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Nuo Choleros Shangha juj per Anglijoj Suimta 60 Pabėgėlių
Ispanų Jūrininkų

EXTRA

TROCKISTŲ

Japonų Pranešimai apie 
Laimėjimus Šiaurėje

Respublikos Gynėjai Atėmė 3 Fortus iš Priešų; Nazių 
Lėktuvai Degina ir Ardo Ispanijos Užfrontės Miestus

Chinai Vis Tiek Gausią 
19 Amerikinių Lėktuvu

JAPONAI DVIEJOSE VIETOSE CHINU 
SUPLIEKTI SHANGHAJAUS FRONTE

CHINAI KATALIJA JA 
PONUS ŠIAURĖJE

Shanghai, rugs. 17.—Liū
tys ir ištižę keliai ir laukai

Astūrų Milicininkų Korsetai 
Saugoja nuo Granatų

tų būtų iškelta Amerikos, 
Anglijos ar kitos neutralės 
šalies vėliavos.

Laivas su Amunicija Plaukia 
Ispanijos Respublikon

Jau 5 Savaitės, kaip Nėra apie Juos Jokios Tikros Žinios; 
Gabiausi Sovietų Lakūnai Deda Pastangas Juos Surast

Karališkos Priimtuvės Mus 
soliniui pas Nazius

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

ValeHcija. — Ispanijos 
Komunistų Partija išleido 
atsišauki mą, kad visos

Nanking, rugs. 17.—Chi- 
nijos valdžia užprotestavo 
Amerikai prieš prezidento 
Roose velto patvarkymą, ku- 
riuom jis uždraudė laivais, 
priklausančiais savo vyriau
sybei', gabent ginklus ir 
amuniciją Chinijai ar Ja
ponijai. Chinų valdžia pa
reiškė, kad tas uždraudimas 
nėra bepusiškas, bet fakti- 
nai tarnauja Japonijai.

Sovietų lakūnai 
kad Levanevskio lėk-

Tokio.—Anglai bankinin
kai atsisakinėja keist japo
niškus pinigus jenas į Angli
jos svarus sterlingų. Karas 
su Chinija labai puldo japo
nų bumaškas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Pranešama, jog 
yksta 
usso-

Peiping. — Japonai toliau 
prasiveržę į Shansi provin
ciją ir bombardavę jos sos
tinę Taiyuaną. Japonai sa
kosi, būk “sulaužę” chinų 
armijas į pietus nuo Peipin-

Iškyla vis daugiau ir dau
giau faktų, kad naujai pa
skirtas aukščiausio teismo tei
sėjas Black yra Ku Klux Kla
no narys.

Ku-Klux-Klano organizacija 
— teroristų organizacija, 
įsteigta tuojau po civilinio ka
ro pietinėse valstijose. Jos na
riai linčiuoja negrus, kovoja 
prieš katalikus ir žydus.

Pats teisėjas Black neužgin- 
čina to fakto; jis vengia spau
dos korespondentų, tyli, kaip 
burnoj vandens prisigėręs.

ISPANIJOS FRONTUOSE LIEPSNOJA 
LIAUDIEČIŲ MŪŠIAI SU FAŠISTAIS

Chinai “netikėtai” užkir
to japonam kelią 70 mylių li
nijoj, už 30 mylių į pietus 
nuo Peipingo, ir sulaikė ja
ponų briovimąsi linkui Pei
ping-Hankow geležinkelio.

Chinai tarpkalnėj taipgi 
“netikėta'?’ užatakavo du 
japonų pulkus iš abiejų pu
sių ; ir daugelį japonų durk
lais išžudė. Japonų lėktuvai 
negalėjo pagelbėt saviškiams 
toj kovoj, nes jų bombos bu
tų lygiai tekusios japonam 
kaip ir chinam.

Chinai privertė pabėgt vi
sus Japonijos karius iš kal
nų, už 20 mylių į vakarus 
nuo Peipingo.

Ferozepur. Indija. Ap
virtus laivukui S u 11 e g h 
upėj, prigėrė 50 indų, daly
vavusių vienose vedybose;

Kirkintilloch, Škotija. -4 
Daržinėje, kur buvo nakvi- 
nami lauko ūkio .darbinin
kai, sudegė 10 airių jaunuo
lių, ką tik partrauktų iš Ai
rijos. Naktį durys buvo už
rakintos, o langai peraukš- 
tai kad negalėjo išsigelbėt.

Chinus tame fronte ata 
kuoja 60,000 japonų su 20,• 
000 arklių, tankais, oriai 
viais ir sunkiosiomis kanuo 
lėmis. Chinai čia turi 100/ 
000 armijos.

dėl jų lėktuvas nenuskridęs 
taip toli, kaip buvo iš pra
džios skaitliuojama.

Oras vis blogas j ieškoji
mui Levanevskio. Keturi So
vietų lėktuvai-j ieškotojai tu
rėjo praleist penkias dienas

KRISLAI
Dėl Teisėjo Black. 
Panašiai Sovietuose. 
Pasaulis Pilnas 

Veidmainių.
SLA ir Komunistai.
Fašistai Suskaldė.
AAA apie Moteris 

Vairuotojas.
Rašo R. Mizara

Madrid. — Asturijos mili
cininkai, eidami į kovą su 
gen. Franco fašistais, užsi
velka storu veltiniu “korse
tu”, ir ji$ apsaugojąs krūti
nę ir liemenį nuo rankinių 
granatų ir didesnių šovinių 
skeveldrų, bet negalįs ap
saugot nuo šautuvų ir kul- 
kasvaidžių kulkų. Tas “kor
setas” yra ketvirtadalio co-

Penktas smarkus sovieti
nis lėktuvas išskrenda iš Ar
changelsko, o šeštas iš Mas
kvos j ieškot Levanevskio ir 
draugų, apie kuriuos jau 
penkios savaitės nėra jokios 
tikresnės žinios.

Sovietų ledlaužis “Kra
sin,*1 dalyvaująs Levanevs
kio ji'eškbjime, randasi Bar
row, Alaskoj. Jis gavo pra
nešimą, kad būtų pasirengęs 
patarnaut sovietiniams la
kūnams, kurie galės skrist iš 
Šiaurių Poliaus srities virš 
ledynų linkon Alaskos, jei 
tik blogas oras nesulaikys 
jųjų.

Barrrow, Alaska. — Ang
las Sir Hubert Wilkins taip 
pat laukia geresnio oro skri
dimui j ieškot Levanevskio. 
Sovietų lakūnas Aleksei 
Gracianski norėjo patikrint 
eskimosų paskleistus gir
dus, kad buvę matyt kokios 
tai šviesos palei šiaurinį 
Alaskos pakraštį, gal tai Le
vanevskio lėktuvo signalai. 
Bet oras toks subjuręs, jog 
Gracianski su savo lėktuvu 
negalėjo ištirti, kiek yra tie
sos tuose girduose.

Peiping, rugs. 17. — Ja
ponai buvo peranksti pasi- 
gyrę, būk jie tik “šluoja” 
chinų armijas atgal Peipin
go srity j. Dabar United 
Press pranešimas rodo ką

Nebūtų įstabu, jei šios ne
malonios teisėjui Black žinios 
būtų teisingos. Pasaulis veid
mainių matė tiek ir tiek.

Sovietų Sąjungoj, pavyz
džiui, nemažai teroristų-fašis- 
tų organizacijos narių įsiskver
bė į eilę atsakomingų vietų. 
Jie ten žudė žmones ir naiki
no socialistinės šalies turtus.

Aišku, jie buvo sučiupti ir 
už tai gavo atatinkamas baus
mes !

SUBJURUS ORAS VIS TRUKDO JIEŠKOJIMA 
LEVANEVSKIO IR 5 KITU LAKŪNU

CIO LAIMĖJO BALSAVK 
mus tarp lawrence: 

AUDĖJŲ

CHINIJOS PROTESTAS 
AMERIKAI

Mussoliniečiai Plūsta 
Priešus Jūry Piratų
Roma. — Italijos laikraš

čiai, išreikšdami Mussolinio

glaudžiausioj vienybėj prieš 
gen. Franco. Atsišaukimas 
atkreiptas, sakoma, ypač 
prieš-. “___
jamą bruzdėjimą. Jis kurs
tąs Generalės Darbo Unijos 
anarchistus narius prieš ko
munistus ir netiesioginiai 
prieš dabartinę Negrino vy
riausybę. Žymia dalim čia

Veidmainių pasaulyj ne
trūksta. Atvyksta, sakysim, iš 
Lietuvos koks smetonlaižis ar
ba net žvalgybininkas. Kaip 
jis čia sukasi, kokiu jis nusi
duoda demokratijos šalinin
ku! Tik po tūlo laiko žmogus 
sužinai, kad turėjai reikalo su 
niekšu!

Amerikos Automobiliu Aso
ciacija skelbia moteris esant 
prastesnėmis automobilių vai
ruotojomis už vyrus.

Kiek tas viskas turi tiesos, 
nesiimu snresti. Vieną dalyke 
galiu pasakyti: Žinau keli# 
vyrus vairuotojus, kurie taip 
prastai “draivina”, kad var
giai būtų galima surasti pras
tesnius tarp, moterų!

Berlin. — 
šiomis dienomis 
Italijos diktatorius 
linis. tPas Hitlerį jis viešė
siąs penketą dienų; be kitko 
dalyvausiąs Vokietijos ar
mijos ir oriai vyno manev
ruose.

Bęrlyne ruošiama Musso- 
liniui karališkas priėmimas. 
Palei kelią ir gatvę, kuria 
jis įvažiuos į miestą, yra 
statoma puošnūs stulpai per 
penkias mylias iš abiejų pu
sių. Tie stulpai ir toliau bū
sią palikti atminčiai Musso
linio atsilankymo.

Jeigu tai pasirodys tiesa, tai vo motorizuota artilerija . respublikos karinį laivą-nai 
šis faktas užduos didelį smū-|U{ 
gį prezidentui Rooseveltui 
visiems, kurie už Black stojo. į nančią nuo

Aišku, jei teisėjas Black, 
neužginčys šitų jam užmeti-1 
mų, jis 
traukti 
krašto žmonės 
aukščiausiam teisme 
teroristų organizacijos narys

Iš viso “Lais- 
dirba Denki 

vra SLA na- 
be abejo

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Pasmarkėjo 
trenksmai ir ugnis įvairiuo
se frontuose Ispanijos liau
dies karo su fašistais. Vieni 
ir kiti stengiasi užkariaut 
naujas pozicijas pirma, ne
gu prasidės žiema.

Valdžios armija Aragono 
fronte desperatišku smar
kumu šturmavo priešus, 
idant nukirst ju susisieki
mus tarp Teruelio ir Sara- 
gossos. (Fašistai sako, kad 
atmušę liaudiečių atakas ir 
būk “penkis tūkstančius jų 
nukovę bei sužeidę.”)
FAŠISTAI ĮTŪŽO NAI

KINT MADRIDĄ
Madrid. — Fašistu ka- 

nuolės iš pietinių ir vakari
nių priemiesčių kas 5 minu
tes bombarduoja miesto 
centrą; kelis nekariškius 
žmones užmušė, bet padarė 
daug medžiaginės žalos

Madrido gynėjai šturma
vo tris fašistų fortus prie 
Carabanchel ir visus juos 
užėmė.

Šiauriniame fronte fašis
tai vis briauiasi linkui Gi jo
no, prieplaukos miesto As- 
turijoj. Patys fašistų ko- 
mandieriai stebisi begaline 
narsa ir atkaklumu liaudies 
milicininkų, kurie, žūtbūti
niai kovodami, vis užkerta 
kelius fašistams praeiti į 
Gi joną.

Pasak fašistų, tai pabėgęs 
užsienin generolas Gamir 
Uribarri, . buvęs Baskijos 
armijos komandierius. Fa
šistai taipgi sako, kad anar
chistai, pagrobę Gijoną į sa
vo rankas, “nusmerkė mir- 
tin visą respublikos armijos 
generalinį štabą.
generalinį štabą.”

NUKIRSTAS NAZIŲ 
BOMBININKAS

Madrid. — Priešorlaivinės 
liaudiečių kanuolės nukirto

trimotorinį Vokietijos lėk
tuvą Sarinenoj. šiaurvaka
rinėj Ispanijoj. Penki nazių 
lakūnai nukrisdami užsimu
šė ; šeštas tapo suimtas. Pas 
jį rado dokumentus, paro
dančius, kad visi tie lakū
nai buvo atsiųsti iš Vokie
tijos.

Penki fašistų lėktuvai iš
metė 10 tonų bombų ant 
Portbou miestelio prie nat 
Franci jos rubežiaus. Be
veik visas miestelis suardy
tas ir sudegintas.
HITLERIO LĖKTUVAI 
SUŽEIDĖ DU ANGLIJOS 

PREKYBOS LAIVUS .
Valencia. Ispanija. — Ke^ 

turi Vokietijos lėktuvai 
Junkeriai, bombarduodami 
Valencija, sužeidė du Ang
lijos prekybos laivus prie
plaukoj, “Jean Weems” ir 
“Pracat;” apdaužė Norve
gijos konsulato rūmą ir už
mušė 22 civilius žmones, 
tarp jų viena Anglijos, jūri
ninką. Naziu bombininkai 
numetė apie 50 bombų ant 
miesto,, daugiausia ant prie
plaukos.

Paryžius.—Franci jos po
pieriniai pinigai frankai 
taip nuopuolė, kad už dolerį 
duoda 29 frankus.

San Pedro; Calif.—Pagal 
prezidento Roosevelto pa
tvarkymą prieš karo reik
menų vežimą Chinijai ar 
Japonijai laivais, priklau
sančiais Amerikos valdžiai, 
čia iš valdiško laivo “Wichi
ta” tapo iškrauta 19 Chini- 
jos nupirktų lėktuvų.

Bet chinų vyriausybė ti
kisi privačiais Amerikos lai
vais parsigabent tuos lėktu
vus. Mat, nevaldiškais lai
vais dar neuždrausta karo 
priemones vežt Chinijon ar 
Japonijon iš Amerikos.

Prezidento Roosevelto už
draudimas paliečia tik ke
turias valdiškų laivų kom
panijas, viso 38 garlaivius.

“Naujienų” redaktorius tu- 
ravoja fašistams, kai jis tei
gia, būk komunistinė spauda 
neturinti teisės kalbėti apie 
SLA reikalus dėlto, kad jos 
redaktoriai nėra SLA nariai.

Jeigu Susivienijime komu
nistų ir nebūtu, tai tokis argu
mentas neišlaikytu kritikos.

Bet tikrovė rodo ką kita: 
du “Laisvės” redakcijos nariai 
priklauso SLA. 
vės” pastogėje 
žmonės, kurie 
riais. Panašiai, 
ir “Vilnyj”.

Be to, “Laisvė” turi šimtus, 
jei ne tūkstančius, skaitytojų, 
priklausančių SLA.

Tas faktas deda ant mūsų 
pareigą pasakyti savo nuomo
nę visais svarbiaisiais klau
simais. kurie paliečia tą orga
nizaciją.

Tai jrali “Nauiienu” redak
toriui nenatikti, bet tai yra jo 
hard luck, o ne mūs.

ORAS
Nors New Yorko Oro Biu

ras penktadienį apsiriko, bet 
jis vėl pranašauja giedrą 
šeštadieniui.

Vakar temperatūra buvo 
67 laipsnių. Saulėtekis 6:38; 
saulėleidis 7:03.

šitų žodžių rašytojas išbuvo 
SLA 15-ka metu. Jis ten būtų 
buvęs ir no šiai dienai, iei fa
šistu klika nebūtu, policijos 
pacrelba, suskaldžiusi Chica- 
gos Seimo ir mėčiusi iš orga
nizacijos narius.

Nenaisant, kad nesu SLA 
narys, tačiau man visvien tos 
organizacijos reikalai rūni, 
nes ten vra tūkstančiai lietu
vių darbininku, mano klasės 
brolių ir draugų.
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Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX.

vimą Sprendime Skundo 
Prieš Japoniją

Geneva. — Tautų Lygos 
Taryba panaujino Patarian
čią! ą Valstybių Komisiją 
Tolimiesiem Rytam ir pa
vedė šiai komisijai spręst 
Chinijos skunda prieš Japo- 
nijos karą. Tolimųjų Rytų ifo storio vailokas 
Komisija buvo įsteigta 1933 
m. veikti dėlei tuometinio 
Japonijos įsibriovimo į 
Mandžuriją, Chinijos pro
vinciją.

