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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jus Nieko’ 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

THE LITHUANIAN DAILY
Pereitą savaitę Brooklyne nu

sižudė du lietuviai darbininkai. 
Abu, palyginti, dar ne seno am
žiaus vyrai, bet abu išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo patys savo valia!

Apskritai, lietuviuos savižu
dybė “yra gan madoj.”

Komunistai prieš savižudybę 
kovojo ir kovoja. Savižudybės 
“teoriją“ kadaise labai smerkė 
d. V. Kapsukas. Su savižudybe 
privalo kovoti kiekvienas ap
šviestas žmogus, ypačiai darbi
ninkas.
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Sov. Atmeta Italijos Atsakymą
Berods Voltaire kadaise yra 

pasakęs:
Jei nenori žudytis, žmogus 

privalo visuomet kuo nors būti 
užsiėmęs.

Prie to reikėtų pridėti: Kuo 
nors naudingu užsiėmęs.

Tame, be abejo, yra daug tie
sos. Nes jei žmogus studijuotų, 
lavintųsi, veiktų, kovotų už ge
resnį gyvenimą, kovotų prieš 
tai, kas blogo, jis jaustų turįs 
tam tikrą moralę atsakomybę 
prieš visuomenę ir tuomet savi
žudybės dalykas jam būtų neži
nomas.

JAPONAI PRISIPAŽĮSTA, KAD JIEM LABAI 
SUNKU ATLAUŽT CHINŲ UNIJAS ATGAL;

CHINAI VĖL ATSTUME ĮS1VERŽEUUS

Laimėjusieji Dovanas prie Įžangos Tikiety 
“Laisves” Piknike, Philadelphiečiy Sureng-
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ANTRU KARTU REIKALAUJA, KAD ITALIJA 
ATLYGINTŲ UŽ NUSKANDINTUS SOVIETŲ 

LAIVUS IR NUKENTĖJUSIUS JŪREIVIUS
Mji'

Chinai Pristatė Cementinių 
Būdu-Fortuku; Kulkasvai- 

džiais Išskynė Daug Priešų

Amerikiečiai Shanghajuje 
Protestuoja, kad Roose- 

veltas Jų Neapsaugoja
Shanghai, rugs. 8.-—Chi

nų kariuomenė atsilaiko 
prieš nuožmias atakas ja
ponų karo laivų kanuolių, 
prieš jų armijos artileriją 
ir lėktuvus bombininkus pa
lei Yangtze upę į šiaurius 
nuo Shanghajaus. Chinai 
dargi atstūmė japonus.kiek 
atgal ir padarė, kad japo
nams beveik negalima . iš
kelt daugiau savo kariuo
menės iš laivų į krantą. 
Chinai sakosi atgriebę nuo 
japonų tvirtovišką miestelį 
Paoshaną, nors japonai ta
tai užginčija.

Chinai nukirto du japonų 
bombinius lėktuvus, kurie 

Neatrodo, kad dr. Watsonas | įkrito į Trihu ežerą, arti 
ką nors teigiamo pasiektų savo Soochow, nors japonai, iŠ 
teorija. sav0 pusės,v sako, kad jų

Su fašizmu kovoti reikalinga lėktuvai nušovę žemėn tris 
tomis pačiomis priemonėmis, ko- chinų lėktuvus ir sUžeidę 
kiomis fašizmas kovoja prieš keturis.
demokratiniai n u s i stačiusius Japonų karo laivai neat- 
žmones. Amerikoj fašistai šian- 1 ‘ 1---- 1---- j-—*—- — -

dien organizuojasi į visokias 
mušeikų govėdas. Jie lenda į 
darbininkų organizacijas ir ten 
bando “iš vidaus“ jas palaužti. 
Jie kiša savo žmones į valdvie- 
tes.

Todėl anti-fašistai turi fašis
tus vyti iš darbininkiškų orga
nizacijų ; jie turi organizuoti an- 
ti-fašistinį judėjimą ir per jį 
mušti fašizmą; jie privalo neįsi
leisti į valdvietęs fašistų, o kur 
jie yra—daryti viską iš ten juos 
išvyti!

Kai turėsim stiprų anti-fašis- 
tinį judėjimą, apvienysime mi- 
lionus žmonių, nusistačiusių 
prieš fašimą, tuomet ir dr. Wat- 
sono psichologinis receptas gal 
būt tiks.

Minneapolis mieste įvyko Am
erikos psichologų suvažiavimas. 
Jame profesorius G. Watson pa
darė ypatingą pareiškimą.

Girdi, aiškiai matosi, kad fa
šizmas Amerikoje organizuoja
si ir plečiasi. Prieš jį reikia ko
voti. Bet kaip? Nagi, psicholo
ginėmis priemonėmis! Panašiai, 
sako dr. Watson, kaip sveikatos 
saugotojai kovoja su influenza, 
paralyžium, bei kitokiomis ligo
mis.

Soochow, nors japonai, iš 
savo pusės, sako, kad jų

United Press žinių agentūros 
korespondentas Webb Miller ra
šo:

Kiekvienas skaitąs laik
raščius žmogus Europoj šian
dien žino, kad visi diplomatai 
žino, jog “piratiški” Vidur- 
žeminėje jūroj verikią subma- 
rinai yra Italijos' submarinai. 
Tai, be abejo, tiesa. Bet iki 

šiol tą tiesą išdrįso pasakyti tik
tai viena Sovietų vyriausybė sa
vo notoje Italijai.

Buržuazinių kraštų diploma
tai ir politikai tik plepa ir ple
pa apie piratus ir jų bjaurius 
žygius, bet kai reikia pasakyti,

Po to, kai Amerikos Socialis
tų Partija pradėjo mėtyti iš sa
vo eilių trockistus, tai Norman 
Thomas trockistus pradėjo va
dinti “komunistais/’

Tai didelis begėdiškumas!
Ką Thomas sakytų, jei mes, 

pav., Mussolinį, Ramsey MacDo- 
naldą ir kitus buvusius socialis
tiniam judėjime žmones, dabar 
tarnaujančius buržuazijai, va
dintum “socialistais“ ?!

laidžių bombardavimu pri
vertė chinus pasitraukt iš 
Liūto Miško, netoli Yang
tze. Bet japonai prisipažįs
ta, kad jiem labai sunku pa- 
sivaryt pirmyn nuo rytinio 
Yangtzepoo linkon Kiang- 
wano.

Chinai turi prisistatę ce
mentinių būdų ir kulkas- 
vaidžių “lizdų” ir vis dau
giau jų statosi; o tai nedi
deli, bet stiprūs fortai, iš 
kurių chinai gali kapoti ja
ponus.

Japonai grūmoja savo 
lėktuvų bombomis daužyti 
ir deginti chinų ir ameri- 
kiečių-europiečių bažnyčias, 
mokyklas, ir ligonines; pa
sakoja, būk chinai tas pa
talpas naudoją kaip fortus 
prieš japonus.

Japonai Ardo ir Grobia 
Amerikiečiu Misijas

Shanghai. — Japonų ka
reiviai užėmė amerikiečių 
Seventh Day , Adventistų 
misijos rūmus, lėšuojančius 
apie $1,000,000. Jie nepaiso, 
kad ant tų rūmų plevėsuo
ja trys amerikinės vėliavos.

Japonijos lėktuvai sudau
žė Jungtinės Krikščionių 
Misijos ligoninę ir kitas pa
talpas Nantungchowe. Įs
taigoj užmušė 19 chinų, mi
sijos štabo narių, ir penkis 
pabėgėlius. Japonų lakūnai, 
žemai skrisdami, kulkasvai- 
džiais žudė bandžiusius pa
bėgti.

Trockistai iš Komunistų Par
tijos tapo išmesti dar 1928 me
tais. Per tą visą laiką jie vedė 
ir tebeveda prieš komunistus ir 
Sovietų Sąjungą bjaurią kovą. 
Na, ir akiregyj to, Thomas šian
dien juos vadina komunistais!

Shanghai. — Amerikie
čiai, ypač biznieriai, Shan
ghajuj siunčia protestus 
prezid. Rooseveltui, kad jis 
neliepia savo karo laivam 
apsaugot jųjų. Jie smerkia 
Roosevelto persergėjimą, 
kad jeigu kurie amerikie
čiai pasiliks Shanghajuj per 
mūšius tarp chinų ir japo
nų, tai Amerikos valdžia 
neatsakys už jų gyvybę.

Hyde Park, N. Y.—Pre
zidentas Rooseveltas ren
giasi atsakyt į šios šalies 
piliečių protestus iš ,Shang- 
hajaus.

EXTRA!
ITALŲ SUBMARINAS

VĖL UŽPUOLĖ DU
ANGLIJOS LAIVUS

London, rugs. 8.—Angli
jos ministeriams besikal
bant apie ateinančią “dvyli
kos” šalių konferenciją 
prieš piratus submarinus, 
toks submarinas (supranta
ma, Italijos) užpuolė Angli
jos žibalinį laivą “Harpa”, 
paleisdamas į jį torpedą, 
Viduržemio Jūroj. Pirm to, 
neva “nežinomas” submari
nas sulaikė Anglijos laivą 
“Pegasus,” bet paskui leido 
jam toliau plaukt.

Japonai Atmeta Trijų šalių 
Reikalavimą

Shanghai, rugs. 8.—Japo
nija atmetė Anglijos, Fran
ci jos ir Amerikos reikalavi
mą, kad japonai ištrauktų 
savo karo laivus ir armiją 
iš Tarptautinės Miesto Da
lies pašonės, Shanghajuj. 
Japonija siūlo, kad Chinija 
atšauktų savo kariuomenę 
iš Pootungo ir Nantao, 
Shanghajaus dalių.

Shanghai, rugs. 8.—Japo
nų lakūnai, bombarduodami 
chinų pabėgėlių traukinį, 
300 jų užmušė ir 400 sužei
dė.'

Norwich, Anglija. — An
glijos Darbo Unijų Kongre
sas pasmerkė Ispanijos fa
šistų generolą Franco ir 
jam taikaujančias Italiją ir 
Vokietiją.

Niekšas Užpuolė žagint 2 
Mažus Kūdikius

Philadelphia, Pa.
lip Krahl prisipažino, kad 
jis nusiviliojo į parką Hele
ną Whebley, 6 metų, ir jos 
broliuką Franką, 3 metų, ir 
lytiškai juos užpuolė.

Phi-

1. $100, ser. 65, No. 21, F. 
P. Maitinėk, 34 S. Locust St., 
Easton, Pa.

2. $35, ser. 279 No. 12, M. 
Menevičiutė, 211 W. Coal St., 
Shenandoah, Pa.

3. $25, ser/ 247, No. 12, P.
Grigalunas, 331 East 4th St., 
Chester,. Pa. 1

4. $10, ser. 502, No. 16, Mrs. 
Atgalaines, 2227 W. Page St., 
Philadelphia, Pa.

5. $10, ser. 136, No. 16, G. 
Bazil, 903 Nectarine Street, 
Philadelphia, Pa.

6. $10, ser. 29, No. 15, Jos. 
Perise, 812 Buttopwood * St., 
Philadelphia, Pa.

7. $10, ser. , 176, No. 24, M. 
Sumskis, 152 N. Main St. 
terson, N. J.

8. $5, ser. 212, No. E 
Šugsda, 328 ' Greenwich 
Philadelphia,

9. $5, ser. 23, No. 7, A. Gel- 
zinis, 304 N. 35th St., Phila
delphia, Pa. '

10. $5, ser. 364, No. 15, Jos. 
Senvilla, 877 Hendrin St., Phi-
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Pa

st
Pa.

ladelphia, Pa.
11. $5, ser. 378, No. 25, J. 

Makaras, 300 First St., Eliza
beth, N. J.

12. $5, ser. 268, No. 20, A. 
Pishen, 268 Front St., Brook
lyn, N. Y.

13. $5, ser. 421, No. 17, V. 
Rudaitis, 374 S. 2nd St., Broo
klyn, N. Y.

14. $5, ser. .352, No. 14, že
maitis, 14 Hazel St., Bingham
ton, N. Y.

15. $5, ser. 279, No. 14, V. 
Maurukas, 433 W. Coal St. 
Shenandoah, Pa.

16. $5, ser. 41, No. 11, J. 
Tunaitis, 301 W. Susquehanna 
Ave., Philadelphia, Pa.

17. $5, ser. 231, No. 6, 
Charles Alyta, 408 S. Pople- 
ton St., Baltimore, Md.

Taigi, kurie draugai esate 
laimėtojais viršminėtų dovanų, 
tai, kreipkitės į J. Bulauka, 
2830 N. Palethorp St., Phi
ladelphia, Pa. ir sykiu prisiųs- 
kite savo laimėjimo tikietą.

> '* Komitetas.

Sovietai Sako, kad “12 Valstybių” Konferencija Turi Pri
pažint Italiją Kaltininke; Kitaip Nedalyvausią Toje 

Konferencijoje; Anglija Nenori “Teist” Italijos

ANGLUOS IR FRANCUOS DIPLOMATAI -SS 
BANDO UŽTYLETITALIJOS KAIČIĄ

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KARO LAIVAI GRŪMOJA 
APSIDIRBT SU PIRATAIS SUBMARINAIS

London.—Anglija ir Fran-. 
ei j a rengiasi suvienytomis 
savo karo laivynų jėgomis 
“išmedžiot piratus submari
nus,” atakavusius įvairių 
šalių laivus.

Anglijos ir Franci jos val
dovai, tačiaus, palaiko “ty
los suokalbį,” neįtaria Itali
jos submarinų ir nuduoda, 
būk “nežiną,” keno subma
rinai atakavo ir skandino 
kitų šalių laivus (apart Ita
lijos. Vokietijos ir Ispani
jos fašistų), nors, kaip rašo 
United Press, visiem senai 
žinoma, kad tai Mussolinio 
submarinų darbas.

Dabar Sovietai nutraukė 
tą Anglijos ir Franci jos di
plomatų tylėjimo skraistę.

Todėl, kai, po to, Anglija ir 
Francija pagrasino savo ka
ro laivynais apsidirbt su 
submarinais - piratais, jau 
visas pasaulis suprato, jog 
šis grasinimas atkreiptas 
prieš Italiją.

Londono ir Paryžiaus di
plomatai s betgi sukinėja
si apie Sovietų ir Italijos 
valdžias ir perkalbinėja 
“nenutraukt silpno Euro
pos taikos siūlo.” Supran
tama, jog tie . diplomatai 
stengsis, kad “dvylikos val
stybių” konferencija Švei
carijoj šį penktadienį ne- 
įkal tintų Italijos.

Sovietų atstovas toj kon
ferencijoj pamatiniai gins 
Ispanijos respublikos reika
lus prieš Mussolinio jūrų 
piratus.

Manchukuo Armijos Sukilimai prieš Japonus
Shanghai, rugs, 8.—Išsi

vysto vis platesni Manchu
kuo gyventojų sukilimai 
prieš Japoniją. Ištisi pulkai 
mandžurų sukilo prieš japo
nus komandierius ir nužu
dė japoną savo generolą 
Shiegeo Fujii. Du pulkai su
kilo Mukdene, svarbiausia
me Manchukuo mieste.
. Kariuomenės sukilimui 
Jehol provincijoj vadovau
ja chinas generolas Chang 
Hai-peng, kuris kadaise vei
kė išvien su japonais. Kitas 
buvęs Chinijos generolas 
yra sukilimo vadas Tahus- 
hane. Chinai praneša, kad 
čielos Manchukuo kareivių 
divizijos perbėgo chinų pu-

sėn karui prieš japonus.
Japonijos komandieriai 

pripažįsta, kad įvyko “maiš
tu,” bet jie esą “nepavojin
gi” japonam.

