaleckas su savo šeima iš W. 
Lynn, Mass. Ta proga svečiai 
atsilankė “Laisvėje” apžiūrėti 
mūsų įstaigą.

nėra tos mados. Tokiem dar
bas negalima gauti nei už pi
nigus. Toki priversti jieškoti 
“frento”, kuris bosui patvir
tins, jog tas žmogus turės už
darytą'snukį ir dirbs už du, 
tris.

Aš nors jieškojau, kad su
radus “frentų”, bet nesiseka 
nei “frentų” rasti, nei darbo 
gauti. Bedarbis.

Kaip Mažosios Partijos 
Nukentė Rinkimuose?

Kiek demokratų buvo išrinkta? 
Ogi 62 iš 65-kių arba 95.4 nuo
šimčio visų Aldermanų Tarybos 
narių. Republikonų Partija gavo 
447,405 balsus arba 26.1 nuošim
čio visų balsų. Ar ji gavo 26.1 
nuoš. aldermanų? Ji negavo. Ji 
tikrenybėje išrinko tik tris iš 65 
aldermanų arba 4.6 nuoš. narys
tės taryboje. Mažumų partijos 
gavo 127,057 balsus arba 
nuoš. visų balsų, bet visai 
gavo atstovybės Aldermanų 
ryboje.

Demokratų Partija išrinko 1 
aldermaną su kiekvienais 18,348 
demokratų balsais; o Republiko
nų Partija tegalėjo išrinkt 
na aldermaną su 149,135 
sais. Gi mažumų partijos 
127,057 balsais neišrinko 
vieno.

Aldermanų rinkimuose 1933

Jurginis Dr-jos Pikniką 
Sugadino Lietus

Eksplozija 40 Išmetė 
Oran, 1 Užmušė

Suaugusių švietimas, amatų 
mokinimas ir silpnesniem vai
kam mokiniam pagelba bus 
daug sumažinta prie dabarti
nių paskyrų WPA švietimo 
projektams. Paskyros nukapo
tos

Aną syk iš priežasties lie
taus 22 rugpjūčio nukeltasis 
Šv. Jurgio Draugijos Piknikas 
įvyko pereitą šeštadienį, rug
sėjo 4, Dexter Parke.\ Tačiau 
ir šį kartą piknikas nukentė
jo nuo lietaus. Pačiu važiavi
mo piknikan laiku .pradėjo 
niauktis ir prievakariais užėjo 
lietus, tad piknikas 
toks 
būt.

Pirmadienio* vakarą prie 
20th Avenue ir 21st St., Asto- 
rijoj, eksplodavo milžiniškas 
anglinės smalos nuo gaso at
skyrimui tankas ir 40 darbi
ninkų ištrenkė oran, kurių 
vienas ant vietos užmušta ir 
desėtkai sužeista. Iš dvylikos 
nuvežtų šv. Jono Ligoninėn 
bent 6 sunkiai sužeisti.

Eksplozija sukrėtė visą apy
linkę.

Greit subėgo tūkstančiai ten 
dirbusių žmonių giminių ir 
draugų maldaut ’žinių, bet 
kompanija žinių nedavė. Tan
kas priklausė Astoria Light, 
Heat and Power Kompanijai.

Aleksandra Bičkunas, 50 
metų amž., 184 Varet St., mi
rė rugsėjo 3 d., Kings County 
Ligoninėj. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas rugsėjo 
6 d., Alyvų kalnelio kapinėse.

Adam Krapp, 57 m. amž., 
92 Scholes St., mirė rugsėjo 5 
d. Kūnas buvo pašarvotas 
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Palaidotas rugsėjo 7 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

PAPRASTAS, LENGVAS KONTESTAS VISIEMS!

