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šūkaloja.
Dar Dėl Savižudybės.
Baigiantis Sezonui.
S. Nagata Apie Japonijos 

Fašistus.
Broliokas Sąjausmas.
Arčiau Vienybės.

Rašo R. Mizara.

Ištisą savaitę Vokietijos na
ziai šumijo Nuremburge. Rėkė 
hitleriečiai apie užkariavimą vi
so pasaulio, apie įvykinimą 
tarptautinio nazizmo.

Jie gali šumyti, bet kiekvienas 
gerai žino, kad nazių pasimoji- 
mas veltus, kad jie tik nori šito
kiu riksmu tūlus žmones “nu- 
blofinti.”

1
Komunistij Internacionalo*va

das, Dimitrovas sakė:
“Fašistinė buržuazijos dik

tatūra—tai įsiutusi valdžia, 
bet ne tvirta.”
Kodėl? Todėl, kad fašistinė 

sistema pilna prieštaravimų.
“Fašizmas, rengęsis nugalė

ti nesutikimus ir prieštaravi
mus buržuazijos lageryj, dar 
labiau paaštrina tuos priešta
ravimus.......” — nurodo Di
mitrovas.
Tegu, taigi, fašistiniai erštai 

šūkaloja! Milionai Vokietijos 
darbo žmonių, gyvendami skur
de, laukia geresnės progos dur
ti peiliu į fašizmo nugarą!

Vienas žmogus, susitikęs ma
ne, darė priekaištų dėl mano pa
stabos (tilpusios ketvirtadienio 
“L.”) apie savižudybes.

Jis mano, kad kiekvienas 
žmogus yra “savo likimo vieš
pats.”

Bet tai ne tiesa: kiekvieno ap
šviesto žmogaus likimas yra la
bai glaudžiai susijęs su visa vi
suomene. Dėlto jis privalo žiū
rėti ir savo gyvenimą vairuoti 
taip, kad būtų visuomenei nau
dingas.

Senovės graikai sakydavo:
žrųogaus gyvenimas yra 

gamtos dovana, bet padary
mas gyvenimo' naudingu yra 
dovana išminties.
Daug šiuose žodžiuose tiesos.
Susipratęs, apsišvietęs darbi

ninkas, todėl, pavalo mąstyti ne 
apie savižudybę, bet kaip pada
ryti savo ir savo klasės gyveni
mą naudingesnių, laimingesnių!

Vasaros sezonas jau baigiasi. 
Baigiasi ir mūsų didesnieji pa
rengimai parkuose.

šį sekmadienį įvyks dar dvi 
vasarinės pramogos:

(1) Hartford, Conn., bus di
delis “Laisvės” naudai piknikas; 
dalyvaus ir Brooklyno Aido Cho
ras;

(2) Cliffside, N. J., įvyks Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
vietinio apskričio piknikas.

Japonas veikėjas, S. Nagata, 
rašo “New Masses” savaitraš
ty j, kad šiuo tarpu Jungtinėse 
Valstijose gyvenančiuose japo
nuos tos šalies fašistai veda pek
lišką propagandą.

Renkama iš japonų pinigai 
ginklams ir orlaiviams mušti 
Chinijos gyventojus.

Kalifornijoj gyveną japonai 
biznieriai ir daug darbininkų 
nutraukia nuo savo fnaisto ir au
koja Tokio imperialistams.

šiuo tarpu J. V. randasi 160,- 
OOO Amerikoj gimusių japonų. 
Jų japoniška fašistiška propa
ganda neaplenkia.

Nagata ragina Amerikos vy
riausybę apvalyti šitą šalį 
japoniškų fašistų agentų.

Tai rimtas įspėjimas.

nuo

Rugpjūčio menesio pabaigoj 
Stockholme įvyko Švedijos Va
žiuotas (Transportacijos) Dar
bininkų Unijos suvažiavimas.

Delegatai priėmė rezoliuciją, 
reiškiančią užuojautą Ispanijos 
demokratinei vyriausybei.

O kad žodį paremti faktu, tai 
suvažiavimas paskyrė 10,000 
kronų aukų Ispanijos demokra
tijos gynėjams.

Gražus kitoms unijoms pa
vyzdys !
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DIDVYRIŠKA CHINU KOVA VARO ' 
DESPERACIJį JAPONŲ GENEROLUS

Chinai Atmušė ir Sustabdė Japony Ofensyvą 3-se Frontuo
se; Japonam Reikėsią Visos Savo Armijos prieš Chinus
Shanghai, rugs. 10.—Pa

siryžimu verdančios chinų 
armijos sustabdė galingą 
karinį Japonijos įsiveržimą 
trijuose frontuose. Didžio
ji japonų ofensyvą prieš 
Shanghajų “nuvyto,” po 
penkių dienų viesuliško 
šturmavimo. Chinai įtužu- 
siomis savo kontr-atako- 
mis ne tik atsilaikė prieš ja
ponus, bet vietomis juos to
liau atgal atmetė.

Šiaurinėj Chinijoj, japo
nų generolo K. Katsuki’o 
armija, atsimušė į “akmeni
nę sieną” didvyriškai besi
ginančių chinų. Ten japo
nai briovėsi į pietus linkui 
Tientsin - Nanking geležin
kelio. Bet chinai užkūrė 
priešams tokią ugnį, jog pa-

CHINŲ BATALIONO KARŽYGIŠKUMAS
Shanghai, rugs. 10.—Chi

nų kareiviai atkakliai lai
kosi pozicijose, nors japonai 
neatlaidžiai pila į juos ugnį 
iš savo karo laivų, armotų 
ir lėktuvų. Bet japonų ofi- 
cieriai pripažino, kad chinai 
atmušė visas įnirtusias ja
ponų atakas prieš Kiang- 
waną, už 6 mylių į šiaurius 
nuo Shanghajaus.

Chinai taip pat niekais

Soviety ir Ispanijos 
Skundai Tauty Lygai
Geneva.—Sovietų Sąjun

ga svarsto protestą Tautų 
Lygai prieš Italijos subma- 
rinus, kurie užpuldinėjo ir 
skandino Sovietu laivus Ae- 
gejaus ir .Viduržemio jūro
se. Nes Mussolinio valdžia 
atmetė Sovietų' protestus 
dėl tų jūrinių banditų.

Ispanijos respublika įtei
kia skundą Tautų Lygai, 
kad Italijos kariniai laivai 
bent penkiais atvejais už
puolė Ispanijos prekybos 
laivus.

United Press pranešimais, 
sunku būsią Tautų Lygos 
Tarybai išvengt nesvarsčius 
tų skundų ir protestų.

2,000 Chiny Marininkų At
sisakė Dirbt Japonijai

Shanghai.—Du tūkstančiai 
chinų dirbo iki šiol Japoni
jos laivų kompanijai Nissen 
Kissen Kaiše. Bet dabar jie 
įteikė bendrą pareiškimą 
savo samdytojams, kad to
liau netarnaus japonams 
kaip Chinijos priešams.

Rugpjūčio mėnesį Norvegijos 
Darbo Partija šventė savo auk
sinį jubilėjų. Ta proga Norve
gijos Komunistų Partijos Cen
tro Komitetas pasiuntė darbie- 
čiams sveikinimą ir po draug ra
gino suvienyti abi organizaciji 
vienon.

Matyt, organinė vi'enybė ten 
ne už kalnų.

starieji liko sustabdyti ir 
vos begali apsigint.

• Panašų apsigynimo smū
gį chinai kirto japonam pie- 
tų-vakaruose nuo Peipingo, 
palei Hankow-Peiping gele
žinkelį. Japonų žygiavi
mas Peiping-Suiyuan gele
žinkelio srityje taip pat li
ko apstabdytas. Tuo tar
pu chinai ruošiasi į milži
nišką kovą prieš japonus 
Šiaurinėj Shansi provinci
joj.

United Press praneša, 
kad Japonija niekad nesiti
kėjo tokio energingo chinų 
pasipriešinimo. Todėl japo
nų generolai turėsią pakeist 
savo planus ir užtraukt ant 
Chinijos visą savo nuolati
nę ’armiją.

pavertė japonų pastangas 
prasimušt nuo Lotieno iki 
Paoshano. Vienas chinų ba
talionas Paoshane per išti
są savaitę atmušė visus ja
ponų šturmus. Pagaliaus, 
japonai prakasė urvus iki 
Paoshano, pridėjo dinamito 
ir išsprogdino. Tuo būdu 
suardė Paoshano mūro sie
nas ir sudraskė dalį chinų; 
bet likusieji vis dar atremia 
priešus nuo to miestelio.

Ir Japonai Pripažįsta 
Chiny Didvyriškumą
Shanghai. — Japonų ko- 

mandieriai pripažįsta, kad 
chinai Shanghajuj tebeval- 
do dalį šiaurinio Whang- 
poo upės kranto ir visą pie
tinį jos krantą nuo Pootung 
iki Yangtze, iš kur gali 
bombarduoti ir kulkasvai- 
džiais apšaudyti bile laivą.

Shanghajaus fronto Ju- 
kong dalyje chinai parodė 
tokią narsą ir karinį gabu
mą, kad patys japonų ofi- 
cieriai viešai stebisi chinų 
karžygiškumu. Jie jau at
meta savo seną pasaką, būk 
japonai galį bile kada su
mušti chinus, nors chinų 
kareivių būtų septynis sy
kius daugiau kaip japonų.

Fašistai Sakosi Apsupą Gijo- 
ną “Visomis Pusėmis”

Hendaye.—Ispanijos faši
stai skelbiasi, kad jie “viso
mis pusėmis” apsupą respu
blikos miestą Gi joną, šiau
riniame pajūryje, ir jis tu
rėsiąs “neužilgo pasiduot.” 
Italijos ir Vokietijos lėktu
vai ir kanuolės be paliovos 
bombarduoja ginančias Gi- 
joną tvirtumas.

Pasak fašistų, tai šiaurė
je jie suėmę “75,000” respu- 
blikiečių, tarp kurių, girdi, 
daugelis esą “pasidavusių.”

Algiers. — Prancūzai pa
trankomis šaudė į Ispanijos 
fašistų lėktuvą, skridusį 
virš Franci jos valdomo Te- 
nes miesto.

Vytauto Laiškas iš 
Ispanijos Karo

ITALIJA DAUGIAU NEATSAKYSIANTI 
Į SOVIETU NOTAS DEL SUBMARINŲ

Drauge Taurai,
Rodos, aš jau neturėčiau 

jums rašyt apie didžiąją 
ofensyvą, kurią liaudiečiai 
pradėjo . prieš fašistus lie
pos 6 d. Aš įpsu tikras, kad 
jūs apie ją gęrai žinote. Už
teks priminus, kad ta ofen- 
syva davė didžią pergalę 
liaudiečių valdžiai, nors ir 
neperkirto fašistam Estra- 
maduros vieškelį, kaip kad 
norėjome.

Jau neginčijamai įrodyta, 
kad lojalistų armijos yra 
prirengtos vest ofensyvos 
kovą plačiais pamatais.

Drauge I Fašizmas Ispa
nijoj nusmerktas nelabam 
galui! Ir tai ne tušti žo
džiai. Aš esu tikras, jog 
kelių artimiausių savaičių 
įvykiai patvirtins, ką aš sa
kau. Labai, labai artimoj 
ateityj prasidės antra res
publikos valdžios ofensyvą 
ir, kaip aš suprantu, ne tik 
Madrido fronte, bet visuo
se frontuose. Tai bus to
kio dydžio ofensyvą, jog 
pirmesnioji atrodys tik nyk
štukas prieš šią. Tai turėsi
te medžiagos pirmam “Lai
svės” puslapiui!

Siunčiu jum du žemlapiu. 
Atrodo gana geri.

ČalisJr ^esame visai 
sveiki ir tik nekantriai lau
kiame progos traukt į fron
tą.—Kalbant apie frontą,

LAIVININKU STREIKAS
PRIEŠ ALIEJŲ JAPONAM

San Pedro, Calif.—Sėdėji
mu sustreikavo visi 25 jūri
ninkai ir darbininkai Nor
vegijos laivo “John Knut- 
sen,” kuris prikrautas alie
jaus - gazolino vežti į Japo
nijos prieplauką Yokoha- 
mą. Streikieriai reikalauja, 
kad jiem būtų išmokėta už
dirbtos algos, tai jie aplei
siu laivą. Oficieriai aiški
na, kad karas tarp Japoni
jos ir Chinijos nėra “forma
liai” paskelbtas; todėl ne
duoda algų ir liepia’jūrinin
kam gabent. gazoliną Japo
nijai.

Francija Jieško Amerikos 
Pritarimo prieš Japonus
Paryžius. — Francijos už

sieninė ministerija išreiškė 
pageidavimą, kad Jungtinės 
Valstijos atsiųstų atstovą į 
Tautų Lygos posėdį, kur 
bus svarstoma Chinijos 
skundas prieš Japonijos ka
rą. Francijos vyriausybė 
norėtų, kad Amerika prisi
dėtų prie Tautų Lygos šalių 
bendro veikimo Chinijai ap
ginti, jeigu Tautų Lyga 
taip nutartų.

Ispanija Aptvirtins Valen- 
ciją ir Cartageną

Valencia. — Ispanijos res
publikos valdžia paskyrė 
apie $2,000,000 aptvirtint 
Valenciją, laikinąją savo so
stinę, ir Cartageną, prie
plaukos miestą, geresniam 
apsigynimui nuo fašistų.

Madrid.—Liaudies armija 
įvarė kylį į fašistų linijas i v ..
vakaruose nuo Madrido. kos šalių” konferencijos.

mudu tikimės ten būti 
kokios savaitės kitos. Mūsų 
lavybos laikotarpis užsibai
gė, ir mes esame prisirengę 
vykt frontan bile momentu.

Mūsų batalionas yra Mc- 
kenzie - Papineau Batalio
nas, dalis Penkioliktos Bri
gados. O tai brigada, apie 
kurią iš spaudos žinote, kai
po geriausiai išlavintą, ge
riausiai įrengtą iš visų 
Tarptautinių Brigadų. 
Daug ko iš mūsų laukiama, 
ir tikėkite manim — mesir tikėkite 
nesuvilsime to pasitikėjimo 
mumis!

Beje, ar jūs atsimenate 
diskusijas, kurias turėdavo
me apie liaudiečių armijos 
lėktuvus ir ginklus? Na, 
mes apie juos gerai manė
me. Bet mes vis nedaverti- 
nome dydį pagelbos, kurią 
duoda “šollo šalis” Ispani
jos respublikai. Ta pagel- 
ba yra milžiniška! Aš pir
miau net nesvajodavau apie 
šitokią padėtį. Ši žinia tik
rai duoda įkvėpimą žmogui 
dėt pačias didžiausias pa
stangas kare prieš fašistus.

“Generolas V y t a u tas“ 
yra karinių veiksmų lauke 
—tėmykite mus, kai mes 
priversime fašistinius raka- 
lius galvatrūkčiais- bėgt 
kaip kokius šunis!

* Vytautas.
Rugp. 15 d.

ASTURIJOS MA1NIER1AI
NUKOVĖ 1,000 FAŠISTU

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Besigru
miant fašistams iš rytų į 
vakarus linkon Gijono, prie
plaukos miesto šiaurinėje 
Ispanijoje, liaudiečiai mili
cininkai ir Asturijos mai- 
nieriai “netikėtai” sustojo 
tinkamoj sau pozicijoj, pa
trankomis ir dinamito bom
bomis išdaužė fašistų tan
kus ir karinius trokus, ir 
viename susikirtime, išžudė 
1,000 priešų. Šiame kampe 
liaudiečiai dar valdo 2,000 
ketvirtainiškų mylių plotą.

EXTRA!
CHOLERA KERTA JAPO

NUS SHANGHAJUJ

Shanghai, rugs. 10.-Sklei- 
džiasi cholera tarp japonų 
kariuomenės Shanghajuj e. 
Nuo jos 20 japonų jau mi
re ir 80 pavojingai apsirgo.