Nanking. — Chinijos vy
riausybė išdirbo planus 
dviejų metų karui prieš Ja
poniją. ( |
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Washington. — Jungtinės 
Valstijos uždarė savo kon
sulatus Amoy ir Foochow, 
Chinijoj. nes Japonijos la
kūnai bombarduoja tuos 
miestus.

Peiping. —Japonai užė
mė Tienchenhsien miestą 
Šiaurrytinėj Shansi provin
cijoj.

Maskva, rugs. 8.—Sovietų ei ja buvo šaukiama^ kaip su- 
vyriausybė pareiškė, jog eiga atstovų iš. tų salių,~ku- 
“nepatenkinantis” (nepri
imtinas) yra Italijos atsa
kymas į Sovietų notą, pro
testavusią, kad Italijos sub
marinai nuskandino du so
vietinius prekybos laivus. 
Sovietai, todėl, antru atve
ju reikalauja, kad Mussoli
nio valdžia pilnai atlygintų 
už tuos Sovietų laivus ir 
kad taipgi atlygintų nuken- 
tėjusiems jūrininkams ir jų 
šeimynoms.

(Į pirmą Sovietų notą at
siliepdama, Italijos valdžia 
rupiai atsakė, būk. jinai 
“nėra atsakinga” už nu- 
skandinimą dviejų minimų 
so vietinių. Jai vų,l ir atmetė, 
Sovietų reikalavimus dėlei

Tuo pačiu laiku Sovietų 
I valdininkai sąlyginiai pri- 
|ėmė Anglijos ir Francijos 
i pakvietimą j šaukiamą 
'“dvylikos šalių” konferenci
ją, kuri įvyksianti šį penk
tadienį Nyon’e, Šveicarijoj. 
Konferencijoj Sovietai su
tiksią dalyvauti tik tokia, 
sąlyga, kad kitos valstybės 
toj konferencijoj abelnai 
pripažins, jog Italija yra at
sakinga už “nepakenčiamą” 
padėtį, susidariusia Vidur
žemio Jūroj; kaip išsireiškė 
vienas Sovietų valdininkas. 
Čia yra reikalaujama, kad 
konferencijos dalyviai pri
pažintų gerai žinomą faktą, 
jog tai Italijos submarinai 
Viduržemio Jūroj skandino 
laivus tų šalių, kurios tie
sioginiai neremia Ispanijos 
fašistų.

(Italijos submarinai per 
paskutines 30 dienų nuskan
dino devynis prekybos lai
vas, tame skaičiuje du So
vietų laivus, ir užpuolė tu
ziną kitų laivų. Tarp už
pultųjų buvo ir Anglijos ka
rinis laivas “Havock.”)

Bet Anglijos ir Francijos 
diplomatai pareiškė, kad jie 
neleisią “išsigimt” šaukia
mai konferencijai į teismą 
prieš Italiją. Jie supranta, 
kad Mussolinis nesiųs savo 
atstovų į tą konferenciją, 
jeigu atrodys, kad jinai ga
li. įkaltint Italiją, kaip rei
kalauja Sovietų Sąjunga.
Sovietai Reikalauja Nepri- 
imt Vokietijos į Konferenci
ją, bet Pakviest Ispanijos

Respubliką
Sovietų užsieninis komi

sariatas lygtiname savo at
sakyme, įteiktame Anglijos 
ir Francijos ambasado
riams, taipo pat reikalauja, 
kad Vokietija nebūtų priim
ta į tą konferenciją ir kad 
Ispanijos respublika būtų 
pakviesta' į j ąj ą. Konferen-

rios tiesioginiai prieina pne 
Viduržemio Jūros arba ku
rių laivai turi išplaukti t tą 
jūrą. O Vokietija nėra vie
na iš tokių šalių. Taigi Vo
kietijai . neturi * būt duota 
balsas toj konferencijoj, sa
ko Sovietų vyriausybė.

Sovietų Sąjunga žada .pa- 
tiekt “neužginčijamus įro
dymus,” kad Italijos, o ne 
keno kito submarinai. torpe- 
davo sovietinius ir kitų ša
lių laivus. United Press 
pranešimais, Sovietai žino 
vardus ir numerius tų Mus- 
solinio submarinų. Sako
ma, kad Sovietų komisaras 
M. Litvinov atvešiąs tuos ir 
kitus įrodymus 
konferenciją, kuri šaukia-1 
ma dėlei žingsnių prieš “pi-1 
ratus” submarinus Vidurže
mio Jūroj. Jis reikalausiąs 
būtinai svarstyt ir spręst: 
Italijos kaičią už tuos jūrų 
piratus. J •

Hitleris Žada Italijai 
Talką prieš Sovietus
Nuremberg, Vokietija. — 

Nazių kongrese Hitleris 
persergėjo kitas šalis, kad 
Vokietija esanti susijungus 
“viena valia” su Italija. Jis 
užreiškė, kad Vokietijos su
tartis su Japonija “tarnau
ja tam pačiam vienybės tik
slui atmušti (‘komunisti
nes’) atakas.” Hitlerio pa
reiškimą perskaitė Bavari
jos nazių vadas Adolf Wag
ner.

United Press ir kiti už
sienių laikraštininkai su
prato, kad tuomi Hitleris, 
pirmoj vietoj, pasižadėjo 
visomis jėgomis remti Ita
liją, jeigu ištiktų jos susi
kirtimas su Sovietų Sąjun
ga. Jis čia irgi pakartojo,* 
kad Vokietijai “būtinai rei
kią” kolonijų.

Konferencija prieš Subma 
rinus Įvyks, Nepaisant Na

zių ir Mussolinio
London. . _ 

Francijos valdžios sako, 
kad jų šaukiama “dvylikos” 
šalių konferencija prieš pi
ratus submarinus įvyks, 
nors Italija ir Vokietija at
sisakytų joj dalyvauti.

zių ir Mussolinio
i don J— Anglijos ir

ORAS
Pagal vietinio Oro Biuro 

spėjimą, šį ketvirtadienį 
būsiąs gražus oras New 
Yorke ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 6:29; 
saulėleidis 7:18.
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Viena ponia iš Palangos pa

siuntė generolo F. Franko du
krelei Nenai albumą su Pa
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Puslapis Antras

Smetonininkų Sleitas SLA
Kaip matyt, tai smetonininkai jau yra 

prisirengę ir pasimoję bombarduoti Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje. Chicagos 
“Sandara” jau ir sleitą paskelbė ir jau 
agituoja už jį. Į SLA. prezidentus siū
lomas N. Rastenis, vice-prezidentus A. 
Šalna, sekretorius tas pats Vinikas, iždi
ninkus advokatas Lopato arba teisėjas 
Laukaitis, o iždo globėjus tas pats Moc
kus ir P. Pivariūnas. “Su tokiu sąrašu,” 
girdi, “nebūt sarmata pasirodyti prieš 
SLA. narius.”

Smetonininkai sujungsią visas savo 
spėkas ir gelbėsią SLA. nuo “bendro 
fronto.”

Matote, fašistai tebeskaito savo ištiki
mais žmonėmis Viniką ir Mockų. Bet 
taip vadinamas naujieniečių “SLA. Va
karų Komitetas” tuos du vyru taip pat 
perša SLA. nariams. Labai keistas po
litinis susigiminiavimas. Čia jau bend- 

iras frontas ne pažangiųjų apgynimui 
SLA nuo fašistų, bet dalies pažangiųjų 
su smetonininkais prieš geriausius tos 
didžiulės organizacijos narių interesus.

Labai teisingą obalsį iškėlė Chicagos 
“Vilnis.” Ji sako: “Nei vieno balso sme- 
tonininkams,neigi jų gramafonams.” Mes 
pilnai pritariame tam obalsiui. Apie šį 
obalsį turėtų susispiesti visos demokrati
niai ir darbininkiškai nusiteikusios spė
kos.

Palaikymas Lietuvy 
bes ir Naujas Jaunuo 

Ii y Žurnalas

kių krutamus paveikslus, ir 
galėsite iš naujo pergyventi 
tuos laikus, -kuriuos nu
trauksite. Galėsite savo šei
mą, savo gimines matyti bi
le ;kada, savo nutrauktuose 
krutamuose paveiksluose.

Žurnalo metinė prenume
rata kainuoja tik $1.50.

Leidėjų antrašas:
Lithuanian-American Publi
shers, Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.
J. Oryianas, Sekretorius 

Lith. Amer. Publishers.
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“Misteriški” Submarinai
Italijos submarinai pradėjo skandinti 

ne vien Ispanijos liaudiečių laivus, bet ir 
kitų šalių laivus. Jie sugadino kelius 
Graikijos, Francijos ir Danijos laivus. 
Italijos submarinas nuskandino Anglijos 
laivą “Woodford,” kuris iš -Rumunijos 
vežė 11,000,000 galionų gazolino Ispani
jos liaudiečiams. Jie torpedomis apšau
dė ir Anglijos karo laivą “Havock.” Jie 

.įvairiose vietose nuskandino Sovietų Są
jungos laivus “Timiriazevą,” “Molango- 
jevą” ir “Blagojevą.”

Bet Italijos fašistai paleido girdus, būk 
Viduržemio Jūroj veikiąs kokš ten “mis
teriškas” submarinas. Tuos girdus iš 
sykio palaikė Anglijos imperialistai, ku- 

,rie pataikauja Italijos ir Vokietijos faši
stams. Bet Italijos fašistai išsiplepėjo. 
Girdi, “Lai visi pripažįsta generolo Fran
co valdžią ir niekas neskandins laivus.” 
-Misteriškumas dingo, nes aiškiai pasi- 

’ rodė, kad čia veikia Italijos piratiški sub- 
marinai.

Iš karto pasirodė, kad veikia bent 10 
submarinų ne vien Viduržeminėse Jūrose, 
bet Aegeinėse, Dardanellų sąsmaugoj, 
Marmoro ir net Juodoje Jūroje. Gi Is
panijos fašistai neturėjo nei vieno sub
marine. Tiesa, jie dabar skelbiasi, būk 
jie turį dvi povandenines valtis, bet ir 

; \ .fos senos, mažos ir vargiai galėtų bent 
kiek jūroj pasirodyti. Visą piratų—bu
delių darbą atlieka Italijos submarinai. 
Italijos ir Vokietijos fašistai turi savo 
agentus visose prieplaukose, kurie pra-.

• neša savo fašistams apie išplaukiančius 
laivus ir tada Italijos piratai juos skan
dina be jokio persergėjimo.

Teisingi Sovietų Reikalavimai
Anglijos imperialistai ir nuoląįdaujan- 

tieji Francijos politikieriai pradėjo kal- 
Kbeti apie šaukimą konferencijos Nyo- 

ne prieš “misteriškus” piratų submari- 
nus. Tas primena tik gudrų užmaskavi
mą. Prie konferencijos jie labai lėtai 
rengiasi; piratai turės laiko grįžti į savo

prieplaukas. Anglijos politikieriai tą: 
daro tiksliai.

Sovietų Sąjungos valdžia nemato rei
kalo slėpti nuo pasaulio tiesą. Jau per
daug yra faktų, kad įrodžius, jog laivus 
skandina Italijos submarinai. Juk Ita
lijos submarinai ir naikintojai nuskandi
no Ispanijos liaudiečių kelis laivus. Juk 
visų Sovietų laivų jūreiviai ir kapitonai, 
kurių laivus nuskandino, matė, kad tą 
darbą atliko Italijos submarinai. Todėl 
Sovietų Sąjungos valdžia įteikė griežtą 
protestą Italijos fašistų valdžiai prieš 
jos laivų skandinimą. Sovietai reikalau
ja iš Italijos fašistų sulaikymo jų fašis- 
tinių piratiškų darbų ir atmokėjimo už 

* padarytus nuostolius. Bet Italijos fašis
tai, kaip ir buvo tikėtasi, atmetė Sovie
tų Sąjungos reikalavimą ir kalba, kad jie 
visai nevažiuos į Nyono konferenciją. 
Ko gi jiems važiuoti, nes juk savo žygių 
negalės pateisinti.

Ką Darys Sovietai?
Sovietų Sąjunga visa sujudus. Walter 

Duranty, “New York Times” korespon
dentas, sako, kad jis Sovietų šalyj gyve
nęs jau 17 metų ir dar nei karto nema
tęs tokio žmonių sujudimo. Baltijos ir 
Juodųjų Jūrų karo laivynų jūreiviai pri
ėmė rezoliucijas, kuriose pasižada lydėti 
Sovietų prekybos laivus ir juos apsaugo
ti nuo fašistų piratų. Prekybos laivynų 
jūreiviai reikalauja, kad Sovietų valdžia 
imtųsi žygių jų gyvasties ir laivų apsau
gojimui. Darbininkai, kolchozninkai ir 
raudonarmiečiai priima rezoliucijas, rei
kalaujančias imtis žygių prieš Italijos fa
šistus.

Raudonosios Armijos organas “Raudo
noji Žvaigždė” rašo: “Sovietų valdžia 
suras kelią padarymui galo Italijos sub
marinų piratiškoms atakoms ir sėkmin
gai apsaugos Sovietų prekybos laivyno 
tarptautines teises.” Pagal tarptautines 
teises, visos jūros visiems yra laisvos. 
Kiekviena šalis valdo tik tris jūros my
lias nuo savo krašto.

“Izvįestijos,” Sovietų Sąjungos val
džios organas, reikalauja griežtų žygių 
prieš Italijos fašistus. “Pravda,” Komu
nistų Partijos Cent. Komiteto organas, 
rašo: “Naujos Italijos fašistųskriminaly- 
stes yra ne vien karo provokacijos prieš 
Sovietų Sąjungą, bet įžeidimas viso pa
saulio ir tų, kas kovoja už taiką. 170,- 
000,000 Sovietų Sąjungos gyventojų rei
kalauja nuo savo valdžios, kad fašistiniai 
banditai būtų suvaldyti. Sovietų Sąjun
ga negalės ilgiau pakęsti Italijos fašis
tų provokacijas.”

Ką Sovietų Sąjunga darys? Sunku 
pasakyti. Visi žinome, kaip ji nenori 
karo, kaip kovoja už taiką. Bet kant
rybė gali trūkti, nes, Italijos fašistų žy
gių negalima toliau pakęsti. Sovietai gal 
siųs savo karo laivus apsaugojimui pre
kybos laivų. Jie gali nutraukti diploma
tinius ryšius su Italijos fašistų valdžia. 
Mes žinome, kad SSSR nesiims ginklo 
tol, kol to galės išvengti.

ŠYPSENOS
KĘOKODILIO AŠAROS

Stori prabaščįai liūdnauja, 
Taško ašaras fašistai
Ir kaip ožiai rėkia, bliauja 
Sabotažninkai trockistai.

A , » .

Mat, ąalotojus, žudikus
Sovietinė valdžia gaudo;
Šnipus, šalies išdavikus, 
Sabotažninkus—sušaudo!
Nestebėtina, kad verkia 
Kavalieriai smetonuoti, 
Kad sklokos viršytos plerpia 
Arba broliai sutonuoti.
Ęęt kad žmogus be sarmatos 
Žliumbia, straksi, spardos, mušas, 
Mokytasis desperatas, 
Vardu: Grigaitis Pijušas.
Mat, jis rašė ir kalbėjo, 
Kad Sovietų jėgos nyksta;

i Pranašystė subyrėjo,—
Dabar keikia, spjaudos, pyksta..
Kriokė, triūbijo, pliųrpsėjo,
Kaip ragas automobilio, 
'Ąnt galo — lieti pradėjo 
Ašaras, kaip krokodilid.

