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Rytoj, rugsėjo 16 d., Law
renco tekstiliečiai, dirbą Ame
rican Woolen Kompanijai, 
Ayer Mill, balsuos, ar jie nori, 
kad juos atstovautų CIO Teks
tilės Darbininkų Organizacinis 
Komitetas.

Kitais žodžiais, jie balsuos, 
ar nori, kad juos derybose su 
kompanija, atstovautų CIO 
(Komiteto Industriniam Orga- 
nizavimuisi) unija?

Balsavimas prasidės 9 vai. 
ryto ir baigsis 7 vai. vak.

Mes raginame visus Law
renco audėjus ir verpėjus, ku
rie turi teisę balsuoti: padėki
te savo kryžiuką po žodžiu 
YES, t. y., už C.I.O.

Balsuokit visi, kuriems 
teiktos teisės balsuoti!

Balsuokit yes, yes, yes!

KRISLAI
Lawrenco Darbininkams.
“Francijos Auksas.“
“The Communist” Žurnale

Straipsnis.
Korėjoj.
Chiniečiai Tai žino.

Rašo R. Mizara

Balsavimas bus slaptas. Bal
suotojai neturi rašyti ant ba
loto savo vardų, o tik padėti > 
kryžiukus.

Kryžiukams padėti vietosi 
yra dvi—po žodžiu “Yes” ar
ba “No”.

— □

♦

( 
i

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Lawrence Audėjai, 
Balsuokit už Savo 

Atstovą, CIO!
Ayer Mill Darbininkų Slapti 
Balsavimai Įvyks Šį Ketvir

tadienį, Rugsėjo 16-tą d.

m

• JlT

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo 15, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

h nų Lėktuvo Bona 
ba Nuskandino Japo 

nijos Karinį Laivą
1,500,000 Pabėgėlių Suplau

kė į Shanghajų, Kur Gre
sia Ligos ir Badas

Chinai Geroj Tvarkoj Pasi- 
’ traukė į Naują, Stipresnę 

Apsigynimo Liniją

Jau senai Lawrenco audė
jai ir verpėjai yra paskilbę 
Amerikoje kaipo kovingi, su
prantą savo reikalus darbinin
kai.

Rytoj plačioji Amerikos vi
suomenė žiūrės į juos dideliu 
susidomėjimu, viltimi, kad 
balsuos yes.

Taigi jūs, broliai ir seserys, 
lawrenciečiai, rytoj unisonu 
tarkite žodį YES (taip), kad 
jis nuskambėtų per visą Ame
riką, nuo Atlantiko iki Ramio
jo Okeano!

tus balsavimus tarp darbi
ninkų Ayer Mill, American 
Vilnonų Kampanijos, šį ket
virtadienį, rugsėjo 16 d.

Balsavimai tęsis nuo 9 
vai. iš ryto iki 7 vai. vaka
re. Balsavimų vieta — Bos
ton and Maine Freight 
House, prieš Ayer Mill, 
Lawrence, Mass. Ten bal
suotojam bus įrengta būde
lės. Balsuot gali kiekvienas 
to fabriko darbininkas, bent 
aštuonias savaites išdirbęs 
jame nuo 1937 m. sausio 1 d.

Kiekvienas balsuos abso
liučiai slapta ant tam tikros 
blankos, kur yra dvi klėtku- 
tės — vienoje žodis YES, 
antroje — NO.

Balsuojama bus, ar dar
bininkas nori, kad vienintė-
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Shanghai. — Čia pirm ka
ro buvo pusketvirto miliono 
gyventojų, o per karą sugu
žėjo dar pusantro miliono 
pabėgėlių. Daugelis badau
ja. Tarp atbėgėlių ir šiaip 
gyventojų skleidžiasi rau
pai, cholera ir kitos ligos; 
prasideda baduolių riaušės.

Taip entuziastiškai suvažiavimas Jungtines Automobilių Darbininkų Unijos Milwau
kee nubalsavo, kad kiekvienas iš 400,000 jos narių įmokės po dolerį į fondą orga
nizavimui H. Fordo automobilių darbininkų į šią industrinę, CIO uniją.

Dar ir šiuo tarpu kai kur i bs JO ^stovas bendrose de- 
girdisi (iš reakcijos pusės) žo-;rybose SU fabrikantais bū- 
džiai “Maskvos auksas.“ 1 tų CIO Audėjų Organizavi-

Tais žodžiais darbininkų ju- mo Komitetas, ar ne. 
dėjimo neprieteliai nori įro
dyti Amerikos žmonėms, būk’ 
revoliucinis darbininkų judėji
mas yra remiamas Sovietų Są
jungos pinigais.

Girdi, jei ne “Maskvos auk
sas,“ tai Amerikoj nebūtų nei 
komunistų, nei dabartinio CIO 
judėjimo.

CHINIJOS SKUNDAS T. 
LYGAI PRIEŠ JAPONI

JOS ĮSIVERŽIMĄ

1 Ar Aukštasis Teisėjas H. L 
Black Kukluksas? Evans, 
Kukluksy Galva, Sako, Ne

Buvo laikai, tačiau, kai se
novės Amerikos reakcininkai, 
kovodami prieš pažangą ir 
darbo žmonių bruzdėjimą, 
vartojo kitokį baubą.

Tais laikais, kai Francijoj 
užvirė Didžioji Revoliucija ir 
Amerikoj žmonės judėjo ir ko
vojo prieš Aleksandrą, Hamil
toną ir jo tų laikų Liberty Ly
gą (federalistų partiją), re
akcininkai mūsų krašto pa
žangius žmones vadino “Fran- 
cijos agentais” ir sakė, kad 
juos palaiko “Francijos auk
sas.“

Bet nei Thomas Jeffersonas, 
kuris vadovavo pažangiesiems 
žmonėms, nei kas kitas tų kal
tinimų nebepaisė. Dėka tam, 
Jungtinės Valstijos iki šių lai
kų išsilaikė kaipo demokratinė 
respublika. z

Virš paminėtu klausimu 
žurnale “The Communist” (už 
rugs.) telpa įdomus straipsnis, 
kurį parašė Earl Browder, 
USA Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius.

Kurie skaito angliškai, pa
tariu šį žurnalo numerį įsigyti 
ir straipsnį nuodugniai pers
kaityti.

Visi privalome pagilinti sa
vo krašto istorijos žinojimą!

Dabar, kai Japonijos ban
ditiški imperialistai švinu ir 
ugnimi civilizuoja “savo bro
lius” Chinijoj, įdomu žinoti, 
kaip jie civilizuoja 
gyventojus.

Japonai užgrobė 
virš 30 metų atgal.

šiandien toj šalyj
kalba — japonų. Mokyklose 
taipgi vaikai mokoma japoniš
kai.

Atsiminkim: Korėjoj yra 23 
milionai gyventojų. Visi jie 
laikomi neišpasakytai sunkioj 
priespaudoj.

Buržuazinė spauda nepa-

Parašykite kryžiuką klėt- 
kuteje po YES. Tai reikš, 
kad jūs pasirenkate kovin
gąją, industrinę uniją kain 
vienintelę savo atstovę. O 
kas padėtų kryžiuką po No, 
tai reikštų, kad jis pasilieka 
ant bosų valios.

Balsuodami, nieku būdu 
niekur nedėkite savo vardo. 
Valdiška komisija užtikri
na, kad šie balsavimai bus 
visiškai slapti. Jeigu kas ne
aišku, tai klauskitės tiktai 
valdiškos komisijos atstovo. 
Fabrikantų agentam už
drausta šnipinėti ar kištis į 
balsavimą.

Balsus skaitys patys val
diškos komisijos nariai ir jų 
įgaliotiniai.
VISI BALSUOKITE YES, 

PADĖDAMI KRYŽIUKĄ 
PO ŠIUO ŽODŽIU!

Geneva. — Wellington 
Koo, Chinijos ambasadorius 
Franci j ai, atsišaukė į Tau
tų Lygą, kad darytų tinka
mus žingsnius prieš užpuo- 
likę Japoniją. Jis primena, 
jog Lygos įstatų skyrius 
10-tas žada apsaugot čielybę 
ir politinę nepriklausomybę 
savo narių. O Chinija yra 
Tautų Lygos narė. Tų įsta
tų skyrius 11-tas sako, jog 
Lyga saugos taiką ir veiks 
prieš bile karo pavojų, o 
skyrius 17-tas šaukia ir ne
priklausančias Lygai šalis 
atsiust savo atstovus, kai 
būna duodama skundas 
prieš nepriklausančią šalį.

Japonija pasitraukė iš 
Tautų Lygos, kada Lyga ir

Washington.— Jungtinių 
Valstijų teisdarystės minis- 
teris H. S. Cummings pa
reiškė, kad naujai paskirtas 
Vyriausio. Teismo.... teisėjas 
H. L. Ęlack pilnai tinka tai 
vietai, nežiūrint, jog tūli 
laikraščiai įtaria, kad Black 
esąs Ku Klux Klano narys 
“visam amžiui.” “Pitts
burgh Post-Gazette” rašo, 
kad Black įstojęs į Klaną 
1923 m., paskui, politiniais 
sumetimais, apleidęs Klaną, 
bet 1926 m. vėl tapęs kuk- 
luksų organizacijos nariu ir 
tais pat metais dėkavojęs 
kukluksų suvažiavimui už 
paramą rinkimuose į sena-

Bet Klano galva H. W. 
Evans viešai užginčija įtari-

RAUDONA CH1NŲ AR
MIJA ATAKUOJA JA

PONUS ŠIAURĖJE
Peiping., —Siaučia žiauri 

chinų kova su japonais pa
lei svarbųjį, Peiping-Han
kow geležinkelį, 30 mylių į 
pietus nuo Peipingo. Japo
nai sako, būk jie sunaikinę 
tuos chinus, kurie buvo pra- 
silaužę per japonų liniją. 
Bet tikrumoj chinai nesi
traukia atgal ir mūšiai -tę
siasi.

Japonai praneša, kad jie, 
grumdamiesi į vakarus nuo 
Kalgano, užėmę Tatunp-ą. 
geležinkelių centrą Shansi 
provincijoj.

Bet chinų komunistų ar
mija audringai atakuoja 
priešus Tatungo srityj 
laužia juos atgal.

ANGLU KARO LAIVAS 
SUČIUPĘS ITALIJOS 

SUBMARINĄ
London, rugs. 14. — Bul

garijos laikraštis “Politi
ka” praneša, kad Anglijos 
karo laivas “Malaya” suga
vo Italijos submariną Ae- 
gejaus Juroj, kur neva “ne
žinomas” submarinas nese
nai nuskandio sovietinį pre
kybos laivą.

CHINAI SUMUŠĖ 5 JAPO
NŲ KARO LAIVUS

Hong Kong, rugs. 14. — 
Chinijos lėktuvai ir Bocca 
Tigris forto kanuolės sumu
šė penkis Japonijos karo 
laivus prie įplaukos į Kan
tono upę. Du japonų laivai 
sužeisti chinų bombomis ir 
šoviniais. Po to visi penki 
pabėgo.

ir

Anarchistų Sukilimas 
Gijone?

Hendaye, Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis, rugs. 14. — 
Fašistai praneša, kad anar
chistai padarę perversmą 
Gijone, šiauriniame prie
plaukos mieste, ir nutraukę 
ryšius su Ispanijos respub-

Shanghai. — Associated 
Press sako, kad durklų ko
voj Shanghajaus fronte chi- 
nai geriau atsižymi už ja
ponus.

Jungtinės Valstijos užprote- Prįeš Blacką kaip ku- 
stovo nrieš .Tanohiios isi-'kįuksą ir pareiškia, kad jis 

nėra joks Ku Klūks Klano 
narys.

Black buvo prezid. Ro- 
osevelto paskirtas ir sena
torių užtvirtintas kaip nau
jas Vyriausio Teismo narys.

London. — čia viešintis 
teisėjas Black neatsakinėja 
į jokius laikraštininkų klau
simus, kas liečia tariamus 
jo ryšius su Ku Klūks Kla
nu.

stavo prieš Japonijos įsi- 
briovimą į Mandžuriją, Chi
nijos provinciją, 1931-32 
metais.

Desėtkai Studentų Virš 70 
Metų Amžiaus

Elgin, Ill. — Apie 30 vy
rų ir moterų, virš 70 metų 
amžiaus, įstojo į daktaro C. 
E. Sharpo mokyklą seniams. 
Yra studentų po 77 iki 83 
metų amžiaus. Iš jų penki 
mokinsis psichologijos (apie 
žmogaus proto-“dvasios” 
veiksmus), kiti — kitų da
lykų, tarp kurių yra ir įvai
rūs t amatai.

KŪDIKIŲ PARALYŽIAUS
SIAUTIMAS CHICAGO!

Shanghai. — Japonai 
vo patrankų šoviniais 
lėktuvų bombomis užkūrė 
naujus gaisrus Kiangwane, 
Yangtzepoo ir Hongkew.

sa-
ir

Hong Kong, rugs. 14. — 
Chinų lėktuvas užpuolė tris 
japonų karo laivus ties sa
la Macao, priklausančia 
Portugalijai, ir paskandino 
vieną priešų laivą. Macao 
randasi prie Pearl upės pla
čių žiočių, netoli Anglijos 
kolonijos Hong Kongo, prie 
pietinės Chinijos.

Nuskandindamas japonų 
karo laivą, chinų lėktuvas 
atsiteisė priešam, kurie pir
miau atplaukė į Bias Užla
ją'ir sunaikino ten chinų 
fortą.

Shanghai. — šeši japonų 
lėktuvai bombardavo ame
rikiečių adventistų misiją 
Waichow ir, žemai lėkdami, 
kulkasvaidžiais apšaudė 
bėgančius 'nekariškius chi
nus. Japonų lakūnai nekrei
pė dėpiėsio, kad ant misijos 
buvo dvi didelės ameriko
niškos vėliavos.
Nepavyko Japonam S

dyt Tvarkingą Chinų 
Pasitraukimą

Shanghai, rugs. 14.—Tūk
stančiai chinų armijos 
Shanghajaus fronte perėjo 
į gerai įrengtą antrąją ap- . 
sigynimo liniją, kuri tęsiasi 
30 mylių nuo Liuho iki 
Shanghajaus. Antroji linija 
yra už penketo mylių nuo 
pirmosios. Naujojoj linijoj 
dabar japonų karo laivų 
kanuolės iš Whangpoo 
ir Yangtze, upių jau nepa
sieks chinų pozicijų.

Pradėjus chinam trauktis 
į antrąją apsigynimo liniją, 
japonų laivai, jų armijos 
artilerija ir lėktuvai visu 
pašėlimu bombardavo chi
nus; tuomi norėjo juos iš
blaškyt ir nuvyt. Bet chi- 
nai visai geroj tvarkoj pasi
traukė ir užėmė daug stip
resnes pozicijas naujojoj li
nijoj. , . .

Dabar chinų frontas į 
šiaurvakarius nuo Shang
hajaus yra toks, kad 
japonai negali atakuot jų iš 
šonų, o tik iš priekio. Klam
pi’ žemė, balos ir pelkės už
kerta kelią japonų tankams

Ant 130,000 besitraukian
čių į naujas pozicijas chinų 
japonai metė 75,000 savo 
kariuomenės, įtūžusiai chi
nus bombardavo ir atakavo, 
bet japonam nepavyko suar- 
dyt chinų tvarkaus pasi
traukimo į jų “Hindenbur- 
go liniją.”