Anglijos ir Francijos Poli- 
tikieriaį Stengsis Užčiaupt 

Litvinovui Burną

Geneva, rugs. 10.—Angli
jos ir Franci jos diplomatai 
tarptautinėj konferencijoj 
stengsis taip išmanevruot, 
kad Sovietų atstovas Litvi
nov negautų progos įkaltint 
Italiją už jūrų gengsterius 
submarinus, kurie nuskan
dino du Sovietų laivus.

Anglijos politikieriai švel
nina nusistatymą prieš to
kius submarinus: tikisi,dar 
kaip nors prikergt Italiją ir 
Vokietiją prie tos “dvyli-

UZ
Roma ir Naziai Bijo, kad Sovietai Nenumaskuoty Italijos; 

Todėl Atsisako nuo Tarptautinės Konferencijos Nyon’e
Roma. — Italijos valdžia 

nežada atsakyt į antrą So
vietų notą, kuri aštriai pro
testuoja Italijai ir reikalau
ja atlyginimo už tai, kad 
Italijos submarinai nuskan
dino du sovietinius preky
bos laivus. • Sovietai taip 
pat reikalauja pilnai atly
gint nukentėjusiems jūri
ninkams ir jų šeimynoms ir 
nubaust kaltininkus tų lai
vų nuskandinimo.

(Italija bijojo, kad Sovie
tų atstovai pirštu prikiša
mai įrodys kaičią Mussolino 
submarinų k o n f erencijoj 
“dvylikos” šauktų valstybių 
Nyon’e, Šveicarijoj. Todėl 
Italijos ir Vokietijos dikta-

CH1NAI UŽBLOKADAVO UPES NUO JAPONŲ
Shanghai. — Chinai pri

pildė cementu - konkrytu 
senus savo laivus ir nuskan
dino juos skersai upės Min 
žemiau Foochow miesto, 
skersai Yangtze upės už 
37 mylių nuo Nankingo ir 
skersai Pearl upės žemiau 
Kantono. Žinovai sako, kad 
Japonijos karo laivai nega
lės praplaukti pro tas už
tvaras ir todėl jų laivyno 
kanuolės nepasieks bombar- 
duot minimus miestus.

Japonai Atakuos Chiny 
Pabėgėliy Traukinius

ponijos valdžia paskelbė, 
kad bombarduos visus chi
nų pabėgėlių traukinius; 
japonai taipgi atakuosią pa
bėgėlių laivus, jeigu jie 
plauks be japonų leidimo.

Japonų komandieriai sa
ko, kad nebombarduosią tik 
tokių amerikiečių ir euro
piečių pabėgėlių traukinių, 
kuriem bepusiškų šalių di
plomatai išgaus japonų lei
dimą saugiai pravažiuoti.

Washington. — Amerikos 
užsienių reikalų ministeris 
Hull užtikrino šios šalies 
piliečius Chinijoj, kad Ame
rikos valdžia gins juos, 
“kiek tik galės.”

CHINAI LAIMĖJO SMAR
KIAUSIĄ K AN UOLIŲ 
MŪŠĮ PRIEŠ JAPONUS
Shanghai, rugs. 10.—Chi

nai išmušė japonus iš Ju- 
kong laivų taisymo prie
plaukos srities. Išlikę gyvi 
japonai pabėgo į savo kai’o 
laivus upėje.

Chinan didžiausiomis ka- 
nuolėmis ir kulkasvaidžiais 
privertė pabėgt Japonijos 
laivą su tūkstančiais atvež
tų naujų kareivių. Japonai 
bombardavo chinus patran
komis kelių desėtkų savo 
karo laivų, bet chinai laimė
jo kanuolių kovą prieš japo
nus, kaip praneša United 
Press korespondentas. Tai 
buvo didžiausias iki šiol ar
tilerijos mūšis.

toriai atsisakė siųst savo at
stovus į tą konferenciją.)

Italijos užsieninių reika
lų ministeris grafas G. Cia
no paskelbė, kad Italija dau
giau visai neatsilieps į jo
kias Sovietų notas ryšyje su 
italų submarinų veiksmais 
Viduržeminėse ir. Aegejaus 
jūrose. *

Italija ir Vokietija, tais 
pačiais žodžiais atsisakyda- 
mos nuo minimos konferen
cijos, pasakoja, būk Sovie
tai savo kaltinimais “įžei
dę” Italiją; todėl negalima 
esą dalyvaut vienoj tarptau
tinėj sueigoj su Sovietais. 
Roma ir naziai, be to, klau
sia, kodėl nepakviesta Por
tugalija ir Lenkija.
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Chinai išanksto pranešė 
Amerikos kariniams lai
vams “Parker” ir “Minda- j 
nao,” kad išplauktų toliau • 
nuo Kantono ir Foochowo,. 
jeigu nenori būt užtverti. 
Jie išplaukė.

Bet penki Amerikos kari
niai laivai nesiskubino iš 
Nankingo ir tuo būdu liko 
u tverti Yangtze upėje. Da- 
bara abejojama, ar jie ga- ; 
lės praplaukti pro užtvaras. |

■ —. ■ J2 J" '' ' " 1 ' t

Gręsia Didelis CIO 
Marininky Streikas

Unija, pri

S

—New York. — Visašališ
ka Marininkų Unija, pri
klausanti CIO, grasina iš
šauki generalį marininkų 
streiką Atlantostreiką Atlanto Vandenyno 
ir pietinių jūrų prieplauko
se, jeigu valdiška Darbo 
Komisija greit nepadarys 
balsavimų tarp marininkų, 
dirbančių septyniasdešim
čiai laivų kompanijų. Tais 
balsavimais turi būt išsprę
sta, katrą uniją marininkai 
pasirenka,—ar CIO indus
trinę Marininkų Uniją, ar 
Amerikos Darbo Federaci
jos uniją.

Visašališka Marininkų 
Unija turi bent 54,000 savo 
narių tarp marininkų mi
nimose prieplaukose ir At
lanto ir pietinių jūrų van
denyse.

-X’hI

Ispanijos Fašistai Suėmė Dar 
Vieną Anglijos Laivą

■■■«* 4;

London. — Fašistų karo 
laivai suėmė Anglijos pre
kybos laivą “Stanwold” ne 
toliau kaip už trijų mylių 
nuo Ispanijos šiaurinio pa
kraščio, ties Rivadesellą.

i

ORAS
Pagal vietinio Oro Biuro 

spėjimą, šis šeštadienis bū
siąs apsiniaukęs čia ir New 
Jersey.

Vakar teihperatūra įuvo 
75 laipsnių. Saulėtekis 6:31; 
saulėleidis 7:15.
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? Mėl D. I/. £. /?. NeHaaso?
- Taip vadinama Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti, globojamą pono Skipičio, 
pridarė neapsakomai daug žalos Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijai. Ji ten siun
čia dideles krūvas pinigų ir šelpia bei už-. 
laiko pikčiausios valios elementus, bū
tent, šnipus, provokatorius, darbininkų 
persekiotojus, padaužas, kurie tik už pi
nigą sutinka garbinti tautininkų dikta
tūrą Lietuvoje.
- Pietų Amerikos pažangioji lietuvių 
spauda senai nurodo tą pragaištingą D. 
;U. L. R. darbą ir reikalauja pasitaisymo. 
Deja, Kauno ponai, kurie stovi tos orga
nizacijos pryšakyje, į tai nekreipia jo
kios atydos.

Prie pažangiosios spaudos balso pri
dėjo savo žodį ir švaresnioji dalis kata
likiškos spaudos. Štai Brazilijos katali
kų savaitraštis “Šviesa” pasmerkė D. U. 
L. R. elgesį ir sako, kad “ji visų Lietuvos 
piliečių kruvinu prakaitu uždirbtais cen
tais remia ir palaiko tas organizacijas 

^(nors ir dirbtinas, iš keletos žmonių), tą 
•spaudą, kuri kolonijos gyvenime be grio- 
-vimo, šmeižtų ir blogos valios nieku dau-

r, 4 f' ' • V — • *•giau nepasižymėjo.
Kauno ponai visai nesiskaito su Pietų 

Amerikos kolonijos balsu, kaip jie nesi
skaito* su balsu visos Lietuvos liaudies. 

^Draugijos Užsienio Lietuviams : Remti 
viršytoms rūpi ne išeivių gerovė, bet pra
vedamas juose Smetonos valdžios užma
čių.

• Amerikos Darbo Partija ir
■ Komunistų Partija

New Yorko mieste gyvuoja Amerikos 
’Darbo Partija. Ji susikūrė dar prieš 
♦prezidentinius rinkimus ir palaikė Roo- 
Zsevelto kandidatūrą į prezidentus ir Leh- 
'mano į N. Y. valstijos gubernatorius. 
ZjJau tada ji pasirodė svarbus faktorius.
Z’ Dabar ji dalyvauja miestavuose rinki- 
‘jnuose. Į koncilmenus stato savo kandi
datus, o į majorus remia LaGuardijos 

^kandidatūrą. Jau paskelbė ir savo plat- 
'Tormą. Darbo Partija reikalauja žemes
nių randų, panaikinimo lūšnynų, sociali- 
uZ.avimo transportacijos sistemos, įsteigi
amo elektros stočių ir pieno pristatymo 
.'punktų, idant suvaldžius trustus, praplė
timo ligoninių sistemos ir sanitarijos, 
‘•daugiau parkų ir žaislaviečių, žmoniš
kos pašalpos bedarbiams, panaikinimo 

^valdžios vartojimo prievartos prieš dar
bininkus streikuose ir t. t. Platforma 
yra gana progresyviška, nors, tięsa, ne
apima visko, ko reikia New Yorko žmo
nėms jų būklės pagerinimui.
‘ Komunistų Partija pasisakė už Dar
bo Partijos kandidatus ir platformą. Ji 
'šaukia visus savo narius taip darbuotis 
'rinkimų kampanijoje, idant nepraeitų 
nei vienas Tammany Hall politinių rake- 
tierių kandidatas.

Šiemet New Yorko rinkimai turės ne
paprastos svarbos. Tai bus aiškiai pasi- 

, dąlinę spėkos. Pažangiosios spėkos rems 
kandidatūrą LaGuardijos ir Darbo Par
tijos kandidatų, o visos atgaleiviškos 
'spėkos susispies apie Tammany Hall kan
didatą—Copeland arba Mahoney. Komu
nistai suloš svarbų vaidmenį. Kaip žino
ma, pereitais miesto rinkimais Komunis
tų Partijos kandidatai surinko šešias de- 
šiųitis tūkstančių balsų su viršum.

Komunistų Partija stato keletą ir savo 
.'kandidatę į koncilmenus. Tai nebus ja
nkio konflikto sti "Darbo Partijos kandida
tais. Mat, šiemet balsavimai eis nauja, 
taip vadinama proporcionalės atstovybės 

f sistema. Komunistai ir komunistų rėmė

jai pirmoje vietoje balsuos už komunis
tų kandidatus, o antroje už Darbo Dar- 
tijos. Jeigu komunistų kandidatai ne- 
prąeis, tai visi komunistų balsai teks 
Darbo Partijos kandidatąms.

Dar nežinia, ką darys Socialistų Par
tija. Joje eina didelis pasidalinimas tuo 
klausimu. Norman Thomas pritaria iš
traukimui savo kandidatūros ir rėmimui 
LaGuardijos. Bet trockistinis partijos 
elementas griežtai spiriasi už palaikymą 
savo kandidato į majorus ir už atitrauki
mą del jo tiek daug balsų, kiek galima. 
O Socialistų Partija New Yorko mieste 
irgi turi apie šešias dešimtis tūkstančių 
balsų.

Kaip Greitai Jie Susivienijo
Nesenai buvo suvažiavę į konferenciją 

stambiųjų išleistuvių ir kapitalistinių di
džiųjų laikraščių savininkai. Jie suskri
do pasitarti biznio ir pelno reikalais, ku
riems pradėjus grūmoti Amerikos Laik
raštininkų Gildija, kuriai priklauso ir 
“Laisvės” štabas. Jie kalbėjo atsargiai 
ir apmaskuotai. Jie sakė kovosią prieš 
Gildiją vardan “spaudos laisvės.” Jei, 
girdi, Gildija priverstų savininkus sam
dyti tiktai Gildijos narius-unijistus, tai 
būtų kietas apynasris ant “spaudos lais
vės.” Bet, žinoma, tai tik maska. Išleis
tuvių bosai įpratę su laikraštininkais ne
siskaityti ir nenori, kad juos tame sauva
liavime varžytų laikraštininkų organiza
cija.

Svarbu štai kas: Bosams neėmė ilgai 
suprasti savo interesus ir susivienyti. 
Nepraėjo nei kelios savaitės po minėto 
suvažiavimo, o jau visur laikraščių savi
ninkai atakuoja Gildiją ir laužo su ja pa
darytus kontraktus. Visi už vieną, o 
vienas už visus. Kapitalistai puikiai su- 

* pranta vienybės galybę. -
Jei darbo žmonės šitaip greitai pažin

tų ir suprastų savo reikalus! Tada ne
reikėtų tokių milžiniškų pastangų ir pa
siaukojimų jų suorganizavimui.

Nauja Kataliką Spaudos Malda:
Kas skaito ir seka katalikų spaudą, 

kontroliuojamą klerikalų, nesunkiai pa
stebėjo sekamą tiesą Melas pasidarė jos 
nuolatine malda. So. Bostono “Darbinin
kas” ir Chicagos “Draugas” jau gana se
nai pamiršo visas kitas maldas. Tūlą iš
imtį sudarė Brooklyne einanti “Ameri
ka.” Tai buvo laikai, kada ją redagavo 
p. Vilniškis. Bet tas vyrukas tapo pa
stumtas į šalį ir nuėjo zeceriąuti. Re
daktorium tapo Juozas B. Laučka. Šis 
žmogus pasirodė aklas ir atkaklus kuni
gų įrankis. Užimdamas tą “garbingą” 
vietą, jisai padėjo į šalį visokį padorumą.

Jo darbas visai lengvas. Sąžinės netu
rint nereikia nei proto! Viskas, ką po
nas Laučka daro, tai surenka ir per
spausdina visus kunigų ir vyskupų iškep
tus melus prieš komunistus ir komuniz
mą.

*
Jog tai tiesa, kas viršuj pasakyta, už

teks vieno pavyzdžio iš “Amerikos” 
skleidžiamų šlykščių, juodų melų apie Is
panijos liaudį. Štai žiupsnelis perlų, pa
imtų iš rugs. 3 d. “Amerikos”:

Daugelis pabėgėlių pasakojo matę, kaip 
komunistai ir anarchistai važinėjo ant au- 

. tomąbilių lempų užmovę po nukirstą galvą.
Vieną mano pažįstamą kunigą, įsiveržę į 
kleboniją, išrengė ir vedžiojo po miestą, o 
kad labiau pagąsdintų, mėtė jam po kojų 
petardas. Pagaliaus nuvedė į kapines, įkasė 
iki kaklo, o galvą paliko viršuj. Taip jis čia 
ir mirė.

Taragonoj sušaudė 40 naujai įšvęstų se
minaristų. Barcelonoj nužudė jėzuitą, nu
kirto jo galvą ir padėję ant lėkštės( nešio
josi po miestą. Kad lengviau sugaudytų no
rimus žmones, buvo paskirtos premijos po 
100-^-3,000 pezetų už pristatytą galvą.

Fueriteovejunoj septynis-pranciškonus nu
vedė į miesto aikštę. Pirma pasiūlė mesti vie
nuolių drabužius, tapti komunistais, tai bus 
laisvi, o šie šaukė:

—Tegyvuoja Kristus! Tada jiems išpiovė 
liežuvius. Kai šie, negalėdami kalbėti, pakėlė 
maldai akis į dangų, išplėšė jiems akis ir su
šaudė. Leridoj j kūną klieriką prikalė prie 
kryžiaus.

Pabartajame, tiktai Laučka, tiktai jo
kios sąžinės netekę ir amžinai pęrsiskyrę 
su Dėt' kokia tiesa klerikalai, gaji šito
kias bjaurybes primesti komunistams ir 
kitiems Ispanijos liaudies kovotojams.

