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Japonų kariai

Sako, kad Teisėjas Black 
Priklausąs Ku Klux Klanui

Rooseveltas Susirūpi
nęs Karo Pavojais

TAIKOS NEBUS, KOL
NAZIAINEATGAUSIĄ

SENŲJŲ KOLONIJŲ

22 Unijos Kovoja prieš 
Greeno Streiklaužius

15,000 Žmonių Audėjų 
Susirinkime Lawrence

KAIP SOVIETAI KO
VOS PRIEŠ JURŲ PI
RATUS SUBMARINUS

Japonai Tikėjosi tik “Pasi 
vaikščiojimo” Chinijoj

Ispanijos Ar tiler i j: 
Nuskandino Fašistų 
Piratų Submarine

Didinga Sovietų Jauni
mo Paroda Maskvoje

Į Maskvą sugrįžo New Yorko 
“Timeso” korespondentas, Wal
ter Duranty. Jis vieną įsidėmė
tiną dalyką pakartojančiai pa
stebi: Tie, kurie mano, būk su
šaudymas eilės trockistą ir fa
šistą šnipą Sovietą Sąjungą su
silpnino 
dą. Sovietą Sąjunga šiandien 
stipresnė, negu kada nors.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

po CIO nare. J ją bus priimami 
raštinių darbininkai, dirbą laik
raščiams.

Greitu laiku, reikia tikėtis, 
Amerikos Laikraštininkų Gildi-

O mūsą Vytautas rašo, kad 
jis ir Charles nerimsta', labai 
nori eiti į frontą.

šiuos žodžius rašant, atrodo, 
jis jau bus fronte, jau kur nors 
grumiasi su žmonijos nepriete
liais, fašistais.

Abrahomo Lincolno Brigados 
draugai Amerikoj šiomis dieno
mis pasiuntė mūsų vaikinams 
kovotojams Ispanijoj 20 tonų vi
sokių komforto dalykų, tarp ku
rių—daug ir cigaretų.

Pasirodo, kad amerikonai ne
gali priprasti prie ispaniškų ci
garetų.

Nerūkoriams turbūt atrodo 
keista, bet tie, ką įpratę rūkyti, 
puikiai žino, kokią rolę (ypačiai 
fronte) vaidina tabakas.

KRISLAI
Konstitucijos Savaitė. 
Draugė Bondžinskaitė 

Wilkes-Barre j.
Klysta Tie žmonės! 
Cigaretai Mūsų 

Kovotojams Ispanijoj
Gildijos Narių Balsa

vimai.
Rašo R. Mizara.

ši savaitė—Jungtinių Valsti
jų konstitucijos savaitė. Penk
tadienį, rugsėjo 17 d., sukaks ly
giai 150 metų, kai konstitucinis 
kongresas Philadelphijoj mūsų 
krašto esamą konstituciją priė
mė ir pasirašė.

šias didelės reikšmės sukak
tuves plačiai minės visa demo
kratiniai nusistačiusi mūsų kra
što visuomenė.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Tautų Lyga Atmetė Franco 
Reikalavimą Pripažint Jo 

“Valdžią”. Ispanijoj
Geneva, rugs. 13. — Ispa

nijos fašistų komandierius 
gen. Franco atsiuntė Tau
tų Lygai laišką, kad, girdi, 
tik fašistai “atstovaują visą 
Ispaniją.” Jis reikalavo at
mest Ispanijos respublikos 
delegatus; bet liko atmestas 
tik jo reikalavimas.

Tautų Lyga taip pat ne
sutiko prašalint Ethiopijos 
atstovus. Dėl to vėl labai už
sirūstino Mussolinis.

Peiping. — < 
pasivarė kiek pirmyn prieš 
chinus į pietus nuo Tientsi- 
no ir į šiaurių vakarus nuo 
Peipingo.

Pittsburgho “Post-Gaze
tte” skelbia lyg įrodymus, 
kad Roosevelto paskirtas 
naujas Vyriausio Teismo 
teisėjas senatorius H. L. 
Black (iš Alabamos) buvęs 
ir dar tebesąs narys Ku 
Klux Klano.

Senate Black rėmė pažan
gesnius Naujosios Dalybos 
sumanymus.

FAŠISTAI TEISIA 10,000 
IMTINIŲ

Santander, Ispanija. — 
Generolo Franco teismai 
kasdien nuteisia po 100 iki 
150 imtinių respublikiečių.

San Francisco, Calif. — 
Dvidešimt dvi industrinės, 
CIO unijos susidėjo į tary-, 
bą kovai prieš streiklaužiš- 
kus vadus Federacinės Ve
žikų Unijos. Wm. Greeno ir 
kitų Darbo Federacijos gal
vų yra įsakyta tiem veži
kam stręikuot prieš CIO 
laivakrovius ir atplėšt san
dėlių darbininkų uniją nuo 
CIO. Bet galingos CIO uni
jos pareiškia, kad nepavyks 
tas pasimojimas skebinių 
Federacijos vadų.

Shanghai. — Japonų ofi- 
cieriai sakė vienam Ameri
kos valdininkui, kaip juos 
apgavo aukštieji komandie- 
riai. Oficieriams buvo įkal
bėta, kad karas su Chinija 
būsiąs tik “pasivaikščioji
mas”; bet, girdi, tikrumoj 
radome ką kita: “Chinai su
darė kaip kokią akmens sie
ną, ir mums tenka kovot su 
labiausiai pasiryžusiu prie
šu, su kokiu tik susidūrėme 
nuo Rusijos-Japonijos karo 
laikų.”

Roma. — Dar nežinia, ar 
ItaVja prisidės prie sau pa
vedamos jūros “pikietavi- 
mo” prieš piratus submari- 
nus, pagal. Nyon konferen
cijos pasiūlymą.

Varšava
kijos Tautininkų Partija 
paskelbė vieno mėnesio boi
kotą prieš visus žydų biz
nius. Varšuvos biznio cent
re, Švento Kryžiaus gatvėj 
fašistai muša ir veja tolyn 
žmones, norinčius eiti į žy
dų krautuves. Fašistai stu
dentai dainuoja: “Mirtis 
žydams!” “Iškart žydus!”

Prie tos gatvės stovi vi
daus reikalų ministerija ir 
policijos centras, bet valdžia 
nemalšina padaužų, jeigu 
tik jie nebeldžia langų.

Fašistai atlaikė masinius 
susirinkimus, šaukdami boi-

’ Berlin. — Nazių laikraš
čiai džiaugiasi, kad Sovie
tai būk likę “sumušti” Nyon 
konferencijoj prieš piratus 
submarihus. Neva “laimėj 
jimą” prieš Sovietus naziai 
mato tame, kad Nyon kon
ferencija nepaskyrė Sovie
tam jokio vandenų ploto Vi
duržemio Jūroj saugot neu
tralius laivus nuo slaptų 
(Italijos) submarinų. Bet 
nazių spauda urzgia, kad 
pirmesnė valstybių konf. 
Montreux atidarė Sov. karo 
laivam duris pro Dardanel- 
lus į Viduržemio Jūrą, ir 
todėl Sovietai galės naudot

Drg. Jane Bondžinskaitė šiuo 
tarpu randasi Wilkes-Barre, 
Pa., apielinkėje.

Ji ten pasakys eilę kalbų ir 
turės nemažai mitihgų-pasikal- 
bėjimų su draugais.

Tos apielinkės lietuviai dar
bininkai turi pasinaudoti proga, 
—išgirst draugę Bondžinskaitę, 
patyrusią veikėją kalbant; pa
darykit mitingus skaitlingais ir 
našiais mūsų judėjimui.

ORAS
Šį antradienį būsią vėsu 

ir apsiniaukę New Yorke ir 
plačioje apygardoje, kaip 
pranašauja vietinis Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
60 laipsnių. Saulėtekis 6:34; 
saulėleidis 7:09.

Maskva. — Sovietų spau
da išsireiškia, kad Anglijos 
valdžia ir toliau pataikaus 
Italijai ir Ispanijos fašis
tam; todėl, negalima tikė
tis, kad Anglų karo laivy
nas tikrai kovotų prieš Ita
lijos piratus submarinus ir 
apgintų neutralių šalių lai
vus Viduržemio Jūroj, ypač 
Sovietų laivus. Taigi Sovie
tų vyriausybė planuoja, jei 
reikės, siųst karo laivus 
kaip palydovus prekybi
niams savo laivams, plau
kiantiems Viduržemio Jūra. 
O nekariniams laivams bū
sią įrengta toki įtaisai, kad 
jie išanksto nujaus besiarti
nančius submarinus. Preky
biniai Sovietų laivai taip 
pat būsią ginkluoti kanuo- 
lėmis ir gilumos bombomis.

v P o t e n z a, Rumunija. — 
Nukritus lėktuvui, užsimu 
Še šeši rumunų lakūnai.

KANUOLIŲ STOKA VER
ČIA CHINUS TRAUKTIS 

Į ANTRĄ LINIJĄ
Shanghai, rugs. 13. — Pra
nešama, kad chinų armija 
šiame fronte pasitrauks 
apie 5 mylias atgal į antrą
ją, stipresnę apsigynimo li
niją. Tatai juos verčia da
ryt ypač stoka tinkamų ka- 
nuolių.

Per teismų žiaurią šerengą 
būsią pervaryta ne mažiau 
kaip 10,000 iš 50,000 imti
nių. Be bausmės paliekami 
abelnai tik tie, kurie sutin
ką stot į fašistų armiją 
prieš respubliką. Jau sušau
dyta daugelis socialistų ir 
komunistų.

MAINIERIAI ATMUŠA 
FAŠISTUS

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Asturijos 
mainieriai milicininkai su 
savo kanuolėmis ir dinamito 
bombomis užkirto fašistam 
perėjimą per Mazucha ir 
Pajares tarpkalnes, o liau- 
diečių lėktuvai visai subom
bardavo priešų pozicijas 
Polade Gordon. Fašistų ko- 
mandieriai jau pradeda abe
jot, ar šiemet paims respub
likos prieplauką Gi joną, 
šiauriniame pajūryje.

NAZIAI DŽIAUGIAS ANGLŲ PASIDARBAVIMAIS 
PRIEŠ SSRS NYON KONFERENCIJOJ

negali ramiu būdu pasiekt 
tikslo.

Didžiulė minia karštai 
sveikino New Yorko majo-

LENKIJOS FAŠISTŲ BOIKOTAS IR KRUVINI 
UŽPULDINĖJIMAI PRIES ŽYDUS

Mes nemanome, kad yra bent 
vienas protaująs žmogus, kuris 
iš tikrųjų manytų, kad sušaudy
mas trockistų-šnipų socializmo 
šalį susilpnino. Jeigu jie taip 
kalba, tai tik savęs nuramini
mui, patys manydami atbulai.

Hyde Park, N. Y. — Pre
zidentas tariasi su politi
kais, nesenai buvusiais Ja
ponijoj, ir su įvairiais savo 
valdžios nariais apie pasau
linio karo pavojus, išsivys
iančius iš Japonijos karo su 
Chinija ir iš Ispanijos fa
šistų karo prieš respubliką. 
Laikraščių koresponden
tams prezidentas išsitarė, 
kad visų jo valdžios narių 
nervai įtempti akyvaizdoj 
karo pavojaus.
VALDŽIA PERVES $300,- 

000,000 I FEDERAL 
REZERVO BANKUS

Washington. — Roosevel
to valdžia ketina pervest 
$300,000,000 aukso į Federa- 
lio Rezervo Bankus, kaip 
užtikrinimą, kad jie drąsiau 
duotų paskolų, kurios rude
nį reikalingos, ypač prista
tymui' lauko ūkio produktų 
i rinkas.

Amerikos L a i k r a š t ininkų 
Gildijos referendumas, pagaliau, 
pasibaigė.

Visi St. Louiso suvažiavimo 
nutarimai, apart vieno, tapo už- 
girti. Tasai vienas,—Ispanijos 
klausimas. Apie poros šimtų bal
sų stokavo šitos rezoliucijos už
gynimui.

Balsavime dalyvavo 5,110 na-

cninu oro Joomoos 
Apdaužė Penkis Japo

nų Karo Laivus

Maskva. — Pereitą sek
madienį čia paradavo bent 
250,000 jaunuolių: darbinin
kų, studentų, atletų, lakūnų 
ir kt. su savo vėliavomis, 
obalsiais ir orkestrais. Pa
radą stebėjo Stalinas ir kiti 
Sovietų vadai. Galinga jau
nimo minia prisiekė mirtiną 
ištikimybę Sovietam prieš 
visus priešus.

Viena įspūdingiausių pa
rado dalių tai buvo baskų 
vaikų pulkas iš Ispanijos, 
kurie rado sau prieglaudą 
Sovietų šalyje. Jie buvo už
sidėję karinėmis Ispanijos 
respublikos kepurėmis ir 
nešė savo šalies ir Sovietų 
vėliavas.

Sovietų jaunimas dėkin
gas savo valdžiai už apšvie- 
tą ir dideles progas, kurias 
jinai davė jaunuoliams, — 
pastebi New Yorko Times 
korespondentas Walter Du
ranty.

kotuot žydus, Vilniuj, Gar
dine ir kituose miestuose.

Vilniuj jie išmušė langus 
senatoriaus rabino Rubin- 
steino namo. Bydgoszcze 
fašistai govėdomis užpuldi
nėjo žydus ir sužeidė dau
giau kaip 20. Per žydų nau
jus metus Varšavoj užpuo
likai parke sukruvino kelis 
žydus.

Žydai per savo spaudą 
šaukiasi, kad valdžia su
stabdytų boikotą ir pogro
mus prieš žydus, bet fašis- 
tuojanti valdžia tu šauksmų 
“negirdi.”

savo karinius laivus kovai 
prieš piratus submarinus, 
jeigu pastarieji vėl Užpuldi- 
nės sovietinius prekybos 
laivus toj jūroj.

Nazių partijos ir valdžios 
organai pareiškia dėkingu
mą Anglijos vyriausybei, 
kad-jinai pasistengė, idant 
nebūtų pavesta Sovietam 
joks plotas Viduržemio Jū
roj saugot nuo slapukų sub
marinų. “Deutsche Allge- 
meine Zeitung” šaukia: 
“Atgal Sovietų Rusiją į 
Juodąją Jūrą!” arba šalin 
Sovietų Rusiją visai iš Eu
ropos !”.

Nuremberg, Vokietija. — 
Hitleris pasikvietė į pilį 
dvyliką laikraščių kores
pondentų iš įvairių šalių, 
norėdamas, kad jie palan
kiai aprašytų jo politiką. Į 
korespondentų k 1 a u sįmus 
atsakinėdamas, jis labiausia 
pabrėžė, kad Vokietijai rei
kia tų kolonijų, kurias ji
nai valdė pirm pasaulinio 
karo; ir Hitleris tvirtino, 
kad vienu ar kitu būdu Vo
kietija atgriebsianti tas ko
lonijas. (Dabar Anglija yra 
valdovė buvusių Vokietijos 
kolonijų, ir Anglų valdžia 
jau ne kartą užreiškė, kad 
jokių kolonijų neužleis.)

Hitleris grasinančiai pri
dūrė, jog kol Vokietija ne
gaus kolonijų, tol negalėsią 
būt pastovios taikos Euro
poj. Sako, būk Vokietijoj 
esą “perankšta” visiem jos 
gyventojam ir Vokietijai 
dabar Stingą 10 iki 12 pro
centų maisto ir reikalingų 
pramonei medžiagų.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII

Lietuviai darbininkai privalo 
šį įvykį išnaudoti, tarpe kitko, 
gilesniam susipažinimui su mū
sų krašto, Amerikos, istorija, su 
tuo laikotarpiu, kuriame konsti
tucija buvo pagaminta.

Drg. A. Bimbos knyga,—Is
torija Klasių Kovos Amerikoj,— 
gali daug pasitarnauti tiems, 
kurie nevartoja anglų kalbos.

Ta pati knyga išleista kelio
se laidose anglų kalboj — dar 
geresnis šaltinis žinioms apie 
Amerikos praeitį. Be to, yra vi
sa eilė kitų angliškų gerų isto
rinių knygų, kurios reikalinga 
studijuoti.

Drg. A. Bimba, beje, gamina 
apie konstituciją vieną ar porą 
straipsnią, kurie greit “Laisvė
je” tilps.

Nepraleiskit jų neperskaitę!

■ Japonai Tiksliai Bombarda 
vo. Amerikiečių Misij ą

jardų iš Yanghango mieste
lio. Japonų komandieriai 
vėl stebisi, kad chinai taip 
atkakliai gina kiekvieną pė
dą žemės.