Taigi chinai dar kartą 
sumušė japonų armijos pa
saką, būk “chinai visada 
bėgą.”

I
Mirė Masaryk, Pirmasis Če- 

choslovaku Prezidentas
Praga, rugs. 14. — Mirė 

Thomas G. Masaryk, buvęs 
pirmasis Č e c h o s lovakijos 
prezidentas, sulaukęs 87 me
tų amžiaus. Prezidentu jis 
buvo išrinktas 1918 metais.

Masaryk buvo dvaro ve
žiko sūnus. Jis buvo moki
namas kalvystės, bet kaimo 
mokytojas paveikė tėvą, 
kad leistų sūnui išeit bent 
gerą pradinį mokslą. Pas
kui savo gabumais ir darbš
tumu Masaryk baigė Vie
nos Universitetą, lankė 
Leipzigo Universitetą,, o to- 
liaus ir pats tapo profeso
rium Vienoj.

Masaryk buvo uolus ko-
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Anglija Leidžia Japonijai 
Patikrint Angly Laivus

London. — Anglijos val
džia duoda leidimą Japoni
jos karo laivam Chinijos 
vandenyse stabdyt Anglų 
keleivinius ir prekybinius 
laivus ir patikrint jų popie
rius, jeigu arti nėra Angli
jos karo laivo, kuris pats 
patikrintų juos.

votojas už čechų-slovakų kerta kelią japor 
nepriklausomybę. Jis pasi-' sėkmingai veikti.

V
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žymėjo ir kaipo rašytojas- 
filosofas.

Masarykas buvo vedęs 
amerikietę Charlotte Garri- 
gue iš Brooklyno, N. Y.

UChicago, Ill.—Savaitė at
gal vietinėse ligoninėse bu
vo 103 vaikai, sergantieji 
kūdikių paralyžium, o da
bar jau 126. Per paskutines 
septynias dienas dar 62 ta 
liga apsirgo ir du mirė. Sa
vaitė gi pirmiau buvo 58 ap- 
sirgimai kūdikių paraly
žium.

Miesto gydytojai labai su
sirūpinę, kaip nuslopint šią 
plėgą; bet iki šiol medicina 
neturi jokio tikro įrankio 
prieš kūdikių paralyžių.

Sovietai Pavaro du Japoni
jos Konsulus (Šnipus)Sovietai Pasirašo Sutartį 

Prieš Piratus Submarinus
Maskva. — Sovietų vy

riausybė įgaliojo savo užsie
ninį komisarą M. Litvinovą 
pasirašyt. sutartį su Angli
ja, Franci j a ir penkiomis 
kitomis viduržeminėmis ša
limis, dalyvavusiomis Nyon 
konferencijoj, dėlei bendrų 
veiksmų prieš piratiškus 
(Italijos) submarinus.

London. — Leidė Snow- 
den’ienė, neva “socialistinė” , gos susirinkimą ir į Jungti- 
rašytoja, visiškai nudardė-'nes Valstijas užtart bei pa- 
jo, girdama spaudoj charak- remt Chiniją prieš užpuoli- 
terį kraugerio Hitlerio. kę Japoniją.

Amerikos Marininkai Slopi
na Chinus Darbininkus 
Shanghai, rugs. 14. —

prastai stebisi chiniečių pasirį- 
žimu apsiginti nuo Japonijos 
įsiveržėlių.

Sakoma, pasaulio istorija 
dar. nematė tokio žmonių pasi- 
rįžimo, tokio pasišventimo, ko
kį dabar rodo chiniečiai, gin
dami šanghajų. Jų drąsa ir 
aukojimasis didesnis, negu 
madridiečių, kai fašistai buvo 
apgulę Ispanijos sostinę.

Nėra ko stebėtis: chiniečiai 
puikiai žino, koks jų gyveni
mas būtų, jei jiems tektų gy
venti po neprietelių Japoni
jos imperialistų letena!

Dėlto jie taip didvyriškai 
ginasi 1

Maskva. — Sovietai pa 
tvarkė, kad turi išsikraus-

Korėjos

Korėją

oficiale

Geneva. — Chinijos dele
gatai atsikreipė į Tautų Ly-

tyt Japonijos konsulai iš|A.merikos marininkai ir An- 
Odessos ir Novosibirsko.! 
Sovietų vyriausybė prime
na, kad jinai turi tik šešis 
savo konsulus Japonijoj, 
o Japonija iki šiol laikė aš
tuonis savo konsulus Sovie
tų Sąjungoj, nors pagal 
1926 metų sutartį * abie
jų šalių konsulų skai
čius turi būt lygus. (Be to, 
reikia suprast, kad minimi 
du Japonijos konsulai vei-, 
kė kaip šnipai.) :

I glijos kareiviai nuslopino 
maištą tūkstančio chinų di
delio malūno darbininkų, 
kurie reikalavo išmokėt al
gas už mėnesį išanksto, at
sižiūrint į karą. 25 sužeisti 
chinai paimti į ligoninę.

Shanghai, rugs. 14.—Per 
paskutines dvi dienas nuo 
choleros mirė dar 60 žmo
nių Shanghajuj. Ja apsirgo 

'.ir vienas amerikietis.

ORAS
Šis trečiadienis būsiąs 

giedrus ir šiltesnis, kaip 
spėja New Yorko Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra buvo 
68 laipsnių. Saulėtekis 6:35; 
saulėleidis 7:08.
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Komunistai ir Darbo Unijų Masės 
; Labai mažai Amerikoje beliko komu

nistų, kurie nepriklausytų kokiai nors 
darbo unijai. Tai labai gražus revoliu
cinio darbininkų judėjimo atsiekimas. 
Jau dabar per Amerikos Darbo Federa
ciją ir Komitetą Industrinio Organizavi- 
nios (C.I.O.) Amerikos darbo unijose yra 
šėptyni milionai su viršum darbininkų. 
Nemažai komunistų užima unijose labai 
atsakomingas vietas.
i Todėl ir šis Komunistų Partijos naujų 

Hariu ir spaudos finansavimo vajus ban
doma sujungti su darbo unijų judėjimu. 
Pereitą šeštadienį New Yorke buvo su
šaukta plati unijistų konferencija apta
rimui “Daily Workerio” finansinio va
jaus. Konferencijoje dalyvavo 250 atsto
vų bei delegatų. Jie visi pripažino, kad 
‘'Daily Worker” pasidarė nepavaduoja
mu organizuotų darbininkų įrankiu uni- 
įų gyvenime ir streikuose. Todėl ir fi
nansiniai dienraščio reikalai turi apeiti 
darbo unijoms. Konferencija išrinko ko
mitetą iš dviejų dešimtų trijų narių 
‘'Daily Workerio” vajaus pravedimui 
unijose.

• Lygiai pasekmingos panašios unijistų 
konferencijos atlaikyta Komunistų Par
tijos naujų narių gavimo reikalais. Jau 
šimtai naujų unijistų įsirašė į revoliucinę 
partiją.

Ęomunistų Partija turi iškėlus visų 
rairbo unijų vienybės obalsį. - Ji -smerkia 
Amerikos Darbo Federacijos vadų už
imtą labai žalingą politiką, bet Federa
cijos tris milionus eilinių narių šaukia 
r” duoti ranką dar didesniam skaičiui C.

O. unijų narių. Ilgainiui unijų vieny
be turės įvykti. Komunistai priręjjgia 
dirvą tokiai vienybei.

Tikras Babelio Bokštas Socialistų 
«• Partijoje
o Rugsėjo 11 dienos “Socialist Call” pla
čiai informuoja apie padėtį visam Ameri
kos socialistiniam judėjime. O ta padėtis 
yra tikrai apverktina. Norman Thomaso 
vadovybė, kuri nemažai žadėjo pora mė
tį atgal, neįvedė nei tvarkos, nei vieny
bės, nei progreso Socialistų Parti j on. 
į$ai pažiūri į tą partiją, tai ji labai pana- 
si į tą pasakišką Babelio ^Bokštą. Nelem
tas frakcionizmas baigia suėsti visą or
ganizaciją. O už tai labai dideliam laip- 
ąpyje atsakominga Norman Thomaso va
dovybė.
* Paimkime du svarbiu klausimu, bū
tent, S. P. poziciją šių dienų Amerikos 
politikoje ir jos atsinešimą linkui troc- 
kizmo. Tais dviem klausimais kalbėjo 
partijos Nacionalis'Pild. Komitetas. Tik
tai astuoniais balsais prieš septynius 
Thomas laimėjo New Yorko miesto poli
tikos reikalais. Jis pravarė tarimą, kad 
Socialistų Partija gąli ištraukti savo 
kdndidatą į miesto majorus ir paremti 
LaGuardiją, jei bus susitarta su Ameri
kos Darbo Partija, kuri palaiko LaGuar- 
dijos kandidatūrą. Kaip žinoma, šie N. 
Y. miesto rinkimai turės nepaprastos 
nacio'nalės svarbos. Ir tiktai vienu balsu 
šiaip taip Thomas laimėjo!

Bet kas ir iš to. Partijos ofgano “So
cialist Call” redaktorius Gus Tyler, troc- 
kistų advokatas socialistų* eilėse, narys 
Nacionalio Pild. Komiteto, griežtai kovo
jąs prieš Thomaso politiką, tuojaus rezig
navo iš redaktoriaus vietos. Viėtoj pri
imti jo rezignaciją, Nacionalis Komite
tas, Thomaso pasiūlymu, priprašė Tyler 
pasilikti redaktorium, bet neimti jokios 
atsakomybės už straipsnius ir raštus, 
liečiančius New Yorko miesto rinkimų 
politiką. Tai į ką bus panašus tas laik
raštis? Kaip gi jis praves Thomaso va-

dovy bes politiką, kai jojo redaktorius at
kakliausiai nusistatęs prieš tą politiką ir 
panaudos laikraščio špaltas prieš ją? 
Faktinai jau ir naudoja. Nacionalio Pild. 
Komiteto posėdžio aprašymas aiškiai nu
kreiptas prieš to komiteto poziciją.

Trockizmo klausimu, Nacionalis Ko
mitetas nutarė, kad New Yorko lokalas 
netiesotai išmetė iš partijos pusę šimto 
trockistų! Bet jis taip pat nutarė, kad 
trockistai su savo organizacija Soc. ^Par
tijoj yra svetimas elementas ir turi būti 
pašalinti iš part. Bet vėl jis nutarė,kad tie 
trockistai, kurie nors ir pasiliks trockis- 
tais, bet viešai atsimes nuo trockistų or
ganizacijos, bus atgal priimami Socialis
tų Partijon išskėstomis rankomis! Va
dinasi, viena ranka šluoja trockistus lau
kan, o kita—vidun! Jei ne visi, tai bent 
dalis trockistų pasinaudos šita Naciona
lio Komiteto geraširdyste, pasiliks par
tijoje ir toliaus griaus ją iš vidaus.

Panašios bėdos apsėdo ir Jaunųjų So- 
cialisų Lygą, kuri šiomis dienomis atlai
kė konvenciją Philadelphijoj. Konvenci
ja suskilo. Trockistai atskilo ir laikė 
konvenciją atskirai. Jie išvedė keturias 
dešimtis delegatų.

Atrodo, kad Lyga apsivalė nuo troc
kistų ir reikėtų pasidžiaugti. Bet kas iš 
to,kad šis atsikratymas nuo trockistų yra 
tiktai formalinis, tiktai organizacinis. 
Trockistams pasitraukus, Lygos konven
cija visu šimtu procentų priėmė ir pra
vedė trockistų politiką. Jinai atmetė ir 
pasmerkė Liaudies Frontą. Jinai begėdiš
kai pasmerkė Ispanijos liaudies valdžią 
už paėmimą už pakarpos Ispanijos troc
kistų. Jos tą žygį Lygos konvencija va
dina “stalinistiniu gengsterizmu prieš 
marksizmą.” Vadinasi, trockistai atsto
vauja ir gina marksizmą, o Amerikos so
cialistai veja laukan trockistus! Ispani
jos baudimą konr-revoliucinių trockis
tų jauni socialistai vadina gengsteriz
mu, bet čia jie patys tuos trockistus 
baudžia, išvydami laukan iš savo eilių!

Jaunuolių Žurnalo Draugai ir 
Priešai

Jau įsisiūbuoja lietuvių jaunuolių va
jus už žurnalą “Voice of Lithuanian Am
ericans.” Jie yra nusitarę sukelti tūks
tantį dolerių pinigais ir surinkti penkius 
šimtus prenumeratų prieš žurnalui pasi
rodysiant. Šis jų žygis ir sveikintinas 
ir remtinas.

Bet ne taip mano didvyriai iš nelai
mingos sklokos ir klerikalų fronto. “Nau
joji Gadynė” tuojaus su purvais sumai
šė ir prakeikė žurnalo sumanytojus. Da
bar išeina klerikalų “Draugas,” pasvei
kina “Naująją Gadynę” už tokį “prakil
nų” nusistatymą ir nuo savęs pamazgų 
puodą užverčia ant jaunuolių galvos. Dar 
žurnalas nepasirodė, o sklokos Strazdas 
ir klerikalų Šimutis jį apkrikštijo ir to
kiu ir kitokiu.

Bėda su tais dviem vyrais yra tame, 
kad jie jaunuolius sprendžia pagal sa
ve. Kaip jie nieko padoraus, pažangaus 
nedavė ir negali duoti lietuviams, taip, 
jie mano, ir jaunuoliai nieko naudingo 
nesukurs. Kaip jų politinė sąžinė yra 
suodina, taip jie mano ir apie jaunuolių 
sąžinę.

Mes gi pasitikime jaunais vyrais ir 
moterimis. Mes manome, kad jie galės 
sukurti ir sukurs ką nors gero, gražaus 
ir naudingo. Mes manome, kad jų pro- 
ponuojamu žurnalu tikrai galės džiaug
tis ir didžiuotis lietuviška visuomenė.

Penki Metai Didelių Pastangų ir 
Gražaus Darbo

Montrealietis drg. K. Kilikevičius Ka
nados “Liaudies Balse” primena, kad 
šiemet rugsėjo mėnesį sueina penki me
tai nuo pasirdymo jųjų laikraščio. Pir- 
miąu jie tą savo laikraštį vadino “Dar
bininkų žodžiu,” o dabar vadina “Liau
dies Balsu.”

Ištiesų, tai penki metai tiesiog didvy
riškų pastangų, šiandien sykiu su jais 
mes galime pasidžiaugti, kad jų tos pa
stangos nebuvo veltui.

Drg. Kilikevičius sako:
Nors laikraštis pergyveno daug sunkumų, 

kurio krito ant jo pavidale šmeižtų, ekono
minio trūkumo ir reakcijos puolimo, bet jis 
visuomet aprašė svarbesnius įvykius tarpe 
Kanados lietuvių, pranešė visas svarbesnes 
žinias iš visų pasaulio kampų ir Kanados. 
Nebuvo Kanadoje darbininkų nė vieno strei-

Iš Lietuvos Klebonijų
Pradžioje šiek tiek statistikos. 