Jungtinių Valstijų valdžia 
žada svarstyt pakvietimą 

laikraščiai1 grasina, kad jei?dalyvaut panaujintoj komi
sijoj, bet sako, jeigu ir daly
vautų, tai be balsavimo.

Nanking, rugs. 17.—Pa
gal susitarimą su Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia, 
Chinų Komunistų Partija 
gavo teisę statyt savo kandi
datus rinkimuose.

Chinai Nuskandino Tris 
Japony Karo Laivus 
Hong Kong.—Chinai pra

neša, kad penki ių lėktuvai 
bombardavo tris iannnu 
šarvuotlaivius ir torpedini 
laiva netoli Swatow nria- 
nlaukos. “Trys dideles 
bombos pataikė ir nuskan
dino viena šarvuotlaivi.” sa
ko pranešimas iš Kantono. 
Be to, chinų lakūnai bonv- 
bomis pasiuntė dugnan du 
japonų karinius laivus-nai- 
kintuvus. Oro kovose pie
tiniame Chinijos pakraštyje 
chinai taipgi nukirto septy-^ 
nis priešų lėktuvus.

■ ■ .1 ■ II

Sudegė 10 Airių Jaunuolių

NAZIAI KRUVINAI PER
SEKIOSIĄ KATALIKUS
Vatikanas. — Pasikalbėji

me su popiežium jo atstovas 
iš Berlino, Cesare Orsenigo 
išreiškė baimę, kad Hitleris 
jau visai begailestintjai pra
dės persekiot katalikus.

Berlin.— Hitlerio pusbro
lis, Alois Hitler atsidarė ka- 
feteriją ir, suprantama, na- 
ziai laiko sau “garbe” pas jį 
valgyt ir gert. Biznis einąs 
kaip pašmeruotas.

ną, kad, girdi, jis bendrai su Amerika Svarstys Dalyva 
Franci j a ir Sovietais tar
naująs Ispanijos respubli
kai prieš gen. Franco fašis
tus. Mussoliniečiai1 šėlsta, 
kad Nyon devynių valstybių 
konferencija “įvedė bloka
dą” Viduržemio Jūroj prieš 
piratus submarinus. Italijos 
fašistų spauda rėkia, kad 
Anglijos ir Francijos laivy
nai, pikietuodami1 tą jūrą 
prieš slaptus submarinus, 
saugoją “kontrabandą”, ve
žamą įvairių šalių laivais 
Ispanijos liaudiečiams. “Tu
rin Stampa” ir kiti Italijos

Anglija taip elgiasi, tai ne
galima būsianti draugišku- 
mo sutartis tarp Italijos ir 
Anglijos^ Mussolini ška 
spauda šaukia, kad žygis 
prieš piratus submarinus 
tarnaująs “bolševikams” ir 
juo labiau didinąs pavojų 
europinio karo.

garsieji lakū
nai M. Vodopijanov, V. Mo- 
lokov, A. D. Aleksiejev ir I. 
P. Mazuruk.

Oro blogumą galima su
prast kad ir iš to. Kai Ma
zuruk atskrido į mažiukę 
Rayner Salą, praėjo penkios 
dienos, iki jis galėjo sužinot, 

L. Caballero vadovau-,kad ten Jau buvo atskridę 
kiti j ieškojimo lėktuvai.

(Telegrama)
Lawrence, Mass., rugsė-. 

jo. 16.—Balsavimuose Wood 
ir Ayer audyklų (Ameri* 
can WooleylCo.) darbininkų 
60 jų nuošimčių pasisakė už 
CIO, industrinę uniją, kaip 
vienintelę savo atstovę ben
drose derybose su fabrikan
tais dėl algų, darbo valandų 
ir kitų sąlygų.

Balsavimai buvo pravesti 
priežiūroj valdiškos Darbo 
Santikių Komisijos, idant 
patirt, ar darbininkai pasi
rinks CIO ar ne.

S. Penkauskas.

London. — Anglų vyriau
sybė areštavo 60 jūrininkų, 

vis neleidžia japonam su sa- j kurie buvo apleidę Ispanijos 
—i motorizuota artilerija .respublikos karinį laivą-nai- 
“tikrai šturmuot” chinų an- kintuvą “Jose Luiz Diez”, 
trąją apsigynimo liniją, ei- Falmoutho prieplaukoj, ir 

Shanghajaus į išėję į miestą. Jie bus grą- 
šiaurių vakarus iki Yangtze žinami Ispanijon kaip pabė- 
upės. Tuo tarpu^TTinai, įnir- geliai. (Suprantama, fašis- 

japonus, tų agentai, įsiskverbę jų 
strategi- tarpan, sukurstė juos ap

leist laivą.)

bus priverstas pasi- tusiai UŽpulda 
teisėjo vietos. Mūsų atėmė iš jų sva 

nepakęs, kad nį miestelį Lotieną ir, sako- 
sėdėtų ma, užėmė Liuho, tolimaja

me to fronto gale (nors ja
ponai užginčija chinų perga
lę Liuho miestelyj).

Japonų armijos koman- 
drieriai sako, būk per mėne
sį kovos prieš Shanghajų žu
vę tik “905” japonai ir likę 
sužeisti “2,754”. Bet čia ne- 
įskaito daugio japonų jūri
ninkų, kuriuos iškapojo chi
nai.

Užsieniniai karo tėmyto
jai turi išsidirbę tokią taisy
klę: Jeigu japonų komandie- 
riai sako, kad žuvęs šimtas 
jų kareivių, tai žinok, kad iš- 
tikrųjų krito bent 300 ja
ponų.

Pagal chinų paduodamas 
skaitlines, jau ne mažiau 
kaip 10,000 japonų liko nu
kauta Shanghajaus fronto 
mūšiuose.
CHOLEROS EPIDEMIJA

Shanghai, rugs. 17.—Per 
vieną dieną nuo choleros mi
rė 50 chiniečių. (Japonai 
slepia, kiek jų miršta toj epi
demijoj.) Patikrintomis ži
niomis, dabar Shanghajuj 
serga cholera 1,018 žmonių. 
Jinai skleidžiasi visame 
Yangtze upės klonyje.

Japonų komandieriai grą- 
sina bombarduot fabrikus ir 
kitas įmones, kurių savinin- 

bus kai yra svetimšaliai bendrai 
(kooperatyviai) su chinais,

Maskva 
spėja
tuvas nusileidęs kur ant le
dyno arčiau Šiaurių Poliaus, 
negu iki šiol buvo manoma. 
Skrendant Levanevskiui su 
penkiais draugais per Polių 

________ __ į Jungtines Valstijas, smar- 
panijos m o t o r i n is laivas; kūs vėjai putais priekio. To- 
“Motomar,” galop, išplau- " 1 
kė iš Bermudos su ginklais 
ir amunicija respublikos 
valdžiai. Čia jis atvyko gale 
rugpjūčio mėnesio iš Vera
cruz, Meksikos. Bet anglų 
vyriausybė Bermudoj įvai-, . _ .
riais formalumais sulaikė1 Rayner Saloje, iki oras pra- 
“Motomarą” iki rugsėjo 16 siblaivė, kad jie galėjo iš- 
d. skrist į Rudolf Salą rug-

______ sėjo 16 d. Šių lėktuvų ko- 
TROCKISTŲ - CABALLE- mandierius yra M. ševelev, 
RO BRUZDĖJIMAS' sovietinis Oro Didvyris, o jų 
PRIEŠ ISPAN. VALDŽIĄ i vairuotojai — garsieji lakū-
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Drg. Brotvderio Laiškas
Nei iš šio, nei iš to automobilistų uni

jos prezidentas Martin pradėjo puldinė
ti komunistus. Kiekvieną jo išsitarimą 
prieš komunistus buržuazinė spauda iš
pučia ir išnešioja skersai ir išilgai Ame
riką. Susidaro labai nejauki atmosfera. 
Tas, žinoma, pagelbsti ne automobilistų 
unijai, bet Henry Fordui, prieš kurį uni
ja yra nusitarus kovoti. Unijai ir jos 
nariams reikia glaudžios vienybės, o ne 
užsipuldinėjimo.

Drg. Browderis pastebi unijos prezi
dentui, kad jis greičiausia yra klaidin
gai informuotas apie komunistus. Mat, 
toje unijoje yra grupelė trockistų ir lo- 
vestpniečių, kurie taipgi skelbiasi komu
nistais, bet sėja unijoje suirutę. Ko
munistų Partijos nariai, sako Browderis, 
tuo darbu visai neužsiima.

Automobilistų unijoje, kaip ir visose 
unijose, komunistai nuoširdžiai darbuo
jasi organizacijos gerovei. Tą jau pri
pažino visi atsakomingi C. I. O. judėji
mo vadai. Matomai, piktos valios ir 
juodų tikslų elementai, melais ir paska- 
lais, bando supjudyti automobilistų uni
jos viršininkus prieš komunistus.

Prezidentas Vėl Meškiškai 
Pasitarnauja

Roose vėl t o valdžia uždėjo embargo 
(uždraudimą) ant išvežimo 'ginklų ir 
amunicijos į Chiniją ir Japoniją. Pavir
šutiniai žiūrint, atrodo, jog tai gana tei
singa ir bešališka politika. Deja, pasigi
linę, pamatysime visai ką kitą. Šis Roo
se velto uždraudimai yra vanduo ant Ja- 
pohijos imperialistinio malūno. Už tai 
Japonijos spauda labai patenkinta Roo- 
sevęjto žygiu.

Kodėl gi ne? Japonija turi puikiai iš
vystytą amunicijos pramonę. Ji gali pa
sigaminti užtenkamai karo reikmenų. Ji 
ilgai gali apsieiti be įvežimo iš Amerikos.

lįio tarpu Chinijos karinė pramonė la
bai atsilikus. Amerikos valdžios uždrau
dimas jai užduoda labai skaudų smūgį. 
Ji faktinai nuginkluojama prieš ginkluo
tą Japoniją.

Su tuo savo keistu neutralumu Ispani
jos reikaluose Rooseveltas padeda gen. 
Franco, Hitleriui ir Mussoliniui, Chini- 
jos reikaluose talkininkauja imperialis
tinei Japonijai.

Jaunimo Talkon Kviečiami Visi
Labai negražiai, didvyriai iš “Naujo

sios Gadynės,” “Vienybės” ir “Draugo” 
pradėjo puldinėti lietuvius jaunuolius, 
kurie sumanė išleisti anglų kalba lietu- 

į vių jįaunimo žurnalą “Voice of Lithua
nian Americans.” Mes, žinoma, netiki? 
me, kad tos nešvarios atakos nupuldys 
jaunuolius dvasioje ir sulaikys juos nuo 
ta labai prakilnaus tikslo.

Mes nuoširdžiai remiame tas jaunuolių 
pastangas ir vėliname jiems geriaušio 
paąisekimo. Mes manome, kad įkūrimas 
tokio žurnalo bus didelis lietuvių jauni
mo kultūrinis laimėjimas. Tai bus gilus 

S šaltinis, iš kurio Čia gimę ir augę lietu- 
' viai sems žinojimą {apie Lietuvą, apie 

Lietuvos žmones, apie tų žmonių tauti
nes, kultūrines ir medžiagines aspiraci
jas; Taip pat, manome, jaunimo žurna
las padės lietuviškam jaunimui surasti 

' jiems atitinkamą vietą šios šalies kultū- 
frinjame gyvenime;

IŠ tiesų,, visi ateiviai lietuviai turėtų 
tiktai pasidžiaugti šiuo jaunimo pasimo- 
jimu< ir didžiuotis tais jaunuoliais, kurie 
uMbrėžė tokį dįdęjį ir prakilnų darbą. 
Be galp negražu ii’ nepadoru puldinėti 
juos bei primesti jiems tokį ir tokį žur-

)

nalo turinį, jo tarnavimą vienai ar kitai 
partijai bei srovei, kol patsai žurnalas 
dar nei dienos šviesos nėra pamatęs, te
bėra negimęs.

Jaunuoliai, žurnalo idėjos sumanytojai, 
kreipėsi prie visų srovių lietuvių ir pra
šė juos talkon. Jie ir savo tikslus aiškiai 
išdėstė. Jie sakė, kad žurnalas netar
naus vienai kuriai srovei bei partijai, 
bet abelniems Amerikos lietuvių jaunimo 
interesams. Žurnalas būsiąs vedamas 
pažangioje, demokratinėje dvasioje.

Tai ko dar daugiau galima iš tų jau
nuolių tikėtis ir reikalauti? Šis yra jų 
pirmas didelis žygis. Tuo savo žygiu jie 
tikrai rašo Amerikos lietuvių jaunimo is
toriją.

“Tėvynė,” SLA organas, mums atro
do, gana rimtai ir teisingai atsako jau
nimo darbo trukdytojams. Matomai, tū
li pradėjo bombarduoti ir SLA organą 
už pritarimą jaunimo žurnalui. “Tėvy
nė” atsako:

Ant kiek šių žodžių rašytojas pažįsta p. 
Ormaną ir kitus žurnalo išleidimo sumany
tojus, tai rodos nėra jokio pagrindo jų duo
tu žodžiu abejoti. Yra šviesus ir rimti jau
nuoliai. Kad p. Ormanas yra komunistas, 
tai tas faktas dar neužkerta jam kelio dirb
ti rimtą ii’ nepartinį darbą Amerikos lie
tuvių jaunimo švietimui ir lietuvinimui.

Kuomet projektuojamas jaunimo žurnalas 
pasirodys, tuomet galėsime spręsti šio dar
bo vertę ir naudingumą Amerikos lietuvių 
gyvenimui. Jei pasirodys, kad leidėjai sa
vo žodžio neišlaikė, kad žurnalą pakreipė 
vienos srovės kryptimi, tuomet tinkamai jų 
darbą įvertinsime. Būtų neteisinga vien 
spėjimais pasiremiant pasmerkti jaunimo 
pradėtą kultūrinį darbą net nepatyrus to 
darbo vertingumo.
Tiek tik galima pridurti, kad nereikė

tų pasitenkinti žiūrėjimu ir laukimu. 
Reikia ateiti jaunuoliams talkon su ak
tyviu darbu. Didžiulė SLA organizaci
ja šiame darbe galėtų sulošti labai dide
lį vaidmenį.".................

Jaunuoliai yra nusitarę nepradėt žur
nalo leisti, kol jie neturės surinkę tūks
tančio dolerių pinigais ir penkių šimtų 
skaitytojų. Turint mintyje, kad Ame 
rikoj gyvena arti miliono lietuvių, ši 
kvota yra visai maža. Deją, kiek teko 
girdėt, vajus eina pusėtinai sunkiai. JeĮi 
neklystame, dar nei pusė kvotos' neišpil
dyta. ____________

Ir Jie Pasimokino iš Stalino
Beveik netikėtinas dalykas, tačiau fak

tas yra, kad supratimui šios gadynės 
problemų, pasirodo, iš Stalino mokinasi 
netgi didžiausi jojo priešai. Šiame atsi
tikime mus net nustebino klerikalų 
“Darbininko” redaktorius. Savo laikraš
čio rugpj. 14 dienos editoriale jisai sako:

Stalinas kartą yra išsireiškęs, kad šiais lai
kais karo neskelbiama, tik tiesiog kaimyną 
užpuolama, ir bėda tam, kurs kariauti nepri
sirengęs. Ir iš tiesų, kelių pastarųjų metų 
įvykiai parodo, kad pasaulis jau nebeprisi- 
laiko nuo amžių įsigyvenusios taisyklės pa
skelbti karą. Dabar tik daromos taip vadi
namos “baudžiamosios ekspedicijos,” ku
rioms pasibaigus, žiūrėk, jau silpnesnioji 
valstybė be karo užkariauta. Kraujas bėgą 
upeliais, šimtai tūkstančių žmonių nukauta, 
didžiuliai žemių plotai užimti, o oficialaus 
karo kaip nėr taip nėr. Ant žemės, jūrėse 
ir ore sprogsta šoviniaį, dega ir griūva na
mai, žūva žmonės, o taika, tas simbolinis 
balandėlis, beveik jau mirtinai sužeistas, 
iškreipia veidą aitria šypsena ir burkuoja: 
“karas?—nesąmonė! jei būtų karas, tai aš 
pirmiausia apie tai žinočiau.”