Kas Veikiama Komu
nistu Vajuje?

Komunistų Partijos Lie
tuvių Centro Biuras laikė 
posėdį ir išdirbo plačiam 
veikimui programą, kad 
bėgyje poros - trejeto mė
nesių padvigubinus lietu
vių skaičių Komunistų Par
tijoj.

Pravedimui to bus ruo
šiama maršrutai, prakalbos, 
prelekcijos, paskaitos, par
ti jiečių ir simpatikų susi
rinkimai ir kitoki būdai 
vartojami. Draugė J. Bon- 
džinskaite pilnai savo lai
ką pašvęs tam reikalui. 
“Laisvės”, “Vilnies” redak
cijų štabai ir mūsų masinių 
organizacijų veikėjai aplan
kys kolonijas. Bet vyriau
siai reikia, kad kiekvienas 
ir kiekviena partijiečiai im
tųsi ant savęs asmeninę at
sakomybę už padvigubini- 
mą partijos narių. Be to
kios atsakomybės kolonijo-
se draugai iš centrų negalės 
daug pagelbėti.
Susirinkimai Connecticut 

Valstijoj
Connecticut valstijoj jau 

šaukiama eilė susirinkimų. 
Waterbury tokis susirinki
mas įvyks penktadienį 24 d. 
rugsėjo; New Britaine, sek
madienį, 26 d. rugsėjo, 7 
vai. vakare. Hartforde, ro
dosi, x bus sekmadienį, 26 
rugsėjo po pietų. New Ha
ven ir Bridgeport turės 
kiek vėliau.
Wilkes-Barre — Scranton
Į Wilkes Barre ir Scran

ton, plačiai lietuvių apgy
ventas teritorijas, išvyko 
gabi draugė J. Bondžinskai- 
tė. Ji ten ilgiau pabus, pa
dės draugams ir draugėms 
sutvirtinti abelnai mūsų ju
dėjimą ir vyriausiai dirbs 
Komunistų Perti jos stipri
nimui. Visų draugų ir 
draugių pagelba labai rei
kalinga.

Rytinė Konvencija
Tarptautinėj dirvoj su di

deliu entuziazmu stoja Ko
munistų Partijos nariai 
darban. Pirmiaus buvo Va
karų Konferencija, apie ku
rią jau rašėme. Dabar įvy
ko New Yorke Rytinė Kon
ferencija. Iš visų rytinių 
valstijų dalyvavo virš 300 
delegatų.

New Yorko valstija, ku
rios vienam New Yorko 
mieste Komunistų Partija 
turi per 20,000 narių, pasi
sakė, kad vajaus metu gaus 
nemažiau 10,000 naujų na
rių ir sukels $250,000 pinigų 
į Partijos Fondą, iš. kurio 
bus vedamas visas darbas ir 
leidžiama du nauji dienraš
čiai. Kitų valstijų delegatai 
pasekė newyorkiecius. Jie 
pasiskyrė kvotas gavimui 
naujų narių ir sukėlimui 
reikalingo fondo.

, Darbas Tarp Negrų
Komunistu Partija ne

skirsto žmones r nei pagal 
tautas, nei pagaf jų spalvą. 
Ji yra darbo žmonių parti
ja. Konvencijoj dalyvavo 
nemažas skaičius negrų, tos 
labiausiai prispaustos rasės 
žmonių atstovai. Negrai pa
sižadėjo visa energija dirb
ti, kad daugiau jų įtraukus 
į partijos eiles, nes ji visų 
pavergtų ir prispaustų gina 
reikalus.

Moterys ir Jaunimas
Moterys sudaro apie pu

sę visos šalies gyventojų. 
Dąugelyje įmopių už tuos 
pat dąrbus vyrams moką 
daugiau, o' moterims ma
žiau. Be moterų negalima 
sėkmingai laimėti streikus, 

negalima bus laimėti ir ga
lutinas pasiliuosavimas iš 
kapitalistinės vergijos. Mo
terys tankįąi gali daug dau
giau partijos darbų atlikti, 
kur vyrai kartais negali. 
Moterys, ar jos dirba fab
rikuose, dirbtuvėse, ar jos 
yra pririštos prie šeimynos 
ir namų, vis vien turi būti 
traukiamos į Komunistų 
Partiją. Jų pagelba labai 
reikalinga.

Mes lietuviai jau didelėj 
didžiumoj turime suaugu
sius savo vaikus. Daugelis 
tėvų gražiai juos išąuklėjo- 
me, suteikėme jiems dar
bininkiško susipratimo pra-4 
džią; daugelio vaikai dar 
yra buržuazinių mokyklų 
dvasios nelaisvėje. Vienaip, 
ar kitaip, kol mūsų jauni
mas nebus surištas su Ko
munistų Partija, tol jis ne
galės sėkmingai kovoti už 
savo ir savo tėvų bei kla
sės reikalus. Paaugęs jau

Ankstyvi Paukščių
Parskridimai

Lietuvoje seni žmonės pasa
kodavo, būk kada pavasarį ank
sti ■ parskrenda paukščiai iš šil
tų kraštų, tai reiškia gerus me
tus—gerą . javų užderėjimą. šį 
rudenį iš anksto girdėtis gerų 
žinių apie “Laisvės” vajų. Drau
gas A. Stripeika prisiuntė vie
ną naują prenumeratą “Lais
vei”, $24 už Phila. pikniko tikie- 
tukus ir rašo, kad jau turįs pri
sikalbinęs 30 asmenų, kurie va
jaus laiku užsirašysią “Laisvę.” 

j f
Tai puikus pavyzdys mums 

visiems, kaip reikia darbuotis 
platinime savo dienraščio. Drg. 
Stripeika dar vasaros laiku pra
dėjo ruošti dirvą rudeniui. Gi 
vasaros metu, 4-tą liepos, jis 
lankėsi Conn, valstijoje ir ten 
gavo 3 naujus skaitytojus savo 
dienraščiui. Vėliau nuvyko į 
Chicagą ir iš ten parvežė 5 nau
jus skaitytojus “Laisvei”. Ir taip 
per visą vasarą veik kas savai
tė Antanas Stripeika, kaip die
dukas, vis nauju skaitytoju ap
dovanojo savo dienraštį.

šiemet “Laisvės” vajus prasi
dės su pirma diena spalių (Oc
tober) . Draugo Stripeikos trimi
tas—į darbą— jau suskambėjo. 
Būkim prisirengę anksti pradėti 
ir sėkmingai baigti “Laisvės” 
vajų.

Labor Day per “Laisvės” pik
niką Philadelphijoje susitikau 
drąugą S. Pečiulį, iš Marlin, Pa. 
Išsiima jis dvidešimtinę ir klau
sia, ar galėčiau priimti už “Lai
svės” p r e n u m eratą. Sakau, 
“taip, tik grąžos (change) netu
rėsiu.” Jis sako: “Nereiks, ži
nai, kad aš kasmet duodu dvide
šimtinę. ... Padalykite.. . na, te
gu bus Ispanijos kovoms $5, 
Agitacijos Fondui $5, Intertype 
mašinai $4.50, o likusieji, tai už 
‘Laisvės’ prenumeratą metams.” 

D>rg. Pečiulis yrą smulkus biz- 
nieriukas, turi valgių krautuvu- 
kę. Klausiu, kajp biznis, sako, 
“prastai.” Mat mainos švąkai 
dirba. Brooklyne svečiavosi dd. 
Mineikiai iš Montello, Mass. Se
nyvi žmonės, tai patys pirmieji 
veikėjai Amerikos lietuvių vi
suomenės apšvietus dirvoje. La
bai į juos šnairuodavo kunigu 
sufanatizuotos davatkos ir nesi
gailėdavo jiems šlykščių kelio
nių. Tačiaus jų ūpo apšvietos 
darbe fanatikų kolionęs nepakir
to. Kaip iš jaunų dienų, taip ir 
dabar jie yra aiškūs laisvama
niai ir karšti rėmėjai revoliuci
nio darbininkų judėjimo. Daug 
draugai Mineikiai yra' aukoję 
“Laisvei” ir kitiems reikalains. 
Dabar, apsilankę ‘Laisvės’ įstai
goje, dar išmetė doleriuką Inter? 
type mašinos išmokėjimui.

Pasiskaitykime laiškelį vieno 

nimas turi būti traukiamas 
parti j on.
Du Nauji Anglų Dienraščiai

Komunistų Partija siekia 
sukelti $500,000 fondą, kad 
palaikius dabartinį “Daily 
Workerj,” “Sunday Worke- 
rį” ir pradėjus leisti dar du 
dienraščiu, vieną Chicago j, 
kitą—Calif o rni j o j.

Komunistų Partija dau
giau neturės atskirų fondų 
savo dienraščių ir organi
zacijos bęi rinkįmų kampa
nijų reikalams. Sudaromas 
vienas bendras fondas, iš 
kurio bus finansuojama vi
sa tiesioginė partijos spau
da ir jos kampanijos. Pa
galvokite, kaip jūs galite 
pagelbėti sukelti tą fondą.

Vakarinių Valstijų Kon
ferencija užgyre planus lei
dimui dviejų dienraščių — 
vieno vidurinėse valstijose, 
kito vakarinėse. Rytinė 
Konferencija taipgi labai 
entuziastiškai užgyre šį 
partijos Centro Komiteto 
sumanymą ir planus. Visi 
ir visos turime stoti' darban, 
kad padvigubinus Komunis
tų Partijos narių skaičių, 
kad sukėlus reikalingą fon
dą.

širdingo “Laisvės” ir abelnai 
darbininkiško judėjimo rėmėjų:

“Maloni ‘Laisvės’ Redakcija! 
Čia rasite čekį sumoje $11, tai 
malonėkite pabalinti" šiaip: at
naujinimui ‘L.’ prenumeratos, 
$5.5.0; ‘Laisvės’ Fondan 50c; 
Liet. Kom. Partijai $1; Tarp. 
Darb. Apsigynimui $1; Priešfa- 
šistiniam Veikimui—$1; Ameri
kos Kom. Partijai—$1 ir dėl Is
panijos—$1. Su draugiška pa
garba, J. Shagov, Anson, Me.

“P. S. Ispanijos Dem. Gyni
mui aukos tik ir atslūgo. Ir tas 
labai negerai. Iš to ^auda tik fa
šistams. Iš Italijos ir Vokietijos 
vis dar siunčia naujus būrius 
fašistų armijos dėl žudymo 
laisvės ir demokratijos gynėjų! 
Dar tebesiunčia eiles ginklų. 
Todėl laisvę mylintieji privalo 
aukoti. J. Shagov.”

Draugas P. Nemura, iš Cle
veland, Ohio, prisiuntė penkinę; 
rašo, kad tai yra dalis pelno nuo 
vietos organizacijų parengimo 
spaudos naudai.

Drg. Sasna, grįžusi iš liaudies 
fronto pikniko, kuris įvyko May
nard, Mass., Labor Day šven
tėje, pridavė nuo draugės K. 
Zinskienės, iš Medford, Mass., 
$2 dovanų išmokėjimui Inter
type.

šiomis dienomis IWO Konven- 
ei j oje dalyvavo drg. Martinas 
Sellers, iš Pittsfield, Mass. Daye

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Mačiau spaudoje paskelbimą, 

kad komunistai planuoja įsteig
ti dar du anglišku dienraščiu— 
vieną Chicagoje, o kitą Califor- 
nijoje, Ar jūs manote, kad Ko
munistų Pąrtijd gąlės. išlaikyti 
net tris angliškus dienraščius?

—Kazys.

Taip, mes manome, kad tie 
dienraščiai pasilaikys. Panaši 
abejonė tūluose darbininkuose, 
net partijięčiuos, buvo 1924 me
tais, kuomet kūrėsi dabartinis 
“Daily Worker”. Bet “D. W.” 
išsilaikė visą tryliką metų ir iš
augo į visų pripažintą geriausį 
darbininkų klasės dienraštį Am
erikoje. Be to, jis jau pajėgia iš
leisti ir “Sunday Worker”.

Komunistinis judėjimas pla- 
čįąi prasiplėtė amerikiniam dar
bininkų judėjime, ypač puikiai 
jis yra susijęs su darbo Unijo
mis. “D. W.” negali aptarnauti 
visos plačios Amerikos — per 
vėlai pasiekia viduryakarius ir 
tolimuosius vakarus. Todėl ir ki

doleriuką išmokėjimui Intertype 
mašinos. Drg. Sellers irgi yra 
nuolatinis “Laisvės” rėmėjas.

Kiek anksčiau “Laisvės” įstai
gą aplankė drg. Juozas. Gude- 
liauskas su šeima iš Minersville, 
Pa. Mašinos išmokėjimui davė 
$1.25.

Sekanti draugai aukojo po $1 
mašinos fondui: A. C., New A 
York City, N. Y.; “Darbinin
kas”; Clement Briedis, Brook
lyn, N. Y.; Ona Laskaustkienė, 
Camden, N. J. ir Petronė Lauru- 
kevičienė, Brooklyn, N. Y,

Po 50c aukojo sekanti: S. Rai- 
nard, Dorchester, Mass., Jonas 
Chesnes, West Frankfort, Ill., J. 
Daimantas, Pittsburgh Pa., Jo
seph Werbela, Earville, N. Y., ir 
Antanas Lakitckas, Coaldale, 
Pa.

Graži parama, kaip matome. 
Bet ir reikalinga. Perkame ma
šiną, reikia grašio, o du “Lais
vės” naudai didelius parengimus 
šiemet smarkiai sulijo: ekskur
siją ir Philadelphijos pikniką. 
Nors tie du parengimai ir įvy
ko, jie davė ir pelno, tačiaus jie 
būt buvę keleriopai pelningesni, 
jei nebūtų liję.

Šiemet “Laisvės” koncertas 
Brooklyne bus 14 d. lapkričio 
(November).

P. Buknys,

SUVARŽYT SENOS GE
LEŽIES IŠVEŽIMUS! 
Washington. — Kongreso 

užsieninių reikalų komisijos 
pirmininkas S. D. McRey
nolds žada įnešt sekančiai 
kongreso sesijai, kad apri
botų senos geležies ir plieno 
išvežimus iš Amerikos kari
niams tikslams.

Per pirmus šešis mėne- 
.sius,šiemet Japonija pirko 
iš Jungtinių Valstijų 1,318,- 
803 tonų geležies, tai yra 
'apie tris syk daugiau, negu 
keturios kitos didžios šalys, 
sykiu sudėjus: Sovietų Są
junga, Chinija, Vokietija ir 
Italija.

Kulkasvaidžiai Byloje 
Brazilijos Sukilėlių

Rio de Jan-ciro, Brazilija. 
—Vyriausias karo tribuno
las, svarstantis apeliaciją 
35-kių revoliucionierių, yra 
apstatytas kulkasvaidžiais. 
Tarp padavusių apeliaciją 
yra Rio de Janeiro miesto 
ex-majoras P. E. Baptista 
ir garsus komunistų vadas 
Luis Carlos Prestes. Pir
mesnis teismas išnešė jiem 
sunkius nuosprendžius už 
dalyvavimą 1935 m. lapkri
čio sukilime darbininkų ir 
farmerių prieš imperialistus 
ir fašistus.

Prestes, ateidamas dabar 
į karinį tribunolą, komunis
tiškai pakėlė sugniaužtą 
kumštį ir skardžiai užpro
testavo, kad policija jį kru
vinai sumušė, bevedant į 
teismą.

lo idėja įsteigimo dviejų nau
jų dienraščių. Tai idėjai prita
rimas labai didelis. Jau atlai
kytos plačiciS liaudiškos konfe
rencijos Chicagoje ir Californi- 
joj naujų dienraščių reikalais, 
šimtai organizacijų jose daly
vavo.

Dabar Komunistų Partija, ry
šyje su naujų narių gavimo va
jum, varo ir savo spaudos rė
mimo vajų. Tikimasi sukelti 
penkius šimtus tūkstančių dole
rių. Veikiausia ir pavyks tiks
lą atsiekti.