Japonų komanda numato, 
kad chinai rengiasi pasi
traukt į antrąją apsigynimo 
liniją, einančią iš šiaurių 
vakarų nuo Liuho, per Kia- 
tingą, Naziangą ir Chenju 
iki Shanghajaus.

Sekmadienio mūšiuose 
krito daugybė kareivių iš 
vienos ir antros pusės.

Antroji chinų apsigynimo 
linija susidaro iš gerai 
įrengtų apkasų, cemento- 
plieno būdu ir bombų nebi
jančių rūsių.

Nanking, Chinija. — Pra
nešama, jog chinų lėktuvai 
bombomis pataikė į penkis 
japonų karo laivus arti 
Shanghajaus.

Reikia pasveikinti Gildijos
narius už teigiamą pasisakyfną ja išaugs į du syk didesnę orga 
kitais svarbiais klausimais

Milionas Kareivių Sutelkta Chinijos-Japonijos Karui
Shanghai, rugs. 13.—Išsi

vysto tikrai milžiniškas Chi- 
nijos apsigynimo karas 
prieš Japoniją. Skaitliuoja- 
ma, kad chinai įvairiuose 
šiauriniuose frontuose turi 
400,000 armijos ir Shang- 
hai-Soochow-Hangchow sri- 
tyj dar 400,000.

Japonija gi prieš chinus 
susiuntė jau 280,000 savo 
mechanizuotos, n a ujausiai 
įrengtos kariuomenės. 100,- 
000 japonų sutelkta prieš 
chinus vien Shanghai fron
te. Japonija tuzinais laivų 
atsiunčia dar dešimtis tūk
stančių savo kareivių.

Japonai karo laivų pa
trankomis ir lėktuvais vėl 
įtūžusiai b o m b a r davo 
Shanghajaus dalį Chapei ir 
Kiangwano sritį, nieko ne
laimėdami. Bet Japonai 
sakosi atstūmę chinus 1,500

Trockistų Užtarėjas Pripa
žįsta Sovietų Pažangą

Paryžius. — Atvykęs iš 
Maskvos, Harold Denny, 
New Yorko Times kores
pondentas, rašo, jog per pa
skutinius dvyliką mėnesių 
sovietinė pramonė padarė 
stambių žingsnių pirmyn, 
nors, pasak jo, ir ne visame 
kame išpildė savo progra
mą.

Dar Maskvoj būdamas, H. 
Denny savo pranešimuose 
N. Y. Times’ui prirašydavo 
išmislų apie “Stalino prie
šų persekiojimus.” Dabar 
gi, išvažiavęs Francijon, jis 
papliupo verksmais dėl to, 
kad Sovietų valdžia apsidir
bo su tokiais šalies išdavi
kais, užsienių fašizmo . tal
kininkais, kaip trockistai 
Zinoyjev, Kamenev ir kiti.

BOMBOS FAfiRIKANTŲ 
CENTRUOSE PARYŽIUJ

Paryžius. — Nežinia kas 
užtaisė bombas, kurios ap
ardė du didelius namus su 
fabrikantų centrais. Krin
tančiais griovėsiais užmuš
ta du policininkai.

Tokio. — Japonai skelbia, 
kad Shanghajaus kovoj jie 
iki šiol 30 tūkstančių chinų 
užmušę ir 20 tūkstančių su-

nizuot ir išgaut savo teises. 
La Guardia, tarp kitko, sa
kė, kad žmoniškos algos 
darbininkams gerina visuo
menės gyvenimą abelnai ir 
mažina taksus. Jis patarė 
stengtis per derybas išrei- 
kalaut tinkamesnes darbo 
sąlygas, o streiką naudot 
tik tada, kai darbininkai rą La Guardia

nizaciją, negu ji buvo iki šiol.
Kas sakė, kad Amerikos lai 

Dabar, vadinasi, Gildija pata- kraštininkai nepažangūs?!

Submarinas Jūros Dugne su Pusgyviais Priešą Jūreiviais
Madrid. — Respublikos 

narūnai patikrino, jog šū
viais valdžios karo laivų ir 
gilumos bombomis, ties Car
tagena prieplauka, tapo nu
skandintas fašistų submari- 
nas-piratas. Nusileidę dug
nan, narūnai užtiko tą sub:. 
mariną su baigiančiais už- 
trokšt fašistų jūreiviais. 
Bet gelmėje dar negalėjo pa
tirt, ar tai Italijos ar Vo
kietijos submarinas. Taip 
praneša oficialė žinių agen- 
tija Fe'bus.

Pagal pranešimą iš Va- 
lencijos, tą submariną ap
šaudė ir kanuolės nuo kran-

Lawrence, Mass.—Į masi
nį susirinkimą, sušauktą 
Audėjų Organizavimo Indu
strinio Komiteto, suplaukė 
virš 15,000 darbininkų, pra
eitą sekmadienį. Komiteto 
pirmininkas Sidney > Hill
man, Amąlgameitų ^Siuvėjų 
Unijos prezidentas, savo 
kalboj tvirtino, kad ateinan
čiuose balsavimuose daugu
ma iš 15,000 Lawrence’o 
audyklų darb. pasirinks 
industrinę CIO uniją. Bal
savimai bus padaryti prie
žiūroj valdiškos Darbo San- 
tikių Komisijos.

Susirinkime kalbėjo ir 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia. Jis patarė 
darbininkams pasi naudot 

Waichow, Chinija, rugs.. šalies įstatymais, susiorga- 
13.—Pustuzinis japonų lėk-’ 
tuvų sužiniai bombardavo 
amerikiečių Adventistų mi
sijos rūmus. Padarė kelis 
tūkstančius dolerių nuosto-

i
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kitų šalių žmonės rėmę. Kas tada? Ta
da fašistai apsidžiaugs. Jiems bus leng
viau kariauti, nes, kaip viskas rodo, Vo
kietija, ir Italija juo toliau, tuo smar
kiau juos remia.

Betgi reikia pripažinti tas faktas, kad 
mūsų parama Ispanijos žmonėms pasta
romis keliomis savaitėmis šiek tiek su
silpnėjo. Tiesa, baisūs įvykiai Chinijoj 
nukreipė dalį mūsų visų atydos nuo Ispa
nijos į tolimuosius rytus. Tačiau nei va
landėlei neturim pamiršt Ispanijos. Kaip 
ir pirmiau, susirinkimuose, sueigose, pa
rengimuose prisiminkime tų liaudies 
sunkią karžygišką kovą ir jai parinkime 
aukų.

Iš Baisiųjų Mūšių Prie 
Miestelio Brunete

Geri Prižadai, Bet ar Bus 
Išpildyti?

Tai jau praėjo konferencija kovai 
prieš piratus (plėšikus) Viduržemio jū
roje. Dalyvavo Anglija, Sovietų Sąjun
ga, Franci ja, Turkija ir da viena kita 
šalis. Atsisakė dalyvauti Vokietija ir 
Italija. Konferencija nutarė kariniais 
laivais gaudyti jūroje submarinus. Daly
vavę valstybės pasižadėjo apsaugoti savo 
tavorinių laivų laisvą plaukiojimą.

Bet ar tuos pasižadėjimus išpildys An
glija ir Francija? Nuo jų daug kas pri
klauso. Be jų Viduržemio jūros apsau
gojimas nuo piratų beveik neįmatomas.

Drg. Litvinovas, Sovietų Sąjungos at- ’ 
stovas, pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
nuoširdžiai pritaria konferencijos žy
giams ir juos parems, tegul tiktai kitos 
šalys savo pažadų nepalieka ant popie- 
ros. Be to, Sovietų Sąjunga griebsis sa
vo būdų atsiteisimui su Italija dėl nu- 
skandinimo Sovietų laivų. Jis rodė pirš
tu į tikruosius piratus, būtent, Italiją ir 
Vokietiją. Girdi, šioje konferencijoje 
atsisakė dalyvauti tik tos šalys, kurių 
Valdonų sąžinė nešvari ir nerami, kurie 
tą piratišką darbą suorganizavo ir atlie
ka Viduržemio jūroje. Jis turėjo minty
je Mussolinį ir Hitlerį. Visas svietas tą 
aiškiai suprato. z
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Pagaliau Pamate Savo Klaidą
; Anglijos darbo unijų kongresas, įvy

kęs Norwich mieste, rodo svarbų per
versmą Anglijos liaudies atsinešime link 
Ispanijos. Atsimenate, pradžioje karo 
darbo unijų- judėjimas šimtu procentų 
palaikė valdžios taip vadinamą “neutra- 
lizmo politiką.” Kaip komunistai nekri- 
t/ikavo unijų viršininkus už tai, nieko ne
gelbėjo. “Nesikiškime į Ispanijos reika
lus ir tiek,” šaukė tie vadai. Čia Ispani
jos fašistus ir ginklais ir žmonėmis re
mia Vokietija ir Italija, čia ta patį An
glijos valdžia veidmainiauja, o unijos ne
mato šviesos ir nesupranta savo švento
sios pareigos šitam atsitikime—pareigos 
skubintis Ispanijos žmonėms pagelbon.

Dabar jau kas kita. Unijų kongresas 
atmetė ir pasmerkė veidmainingą neut
ralitetą ir reikalauja, kad viso pasaulio 
darbininkiškos ir demokratiškos spėkos 
ištiestų ranką Ispanijos liaudiečiams. 
Labai puiku. Gal tas privers ir Anglijos 
valdžią liautis glosčius gen. Franco ir jo
jo talkininkus iš Vokietijos ir Italijos.

Tikro Didvyrio Pavyzdys
Ir vėl garsiai nuskambėjo vardas Luis 

Carlos Prestes, vado Brazilijos liaudies. 
Du metai žiauraus kalėjimo nepalaužė jo 
revoliucinės dvasios, nei jį išgąsdino dar 
laukią vienuolika metų tos pačios nuož
mios katorgos.

Presteso ir kitų nuteistųjų apeliacijas 
svarstė Brazilijos teismas. Ponai ma
nė, kad revoliucionieriai ateis, gailėsis ir 
prašys pasigailėjimo. Bet skaudžiai ap
siriko. Drg. Prestes, kaipo komunistas, 
pasakė teisme ponams į akis: Pati val
džia, patsai prezidentas Vargas, išpro
vokavo susikirtimus tarp žmonių ir val
džios spėkų. Prestes ir jo draugai netu
ri ko gailėtis. Jie stovėjo liaudies pir
mosiose eilėse ir gynė ją nuo valdžios te
roro. Tai buvo jų garbinga pareiga ir 
jie ją atliko pagal geriausį savo supra
timą. Jie reikalauja laisvės. Militaris
tinio teroristinio teismo nuosprendžio 
nepripažįsta teisėtu.

Kaip su Mūsų Jaunais Vyrais ir 
Moterimis?

Pora dienų atgal Brooklyne įvyko su
sirinkimas būrelio lietuvių jaunuolių. Jie 
kalbėjosi apie Komunistų Partijos veda
mą naujų narių gavimo vajų. Jie ma
no, kad ir jiems laikas rimtais pagalvoti 
apie įstojimą į savo klasės revoliucinę 
partiją. Ir kodėl ne? Kai kurie iš jų 
jau persiritę per dvidešimtį metų am
žiaus—jau vyrai ir moterys. Kaip tik 
tokių jaunų kovotojų, čia gimusių ir au
gusių, ir reikia Komunistų Partijai. Ke
letas jų įstoja į partiją. Kiti pagalvos, 
pasvarstys ir gal įstos.

Labai gražus žygis. Kiekvienam mies
te mes turime pažangių, priaugusių jau
nų vyrų ir moterų, kuriuos reikia traukti 
į Komunistų Partijos eiles.

■ Ispanijos Kovotojams Parama
■’ Dabar jau visiems aišku, kad Ispani

jos liaudies karas su fašistais dar nesi
baigia ir negreitai baigsis. Jis gali dar 
ilgai užsitęsti. O karas sunkus ir žiau
drus. Neigi paslaptis, kad šis Ispanijos 
karas yra taip pat karas prieš Vokieti
jos ir Italijos fašizmą.

Gi liaudiečių pusę palaiko visa pažan
gioji žmonija. Lietuviai ’ neatsilieka, 
ypač Amerikos lietuviai. Mes tam gar
bingam tikslui surinkome nemažai aukų. 
Keletas mūsų jaunuolių išvyko ginklu 
piaremti liaudies karą su mirtinuoju 
žmonijos priešu.

Mūsų parama Ispanijos žmonėms ne
turėtų susilpnėti. Kaip tik priešingai, 
ji turėtų padidėti. Diena po dienos ar
tinasi patys sunkieji, patys nulemiamie
ji karo mūšiai. Jie turės išrišti klausi
mą, kas laimės: kruvinieji fašistai ar 
liaudis. Tiesa, mes negalime dasileisti 
tos minties, kad liaudis pralaimės. Ta
čiau labai pavojinga nurimti ir laukti 
liaudies laimėjimo be pasaulinės para
mos. Mes nustosime ją remti, nustos

Ko Jie Ten Zujo apie So. Bostoną?
“Keleivis” rašo, kad šiomis dienomis 

So. Bostonan buvo atvažiavęs Stasys Ge
gužis. Jam Bostono sandariečiai iškėlę 
puotą. “Netikėtai” užkliuvęs ir “Vieny
bės” redaktorius Juozas Tysliava.

Aiškus dalykas, kad Gegužis be tikslo 
nevažinėjo, neigi “netyčia,” kaip ta dūšia 
be vietos, užkliuvo Tysliava. Smetoni- 
ninkai konferavo. Jie tarėsi, kiek mums 
žinoma, apie SLA rinkimus ir apie reak
cinio fronto reikalus abelnai. Gegužis 
palaiko vieną ranką su Vitaičiu. O Vi- 
taitis staiga susirūpino nelaimingos Tau
tininkų Sandaros reikalais. Sandara ne
turinti pakratyti kojas taip negarbingai, 
kaip pakratė amžiną atilsį Tėvynės My
lėtojų Draugija. Sandara turinti pasi
daryti centru ir prieglauda visų “tautiš
kų spėkų.” Tai meilė, kuria Vitaitis už
sidega tiktai kartą į du metu, būtent, 
prieš SLA rinkimus ir seimą.

“Stebūklingieji” Šaltiniai
“Lietuvos Žinios” (rugp. 12 d.) cituo

ja smetonininkų “Vienybės” redakto
riaus pasigyrimą, kad “kai Vienybė tu
rėjo daug pinigų, tai ėjo tik tris sykius 
per savaitę, o dabar, kai tų pinigų netu
ri nei skaitytojai, tai eina šešis sykius 
per savaitę.” “L. Ž.” stebisi. Sako: “Be 
lėšų gi neina. Matyt, yra kažkokį ‘ste
buklingi’ šaltiniai, kurie Vienybę palai
ko.”

Žinoma, kad laikraštis be lėąų neišeina. 
Dar męs negirdėjome, kacį Tysliąvos šta
bas (dvasia šventa gyventų. Ėęt tų “ste
buklingųjų” šaltinių Amerikoje nesiran
da. Jų reikia pajieškoti už plačių jūrų.

(Laiškas Drg. A. Bimbai)
Rugp. 10, 37. 

Brangus drauge!
Gavau Jūsų laišką, rašytą bir

želio 26 d., netikėtai, kuomet at
vykau į Albacete, iš ligoninės, ir 
užėjau į Amerikiečių Politikos 
Komisariatą. Man padavė laišką, 
tai buvo Jūsų. Jau mėnuo laiko, 
kaip mane laiškai sekioja, ir ne
gali pasigauti, todėl neturiu ką 
rašyti, nes laukiu, kol gausiu vi
sus laiškus. Mat, Čionai išbūsiu 
4 savaites, tai gal ir pasieks ma
ne laiškai ir laikraščiai, kurių 
labai išsiilgau. '

Aš tapau sužeistas, Guadara- 
mos fronte, liepos 8, vakare, 
kuomet jau mūšis buvo truputį 
atšalęs, ir mes, gavę maistą, pra
dėjom valgyti, ir aš išgėręs puo
duką kavos, įsidėjau ryžių ir pa
sėmęs šaukštuku, norėjau įdėti 
į burną ir kaip “bing” kulka 
man į kairįjį šoną ir aš atgal pa
virtau, nors buvau prie žemės 
atsigulęs, prisiglaudęs, ir tik 
truputį tebuvau pasikėlęs, bet, 
mat, fašistai dabojo ir pagaliau 
pasiekė tikslą. Visą laiką kulkos 
zvimbė, bet mes pripratę, tai 
nieko nepaisome. Kulką įėjo į 
kairiąją petį ir išėjo per nugarą, 
siekdama plaučius, nežinau, ar 
giliai per plaučius perėjo. Tai, 
jau antrą sykį, kaip esu sužeis
tas. Pirmą sykį Jaramos fronte^ 
o dabar čionais, anapus po kai
rei nuo Brunetes miestelio.

