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KRISLAI
Po 18-kos Metų. • 
Išlaikyta Puikiai.
Mūsų Rėmėjai: Darbininkai, 

Farmeriai, Profesionalai,. 
Biznieriai.

Pernai ir šiemet.
LDS-APLA Vienybės Sutar

ties Balsavimas.

Rašo R. Mizara

Šiandien, rugsėjo mėn. 16 
d., sukanka lygiai 18-ka me
tų, kai “Laisvė” pradėjo eiti 
dienraščiu.

Pirmajam dienraščio nume- 
ryj redakcija rašė:

Sunkus ir reikalaujantis 
daug triūso darbas pradėtas 
—“Laisvė’’ paversta dienraš
čiu. Šitą darbą mes pradėjome 
ne iš savo liuoso noro, ne dėl 
kokių ten išrokavimų, bet ver
čiami gyvenimo aplinkybių. . .

Į klausimą, ar dienraštis iš
silaikys, redakcija atsakė:

. . .mes darbą pradėjome, 
mes išpildome didžiumos—ke
lių tūkstančių — norus, mes 
dirbsime, kiek pajiegsime, bet 
dienraščio pasilaikymas, jo 
platinimąsis ir augimas pri
klausys ne nuo mūs, kelių re
dakcijoj ir spaustuvėj dirban
čių darbininkų, bet nuo visų 
tų, kurių mes norus, kurių mes 
pageidavimus išpildome.

Reikia pasakyti, kad tie tūk
stančiai laisviečių savo pasirį- 
žimą per 18-ką metų išlaikė 
labai gerai.

Mūsų dienraštis šiandien 
daug stipresnis, daug populia- 
riškesnis, kaip tuomet.

Ir “Laisvė” gyvuos,—gy
vuos, kol Amerikoj bus bent 
keli tūkstančiai lietuviškai 
kalbančių ir skaitančių darbo 
žmonių!

Pradėjus dienraščiui eiti, 
dr. J. J. Kaškiaučius prisiun
tė pasveikinimą su $100.

Tas pats daktaras mus svei
kina kiekviena proga. Be to, 
jis nuolat remia dienraštį savo 
raštais.

Kitais žodžiais: mes turime 
daug gerų rėmėjų ne tik fab
rikuose, mainose 
dirbančiųjų tarpe, bet ir tar
pe profesionalų ir biznierių.

Tie visi darbo žmonių sluok
sniai sudaro bazę, ant kurios 
mūsų spauda atsiremia, kuri 
mūsų spaudą tvirtai išlaiko ir 
išlaikys ateityj!

Pereitais metais naziu cir
kine Nuremburge Hitleris šū
kalojo apie pasigrobimą Uk
rainos.

šiemet jis apie Ukrainą nei 
žodeliu neprasitarė.

Kodėl?
Pernai jis labai daug rėmė

si šnipais-trockistais, veikian
čiais Raudonojoj Armijoj ir 
kitose sovietinėse įstaigose.

šiemet Sovietai šnipus išnai
kino ir su tuo išnyko Hitlerio 
viltys apie Ukrainos pagrobi
mą !

LDS-APLA vienybės sutar
ties klausimu jau pasisakė ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo nariai.

Tik nesenai užsibaigė refe
rendumo balsavimas, kuris ro
do sekamas pasėkas:

Už vienvbe balsavo
Prieš vienybę
Susilaikė
Vadinasi, didelė dauguma 

narių pasisakė už vienybę., ... ~ ,,
Tiesa, balsavime dalyvavo 

tik trečdalis LDS nariu. Tai, 
veikiausiai yra dėlto, kad nats 
balsavimas buvo vasaros kar
ščiuose. kai i kuonu susirinki
mus atsilanko nedaug narių.

Antra: 31 kuopa visai ne- 
prisiuntė Centran balsavimo 
pasekmių, čia tai jaw kuopų 
valdvbu apsileidimas—nepa
kenčiamas apsileidimas!

LDS-APLA vienvbės baigi
mo daNkas dabar tokis: lau
kiama is Albany ir Harrisbur- 
go galutinų pranešimų, t. y., 
padarytosios vienvbės sutar
ties oficialio už gyrimo.

ir farmose
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Darbo Žmonių 
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Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 
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KU KLUX KLAN REMIA COPELANDĄ 
Į NEW YORKO MIESTO MAJORUS 

___0_________________________________________

Copelandas Buvo ir Senatan 
Išrinktas tik su Fašistinių 

Kukluksų Pagelba
Atlanta, Georgia. — Ku 

Klux Klanas (fašistinė or
ganizacija) visada rėmė se
natorių R. S. Copelandą, at
žagareivį demokratą, kuris 
dabar kandidatuoja į New 
Yorko miesto majorus, — 
kaip viešai pareiškė Hiram 
W. Evans, vyriausias Ku 
Klux Klano galva. Evans 
užtikrina, kad už Copelan
dą balsuos dauguma new- 
yorkiečių kukluksų:

“Mes turime New Yorke 
apie 250,000 Ku Klux Kla
no narių... ir tik su tiesio
gine mūsų pagelba jis (Co
peland) buvo išnaujo išrink
tas į senatą 1928 metais. 
Dauguma kukluksų balsuos 
už Copelandą todėl, kad jie 
žino, jog jis yra geriausias 
tarp abelnai blogų kandida
tų į majorus. Tikrai, aš 
pats būčiau važiavęs į New 
Yorką ir kalbėjęs už Cope
landą, tik silpna sveikata 
mane nuo to. sulaikė. Mudu 
•su juom visuomet buvome 
draugai. O kad Copeland 

i užsipuldinėja H. L. Black’ą 
(Roosevelto paskirtą ir se
nato patvirtintą kaipo nau
ją teisėją Vyriausio Teis
mo) ir primeta jam, kad 
Black buvęs Ku Klux Klano 
nariu, taip Copeland daro 
tik tuo tikslu, idant gaut 
daugiau balsų rinkimuose.”

Apie Copelandą dabar bu
riasi atžagareiviškiausi de; 
mokratai, f a š istuojantieji 
republikonai ir visos juo
džiausios spėkos apskritai.

Liaudiečiai Atėmė iš Fašistų 
270 Mylių Plotą

2,169
57

149

Shanghai.—Japonu lėktu
vai, žemai skraidvdami. knl- 
kasvaidžiais žudė nekariš- 
kius žmones Shiuko miesto 
gatvėse.

Ne Visa Ethiopija Užka
riauta, Sako, H. Selassie
Geneva.—Buvęs Ethio- 

pijos imperatorius Haile 
Selassie, dabar viešįs An
glijoj, atsiuntė Tautų Ly
gai laišką, kad ethiopai 
vis dar karčiai tebekovoja 
prieš Italijos armiją “jo- 
šalyj e.”

Jis sako, jog Mussolinio 
kariuomenė turi užėmus 
tik strateginius punktus 
Ethiopijoj, bet anaiptol 
neužkariavus visos ethio- 
pų tėvynės.

PAPA NUMATO, JOG HIT
LERIS SKERS KATALIKUS

Vatikanas.—“Osservatore 
Romano,” Vatikano dien
raštis, taipgi ir popiežius 
spėja, jog nazių politika ve
da prie katalikų skerdynių. 
Hitlerininkai- vis dažniau 
reikalauja, kad naziškai bū
tų pertaisytas ir katalikų 
katechizmas. Ką tik įvyku
siame nazių partijos kong
rese Hitleris įteikė aukš
čiausią dovaną Rosenbergui, 
aršiausiam krik ščionybės 
ėdikui. Naziai tame kong
rese paskelbė Rosenbergą 
ne tik “didžiausiu” rašyto- 
jum, bet hitlerizmo prana
šu.

DEVYNIOS VALSTYBĖS 
MUŠA ROMOS BLOFĄ 

VIDURŽEMIO JUROJ
Maskva. — Pasirodo, jog 

devynių valstybių konferen
cijoj Nyon’e prieš gengste- 
riškus submarinus Anglija 
norėjo pripažint Ispanijos 
fašistam pilnas karo teises; 
ir tokia Anglijos intencija 
buvo atmesta tik tada, kai 
Sovietų atstovas M. Litvi
nov griežtai tam pasiprieši
no.

Sovietų spauda išreiškia 
džiaugsmą, jog devynios 
valstybės, susitarusios ben
drai veikt prieš submarinus 
piratus Viduržemio Jūroj, 
kerta smūgį Mussolinio blo- 
fui, būk ta jūra tai “Itali
jos marios.”

Sovietai, tačiaus, nepa
tenkinti, kad į minimą kon-

Valencia, Ispanija. — DL 
delis Amerikos rašytojas 
Ernest Hemingway patik
rina, kaip Ispanijos liaudies 
armija su tarptautiniais 
liuosnoriais atėmė iš fašistų 
Belchite ir atkariavo nuo jų 
270 ketvirtainių mylių plo
tą, Aragon fronte.

Tais žygiais liaudiečiai 
taip pat nukirto fašistams ferenciją nebuvo pakviesta 
vyriausią vieškelį ir geležin- Ispanijos respublika.
kelį nuo Saragossos į Hues- 
ca ir užėmė tuziną įvairių 
miestelių.

Tas rašytojas atžymi, jog 
anarchistai su trockistais, 
kaipo vadais, pirmiaus nie
ko nedarė šiame fronte 
prieš fašistus. Per šešis mė
nesius jie čia taip nieko ne
veikė, jog neprarado nė vie
no savo kareivio ir, supran
tama, nelaimėjo nei vienos 
pėdos žemės. Tik respubli
kos valdžios atsiųsta armi
ja generolo Pozaso koman
doj čia smarkiai išpėrė kailį 
fašistams ir laimėjo didelę 
pergalę.

Tientsin. — Japonų gene
rolas R. Isogai sako, jei 
Chinų valdžia neparodys 
draugiškumo Japonijai, tai 
japonų armija gal užim
siant! net visą Chiniją.

Anarcho-Trockistai Žudysią 
Liaudies Vadus Gijone

Hendaye, Franc.-Ispani- 
jos pasienis.—Fašistai skel
bia, kad anarchistai pagro
bę į savo rankas valdžią Gi
jone, šiauriniame prieplau
kos mieste; suėmę respubli- 
kiečius valdininkus ir nu- 
smerkę juos sušaudyt, girdi, 
už tai, kad jie “praradę Bil
bao ir Santandėrį.”

Anarchistai nutraukę ry
šius su Ispanijos liaudies 
fronto valdžia ir įvedę sa
vo diktatūrą Gijone po Be
larmino Tomas’o komanda.

(Andai darytam “anar
chistų” sukilimui Barcelo- 
noj vadovavo trockistai. Su
prantama, kad jie ir Gijone 
buvo vyriausi kurstytojai 
prieš respubliką.)

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Ispanijos Liaudiečiai Laimėsią Karą, Nežiūrint 
Nazią Naujausią Ginklą, Sako Kunigaikštis

CHINAI ATĖMĖ IŠ JAPONU KALGANĄ 
IR ATMUŠĖ PRIEŠUS NUO TATUNGO F'*

London. — Ne mažiau 
kaip pusantro miliono asme
nų iki šiol liko užmušta iš 
abiejų pusių, per Ispanijos 
fašistų karą prieš respubli
ką, sako kunigaikštis Hu
bert Loewenstein, sugrįžęs 
iš liaudiškos Ispanijos. Jis 
matęs naujos; rūšies kanuo- 
linius šoviniuos, kurie baltai 
įkaista iki 4,000 laipsnių 
Centigrado termom etro. 
Nuo tokių šovinių, girdi, 
plieniniai tankai tirpsta

kaip sniegas. Tai esąs nau
jas nazių išradimas, ir pir
momis jo aukomis buvę du 
vokiečiai jaunuoliai, kurie 
su respublikos tanku veikė 
prieš fašistus.

Bet, nežiūrint šio išradi
mo ir visų naujoviškų Hit
lerio ir Mussolinio ginklų, 
liaudiečiai vis tiek, galų ga
le, laimėsią kovą prieš Ispa
nijos fašistus, sako tas ku
nigaikštis.

Žuvę Fašistų Jūreiviai
Nuskandintam Submarine

Japonai Šiaurėj Kai Kur Lai
mi, bet Perdaug Išpučia 

Savo Laimėjimus

Valdžios Laivai Neveš

neatsiliepia iš fašistinio 
pirato submarino, kurį Is
panijos liaudiečių pakran- 
tinės kanuolės ir jų laivų 
šoviniai pasiuntė jūros 
dugnan netoli Cartagena 
prieplaukos. Matyt, jau 
užtroško jo jūreiviai.

Sakoma, kad respubli
kos submarinas buvo^ pa
siųstas gelbėti nugrimz
dusius • priešų jūreivius, 
bet nepavykę.

Karinių Reikmenų nei chinų lakūnai padegė
c c DU JAPONŲ KARO LAIVU

Chinam nei Japonam
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas uždraudė 
gabent Chinijai ar Japoni
jai ginklus, amuniciją ir ki
tus karo reikmenis laivais 
priklausančiais J u n gtinių 
Valstijų vyriausybei. Kai 
dėl privačių laivų, kurie ve
ža ginklus bei amuniciją Ja
ponijai ar Chinijai, Ameri
kos valdžia neatsakys už 
tai, kas jiem$ galės ten at
sitikti, — petsergėja prezi
dentas.

Šiuo Roosevelto įsakymu,

tačiaus, dar nėra pritaiko
mas Amerikos bepusiškumo 
įstatymas kaipo toks.

Dabartinis prezidento įsa
kymas tiesioginiai paliečia 
valdžiai priklausantį, bet 
privačiai kompanija par- 
samdytą laivą “Wichitą,” 
kuris su bombinių lėktuvų 
kroviniu rengėsi plaukt į 
Chinįją. Valdžios patvara 
kymu, • jis ‘ dabar sustabdy
tas San Pedro, Calif., prie
plaukoj.

Shanghai. — Nors chinų 
armija pasitraukė ketvertą 
mylių atgal į antrą, kur kas 
stipresnę apsigynimo liniją, 
einančią nuo Shanghajaųs į 
šiaurvakarius iki Liuho, 
prie Yangtze upės, bet>įapo- 
nai, kad dar ir taip atakuo
dami chinus, nekiek tepajė
gė pasivaryt pirmyn Yang- 
hang srityj tame fronte.

Chinų lėktuvai bombomis 
sužeidė ir padegė du Japo
nijos karo laivus ir sveiki 
pabėgo nuo japonų priešor* 
laivinių kanuolių šūvių.

9 Šalys Medžioja Pirą- Fašistai Išnaujo Šiur
ius (Italą) Submarinus

EXTRA!
muoja Madrido Fronte

London. — Bčveik šimtas 
Anglijos ir Franci jos kari
nių laivų plaukioja Vidur
žemio Jūra, pasinešę skan
dint piratus submarinus, 
kurie užpuldinėjo beginklius 
neutralių šalių laivus. Fran
ci jos ir Anglijosv lėktuvai 
taipgi skraido virš tos jū
ros, pasiryžę bombarduot 
povandeninius piratus.

Ateina pranešimų, kad 
Anglijos karo laivas “Mala
ya” suėmė vieną tokį Itali
jos submariną: Volos Ūžia- • • JOJ.

Nyon konferencijos su
tartį, dėl bendros kovos 
prieš užpuolikus submari
nus, pasirašė 9 valstybės: 
Anglija, Francija, Sovietų 
Sąjunga, Bulgarija, Aigip- 
tas Graikija, Rumunija, 
Turkija ir Jugoslavija. Toj 
konferencijoj, beje, Anglija 
ir Francija pravarė tarimą, 
kad galima būtų ir Italijai 
pavest “saugot” Tyrrhe
nian Marias (dalį Vidurže
mio Jūros prie Italijos); bet 
Mussolinio valdžia sako, 
būk tai permenkas jai pa
skyrimas , taigi “pažemini
mas.”