KETVIRTADALIS MILIONO
DOLERIŲ PRIZAIS I

Nėra Galvosūkio! Nereikia Verstis po
Enciklopedijas ir Žodynus!7

H 1000 PRIZES TOTALING H 

0 $250,000.00 į 
3 1st Prize

*100,000.00 ii
•; '2nd Prize

*50,000.00 ii
3rd Prize .. . . ’25,000.00 ii 

•i 4th Prize .... ’10,000.00 i: 
ii 5th Prize .... ’5,000.00 ■> 
ii 6th Prize .... ’5,000.00 Į; 
ii 7th Prize .... ’5,000.00 -i 
ii Sth Prize .... ’2,500.00 ■; 
:Į 9th Prize .... ’2,500.00 ii 
Į. 3 Prizes U,000.00 each . .’3,000.00 ;>

10 Prizes *500.00 each . .*5,000.00 <; 
:: 28 Prizes *250.00 each . .*7,000.00 3 
;; 50 Prizes *100.00 each . .*5,000.00 3 
3 One Hundred Prizes 3
3 *50.00each. .... .*5,000.00 3
*; Eight Hundred Prizes 3
3 *25.00 each . . . . *20,000.00 3 

ii A GRAND TOTAL OF i: 

h ’250,000.00 I 
«; / Kartu su savo atsakymais prisiųskite kiekviena \ ’
J > I savaitę 3 Old Gold pakelio popieriukus ar rankos I < ’ 
J V parašus santikyje su oficialčm taisyklėm. / Į,

Išlaukinis Užvalkalas 
iš ’‘Cellophane” 

Atsidaro Iš 
APAČIOS

Žiūrėkite!
X.
Žiūrėkite!!

Apatinis Užvalkalas
iš "Cellophane**

Atsidaro iš

SVIEZUS!
VISOKIAME Klimate
Jūs negalite nusipirkt nuvėsusi Old Gold. 
Tas ekstra užvalkalas iš Cellophane su
telkia jums Old Golds prlilnlo derliaus 
tabakus geriausiose sąlygose rūkymo.

SIS NAUJAS OLD GOLD Kontestas yra tikrai 
JŪSŲ proga praturtėt visam amžiui.

Tai yra kontestas visiems — kontestas, į kurį bi 
vyras ar moteriškė, mokantis skaityt ir rašyt gali 
linksmai ir entuziaztiškai įstot.

Nieko sunkaus. Nieko komplikuoto. Nereikia 
verstis po žodynus ir enciklopedijas. Štai yra kon
testas, kuris ims tik keletą momentėlių jūsų laiko 
ir jūs turėsite daug šypsojimosi ir juoko, kada jūs 
tęsite tą užsiėmimą.

Literatiškai kalbant, jūs galite šypsotis savo 
kelyje šiame konteste. Visas jūsų darbas laimėti 
$100,000.00, $50,000.00, $25,000.00 ar bi kurį 
1,000 prizų, kurie sudaro $250,000.00 yra pasitenki
nimas grupe interestingų piešinių.

Štai Kaip Jūs Laimėsite
Šiame konteste yra 45 piešiniai, 3 piešiniai sudaro 
kiekvienos savaitės seriją. Dabar tuojau jūs galite 
gaut VELTUI, kur tik cigaretai yra parduodami, 
OLD GOLD Kontesto Bulletiną, kuriame telpa pir
mieji 12 piešinių.

Visi iš tų piešinių yra panašūs į PAVYZDINĮ 
PIEŠINĮ parodomą po dešinei. Viskas ką jūs turite 
daryt, tai suteikt pastabą, ar atsakyt arba suteikt 
kalbą tuščia jam baliūnui. Kiekvienas gali tai pa
daryt. Bi kas gali parašyt 12 žodžių (ar mažiau) 
atsakymui į tai, kas yra sakoma baliūne.

Jūsų kasdieniniai žodžiai, jūsų pačių normališka 
kalba, jūsų pačių idėjos, jūsų pačių pažvalgos — 
viskas ko jums reikia stojant į lenktynes šiame 
konteste ir duokite sau progą praturtėt visam 
amžiui.

Siekimasis Susidraugaut Del
D vi gubai-Švelnių Old Golds 

šis kontestas yra svarbus susidraugavimo žygis iš 
Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS pusės. Šis kontestas 
duoda jums progą laimėti turtus. Jis duoda OLD 
GOLDS progą laimėti dar vieną iš milionų savo 
lojališkų draugų.