žinote, didysis komunistinis 
| judėjimas negali stovėti ant vie
tos ir pasitenkinti tuo, ką jis 
jau yra atsiekęs. Jis nuolat turi 
siekti daugiau, žengti toliau, ar
ti naujus dirvonus. Jojo tikslas 
laimėti Amerikos žmonių dau
gumą savo pusėn. Tiktai tada ir 
įvyks Amerikoję didysis per
versmas, kuomet dauguma dar
bo liaudies priims Komunistų 
Partijos programą panaikinimui 
išnaudojimo ir sukūrimui naujo 
gyvenimo.
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Krikščionybės Darbų 
Nuotrupos

Krikščionybės praeitis turi 
gana juodas dėmes. Jos kalba 
apie artimo meilę nieko bendro 
neturi su jos buvusia galia pra
eityj, kuomet ji buvo kai kurių 
šalių valdonė.

Kada svietiškas mokslas pra
dėjo grįstis kelią į platesnes mi
nias, tai krikščionybė pajuto 
sau priešą. Ji įsteigė inkvizici
ją, organizuotą kankinimą žmo
nių, mokslo skelbėjams ir moks
lo sekėjams. Tūkstančius žmo
nių ji degino ant laužų, tūkstan
čius kryžiavojo ir tūkstančius 
kankino įvairiausiais kitais pa
būklais. Visa tai darė neva var
de dievo, neva vesdama kovą su 
šėtonu.

Bet tikrenybėje, krikščionybės

šidlavos Stebuklas
“Stebuklingų” vietų atsiradi

mas, j ii pradžia dažnai yra su
rišta su piemenimis, kuriems 
pasirodą “šventi” reiškiniai. 
Piemenims apsireiškė ir šidla
vos “šventenybės”. Tai buvo 
pradžioj 17-to šimtmečio. Pie
menys, beganydami bandą pas 
pat miestelį, išvydę ant didelių 
akmeni) beverkiant gražią mer
gaitę su kūdikiu ant rankų. Pie
menys pabūgę ir nedrįsę patys 
verkiančios mergaitės kalbinti, 
pasiuntė vieną iš savųjų pas kal
vine) kunigą, kad atėjęs pakalbė
ti) su ja. Kunigas atvykęs drau
ge su mokytoju Salamonu ir pa
klausęs :“Ko verki, mergaite?” 
O ji atsakiusi: “Ką dirbsiu ne-

per tris dienas. Jei žmogus nete
kęs kantrybės pasisakė kaltas 
esąs, tuojau jį gyvą degino. O 
dažnai buvo deginami ant laužo 
ir neprisipažinę kaltais.

Šiandien kunigija nebeturi 
tokios galios, kokią turėjo seno
vėj. Bet jei ji ir šiandien turė
tų galią, ir šiandien tebedegtų 
laužai su jos įtartais “atskalū
nais ir šėtono tarnais.” šiandien 
kunigija savo sekėjams tik 
drausmes skelbia, liepiant ne
klausyti, nesusieiti su žmonė
mis, kurie nenuolankauja baž
nyčiai.

Bet gyvenimo eisena vis la
biau ir labiau riša tikintį žmo
gų su netikinčiu, nes jų bendri 
gyvenimo reikalai suveda juos. 
Kovos prieš visokią apgaulę, ko
vos prieš naudojimą fabrike ir 
kasykloj patampa bendros kovos 
kaip tikinčio, taip ir netikinčio 
darbininko. Tikintis darbinin
kas mato, kad jo gyvenimas ne
gerėja maldomis. Ir jis, nors ir 
dažnai bažnyčios draudžiamas, 
kovoja už savo reikalus šalę dar
bininko netikinčio.

Naudojanties “Apšvieta,”
Josephus. .

juos nuplėšė.
Nežiūrint viso to, kultūrinės 

draugijos skyrius veikia. Per 
šaukiamą skyriaus susirinkimą 
atsilankė 38 žmonės.

dievas nebuvo tas, kurį ji skelbė, verkusi. Toje vietoje kadaise 
savomis lūpomis. Ji norėjo ture- mano sūnus buvo garbinamas, o

dabar ariate ir akėjate.” Tai iš
tarusi ir dingus kažkur, šis reiš
kinys taip sujudinęs katalikus, 
jog jie atėmė nuo kalvinų baž
nyčią ir ten “maliavonė Mari
jos” pradėjusi “stebuklus” da
ryti. Matydamas geras “stebuk
lų” pasėkas, vyskupas Steponas 
Giedraitis 1786 m. užsimanė ap
mauti tą Marijos maliavonę 
aukso kepure. Ir tąja proga su
traukęs ten į 30,000 žmonių, ku
rie sukrovė kunigams aukso kal
nus. šidlavos “stebuklas” ir da
bar tebepildo kunigams aruodus.

“Stebuklingas” Uosis
Šventenybei sutvert nevisuo- 

met reikia šventųjų paveikslo. 
Kas nori, kas sugeba, padaro 
tai ir iš kitko. 1867 m. buvo at
sitikimas Balbičiškių girioj, Su
valkijoj. Ten buvęs gana keistas 
uosis, kuris pažemėje turėjo du 
liemeniu, o aukštai buvo suaugęs 
‘ vieną. Kada daėjo garsas, kad 
po juomi sėdėjęs koks ten ligo
tas keleivis ir išgijęs,
būriais plaukė pas tą “stebuk
lingąjį” uosį. Iš tokio žmonių

LIETUVOS ŽINIOS
Maža Atsargumo prie Van

dentiekio Tęsimo Darbų
Prie geležinkelio vandentiekio 

darbų aną dieną žemės užgriuvo 
vieną darbininką. Pastebėjus iš 
žemių kyšančias jo kojas, buvo 
atkastas ir nugabentas į apskr. 
ligoninę, kur tik kitą dieną atga
vo sąmonę.

Dėl menkų griovio žymių 
Agronomijos gatvėje į griovį 
įklimpo važiavęs ūkininkas, ku
ris gerokai išsimaudė. Smėlynės 
gatvėje dėl palikto siauro prava
žiavimo buvo įklimpęs pašto 
tobusas.

rinčiai gyvena tame pačiame 
valsčiuje.

Persekioja Laisvamanius
Igliškėliai. Igliškėlių apylin

kės pažangesni jaunuoliai įstei
gė Laisvamanių etinės kultūros 
draugijos Igliškėlių skyrių.

Tik blogos valios žmonės truk
do veikimą. Liepos 25 d. buvo 
šaukiamas L. E. K. Dr. Igliškė
lių sk. viešas susirinkimas ir ge
gužinė; rengėjai iškabino skel
bimus, bet blogos valios žmonės

Šiemet Žymiai Pagyvėjo 
Užsienio Prekyba

C. Statistikos biuro duomeni
mis, šiemet per pirmuosius sep
tynis mėnesius Lietuvos išveži
mas pasiekė 110,013,600 lt. Tuo 
tarpu praėjusiais metais per tą 
patį laiką Lietuvos išvežimast 
buvo pasiekęs 107,577,000 lt., o 
1935 m.—-tik 84,987,700.

Šiemet per pirmuosius septy
nis mėnesius Lietuvos įvežimas 
pasiekė 112,647,400 lt. Praėju
siais metais per tą patį laiką. 
Lietuvos įvežimas buvo pasiekęs j 
82,116,600 lt., o 1935 m. —tik, 
72,014,000 lt. šių metų 7 mėne
sių įvežimas vos apie 26 milijo
nus litų tėra mažesnis už 1934 
visų metų įvežimą.

MENO SKYRIAUS 
NEBUS

Susidėjus eilei bėgamais 
klausimais raštų, “Literatū
ra ir Menas” skyrius šią 
savaitę apleidžiamas.

—Redakcija.

Handy Restaurant
PATOGI, ŠVARI VIETA1

Gardūs, Sumaniai Pagaminti Įvairūs Valgiai
449 PARK STREET HARTFORD, CONN.

SAVININKAS B. D. NAVICKAS
Telephone 7-6537

Puslapis Treciais

3

CeBrook Ice Cream Co

Hartford, Conn
Tel. 2-2233

LIETUVIŲ UŽEIGA

SAVININKAS V. RAMANAUSKAS

JAUKI ATSIKVĖPIMO VIETA

TUMBLE BROOK BEVERAGE CO

JO

iCOMPLIMENTS 
OF

Gamina Įvairių rūšių lengvus gėrimus (sodą) 
iš natūralių medžiagų

Pristatom j krautuves, namus, kliuibus, ant ūkių, piknikam 
ir visokiem parengimam

BROAD VIEW TAVERN

BEST WISHES FROM

Lowest Prices in City

Hartford Conn

C

1 n

au-

Hartford, Conn.909 Broad Street

žmonės

Įvairūs Gėrimai.

ANDY’S PACKAGE STORE
The Best of Wines-Liquors and Beers

on 'HandAlways

A. RAMOŠKASAVININKAS

612 ZION STREET

COMPLIMENTS OF

MURRAY’S ALE

Hartford, Conn
Tel. 7-4241

ir
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lės būti jam perduoti. Kiek bus 
skiriama kitąmet—turės svars
tyti miesto taryba.

4

Laisvės Choras 
iš Hartford, Conn.

Kur mandagus patarnavimas, įvairūs gėrimai, 
pasimatymas su draugais, linksmas laiko 

praleidimas visada ten apturima.

Kalbės A. Bimba 
“Laisvės” Redaktorius

Aido Choras 
iš Brooklyn, N. Y.
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Jaunuolių Choras 
iš Torrington, Conn. 

Duos Programą

. A. Bimba

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

The New England Brewing Co.

Lyric Package Shop

34 VERNON ST., HARTFORD, CONN
Telephone 6-8581

ti pilniausią valdymo galią, ir ji 
siekė to neatsižvelgdama į sie
kimo būdų šlykštumą. Jai rū
pėjo turėti ne tik dvasinį žmonių 
paklusnumą, bet lygiai ir me
džiaginis žmonių gyvenimas, 
kad priklausytų nuo jos valios.

Inkvizicijos nužudytų žmonių 
turtas nebuvo paliekamas jų gi
minėms, kaip kad daugumos da
bartinių šalių įstatymai skiria, 
bet buvo dalomas pusiau—pusė 
inkvizicijos įstaigai ir pusė baž
nyčiai. Prakeikto ir, jų apskel
bimu, šėtonui tarnaujančio žmo
gaus turtas betgi nebuvo pra
keiktas,—bažnyčiai jis tiko taip 
gerai, kaip ir to, kuris buvo pri- 
skaitytas į geruosius.

Romos vyskupai traukė negir
dėtus turtus iš visų kraštų. Ka
da Francijos karalius, vadina
mas Pilypas Gražusis, patėmijo 
tris sykius tiek pinigų plau
kiant į Romą, kiek į valstybės iž
dą, jis uždraudė išvežimą aukso 
ir sidabro. Popiežius, žinoma, iš
keikė jį už tai.

Turto godėdemi popiežiai pra
dėjo pardavinėti indulgencijas 
—piniginius išsipirkimu# nuo 
nuodėmių ne tik jau papildytų, 
bet ir tų, kurias dar papildysi. 
Kiekviena nuodėmė apkainuota 
tam tikra mokestimi ir, jei nori, 
jei gali, išsipirk ir būk ramus, 
jog už papildytas nuodėmes ne
teksi kipšui ant šakės ir nebūsi 
verčiamas gerti smalą, kurios 
skonis tau nepatinkamu atro
dys.

Krikščionybe Lietuvoj
Lietuviai, bent kiek susipaži

nę su istorine savo tautos pra
eitimi, žino, jog krikščionybė at
ėjo į Lietuvą ne artimo meilę 
nešina, bet kardą. Kryžiokai en
gė, plėšė ir kankino lietuvius 
tiek žiauriai ir ilgai, kad tie, 
negalėję atsilaikyti ginklais, 
1402 metais siuntė skundą Ro
mos ciesoriui ir kitiems kuni
gaikščiams prieš vokiškus kry
žiokus. Jie sakė: “.. . . Visus ja
vus, vaisius ir bičių avilius iš
plėšė mumis kryžiokai; liuosus iš 
prigimties mūsų sprandus pri
pratino į darbus naktimis ;neva- 
liojamais darbais apsunkino mū
sų padonus, tėvynaičius, bernus 
ir duoklininkus; atėmė iš mūsų 
medžioklę ir žvejybą, uždraudė 
prekionę su kaimynų žemėmis... 
Mūsų didžiūnus suraišiotus tem
pia kalėj iman Prūsuosna; tūluo
sius drauge su pačiomis ant lau
žo sudegino, nes jie neleido iš
plėšti savo kūdikėlius; mūsų 
jaunas seseris ir dukteris skau
džiai sugriebė ir—baisu kalbė
ti—gėdino, kaip visiems yra ži
noma ir lengvu parodyti.. . Bet 
teikitės atminti, jog mes esame 
žmonės, ale ne bepročiai gyvu
liai, kuriuos valia davinėti, pirk
ti ar pardavinėti!... ”

Ar šis pasiskundimas ką gel
bėjo, žinių neturim. Ęet žinom, 
kad krikščionybė Lietuvai buvo 
užkarta ir “įpilietinta.’’šiandien 
Lietuva ne tik išžiūroj “pasipuo
šusi” kryžių kryželiais, bet kry
žių sunkuma slegia ir gyventojų 
pečius ir jų dvasią.

Ne tik kryžiais ir “smuike
liais” Lietuva “pasipuošusi.” Ji 
turi ir ‘stebūklingų vietų” visą 
eilę.

ŠIAULIAI
Žada Statyti Ligoninę

Raudonasis Kryžius kreipėsi į 
Šiaulių miesto savivaldybę su 
oficialiu pasiūlymu statyti Šiau
liuose modernišką 200 lovų ligo-' 
ninę, kurios statyba atsieitų apie 
2 milijonus litų. R. Kryžius pra- • 
šo pranešti, kiek lėšų šiam rei
kalui galės skirti savivaldybė, 
nes tada galės sudaryti galutinį 
projektą ir sąmatą. Statybos 
darbai būsią pradėti dar šiemet. 
Vieta ligoninei parinkta ties Su-1 
kilėlių kalneliu, prie apskr. val
dybos namų. Kaip žinoma, šių 
metų miesto biudžete savos ligo
ninės statybai buvo skirta 100,- 
000 litų, kurie dabar, pradėjus

Hartford, Conn
Connecticut Valstijos Apskričių

Didysis Piknikas
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

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

Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai.

Laisvamanių Kapinės Baigia
mos Aptverti

šiomis dienomis baigiamos 
aptverti Šiaulių laisvamanių ka
pinės. Tvora padaryta medinė 
ant gražių cementiniu stulpų. 
Nelygumai išlyginti. Dar bus 
tvarkomi takeliai ir vieta rū
siams daryti. Pažymėtina, kad 
visi darbai ir lėšos sudaryti su
sipratusių laisvamanių aukomis, 
negaunant niekur nė cento pa
šalpos ar paskolos.

Lithuanian Rye Bakery
Kepa gardžiausią Lietuvišką Ruginę ir Baltą Duoną, 

Keiksus, visokius Pyragaičius. 
Atdara kasdieną iki vėlumui.

Savininkas
STANLEY ELIMSKAS

56 Grand St., kamp. Lawfence St., Hartford, Conn.
Tel. 7-6968

LAWRENCE STREET TAVERN
Mandagus Patarnavimas.

Savininkas

JOHN URBON
158 LAWRENCE ST. HARTFORD, CO^ĮN?

prietaringumo pasinaudojęs Gu- statyti..ligoninę R. Kryžiui, ga- 
delių kunigas. Jis pelnydamas 
gerus pinigus, ragino žmones, 
kad lankytų tą “stebuklingą” 
medį. O Balbieriškio kunigai iš 

'pradžios tylėjo, bet pavydėdami 
Gudelių kunigui pinigų, paga
linus ėmė keikti lankytojus “ste
buklingo” uosio. Ant galo atsiti
ko, kad stora žmona j ieškojusi 
globos pas tą medį ir jai buvę 
pavelytą perlysti per tarpmedį. 
Įlindusi iki pusei, jFnegalėjo iš
lysti nei pirmyn, nei atgal. To
kiame stovyje išbuvusi ji 24 va
landas iki medis buvo nukirstas. 
O kuomet vyriausybė tatai suži
nojus, tai uždraudusi žmonėms 
tą vietą lankyti, o patį to medžio 
kelmą išdeginusi.