Man neteko daug matyti ko
vos, nes tik 3 dienas teišsilai
kiau mūšyje, kiti draugai išbu
vo iki liepos 25, kuomet paga- 
liaus atsitraukė mūsų brigada 
poilsiui.

Batalionas buvo poilsyje, nes 
išbuvo apie 4 mėnesius Jara
mos fronte. Mes ilsėjomės viena
me miestelyj ■ nę taip toli nuo 
fronto ir liepos 2 gavome įsaky
mą prisirengti, vy.ksim į fron
tą. Tai dar išlaukėme visą ^die
ną ir tik kitą dieną išvykojn 
trokai^ į frontą. Visi galvojo
me,. kur vyksim, visi įdomau- 
jajn. Pasiekėm Madridą. Važiuo
jant, ant plento matėme daug 
trokų su amunicija ir kavaleri
jos pulką vykstant, visi džiau
gėmės.

Kuomet miestelį, kur ilsėjo
mės, apleidom, tai visi gyvento
jai atėjo mus išlydėti, moterys, 
merginos, kai kurioms ašaros 
išbiro ant veido, mat, gaila iš
leisti malonius svečius, ir su
pranta, kur vykstam, žino, kad 
ne visi išliksim gyvi. Mes la
bai gerai susipažinome su gy
ventojais, susidraugavome. Ba
talionas iškėlė didelę puotą gy
ventojams ir kareiviams. Turė
jome didelę puotą iškėlę dėl vai
kučių. Tai buvo jų diena, mes 
juos apdovanojom dovanomis, 
tai, žinoma ir buvo sunku skir
tis su gyventojais, su kuriais 
mes taip gražiai laiką praleido
me.

Pagaliau trokai mus nuvežė 
už Madrido, išlipome ir gavome 
pėsti eiti. Tą dieną padarėm apie 
20 klm. Pagaliau pasiekėm sto
vyklą, kur kiti brigados batalio
nai laukė mūs, ir jie jau buvo 
čionai anksčiau atvykę. Didelis 
vargas eiti, maršuoti, mat,. karš
ta, negalim laiką gaišinti, tik 
kelius sykius tesilsėjomės. Atvy- Į 
kę į stovyklą pernakvojom tą 
naktį ir ryt dieną, tai buvo lie
pos 4, norėjome turėti šiokią ta
ką pramogėlę, bet negalėjome, 
tik susiėjo būrys, pasakė prakal
bą, bet politikos komisaras pri
minė, kad ši diena Amerikoje 
didelė šventė ir tt. Mes rezoliu
ciją surašėm ir pasiuntėm Ame
rikos žmonėms. Keliolika ispanų 
draugų dar su gitaromis pagro
jo ir taip užsibaigė pramoga.

Vakare, žadėjom turėti dides
nę pramogą, bet turėjom'keliau
ti, maršuoti. Šiandieną ką tik ga
vau lietuviškų laikraščių iš 
USA,- tai per -visą dieną akai-' 
čiau. Vakare visi prisirengėme 
ir nakties laiku išvykome. Mar- 
šuojant, vieškelisrplentas pilnas 
trokų, kurie gabena karo me

džiagą į frontą, o taip pat ir am- 
-bulansai neatsilieka, keliauja. 
Padarę apie 15 klm. sustojom ir 
apsinakvojome. Per visą dieną 
ilsėjomės, nes kitą rytą pasieksi
me frontą. Dar vakare gavę pra- 
kalbėles nuo polit. komisarų apie 
būsimą kovą, visi pasiryžome 
kovoti ko geriausiai, nors ir ži
nojom, kad gal ne vienas iš mū
sų tarpo paguldys galvą kovoj.

Tai nakties laiku išmaršavo- 
me ir 5 vai. ryto pasiekėme fron
tą, kame girdėjome artileriją 
šaudant. Tai buvo Brunete- 
Centro frontas. Saulė patekėjo, 
o mūsų batalionas buvo paskir
tas į rezervą dėl brigados. Tai 
mes gavome maršuoti nuo vie
no kalnelio iki kito, matėme, 
kaip toliau mūsų tankai atakuo
ja priešo užimtą miestelį, kaip 
mūsų artilerija juos apšaudo ir 
pagaliau mūsų orlaiviai bombo
mis juos naikina. Koks puikus 
vaizdas, žiūrint nuo kalnelio, ar 
palei kalnelį. Nors čion pat kova 
eina, bet labai puikus gamtos 
vaizdas.

Tai mūsų batalionas gavo 
daug iškęsti ir privargome, be 
maršuodami nuo kalnelio iki ki
to. Bet pagaliau, pietų laike, 
priėjome prie miestelio de Ca- 
nade, ir išsiskirstėm ir slenkam 
priešakiu. Fašistai labai gerai 
buvo šį miestelį aptvirtinę ir 
iš bažnyčios bokšto kulkasvai- 
džiais galėjo gerai apšaudyti 
mus. /

Jie matė, kalip mes ant aukštu
mų išsiskirstėm ir slenkam pir
myn, tai 'pradėjo mus apšaudy
ti. Keliolika draugų tapo su
žeista, jų tarpe buvusį bat. vadą 
Homihan sužeidė, kuris dabar 
buvo su Brigados Gener. štabu. 
Aš tai slinkau, bėgau į prieša
kį ir buvau laimingas, netapau 
sužeistas, norsvbuvauc pavojin
goj pozicijoj. Taipkšbūvome lau
kuose iki vakaro, o saulė kepina, 
trokštu, vandens negalima gau
ti. Laukai dar neapvalyti, palik
ta šiaudų kuopelės, tai aš pasi
dariau šiokią tokią duobelę ir 
gulėjau, kartais iššaudamas iš 
šautuvo į fašistus.

Pavojus buvo judintis, mat, 
fašistai gerai mus mato. Mes ne
galėjom toliau slinkti, tai laikėm 
šias užimtas pozicijas, o tuo 
tarpu kiti batalionai slinko iš vi
sų pusių prie miestelio. Vakare 
truputį atvėso, ir mūsų orlai
viai atvyko bombarduoti šį mies
telį. O koks vaizdas,, kuomet 
bombos sprogsta. Labai gerai 
ipataikė, nes priešai netaip jau 
;s markiai šaudi nėjo po 
bombardavimui. Miestelis, nuo 
mūsų pusės netoli vieškelio, bu
vo vielom apstatytas, tai nėra 
ireikalo mums prieiti, nes labai 
sunku, pavojinga, neturim rei
kalingų įrankių. Apie 7 vai. pra
dėjo artilerija šaudyti ir spro
ginėti, kur mes gulėjome. Kelius 
sykius laimingai išsisukau, tik 
žemėmis buvau apmestas. Tuo
met komandierius, kuris buvo 
užpakalyj, netoli nuo manęs, sa
ko, kas eis ir pažiūrės į prieša
kį, kiek yra mūsų draugų. Tai aš 
pasisiūliau, ir nubėgau į priešar 
kį, apžiūrėjau draugus, pakal
bėjau porą minučių su kiekvie
nu. O tos kulkos, tai zvimbė, bet 
nepataikė į manę. Sugrįžęs į sa

lvo vietą ir prie komandieriaus, 
pranešiau, ką mačiau ten ir kuo
met pradėjo smarkiau artilerija 
mus apšaudyti, tai komandierius 
įsakė trauktis atgal. Tai aš pra
nešiau draugam, kurie buvo 
priešakyj manęs, kad įsakymas 
trauktis, nes durna būtų pasilik
ti, kuomet “shells” krinta, kaip 
iš viedro ir sprogsta. Mat, aš 
pirmiau, kuomet buvau nubėgęs 
pas draugus sakiau, jog vėliau 
igausit įsakymą, ką daryti, o tuo 
tarpu dabokitės, saugokitės.

Tai, draugai vienas po kitam, j 
kuomet sprogimai išsprogo ir 
sukėlė dūmus, tuo tarpu yra ge
ra proga bėgti; pasitraukėme 
už kalnelio, į slėnelį. Kompanija 
Įišsiskyrė, vieni šen, kiti ten,, tai 
sekėjų vadai ir kiti draugai, 
nusitarė palaukti iki rytmečio,

o tuomet surasim kitus drau
gus. Mes, nuėję prie vietos, .kur 
gavome vandens, atsigėrėme ir 
ilsėjomės. Tą naktį kiti batalio
nai slinko pirmyn iš visų pusių 
ir ryte, anksti, paėmė miestelį. 
;Tai taip, viena miestelį po kito 
paėmė per 10 dienų. Mes užėmė
me 6 miestelius.

Tai toks kovos vaizdas, žino
ma, nesklandžiai pavaizduotas.

Anksti rytą mes įėjom mies
telin, kame radome draugus iš 
kitų batalionų bevalgant, mat, 
paėmė daug maisto nuo fašistų, 
tai ir mes gavome užsikąsti, nes 
buvome gana išalkę. O koks vaiz-

(Tąsa ant 5 pusi.)
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Drauge daktare, meldžiu pa
tarimo, kaip būtų geriau panai
kint sausa dedervinė nuo kūno. 
Vaikas dviejų metų, abelnai, ro
dos, sveikas, bet jam prieš porą 
mėnesių atsirado sausa dedervi
nė, priešakyj arti kaklo ir greit 
prasiplėtė toliau ir ant rankų.

Gydytojas davė pauderio ir 
paskiau tepalo, bet dedervinė tų 
nebijo, — plečias toliau ir niežti. 
Vaikas, verčiamas kasyti, deder
vinę užkrečia ir į tolesnes kūno 
dalis. Meldžiu patarimo per 
“Laisvę.”

Atsakymas.
Gali tai būti, anot Jūsų, sau

soji dedervinė, bet gali būti ir 
taip kokia odos liga, žodis “de
dervinė” yra pusėtinai platus ir 
gerai neapsklembtas. Tokis atsi
tikimas, karp to vaiko, tegalima 
ten pat ant vietos patirti su gy
dytojo pagalba.

Sakote, gydytojas davė mil.tu- 
kų ir tepalo, bet kad neina ge
ryn. Ne ką padarysi, Drauge. 
Yra dedervinių, ekzemų itin įki- 
rių. Nesiduoda taip ūmai nugy- 
dyt.

Gal. if šitam atsitikime da ne
surasta ligos priežastis. Matot, 
Drauge, tokie niežuliai gali pa
eiti nuo keleto skirtingų priežas
čių — išviršinių ir vidujinių. Iš

viršaus odą gali erzinti šiurkš
tūs rūbai, kokių rupių vilnų ar 
pakulų “švederiai,” pirštinės, 
šalikai, kailiniai. Tūli muilai ir. 
gi dažnai odą sujaudina. Piktos, 
nuodingos žolės (poison ivy) ke- 
lerių rūšių ir tt. O iš vidaus da 
daugiau esti priežasčių. Tokie 

(niežuliai gali paeiti nuo to arba 
[kito valgio. Yra daug žmonių, 
liguistai jautrių link kokio val
gio. Tokis savingas jautrumas 
vadinama alergija (allergy).

Ot čia ir reikėtų pakamanti- 
nėt, ar nekenkia vaikui koks val
gis, sakysim, kokios uogos— 
braškės, ar kiaušiniai, ar duona, 
ar taip koks valgis.

žinoma, niežuliui mažinti ga
lima patarti kokių vaistų. Visų 
geriausia priemonė — tai saulės 
šviesa ant nuogo kūno arba, da 
geriau, ultra-vijoletiniai spindu

liai nuo tam tyčia lempos. To
kiais spinduliais švitinant peri- 
jodingai, galima dažnai išgydyt 
ir labai įkirios odos ligos.

Galėtute gauti kad ir šio mi
šinio vaistinėje:

Carbolic acid 1 dram, 
Zinc oxide 1 oz., 
Lime water 6 oz.
Suplakite gerai ir vilgykite 

niežinčias vietas porą kartų die
noje. Jei Odą labai sausa, pašiu
rusi, tai vilgykite da ir su žuvų 
aliejum.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
KLAUSIMAS'. Jeigu bus Am

erikoj sudaryta visos šalies 
Farmerių-Darbo Partija, tai 
'kam tada bus reikalinga Komu
nistų Partija?

ATSAKYMAS:
Komunistų Partija stato savo 

tikslu ne vien kovą už geresnį 
kasdieninį gyvenimą darbo žmo
nių, bet taip pat už panaikinimą 
kapitalistinės išnaudojimo siste
mos.

Tas negalima atsiekti, kol 
darbininkai nėra susivieniję į 
savo politinę — Komunistų Par
tiją ir aplinkui ją kovdj už so
cializmą. šis susivienijimas eina 
povaliai.

• Bet apart šių pamatinių darbo 
žmonių siekių ir reikalų, yra la
ibai daug tokių reikalų, dėl kurių 
gali susivienyti plačios darbinin
kiškai ir pažangiai nusistatę 

;masės. Kovoj už tuos kasdieni
nius reikalus ir susidaro Ben
dras Frontas, o dar platesnis pa
žangiųjų judėjimas, tai Liaudies 
Frontas, kuris Amerikoj reiškia
si organizavime Farmerių-Dar
bo Partijos.

1 Taigi, pamatiniai Komunistų 
Partija ir F a r m e r i ų-Darbo 
'Partija viena kitai kelio nepa- 
stoja, viena kitai neprieštarau
ja ir viena antrą nepavaduoja. 
Todėl komunistai ne tik nesibijo 
organizavimosi Farmerių Darbo 
Partijos, bet labai energingai 
veikia, kad ją suorganizavus. 
Komunistai visomis jėgomis 
gelbsti tam pažangiųjų judėji
mui Amerikoj ir remia Darbo 
,'Nepartijinę Lygą, kaipo pažan
gių darbo žmonių politinį judė
jimą. New Yorke jie remia Am
erikos Darbo Partiją ir jos kan
didatą į miesto majorus LaGu- 
ardią,. nestatydami savo kandi
dato, kad nepakenkus Amerikos 
Darbo Partijai. Tas patsai yra 

j Minnesota j su Farmėrių-Darbo 
Partija, Washingtono valstijoj

su Commonwealth Federacija ir 
kitur.

Komunistų Partija yra tas di
dis judėjimas, kuris stengiasi 
apjungti visas pažangiųjų jėgas 
už milžiniškos šalies gyventojų 
daugumos reikalus. Komunistų 
Partija 1936 metais, laike rinki
mų, iškėlė obalsį demokratija 
prieš fašizmą. Komunistų Parti
jos visos jėgos buvo atsuktos 
prieš reakcijos kandidatą Lan- 
doną.

Trumpais žodžiais: Farmerių 
Darbo Partijos programa yra 
veikti atskirai nuo kapitalisti
nių partijų politikoj, kovoti už 
tuojautinius pagerinimus dar
bininkams, farmeriams, pažan
giems čia pat kapitalistinėj tvar
koj, kovojant už demokratiją 
prieš reakciją.

Komunistų Partija, apart šių 
kovų, dar turi daug gilesnius, 
tolimesnius siekius, tai kovą už 
kapitalizmo, tvarkos panaikini- 
,mą, už įsteigimą darbininkų ga
lios, už socialistinę tvarką. Ir 
šioje kovoje Komunistų Partijos 
niekas nepavaduoja, niekas jos 
rolės neužima.

STOKITE! NAUJĄ 
OLD GOLD KONTESTĄ

$250,000 PRIZAIS
1,000 Piniginių Prizų

Duodama Laimėtojams x

štai kitas kontestas kuriame jūs 
galite laimėti tujtą ir būti turtingu 
visą amžių, čia yra 1,000 piniginių 
prizų sudarančių $250,000. Jūs galite 
laimėti bi kurį iš jų. Old Gola vėl 
duoda jums progą laimėti turtą. Įsto
kite dabar tuojau, šis kontestas tik 
ką prasideda ir kontestas iš suteiki
mų praleistos kalbos pritaikomos į 
tuščius piešinių baliūnus. Eikite pas 
savo cigaretų pardavėją ir klauskite 
!dėl Old Gold Piešinių Bulletino. Jis 
yra VELTUI, kartu su taisyklėmis ir 
detališkumais. Atydžiai sekite in
strukcijas. Dailinimas nesiskaito, čia 
nėra triksų ar užčiupimų. Skaitykite 
šį dienrašti dėl tolimesnių pranešimų.
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NORWOOD NOTES Alfo 
A LITTLE MYSTERY

QUIET PLEASE!
A group of us were walking home 

from a chorus rehearsal a few days 
ago and as usual the little group 
was singing some Lithuanian songs 
quite lustily. An officei’ of the law 
marched up to us and in manner 
most unpolite bellowed: “See here, 
you boys better quiet down. You’re 
breaking the Noise Abatement law. 
Shut up or I’ll run youse in”. Like 
the good citizens we are, we kept 
quiet and ambled on. Still walking 
down the street we came across a 
traffic mixup and the driver of one 
car was blowing the horn for all 
he was worth. The motorman of a 
streetcar yelled out: “Hey, you! 
Quiet! Ya wanna get the cops on top 
of you ?” Cheered by this spectacle, 
we mentally congratulated Mayor 
LaGuardia for having effectively 
made the evenings quiet for the resi
dents of Williamsburg.