Ethiopija krito “baudžiamosios ekspedi
cijos” auka; kruvinoj Ispanijos žemėje ka
riauja ko ne visos valstybės; Kinijos lau
kuose žųsta desėtkai tūkstančių kinų ir. ja
ponų, —o oficialaus karo' nesigirdi. Pasirodo, 
kad pasaulis moraliniu ir riteriniu atžvilgiu 
eina atožangos keliu į pirmykščių barbariškų 
tautų būklę.
Taigi, taigi, Stalinas, yra taip pasakęs, 

ir pasakęs"tikrą tiesą. Tą, matote, pri
pažįsta ir “Darb.” redaktorius ir pasi
remdamas tuo pasakymu parašė ištisą 
ėdi to rialą, niekur to paties Stalino ne
prakeikdamas. Iki šiol, matomai, tos 
tiesos šis redaktorius nežinojo. Pasimo
kino iš Stalino. Labai gerai, bile tik 
žmogus mokinasi. Patartina ,kad, vie
toje koliotis, “Darb.” redaktorius rimtai 
pastudijuotų Staliną ir kitais svarbiais 
šios gadynės klausimais. Jis surastų, 
kad Stalinas yra tikrai genijališkas liau
dies vadas, puikiai suprantąs žmoniją ir 
jos problemas.

Deja, ’tam pačiam editoriale, kitu 
klausimu “Darb.” redaktorius išvažiuo-

ja į lankas. Jis sako: “Materialistai 
skelbia atkaklų šūkį: viskas medžiagai, 
nieko dvasiai.” Nieko panašaus tikrieji 
materialistai neskelbė ir neskelbia. Pa
tartina ir šiuo klausimu “Darb.” redak
toriui pastudijuoti didžiuosius materia
listus—Marksą, Engelsą, Leniną, Stali
ną ir kitus.

Visi tikrieji materialistai labai daug 
svarbos priduoda žmogaus dvasiniam gy
venimui—supraskite, ne kokiai ten dū
šiai, kuri gyvenanti per amžius po mir
ties, bet dvasiniam gyvenimui ant že
mės; Mes labai daug domės kreipiame 
į šį klausimą, štai kodėl mes kovoja
me prieš kapitalizmą, kuris, dvasiniai du
sina žmoniją. Dėlei tos pačios priežas
ties komunistai kovoja prieš fašizmą, 
kuris su savim neša barbarizmą Ir dva

sinio žmogaus dusinimo ir naikinimo pa
vietrę. Mes norime, kad žmonės gyven
tų • laisvai ir laimingai—džiaugtųsi gy
venimu. O tam neužtenka vien duonos 
plutos ir kumpio pilvo prikišimui, čia 
reikia aukštos kultūros ir apšvietos. 
Štai kodėl tiek daug svarbos Sovietų Są
jungoje priduodama žmonių švietimui ir 
kultūrinimui. Kaip Stalinas, taip kiti 
komunizmo vadai buvo ir yra didžiausi 
šalininkai prakilnaus, aukšto, švaraus 
žmonių dvasinio gyvenimo.

Deja, toksai “Darb.” redaktorius ir vi
si? klerikalai uoliai padeda fašistinio bar
barizmo apaštalams. Juk jie karštai re
mia gen. Franco, Mussolinį ir kitus kru
vinus nevidonus, mirtinus priešus šva
raus ir gražaus gyvenimo.

nusišauti meškų ir padidin
ti savo maistą.

Nors j ieškojimas labai 
užsivilko ir jau prasidėjo 
šiaurinė naktis, bet darbas 
varomas pirmyn. Šis jieško
jimas daug suteiks mokslui, 
nes j ieško tojai daug naujo 
patiria. O jeigu jų darbas 
baigsis suradimu Levanevs- 
kio ir jo draugų, tai ne tik 
tie draugai bus išplėšti iš le
dynų nagų, bet ir daug kas 
sužinota, patirta, kas tar
naus tolimesnėje kovoje su 
gamtos šiurkštumais.

D. M. š.

L M. S. Reikalai

Ar dar Ilgai Galės
Jieškoti Levanevskio?
Jau antras mėnesis laiko,! 

kaip kelyje iš Maskvos į 
Alaską dingo šiaurių ledy
nuose Sovietų Sąjungos la
kūnas Zigmantas Levanevs- 
kis ir jo penki draugai. Or
ganizuotas j ieškojimas dar 
nedavė pasekmių. Iki šiol 
dar nei vienam lėktuvui ne
pavyko apskraidyti tas vie
tas, kur, Sovietų mokslinin
kų išskaitliavimais, turėtų 
būti nusileidęs Levanevskis.

Tatai gali atrodyti keis
ta: taip ilgai ir vis nepasie
kia tos vietos? Bet taip yra. 
Gamta tiek žiauri, kad su ja 
labai sunki kova. Vienas da-! 
lykas perlėkti per polių ir 
atskristi į Ameriką, kitas 
dalykas ten jieškoti. Kada 
viskas gerai, tai lėktuvas 
skrenda virš debesų ir rū
kų, todėl mažiau jam pavo
jaus apšalti. Bet jieškoti, 
tai reikia skristi žemai, kad 
matyti. Tas galima tik tada, 
kada oras švarus, nėra rūkų 
ir debesų. Skrišdamas virs 
rūkų ir debesų nieko nema
tysi. Tokis j ieškojimas nau
dos neduos.

Levanevskis ir jo drau
gai, pagal išskaitliavimą So
vietų mokslininkų, yra nu
sileidę kur nors ant linijos 
148 meridiano ir 88-—82 
laipsnio. Kad tą vietą pasie
kus, tai iš Sovietų Sąjungos 
reikia atlikti bent 2,500 my
lių į vieną pusę. Imant aty- 
don j ieškojimą, .paskui su
grįžimą, tai lėktuvas turi 
būti pasirengęs atlikti bent 
6,000 mylių. Iš Alaskos pu
sės reikia atlikti apie 1,500 
mylių į vieną pusę, jieškoji- 
mas ir sugrįžimas sudaro, 
apie 4,000 mylių.
Tolimos Keliones ir Sunkios

Sąlygos
Kad šias ilgas keliones sur 

mažinus, tai jieškojimas ei
na laipsniais, prisiartini
mais. Alaskos pusėj veikia

Sovietų lėktuvas Zadkovo, 
keletas lėktuvų iš Fair
banks, Wilkinsas ir Sovietų 
ledlaužis “Krasinas”. Wil
kinsas jau tris kartus skra
jojo. Kartą jis buvo netoli 
Levanevskio punkto, bet rū
kai privertė jį grįžti. “Kra
sinas” su 4 Sovietų lėktu
vais priplaukė prie 147 me
ridiano ir 72.36 laipsnio. Jis 
ten prisirišo prie ledo, ant 
ledo apvalė lėktuvams lauką 
ir iš čia ruošiasi jieškoti, 
kaip tik bus tinkamas oras. 
Iš šios vietos link Levanevs
kio bus apie 700 ar 800 my
lių į vieną pusę.

Iš Sovietų Sąjungos pusės 
keli lėktuvai perlėkė į, Tiksį 
prieplauką. Iš ten linkui Le-’ 
vanevskio biskelis daugiau 
kaip vienas tūkstantis my
lių. Bet Sovietai deda dau
giausiai svarbos į Vodopija- 
novo grupę.

Prisiruošę Didžiajam
■ dygiui ' J Į ,, 

Vodopijanovo grupėj yra 
trys, dideli keturmotoriniai 
lėktuvai. Jie jau pasiekė Že- 
lanija Iškyšulį, patį šiaurinį 
galą No va j a Zėmlia salos. 
Jiems iš čia yra 400 mylių 
linkui Rudolf salos. Ant Ru
dolf salos dar yra ketvirtas 
toks lėktuvas. Iš ten jie 
(Vodopijanov, Aleksėje v, 
Molokov ir Mazuruk) pla
nuoja skristi linkui šiaurių 
Poliaus Sovietų Stoties ir 
tiesiai lėkti į. Fairbanksą 
tuom pat kebu,, kuriuomi lė
kė Levanevskis. Jie (keturi 
lėktuvai) planuoja skristi 
vienoj eilėj bent 15^-20, my
lių atstu vienas nuo kito ir 
tokiu būdu padengti kelių 
šimtų mylių plotą, kurį jie 
galės apžvelgti.

Bet jie negali skristi tol, 
kol viešpatauja rūkai, lietus 
ir sniegas. Aukštai skrisda
mi jie nieko nematytų. Že
mai lėkti negali, nes lėktu-

Laivas Cantabria atgabeno Francijps uostau 450 ispa- 
nų kųdikių, pabėgusių, iš mięsto Santander. Pat? laivas 
išplaukė net vi&ai kraštan, bėgdamas nuo. besivijusių jį 
fašistinių laivų.

vai apšaltų. Tenka laukti 
geresnio oro. Sovietų ir 
Amerikos mokslininkai sa-
ko, kad spalių mėnesį ten 
būna sausas, giedrus oras.

Šie Sovietų lakūnai turi
pasiėmę šešiems mėnesiams 
maisto ir reikmenų. Per vi
sus keturius lėktuvus yra 
28 žmonės. Profesorius Otto 
Šmitas, kuris rūpinasi šiau
rių- užkariavimu, pareiškė: 
“Mes varome jieškojimo. 
darbą lėtai, bet tikrai;”

Vilties Tebėra Nenustota
Sovietų Sąjungos moksli

ninkai ir lakūnai vilties ne
nustoję. Taipgi amerikiečiai 
Wilkins ir šiaurių tyrinėto
jas Vilhjalmur Stefenson 
sako, kad galima ir ilgos 
šiaurių nakties laiku jieško
ti. Visų jų patyrimai rodo, 
kad su 1 d. rugsėjo prasidė
jo naktis. Pabaigoj rug
sėjo šiauriuose būna’ gana 
geras oras, išnyksta rūkai 
ir dažnai būna giedra. Spa
lių mėnesį būna jau mažai 
rūkų. Iki pat pabaigos spa
lių mėnesio šiaurių naktis 
leidžia jieškoti, nes ten nė
ra tamsu. Stefenson sako, 
ten “šviesu taip, kaip New 
Yorko mieste naktį. O ir 
vėliau kiekvieną mėnesį ga
lima mėnesienoje jieškoti 13 
parų. Taigi, pagal Sovietų 
ir Amerikos šiaurių moksli
ninkų apskaitliavimą, nak
tis nesutrukdys Levanevs
kio ir jo draugų jieškojimo.

Dabar * klausimas: ar la
kūnai galės taip ilgai ant 
ledo gyventi? Jeigu tik ne
įvyko nelaimė, jeigu tik. ne
užsimušė,, tai jie gali išgy
venti kelis mėnesius. Lakū
nai nesušals, nes jie turi 
nuo šalčio apsisaugojimui 
kailių maišus ir kitas prie
mones. Valgio jie pasieiriė 
45 dienoms, tai yra, 6 savai
tėms. Bet sumažinus porci
ją, gali jo užtekti daug il
gesniam laikui. Jie turi šau
tuvus, patronų. Stefenson, 
kuris ilgai tyrinėjo ir ten 
gyveno, sako, kad tuose le
dynuose yra baltų meškų ir 
lakūnai nębadaus. Jie galės

Kas Turite Muziką Veikalo 
“Nebaigta Kova”?

Artėjant vaidinimų sezo
nui, į centrą kreipiamasi, 
teiraujamasi įvairių veika
lų ir muzikos. Tarp kitų, 
reikalaujama veikalo “Ne
baigta Kova”. Tačiaus šio 
veikalo Lietuvių Meno Są
jungos sandėlyje randasi 
tik tekstas, operetės libre
tas (žodžiai), o muzikos nė
ra.

Todėl Lietuvių Meno Są
jungos Centro Komitetas 
kreipiasi į chorus ir pavie
nius asmenis, kurie turite 
dar likusios muzikos knygu
čių veikalo “Nebaigta Ko
va”, tai prisiųskite L. M. S. 
Muzika veikalo “Nebaigta 
Kova” yra rašyta d. Retike- 
vičiūtės. Tie chorai, kurie 
vaidino minėtą veikalą, vei
kiausia dar turi užsilikusių 
muzikos knygelių. Tad pa
ieškokite savo sandėliuose, 
ir radę, prisiųskite Lietuvių 
Meno Sąjungai. Tada cent
ras galės aprūpinti muzika 
tuos chorus, kurie mano 
vaidinti “Nebaigtą Kovą”. 
Prašome greitai šį prašy
mą atlikti.

Na, o "kaip su chorų isto- 
I rija? Dar tik keli chorai jas 
prisiuntė. Gi chorų mes tu
rime apie 35 visoj Ameri
koj. Kam toks nerangu
mas? Tiesa, ■ Lietuvių Meno 
Sąjungos choruosę. per pas
taruosius keletą mėtoj uaug 
kas pasikeitė— seni, suau
gę, ateiviai lietuviai cho
rus apleido, o atėjo- jauni
mas. \čia gimęs jaunimas 
mažai žino apie mūsų chor 
rų pradžią. Tačiaus tai gali
ma chorų organizavimosi 
pradžią surasti archyvuose. 
Taip pat yra draugų, kurie 
jau senai veikia judėjime— 
jie gali pagelbėti surasti 
chorų pradžią..

Chorų istorija labai svar
bu gauti centrui. Apie tai 
jau kelis kartus buvo nuro
dyta, kad bus paruošta tam 
tikras istorinis leidinys apie 
mūsų chorus, kuomet bus 
tokia medžiaga surinkta.

(Tąsa penktam puslapyje)

KLAUSIMAHR ATSAKYMAI
Man štai koks dalykas yra 

neaiškus. Detroite plačiai kal
bama apie taip vadinamus 
“neadtorizuotus s t r e i k u s” 
(“wildcat strikes”). Jungtinių 
automobilistų unijos viršylos 
smarkiai, kovoja prieš tokius 
streiku?. Dabar žiūriu, kad: ir 
drg. Browderis, Komunistų 
Partijos sekretorius, savo laiš
ke unijos prezidentui Martin, 
pasmerkia “n e a u t.o rizuotus 
streikus.” Ar tai nėr.a blogas 
žygis? Ątrocjo, kad' atsižada
ma streikų taktikos.

Unijistas.
Taip, komunistai irgi prie-, 

šingi neautorizuotiems (tai 
yra, unijos neųžgirtiems)- 
streikams organizuotoje pra
monėje. Dalykas tame, kad to
kie streikai dažnai pakenkia, 
organizacijai, vietoje gero -pa
daryti. Na,, grupelė darbinin
kų: vienoje dirbtuvėje desusi-. 
taikė su- bpsu ir vietoji? eifų. 
unijos keliais, daryti spaudi-, 
nlą ant boso ir kompanijos vi

sos unijos spėkomis, tuojau iš
ėjo į streiką. Jie šaukiasi už
tarimo pas kitus unijistus. Vie
ni 'darbininkai pritaria tam 
streikui, kiti nepritaria.. Pa
čioje unijoje pasisėja demora
lizacija. Tuo tarpu darbdaviai 
pradeda šaukti, kad unija 
kontraktą sulaužė ir verbuoja 
skebus. Tokiuose atsitikimuo
se nukenčia patys darbininkai, 
pati organizacija.

štai kodėl tokiems strei
kams nepritaria komunistai. 
Kas kita, žinoma, kur darbi
ninkai neorganizuoti. Ten, nė
ra organizuotos pajėgos dar
bininkus užstoti ir priruošti 
organizuotą kovą. J.ei tokioj, 
pramonėje- vienos ar kelių, 
dirbtuvių darbininkai susitaria 
ir paskelbia streiką, tai jie pui
kiai elgiasi ir komunistai esti 
pirmutiniai jiems padėti kovą 
laimėti. Bet kur darbininkai or
ganizuoti, ten jie turi orga
nizuotai ir disciplinuotai ir kor 
votį.