Raguotis,

Amerikos lietuvių jauni
mas ruošiasi išleisti spalių 
mėnesį savo naują—anglų 
kalboje žurnalą "Voice of 
Lithuanian Americans” 
(Amerikos Lietuvių Bal
są). Tai svarbus įvykis,'ku
ris jau susirado didelį prita
rimą Amerikos lietuvių vi
suomenėje. Tai bus pirmas 
bandymas nacionale papėde 
įsteigti čiagimusiems jau
nuoliams žurnalą toj kalboj, 
kurią jie geriausiai supran
ta. Tas žurnalas čiagimu- 
sius jaunuolius supažindins, 
apart kitko, su lietuvių isto
rija, Amerikos ir kitų šalių 
lietuvių gyvenimu ir kitais 
svarbiais klausimais.. Todėl, 
galima drąsiai sakyti, kad 
žurnalas atliks svarbią už
duotį.

Kaip Darbas Pradėtas
Per daug metų Amerikos 

lietuviai veikėjai kalba apie 
palaikymą lietuvi škumo 
mūsų jaunime. Daug kartų 
tapo įsteigti lietuvių kalboje 
jaunimui skyriai mūsų laik
raščiuose, bet jie neužintere- 
savo daug jaunuomenės. Tik 
kai pačių jaunuolių tapo 
įsteigti npkuriuose laikraš
čiuose anglų kalboje skyriai, 
jaunimas pradėjo daugiau 
domintis lietuvių organiza
cijomis ir lietuvių veikimu.

Bet to neužtenka. Tie sky
riai tik dalinai galėjo nu
šviesti viską, tik trumpais 
kąsneliais galėjo apibūdinti 
tuos svarbius dalykus ir 
įvykius, su kuriais < lietuvių 
čiagimęs jaunimas turi su
sipažinti. j. 4>l

Pradžioj šių metų grupė 
čiagimusių lietuvių jaunuo
lių Brooklyne pradėjo kal
bėti, kad 'būtų geras daly
kas, jei patys jaunuoliai im
tų leisti anglų kalboje savo 
žurnalą. Ta idėja susiląukė 
daugiau ir daugiau pritari
mo. Visa pažangioji Ameri
kos lietuvių visuomenė pri
tarė tam darbui, nes pažan
gieji žmonės jau senai lau
kia tokio žygio. Veik visi 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai pilniausiai pritarė tam 
darbui.

Jaunuoliai s u organizavo 
Lithaųanian American Pub
lishers — leidėjų grupę, ku
ri nutarė leisti mėnesinį 
.žurnalą. Jie atsikreipė į visą 
eilę lietuvių organizacijų,dėl 
paramos pradžiai darbo, ir 
daug jos susilaukė. ^Jauųuo- 

Jiai, kurie pradėjo dąrbą, 
džiaugiasi, kad Aųierįkbs 
lietuviai jaunuoliai veikėjai 
lietuvių visuomenė pritaria 
jų sumanymui. Į tą leidėjų 
grupę įeina žymiausi 
plačiai, žinomi lietuvių or
ganizacijose... Į tą leidėjų ko
mitetą dabartiniu laiku įei
na jaunuoliai redaktoriai, 
studentai, mokytojai, me
nininkai, prigulį įvairioms 
organizacijoms. Jų rėmėjai, 
jaunuoliai, taipgi sudaro r
mišrią grupę po visą Ame- giminių, ir kitų svarbių įvy-

riką. Daug tų jaunuolių, ku
rie pasižadėjo platinti žur
nalą ar jame bendradar
biauti, yra SLA, LDS, ir ki
tų organizacijų nariai.

Žymią dalį paramos žur
nalas susilaukė iš SLA kuo
pų.

Mes, kurie tą darbą veda
me, norime pareikšti, kad 
žurnalas nebus nuosavybė, 
ir netarnaus jokiai ypatin
gai politinei grupei. Jame 
įvairių pažvalgų jaunuoliai 
'galės nagrinėti, diskusuoti 
į v a i r ias savo problemas. 
Mes taipgi norime pasakyti, 
kad žurnalas bus pažangus, 
užstos demokratiją, taiką ir 
darbo žmonių reikalus. Va
duojantis tais p a m atiniais 
dėsniais, mes manome, kad 
bus galima išleisti puikų 
žurnalą, kuris mokys ir 
švies čiagimusiųs jaunuolius 
ne tik lietuvybės reikalais, 
bet taip pat ragins jups da
lyvauti kultūriniam, sporto, 
meno, ir organizaciniam vei
kime Amerikos lietuvių tar
pe.

Darbą Reikia Tęsti
Darbas jau pradėtas. Jį 

reikia tęsti. Dabar, ypatin
gai, kol žurnalas dar nėra 
pasirodęs, ir kol jis bus pa
statytas ant tvirto pamato; 
reikia daug pagelbos iš jau
nų, čiagimusių jaunuolių, ir 
'iš tų senesniųjų veikėjų, 
kurie tam darbui pritaria. 
Reikia rinkti kuo. daugiaur 
šiai prenumeratų. Reikia 
padengti visas Amerikos 
lietuvių kolonijas — pasiek
ti kiekvieną čia gimusį lie
tuvį, kad jis žinotų apie lei
džiamą žurnalą,, ir kad jis 
užsiprenumeruotų jį. Dirva 
plati. Mums reikia pagelbos. 
Mes atsikreipiame į visus, 
nepaisant pažvalgų — jei 
jūs norite tokio žurnalo, 
kaip čia aukščiau išalkinta, 
pagelbekite jį platinti. Tuo- 
jaus parašykite leidėjams 
laišką.

Mums tuoj aus reikia šim
tai agentų — kiekvienoj 
kolonijoj, kur tik randasi 
lietuvių, rinkti žurnalui pre
numeratas. Todėl visi, kurie 
pritariate, kurie galėtumėt 
mums padėti šiame darbe, 
prašome neatidėliojant apie 
tai mums pranešti.

Iki žurnalas išeis, prenu
meratų rinkėjams duodame 
gerą atlyginimą, taipgi ir 
dovanų. .Kuris surinks bent 
šimtą prenumeratų iki žur
nalas pasirodys, gaus vel
tui, apart, atlyginimo, “Uni- 
vex 8”—labai praktišką mo
vie camerą krutamu jų pa
veikslų traukimui foto apa
ratą). Su juo galėsite .nu
traukti savo šeimynos, savo 9^9 ’• "I • J 4 9 •

Bjaurus Pasikėsinimas 
Darbininkių

Šiomis dienomis kojinių 
“Cotton” fabriko administraci
ja atleido 21 darbininkę, iš 
kuriu kai kurios tam fabrike 
dirbo po 8 metus.

Tam fabrike, kaip sako dar
bininkės, buvo neregistruota 
apie 30 darbininkių. Jei kas 
nors iš darbininkių užsiminda
vo apie. ligonių kasą, tai to
kiai liepdavo tylėt. Be to, šios 
darbininkės turėjo pasirašyti 
po tam tikrais rašteliais, ku
riuose buvo rašoma, kad šis 
žemiau pasirašęs asmuo visai 
“Cotton” fabrike nedirbo. Da- 
baf tam' pačiam darbui atlikti 
paliko fabrike 11 žmonių, o 
atleistąsias darbininkes ragina 
imti darbo iš paliktųjų drau
gių, mat, darbas atliekamas 
paprastai namie.

PENKI JAUNUOLIAI BĖGO
V Iš LIETUVOS

Juozas Bujažinskas, Kostas 
Eidinas, Ipolitas Patąpavičius, 
Antanas Juozapaitis ir Juozas 
Žukauskas, visi nuo 16 iki 18 
metų amžiaus, ’ laivu “zui
kiais” buvo pasiekę net Grai
kiją. Jie kažkaip atsidūrę 
Dancige, kur laukę progos bi- 
le kur plaukti į tolimus kraš
tus : Australiją, Afriką, o gal 
ir Ispanijon patekti. Jaunuo
liams atrodė, kad patogiausia 
plaukti vienu graikų laivu. Ir 
jie išplaukė. .Kadangi laivas 
plaukė be sustojimų, tai juos 
ir parsivežė į Graikiją. Graiki
joje tie neramuoliai iškentė 
daug vargo: buvę įtarti šni
pais, smarkiai tardyti, net 
mušti buvę. Po dviejų mėnesių 
Lietuvos konsulato pastango
mis tie vyrukai, iš kalėjimo bu
vę paleisti ir iš Graikijos atga
benti į Antverpeną. Antverpe
ne buvo laukiama Lietuvos 
laivo, kuris savo piliečius par
sivežtų į Lietuvą.

Ipolitas Patapavičius Ant- 
verpenan nė neatgabenta»> nes 
sunkiai sergąs ir Atėnuose gu
lįs ligoninėje. Jupozas Buja-

žinskas be vežiojamas susirgęs 
psichine liga.

Lietuvos laivas “Šiauliai,” 
Antverpene paėmė Eidiną ir 
Bujažinską ir atgabenęs į 
Klaipėdą. Kiti du 'Juozapaitis 
ir Žukauskas, Dancige iš 
“Šiaulių” laivo vėl kažkur pa
bėgę. Bujažinskas dar 18 me
tų amžiaus, bet jau nepirmą 
sykį pabėgęs iš namų nuotykių 
jieškoti. Vienąsyk Bujažinskas 
baidare buvo išplaukęs į Vo
kietiją, bet prie Pilavos vokie
čių policija jį buvo sulaikius 
ir, atlikus bausmę už slaptą 
sienos perėjimą, išsiuntus į 
Lietuvą.

Į Graikiją jie išplaukė per
nai rudenį.

Ką Reiškia “Šeimyniški 
Pietūs.”

Einančiam Kauno gatvėmis 
tai čia tai ten krinta į akis 
keisti skelbimai “Duodami šei
myniški pietūs” arba ‘įpigūs 
šemyniški pietūs.” Tokių skel
bimukų pilna languose. Ką gi 
reiškia šeimyniški pietūs? Ogi 
užeikite bent vieną kartą įsiti
kinti. Kokioje nors landynėje 
rasite tokią “valgyklą.” Jokia 
sanitarinė priežiūra šių įmonių 
neliečia; švaros reikalas čia 
nesvarbus: pašaliuose primė
tyta pagalvių, sujaukta nuo 
nakties guolis, palubėje vorai 
pina savo tinklus, spiečiai mu
sių tupinėja ant duonos ir kitų 
produktų. Valgantysis čia gali 
gauti apetitui sukelti ir “bur
nelę.” Ir koks gi šių valgyklų 
tikslas? Ogi visų pirma jos ne
moka jokių mokesčių, neišsi- 
ima patentų, jokia sanitarinė 
komisija čia niekada nesilan
ko. Suprantama, kad “šeimy
niškų pietų” šeimininkui kur 
kas lengviau išsiversti, negu 
valgyklai, kuri moka mokes
čius už patentą ir vidinis įren
gimas turi prisitaikinti higie
nos reikalavimams.
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Chinija Pirko Daugiausia 
Lėktuvų iš Amerikos

Washington. — Per pir- 
mUS'’šėšiB mėnesius šiemet 
Chini j a pirko iš Amerikos 
lėktuvų ir jų dalių už $2,- 
415,922; Sovietai už $1,329,- 
995; Anglija—$939,543, ir 
Holandija—$1,803,868*; Ja
ponija—už $832,883.

Washington. — Degtinės 
fabrikantų institutas pas
kelbė skaitlines, kaip blai
vybės įstatymą panaikinus 
sumažėjo skaičius didžiųjų 
piktadarysčių. ,

Kansas City.*— Antrinin
kas Amerikos paštų minįs- 
teris Wm. W. Howes už
draudė ’paštininkams daug- 
meniškai persiuntinėti mai
stą skebams dirbtuvėse.

Riverside, N. J.—Trauki
nys sudaužė S. Caponės au
tomobilį, važiavusį skersai 
bėgių, ir užmušė Caponę su 
dviejų metų sūnum.

Japonai pagrobė du Chi- 
nijos muitinius laivukus.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

-!•■- >i•Vi’’"•L.'

. Pagarba dviem streikieriam 
gėlmaiiui, — ’ 7 ‘ - v-----

Kofcler Co. fabriko, .Kphler, Wis. Šiemet viršpamiųėtą clie- 
ną streikieriai suruošė prie fabriko maršavimą pagerbimui 
žuvusių draugų.

i — L. Wakefield ir H. -Con- 
nužudytiem streiko lauke liepos 27, 1934, prie

.num felAtojtąjį OiiOMi
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“Laisvės” Redakcijai:
Būkite tokie geri ir paaiškin- » • • \

kite man keletą dalykų apie Ko
munistų Partiją. Kadaise aš pri
klausiau partijai, bet dėl šeimy
niškų ir kitų sąlygų išsibrau- 
kiau iš jos. Tai buvo desėtkas 
metų tam atgal. Ar aš dabar ga
lėčiau sugrįžti į partiją ir kokio
mis sąlygomis? Be to, kaip da
bar Komunistų Partijoje nari
nės duoklės sutvarkytos? Per 
tiek metų nesant parti j iečių, at
silikau nuo jos gyvenimo.

K—las.

Komunistų Partijos durys 
plačiai atdaros visiems buvu
siems nariams, kurie išsibraukė 
iš jos .eilių dėl vienos ar kitos 
priežasties, žinoma, nepriima 
^tgal tų, -kupė buvo išmesti iš 
partijos už sunkius prasižengi
mus, kaip, pavyzdžiui, šnipystė, 
vagystė ir tt. Todėl jūs, jeigu iš-

sibraukėte iš partijos tiktai dėl 
šeimyniškų reikalų, ar Šiaip dėl 
kokių asmeniškų dalykėlių, gali
te lengvai sugrįžti į partijos ei
les.

Jums reikia įstoti partijon 
kaipo naujam ndriui. Išpildyki- 
te aplikacijos kortą ir priduoki- 
te arba kuriam lietuviui komu
nistui, arba tiesiai į partijos 
sekcijos raštinę.

Partijos narinės mokestys yra 
tokios: Kiekvienas, uždirbąs per 
mėnesį iki $40, moka tiktai 10 
centų mėnesinių duoklių. Taip 
pat šeimyninkės moka tik 10 
centų per mėnesį.

Tie, kurie uždirba nuo $11 iki 
$25 į savaitę, arba iki $100 į 
mėnesį, moka 50 centų mėnesi
nių duoklių. Tie gi, kurie už
dirba nuo $25.ikiv$40 į savai
tę, moka vieną. dolerį mėnesi
nių duoklių.

Pirmiau x duoklės būdavo sa
vaitinės, o dabar mėnesinės. i
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Ilgas Karas Ispanijoj ms. «« . 
labai skūpus.

Santanderis Paimtas
Ispanijoj karas bus ilgas, 

gal kelių metų. Ispanijos 
liaudis didvyriškai kovoja, 
sudarė galingą armiją apsi
gynimui, bet ir fašistai stip
rėja, nes juos remia Itali
jos ir Vokietijos fašistai. 
Kad karas bus ilgas, tai 
abejonių nėra. Italijos ir 
Vokietijos fašistai vis atvi
riau įsitraukia į karą, tą 
liudija Bilbao, Santanderio 
paėmimai ir jų karas ant 
jūrų prieš Ispaniją.