But alas, alas! Our dream 
peaceful community was rudely 
tered when from five blocks 
we could hear the amplifier 
political rally. Some stooge 
praising Harry Gittleson and
sing Aaron Goldstein, both of whom 
are running for assemblyman of the 
14th A. D., and doing his best to 
keep the people awake. It was 12:30 
A. M.... For a five block area no
body could sleep... Thus, the Noise 
Abatement Rule!

of a 
shat- 
away 
of a
was 
cur-

The candidates for assembly seem 
to know a great deal about the per
sonal lives 
forget one 
to sleep in

of each other but they 
thing—people would like 
the mornings.

SONG CONTEST
The American League Against 

War and Fascism, the Committee 
for Cultural Organization and the 
American Music League have an
nounced joint sponsorship of a song 
contest open to all composers. The 

.subject of the song may deal with 
any phase of anti-war or anti-fascist 
activity. The suggestion was made 
that the songs be “suitable for mass 
singing, preferably with a military 1 
march tempo”.

All entries must be delivered to 
112 E. 19th St. before midnight of 
Nov. 1. Wallingford Riegger and 
Sergei Radamsky will be among the 
judges. Prizes will range from $50 
to $10.

A little mystery prevails in Nor- i 
wood since our island party. Can I 
anyone help us solve this? On the 
eve of a Sunday in August when 
choruses were leaving the island 
party, a box of utensils—such as 
two corn-poppers, knives, forks, 
tablecloth, etc—was brought back to 
shore from the island in a row-boat. 
When the box was last 
of us remember, except 
placed in the back of 
cars to be brought back
Apparently the bringer-backer went 
home with a box of something. So 
will you all, who came to Norwood 
on that day, please take a peek in 
the back of your car, it might peek 
back at you. If by accident it should 
wink back at you, please let us know 
and the case of the missing box will 
be solved.

Splendid Example 
Of Cooperation 
From Chicago

THEIR SMILES SPELL VICTORY

seen, none 
that it was 
one of the 
to Norwood.

Dear Friend:
Am shipping a bundle to you for 

the Lithuania^ - Americans in Spain. 
Included in the bundle are 2 dozen 
pairs of heąvy woolen sox, 3 dozen 
handkerchiefs, six cartons of , ciga
rettes, 4—1 pound cans of tobacco, 
two packages of candies and three 
cartons of chewing gum.

We would like 
prepare 
material 
L., Vete 
icans in
we will inform these people by mail 
that Chicago is sending 
material and has not 
them.

When you receive the
a letter acknowledging receipt would 
be appreciated.

The shipment was made possible 
from thirty dollars set-aside by the 
Vilnis after the last picnic.

Fraternally yours,
Matt Sholomskas.

that you would 
separate packages of this 
and send it to Bunni, Tony 
and other Lithuanian-Amer- 

Spain. In the meantime,

them this 
forgotten

shipment,

Has anybody heard about the 
“Beer Cake” which our ever famous 
“coffee-maker” makes? 
DO YOU KNOW—

That we had a grand time at Law
rence over that week-end.

That on that certain Saturday nite 
we celebrated Leo’s Radio license 
and Helen’s Birthday by Leo’s fam
ous “ignited fire” at Maple Park.

'That our boys discovered a new 
way to extinguish a camp-fire. This 
extinguisher comes in a bottle which 
is shaken well before used. The fore
finger is slightly raised and the1 doing? That plaintive 
liquid extinguishes the fire. The good 
thing about this is that a fire may be 
extinguished from any angle.

That the Norwood Fiye and the 
Lawrence Five 
with “The Old 
exactly 
29th.

That 
bed.

That
our “Ideal Family”.

That someone in Lawrence travels 
80 miles per hour.

That where Pete slept over the 
week-end, he had to jump about 2 
feet in the air from the bed in order 
to turn around.

That Spigetti at the “Rendez-vous” 
in Methuen is 5 yards long.

That Shorty’s handkerchief 
with the wind.

That 
couldn’t

That 
helpful 

, Tonic table.
1 That our chorus 
Tuesday September

I will all be there. EVERYONE.
Olga Davidonis.

Active LDS Branch 
Plans New Work

12 and a

some of

had a 
Man’s 
second

us had

Rendez-vous 
Wiskers” at 
after August

breakfast in

the Netzel family is an, or,

As the Montreal dress agreements become part of the law of 
Quebec province in Canada, many of the workers think back to 
scenes like this in the strike hall last April, as pickets reported for 
a quick lunch. They smiled then as they faced the hardships of 
the strike, and they smile today as they enjoy better conditions as 
a reward. Yet they used to say you couldn’t' organize French-Cana

dian workers!

HISTORY REPEATS 
ITSELF A TALE

PRIZE WINNERS OF 
LAWRENCE PICNIC

Newark Lodestars 
To Go On Hunt 

This Tuesday

SOME MUSICAL NOTES 
AND ODD FACTS

upIn and out of garbage cans, 
and down dark alleys, through haunt
ed houses go numerous searching 
feet. What are they looking for? A 
horse’s hair, a piece of red flannel, 
a child’s broken train, ą dead cat...

Yes, a scavenger hunt! The biggest 
hunt ever staged by any group will 
progress Tuesday night, September 
14. The starting point will be at 
John Stasiulis’ home, 512 No. 4th 
St., Harrison. But, before you become 
a party to the hunt, you must be 
present at the meeting of the LoDe- 
Stars at 7 P. M.

The meeting will be short and 
direct. Come with your ideas 
your dues, for suspension hangs 
your heads, 
should bring 
ber.

And after 
time of your life at 
scavenger hunt. Prizes 
hunters.

and 
over 
oneRemember each 

at least one new mem-

a good meeting the 
this unsual 
to the best

Jae Mie.

“Ach du Lieben Augustin” (oh, 
you dear Augustin). We’ve sung it, 
hummed it, and picked its tones on 
the piano. And thus have our ances
tors-for some 200 years; yet the 
song is never taught at school.

Almost no one knows more than 
that “little Augustin” was a vaga
bond singer of the 17th century, a 
character both disreputable and lov
able. He wandered about 
playing the bagpipe and singing 
popular ballads with some skill. In 
his soiled torn hat sporting a huge 
goosefeather, he collected coins and 
purchased food and much wine. He 
slept in alleys, taverns or other con
venient places. He was rarely sober, 
but always good-tempered.

Augustin gained recognition above 
the other singers only during the 
great plague of 1675 that ravaged 
through Vienna, striking thousands 
daily. Through the streets he would 
wander singing lustily to raise the 
courage of the populace. But the' 
plague never touched him.

One night .the minstrel, more than 
usually tipsy from alcohol eased him
self into a ditch, not noticing that 
already it held several occupants. 
His companions were some of the 
dead who were thrown into the open 
ditch, but left uncovered until to
morrow when more victims would 
be put in and the earth covered 
over them. During the night men 
came with more dead, noticed the 
minstrel, and thinking him of the 
many that had died that day, only 
pushed him further into the ditch 
to make more room for the others.

The next morning Augustin re
gained consciousness and looked about 
for his hat and instrument. Not find
ing them, he emerged grumbling. 
Already in the city, news that he 
had succumbed was abroad. His ap
pearance hence was hailed as a re-, 
surrection from the dead.

Soon the plague lifted. Augustine 
was acclaimed as having sung away 
the plague. Money more plentiful be
gan to drop into his hat, but history 
does not record his last days. He 
seems, however not to have changed 
his method of living.

As for the song none know 
whether it was his own or not. ,It___
may have been originated by son. 
other'minstrel who sang his praises. '

Vienna

■W

Local Chorus Sings 
On B’klyn Radio> were

District
Park,

The following numbers 
drawn at the L. M. S. 2nd i 
Choruses Picnic at Maple 
Lawrence, Massachusetts:

1st Prize—$20.00, N. 1600, 
kauskas, 254 West 
Boston, Mass.

2nd Prize—$5.00, 
Kruglewicz, Chelsea 
Mass.

3rd Prize—$5.00,
Flora Bates, 862 Millbury St., Wor
cester, Mass.

4th Prize—$5.00, No. 175, Sadaus
kas, 70 Fox St., Worcester, Mass.

5th Prize—$5.00, No. 3263, Free
dom Art Circle, Montello, Mass.

6th Prize—$5.00, No. 1273, Petricia 
Shurila, 283 Gold St., South Boston, 
Mass.

7th Prize—$5.00, No. 1631, Free
dom Art Circle, Montello, Mass.

Olga Davidonis.

Recently, a member of Brooklyn 
Aido Chorus had hiš mother tell him 
this oddity: It seems that when she 
first came to the United States some 
twenty four years ago, the first stage 
show she evėr saw, was “Chimes 
Of Normandy” and this chorus 
member’s mother hastens to add: 
“By all means, I shall attend the 
operetta when Aido Chorus presents 
it. It will be good to compare it with 
the English version of twenty four 
years ago. Besides, I didn’t under
stand what it was about then. Now 
I will understand!”

What, oh what are the BuiLDerS 
wail rises 

from the lips of the many who en
joy our affairs and activities. In 
order to appease their demands— 
here is a list of BuilLDerS activities 
for the

Sept. 15—Social 
ments, ping-pong, and dancing.

Sept. 22—A trip through the fun
ny place, Steeplechase! More details 
later on this event!

Sept. 29—A pleasant evening at 
Traumer’s Beer Garden.

Oct. 6—Guess what! Believe it or 
not—roller skating... Where and how 
will be found in next week’s L.Y.S.

Oct. 13—Business meeting.
Ye Drama Groupe is now having 

rehearsals of “Ye Fatale Necklace”. 
So, sires and mesdames, reade ye 
old Youth Section for further details 
as to when and where this heart- 

just rending and tearjerking skit will be 
presented.

month:
Nite. Refresh-

Sunday, October 3rd, 1937 is the 
the date—Labor Lyceum at Wil
loughby and Myrtle avenues, Brook
lyn, is the place—prices are $1.25, 
$1.00, and $.75 or, if you care to, you 
may come just to dance, admission 
then being only fifty cents.

Floyd Dewey.

went

“Jozak” and
say Good-bye.

Helen and Olga were
Danny at theto Joe and

“Pat”

very
The BuiLDerS are going to hold 

a dance in the near future and a 
rehearsals start committee has been selected to do 
14th, and we

“DONTS” FOR GIRLS

the preparation. That committee is 
composed of Ann Wagnis, Helen 
Kaunas, Johnny Grėbus and Walter 
Kubilius. This foursome is confident 
they will prepare a dance that is a 
dance!

D. Lei- 
3rd St., South

No. 1070, Mary
St., Gardner,

No. 135, Miss
of 

the 
one

<

CHORUS FOLK NITE!
This Saturday evening the Aido 

Chorus holds its Folk Nite!
For the admission price of 25 

cents you will be present at Laisvė 
Hall from 7 P. M. onward to dance 
to the music of Kazakevich’s or
chestra. There will be a musical pro
gram and mass
songs. There will also be the draw
ing for the Radio.

In order not to miss all these— 
you must come, and come early in 
order to be in on all the fun!

singing of folk

IT’S THE TRUTH!

Flash:
Aido Chorus sings on the radio! 

And did we sing. We even surprised 
ourselves. But we did alright eh 
kids? This ought to convince all you 
outsiders that our production of 
“The Chimes of Normandy” is really 
something. Don’t forget the date, 
October 3, at Labor Lyceum.

That unrehearsed version 
“Noriu Miego” seemed to please 
listeners in a great deal. Every
I came in contact with remarked 
about it.

When the trio at the station play-, 
ed our favorite polka two of our 
comrades did their version of Chinese 
Trucking. Two of the girls in order 
to ease their feet took off their 
shoes when they had to emote in 
front of the mike. One of our mem
bers practically slept through the 
proceedings only to awake when the 
advertisements came.

Digger Dee.

Don’t become autointoxicated.
No, it has nothing to do with 

drinking and joy-riding. Autointox
ication and autotoxemia mean one 
and the same thing, that is, a toxic 
condition in the body originated by 
poisons produced within one’s own 
body. When one becomes suddenly Instead you see them come along 
enraged with anger his body is tern-1 with a sparkling smile, bright eyes, 
porarily poisoned and must work 
hard to atone itself. Anger causes 
various functional disorders in the 
body such as indigestion, loss of 
appetite, headache and in extreme 
cases, hysteria in the form of tears.

Persons who are quickly angered 
must learne to avoid quarrelsof every 
kind and try to gain absolute self
control if they expect to be 
ful, happy and healthy.

Depressing mental states 
by such harmful emotions 
criticism, malice, jealousy and hat
red, will squander vitality uselessly 
and - will be seen in bilious spells, 
headaches and coated tongue. This 
dissipation of energy is immediately 
stopped when you substitute just 
the opposite thoughts such as tole
rance, courage and love. Who has 
not had the experience of bringing 
on acute disorder when consumed by 
unpleasant emotions ? Many in
stances have been recorded where 
sudden death has ensued directly 
from such causes. We must therefore, 
realize how potent such causes are 
in creating the various chronic dis
orders.

As “poisonous” thoughts flash into 
your mind, you can learn to substi
tute for each one of them exactly 
the opposite helpful thoughts which 
instantly will counteract the harm
ful ones. In other words, learn your 
antidotes. You will never be per
manently cured if the real causes 
are not removed. The secret is to 
learn the habit of healthful thinking 
and gradually make this a fixed 
habit which will be finally as hard 
to change as your other daily habits 
of action are after they are once 
established.

When you are tired or peevish, to 
avoid quarreling, take a nap or go 
to your favorite nook in the park 
and let grand nature release all the 
tension in your body. When I’m

The BuilDerS are composed of the 
youth member of the L.D.S. and are 

I love to well known for their social activity, 
silently gaze into a brook, pond, If you are not a member, come 
lake or any body of water. It’s so . around some Wednesday evening to 
restful and soothing to taunt nerves. “

Mentally healthy individuals do 
not go about with long faces as 
though they were sore at the world.

success-

induced 
as fear,

in one of my “moods

stopping to give 
here, a helpful 
that not only adds to their pleasure 
but reacts equally as well to others.

a word of cheer 
suggestion there,

STOMACH TROUBLES ON 
THE INCREASE

Stomach trouble is on the increase 
in Nazi Germany as a result of the 
innumerable “substitute” foods the 
population is compelled to eat. A 
frequent source of digestive trouble 
is the bread, which has so deteriorat
ed as a result of the substitute ad
ditions in it that it very doughy 
when new and almost uneatable 
when stale as it grows so hard. Eggs 
are growing scarcer than ever, and 
the peasants complain bitterly that 
because the fodder they receive is 
so bad that the hens no longer lay 
so well.

News Of The
LMS

So far, chorus histories have been 
received from the following:

1. Binghamton, N. Y.
2. Gardner, Mass.
3. Norwood, Mass.
4. Toronto, Canada.
5. Chicago, Ill. (LD. Aido Chorus).
6. Shenandoah, Pa.
7. Great Neck,, L. L, N. Y.
What’s delaying the other chor

uses?
Remember—September is bargain 

month for songs. Send in your ord
ers. Our latest songs are: žengiam 
Mes, Sėdėk, and Paimsiu Lyrą AS. 
The first two songs are one-part 
songs, the last one a four-part 
arrangement of the well-known Ita
lian folk-song, Santa Lucia.

B. Šalinaite.

18.5

A. O.

46 Ten Eyck Street in Brooklyn 
and meet the group. You will find 
pleasant young people and a club 
worth your while.

—W. Y. K.

She: What’s the idea of stretching 
that awning between those two build
ings ?

He: Oh, just a house-to-house can
vas.

Million School Children in the 
R. S. F. S. R.

MOSCOW.—In the new school year 
there will be over 18.5 million school
children in the schools of the Rus- 

Į sian Socialist Federated Soviet Re
public alone. 3.3 million children 
will 
this 
will 
this

3.3 million children 
go to school for the first time 
year. 84,000 elementary schools 
be at work in the R.S.F.S.R. 
year.

—Here and There:—
Eat your onions now without fear. 

Onions give off rays which are re
ported to be helpful in the treat
ment of nasal catarrh (a cold in the 
head to you). Incidentally, speaking 
of onions, those who include onions 
or garlic as part of their meal may 
do so without fear of it being de
tected. As the result of discoveries 
by Yale University physiologists, an 
effective and instant remedy is to 
dissolve one 4.6 grain tablet of a 
chemical called chloramine (procur
able at drug stores)' for each fluid 
ounce of water, washing the teeth 
and tongue, rinsing the mouth with 
the solution.