<

T <



Kas Veikiama Komu 
nistų Vajuje

Komunistų Partijos vaju- cagos distriktas lenktyniuo- 
je už naujus narius reiškia- ja su California distriktu 
si daug veiklos. Steve Nel- naujų narių gavime. Kliubo 
son, kuris per kelis metus vedėju yra veiklus partijos 
vadovavo komunistų veiki- darbuotojas Sam Hammer- 
mui Wilkes Barre apylinkėj, smark. Sekmingesniam dar- 

- - --- bo nušvietimui jie leidžia 
buletiną.

sandėlyje ir lentpjūvėje—J. Kh- 
šauskas. Prienuose prie kareivi
nių statybos—š. Tėvelis, prie 
žemaičių pi. statybos—St. Juo- 
džukynas, Ežerėčio durpyne— 
A. Jurkšaitytė, J. Adomaitis ir 
Jz. Mačiūta ir Sargėnų plytų 
dirbtuvėje susižeidė darbinin
kai: J. Bereznikovas ir P. šlap- 
ševičius.

mobilis “P. 32
tas—Panevėžys prie Skaistgirių 
kaimo sunkiai sužeidė mergaitę 
ir pats įvirto į griovį. Automo
biliu važiavęs' Panevėžio miesto 
gydytojas su žmona lengvai su
žeisti. Automobilį vairavęs Zun- 
dulevičius Hiršas išliko sveikas.

dabar kovoja Ispanijoj prieš 
fašizmą. Bet pasilikę drau
gai Luzerne ir Lackawanna 
apskričių teritorijoj ener
gingai veikia, kad Komu
nistų Partijai padėjus pra
vesti vajų už naujus narius 
ir pakėlus komunistų skai-1 Browder.’ Prakalbos įvyks 
čių iki 100,000. Jie šaukia 23 dieną rugsėjo,x Perkins

School Auditorium. Bus mi
nimos Kom. Partijos 18-kos 
metų sukaktuvės. Kartu tai 
bus mitingas ir pasmarkini- 
mui kampanijos už naujus 
narius į Komunistų Partiją.

Akron mieste, gumos cen
tre, kalbės Komunistų Par
tijos Centro Komiteto Gene- 
ralis Sekretorius drg. Earl

visą eilę susirinkimų. Ten 
veikia ir drg. J. Bondžins- 
kaitė. Tai vaizdas Japonijos orlaivių bombarduojamo Chinijos uosto Shanghajaus. 

Bombos uždegė laivus ir namus.

Cirkų Tarnautojai Prašo 
Drausti Nuo Nelaimingų

Atsitikimų
Atatinkamos įstaigos šiomis 

dienomis gavo Lietuvos cirkų 
tarnautojų prašymą, kad jiems 
išrūpintų draudimą nuo nelai
mingų atsitikimų. Jų darbas 
esąs ne mažiau pavojingas kaip 
kitų darbininkų. Dažnai įvyks
ta nelaimingų atsitikimų ir, ne
laimės atveju, neturi kur gydy
tis. Beveik visi cirkų tarnauto
jai mažai uždirba. 1

Alabama — Georgia, Pie
tų valstijose, kur yra sunkus 
komunistų ir abelnai darbi
ninkų veikimas, gaunama 
naujų narių. Rugpjūčio mė
nesį gauta 54 nauji nariai. 
Su Labor Day prasidėjo va
jus už naujus narius, kad 
padvigubinus partijos narių rinko. Susirinkusi' publika 
skaičių. 'suaukavo į Komunistų Par-

--------- 1 tijos Fondą $8,700. New 
Yorke numatoma, kad bus 
gauta tūkstančiai naujų na
rių į trumpą laiką.

New Yorke, didžiuliame 
Madison Square Gardene, 
įvyko Kom. Partijos 18-kos 
metų paminėjimas. Oras bu
vo prastas, bet žmonių prisi-

Kai kurių miestų savivaldybės 
planus jau yra parengusios.

Illinois valstijoj, pietų 
dalyje komunistai smarkiai 
veikia. Ketvirtadinį per ra
dio tinklus WTMV ir WTA 
X kalbėjo Komunistų - Par
tijos organizatorius drg. 
Franck Mucci. Draugai dar
bą, kad atpildžius partijos 
eiles,kurie išvyko Ispanijon, 
ir kad abelnai pakėlus narių 
skaičių.

Apsinuodijo Grybais
Geležinkelio valdybos tarnau

tojas P. V-kis vakar užvalgė 
šviežių grybų ir apsinuodijo. 
Pirma nuėjo į geležinkeliečių 
ambulatoriją, bet iš čia buvo nu
gabentas miesto ligoninėn.

stogų darbininkams—0,70 lt., 
paprastiem darbininkam— 0,65 
lt. ir moterims bus mokama 0,55 
lt. per darbo valandą.

Prie žemės ūkio m-jos staty
bos darbų darbininkai uždirba: 
pirmos eilės mūrininkas — 1,5

Chicagoj komunistai įstei
gė “Partijos Budavotojų 
Kliubą.” Į kelias dienas jie 
gavo 35 naujus narius. Chi-

Brooklyne į Komunistų 
Partiją įstojo geras skaičius 
lietuvių jaunuolių. Tai labai 
sveikintinas įvykis. Šimtai 
lietuvių darbininkų, darbi
ninkių ir namų gaspadinių 
turi stoti į savo partiją. Kas 
liečia jaunimą, tai mes turi
me gražaus ir pavyzdingo. 
Laukiama, kad lietuviai jau
nuoliai skaitlingai stos į sa
vo reikalų gynimo partiją.

LIETUVOS ŽINIOS

Sovietai Supirkinėja 
Galvijus x

Lietuvon yra atvažiavę ' Sov. 
Rusijos veterinarijos gydytojai 
ir agronomai, kurie tarpinin
kaujant — padedant “Maistui” 
supirkinėja veislinius galvijus; 
supirkinėjama iš karto trijose 
vietose, nes yra trys komisijos. 
Aną dieną galvijai buvo supirki
nėjami Marijampolėje. Ūkinin
kai skelbtą dieną suvedė labai 
daug galvijų, bet pirkėjai nesiū
lę nė vietos rinkos kainų. Iš viso 
tą dieną pirkėjai nupirkę tik 5- 
6 galvijus.

—1,2 lt., pirmos eilės tinkoriai— 
1,1 lt., antros — 0,90 lt., pirmos 
eilės dažytojai—1 it., antros— 
0,8 lt., pirmos eiles medžio dar-

Batsiuviai Susirūpino 
Savo Būkle

Netrukus numatoma sukviesti 
Kauno batsiuvių pasitarimą, ku
riame bus svarstomi klausimai 
dėl didesnio atlyginimo už bat
siuvių darbus. Dabar avalinių 
parduotuvės batsiuviams už pa
siuvimą vienos batų poros moka 
tik 1,5 lt.—2 lt., o prieš porą me
tų mokėjo ligi 5 lt. Batsiuviai 
nori, kad ir dabar jiems būtų

bų darbininkai—0,75 lt., antros I mokamos senosios uždarbio nor- 
—0.65 lt., armatūros ir čerpių mos.

ko j veikiąs jo iš bankelio atpirk
tuose namuose bankelis.

Graži Ušpalių gotiko stiliaus 
bažnyčia, didelė su dideliu ūkiu 
klebonija, didelė mūro špitolė, 
kurioje telpa bent pora katali
kiško biznio įstaigų, gyvena gy
dytojas ir kiti. Gana veiklus ir lt., antros—1,4 lt., plytų nešėjai 
neblogas biznierius klebonas pa
rapijos sklype stato didžiulį pa
vasarininkams ar kokiai kitai 
organizacijai namą ir lėšas ka
lėdoja iš parapijiečių. Tuo tar
pu, kai Ušpalių šaulių namai
prieš kelius metus pradėti iki stogų darbininkai—0,75 lt., juo- 
šiol neįrengti. Yra bent keletas dadarbiai—0,65 lt. ir moterys 
įsigytų namų. Dalis lėšų suren
kama iš turtingesnių senų davat
kų, kurios suagituojamos atsi
imti iš savo namiškių dalį ir ati
duoti. Už tai duodama joms “iki 
gyvos galvos” mažytis kambarė
lis, o kurios duoda mažiau, tai 
kertelė lovai pasistatyti. Kai tą 
biznį padaro ir apsigyvena joms 
duotose patalpose, tai pamato, ■ 
koks yra sunkus kelias, nurody
tas klebono į dangaus karalystę, 
tačiau jau būna vėlu.

uždirba per valandą 0,55 lt. Už 
viršvalandžius mokama 25 nuoš. 
brangiau.

Be to, daugelis batsiuvių yra 
susirūpinę pakelti savo darbo 
kvalifikacijas. Dėl to prie versli
ninkų s-gos suruošti batsiu
viams kursus.

DARBO IR NELAIMIŲ STA-i 
TISTIKA DIRBTUVfiSE

Draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų kasoje ligi rugpjū
čio 10 d. buvo užregistruotų, 
pagal ligonių kasų apygar
das, sekantis darbaviečių skai
čius: Kauno m. — 1065, Kau
no apygardos—269, Šiaulių— 
427, Telšių — 394, Panevėžio, 
—521, Tauragės,—427, Aly
taus—216, Ukmergės — 248, 
Vilkaviškio—193, Marijampo
lės apygardos—234 ir Susisie
kimo ministerijos buvo užre
gistruotos 473 darbavietės. Iš 
viso draudimo kasoje buvo už
registruotos 4,367 darbavietės. 
Be to, numatoma, kad arti
miausioje ateityje dar bus už
registruota apie 50 naujų dar
baviečių : statybų ir sezoninių 
įmonių.

šių įmonių apdrausta apie 
60.000 samdinių. Per ta patį 
laika draudimo kasoje įregis
truotose darbavietėse ivyko 1,-: 
050 nelaimingu atsitikimu dar
be. Iš ju mirtinai sužeistų 
samdiniu buvo 8: medžio pra
monėje 5, tekstilės—1, elek
tros — 1 ir transporto—1. 
Sunkiu sužeidimu su gydymu 
ligoninėse (stacionariniai) bu
vo 137 ir lengvu sužeidimų su 
medicinos pagalba (ambulato
riniai) buvo 905.

Pašalpų nukentėiusiems nuo 
nelaimingų atsitikimu darbe 
išmokėta per 7 mėn. 79.197.18 
lt. ir pensijų per ta patį laiko
tarpį 169 pensininkams išmo
kėta 41,231.62 lt. Iš viso mo
kėjimams išleista 120,428.80 
lt. i

Minėti nelaimingi atsitikimai 
įvyko: tekstilės pramonėje— 
84 ,(8%), drabužiu — 17 
(1.7%), medžio—265 (25.- 
1% visų nelaimingų atsitiki
mų), popieriaus ir poligrafi
jos—17 (1,7%), mineralinėie 
pramonėje-*117 (11.1%), odų 
ir kailių—28 (2.6%). metalo 
ir mašinų—182 (17,3%), che
mijos—15 (1.5%), maisto pro
duktų—109 (10,4%), elektros 

■—5 (0.5%), higienos ir pra
mogų versluose — 3 (0,3%), 
statyboje — 100 (9.5%), van
dentiekio ir kanalizacijoje — 
11, (1.1%), transporte (gele
žinkeliais, laivais, sunkveži-

miais ir tt.) — 96 (9.3%), ir 
žemės ūkyje (draudimas ne-' 
privalomas) įvyko 1 nelaimin-, 
gas atsitikimas (0.1%).

Pagal kūno dalių sužaloji
mus- įvyko sužeidimų: galvos 
ir kaklo organų — 67 vyrai ir 
9 moterys, regėjimo ir girdėji
mo organų—40 vyr. ir 1 mot., 
krūtinės ląstos — 38 vyr. ir 1 
mot., pilvo organų — 9 vyr., 
šlapimo ir lyties organų -r- 1 
vyr., kūno galūnės — 765 vyr. 
ir 85 mot. ir tt. Iš viso susižei
dė 952 vyrai ir 89 moterys. Iš 
šių statistinių davinių matyti, 
kad kūno galūnių sužalojimų 
buvo 80% (užsienyje būna 
75%).

Katė, Gindartia Kačiukus, 
Apkandžiojo Vaikus

Aleksote prie pirmojo forto 
pastatų keli mažamečiai užtiko 
skylėje katę su kačiukais. Vai
kai norėjo katę iš skylės ištrauk
ti. Petras Galvanavičius katę iš
traukė, bet ši apkandžiojo ir na
gais apdraskė du mažamečius. 
Petrui Galvanavičiui katė gero
kai sužeidė ranką ir apdraskė 
veidą, v

Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmų Statybos

Darbininkams
Darbo inspektorius patvirtino 

tokias uždarbio normas: pirmos 
rūšies mūrininkui—1,5 lt., ant
ros—1.4 lt. per valandą, plytų 
nešėjams—1 lt., pirmos rūšies 
dailidėms—0,85 lt., antros—0,75 
lt., cemento skiedinio nešėjams. 
—0,75 lt.; armatūros ir čerpių

Darbininkų Susižeidimai
Kojinių fabrike “Cotton” su

sižeidė darbininkė Filomena 
Svolkinaitė, geležinkelių dirb
tuvėse — A. Dambrauskas, I. 
Šapiro šaltkalvėje—I. Aizenga- 
meras, Danieliaus Rozenblato 
popieriaus dirbinių fabrike — 
Jadvyga Ratkauskaitė, Geležin
kelių v-bos tiekimo tarnyboje— 
Zigmas Stankevičius, stiklo fab
rike ‘'‘Aleksote”-/—St. Adomavi
čius, L. Visiliauskas, M. Skrip- 
kauskienė ir Jonas Suklys, Pet
rašiūnų popieriaus fabrike—K. 
Embekas ir S. Edgaras, “Mais
to” fabrike—A. Kairienė ir Mi- 
tokarpis, Zapyškio lentpjūvėje— 
G. Tėvelis, Čekiškės miške prie 
medžiagos apdirbimo—L. Ka
činskas, Onuškio miško medžiag.

Sprogęs Bakas Užmušė 
Dažytoją

VIII-13 d. Maldenių km. Jo
niškio vi., sprogus stogams da
žyti purkštuvo bakui, užmuštas 
dažytojas x Gulbinas Viktoras, 
gyv. Joniškyje.

Kaip Kovofama Dėl žemės 
Gabalo

Rugpj. 18 d. Panevėžio Apy
gardos teismas nagrinėjo reto 
pobūdžio "bylą.

1936 metų pavasarį žvikių k. 
Subačiaus valsč. gyventojas Juo
zas ūdras užpardavė savo kai
mynui Kaziui Bagdonavičiui 5 *■’« 
hektarų ūkį. Vyr. notaras, dėl 
kažkokių formalumų neatlikimo,^ 
jų sudaryto akto nepatvirtino.