Mes, darydami apžvalgą 
už pirmą pusę rugpjūčio, 
rašėme: “Jeigu liaudiečiai 
pradės gerą ofensyvą ki
tuose frontuose, tai Santan- 
deras bus išgelbėtas. Be to, 
jis vargiai galės atsilaiky-

Taip ir atsitiko. Liaudie- 
čiai laiku nesugebėjo išvy
styti galingą ofensyvą ki
tuose frontuose. Santande- 
ryj fašistai turėjo savo 
“Penktą Kolumną,” tai yra i 
pasislėpusių fašistų, kurie 
sukilo prieš liaudiečius ir 
priartino Santanderio paė
mimą. Bet vyriausiai San- 
tanderį paėmė Italijos fa
šistai. Štai antgalviai iš lai
kraščių nuo 18 d. rugpjūčio: 
“Italai užėmė Reinosą,”. 
“Italų Brigada Netoli San
tanderio,” “Ugnies Metikai 
Atidaro Sukilėliams Kelią į 
Santanderį,” “Santanderis 
Mūsų — šaukia Italai Fa
šistai,” “Italai Skubinasi 
Prie Santanderio,” “200 
Tankų ir 15,000 Italų Arti
nasi prie Santanderio,” 
“Penktoji Kolumna Sukilo 
ir Paėmė Santanderį.” •

O kada Santanderis buvo 
paimtas, tai 25 d. iš Romos 
“N. Y. Times” korespon-; 
dentas Arnaldo Cortesi ra
šė: “Roma Džiaugiasi Per
galėmis Ispanijoj. Italai 
Pirmieji Įėjo į Santanderį.” 
Ir čia aprašė, kad Ispanijoj 
veikia apie 100,000 Italijos 
fašistų. Sekančią dieną jis 
rašė: “Italija Apvaikščioja 
Pergalę..“Ant Santan
derio Puolė 40,000 Italų Ar
mija.”

Vokietijos fašistai taipgi 
puolė Santanderį, jų kanuo- 
lės ir orlaiviai žudė liaudie
čius ir civilius žmones. Per
galėmis fašistų Vokietijos 
spauda lygiai džiaugėsi, 
kaip ir Italijos.

Ant Santanderio puolė 
100,000 fašistų, su 200 tan
kų ir bent 150 karo lėktuvų. 
Fašistai turėjo baisiai daug 
kanuolių — didelių ir mažų. 
Jie į pusę valandos paleido 
į liaudiečių apkasus virš 
5,000 didelių kanuolių šūvių, 
tuom kartu fašistų lėktuvai 
bombardavo iš oro. Ant že
mės buvo tikras pragaras, 
degė miškai, į orą lėkė me
džiai išrauti su šaknimis. Ir 
prieš tą baisią karo ugnį 
liaudiečiai turėjo tik 50,000 
kovotojų, prastai ginkluotų, 
silpnai išlavintų. Dabaigė jų 
apsigynimą, tai fašistų su
kilimas Santandere. Už tai 
kalta ir Baskijos valdžia, 
kuri neapsaugojo nuo to su
kilimo.

Fašistai giriasi, kad jie 
būk 35,000 suėmę belaisvių, 
bet tai netiesa. Jie patys 
skelbė, kad liaudiečiai nu
metė karo drabužius ir ap
sirengė į civilius. Aišku, jie 
areštuoja civilius žmones ir 
skaito belaisviais. Gal būt 
kiek ir persirengė kareivių, 
kad pasilikus ir pradėjus 
sukilimus fašistų užpakalyj, 
bet vyriausios baskiečių ka
ro jėgos išsigelbėjo ir pasi
traukė į Asturiją.

Liaudiečių Ofensyvą
Fašistai užimdami San

tanderį turėjo tą pat tiks
lą, kaip ir užimdami Bilbao 
—likviduoti Šiaurių Frontą 
ir iš ten permesti 100,000

lėktuvai iš oro mato veik vi
są liaudiečių valdomą plotą 
ir lėktuvų laukus. Bet vis 
vien liaudiečiai uždavė kelis 
smūgius fašistams. Rugpj. 
19 dieną jie numušė 3 fašis
tų lėktuvus. Rugpj. 23 d. 
liaudiečių lėktuvai Biska- 
jaus užlajoje bombardavo 
fašistų laivus.

Rugp. 24 d. ten pasirodė 
keli greiti liaudiečių lėktu
vai, daranti iki 310 mylių 
į valandą, kurie numušė fa
šistų vokišką bomberį “Jun- 
kersą”.

Rugp.. 25 dieną liaudiečių 
lėktuvai mušėsi ant Santhn- 
derio su 20 fašistų lėktuvų.

Aragonų fronte, ties Sa
ragossa liaudiečiai ima vir
šų ant fašistų ore. Rugp. 
26 dieną oro mūšyj numušė 
5 "fašistų lėktuvus, o liau
diečiai neteko 1. Tą pat die
ną 9 fašistų lėktuvai bom
bardavo prieplauką Gijon, 
Šiaurių Fronte, ir užmušė 

(daug civilių žmonių.
Rugp. 28 d. įvyko didelis 

ore mūšis, liaudiečiai numu
šė 6 fašistų lėktuvus, o pa
ltys neteko 1. Fašistai sako, 
kad jų priešorlaivinės ka- 
nuolės numušė 2 liaudiečių 
lėktuvus ant Saragossa. 
Šiaurių fronte fašistų lėk
tuvai skaudžiai bombarda
vo liaudiečių apkasus.

Rugp. 29 d. ties Saragos
sa buvo didelis lėktuvų mū
šis, kuriame dalyvavo apie

dridą. Liaudiečiai pradėjo 
smarkią ofensyvą ties Sara
gossa ir sumaišė fašistų pla
nus.

Baskiečiai pasitraukė į 
Asturiją, ten jie bendrai su 
Asturijos mainieriais drūti
na savo pozicijas. Šiaurių 
Frontas dar tęsiasi ant 80 
mylių ilgio pajūriu ir fašis
tai negali visas jėgas mes
ti prieš Madridą.

Aragonuose liaudiečių of- 
ensyva bent 60 mylių1 ilgio 
fronte nuo Huesca iki Quin
to yra labai svarbi. Jie pri
ėjo tik 10 mylių iki Huesca 
ir tik 4 mylios iki fašistų 
tvirtumai Saragossa. Jeigu 
jie tas tvirtumas paimtų, 
tai visus fašistų karo pla
nus sumaišytų. Čia jie grū
moja apsupimu fašistų “ki- 
šeniaus” ties Teruel. Liau
diečiai užėmė jau nemažai 
pozicijų ir eina dideli mū
šiai. Šie mūšiai atitraukė 
nemažai fašistų spėkų nuo 
Santanderio fronto ir šutei- j 
kė progą Asturijos mainie-! 
riams ir pasitraukusiai bas
kiečių armijai geriau prisi
rengti apgynimui Asturijos.

Liaudiečiai pradėjo ofen
syvą ir Pietų Ispanijoj ties 
Granada, kur uždavė fašis
tams kelis smūgius. Madri
do fronte eina kanuolių mū-.^o 
šiai. Malagoje buvo didelių lėktuvų iš abiejų pusių

miau tokį pat ant vandens 
nuleido “Vittorio Veneto” 
šarvuotį.

Sovietų Sąjunga pasirašė 
su Chinija nepuolimo sutar
tį. Jos lakūnai ir ledlaužiai 
išvyko jieškoti Levanevskio 
ir jo draugų. Sovietai įspė
ja, kad Japonija nusisuks 
sau sprandą Chinijoj. Rau
donoji Armija turi didelius 
karo pratimus. Derlius . la
bai geras ir kviečių bus su
imta 42,205,000,000 bušeliai. 
Pasmerkė Japonijos impe
rialistus, kurie puolė Sovie
tų konsulatą Shanghai mie
ste. Sovietai uždarė du sa
vo konsulatu Mandžurijoj— 
Prograničnoj ir Sakhaliane. 
Įsakė Japonijai uždaryti du 
konsulatus — Odesoj ir No
vosibirske, taipgi uždarė 
Lenkijos fašistų konsulatus 
Kijeve ir Charkove, nes ja
ponai ir lenkai užsiimdinėjo 
šnipavimu.

žibalu ir Japonija nori jų. 
Turkijos armija laiko karo 
ĮDratimus. Liaudiečių eilėse 
jau yra 2,700 Amerikos ko
votojų už demokratiją. 
Franci jo j šaltai sutikta 5,- 
000 baskiečių pabėgėlių iš 
Santanderio. Lenkijoj, Ja
roslav distrikte, 5,000 vals
tiečių mušėsi su- policija — 
daug sužeistų. Į Rumuniją 
grįžo princas Nicholas; jis

yra fašistas, nori pagriebti 
jos sostą ir Rumuniją pa
traukti Vokietijos pusėn 
prieš Sovietus. Anglija ren
ka seną metalą ir naudoja 
apsiginklavimui. Portugali
ja, Vokietijos ir Italijos fa
šistų pastumdėlis, nutraukė 
diplomatijos ryšius su Če- 
choslovakija pagal Hitlerio 
įsakymą. D. M. š.

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Dienos Klausimu

Korespondentas Tarp Kūjo 
ir Priekalo

Dienos klausimu, mums rei
kėtų ir reikėtų kalbėti. Ir mes 
kalbame. Bet kalbame, daž
niausia už kulisų, už akių — 
kas išeina apkalbėjimu, plet- 

O tas niekam nau-

Apart kitų “pipirų,” ku
riuos seniau - gavau, dabar 
daugelis drg. pyksta, kodėl, 
rašydamas apie Burbų parę, 
neparašau visos litanijos tų 
draugų, kurio tą parę ruošė, 
dovanas pirko ir tt. Nu, kaltas 
draugės-ai: pamiršau. Man 
nei į galvą neatėjo, toki menk
niekiai rašyti!

Tai mat kaip dalykai pas - . 
mus stovi. Kultūrėkim, po ga
lais, draugai ir draugės. Da
bar mes tokiais menkniekiais 
užsiimam. O ypač nenorėkim 
tos tuščios garbės ir pagyrimų.

J. K. Patrimpas.

■

laikraščiui teisingai, 
niekam nepataikau-

ir būti negali. ’ Kas 
žinių,” kur

prieš fašistus sukilimų, Į 
Maurai sukilo prieš fašistus 
Madrido fronte, kur iš vie
no ežero netoli Casa de 
Campo parko liaudiečiai iš
griebė 3,000 lavonų, veik vi
si maurai, sušaudyti ir su
badyti. Matyti, kad fašistai 
nuslopino jų sukilimą ir la
vonus sumetė į ežerą.

Piratai Ant Jūrų
Italijos fašistai atvirai 

kariauna prieš liaudiečius 
ant jūrų ir puola kitas ša
lis. Italijos submarinai nu-' 
skandino liaudiečių preky
binius laivus “Ciudad de 
Cadiz” ir “Armuru”, o karo 
laivai—laivus “Campeador” 
ir “Conte de Abasolo”.

“Armuru” laivą nuskandi
no arti Turkijos, kada jis 
plaukė iš Sovietų Sąjungos. 
Du fašistų lėktuvai bombar
davo anglų laivą “Noemiju- 
lią”. Fašistų karo laivai 
pagrėbė Graikijos laivą 
“Nagos” ir jūreivius užda
rė kalėj iman. Italų subma
rinai torpedavo du liaudie
čių laivus “Betis” ir “Sebas- 
tin Martin”, kuriems pavy
ko pasprukti. Fašistų lėk
tuvai bombardavo du An
glijos laivus “Trader” ir 
“Marion Moller” prie Gijon 
prieplaukos. Rugpj. 30 die
ną italų submarinas nus
kandino Sovietų Sąjungos 
prekybinį laivą “Timiria- 
zev”.

Franci j a ir Anglija pa
grūmojo generolui Francui, 
bet jis jų nepaiso. Rugpj. 
30 d. liaudiečių karo laivas 
apdaužė fašistų sufrmariną, 
matyti, italų, nes generolas 
Franco submarinų neturi.

Žinių agentūros’ tankiai, 
tiksliai ar ne, bet tarnauja 
fašist. “Associated Press” 
24 d. rugpj. praneša iš Phil- 
adelphijos, kad anglų tan- 
keris “Esturia” išplaukė su 
3,000,000 galionų gazolino 
liaudiečiams. ‘United Press’ 
21 d. rugp. praneša iš Vera 
Cruz, Mexico, kad iš ten iš
plaukė 1 i a u d i e čių laivas 
“Matomar” su orlaiviais, 
amunicija ir ginklais. Toki 
pranešimai naudingi fašis
tams, nes jie paskui gaudo- 
tuos laivus.

Karas Ore
Fašistų orlaiviai baisiai 

veikė prieš Santanderį, o 
liaudiečiai ten mažai jų tu
rėjo ir negalėjo atsispirti. 
Ten ruožtas siauras ir lėk
tuvams labai sunku veikti 

fašistų armijos prieš Ma-j prieš fašistus, nes fašistų:

sa” atplaukė į New Yorką 
su sergančiais savo jūrei
viais. Ant laivo sirgo apie 
30 jūreivių karštlige. Liga 
kilo iš prasto maitinimo ir 
skurdo. Gal buvo ir pasažie- 
rių ligotų, bet jie pasiskubi
no laivą apleisti. Keli šim
tai žmonių turėjo išsipirkę 
laivakortes “Hansa” laivu 
važiuoti į Europą, bet Ame
rikos sveikatos departa- 

1 mentas jiems neleido. Fašis- 
tų kapitonas ir daktaras 

’ nubausti.
Kongresmanas 

reikalauja $100,000,000 bu- 
1 davojimui airdromų ant Ra
miojo Vandenyno prieš Ja- 

, poniją. Amerikos firmos 
! siunčia karo lėktuvus Chi- 

čia?sumuš§ fašistų lėktuvus 
ties Granada. Oro mūšiai giri “Honolulu^3 
darosi vis didesni ir tankes-1 
ni. Kiekvieną dieną abiejų 
pusių lėktuvai puola priešo 
apkasus. Pasirodė, 
aviacija vaidina svarbiau- 
šią rolę kare.

Kas Naujo Kitur?
Japonijos ir Chinijos ka

ras yra baisus. Chinijos ar
mija ir liaudis nusistatė ge
riau numirti, negu pasiduo
ti. Karas bus žiaurus ir il
gas. Jis darosi pavojingu 
uždegimui pasaulinio karo. 
“Demokratai” nepaiso, kad 
viso svieto fašistai smaugia 
Ispanijos liaudį, bet su Chi
nija yra kitaip.

Italijos fašistai paskelbė, 
kad Ispanijoj jau užmušta 
987 Italijos kareiviai, 250 
pražuvo 
Žinoma, 
ten jau 
Fašistų 
kad ten 
vizijos, 
Terruzi,

Liaudiečiai sumušė Italijos 
lakūnus ir numušė 5 fašis
tų lėktuvus, kurių du sude
gė ore, o trys buvo privers-, 
ti nusileisti liaudiečių teri-

Rugp. 31 dieną liaudie-

Jungtinėse Valstijose Vo-i^avimu- v ~ .
kietijos nazių laivas “Han-i dosneneša. I yĖstame vienas 

v_____ ant kito ir kartais tik uz ne-

Wilcox

Vokietijos fašistai laiko 
savo partijos ir išeivių ko n- I I 1 (I JL v w

kad £resus- Jie reikalauja, kad 
c visi vokiečiai gyvenanti už- 

sienyj būtų Hitlerio šnipais, 
kitaip juos skelbs išdavi
kais. Naziai daugiau ėdasj 
su Lenkijos fašistais už 
Danzigą. Iš Ispanijos grįžo 
generolas W. Faupel, kuris 
buvo “ambasadorium” pas 
generolą Franco. Tikrumoj 
jis ten buvo kariniu pagel- 
bininku. Matyti, fašistai ne
patenkinti jo karo veiks
mais ir jį atšaukė.

Kitur. Holandija budavo- 
ja karo laivyną Tolimuose 
Rytuose • apgynimui savo 
kolonijų, kurios turtingos

ir 3,670 sužeisti, 
tai melas. Fašistų 
žuvo tūkstančiai, 

spauda pripažįsta, 
veikia armijos di- 
generolai Attilio 
Batisto, Perti, Ro- 

atta, Biscaccianti, Valardi, 
Manca ir Favargosa. Dau
giausiai tai fašistai genero
lai, kurie smaugė ethiopus. 