The magazine “Time” contributes 
the facts indicating a case of lar
ceny. In Chicago a WPA worker 
parked his steam rollei’ at the curb 
while he stepped into a tavern. When 
he stepped out some twenty minutes 
later somebody had stolen his steam
roller!

Zump: Do you have much trouble 
in school?

Caddy: I sure do!
'Zump: What seems to give you 

the most trouble?
Caddy: The teacher.

Nevertheless a monument in memory 
of “Der Liebe Augustin”, erected in 
Vienna still stands, the rakish feath
er in his hat and instrument in 
hand.

Jae Mie.
...’US

PHOTOGRAPHY NOT ART?

Ernest

Just What Is This P. R.?
By ROBERT VINATUS

(continued)
Each voter will be given a ballot 

on which the names of the candi
dates are printed. Machines to re
cord the votes are not available at 
the present time because Tammany 
sabotaged the bill providing them 
in an 
create

The 
names 
instruction will tell you to “Mark 
your choice with numbers only”. You 
then place a number “I” in the 
square opposite your first choice, 
number “2” opposite the second 
choice and so on.

Upon having finished voting your 
ballot

(3)
(4)
(1)
(5)
(2)
(6)

is credited to the secdnd choice 
marked on it. If the second choice 
already has 75,000 votes, to the third 
choice and so on.

The First Count

effort to discredit P. R. and 
difficulties.
ballot will contain a list of 
with spaces next to them. The

us suppose that at the first 
this is the complete list of 
in a borough:

2,000 
75,000 
74,650 
74,000 
74,450

1,900 
75,000 

377,000
total number of bal-

Let 
count 
votes
Charles Kwain 
Tom White 
H. Johnson 
T. Zaroff 
J. Jones 
Walt Swan 
S. Trimus

Total

Charles Kwain
Tom White
H. Johnson
T. Zaroff
J. Jones
Walt Swan
S. Trimus

2,000 
75,000 
75,000 
75,000 
75,000

75,000

eliminated 
elected 
elected 
elected 
elected 

eliminated 
elected

elected Jo-

(elected)

(defeated)
(elected)

will look something like this: 
Tim Zaroff 
Hugh Johnson 
Tom White 
Jim Jones 
Steve Trimus 
Walter Swan

Sorting
After the polls are closed, the poll 

officials will seal the ballots and 
send it to the central counting place 
of the borough. At the beginning 
of the count, the ballots are sorted 
according to the first choice marked 
on them. If at any time during the 
count, 75,000 ballots are sorted to 
a candidate, he is declared elected 
and these ballots are put aside.

Each following ballot which shows 
the elected candidate as first choice

Dividing the
lots (377,000) by 75,000 we find that 
it goes five times. The borough is 
then entitled to five councilmen. 
White and Trimus, having '-received 
75,000 votes are elected. Swan, re
ceiving less than 2,000 been defeated. 
Two councilmen have beėn elected, 
three more are needed. Therefore the 
count

The transferred votes 
nes, Zaroff and Johnson. The can
didate with the lowest number of 
votes is declared defeated and Char
les Kwain is out. The full number 
of councilmen for the borough have 
been elected and the counting is 
over. This in simple form is how 
voting and counting of ballots will 
take place in the coming election in 
New York for councilmen.

Extend P. R.
other

continues.
The Second Count

ballots of the defeated candi- 
are transferred to the next

The 
dates 
available choices marked on them. 
The 1,900 ballots sorted to Swan are 
therefore taken and sorted to the 
next' available choices marked on 
them. Let us suppose that of Swan’s 
votes, 550 go to 
roff and 350 to 
now shows:

The Tammany machine and 
graft elements in the City will do 
their best to break up proportional 
representation. Every progressive 
Lithuanian organization must be vi
gilant to prevent the destruction 
of P. R.

In particular, Lithuanian organi
zations, such as the L.D.S., should 
organize classes that would teach 
our youth the fundamentals of city 
government so that we may all parti
cipate in the building of society and 
live our lives as useful citizens in a 
progressive world. 1

Jones, 1,000 to Za- 
Johnson. The count

Suitor: “Do you think the living 
can communicate with the dead?”

Bored Girl: “Why yes. I can hear 
you perfectly.”

A most mistaken assumption, as 
far as I can reason.

However, before I try to justify 
my assertion that photography is 
an art, 
(which 
chuckle 
an art 
artist-photographer 
Charles Sheeler.

This critic come to Charles Sheel- 
ler’s studio to see his paintings. 
Sheeler showed his photographs at 
the same time, and the critics eyed 
them dubiously. “This may be a new 
art,” he said, “but can you imagine 
any photograph being as final as an 
El Greco painting?”

“Yes,” Sheeler said, “if El Greco 
made the photograph.”

That sums up the entire modem 
point-of-view in photography quite 
neatly. Or, for that matter, any 
other art. For it is always the per
sonal vision of the individual artist 
which makes any creation an inevi
table thing.

True, photography is the infant of 
the arts. It’s new, it’s radical, and 
hence it might seem rather daring 
and extreme to compare it with 
works consumated by hands of great 
painters. But does that necessarily 
exclude photography from the arts? 
Definitely not!

Photography, more perhaps .than 
any other medium, permits acciden
tal excellence. It is more possible 
here to secure occasional results far 
beyond the accumstomed level than 
in painting or sculpture; results 
which do not demonstrate any de
finite trend of thought or continuity 
of expression. But when we consider 
the Work of our leading photogra
phers, Edward Steichen, Charles 
Sheeler, Paul Strand, Ralph Steiner, 
Antoni Bruehl, etc., we secure quick 
evidence of a certain level of excel
lence, of sustained thinking and a 
clear objective.

Camera results are as flexible as 
those secured in painting. Romanti
cism, classicism, sentimentality, even 
abstract patterns are as possible in 
one medium as the other. It is the 
man behind the camera who dictates 
these results—not the camera or a 
passing scene quickly shot.

The photographer himself expres
ses through his prints his entire phi
losophy on file. Faced by concrete

I want to note an incident 
afforded me a satisfying 
when I heard it) concerning 
critic and an accomplished 

of our day,

facts, he so intensifies these facts 
that they will become permanently „ 
significant. His synthesis contains 
some statement of his own, some re
action, some valid experience which 
obtains a real existence through ęie. 
conviction of the artist. Every ob-‘ 
servation the photographer makes 
is in some sense a conclusion derived 
from his mode of living and think
ing. When he is able to impress- 
these conclusions upon his subject 
matter in such a way as to convert 
them into personal expressions of 
faith or conduct or thought, his 
prints become removal from chance 
and attain personal conviction and 
authority.

You will notice that the excitable, 
exuberant, dramatic Steichen trans
fers his buoyancy to his photo
graphs; that the studious conser
vative Sheeler records reserve, his 
love for neatness; that Bruehl dis
plays his love for color, his admira
tion for physical feminine perfection. 
Anri an it- /vnno oil fkn woxr /Jatovi fhoAnd so it goes all the way down the 
line. The photographer’s individual 
insight, personality, taste and his 
perspective on angle, emphasis and 
texture dictate what the camera sees 
and the results of that seeing.

Hence—I still staunchly maintain 
that photography is an art. Try, as 
I might, Al K., I can’t see photo-* 
graphy in any other light.

Stella Rochka.

ATTENTION!
EI.IZABF.TH, N. J

Members of the Bangos Chorus 
are asked to attend an important 
meeting at the clubhouse this Fri
day, September 17th, at 8:30 P. M. 
This meeting is intended for dis
cussion and resumption- of chorus 
activities.

The youth are especially invited 
to attend this meeting. Old and new 
members, rally to this meeting— 
support your chorus. Forget differ-

one and. all.__
Rengle, Organiser.

A tank car filled with helium 
shipped by the navy weighed 92, 
lb». less than the empty car...

a

■



Puslapis Ketvirtas

LIETUVOS ŽINIOS VILKAVIŠKIS
“Spektaklis” su Policijos 

Įsikišimu

SENSACIJA DANGAUS 
ERDVĖJE

Kiduliai, šakių apskr. Rug
pjūčio 11 d. 20:30 vai. buvo 
pastebėtas žiemos vakaruose, 
ligi šiol dar nematytas dan
gaus svečias, kuris nakties 
'glūdumoje buvo pasislėpęs už 
debesų. Debesims šiek tiek 
prasiskirsčius, buvo pastebė
tas šviesiai raudonos spalvos, 
kaip tik ką patekėjusio mėnu
lio dydžio, apvalus dangaus 
kūnas. Kai kurie žmonės tvir
tina, kad buvusi paleista gal 
kaž kokia rakieta. Bet tur būt 
čia būta ne rakietos, nes, kad 
iš jos nesklido į šonus jokie 
šviesos spinduliai. Ir jis buvo 
panašiai, kaip mėnulis, kad 
yra saulės spindulių apšvie
čiamas. žmonės, kurie matė šį 
retą dangaus erdvės svečią, 
bet į jį nekreipė dėmesio, nes 
manė, kad tai mėnulis leidžia
si. Bet neilgai teko šiuo dan
gaus prajovu stebėtis, nes už
slinko maži debesėliai. Už jų 
pertrūko į dvi dalis ir krentan
čio vandens lašo panašumu, 
nukrito.

Prietaringi žmonės, matę šį 
nepaprastą dalyką, spėja, kad 
tai esąs netolimo karo ženklas 
ir t. t.

Stebėjimo vieta: Bunikėlių 
km., pil. Jono Labučio laukas. 
5-mę kilometre nuo Kidulių.

dyti ragais. Bajoras šaukėsi 
pagalbos. Atbėgo mažas šuny
tis ir pradėjo pulti bulių. Pa
galiau pripuolęs prie buliaus 
galvos, dantimis įsikabino į 

I buliaus lūpą, kuris, pajutęs 
1 naują “priešininką”, jį nusivi
jo, o Bajoras, pasinaudojęs 
proga, pabėgo.

TRŪKSTA ŠVAROS
Plungė. Prie gyvulių ir mal

kų turgaus yra miesto valdy
bos išvietė, bet įeiti baisu. Jei 
tai būtų privataus žmogaus— 
jis gautų kiekvieną dieną po 
protokolą, o šios nieks nežiūri.

“INKARO” FABRIKO DAR
BININKŲ KOLEKTYVINIS

SKUNDAS
“Inkaro” darbininkai Kau

no apygardos darbo inspekto
riui įteikė kolektyvinį skundą.

“Inkaro” darbininkai skun
džiasi, kad fabriko adminis
tracija, nors fabrike yra daug 
darbo, neleidžia esamiems 
darbininkams dirbti pilnų 6 
dienų per savaitę. Jie turį 
dirbti 4—5 d., o likusioms sa
vaitėje darbo dienomis samdo
mi kiti darbininkai. Be to, 
darbininkai skundžiasi mažu 
atlyginimu. Be to, pagei
dauja, kad atlyginimą mo
kėtų ne 7 ir 22 mėnesio dieno
mis, bet 1 ir 15 d.

Prieš kurį laiką “Inkaro” 
administracija su fabriko mei
steriais buvo sudariusi atski
ras asmens samdos sutartis 
bet jos, del tam tikrų trūku
mų, buvo panaikintos. Su pa
prastais fabriko darbininkais 
ligi šiol raštiškų sutarčių ne
buvo padaryta. Dabar meiste
riai ir paprasti darbininkai 
reikalauja, kad su jais fabri
ko administracija sudarytų ko
lektyvines samdos sutartis. Su 
tuo pasiūlymu fabriko admini
stracija sutinkanti.

Rugpjūčio 14 d. vakaro metu 
“Prienų bare” keli miesto ama
tininkai, prisisiurbę alaus, susi
kivirčijo ir pradėjo muštis. Kilo 
didelis triukšmas: trupėjo kė
dės, byrėjo langai ir alpo pada
vėjos. Minia žmonių nuo šaligat
vio stebėjo šį “spektaklį”, kol 
atvykę policini nkai grąžino 
tvarką ir “didvyrius” nusivarė 
“nakvynėn.”

Neatsargumo Auka
VIII-9 d. Radviliškio vi. Ku

ru km. pil. Morkūno kūdroje nu
skendo jo sūnus Antanas, 2-jų 
metų amžiaus.

Nevykusio Aborto Auka
VIII-10 d. netoli Žeimelio lau

kuose buvo rasta serganti mergi
na Tursaitė L., 18 m. amžiaus, 
neturinti nuolatinės gyvenamos 
vietos. Šiaulių miesto ligoninėj 
ji pasipasakojo, jog jai ties Žei
meliu nepažįstama moteris pa
dariusi abortą, už ką paėmusi iš 
jos 10 litų, tačiau po aborto 
mergina pasijuto serganti.

Kiek Tikrai Kaštavo Sodelis
Galutinai apskaičiavus nu

griautos cerkvės vietoje įrengto 
sodelio su fontanu ir elektros ap
švietimu išlaidas, paaiškėjo, kad 
visa tai miestui atsiėjo apie 7000 
litų.

organizuoti, gana daug neparan
kumų ir nepageidaujamų kliur 
čių atsiranda. Open šoperiai, 
unijų antagonistai ir kompanijų 
apmokami profesionališki šmei
žikai leidžia nepageidaujamus 
paskalus, šmeižia uniją ir orga
nizatorius. Pradžioj organizavi
mo, pirmas argumentas tai, kad 
kompanija jokiu būdu unijos ne
priims ir prigulėjimas prie uni
jos tai tik “pinigų eikvojimas”. 
Tikslas tokio sakinio., tai atšal- 
dymas norinčių, o 'labiau abe
jojančių rašytis prie unijos.

Būtų bergždžias darbas į visus 
anti-organizacijinius argumen
tus bei šmeižtus atsakinėti. Dėl 
aiškumo paimsiu tik šį/ vieną. 
“Kam mums reikia( unijos, kad 
mes gauname tokią pat mokestį 
kaip ir unijistai?” Nei Busch 
and Lumb nei kitos kompanijos 
nėra mielas’ruingi dėdės.

Dabartiniu laiku, Kada lape
liai tapo išdalinti, komp. jau 
leidžia paskalus: Algų pažadė
jimas pirmoj vietoj. Ką dirbanti 
minė toj kompanijoj turėtų atsa
kyti? Organizuotis. Pakels kom
panija algas, ar nepakels, turi
me sutverti CIO organizaciją 
(uniją). Suprantanti lietuviai, 
dirbanti tame fabrike turi dėti 
stiprias pastangas, kad jųjų in
teresai būtų atstovaujami ir 
šiandien ir rytoj ir ateityj ko
lektyviu organizuotu būdu; o ne 
primityviu. Dirbkite, organizuo- 
kitės dėl geresnių algų, dėl už- 
tikrintesnio darbo ir geresnių 
darbo sąlygų.

JI. Duseika.

SAUVALIAVIMAS DEL ME
TRIKACIJOS NEBUVIMO

Merkinės miestelio pradžios 
mokyklos kiekvienais metais 
išleidžia nemažą būrelį vaikų, 
baigusių pradžios mokyklą. 
Baigusieji nesitenkina pra
džios mokslu, todėl greitai 
skuba išimti pažymėjimą, kad 
nepavėluotų paduoti prašy-

* us į gimnazijas.
Dėka Merkinės klebono Juk

nevičiaus, tur būt, daugumas 
vaikų pavėluos įstoti, nes kle
bonas, negalėdamas iš vaikų 
tėvų išjieškoti bažnyčiai kaž 
kokios duoklės, neišduoda vai
kams metrikų.

ŠIAULIŲ KRONIKA 
Paplito Nuodijamasis Karboliu

VIII 16 d. vidudienį į ūkio 
banko kiemą įėjo šiaulietė Lu- 
ganeckaitė Stasė ir čia išgėrė 
buteliuką karbolio. Luganec- 
kaitė nugabenta miesto ligo
ninėn su silpnom gyvybės žy
mėm. žudėsi dėl nelaimingos 
meilės. Per paskutines dvi sa
vaites—tai jau ketvirtas atsiti
kimas, kada žudosi žmonės 
karbolio rūgštimi.

Dingo be Žinios Kalvis
VIII-4 d. šiaulietis kalvis 

čerskis Jonas, 41 m. amžiaus, 
gyv. Lieporių priemiestyje iš
ėjo iš namų nunešti užsakytą 
darbą į štreismano geležies 
krautuvę, ties turgaviete ir į 
namus nebegrįžo. Pinigus ir me
džiagą naujam užsakymui čers
kis atsiuntė į namus. Kas turė
tų kokių žinių apie tai, kas at
sitiko su čerskiu arba kur jis 
yra, prašomi pranešti jo šeimai 
adresu: Šiauliai, Lieporių prie
miestis, čerskienei.