Burtininkų Baudimas
Popiežiaus Gregorio XV, 1623 

metais, paliepimu persekioti ir 
tremti burtininkus ir raganius, 
sinodas ketvirtas prie vyskupo 
Jurgio Tiškevičiaus 1643 m. nu
tarė: “žavėtojai, burtininkai ir 
visi kokia nors eile sądarus su 
velniais darantieji, turi būti 
kankinti ir iš draugystės žmo
nių išnovyti”. Po tuo nutarimu 
prasidėjo baisus persekiojimas 
tūkstančių nelaimingų žmonelių. 
Užtenkama buvo kyštelti liežuvį, 
kad tas ar kitas esąs velniui par
sidavęs, idant įdavus žmogų 
kankynėms. Jei paimtas nelai
mingasis gynėsi nesumanąs ža
vėti, teisėjai, surišdinę jam ran
kas, metė į vandenį ir žiūrėjo, 
kaip jam klosis plaukioti. Jei 
žmogus skendo, skaitė jį už ne
kaltą, bet jei žmogus mokėda
mas plaukti spardėsi kojomis ir 
biskį plūdurąvo, teisėjai skaitė 
jį kaltu. Aišku, jog kiekvienas 
žmogus šiaip taip kasasi, nenori 
grimsti, ir todėl daug nekaltų 
buvo priskirti žavėtojais ir bur
tininkais. Išvilkę įtartą žmogų 
iš vandens, klausė, ar moka ža
vėti? Jam ginanties, buvo užri
šama akys, geležiniais pančiais 
supančio j ama kojos, surišama 
rankos ir įmetamas į aukštą sta
tinę. Kartą dienoje buvo iš
traukiamas iš statinės ir visaip 
kankinamas. Taip daroma buvo

Pamestas Kūdikis
VIII-7 d. Daukanto g. ties na

mu Nr. 7a rastas pamestas nau
jagimis, kuris padėtas Šiaulių 
m. s-bės prieglaudon. Motina ne
susekta.

Žaibo Nelaimės
VIII-2 d. Joniškio vi. Kiroai- 

čių km. apie 14 vai. žaibas sude
gino ūkininko Povilaičio Juliaus 
daržinę su suvežtais javais ir 
ūkio padargais, padarydamas 
nuostolių 1500 lt. Dvejetą dienų 
anksčiau Stačiūnų vi. Dargužiu 
km. laukuose žaibas mirtinai nu
trenkė to kaimo gyventoją Ba- 
čanską Leoną, 27 m. amžiaus.

' TAURAGĖ
Katalikų Kongresas Fronto 

Prieš Frontą Šūkiais
Išsiuntinėtas bendraraštis su 

kanclerio R. Kuodžio parašu, ku-1 
riuo šaukiamas didelis katalikų 
suvažiavimas Tauragėje rugpjū
čio 29 dieną. Suvažiavimas šau
kiamas fronto prieš frontą šūkiu 
ir jame raginami dalyvauti pa
vasarininkai. Kunigai turi atlik
ti paruošiamąjį darbą.

Pasikorė Nepilnaprotis
VIII-2 d. pietų metu Lygumų 

vi. Degučių km. piliečio Vapsos 
A. klojime rastas pasikoręs 31 
metų amžiaus nepilnaprotis Leš-i 
činskas Jonas. Jo tėvai pasitu-Į

HARTFORD, CONN.

591 Park Street

Joe Berch-Beržinis Shoe Repairing
Čeverykus pataiso gražiai ir drūtai. Materiolą 

vartoja pirmos rūšies

Darbą atlieka greitai ir teisingai

940 BROAD ST HARTFORD, CONN



Puslapis Ketvirtas šeštadien., Rugsėjo 11,1937

Tg- ir W V1 A v Gricius. Lapėnas liko išgarbin- Fort St. Valandos nuo 9 ryto
XX GO tas, kaip lietuvybės kovotojas, iki 9 vai. vak. čionai rasite

XJkOCVL KJm susipraięs lietuvis, mažiausias bent vieną iš aukščiau minė- 
laetuvos patriotas, mielasir-.tų organizatorių, kurie suteiks 
dingiausias žmogus Lietuvoj, j jums visas informacijas. Aukš- 
kuns nesigailėdavo vargšams 
numest net dešimtis litų ... ir 
dievas vienas bežino kokių 
nuopelnų tas “Lietuvos Aidas" 
Lapenui neprisKyrė.

Ket svarbiausiai tai štai kas. 
“L. A." ir Gricius dėl Kapeno 
mirties apkaltino Lietuvos vi
suomenę, kad ji padariusi kri
minalinę nusiKaitimą, nulin- 
ciuouama toxę “didžiai susi- 
praiusę lietuvę" ir tautininKų 
organizaburę. uricius, KroKOCU- Į 
ii&Acts ubf.ras liečiamas, Kalti
na vis.'). m. r/;' Kad ji be laiko 

ijrjei'ą ę Kapus (jam bu
rn. <,mz.) ir Kad ta nela- 

visuomenė ant tieK jau 
Kad KieKvienam

Prie Žuliko Karsto
I

randasi Draugijų Svetainėj. 
Ateikit pasiimti ir reikalauki
te, ko jums trūksta pravedi
mui rinkimų.

J. Baronas, J. Luobikis.

Šiomis dienomis užbaigė sa
vo žulikiško gyvenimo dienas 
pragarsėjęs Lietuvos turtuolis, 
liaudies centų lupikas ir žy
mus Lietuvos tautininkas-fa- 
šistas Jonas Lapenas.

Tur būt nėra Lietuvoj tokio 
kampelio, kuriame šiaip ar 
taip neminėtų Jono Lapėno 
vardą. Vieni jį mini su šird
gėla. Kiti (visa Lietuvos liau
dis) Lapeną mini su didele ne
apykanta jam.

Jono Lapėno vardas Lietu
voj skambėjo, kaip didžiausio 
Lietuvos turtuolio, žymiausio

liko linksniuojamas visais lin
ksniais.

Plačioji visuomenė reikala
vo Lapenui kalėjimo, o tokie, 
kaip “Lietuvos Aido” bendra
minčiai su Gricium (“L. A.” 
redaktorius) priešakyj, giliai 
užjautė jam, ir kaip matyt jų 
pagelba Jonui Lapenui pasise- 
Ke išeiti iš kalėjimo.

Lapenas atsidūrė vėl laisvė
je. Gręzo į savo dvarą, Kurį. 
Kaip ir visus turtus, įsigijo zu- 
likavimo ir lupikavimo būdais. 
(Keikia pasakyt, kad J. Lape
nas pasidarė didžiausiu Lietu-1 ii W U v Un VUl VUVilv^ ju j Aini* v . a

tautininko ir didžiausio liau-jvos turtuoliu tik nepriklauso-
dies centų lupiko vardas. Bū
damas, per visą nepriklauso
mos Lietuvos gyvavimo laiką, 
įvairių ekonominių organizaci
jų, draugijų, kooperatyvų ir 
bendrovių viršūnėse, jis labai 
meistriškai sugebėjo taip rei
kalus tvarkyti, kad per porą 
dešimčių metų virto didžiau
siu turtuoliu. Turto troškimas 
jam užtemdė akis ir Jonas La
penas nežiūrėdamas kokioms 
aukoms jo turtai kainuos liau
džiai, — nieko nesigailėda
mas ir nesidrovėdamas plėšė 
įvairiais būdais centą po cen
tui š Lietuvos liaudies.

Ypatingai Lapenas išgarsė
jo paskutinėmis jo gyvenimo 
dienomis. Lietuvos viešoji vi
suomenė iškėlė aikštėn jo afe- 
ras-vagystes “Maisto” bendro
vėje, ir net teismo organai tu
rėjo įsimaišyt, kad išpainiot tą 
gudriai susuktą kamuolį. Pir
mą kart jį teismas nubaudė 8 
metams kalėt ir “konfiskavo” 
visus turtus. Bet. .. Apeliaci
niai Rūmai jį ištekino ir grą
žino jam visus turtus. Viešoji 
visuomenė smarkiausiai pasi
piktino, nes tos Lapėno žuli- 
kystės buvo jau 
kios, kad jų nuo 
nebegalima buvo 

' pėno vardą dar
dažniau pradėjo linksniuot vi
sa Lietuva. Prisiėjo įsimaišyt 
prokuratūrai. Lapėno Jono by
la vėl atsidūrė teimo instanci
jose, o Lapenas tuo tarpu liue
sai sau ilsėjosi savo dvarelyj.

Jonas Lapenas, — tai di
džiausias Lietuvos turtuolis, 
kuris vagysčių, lupikavimų,

ant tiek aiš- 
liaudies akių 
paslėpt. La- 
karščiau ir

aferų keliu pasiekė tuos tur- pranešdamos,
tus. Jonas Lapenas — tai lie
tuviškos buržuazijos prototi
pas. Paimkim nors kurį Lietu
vos turtuolį, kuris yra “iški
lęs” nepriklausomos Lietuvos 
laikais, tai pamatysim, kad tų 
turtuolių kilimo laiptai pana
šūs į Jono Lapėno kilimo laip
tus, o fie kilimo laiptai yra 
subudavoti iš kruvinų ir pra
kaituotų liaudies centų, atvi
rais ir. slaptais būdais išplėštų. 
Jei perkratyt visus Lietuvos 
turtuolius, tai daugeliui reikė
tų sėstis kaltinimo suole, kaip 
tai trumpam laikui buvo paso
dintas Jonas Lapenas.

Bet grįžkim prie Lapėno. Iš
kilo aikštėn Lapėno žulikyščių 
paslaptis. Visa Lietuva, kaip 
avilys sujudo. Darbininkai, 
valstiečiai, inteligentai, ir net 
tam tikra dalis tautininkų, kur 
tik galėdavo pritaikyt Jono 
Lapėno vardą, ten jį links
niuodavo.

—Turtingas, kaip Lapenas, 
— sakė vieni.

—Žulikas, kaip Lapenas, — 
pritardavo kiti.

—Apmaus tave, kaip Lape
nas, ~ sakydavo dar kiti ir 
panašiai.

Nebuvo nei vieno Lietuvos 
doro gyventojo, kuris nepasi
piktintų Lapėno aferistiniu 
darbu.

Savo žulikystėmis ir afero
mis Lapenas išgarsėjo ne tik 
vienoj Lietuvoj. Jį pažįsta ir 
amerikiečiai. Apie jį nemaža 
yra girdėję ir Sovietų Sąjun
gos lietuviai. Tik reikia pa
klaust piliečio: kas per vienas 
yra Jonas Lapėnas? Užklaus
tasis ilgai nedūmodamas atsa
kys: žymus tautininkų sąjun
gos kūrėjas ir jų šulas, di
džiausias Lietuvos turtuolis, 
na, ir garsiausias ir “gabiau
sias” žulikas-aferistas. Ir kiek
viena# darbo lietuvis pridurs: 
jis ne vieiią centą iŠ nianė iš- 
Wo.

Vienu žodžiu, Jonas Lape
nas tarp lietuvių buvo ir dar

mos Lietuvos laikais, kuomet 
tokiems, kaip Lapėnas, ypa
tingai susidarė geros sąlygos 
“Kilt,” o ypatingai jis išKilo, 
kuomet apart turtuolio dar 
pasižymėjo ir kaip žymus tau
tininkas ir jų organizatorius). 
Atsidūręs laisvėje jis gėrėjosi 
šešių aukštų namais, kurie 
puošia visą Kauną.

Bet žmogaus gyvenimo il
gumas nevisai priklauso nuo 
turto ir garbės (žinoma, gar
bę čia reikia suprasti, kaip su
pranta fašistai. Kas fašistams 

i sudaro garbę — doriems žmo
nėms yra didžiausia negarbė). 
Atgyvenai savo laiką — 
sveikink su šio pasaulio 
bangomis arba skurdu, 
atsitiko ir su Lapenų.

Vakare sočiai užkandęs, jis 
išėjo į sodelį grynu oru pa
kvėpuoti, bet staiga plyšo šir
dis ir turtuolis, žulikas ir tau
tininkas Lapėnas atsisveikino 
su šio pasaulio prabangomis 
(o Lapėnas šiam pasaulyj tik 
prabangomis ir gyveno) ir ne
teisėtu būdu įgytais turtais.

Bet ne tai čia norima pa- dievo dešine... Į paskutinę 
briežti. Mums nei kiek ne- ’ 
svarbu, kaip Lapėnas mirė, ar
ba pasikorė, mums svarbiau 
pastebėt, kaip apie Lapėno 
mirtį atsiliepė plačioji visuo
menė ir Lietuvos laikraščiai.

“Lietuvos žinios” ir “XX 
Amžius” labai atsargiai prane
šė, kad štai gyveno buvo to
kioj ir tokioj tai karalystėje 
Lapėnas Jonas> ir visai ne
lauktai pasimirė. Tie laikraš
čiai palinkėjo jam amžino at
ilsio, ir tik “Lietuvos žinios” 

, kad mirė di
džiausias Lietuvos turtuolis, 
žymus tautininkas ir . . .. bet 
trečio titulo jau pabijojo pa- 
žymėt, tik pažymėjo, kad Jo
nas Lapėnas iškilo tam tikrose 
sąlygose ir buvo tų sąlygų iš
dava.

Bet štai paimkim “Lietuvos 
Aidą.” Jis nepasigailėjo il
giausių Lapenui straipsnių ir 
užuojautos laiškų. Ir kiek aša
rų praliejo “Lietuvos Aidas,” 
o daugiausia jo redaktorius p.

atsi- 
pra- 
Taip

Gri- 
kad 
šuK- 
Gri-

DOjl 
ęsiurąsmo, 
žingsnyj minėjo Lapėno ‘ nuo
pelnus, ' Kernavo jo žulikystes 
ir meras aikštėn, lai smar
kiausiai paveikė į Joną Lape
ną, kuris neistnvojęs pasimi
rė. Gricius ant tiek įsidrą
sino, kad žandariškai suriko 
miniai, kad ją reikia pas
tatyt ten, kur ji privalo sto
vėt, t. y. ji tur tyiet, nesikišt 
ne i “savo" reikalus. Ir 
cius ant tiek susijaudino, 
stovėdamas prie karsto, 
telejo mimai: GEDA! Jei
cius sumanytų, tai už tokį vi
suomenes “nusikaltimą” (La
pėno nulinčiavimą) priteistų 
jai iki gyvos galvos kalėt.

Suėdė minia Lapeną. Neiš
laikė jo biedno silpnutė širde
lė, — taip aimanuoja Gricius.

Lapeną į kapus palydėjo 
žymūs tautininkai; kunigas 
V. Mironas už Lapėno vėlę at
laikė šventas mišias, pasakė 
pamokslą, kur pastebėjo, kad 
pas Lapeną buvo griekelių, 
bet dievas jam už jo gerą šir
delę griekus dovanos. Gaila, 
kad kun. Mironas neužtikrino, 
kad Lapenas būtinai atsisės po

Lapėno kelionę jį palydėjo 
mažas būrelis tautininkų, tur
tuolių ir šiaip į Gricių panašių 
žmonių.

Laikraščiai praneša, kad ir 
“smalsuoliai,” ti y. vešoji vi
suomenė šaligatvėse stovėda
ma “palydėjo” Lapeną į ka
pus, bet gaila, kodėl laikraš
čiai nepastebėjo savo skiltyse, 
ką šie “smalsuoliai” jautė sa
vo širdyse “palydėdami” tą iš
garsėjusį žmogų į paskutinę 
kelionę. Neaps,iriksim jei tų 
“smalsuolių” 'mintis mes iš- 
reikšim. Jie lengviau atsidusę 
pagalvojo: vienu žuliku ir lu
piku Lietuva turės mažiau.