Madrid.—Generolo Fran
co armija vėl pradėjo štur- 
muot liaudiečių pozicijas 
vakariniame Madrido šone. 
Bet liaudiečiai prieš-tanki- 
nėmis kanuolėmis ir kulka- 
svaidžiais atmušė tas fašis
tų atakas.

Liaudies valdžia supran
ta, kad fašistai sutelks di
džiausias savo jėgas štur- 
muot Madridą prieš žiemai 
prasidedant. Antras fašistų 
planas — tai atkirst Kata- 
loniją nuo Ispanijos respub
likos.

ROOSEVELTO ĮSAKY
MAS TARNAUJA JAPO
NIJAI PRIEŠ CHINIJĄ

Shanghai, rugs. 15. — 
Chinų vyriausybė nusimi
nus, kad prezidentas Roo
seveltas uždraudė Amerikos 
valdžios laivais, parsamdy- 
tais kompanijoms, vežt ka
ro reikmenis į Chiniją, ly
giai kaip į Japoniją. Sako, 
tas uždraudimas tarnauja 
tik Japonijai. Ypač sujaudi
no chinus sulaikymas Ame
rikos laivo “Wichitos,” ku
ris buvo prikrautas lėktu
vų, gabenamų Chinijai.

Shanghai. — Chinai pra
neša, kad jie atkariavo nuo 
japonų Kalganą, svarbiau
sią Chahar provincijos mie
stą, į šiaurius nuo Chinijos 
Didžiosios Sienos.

Japonai buvo pasigyrę^ 
kad jie užėmę Tatungą, už 
kokių 70 mylių į pietų vaka
rus nuo Kalgano. Bet chi
nai užginčija tą japonų “lai
mėjimą” ir sako, jog prie
šai buvo atmušti nuo Tatun- 
go.

Taigi abejotini yra ir ja
ponų pranešimai, kad jie at 
kariavę nuo chinų Kwa 
lingą į pietus nuo Tatungo.

Japonai skelbiasi, kad 
pasivarę pirmyn palei Tien- 1 
tsin-Pukow ir Peiping-Han
kow geležinkelius ir žygiuo
ją linkon Tsangchow, už 55 
mylių į pietus nuo Tientsi- 
no.

Lietus šioj srityj taip pra
skiedė kelius, kad jais negar 
Ii pravažiuot japonų kari
niai trokai ir tankai. Be 
chinai išardė tvenkinius 
taip užplukdė didelius 
tus žemės. Todėl j 
dabar tegali gabent sau 1 
ro reikmenis tik mulais 
arkliais.

New Yorko Times korė 
pondentas rašo, jog šiam 
j e japonams yra geriau 1 
riaut todėl, kad jie turi c 
desnes negu chinų kanuole 
ir būrius bombinių lėktuv 
O chinų lėktuvų ten nes 
to.

Hendaye. — Anarchistai 
Gijono prieplaukoj suvarė 
fašistus imtinius į du laivu. 
Sako, jei fašistai bombar
duos Gi joną, tai anarchistai 
nuskandinsią visus tuos im-' 
tinius.

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai sako, kad jų armija 
lėtai, bet nuolat žygiuojanti 
pirmyn linkui Gijono iš pie
tų ir rytų šonų.

DAUGIAU DARBŲ

Toledo, Ohio. — Šiuo lai
ku Toledo j 32 piocentai 
daugiau darbininkų turi 
darbo negu pernai rugsėjo 
mėnesį. Gana gerai dirba 
automobilių ir stiklo fabri
kai ir kitos pramonės.

ROMA ATMETA VIDUR
ŽEMIO JŪROS PIKIETA- 

VIMO PLANĄ

Rooseveltukas Susižiedavo 
Su Bankininko Dukteria .
Boston, Mass. — Jauniau

sias prezidento. Roosevelto 
sūnus, John A. Roosevelt, 
Harvardo Universiteto stu
dentas, susižiedavo su ban
kininko dukteria Anne L. 
Clark.

ORAS
Šį ketvirtadienį būsią lie

taus ir vėsesnis oras New 
Yorke ir New Jersey, kaip 
pranašauja vietinis Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
76 laipsnių. Saulėtekis 6:36; 
saulėleidis 7:06.

Roma, rugs. 15. — Musso- 
linis atmetė planą, pagal 
kurį bus pikietuojamą Vi
duržemio Jūra Anglijos ir 
Franci jos karo laivais ir 
lėktuvais, prieš piratus sub
marinus. Jis reikalauja, kad 
Italijai būtų duota lygiai 
plačios teisės dėl to “pikie- 
tavimo,” kaip Anglijai ir 
Franci j ai. Mussolinis nesu
tinka su devynių valstybių 
konfėrencijos nutarimu, 
kad Italija galėtų pikietuot 
tiktai Tyrrhenian Marias, 
Viduržemio Jūros dalį, pri
einančią prie pietiniai-vaka- 
rinio Italijos pakraščio.

Jeigu Italijai nebus duota 
lygios teisės su Anglija ir 
Francija “saugot” Vidurže
mio Jūrą nuo gengsterių 
submarinų, tai Mussolinis 
grasina visai atsimest nuo 
tarptautinės nesikišimo ko
misijos. (Čia Mussolinio na- 
chališkumas pasirodo ypač 
tame, kad būtent. Italijos

Japonai “Tikrai” Šturmu

Shanghai. — Japonai da
bar turi 100,000 kariuo 
nės Shanghai apskr. prieš 
180,000 chinų armijos, 
japonai laukia dar 50 
savo kariumenės ir tik 
galėsią “tikrai” šturmuot 
naująją chinų apsigynimo 
liniją. Šios linijos negali 
sliai pasiekt šoviniai iš € 
Japonijos karo laivų, suspi- 
tusių į Whangpoo ir Yang
tze upes.

40,000 ŽUVĘ SHANGHA- 
JAUS KOVOJ

Shanghai.—United Pn 
praneša, kad chinų būsią 
šiol žuvę Shanghajaųs fron
te 30,000 ir japonų 10,000.

JAPONIJA DŽIAUGIAS ______ :
Tokio, rugs. 15. — Japo

nijos valdžia pilnai paten
kinta, kad prezidentas 
seveltas uždraudė laiv 
priklausančiais Ame 
valdžiai, gabent ginklus ir 
amuniciją Chinijai ir Japo 
nijai. Japonai turi į 
karo laivų, kad palydėt 
apsaugot prekybipius 
vus, vežančius Japonijai 
to reikmenis iš Jun 
Valstijų.

submarinai yra tie jūrų J 
ratai, kurie atakavo 
skandino bepusiškų ši 
laivus toj jūroj.)
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Kunkuliuoja Karo Katilas
Nuremberge Vokietijos fašistai baigė 

savo suvažiavimą. Kaip ir kiti, jis buvo 
bjaurus kermošius prieš Sovietų Sąjun
gą, demokratiją ir progresą. Fašistai bu
vo įrengę parodą, kurioje buvo demonst
ruojami visoki šmeižtai Sovietų Sąjun
gos, komunistų ir demokratų antrašu. 
Suvažiavimas baigėsi karo paradu ir Hit
lerio trijų valandų kariška prakalba, at
kreipta prieš Sovietų Sąjungą.

Kaip praneša korespondentas F. T. 
Birchall, tai karo parade dalyvavo apie 
50,000 kareivių, keli batalionai jūreivių 
ir 450 karo lėktuvų, čia buvo visos ar
mijos dalys: mechanizuoti pėstininkų 
pulkai, mechanizuota artilerija, motori
nių dviračių kulkasvaidininkų batalionai, 
šarvuoti automobiliai visokios rūšies, 

’ tankų pulkai, prieštankinės ir priešorlai- 
vinės kanuolės, švyturių batalionai, su
sisiekimo pulkai, raitarija ir kitos dalys.

Ore skraidė aštuoniolika skvadronų 
“Domer,” “Junkers” ir “Heinkel” bom- 
bęrių ir mūšio lėktuvų, tai tokių, kurie 
žudo Ispanijos žmones. Tūli iš jų skrido 
apie 370 mylių į valandą. Orlaiviai atli
ko pavyzdį oro mūšių ir bombavimų.

Čia buvo visi fašistų armijos šulai: 
Generolas Walter von Reichęnąu, Bava
rijos karo jėgų komandieriiiš; Generolas 
Werner von Fritsch, generalinio štabo 
komandierius; karo ministeris gener. 
Werner von Blomberg; Admirolas Erich 
Raeder, karo laivyno komandierius, ir 
Generolas Herman Goering komandie
rius fašistų orlaivyno. Hitleris šaukė, 
kad jis “neleis bolševizmo į Europą.” Jis 
prisipažino, kad remia ir rems Ispanijos 
fašistus.
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Paradas buvo pravestas prieš kitas 
tautas. Fašistai šaukė ir dainavo “De
utschland Ueber Alles” (“Vokietija Virš 
Visko”) ir dainas “Pergalingai mes su
mušime Franci ją,” “Pergalingai mes su
mušime Rusiją.”

Šis fašistų kermošius dar kartą paro
de, kokie jie yra nevy donai ir kaip ren
giasi karan prieš kitas šalis. Jie ruošiasi 
ir Lietuvos tautinę laisvę sunaikinti ir 
lietuvius pavergt.

Nepataikė į Taikyklį
Nesenai šioje vietoje mes pastebėjome 

taip vadinamam naujieniecių “Vakarų 
Komitetui,” kad jo politika SLA. labai 
klaidinga. .SLA. pažangiesiems.nariams 
nėpridera remti smetonininkų Viniko ir 
Mockaus kandidatūrą. Į jų vietas reikia 
statyti pažangius, demokratinio nusista
tymo žmones. O kas keisčiausia, sakė
me, kad tuos pačius Viniką ir Mockų į 
savo sleitą turi įdėję ir patys fašistai. 
Faktus ėmėme iš Chicagos “Sandaros.”

’“Naujienų” redaktorius dėl tos mūsų 
pastabos labai susinervavo ir išpiškino 
mums tikrai piktą pamokslą, jam pri
prastu būdu primesdamas darbininkiškai 
spaudai kišimąsi į “svetimus” reikalus. 
Panašius užmetimus toms pačioms “Nau
jienoms” daro Vitaitis ir kiti broliai iš 

7 j dėšiniojo logerio.
; Kaip ten nebūtų, sako tas redaktorius, 

“Sandaroje” sleitą pasiūlė tiktai vienas 
npo koto nusmukęs smetonininkėlis. Va
dinasi, tas dar nereiškia, kad patys juo
dieji smetonininkai, kaip vyrai iš “Vie
nybės” ir “Dirvos,” taip pat rems “Va- 

į - kpru Komiteto” sleite figūruojančius Vi-
ir Mockų. Deja, nei rašalas nespėjo 

į į nudžiūti nuo' “N.” red. rašto, kaip labai- 
| f tkaudžiai iš jo ir “Vakarų Komiteto” pa- 
f ]■ flijuokė patsai gyvenimas.
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Su sleitu išėjo ir viėhybiėčiai. Jį pa
skelbė patsai Juozas TysliaVa—ir paskel
bė ne vien savo vardu; bėt, kaip jis sako, 
“daugumos rytinių valstijų SLA. veikė
jų.” Šitame slėitę taip pat figūruoja 
vardai Viniko ir Mockaus.

Tai ar mes perdejome, sakydami, kad 
čionai kažin kaip įvyko kėistaš, nenatu- 
rališkas susigiminiavimas tarp dalies pa
žangiųjų ir smetonininkų? Gali “N.” 
redaktorius j ieškoti politinių kūdikių, 
kurie jam tikėtų, jog čionai nieko bendra 
neturi jokia politika, bet rimti žmonės iš 
to tiktai pasijuoks. “Vakarų Komitetas” 
meškiškai tarnauja Amerikos lietuvių 
pažangiajai visuomenei abelnai ir SLA 
nariams ypatingai. Jis sėja demoraliza
ciją toje visuomenėje. Jis paneigia ge
riausius SLA. narių interesus, piršda- 
mas jiems už viršininkus žmones, kurie, 
kaipo smetonininkai, daro gėdą lietu
viams.

Žodis apie “partijinius ginčus”. Girdi, 
jei nerinksime Viniko SLA. sekretorium, 
o Mockaus iždo globėju, tai kils vaidai, 
partijiniai ginčai Susivienijime. Betgi 
Tysliava jau pareiškė, kad jie nepasiten
kins ta naujieniecių “riekute” ir vis tiek 
vajavosis, kol visą “kepalą” (visą SLA.) 
pasigrobs. Tuo būdu, vaduojantis nau- 
jieniečių logika, vardan tos “šventosios 
ramybės,” reikėtų visą “kepalą” mesti į 
smetonininkų gerklę ir tegul sau žinosi 
—suk juos velniai! Bet tik “ramybė” ir 
“gera valia” žydėtų Susivienijime!

Betgi “Vakarų Komitetas” taip nesiel
gia. Vadinasi, iš principo jis nėra prie
šingas ginčams. Klausimas tiktai, už ką 
tie ginčai vedami? Matomai, naujie- 
niečiai galvoja šitaip: Mes jau turime 
užtenkamai, galime ir jiems duoti! Ai
tai tik čia nebus pasislėpę tos “Vakarų 
Komiteto” politikos šaknys, o ne kokiam 
ten menamam troškime “šventosios ra
mybės?”

Įdomūs Daviniai apie SLA , 
Padėtį

Rugsėjo 10 dienos “Tėvynė” daro pla
čius komentarus apie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje padėtį. Manome, kad 
mūsų skaitytojams bus žingeidi!' susi
pažinti su ta padėtimi, kuri, pasirodo, 
yra pusėtinai sunki. Žinoma, “Tėvynės” 
redaktorius nutyli tą faktą, kad SLA bo- 
nai yra atpigę keliais šimtais tūkstančių 
dolerių. Išėmus tą milžinišką sumą, 
SLA. tikrasis turtas bus kur kas žemes
nis, negu “Tėvynės” editoriale paduotas.

“Tėvynės” redaktorius sako:
Per antrą šių metų bertainį S. L. A. na

riai sumokėjo ir iš,kitų šaltinių į SLA. iždą 
gauta $74,880.59., Pernai tuo pačiu laikotar
piu jeigu buvo $65,995.56. Nariams išmo
kėta pomirtinių $36,989.77 ir ligoje pašelpų 
—$15,303.75, viso $52,293.52. Pernai po
mirtinių išmokėta $23,473.51, o ligoje pa
šelpų—$15,904.25, viso $39,377.74. Vadina
si, šių metų antrame bertainy išmokėta 
$12,915.76 daugiau, negu praeitais metais, 
o jeigu buvo tik $8,885.03 daugiau.

Visa’s SLA turtas šių metų antrame ber
tainy buvo $2,072,281.56, o pernai turėjo
me $1,767,954.91. Reiškia, pėr metą laiko 
mūsų organizacijos turtas paaugo $304,- 
326.65!

Antrame bertainy prie SLA. .prisirašė 137 
nariai (135 suaugę ir... tik 2 jaunuoliai), 
viso 137 nariai. Pernai suaugusią prisira
šė 380 ir 45 jaunuoliai, viso 425 arba 288 
daugiau, negu šiemet.