čia buvo iškilmingai ap
vaikščiota Darbo Diena — to
kios Darbo Dienos šis miestas 
nematė^ per pereitu dešimtinę^ 
tį. Įvairių pramonių ČlO loka- 
lai ėmė dalyvumą demonstra
cijoj. 11 v. r. minia darbo 
žmonių ėmė rikiuotis į eiles 
prie Grand Bulvaro ir Wash- 
ingtono Avė. Paskui patraukė 
į rytus link miesto rotušės aik
štės. Parade pirmutinę vietą 
užėmė Gas House Works dar-

Gimęs Vaikas “Išbaidė” 
Tėvus

Utena. — Tūlas č. su R. susi
laukė vaiko, kurį R-tė nunešė 
pas C. ir paliko jo lovoj.

Radęs vaiką “nusilenkė liki
mui.1’ Jis davęs moteriškei 5 li
tus . ir prašė jį maitinti, žadė
jo davinėti ir daugiau.

Po to buvo pastebėta, kad to 
vaiko tėvai yra dingę nežino- 

*w—jmomis kryptimis.
Moteris vaiką bandė atnešti 

ir palikti policijoj, bet buvo grą-. 
žinta.

AGRONOMAS NEŽINO KAS 
KĄ PADEDA—VIŠTA KIAU
ŠINĮ, AR KIAUŠINIS VIŠTĄ

Krakės, Kėdainių aps. Rug
pjūčio 8 d. įvyko Laisvamanių 
et. k. d-jos Krakių sk. sureng
ta K. Valašino įžanginė pas
kaita “Laisvamaniai ir tikėji
mas.”

Vietos klerikalai stengėsi, 
r kiek galėdami, suardyti pa

skaitą. Iš Gudžiūnų vai. buvo 
. atvažiavęs agronomas Širmu

lis, kad “sukirstų” paskaiti
ninką. Bet paskaita pavyko 
kuo puikiausiai.

Po paskaitos buvo klausi- 
mai. ' Pasirodo, kad agrono-| 
mas p. Širmulis atvažiavo net 
iš kito valsčiaus paklausti, kas 
pirma atsirado: višta ar kiau
šinis. Prelegentas labai nuste
bo, kad agronomas nežino 
apie vištas ir kiaušinius ir kad 
net nežino, ar kiaušinis pade
da vištą, ar višta—kiaušinį. . .

Buvo ir kitų “specų”.

ŠUNYTIS IŠGELBĖJO SAVO 
ŠEIMININKĄ

Maldžiūnų km., Žeimelio 
valsč, šiomis dienomis pil. Ba
joras išėjo į lauką perkelti 
galvijų. Tuo metu įsiutęs bu
lius puolė Bajorą, jį pertren- 
kč ant žemės ir pradėjo ba-

“Viktorijos” Kavinėje 
Susišaudė

VIII. 15 d. “Viktorijos” ka
vinėje žilaitis susiginčijo su 
keliais piliečiais ir, grasinda
mas jiems, išsitraukė revolve
rį. Tie puolė revolverį atimti, 
tačiau, besukant iš rankų, re
volveris iššovė, kulka peršovė 
žilaičiui ranką ir pataikė visai 
nuošaliai stovėjusiam piliečiui 
Gudžiūnui, sunkiai 'sužaloda
ma jam kelią.
Prieglaudos Senelio Lavonas 

Miške
VIII. 7 d. 17 vai. Rekyvos 

girininkijos miške rastas seno 
žmogaus lavonas, kuris, kaip 
matyt, jau senai miške gulėjo. 
Nustatyta, kad lavopas yra 
Rekyvos senelių prieglaudos 
globotinio Stasio Ratkaus, 56 
metų amžiaus, kuris gegužės 
6 d. iš prieglaudos nežinia kur 
buvo dingęs.

Žaibo Aukos
VIII. 10 d. Lygumų vi. Rus- 

lalių km. žaibas uždegė Kali- 
nauskių ūkio trobesius su in
ventoriumi, kurie iki pamatų 
sudegė. Nuostolių—12,000 li
tų.

Žmonių Žiaurumo Aukos
VIII. 9. d. Radviliškio vi. 

Karčiamų km. prie Arimaičių 
ežero buvo suruošta gegužinė, 
kurioje kilo peštynės. Trys ge- 
gužininkai, atvykę iš Šeduvos, 
peiliu sužalojo Pečiuliui Justi
nui kairę ranką. Sužalojimas 
sunkus.

Tą pačią dieną Šaukėnuose 
gatvėje rastas kraujais paplūdęs 
be sąmonės Antanas /Budinas, 
gyv. Pailgiu km. Nelaiminga
jam smailu daiktu pilve padary
tos žaizdos, iš kurių kyšojo ga
balai žarnų. Budinas atvežtas į 
Šiaulių miesto ligoninę.'Išaiškin
ta, kad jį sužalojo keli vietos gy
ventojai : broliai Antanas ir Sta
sys Peleniai ir Feliksas Stepo
navičius. Aiškinamos sužalojimo 
priežastys ir aplinkybės.

Subadė Peiliu
Biržai. — Sekmadienį šleide- 

riškio kapinėse buvo pamaldos; 
po to buvo surengta gegužinė, 
kurios metu buvo sumušti ir pei
liais subadyti Briedžių k. gyven
tojai Baniai: Jonas, kiek leng
viau, o Edvardas — smarkiai; 
jis patalpintas ligoninėn. Mat, 
iškilmių proga Jjuvo pridaryta 
biržietiško alaus, o įsilinksminu
siems užėjo noras ir peiliais pa
sibadyti.

Įregistravo Keturias Lenkų 
Draugijas

P e r r e gistruojant draugijas 
vid. reik, ministerija dabar įre
gistravo pirmųjų keturių lenkų 
dr-jų įstatus, būtent: a) Lietu
vos lenkų ūkininkų susivieniji
mo, b) lenkų prieglaudos drau
gijos Panevėžy, c) lenkų Dievo 
motinos tarnaičių ir d) nepasi
turintiems moksleiviams šelpti 
draugijos įstatus Ukmergėje.

Mirė Nunuodytas
Utenos ligoninėn atvežtas nuo 

Debeikių apnuodytas žmogus pa
sisakė, kad jį apnuodijus žmo
na.

Apnuodytasai mirė. Vedama 
kvota.

Rochester, N. Y.
Vėlesniu laiku daug paskleis

ta lapelių fabrikų darb. organi
zavimo klausime. Ypatingai yra 
paminėta Busch and Lumb kom
panija. Teko sužinoti, kad yra 
susitveręs organizavimo komite
tas iš parinktų asmenų ir paty
rusių organizayimo darbe. Į or
ganizavimo komitetą, apart am
erikonų, įeina ir ateivių. Atei
viams yra nuskirta dirbti jųjų 
tautos darbininkų tarpe. Pas 
Busch and Lumb dirba geras 
skaitlius ir lietuvių. Organizuo
jant minėto fabriko darbinin
kus, lietuviams prisieis gerokai 
padirbėti.

Pradėjus bent kokį fabriką

4.
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St. Louis, Mo
KONCERTAS

Brooklyne

Dienraščio "Laisvės

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

RUGS. 18 SEPT
Gera Orkestrą Šokiam

Pradžia 6-tą Vai. Vakare

Įžanga $1.25 Asmeniui

Dienraščio “Laisvės”

DETROITO LIETUVIŲ DARĘ1N1NKŲ APTIEKA 
fiia randasi liet.uviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVR, DETROIT, MICH.

.nnĮįiimi I į.....

Jei i/ lytų—bankietaą įvyks 
nes yra puiki svetainė šo- x 

kiams ir yra atskira svetai-
*

nė vakarieniavimui

Ignas Kubiliūnas
Puikus Baritonas iš South 
Boston, Mass., dainuos šia
me bankiete. Jis yra pasi
žymėjęs komiškom dainom.

bininkai unijistai, kurie jau 
virš du metai laimėjo streiką. 
Po jų sekė Fordo darbininkai. 
Net Henrio lakiejai pripažįs
ta, kad darb. yra šimtu nuo
šimčių organizuoti. Apskai
čiuojama, kad 10,000 darbi
ninkų ėmė dalyvumą šitoj de
monstracijoj. Dar didesnė mi
nia sveikino demonstrantus 
stovėdama šalygatviuos.

Pirmininkas Mr. Richard 
Brazier trumpai perbėgo Dar
bo Dienos istoriją ir tai, kodėl 
šitoj demonstracijoj neėmė 
dalyvumo ADF. Paskui kalbė
jo Mr. George M. Gibson ir 
Webster Graves, šis jaunas 
kalbėtojas kritikavo miesto 
policiją dėl jos brutališkumo 
ir ardymo ramių unijistų susi
rinkimų. Po jo sekė George 
Edmonds, vietos plieno pramo
nės darb. organizatorius. Pas
kui kalbėjo dar pora svečių: 
vienas iš Chicagos, o antras 
mainierių organizatorius iš 
Kentucky.

Po prakalbų minia sudaina
vo “Solidarity” ir važiavo į 
pikniką, įvykusį Grays Darže.

Demonstracijos metu pasi
mirė Gas House Work’s dar
bininkas, Joseph J. Murphy, 
58 m. amžiaus. Jis sirgo šir
dies liga.

Darbo Diena čia buvo kar
šta.

(Red. Pastaba: Prašome d. 
F. K. mums dažniau rašinėti 
žinučių iš St. Louis. Pageidau
tinos žinutės ir iš lietuvių gyve
nimo) .

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

“Laisves” Naudai Parengimai
Waterbury, Conn

Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas
UETUV1Ų PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

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

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

kavalkus šokiams

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

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro

GARSINKITES "LAISVĖJE

BANKETAS IR KONCERTAS
Rengia Waterburio Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

Lillian Kavaliauskaitė 
iš Brooklyn, N. Y.

Mezzo-Soprano, dainuos 
solus

Muzika nuo 8 Valandos iki 
2-rai Valandai Ryto

BUS DAUG SVEČIŲ 
Iš KITŲ MIESTŲ

Iš Anksto Įsigykite Bilietus, Kvieskite 
ir Savo Draugus Atsilankyti.

BUS UETUVIU PARKE
UŽ LAKEW00D0 EŽERO, WATERBURY, CONN

Lithuanian Park, Beyond Lakewood Alekas Velička, Tenoras, 
iš Brooklyn, N.

Dainuos solus.
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(Pabaiga)
Nors motinai buvo malonu'matyti vai

ką sugrįžusį, tačiau ji jį biskį pabarė, 
kol pasiekė namus, idant taip daugiau 

^nedaryt, kaip del savo, taip ir del tėvų 
gerovės... Jis jos persiprašinėjo ir pri
žadėjo daugiau taip nebedaryti.

—Kur papa?—paklausė Albinas moti
nos parėjęs namon.

Motina atsakė, kad tėvas dar dirba ir 
greit pareis. Albinas nieko nelaukęs, 
persirengė ir išėjo tėvo pasitikti. Jam 
buvo žinomi tėvo takai, nes mažesnis bū
damas visada jo eidavo pasitikti.

Paėjęs apie pusę kelio, Albinas pasiti
ko ir tėvą. Tėvas nustebo ir sako:

—Tai iš kur tu dabar atsiradai?
Albinas uždėjo tėvui ranką ant peties 

ii’ ėjo sykiu, pasakodamas savo kelionę 
ir persiprašydamas už tokį pasielgimą.

Vakare, pasakęs tėvams, jog pargrįš už 
valandos, išėjo ant Graham Ave., idant 
atsimokėjus tai krautuvininkei, kuri jį 
taip širdingai sušelpė. Susiradęs krau
tuvininkės sesers gyvenimo vietą, įėjo 
vidun. Įėjęs pas ją, persistatė, kas esąs ir 
kokiu reikalu atsilankė.

—Va gi jis pargrįžo kelios dienos atgal, 
ir aš jam liepiau rašyti motinai laišką, 
—moteris rodydama pirštu į jauną vai
kiną, sėdintį prie lango ir skaitantį laik
raštį, sako Albinui.

Pažiūrėjęs Albinas į vaikiną, sako:
—Jeigu pats ir nenorėtum iš savo pu

sės rašyti motinai, tai padaryk tą loską 
už mane—parašyk jai. Aš jai prižadė
jau duoti žinią už jos tokį širdingumą 
link manęs, ir jaučiaus amžinai jai sko
lingas, jeigu žinočiau, kad ji žinios nuo 
tavęs negavo.

Vaikinas prižadėjo jo prašymą išpil
dyti.

Albinas grįžo namon. Tėvas skaitė 
“Laisvę”, o motina baigė ruoštis virtu
vėj. Jis irgi sėdosi į jam priprastą vie
tą gale stalo.

—Ar yra angliškas skyrius šios die
nos “Laisvėje”?—klausia tėvo Albinas.

—Taip, yra—še,—ir padavė jam ang
lišką “Laisvės” skyrių.

Albinas noriai žvalgėsi įvairių žinių ir 
aprašymų. Jį labiausiai atkreipė ir trau
kė skaityti aprašymas apie tuo metu ėju
sį keltuvų eleveiterių Streiką New Yorke.

Iš Baisiųjų Mūšių prie Miestelio Brunete
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

das miestelyj! O lavonų, tai kur 
tik žiūri, ten lavonai, fašistai la
bai daug pražudė, kiekvienam 
namelyj, lauke ir viduj, jų kelio
lika beesą.

Iš mūsų pusės per pusę ma
žiau tapo užmušta bei sužeista.

Apžiūrėję šiek tiek miestelį, 
nuėjome ant plento ir gavome 
paeiti virš kilometrą, kol pasie
kiau vietą, kame mūsų batalio
nas persiorganizavo. Einant 
plentu abiejose pusėse lavonai, 
mūsų draugų ir fašistų, mat, an
glų bat. turėjo poziciją šalę plen
to ir neteko daug draugų. Mat, 
labai pavojingoj vietoj buvo ir 
arti buvę kulkasvaidžiai juos 
apšaudė. Lavoną tarpe mačiau 
vieną moterį, kuri tur būt, no
rėjo išbėgti iš miestelio ir tapo 
užmušta bebėgant. Kur ne kur 
ir civiliniai žmonės užmušti ma
tyti. Man pirmą sykį teko tiek 
daug lavonų matyti.

Pasiekę vietą radome draugus 
ir gavome kavos, ryžių, tai už
kandome gerai ir pietų laike iš- 
maršavome tolyn, pirmyn, o fa
šistų artilerija apšaudinėjo vieš
kelį, mūsų pozicijas. Matėm, 
kaip keli pilni trokai nelaisvių 
civilinių buvo atvežta, jie mus 
saliutuoja, o mes juos sveiki
nam.

Užteks rašyti apie kovą, nes 
panaši. Tą naktį pasiekėm kal
nelį, kame pernakvojom. Tą die
ną fašistų orlaiviai kelioliką sy
kių mus bombardavo, bet labai 
laimingai išsisukom nuo bom
bų. Ryte, anksti, vėl maršavo- 
me, pasiekėme upę Guadaramą, 
kame mūšis netoli ėjo, mat, kiti 
batalionai varė kovą pirmyn. 
Mes, perėję upę, išsiskirstėm, ir

stojome į kovą. Mūsų tankai 
fašistų pozicijas gerai apšaudė, 
matėme kaip fašistai bėga, trau
kiasi. Tai šią dieną taip kovo
jom, kiek galėjom, ir fašistų or
laiviai daug sykių apibombarda- 
vo mus, artilerija apšaudė, bet 
laimingai išsisukau nuo visko, 
bet diena pasibaigė kitaip, ir 
kaip anksčiau rašiau, vakare, 
belaikant pozicijas ir bevalgant, 
tapau sužeistas.

Tai tuom ir užsibaigė mano 
dalyvavimas kovoj. Draugai, ku
rie tapo sužeisti vėliau sakė, kad 
buvo dar baisiau kovoti, nes 
karščiau buvo ir orlaiviai kas 
valandą bombardavo pozicijas, 
jog užėjo rūkai, negalėjo nei 
matyti. Sunku viską parašyti, 
žodžių trūksta ir noro. Mane 
tuoj patraukė nuo aukštumos, 
kur gulėjau ir aptvarstė ir 
kompanijos vadas, bataliono 
vadas ir du pagelbos draugai, 
nunešė į klonį prie maisto tro.ko, 
kuris nuvežė prie ambulansų i 
stoties, čionai padėjo, paguldė ir 
su kitais draugais atvykau į li
goninę ir tuoj turėjau operaciją.