Ir dar ilgai, ilgai Lietuvos 
laudis minės t Jono Lapėno 
vardą, kaip didžiausio Lietu
vos turtuolio, gudriausio lupi
ko ir žuliko vardą. Dar ilgai, 
ilgai Lietuvos Visuomenė saVo 
lūpomis minės Lapeną, ir tas 
sąlygas, kurios taip puikiai 
ugdo Lietuvos Lepenus.
6. Vili. 37. 1 Juraitis.

ALDLD REIKALAI
Visų ALDLD Narių Žiniai 

12-tam Apskrityj
Vėliausiam apskričio valdy

bos susirinkime buvo apkalbėta 
šie svarbesni dalykai:

1. Surengt išvažiavimą aps
kričio naudai, kuris įvyks rugs. 
(Sept) 19 dieną gražiame Sim
ko Glen Parke.

2. Buvo nutarta surengt dis
kusijas, kad išdirbi planus, kaip 
pagerint veikimas mūsų apielin- 
kėj. Diskusijos įvyks rugs. 
(Sept.) 26 dienų. Laiškai į kuo
pas išsiuntinėta, kviečiant imt 
dalyvumą diskusijose. Yra vil
ties, kad kuopose šis klausimas 
bus tinkamai apkalbėtas ir drau
gės ir draugai pasistengs skait
lingai dalyvauti.

3. Nutarta, atvėsus orui, reng
ti prakalbų maršrutą šiame ap- 
skrityj. Smagu pranešt kuo
poms, kad yra žinia iš centro, 
jog mes gausim kalbėtoją drau
gę J. Bondžinskaitę. Todėl vi
sos kuopos laukit iš apskričio 
valdybos pranešimo, kuriame 
bus paskirta diena prakalboms 
jūsų mieste. Tutėsitė suiasf sve
tainę savo mieste ir darbuotis, 
kad kūd daugiausia suttaukt 
publikos į draugės J. Bondžins-

čiau minėta unija organizuoja 
visas dirbtuves, nepaisant 
koks mažas skaičius darbinin
kų jose randasi. Organizuoja 
misingio, vario, cemento, gip
so, cnemikalų, medžio, drus
kos kasyklas, ir tt. Todėl, ku
rie dirbate aukščiau minėtose 
dirbtuvėse, arba žinote ypa- 
tas dirbančias tenai, praneš
kite raštinei, arba vienam iš 
organizatorių. Tik šiaip dar
buodamiesi mes galėsime su- 
sinsti su kiekvienos dirbtuvės 
darbininkais ir atsieksimi savo 
užbrėžtą tikslą: “šimtu nuo
šimčių suorganizuoti Detroito 
darbininkus."

Detroite randasi tokių dirb
tuvių, kad jokis organizato
rius negali pasiekti ten dir
bančių'darbininkų; todėl rei
kalinga parama iš vidaus. Nie
kas kitas negali suorganizuoti 
darbininkų, kaip jie patys. To
dėl jūs, draugai darbininkai, 
parama yra labai reikalinga ir 
mes kviečiame jus.

CIO organizatoriai:
J. Barron, R. Weyhing, 

H. Hallen.

Ar Verta Garsintis Per Lietu
višką Fašistinį Radio?

Nekurie sako, “visviena rei
kia užnjokėti, nepaisant koks 
radio nebūtų, progresyvis ar 
fašistinis.” Taip, betgi, kuomet 
turėjom D. L. D. radio valan
dą, tai už 70 žodžių užmokė- 
davom $2.00, o lietuvių fašis
tam mokame, ar tai turime 
mokėti $4.00 už 13 žodžių; 
antra, nespausdiname plaka
tų savo spaustuvėse, o fašis
tam atiduodam daug didesnę 
sumą pinigų. Kodėl neatidary
ti D. L. D. Radio valandos?

Progresyvis.

Wilkes Barre, Pa.

Draugės ir draugai! šis iš-įgalima pasislėpti, jeigu lietus 
važiavimas yra rengiamas la
bai svarbiam reikalui, kad su
kelt kiek pinigų apskričio iž
dui dėl rengimo prakalbų šia
me apskrityj ir kitiems svar
biems reikalams. Todėl visus 
kviečiame skaitlingai daly- 
vaut, kad galėtum atsiekt sa
vo tikslą.

čia suvažiavę rasim daug 
savo pažįstamų, smagiai die
ną praleisim ir tuom pačiu sy
kiu atpildysim apskričio iž
dą, kuris buvo veik visai ištuš
tintas.

Važiuojantiems, reikia pa
siekt 309 kelia ir važiuot iki 
Ransom Ferry arba iki Man- 
ganelto’s Pavilion ir sukt po 
kairiai. Ten pat ir parkas.

Bus gerų valgių ir gėrimų, 
gera muzika šokiams, taipogi 
čia yra gera pastogė, kur bus 

r

ištiktų.
Visus kviečiame kuo skait

lingiausia dalyvauti
Apskričio Valdyba.

‘‘Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman St., 
arti Cental Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

kaitės prakalbas.
Prie pabaigos turiu primint 

draugams, jog reikia darbuotis 
gavimui naujų narių į šią ap
švietus organizaciją. Taipogi, be 
jokio atidėliojimo, mokėkit savo 
mokestis už šiuios metus, kurie 
dar esat nemokėję, nes čentrė 
pinigai yra labdti rėikaliiigi dėl 
išleidimo naujos knygos.

12-to Apskričio Raštininkas.

DETROITO ŽINIOS
Dietrbifas Turi Bjūt Šimtu Nuo
šimčiu Organizrk

Apsaugoki™ Laimėjimus!
Darbininkam susiorganiza

vus į unijas, jie daug laimė
jo, ir ateityje viską laimės 
taip solidariškai veikiant. Kad 
užtikrinti laimėjimus, mes, 
darbininkai, turime turėti val
džią savo rankose. Detroito 
darbininkai sekantiems rinki
mams stato savo sleitą. Kad 
tapti laimėtojais, lietuviai dar
bininkai turi prisidėti prie 
veikimo. LDS 21 kp. turi iš
rinkus rinkimų vajaus komite
tą, J. Baroną ir J. Luobikį. 
Strtisais. “ rinkimų ' reikalais 
kreipkitės prie jų. Iškabos, 
kortelės, stikeriai, plakatai

Visų ALDLD Kuopų Žiniai 
12-tam Apskrityj

Daugeliui šios organizaci
jos draugių ir draugų yra ži
noma apie didžiulį apskričio 
išvažiavimą, kuris įvyks rugsė
jo 19-tą dieną labai puikioje 
vietoje, tai yra Simko Glen 
Parke, netoli nuo West Pitt
ston.

Apskričio valdyba tikisi, 
kad kuopos šį išvažiavimą 
rems kaip geriausia galint, 
skaitlingai dalyvaujant pa
tiems, taipogi nepaliekant ir 
tuos darbininkus, kurie dar 
nėra šios organizacijos eilėse.

Trokais važiavimas labai pi
gus ir trokai bus iš šių vietų: 
Plymouth, Wyoming, Miners 
Mills, Parsongs ir Wilkes Bar
re. Gal neatsiliks ir kitos vieti
nės kuopos, kaip Nanticoke, 
Inkerman,, serantoniečiai ir ki
ti, kurie esame šio apskričio 
ribose.

Jei Pasiskubinsit— - 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kie’ 
nas ir kiekviena tose knygose 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro
Tiekia Linksmybės
Išvaro Reumatiškus 

garos, Sąnarių,

Nauja Medicina 
Tūkstančiams— 
Sopulius iŠ Nu* 
ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

ivarbiausi reikalai. Kiekvie*
> ras

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.

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti jų sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite j j su savo vardu ir antrašu 
^arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
Vork City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite' jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Bridgewater Darbininku Ko operatyve Draugovė
Lietuvių Čeveryku Išdirbystė

i

Pagarsėjo gaminimu Stiprių
OVER GLOBE SHOES

Jie gerai tinka ant kojos.

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Čeveryku Industrijoj. 
Jsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite čeveryku su ja.

a Įrį

įHffįt
Vasarai baigianties pradedam rūpintis rudeninėmis reikmeni

mis. Apart kuro, patalinės ir drabužio labai svarbi reikmenis yra 
AVALINE. Pigios medžiagos ir prasto darbo ČEVERYKAI, 
kad ir už pigią kainą perkant brangiau kainuoja už brangesnius.

LIETUVIŲ FABRIKO OVER GLOBE ČEVERYKAI
Yra padaryti iš geros medžiagos, patyrusių darbininkų, prie 

naujovinės mašinerijos ir parsiduoda už gana žemas kainas.

šimčių Organizuotas j Uniją i
Ir mes, darbiminkai, lengvai ’ 

tą galime padajįyti, jei nors 
biskelį prisidėsime su darbu, 
t. y., kalbinti kiekvieną dar
bininką stoti į tmiją. Paimkit. 
pavardę ir antrašą darbininko, I 
taipgi ir dirbtuvės ir priduo- 1 
lyte CIO Unijoįs organizato
riams, J. Barokui arba H. 
Hallen bei R. Vk'eyhing. Alba 
pasiųskite per laišką šiuo an
trašu: J. Barren, 4720 W.
Frbnt St. CIO i International
Union of Min/h Mill and
Šiiiėltė'f worked atidarė raš
tinę po numerijį, 4720 W.

OVER GLOBE čeveryku išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 31 metai praktikos čeveryku gamyboje. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeveryku prie mūsų žmonių kojų, jų 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimų ir čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatą. Nešiokite Over Globe Shoes.

Sulyg Čeveryku Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE ČeVerykai krautuvėse parsiduoda: 

Nuo $T00 iki $5.00 
BRIDGE -O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

Nėsilėis^kite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų anfspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE Čeveryku negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
HS
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šeštadien., Rugsėjo 11,1937

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
KAS VALDYS BOSTONĄ

Jau Bostono laikraščiai pra
dėjo tratėti apie kandidatus į 
miesto majoro vietą. Vienok, 
šiais metais jie negali išpūsti di
delio burbulo nei apie vįeną kan
didatą. Gal todėl, kad neturi 
žmogaus, kuris būtų nesusitepęs 
įvairiom žulikystėm. Bet kaip 
čia ir būstysi—kuomet piliečiai 
juos ir maiše pažįsta.

Mes, darbininkai, iš tų visų 
kandidatų turime vieną, ku- 
riuom mes pilnai galime pasi
tikėti, kad jis atstovaus ne kapi
talą, bet darbo mases, kuris 
per visą savo amžių diębo ir ko
vojo, kad pagerint darbo masių 
būklę, šitas žmogus organiza
vo unijas, vadovavo streiku?, sa
kė ir sako prakalbas, žodžiu sa
kant, šaukė ir šaukia, kad mes 
netik organizuotumės dirbtuvė
se į unijas, bet jis šaukia mus 
visus, darbininkus ir darbinin
kes, kad mes imtume dalyvumą 
ir ateinančiais rinkimais. Pa
duodami savo balsą už kandida- 
datus, kurie gina teisybę, mes 
apvalysime visas valdvietes nuo 
neteisingų valdininkų.

Mes per ateinančius rinkimus, 
darbininkai, turime balsuoti už 
Otis Hood. Balsuodami patys, 
mes' privalome ir kitus brolius 
darbininkus raginti, kad ir jie 
balsuotų už mūs busimąjį majo
rą Hood.

žemiau paduodu jojo 
mą, kurią jis išpildys, 
bus išrinktas majoru.

štai ji:
1. Sveikatos klausimu 

ma. Daugiau vietinių

nininkų ir jokiam viešam pa
rengime jie negali pasirodyt, 
bet, da daugiau bėdos, kad jie 
neturi gėdos! Minėtoj radio 
programoj Kneižiukas atsine-

še lietuviškų vestuvių plokšte
les, sujungė suklerusį gramofo
ną su radio ir paleido tokią ti
radą į pasaulį.

Netik lietuviams buvo nejau
ku klausytis, bet pamislykit, ką 
svetimas pasaulis galės pasa
kyti apie tokį lietuvišką meną?

Jaunutis.

Skaitytojų Balsai
“Vienybės” nr. 182, rugpjū

čio 17 d., 1937, straipsnyje 
“Kas, Kur Kaip,” Antanas 
Alekna bando meškerioti ne sa
vo upėje žuvis,—bent taip 
atrodo.

man

Juo- 
kuri

so
Ofc
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Puslapis Penktas

progra- 
kuomet

Štai jis užsipuola ant 
zelio korespondencijos, 
tilpo “Laisvėje,” kad Water- 
b.urio miesto vaĮŲyba pažadė
jo duoti lietuviams sklypą že
mės parkui. Nėra tam patvirti
nančių žinių, bet tik teko nu
girsti iš kai kurių asmenų. 
Manoma, kad tas bus tikrovė, 
todėl daug kas kalba, kad 
reiks tas parkutis kaip nors 
įdomiai, skoningai padabinti- 
papuošti, vienas kitas pamink
liukas pastatyti,—tas parkui 
priduotų daug gražumo ir, be 
to, būtų lyg parko pamatas. 
Taigi, aš, kaipo “Juozelis”, tik 
pritariu tokiam žygiui, kad 
paminklas būtų labai naudin
ga tokioje vietoje. Kadangi į 
tą parką neis jokie “buržu
jai” ar kokie kitokie, o eis po
ilsio jieškoti tik darbininkai^ 
tai kas darbo žmonėms gali 
būti meilesnio, jei ne tas, ku
ris darbininkams parodė kelią, 
kaip reikia su išnaudotojais 
kovoti, o tokiais buvo Mark
sas ir Leninas. Taigi kiekvie
nam darbo klasės žmogui toks

Širdies.
Taigi, Antanėli, kaip sau

progra-
klinikų,

■pakankamai ligoninių ir prie
glaudos namų.

2. Daugiau pigių namų sta- į
tyti, kad užkirtus kelią aukš- j nedejuok, bet tas yra aišku, 
toms randoms. kad ten turi stovėt Lenino ar-

3. Pratęst ant toliau WPA.
4. Už aukštesnes algas ir 

trumpesnes darbo valandas.
5. Laisvės žodžiui ir susirin

kimams. Teisę organizuotis ir 
streikuot. Teisę pikietuot su iš
kabomis. Atšaukti patvarky
mas, kuris trukdo skleisti or
ganizacijų skelbimus.

6. Paimti eleveiterius į visuo
menės nuosavybę ir padaryti 5 
centus karfėrą (nemažinant ele- 
veiterių darbininkų algų).

7. Parankesnes poilsio vietas 
Bostone. Jaunuolių centrai, 
gimnastikos, žaidimo . darželiai. 
Pagerint mokymo sistemą.

8. Lygybė spalvuotiems žmo
nėms.

9. Sumažint taksus ant ma
žų namų, o pakelt ant didelių.

10. Išvalyt gengsterius ir ki
tokius žmonijos nenaudėlius^

Norint daugiau susipažint su 
“būsimu majoru” Otis Hood/ 
klausykite jo prakalbų, kurias 
jis duoda pen radio, sekančio
mis dienomis:

Penktadienį, rugs. 17 d., va
kare, 9:30 iki 9:45; ketvirta
dienį, spalio 14 d., 10:15 iki 
10:45 vakaro; ketvirtadienį, 
spalio 21 d., 10:15 iki 10:30 va
kare; sekmadienį, spalių 31 d., 
4 :30 iki 5:00 po pietų.

Kalbėk iš stoties WAAB.
P. S. Pątajči^u visiems Bos

tono ir apylinkės “Laisvės” 
skaitytojams, kad susižymėtų 
ant kaiepdpriaųs ankščiau pa
duotas dienas ir valan
das^

b.a Markso paminklas.
Nenoriu čia tau duoti antau

sių, bet mandagioje formoje iš
aiškinti, kas tu esi per vienas? 
Jeigu esi iš Lietuvos dvarininkė
lis, tai bepigu tau stoti už bur-

žųazijos reikalus, bet, juk žino
ma, kad Lietuvoje beveik visi 
dvarininkėliai skaitosi “proše- 
panais” o “proše panas” kaip 
gi gali padėti plunksną į cha- 
miškai-lietuvišką laikraštį?