Mussolinis džiaugiasi nu
leidęs ant vandens antrą 
šarvuotį “Littorio,” kuris 
turi 35,000 tonus įtalpos ir 
bus labai galingas. Kiek pir- • •

Dienraščio “Laisvės”

KONCERTAS
Brooklyne

Bus

14 Lapkričio-Nov.

tu. Jis “apsisiuva jaučio skū
ra” ir. . . anot to—kas rėkia, 
tegul rėkia, o mudu, boba, va
žiuojam. Ir jis “važiuoja” su 
savo pareiga. O jo pareiga ra
šyti savo 
bešaliai, 
j ant.

Kitaip
laikraščiui iš tų 
tik pasigyrimai, ar kitų pagy
rimai terašomi, o tikras daly
kų stovis nuslepiamas. Tokio 
laikraščio ir žmonės imtų ne
skaityti.

Da blogesnis laikraščiui da
lykas — melagingos žinios, 
čia jau kvepia ir teismas. Bet, 
sakysim, teismas ir negręsia, 

tarpe. Patyrimo toj srity turiu tai vistiek žinių perdėjimas 
ganėtinai. Bostono žinioms ra-1 laikraščiui garbės nedaro. Ir 

aną kartą Dr. J. Repšis juo
kiasi iš Šo. Bostono kunigų 
“Darbininko.” Girdi, kad jau 
bedievių laikraščiai meluotų, 
tai tiek to, — jie, mat, “bedie
viai,” bet, kad kunigų laikraš
tis meluoja — tai pikta.

Daktaras žino ką kalba. 
Jam tenka būti jųjų parengi
muose ir paskui sulygina 
“Dar-ko” aprašymus su tikro
ve.

teisingus, nugirstus girdus.
Aną kartą šitoj vietoj tilpo 

drg. M. Tylūno labai geras 
straipsnis “Ką Turim Dary
ti?” šį kartą aš kalbėsiu apie 
korespondento padėtį mūsų

šinėju nuo jų atsiradimo. Pas
tebėjot ir, žinot. Bostono žinio
mis domisi draugai net tolimų
jų miestų. Taigi ką gero mes 
turėsim savo skyriuj — tuomi 
pasinaudos, gal, daugelis.

aš ir 
kaip 
o ne

“Jam nei pats velnias ne
įtiks,” sako patarlė. Kiti vietoj 
velnio įdeda dievą. Bet ir vel
nio ir dievo vietoj suprantamas 
tokis žmogus ar žmonės, ku
riems jokiu būdu įtikti negali. 
Daryk kuogeriausia, o jie vis 
kabinėjasi.

žinoma, visiems įtikti neį
manoma. Ir ypač visiems įtikti 
negali korespondentas. Bet 
korespondentai, paprastai, bū
va stiprių nervų žmonės. Jie 
paprastai galvoja: pyk nepyk, 
bile aš žinau dalyką, tai 
pranešu taip laikraščiui, 
dalykas tikrumoj buvo, 
taip, kaip kas norėtų.

*

Būna atsitikimu, kad kores
pondentas reikalo nedasako, 
arba jį persako, perdeda. Kar
tais, net pameluoja. Nebūtą 
dalyką parašo. Bet tikras ko
respondentas šituos suklydi
mus padaro netyčia, ir sužino
jęs, kad jo suklysta, skubiai 
tatai atitaiso.

O suklysta jis todėl, kad 
ji. tyčia ar netyčia suklaidina 
kiti.

Bet aš čia ne apie tai noriu 
kalbėti. Aš noriu kalbėti apie 
tuos žmones, kurie ant kores
pondento pyksta už tai, kad 
jis parašė ne taip, kaip jie no
rėtų ar norėjo, bet taip, kaip 
jis pats norėjo.

Dauguma pyksta, kodėl as- 
i muo, ar šiaip atsitikimas neiš- 
girtas. Taigi, ‘kaip matot, yra 
įvarių žmonių ir visi jie klai
dingi. Vieni norėtų, kad kores
pondentas gyventų ne savo 
protu, bet jų. Kiti norėtų, kad 
korespondentas būtų melagiu: 
girtu tą, kas tikrumoj reikia 
peikti.

Bet rimtas korespondentas 
nori būti žmogum su savo pro-

Bet aš perdaug Išėjau į lan
kas. Aš norėjau pasakyti štai 
ką: aš net stebiuos, kad mūsų 
draugų tarpe randasi tiek 
daug tos rūšies žmonių, apie 
kuriuos aukščiau minėjau. Per 
šiuos du metu, kaip Bostono 
žiniose rašiau, jau daug “vel
nių” gavau. O neteisybės dar 
neparašiau niekad. Nei redak
cijai, nei man nuo to nereikėjo 
rausti. Ot, gauni “velnių” nei 
už šį, nei už tą. O dirbi žmo
gus nuoširdžiai, kad mūsų tar
pe vienybė žydėtų; pamini, 
kartais, draugų klaidas, norė
damas, kad nesidemoralizuo- 
tų mūsų judėjimas — vis ne
gerai . ..

O jau tos garbės, tų pagy
rimų norėjimas! —. “mai gud-

Komunistų Partijoje
Rugpjūčio 31 d. čia įvyko 

K. P. So. Bostono vieneto po
sėdis. Dalyvavo gražus būrelis 
draugų. Posėdy paaiškėjo, kad 
nuo dabar mes dirbsime vieni 
lietuviai ir viską varysim lie
tuvių kalboje. Pirmiau su ma
nim kartu dirbo keletas airių 
ir vartodavom anglų kalbą. Ir 
šitas man patikdavo. Gauda- 
vom progos liežuvį palaužyti 
angliškai ir būdavo daugiau 
pajėgos. Manau, kad likę vieni 
irgi galėsim gerai stumtis jei

3 i
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tik pas draugus bus gerų norų, 
pasišventimo.

Mūsų draugai airiai persi
kėlė kitur dirbti ir todėl mus 
apleido.

Susirinkime, svarbiausia, ap
kalbėta ateinančių miesto rin
kimų reikalai.

Prieš f asistuojančius, reak- 
cioninguosius kandidatus j 
miesto majorus, progresyviai 
stato Otis Hood. Čia pat drau
gai pasidalino blankas nomi
nacijų parašams rinkti. Ap
kalbėti ir kiti rinkimų kampa
nijos reikalai. Manoma paga
minti literatūros ir lietuvių 
kalboje.

Antras svarbus mūsų dar
bas, tai finansų sukėlimas. 
Kaip jau buvo rašyta, legisla
tures tam tikra komisija da
ranti investigaciją (tyrinėji
mą) komunistų, nacių ir fašis
tų veiklos šioj valstijoj. Jiems 
rūpi, pirmoj eilėj, pasmaugti 
.Komunistų Partiją ir visus 
progresyves organizacijas. Jų 
atsigynimui reikalinga pinigų. 
O štai rinkimų kampanija. Ra
dio, spauda ir tt. irgi suėda

(T£sa ant 4-to pusi.)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

&

“Laisves” Naudai Parengimai
Waterbury, Conn

Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

»
Japonijos ginkluotos spėkos veržiasi j Chinijos didmiestį Šanghają. 

Paveikslas parodo ginkluotus trokus Šanghajaus gatvėse.

Didysis Bankietas
LIETUVIU 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.

• H--------------------S

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyn©

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE » |

315 Clinton Street Pradžia 7 vaL vakaro
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Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Rugsėjo 9, 1987

SUSIPRATO
A. GILMAN

(Tąsa)
Juodu įvedė į vidų namo. Pasirodė 

esanti skerdykla. Tuoj jiems atpasakojo 
ifr dalykų stovį: šios skerdyklos darbinin
kai streikuoja. Jeigu norį, tai jiedu galį 
pradėti tuoj dirbti; ir būsią apsaugoti 
nuo streikierių.

Albino draugas mielu noru sutiko dirb
ti. Bet Albinui mintys bėgiojo po galvą, ir 
jis nežinojo nė kas daryti. Jis tuoj prisi
minė savo tėvą, kaip jis niekindavo ir 
keikdavo streiklaužius, sakydamas, kad 
jie atima darbininkams darbus ir jų šei
mynų pragyvenimą, o patys nieko verto 
už tai negauna,—kad jie esą bjauriausis 
elementas tarp darbininkų: tai esanti 
liga, kurią reikią kiekvienam darbininkui 
be jokio pasigailėjimo naikinti. Bet jam 
taipgi sykiu mintis atėjo galvon ir apie 
savo mokyklos mokytojus, kurie yra sakę 
ir tikrinę, būk tik tie streikuoja, kurie 
nenori dirbti ir tinginiai, arba “raudo
nieji”, o geri žmonės visi dirbą ščyrai ir 
nesipriešiną savo darbdaviui. Taipgi Al
binas atsiminė, jog dėl to pat dalyko jie
du su tėvu gerai išsibardavo, išvadinda
mas tėvą net kvailu, kad tokiais “niekais” 
užsiima, kai prieštaravimu darbdaviams 
ir užsiėmimu darbininkų organizavimu.

Perbėgus toms mintims per jo galvą, 
Albinas taipgi sutiko dirbti, pamislinda- 
mas:

—Lai tinginiai nedirba. Aš užsidirb
siu pinigų ir bus gerai. Juk taip tik ir 
turtingiausi tepraturtėjo, sunkiai dirbda
mi, kaip daugel sykiu esu skaitęs laik
raščiuose ir knygose apie tai.

Baltaploščius juodu nusivedė ir pasky
rė prie darbų. Pirmas buvo Albino toks 
sunkus darbas. Jis buvo dirbęs vakącijų 
laiku prie išnešiojimo ryšulėlių. Bet šito 
darbo neprilyginsi prie ano. Čia ir prakai
tuoti reikia ir’ smarvę gerti. Čia kai ko
kia mašina, eik ir eik be perstojimo.

Užbaigus vakare darbą, pasirodė, jog 
reikės dirbti dešimts valandų į dieną; o 
uždarbis — penkiolika dolerių į savaitę. 
Taipgi patyrė, kad čia dirba — kada ne
streikuoja — apie trysdešimt darbinin
kų.

Namon jų eiti pėsčių neleido, ale su
sodino visus į didelį vežimą ir nuvežė 
į miestą. Tie, kurie -turėjo savo namus, 
buvo paleisti prie jų, o kitus, kai Albiną 
ir jo draugą; nuvežė į taip vadinamą 
“burdingauzę”, kur gavo valgio ir kam
barį. w

Išdirbęs savaitę, Albinas nuėjo ofisan 
pasiimti algos. Pasiėmęs iš raštininkės 
vokelį, žiūri—trys doleriai ir dešimt cen
tų. Jis greit sukosi atgal prie raštininkės, 
bet tuo pat syk pastebėjo kokį tai raštelį 
vokelio viduj. Pradėjo jį žiūrinėti. Ant 
raštelio pažymėta: $9.50 už valgį ir kam
barį, 50 c. už apdraudą, ir $1.90 už viršu
tines kelines “overauzes”.

Nebegrįžo jis prie raštininkės, ale ap
sišluostė savo jauną prakaituotą kaktą, 
ir akis išplėtęs vis žiūrėjo^ į raštelį, vis 
kaip nesuprasdamas, kas ištikrųjų atsi
tiko su jo pinigais. Perbėgo jam vaikiškos 
mintys per galvą: jis apsiskūs tėvui už 
tokią neteisybę. Bet tuoj susigriebė, kad 
čia juk tėvo nėr, ir kad juk jis ir pabėgo 
todėl nuo jo, kad jis jam vis mėgindavo 
apie tokias neteisybes kalbėti. Jam norė
josi kaip ir verkti, vienok susilaikė.

Kaip ir apsvaigusiam bestovint, jis iš
girdo kitų darbininkų šauksmą, idant 
eitų į vežimą važiuoti namon ir negaišytų 
kitų. Greit sukosi eiti, ir ko tik nesusi- 
kūlė su jauna ir gražia mergina, kuri ėjo 
raštinėn, apsirengus zigzagais išmargin
tu megstiniu, baltu sijonėliu ir golfiniais 
čeverykeliais. Jis persiprašė jos, ir žengė 
link jo laukiančio vežimo. Eidamas paste
bėjo, jog čia pat stovėjo ir gražus auto
mobilis, kuriame sėdėjo apie jo paties am
žiaus vyrukas, ragindamas merginą:

—Pasakyk, kad skubintų, nes jau da
rosi vėlu.

Gale automobilio matėsi kyšojo golfo 
kriukiai.

Albinas, perleidęs viską greit akimis, 
šoko į jo laukiantį vežimą, kuris tuoj ir 
nudardėjo, nupuškėjo link miesto.

Važiuojant jis nežinojo nei apie ką mis- 
linti. Labiausiai jam galvon lindo tas 
klausimas: Kokią teisę darbdavis turėjo 
vieką išskaitliuoti iš jo algos jo nieko ne- 
Jdausęs? Jam taipgp dabar lindo mintys 
ĮralVon, jog darbininkus ištikrųjų išnau
doja darbdaviai, kaip jo tėvas jam pasa

kodavo. Jis apmąstė, kad penkiolika do
lerių į savaitę už dešimt valandų dienos 
darbą labai mažas užmokestis.

Jis buvo manęs, kad jo pragyvenimas 
bus priedas prie jo algos. Bet kada pasi
rodė, kad viskas išimama iš tos mizernos 
algos, jam net ir pačiam-dabar norėjosi 
streikuoti ir atkeršyti už tokį bjaurų iš
naudojimą.

Prisiminė ir tas daugel sykių jam saky
tas sakinys, kada su tėvu ginčydavos 
apie politinius dalykus, kad niekada ba- 
gotas žmogus darbininkas dar neliko iš 
savo gryno darbo; bagotais lieka tik tie, 
kurie samdo kitus ir pasisavina dalį jų 
uždarbio, kurį jie pavadina pelnu. Jis to
kiam tėvo išvedžiojimui priešindavos.

J am prasiminė ir ta mergina ir tas vai
kinas, kuris gražiame automob'iliuj sėdė
jo. Juk ne kas kiti buvo, kai tos skerdyk
los savininko vaikai, kurie ragino tėvą 
greičiau važiuoti golfą žaisti. Jis mąstė:

—Jiems bepigu važinėti gražiais auto
mobiliais ir turėti gerus laikus, kada jie 
šitokiu būdu darbininkus išnaudoja. Jie 
tik ir gali būt bagoti ir pilvoti, kada visą 
sunkią mano procią pasigrobia, o man tik 
penkioliką dolerėlių numetė, už kuriuos 
nei pragyvent ir nei apsirengt žmoniškai 
negalima.

Taip Albinui bekovojant, bediskusuo- 
jant mintyse, vežimas privažiavo prie jo 
buveinės, ir jiedu su draugu išlipo lau
kan.

Po vakarienės, Albinas ir jo draugas 
išėjo pasivaikščioti. Bevaikštinėjant, Al
binas pradėjo išmetinėti ir pasakoti drau
gui, kad juos darbdavis begėdiškai ir ne
svietiškai išnaudoja ir stačiai apsuka. 
Jau buvo pradėjęs agituoti, kad jiedu tu
rėtų eiti ir sakyti; idant jis jiems mokėtų 
geresnę algą už tokį sunkų darbą ir ilgas 
darbo valandas.

Jo draugas priešinos. Jam sako:
—Tu turėtum džiaugtis, kad darbą ga

vai., Darbdavis bile kur gali gauti darbi
ninkų. O kitas dalykas, darbdavis turi 
daug kapitalo įdėjęs į tą biznį. Jis turi 
užsidirbti pelno už savo įdėtą kapitalą. 
Jei tu turėtum pinigų ir tu taip darytum. 
Kam išmėtinėt? Džiaugkis darbą gavęs.

Jiems beeinant gatve ir besišnekant, 
nei nepajuto, kaip tapo apsupti kelių vy
rų-

—Kur jūs einat? Streiklaužiaujat, a? 
—pasigirdo keli balsai ant syk.