Operacija buvo neskaudi, bu
vau tik silpnas, išvargęs, alka
nas. Negalėjau valgyti, tik gerti 
'pieno. Išbuvau čionai dyi dienas 
ir po to atvežė į Madrido ligoni
nę. čionais išbuvau savaitę lai
ko, sustiprėjau, pradėjau vaik- 
'ščioti. Radau draugų iŠ batalio- 
po, tai kalbėjomės, šnekučiavo
mės. Išėjau po mieštą pavaikš
čioti, į kiną užeidavau. Iš Mad
rido atvykau į Tarancon, o iš čia, 
kitą dieną į Heute, kame išbu
vau savaitę ir išvykau į Taran
con, o iš čia į Madridą, o iš čia 
atgal į Tarancon ir pagaliau at
vykau į Albacete. Po tiek važi
nėjimo išvargau, sunykau. Alba-

SUSIPRATO
....... ....... A. GILMAN 

Jis atydžiai perskaitė ypatingai tą dalį, 
kur buvo sakoma, jog tūli namų savinin
kai net neišleidžia keltuvų operuotojų- 
streiklaužių išeiti laukan, bijodami, kad 
jie neprisidėtų prie streikierių: jie ir 
valgo ir guli tuose pat namuose, kur 
dirba.

Pabaigusi ruošą, motina nešė lau
kan viedriuku šiukšles.

—Palauk, mama, aš už tave išnešiu,— 
priėjęs tarė Albinas, ir, paėmęs viedriu- 
ką iš motinos, išėjo laukan.

—Tai ką tu sakysi?—tarė motina at
sikreipusi į tėvą.—Vaikas pasidarė, kaip 
iš dangaus iškritęs.

—Iš dangaus, ar ne iš dangaus, bet 
pasirodo, jog gyvenimas ir patyrimas 
būna geresnė mokykla, negu metų me
tais mokymas mokykloj,—atsakė tėvas.

Ant rytojaus tėvas atsikėlė eiti dar
ban ankstokai, kai ir visada. Sykiu at
sikėlė ir Albinas.

—Tai kur tu dabar rengiesi taip anks
ti?—paklausė tėvas.

—Eisiu darbo jieškoti,—atsakė Albi
nas.

—Gali eiti, tačiaus gaut vargiai gausi 
—bedarbė,—sako tėvas.

Laukan išėję, tėvas nuėjo savais pa
prastais keliais į dirbtuvę; o Albinas— 
link požeminio traukinio stoties.

Išėjęs iš darbo vakare, tėvas nusipirko 
popietinį laikraštį. Nustebęs skaito dide
lėmis raidėmis parašytą žinią apie keltu
vų streike nuotikį:

“Albinas Berželis, gyvenantis Brook- 
lyne ant So. 4th St. dasigavo į vieną di
delį namą New Yorke kaipo streiklau
žys, ir išvedė to namo.visus keltuvų ope- 
ruotojus streikam Vėliau paaiškėjo, jog 
jis buvo slapta atsiųstas keltuvų operuo
to jų unijos išvesti to namo darbininkus 
streikan. Poras streiklaužių nenorėjo ei
ti, tai kalbamas Albinas vieną dikčiai ap
kūlė ir išvilko ant gatvės už apikaklės, 
už ką tapo policijos sulaikytas ir į dabok
lę patalpintas iki teismo. Jį gina Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo advo
katai.” -

Pasikrapštė tėvas galvą perskaitęs šią 
žinią ir pamisimo:

—Iš tikrųjų, tas mūsų vaikas stebuk
lus rodo.

cetėj išbuvau savaitę ir Medikų 
Komisiją pamačius pasiuntė 4 
savaitėms ilsėtis čionais.

Dabar jaučiuos neblogai ir su 
laiku būsiu tvirtas, sveikas, kaip 
ridikas. Nežinau, ką čia veiksiu 
per tas savaites, nebeturint už
siėmimo. Gal ateis laiškai ir lie
tuviški laikraščiai, kurių pasiil
gau, jau mėnuo, kaip neskaičiau. 
Bunni mačiau Albacetoj savaitė 
atgal, buvo atvykęs paimti mais
to produktų iš čia. Sakė, jog ba
talionas ilsisi tam miestelyj, ka
me pirmiau buvau. Dabar Lin
coln© ir Washingtono Batalio
nai sujungti į vieną, mat, abu
du buvo kovoj ir pusėtinai su
menkėjo po mūšio, didžiuma ta
po sužeista, geras būrys užmuš
ta.

Albacetėj sutikau kelius lietu
vius, ąpie kuriuos rašiau Jums 
pirmiau. Vieną naują susitikau. 
Jis atvažiavo stačiai iš Kauno 
iš Lietuvos, dalyvavęs rusų re
voliucijoj, geras draugas.

Tai matot, lietuvių būrys di
dėja ir savo dalį atlieka. Aš iš 
naujų amerikiečių liet, nei vie
no nesutikau. Vienas lietuvis 
jaunuolis iš Cleveland apie ku
rį rašiau, vyksta namo, atgal į 
Ameriką. Mat ši kova labai daug 
išreikalavo iš draugų, sunku iš
vykti, bet vis tik po kelis išlei
džia.

Nežinau, ar jūs gavote mano 
paskutiniuosius laiškus. Aš ragi
nau visus lietuvius, kad jie ra
šytų mūsų laikraščiam, aiškinau; 
kiek naudos atneša tie laiškai. 
Albacetėj dabar yra ir lietuvių 
polit. komisaras, tai draugas B., 
apie kuri rašiau pirmiaus. Jis 
ėjo oficierių mokyklon, ir yra 
leitenantas, bet rodos netinka 
fronte, sveikata menka, tai jis 
darbuojasi čionai, Ąlbacetėj.

Perdaviau linkėjimus nuo jū
sų ir visų lietuvių amerikiečių 

draugams, kuriuos susiėjau, 
i Draugas P. iš Dimitrovo bat. ta- 
I po sužeistas į petį ir baigia gyti.
Rodos, iš lietuvių nebu^ užmuš
tų šioj paskutinėj kovoj, tik su
žeistų. Ar gaunate laiškų iš kitų 
lietuvių draugų?

Tai baigsiu rašyti ir sveikinu 
jus ir visus revoliucinius drau
gus Amerikoje. Jūs ir labai 
gerai darbuojatės, skaitant laik
raščius, randi labai daug žinių, 
kaip darbininkai organizuojasi.

Taip pat linkėjimai nuo visų 
lietuvių Ispanijoj dėl visų lietu
vių Amerikoj.

Salud 1
L.

Mexico, Me.
Liepos 18 d. vietinė Oxford 

popieros kompanija pakėlė sa
vo darbininkams algas: vy
rams 5c į valandą, o moterims 
3Į/žC. Kompanija pabūgo CIO 
unijos, tad primetė darbinin
kams po centą kitą, daugiau 
algų. Bet samdytojai gerai ži
no, kad tuomi darbininkų nuo 
organizavimosi į CIO nesulai
kys, tai per savo agentus susi
tarė su Amerikos Darbo Fede
racijos organizatoriais, kad 
šie organizuotų darbininkus.

Na, dabar tie organizato
riai turi gerą progą kalbėti 
per mitingus į darbininkus. 
Jie sako: matot, kai tik mes 
atvažiavom ir pradėjom jumis 
į uniją rašyti, kompanija pa
kėlė jums algas. Kaip greitai, 
girdi, jūs susirašysite į uniją, 
taip greit kompanija uniją 
pripažins.

Bet 1933 m. tie patys orga
nizatoriai tvėrė tą pačią uni
ją, ar tą syk kompanija išsi
gando jos? žinoma, daug kas 
tiki jų tokiai kalbaj. Kaip ten 
nebūtų, didelis skaičius darbi
ninkų susirašė į uniją ir kom
panija uniją neva pripažino, 
bet darbininkų nevertė stoti 
unijon. Tad daug darbininkų 
prie unijos nepriguli. Kol uni
ja neprivers kompanijos nelai
kyti darbe neunijistų darbi
ninkų, tol čia unija ilgai ne
bus, nes čia buvo bandyta uni
ja suorganizuoti kelis kartus, 
bet vis nepavykdavo. ADF or
ganizatoriams rūpi tik duoklės 
iš darbininkų kolektuoti.

(Jeigu daug darbininkų su
sirašytų į ADF, tai reikalinga 
dėti pastangų uniją palaikyti. 
Mes negalime sakyti, kad 
ADF yra tiktai narių duok
lėms kolektuoti. Ten, kur pa
tys darbininkai, įstoję į ADF, 
veikia, jie priverčia bosus 
skaityti^ su jų unija ir tuo lai
mi didesnes algas ir darbo są
lygų pagerinimą. — Red.)

Rugpj. 29 d. J. Remeikiai 
suruošė savo dukterei 'Julei 
parę ir j on suprašė daug savo 
draugų ir kaimynų. Visus sve
čius vaišino skaniais valgiais 
ir gėrimais. Po savaitės laiko 
įvyko Julės vestuvės. Julė Re- 
meikiutė ištekėjo už francūzų 
tautos vaikino. Ji yra narė 
LDS 28 kp. ir eina kuopos se
kretorės pareigas.

Meksikos Vaclovas.

Didžiausias, Rekordinis 
Derlius Sovietu Šalyje

Maskva. —Jau nuo 196,- 
000,000 akrų žemės suyaly- 
ta javai Sovietų Sąjungoj, 
tai yra nuo 1,500,000 dau
giau negu pernai tuo pačiu 
laiku. Iki t rugs. 5 d. tapo 
87 procentais įvykdyta pla
nas.

Skaitliuojama^ kad šie
metinis grūdų derlius pa
sieks 110,000,000 metriškų 
tonų, sumušdamas visus 
derlingumo rekordus. Be 
kitko, nepaprastai gausiai 
užderėjo medvilne (bovel- 
na), cukriniai runkeliai ir 
saulėžolės. Šių produktų 
šiemet būsią 2,000,000 tonų, 
arba 250,000 tonų daugiau 
nekaip pernai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia didelį išva
žiavimą sekmadienį, rugs. (Sept.) 19 
d., Juškos Įlarže, Cottage Grove. Rd., 
Blue Hills Ave., Station- 12; po kai
rei. Pradžia 12:30 po pietų. Tikietai

75c., galite įsigyti pas kiekvieną cho
ro narj arba svetainėje. 57' Park 
St. Prašome tikietus nusipirkti iŠ 
anksto, kad komisija galėtų žinoti 
tiek valgio ir gėrimo pagaminti; bus 
puikūs karališki pietūs. A. Ramoš
kos orkestrą smagiai pagrajys šo
kiams, galėsite linksmintis iki vėlai 
nakties. Taipgi turėsime didelę žąsį 
ant laimėjimo, vardu zosi, partrauk
tą iš Lietuvos, kas laimės—turės 
puikius pietus. Jeigu tą dieną būtų 
lietus, tai parengimas bus Laisvės 
Choro Svet. Kviečiame visus daly
vauti. —Komisija.

(216-218)

CLEVELAND, OHIO
Ketvirtadienį, 16 rugs. (Sept.), 

8 vai. vakare bus Lietuvių Kongre
so Komiteto susirinkimas, Liet. Darb. 
Salėje, 920 E. 79th St. Per ilgą lai
ką Lietuvos reikalais šis komitetas, 
nieko neveikė. Tad dabar, komiteto Į 
nariai ir bi asmenys, norinti padėti 
šiame darbe, būkite susirinkime. Tu
rėsime rengti prakalbas Lietuvos 
klausimu, susirinkime apkalbėsime, 
kaip sėkmingiau tai įvykdyti.

J. A. V.
(216-217)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. šaukia platų lie-į 

tuvių darbininkų susirinkimą sekan- : 
tį penktadienį, rugsėjo 17 d., Lietu
vių svetainėje, 853 Hollins St. Susi- 
sirinkime dalyvaus R. Mizara, iš 
Brooklyno, ir padarys platų prane
šimą apie bėgamuosius reikalus.

Prašome visus ALDLD narius ir 
pritarėjus dalyvauti. Pradžia 7:30 
vai. vak. Ks.

(216-218)
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choro nariai yra prašomi 
dalyvauti svarbiame susirinkime, 
Sept. 17, 8:30 vai. vak., Kliubo Sve
tainėje. šiame susirinkime svarstysi
me choro darbuotę ir kitus dalykus. 
Jaunimas specialiai yra prašomas da
lyvauti. Taip pat seni ii’ nauji na
riai, būkite šiame susirinkime, pa
mirškite nesusipratimus, mes visi 
esame draugai. Todėl kiekvienas da
lyvaukime. Rengle Org.

(216-218)

PITTSBURGH’O IR APYLIN
KĖS DRAUGIJOMS

Lapkr. (Nov.) 28 d., ALDLD 4-tas 
Apskritys rengia didelį koncertų 
“Laisvės”, naudai, Todėl prašome ki
tų draugijų nieko nerengti -minėtą 
dieną. Koncertas įvyks visiems ži
nomoj vietoj, L.M.D. Svet., 142 Ori 
St.

Daug geresnės pasekmės būna, 
kuomet draugijos surengia kokį nors 
parengimą sutartinai. Todėl ALDLD 
4-to Apskr. Komitetas prašo kitų 
Draugijų nieko nerengt 28 d. lapkr. 
(Nov.) ir kviečia dalyvauti minėta
me koncerte. Kom.

(216-217)
MOTERŲ ATYDAI

ALDLD Moterų 81-ma kuopa kvie
čia merginas-moteris, priklausančias 
ir nepriklausančias Literatūros Drau
gijoj, dalyvauti kuopos šaukiamame 
susirinkime šį ketvirtadienį, 16 rug
sėjo, 8 vai. vakaro, “Laisvės” Salėj. 
Kuopos organizatorė E. Vilkaitė duos 
trumpą prelekciją. Paskiau bus lais
vas pasikalbėjimas, kuriame visos 
galės duoti gerų pasiūlymų, ką broo- 
klynietės lietuvės turėtų veikti šį 
sezoną. Sekr.

(216-218)

PRAKALBOS IR 
SUSIRINKIMAS

Trečiadienį, rugsėjo 15 d., 7:30 v. 
vak., A. P. Kliubo svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. įvyks 
Amerikos Darbo Partijos prakalbos 
ir susirinkimas. Taigi kviečiame vi
sus, kurie interesuojasi Am. Darbo 
Partijos judėjimu.

Kaip jau yra žinoma, kad A. D. 
i Partija yra darbininkų—unijų parti- 
, ja, todėl visi, kurie tik jaučiasi ir 
yra darbo žmonės, privalo susirinkti 
į šias prakalbas kuo skaitlingiausiai, 
nes artinas nominacijos ir rinkimai 
į valdiškas vietas. Todėl mums, kai
po darbo žmonėms ir yra pareiga 
stoti po A. D. Partijos vėliava ir 
darbuotis, kad laike rinkimų būtų 
galima pravesti žmones, kurie atsto
vautų darbininkų klasę. Įžanga vi
siems veltui.

ADP Lietuviu Skyriaus Valdyba.
(215-217)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Pąliuo- 
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 ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., • New 
York 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 skausmus praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus, ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kąm vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Hartford, Conn.
Streikuoja

, Rugs. 8 d. išėjo streikan 
500 trokų kėravotojų, kurie 
priklauso ADF. Reikalauja 
10c daugiau į valandą algų ir 
vietoj 6 — 8 valandų darbo 
važiavimui New Yorkari. Yra 
ir tokių skyrių, kurie samdo 
skebus, bet unijistai pastoja 
jiems kelią. Streikas eina pa
sekmingai. Apie pasekmes 
pranešiu vėliau.

Klaidos Pataisymas.
Mano korespondencijoj, til- 

pušioj “L.” num. 209 įsiskver
bė klaida minint aukotojų Is
panijos reikalams vardus. Kur 
pasakyta: O. J. Rudzinskai 
aukojo 30c, turėjo būti: J. Ru- 
dzinskas 25c ir V. Rusevičienė 
25c. Atleiskit už mano klaidą.

Nemunas.
(Red. Pastaba: Apie pikni

ką apleidžiame, kadangi į šeš
tadienio num. nesuspėjome 
korespondencijos įtalpinti, o 
dabar jau pervėlu).

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

'.□II

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

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

Varpas Bakery, 3642 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

T«l. Stagg 2-0781 * NOTARY
Home TeL PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas'Levanda 

(LEV AND AUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

TeL Virginia 7-4499

Barry E Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio*

* mados automobilius. 
84-02 JAMAICA AVE. 
s Prie! Forest Parkway
WOODHAVEN. L. I„ N. Y.