Jeigu toks neesi, tai negali 
būti kitoks, kaip tik darbinin
kas, o kaipo dąrbininkui, tai ne- 
pyiderėtų dergti tokių genijų 
vardai, nei tas, kas juos liečia.

Antaaias sako, kad Marksas su 
Leninu sukūrė pragaro mašiną 
—komunizmą. Turi klaidą, An
tanai, jie komunizmo nekūrė, jie 
kūrė pirmiausiai socializmą, jie 
tik nurodė, kaip galima per so
cializmą laipsniškai prieiti prie 
paties komunizmo, žinoma, ko
munizmui dar daug reik dirbti 
su tamsuoliais, kad jie supras
tų jo reikšmę neturtingai kla
sei, neišskiriant iš to tarpo nei 
paties Antano. Bet tokie, kaip 
Antanas, tai niekuomet neįtikės, 
kad galima pasiliuosuoti iš iš
naudotojų sistemos. Tik įpuolę, 

rtokie vyrukai, į depresiją kei
kia, kad jie yra nelaimingi. Ko
mentarai gal tam nereikalingi.

Reik priminti, kad kur vieš
pataus komunizmas, ten gimtą
ją kalbą laisvai vartosi, būsi ir 
komunistas ir kartu lietuvis!

Paskaityk daugiau darbinin
kiškų raštų, pamatysi “kas, kuy 
kaip.” Juk ir vienas Lietuvos 
vyskupas sakė, “dieve duok Lie
tuvai daugiau tokių bolševikų 
kaip Kapsukas!”

Būk, Antanai, lietuvis, kovok 
dėl Lietuvos laisvės, bet būk 
kartu ir geras darbininkas ir 
nesiduok, kad tave išnaudotu.

Juozelis.

vės salėje, Amerikoje dar bu-. 
vau nematęs. Tai atrodė į dide
lį bankietą ar balių. Tik čia 
be jokių čekių, valgo, geria, 
kas ką nori. Tūli svečiai man 
atrodė, lyg ir per daug gurkš- 
niauja. Pokilio programa (ce
remonijos) man buvo nesupran
tamos, atrodė maža žingeidu
mo, lyg ko tai trūksta. Kas žin 
ar ne laikas būtų į tokias dide
les vestuves, kurios laikomos di
delėse salėse, įvesti įvairesnę 
programą, kaip tai: dailės, ar 
sporto keletą kavalkėlių, ar pra- 
kalbėlių. Juk tai yra tam tin
kami steičiai. Dabar daugiau
sia valgo, geria, šoka, arba, po 
kelis susėdę dainuoja, arba link
sminasi, kaip kas išmano.

Aš nuo savęs tik tiek galiu 
linkėti smagaus, laimingo gy
venimo jaunavedžiams.

Murnikiokas.

Bilionas Jungtinėse Vals
tijose ir Franci jo j reiškia 
tūkstantį milionų, bet An
glijoj ir Vokietijoj bilionas 
tai milionas milionų.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, County 

bo consumed on the premises.
HENRY HORSTMANN 
Ave., Brooklyn, N.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

imėjo

Tąrp uąėąos apdirbėjų ir 
Bright Dressed Beef kompa
nijos stįręjjk^ '^ę^i 'tris sayaj- 
tęs. Jfojnjjąnųą, >a,
kad streiko negalės sulaužyti, 
pakvies . _ ' ,v,_r
Worlfi^’ (u $ vąj‘
stijoa arWtxaCijes kwiWflr Pa- 
sitarė jr šiomis dienomis strei
ką likvidavo darbininkų nau
dai.

Katalikai Dąrė Gėdą Lietuvių 
Tautai

ELIZABETH, N. J.
Paskutinį šios vasaros pikniką ren

gia Aušros Draugystė, sekmadienį, 
12 d. Sept., P. Vaičionio Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. Pra
džia 12 vai. dieną. Įžanga 25c. Bu
šai išeis nuo Lietuvių Laisves Svet., 
269 Second St., 1-mą vai. po pietų. 
Kelionė j abi pusi 25c. šokiams grieš 
A. Gorskio Orkestrą. Kviečia malo
niai visus___ Rengėjai.

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos. kp. susirinkimas įvyks 

12 d. Sept., 2-rą vai. po pietų, Switts 
Hall. Prašom visų narių dalyvaut su
sirinkime, nes turim daug svarbių 
reikalų aptart. — Sekr. S. Kuzmic
kas. (213-214)

NORWOOD, MASS.
Rugsėjo-Sept. 12 d. vietos Komu

nistų Lokalas, rengia draugišką Par
tijos Narių ir simpatikų-pritarėjų iš
važiavimą. Mr. Swensson’o kempėj, 
Norfolk, Mass. Bus daili muzikos- 
dainų programa ir geras kalbėtojas 
drg. Phill Frankfield, Kom. Partijos 
1-mo Dist. Organizatorius. Visus 
Kom. Partijos simpatikus kviečiam 
dalyvauti. Kurie neturite savo maši
nų — tai tie ateikite pas Finų Sv., 
kaip 12:30 vai. dieną. Iš čia demon
stratyviai visus nuveš į kempę. 1-mą 
vai. po pietų bus duodama makaronų 
pietai ir užkandžių, kavos ir tt. Po 

' pietų bus žaislai ir programa. Kvie
čiam visus dalyvauti. — Lietuvių 
Kom. Frak. Sekr. J. Grybas.

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)

at 4413 — 
of

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
4th Ave., 
Kings, to 

4413—4th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3658 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 589— 
3rd Ave.,- Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

Michael zatorski 
589T-3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Avenue X, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MARIA I’OLACCO
Wqli'dmc Restaurant & Pizzeria 

Napolitana
■Avenue X, Brooklyn, N. Y.284

of

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 

rengia Card Party, šeštadienį, <1 d 
September, A. Tenio Svet., Winans 
Ave. ir 16th St. Pradžia 8 vai. vak. 
Tikintas 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 ateinančiai rudens sezonui.
Pasistengkite atsivesti ir naujų na- l 
rių prirašyti prie kuopos.' — Prot. 
Sekr. J. V. S. (212-214)

Įžanga 25c. Kelrodis: Automobiliais 
važiuokit Frankford Ave. iki City 

i Line, sukitės po kairei į Knights 2 
j 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)
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PRANEŠIMAI E KITUR
NEWARK, N. J.

Palangos Juzės Pašalpinės Draugi
jos rengiamas piknikas įvyks šį ne- 
dėldienį, rugsėjo (Sept.) 12„ Kenel- 
worth, N. J. Millers Ųrove Parke. 
Prasidės vidurdiomL/Vežimas nuo Šv. 
Jurgio Svet. į piKniko vietą eis Iii 
vai., 1 vai. ir 3-čią vai. po pietų. Vi
si draugijos nariai taip pat ir pašali
niai svečiai nuoširdžiai kviečiami at
silankyti. — Kom.

Darbininkų ir Delegatų

Ant 20-tų jų Sukaktuvių

Rusijos Revoliucijos
Plaukimas bus Puošniausiu

LAIVU QUEEN MARY

šis Tas‘apie Philadelphia
Mūs miestą šiemet tūli vir

šytos pradėjo vadinti “Consti
tution City.” Seniaus sakydavo, 
kad esą “Brotherly Love City.” 
O man atrodo, kad vis ta pati 
apskretus Philadelphia. Bet čia, 
mat, ponų politikų sugalvota 
pagražinimai. Nes šiais metais 
sukanka 150 metų nuo priėmi
mo Jungt. Valstijų konstituci
jos. Ir ta proga čia bus kele
tas pokilių, parodų, ponija ta 
proga pabaliavos, pauliavos, 
apie savo geradėjystę paplepės, 
o žmonėrns, didžiumai darbinin
kų, pasiliks tie patys vargai ir 
bėdos.

Miesto “galva”, punas Wilso
nas, to minėjimo proga rūpi
nasi save išsigarsinti, kad pa
lengvinti kelionę į valstijos gu
bernatoriaus kędę, prie kurtos 
jis ruošiasi ateinančiais metais.

Nesenai čia buvo didelė paro
da Italijos fašistų, taip vadi
namų “Italijos Sūnų”. Mūs ma- 

1 j oras ir dalyvavo, atiduodamas 
fašistinį sali.utavimą (sveikini
mą) . Po pokiliui tūli 1 ibęęąlai 
bandė protestuoti už tokį drau
giškumą fašistams. O p. Wilso
nas bando išsisukinėti. Bet čia 
nelabieji reporterių patraukti

paveikslai labai aiškiai liudija 
prieš majorą.

Tai tau ir politikierystė! Jei 
kokios, ponas Wilsonas labai 
nemegs savo tokio paveikslo 
matyti už keleto metų.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, Sept. 13, Lietuvių Svet., 
853 Hollins St. Pradžia 8 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite. — Kp. Sekr. 
(214-215)

Ekskursija Yra Vedama

WORLD TOURISTS, INC..
Manadžerio J. N. Golos

Ekskursija Išplauks

Spalio (Oct.) 20-tą d
pa-

lie-Na, o kas naujo pas mūs 
tuvius?

Vasara baigiasi. Laukų dar
bai, arba išvažiavimai, piknikai 
jau baigiasi. Prasidės svetainė
se parengim&i. Linkėtina, kad 
jie būtų pasekmingi, kaip ir šių 
metų piknikai veik visi gerai 
pavyko. O tas tai jau draugijų 
darbas.

BALTIMORE, MD.
September 12-tą įvyks draugiškas 

piknikas, kurį rengia ALDLD 25 kp. 
Pužaičio ūkėje, Ferndale, Md. Pra
džia 10 vai. ryto. Programoj daly
vauja Gemischter Frohsim Chor, Vo
kiečių Choras iš Baltimorės, Oktetas 
iš Philadelphijos, po. vadovyste Nellie 
Statkevičiutės. Taipgi bus gera mu
zika, grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Busas išeis nuo Lietuvių 
Svet. kaip 12:30 vai. po pietų. Kvie
čiame visus. — Kom.

Apsilankykite: Londone, Lenin
grade, Maskvoje, Kharkovc, Dnie- 
proge, Yaltoje, Sevastopolyj, Ode
soje, Kieve; Lenkijoje, ir Paryžiuje

Dėl Laivakorčių Informacijų 
Klauskitės pas

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue, New York City
Telefonas Algonquin 4-6656-7-8

Cunard White Star Line

KONCERTAS
Brooklyne

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

Rugsėjo 4 d. So. Bostono 
“Darbininkas” davė “koncertą” 
per radio. Visiems yra žino
ma, kad katalikai neturi dai-

Vedybų Pexvirsi^
Daug kas stebis ir juokau

ja, kad šie metai turtingiausi 
tai lietuviškom vestuvėm. Kiek 
jų čia įvyko, tai ne man su- 
rokuoti. Jų buvo labai daug, ir 
veik visos didelės, užpildę sve
taines. Kartą aš ir turėjau 
laimę patekti į vestuves. Tai 
buvo tuomet, kai Andrius Gri- 
ciunas apsivedė su Frances 
Markunaite. Abiejų jaunuolių 
tėvai' pažangūs, turi plačią pa
žintį ir draugiškus santikius su 
lietuviąis. Todėl iš anksto lauk
ta didelės sueigos. Buvo užma
nyta įvykinti vedybų pokilį 5 
dieną rugsėjo, sykiu kaip “Lais
ves” metinis piknikas. Kaip 
kas gal būtų ir nepaisę pikniko. 
Bet Markūnai ir Griciūnai, kaip 
nugirdo “Laisvės” prietelių ai
manavimus, tuojaus pėrmainė 
laiką,—savaitę prieš pikniką. 
Antanas Markūnas pareiškė: 
“Pabaliavosim per veseliją, pa- 
baliavosim ir ‘Laisvės’ piknike.” 
Taip ir padarė. Vestuvėse buvo 
virš trys šimtai ypatų, ir veik 
visi dalyvavo “L.” piknike. O 
tai stambi parama darbininkų 
judėjimui.

Kaip Atrodo Lietuviškos 
Vestuves Amerikoje?

• Tokio parengimo.-kąip vestu-

: ■'

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas

Sept. 13 d. Lietuvių Svet., 180 New 
York Avė., 8 vai. vak. -Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes turim 
daug dalykų aptarti. Taipgi nepa
mirškite visi susirinkt į repeticijas 
ketvirtadienio vakare, ir nauji na
riai' ateikite, neis laiko jau mažai, o 
dar nieko nemokam. Visi būkite lai
ku. _ Org. K. Ž. (214-215)

įvyks

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį iš

važiavimą sekmadienį, rųgs. (Sept.) 
19 d., Juškos Darže, Cottage Grove 
Rd., Blue Hills Ave., Station 12, po 
kairiai. Pradžia 12:30 po pietų Ti- 
kietai 75c, galite įsigyti pas kiekvie
ną' choro narį arba svetainėje, 57 
Park St'. Prašome tikietus nusipirkti 
išanksto, kad komisija galėtų žinoti 
kjek valgio ir gėrimo pagaminti, bus 
puikūs karališki pietūs. A. Ramoš
kos orkestrą smagiai • pagrąjys šo
kiams, galėsite linksminties iki vėlai 
nakties. Taipgi turėsite didelę žąsi 
ant laimėjimo, vardu zosi, partrauktą 
iš Lietuvos, kas laimės — turės pui
kius pietus. Jeigu tą dieną būtų lie
tus, tai parengimas bus Laisvės Cho
ro Svet. Kviečiame visus dalyvauti. 
— Komisija.

s EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. Sept., 2 vai. po pietų, Easton 
Baking Co. Svet., 34 No. 7th St. Ma
lonėkite būti laiku, nes turėsime 
daug dalykų aptarti. — K. B.

(213-214)

CHESTER, PA.
ALŲLfr SO1 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 12 d., 10 vai. 
ryto, Liętdvių Ęliube, 4th ir Upland 
gatvių. Visi nariai būkite laiku, nes 
turim daug dalykų aptarti. — N. Du
donis. Sekr. (213-214) ”

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

DARBININKŲ IŠTAIGA
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NAUJOJE VIETOJE

VARPO KEPTUVE

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. September, 2-rą vai. po pietų, B. 
Poteliūno Svet., 53 Bank St. Visi na
riai būkite į laiką ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti 
ir tuomet sekretoriui nereikės eiti j 
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 mio pereito parengimo. Atsi
veskite ir naujų narių. — Fin. Sekr. 
J. V. S. ' (212-214)

------------------- -
PHILADELPHIA, PA.

Kornų Piknikas
Rengia Lietuvių Progresyvi.škos 

Organizacijos bendrai. Įvyks sek- 
mad., Sept. 12, Mikelaičio ūkčj. Pra
džia 10 vai. ryto. Dainuos Lyros 
Choras, vadovaujamas Jono Bulau- 
kos. Gera orkestrą grieš šokiams.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir- palaidųjų tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) BROOKLYN, N. Y.

UWUVIiQ!
GERIAUSIA “DUONA

532 Grand St., Brooklyn ;
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

H

' 1
(h A
* ■■'j 
t i

Nervų-Chro- 
niškų Ligų 

Odos-Kraujo 
Gydymas

MoterimVyram ir
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HEMORROIDAI ar 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos, 
NOSIES, GERKLES, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jujns išaiškinta.