Antrame šių' metų bėrtahiy numirė 82 
nariai, o pernai tuo pačiu laikotarpiu—61, 
arba šiemet 21 daugiau, iifegu pernai. /

Iš šių metų antro bėrtainio atskaitos la
bai ryškiai j akis puola vienas dalykas, tai 
jaunuolių prie SLA. prirašymds. Pavyz
džiui, pernai tuo pačiu laikotarpiu prirašy
ta 45 jaunuoliai, arba kiekvieniems 8 su
augusiems nariams atatenka apie po jau
nuolį. šiemet gi prirašyta tik du ir kiek
vieniems 67 suaugusiems atatenka apie po 
vieną jaunuolį... Didelis skirtumas!

Tiesa, pernai ir suaugusiųjų daugiau pri
rašyta. Bet gali būti todėl, kad pčrnai ėjo 
SlfA, Auksinio Jubilėjaūs Vajus, o Šiemet 
jokio Vajaus nebuvo. Nepaisant, tačiau ir 
to, jaunučlių prirašymas' pas nius šiemet la- 
baf lėtai eina, šiuo relk'TO mū^tįd^rhųbto- 
jai1 turėtą jlibdaugiau susirūpinti; Rdikttį 
geresnių pastangų jaunimo prirašyme pa
dėti.

Šimtas Penkios Dešim
tys Metij Konstitucijai
Darbo Liaudis Yra Paveldėtoja Visų Kovingųjų Amerikos 

Tradicijų; Jungi Valstijų Konstitucija Turi Tarnauti 
Progresui, 6 ne Reakcijai ir Fašizmui

A. Bimba
Tai buvo New Yorke, didžiu- tume bijoti arba

lę j e Madison Square Garden 
svetainėje, pereitą pirmadienį. 
Ten įvyko skaitlingas masinis 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
apie penkiolika tūkstančių žmo
nių’ — daugiau kaip pusė ko
munistų, .kiti simpatikai. Susi
rinkimą sušaukė Amerikos Ko
munistų Partijos distrikto ko
mitetas paminėjimui mūsų par
tijos aštuoniolikos metų gyvavi
mo sukakties.

Tikrai nepaprastas, gal pir
mos rūšies buvo toks komunis
tų susirinkimas. Gal ne vienas 
draugų nemažai nustebo — 
ypač draugai, kurie jau labai 
senai mūsų judėjime, bet nepa
jėgia bėgti su istorija, su aud
ringais pastarųjų keleto metų 
įvykiais. Jie matė vienoje pu
sėje estrados didžiulę Jungti
nių Valstijų žvaigždėtą, rai
buotą trispalvę vėliavą, o ki
toje pusėje tokio pat dydžio j 
raudoną vėliavą. Už kalbėtojų 
nugaros ant sienos matėsi daug 
amerikoniškų vėliavų. Seniau 
mūsų mitinguose to nebūdavo.

Susirinkimo pirmininkas, se
nas bolševikas, komunistinio ju
dėjimo veteranas, drg. Amteris 
pranešė: “Susirinkimą pradėsi
me su amerikonišku himnu 
“Star Spangled Banner,” o pa
skui sudainuosime “Internacio
nalą.” Svetainė prisipildė ai
dais. Dainuota sustojus. Po 
amerikoniško himno, garsiai 
skambėjo mūsų klasės tarptau
tinio solidarumo daina “Inter
nacionalas.”

Ką gi tas reiškia? Ar tas 
reiškia, kad mes, komunistai, 
virtome “patriotais” ?

Visų pirma tą patį pavadini
mą reikia naujai apibudinti. Jį 
labai suteršė ir išniekino di
džiausi nevydonai, visokios rū
šies apgavikai ir išnaudotojai. 
Juo prisidengę fašistai naikina 
laisvę ir žmonių meilę, civiliza
ciją ir kultūrą. Patriotizmu 
šiandien maskuojąs ir lietuviški 
Smetonos, ir ispaniški Francos, 
tie tautos ir žmonių priešai. 
Bet patriotizmas turėtų reikšti 
meilę savo šalies ir savo žmo
nių. Jie, tuo būdu, yra to teisin
gai suprantamo patriotizmo 
priešai. Komunistai visada bu
vo geriausi savo šalies ir savo 
žmonių draugai. Jie todėl ir ko
voja už tų žmonių interesus, gi
na juos nuo fašistinio barbariz
mo, kad jie dega karščiausia 
meile tiems žmonėms — tiems 
darbininkams ir žemės arto
jams, tieins devyniems dešimta
daliams kiekvierio krašto, kiek
vienos tautos žmonių.

Komunistinis judėjimas, nė 
tik Amerikoje, bet visame pa
saulyje, rimtai ,pradėjo kovoti 
prieš tautų ir žmonių priešus, 
kurie dangstosi patriotizmu, tai 
yra, savo krašto ir savo žmonių 
meilės skraistė,*'bet dirba bai
sų, kriminališką. darbą prieš tą 
kraštą ir prieš tikos žmonės. Jis 
pradėjo studijuoti tautų ii* žmo
nių praeities tradicijas, kurio
mis taip pdt naudojasi žmonių 
priešai savo viešpatavimo pa
laikymui. Paimkirhe Lietuvą. 
Lietuvos žmonės karžygiškai 
kovojo prieš carų priespaudą ir 
už savo žemes nepriklausomybę. 
Bet tie Smetonos, kurie būvo 
carų įrankis liaudies engimui, 
šiahdien išnaudoja tą gražią 
Lietuvos žmonių tradiciją palai
kymui savo diktatūros.

Tas pats su Amerika ir viso
mis kitomis šalimis. Didžiausi 
nevydonai skelbiasi didžiausiais 
patriotais, tėvynės ir žmonių 
mylėtojais. Aršiausi žmonių iš
naudotojai pirma sukaneveikia; 
iškraipo, o paskui savinasi Višaš 
šios šalies žmonių tradicijas.

neturėtume
dainuoti dainos “Star-Spangled 
Banner”? Kodėl mes ją turėtu
me paaukoti ponijai? Juk tai 
puiki kovos daina. Ji ir buvo 
sukurta pačioje revollucijoš' 
liepsnoje. Nieko joje nėra apie 
garbinimą ponų, kunigų, kara
lių bei dievų. Ji kąlba apie iš
gelbėjimą trispalvės vėliavos, 
kuri revoliuciniame kare atsto
vavo pažangą ir laisvę. Ji iš
reiškia revoliucijos laimėjimo 
džiaugsmą. Ji kalba apie išlais
vintą žemę ir apie drąsiųjų ko
votojų tėvynę, 

z

Ta pati istorija su Amerikos 
vėliava. Ji irgi buvo simbolas 
protesto ir kovos prieš prie
spaudą ir Anglijos plėšikišką 
imperializmą. Tiesa, po ja slap
stosi visokie nevydonai. Joje 
įsivynioję Hearstai, Landoriai, 
Al Smithai ir Morganai ruo
šia dirvą fašizmui. Jie tą anų 
metų laisvės ir kovos simbolą 
išnaudoja patraukimui saviesp 
darbo žmonių. Bet kaip tas 
himnas “Star-Spangled Ban-

Su Anglijos ponų viešpatavi
mu tapo palaidota galia ir ame
rikoniškos aristokratijos, kuri 
susidėjo iš stambiųjų žemval
džių ir valdininkų. Iš trylikos 
kolonijų gimė Jungtinės Valsti
jos. Pradžioje tos trylika vals
tijų bandė sugyventi susirišę 
gana palaidais ryšiais po “Ar
ticles of Confederation” — fe
derate valdžia turėjo labai ma
žai teisių, valstijoms buvo pa-
likta gana laisvai tvarkytis ir 
elgtis kaip nori. Bet neužilgo 
kilo klausimas tampresnio suši
vienijimo. Ir štai, gegužės mė
nesį, 1787 m. buvo sušauktas 
Konstitucijos- Kongresas, kuris 
posėdžiavo iki rugsėjo 17 d. ir 
svarstė Konstitucijos projektą. 
Posėdžiuose tedalyvavo 55 at
stovai. Kai prisiėjo Konstituci
ją galutinai priimti ir pasira
šyti, tai šešiolika atsisakė. Tuo 
būdu pasirašė tiktai 39.

Kongreso sesijos buvo labai 
šturmingos ir laikomos prie 
uždarų durų. Pasirodė dvi gru
pės — reakcinė grupė, kuriai 
vadovavo Alexander Hamilton 
ir Governeur Morris ir demo
kratinė grupė, kuri atstovavo 
Jeffersono ir Thomas Paine 
idėjas. Jos pryšakyje kongrese 
stovėjo Benjamin Franklin. 
Hamiltonas, kaipo atstovas pa
ties reakcioniškiausio elemento, 
reikalavo Aukščiausiam Teismui 
galios atmesti kongreso nutari
mus; siūle rinkti senatą visam 
amžiui, taip pat prezidentą. Jis 
reikalavo, kad tiktai nuosavybės 
savininkai galėtų būti išrinkti

j kongresą. J j palaikė visas re
akcinis* elementas. Tačiau jam 
nepavyko, jo sumanymai nepra
ėjo. Visas šis elementas norėjo 
valdžią atitverti nuo darbo 
žmonių aukščiausia ir tvirčiau
sia nuosavybės siena. Jie atvi
rai kongrese sakė, kad jie bijo 
biednų masių, kad juo mažiau 
balso žmonės turės valdžioje, 
tuo bus geriau ir sveikiau iš
naudotojams. Tos reakcinio ele
mento užmačios nepavyko to
dėl, kad už kongreso sienų pla
čios darbo žmonių masės, išsiū
buotos revoliucijos idėjų, reika
lavo teisių ir laisvės.

Neigi kongrese pilnai laimėjo 
demokratijos ir žmonių drau
gai. Konstitucija buvo kompro- 

(Tąsa penktam puslapyje)

KOMPANIJOS LAUKIA, 
KAD VALDŽIA PRISTA

TYTŲ JOM LAIVŲ

Washington. — Įvairios 
laivų kompanijos planavo 
budavotis 300 iki 350 preky
binių laivų, ir Jungtinių 
Valstijų valdžia žadėjo joms 
stambią finansinę paramą. 
Bet kompanijos nesiskubina 
su laivų statyba. Gal tiki
si, kad valdžia visai savo lė
šomis pabudavos jom tuos 
laivus. Ale. J. P. Kennedy, 
pirmininkas valdiškos jūri
nės komisijos, sako, kad jos 
apsirinka, jeigu mano, kad 
valdžia tik savo pinigais pa
statys tuos laivus ir pado
vanos kompanijoms.

nėr,” taip ta “stars and stripes” 
vėliava priklauso šių dienų dar
bo žmonėms, kovojantiems už 
išsilaisvinimą iš kapitalizmo.

Revoliucinis mūsų gadynės 
judėjimas tais reikalais buvo 
užleidęs pozicijas reakcionie
riams ir apsimaskavusiems pa
triotams. Darė klaidą socialisti
nis judėjimas, daug metų tęsė 
ją komunistinis judėjimas. Tik 
pastaraisiais keliais . metais, 
ypač po Kpmųništų Internacio
nalo Septintojo kongreso, ko
munistai susirūpino atėmimu 
iš priešo rankų to tvirto įran
kio, būtent, šios šalies žmonių 
kovingų tradicijų.

Padarę šias kelias pastabas, 
prieiname prie Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos. Kodėl mes ją 
be kovos turėtume atiduoti re
akcionieriams ir fašistams? Ne
turime atiduoti ir neatiduosime, 
sako Komunistų Partija. Kaip 
tik dabar, ji nurodo, kada liau
dis veržiasi pirmyn ir reikalau
ja pakaitų socialėse Sąlygose ir 
konstitucinėje struktūroje, ka
pitalistai griebiasi už Konsti
tucijos ir išnaudoja ją sulaiky
mui masių nuo pasiekimo jų 
tikslo.

Tuo reikalu mums prisieina 
susirūpinti. Reikia nuodugniau 
pažinti tą gadynę, kurioje Kon
stitucija bdvo priimta ir rimtai 
pagalvoti, argi šis dokumentas 
ištiėsų gali būti tiktai reakci
jos ir fašizmo įrankis? ,0 gal ji 
gali pasitarnauti Amerikos 
žmonėms atmušimui reakcijos 
it fašizmo?

Tuos klausimus mes keliame 
ryšyje su tomis sukaktuvėmis, 
kurias plačiai paminės Ameri
kos žmonės rugsėjo 17 ir 18 
dienomis; Rugsėjo septynioliktą 
sueina šimtas penkios dešimtys 
metų nuo priėmimo Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos. (Konsti
tuciją buvo priimta 1787 m.) 
Pirmą sykį Komunistų Partija 
nutarė tą sukaktį paminėti ir 
išnaudoti švietimui liaudies, su
pažindinant ją su Amerikos tra
dicijomis.

Jūngtinių Valstijų Konstitu
cija buvo 1776 metų revoliuci
jos išdavas. Kaip žinoma, ta re
voliucija savo pobūdžiu buvo 
buržuazinė — kitokia ji ir ne
galėjo būti, nes nesant išvysty
tai pramonei, proletariato tebu
vo labai mažai. Tada ir buržua
zija buvo revoliucinė klašė — 
vedė mirtiną kovą’ prieš feoda
lizmą ir prieš moharėhijoš prie- 
Spau’dį už laisvę, Už demokrati
nes žmohių teises. į tą revoliu
ciją arba revoliučinį karą buvo 
įtrauktos plkčiailšibs darbo 
žmonių masės >— darbo valstie-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

INKSTIRAS
Gerb. drauge gydytojau, aš 

ir vėl kreipiuos į jus, su kita 
bėda.

Šitą sykį štai koks reikalas. 
Man pradėjo augti po kaire 
puse, kaip pusė colio žemiau 
akies, koks tai guzukas. Ko- f 
kie keturi mėnesiai atgal 
buvo mažai įmatomas, o dabar 
jau pasiekė geroko pučko di
dumą. Jis yra labai- kietas ir 
laisvai slankioja po skūra. 
Skaudėt visai neskauda, tik 
ką negražiai išrodo.

Aš šiaip jaučiuos sveika. 
Esu 20 metų amžiaus mergina, 
5 pėdų ir 9 colių aukščio ir 
sveriu 150 svarų.

Malonėkite duoti patarimą 
per mūsų dienraštį “Laisvę”. 
Iš anksto tariu didelį ačiū.

ATSAKYMAS
Tai Jums, Drauge, veikiau

sia bus inkstiras. Savo rūšies 
navikas susidaręs iš riebaluo
tos medžiagos.

Tą riebaluotą medžiagą 
nuolat gamina tūkstančiai ma
žyčių liaukučių po oda, kad 
pridavus odai žvilgamo ir glu
dumo, kad ji būtą minkštesnė 
ir tęslesnė. Iš tų liaukučių rie
baluotoji medžiaga išeina vir
šun ant odos per mažyčius la
takėlius, vadinamus porais. 
Porų yra dvejokios rūšies: pel

vienus išeina riebaluotoji me
džiaga, o per kitus išsisunkia 
prakaitas, gaminamas prakai
to liaukų—irgi mažyčių liau
kučių po oda.

Paprastai riebaluotoji me
džiaga sau lygiai, vienodai ei
na viršun iš liaukučių. Bet 
apydažniai pasitaiko, kad vie- 
nos-kitos liaukutės latakėlis 
ima kuo ir užsikemša—ir tada 
riebaluotoji medžiaga toj vie
toj nebegali išeiti į viršų. Pat 
pradžioje taip užsikimšusi rie
baluotoji liaukutė atrodo iš 
viršaus, lyg koks juodas taš
kas. Ir vadinasi ji tada juo
dgalve (black-head). Juod
galvė da galima ir išspaudyti 
—švariai, gražiai. Bet kita 
juodgalvė aklinai užsikemša. 
Liaukutė pasidaro kaip ir 
koks užrištas maišelis. Apvel
kamoji to maišelio (inkštiro) 
pievutė tolydžio gamina rie
baluotą medžiagą. Ta medžia
ga nuo slėgimo sutirštėja, pa
sidaro lyg kokia varškė. Lai
kui bėgant, toks inkstirukas 
vis eina didyn.