Praeitais metais visoj Lietuvoj 
buvo 609 bažnyčių, šiaip maldos 
namų ir 1201 kunigų bei vienuo
lių. Iš šito kunigų skaičiaus ke
liolika yra išvykę misijom į Am
eriką. Religinis Lietuvos gyveni
mas atskirom vyskupijom šitaip 
suskirstytas. Kauno vyskupija 
(diacezija) turi 91 parapiją, 
500,000 užrašytų katalikų, apie 
400 kunigų, 6 kanauninkus, 8 
garbės kanauninkus ir tt. Telšių 
vyskupija — 108 parapijas, 238
kum, 389,302 katal., Klaipėda— 
22,159 kat. ir 11 kum Panevėžio 
—87 parapijas, 210 kum, Kai
šiadorių—228,687 kat. 64 pa- 
rap., Vilkaviškio—351,403 katal., 
89 parap. 228 kunig. Išeitų, kad 
Lietuvoje yra 1,900,000 su kiek 
katalikų. Kauno diacezijos tribu
nolą sudaro prel. Januševičius,
kun. Liasauskas ir kum Mala
kauskas. šis pastarasis yra mo
terysčių gynėjas. Kad niekas 
neiškryptų iš katalikybės vė
žių—sergi pral. A. Dambraus
kas. Be to, atleistųjų nuo kuni
go pareigų esama apie 22, ir ne
bepraktikuoją katalikybės ir sa
vo pareigų—17.

Šitokias ir panašias žinias 
apytikriai lengviau galima su
rankioti iš tam tikrų leidinių. 
Tačiau, pirmoj eilėj man rūpė
jo sužinoti, kiek yra bažnyčios 
tarnautojų? Kiek vargonininkų, 
zakristijonų, špitolninkų, pra- 
matorių ir kaip jie gyvena? Ar 
palietė juos moderniškasis gyve
nimas, naujieji įstatymai?

—Aš tamstai įdomių dalykė
lių papasakočiau, bet bijau,— 
pradėjo kalbą senas Kauno var
gonininkas.—Beveik visą Lietu
vą apvažiavau bevargonininkau- 
damas.

—Ko gi tamsta bijai? Pasa
kok teisybę, ir viskas.

—Teisybė visiem nemaloni. 
Tamstai gal taip rodosi.. . O ką 
klebonas pasakys. Ne, gerbia
masis. Turiu yaikųs, žmoną— 
negaliu.

Skaitytojai, turbūt, pastebėjo 
kad daugelis darbininkų ar 
šiaip tarnautojų labai nedrąsūs, 
tiesiog vergiški. Apie savo 
skriaudas bijo pasipasakoti. Net 
nedrįsta nurodyti tokių faktų, 
kurie įstatymų aiškiai kvalifi
kuoti. O redakcijos užverstos 
anoniminiais laiškais ir nusis
kundimais. šitokiu būdu savo 
sunkios būklės nepagerinsim!

Taigi, teko j ieškoti drąsesnio.

Susiradau vargonininką atva
žiavusį iš provincijos. Iki supra
to kame reikalas — išprakaita
vau. Beveik su ašaromis prašė 
nepaminėti jo pavardės.

—Rodos ir specialistas esu, 
bet.. .. ubagas ir tiek. Kada tik 
klebonas panorės, tuomet mane 
gali išvyti.

—Vadinas, priklausot nuo 
klebono malonės?

—O kaipgi. Sušaukiu, pavyz
džiui chorą, pradedu mokyti, o 
klebonas atsiunčia gaspadinę ar 
šiaip tarnaitę ir liepia kumelę 
pas eržilą nujoti, ar šiaip ką 
nors.. . Turi eiti. Anksčiau su
pykdavau, nepaklausydavau. Ir 
kas iš to? 12 parapijų su savo 
“unaru” perėjau. Būčiau tik
riausiai vilko bilietą gavęs, jei 
nebūčiau suminkštėjęs. Nusilei- 
džiau. šienauju, kumeles ve- 
džioju.... gyvenu!

—Kiek gi vargonininkas gau
na algos?

—Visaip.. . Kaune daugiau, o 
provincijoj kai kur ir nieko kle
bonas nemoka. Aš, pavyzdžiui, 
gaunu 35 lt. per mėnesį.

—Iš šitiek juk nepragyvenat?
—žinoma. Kalėdojant susi

renkam, už metrikus, šliūbus 
gaunam, bet... nebe senieji lai
kai. Prieš karą būdavo, grūdų 
tiek parsiveždavom, kad kelioli
ka kiaulių nupenedavom ir dar 
parduot likdavo. Sūrių, sviesto... 
Dabar parapijonys nebe tokie 
duosnūs. Per kai kurias parapi
jas važinėjant geras trečdalis 
duris užsidaro, arba pavaišinę 
pietum—sudie sako. Krizės lai
kais tai širdį suskausdavo kokį 
“gorčių” grūdų imant. Kai ku
rie ūkininkai nei sau duonos ne
turėjo. Už šliūbus taip pat, ne- 
visuomet, kiek reikia, gauni. Pa
skirta du litai, bet kai kada ir 
šituos klebonas užmiršta atiduo
ti.

—Kiek, tamstos manymu, 
Lietuvoje iš viso bažnyčių tar
nautojų gali būti? . . 'y ..

—3000 bus tikrai. Juk kai ku
riose bažnyčiose po 4-5 žmones 
tarnauja.

—Vadinas, nei ligonių kasų, 
nei nieko?

—Kas apie tai galvos! Prieš 
karą špitolninkai būdavo seniu
kai. Jų pareigos varpais pa
skambinti, bažnyčią iššluoti. Pa
rapijonys į špitolę užsukę vis ką 
nors atnešdavo. Vieniem malde
lę špitolninkas sukalbėdavo, ki
tiem, kai iš giminių kas numir

davo, garsiau ir ilgiau varpais 
paskambindavo. Vis didesnė 
garbė, o už garbę, jei ne pini
gais, tai sūriais, kiaušiniais rei
kia sumokėti. Dabar retas kuris 
klebonas seniuką Špitolninkų 
priima. Vis jaunus, stiprius vy
rus. O delko? Todėl, kad galėtų 
klebono laukus nudirbti. Zakris
tijonai taip pat. Jie neturi teisės 
žiūrėti vien savo darbo. Turi iš
tisus metus, kaip bernai, dirbti 
klebonų ūkius. Kalėdojant daž
nai ir prikiša:

—“Po dvi tarnybas turit, dar 
iš parapijos lupat!”....

Juk netiki, kad klebonai už 
sunkų darbą ūkyje nieko nemo
ka.

Nudažyti Apaštalai
—O tos, atsiprašant, davat

kos!—pasakojo toliau vargoni
ninkas. — Lenda prie kunigų, 
kaip musės. Kadangi tiesioginie- 
ji bažnyčių tarnai beveik visuo
met stumdomi prie pašalinių 
darbų, tai bažnyčias valyti atei
na davatkos. Ir, štai, kas vieną 
kartą provincijoj atsitiko. Pri
siprašo sena davatka, kad jai 
klebonas leistų išplauti bažny-

čią, apkaišyti altorių ir nuvaly
ti nuo dulkių keturias didžiąsias 
evangelistų stovylas. Zakristijo
nas, špitolninkas ir kiti šienauja 
klebono lankoj. Leido. Davatkė
lė darbavosi dvi dienas. Trečią 
dieną didžiuliai atlaidai. Priva
žiuoja tūkstančiai žmonių, kle
bonas mišias laiko, aš griežiu 
mišias. Niekas nieko nepaste- 
bim. fjmai bažnyčioje garsus 
šnibždėjimas. Klebonas pakelia 
galvą, gi šv. Jono, Povilo ir kitų 
barzdos raudonai nudažytos! 
Stebuklas ar "kas ?!.... Tik po 
mišių paaiškėjo, kad davatka 
stovyklas nuvaliusi, nuplovusi, 
didesnei Dievo garbei nudažė 
juos įvairiom spalvom.

—“Tokie dabar gražūs, tokie 
gražutėliai, o klebonėlis pyksti, 
—aiškinosi davatka klebono ba
rama.—Dešimt litų už “malia
vas” sumokėjau....

Stovyklas teko perdažyti. Ku
rį laiką klebonas svetimų nebe- 
įleisdavo bažnyčios tvarkyti, bet 
ilgainiui vėl užmiršo. Jei klebo
nas bažnyčios tarnų taip neiš
naudotų — būtų galima šiaip 
taip gyventi. Bet dabar.. . . ku- 

(Tąsa 5-tam puslapyje)
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DARBININKŲ 
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Ji

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Amerikoje^ North Dakota valstijoj, buvę dykumos 
paversta ežeru, kad turėjus vandens drėkinimui 1 
aplink esahčių farmų žemę.

ko ar žymesnės demonstracijos ar t. p., kad 
nebūtų aprašyta pirmiau “Darbininkų žo
dyje” dabar “Liaudies Balse.”
Bekuriant Kanados lietuvių laikraštį daug 

kas abejojo, kur mes gausim redaktorius ra
šytojus, bet šiandien mes įsitikinome, kad 
darbininkai gali ne tik buržuazijos auklėtų 
žmonių vadovaujami \ką nors statyti, bet 
reikalui esant darbininkai išsiauklėja redak
torius, rašytojus, korespondentus ir kitus 
veikėjus, reikalingus darbininkų klasei.

Dabar Kanados lietuviai, tuos sunkumus 
nugalėję, turime tvirtai > pastatytą, gerai

Gerb. Daktare. Mano moti
na turi aukštą kraujo Slėgimą, 
ir jai yra taipgi gyvenimo per
maina.

Ji nuolat skaito jūsų patari
mus “Laisvėj”, jau per dauge
lį metų,—-ir daug kartų jinai 
jais pasinaudojo, už ką ji jujns 
taria labai gražiai ačiū.

Ji norėtų pasiklausti vieno 
daikto: ar jai galima valgyt 
rūgusio pieno, kaip visi lie
tuviai mėgia valgyti? Ir ar jai 
gerai būtų citrinų sunka su 
vandeniu gerti rytais, kai ji 
turi aukštą kraujo slėgimą ?

' Aš labai norėčiau jūsų pa
prašyti, kad jūs mano motinai 
nurodytumėt nors trumpai di- 
jetą: kokie jai valgiai geriau 
tinką, kai ji turi “aukštą krau
ją.” Mano motina lauks jūsų 
atsakymo “Laisvėje” ir dar 
kartą taria jums ačiū.

ATSAKYMAS
Aukštas kraujo slėgimas už

eina daugeliui moterų per tą 
taip vadinamą gyvenimo pa
kaitos laikotarpį. Tuo laiko
tarpiu įvyksta moters organiz
me • vidujinių, liaukų sukri
kimas. Kiaušidinės liaukos 
susitraukia, nuvysta, nebevei
kia. Jei kitos liaukos tuo tar
pu veikliau pradeda darbuo-
tis, tai dalykai susitvarko po 
truputį. Bet, jėigu tos liaukos

nepasiekia geros pusiausvyros, 
moteriai tenka nukentėti. Tar
pe kitokių nemalonumų esti ir 
kraujo slėgimas aukštesnis.

Tokios rūšies aukštas krau
jo slėgimas paprastai nėra 
taip -blogas daiktas. Ir jis len
gviau pataisyt. Reikia tik pa
dėti liaukoms susitvarkyti. Gy
dytojas tam tikslui pakartoti
nai įleidinėja moteriai su ada
ta kiausidinių liaukų sunkos. 
Dijatermija ir ultravioletiniai 
spinduliai irgi daug padeda : 
Daug padeda ir dijeta.

Nieko ypatingo su Jūsų mo
tinos dijeta, bile tik ji varto
tų gyvą, nesugadintą maistą. 
Daugiau žolių, nevirtų daržo
vių ir vaisių—ir jų syvų. Taip 
gi visokių pieniškų. Rūgęs pie
nas labai gerai ir jai ir bile 
kam. Taipgi tegul ji sau ge
ria tą naminį limonadą, ir ne
tik rytais, bet ir bile kada die
ną. Vis tegul šviežiai sau pa
sigamina, tam kartui: pusę 
citrinos išspaudžia į stiklą 
vandens.

Gali ji valgyt kiaušinių, 
ypač trynių, po truputį švie
žios mėsos, j-ūros žuvų, juodos 
duonos. Druskos mažai. Ne
tinka senos mėsos gaminiai, 
riebiai sutaisyti valgiai, smar
kūs užudaralai—actas, pipi
rai, kokie deginanti ekstrak
tai, kova, arbata, taboka, 
smarkieji gėralai. Kartais stik
las alaus ar lengvo vyno žalos 
nepadarys.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Ar Komunistų Partija reika

lauja, kad jos nariai būtų be
dieviai?

J. F. G.

Komunistų Partija nereika
lauja, kad tikintieji darbininkai 
atsižadėtų religijos pirma, negu 
jie įstoja į jos eiles. Partija nau
jai įstojančius žmones sprendžia 
pagal tą, ar jie atstovauja ir 
gina plačiųjų masių reikalus. 
Kom. Partija nevartoja jokios 
prievartos prieš religines pažiū-

techniškai apdirbtą ir su tvirta vadovybe 
laikraštį “Liaudies Baisą.” Mūsų darbinin
kiškas judėjimas išaugo ačiū daug padedant 
laikraščiui. Šiandien nėra lietuvių kolonijos 
Kanadoje, nors ir neskaitiingiausios, kur 
nebūtų skaitomas “Liaudies Balsas.” Per jį 
kalba \ miškų, miestų,-kaimų, mainų, fabri
kų, Ispanijos priešfašištinio fronto kareiviai, 
profesiniai revoliučiomėriąi. Jau retai su
tiksime Kanadojė lietuvį, kuris nbrėtų sto
vėti nuošaliai nuo prajį&^ii ąįįę difblnin- 
kų padėtį ir jų kovas įvairiuose pasaulio 
kampuose;

ras komunistiniam judėjime.
Bet tas dar nereiškia, kad 

Komunistų Partija būtų neutra- 
liška (bešališka) religijos klau
sime. K. P. yra paremta mokslu, 
todėl jinai stengiasi apšvietos 
keliu išlaisvinti savo narius iš 
religinių prietarų. Prityrimai 
yra parodę, kad jųjų dalyvavi
mas revoliuciniam judėjime at
veda juos prie teisingo moksli
nio Komunistų Partijos suprati
mo.

Iš antros pusės, Komunistų 
Partijos nebuvimas bešališka re
ligijos klausimu dar nereiškia, 
kad ji neprietelingai atsineša 
linkui religinių masių. Priešin
gai, ji reikalauja, kad jos na
riai neįžeidinėtų religinių įsiti
kinimų. Komunistai sako, kad 
religiniai masių įsitikinimai ne
turi stovėti skersai kelią jųjų 
susivienijimui kovai už jų ben
druosius interesus. Kaip tik to
dėl komunistai reikalauja baž
nyčios atskyrirpo nuo valstybės 
ir pilniaupįos masėms laisvės 
nuo bet kbkio persekiojimo.

haufc.,.,.K . ■■■
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Ir Trijų Gyvenimų Mažai

profesoriai ir 
į mane su pa- 
aš niekuomet 
mieste. Mūsų

nimą atminsiu tą dieną, kurią aš 
pirmutinė iš mergaičių kated
roj gyniau savo parašytą moks
linį darbą. Susirinko fizikai ir 
chemikai iš viso Leningrado, ži
labarzdžiai akademikai žiūrėjo 
su žingeidumu ir atsargiai tė- 
mijo mano aiškinimą. Mano 
oponentu buvo paskirtas profe
sorius Šukarov. Aš pradėjau 
skaityt savo mokslinį darbą iš 
lėto, apsidairydama į klausyto
jus. Puikiai mačiau, kaip mano 
mokytojas profesorius Zukov 
žiūrėjo į mane rimtai ir su šalia 
jo sėdinčiais docentais kalbėjosi. 
Užbaigus man skaityt, pirmą žo
dį davė mano oponentui. Pasta
rasis atsistojęs pasakė, kad ma
no darbas perstato tokią didelę 
eksperimentalę medžiagą, jog 
jam, kaipo oponentui, prisieina 
tik pagirt. Mano veidas paraudo 
iš džiaugsmo. Ir akademikas 
Fabriskis priėjęs pasakė, kad 
jam buvo linksma klausyt mano 
puikios disertacijos...