Albino draugas jau norėjo bėgt, ta- 
čiaus vienas iš vyrų sučiupo jam už api- 
kaklės ir sulaikė.

Tai buvo skerdyklos streikieriai. Jie 
Albinui ir jo draugui nieko nedarė, tik 
prigrąsino, idant daugiau skerdyklon nei
tų streiklaužiaut. O jeigu neklausys, tai 
gausią to, ko dar nesą ragavę. Taip strei
kieriai juos ir paleido nieko jiems nedarę.

Sekančią dieną buvo šventė. Albinas tą 
dieną daugiausia miegojo ir ilsėjos, nes 
dar savo jaunose dienose taip sunkiai ne
buvo dirbęs. Jam būdavo keista matyti ir 
negalėdavo suprasti, kodėl jo tėvas šven
tadieniais taip miegodavo, vietoj eiti kur 
nors žaisti, kaip jis kad darydavo. Dabar 
jau suprato priežastį, kodėl tėvas taip da
rydavo.

Atėjus panedėliui, Albinas jau nebeno
rėjo eiti skerdyklon, vienok nebuvo ir pil
nai nutaręs, kas daryti. Jo draugui pri- 
kalbinėjant, jis ir vėl paklausė eiti dirbt, 
bet gan prieš savo tikrą norą.

Jiems reikėdavo pereiti urvą po gelžke- 
liu. Antroj pusėj gelžkelio jų laukdavo ve
žimas, kuris juos specialiai veždavo į dar
bą. Įėjus urvan, jiedu pastebėjo kitame 
gale urvo kelis vyrus pasitraukiant už sie
nos. Arčiau priėjus ir vėl juos pastebėjo 
,ir jau galima buvo pažinti. Albino drau
gas pasileido bėgti, kai devynių velnių ne
šamas. Mat jam jau buvo patirta, ko gali
ma susilaukti streiklaužiaujant. Kol Albi
nas sumanė, kas daryti, jis jau buvo pa- ’ 
griebtas už apikaklės. Daugiau jis nieko 
nei matė, nei žinojo. *•

—Kas tu lesi? Kaip tavo vardas? Kas 
tau yra?

Albinas girdėjo šiuos žodžius, vienok 
negalėjo įmatyti, kad kalbėjo. Jam gal
va svaigo, ir jautė, jog jis guli ant ko 
kieto. Pagalinus pajėgė biskutį pravertį 
vieną akį. Žiūri —- policistas prie jo stovi 
ir vis kartoją tuos pačius klausimus. Jis 
nieko policisįui negalėjo sakyti, nes žan
dai jautėsi, kai sukaustyti.

(Tąsa bus)

BOSTONO IR AP1EUNKES ŽINIOS
(Tąsa iš'3-čio puslapio)

daug pinigų. Tai mūs, drau
gai, būtina pareiga šį kartą 
susitraukt laikinai diržus, kad 
bent po penkinę tektų šitiems, 
štai, reikalams.

nomis pasiklausykit, ką, likęs 
majoru, Otis Hood mano nu
veikti visuomenės, ypač darbi
ninkijos, naudai. Pasižymėkit 
kalendoriuj.

Otis Hood rinkimų platfor
mą paskelbsime vėliau.

J. K. Pat-as.
Rugpjūčio 30, kandidatas į 

majorus, Otis Hood — palakė 
gerą prakalbą per radio. Da
bar kalbės per radio, iš stoties 
WAAB, šiomis dienomis:

1. Ketvirtadienį, rugsėjo 
(Sept.) 9-tą, nuo 10:15-10:30 
vakare.

2. Penktadienį, rugsėjo 17 
d. nuo 9 :30-9 :45.

Patartina, kas turit radio 
priimtuvus, būtinai tomis die-

Cosmopolitan Lyga, So. Bo
stone surinko daug piliečių 
parašų, reikalaujančių įrengti 
So. Bostone daugiau motinoms 
su kūdikiais poilsio darželių. 
Tokių sodelių čia trūksta, o jų 
įrengimui vietos yra užtekti
nai, nes daug laužų nugriauta 
ir plotai “dumpais” virtę.

Su tais parašais, minimos 
lygos komisija eis pas majorą.

PASAULINĖS ŽINIOS
Antras Angly Batalionas 
Kovai prieš Gen. Franco

London. — Kapitalistiniai 
Anglijos laikraščiai paskel
bė, būk “likučiai” liuosno- 
rių anglų, kariaujantieji po 
Ispanijos respublikos vėlia
va prieš fašistus, jau “ren
giąsi grįžs namo.” Bet par
važiavęs atostogų G. S. Ait
ken, anglas buvęs koman- 
dierius penkiolikto tarptau
tinio bataliono, tatai užgin-

Išgverusi Wm. Greeno Šneka 
Prieš CIO Unijas

Dallas, Texas. — Wm. 
Green, streiklaužiškas pre
zidentas Amerikos Darbo 
Federacijos, Labor Day 
šventėje pasakė ilgą išgve
rusią ir melagingą kalbą 
prieš Industrinių Unijų Or
ganizavimo Komitetą (C.I. 
O.). Jis šnekėjo, būk CIO 
esąs “darbininkų priešas” ir 
būk jis vedąs “į diktatūrą.”

Mirtina Automobilių Dviko
va ant Vieškelio

Silver Springs, Md.—Jau
nuolis J. C. Wingrove, susi
pykęs su kitu jaunuoliu A. 
C. Wolfe, leidosi į savo au
tomobilių dvikovą ant vieš
kelio. Po kelių lengvesnių

čija.—Tas batalionas susi
deda daugiausia iš anglų, 
amerikonų ir
Jis sąko, jei kurie sugrįž
ta, tai yra paleisti pasilsėt, 
ir Jie vėl važiuos kovon 
prieš fašistus.

Aitken praneša, jog kas 
savaitę atvyksta po apie 
šimtą naujų tarptautinių 
liuosnorių; ir jis pareiškia, i 
kad “greičiau susidarys an
tras anglų liuosnorių bata
lionas negu iškriks pirma
sis.”

susidūrimų, Wingrove pri
sitaikęs taip kirto savo ma
šina į Wolfe’o automobilį, 

kanadiečių, kad pastarasis apvirto ir 
užmušė Wolfe ir kitą su
juom buvusį s jaunuolį.^ Taip 
sako policija. Wingrove are
štuotas ir laikomas teismui 
po $1,500 užstato.

Federacijos Vadai Rėkia 
Prieš Valdišką Komisiją
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos vadai su

bruzdo prieš valdišką Na- 
cionalę Darbo Santikių Ko
misiją. Mat, ši komisija at
metė federalio apskričio tei
sėjo sprendimą, būk N. 
Electric Products korpora
cija Ambridge, Pa. pada
rius “teisėtą” sutartį su 
Darbo Federacijos ėlektri- 
ninkų unija. Bet CIO įrodė, 
kad tai yra apgavinga su
tartis, nes Darbo Federaci
ja neturėjo savo organiza
cijos tos korporacijos fabri
ke. Todėl Darbo Santikių 
Komisija, nepaisydama tei
smo patvarkymo, paliepė 
bėgyje 15 dienų padaryt 
balsavimus, idant darbinin
kai galėtų pasirinkt uniją, 
kokios jje nori.

Leidžia Mišias Meksikoj'
Mexico City.—Daugumoj 

Meksikos miestų valdžia jau 
nekliudo katalikų kunigams 
laikyti mišias bažnyčiose 
nors dar nepanaikinti įsta
tymai, varžantieji pamaldas 
ir kunigų veiklą. Spėjama, 
kad Meksikos valdžia eina 
linkon diplomatinių ryšių 
sumezgimo su popiežiaus so
stu.

Gibson, Long Island. — 
Užsimušė lakūnas C. B. 
Mount ir jo pasažyrius C. 
Kahles, kada lėktuvas nu
krito, atsimušdamas į vieną 
namą ir sužeisdamas šeimi
ninkę.

Hartford, Conn. "Laisvės” Naudai
DIDELIS PIKNIKAS

Rengia Conn. Valstijos Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų Apskričiai

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., diriguojamas B. šalinaitės, dalyvaus šio pikniko programoje.

Su Aido Choru Atvažiuos Daugelis Svečių iš Brooklyno
Dalyvaus ir Jaunimo Choras iš Torrington, Connecticut

Taipgi dainuos Hartfordo Laisvės Choras, vadovaujamas B. Ramoškaitės

Piknikas Bus Sekmadienį, 12 Rugs. (Sept.)
. LIETUVIU PARKE, LIGHTHOUSE GROVE

PRIE STATION 24, GLASTONBURY LINE, EAST HARTFORD

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Bus J vairių Valgių ir Gėrimų. Pradžia 11 Vai. Ryto

, .^r-T   ........... ----  n. r        r..,  - , —       M. .................. .......... . W ■ ■■«■■■■

Iš New York ar New Haven važiuojant imkite kelią Route 14, prie Station 24 sukite po kairei. Iš Worces» 
ter ir Springfield važiuojantieji, privažiavę East Hartfordą, imkite kelią 15 ir privažiavę Station 24, sukite 
po dešinei.
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PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
Svarbi Lietuvių Partijiečių ir 

Simpatikų Konferencija
Komunistų Partijos Penkto 

Distrikto Lietuvių Biuras nusi
tarė sušaukti lietuvių partijie- 
čių ir simpatikų konferenciją 
bendram pasitarimui apie da
bartinius miesto ir miestelių rin
kimus, kovą prieš karą ir fašiz
mą, budavojimą partijos ir fi
nansinį rėmimą “Daily Worke- 
rio.”

Konferencija įvyks rugsėjo 
12, sekmadienį, Liet. Mokslo 
Draugijos name, 142 Orr St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visi 
Pittsburgh© ir apielinkės lietu
viai parti j iečiai ir simpatikai 
kviečiami dalyvauti. Tikimasi 
turėt atstovus iš visų miestelių. 
Tada bus geriausia visiems ben
drai aptart tokie svarbūs klau
simai.

Apie Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Veikimą

Frakcijos susirinkimas įvy
ko rugpjūčio 31. Nors nebuvo 
skaitlingas, bet nemažai gerų 
tarimų padaryta.

Vyriausiu klausimu buvo ga
vimas naujų narių. Diskusijose 
paaiškėjo, kad Pittsburgho apie- 
linkėj galima padvigubinti na-* 
rių skaičių, jeigu tik bus deda
ma tam tikrų pastangų. Išrink
tas iš keturių draugų specialia 
naujų narių rekrutavimui komi
tetas.

Nusitarta sušaukti distrikto 
konferencija rugsėjo 12. Pa
kviesti jon ir simpatikai. Kon
ferencijos vyriausias klausimas 
irgi bus—budavojimas Komu- 
njstų .Partijos, rekrutavimas 
naujų narių.

Nusitarta surengti draugiškas 
išvažiavimas rugsėjo 19. Ant
ram draugų pasitarime prieita 
prie išvados, kad geriausia tokis 
išvažiavimas rengti ant Mika
lauskų farmos. Komisija jau 
veikia surengimui geriausių viš
tienos pietų su visokiais far- 
merskais prismokais. Tokie pui
kūs pietai kainuos tik 75 centus 
asmeniui. Tad visi prie jų 
rengkimės.

Homestead Boro
BURGESS: 

Logan C. Ewing 
CONTROLLER: 

Joseph1 Passafiumc

Springdale Boro
BURGESS: 

George H. Stoup 
COUNCIL:

John Boyd, Henry Wenzel, Joe 
Urick, Charles Martin 
SCHOOL DIRECTOR: 

Everett Mills
JUSTICE OF THE PEACE:

Hugh Hagerty, William White, 
Elmer Montgomery 

AUDITOR:
August Pastouck

City of Duquesne
MAYOR: 

Elmer J. Malloy

Munhall Boro
TAX COLLECTOR:

Ray W. Nuss
COUNCIL:

William Carlson
JUSTICE OF THE PEACE:

Arthur R. Junstrom, Clarence W.
Blotzer

Richard H. Lawry
Burgess, West Homestead, Pa.

Chairman Western Pennsylvania 
Democratic League and Candidate 

for Re-election

Harmar Township
TAX COLLECTOR:

Mike Vukojevich

William Ebling
Local 601 United Electrical and 

Radio Workers, Turtle Creek, Pa.
A Booster for Progressive 

Democratic League

džio iškepimo, sūrio suspaudi-1 kurie sutiktų vartoti prievartą 
atsiekimui savo pageidavimo. 
Ypatingai tarp ^progresyvių 
yra pasiryžimas visuomet ap
ginti silpnesnius, idant užtik
rinus individualinę laisvę. To
dėl palaidų jausmų vyrams 
nedaug tėr progos atsiekti pa
tenkinimą savo palaidiems 
jausmams ... Ir juo jie nuo tų 
prastų papročių greičiau at
sisakys, tuo ir jiems patiems 
bus geriau ir išvengs kaip sau, 
taip ir kitiems bereikalingų 
nesmagumų ir fizinių 
mimų.

Dikčiai nemalonu 
apie tokius dalykus,

mo dar reikia mitingą laikyti ?
Užsidariau savo mužiką ir 

manau sau, kad sumanymas 
šaukti susirinkimą veikiausia 
buvo nevietoj—kada mes pla
nuojame mitingavimus, jos jau 
dirba praktišką darbą. •

štai įrodymas, kad mūsų 
draugės puikiai atsiliepia:

Siaurusaitienė aukoja ketu
ris ir pusę svarų mėsos, Gai- 
liūnienė, Juškienė ir Giraitie- 
nė po keptą gaidį, Staugaitie- 
nė kelis galionus pieno, Kaz- 
lovienė “lietuvišką bobą,” Ur
bonienė ir Raulinaitienė kum
pį, Dagilienė pyragą, Ramoš-

susirė-

kalbėti 
tačiaus 
kalbėti 

ydas iš

buvo puikiai tvarkoma ir žmo
nės, kuriems teko progos da
lyvauti ekskursijoj,'* labai pa
sitenkinę. Ten Buvęs.

9,

duokles, kad neliktumėt suspenduoti 
ir tuomet sekretoriui nereikės eiti į 
narių stubas kolektuoti mokesčių, 
kaip kad visuomet prisieina. Centras 
prisiuntė 30 kopijų “Tūli Mūsų Pa
razitai.” Narys, kuris pribus susirin- 
gimė, gaus vieną kopiją veltui. Taipgi 
Rengimo Komisija išduos pilną ra
portą nuo pereito parengimo. Atsi
veskite ir naujų narių. — Fin. Sekr. 
J. V. S. (212-214)

važiuokit Frankford Ave. iki City 
Line, sukitės po kairei į Knights 2 
d. Sekite iškabas. Gatvekariu, No. 66 
iki City Line, komisija nuveš į par
ką. Kviečiame visus širdingai atsi
lankyti į šį parengimą. Išgirsite Ly
ros Choro dainų ir smagiai pasišok
site prie geros muzikos. . (212-214)

$

Progresyviai Kandidatai:
Demokratinė Lyga indorsavo 

sekamus kandidatus ir kviečia 
visus piliečius už juos balsuoti:

Pittsburgh, Pa.
SCULLY — for Mayor;
HEINZ — for Sheriff;
MARINO — for Coroner;
SCHUCHjWAN — for Jury Com

missioner;
ELLENBOGAN .& ZAPPALA — 

for Judge of Common Pleas;
Walcroft, Miller, Kazorski, Gal

lagher — for Council.

City of New Kensington
MAYOR 

Fred Ėroad
COUNCIL

Frank Astman, R. Vincent Hartman
SCHOOL DIRECTOR:

Al. Daughenbaugh, M. Dombrowsky.
CONTROLLER:
Harry Minnickal.
TREASURER:

Benjamin Davis

City of Clairton
MAYOR: 

John J. Mullin 
City of McKeesport 

COUNCIL:
Joseph Barron, Charles Davis 

Rep.