Ūdras, 1937 m. Bagdonavičiui 
žemę dirbti nebeleido ir jį iš 
trobų iškraustė. 1

ūdro ūkį išnuomavo tūlas Ba- 
čiulis, kuris geg. 17 d. padarė’ 
statinę alaus, pasikvietė šeimi- “ 
ninką ir kaimynus. Sąstato pa--*- 
pildymui ūdras dar nuėjo pasi- ■■ 
kviesti Kazlauską, šiam iš Kaz- - 
lausko grįžtant, jį pasitiko že- .L 
mes užpirkėjo sūnus Bagdoną- < 
vičius ir jo draugas Liesis. Tarp ,, 
Ūdro, Bagdonavičiaus ir Liesio 
kilo kivirčas, ūdras buvo gerai r 
įgėręs, ginčą norėjo išspręsti • 
skubos keliu: iš kišenės išsiėmė - 
lenktinį peilį ir su šiuo įrankiu L 
artėjo prie savo priešininkų.-; 
Bet vienas neatsilaikė: Bagdo- •><. 
navičius su Liesiu ūdrą partren- ,. 
kė žemėn, sužeidė galvą, o peilio 
smūgiais keliose vietose sunkiai « 
subadė kūną, ūdras nuo šių* 
smūgių vietoje sukniubo. Greit . „ 
ouvo nuvežtas į Panevėžio aps- 
kričio ligoninę, kur savaitę pa- ; 
sirgęs mirė. fy i

Bagdonavičius ir Liesis buvo,', 
sulaikyti ir patalpinti kalėji- L 
man. Tardomi kaltais neprisipa- 
žino, — Bagdonavičius sakėsi, 
kad jis ūdrą galėjęs sužaloti be
sigindamas, kai tas jį buvo už
puolęs.

y
Teismas išžiūrėjęs bylą, Bag

donavičių (25 m.) nubaudė 6 Q 
s. d. kalėjimo, o Liesį 1,5 m. 
d. kalėjimo, bet kaip nepilnam* 
čiui trečdalį dovanojo. Iš abiej 
priteisė ūdros palaidojimo i 

i išlaidas. Posėdži

PANEVĖŽYS
Dviračiu Mirtinai Suvaži

nėjo Moteriškę
Rugpj. 15 d. apie 8 vai. ryto 

Bodžiulis Jonas, gyv. Ibatonių 
k., Krekenavos valse, prie Vana
ginės kaimo dviračiu užvažiavo 
ant keliu ėjusios Grieželienės gydymosi 
Eleonoros, ši nuo smūgio vietoje pirm. mirusiojo žmonei Ūdri<

Už Aborto Padarymą Pu
santrų Metų Kalėjimo
Rugpj. 18 d. Kauno apyg. teis

mas sprendė M. Varpučansky- 
tės, N. Golubovienės ir Pr. Opul- 
skio baudž. bylą, kurioje jie kal
tinami aborto padarymu.

Varpučanskytė siuvėja dirbo 
Kaune, Mažeikienės siuvykloje. 
Kai ji tapo nėščia, tai jos meilu
žis, vedęs žmogus, Opulskis pa
sirūpinęs abortu: jis Varpučan-

Nemune Paskendo Dvi Mer
gaitės Vasarotojos iš 

Vokietijos
Jau antri metai Lietuvos žy

dai kviečia neturtingų Vokieti-1 
jos žydų vaikus vasaroti. Vaikai skytę nuvedęs pas. Golubovienę, 

■ vasaroja prie Seredžiaus, !__
nislavos dvare, pas Fridlandą. 
šiemet pirma partija vaikų bu
vo iš Karaliaučiaus, o dabar iš 
Niurnbergo. Vakar su dviem 
niurnbergietėmis vasarotojomis 
—J. Lineburgaite ir Er. Levy— 
atsitiko nelaimė: jos nuėjo mau
dytis, pateko į srovę ir abi nu
skendo. Vienos kūnas vakar su
rastas, antros dar ne. Viena nu
skendusiųjų yra 13 met., antro
ji 14 metų amžiaus.

sukniubo. Po kelių minučių vie
toje mirė. . . ,

—Rugpj. 16 d. lengvasis auto- mažametės dukters išlaikymui.
■ ... ■ 3
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nei paaiškino, kad ji nuteistie- » 
j siems gali kelti civilinį j ieškinį -

“Laisves” Naudai Banketas Waterbury, Conn.
RENGIA WATERBURY’O LIETUVIŲ PAŽANGIOSIOS ORGANIZACIJOS 1

Bus Subatoje 18 Rugsėjo-September
Bus Puiki Dailės Programa, Dalyvaus Talentai iš Brooklyn© ir iš Bostono

Nelaimės
— Garliavos plente

• -

• i

Rengia Viešųjų Darbų 
Planus

Visų Lietuvos miestų savival
dybės dabar skubiai rengia vieš, 
darbų planus, rudens sezonui.

gįa_ kuri abortą ir padarius.
Kauno apyg. teismas Varpu- 

čanskytę nubaudė ,6 mėn. papr. 
kalėjimo, bet nuo bausmės lygti
nai atleido; Opulskį 6 mėn. papr. 
kalėjimo, o Golubovienę pusan
trų metų sunk, darbų kalėjimo.

Golubovienei teismas paskyrė 
5,000 lt., o Opulskiui 1,000 lt. 
turto laidą, bet juodu abu laido 
neturėjo, tai suimti.

—Kauno 
automobilis lenkė dviratininką, 
bet nuvirto į griovį; nutrenkė ir 
dviratininką, kuris sužeistas. 
Auto aplamdytas.

—Kauno —- Kėdainių kely au
tomobilis suvažinėjo moterį, 
mirtinai.

—Duonelaičio g. automobilis 
sužeidė pil. Z. GryŲauskienę, ku
ri tuojau nugabenta miesto1 li
goninėn.

Lietuviai Persijoje
Irane lietuvių gyvena šiuose 

miestuose: Tabryže—9 žmonės, 
Bendere-Pehlevi—3, Kažvinse— 
2, Kermaušache—3, Mešede—6, 
Ispahane—4, Rešte-—2, Bušyre 
—3, Teherane—15. Visi šie lie
tuviai verčiasi įvairiais amatais.

Sunkus Vargšui Kelias į 
Dangaus Karalystę

Užpaliai. Ušpalių bažnytkai
mis yra gražioje vietoje šven
tosios pakrantėje. Yra gana ge
rai veikianti nuosavuose mūro 
namuose garinė pieninė, didelis 
malūnas su elektros stotele, še
šių skyrių/ pradžios mokykla, 
Utenos kooper. silpnokas ir 
daugiau tvarkos reikalaująs 
skyrius ir gerokoj klebono įta-

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

Anelė Grigomutė, 
iš So. Bostono, dainuos so
lus šiame parengime ir ak

ompanuos pianu kitiem 
dainininkam.

Lillian Kavaliauskaitė 
žymi dainininkė, mezo- 
sopranas, iš Brooklyn©.

Alekas Velička
Sidabrinis tenoras iš Brook 

lyn, N. Y., dainuos solus.

BANKETAS BUS LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD EŽERO

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

DAUG SVEČIŲ ATVYKS IŠ BROOKLYNO IR DAUG BUS IŠ BOSTONO APIELINKES

<11*
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Agata dirbo mažoj valgykloj jau virš 
penki metai. Nors čia jai darbas buvo 
gan sunkus, vienok ji to nepaisė, nes ji 
buvo pratus sunkų darbą dirbti iš pat 
mažens.

Agata buvo vedus ir sugyveno su savo 
vyru draugiškai, nors jos vyras ir mėg
davo, taip sakant, gerokai nuolatos įsi
traukti. O kadangi jis dirbdavo karčia- 
mose, tai ir dyvų nėra, kad jis dažnai 
girtas būdavo. Tas, aišku, nelabai Agatai 
patiko; ji kai kada dėl to ir apsiverkda
vo, vienok ji jokiu būdu to negeistinumo 
negalėjo pataisyti.

Vaikų neturint ir abiem dirbant, nors 
ne kokias algas gaunant, visgi jiedu susi
taupė gan gerą sumą centelių — virš tri
jų tūkstančių dolerių.

Nors jiedu viens kitam pasitikėjo, vie
nok Agata nesutiko visų pinigų dėti ban- 
kan vyro vardu. Tik apie trejetas šimtų 
buvo padėta jo vardu; o kiti—jos vardu. 
Su kuo jos vyras ir sutiko, nes, mėgda
mas gerti, galėjo, įsišvankavęs, ir visas 
sutaupąs pragerti ar prakazyriuoti...

Valgykla, kur Agata dirbo, buvo že
mesnėj New Yorko miesto daly, netoli 
prieplaukų, kur esti gan didelė* transpor- 
tacijos industrija. Būnant tokioj vietoj, 
svetimo svieto pereidavo kasdien nema
žas skaičius. Su daugeliu jų Agatai teko 
ir susipažinti per virš penkis metus dir
bant ant vietos.

Veluk titulo, Agata vadinosi virėja toj 
valgykloj. Tačiaus vietai būnant mažai, 
ji dažnai ir prie stalo patarnaudavo. To
kiu tai būdu ji ir suseidavo akis akin su 
daugeliu valgytojų, kurie beveik išimti
nai buvo vyrai.

Moteriai dirbant tokiame biznyj, tan
ikiai pasitaiko reikalas ir paflirtuoti. 
Kaip yra sakoma: Jei esi Ryme—daryk, 
kaip rymiečiai daro. Tas pat ir su darbu 
biznio vietoj: kaip kas į tave kalba, taip 
ir tu turi su juo kalbėti...

' Agata jau tą reikalą gerai žinojo, ir 
nuo jo neatsisakė. Jeigu būdavo reikalas 
su kuo pajuokauti—ji ir pajuokaudavo...

- Sykį ji priėjo prie svečio ir deda peilį 
ir šakutes ant stalo, daug atydos nekrei
pdama į jį. Ji tik pajuto, kad svečias už
dėjo ranką ant jos rankos, ir sako:

—Egnes, ar tu liuosa šį vakarą eiti 
featran?

Nežinau,—juokdamosi ji atsakė pasi
žiūrėjus svečiui veidan, palaikydama ta
tai juokais.

Svetys buvo jaunas žmogus—gal kokio 
trisdešimt ‘ metų; aukšto ir plono ūgio, 
geltonplaukis ir mėlynom akim—pana
šus skandinavui, visaip kaip gan gerai 
atrodąs vyrukas.

Agata jau jį ne pirmą sykį mato val
gykloj, tačiaus dar nebuvo su juo kalbė
jus.

Užbaigus darbą, ji ėjo iš valgyklos 
tiesiai namon.

—Heilo, Egnes!—pasigirdo balsas iš 
šalies.

Ji grįžtelėjo ir žiūri—gi tas pats gel
tonplaukis vyras, kuris ją vadino į teatrą 
valgykloj.

Pirm, negu ji galėjo jam ką atsakyti, 
jis Vėl sako:

—Aš maniau tavęs palaukti—gal tu 
sutiksi eiti teatran; aš noriu tau ką pa
sakyti.

--‘•Gaila, manęs namiškiai laukia parei
nant, negaliu,—mandagiai atsakė Agata, 
ir visai nesustojus nuėjo namų link.

Tai buvo pirmas atsitikimas nuo jos 
jaunų dienų, kad ją jaunas vyras pava
dintų eiti teatran. Jai tas gan sužadino 
jausmus, nes ji nebuvo turėjus tos lai
mės, kad būtų mylėjusis su kuo. Jauna 
būdama mesdavo vyrus, taip sakant, per 
petį; o kai liko senmerge, tai niekas jau 
prie jos nebelipo, iki surado senbernį, kai 
ir pati.. Tačiaus ji į tai daug nesigilino, 
nes jai mintis atėjo galvon ir pamislino:

—Eh, turbūt vyriokas norėjo sena bo
ba pasinaudoti savo jausmų patenkini
mui,—ir priėjus prie savo stubos, ėjo 
vidun.

Už dienos'ir vėl tas pats geltonplaukis 
pasirodė valgykloj.

■ —Geras rytas, Egnes!—jis įėjęs valgy- 
klbn ją pasveikino, sėsdamas prie stalo. 
Ji priėjo prie jo ir paklausė, ko jis norė
tų valgyt.

Valgį atnešus ir dedant ant stalo, 
ir vėl jis uždėjo savo ranką ant jos ran- 
Jtos, ir sako:

—Ką.sakai, ar jau sužinojei, ar galėsi 
eiti su manim į teatrą?

—J eigų būtum vienas—pasakyčiau, 
kodėl negaliu priimti tavo užkvietimo,— 
atsakė ji.

—Tai gerai,—sako jis,—aš tavęs pa
lauksiu lauke šį vakarą.

Kada vakare Agata išėjo iš valgyklos, 
tai geltonplaukis jau jos laukė.

—Klausyk,—ji sako,—aš esu ženota 
moteris, ir su svetimais vyrais į teatrus

• nevaikštinėju.
—O, Egnes, o, Egnes,—jis nusikvato

jęs jai sako,—tai labai maža priežastis, 
dėl kurios ųegalėtum priimti mano los- 
kos. Rodosi kad tai būt pirmas atsitiki
mas, kad ženota moteris eitų su kitu vy
ru. ' ■ ^1-

Agata ir šį syk atsisakė priimti jo už- 
kvietimą, nors jis labai stengėsi ją pri
kalbėti. '

Nors ji atsisakė eiti su juo teatran ir 
šį syk, tačiaus neatsisakė nuo pasimaty
mo. Kadangi jis ateidavo kasdien valgy- 
klon valgyti, tai jie pasimatydavo kas
dien. O prie to, jiedu ir vakarais, po dar
bo valandų, nemažai pasikalbėdavo, pasi- 
juokaudavo gatvėje. Tas tęsėsi apie tris 
savaites. O po tiek laiko, Agata jau gero
kai priprato prie geltoplaukio ir jo mei
lių žodelių, kad jau nebeatsisakinėjo nuo 
jo pakvietimų eiti teatran.

Vieną subatvakarį ji pasakė savo vy
rui, būk ji važiuoja pas pažįstamą kokiu 
tai reikalu į aukštąją dalį miesto. Žino
ma, tai buvo melas. Ji nuėjo su gelton
plaukiu į teatrą ant Times skvero.

Į geresnius teatrus ji nebuvo pratus 
eiti. Vesdama su savo vyru paprastą gy
venimą, pasitenkindavo ir paprastais 
susiedijoj esančiais, česnakais atsiduo
dančiais teatrais/

• Teatras jai dikčiai patiko, nes vieta 
buvo labai puiki ir išdidi. Jai atrodė, būk 
ji kitame sviete gyveno.

Po teatro, geltonplaukis pakvietė ją 
eiti biskį užkąsti ir įsigerti reštaurantan. 
Kadangi jis taip mandagiai irpneiliai ap
siėjo teatre, j sutiko eiti. 1

Vieta, kurion jiedu įėjo, buvo kaip ir 
tamsoka, nes lempos ant lubų radosi tik 
kur-nekur, ir tos pačios buvo panašios į 
katės akis—tik spyksojo. Kiekvienas sta
las buvo atskirtas nuo kitų kaip ir būdu- 
ke, kad perdaug nesimatytų, kad būt pri- 
vatiškiau. Ant stalo taipgi spyksojo ma
ža lemputė.

Didelio valgio Agata neprisiėmė—tik 
senvitį. O prie to, * “gaidžio uodegų”— 
“cocktails.”

Belaukiant valgio ir gėrimo, gelton
plaukis uždėjo ranką ant jos kaklo ir, 
pirm negu ji pajuto, kas darosi, prisi
spaudė prie savęs ir pabučiavo, sakyda
mas:

—Aš jau senai laukiau šitokios progos 
pasakyti, kad aš tave myliu, Egnes, ir 
negaliu be tavęs gyventi.

Agata, rodosi, net liepsna užsidegė. 
Pirmą syk jai teko taip saldžiai ir mei
liai būt pabučiuota. Ji greit susigriebė 
ir sako:

—Nebūk paikas. Juk žinai, kad aš že
nota moteris—negalime niekados sykiu 

- gyventi.
—Ha, ha!—jis nusijuokė ir sako,—tai 

kokia tu juokinga moteriške. Jeigu aš 
tiek turėčiau dolerių, kiek yra persisky
rusių moterų ir su kitais vyrais gyve
nančių, tai būčiau milionierius. Aš ži
nau, kad tu ženota, bet juk tu nepririšta 
prie jo. Gali atsiskirti.

—Bet,—ji ką tai norėjo jam sakyti. 
Bet jis, neleisdamas jai kalbėti, tęsė to
liau :

—Koks gi tau gyvenimas su savo vy
ru? Tu, kaipo moteris, neturėtum dirbti. 
Geras ir mylintis vyras visuomet uždir
ba pačiai pragyvenimą... O aš tave my
liu ir turiu galimybės užlaikyti, kaip rei
kia.

Laikydamas ranką ant jos pečių, jis ją 
truktelėjo link savęs, norėdamas ir vėl ją 
pabučiuoti. Tačiaus tuo pat syk kelneris 
atėjo, nešdamas valgį ir gėrimą, o ji gal
vą pasuke šalin, nebesiduodama pabu- 
čiudti.