Pats savaime jis neišnyksta. 
Kuo ilgiau lauksi, tuo jis di
desnis išaugs, ir bus tada keb
liau jis išimti. Tai Jūs, Drau
ge, eikite pas gydytoją, ir jis 
Jums išims tą inkstiruką. 
Skausmo kaip ir nėra. Nepasi
liks nie žymės, jei, ilgai ne
laukdama, ji duosite prašalint.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Prašome paaiškinti sekamu du 

klausimu* Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro plane del rekrutą- 
vimo naujų narių į Komunistų 
Partiją yra pasakyta, kad visur 
reikia šaukti pažangiųjų lietu
vių susirinkimus ir ten su jais 
diskusuoti partijos veiklą ir 
problemas. Viena, ar tokius su
sirinkimus reikia garsinti ir
spaudoje, ar tik šiaip asmeniš
kai draugus sušaukti? Antra, 
maždaug kokius žmones kviesti 
į tokius pasitarimus?

Komunistas.
i Mums atrodo; kad* tokius ko
munistą ir jų šimpatikųTį pažan
gių lietuvių pasitarimus galima

“Laisvėje” ir “Vilnyje”, žinoma, 
nereikia pasitenkinti tiktai įdė
jimu pranešimo į laikraštį. Daž
nai draugai tuo tik pasitenkina 
ir todėl susirinkimai esti ne
skaitlingi, neprirengti. Reikia 
taipgi matyti žmones asmeniškai 
ir pakviesti į susirinkimą, arba 
išsiuntinėti atvirutęs.

Paprastai į tokius pasitarimus 
yra kviečiami mūsų darbininkiš
kos spaudos (“Laisvės”, “Vil
nies”, “Tiesos” ir “Šviesos”) 
skaitytojai ir darbininkiškų or
ganizacijų nariai, kaip tai, na
riai Literatūros Draugijos, Dar
bininkų Susivienijimo, chofų ir 
vietinių pažangiųjų organizaci-

Kodėl, pavyzdžiui, mes ture- čiai, amatninkai ir tarnautojai, ir patartina taip pat garsinti ir jų.



Ketvirtad., Rugsėjo 16,1937

r

Puslapis trefias
i , < . .... ............... . ■■■■'■4

Surašąs Laimėjusių Dovanas Rugsėjo 6, 1937, 
Bendro Fronto Piknike, Maynarde, Mass.

Povilas Kubiliūnas, 124 G St., So. Boston,

Charles James, 26 Houghton St., Hudson.

Frank Bakun, 11 Percival St., Maynard,

1 dovana—$50.00, Cristina Treinavich, 123 Cherry Street, 
Cambridge, Ser. 193, Nil.

2 dovana—$25.00, 
Ser. 287, N. 20.

3 dovana—$15.00,
Ser. 291, N. 24.

4 dovana—$5.00,
Ser. 346, N. 22.

5 dovana—$5.00, A. Versackus, 37 Chapel St., Lowell, Ser. 
A, N. 215.

6 dovana—$5.00, L. Juozgaudienė, 48 Wellington Lane, Lex
ington, Ser. 395, N. 13.

7 dovana—$5.00, J. šlegeris, 5 Lotrop St., Brighton, Ser.
395, N. 25.
; 8 dov.—$5, J. Bucevičius 16 Weverly St., Brighton, Ser. 378, 
N. 18.

9 dov.-—$5, Geo Graudmaison, 8 Seventh St., Nashua, N. H., Ser. 
264, N. 20.

10 dov.—$5, Jos Aviža, 11 Peters St., Cambridge, S. 223, N. 7.
11 dov.—$5, J. White, Hudson, Ser. A, N. 485.
12 dov.—$5, J. Grybas, 25 St. Georges Ave., Norwood, Mass., 

Ser. 287, N. 10.
13 dov.—$5, A. Dorotz, 353 South St., Bridgewater, S. 437, N. 5.
14 dov.—$5, Eddie Bagdonis, 182 West 9th St., So. Boston, 

Ser. 213, N. 11.
15 dov. $5, J. Dworvites, 40 Park St., Brookline, Mass., Ser. 

386, N. 6.
Viso $150.00.
16-ta dov. $200.00 (“Seal” futra). Aukota L J. Fox Co. per 

lietuvį atstovą Bernardą Kuraitį. Laimėjo Ruth žiurinsky, 244 D 
St., So. Boston, Ser. C, N. 454.

Kas dar neatsiėmė laimėtų dovanų, kreipkitės asmeniškai arba 
laišku kartu priduodant arba prisiunčiant per paštą bilietą se
kamu adresu: Ignas Kubiliūnas, 124 G. St., So. Boston, Mass.
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Monarchizmo liekanos. Šveicarijoj, Oichy miestelyje, susirinkę žmonių išvy
ti buvę karaliai. Iš kairės į dešinę: Alfonsas, buvęs Ispanijos karalius, 

Amelia—Portugalijos ir Ferdinandas—Bulgarijos.

ninkai prašė Suvalkų apskrities < 
Storastą, kad jiems leistų pasis
tatyti naujus ir perstatyti senus 
trobesius.

Tokius prašymus Storastai nu
siuntė Trumpaiio kaimo ūkinin
kas Vladas čeponas, Budzisko 
kaimo ūkininkas J. Judickas ir 
Giluišių kaimo ūkininkas Petras 
čeponas. Visi ūkininkai gavo 
neigiamus atsakymus. -*

Rado Negyvą Vaiko 
Lavonėlį

Telšiai.—šiomis dienomis Du- 
seikių k. koplytėje (Telšių v.) 
žmonės pastebėjo kažkokią dėžę, 
iš kurios ėjo nemalonus kvapas. 
Atidarius dėžę, joje rastas ma
žas, iš plonų lentelių sukaltas 
grabelis. Buvo pranešta polici
jai, kuri, atidariusi grabelį, ra
do jame mažo kūdikio jau supu
vusį lavonėlį.

piratų submarinus. Ir kur jie i 
gaudys, kada patys yra piratais! 
Jų spauda bjauriai rašo prieš 

: Sovietų Sąjungą, Įžeidimams nė
ra galo. Vieni fašistai grūmo
ja skandinti visus Sovietų Są
jungos prekybos laivus, o kiti, 
kaip praneša iš Romos Frank 
Gervasi, neleis Sovietų karo lai- 

! vams išplaukti iš Juodųjų Jūrų

LIETUVOS ŽINIOS

fašistus jokios logikos nėra, nes 
jiems ir Londono Komitete yra 
Sovietą delegatai. Mat, jie šioj 
konferencijoj laukė pasmerki
mo, o Londono komitetą jau 
yra išbandę: ten jų ir Vokie
tijos fašistų visi skymai pra
eina.

Sovietų atstovas Litvinovas 
čia, tarpe kitko, pareiškė: 
“Tik tos valstybes gali atsisa
kyti nuo dalyvumo šioj kon
ferencijoj, kurios yra užtikrin
tos nuo submarinų piratų— 
arba todėl, kad jos piratus or
ganizavo, kaipo savo politikos 
instrumentą, arba yra arti su 
piratais susirišę. Tik tokios 
valstybės yra suinteresuotos 
torpedavimu šios konferenci
jos.”

Kas liečia tą, kad submari
nai yra Italijos, tai Litvinovas, 
neprisilaikydamas Francijos ir 
Anglijos reikalavimo neminėti 
vardo, pareiškė: “Kokios ša- 
lies piratiški submarinai yra, 
pasako submarinų numeriai, 
vardai, vėliava ir jūreiviai. 
Kiekvienas žino vardą tos ša
lies, kuriai tie submarinai 
klauso, nes jos vardas 
kiekvienam ant lūpų.”

Mussolinio Bjauri 
Veidmainystė

Visi žino, kad Ispanijos
šistai neturėjo tinkamų sub
marinų. Bet Mussolinis, lauk- pro Dardenellus. Italijos karo 
damas konferencijoj ant jo 
atakų, pasirūpino kaltę su
versti ant Ispanijos fašistų. Ir 
Ispanijos fašistai savo genero
lo Queipo De Llano lūpomis 
9 d. rugsėjo, tai yra kelios 
dienos prieš konferenciją, per 
radio paskelbė, kad jie jau

1. Antanas Drazdauskas. Giesmės. Svietiškos ir Šven-’ Hnus^K^tas^SkU?Ta^rd- 
tos. 1814 metuos Vilniui pas kun. Misijonierių spausdin- škia, ’kad Italijos fašistų at- 
ta. Nauja laida išėjo Tilžėj 1884 metais. 10 pusi. (Arba likta transacija su Ispanijos 
1902 m. leidimas Amerikoj. 24 pusi.)

2. Simonas Daukantas. Būdas senovės Lietuvių kalnie
čių ir žemaičių. Antra laida Plymouth, Pa. 1892 m. Išlei
do Susivienijimas Liet. Amerikoj.

3. Simonas Daukantas. Pasakojimai apie veikalus lie
tuvių tautos senovėj. Spausdinta pas Jankų 1893 m.

4. Sim. Daukantas. Lietuvos istorija nuo seniausių lai
kų iki Gedimino. 1 tomas. Išleido J. Paukštis, Plymouth, 
Pa. 1893 m. (2-rą tomą turiu).

5. M. Volončauskas. Žemaičių vyskupystė. Išleido kun. 
V. Matulaitis, Amerikoj, 1897 m.

6. Lietuviškos pasakos. I. Medega lietuviškai mitologi
jai. Surinko D-ras J. Basanavičius. Išleista Amerikoj 
“Dirvos” spaustuvėj, 1898 m.

7. Lietuviškos pasakos. Medega lietuviškai mitologijai. 
J. Basanavičius, II knyga. Išleista Amerikoj, 1902 m.

8. Oškabalių dainos. Knyga I-II. Surinkta Basanavi
čiaus. Išleista Amerikoj Stagaro spaustuvės, 1902 m.

9. Grovo Kiburgo kelionė Lietuvon 1397 m. Lietuviškai 
išguldė J. Basanavičius. Tėv. Myl. Draugijos leidinys 
Amerikoj, 1900 m.

Gal yra kur nors toks leidinys: “Lietuviškas Darbinin-

Kas Turite Sekamas Knygas?

laivai pastos jiems kelią.
Ant kiek Italijos fašistai 

bjauriai įžeidinėja Sovietus, ant 
tiek juos seka Vokietijos fašis
tai. Vokiečių fašistų laikraštis 
“Zwoelfuhr Blatt” sako, kad 
Vokietijos fašistai nedalyvaus 
ten, kur bus Sovietų užsienio ko
misaras Litvinovas, nes fašistų 
akyse jis niekas kitas, “kaip pa
prastas kriminalistas.”

Pavoju Tiktai Atidėjo
Kada tokia kalba kalba apie 

šalies atstovus, tai karas gali bi
le valandą prasidėti. Ši konfe
rencija karo pavojų tik laikinai 

ši transakcija gal bus Mussoli-1 atidėjo. Sovietai dalyvauja ir

fašistais. Italijos fašistams 
duota proga pasiteisinti, kad 
jie submarinus pardavė ir už 
juos nebeatsako.

Bet pačioj konferencijoj An
glijos ir Francijos planai taip 
buvo pataikaujanti Italijai, kad

tariasi su Franci ja ir Anglija, 
nes jie iki paskutinės minutės 
kooperuos su demokratinėmis

niui nereikalinga.
štai faktai:
(1) Francija ir Anglija pa- v .

siūlė Italijai, kad jos karo laivai šalimis prieš karą, kol tik tas 
paimtų didelį plotą Viduržemi- ^us galima. Sovietų dalyvavimas 
nių Jūrų, Tyrrhenijos ir Adria- konferencijoj pamatiniai pake i - 
tiko jūras, “apsaugai” nuo pirą-: 
tų submarinų. Reiškia, Italijos

tė jos šaukėjų planą kovai prieš 
piratiškus Italijos submarinus.

piratams paveda juos “gaudyti.” žinoma, tas privers. Italijos ir
Tikra tragedija!

(2) Planas siūlė tik tada 
skandinti submariną, kada jis 
skandins prekybos laivą be per
sergėjimo. Bet jeigu, sakysime, 
Italijos submarinas pareikalaus

Vokietijos fašistus kiek pakeisti, 
savo gaires karo provokacijose. 
Bet karo pavojus kabo, kaip ko
kia baisi šmėkla. Visi taikos ir 
laisvės mylėtojai privalo remti

kas. Dvinedėlinis laikraštis. Bitėnai. 1894-1896. N 1-4. Fur i Sovietų laivo Įgulą apleisti .laivą
d. Redaktion Verantwortlich: M. Jankus. Druck u. Ver- 
lag von M. Jankus.”

Tuojaus prisiųskite “Laisvės” redakcijai. Jei reikalau
site, už knygas užmokėsime. Nurodykite kainą.

“Laisvės” Redakcija,
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Nyon Konferencija ir Karo Pavojus
Portugalijos ir Lenkijoj Greta 
to, Italija pareiškė, kad “piratų 
submarinų reikalą” turėtų rišti 
Londono “Nesikišimo Komite
tas”. Mat, tas komitetas begė
diškiausiai tarnauja fašistams.

. v
Anglijos ir Franci jos 
Pataikavimo Politika
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Prieš Nyon konferenciją 
Franci ja ir Anglija labai susi
rūpino, kad ši konferencija ne
virstų teismu prie Italiją. Jos 
griežtai reikalavo, kad Sovietų 
Sąjungos delegacija su Litvino- 
vu priešakyj neminėtų Italijos 
vardo, kad būtų kalbama tik 
prieš piratą submarinus, nes, 
girdi, jie nevartojo Italijos vė
liavos, skandindami Sovietų lai-! 
vus. Sovietų Sąjunga ir jos de
legacija, siekdama kooperuoti, 
kiek tik galima, su demokrati
nėmis šalimis prieš karą, prisi
laikė Francijos ir Anglijos 
reikalavimų.

Italijos fašistai vengė šios 
konferencijos. Jie pareiškė, “kad 
jie negali už vieno stalo sėdėti 
su Sovietų Sąjungos delegatais” 
ir, kaip jau sakyta, reikalavo, 
kad tą klausimą rištų Londo-

Nyone Įvykusi konferencija 
kovai prieš piratiškus subma
rinus karo pavojaus neprašali
no. Visiems yra aišku, kad 
prekybinius laivus skandina^ 
Italijos submarinai. Sovietų 
Sąjunga tą Jaktais Įrodė, nu
rodydama net submarinu nu
merius. Anglija, Francija ir 
kiti diplomatai tą žino. Mus- 
solinis kelis kartus jau pirma 
pareiškė, kad jis nepraleis So. 
vietų Sąjungos laivus j Ispa
niją. Ir jo submarinai pradė
jo skandinti laivus, kurie niau
kė i Ispanija, ir tuos, kurie 
plaukė į kitas šalis.