Mes pageidaujame, kad tūkstančiai iš rūkytojų išmoktų 
pamėgt OLD GOLDS laike šio kontesto, bet nėra reikalo 
pirktis cigaretų norint jstot. Taisyklės daleidžia, kad rankos 
parašas gali būt prisiųstas vietoje reguliarės OLD GOLD 
geltonos pakelio popieriukės.

Gaukite Savo Piešinius Šiandien! Veltui!
Kur Tik Cigaretai Yra Parduodami

Nusispręskite įstot į šį kontestą šiandien. Eikite i bi krau
tuvę, kur cigaretai yra parduodami ir prašykite VELTUI 
OLD GOLD Kontesto Bulletino. I keletą minučių jūs galite 
išpildyt ĮSTOJIMO BLANKĄ ir tuo būdu duodate sau pro
gą laimėti $100,000.00. Padarykite tai šiandien. Tai yra 
geras gabalas.

PRADEKITE DABAR! GAUKITE 
OFICIALI BULLETINĄ No. 1 

VELTUI BILE CIGARETŲ KRAUTU
VĖJE AR DAUGELYJE 

WESTERN UNION OFISŲ
Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigė, Pasiųskite 

Kuponu iš Dešines
I z .

ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
(Jis yra naudojamas vien tik parodymo tikslu, kaip jūs galite įstoti 
ir laimėti prizą šiame konteste. Skaitykite žemiau paduotą paaiš
kinimą.)

JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIAJĄM BALIONUI 
(Atsakymus valykite anglų kalboj)

ŠTAI ką jūs turite daryti, kad 
laimėjus šiame konteste. Tik 

studijuokite kalbą šiame piešinyje ir 
tada JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUSCIAJAM BALIONUI.

Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje aukščiau yra klausiama Mary
tes patarimo.
Marytė* atsakymai galėtų būt: 

"Old Golds. They hold their 
ash better. Nobody'll burn 
your tablecloth.”

Arba MarytS galėtų lakyti:
"Old Golds! Smokers seldom 

, drop ashes when they smoke 
Old Golds.”

Maryte gali sakyt:
“Get Old Golds. They’re al
ways fresh. They’ll please 
everybody.”

Yra tiek daug dalykų, kuriais Ma
rytė gali atsakinėti taip, kad atrodo 
bereikalinga rodyti daugiau pavyz

džių. Pavyzdžiui, Marytė gali labai 
gerai padaryti bi kuri. >š sekamų 
atsakymų:

"My choice Is Old Colds. 
They’re always fresh, always 
Double-Mellow.”
“Get Old Golds. Their double 
Cellophane package keeps 
them wonderfully fresh.”
“Either buy several brands or 
get Old Golds. Old Golds 
please everybody.”

Čia nėra nieko sunkaus šiame kon
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Marytė atsainių. 
Ir tai yra tas pats su visais oficialiais 
J nešimais šiame konteste. Tik scudi- 
uokite šiandien paveikslą ir kalbą 

ir suteikite savotišką originali atsa
kymą tuščiaįam baliūnui. Tai viskas, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas pa
gelbėjimui jums rašyti praleistą kal
bą tuščiajam baliūnui.

This contest, in its entirety, copyrighted, 1957, by P. Lorillard Co., Inc.

Gaukite Piešinių Bulletiną VELTUI Cigaretų Krautuvėse 
ir WESTERN UNION OFISUOSE

Prašykite sau kopijos pas artimiausią cL 
5arėtų pardavėją ar Western Union Ofise, 

ei jūs savo apylinkėje negalite gauti Sul
ėtino, siųskite kuponą.

Didžiuma cigaretų bufetų ir Western 
Union Ofisai po visą šąli jau dabar turi 
pirmųjų keturių savaičių piešinius Bulle
tino formoje. Tie Būlletinai yra VELTUI.

į
1 1

OLD GOLD KONTESTAS Data..................................................
P. O. Box 9, Variclę Street Station, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man pirmosios savaitės, oficialius piešinius (Seriji 1) 
Dvigubai-Svelnaus Old Gold Konesto. Mano apylinkėje Krautuvėse medžia
gos yra išsibaigę. Aš idedu štampą prisiuntimui.

Vardasg ees . .........................................................................................................................................................
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