Įsigėrus porą stikliukų “cocktails,” ir 
meilės liepsna skubiau dega. Įsišnekėjęs 
ir įsikalbėjęs, idant įrodžius, kad jis tik
renybę kalba, o ne niekus, jis išsiėmė 
bankos knygelę ir sako:

(Tąsa bus)

Jersey City, N. J
Parama

Laisvės Draugijos susirinki
me, įvykusiame 12-tą d. rug
sėjo, nutarta pasveikinti Aido 
Chorą iš Brooklyn, N. Y., jo 
25 metų sukaktuvių proga su 
pinigiška parama. Laisvės 
Draugijos narių gražus, remti
nas darbas ir, gal bus pirmu
tinė kolonija iš New Jersey 
valstijos su pinigiška para
ma Aido Chorui.

Well, tai, bus trys organi
zacijos iš Jersey City, kurios 
prisidėjo su $10 į Aido Choro 
jubilėjinę programą, būtent 
Laisvės Draugija, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopa ir Amerikos Lietuvių 
Darb. Literat. Draugijos 16-ta 
kuopa. Apart skelbimosi pro
gramoj, bus gražus būrys mū
sų miesto lietuvių Aido Choro 
parengime 3 d. spalių.

Nusisekė
Kitų tautų ir daugelio lie

tuvių organizacijų piknikai 22 
d. rugpjūčio buvo sulyti. 
Nors ir Jersey City su Bay
onne rengtas piknikas irgi bu
vo sulytas, bet, kiek teko pa
tirti iš komisijos, pelno liks 
virš 50 dolerių. Gražus bend
ras darbas davė gerų pasek
mių, jeigu tokią prastą dieną, 
padengus virš $200 dolerių iš
laidų, dar atliko ir pelno.

Ir dabar, kuomet vasaros 
parengimai, galima sakyti, už- 
sidarė, tai bendras abiejų ko
lonijų komitetas turi imtis už 
darbo prie žieminių parengi
mų. Aišku, kad nusiminimo, 
apsileidimo šiame klausime 
neturi būt. Tačiaus, pasiryži
mas, darbštumas, turi imti vir
šų, ir tik taip dirbdami pakel
sime abiejų kolonijų veikimą 
ąugštesnė-j^stądijo-j-. •p*.

Ar Žinote?

New Jersey valstijos gyven
tojai žino vieną pamatinį da
lyką, būtent, kad yra valstijos 
valdžia, policija, ir kiti val
džios darbininkai. Tačiaus gal 
mažai kam ateina mintis į gal
vą, kiek tie valdininkai ir po
licija lėšuoja per metus tak
sų mokėtojam užlaikyti? Val
stijos gubernatorius, Hoffman, 
padavė biudžetą, kuris siekia 
$20,970,000 į metus.

Ar Tik Ne Lietuvis?

Grady Green, jūreivis, 
25 River St., 
ėjo važiuoti namo Trinity 
Place, New York. Staiga buvo 
sulaikytas ir apiplėštas. Api
plėštasis nenustojo vilties, su 
policijos pagelba vijosi plėši
ką. Pagąliaus plėšikas likosi

nuo
Hoboken, N. J., 

namo

sugautas. Klausinėjamas, pasi
sakė, kad esąs Vincent Latvė- 
nas, 23-jų metų senumo, gy
venantis 6 Chatham Square, 
New York. Latvėnas padėtas 
po $2,500 kaucijos. Iš pavar
dės pasirodo, kad tai lietuvis.

Kiek ir Koki Kaliniai?
Valstijos kalėjime Trentone 

randasi 1,796 kaliniai. Jų pra
sikaltimo istorija tokia: 419 
kalinių esą, kurie kėsinosi pa
pildyti žmogžudystę arba jau 
papildė. Tie, kurie kėsinosi ką 
apiplėšti ar jau apiplėšė, ir 
kurių kalėjimo laikas siekia 
10 metų, yra 354. Už smagu
riavimus, paleistuvystę, sėdi 
242 kaliniai. Didžiausias skai
čius kalinių randasi iš Essex 
County, būtent, 436; antras— 
Hudson Ciunty, su 191, ir tre
čias ir ketvirtas — Union ir 
Camden, pirmutinis su 105 ka
liniais ir antras su 129-niais.

Tačiaus gali būt, kad ran
dasi ir politinių kalinių, strei
ko vadų. Tačiaus kalėjimo 
klerkas Irvin C. Bleam, kuris 
paskelbė šią statistiką, nieko 
apie juos nesako.

Labor Day Nelaimės

Surinktomis statistikomis, 
kurias paskelbė Col. Mark O. 
Kimberling, praėjusią Labor 
Day New Jersey valstijoj per 
tris dienas likosi areštuota 671 
automobilių kėravotojų, o 
1,044 duoti perspėjimai. Įvai
rių nelaimių buvo 1,000; trys 
mirė.

Kada Bus Pabaiga?

Nežinia, kada bus pabaiga 
tai mūsų prabaščiaus rinklia
vai. Rengia įvairius parengi
mus, pelno padaro. Įvairios 
misijos, tose misijose įvairios 
kolektos, šliubai, krikštai, ka
lėdinės ir velykinės specialės 
dovanos, nekokios, bet pini
ginės! Dabargi vaikščioja po 
lietuvius-, rinkdamas^ pinj&ųs 
numaliavojimūi bažnyčios iš 
lauko pusės. Kiekvieną sekma
dienį dešimtukai, įvairios mi
šios už mirusius ir vis ne vel
tui, bet už dolerius. Pašalpų 
niekam nemoka, ir vis pinigų 
nesiranda.
nors ir parapijonam kantrybės 
pritruks. K. Biuras.'

vak. Labor Lyceum salėje, 
Ann St., Harrison, N. J.

Jaunosios tėvai Juozapina 
ir Stasys Gergeliai ir jaunojo 
tėvai Uršulė ir Kazys Janu- 
šiai yra pažangiųjų organiza
cijų nariai ir veikėjai.

Koresp.

Admirolai prieš Lėktuvu Ko
vas Tarptautinėj Dalyje 
Shanghai. — Jungtinių

Valstijų karo laivų admiro
las Yarnell ir admirolai An
glijos, Franci jos, Italijos ir 
Hglandijos įteikė bendrą

Dienraščio “Laisvės”

KONCERTAS
Brooklyne

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

“Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzenipliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kainu ui Ar , .

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

reikalavimą komandieriui 
Japonijos laivyno K. Hase- 
gawai ir Shanghajaus mie
sto majorui O. K. Yui, kad 
Japonijos ir Chinijos lėktu
vai vengtų oro kovų virš 
Šanchajaus Tarptautinės 
Dalies.

Admirolai savo pareiški
me sako, kad oro mūšiai 
virš tos miešto dalies sužei
džia ir užmuša žmonių, ne
dalyvaujančių “šioj nelai
mingoj kovoj.”

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMA DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
amatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu- 

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

Darbininkų ir Delegatų

EKSKURSIJA
Ant 20-tųjų Sukaktuvių

Rusijos Revoliucijos
s

Plaukimas bus Puošniausiu

LAIVU QUEEN MARY

Ekskursija Yra Vedama

WORLD TOURISTS, INC.
Manadžerio J. N. Golos

Aš manau, kada; Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. 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.

Harrison, N. J
New Jersey Gergeliūtės ir 

Janušio Vestuves

Pereitą šeštadienį Elkton, 
Md., laisvai susivedė Julytė 
Gergeliūtė, gyv. 143 Schuyler 

J., su Petru 
Silver Ave.,

Ave., Kearny, N.
Janušiu, gyv. 160 
Hillside, N. J.

Vestuvių puota 
dienį, rugs. 18 d. nuo 8 vai.

įvyks šešta-

Svarbi Knygute Su Patarimais
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

su

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.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liūdijimų.
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 J 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y. ’

Ekskursija Išplauks

Spalio (Oct.) 20-tą d
Apsilankykite: Londone, Lenin
grade, Maskvoje, Kharkove, Dnie- 
proge, Yaltoje, Sevastopolyj, Ode
soje, Rieve, Lenkijoje, ir Paryžiuje

Dėl Laivakorčių Informacijų 
Klauskitės pas

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

Cunard White Star line

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti raistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, 1HCH.
J

NAUJOJE VIETOJE

LtWUVfiM
^GERIAUSIA duon 

\SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn"^

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KElKSUS.

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

ir į pAviėnitis hAmils; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS



BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

-

FOTOGRAFAS

VARPO KEPTUVE

tai parengimas bus Laisves 
Svet. Kviečiame visus daly- 

Komisija. 
(219-220)

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

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

šeštai, Rugsėjo 18> 1937

Hillside, N. J
m

C.I.O. Draugas.

L M. S. Reikalai

Hartford, Conn Scranton, Pa

Trupiniai ir

ŠYPSENOS

EASTON, PA

ren-

be

i*.

Pirmutine pasaulyje aero
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GARSINKITE SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE"

jau $21,82.7,570,000.
Surinko J. K. Pat-pas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę’*' Savo Draugams

Peru respublikoj (Pietinėj 
Amerikoj) smarkiai padeda
ma civilei aviacijai.

Nuo revoliucijos karo ligi 
šių dienų, Amerikos federalė 
valdžia karo veteranams išleir 
do

So Boston ir Bridge water, 
Mass. Apylinkėj

So. Bostono ir Bridgewater suvie
nytos Progresyvių Draugijos rengia 
pikniką, Sept. 26, Grange Park Fair 
Grounds, Bridgewater. Gerbiamieji! 
Kviečiame visus dalyvauti šiame pas
kutiniame vasaros sezono piknike, 
pasilinksminti, ir pasimatyti atvirame 
ore. Piknikas bus vienas iš sma
giausių. Kviečiame So. Bostono ir 
Bridgewater darbininkiškus kliubus 
ir LDS narius. Bušai išeis nuo kam-

Didžiausia imigracija (sve
timšalių įvažiavimas) į Jungti
nes Amerikos valstijas buvo 
prieš 1900 metus. Taigi 37 me
tai tam atgal.

V. Bovinas.
v • i

Nuo balandžio 1 d. ligi lie
pos 15 d. airių. respublikos 
(Irish Free State/ valdžios pa
jamos viršijo išlaidas daugiau, 
kaip $2,000į000.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susi^ipkįrąas įvyks 

24 d. rugsėjo, 7 vai. vak.; Jurginėj 
Svqt., 180-2 New York Avė. Visi na
riai apsilankykite, nes turime svarbią, 
reikalų apsvarstymui. Sekr.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

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

(218-220)

HARTFORD, CONN.
Kalbės iš Ispanijos Sugrįžęs

Pirmadienio vakare, rugs. 20 d., 
YWCA svetainėje, kampas Ann ir 
Church gatvių, bus svarbios prakal
bos. Kalbės žymus orlaivininkas 
Major Frederick Lord, kuris ką tik 
sugrįžo iš Ispanijos dalyvavęs dau
gelyje oro kovų i prieš fašistus orlai- 
vininkus. Taipgi kalbės ir jo žmona, 
Mildrejl Lord, kuri taipgi buvo Ispa
nijoj.

Drg. Šolomskas Atvyksta į 
Hartford

Rugsėjo 25 d., Laisvės Choro sve
tainėje, 57 Park St., d. Šolomskas 
iš Brooklyno kalbės svarbiais dienos 
ir organizaciniais klausimais.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDS 107 kp. rengia didelį balių,, 
še^tadinį, 2 spalio (Oct.), Russian- 
American Svet., 8640 Eastwick Ave. 
Prašome kitų Draugijų nieko nereng
ti tą dieną, o dalyvauti mūsų paren
gime. Rengimo Kom.

(220-221)

Indijoje, pirmu kartu isto
rijoj, moteris, Vijai Pandit, 
paskirta ministeriū Suvienytų 
Provincijų kabinete, Luckno- 
we.

NANTICOKE, PA.
Lietuviai Nanticoke apylinkėj įsi- 

tėmykite, kad trečiadienį, Sept. 22 d. 
7 vai. vak. M, Vedor kambariuose, 
320 Front St. įvyks prakalbos. Kal
bėtoja bus J. Bondžinskaitė. Yra 
svarbu, kad visi lietuviai dalyvautų 
šiose prakalbose, ALDLD nariai at
siveskite savo draugus, išgirsite 
svarbių dalykų, kuriuos pasakys kal
bėtoja. • Kom.

(220-222)

Ne* Britain, Conn

Anglijos valdžia pataria sa
vo krašto automobilistams, 
kiekvienas dvi valandas va
žiavimo, apsistoti arbatęs pa
gerti.

Laisvės Choro Draugiškas 
Išvažiavimas

Nedėlioj, rugs. 19 d., d. Yuskos 
farmoj, Cottoge Grove Rd., Bloom- 
fielde, bus Laisvės Choro draugiškas 
išvažiavimas, kuriame dalyvaus ne 
vien laisviečiai, bet kviečiama ir visi 
hartfordiečiai dalyvauti.

Įžanga bus 75 centai, bet atvyku
siai gaus valgius ir gėrimus už įžan
gos tikietus, be jokių kitokių išlaidų.

Spaudos Pikniko Komiteto ir
Darbuotojų Susirinkimas

Spaudos pikniko komiteto nariai 
iv visų PjkhiHu 4ąrbg0toj_ųt Šeiminin
kių stalo ruošėjų bendras ir pagkuti-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that CįcepHp No. 
RL>8284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic.' Beverage; 
Control Law at 1894—96 Flatbush Ave., Bo. 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the • premises.

DORQTjlY V. BRESTLIN 
(Sawdust Trail Bar & Grill)

189.4-96 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBt 5396 has been issued to the undersigned 
to Hjell beer «,t retąjį under Section 75. of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

■ ADOLF TOLLNER.
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Massachusetts Komunistų Partijos 
Konferencija

Pu

Atdaros Durys Komunistų 
Partijos Konferencijos Visuo
menei, kuri Interesuojasi Am

erikos Darbininkų Judėjimu
Konferencija atsidarė rug

sėjo 17 d., 8-tą vai. vak. ir tę
sis iki 19 d. Rite Plaza Hotel, 
218 Huntington Avenue, Bos
ton, Mass., Konferenciją ati
darė Komunistų Partijos 1-mo 

j distrikto pirmininkas, draugas 
Ot. Hood. Draugo Hood kal
ba buvo leidžiama per radio iš 
stoties WAAB ir girdima vi
soj Naujoj Anglijoj.

Konferencijoj dalyvauja apie 
400 delegatų, netik nuo Par
tijos kuopų, bet ir broliškų, 
delegatų nuo pašelpinių, ap- 

, švietos organizacijų ir kliubų.
Taipgi gali dalyvauti kon

ferencijoj ir svečiai. Durys at
daros dėl visų.

Po draugo Hood kalbai, 
draugas Phil Frankfeld, dis
trikto sekr., davė platų rapor
tą iš viso distrikto veiklos. Po

Spaudos Piknikas ir Kitos 
Žinutės

Spaudos piknikas jau pra
ėjo. Jis buvo pasekmingesnis 
už pirmiau buvusius spaudos 
.piknikus. Bet ne toks pasek
mingas, koks turėtų būti. 
Hartfordiečiai dirbo gerai ir 
skaitlingai suvažiavo į pikni
ką. Newbritainiečiai irgi gerai 
darbavosi ir nemažai atvyko 
piknikan. Newhavenieciai at
vyko busu ir automobiliais. Jie 
pasidarbavo gerai T>rieš pikni
ką ir piknike skaitlingai daly
vavo.

Visai kitaip pasirodė water- 
buriečiai, bridgeportiečiai, tor- 
ringtoniečiai; waterburiečių 
dalyvavo piknike, bet palygi
nus su jų kolonija, visai ne
skaitlingai, iš Bridgeport? 
vargiai kas nors buvo, T6r- 
ringtono choras buvo apsiė
męs dalyvauti programos iš
pildyme, bet prižado neišlaikė 
ir šiaip torringtoniečių ne
skaitlingai buvo.

Galima priminti, kad iš 
Worcester ir Hudson, Mass, 
daugiau turėjome svečių pik
nike, negu iš kaikurių Conn, 
valstijos kolonijų.