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos

KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai,. 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HEMORROIDA1 ar 
kitos MĖŠLAŽARNES 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 

' sū pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

i X-S PI N D U L IA I S 
IŠEGZAMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS
i Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 161h Si, N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

.. ........ .. . ........... .. "■1 ' ........ — ...... ...........
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
C

Poroj dešėtkų New Yorko J 
.teatrų veik vienu laiku, tarp 
8:45 ir 9:15 vakaro, sekma
dienį, trūko gasinės bombos. 
.Išgąstyje skubinant iš teatrų 

( keletą asmenų po biskj sužeis- 
i ta.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Šį Šeštadienį Kas Norite Važiuoti J Wa
terbury, Conn.?

Matyta-Girdėta SLA Penkto Apskričio 
Išvažiavimas

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj’ų.

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
Kadangi baigiasi išvažiavimų 

ir piknikų sezonas, Aido Cho
ras rengia pirmą vakarėlį šį šeš
tadienį, 18 dieną rugsėjo, “Lais
vės” svetainėje. Pradžia 7-tą va
landą vakaro.

Tai bus antras metinis liau
dies vakaras. Bus išdalinti la
peliai su liaudies dainų žodžiais 
ir visa publika bendrai dainuos 
jas. Taipgi, programoje, apart 
kitų dalyvių, girdėsime A. Kli- 
maitę ir Aidbalsius.

Šiame vakare bus išleidžiamas 
radio, nuo kurio pelnas skiria
mas Ispanijos kovotojams.

Kazakevičiaus orkestrą grieš 
lietuviškus, rusiškus ir ameriko
niškus šokius, tat, manome, vi
si būsite pilnai patenkinti.

Kaip ir visada, taip ir šį kar
tą, bus įvairių užkandžių ir gė
rimų.

Į šį pasilinksminimą įžanga 
tik vienas kvoteris, nes choras 

' .nenori nuskriausti savo rėmėjus, 
kadagį 3 dieną spalio įvyksta 
didysis choro parengimas Labor 
Lyceum svetainėje. Vienok, mū
sų chorui reikalinga finansų 
perstatymui operetės ir esame 
tikri, kad aidiečių draugai 
apleis juos, bet atsilankys 
parengimą.

Pasimatysime šeštadienį,
dieną rugsėjo, “Laisvės” svetai
nėje.

ne- 
i ši
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Aidietė.

Išvežė Ligonbutin
Draugė E. Kavaliauskienė, A 

LDLD narė ir sena laisvietė, gy
venanti 59 Ten Eyck St., perei
tą šeštadienį išvežta Greenpoint 
ligonbutin. Jos padėtis kol kas 
tebėra kritiška.

Greenpoint ligoninė randasi 
Kingsland ir Metropolitan Avės. 
Lankymo valandos—nuo 7 iki 8 
vakarais ir nuo 2 iki 4 sekma
dieniais. Klauskite po vardu 
Elizabeth Colwell.

Malioriy Streikas 
Manoma Baigti

Penkiolikos tūkstančių malio- 
rių streikas tikimasi greit už
baigti. Pastarasis pasitarimas 
tarp Brotherhood of Painters, 
Decorators and Paperhangers 
9-to Distrikto Tarybos ir bosų 
organizacijos užsibaigė pereitą 
sekmadienį po ištisų dviejų die
nų derybų. Bosai sutikę su vy
riausiu unijos reikalavimu—įve
dimu šapų stevardų sistemos. 
Prieš tą punktą bosai ilgiausia 
ir daugiausia spyrėsi.

Stevardų sistema reiškia, kad 
unijos atstovas bile kada galės 
užeiti į darbus ir patikrinti dar
bo valandas, uždarbius bei abel- 
nas darbo sąlygos, kas padės 
prašalinti “kick-back” sistemą 
ir apsaugoti nuo sulaužymo kon
traktų, kuriuos bosai pasirašy
davo, bet nepildydavo.

Bosai sutiko užregistruoti 
pas uniją visus darbus ir visus 
samdomus darbininkus. Taipgi 
pakeliama algos.

Streiko komitetas susirinko 
tuojau po unijos su bosais kon
ferencijos, apsvarstymui sutar
ties, kuri pirmadienį perduota 
Visų lokalų apsvarstymui ir už- 
gyrimui ar atmetimui.

Derybose su bosais uniją ats
tovavo jos vadas ir sekretorius 
Louis Weinstock, taipgi Aaron 
Lotker ir Abe Meyers, kiti uni
jos viršininkai, ir Harry Sacher, 
advokatas.

Waiters ir Waitresses Uni
jos Lokalas 2-ras sulaužė 50 

1 metu senumo tradiciją nesikišt 
. Nubalsavo remt ma- 

La Guardią rinkimuose.

Prasideda registracija Nau
jo Teatro Mokyklai, 117 W. 
46th St., N. Y. Tęsis iki 27 d. 
šio mėn. Atskiros klasės įvai
riais teatro klausimais.

šeštadienį, 18 rugsėjo, Wa- 
terburyje, Conn., yra rengiamas 
bankietas spaudos naudai. Dau
gelis brooklyniečių rengiasi va
žiuot į tą bankietą. Mes gauna
me pasižierinių automobilių, ku
riais nuveš ir parveš už $1.50. 
Išvažiuos apie 12 vai. dienos lai
ku.

Norinti važiuoti, ateikite į 
“Laisvės” raštinę, kur d. P. Buk- 
nys ar čia dirbančios merginos 
paims jūsų vardą ir pinigus.

Waterburietes gaspadinės vi
suomet surengia geras vakarie
nes. ši vakarienė bus specialiai 
gera. Bus įdomi programa.

Kad ir lytų — važiuosime, 
nes yra didelė, graži svetainė, 
kurioj galima pasislėpt nuo lie
taus.

Rinkimų Kampanijos 
Eigoje

Am. Darbo Partija
Amerikos Darbo Partija 

šia diena pradėjo platinti savo 
rinkimų kampanijos dokumen
tą—penkių centų knygelę Cam
paign Handbook, kurioj įtalpin
ta partijos kilimas ir atsieki- 
mai, platforma, konstitucija ir 
taisyklės, taipgi aiškinimas pro- 
porcionalės atstovybės.-

Partija atidarė savo rinkimų 
centrą 
Yorke.

su

Hotel Claridge, New

La Guardia
Darbo Partijos užgirta-Am.

sis kandidatu sekamam termi
nui majoras LaGuardia kalbėjo 
Ęepublikonių Moterų Komiteto 
sueigoj Viešbutyje Commodore, 
šis buvo pirmas ir, sakoma, vie
nintelis majoro kampanijoj at
sišaukimas į republikonus dėl jo 
nominacijos. Jis esąs nusistatęs 
prieš nominacijų dieną, kuri bus 
šį ketvirtadienį, nieko daugiau 
nedaryt gavimui nominacijos iš 
Republikonų Partijos.

4

Komunisty Partija
Manhattan Apskričio komu

nistų kandidatas į “councilma- 
nus” I. Amter užgyrė Gaisrų 
Departmento komis ionieriaus 
John J. McElligott vedamą dar
bą ir pasižadėjo remti komisio- 
nieriaus vedamą kovą už išgavi
mą daugiau fondų miesto gy
ventojų apsaugai nuo ugnies.

Lietuviai Kampanijoj
Lietuviai komunistai sykiu 

su visais kitais komunistais 
dalyvauja rinkime parašų uždė
jimui komunistų kandidatų ant 
baloto. Jie prašo ir simpatikų 
Tagelbos. Norintieji pagelbėt, 
šią savaitę, kas vakarą tarp 7-8 
valandos kviečiami ateit į “Lais
vės” raštinę, kur gaus informa
cijas ir padėjėjus rinkimui pa
rašų.

Nušoko nuo Tilto
mo-Nepažįstama apie 25 m. 

terįškė, su gražuolės pažymėji
mais, apie 7 vai. sekmadienio 
vakaro nušoko nuo George Wa
shington Tilto ir prisigirdė. Ji 
ištraukta iš upės dar gyva, bet 
už poros valandų mirė. Prieš nu
šokant ji buvo pastebėta trijų 
vyrų, kurie bėgo ją sulaikyt, bet 
jinai ištrūkus iš gelbėtojų ran
kų nušoko 250 pėdų į Hudson 
upę.

Central Parke vaikams žai
džiant “policistus ir plėšikus,” 
Francis Dorin, 9 metų vaikas, 
nukrito 15 pėdų ant akmens 
ir pavojingai susižeidė.

Sulaikytas tūlas Maurice 
Seidler, 54 metų, kuris sukty
bėm išgavęs iš Bostono našlių 
ir mokytojų $72,000.

SLA Penktas Apskritys, kuris 
veikia New Yorko ir New Jer
sey valstijose, rengia didelį me
tinį išvažiavimą, kuris įvyks 
rugsėjo 19 d., Liberty Parke, 
1144 Liberty Ave., Hillside, N. 
J. Pikniko pradžia 1 vai. po 
piet. Įžanga veltui.

Piknike bus kalbų ir dainų 
programa. Kalbės SLA sekre
torius Dr. M. J. Vinikas ir kiti 
SLA bei visuomenės darbuoto
jai. Geras orkestras gros visą 
laiką ir kiekvienas atsilankęs 
galės smagiai pasišokti. Bus už
kandžių ir gėrimų. Patarnavi
mas—maloniausias. Pikniko vie
ta graži—lietuvio didelis, pilnas 

kitas strei- i vaisįų sodas. Kiekvienas atsi
lankęs turės progos smagiai lai
ką praleisti, su savo draugais ir 
bendrai lietuviais, susieiti.

Kviečiame visus New Yorko 
ir apylinkės lietuvius į šį paren
gimą skaitlingai atsilankyti. 
Pikniko rengėjai deda visas pa
stangas, kad atsilankiusius šir
dingai priėmus ir pavaišinus.

SLA Penkto Apskr. Valdyba.

ir kad Ro- 
žino. Prieš 
yra didelis 
streiko lai-

Jieškodamas darbo užėjau 
pas Robins Dry Dock, kuris 
randasi ant Dwight ir Beard 
Sts. (Erie Basin). Kaip jau 
pirmiau buvo minėta, čion 
streikas baigtas, bet teisingiau 
pasakius streikas sulaikytas 
tol, kol Darbo Santikių Komi
tetas “ištirs” dalykus. Strei- 
kieriai kol kas laimėjimų ne
turi ; kurie grįžo darban, dir
ba senomis sąlygomis, bet 
daugelis dar be darbo. Pasi
kalbėjus su jais sužinojau, 
jog nei vienas kovingesnis 
streikiėrys negavo atgal dar
bo. Jiem duota tik pigus bo
sų pasiteisinimas: “mažai dar
bo.”

Daug mąstyti netenka, kad 
surasti, jog čionai 
kas neišvengiamas 
bins Co. tą gerai 
dirbtuvės vartus 
plotas žemės, kur
ku buvo unijos stovykla bei 
virtuvė. Ant to ploto rytais 
ir vakarais susirinkdavo iki 
5000 streikierių ir simpatikų 
“pasveikinimui” skebų. Dabar 
tas plotas aptveriamas drūta 
geležine tvora, o viršus aptrau
kiama spygliuota viela, kad 
niekas negalėtų nei išverst nei 
perlipt.

Tai kompanijos strateginis 
žingsnis prisirengimui prie ki
to streiko. Mat, uždarius tą 
plotą žemės streikieriai nega
lės taip arti prieit prie dirbtu
vės, kaip pirma, jie turės telk
tis ant Columbia ir Dwight 
gatvių. Nors ir tada bus gali- 

,ma streikierių tinklu apsiaust 
dirbtuvę nuo sausžemio, bet 
kompanijos ištikima policija 
su gengsteriais turės auksinę 
progą skaldyt galvas už užkim
šimą trafiko.

Mano supratimu, „ nei tas, 
nei kitas kompanijos skymas 
neišgelbės, nes darbininkai 
pereitam streike daug pasimo
kino, dabar jie yra seni ka
reiviai, mokės apsiginti.

Lietuvis Bosas Negeresnis

Antradienio popietį lietuvis 
siuvėjų boselis, turįs dirbtuvę 
ant Siegel St., atnešė pundą 
“kautų” savo senai finišerkai, 
144 Johnson Ave. (rear). Var
gšė moteriškė nelabai noriai 
priėmė tą jo darbą. Kadangi 
čion gyvena kelios šeimos lie
tuvių, tai viena moteris 
ną” pažino. ' Bekalbant, 
nas” nusiskundė, sako:
būt ta boba turi daug pinigų, 
nelabai nori dirbt.”

Aš ant to nugirdimo nehu- 
rimau, nes ta moteris dirba 
net per ištisas naktis ir visa
dos turi darbo ir noriai pri
ima. Nusistačiau sužinoti, kiek 
“ponas” moka algos. Nagi, lie
tuviškas nonas, lietuviška ir 
alga, bet italei moteriai tokia 
alga perdaug lietuviška, gau
nanti nuo 10 iki 16 centų už 
prisiuvimą (gatavai) pamuša
lo ir stičių (beistų) ištrauky- 
mą.

Tai ve dėlko kriaučiai silkes 
vadina vištomis. Unijistai var
gsta, kad mažai darbo, trumpi 
sezonai. O naminiai, neunijis- 
tai darbininkai tiesiog badau
ja neturėdami nei darbo va
landų, nei dienos.bei nakties.

Matęs-Girdėjęs.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

/
Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

K^ina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40——1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

iui wi im fui im iuiwiwi mum mum imi imimiui mitui

FRANK DOMIKAITIS
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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Nušovė 14 Mėty Mergaitę

George Tong. 30 metu chi- 
nietis, skalbyklėlės savininkas, 
4918 19th Avė., nusivilioięs 
14 metų mergaitę, Alice De
vine, i kambarį užpakalyje 
skalbyklos ir ten ją nušovęs. 
Paskiau bandęs save nusišaut, 
bet tam nepavykus, apžiojės 
gaso dūdą nusižudė gasu. Jis 
rasta dar gyvu, bet greit mirė.

Jo kambaryje rasta keli 
mergaitės paveikslai, gana ap
dėvėti nuo tankaus vartojimo. 
Sakoma, chinietis mergaitę vi
liojęs apie metus laiko. Pir
mieji tyrimai neparodė, kad 
tarp jų dviejų būtų buvus ko
va ir tik pilnas ištyrimas pa
rodys, ar mergaitė žaginta.

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, praneša, kad jos pir
ma nacionalė konvenciją pra
sidės masiniu mitingu Hadi- 
son Sq. Gardene, New Yorke, 
4 spalio.

Paskutinis Išvažiavimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17-ta ir ALDLD Mote
rų 81-ma kuopos bendrai ruošia 
išvažiavimą į Forest Parką šį 
sekmadienį, 19 rugsėjo. Kadan
gi dabar jau vėsesnės dienos, tad 
šio išvažiavimo gaspadinės bus 
prisirengusios aprūpinti daly
vius su atatinkamais karštais 
užkandžiais ir gėrimais.

Jei lytų, pasilinksminimas bus 
“Laisvės” svetainėj.

Ši gal jau bus paskutinė pro
ga išvykt į parką, tad kiekvie
nam reiktų ja pasinaudot. O jau 
kartą vykstant, geriausia ir va
žiuot ne kur kitur, kaip į Forest 
Parką ir paremt šį išvažiavimą, 
kuris yra svarbiem tikslam. 
TDA kuopa rūpinasi gynimu 
areštuotų už darbininkų reika
lus, o ALDLD moterys ■ padeda 
auklėti Ispanijos demokratijos 
gynėjų našlaičius ir šio išvažia
vimo pelnas bus skiriamas tam 
tikslui.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių 17-tos kuopos , susirinki
mas įvyks trečiadienj, 15 rugsėjo, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” Salėje. Na
riai ir visi suinteresuoti klasių kovos 
kalinių gynimu kviečiami dalyvauti.

Komitetas.
. (216-217)

KOMUNISTAMS
Lietuvių komunistų (suaugusių ir 

jaunųjų) susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, 16 rugsėjo, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” Salėje. Visi nariai privalo 
dalyvauti.
mas tarp lietuvių partijos vajaus ir 
kiti bėgami reikalai.

, L.K.F.. Valdyba.
(216-218)

Dienotvarkyje—pravedi-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Jančiaus ir Onos 

Poškienės. Turiu svarbų reikalą. Pa
tys atsišaukite, ar kas kitas praneš
kite man. Felix Kasarskis, 1040 Eli
zabeth Ave., Grand Rapids, Mich.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restauraci

ja (Bar & Grill), randasi geroje vie
toje, prie lietuviškų kriaučių šapų. 
Galima padaryti tinkamų pragyveni
mą. Dėl daugiau informacijų kreip
kitės “Laisvės” ofise, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (216-218)

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. *.... (213-216)

Valgykite Medy
“Laisvėj tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
puse 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 “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

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

Taipgi atmalią- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių B MT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4318

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

.. . .....-................. . ...... rv1"::1"::"'""; ... 1 nj

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