X-S PI N D U L I A I S 
IŠĘŲZAMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 161b Si, N. Y. 
Tarp Union Šų. ir frying PI. 
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

A

Rūgšti ruginė, s n Al i ruginė, Clclų kviečių, čielų rugių, sen 
ličiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Lincolno Bataliono Drauge* 

Gavo Kariams Dovanų 
Nuo Chicagiečių

Rytoj Paskutinis Šio 
Sezono Piknikas

Automatų Darbininkai 
Tebestreikuoja

Aido Choras Vis Dar Gauna 
Naujų Sveikinimų; 18-tą 
Tures Smagų Vakarėlį

PARDAVIMAI
Parsiduoda ' valgykla (Lunch 

Room). Gera proga porai padaryt 
tinkamą pragyvenimą. Vieta randasi 
geroj apylinkėj, priešais laikraščio 
namą, šeši šimtai dolerių ($600) pil
nas mokestis. Susitarimai priimami. 
B. F. Baumiller, 529 Atlantic Avė., 
Brooklyn, N. Y. (21.3-216)

Telefonas: Humboldt 2-7964

Lietuvių Lincolno Bataliono 
Draugių organizacija per Al- 

• dą Orman, pirmininkę, gavo 
nuo chicagiečių sekamą laiš
ką :
“BRANGI DRAUGE:

“Siunčiu per jus pundą do
vanų lietuviams amerikiečiams 
Ispanijoj. Punde randasi 2 tu
zinai storų vilnonių kojinių, 3 
tuzinai skarelių, 6 dėžės ciga- 
retų, 4 vieno svaro kenai ta
bako, du pakeliu saldainių ir 
8 dėžės kramtomo gurno.

“Mes pageidautume, kad 
jūs sudarytumėt atskirus pun
delius iš tų daiktų ir pasiųstu- 
mėt Bunni, Tony L., Vete ir 
kitų lietuvių amerikiečių var
dais Ispanijon. Mes jiems pra
nešime laiškais, kad chicagie- 
čiai sunčia tas dovanas ir jų 
neužmiršo.

“Siuntinį galėjom sudaryt 
dėka paskyrimui šiam tikslui, 
$30 nuo paskiausio “Vilnies’’! 
pikniko.

“Draugiškai,
“Matt Šolomskas.”

Be abejo, gražų chicagiečių 
atsiliepimą paseks ir kitos ko
lonijos. Parūpinimas šiltų koji
nių parodo chicagiečių mokė
jimą galvot iš anksto.

Artėjant žiemai, šiltos koji
nės, apatiniai ir megstiniai la
bai vietoje. Merginos-moterys 
mėgsta užsiimt mezginiais. Vei
kiausia, imdamos i ranką mez
ginį, jos nepamirš mūs vaiki
nų Ispanijoj.

Dėkavoja už Patarnavimą

Šį sekmadienį, 12 rugsėjo 
(Sept.), Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3-čias Apskritys 
turės šaunų pikniką Cliffside 
Parke, 207 Walker St. ir Pa
lisade Ave., Cliffside, N. J. 
Ta proga pasinaudodami su
važiuos būriai LDS narių ir ki
tų lietuvių iš Brooklyn©, taip
gi iš New Yorko, Long Islando 
ir iš plačios Naw J^r-ov.

Kelrodis b r o o k 1 yniečiams : 
Persikelkite su 42nd Street 
Ferry į Cliffside N. J. ir paimki
te Palisade gatvekarį iki Walker 
Street.

Geru akstinu važiavimui į 
Cliffside yra tas faktas, kad 
ten pati N. J. aukštuma geo
grafiniu atžvilgiu, puikus oras 
ir graži aplinkuma, o taip ne
paprastai lengvai privažiuoja
ma iš visur. Kita puiki ypaty
bė yra tai, kad cliffsaidiečiai 
yra labai svetingi žmonės. Jie 
rengiasi ne tik patys daly- 
vaut, bet ir vaišingiausia pasi
tikt iš kitur atvykstančius sve
čius, kurių bus daug, nes to
kio plataus progresyvių lietu
vių suėjimo Cliffsidėj jau ne
buvo per eilę metų. Jie parū
pins gerų valgių ir gėrimų.

Įžanga 15c. Prie įžangos 
duos 3 pinigines dovanas: $3, 
$2, $1.

Šokiams grieš V. Berenio or
kestrą. I. P.

Automatiškų valgyklų dar
bininkai jau praleido daugiau 
mėnesio streiko lauke, o pa
baigos dar nesimato. Darbi
ninkai labai yra pasiryžę 
streiką laimėti, todėl ir deda 
visas pastangas, nekreipia do
mės į areštus ir skebuš, dir
bančius kaip kuriose vietose. 
Streikieriai sako: “kaip kur 
įlindo kokia žiurkė, bet ką gi 
padarysi.”

Laike pietų ar vakarienių 
nužiūrėtose vietose visada su
rengia masinius pikietavimus 
ir tas atšaldo valgytojus. Ne
norėdami lipti per pikietus, 
nueina į kitas valgyklas, o bo
sai, matydami savo kostume- 
rius einant į kitas valgyklas, 
net dreba iš piktumo.

Horn & Hardart automatiš
kų valgyklų kompanija iš 44 
valgyklų padaro milionus pel
no. O darbininkai dirba po 12 

i ir daugiau valandų į dieną; 
1 savaitinės algos gaudavo nuo 
$12 iki $15.

šiame streike darbininkai 
reikalauja trumpesnių valan
dų ir didesnių, algų, tai ponai 
valgyklų savininkai samdo 
valgytojus, kad eitų ; jų val
gyklas; samdo viešą ir slaptą 
policiją, kad sulaužyt streiką, 
tikėdamiesi, kad ir ateity ga
lės savo vergus išnaudoti, o 
sau turtus krauti. Bet darbi
ninkai tą supranta ir veda 
prieš savo išnaudotojus kovą 
iki bus laimėta. Kaimietis.

Sadauskaitė New Yorke Serga Ona Gaškauskienė

Rugsėjo 1 d., 1937 m., tapo 
palaidotas National Kapuose, 
Farmingdale, L. L, Simanas 
Jakštas, kuris mirė rugp. mėn. 
29 d. Velionis buvo nevedes ir 
gyveno po numeriu 715 THltdl 
Avenue, S. Brooklyn, N. Y. 
Velionis paliko dvi seseris, 
Marijoną ir PTomicelę ir du 
broliu, Aleksandrą ir Joną 
Lietuvoje, ir viena brolį An
taną Jakštą Amerikoje, gyve
nantį Slovan, Pa.

Nors velionis Simanns Jak
štas per daug metų neturėio 
broliškų ryšių su savo broliu 
Antanų Amerikoje, tačiau ga
vę pranešimą apie savo brolio 
mirtį — Antanas Jakštas su 
savo žmona tuojau atvyko 
Brooklynan ir pasirūpino sa
vo brolio žmonišku palaidoji
mu, nes velionis mirė, nepa
likdamas jokio turto.

Antanas ir Domicėlė Jakš
tai yra labai dėkingi laidotu
vių direktoriui Broniui P. ša- 
linskui už gerą laidojimo rei
kalų* sutvarkvmą, už suteiki
mą savo puikios ir puošnios 
koplyčios velionies kūnui pa
šarvoti ir už tokį simpatingą 

/ ir puikų patarnavimą, kokio 
paprastai nesitikima laidojant 
neturtingą žmogų. Ponai Jak
štai taipgi reiškia nuoširdžios 
padėkos ponams šalinskams 
už suteikimą buto nakvynei 
ir visame kame nuoširdų ir 
aukotą patarnavimą.

„ A. Jakštas.

Rugsėjo 10 dieną, per p. J. 
Valaičio vedama radio valan
dą, newyorkieciams žinoma 
dainininkė p-lė E. Sadauskai
tė, ką tik sugrįžusi iš Kali
fornijos į New, Yorką, rekla
mavo radio valandos vedėjo 
Valaičio ruošiamus parengi
mus Brooklyne ir Elizabethe. 
Ji sakosi apsiliksianti New 
Yorke ir tęs savo profesionalį 
darbą—dainavimą.

V-s.

Apsirgo draugė Ona Gaškaus
kienė iš Huntington, L. L, krau
jo nusipnėjimu. Buvo visai blo
gai apsirgusi, bet pereitą šešta
dienį, Huntington ligoninėje, 
įleido jai šviežio kraujo, tai jau 
pradeda taisytis. Bet vis dar 
tebėra ligoninėje ir dar silpna. 
Drg. Gaškausko rūpestingumu 
ir nesigailint kaštų yra vilties, 
jog priežiūroje gerų daktarų jos 
sveikata atsitaisys.

Kas Valdys Šį Miestą?

Gyvenk ir Leisk Gyvent!
Daug važiuotės nelaimiu at

sitinka skerskeliuose iš vairuo
tojų palinkimo skerskelius 
pravažiuot pirmiau kito, arba 
vaduojantis spėjimu, kad 
nieks nevažiuoja, ar kad ra
go garsas praskins kelią.

Saugus vairuotojas budriai 
važiuoja pavojaus zonon. Jis 
vely leis kitam pravažiuot, ne
gu rizikuos nelaimėn. Iš ank
sto numatą padėti vairuotojai 
neturi nelaimiu, žinok pavo
jingas vietas ir saugokis! Gal
vok, įgyvenk ir leisk gyvent!

Trafiko Stotis “K.”

Stanley A. Martin. Jr. 
.^Queens Apsk. “džiūrės” įkai
tintas pirmo laipsnio žmogžu
dystėje. Jis prisipažinęs polici
jai, kad jis nužudė Mrs. Flo
rence Jackson, ženotą meilužę 
ir dviejų vaiku motiną, už da
vimą savo telefono numerio

Šiemet Galėsi Pasirinkt 
Kandidatus

Buvusiuose rinkimuose ne
galėjote pasirinkt kandidatų. 
Prie PR (proporcionalės at
stovybės) balsavimu sistemos, 
sulyg kuria bus balsuojama 
šiemet, galėsite pasirinkt kan
didatus.

Jeigu jūs balsavote už ma
žumos partijos kandidatą ir 
tas kandidatas pralaimėjo, 
tuomet jūs visai negavot at
stovybės. Jūs neišrinkot savo 
kandidato, negi jums davė 
progos pasirinkt kita iš ge
riausių kandidatų, kurio iš
rinkimui jūsų balsas galėtų 
padėt.

Šiuose rinkimuose jūs turė
site teisę pasirinkt kelis kan
didatus.

1 Pavyzdin, jei jūs esate ko
munistas ar kom. simnatikas. 
Kings County balsuotojas, aiš
ku. jūs pirmoj Vietoj norite 
matvt išrinktu i “councilma- 
nus” Peter V. Cacchione, ko
munistų kandidatą. Tad balsa
vimuose ties jo vardu jūs na- 
dėsit numerį pirma (1). Pas
kiau iūs pasirinksit natinka- 
miausi kandidatą iš ADP są
rašo ir ties jo vardu padėsit 
No. 2, ir tt. Jei Cacchione gaus 
75.000 balsu, jis bus išrinktas. 
Jei iis nebaus tiek balsų, tad 
už ii naduotieii balsai nenra- 
nuola. bet priskaitomi antram 
kandidatui, prie kurio vardo 
visa didžiuma balsavusių už 
Cacchione padėjo numerį an
tra (2), paskiau trečiam kan
didatui, ir taip toliau. Tas nat 
bus padaryta su perviršiu 
balsų, tai yra, jei už Cacchione 
būtų paduota daugiau balsų, 
negu reikia jo išrinkimui.

Tokiu būdu balsuojantieji 
už komunistus žmonės šiemet 
turės progą išrinkt vieną 
“councilmaną” komunistą, ir 
sykiu paremti geriausius iš 
Am. Darbo Partijos kandidatų 
sarašo. K.

»>

Iš Amer. Darbo Partijos 
Platformos

Pirmasis Amerikos Darbo 
Partijos rinkimų platformos 
punktas siekia:

1. Visuomenės valdymo— 
įimančio visuomenės aprūpini
mą butais; miestavos šviesos- 
pajėgos gamintuvės; visuome
nės valdomų susisiekimo lini
jų ; parankios pieno išvežioji- 
mo įstaigos.

Užgirių Majorą
Išreikšdama kreditą dabar

tinei miesto administracijai už 
kai kuriuos jau lig šiol atlik
tus per Am. Darbo Partija už- 
girtinus darbus, ADP platfor
ma sako:

“Majoras LaGuardia pada
rė pirmą tikrą žygį išrišimui 
pavojingos butų ir laužynų 
panaikinimo problemos New 
Yorke, paskirdamas butų ko
misiją ir nenuilstančiai rem
damas senatoriaus Wagnerio 
butų bilių kongrese. Jis taip 
pat dėjo dideles pastangas 
panaikinimui daugelio laužy
nų, skubindamas pravedimą 
naujų namų statybos projektu 
keliose miesto dalyse, nors 
jam-daug kliudė nedateklius 
paskyrų ir ištekliaus.”

Baltimore] sulaikyta brook7 
lynietis Edward C. Pius su 
žmona Ethel ir ,15 metų dukte
rimi Helen. Sakoma, jų maši
noje rasta; 150 falšyvų kvote- 
rių.
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Dar prisidėjo gražiomis do
vanomis Aido Choro 25 Metų 
Jubilejui šie draugai-ės bei or
ganizacijos

LDS 13 kp., iš East New 
York, $5, A. Verkutis — $1, 
P. Marozienė — $1. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas nuta
rė aukot $10, taipgi LDS 1-ma 
kuopa, Brooklyn, N. Y., nuta
rė — $5 (dar pinigus neap- 
laikeme). Visų aukotojų var
dai bus paskelbti Choro Pro
gramos Knygoje.

Choro 25 metų gyvavimo 
sukaktuvių proga buvo išsiųsti 
laiškai beveik visom Brookly- 
no ir apylinkės miestų darbi
ninkiškom organizacijom. Šie 
laiškai praneša apie operetę 
“Kornevilio Varpai,” kurią 
choras suloš spalio 3-čią, ir 
taipgi ragina organizacijas 
skelbtis Choro Programos 
Knygoje. Tos organizacijos, 
kurios esate aplaikę šiuos laiš
kus, malonėkite apsvarstyt šį 
klausimą ir, jei išgalite, pasi
skelbkite.

Pereitam savo susirinkime 
choras nutarė surengt vakarė
lį, kad sukėlus finansų Ispani
jos Respublikos Gynėjams. 
Tuo tikslu choristai dabar par
davinėja tikietukus, už ku
riuos bus galima gaut naują 
“Midget Radio.” Vakarėlis, 
sykiu su laimėjimu radio, 
įvyks subatoj, rugsėjo 18-tą. 
Įžanga tik 25c. Bus orkestrą 
šokiams, ir programa. Ateiki
te visi, sykiu su choristais pa
silinksminkite ir tuom pat lai
ku paremkite tą svarbų dar
bą. MS.

Brighton Beach linijos trau
kinys prarado didžiąja pusę 
savo “kūno” kelyje, atsikabino 
šeši vagonai ir motormanas 
ramiai nuvažiavo su pirmais 
dviem, visai nežinodamas apie 
atsilikusius. Tik nuvažiavęs į 
sekama stotį jis pastebėjo ir 
pranešė, kam reikia. Automa
tiški signalai sulaikė kitus 
traukinius nuo užėjimo ant 
pasilikusių vagonų.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienį, rugsėjo 13-tą, įvyks 
ALDLD 24-tos kuopos susirinkimas, 
267 Front St., 8 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai atsilankykite.

(213-215) *

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, rugsėjo 13-tą, “Laisvės” 
raštinėj, 427 Lorimer St. Pradžia 8 
vai. vak. Tad, draugai, visi susirinki
te laiku ir atsiveskite naujų narių.— 
A. Baltaitis._________ (213-215)

Valgykite Medų
“Laisvė’’ tik dabar vėl ga

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

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

George Nobiletti
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111-03—77th Avenue
Forest Hills, Long Island

Telephone Boulevard 8-1135

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis \
1 LIETUVIS ADVOKATAS
| 50 Court Street
: Tel. Triangle 15-3621

Brooklyn, N. Y.

2 168 Grand Street
I Tel. Evergreen 8-7179 >
« Brooklyn, N. Y. ?

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4334

Tel. Stagg 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.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
M2 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po žermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-3.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK D0MIKA1TIS
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.
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CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
7 y n a i 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.

126 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Notary Public

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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