Draugai, jūs nemanykit, kad 
aš noriu girtis. Jūs supraskit 
mano padėtį. Persistatykit save 
mano vietoj. Ir taip, draugai, aš 
kandidatas į chemijos mokslą, 
docentas. Tas viskas gerai, bet 
tas mane padarė neramia. Rei
kia eit pirmyn, pasistengti pa- 

i čiai įdėti ką tai naujo į mokslą, 
i Ve, jau pažengiau, bet man tas 
nelengva buvo. Visa ta didelė 
mano specialybės literatūra yra 
tik anglų ir vokiečių kalbose. Aš 
naktimis nemiegojau, sėdėjau ir 
mokinaus, o dabar jau liuosai 
galiu dirbti kitų tautų kalbose.

Pas mane jau 4-ri moksliniai 
darbai pagaminti ir 5-tą moksli
nį darbą baigiu gamint spaudai.

Aš dabar gaminu aiškinimą 
dubeltavos elektros teorijos. 
Gaila, kad laiške negaliu smul
kiai išaiškinti, kas do per moks
lo šaka. Bet tai yra didelis dar
bas ir mažai žinomas mokslo pa
sauliui. Man labai norisi įdėt 
dalį savo žinojimo į tą mokslo 
šaką. Ir jau pradėjau dirbti. Ma
no darbas turi ne tik teoretinį 
įdomumą, bet yra pritaikomas ir 
industrijos laboratorijose.

Man labai įdomiai gyvenasi.

Labai sunku papasakot visus 
tuos jausmus ir mintis. Laike 
10-jo Komsomolo Suvažiavimo 
aš kartu su kitais akademikais 
buvau nuėjus į jaunuolių suva
žiavimą pasveikinti. Mūsų tar
pe buvo akademikas draugas 
Karpinskis%kurs jau miręs. Su
važiavimas mums labai plojo, 
sukėlė dideles ovacijas. Mane 
apėmė didelis linksmumas. Aš 
stovėjau ir mislinau, kam jūs 
man plojat. Juk aš neužsitarna
vau. Aš turiu jums ploti ir ačiuo- 
ti. Jog jūs mane pasiuntėt mo
kytis, aš skolinga jums ir visai 
šaliai. Aš mokinuos visą amžių, 
ir visą laiką mane valdžia mai
tina, moka stipendiją, duoda 
puikius kambarius. Ar pajėgsiu
savo darbu kada nors atsiteisti. mėn. 
valdžiai? O tai turėsiu.

Daug prikalbėjau, o svarbiau
sią nespėjau pasakyt, kas būtų 
buvę su manim, jei nebūtų įvy
kus didžioji proletarinė revoliu
cija. Apie tai baisu ir pamislyt.

Parsivežiau pas save į Maskvą 
savo motiną. Ji savo gyvenime 
nėra buvus mieste. Jau senutė, 
72 metų. Aš ateinu iš laborato
rijos ir sėduos už knygų. Motina 
prieina prie mane ir glosto mano 
plaukus, sakydama: “Kad tu, 
Marija, visą savo amžių moki- 
nies, kada tau bus galas moky
tis?” Aš 
aš.. . . aš 
kytis.”

mą gyvenant nuosavame na
melyje, su sodu ir darželiu, 
aptvertu baltų žiogrelių tvo
relėmis.

Tačiau niekur kitur nėra 
tiek biednuomenūs, gyvenan
čios laužynuose, kaip jo atsto
vaujamos Tammanės mieste 
New Yorke. Ir moterys jau su
žinojo vieną svarbų sekretą, 
kad norint gerų namų ir gero 
gyvenimo pirmiausia reikia iš- 
šluot iš valdžios fašistų perša
mus ir Amerikos Liberty Ly
gos remiamus žmones. P.

“Virėja” Baigiama
Knygos “Virėja” raidžių rin

kimas baigiama. Jei spaustuvėj 
nesusidarys kokių mums nenu
matomų kliūčių, prenumerato
riai knygą gaus pradžioj spalio

PITTSBURGH, PA.
Gerbiamos Draugės:

Prisiunčiu 3 prenumeratas 
“Virėjai” su $2.25. Prenumera
tų knygutes dar negrąžinu, nes 
tikiuosi gaut daugiau prenume
ratų, jeigu nebus pervėlai.

Draugiškai,
E. K. Sliekienė.

F. Petrašiiinas iš Manchester, 
Conn., atsiuntė $1.50 už dvi pre
numeratas.

Ona Raštikienė iš Alliance, 
Ohio, atsiuųtė $1.50.

E. Skistimienė, Youngstown, 
Ohio, su prenumerata atsiuntė 
ir auką 25c., viso $1.

Mrs. Anna Rakita, Pitts
burgh, Pa.,—pren. 75c. ir auką 
25c. 1

Dėkingos esame visiems už 
taip draugišką kooperaciją.
PERMAINYKIT ANTRAŠUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«. 

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., - Brooklyn, “Laisvės” Name

Leiskit man, draugai, papa
sakot apie savo gyvenimą. Ta
čiau prašau man atleist, jei min
tys nebus sklandžiai surištos, 
nes pradėjau nervuotis. Nervuo- 
juos taip, kaip tą dieną, kuria 
kalbėjau akademikų susirinkime 
ir gyniau savo mokslinį darbą. 
Man kaip tai nebuvo laiko pa- 
mislyt apie savo praeitį. Ir ve, 
staiga pasiėmiau plunksną, po- 
pierą, sėdau rašyt, net pačiai pa
sirodė tas viskas stebėtina.

Aš—kaimietė, duktė buvusio 
labai biedno valstiečio, turiu SS 
SR Mokslo Akademijos dakta
ro laipsnį. Ir neužilgo būsiu 
profesorium. Dienos bėga taip 
greit....... Juk tai, regis, nesenai
buvau savo kaime, ariau ir akė
jau žemę! Puikiai atsimenu, 
kaip 16-kos metų būdama sulū
žusia brika išvažiavau iš Ust- 
Vym. Apsirengus buvau motinos 
rankom siutą suknele. Atrodžiau | 
labai išsigandus, kuomet pirmu 
syk atėjau į universitetą išduot 
egzaminą. Dėlto 
studentai žiūrėjo 
sigailėjimu. Juk 
pirmiau nebuvau
kaimelis Ust-Vym buvo tylus, 
tolimas kampelis, man prisiėjo 
važiuot 500 mylių iki geležinke
lio stočiai. Ir turėjau daug bė
dos, kol dasigavau iki trauki
nio.

Tačiau pavelykit man šian
dien kalbėt apie viską. Man 
brangu kiekvienas mano gyveni
mo menkniekis. Niekas iš ma
no šeimynos nesimokino, nes ne
turėjo progos. Jiem reikėjo ka
riaut, o vėliau socializmą statyt. 
Atsimenu pionierkos dienas, ka
da buvau pradinėj mokykloj. 
Vyriausias mano brolis sakyda
vo man: “Marija, tu laimingiau
sias žmogus už visus mus. Tu 
gimei vėliau, tau atdaros durys 
visur! Mokykis! Už mus visus 
mokykis!” '

Jis man daug kalbėjo, kaip jis 
mažas būdamas planavo moky
tis, bet vos sulaukęs mokyklos 
vaiko amžiaus jis turėjo eit 
dirbt.

Aš dėjau visas pastangas, kad 
tik gerai mokytis ir dabar aš tu
riu daug žinojimo, kurio aš iki puikiai dirbasi. Kas rytas einu 
šiol dar niekam neperdaviau. Ir | - - - -• ■
regis, kad mokytis niekad ir ga
lo nebus. Akademikas Pavlovas 
dar gyvu būdamas rašė, kad 
mokslas reikalauja iš žmogaus 
viso jo gyvenimo. Ir jeigu žmo
gus gyventų du amžių ir tai jam 
neužtektų. O man neužteks ir 
trijų gyvenimų! Man mažai bus 
ir keturių gyvenimų. Ve, man 
daug draugų kalba, kad aš lai
minga, nes tik 26 metų amžiaus, 
dar tik komsomolka (jaunų ko
munistų org. narė), o jau dakta- 
rantas Mokslo Akademijoj. Juk 
man dar labai daug reikia mo
kytis ir daug, daug ką padaryt. 
O dienos bėga neapsakomai stai
giai. Todėl aš ir skubinu gyven
ti. Mano kiekviena darbo va
landa suplanuota ir jos man la
bai brangios.

Ir vėl aš grįžtų atgal. Baigus 
man vidurinę mokyklą, komjau
nuolių organizacija mane pa
siuntė į universitetą. Aš tariau 
sau: Tu turi mokytis neblogiau 
už kitus, Marija.. ..

Prieš mano akis atsivėrė visas 
pasaulis. Aš skaičiau daug kny
gų, mokinaus su pasiryžimu fi
ziką, chemiją, matematiką, ir 
parašiau pirmą mokslinį dalyką, I 
kuomet baigiau universitetą. Iš 
universiteto pasiuntė į Lenin
grado universiteto fizikos ir 
chemijos katedrą. Visą laiką au
syse skambėjo brolio žodžiai: 
“Mokykis už mus visus!” Duodu 
jums, draugai, komjaunuolės žo
dį, kad dėjau visas pastangas 
mokytis už jį ir už seseris ir už 
motiną, kuri ir pasiliko beraštė.

Leningrado universitete aš 
pasiekiau kandidato laipsnį che
mijos mokslo šakoj.

Draugai! Aš visą savo gyve-

Jei kas nuo užsirašymo bei 
atsiuntimo prenumeratų permai- 
nėt gyvenimo vietą, malonėkite 
bėgiu dviejų savaičių permainyt 
savo antrašą, kad nesusitrukdy- 
tų knygos gavimas.

S. Sasna.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europisko 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.

jai atsakau: “Mama, 
tik dabar pradedu mo-

J. Bondžinskaitė.

Saldliežuvauja 
Moterims

Kas dar turite surinktų pre
numeratų — kuogreičiausia at
siųskite. Knygos išleidimui dau
giausia pasidarbavusių vardų 
sąrašas bus talpinamas knygoj 
ir mes norėtume matyt juo dau
giau mūsų gerųjų darbuotojų 
tame sąraše. Pradėjus knygą 
spaust, gautas prenumeratas ne
begalėsim paskelbt knygoj, tik 
laikraštyje.

Prenumeratas galima rinkt 
iki knyga bus išsiuntinėta. Ga
tava knyga kainuos $1.

Štai dar pluoštas gražių laiškų 
nuo mūs veikėjų ir rėmėjų:

$12.75.

New Yorko Miesto majoro 
rinkimuose reakcioniškiausią 
sriovę atstovauja senatorius 
Royal S. Copeland. Jį remia 
Demokratų ir Republikonų 
Partijų atžagareiviškiausi pi
nigingi elementai. Jį užgyrė ir 
Amerikos nazių organas Wek- 
ruf und Beobachter, kuris lai
koma Hitlerio garsiakalbiu 
New Yorke.

Copelandas yra ypatingai 
žinomas tarp moterų, kadangi į 

dio, garsindamas visokius pa- numerata. 
tentuotus vaistus, kurie dauge- Visas kopijas prisiųskite ma- 
liui lengvatikių moterų kokiu no antrašu.
stebuklingu būdu besitikinčių t L. Žemaitienė.
išeit iš ligų ir vargų, atrodo1 
tikru išganymu. Ir kurgi ne— I 
iš vienos bonkutės gali “gy- 

: dyt” visą šeimą, nuo visų ligų!
Pasinaudodamas ta savo pa

žintimi su moterimis, Copelan- 
das prieš rinkimus pradėjo la
bai saldliežuvauti joms. Aną 
dieną kalbėdamas per radio 
jis plepėjo apie meilę Ameri- 

. kos šeimaij kaip jis norėtų

į savo laboratoriją su linksma 
šypsą ir susidomėjimu. Jau mi
nėjau, kad mano darbas labai 
sudėtingas. Man prisieina tyri
nėt savo praktikai ir dėl abelnos 
mokslo disciplinos radio techni
ką, elektros techniką, termodi
namiką, teoriją keitimo vielų ir 
aukštąją matematiką.

Dienos bėga. Laikotarpiais 
man regis, kad aš tik viena ne
laimingiausias žmogus pasauly
je todėl, kad baisiai greitai be- .. ............._
ga dienos ir neužteks gyvenimui. | ma~tyt'kiekvieną Amerikos šei-

Binghamton, N. Y
Iš ALDLD 20-tos Kuopos Mo

terų Skyriaus Veikimo
Susirinkimas buvo 3 d. rug

sėjo, pas draugę M. žvirblie
nę. Narių atsilankė nemažai. 
Pravesta keli geri tarimai.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos draugės pakvietė 
prisidėti prie rengimo “Lais- 

' vės” naudai koncerto, kurį iš
pildys Aidbalsiai iš Brooklyn, 
N. Y. Įvyks 16 spalio (Oct.). 
Moterų Skyrius pakvietimą I 
priėmė ir nutarė prisidėti prie 
,šio labai svarbaus

Skaityta laiškas 
Visockio, ALDLD 
čio sekretoriaus,
Moterų Skyrių ‘dalyvauti dis-! 
kusijose 26 rugsėjo. Nutarta 

. dalyvauti. Moterų Skyrių at
stovauti diskusijose išrinkta

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 8-6770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja narni 
rusius ant visokių kapinių; par 
samdo automobilius ir karieta* 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

darbo.
nuo d. J.

12 Apskri-
kvieciantis

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

BINGHAMTON, N. Y.
Gerb. Draugės'.

Šiuomi prisiunčiu
Dvylika dolerių yra pusė pelno
nuo pikniko, rengto “Virėjai”, 
o 75c. už knygos prenumeratą. 
Ją užsirašė d. Mary Rimkevičiū
tė,
ALDLD 20 Kp. Mot. Skyriaus draugės: O. .Girnienė, O. No-

Ižd. Ona Mikalojūnienė. j reikienė, A. Žemaitienė, A.
Puiki auka /įuo d. binghamto- Maldaikienė, M. Kulbienė, J. 

niečių ir ne pirma prenumerata. K. Navalinskienė. Lėšas pa-
1 dengs iš iždo.

Diskusuota apie karą ir fa
šizmą. Nutarta raginti-kalbin- 
ti kitų tautų moteris, kad vi-

A. Žemaitienė,

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

jos pirmiau atsiuntė 32 pren.
WATERBURY, CONN.

Brangios Draugės:
Dar prisiunčiu $7.50, tai dar!sos sykiu sušauktume platų

už 10 “Virėjos” prenumeratų. , susirinkimą. Išrinkta komisi- 
Pirmiau pasiunčiau už 11 pre-' J011 ?■ Noreikienė, _A1 T^aį?a1’ 

jis yra dau? kalbėjęs per ra- ’ numerate tai viso bus 21 pre-, 0 Genienė,' J. k'
Navalinskienė.