Kada artinosi Nyon konfe
rencija, tai Sovietų Sąjunga 
įteikė Italijos fašistams dvi no
tas, reikalaujančias, kad jie ne 
tik daugiau neskandintų Sovie
tų laivus, bet kad atlygintų ir 
už pirmesnius. Italijos fašistai i 
tiesiog pasiuto. Hitleris ir Japo
nijos imperialistai’ padrąsino 
Mussolinį, kad jis nepaisytų So
vietų S-gos, nes jie rems visas 
Italijos karo intrigas. Matyti, 
jie savo pusėje turi Portugali
jos ir Lenkijos fašistus. Italija 
tuojaus uŽreiškė Franci jai ir 
Anglijai protestą prieš tai, kad
jos nepakvietė į tą konferencijąno “Nesikišimo komitetas”. Pas

ir po to, kada įgula apleis, ar 
Į paskirtą laiką neapleis, sub
marinas nuskandins tą laivą, tai 
prieš tokį submariną neveiks 
karo laivai.

(3) Anglija ir Francija taip 
buvo sutaisę planą, kad faktiš
kai pripažino Ispanijos fašistus 
Ispanijos valdžia.

Drg. Litvinovas Pakelė Balsą 
Pries Ją Planus

Litvinovas prieš tai griežtai 
išstojo. Jis pareiškė, kad tokis 
planas nieko nereiškia, kad So
vietu laivai bus skandinami, kad 
to išvengimui Sovietai bus pri
versti siąsti savo karo laivus ją 
apsaugai. Jis sakė: “Sovietą Są
junga negali su tuom sutikti. 

į Sovietą Sąjunga neleis nei vie
nam naikinti jos laivus.”

Kada Sovietai griežtai pasi- 
priešio šiam išdavikiškam pla
nui. tik tada konferencija nuta
rė, kad Anglijos ir Francijos 
karo laivai apsaugos visų šalių 
laivus Viduržeminėse Jūrose ir 
jeigu tik kokis submarinas skan
dins neutrališkos šalies laivą, 
tai yra, ne Ispanijos liaudiečių 
arba fašistų, tai karo laivai gins. 
Bet kartu vis vien siūlys Italijai 
dalyvauti piratų submarinų gau
dyme. O jeigu ji atsisakys, tai 
tada jos plotą paims Anglija ir 
Francija. Sovietų Sąjungąi pa
vedamos Juodosios Jūros patru
liuoti. kur fašistai negali įsi- 
briauti arba neturėtų pasiseki
mo. Sovietams1 palieka teisę 
siųsti ir į Viduržemines Jūras 
savo karo laivus prekybos laivų 
palydėjimui.

Italijos fašistai, pagal dauge
lį pranešimų, atsisako gaudyti

Karo ^ Lėktuvo Katastrofa 
Vaiguvos Apylinkėse

Rugpjūčio 21 d. apie 12 vai. 
Kražių vals. Kalnyčių km. įvyko 
karo lėktuvo katastrofa: lėktu
vas nukrito ir abu juo skridę 
lakūnai—karo lakūnas Įeit. An
tanas Rimbutas (seniau Oželis) 
ir jaun. puskarininkis Albinas 
Palskys vietoje užsimušė. Apie 
17 vai. juodu išskrido iš Šiaulių 
įgulos uždavinio atlikti ir užda
vinį atlikę grįžo Į Šiaulius, 
dėl neišaiškintų priežasčių 
lėktuvas nukrito ir visiškai 
dužo.

Po to jis buvo iš tarnybos at
leistas. Tarnautojai susidaro 
Įspūdį, kad jie neturi teisės net 
pasiteirauti, už ką baudžiami. 
Argi tarnautojai neturi net tei
sės pasiskųsti aukštesnei instan
cijai?

bet 
j U 

su-

KAUNAS
Masinės Pabaudos

Praėjusį šeštadienį Kauno 
miesto savivaldybė nubaudė 53 
autobusų tarnautojus Įvairaus 
dydžio baudomis. Toks masinis 
tarnautojų nubaudimas nuste
bino pačius tarnautojus. Jie su
sirūpinę ir domisi kokiu pagrin
du tai daroma?

Už Ką Atleido iš Tarnybos?
Miesto savivaldybė buvo nu

baudusi konduktorių Metriką. 
Konduktorius paprašė nutarimo.

Sovietų Sąjungos taikos politiką 
ir jungti savo jėgas kovai prieš 
karo’ pavojų.

1). M. š.

Miesto Greitasis Autobusas 
Suvažinėjo Mergaitę

Panemunėje buvo švento Roko 
atlaidai, Į kuriuos prisirinko 
daug žmonių, žmonių buvo pilna 
ne tik šventoriuje ir arčiau baž
nyčios, bet ir gatvėje vaikščiojo 
nedabodami autovežimių, kurių 
vakar kaip tyčia, gražiam orui 
esant, daug kursavo tarp miesto 
ir kurorto. Viena mergaitė iš 
Proveniškių nesisaugodama pa
teko po miesto greituoju auto
busu ir sunkiai sužalota.

Lenkai net Namų Neleidžia 
Lietuviams Statyti

* Visaip engdami Vilniaus kraš
to lietuvius, lenkai net neduoda 
leidimų lietuviams statyti tro*- 
besiu, štai “Vilniaus Rytojus” 
Nr. 64 rašo, kad kai kurie An- 
driejavo valsčiaus lietuviai ūki-

Vyrui Negrįžtant iš Karčia- 
mos, žmona Likvidavo 

Įmonė
Kaune, Gedimino g., vienas. . 

pilietis turėjo kirpyklą ir neblo
gai vertėsi, tik smarkiai gir-, 
tuokliaudavo. Kirpėjo žmona, 
matydama, kad vyras vis tiek 
viską pragers, vyrui kelias die
nas iš karčiamos negrįžtant, kir
pyklą ir visą buto inventorių 
pardavė, vyrą išregistravo iš 
buto ir pati kažkur dingo.

Sprendė “Inkaro” Fabriko 
Darbininkų Skundą

..Z 7
Prieš kurį laiką “Inkaro” ka

liošų fabriko darbininkai atsiun- . 
tė Kauno apygardos darbo in
spektoriui skundą, kuriuo prašo . 
inspektorių tarpininkauti, 
“Inkaro”

kad 
darbininkams būtų 

pakeltas atlyginimas, kad ne
samdytų naujų darbininkų, o 
leistų esantiems dirbti ne 4 d., ' 
bet visą savaitę, kad atlyginimą, 
mokėtų ne 7 ir 22 mėn. dienomis, 
bet 1 ir 16 d. ir kit.

■ ^'•4'

Darbo inspektorius buvo nu
vykęs į “Inkaro” fabriką ir ta
rėsi su darbdaviai ir darbinin
kais. “Inkaro” administra< 
savo darbininkams atlygin 
pakelti nesutiko.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 1 
čia randasi lietuviška aptieka, kurtoje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVR. ' DETROIT, MICH. ||

“Laisves” Naudai Banketas Waterbury, Conn.
RENGIA WATERBURY’O LIETUVIŲ PAŽANGIOSIOS ORGANIZACIJOS • l|

Bus Subatoje 18 Rugsėjo-September
Btis Puiki Dailės Programa, Dalyvaus Talentai iš Brooldyno ir iš Bostono

Ignas Kubiliūnas
Skambus baritonas, jis yra 
pasižymėjęs komiškom dai
nom, iš South Boston, Mass.

Anele Grigoniutė, 
iš So. Bostono, dainuos so
lus šiame parengime ir ak

ompanuos pianu kitiem 
dainininkam.

Lillian Kavaliauskaitė 
žymi dainininkė, mezo- 
sopranas, iš Brooklyno.

Alekas Velička
Sidabrinis tenoras iš Brook

lyn, N. Y., dainuos solus.

BANKETAS BUS LIETUVIŲ P ARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO 

Parkas atdaras 6-tą vai. vakare. Šokiai prasidės 8-tą vaL vakare ir tęsis iki 2-ros vaL ryto.
BUS GERA VAKARIENE IR ĮŽANGA TIK $1.25 ASMENIUI

DAUG SVEČIŲ ATVYKS IŠ BĖOOKLYNO IR DAUG BUS IŠ BOSTONO APIELINKĖS

B

■



KetvirtacL, Rugsėjo 16,1937Puslapis Ketvirtas

PITTSBIMO IR APIEUNKES ŽINIOS
Milžiniškas Darbo Dienos 

Apvaikščiojimas
Rugsėjo 6 Pittsburghe ir 

apylinkėje minėta Darbo Die
na iškilmingai. Pačiame Pitts
burghe buvo surengta didelė 
paroda, kuri tęsėsi per tris va
landas. Tav daugiausia Ameri
kos Darbo Federacijos lokalų. 
Sakoma, dalyvavo apie 50- 
000.

South Parke susirinko apie 
250,000 žmonių klausytis J. L. 
Lewis, P. Murray, T. Kenne
dy ir kitų. Prasidedant prog
ramai daugelis mainierių ir 
plieno darbininkų lokalų pa- 
roduodami įmaršavo. Tai buvo

trikto organizacinis sekreto
rius d. Karpa. Kvietė darbuo
tis padvigubinimui narių skai
čiaus.

Ant vietos keturi nauji pri
sirašė ir trys pasižadėjo grei
tu laiku prisirašyt. Atrodo, šia
me vajuj 
sėkmės, 
merdingo 
Nereikėtų
bių reikalų.
Nedėlioj Išvažiavimas Mika

lausko Farmoj
Partijiečiai lietuviai rengia 

Daily ir Sunday Workerio 
naudai draugišką išvažiavimą 
rugsėjo 19, Mikalausko far-

svarbu visiems susipažinti. 
Tad dalyvaukime ir kitus pa- 
kvieskime dalyvauti. Parody
kime ir kitiemš, kad mes iš- 
tikrųjų remiame Ispanijos ko
votojus prieš fašizmą.

Binghamton, N. Y

f

turėsime geras pa- 
Gaila, kad iš Wil- 
nei vieno nebuvo, 
taip užmiršti svar-

Svarbi Konferencija
Rugsėjo 22, 206 Stanwix St., 

įvyksta svarbi konferencija. 
Šaukia Lyga Prieš Karą įr Fa
šizmą. Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečiamos visos draugijos 
prisiųsti atstovus. Lietuvių 
draugijos tad neturėtų atsi
likti. Demokratas.

Margumynai
Jau buvo “L.” minėta, kad 

dalis liet, parapijonų, sukilu
sių prieš kun. Skrypką, išleido 
lapelius kviečiančius “apsiva
lyti savo parapiją nuo tokio 
kleboniško šeimininkavimo, 
kurie daro mums skriaudą ir 
visiems lietuviams gėdą.” Da
bar išleido ir paskleidė tokius 
pat lapelius anglų kalba. Reiš
kia, kovos liepsna dar tebe- 
plinta.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ne, apartmento randos ža
da kilti net 6 doleriais mėnesiui 
kiekvienai šeimai. Kokių prie
monių imsis nuomotojai, neži
nia.

Apibartas Tyli
Vienam Waterburio “profe

soriui”, taip spaudoj, taip visur, 
tapo kiek aplaužyti ragai. Jis 
jau ramiai užsilaiko, už tat dar
bininkai dar smarkiau pradėjo 
veikti ir parengimuose matyti 
daugiau atsilankiusių parapijo
nų, negu bet kada. Gražu pa- 
r a p i j i ečiai-darbininkai, susi- 
praskit, o tegu jis apibartas tyli.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

gražu pažiūrėti. Tokia milži- mojj prie Callery) Pa. Tai bus 
niška publika pati savaime gražus partijiečių ir simpatikų 
buvo galinga demonstracija. suvažiavimas, 

demokratiją, vakarienė.
Gera vištienosuž unijas, už < 

prieš karą ir fašizmą.
J. L. Lewis pasakė griaus- kelio, tai sustokite" iki 11 vai. 

mingą prakalbą. Rodos kiek- ryte pas Lekavičiaus čeverykų 
vienas jo žodis taip ir smigo krautuvę, 1217 Beaver Ave. 
per visą kūpą kiekvieno klau- .Ten bus daugiau automobilių 
sovo. Pareiškė, kad reakci-' ir sykiu nuvažiuosime.

Kurie važiuoją nežinosite

Bedaliui, So. Boston, Mass. 
—Korespondencijos apie ne
tvarką Amalgameitų unijos lo- 
kale netalpinsime. Daromi as
trus unijai užmetimai, kurių 
spaudoj negi išriši. Reikėtų 
tuos klausimus iškelti lokalo 
narių susirinkime ir ten juos, 
išdiskusavus, išrišti.

Alfonsas MarciuŠka ir Ma- 
lanė Bučinskaitė susituokė 
rugsėjo 4 d. Jų vestuvių šau
nus pokilis įvyko Lietuvių Sve
tainėje, kur dalyvavo daugybė 
svečių. Po vestuvių jaunieji iš
vyko pas Alfonso motiną į 
Pittsburgh, Pa. ir ketina ap
silankyti kitur. Nuolatiniam 
gyvenimui grįš čionai.

sovo. Pareiškė, kad reakci
niai plieno ir automobilių 
kompanijų savininkai, dar ne
pasirašę su unijomis sutarties, 
bus greitu laiku paklupdyti 
ant kelių. Darbo milžinas nu
galės juos. Perskaitė vardus 
žuvusiųjų darbininkų plieno 
kovose. Lewis pareiškė, jogei 
tie žuvę už darbininkų reika
lus liekasi įtraukti į istorijos 
knygas kaipo garbingi kanki
niai už ekonominę ir politinę 
demokratiją.

Kiti kalbėtojai taipgi geras 
prakalbas pasakė. Paskuti
niam kalbėtojui kalbant pra
dėjo lyti, tai pakenkė užbaigti 
programą. žmonės pradėjo 
bėgti linkui automobilių, bu- 
sų. Betgi greit išvažiuot iš 
parko niekaip nebuvo galima. 
Susigrūdimas ■ neišpasakytas. 
Ėmė porą valandų išvažiuot 
per kelis blokus. Tokios žmo
nių minios dar niekur nesu 
matęs. Pasirodo, Pittsburgho 
darbo žmonės pakilo, susijun
gė į vieną galingą demonstra-
ciją už savo teises, už laisvę, 
už geresnj gyvenimą. Dabar
maršuoja kas kart pirmyn. Iš
sikovoję geresnių ekonominių 
teisių, veda kovas už politines 
teises. Stato savo kandidatus 
į visokias valdiškas vietas.

Reakcijai smūgis. Hearsto 
vietiniai lapai žviegia iš pyk
čio, bando progresui kenkti, 
bet nieko nepadaro.

Darbo Dienoj Komunistų 
Partijos aktyvas irgi nemiego
jo. Daug literatūros parduo
ta, daug lapelių paskleista. 
Tai ir didelė pažanga.

Reporteris.

Lietuvių Komunistų Konferen
cijoj Prisirašė Keturi Nauji 

Nariai
Rugsėjo 12 įvyko lietuvių 

komunistų ir simpatikų konfe- 
frencija. Tai buvo brandus su

sirinkimas.
Biuro sekr. J. Gasiunas iš

davė raportą apie Komunistų 
Partijos veikimą ir kovas. Nu-

S, kad partija stovi priė
ję svarbiausių kovų; kad 
ja budavoja bendrą fron- 

ą, organizuoja darbo žmones

ija auklėja ir savo na- 
HČių. Mūsų pareiga da

nių laiku darbuotis tose 
voae, budavoti savo organi- 

ir padvigubinti narių

į unijas; kad tuo pačiu sy-

>>
plačios diskusijos, 

augai nurodė, jogei lietuvių 
a reikia padaryt akty- 

me, organizuoti frakci- 
kolonijose, kurti la- 

mokyklas ir tt.
darbuotis padvigu- 

limui narių skaičiaus. Kiek- 
kolonijoj šaukti susirin- 

sudaryt rekrutavimo 
«vmitetus, turėt diskusijas.