Massachusetts Valstijos 
Lietuvių Visuomenei

ALDLD 155-tos ir 11-tos 
kuopų bendras piknikas įvyks 
nedėlioj, 12 rugsėjo (Sept.), 
Qlympia Parke, Shrewsbury, 
Mass.

Šiame ’ piknike bus leidžia
mas .Silvertone Radio, vertės 
$75, kuris buvo aukautas per 
Sheron kompaniją “Laisvės” 
piknikui liepos 4 d., Maynar- 
de. Dėlei svarbių priežasčių 
radio nebuvo išleistas tą die
ną. “Laisvės” piknike pirktieji 
tikietai bus geri laimėjimui ra
dio 12 d. rugsėjo, ALDLD 
kuopų piknike.

Kviečiame visus worceste- 
riečius ir iš kitų miestų daly
vauti piknike. Komisija.

Hartford, Conn./

Arnold JBoro
Ted Settlemyer 

President, Flat Glass Workers, 
Arnold

President of Central Labor Union 
.New Kensington 

Candidate for Council
Arnold Bo/otigh

Ja

BURGESS:
W. ,y. "Gravatt
_ COUNCIL:

J. Jassinski, 
Preedebon

OR:

Roy
JUSTICE OF 

' Louie P

R: 
nn

PEACE: 
ighy

D. Laird
JURY COMMISSIONER: 

Garfield Jones

West Hpinestead
ĘURGESS: 

Richard H. Lawry 
’.COUNCIL:

Jacob Miller, Jofyn $tarusko, Jr., 
Edward Blotzftr, Jr., John
-....... * B. Carney ’

SCHOOL DIRECTOR:
Edward Peterson, Stewart Healey

Streikuoja
Rugs. 1 d. išėjo streikan 

minkštų sėdynių dirbėjai (up
holsterers). Viso streikuoja 
150 darbininkų. Jie priklauso 
prie unijos (ADF). Streikie- 
riai reikalauja didesnių algų. 
Tie, ką gaudavo po 75c į va
landą, reikalauja $1, o kurie 
gavo po 55 c. — reikalauja 
75c. Kol kas darbininkai lai-, 
kosi vieningai. Atrodo, kad 
streiką laimės. Apie pasek
mes pranešiu vėliaus.

Mirė ‘ >
Rugs. 2 d. palaidotas Jokū

bas Brazaitis. Paliko nuliūdi
me žmoną ir du sūnų. Buvo 
dar nesenas, vos 46 metų am
žiaus. Priklausė prie A. L. N. 
P. Kliubo. 'Buvo pavyzdingas 
jo narys.

Rugs. 1 d. tapo palaidotas 
Petras Višniauskas. Buvo vien
gungis. Pagavo plaučių užde
gimą ir iš to mirė. Velionis tu
rėjo 56 m. amžiaus.

Tebūna abiem lengva šios 
šalies žemelė. Nemunas.

Mūsų Šeimininkę^ Jau ^Ruošia 
Spaudos Piknikui * Pietus

Kaip Hartfordo šeimininkės 
stojo darban, tai tik ir skamba 
garsai apie keptus gaidžius, 
kumpius, pyragus, sūrius ir tt. 
Andai šaukėm susirinkimą, 
bet vos kelios draugės atėjo. 
Manėme — lietus sulaikė.

Vėliau sutikęs Vieną, kitą 
draugę klausiu — kodėl ‘ ne
atėjote ant šeimininkių susi
rinkimo ?

— Ko ten eiti. Ar dėl gai-

kienė jieško gerų silkių. Visoc^- ; gyriaus apie tai dabar 
kienė, aukoja sūrį, Vilkaitė j ir mėginti tas prastas 
kopūstų ir pyragą, Ramanaus-jtų tūlų asmenų išgyvendinti 
kienė kugelį, Vilkienė, Pilkau-1 anksčiau, negu dėl to turėti 
skienė, Kriščiuvienė, Rudžins- bereikalingų nesusipratimų ir 
kienė, Nigžentaitienė sakė dar' keblumų vėliau. O kad taip 
nežinančios ką aukos, bet ir gali būt, jeigu jie neliausis, tai 
jos paaukos gerų daiktų.

Tai tik maža dalelė mūsų tojui jau buvo tokie prasti pa- 
draugių, šeimininkių, kurias pročiai pastebėti pas tuos tū- 
teko matyti, o jau koks dide- lūs vyrus jau kelis sykius anks
tis, džiuginantis darbas prade-į čiau, tik ne iš taip arti, kai šį 
tas. Galima įsivaizduoti, ko- sykį. Nebučiuotojas.
kias žinias turėtume, jei būtų 
tekę visas matyti.

Girdime, kad ir kitų koloni
jų šeimininkės ruošia gardu
mynus ir atsiveš važiuodamos 
į dienraščio “Laisv.” pikniką.

Draugė Puikaitienė aukoja 
labai gražų užvalkalą, o dd. 
Seliokaitė ir Aušęjaitė puikų 
rankų darbo uždangalą.

Visas Hartfordas susidomė
jęs dienraščio pikniku. Kitos 
kolonijos taipgi praneša, kad 
ruošiasi netik skaitlingomis 
miniomis atvykti, bet ir pa
remti savo dienraštį kas kuo
mi “išgalėdami. Visi laukia 
rugsėjo dvyliktos/visų akys., ir 
mintys nukreiptos link Lietu
vių Daržo, Hartforde.

Žemaitis.

faktas, nes šių žodžių rašy-

Binghamton, N. Y
p

Skaitytojų Balsai
BUČIUOTOJAI /

Vėlesniu laiku pasireiškė 
pas. tūlus vyrus mūsų parengi
muose bučiavimo epidemija. 
Jeigu kuri bučiavimo auka ne
siduoda geruoju, tai prieš to-, 
kią pavartoja fizinę spėką.
. Nors gydytojų yra pripažin
ta kenksmingas dalykas bu
čiuotis, gan pavojingas sveika
tai, tačiaus jeigu tas prakti
kuojama siaurai, vien tik tarp 
šeimynos narių, arba tik tarp 
dviejų ypatų, kad ir dažnai, 
tai dar pakenčiama. Bet kada 
tūli pradeda bučiuoti, įsišvan- 
kavę, visą svietą, tai jau per 
daug ir nedaleistina.

Taip, žindome, visi vyrai mė
gsta bučiuoti moteris, o mote
rys — vyrus. Bet tas yra da
roma normaliu būdu. Jeigu 
jau svetimas vyras ir moteris 
prieina prie to, kad jaučiasi 
pasibučiuoti, tai jų valia ir nie
kas prieš tai nieko nesako ir 
negal sakyti. Bet kada mote
ris priešinasi būti svetimo vy
ro bučiuojama, o svetimas vy
ras pavartoja savo spėką, pa
sigriebęs moteriškę į savo stip
rias rankas ir ją bučiuoja 
prieš jos norą, tai jau netik 
nedaleistina, ale labai ir labai 
prastas darbas, kuris gali pri
vesti prie labai nemalonių re
zultatų.

Pereitoj laivo ekskursijoj, 
kuri įvyko 22 d...rugpjūčio, at
ėjo menko sudėjimo moteris 
prie baro, kur buvo nemažai 
svieto, vyrų ir moterų. Ją pasi
griebė vienas jos pažįstamas 
vyras glėbin ir siekė bučiuoti. 
Ji nesidavė, galvą sukdama 
šalin, kiek galėdama. Tuomet 
jis pagriebė jai už galvos 
abiem rankom, suspaudė gal
vą, kad net jos žandai trata, 
ir bučiuoja... Ten esanti 
draugai ir pažįstami iš to tik 
nusijuokė. O jis pasididžiuo
damas pareiškė, kad visas iš
bučiuojąs.

Moteriškė jautėsi nesvietiš
kai įžeista ir užgauta. Tuo 
momentu ji buvo jau pasiren
gus griebti stiklą alaus nuo 
baro ir leisti prievartos varto
tojui veidan, idant jam atsi
mokėjus ir apsigynus, kai nuo 
kokio užpboliko. Nuo to ją su
laikė tik tas, kad ji nenorėjo 
padaryti nesmagumo drau
gams.

Nors, kaip ■ sakiau, beveik 
visi vyrai mėgsta ..meiluotis ir 
bučiuotis su daugeliu moterų, 
Vienok labai mažai rasi tokių,

Didelis Piknikas
Rengia bendrai Komunistų 

Partija ir anglų I. W. O., ku
ris įvyks sekmadienį, rugsėjo 
12-tą diena ant Carman’s far
mos, dabar vadinama L W. O. 
farma. Prasidės 10 vai. ryto.

Minėto pikniko vieta vietos 
lietuviams jau gerai žinoma, 
tad prašome visus skaitlingai 
dalyvauti ir savo atsilankymu 
paremti minėtas organizaci
jas. Kurie norėsite dalyvauti 
šiame piknike ir neturėsite 
kaip nuvažiuoti, tai 2 valandą 
po pietų išeis specialis busas 
įhlq JRaąmfi.on., .Kli.uM. ;Kurįs. 
nuv<pš 'už 10c. 
važiuoti i 
paskiau nepasiliktumėte na
mie.

Valgių ir gėrimų nesiveškite 
iš namų, nes rengėjai bus pri
sirengę pavaišinti susirinkusią 
publiką. Bus gera muzika, ku
ri grieš įvairius šokius.

|‘ Visus kviečiame skaitlingai 
atsilankyti. Rengėjai.

Tai norintieji 
nesivėluokite, kad

Philadelphia, Pa
Rugp. 31 d. čia buvo suruo

šta laivu ekskursija naudai 
nukentėjusių nuo barbarų fa
šistų užpuolimo Ispanijos mo
terų ir kūdikių. Publikos da
lyvavo virš 25 šimtai, kiek tik 
buvo galima sutalpinti į laivą. 
Dalis dargi turėjo grįžti nuo 
laivo namon, nebetilpo.

Išplaukus laivui, buvo su
ruoštas koncertas, kuris atro
dė labai puikiai. Paskui buvo 
prakalbos. Ęalbėjo Mr. Meyer 
ir Miss Goldman, abu nesenai 
sugrįžę iš Ispanijos. Visą lai
ką griežė orkestras. Buvo ir 
kitokių pamarginimų. Viskas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Ketvirtadienio vakare, Sept,
kaip 8 vai. vak. įvyks svarbios pra
kalbos. Kalbės trys broliai nesenai 
sugrįžę iš Ispanijos, kurie buvo ap
kasuose ir kovojo prieš Ispanijos liau
dies užpuolikus. Ateikite visi į Hart
ford Womans Club, Broad St.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kp. svarbus susi

rinkimas įvyks šeštadienį, 11 d. Sep
tember, 7 vai. vak. pas draugus But
vilus, 4620 Melrose St. Prašome vi
sų būti laiku. — Sekr. (212-214)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 

rengia Card Party, šeštadienį, 11 d 
September, A. Tenio Svet., Winans 
Ave. ir 16th St. Pradžia 8 vai. vak. 
Tikietas 25c. Visi yra prašomi atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti. 
Visas pelnas nuo šio parengimo yra 
skiriamas dėl sušelpimo nesveikuo- 
jančios narės, L. Bartkienės, todėl 
prašome nesivėlinti. — Rengėjai.

(212-214)

WILKES-BARRE, pa.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienio ryte, 10 v., 
12 d. September, pas M. Norbutą, 
210 Hazle St. Nariai būkite laiku su
sirinkime, išgirsite Rengimo Komi
sijos pilną raportą iš pereito pikniko. 
Taipgi yra kitų svarbių dalykų ap
tarimui ateinančiu! rudens sezonui. 
Pasistengkite atsivesti ir naujų na
rių prirašyti prie kuopos. — Prot. 
Sekr. J. V. S. (212-21’4)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Nariams

Aušros Draugijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienj, 9-tą d.. 
September, 8 vai. vak. Liberty Half 
269 Second St. . _ 
privalo atsilankyti. Reikės 
pikniko reikalus. — Org. 
Krūtis.

Visi nariai būtinai 
apkalbėti 
Rašt. D

WILKES-BARRE,
LDS 7 kp. susirinkimas
September,- 2-rą-vak pe- pietų,--Ę. 

Poteliūno Svet., 53 Bank St. Visi ha* 
riai būkite į laiką ir užsimokėkite

PA. 
įvyks 12

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos

WORCESTER, MASS.
Visi organizacijų veikėjai ir “Lais

vės” skaitytojai kviečiami i 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)

ELIZABETH, N. J.
Draugės ir Draugai! Pranešam vi- 

( siems, kad dėl tam tikrų priežasčių 
rengiamos diskusijos Chinijos klau- • 
simu tapo atidėtos nuo 2-ros d. rug
sėjo, (Sept.) iki penktadieniui, 10 d. 
Sept., 8 vai. vak. L. D. P. Kliube, 
408 Court St. Įžanginę prelekciją 
diskusijoms pasakys F. Allen, Union 
County Komunistų Partijos organi
zatorius. Visus kviečiame atsilarikyti 
į šį svarbų susirinkiihą. — Rengėjai.,*

(212-213)

PA.
ir dideles 
sugabenti

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 
pagelbėti sutvarkyti stalus. Mes su
rengsime darbininkams gerą paren
gimą po to. Drg. Birbilas savo tro- 
ku suves 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)

GREAT NECK, N. Y.
Atydai Pirmyn Choro Nariam!

Šiandien, ketvirtadienj, Sept. 9, ne
įvyks Pirmyn Choro repeticijos. Bei 
nepamirškite visi susirinkti ateinantį 
ketvirtadienį.

, PHILADELPHIA, PA.
Kornų Piknikas

Rengia Lietuvių Progresyviškos 
Organizacijos bendrai. Įvyks sek- 
mad., Sept. 12,. Mikelaičio ūkėj. Pra
džia 10 vai. ryto. Dainuos Lyros 
Choras, vadovaujamas Jono Bulau- 
kos. Gera orkestrą grieš šokiams. 
Įžanga 25c. Kelrodis: Automobiliais

Valgykite Medy
“Laisvė’* tik dabar vėl ga

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

Geriausias būdas atsikratyti
knygos apie lyties klausimus: lengvas slogas — šaltį — ge- 
PATARIMAI VYRAMS APIE riant arbatą su medum ir le-

LYTIES DALYKUS; 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.

mortu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar,mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me-

Abi knygos parašytos paskubusio daus, vartokite vietoj cukraus.
Robinsono ir aiškiai, teisingai___________________________D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 

aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus.

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

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

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Trečias Apskritys

Įvyks Sekmadienį, 12 Rugsejo-Sept
BUS CLIFFSIDE PARK

207 Walker Street ir Palisade Avenue 
CLIFFSIDE, N. J

Prasidės 12 Vai. Dieną Įžanga 15c

Dovanos prie Įžangos Tikietų, Sumoje $6.00:
1-ma $3.00; 2-ra $2.00 ir 3-čia $1.00

Prakalba, kurią pasakys vienas iš “Laisvės” redak
torių; taipgi turėsime ir kitų įvairumų

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
BUS ĮVAIRIŲ SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

KELRODIS BRQOKLYNIĘCIAMS: Persikeliate su , 
42nd Street FepryU Cliffside, N. J. ir paimkite Palisade 
gatvekarį iki Walker. Street, čia rasite pikniko vietą.

RENGĖJAI.

BROOKLYN
DARBININKŲ {STAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

S
Nervų-Chro-i 
nišku Ligų, 

Odos-Kraujo
Gydymas įį

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos

KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NŪS ILTIM A S, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar i 
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 jeięu tuyitft ’ 
kokį nesveikumą,. kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęflį 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

X-S PI N D U LI A I S 
IŠEGZAMINAVIMAI 

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS * 
Egzaminavimas Veltui

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti raistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. K1SHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U A VU, DETROIT, MICH.