Palyginus su tuo, kaip pla
čiai darbuojamasi sutraukimui 
publikos į tokius parengimus- 
kitur, tai Conn, valstijos tūlos 
kolonijos dar biskį atsilikusios 
tuo reikalu.

Reikia pasidžiaugti, kaip 
t hartfordiečiai, draugai ir 

draugės, atsidavusiai padirbė
jo. Paskutinėmis dienomis 
prieš pikniką jau negalėjo at
skirti—komisijos narys, ar ne, 
visi lygiai dirbo, rūpinosi pik
niku.

Ypatingai draugės pasirodė 
puikiai aukomis ir darbu šei
mininkių stalui. Prieš pat pik
niką šeimininkių stalo darbas 
perėjo į tų draugių būrį, ku
rioms nebuvo pavesta tas dar
bas dirbti. Tai rodo, kaip mū
sų draugės moka suprasti 
svarbų reikalą. Atrodo, kad jų 

I darbas duos arti šimtinės pik- 
* nikui pelho, O pikniko rengi

mo komisija neturėjo dėlto jo- 
‘ kių išlaidų.

Apie drauges, prisidėjusias 
aukomis ir darbu prie šeimi
ninkių stalo, bus dar parašy
ta plačiau. Žemaitis

Fataisyxnaa Klaidos
“Laisvės" No. 219 paskelbta, 

jkad skaitytojų ir organizacijų 
narių susirinkimas įvyks 7?:80. 
vai. vakare. Bet tas susirin
kimas bus sekmadienį 26 d. 
rugsėjo, W valandą ryto* 53 
Church St., New Britain. Da
lyvaus d. D. M. šolomskas iš 
Brooklyno. Po pietų vyksime 
į pikniką, kuris rengiamas Is
panijos kovotojų paramai. 

raporto diskusijos. 18 d. rugs, 
konferencija tęsis per visą 
dieną su trumpom pertrau
kom. Į šią sesiją pribus drau
gas Browder, generalis U.S.A. 
Komunistų Partijos sekreto
rius. Vakare bus šokiai dele
gatams ir svečiams. Rugs. 19 
d. išrinkimas distrikto komite
to, ir konferencijos uždary
mas, su masiniu parengimu 
Symphony Hall, Boston, Mass. 
Draugas Browder kalbės te
moj: 150 Metų U.S.A. Konsti
tucijos.

Taipgi bus puiki muzikalė 
programa. Prasidės 3 vai. po 
pietų. Tikietai tik 40c orkest- 
roj ir 25c. galerijoj. įsigykite 
tikietus iš anksto, nes tą dieną 
vargu bebus galima gauti, nes 
Symphony Hall turi tik 3,000 
sėdynių. Kviečiam lietuvius 
darbininkus skaitlingai atsi
lankyti.

Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto Biuro Sekr.,

J. Grybas.

Scrantoniečiams linksma 
naujiena: Greitu laiku čia lan
kysis J. Bondžinskaitė. Jei ne
klystu, tai scrantoniečiai gir
dės ją kalbant rugsėjo 28 ir 
29 dd. ALDLD 29 kp. sušau
kė specialį susirinkimą ir nu
tarė suruošti dvejas prakal
bas. Vienos atsibus North 
Scranton, o kitos — West 
Scrantone. Tuo būdu visi 
scrantoniečiai lietuviai, kurie 
norės, galės pasinaudoti pro- 
£ą ir išgirsti kalbėtoją, jei ne 
vienoj,' tai kitoj dietoj.

Visi draugai ir draugės pri
valo sukrusti: kai tik pasiro
dys lapeliai, reikalinga jie 
platinti. Tuomet pasekmės 
prakalbose bus geros. Draugė 
Bondžinskaitė žada pabūti 
Scrantone kokias 3-4 dienas, 
žada turėti pasikalbėjimą su 
draugėmis moterimis.

Scrantoniečiai privalo sur 
krusti ir stiprinti savo organi
zacijas. žinokime, kad prieš 
mus stovi dideli darbai.

Matome, kad kitų Ameri
kos kolonijų lietuviai šaukia 
konferencijas ir daro tarimus, 
reikalaujant, kad sekančiais 
metais Antrasis Amerikos Lie
tuvių Kongresas įvyktų Scran
tone. Todėl mes turim geriau 
pasidarbuoti ir pasirodyti at
vykstantiems iš visos Ameri
kos lietuviams, kad pas mus 
kultūrinis ir apšvietos darbas 
gerai pastatytas ir kad mes 
darbuojamės sutartinai prieš 
karą ir fašizmą, už demokra
tijos gynimą. Tad turim pa
žangą varyti pirmyn.

Pažangus.

Eastono ir Apylinkės Šilko 
Streiko Peržvalga

Apie patį streiką “Laisvė
je” buvo labai mažai žinių, 
nes dalykas buvo, tokis kom
plikuotas, kad nebuvo galima 
tikrų, teisingų žinių spaudai 
suteikti. Dabar, streikui už
sibaigus, bandysiu, nors trum
pai šį tą pranešti. Kaip visur, 
taip ir Eastone, šilko industri
ja buvo iššaukta generalin 
streikan Textile Workers’* Or
ganizing Committee (TWOC) 
rugpjūčio 6 d.

Streikas traukėsi 4 savai
tes, užsibaigdamas 8 d. rugsė
jo. Ir tai buvo pirmas tokis 
streikas mūsų apylinkėje, kad 
būtų uždarytos visos šilko au- 
dinyčios, išskiriant porą, ku
rios buvo jaw pirma kontrak
tus pasirašę,.

Darbininkai visomis, išgalė
mis kovojo už palaikymą ke
turių staklių sistemos. Vieti
niai organizatoriai, negalėda
mi sutaikyti, pasišaukė pagel- 
bon Sohweiteer’į, atstovą or
ganizacinio komiteto, ir p. Ad- 
amsoną nuo nacionalio. komi
teto. Bosai jokiu būdu ne
pasidavė ant 4 staklių ir vertė 
darbininkus prisiimti 6 stak
les. Po keturių savaičių ko
vos, darbininkai, nenorėdami 
išeiti prieš CIO patvarkymus, 

sutiko prisimti 6 stakles.
Dabar Eastone tapo įvesta 

6 staklių sistema veik kiekvie
noj dirbtuvėj, išskyrus tas, 
kurios dirba ant didelių stak
lių. Tų paliktos po senovei, 
keturios.
Pen Argyl, Pa. Šilko Dirbtuvė 

Su Federacija
Pen Argyl, Pa. Silk Win

ding and Throwing Plant, kur 
dirba apie 400 darbininkų, 
bosai suorganizavo savo dar
bininkus į AF of L uniją, ku
ri jiems tarnautų kaipo kom
panijos unija. Tačiau T.W.O. 
C. neatlaidžiai veda kovą 
prieš tai. Ir yra viltis, kad ta 
kova bus laimėta naudai dar
bininkų.

(Tąsa iš antro jusi.)
Greitu laiku bus gatava 

komedija ‘‘Pusseserė Salo
mėja". Veikalas reikalauja 
tik 6 asmenų vaidinimui, ta
čiau yra trijų veiksmų. Pil
na juoko. Labai gyva kome
dija yra “Gyvi Nabašnin- 
kai". Ši komedija jau dau
gelyje kolonijų vaidinta ke- 

ma šį sezoną vaidinti įvai
riose kolonijose. Centre šio 
veikalo randasi ’ tik viena 
kopija. Lietuvių Meno Są
jungos Veikalų Komisija šį 
veikalą taip pat išleis nauja 
laida ir pagerintą.

Jei kas reikalautų greitu 
laiku, taip pat galėtų gauti 
vieną kopiją, padengiant 
nurašymo išlaidas. Netoli
moje ateityje bus nauja lai
da.

Linton, Ind., mainieriui Her
bert Ferguson, 56 m. amžiaus, 
buvo padaryta appendix ope
racija. Appendix’e (aklojoj 
žarnoj) rasta pusantro colio 
didumo akmuo.

Sheffield’o, Anglijoj, 
cipalių (visuomeniškų) 
projektas pereitais metais da
vė $125,000 gryno pelno. To
dėl administracija šįmet 1800 
butų nuomotojų dvi savaiti lei
do veltui gyventi.,

Tokių visuomeninių aparta^, 
mentų turi Viena, Austrijoj; 
daug jų pristatė Sovietų Są
junga ir dabar jų išdygo ir 
Amerikoj, prie Roosevelto ad
ministracijos. Tik Amerikoj 
eiliniai darbininkai jais nega
lės pasinaudoti. Brangios 
dos.

Amerikos J. V. valdžia 
pjūčio mėnesį pabaigė 
$352,144,659 deficito (neda- 
tekliaus). šių metų deficitas 
didesnis, negu pernai per tą 
patį laiką (per 8 mėnesius), 
$3,000,000.

Sino-Japonų kompanija įs
teigė oro susisiekimą tarp 
Tientsin, Chinijoj ir' Dairen, 
Piety Mandžurijoj. Kelionė 
tarp tų miestų trunka tik vie
ną valandą ir 20 minučių.

I planų dirbtuvė, tapo įsteigta 
brolių Voisin’ų, Francijoje. •

Po 60 valandų lošimo šach
matais, ir pralaimėjęs lošį, 
lenkų šachmatų čampionas 
Friedmanas, išėjo iš proto ir 
tapo patalpintas bepročių na
muose.

Rugsėjo 10 d., 1937
nuo plaučių uždegimo numirė 
Antanas Adomulis. Velionis 
paėjo iš Lietuvos, Suvalkų rė- 
dybos, Garliavos parapijos, 
Jurginiškių kaimo. Į šią ša
lį atvažiavo 1911 m., į Penn- 
sylvaniją. Vėliau gyveno Ohio 
valstijoj. 1916 m. apsivedė su 
Stanislava Gedviliute. Norėda
mas prasigyventi, sunkiai dir
bo geležiniuose fabrikuose, 
kur susilpnino sveikatą. 1922 
m. atvyko į N. J. valstiją ir, tū
lą laiką pagyvenęs Newarke, 
nusipirko locnus namelius Hill
side, kur ir išgyveno iki mir
ties.

Valionis Antanas nuliūdime 
paliko moterį Stanislavą, se
serį Magdaleną Urbonas iš Ox
ford, Conn., brolį Juozą iš 
Springfield, Ohio, brolį Alek
sandrą, Boston, Mass., ir daug 
tolimesnių giminių, ir draugų. 
Palaidotas su bažnytinėm apr 
eigom 14 d. rugsėjo Arlington 
kapinėse.' Laidojo graborius 
Bujauskas. Velionis Antanas 
buvo dar jaunas Žmogus, VOS.po B St., Boston, 11:30 vai. ryto. Ti 

kietas į abi pusi 75c. Rengėjai.42 m. ir buvo labai draugiš
kas, todėl šermenyse ir laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių.

. Velionio žmona Stanislava, 
sesuo Magdalena ir švogeriai 
širdingai ačiuoja visiems atsi
lankiusiems ir palydovams 
tiems, kurie atsiuntė gėles.

Report.

LIETUVOJ
Ten bakūže samanota, 
Kurioje gimiau, 
Ten tėvyne nuteriota, 
Kur kiaules ganiau.
Ten valstiečių triobos 

griūva,
Kiauri jų stogai, 
Ten kalėjimuose pūva 
Valstiečių vąjkai.
Ten upelis, platus teka 
Ašarų sriaunių,
Ten fašistai’ kraują laka 
Vargdienių žmonių.
Vargšų kraujo ten Smetona 
Amžinai negers,
Liaudies frontas tą šėtoną 
Neužilg nuvers!
Ten tuomet visų piliečių 
Liaudies valdžia bus, 
Darbininkų ir valstiečių 
Ašaros nudžius.

Raguotis.

Rūgšti ruginė, sarti! ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

MONTELLO, MASS.
Milžiniškas ūkininkų išvažiavimas 

Įvyks sekmadienį, rugsėjo-Sept. 19 
d. Ramuvos Parke. Gros puiki or
kestrą. Kalbėtoju yra užkviestas Lie
tuvos Konsulas; kalbos ir dainos bus 
leidžiamos per garsiakalbius. Bus 
ilga ir įvairi programa, ūkininkai 
bus apsirengę “farmeriškai”. Bus 
“Farmerių Gražuolių” rinkimai. Trys 
prizai paskirti gražuolėms. Valgiai 
taip pat bus daugumoje pačių ūkinin
kų pagadinti, iš produktų, kuriuos 
jie patys užaugina. Giedra ar lietus 
—piknikas bus! Įžanga dykai.

Kviečia visus, Lietuvių Ūkininkų
Sąjunga.

(219-220)

EASTON, PA.
Puikus ir Didelis Piknikas
Sekmadienį, 19 d. rugsėjo, Inter

national Workers’ Order, Ukrainų 
skyrius ir Bethlehem’o Komunistų 
Partija rengia šaunų pikniką Willow 
Parke, Butzville, Pa. (tarpe Fręe- 
mansburg Ave. ir William Penn 
Highway). Eastono ir apielinkės dar
bininkai yra kviečiami dalyvauti, nes 
piknikas bus vienas iš puikiausių su 
gera orkestrą, užkandžiais ir gėri
mais. Vieta irgi begalo graži. Taip-Į 
gi tame piknike bus leidžiami ir lai- i 
mojimai, kurie turėjo įvykti Hackett 
Parke, 22 d. rugpjūčio, bet dėlei blo-' 
go oro tapo atidėti šiam piknikui.! 
Bus leidžiamos brangios dovanos:— 
puikių rakandų setas; radio; skalbia
ma mašina ir tt. Visas pelnas nuo 
laimėjimų skiriamas Komunistų Par-' 
tijos vietinei sekcijai, ir darbininkų 
mokyklai.

Visi malonėkite dalyvauti ir pa
remti gerą tikslą.

Kviečia Rengėjai.
(219-220)

HARTFQRD, CONN.
Laisves Choras rengia didelį išva

žiavimą sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
19: <j. Juškos Darže, Cottage Grove 
Rd., Blue Hills Ave., Station 12, po 
kairei. Pradžia 12:30 po pietų. Tikie- 
tai 75c., galite įsigyti pas kiekvieną 
choro narį arba svetainėje, 57 Park 
St. Prašome tikietus nusipirkti iš- 
anksto, kad komisija galėtų žinoti, 
kiek valgio ir gėrimo pagamintų bus 
puikūs karališki pietūs. A. Ramoš
kos orkestrą smagiai pagrajys šo
kiams, galėsite linksmintis iki vėlai 
nakties. Taipgi turėsime didelę žąsį 
ant laimėjimo, vardu zosi, partrauk
tą. iš Lietuvos, kas laimės—turės 
puikius pietus. Jeigu tą dieną būtų 
lietūs, 
Choro 
vauti.

nis susirinkimas įvyks antradienį, 
rugsėjo 21 d., 57 Park St. Visus ir 
visas prašome ateiti.

Susirinkime padarysime galutiną 
atskaitą, padalinsime pelną ir už
baigsime pikniko reikalus.

Žemaitis.
(219-220)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Tel. Stagr 2-0788 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAU8KAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

Nervu-Chro

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

Taipgi atmalia- 
voju įva’iriorfi 
spalvom.

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

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

Odos-Kraujo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

1 BROOKLYN, N. Y.

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos 

in c? s 
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS, 
SKILVYS, HDMORROIDAI ar» 
kitos MjėšLAŽARNĖS Ligos/ 
NOSIES, GERKLĖS,’ PLAU-' 
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu- 
prąntate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

. X-SPINDULIAIS 
IŠEGZAMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16th St, N. Y. 
Tarp Union Sq. ir Irving PI. 
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
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Puslacis Šeštas šeštad., Rugsėjo 18, 1937

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
svečius apnakvinti.

Konvencijos biznio sesijos 
tęsis nuo pirmadienio iki ket
virtadienio, Madison Sq., Gar- 
dene.

.IVIMNIM IUIM IMI M M IUIIVIĄJĮIM.RĄM fUI fM R A A.