Daily ir Sunday Workerio 
finansiniam rėmimui nutarta 

“ eiti $100.00. Paskirta kolo
ms sekamos kvotos: N. S.
.00; New Kensington 
.00; Boho $10.00; McKees 
ks $10.00; Wilmerding 

0.00; New Eagle $5.00;
veskin $5.00. Draugai ir 
ugės ant vietos pasiėmė 
alingos medžiagos tam 
ui ir tuojau* pradės dar* 

otri. Drg. P. Martinkus jau 
n a itt penkinės sukėlęs.

onferenciją sveikino Dis-

r

sykiu nuvažiuosime.

Mirė Julius Ivanauskas
Rugsėjo 12 pasimirė Julius 

Ivanauskas, apie 50 metų se
numo, veik visą laiką gyvenęs 
N. S. Pittsburghe ir dirbęs sa- 
liūnuose už bartenderį. Mirė 
nuo vidurių skaudulio.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, 
liko. Buvo 
suaugusius

Drg. Tyrinėtojui, San Fran
cisco, Cal. — Atleiskite, drau
ge, bet jūsų korespondencijos 
laikraštin netalpinsim. Neapsi
moka 
rašyti 
imti, 
sysi.

Darbuojasi
Artinantis “Laisvės” bankie- 

tui-koncertui rugsėjo 18, sukru
to iš visų kampų visi. Bilietai 
platinasi neblogiausiai, nes kiek
vienas yra suinteresuotas tuo, 
kadangi jau senai, senai toks pa
rengimas buvo.

Komisija savo užduotį stro-1 
piai pildo, kad būtų visos parei
gos atliktos ir svečiai bei daly
viai patenkinti.

Manoma, kad ir kitos lietuvių

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

apie tą sugedusį žmogų 
ir laikraštyje vietą už- 
Tuomi juk jo nepatai-

Los Angeles, Calif
Turto jokio nepa- 

našlys. Paliko tris 
vaikus.

D. P. L.

Lietuvių kolonija čia ne di
delė, bet vistiek ji gerai dar
buojasi. Daugiausiai šiuo tar
pu veikia moterys.

Rugs. 2 d. lietuvių kuopa 
prieš karą ir fašizmą laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Svar
stant svarbesnius kuopos rei
kalus, prie progos, draugė še- 
reikienė pranešė, kad ji turi 
pagaminusi skanius pietus ir 

'savo triūsą ir valgius aukoja.
Tuomet pirmininkė Pečiu

lienė paprašė d-gę šereikienę, 
kad pavelytų parinkti prie 

'stalo aukų Ispanijos respubli
kos gynėjų našlaičiams. Atsi
kreipus prie susirinkimo, visi 
vienbalsiai tam pritarė. Val
gant pietus parinkta aukų.

Pietais visi labai pasitenki
no ir išreiškė draugams šerei- 

' i kiams už jų triūsą širdingą 
padėką.

Aukojo

Literatūros Draugijos kuo
pos įkurtas knygynas pasta
ruoju laiku žymiai paaugo 
knygomis, nes gauta daug 
knygų iš kitų miestų. Gautą kolonijos tuo domisi. Taigi lau- 
rnlriii Lriivnii i Iri oml nnriivATO I e 1 v ekiama daug svečių iš visur. Pri

būkite visi!
Blogai

Dirbtuvės visai blogai dirba, 
darbininkai viens po kito vis 
lauk, o kurie ir dirba, tai visai 
nedaug. Teko nugirsti, jeigu tas 
atsitiktų, kad, jeigu Waterburio 
dirbtuvės negaus daugiau užsa
kymų, tai už poros savaičių šluos 
pusė ant pusės darbininkus.

žada Sukrusti
Artėjant rudeniui, jau užsida

ro visos maudyklės ir kitos va
sarinės pasilinksminimo vietos. 
Kiekvienas lenda .kui* po stogu. 
Taigi jaunimas turės būrtis po 
stoj^’WIHM?BėTką Ttaunimas 
žada? Jaunimas žada susiburti 
draugėn visi ir ruošti kokias 
pramogas ir ką kitą, ypatingai 
linkėtina, kad atsigaivintų ge
riau Waterburio Vilijos Choras.

tokių, kurių iki šiol neturėta, j 
Be to, užsisakyta keliolika 
knygų ir iš Lietuvos. Taigi 
norintieji skaityti, jau gali pa
sirinkti. Knygos išduodamos 
ALDLD kuopos ir LDS kuopos 
susirinkimuose. Knygius—Ja- 
silionis.

Informacijos, ką reixia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.Pereitą mėnesį Literatūros 

Draugijos kuopos mitinge bu
vo skaityta V. Tauro paskaita 
apie didį rusų poetą Puškiną. 
Paskaitoje dėstoma ne tik 
Puškino gyvenimas, bet ir toji 
plati aplinkuma, carizmo val
džios varžtais varžoma, kurio
je Puškinui 
ir grumtis, 
menduotina 
kolonijoms.
Liet. Meno Sąjungos Centro.

Waterbury, Conn

Juozelis.

IS-

Dienraščio “Laisvės

KONCERTAS
Brooklyne

FAŠISTAI SUĖMĘ 54 
PANŲ JŪREIVIUS

prisiėjo gyventi
Paskaita reko- 

skaityti ir kitoms 
Ji gaunama iš

“Times” Korė spondentas 
Pateisina Sovietus už

Šnipų Gaudymą

Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

J. V. Konstitucijos Sukaktuvių 
Minėjimas

Rugsėjo 17, penktadienį, 
sueina lygiai 150 metų kaip 
Jungtinių Valstijų Konstituci
ja priimta. * Tai svarbus de
mokratinis dokumentas. De
mokratijos šalininkai todėl tą 
dieną demonstruos.

Pennsylvanijos gub. Earle 
paskelbė tą dieną švente. Vi
sus kviečia dalyvauti konstitu
cijos minėjime. Pittsburghe 
įvyksta paradas, kuriame ir 
lietuviai dalyvauja.

Apie 1 vai. po pietų lietu
viams reikia susirinkti prie se
kamų vietų : North Side prie > 
Lietuvos Sūnų Draugijos na- į Aukojo sekami asmenys: 
mo; South Side prie Lietuvių Po $1: Levanai, Devienė, Ba- 
Piliečių Namo; Soho prie Liet, bičiai, šimkai; po 75c: Bogin- 
Mokslo Draugijos namo. Iš ten skis, Tautkienės šeima; po 
specialiai karai nuveš į parado 50c:_Viktor, Shallis, Petrulie- 
vietą-.

Nusitarta visiems vienodai 
apsirengti. Vyrai dėvės bal
tus marškinius ir juodas keli
nes. Moterys lietuviškais kos
tiumais, o kurios tokių netu
rės, tai baltomis dresėmis.

-Kviečiami visi lietuviai prie 
viršminėtų vietų susirinkti 
apie 1 vai. po pietų. Iš kitų 
miestukų kviečiami suvažiuoti 
prie Lietuvių Piliečių Kliubo 
S. S. Pittsburgh.

Ateinantį sekmadienį, rugs. 
19 d. įvyks bendras ALDLD 
ir LDS kuopų piknikas, slavų 
I.W.O. farmoje, kuri randasi 
už Port Crane, . važiuojant į Gal taip ir bus? 
Chenango Valley State Park, j
šis piknikas tai bus bene pas-! G/O
kutinis šio sezono piknikas, to
dėl patartina visiems atsilan
kyti. Vieta graži, plati, prie 
upės; galima ir maudytis ir 
žuvauti, žaisti, šokti ir dai
nuoti. Rengėjai aptarnaus 
svečius skaniais užkandžiais ir 
gėrimais. S. J.

Nauja Literatūra
Tuojau, jsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

H
t

Iš Madrido Pittsburghan 
Atvyksta Trys Broliai

Pirmadienio vakare, rugsė
jo 20, Carnegies Auditorijoj, 
Federal ir Ohio St. kalbės trys 
broliai Flaherty, ką tik sugrį
žę iš Madrido, kovoję per še
šis mėnesius lojalistų armijoj.

Jie mums paduos daug nau
jų žinių apie Ispaniją. Tai

nė, Budrikienė, Pupienė, Ru- 
fienė, Ambrozienė, Bazilikie- 
nė, Levišauskienė; po 25c: 
Smulkienė, Masikonienė, Griš- 
konienė, Richardienė, Miller. 
Pečiulis — 30 centų, o Zlotkienė 
— 15. Viso surinkta $11.70. 
Komitetas taria visiems auko
tojams širdingą ačiū.

C. P-is.

Kas priklauso prie CIO, tas 
yra patenkintas ir tuo džiaugia
si, nes mato, kad iš to yra nau
da, bet savaime suprantama, kad 
daugumai neprigulint prie CIO, 
sunku mažumai kas geresnio iš
kovoti. Smagu-džiugu skaityti iš 
Pittsburgh©, Pa., korespondenci
ją, kad baisiai didele minia žmo
nių susirinko paklausyti J. Le- 
wiso prakalbų. Kada bus taip 
pas mus? Juk Waterbury dreba 
kinkos kapitalui, kad tik neįsiga- 
lėtų CIO.

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistai paskelbė, būk savo 
laivyno mūšyj su respubli
kos karo laivais pavojingai 
sužeidę respublikiečių šar
vuotlaivį “Libertad,” netoli 
Algiers, ir suėmę 54 val
džios jūrininkus, kurie ban
dę valtimis išsigelbėti.

“Surpaipės”
Kasa, knisinėja gatves, išomis 

dienomis oras sau buvo nei šil- 
tas per labai, nei šaltas. Kasėjai 
išardė South Riverside ir North 
Riverside gatves, išėmė vamz
džius, kuriais bėgo miesto ne
švarumai. Smarvė apie tas vie
tas buvo baisiausia. Argi'nega
lima buvo toks darbas daryti, 
kuomet šaltesnis būna oras? Bet 
kas galvoj tiems, kurie gyvena 
vasarnamiuose!

Kas Bus su Bandomis?
Jau girdai eina, kad nuo 

spalių 1-sios kils randos,. Vieno
je Waterburio dalyje, Brookly-

Paryžius*—Harold Denny, 
New Yorko “Times” kores
pondentas, atvažiavęs iš 
Maskvos, “necenzūruotai” 
rašo, bet pripažįsta, kad 
Sovietai turi priežastį areš- 
tuot ir baust vidujinius sa
vo priešus (Trockio-fašis- 
tus), kaip šnipus Vokietijos, 
Japonijos, Lenkijos ir Ita-

Waichow, Chinija.—6 ja
ponų bombininkai užpuolė 
šį miestą ir Užmušė daug ci
vilių gyventojų. Bet pabė
go, kai pamatė atskrendant 
chinų lėktuvus.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebūklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-LeninTzmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELE Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

r

Ispanijos vaikučiai pabėgę nuo budeliškų fašistų. Jie priimti Kryme, Sovietų 
Sąjungoj ir tinkamai užlaikomi.

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Piknikas su Dovanomis

/
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CAIB T t

ŠYPSENOS E. Chicago, liid.
DETROIT, Mich. Sekmadienį, 

rugsėjo (Sept.) 19 d., įvyks pa
skutinis ALDLD 52 ir LDS 21 
kuopų šią vasarą piknikas.

Abi kuopos vertos mūsų visų 
lietuvių paramos. ALDLD 52 kp. 
—apšvietos organizacija: rūpi
nasi išleidimu mokslo, kultūros 
knygų, kurios suteikiamos kiek
vienam kuopos nariui dovanai. 
Nėra reikalo aiškinti, kokią di- 
delią ir nepavaduojamą rolę 
lošia geros knygos, geri pasiskai
tymai. LDS 21 kp. taipjau ne 
menkiau rūpinasi lietuvių gero
ve. Vyriausia jos užduotis yra, 
kad kiekvienas jos narys, esan
ti ligoje, būtų aplankytas, sutei
kiama jam sergant pašalpa. Pa
sitaikius mirčiai, draugija tap- 
gi rūpinasi palaidojimu šio na
rio, o jo likusiai šeimynai išmo
ka apdraudą.

Varde abiejų organizacijų, 
lietuviai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti piknikan. Tai bus jau 
paskutinė proga šią vasarą svei
kam ore susitikti savo gerus 
draugus, pažįstamus ir gentis. 
Ir tuom paremsime organizaci
jas finansiniai.

Kaip paprastai, pikniko sve
čiai bus visakuom aprūpinti: ge
rais užkandžiais, gėrimais ir 
šaunia muzika. ALDLD 52 kp. 
paskyrė didelį skaičių gerų do
vanų. Kurie ne taip jau susivė
luos atvykti į pikniką, visi gaus 
po naudingą gražią dovaną.

Įsitėmykite gerai, kad pikni
kas įvyks 19 dieną rugsėjo^ sek
madienį, Beechnut Grove (Si- 
mano Urbanto Darže), ant 
Middle Belt Road. Įžanga 25c.

J. J. Butkus,
' LDS 21 Kp. Koresp.

Rahway, N. J Wilkes-Barre, Pa.
Rugpjūčio 31 d. prasidėjo 

11 Irwing siūtų kliubo laimė
jimas. Manadžeris drg. Ch. 
Chalconas išsiuntinėjo laiškus 
tiems, kurie priklauso prie 11 
Irwing siūtų kliubo, kad būtų 
traukime, ale nei puse žmo
nių nesuvažiavo. Buvo bayon- 
niečių, lindeniečių, iš Rahway 
ir iš Elizabetho. Pradėjom lai
mėjimą 10. Išlaimėjo lenkas iš 
Rahway, N. J. Tada įvyko pir
mas traukimas ir laimėjimas 
11 kliubo 1-mos sav. Išlaimė- 
jo Anna Yanukonienė, iš Eli
zabeth. Po laimėjimų dr. Ch. 
Chalconas visus užkvietė ant 
pares pas draugę A. Yanuko- 
nienę. Turėjome gerų valgių 
ir gėrimų. A. Stripeika pa
prašytas pirmininkavo ’ir’ jis 
pakvietė kelis buvusius šitų 
siūtų kliubo narius pakalbėti. 
Pirma kalbėjo F. šilkaitienė, 
iš Bayonnės, apie tai, kaip ji 
ir kiti gavo iš kliubo laimėji
mus. Paskui J. Rutkauskas, 
irgi iš Bayonnės, nurodinėda
mas naudą priklausyme prie 
šito kliubo. Paskui P. šiaulys, 
iš Elizabetho. Dar paskui J. 
Černeckis, iš Elizabetho. Visi 
nurodė naudą priklausy
mo prie šito lietuviško siūtų buotis Scranton e. Draugai 
kliubo, pabrėždami, kad čia scrantoniečiai jau veikia šiuo 
priklausydamas žmogus, jeigu reikalu. Jie pasižadėjo veikt,

Šis Tas Iš Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Susirinkimo

Kaip kitų miestų lietuviai pri
sirengia prie vajaus gavimui 
naujų narių į A. K. Partiją, taip 
ir čionai. Vėliausiam frakcijos 
susirinkime buvo nutarta su
rengti prakalbų maršrutą drau
gei J. Bondžinskaitei visoj šioj 
apielinkėj. Draugė Bondžinskai- 
tė kalbės partijos ir ALDLD 
reikalais.

Čia turiu pranešt šios apielin- 
kės draugams ir draugėms, kur 
mūsų kalbėtoja kalbės, kad ge
rai prisirengt, skaitlingai su
šaukt drauges-draugus parti j ie- 
čius, ALDLD narius ir visus ki
tus pažangius darbininkus į jo
sios prakalbas.