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

Rūgšti ruginė, snt'di ruginė, Sielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-p^ragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke įr Spice Cake. Stollen, 
Doughnufs, Pies, Pastries, Apple Tupnovefs ir Jelly Rolls 

.Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim^ informacijas apie svozj ir kaina*.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Lai&Ves” ofise bi kada garima 

gauti šiuos užsieninius 
laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
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FRANK D0M1KAIČ10

Brooklyniečiai Lietuviai > 
Sekmadienį Vyks į Conn.

Ir New Jersey
Ateinantį sekmadienį, 12 

rugsėjo, brooklyniečiai links
mins kitus ir linksminsis patys 
susiedijos valstijose, Connecti
cut ir New Jersey.

t Į Connecticut vyksta mūsų 
šaunusis Aido Choras. Jis dai
nuos Conn, darbininkiškų or
ganizacijų apskričių rengia
mame “Laisvės” naudai pik
nike, Hartforde. Drg. A. Bim
ba važiuos sakyt prakalbą. 
Sykiu su jais bus nemažas bū
rys ir kitų brooklyniečių, no
rinčių pasimatyti su Conn, 
valstijoje gyvenančiais savo 
draugais ir giminėmis bei pa
žįstamais.

Į Cliffside, N. J., važiuos 
LDS nariai ir pritarėjai. Ten 
bus puikus Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Apskričio 
piknikas. Numatoma, kad ap
art LDS narių važiuos daug 
ir kito lietuviško svieto, ka
dangi bus smagu praleisti die
ną N. J. aukštumų tyrame ore 
ir susieit su draugais iš visų 
apylinkių. Svetingieji cliffsai- 
diečiai pasirengę visus aprū
pinti geriausiais valgiais ir gė
rimais. Nuvažiavimas į Cliffsi
de pigus ir patogus.

V-i.

Fusionistas Atakuoja 
Raudonumo Baubą

Aido Choras Šiandien 
Dainuos Per Radio

šiandien, 9 d. rugsėjo, visi 
atsisukite savo radio ant sto
ties WMBQ, 8 vai. vakare 
(Wm. Matusevičiaus valan
dą), ir išgirskite Brooklyn© Ai- 
,do Chorą, kuris (su solais) 
padainuos kelias dainas iš 
operetės “Kornevilio Varpai,” | 
taipgi ir kitas dainas. Choras 
dainuos per ištisą valandą —- 
išpildys visą programą. Cho
rą diriguos mokytoja B. L. ša- 
linaitė, pianu akompanuos Al
dona žilinskatė.

Aido Choro Nariam!
Nepamirškite visi būti “Lai

svėj” 6:30 valandą vakaro, 
nes reikės praktikuot visas 
dainas, kurias dainuosime per 
radio.

Atletu Kliubo “Parė”

Fusion Partijos vadas Queens 
Apskrityje, Charles Belous, kri
tikavo republikoną apskričio bo
są Warren Ashmead, kuris ban
do balsuotojus baugint raudo
nuoju baubu. Belous pasakė:

“Kaipo užsirašęs republikonu 
balsuotoju nuo dienos savo pra
dėjimo balsuot aš piktinuosi to
kia partijos vadovybe, kokią pa
rodė Warren Ashmead.

“Aš tikrai tikiu, kad klausi
mas ‘amerikonizmo prieš komu
nizmą’ pasibaigė su pereitais 
prezidentiniais rinkimais. Ta
čiau, matomai; tūli mūsų repub- 
Kkonai vadai nesupranta, kad 
rinkėjai šiandieną galvoja kon
krečiai, o ne tuščiais ženklais 
tuščiažodžiavimo frazėmis.”

Lietuvių Atletų Kliubas ruo
šiasi smagiai “parei”, į kurią 
kviečia visus pasilinksminimą 
mėgiančius brooklyniečius. Ji 
bus šį šeštadienį, 11 rugsėjo, 
savoj patalpoj, 168 Marcy 
Ave., Brooklyne. Toj pirmoj 
orui atvėsus “parėj”- bus ge
ra orkestrą šokiams ir įvalias 
skanių užkandžių, kurie sve
čiams bus duodama nemoka
mai. Įžanga taip pat veltui. 
Ant vietos galima nusipirkti 
įvairių gėrimų.

* K-s.

Komunistų Partijos 
Gimtadienis

New Yorko ir apylinkės dar
bo žmonės ruošiasi iškilmingai 
minėt Komunistų Partijos 18 
metų sukaktį milžiniškame ma
siniame mitinge, kuris įvyks 13 
£io mėnesio, Madison Square 
Gardene. Earl Browder, KP ge- 
neralis sekretorius, bus vyriau
siu vakaro kalbėtoju.

Pirmas Vakarėlis Šio. Sezono

ir

Moterys “Džurimanai”
“Džiūrėms” teisėjų parinki

mo komisionierius Frederick 
Cahoon sako, kad pereitą 

savaitę New Yorke kasdieną 
atsišaukdavo tarp 300 ir 400 
moterų, norinčių tarnauti teis
muose “džiūrimanais.” Per sa
vaitę tokių moterų suregis
truota 1,500. Taigi, sekamose 
bylose jau bus ir moterų 
“džiūristų.”

1W0 Remia Ispanijos 
Liaudiečius

Aido Choras rengia draugišką 
vakarėlį šeštadienį, 18 d. rug
sėjo, “Laisvės” Svetainėje.

Kadangi didžiuma brooklynie- 
čių jau turi nusipirkę tikietus 
dėlei laimėjimo, kurį aidiečiai 
rengia Ispanijos naudai, tat šis 
pasilinksminimas rengiamas iš
leidimui šio's dovanos ir visų 
bendro pasilinksminimo.

Kaip visada, taip ir šį kartą 
bus duodama puiki programa, 
susidedanti iŠ dainų ir kitų pa- 
marginimų.

Smagi orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Taip pat bus publikos dainavi
mas liaudies dainų.

Sekite sekančius “Laisvės” 
numerius dėl tolimesnių žinių.

Aidiete.
Int. Workers Order, mūsų 

LDS pamatais gyvuojanti 
tarptautinė darbo žmonių bro-

Iš Central Brooklyn

smarkiai darbuojasi sukėlimui 
$2000, kuriais nupirks vagoną 

1 cigaretų, saldainių ir vilnonių 
kojinių amerikiečiams vaiki
nams, Lincolno ir Washingto- 
no Batalionų nariams, kovo- 

mtiems už demokratiją Ispa- 
ijos karo fronte. Tai ne pir
mutinė IWO auka.
Organizacija taip pat turės 

masinį mitingą 2 d. spalio pa
gerbimui kritusių kovoje ir 
pasveikinimui savo nacionalio 
sekretoriaus Max Bedacht, ku
ris ką tik sugrįžo iš Ispanijos.

Stanley Matusiak ir Charles 
Cyrankoski, 18 metų vaikinai, 
apkaltinti vagystėje už įsilauži
mą į gasolino stotį, 34-21 Green- 
point Avė., Blissvillėj, kur jiedu 
laimėjo tik 21 centą.

----------♦

Susidūrus dviem automobi
liam ant Grand Central Park
way pavojingai sužeista trys

Praėjusią nedėlią, 5-tą die
ną rugsėjo, 8:30 valandą ry
to, atpleškėjo du dideli busai 
į Central Brobklyną ir susto
jo po num. 79 Hudson Ave. 
Neužilgo prisipildė abu busai 
publikos ir dainuodami ištrau
kė prie “Laisvės” raštinės, kur 
susivienijo su kitais 4-riais bu- 
sais ir visi kartu nutraukė į 
philadelpniečių “Laisvei” ren
giamą pikniką.

Nors ir lietus lijo, bet cen- 
tralbrooklyniečių ūpui nepa
kenkė. Jie dainavo, ūžė visu 
keliu ir nuvažiavę, valgydami 
prie stalų, kad užtraukė dai
nas, tai net nuo kitų stalų pra
dėjo eit žmonės ir klausyt jų 
dainų.

Platinime tikietu, central- 
brooklyniečiai varėsi už cham
ui jonystę. Gi champijono var
dą laimėjo Grasilda Paršonie- 
nė. nes ji pardavė daugiausia 
tikietų.

Central Brooklyno rengimo 
komisija dėkuoja visiems va
žiavusiems ir visiems daininin
kams. Centralbrooklynietis.

Amer. Darbo Partija 
Paskelbė Platformą
Am. Darbo Partija paskel

bė plačią rinkimų platformą, 
kuri laikoma liberališkiausia, 
kokią kada yra išleidęs platus 
šio miesto darbininkų judėji
mas. Ją paskelbė Mrs. Elinore 
M. Herrick, partijos Visuome
nės Reikalų Komiteto pirmi
ninkė.

Platforma šaukia visų N. Y. 
Miesto dalių žmones reikalaut 
paėmimo visuomenės kontro- 
lėn visuomenės aprūpinimo 
įstaigų, kur privatinis kapita
las neaprūpino masių reikala
vimų. Yyrinusia-is reikalavi
mais yra paėmimas miesto 
rankosna visuomenės aprūpi
nimo butais, šviesa, važiuote, 
pienu. ’

Visa platforma smulkmeniš
kai bus paduota sekamose 
“Laisvės” laidose. Nėra ma
žiausios abejonės, kad ši platfor
ma gaus plačių masių paramą 
ir kad jos kandidatai bus iš
rinkti.

Lietuviai taip pat yra susi
domėję Am. Darbo Partijos 
reikalais. Rugsėjo 15-tos vaka
rą, Liet. Piliečių Kliube, šau
kiamas lietuvių susirinkimas, 
kur bus diskusuojama ADP 
reikalai.

Moterys Pikietubs 
Sheffield Ofisą

šimtas Harlemo moterų, neg
rių ir baltų, susitarė šiandien 3 
vai. po pietų pikietuot Sheffield 
Farms Co. raštinę, 632 W. 125th 
St., N.Y., pareiškimui protesto 
prieš pakėlimą pieno kainų. Pi- 
kietą suorganizavo Komunistų 
Partijos Moterų Divizija, kurios 
direktore yra Mrs. Holman, žy
mi negrė vadovė.

Prašo Roosevelto Apsaugot 
Šalį Nuo Užkrėstą Ligo

mis Nazią Laivą
Dr. C. V. Akins, vyriausias 

New Yorko Porto kvarantinos 
oficierius, patvirtino raportą, 
kad dėl išsiplėtojusios karštli
gės dar 53 laivo Hansa įgulos 
nariai tapo nuimti nuo laivo, 
jam pribuvus Hamburgan, Vo
kietijon. Nuo to laivo New 
Yorke buvo nuimta 28 įgulos 
nariai ir neleista imt pasažie- 
riy, kurių buvo suregistruota 
virš 300.

Rugpjūčio 28 d. Hamburg- 
American (Vokietijos) linijos 
laivas Hansa buvo atvykęs 
New Yorko prieplaukon ir 
nors laivo viršininkai žinojo, 
kad ant laivo 28 įgulos nariai 
raičiojasi lovose suimti pavo
jingos karštligės-typhoid, ta
čiau sumelavo porto viršinin
kams, būk viskas ant laivo ge
rai ir tuo būdu praleista mies
tan be daktarų ištyrimo visi 
993 pasažieriai, kurie galėjo 
būti užkrėsti ta baisia liga ir 
tapti jos aukomis patys bei už
krėsti New Yorką ir visą pla
čią Ameriką.

Anti-Nazių Jūrininkų Drau
gų organizacija New Yorke 
per savo advokatą Vito Mar- 
cantonio,*’buvusį kongresmaną, 
pasiuntė laišką prezidentui 
Rooseveltui. Laiške prašoma, 
kad prezidentas Rooseveltas 
apsaugotų šalį nuo ligų, už- 
draudžiant nazių laivam lan
kyti Amerikos portus.

Sulaikė Kitą Laivą
Kvarantinos viršininkai su

laikė kitą Hamburg-American 
linijos laivą New York pereitą 
pirmadienį, nes ir ten tarp 
įgulos surasta karštligė. Dėlto 
visa įgula iš 441 nario sulai
kyta nuo išėjimo į miestą.

Iš Sovietų Sąjungos 
Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.
•

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių Se

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmorė 1-6111

RESTAURACIJA
417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

i w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Brooklyniečią Sveikata
Mirtis paskutinę rugpjūčio 

savaitę buvo aptingus, viso mi
rė 384 žmonės. Tai mažiausia 
savaitinė skaitlinė šiais metais. 
Pereitų metų tą pat savaitę 
mirė 440.

Gimimų buvo 753.
Diphtheria vėl susirgo 6. 

New Yorke vienas mirė nuo 
diphtherijos. Per 34 savaites 
šių metų visame didžiajame 
New Yorke ja išmirė 46, tai 
yra tiek, kiek pereitais metais 
mirė per visus metus. Reiškia, 
ta žalinga vaikų liga tebesi- 
plečia. Sveikatos komisionie- 
rius Dr. Rice sako, kad čiepi- 
jimas mažų vaikų sulaikytų tą 
ligą.

Harleme Laimėjo Rendos 
Streiką

Pereitą birželį-prasidėjęs ir 
tęsęsis per 3 mėnesius Harlemo 
rendos streikas baigta, kuomet 
savininkai, Fox ir Gold, 560 Le
nox Avenue, sutiko derėtis dėl 
pakėlimo rendų 20 nuoš. Strei
kas buvo iššaukta savininkams 
pakėlus rendas ir atsisakius įtai- 
ryti gaisrinius laiptus bei atlikt 
kitą reikalingą remontą.

Streiką vedė Consolidated Te
nants’ League.

Vingiuotą Kelią Nelaimės
Viena tankiausių priežasčių 

automobiliu nelaimių ant vin
giuoto kelio yra apsileidimas 
patirt, kaip aštrus vingis ir ar 
atvažiuoja kas priešais.

Atsargus vairuotojas turi 
prieš vingius važiuot lėčiau ir 
numatyt padėtį pirm įvažiavi
mo. AtsarguoRs niekad ne
lenks kito prieš nepermAtom^ 
vingį. Jei du priešais važiuo
jančiu automobiliu, einančiu 
40 mylių į valandą, susidurtu, 
trenkimo spėka galėtų juos iš
mest 60 pėdų į orą. \

Trafiko Stotis “K.”

Trečiadienio rytą iššaukta į i 
general į streiką 2000 vandens 
suvadų taisymo technikų ir pa- i 
g e 1 b i n i n k ų. Streiko centras’ 
įsteigta Irving Place patalpose. 
Alteration Plumbers and Hel
pers Unija praneša, kad statoma 
pikietai prie apie 200 remonto 
darbų Bronx ir Manhattan ribo
se. Taipgi būsią pikietuojama 
tūlos namų savininkų raštinės, 
ir bankai.

šū sirin kimaT
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos mėnesi
nis susirnkimas įvyks ketvir
tadienį, 9 dieną rugsėjo pas 
Zabielskį, Visi nariai dalyvau
kite. — Sekr.

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 orą? jau apšalo tai laikas pra
dėt daugiau veikt. — Kp. Org. J. W.

(211-212)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy

rui Brooklyno ar New Yorko apylin
kėj, rašykite sekančiai: L. K., 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(212-213)

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 
j “Laisvės” raštinę, o iš ten bus nu
rodyta vieta ir savininkas.

(208-213)

Clement Vokietaitis 
i LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
' Tel. Triangle B-3621 

Brooklyn; N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-717®

* Brooklyn, N. Y.
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T«l. Stagr 2-0783 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be’ skirtu 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
paržm, krlkfitynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakąuskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-438B

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai-, 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
Ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliau«io> 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą ‘

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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