FRANK D0MIKA1T1S

LaGuardia Laimėjo 
Nominacijas

Pasilinksminkite Naudai 
Dark Kaliniu ir Ispanijos 

Našlaičių

Iš Lietuvių Komunistų 
Susirinkimo

Majoras LaGuardia toli pra
šoko gautų balsų skaičiumi 
Amerikos fašistų Liberty Ly
gos ir nazių peršamą Tamma- 
nės kandidatą Copelandą. Co- 
pelandas, tiesa, gavo daugiau 
už LaGuardia balsų Demokra
tų Partijoj, kur LaGuardia ne- j 
buvo ant oficialio partijos ba
loto. Tačiau ir ten LaGuar
dia gavo (daviniai dar nepil
ni) 19,710 balsų; registruoti 
demokratais balsuotojai įrašė 
jo vardą į balotus.

Šios nominacijos, sakoma, 
buvo didžiausios New Yorko 
miesto istorijoj, dalyvavę arti 
milionas piliečių.

Bet Republikonų Partijoj, 
kur Copelandas buvo ant ofi
cialio baloto pirmoj, 
Guardia antroj vietoj, 
ardia (irgi nepilnais 
niais) turėjo 30,813 
daugiau už Copelandą.

Mahoney, kuris 
oficialio Demokratų 
baloto antruoju, irgi 
Copelandą. Mahoney 
esąs Naujos Dalybos 
ku, nors iš jo darbų to neįma- 
tyt. Vienok net žodžiais pa
sirodymas progresyviškesniu 
davė galimybę sumušt atvirą
jį Tammanės kandidatą Co
pelandą.

Ketvirtadienį vakare įvyko 
lietuvių komunistų susirinki
mas. Dabar yra vajus už nau
jus 
ją. 
tas 
liai 
ją.

o La- 
LaGu- 

davi- 
balsų

buvo ant 
Partijos 
sumušė 
dedasi 

šalinin-

IDS Vajus ir Kuopos
Pailginus vajų iki naujų me

tų, bus daug laimėta. Kad 
LDS Centro Valdybos rūpes
čiai ir tarimai neliktų tik ta
rimais, visos kuopos turi pa
daryti peržvalgą vajaus eigos. 
Padarysiu pavyzdį iš pirmos 
kuopos. Jon daugiausia įrašy
ta į apdraudos skyrių. Kodėl 
taip buvo ir dar yra, lengva 
atsakyti.

LDS Centras žymiai nupigi
no apdraudai įstojimą, kuopa 
tą patį padarė, bet pašalpos 
Įstojimas nenupigintas nei 
Centro nei kuopos. Vien tik į 
pašalpos skyrių neimama, o 
vien į andraudos skyrių pri
imama. Tai vot ir rašosi į ap-, 
draudos skyrių, kad nupigin-

Streikieriui daug drąsiau 
yra eit į pikietą, kuomet jis 
žino, jog atsitikime arešto 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas ateis jį išimt iš kalė
jimo po kaucija, jo advokatai 
apgins jį teisme, o jei taptų

I nuteistas—rūpinsis, kad jo
vaikai nemirtų iš bado ir jam 
pačiam laiks nuo laiko 
nėlę suteiks. TDA tuo 
siima. Laike didžiųjų 
tų TDA advokatai eina 
licijos stotis ir ten 
kad apgaule ar 
šnipai nepriverstų areštuotus 
pikietus pasirašyti suklastuo- 
tus kaltinimus.

Taip pat ir Ispanijos demo
kratijos gynėjams drąsiau eit 
kovon, kuomet mato, kad kri
tusių kovoje didvyrių vaikai.-------— ~.....—------- -
nepaliekami badaujančių pa- ji glitai paskelbs, kada ir kur 
bastūnų likimui, bet priglaus- tas bankietas įvyks.
ti ir padoriai auklėjami darbi-l Susirinkime dalyvavo irJKo- 
ninkų ir kitų demokratijos rė
mėjų aukomis įsteigtose auklė- 
tuvėse.

Šį sekmadienį, 19 rugsėjo, 
Forest Parke būsiantis TDA 
17-tos ir ALDLD 81-mos kuo
pų išvažiavimas kaip tik ir 
rengiamas virš minėtiems tiks
lams. Dalyvaukite jame. Pa
silinksminkite darbininkų ka
linių ir Ispanijos našlaičių 
naudai. Ant vietos bus karštų 
ir šaltų užkandžių ir gėrimų. 
Vieta — netoli BMT Jamaica 
linijos, Forest Parkway sto
ties.

Jei lytų, pasilinksminimas 
įvyks “Laisvės” Salėje.

dova- 
ir už- 
pikie- 
į po- 

prižiūri, 
kankinimais

Šį Vakarą Visi Trauks 
Pas Aidiečius

Aido Choro rengiamas me
no reikalams ir Lincolno Bata
lione kovojančių lietuvių jau
nuolių paramai Liaudies Va
karas įvyks jau šiandien, 18 
rugsėjo, “Laisvės” Salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
džia 7 vai. vak.

Programoj — Aidbalsiai, A. 
Klimaitė. Liaudies dainose vL 

. x .. „ . . sa publika parodys, ką gali,
tas įstojimas, o į pašalpos sky* :§okiai prie Kazakevičiaus or- 

nes kestros. Užkandžiai ir gėri
mai. Prie to, kas nors iš šio 
parengimo parsineš “Midget 
Radio.” Įžanga 25c. G. N.

rių daugelis negali stoti, 
susidaro didelis įstojimas, 
daugiausia randasi tokiu, 
rie, neišgalėdami stoti į 
skyrius, visai atsisako. 
Centrui bei kuopom būtu ža
los nupiginus pašalpon istoii- 
ma. palieku jiem spręsti, bet 
palengvinus įstojimą būtu 
daugiau narių pralima erauti. 
Tada, kaip mažai uždirban
čiam, taip ir didelei šeimynai 
būtu dauviau protros stoti į 
LDS abu skyrių. Tuomi pasi
darytų nauia proga, nauja 
dirva vavimui nauju nariu, 
nes tiktu kiekvieno kišeniui. 
Dabar laikas, ' pasvarstykite 
draugai, ar įstojimo kainą pa
laikyti, ar narių dauriau vau- 
ti. N. 379.

Prarado Leidimus

Bet 
ku- 
abu 
Ar

Didžiaiame New Yorke ir 
priemiesčiuose bėgiu dvieiu 
savaičių nrarado važiuotės lei
dimus 75 asmenys ir suspen
duota 356 leidimai. Baudos 
yra už visokius prasikaltimus: 
nepermainvma antrašu, neat
sargu važiavimą, girtumą, ne- 
pranešimą anie susidūrimus 
ant kelio. Girtų prasikaltėliu 
daugiausia, tarp jų nemažai ir 
lietuvių.

Atrodo, kad lietuviai tvar
kūs žmonės, kol negirti. Ar 
nebūtu Geriau, kad būtu tvar
kūs visada—blaivi, ar bent pa
liktu mašiną ramybėje, kada 
“palinksmėję.” N. G.

Thomas DiAngelo, 23 metų, 
159 Meserole St., važiuoda
mas iš Coney Islando norėjo 
dainomis išreikšti savo meilę 
“kritusiai į akį” El. Smith, bet 

' ji pereidinėjo iš vieno trauki
nio kitan, kad išvengt “sere
nadų”, o jis paskui. Angelo 
meilė pasibaigė kalėjime po 
?500 kaucija.

narius į Komunistų Parti- 
Pasirodė, kad jau kele- 

suaugusių ir šeši jaunuo- 
įstojo į savo klases parti- 
Susirinkime nutarta kvies

ti visus darbininkus, darbinin
kes ir pažangius žmones stoti 
į partiją.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja turės du kartus į mėnesį 
plačias diskusijas. Niekados 
gyvenimas taip nebuvo svar
bus ir pilnas didelių įvykių, 
kaip dabar. Reikia, kad ma
sės suprastų savo pareigas ir 
komunistų rolę.

Lietuviai komunistai rengs 
didelę vakarienę. Tam tikslui 
išrinkta skaitlinga komisija ir

munistų Partijos šeštos Sek
cijos organizatorius draugas 
Clark. Jis kreipėsi, kad lie
tuviai padėtų Komunistų Par
tijai sukelti finansų fondą rin
kimų kampanijai, “Daily Wor- 
keriui” ir abelnai partijos rei
kalams. Taipgi prašė, kad vi
si pasmarkintume rinkimą pa
rašų, kad pastačius ant balo
to Komunistų Partijos kandi
datus. Laiko jau mažai yra.

Lietuviai komunistai nutarė, 
kad jie susirinks antradienį, 
21 d. rugsėjo, 6:30 vai. vaka
re, į “Laisves” raštinę ir iš čia 
visi eis rinkti piliečių parašus. 
Kartu jie kviečia ir kitų or
ganizacijų narius ir 
skaitytojus ateiti į "L” ir pa
dėti • šiame partijos darbe. 
Rinksime tik iki 8 vai. vakaro, 
tai, reiškia, kad jūsų 
bus liuosas. Ateikite, 
pritariate darbininkų

niais nuo 3 iki 4:30 po piet. 
Aukštųjų klasių—antr. ir ket- 
virtad.-nuo 10:30 iki 12 ryto 
ir nuo 1:30 iki 3 po pietų. 
Vieta: Room 826, 17 Lexing
ton Ave., N. Y.

Vakarinių registracija rugs- 
23-24 dienomis nuo 7:30 iki 
8 :30 vakaro, Room 222, Main 
Building, 139th St. & Convent 
Ave., N. Y. Pamokos nuo 7 :30 
iki 9 vai. vakarais.

Įvairiom vakarinėm klasėm 
skirtingi vakarai ir vietos, tad 
patartina smulkmenas sužinot 
registracijos vietoje.

SUSIRINKIMAI
Atydai LDS 3-čio Apskričio 

Nariams
Lietuvių Darb. Susivienijimo Tre

čio Apskr. Tarybos posėdis įvyks 
sekmadienj, rugsėjo 19 d., “Laisvės” 
Salėje, 9:30 vai. ryto. Visi malo
nėkite dalyvauti, nes yra prieš-me- 
tinis susirinkimas, tad turėsime daug 
svarbių reikalu svarstyti. Sekr.

(219-220)

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

BMT Streikas Gali Kilt 
Bile Minutą

Važinėjanti BMT traukiniais 
darbą, mokyklon ir kitaisi 

reikalais dabar būkite atsar
gūs, atsikeikite anksčiau, kad 
galėtumėt pasiekt kitais ke
liais savo tikslą, jei prie BMT 
rasit pikietus.

Po laukimo per 6 mėnesius su
sitarimo su kompanija be strei
ko, BMT darbininkų kantrybė 
išseko. Unijos vadovybė priėjo 
prie išvados, kad laukimui turi 
būt galas ir padavė streiko klau
simą darbininkų nubalsavimui.

Trečiadienio vakarą įvyko die
ninių darbininkų masinis mitin
gas Arcadia Hall, kur 6,000 dar
bininkų vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, įgaliojančią Transpor
to Darb. Unijos Pildančiąją Ta
rybą šaukti streiką “kada matys 
reikalinga.”

Naktinių darbininkų mintin
gas buvo ketvirtadienio rytą. 
Jie taipgi vienbalsiai pasjsakė 

Laisvės”, už streiką. Streikas jau būt 
buvęs iššauktas ketvirtadienį, 
bet majoras įsikišo ir prašė 
unijos dar keliom dešimtim, 
valandų atidėt streiką, žade-1 
damas daryt į bosus spaudi
mą, kad tartųsi su unija.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo, Jono Žilins

ko. 1929 m. gyveno Brooklyne ir tu
rėjo savo namą ir nuo to laiko jo
kios žinios negavau nuo jo, nežinau 
ar jis gyvas ar ne. Aš gyvenu Uru
guay nuo 1930 m. Esu kilęs nuo 
Alytaus apskr., Varėnos vaisė., Vas- : 
girdonių kaimo. Kas žinote, kur jis , 
randasi, prašau man pranešti ar te
gul pats atsišaukia, už ką būsiu 
jums labai dėkingas.

ALEKSANDRAS ŽILINSKAS, 
Calle 1, N. 77, Barrio

Casabo, Montevido.
(219-221)

Valgykite Medy
“Laisve” tik dabar vėl ga

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

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

vakaras 
kas tik 
kovoms.

š.

Angly Kalba Lavintiem 
Ateiviam

Pribus Daug Veteranų

Bankierius BMT Bosas 
Ima $135,000 Algos

Angliško. darbininkų dien
raščio “Daily Worker” kores
pondentas M. H. iškelia įdo
mių faktų apie BMT valdyto
jus, kurie atsisako pakelt dar
bininkų algas ir pagerint sąly
gas. Jis nurodo, kad darbinin
kai susiduria su gauja sukčių, 
kurie naudoja miesto lėšomis 
pabudavotą subvę 
nams. Kaip jie tą 
nurodyta plačiau 
laidose.

Įdomu tas, kad
kuris sakosi neišgalįs mokėt 
darbininkam pragyventinų al
gų, patsai imą 135 tūkstančius 
dolerių ąlgos į metus.

New Yorko Miesto Kolegija 
pradėjo registracijas anglų 
kalbos kursams, taikomiems 
lavintiems ateiviams, tai yra 
pilnai mokantiems rašybą ki
toj kurioj kalboj. Atskiros 
klasės sulyg jau turimo žino
jimo anglų kalbos. Mokinama 
nuo pirmo žodžio iki aukš
čiausių kalbos ir koresponden
cijos formų.

Pirma pamoka bus 28 rug
sėjo.

Dieninėm klasėm registra
cija rugsėjo 23 ir 24, nuo 2 
iki 3:30 po piet. Pradinių ir 
vidutinių studentų pamokos 
antradieniais ir ketvirtadie-

Sekmadienį New Yorke pra
sidės Amerikos Legiono Kon
vencija, kurion tikimasi at- 
vyksiant tarp 300,000 ir 400,T 
000 veteranų. Didžiuma dele
gatų dar tebėra kelyje, tačiau 
sakoma, kad miesto viešbučiai 
jau esą užimti ir nenumatoma, 
kur galėsią visus delegatus ir

IŠRANDAVOJIMAI
HILLSIDE, N. J.

Pasirandavoja trys fornišiuoti. 
kambariai (atskirai ar kartu), dėl 
vyrų ar moterų, arba nedidelės šei
mynos. Garu apšildomi. Mokestis 
prieinama. * Parankus susisiekimas 
su Elizabeth ar Newark’u. Kreipki
tės bile laiku pas

M. RAŽANSKAS,
608 Hillside Ave. Hillside, N. J.

savo pel- 
daro, bus 
vėlesnėse

Mr. Dahl,

Rūpinasi Sugrįžusiais 
Iš Ispanijos I 

Trečiadienio vakarą New 
Yorke įvyko visos plačios val
stijos konferencija, kurioj 
svarstyta, kaip sukelti fondus 
aprūpinimui sugrįžtančių iš 
Ispanijos amerikiečių. Tuo pat 
klausimu įvyks viso rytinio 
distrikto konferencija Pitts- 
burghe, 23 šio mėnesio. -

• Pastaruoju laiku yra daug 
sugrįžtančių iš Ispanijos. Vie
ni grįžta darbavimuisi rinkime 
ir mobilizavime Ispanijai pa
ramos, kiti pasilsiui po ilgų 
mėnesių karo fronte bei po 
sunkesnių sužeidimų. Lincolno 
Draugai susiduria su proble
ma aprūpinimo jų pragyveni-, 
mu laike darbavimosi organi-1 
zacijai ar poilsyje, taipgi gy
dymo bei suradimo darbų. Iš 
19-kos sugrįžusių newyorkie- j
čių 14 jau aprūpinta darbais. [į

LIAUDIES
VAKARAS
Šeštadienį, Rugsėjo (Sept.) 18 Dieiv

Pradžia 7 Vai. Vakare (

LAISVES SALEJE
419 LORIMER ST. . BROOKLYN

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

Šio Vakaro Programoj Bus:
šokiai — Muzikale 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 linksmihdamiesi kartu su 
Brooklyno Aido Choro Nariais

ĮŽANGA TIKTAI 25 CENTAI

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

George Nobiletti 
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
z (Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir &-3.

Nėra valandų sekmadieniais.

Telephone: EVergreen 8-3770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661