■ Pirm keletos masinių susirin
kimų, draugė Bondžinskaitė 
turės mažesnius susirinkimus su 
drąugais-draugėmis šiose vieto
se: rugsėjo 20 dieną kalbės Wil- 
kes-Barrėj; 21 d., Plymouth, 
Pa.; 22 d. Nanticoke, Pa.; 24 
Wyoming, Pa.; 25 Inkerman, 
Pa.; 27 Pittston, Pa.

Su rugsėjo 28-ta diena drau
gė Bondžinskaitė pradės dar-

nieko ^neišlaimi, tai ir nepra
laimi—savo įmokėtų 
vertę visvien gauni.

Paskiausia kalbėjo 
siūtų kliubo manadžerius 
Chalconas. Ji$ sakė, kad jam 
visi nariai lygūs ir nedaro 
skirtumo, katras išlaimės siū
tą, bile tik užsimoka po du 
doL Jis jau dirba tame darbe 
per 30 metų ir dėlto turįs pri
tyrimo. Dabar, sakė jis, 10 
kliubas už 3 savaičių baigsis, 
o 11 siūtų kliubas dvi savaitės 
atgal prasidėjo. Gi 12-tam 
kliubui narių turi jau virš 20. 
Per pusantrų metų narių gavo 
apie 800. Apgavysčių jokių 
nebuvo ir nebus. Tie, kurie 
sako, būk ne visų vardai su
rašyti, gali atvažiuoti pas jį, 
mandžerį, ir jei įrodys, kad 
nėra, tai jis duos veltui siūtą 
ir dar $50 pinigais.

Paskui drg. A. Stripeika iš
sitraukė krūvą iŠ kišeniaus 
Philadelphijoš' pikniko (“L.” 
naudai ruošto) tikietų ir par
davė. Draugė Anna Yanuko- 
nienė, pas kurią turėjom parę, 
yra Amerikoj, girnų# ir augus, 
ale drg. A. Stripeiki mokėjo 
dalykuš paaiškinti ir papra
šyti jos, kad užsisakytų “Lais
vę”. .“Tamsta išlaimėjai už 
du dol. siūtą, tai duok ir man 
laimėti vfen< 4#wj< Skaityto
ją,” sakė jis. Jinai ir užsisa
kė.

Bravo draugui Strip^ik<i, 
kad nepamiršta darbininkiško 
judėjimo ir jo spaudos; ,

Paskui visi Susirinkusieji 
linksmai laiką praleido prie 
geros muzikos.

Sykiu fiuvęL

pinigų

Irwing

kad būtų kuogeriausios pasek
mės.

Todėl draugės ir draugai viso
se čia suminėtose vietose dar- 
buokitės, sušaukit skaitlingus 
lietuvių susirinkimus, kuriuose 
galėsit išgirst daug ko naujo ir 
pamokinančio iš draugės Bon- 
džinskaitės.

Per Labor Day buvo Luzernės 
ir Lackawanna apskričių lietu
vių katalikų diena Sancouce 
Parke, žmonių buvo suvažiavę 
geras skaičius; buvo ir kunigė
lių. Kalbėjo 5 kalbėtojai, tarp 
kurių buvo advokatas Lopata ir 
vietos teisėjas Fine. Visi kalbė
jo trumpai. Pelnas nuo šio pik
niko buvo skiriamas kažin ko
kios katalikiškos įstaigos staty
mui.

Ten Buvęs.

Federacijos Vadai Išbraukia 
CIO Unijas New Jersey

Ašbury Pirk, N. J,—
Jersey valstijos Darbo Fe
deracijos suvažiavimas, pa
gal komandą Greeno, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidento, nutarė daugu
ma balsų išbraukt CIO? in
dustrines unijas iš Federa
cijos,..Tos unijos iki šiol bU- 
vo tik sUšpėnduotoš.

Subatos Vakarėlį
Subatos vakarėlį 

Nuėjau in karčiamėlę;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
In karčiamą nuėjau, 

Gardų alutį gėriau;
Oi liūlia, liūlia, liūlia,

Oi liūlia, liūlia, lia. ,
Penkis gorčius išgėriau, 

In barą nusitvėriau;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Ant syk man daros linksma,

Bet kas, kad kojos linksta?
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Eidams namo parklupau, 

Visą nosį nulupau;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Ant rankų ir ant kojų,

Kaip avinas Tėplioju;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
In stubą ineidamas, 

Pačiutę mūštrydamaš;
Oi liūlia, liūlia'; liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Pasiėmus mazgotę,

Ji kerta man per nosį;
Oi liūlia, liūlia, liūlia;

Oi liūlia, liūlia, lia.
Ji mane lauk išvyja, _

i Taip kai kokį? galviją;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Nėra jau kur man dingti. 

Prašau šuns pasislinkti;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Suniuks in manė loja

Ir kanda man in koją;
Oi liūlia, liūlia,, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Reiks man gerti paliauti, 

Jei ne, tai pasikarti;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Aš ne vienas toks berniukas, 

Ką geria, kaip teliukas;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Washingtone daug tokių

Pijokėlių, bepročių;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Biznieriui tai malonu,

Kad jis prigavo Joną;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi. liūlia, liūlia, lia.
Draugai mano, susipraskim, 

Tokius darbus pameskim;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Latrauti paliaukim, 

Šviesos keliu keliaukim;
Oi liūlia, liūlia, liūlia, 

Oi liūlia, liūlia, lia.
Nevalninkas.

ĮKALINTI TRYS JAPONŲ 
KOMUNISTAI

Tokio. — Japonijos teis
mas įkalino tris komunis
tus. Vienas jų nuteistas už 
tai, kad raudonai įkaitinta 
geležis įdegino ženklą vie
nam komunistų išdavikui.

London, rugs. 14. — Ko
vai priešu pird'tuš submari-

A^glijd- Siunčia iki 90 
sav6 karinių laivų į Vidur
žemio Jūrą.

Vaikai Liudija prieš Tėvą.
Baltimore, Md. — E d. B. 

Pius’o dūkte ir šfinus paliu
dijo vyriaušybei, kad jų tž- 
vas verte jus keist ir išlei- 
dinėt falšyvus “kvoderius.”

Nepageidaujama Muzika
Kožną dieną oru plaukia 
Monotoniški garsai, 
Ūžia, gaudžia, staugia, 

kaukia,
Tartum girioje vilkai.
Įkyrus, nuobodus balsas, 
Be meliodijos visai, 
Ne suktinis ir ne valcas, 
Žvėrių koncertas tiktai.
Nebenori nieks klausyti 
To staugimo įkyraus, 
Gali nervus suardyti 
Civilizuoto žmogaus.
Taip be ritmo kankaluoja, 
Plonai, smulkiai ir storai, 
Šventą biznį reklamuoja 
Bažnytiniai Skambalai,
Taip klebonai' žmbnes 

šaukia
Į bažnyčias ant .maltios, 
O’ sušaukę, centus traukia

Iš American Steel Foundries, 
Indiana Harbor Works

Dar nesenai čia pradėjau dirb
ti, bet jau teko šis tas pastebėti 
iš darbininkų gyvenimo. Dirbtu
vėj, kur aš dirbu, dirba daugiau
siai lietuviai, dėlto tenka su jais 
pasikalbėti.

Darbininkų didžiausias gink
las kovoje už geresnes darbo są
lygas yra unija, dabar CIO. 
Daugelis tos organizacijos ženk
lus jau d ė ve j a. šitoj dirbtuvėj 
buvo pasirašyta ant metų lai
ko sutartis tarp CIO ir kompa
nijos,, bet yra reikalas pasira
šyti ant visados.

Kai tik darbai pradėjo eiti 
lėčiau, tai darbininkai, priimti 
vėliau, tapo iš darbų paleisti. 
Boseliai kalbasi, kad, girdi, 
negalima atleisdinėti anksčiau 
priimtų darbininkų, kadangi 
jiė priklauso unijai ir ši juos 
užstos. '

Atsiranda ir iš dAarbiMiiikų 
tarpo, kurie nesupr^hta.tihijjas 
reikšmės. Bet tos rūšies darbi
ninkai turi mesti iš galvų to
kias mintis ir stoti unijon, kad 
paskui nereikėtų gailėtis.

Dar vieną dalyką turiu pa
stebėti mūsų draugams darbi
ninkams: išmeskite iš galvų tą 
senovišką nusistatymą prieš 
negrus, juodveidžius. Nenie
kinkit jų, nes tas neša mums 
visiems ne naudą, bet blėdį. 
Juodveidžiai yra toki pat dar
bininkai, kaip baltieji, dėlto 
turime stoti vienas už vieną, 
o visi už visus ir bendrai ko
voti.

Tad, draugai darbininkai, 
balti, juodi, katalikiški, bedie
viški, laisvamaniški ir visokių 
politinių pažvalgų: pamirški
me visokius skirtumus ir stoki
me visi'bendrai už mūšy* ben
drus interesus, o iš to džiaug
simės visi.

Berželis.

Šimtas Penkios Dešimtys 
Mėty Konstitucijai

(Tąsa iš antro jusi.) 
mišo ir nusileidimų produktas. 
Tačiaus didžiuma, kuri ją pri
ėmė, nesakė ir nemanė, kad Ši
ta konstitucija turi ateityje tap
ti įrankiu reakcijos ir įrankiu 
prieš demokratines mases.

Kai kongresas priėmė Konsti
tuciją, tai | jinai buvo paleista 
referendumui nubalsuoti. Liau
dis nebuvo pasitenkinus ta kon
stitucija. Ji dar buvo neužmir- 
šus karo žaizdų ir tų prižadų, 
kuriuos jai davė Washingtonas 
ir kiti, revoliucijos vadai ir ku
riuos savo raštuose skelbė Jef
ferson, Thomas Paine ir kiti 
liaudies atstovai. Liaudies bal
sas pasidarė toks galingas, jog 
rimtai grūmojo atmetimu Kon
stitucijos. Liaudis nematė Kon
stitucijoje jos laisvei užtikrini- 
;mo. Tada Konstitucijoš autoriai 
[prižadėjo pasiūlyti nadjam kon
gresui priimt pataisymus prie 
Konstitucijos. Naujas kongre
sai susirinko New Yorke 1789 
metais ir priėmė Konstitucijos 
pataisymus, kurie buvo ir te
bėra vadinami “Teisių Biliiim.” 
Taigi, kuomet mes apvaikšioja- 
nie Konstitucijos sukaktį, turi
mi mintyje ir tą “Teisių Ėilių.” 

(Daugiau bus)

Detroit, Mich.

išjuokdami Fordo mušeikas. 
Išviso dalyvavo demonstraci
joj apie 300,000 darbininkų.

Balsuokim už Pažangius 
Žmones-

Spalių mėn. 5 d. įvyks t. v. 
primaries balsavimai, o lapkri

čio 2 d. įvyks rinkimai miesto 
valdininkų. Unijos stato savo 
kandidatus į miesto valdvie- 
tes. Patrick H. Obrien stato
mas kandidatu į miesto majo
rą, o miesto counsilmanų vie- 
tosna statomi: M. Dali, R. T. 
Frankensteen, Walter Reuther, 
Maurice Sugar, R. J. Thomas.

Balsuokim visi už šiuos kan
didatus, užgintus automobilių 
unijos.

P. Žemaitis.
(Red. Pastaba. Apie konfe

renciją apleidome, kadangi 
prieš rugs. 12 d. nesuspėjome 
korespondencijos laikraštin 
įtalpinti, gi minėta konferenci
ja įvyko sekmadienį.).

PRANEŠIMAI B KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Draugai: Ateinantį penktadienį, 
>17 Sept., malonėkite susirinkti visi 
,1 Liaudies Namą. Įvyks labai ęvar- 
bįis kgusirinkimas Liaudie^ Namo 
klausimu. Pradžia 8 vai. vak. Taipgi 
tie, kurie nesate sugrąžinę “Laisvės” 
pikniko tikibtukų, tai malonėkite at
sinešti į suintinkimą. Kom.

<218-219)
• *

sc|Ot<^~ pa.
ALDLD 39.kp. Susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 19, 10 vai. ryto. 
1252 Providence Rd. Visi nariai skai
tlingai dalyvaukite, yra svdrbių da
lykų aptarti ir užbaigti diskusijas, 
kurios įvyko, liečiant buso ‘organi
zavimo į “Laisvės” pikniko j(July 4) 
Brooklyn, N. Y. Sekr. J. Gluosnis.

(218-220) T

ant laimėjimo, vardu zosi, partrauk
tą iš Lietuvos, kas laimės—turės 
puikius pietus. Jeigu tą dieną būtų 
lietus, tai parengimas bus Laisves 
Choro Svet. Kviečiame visus daly
vauti. —Komisija.

(216-218)

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 Lietuvių Ko
munistų Centro Biuro sekretorius ir 
darys pranešimą labai svarbiais rei
kalais.

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

(217-219)

HUDSON, MASS. 
Stebūkly 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
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)

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

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

Rengimo Kom.
(217-219)

NEWARK, N. J.
Penktadienį, Sept. 17, Sokol Svet., 

358 Morris Avė., įvyks masinis mi
tingas, kuriame minės 18 m. sukak
tuves Komunistų Partijos, kartu ir 
Toni Paine Dfeną ir ”150 m. sukak-' 
tuves Jungtinių Valstijų Konstituciją. 
Vakaro kalbėtojas bus I. Amter, na
rys Centro Komiteto ir N. Y. Vals
tijos Organizatorius Komunistų Par
tijos, Pradžia 8:30 vai. vakaro. 
Įžanga 25c. Bus ir gera programa. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyv- 
vauti. Kdm. Party, Essex County.

(218-219)

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

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

(217-219)

Raguotis.

Darbo Dieną įvyko automo
bilių unijos demonstracija 
Woodward gatve, per miestą 
į Jefferson gatvę. Po demons
tracijos dauguma nuvyko į 
Bele Isel Parką.

Tai pirma tokia demonstra
cija šito miesto istorijoj. At
rodė, kad darbininkai viską 
užėmė. Krautuvės uždarytos, 
miestas buvo užpildytas vien 
darbininkais.

Buvo surikiuota .dirbtuves ir 
udijos lokalai. Disciplina ir 
mosavimas buvo panašūs į ar
mijos maršavimą. Maršuota su 
bčnais. Trafikas buvo sustąb- 
qytas per tris valandas. t)aly- 

i'vąyo. .demonstrąciįoj ..ir Fordo 
fabriko darbininkų lokalo na
riui, bet užsidėję maskomis,

WILKES-BARRE, PA. '
Wilkes-Barre ir Apylinkės Lietuvių 

žiniai
ALDLD 12-to Apskr. išvažiavimas 

bus rugsėjo 19 d, gražiame Simko 
Glen Ųarke. 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- 
džinskaitę, 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 Stdhtdn Sts. ir Rampas Mar
ket ir Sherman Sts. 10-tą vai. ryto.

Kom.
(217-219)

BALTIMORE MD.
ALDLD 25 kp. šaukia platų lie

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

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

(216-218)
ELIZABETH, N. J.

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

(216-218)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį išva

žiavimą šėkmadienį, rugs. (Sept.) 19 
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 narį arba svetainėje. 57 Park 
Sf. Prašome tikietus nusipirkti iš 
anksto, kąd komisija galėtų žinoti 
tiė'k' valgio it Nėrinio pagaminti; bus 
puikūs karališki pietūs. A. Ramoš
kom orkestrą' smagiai pagraj^s šo
kiams, galėsite linksmintis iki vėlai 
nakties. Tąipgi turėsime didelę žąsį

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuVfij, kitokių grupių ir pavienių.

kalui
padidinu t o 
dydžio, kokio
g ej d a vuj.ą m a. 