Išduoti raportai iš pikniko, 
įvykusio 8 rugpjūčio. Pelno li
ko $23.91. Draugės paplojo 
delnais darbščiajai komisijai 
už gerą pasidarbavimą. Nu
tarta pasiųsti biskį daugiau, 
kaip pusę nuo pikniko likusio 

i pelno — $12 — knygai “Virė

KENOSHA, WIS.
Draugės:

Prisiunčiu $4.50 pinigų pusei 
tuzirio'.knygų “Virėja.”

Kada bus gatavos, malonėkite ja- 
prisiųsti sykiu su 10 pirmiau 
užsakytų.

Su draugiškais linkėjimais, 
ALDLD 94 kp. raštininkė,

Julė Jurgaitienė.

DRUSKOS MAUDYNES SOVIETŲ VAIKAMS

Maudynes laikas Auklėtuvėj No. 5 prie 
Odessoj, Juodųjų Jūrų porte. Sovietuo 
įrengtų motinystės ligonbučių, auklėtu 
sanatorijų, vasarnamių ir specialės diet 
gelbsti Sovietų moterims vienu ir tuo 
darbininkėmis, visuomenės veikėjomis,

Kaganovičiaus vardo tabako fabriko 
se fabrikai apjuosti tinklu geriausia 
vių, vaikų darželių, medikaliskų stočių, 
os valgyklų laukiančioms motinoms. Tas 
pačiu kartu būti šapose 
ir laimingomis motinomis.

pirmaeilėmis

Komisija iš Ispanijos Demo- 
jkratijos Gynėjų Komiteto ra
portavo, kad yra platinami ti- 
kietai judžiams “Spain in 
Flames” (Ispanija Liepsnose), 
kurie bus rodomi 17 rugsėjo 
(Sept.), 11 vai. vakaro, Jar
vis St. Teatre. Tikietų 
35c.

Iš pionierių grupelės 
sija ranortavo, kad virš 
tos vaikučiu grupelės paren
gimas bus 2 snalio (Oct.), Re- 
creation Workers Club, 358 
Clinton St. Bus duodama viš
tienos vakarienė, ir šokiai. Ti
kietų kaina 
— veltui.

Ateinantis 
tarta laikyt 
žvirblienę, spalio 1 d.

Skaityta straipsniai iš dien
raščio “Laisvės” Moterų Sky
riaus “Ypatingos Moteriškės” 
ir “Moterų Rinkiminės Teisės 
Sovietuose ir Kitur.” Virš mi
nėti straipsniai visoms patiko 
ir draugės pageidavo daugiau 
tokiu strainsnin. ateityje. Skai
tė J. K. Navalinskienė; Mes, 
būdavo, daugiausia skaitome 
paskaitas apie sveikata, o apie 
politiką- — mažai. Komisija 
turės pasirūpinti surasti gerų 
politinių straipsnių ' ateinan
čiam susirinkimui.

Po susirinkimo draugė M. 
žvirblienė mus visas vaišino 
vaisiais ir sūriu. Ačiū jai.

Mot. Skyriaus Korep.
J. K. Navalinskienė.

kaina

komi- 
minė-

60c, pionieriams

susirinkimas nu- 
pas draugę M.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atd aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v S 1 a t

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

N. Y.

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

WW ini tni mi ūū trw rw w tre irti w w w tnttnjtmwMMmnttniwwtm

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbSti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Trečiad., Rugsėjo 15, 1987
________ ___ ____________ A

ALDLD ''REiKįSAf T___, ___ .r______a šiais'
žodžiais: “Pįrmu kartu fed. tei
smo atmintyj, vajdžios žmohės 
dš Įemigracijosįskyriais kripėj- 

22 Jsi ^rįe^jĮ V. <|isl|įrikt|r teisiy, žil 
2 2 Inpvo I Frank 
21 Aaįhi,' kad’ Lorei 
211 linijos teismas

$cranton, Pa.
geąerailis 
klok, Mo

mokesties tegavo 70c; net buvo, 
kad mainerys, išdirbęs dvi sa- 
yaijteš, b.pL"” 
Skpįoj, iįr kai .
bą tai Į tas* begėdį 
fer eBė to darbini

Everett, Masš.—-fe. (Ham-

alternatų 1938-1939 metams da
lyvavo 57 kuopos su apie 1,000 
narių. Viso buvo nominuota 78 
draugai ir draugės į CK narius 
ir 96 į alternatus. Čia skelbiame 
tų vardus, kurie gavo nemažiau 
15 Ualsų nominacijose.

NOMINUOTI Į CK
Vardas ir Pavardė Kiek 

Balsų 
Gavo. 

848 
716 
685 
546 
418 
413 
323 
215 
194 
191 
190 
1,87 
167 
165 
155 
133 
126 
118 
116 
115 
114 

87

D. M. šolomskas ... .
A. Bimba ...............
J. J. Kaškiaučius ....
R. Mizara.................
O. Depsienė.............
S. Sasnauskienė........
A. Matulis...............
P. Pakalniškis..........
V. .J. Senkevičius . ..
V. Valaitis...............
M. Paukštienė..........
H. Je&kevičiūtė.........
JI Ormanas..............
J. Siurba...................
P. Buknys.................
J. Bimba .................
A. A. Lideikienė . . ..
V. Tauras.................
B. šalinaitė...............
K. Petrikienė...........

, E. Vilkaitė...............
J. Kuodis.................
B. Seųkevįčienė........
A, Balčiūnas.............
V. Bovinas................
L. Prūseika...............
J. Nalivaika.............
V. Jąkštys ...............
J. Valatka................
A. Gilmanas.............
J. Buivydas .........
Ig. Bečys...................
P. Pečys...................
V. Zablackas............
J. Didžiūnas..............
M. Senkevičiūtė ....
Dr. A. Petriką..........
J. Weiss...................
G. Kuraitis...............

-P/Sakatauskas........

D. Krūtis......................... .
P. Baranauskas . ................
V. Rudaitis........... .............
J. Bondžinskaitė...............
O. Cibulskienė...................
M. Dobinis.........................
A. Velečka............... i....
G. Jamisonas.....................
J. Gasiunas.......................
B. Ramanauskienė.............

Nominuoti į Alternate:
P. Buknys...........................
J. Siurba.............................
V. Tauras .........................
H. Jeskevičiūtė .................
M. Paukštienė...................
J. Bimba ...........................

Depsienė.......................
Pakalniškis...................
Mizara .........................
J. Senkevičius.............

E. Vilkaitė.........................
V. Paukštys .....................
A. Lideikienė.....................
P. šolomskas.....................
G. Kuraitis .......................
A. Gilmanas .....................
V. Bovinas.........................
S. Sasnauskienė ...............
B. šalinaitė.......................
G. Jamisonas.....................
A. J. Smitas.....................
J. Ormanas .......................
Ig. Bečys ...........................
V. Rudaitis .......................
A. Kazakevičienė..............
J. Kuodis...........................
L. Prūseika .......................
S. Petkienė .......................
J. Nalivaika.......................
P. Sakatauskas.................
M. Plepys ................. .
J. Buivydas.......................
Skarkys .............................
A. Deikienė .......................

Greitai bus užklausti nomi-

I
v

IT

O o r kompanijai 
įmotei tokį dar- 

fcilPuž- 
įranl 

Ir šitoks dalyką^, net ir dc 
njų buržujų atkreipė ątydl

■‘jis toksi,mažytis, bet esą: 
sai sveikas. J U

“Laisvoj* tik daĮbar vėl ga- I 
didelį! vežimą tikro bičių . 

tekius it ipą^duod^ 1ž j nųže-1 
ntą kainą—no 65c kvortą;

Vo didel 
*mei 
mintą kainą——j^ois. 

is- 
ir 

pradėjo atsiliepti, ypatinga^ de- 
dėlinis laikraštis “Scrantonian” 
net ir editorialą parašė, kad, 
jei p. Gili negali gauti mainie
rių, tai kodėl jis nepasako, 
kiek jis moka darbininkams, 
jeigu jie geriau sutinka būti 
ant pašalpos bei dirbti ant 
“prodžektų.” Tas, žinoma, at
kreipė domę ir WPA adminis
tratoriaus p. Hudson,* Harris
burg, Pa. ir Lackawanna pa
vieto WPA viršininkų ir U. M. 
W. of A. 1-mo distrikto.

Pasirodė, dirbo tik 22c storio 
anglies sluoksnį ant kontrakti
nės sistemos. O, žinoma, kad to
kio aukščio anglies sluoksnį 
dirbant ant kontrakto, uždirbti 
nieko negalima. Tai ne dyvas, 
jei mainieriai dar ir į skolą 
įlysdavo kompanijai. Mainieriai 
neorganizuoti, unija sukrikus, 
o ir tą bosai valdo, todėl ir el
giasi su darbininkais, kaip tik 
nori.

i 1

Dr. 'Herman Mendlowi|z 
«S METAI praktikos' 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

paąąrši.nojvieunlėj spaudoj rei- 
kaląvimą fif) maihieHų ir 5 jjeįbė- 
rių. Toks j ieškojimas darbinin
kų atrodė keistas, kada 7,000 
mainierių gyvena ant pašalpos 
bei dirba ant “prodžektinįų” 
darbų, tik todėl, kad negali gau
ti kitur darbo. O kada atsilankė 
spaudos atstovai pas p. užveįzdą 
Hayden Gill dėl patyrimo da
lykų plačiau, tai p. Gili nusi
skundė, kad mainieriai būk ne
nori dirbti kasyklose, bet geriau 
ant “prodžektų.” Vienok p. 
Gili gudrumas neišdegė taip, 
kaip tas darbininkų sukčius ti
kėjosi.

P. Gili tikėjosi, kad šalpos 
biuras pristatys reikalaujamą 
kiekį darbininkų ant jo parei
kalavimo ir tuomi viskas baig
sis. Nes jei tik kuris darbinin
kas atsisakys priimti minėtoj 
kasykloj darbą, tai neteks pa
šalpos, o tada tokie darbininkai 
bus priversti dirbti pas p. Gili 
ant tokių išlygų, kokias tas po
nas pastatys.

Bet kaip čia gali būt, kad 
7,000 mainierių be darbo ir jo 
niekur negali gauti, o čia Mo
narch kompanija negali gauti 
darbininkų? čia kur nors yra 
pakąstas šuniukas. Ir teisybė, 
kad ilgai nereikėjo jieškoti. Pa
sirodė, kad Diamond kasykloj 
mainieriai dirbo nepakenčiamo
se sąlygose. Daugelis mainierių 
neuždirbo ir po vieną dolerį į 
dieną. Buvo tokių mainierių, 
kad išdirbę dvi savaites, o už-

priim- 
ės po- 

pierų Domininkui Stevko ir 
Paului Hanus, Jr.” Kame tų 
dviejų žmonių prasižengimas, 
kad jiems neduoda pil. popie- 
rų? Nugi, nužiūrėta, kad jie 
priklauso Komunistų 1 Partijoj, 
Reiškįa, fašistiniai 
įsiskverbę į valdžios 
nemiega — veikia, 
yra užvesta prieš tą 
šistišką pasimojimą. 
Yetta Land padavė
prieš teisėjo Guy B. Findlay iš 
Elyria, Ohio, reakcinį nuos
prendį.

20 ti apeliaciją dėl
18
18
18
15
15
15
15
15
15

% 
t

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

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

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

elementai, 
įstaigas, 

Kova jau 
juodą fą- 
Advokatė 
apeliaciją

Jei Pasiskubinsi!— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

'mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuo jaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.
145
123
110

95
85
84
82
81
64
57
51
50
49
45
43
42

Reakcinių Elementų Rauda 
ir C. I. O.

Visų trijų didlapių plunksno- 
braižoš, kurie rašo sulyg užsa
kymų vietos Prekybos Buto, 
openšaperio Frew Long ir kru
vino Girdlerio, per pastarąsias 
porą savaičių rašo ilgiausias 
“Dovydo psalmes” prieš Natio
nal Labor Relations Boardą. 
Ypač miklusis Spencer Fuller
ton, iš Cleveland Plain Dealer, 
sušilęs stengiasi įkalbėti, kad 

31 ne NLRB narių dalykas praneš- 
26 ti svietui apie Republic Steel ir 
24 Tom Girdler’io kruvinus dąly- 
23 kus prieš plieno taikius strei- 
2i kierius. Fullertonams labai pa- 
21 
20 
20 
19 
18 
17 NLRB.
17 1 kaip vietųs spauda yra užsukta 
17 prieš C.I.O. Bet žmonės mato, 
15 1 kur yra tiesa. Demokratiniai 
15 1 nusistačiusių žmonių pareiga 

--j_' plėsti savo spaudą, kaip “Sun- 
nuoti draugai ir draugės iš eilės day Worker” ypatingai dabar-

o. Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3Q2J 

Brooklyn, N. Y.

ir apsiėmusių paskelbta balsavi
mai.

D. M. Šolpptskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Cleveland© Kronika
Konstitucijos Diena

Rugsėjo 17 d., 7:30 vai. va- 
kąre, bus grandioziškai paminė
ta 150 sukaktuvės J. V. konsti
tucijos. Nuo visos šalies ir mū
sų miestas neatsiliks, šiame pa
minėjime dalyvaus ir Komunis
tų Partijos Cuyahoga pavieto 
flotas. Kartu maršuos 50 na
rių su minėtu flotu. Parado 
kųpcentracijos punktas nusta
tyta apie E. 22nd ir Euclid Ave. 
Nuo čia visas maršavimas ir iš
kilmės paminėjimo kęnstituci- 
jok prasidės, ištisai Ęųclįd gat
vę į viešąją aikštę, o iš čia į 
Lake Side, kur baigsis Expozi- 
cijos dirvone-pįotmėje. Dęnąo- 
krą|ijos šalininkai, dalyvauki
me.

nistų Partijos sukakties šventė 
ir brangi šventė. Lietuvių Ko
munistų frakcijos nariai, kiek 
jų galia tesės, bandys aplankyti 
nors dalį progresyvės lietuvių 
visuomenės, kad juos užkvietus 
į taip svarbų minėjimą dviejų 
istorinių dalykų šioj šalyje. 
“Laisves”/'Vilnies” skaitytojai, 
dalyvaukite ir pakvieskite savo 
draugus-kaimynus į šį istorinį 
grandiozišką ’ minėjimą-iškil- 
mes.

tiktų, jei iš NLRB. neišeitų tei
sybės žodis už streikierius. Da-< 
bar tiems parsidavėliams už 
Girdlerio kruvinus grašius są
žinė neduoda ramybės. Visas 

tyrinėjimas parodo,

Draugai darbininkai! Jei jūs 
norit turėti pakenčiamas darbo 
sąlygas ir tinkamą užmokestį 
už savo sunkų darbą, tai orga
nizuoki tės ir kovokit. Valdykit 
patys savo'uniją, o ne paveskit 
bosams, idant bosai galėtų elg
tis su jumis, kąip su gyvuliais.

Darbininkas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Stephen Arenusius 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-431K “Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

tiniu vajaus metu.