Taipgi atmaliat 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STO
112 Marion SU kamp, 
ir .Stone Avė., tarpe Eastern 
way ir Chauncey stočių BMT 

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

Line

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzėvičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

ii

•*<
•i

J

■

‘ ura

Paslapta Penlčtffl

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštę. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L N. Y.

NervŲ-Chro-

Odos-Kraujo 
Gydymas

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos 

sek mes
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai. 

, CHRONIŠKI SKAUDULIAI,.
BENDRAS NŪSULpIMASj 
SKILVYS, HEMORRQIDA1 ar 
kitos M£ŠLAŽARN£S Ligos, 
NOSIES, GERKLES, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki- 

M&PrJl ligos sek- iw;'* jeig» turite 
rio 

ite manęs 
ir jūsų liga bussu pasiti

jums išaiškinta.
X-S P I N D U L I A I S 
IŠEGZAMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

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

■ - - - - - — - - - - 1 - ------ --

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N.

□ I . . . • • - A
Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen-* 
vičiam duona, balta duoną, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
tyepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
įsksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakė, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,

Pastries Apple Turnovers ir Jelly . Rolls.
Siūrtčidme diiohij per palt^ ( Mitub miestui, speci&Uai greita! pHštatė. 
Ant iM Datėlkaikviftlo; iutel^ttiė inform a ei j u apie svtnį lt MKfaU

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



Puslapis Šeštas

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir rfestauraci- 

ja (Bar & Grill), randasi geroje vie
toje, prie lietuviškų kriaučių šapų. 
Galima padaryti tinkamą, pragyveni- 

j mą. Dėl daugiau informacijų kreip
kitės “Laisvės” ofise, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (216-218)

Iš Aido Choro Operetės 
“Kornevilio Varpai”
Pirmadienio vakarą įvyko 

repeticijos “Kornevilio Var
pų.” Lošėjai nenuilstančiai 
mokinosi iki vėlybos valandos. 
Laikas jau trumpas, todėl jie 
pašvenčia daugiau valandų 
mokindamiesi.

Pirmiau buvo paskelbta ke
lios dainos iš šios operetės, že
miau patalpinta dama, kurią 
dainuoja Vaitas (Pranas Pa
kalniškis), apysenis senbernis. 
Jis nori vesti žerminą, nes nu
mano, kad senis Gasparas tu
ri paslėpęs palociuje senio 
Grafo de Komeville turtus, ir 
jam, apsivedus su žermina, 
teks tie visi turtai. Visaip jis 
puošiasi, taikosi prie žermi- 
nos, bando lošti jaunu vyru. 
Bet štai, Grenys, kuris taip 
pat nori žerminos, padaro jam 
didelę sarmatą prie kaimiečių 
ir žerminos. Nutraukia parū
ką nuo Vaito galvos! Visi pra
dėjo iš jo juoktis.

Pranas Pakalniškis
Kaimiečiai gMs Jfianųien man padąr*, 

Kai rav* plikę mano pamatyt. .
Visi jaunieji tartum susitarę

Ėmė ant juoko vis už tai laikyt.
Ir kur tik mane pamatys,

Tai tuoj aplink netingi susibėgt, 
Net, rodos, pirštais užbadys,

Ir nesiliauja balsais rėkt. 
“Štai ein jis, štai eina jis, 

štai eina mūsą Vaitas plikis, 
Nors jo galva, tartum kulnis,

Bet nor da pačios—jis žermės 
jaunikis.”

Iš paveikslo žiūrint, Vaitas 
išrodo jaunas. Bet spalio 3-čią, 
ant Labor Lyceum estrados, pa
matysite visai kitokį Vaitą. Ne- 
pažinsit jo.

Aido Choras nuoširdžiai kvie
čia brooklyniečius, iš apylinkės, 
ir iš kitų miestų dalyvauti Labor
Lyceum Svet., 949 Willoughby 
Ave., spalio 3-čią. Lošimas pra
sidės 5-tą vai. vak.

Bilietų kainos yra: $1.25, $1 
ir 75c. Vien tik šokiams 50c. 
Po vaidinimo galėsime pasišok-
ti prie gerąi žinomos William
Norriso orkestros. Toliau 
daugiau aprašyta.

Laimėjo Streiką ,
Crawfords vyriškų drabužių 

pardavėjai laimėjo streiką, bo
sai pasirašė sutartį su CIO 
unija. Visų 40 tos kompanijos 
krautuvių darbininkai gauna < 
pakėlimą algų, sutrumpinimą 
darbo valandų, ir šventadienius 
bei atostogas su algomis. Visi 
dirbtuvių ir krautuvių kirpėjai 
ir siuvėjai turės būti CIO uni
jos’ nariais.
S Kaimietis.

Komunistą Simpatikams
Šią savaitę Williamsburgo 

(14-me Assembly Distrikte) 
yra didžiausia darbymetė rinki
me parašų uždėjimui Komunis
tų Partijos kandidatų ant balo
to. Bėgiu savaitės reikia surinkt 
apie 2,000 piliečių parašų ir be 
simpatikų pagalbos komunistai 
patys vieni nespės atlikt tą mil
žinišką darbą.

Draugai simpatikai prašomi 
talkon. Ateikite “Laisvės” raš- 
tfoSn tarp 7-8 valandos (galima

Kas Girdėt Pas Vietos LaGuardia Gaus Net
Komunistus Demokratų Balsų

“Laisvės” Salė turbūt tokia Numatoma, kad majoras La
jau vieta, kur susirenka visos 
1-mos lietuvių organizacijų 
kuopos. Negana to, nesenai 
pasirandavojo salė ir Komu
nistų Partijos 14-to Assembly 
Distrikto 1-ji kuopa.

Komunistų 1-mos kuopos su
sirinkime, pereitą antradienį, 
svarbiausiais punktais buvo 
rinkimas parašų, gavimas nau
jų narių, sukėlimas finansų 
palaikymui “Daily Workerio”, 
partijos mokyklų ir kitiems 
reikalams, taipgi platinimas 
“Daily Worker” ir “Sunday 
Worker.”

Kuopa nusistačius gaut 40 
naujų narių iki 7 lapkričio. O 
finansų kvota yra $350 (pus
ketvirto šimto). Kuopa tikisi, 
kad šioj apylinkėj esančios or
ganizacijos ir pavieniai parti
jos rėmėjai padės šiuose abie
juose darbuose.

Ateinantį antradienį, 21 šio 
mėnesio, kuopa turės atvirą 
susirinkimą, į kurį kviečiama 
visi, kas įdomaujasi komunis
tu veikimu. Bus įdomi prelek- 
cija apie Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, kuriai šiemet su
eina 150 metų, taipgi apie 
Kom. Partiją ir jos istoriją 
laike 18-kos metu partijos gy
venimo. Prelekciją duos jau
nas gabus KP 6-tos Sekcijos 
organizatorius L. Clark. Po 
prelekcijos bus diskusijos ix 
laisvas pasikalbėjimas, taipgi 
nasilinksminimąs prie arbatos 
ir užkandžių. • N.

Neatsi^kAnTVaiko 
’’'/Atsargumo

“Mokykla! Važiuok pamažu!” 
j-rįrra rimti perspėjimai ir jų 
reįkia prfsilaikyt.

Vaikai iš mokyklos pasilei
džia į visas puses ir joks mo
toristas neturi užsimiršt apie 
atsargumą nei vienai sekundai. 
Ištrūkęs iš mokyklos vaikas yra 
pilnas smagaus ūpo ir entuziaz
mo žaismėm, tad jis nespės pa
galvot apie pavojų ir atsargu
mą. Nesitikėk, kad vaikas tu
rėtų suaugusio asmens budrumą 
ir ant jo neatsidėk, bet nusista
tyk pats būt atsargiu ir neprisi
dėti nrie vaikų užmušimo ar 
sužeidimo.

Trafiko Stotis “K.”

Lietuviams Komunistams
Visi Komunistų Partijos ir 

Jaunųjų Komunistų Lygos na
riai privalo dalyvauti L. K. 
Frakcijos susirinkime ketvirta
dieni, 16 rugsėjo, “Laisvės” 
Salėj. Svarbūs reikalai.

L. K. F. Komitetas.
bus

Gera Priežiūra Ligoje
Lietuvės moterys šį vakarą 

išgirs gerų praktiškų patari
mu apsisaugojimui nuo šalčiu 
ir kitu sezoniniu ligų, ir kain 
nrižiūrėt save ar šeimyną at
sitikime. jei nenavvko nuo li- 
"os išsisaugot. K ai n žinia, ge
rs priežiūra nradžioie bile ko
kios ligos reiškia greitą ir pil
na iš ios nasveikimą.

Prelekciją tais svarbiai? 
klausimais duos E Vilkaitė 
išsilavinus ir praktikuojanti li
goniu priežiūros srityje. Įvyk.® 
ketvirtadieni. 16 rugsėjo, ly
giai 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
Salėi. 419 Tmrimer St. Rengia 
AT.DLD Moterų 81 kuona 
įėjimas narėms ir ne narėm.® 
nemokamai. Sekr.

Amerikos prieškarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga gavo iš kepėju, 
moterišku rūbu siuvėju ir mo
kytoju uniju lokalr pažadus, 
kad tos unijos darbuosis su
rinkimui 100,000 parašu no 
neticiiomis. . protestuojančio
mis Japonijos įsiveržimą Chi- 
nijon.

pradėt ir nuo 6-tos vai.) bile 
kurį vakarą, ir tarp 10 ir 11-tos 
valandos sekmadienio rytą.

Guardia gaus daug rėmėjų net 
pačioj Tammanės tvirtovėj — 
Demokratų Partijoj. Nors jis 
nėra partijos statomas, ta
čiau nariai nominuos jį įrašy
mu į balotus. Tos partijos tik 
ką pravestose bandymų no
minacijose, vadinamose šiau
diniais (straw) balsavimais, 
LaGuardia išėjo pirmuoju.

Balsavimus pravedė partijos 
šešių distriktų kapitonai. Ap
klausinėta 1,043 partijos na
riai. Iš tų už LaGuardia pada
vė balsus 32.6, o už pačios par
tijos viršūnių parinktinį ir na- 
zių remiamą Copelandą tik 
267. Mahoney, kuris neva at
stovaująs Naujosios Dalybos 
frakciją partijoj, gavo 186 
balsus. Gi 274 balotai sugrą
žinta tušti.

LIETUVIU RADIO BALSAS

Jonas Valaitis
Lietuvių Radio Balsas, Jono 

Valaičio vedama koncertų ir 
skelbimų agentūra ruošia du 
didelius narengimus. Vienas 
ivvks šeštadienį, 18 rugsėjo 
(Sent.), Lietuviu Laisvės Salė
je, 269 Second St., Elizabeth- 
nort. N. J. Koncertas prasidės 
8 vai. šokiai—nuo 9 vai. vaka
ro. Įžanga 75c ir 50c. rezer
vuotos sėdynės $1. Vien tik 
šokiams 35 c.

Antras parengimas bus sek
madieni. 19 ru^s., Klasčiaus 
Salėje. Betts ir Masneth Avė., 
Masneth, N. Y. Čia bus pikni
kas ir koncertas. Pikniko pra
džia 2 vai. po nietii. Koncer
tas—8 vai. v., šokiai—9 vai. 
vak. įžanga 75 ir 50c.. rezer
vuotos sėdynės $1. šokiams 
35 centai.

Programos išpildyme daly
vauja Elena Sadauskaitė. IIol- 
Ivwood’o artistė. lomas Kubi
liūnas, baritonas iš So. Boston, 
Mass., Henri Vribickv. ukrai
niečių žvaigždė smuikininkas, 
Tadas Šidlauskas, koncertų 
artistas, pianistas ir Vadu Or-
kestras, susidedantis iš 11 iš
lavintu muzikantų, orkestrų 
vedėjų.

Rengėjai kviečia lietuvių vi
suomenę skaitlingai dalyvauti 
šiuose parengimuose.

LIAUDIES
VAKARAS
Šeštadienį, Rugsėjo (Sept.) 18 Dieną

Pradžia 7 Vai. Vakare

LAISVES SALĖJE
419 LORIMER ST. BROOKLYN

Kaip visiems žinoma, Brooklyno Aido Choras visados su
ruošia gražiausius vakarėlius su gražiausia programa.

Šio Vakaro Programoj Bus:
Šokiai — Muzikalė Programa — Bendras Liaudies Dainų 

Dainavimas — Solistų ir kitų įdomių kavalkų.

Šokiams Grieš Kazakevičiaus Radio Orkestrą

Visi kviečiami atsilankyti į šį pirmą šio sezono vakarėlį. 
Visi gražiai laiką praleisite linksmindamiesi kartu su 

Brooklyno Aido Choro Nariais

ĮŽANGA TIKTAI 25 CENTAI

LDS 3-čio Apskričio 
Kuopų Atydai!

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečio Apskričio 
metinė konferencija įvyks sek
madienį, rugsėjo (Sept.) 26 
dieną, 40 East 21st Street, Ba
yonne, N. J. Prasidės punktu
aliai, kaip 10 valanda ryto, tad 
nesivėluokite.

Kuopoms yra išsiuntinėta 
laiškai šiuo reikalu. Malonėki
te visus nurodymus išpildyti, 
kaip delegatų išrinkimo, taip 
ir reikale prirengimo metinio 
raporto iš jūsų kuopos dar
buotės. Apskričiui yra svar
bu žinoti, kas atskirose kuopo
se yra veikiama, kas nuveik
ta ir t.t.

Laiko jau mažai belieka iki 
konferencijos, tad rūpinkimės 
kuotinkamiausiai prisirengti. 
Apskričio 'Taryba labai pa
geidauja, kad atsiveštumėte 
geru sumanymu gerovei Aps
kričio. taip ir LDS abelnai.

Beje, kurios kuopos dar 
esate neatsiteise metiniu duolr 
liu už narius, tai pasirūpm 
kite ta padaryti bėgyje ši” 
keliu dienu. Mat, finansų sek
retorius apsilenkė su laiku iv 
neišsiuntinėjo paraginimo laiš
kų. Todėl patvs imkite už 
pareiga tą atlikti ir negavo 
priminimo.

L.D.S. III Apskr. Sekr.,
J. E. Gužas.

Šiandien Partijų Nominacijos
Ketvirtadienį, 16 rugsėjo, 

yra nominacijų diena (prima
ry), kurią įvairios oficialiai 
ant baloto esančios partijos 
nominuos savo kandidatus. Ti
kimasi labai aštrios kompeti- 
cijos tarp buržuaziniu partijų 
frakcijų ir iu kandidatų už 

į vieta ant baloto.
Komunistų Partija šiemet 

nedalyvauja nominacijų balsa
vimuose (primaries). Jos kan
didatai bus uždėti ant baloto 
peticijomis, po kuriomis dabar 
renkama piliečių parašai.

Valgykite Medu
“Laisvė’* tik dabar vėl ga

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

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

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

RE N G IA 
AIDO

QH ORAS

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

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

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

CHARLES’
I - 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.

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

BROOKLYN LABOR LYCEUW
DARBININKU ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

į! Clement Vokietaitis Į
•: LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 8-3621

£ Brooklyn, N. Y. )

t 168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171

g Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Ketvirtad., Rugsėjo 16,1937

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais. 
□-------------------------------------------
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FRANK D0MIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Telephones EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Notary Public

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

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

Lj

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

fėė iut tai *0* toi Ww WW am WW WirtifW wwww wk m trx wx tnį irw tot knii

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