ALDLD Motęrų Komiteto 
Parengimas Ispanijos 

Naudai
Rugsėjo 25 d. ALDLD 15-to 

Apskričio Moterų komitetas 
rengia šaunią dešrų ir virtinių 
vakarienę I s p a n i j os liaudies 
vaikučių naudai. Vakarienė 
įvyks Lietuvių Darb. Svetainėj, 
920 E. 79th St. Visi organiza
cijos nariai padėkite moterims 
padaryti šią vakarienę sėkmin
ga. M-ka.

Nashua, N. H

BRUOKLYNO AIDO CHORO
Dvidešimts Penkių Metų Gyvavimo Sukaktuvių

OPERETĖ “KORNEVILIO VARPAI”
' ‘ <t V; •. ; > '< • ’ • > •. 7 ; i . • ’ ' '

(Chimes of Normandy)

SCENON STATO AIDO CHORAS

Sekmad., 3 d. Spalio (October), 1937

Komunistu Pąrtijos 18-kos 
Metįj Minėjimas

Savąftę yąjiąųą (rugsėjo 24) 
nuo J, V, kofląti$wų|os dienos 

Yties, K^ųąistų Partijos 
boga pąyiąto komitetas 
a grą#dix>^šk& paminėji- 
kąjp 150 priėmimą 
kopątj^įjps, tokiai įr 18 

ffįtfi į$$ghno šio- 
X v*. Kimštų Par- 

įvyks gra
mdo (Music Hall 

bRc Pradžia
vąkąro. Šiame pa.mį.ųčji- 

me bus yyrįąųsm imlb^ojųm 
gen. sek.r. Komųaįstų Partijos 
Earl Ęro>wder'įs.

I ši grąžų ir jžkįįmlflga l*’ 
yL 

si fh'mokr^ąįąi Gfc-
velandb lietuviai. Ypatingai 
sų spaudos skaitytojai, kurie 
skaitysite šią žinią, pasižymėki
te storąi aut k.alejųlorįaus, kad 
penktadienio vakaras, rugsėjo 
21 d. yra Cleveland© demp- 
* tiniai nųaiątąčįųąįų žmonių 
iškilmių ir 150 metų V. k9P- 
stRucijps, bei Į8 mętų Kouųi-

Lietuvių Socialistų 3 Kp. 
Vėliava Plevėsuos Rugs. 24 

Iškilmėse
Rugsėjo 24 d. iškilmėse, ku

riąs rengia Cuyahoga pavieto 
K. P. komitetas, prigelbstint 
progresyvei Cleveland© visuo
menei bus nemažos istorinės 
svarbos ir vietos lietuvių var
dui. Sužinojau, kad LSS 3 kp. 
Socialistų Partijos vėliava, ku
ri buvo pešta 1.919 m. laike Pir
mos Gegužinės demonstracijos 
ir policijos išblaškyta, toji gra
ži lietuvių vėliava buvo išgelbė
ta iš policijos nagų ir pavesta 
Komunistu Partijai. Toji vėlia
vą plevėsuos į.storįniame ptųni- 
nėjįme 150 metų sukakties jj. V. 
kęųstįtucijos įr 1.8 metų puo 
įsteigimo šioj šalyj Komųnįstų 
Partijos. Lietuvių socialist^ vė- 
iiąvji piešto

praėjo 
prįe į^eį^įmo W šąjyje JrĮąsi-

,w,it w-Wis'
psų^atytį ką Juliaus Daubaro 
ir kitų draugų darbai ir pasiau
kojimas į$ėjo progreso istorijos 
laikotąrpiui, kurį minėsime rug
sėjo 24 d.

“JPii’mu Kartu Atmintyj..
Vį&os įąikrą^tyj llą sąvąjtę

Tūlų kolonijų drąugai išmeti
nėjo, kad pasviečiai neveiklūs. 
Tiesa, tūlą laiką ALPLD 4.2 
kuopelė buvo paėmusi vakaci- 
jas, bet pastaruoju laiku ji pra
dėjo atsiliepti į visus svarbes
nius reikalus, ši kuopelė yra 
mažytė, bet veikia kiek galėda
ma. Kiek buvo apięlinkėj pikni
kų, našyįęčįąi dalyvavę visuose 
su bųsais ir mašinomis.

Mūsų geriausi veikėjai tai V. 
Kašėta, J. Ęgerįs iy V. Vilkaus- 
kas, — tai Nąšvės čąmpionąi.

ALDLD. 42 kp. susirinkimus 
pradėjo laikyti kas mėnesis — 
pirmą pirmadienį kiekvieno mė
nesio — ir visi draugai juose 
dalyvauja ir savo užduotis at
lieka. Tiktai dar reikėtų pasi
darbuoti ir gauti daugiau nau
jų narių. Su laiku aš manau, 
kad tas viskąs bps išpildyta.

Tūrių praųeštį, kad Nąšvės 
ir Lowellio ALDRD kuopos nu
tarė surengti pikniką rugsėjo 
19 d. Prie jo rengiamės ne juo
kais ir manom sutraukti daug 
publikos. Prašome ir apielinkių 
lietuvius atsilankyti ir paremti 
mūsų svarbų darbą.

Piknikas įvyks rugs. 19 d., 
Šv.edo Farmoj, Cobble Stone 
Inn Parke, W.estford, Mass. Da- 
vąž.iąvųs No. Chelmsford, imkit 
kėjią po dešipiai Grąton. Ręąd. 
Tai bus tiktai Jpmyjįos į pikni
ko vietą.

Nąšvės ir ĮLowęįlio kuopos įr 
rengėjui lauksim ir iš ąpį.eįin- 
kių lietuviu kolodijų svęčįų šia
me piknike. ' K Bazonis.

F. YAKŠTYS, 
Senio Gasparo Rolėje

949 Willoughby Avenue

WM. NORRIS ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

Orkestrą Taipgi Akompanuos Chorą ir 
Solistus Operetėje

Muzikos Direktorė Bronė Šalinaitė 
Režisierius Jonas Valentis

P. PAKALNIŠKIS, 
Pųno Vaito Rolėj

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

Durys Atdaros
3 Vai. po Pietų

Lošimas Prasidės 
5-tų Valandų

Brooklyn, N. Y.

Tikietų Kaina 
Lošimui 

75c, $1.00, $1.25

Įžanga Šokiams
50 centų

■ ■ •* t-

A. KLIMAITĖ, 
Serpoletės Rolėje

Visi Aido Choro rėmėjai, visi dailę mylintieji žmones, ateikite pamatyt sį puikų vaidinimą. Įsigykite bi- 
lietus iianksto, nes^^dyhfe rezervuotos. ' ' .... 1

»,».,„>l|.l,| irtu ir .r
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Tiečiad., Rugsėjo 15, 1937 CA f 19 ▼ t Puslapis Panlctoui

Chinai Los Angeles mieste, Kali fornijoj, įsteigė komitetą rinkimui 
aukų ir drapanų savo tėvynės apgynimui nuo Japonijos imperialis
tų. Čia matome peržiūrinčius drabužius.

brangesnės, o vyskupo nepaklau- | buklus bei “triksus”. Bus šokiai prie 
geros orkestros iki 11:30 vakaro. 
Visi vietos ir apylinkės lietuviai yra 
prašomi dalyvauti ir matyti ko dar 
nesate matę. Rengėjai.

(217-219)

sė, jausdamasis esąs parapijos 
šeimininkas. Ar dabar manot ne 
tąsi pats? žinoma, skirtumas 
yra, bet klebonas, kaip buvo, 
taip ir liko parapijos šeiminin
kas. Bažnyčios tarnai grynai jo 
malonėje ir dar daug vandens 
nubėgs, kol tie žmonės bus nuo 
sauvaliavimų apsaugoti. Aš esu 
tikintis žmogus ir be reikalo ne
kalbėsiu, melo nepasakosiu. Pa
sakiau teisybę. Jei tamstai pa
vyks šitai laikraštyj paskelbti, 
tai mažiausia 3000 žmonių bus 
dėkingi. Kas mišias užpirks, kas 
šiaip lengviau atsidus,—.baigė 
nusišypsojęs vargonininkas.

J. Ripka.

LEWISTON IRAUBRUN, ME.
ALDLD 31 kp. piknikas įvyks rug- 

sėjo-Sept. 18 d., Jono Plonodunio 
Farmoj, Rowtis Corner, New Auburn. 
Pradžia 12 vai. dieną. Bus gera or
kestrą, grieš visokius šokius. Prašo
me Rumford ir Portland lietuvius ir 
lietuvaites nepasilikti namie, o daly
vauti šiame piknike.

Rengimo Kom.
(217-219)

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)

FOTOGRAFAS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Suardyta Daugybė Fašistų 
Kareivių Veidų Ispanijoj

Montello-Brockton, 
Mass.

Žmonės Puolasi j Naujoviš
kus WPA Apartmentus

CLEVELAND, OHIO
Ketvirtadienį, 16 rugs. (Sept.), 
vai. vakare bus Lietuvių Kongre- 
Komiteto susirinkimas, Liet. Darb.

San Sebastian, Ispani
ja. — Liaudiečiai mūšiuose 
su fašistais suardė, sužalojo 
jiem tiek veidų, kiek visoj 
Anglijos armijoj buvo suar
dyta veidų pasauliniame ka
re, sako generolo Franco 
kariuomenės gydytojai. La
bai didelis skaičius fašistų 
veidų sužalota durtuvais ir 
nepaprastai s m a, r k iomis 
naujų šautuvų kulkomis.

Fašistam veidus taisyt 
dabar atvyko ir amerikietis 
daktaras J. E. Sheehan iš 
New Yorko Polyclinic Medi
cal School, to darbo specia- 
^stas jau pasauliniame ka
re.

Grand Rapids, Mich
Numirė Sena ALDLD Narė
Rugpj. 31 d. palaidota Ka

rolina Skripkienė. Palaidota 
Laisvose kapinėse. Mirusioji 
buvo ALDLD 66 kp. garbės 
narė, nes seniausia iš visų na
rių.

Velionė Skripkienė Ameri
kon atvyko 1913 m. pas vai
kus. Jos vyras buvo miręs, tad 
ji gyveno prie vaikų, pas sū
nų Antaną ir dukterį Vilkū
nienę. Keletui metų prabėgus 
sūnus išvyko į Sheboygan, i

Trijų Brolių Prakalbos
Antradienio vakare, rugpjūčio 

31, Pythian Temple Hall, Brock
ton, Mass., įvyko trijų brolių 
Flaherty prakalbos. Nepribuvo 
Edwardas. Tą vakarą kaip tyčia 
buvo šiltas, dušnus oras, todėl 
publikos atsilankė tik apie 2 
šimtai. Susirinkimas, nors ma
žas, bet puikus. Du broliai jau
nuoliai kovotojai, Francis ir 
Charles, pasakė po trumpas, bet 
geras prakalbas. Aukų surink
ta $55 su centais. Nekurie au
kojo net po $5. Kalbėtojai pa
žymėjo, kad amerikonų jaunuo
lių Lincolno Brigadoj yra du 
tūkstančiai, kurie kovoja už Is
panijos demokratiją.

Pirmininkas, socialistas, Ri
gan, kritikavo nekurtuos mies
to valdininkus, už tai, kad truk
dė prakalbas, bijodami komu
nizmo. Nenorėjo įsileisti kalbė
tojų. šias prakalbas surengė Ko
munistų Partija. “Laisvėje” bu
vo rašyta, kad daktaras Algirdas 
Vaitkus, slepiant nuo tėvo apsi
krikštijo. Vėliaus tėvas, sužino
jęs tai, supyko ir apleido namus. 
Dabar sūnus tėvą perprašė ir 
pastarasis sugrįžo į namus.

Rugs. 5 d. sūnus apsivedė su 
i Mary G. Vase, grekų tautybės

Washington.— Jau 3,000 
šeimynų įvairiuose miestuo
se susikraustė į valdiškai 
pastatytus WPA naujoviš
kus namus, bet užsiregist
ravo į juos 78,000, nors vi
suose tuose WPA projektų 
namuose tėra vietos tik 21,- 
800 šeimynų. Tokių namų 
yra pristatyta Didžiajame 
New Yorke, Chicagoj, Phi- 
ladelphijoj, Milwaukee 
kitur.

So. Boston, Mass

WILKES-BARRE, PA.
Sept. 20, 7 vai. vak. visi Frakci

jos nariai, ALDLD nariąi ir kiti pa
žangūs lietuviai susirinkit į Workers 
Alliance Svet., 225į S. Main St. Čia 
kalbės dr-gė J. Bondžinskaitė, ką 
tik sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos. 
Nuo šios draugės daug ką naujo iš
girsim, todėl visos ir visi pasinau- 
dokit šia proga ir skaitlingai daly
vauki! ir laiku kviečiame.

(217-219)

8 
so 
Salėje, 920 E. 79th St. Per ilgą lai
ką Lietuvos reikalais šis komitetas 
nieko neveikė. Tad dabar, komiteto 
nariai ir bi asmenys, norinti padėti 
šiame darbe, būkite susirinkime. Tu
rėsime rengti prakalbas Lietuvos 
klausimu, 
kaip

prakalbas 
susirinkime apkalbėsime, 

sėkmingiau tai įvykdyti.

ir

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkes Lietuvių 

Žiniai
ALDLD 12-to Apskr. išvažiavimas 

bus rugsėjo 19 d. grasiame Simko 
Glen Parke. Važiuojantiems reikia 
pasiekti kelią 309 ir važiuoti iki 
Ransom Ferry, pasiekus ten sukt po 
kairei ir ten pat parkas, šiame iš
važiavime turėsime ir drg. J. Bon- 
clžinskaitę, kuri tik sugrįžusi iš So
vietų Sąjungos, nuo jos daug ką iš
girsim apie tą šalį. Šis išvažiavi
mas bus labai puikus ir jau paskuti
nis šios vasaros. Todėl visi skait
lingai dalyvaukite;

Trokai išeis iš šių vietų: kampas 
Bank ir Stanton Sts. ir kampas Mar
ket

(216-217)

Baltimore, md.
ALDLD 25 kp. šaukia plati} lie

tuvių darbininkų susirinkimą sekan
tį penktadienį, rugsėjo 17 d., Lietu
vių svetainėje, 853 Hollins St. Susi- 
sirinkime 
Brooklyno, 
Šimą apie

Prašome 
pritarėjui 
vai. vak.

dalyvaus R. Mizara, iš 
ir padarys platų prane- 
bėgamuosius reikalus, 
visus ALDLD narius ir 
dalyvauti. Pradžia 7:30

Ks.
(216-218)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro nariai yra prašomi 

dalyvauti svarbiame susirinkime, 
Sept. 17, 8:30 vai. vak., Kliubo Sve- 

į tainėje. Šiame susirinkime svarstysi
me choro darbuotę ir kitus dalykus. 
Jaunimas specialiai yra prašomas da- 

i lyvauti. Taip pat seni ir nauji na
riai, būkite šiame susirinkime, pa
mirškite nesusipratimus, mes visi 
esame draugai. Todėl kiekvienas da
lyvaukime. Rengle Org.

(216-218)

sūnūs išvyko į bneboygan, i •'. _ _c "
Wis., tada ji per dvyliką metų 1 mergina, šhubą eme St Roko

. . _ — - . • * T i 4- ii tri it J'vnrr v\ < m i z~\ i ' I ' o i v\ rn n YW/igyveno pas Vilkūnus. Kai ji 
nuvyko pas sūnų į Sheboygan, 
pasisvečiuoti, tai ten ir numi
rė, bet josios kūnas tapo par
gabentas j Grand Rapids, 
Mich., ir čia palaidotas prie 
mirusiųjų vyriausiojo josios 
sūnaus Prano ir vyro. Paliko 

1 liūdėsyj sūnų Antaną ir dvi 
dukteris, Oną Vilkūnienę ir 
Karoliną Dirkienę.

Velionė Skripkienė paėjo iš 
Kauno redybos. Buvo mylima 
draugų ir pažįstamų. Daug žmo
nių atsilankė į josios laidotuves 
atiduoti velionei paskutinį pa
tarnavimą.

Mes visi tariam širdingą ačiū 
tiems, kurie suteikė gėlių prie 
karsto (vardų nei neminėsiu, nes 
daug vietos užimtų).

Taipgi aČiuojam Sheboygano, 
Kenoshos ir Grand Rapidso 
draugams už gėles; ačiuojam ir 
grabnešėm moterims ALDLD 
kuopos narėm už tokią didelę 
simpatiją, kurią mums suteikėt 
liūdesio valandoj.

Ilsėkis, brangioji motinėle, 
šaltojoj žemelėj. Su laiku ir mes 
būsime pas tave.

Sūnus, Dukterys, 
Žentai ir Marti.

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Trys mašinistų lokalai veik 
vienbalsiai nutarė pasi
traukti iš International As
sociation of Machinists, 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos, ir prisidėti prie 
CIO. Jie sudaro 7,000 narių.

PITTSBURGH, Pa.—Su
virs 150,000 darbininkų 
Darbo Dienoj susirinkę. į 
South Park klausėsi CIO 
vado John Lewiso kalbos.

Lietuvių bažnyčioj. Taip tas pro
fesionalų vietinis skandalas 
užsibaigė.

Lietuviška Bakūžė ant 
Brocktono Fėrų žemės

Čion gyvuoja profesionalų 
biznierių organizacija. Jos tiks
las—“kėlimas lietuvių tautos ir 
kultūros tarp amerikonų.“ Per
nai profesionalai Brocktono fė- 
ruose buvo įtaisę lietuvišką kam
barį, su senovės išdirbinių pa
roda, kaip tai, lietuviškomis 
staklėmis ir kitais rankų darbo 
išdirbiniais. Buvo užkviestas 
Franklin Glee Club su lietuviš
komis dainomis. Vėliaus ame
rikoniška ir lietuviška spauda 
plačiai aprašė apie laimėtas do
vanas už lietuviškas dainas ir 
senovės išdirbinius. Apie tai pla
čiai kažin keno buvo aprašyta 
ir “Laisvėj”. Matyt, Brocktono 
Fėrų rengimo komitetas iš to tu
rėjo nemažai pelno. Todėl šiemet 
iškalno profesionalus suorgani
zavo, kad įtraukti ir darbininkų 
klasę, pašalpines draugystes. Su
manė duot medžiagos pastaty
mui lietuviškos bakūžės ant 
Brocktono Fėrų žemės. Draugi
jos, gavusios laiškus, prisidėjo 
su komitetais. Laiškuose buvo 
pažymėta, kad iš draugijų pini
gų nereikalaus. Finansus sukel
siu su parengimais. Lietuviški 
meisteriai bakūžę pabudavojo, 
o jiems atmokėti nėra iš ko. 
Rugsėjo 1 d. St. Roko draugys
tės mėnesiniam susirinkime 
skaitė laišką nuo “Bakūžės Ko
miteto“, kviečiantį prisidėti kiek 
pinigiškai. Besvarstant šį klau
simą, tautiečiai priėjo prie kelio
nių. Po didelių ginčų nariai dau
gumoj nubalsavo neaukot. Rei
kia pažymėti, kad tą namą krikš
tys rtigsSjd 1% d. Girėno vardu.

ir

ir
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Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u jam a.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore I-61U1

T«L Steer 2-07U NOTARY
Home TeL PUBLIC

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
temos.

Ateikite ir persitikrinkite. 
337 Union Avenue 

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

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(SALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. T.

Nervy-Chro-

Odos-Kraujo 
Gydymas

Moterim

ne
to-

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo (Sept.)- 15 d., 
7:30 vakaro, 376 Broadway.

Visos draugės dalyvaukite, 
nes turime apkalbėjimui daug 
svarbių dalykų. Taipogi turė
sime draugišką pasikalbėjimą 
prie užkandžių. Atsiveskite ir 
naujų narių. H. T

j----------------------------1

Iš Lietuvos Klebonijų
(Tąsa iš 2-ro puslapio) 

nigų bernas — ir viskas. Nė 
užmoka! Nesakau, kad visi 
kie klebonai, bet daugumas.

—Ar dėl to pasiskųsti niekam 
negalite?

—O kam pasiskųsi? Tiesa, už
pernai sinodas . pasisakė ir dėl 
mūsų. Nutarė, kad klebonai dėl 
menkų priežasčių neturi teisės 
vargonininkų atleisti, kad neti
kėtai atleistasis turi teises skųs
ti džiakonui. Tačiau kas iš to? 
Kaip buvo senovėje, taip ir da
bar. Nebėra gražesnių chorų, 
nyksta daina....... Tik dėl to,
kad kai kurie klebonai nesiskai
to su mumis, kaip....... su žmo
nėmis.

šičia Aš šeimininkas
—Papasakosiu tamstai vieną 

atsitikimą iš vyskupo Baranaus
ko gyvenimo. Buvo šitaip. At-. 
vyksta kartą Baranauskas pas' 
vieną kleboną parapijos vizituo-1 
ti. Klebonas pasirūpino, kad šta- i 
las būtų linksmas ir sotus. Vis-' 
kas tvarkoj. Vyskupas nesėda 
prie stalo, bet eina bažnyčion iš
pažinties klausyti. Beklausyda
mas žiūri, kad ant didžiojo alto
riaus geltonos žvakės. Netvarka. 
Matot, ant didžiojo altoriaus vi
suomet turi būti baltos žvakės. 
Išimtis—gedulingom pamaldom. 
Vyskupas pasišaukia zakristijo
ną ir liepia pasakyti klebonui, 
kad šis. tuč tuojau žvakes pa
keistų. Zakristijonas nubėga phs 
kleboną ir praneša. - Klebonas 
piktai atsako :

—Pasakyk vyskupui, kad šioj 
bažnyčioj aš šeimininkas.

Išklausęs išpažinčių, vyskupas 
atėjo į kleboniją, pavalgė ir ei
na mišių laikyti. Įeina į bažny
čią, o gi tos pačios žVakėS, Vys
kupas atsisėda į savo sostą ir 
balsu pasišaukia zakristijonu, 
duoda jam pinigų ir liepia riueiti, 
baltų žvakių nupirkti.

Matot, klebonas nepirko baity, 
žvakių dėl to, kad jos bent kiek

Ant iškįlmių atvažiuoja fašisti
nės valdžios atstovas J. Budria.

šalna, (

ir Sherman Sts. 10-tą vai. ryto. 
Kom.

(217-219)

BAYONNE, N. J.
Nepaprastai Svarbus 

Susirinkimas
Šį penktadienį, rugsėjo 17 d., 6:30 

vai. vakare yra šaukiamas visų Ba- 
yonnės pažangiųjų lietuvių susirinki
mas. Jame dalyvaus 
munistų Centro Biuro 
darys pranešimą labai 
kalais.

Visus darbininkiškų 
narius ir laikraščių skaitytojus kvie
čiame dalyvauti. Komitetas.

(217-219)

Lietuvių Ko- 
sekretorius ir 
svarbiais rei-

organizacijų

HUDSON, MASS.
Stebuklų Vakaras!

įvyks šeštadienį, 18 d. Sept., L. P. 
Kliubo Svet., 7 vai. vak. Įžanga su
augusiems 35c, vaikams 15c.

Dalyvaus Mr. Nelson, Finų tau
tos gabiausias pasaulinis Magikas ir 
akrobatas, kuris rodys visokius ste-

PITTSBURGH’O IR APYLIN
KĖS DRAUGIJOMS

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

Ddug 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)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį išva

žiavimą sekmadieni, rugs. (Sept.) 19 j 
d., Juškos Darže, 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 /

“Laisvės” Naudai Parengimai
Waterbury, Conn.

, Waterbury’o Organizacijų Rengiamas

Didysis Bankietas
LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

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

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ |

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

kavalkus šokiams j

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

S—----------------------------- H

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija Rengia

Koncertą ir Banketą . . ' * •
Programą pildys talentai iš Brooklyno

Bus Šeštadienį 16 d. Spalio-October
UETUVIŲ SVETAINĖJE 

315 CHnton Street Pradžia 7 vaL vakaro

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 palaidoj u tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Vyram ir
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS? 
SKILVYS, HEMORRO1DAI ari 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos, 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

".X-SPINDULIAIS 
IŠEGZAMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. f.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi.

■hhmmmwm

Rūgšti rugine, sn/di rugine, člclų 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 Rolle.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir Imines.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Tūkstančiai Apvaikščiojo 
Komunistų Partijos 

Sukaktuves
Amerikos Komunistų Partijos 

šio didmiesčio organizacija iškil
mingai minėjo partijos 18-kos 
metų sukaktį pereito pirmadie
nio vakarą, didžiulėj Madison 
Square Garden Salėj.

Įėjus salėn akysna metasi 
Amerikos ir raudonomis darbi
ninkų vėliavomis parėdyta es
trada, kurios viduryje raudonu 
gėlėmis išsiuvinėtu kilimu už
tiestas stalas, apstatytas gyvo
mis gėlėmis, o už stalo renkasi 
vakaro prezidiumas, kalbėtojai, 
K. P. Centro Komiteto nariai ir 
garbės svečiai. Virš estrados ir 
aplink visą aremą iškabinta 
juostos su sveikinimais ir šū
kiais.

Estrados kraštuose stovi di
džiuliai paveikslai partijos stei
gėjų ir šiandieninių vadų na
mie ir užrubežiuose—Stalino, 
velionio Charles Ruthenbergo, 
Wm. Z. Fosterio, James W. For
do, Earl Browderio, Lenino.

Pasidairius, Komunistų Parti
ja atrodo jauna, didžiumą apie 
15-kos tūkstančių publikos su
daro nedaug už partiją senesnis 
ir jos amžiaus jaunimas, nors ir 
žilagalvių veteranų nestoka. Tas 
rodo, kad partija amerikonėja.

Pirmininkauja I. Amter. Kal
ba jaunuolis negras, pažymėda
mas, kad tik Komunistų Parti
ja energingai kovoja už negrų 
teises ir vienybę negrų ir baltų 
darbo žmonių abiejų rasių ge
rovei.

Partijos narystės direktorė 
skaito pasveikinimus nuo Cen
tro Komiteto, Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo, nuo Mek
sikos ir Kanados broliškų par
tijų, taipgi nuo kai kurių uni
jų. Tai tik dalis iš daugybės 
'suplaukusių sveikinimų.

Negrų Simfonijos Choras, su
sidedantis iš 13 parinktinių bal
sų, užėmė žymią vietą vakaro 
programoj, nepaprastai gražiai 
ir stipriai sudainuodamas negrų 
spiritualus ir kitas dainas.

Tačiau ne užmirštamuoju 
punktu šio vakaro programoj 
buvo paminėjimas padėjusių 
gyvybę už demokratiją Ispanijos 
karo laukuose. Pirmininkui su
minėjus Ispaniją, scenos priekin 
išstojo uniformuotos merginos, 
su Raudonąja, Amerikos, ir Is
panijos Liaudies Valdžios vėlia
vomis. Iš beno pasigirdo darbi
ninkų laidotuvių maršo melodi
ja. Pirmininkas paprašė publi
kos atsistojimu pagerbt kritu
sius didvyrius. Minia pakilo. 
Pirmininkas skaito kritusių ko
munistų vardus—Artūras, Juo
zas, Samas, Petras, Henry, Do
naldas.... Kaip daug jų! Gal 
šimtai? Eina pro vaidentuvę 
eilės jaunų komunistų, geriausi 
iš mūs žengia į ankstybą kapą, 
kad demokratija gyvuotų, kad 
fašizmas nenaikintų Ispanijos 
kūdikių ir motinų, kad pasauly
je galėtų augt laisvas ir laimin
gas jaunimas.

Tos garbingų Amerikos 
liaudies sūnų procesijos pa
liestas negalėjai nejaust savo 
pareigos užpildyti jų vietas 
naujais kovotojais, kurie sau
gos, kad fašizmo kulkos ne
paliestų Amerikos žemės, kad 
jisai būtų sutriuškintas su pir
mu galvos pakėlimu. Mūsų 
darbai namie, tai tik dalely
tė aukų, kurias sudėjo mūsų 
jaurtieji draugai Ispanijoj. 
Daugelis partijos simpatikų iš 
šio susirinkimo išėjo organi
zuotais komunistais, pasiryžu
siais užimt kritusių vietas.

Earl Browderis, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
pasakė puikią prakalbą apie 
Komunistų Partijos rolę pra
eities ir šių dienų Amerikos 
liaudies kovose už gerbūvin- 
gą, šviesų ir laisvą gyvenimą. 
Taipgi kalbėjo komjaunuolė 
negrė. Charles Krumbein, val
stijos komiteto sekretorius, 
pravedė rinkliavą. Surinkta 
Virš $8,000. Rep.

Aido Choras Vis Gauna 
Gražių Sveikinimų

Kelios dienos atgal, Aido 
Choras aplaikė šį laišką sykiu 
su $10.00:

“Mes, Jersey City Lietuvių 
organizacijos, Lietuvių Laisvės 
Draugija, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 133 kuopa, ir 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos 16 kuopa, sveikina
me Aido Chorą su širdingais 
linkėjimais jo 25 metų dar
buotės sukaktuvėse ir linki
me sulaukt auksinio jubilė- 
jaus, tai yra 50 metų sukak
ties.

Taipgi mes tikimės, kad Ai
do Choras linksmins darbinin
kiškomis dainomis netik Broo- 
klyno lietuvius, bet ir Jersey 
City ir apylinkę ateityje.’’

Draugijų Komitetas.
Štai kiti, kurie Aido Chorui 

suteikė gražias aukas: po $1: 
N. Kaulinienė, S. Cedronienė, 
Z. Kaulinis, P. Cibulskis, O. 
Kalvaitienė, Vincas Rudaitis, 
Mr. ir Mrs. Karolis šaliniai, ir 
$5 ALDLD 1 kuopa, Brooklyn, 
N. Y.

Varde Aido Choro širdingai 
dėkavojame visiems aukauto
jams. MS.

Valaičio Radio Valandos 
Koncertas-Piknikas

Lietuvių Radio Valandos ve
dėjas Jonas Valaitis ruošia 
pikniką ir koncertą ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 19 d. Pro
gramą pildyti pakviestas iš 
Bostono paskilbęs radio ir sce
nos dainininkas Ignas Kubiliū
nas, taipgi žymi dainininkė- 
solistė Elena Sadauskaitė, ir 
kiti menininkai.

Įvyks Klasčiaus Clinton 
Hall, Betts ir Maspeth Ave- 
— 8 vai. vakaro. Įžanga $1. 
nues, Maspethe. Pikniko pra
džia 2 vai. po pietų, koncerto

Rep.

Iš LDS Apskričio 
Pikniko

Pereitą sekmadieni Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3- 
čias Apskritys turėjo pikniką 
Cliffside Parke, Cliffside, N. 
J. Dalyviai smagiai linksmino
si iki vėlumos, nors, dėl dau
gelio priežasčių, publikos ne
buvo tiek, kiek galima tikėtis 
LDS piknike.

Skaitlingiausi buvo patys 
cliffsaidiečiai. Iš kitur, rodos, 
didžiausią atstovybę turėjo 
LDS 1-ma kuopa ir abelnai 
brooklyniečiai, nors jie tą pat 
dieną buvo išleidę į Hartfor
dą Aido Chorą ir daug kitų 
piliečių. Gi keliose New Jersey 
kolonijose buvo piknikai vie
tinių draugijų, tad draugišku
mo atžvilgiu LDS veikėjai ne

vedė masinės mobilizacijos 
važiavimui į kitur esantį LDS 
pikniką.

Piknike trumpą pranešimą 
apie LDS padarė LDS prezi
dentas R. Mizara. šokiams 
griežė Berenio orkestrą, šokė
jų buvo gana, nes šokiai šį 
kartą tarnavo ne tik smagu
mui, bet ir apsigynimui nuo 
šalčio. Pirmą įžangos dova
ną, $3, laimėjo J. Weiss; an
trą, $2, — S. Matulienė; tre
čią, $1, — parko savininko 
draugė.

Dėka komisijos ir darbinin
kų rūpestingumui, taipgi atsi
lankiusiems, piknikas duos 
pelno. Sumaniai šeimininkavo 
draugės M. Maželienė, F. Ruz
gienė, K. Mažeikienė, Bakū- 
nienė ir darbštusis Alfonsas 
Maželis, jaunasis. Tėvas Alf. 
Maželis, K. Derešius, P. Ba- 
kūnas, J. Stasiukaitis ir J. Gu-

žas ištisą popietį dirbo prie ki
tų darbų.

Rep.

Linksnio Pasimatymo su 
Aidiečiais

Aido Choras norėtų' su vi
sais pasimatyti ateinančio šeš
tadienio vakarą, 18 rugsėjo, 
“Laisvės” salėje.

Pasimatymui jis turi gerų 
tikslų. Apart kėlimo lietuvių 
meno, aidiečiai brangina pa
siaukojusius gynimui demo
kratijos Ispanijoj, puikiai su
prasdami, kad be demokrati
jos ir menas ar kokia kita kul
tūros šaka negali gyvuot. Is
panijos gynėjų paramai aidie
čiai išleis “Midget Radio”. Gi 
rengiantis perstatymui opere
tės “Komevilio Varpai” ir pil
dymui programų ateinantį se
zoną, shorui pačiam reikalin
ga visų meno mylėtojų mo
ralė ir materiale parama. Ją 
galima suteikt atsilankymu į 
jų vakarą. Vakaro programą 
išpildys A. Klimaitė ir Aidbal-

siai. šokiam grieš Kazakevi
čiaus orkestrą. Įžanga tik 25c.

G. N.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių 17-tos kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienj, ’5 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. Dienotvarkyje—pravedi- 
mas tarp lietuvių partijos vajaus ir 
kiti bėgami reikalai.

L.K.F. Valdyba.
(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.

Partija yra darbininkų—unijų pattL -f 
ja, todėl visi, kurie tik jaučiasi ir 
yra darbo žmonės, privąlo susirinkti 
į šias prakalbas kuo skaitlingiausiai, r 
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 Lietuvių Skyriaus Valdyba.
(215-217)

PA JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Jančiaus ir Onos 

Poškienės. Turiu svarbų reikalą. Pa- y 
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 tinkamą 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 
hamą. šeši šimtai dolerių ($600) pil
nas mokestis. Susitarimai priimami. 
B. F. Baumiller, 529 Atlantic Avė., 
Brooklyn, N. Y. (213-216)

Likit Sveiki Žodynai! Likit Sveikos Enciklopedijos! 

1250.000.00 Bus Iaimeia 
Lengvai! Smagiai! Be Tyrinėjimų! BeGalvasukio!

oop/ma/si
įšUUUUUUUUU

U

Kaip Saugotis Šalčiu?
Tuo klausimu lietuvės mote

rys turės trumpą prelekciją 
ALDLD Moterų 81-mos kuopos 
susirinkime šį ketvirtadienį, 16 
rugsėjo, “Laisvės” Salėj. Prasi
dės lygiai 8 vai. vakaro. Kvie
čiamos narės ir ne narės.

Prelekciją duos E. Vilkaitė, 
kuopos pirmininkė, kuri, kaipo 
lavinta slaugės profesijoj ir už
siimanti ligonių priežiūra, galės 
perspėti, kaip saugotis šalčių ir 
kitų sezono ligų, taipgi pamokint 
ligoje priežiūros.

Po prelekcijos bus pasikalbė
jimas ir pasitarimas apie prasi
dedančio sezono veikimą.

N.

Gręsia BMT Darbininkų 
Streikas

Transporto Darbininkų Uni
jos, CIO, su BMT kompanija 
vestos derybos nutrūko. Uni
jos atstovai sako, kad unija 
turės skelbt streiką ir kad 
streiko klausimas perduota 
narių nubalsavimui. Vienas 
mitingas sušaukta 15-tos vaka
rą, Arcadia salėje, o kitas ket
virtadienio ryto 11 vai., Dub
lin Palace, Baltic St. ir Fifth 
Ave., Brooklyne.

Streikas paliestų visas tos 
kompanijos požemines, aukš
tąsias ir busu, taipgi gatveka- 
rių linijas. Daug kam prisiei
tu išlikti iš darbo ir mokyklų 
dėl stokos susisiekimo. ,

Penkių Dienų Savaite 
Nekenks 5c Fėrui

Komunistų kandidatas į 
“councilmanus” New Yorke, 
I. Amter, sako, kad penkių 
dienų darbo savaitė gali būt 
ivesta visose miesto subvėse 
visai nesudarant pavojaus 5 
centų fėrui. Bet tas galima bū
tų padaryt tik paėmus miesto 
kontrolėn visas subves, kurios 
yra kompanijų rankose. Am
ter sako, kad priešai paėmimo 
miesto kontrolėn subvių be pa
mato baugina piliečius pakėli
mu fėro.

::

::

( V. X '/f

1000 PRIZES TOTALING

5250,000.00 it
1st Prize

U00,000.00
2nd Prize

$50,000.00 
$25,000.00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$2,500.00 
$2,500.00 
.’3,000-00 
. >5,000.00 
. >7,000.00 
. >5,000.00

3rd Prize ....
4th Prize ....
5th Prize ....
6th Prize ....
7th Prize ....
8th Prize ....
9th Prize ....
3 Prizes *1,000.00 each
10 Prizes *500.00 each
28 Prizes *250.00 each
50 Prizes *100.00 each
One Hundred Prizes

*50.00 each. . . . . .*5,000.00 
Eight Hundred Prizes

*25.00 each . . . ■ *20,000.00
A GRAND TOTAL OF
$250,000.00
(Kartu su savo atsakymais prisiųskite kiekvieną! 

savaitę 3 Old Gold pakelio popieriukus ar rankos I 
parašus santikyje su oficialėm taisyklėm. •

“iMWWWWHHlUHWWtWWHHttV

Žiūrėkite!

Išlaukinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

Atsidaro Iš 
APAČIOS

Žiūrėkite!!
Apatinis Užvalkalas 

iš "Cellophane"
Atsidaro iš

ŠVIEŽUS!
VISOKIAME Klimate
JQ> negalite nusipirkt nuvėsusi Old Gold. 
Tas ekstra užvalkalas iš Cellophane su
teikia jums Old Golds prhlnlo derliaus * 
tabakus goriausiose sąlygose rūkymo.

QlS kontestas yra KIEKVIENAM — kontestas, 
kurio norėjo tūkstančiai vyrų ir motery, kad

OLD GOLD jį vestų. Tai kontestas, kuriame nc- 
'reikia jums žodynų; nereikia jums enciklopedijų;
nereikia tam aukštesnio mokslo.

VIETOJ TO, užtenka jūsų pačių kasdieninių 
žodžių, jūsų pačių normališkų išaiškinimų ir kal
bos—TAI VISKAS KO JUMS REIKIA LAIMĖ
JIMUI $100,000; $50,000; $25,000; ar bi kurio 
iš 997 kitų prizų, kurie visi kartu sudaro KET
VIRTADALĮ MILIONO DOLERIŲ.

Kontestas Tik Dabar Prasideda
Jūs galite laimėt ŠIMTĄ TŪKSTANČIU DOLERIU ($100,000.00) 
šiame konteste. Labai mažai laiko tereikia —- tik keletos atliekamų 
momentėlių, minutę ar kiek pripuolamai. Čia nieko nėra sunkaus 
jums padaryt, nieko komplikuoto, nieko keblaus. Jūs tai galite 
atlikt linksmai, šypsodamiesi laike šio kontesto. Jūs galite liuosai 
kėdėj sėdėdami su paišeliu pabriežt keletą žodžių, pasilinksminda
mi ir juokaudami, IR GALIMAS DAIKTAS, KAD VISU TUO 
LAIKU JŪS DARYSITE SAVE TURTINGU VISAM AMŽIUI.

Kaip Įstot
Lengva istot i ši kontestą. Eikite i bile krautuvę, kur cigaretai yra 
parduodami ir prašykite OLD GOLD Kontesto Bulletino. Jis yra 
visiškai veltui. Tame Bulletine jūs rasite grupe piešinių. Kiekvienas 
bus panašus i PAVYZDINI piešini, kuri jūs rasite šiame puslapyj 
po dešinei. Skaitykite paaiškinimus žemiau, šiame PAVYZDINIA
ME piešinyje ir jūs tuojaus visai aiškiai suprasite, ką daryt išlai- 
mėjimui šiame konteste.

Kada jūs gausite ši Bulletins, jūs galėsite istot i ši kontestą, nes 
šiame Bulletine jūs rasite Oficialius Piešinius, Taisykles, patarimus 
— kiekvieną trupini informacijų, reikalaujamų (stojimui.

Jūs galite gaut OLD GOLD Kontesto Bulletiną VELTUI, kur 
tik cigaretai yra parduodami arba galite gaut VELTUI visuose 
Western Union Ofisuose. Jei dėl kokių nors priežasčių jūs ant vie
tos negalėtumėte gaut Bulletino, prisiųskite ši patogų žemiau .pa
duotą kuponą.

Laimėkite $100,000.00 — Pradėkite Dabar 
Tuojau

Nuspręskite dabar tuojau, kad jūs isto/ate i ši kotilestą. Nusistaty
kite savo minti, kad gauti Oficialius Piešinius VELTUI duodamame 
Bulletine, kuris yra jūsų už paprašymą bi vietoj, kur cigaretai yra 
parduodami. Atsiminkite, jog šis kontestas yra kiekvienam! Ne
reikia jokio specialio talento, ne< aukštesnio mokslo. .Kiekvienas 
mokantis skaityti ir rašyti turi proga laimėti $100,000 — tai auksinė 
proga pralobt visam amžiui, tik keletoj linksmų momentėlių.

Kodėl Old Gold Veda Šį Kontestą
OLD GOLD veda ši Kontestą kaipo svarbų užsiėmimą susidrauga
vimui. Vienas tūkstantis prizų, sudarančių ketvirtadali miliono do
lerių bus išmokėta su $100,000.00 Pirmu Prizu; $50,000.00 Antru 
Prizu; $25,000.00 Trečiu Prizu. Ir dar bus 997 kiti prizai.

Teisinga Propozicija
OLD GOLDUI šis kontestas reiškia progą laimėti jus kaipo kitą iš 
milionų lojališkų OLD GOLD’O draugų ir rūkytojų. Galimas daik
tas, kad jūsų mylimas cigaretas ir dabar yra OLD GOLD. O gal 
ir ne. Bi kuriam atsitikime priimkite šį malonų užkvietimą jstot i 
ši kontestą ir pralobkite visam amžiui. Jei jus dar nesate mėginę 
OLD GOLDS, pamėginkite juos ar įtikinkite savo draugus pamė
gint juos ant mūsų DVIGUBAI ATGAL-PINIGU GRĄŽINIMO 
GARANTIJOS.

Dailinimas Nesiskaitys Šiame Konteste
Nesivarginkite dailinimu savo atsakymų. Vien tiktai naudokite 
ĮSTOJIMO BLANKĄ kartu su kiekvienos savaitės piešinių serijomis 
ir išrašykite savo statementus tinkamiausiai kaip galima, naudoda
mi ne daugiau dvylikos žodžių kiekviėnam piešiniui. Nesiųskite pa
čių piešinių. Siųskite vien tik ĮSTOJIMO BLANKĄ.

Atsiųskite Savo Atsakymus Kiekvieną Savaitę 
šiame konteste yra 45 piešiniai, trys piešiniai sudaro vienos savai
tės seriją. Vienas svarbus dalykas atsiminimui apie šį kontestą, tai 
tas, kaa jūs turite prisiėst savo atsakymus KIEKVIENĄ SAVAITE, 
šis Kontestas jau prasidėjo. Tai dar yra daug laiko nuo dabar 
iki šeštadienio jums gavimui Oficialių piešinių VELTUI, įrašykite 
savo atsakymus ir prisiųskite savo ĮSTOJIMĄ. Tik nepadėkite ji Į 
šąli. Proga laimėt $lOO,O0O.OO pasitaiko labai retai gyvenime — 
negalima atidėliot. Nuiispręskite gaut sau piešinius šiandien ir {sto
kite greitai.

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

r SAY, MARY,
I WONDER WHAT 

KIND OF CIGARETTES
I SHOULD SERVE 
AT MY BRIDGE 

PARTY ?

JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIAJAM BALIONUI 
(Atsakymus ralykite anglų kalboj)

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

studijuokite kalbą Šiame piešinyje ir 
tada JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUSČIAJAM BALIONUI.

Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje aukščiau yra klausiama Mary
tes patarimo.
Marytes atsakymas galėtų būti 

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

Arba Marytė galėtų sakyti)
“Old Golds I Smokers seldom 
drop ashes when they smoke 
Old Golds."

Marytė gall sakyti
"Get Old Golds. They're al
ways fresh. They’ll please 
everybody."

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

džių. Pavyzdžiui, Marytė gali labai 
gerai padaryti bi kurį iŠ sekamų 
atsakymų:

"My choice is Old Colds. 
They're always fresh, always 
D ouble-Mellow."
"Get Old Golds. Their double 
Cellophane package keeps 
them wonderfully fresh."
"Either buy several brands or 
get Old Golds. Old Golds 
please everybody."

Čia nėra nieko sunkaus šiame kon
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Marytė atsakytų. 
Ir tai yra tas pats su visais oficialiais 
piešiniais šiame konteste. .Tik studi
juokite šiandien paveikslą ir kalbą 
ir suteikite savotišką originali atsa
kymą tuščiajam baliūnui. Tai viskas, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas pa
gelbėjimui jums rašyti praleistą kal
bą tuščiajam baliūnui.
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PRADĖKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLETINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE WESTEN UNION OFISŲ

Jei ant Vietos Jie yra Išsibarę, Pasiųskite 
Kuponų iš Apačios

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

Prašau nrisiųsti man pirmosios savaitės oficialius piešinius (Serija 1) 
Dvigubai-Svelnaus Old Gold Konesto. Mano apylinkėje Krautuvėse medžia
gos yra išsibaigę. Aš jdedu štampą prisiuntimui.

Vardas

Antral as

Miestas Valstija.
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