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KRISLAI
Baltimore.) Steigs Chorą.
Balsas iš Worcester io.
Atsakymas.
Federico Garcia Lorca.

Rašo R. Mizara

šitie žodžiai rašomi Baltimo
rėj—mieste, kuris nešioja lor
dų Baltimorių (Marylando vals
tijos įkūrėjų) vardą.

Lietuvių čia dar ir dabar te
begyvena apie 10,000. Daugu
ma jų kriaučiai.

Mūsų judėjimas Baltimorėj 
niekad nebuvo stiprus, nestip
rus jis ir šiuo tarpu.

Nedidelis lietuvių komunistų 
skaičius; nedidelė ir ALDLD 
kuopa.

Baltimorėj kadaise išeidinėjo 
socialistiškas savaitraštis “Pir
myn” ir aidoblistiškas, J. Lau
kio redaguojamas “Darbininkų 
Balsas.”

Aidoblistai šičia bus daugio,u- 
siai žmonių sud e moralizavę, o 
patys nieko naudingo nesukūrė.

Dauguma lietuvių darbininkų 
šiuo tarpu “niekur nepriklau
so.” Jei mūsų draugai įdėtų 
daugiau energijos ir darbo; jei 
juose viešpatautų draugiškesnis 
susiklausymas, tai daug lietu
vių būtų galima įtraukti mūsų 
organizacijosna.

Draugai šiuo tarpu rūpinasi 
įsteigimu choro. Gerai, gal tas 
padės jiems įtraukti daugiau 
jaunimo ir, ilgainiui, sudaryti 
platesnį mūsų judėjimui pama
tą.

Bet tam reikalinga turėti dau
giau lietuvių Komunistų Parti
joj. Nesuprantu, kodėl mūsų 
draugai prijautėjai to neper- 
mato ir nestoja į organizuotų 
komunistų eiles.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams
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gą; 15 Cliiny Lėktuvų Atmušė Užpuolikus
CHINAI NUKIRTO ŽEMYN 8 JAPONŲ LĖKTUVUS; 

SVETIMŠALIAI UŽGINČIJA JAPONŲ PAGYRUS
Shanghai, rugs. 20.—Sek

madienį vieną kartą 43 ja
ponų lėktuvai, o antrą kartą 
23 jų lėktuvai bombardavo 
Nankinką, Chinijos sostinę; 
šimtus chinų, daugiausia pa
prastų darbininkų, užmušė 
ir sužeidė, bet mažai nuosto
lių tepadarė valdžios ginklų 
sandėliams ir fabrikams, 
kuriuos norėjo sunaikinti.

Japonai pasakoja, būk oro 
mūšyj jie nukirtę žemyn ‘32’ 
chinų lėktuvus, bet bepusiški 
užsieniniai tėmytojai užgin-

Japonai Klastuo ja Ame
rikos Vardą ant Prekių

cija tą japonų pasigyrimą.
Chinijos vyriausybė, iš 

antros pusės, praneša, jog 
chinai lakūnai nušovė aštuo
nis priešų lėktuvus. Japo
nai prisipažįsta, kad toj oro 
kovoj dingę “tik trys” japo
nų lėktuvai.

Stebėtina, kad išviso pen
kiolika chinų lėktuvų pakilo 
į mūšį su užpuolikais ir pa
darė tokios didelės žalos tris 
kartus skaitlingesniems ja
ponų lėktuvams.

Amerikiečiai ir europie
čiai Nankinge bijo, kad ja
ponų orlaivynas vėl kada už
klups masiniai naikint tą

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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Mažėja Skaičius Ūkanotą Dieną; Galima Bus Jieškot Dingu
sią Lakūną ir prie Šiaurinės Mėnulio Šviesos

Anglas tyrinėtojas Sir 
Hubert Wilkins su Sovietų 
lėktuvu URSS L-2 sugrįžo į 
Aklaviką, Kanadoj, apskrai- 
dęs tūkstančius ketvirtainių 
mylių, bejieškodamas Leva
nevskio ir penkių kitų sovie
tinių lakūnų, nežinia kur 
dingusių nuo rugpj. 13 d., 
kelionėje iš Maskvos per 
Šiaurių Polių į Jungtines 
Valstijas.

Wilkins pranešė, kad oras 
vis dar perdaug miglotas; 
daugiausia teko lėkti virš de
besų, aklai, vaduojantis tik 
instrumentais, *r lėktuvo 

miestą, keršijant jam už ja_ sparnus ledais aptraukė.
- - | Bet ateina blaivesni orai

tolimojoj šiaurėj, ir Tyrinę-

sovieti-

•%®

Armijos Galybę; Nebiją Lietuvos Draugę

Vienas geras mūsų draugas 
Worcesteryj rašo:

“Drauge, aš manau grįžti į 
Komunistų Partiją, bet ne
prižadu daug veikti, nęs vel- 

• niškai ilgas valandas dir
bu. ..”

Aš jam daug maž taip at
sakau :

“Drauge: Labai smagu, 
kad grįžti Partijon. Dirbk, 
kiek galėsi. Partija nėra ko- 
kia nors moėiaka, kuri norėtų kompanijų vardais, 
iš narių negalimo. Partija 
nenori, kad nariai prarastų 
savo darbus dėl veikimo jos 
eilėse. Atpenč, Partijos noru 
buvo ir bus padėti savo na
riams sutvirtėti politiniai, 
kad jie galėtų pasekmingiau 
su visais pažangiaisiais mū
sų krašto žmonėmis kovoti 
už palaikymą demokratijos ir 
už kūrimą naujos visuome
nės—socializmo. .. Išmeskim ! 
iš galvos tą seną sektantišką 
ntfomonę, būk įstojęs į Par
tiją, narys turi atsižadėti sa
vo šeimos, savo kasdieninio 
gyvenimo reikalų - reikalė
lių. ..”

Panama.—Japonija ir jai 
t a r n a u j an tie j i vokiečiai 
Panamoj ir keliose kitose 
Centralinės Amerikos ’ res
publikose deda apgavingus 
ženklus ant įvairių įvežamų 
japoniškų dirbinių, būk tie 
dirbiniai “pagaminti Jung
tinėse Valstijose.” Jie taipgi 
prisispausdinę laiškių blan
kų ir bilų su amerikoniškais

Mat, įvairios šalys Loty
niškoj Amerikoj uždrau
džia įvežt iš Japonijos dau-. 
giau tavorų, negu jos išve
ža ir parduoda Japonijoj. 
Be to, japoniški dirbiniai 
abelnai yra prasti, ir žmonės 
nenori jų pirkt. Todėl japo
nai su naziškais vokiečiais 

i deda ant jų klastingus para- 
jšus “Made in U. S. A.,” 
nors ir už pigiau pardavinė
ja, negu galima būtų pirkt 
tikrus Jungtinių Valstijų 
dirbinius.

Šiuo tarpu, kai Komunistų 
Partija pasirįžo padvigubinti 
savo narių skaičių, mes, lietu
viai komunistai, taipgi privą- 
lome padaryti tą patį.

Visi tie mūsų draugai, kurie 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių apleido partiją, turi jon da
bar sugrįžti. O tie mūsų pri
jautėjai, kurie dar nebuvo Par
tijos eilėse, per šį arba sekantį 
mėnesį privalo tą padaryti.

Tuo būdu nei nepajusime, 
kaip lietuvių komunistų skai
čius ne tik padvigubės, bet pa
trigubės ir net paketvirgubės!

Trys Užmušti Folsom Kalė
jimo Kalinių Riaušėse

Folsom, Calif. — Septyni 
kriminaliai kaliniai bandė 
pasprukt iš kalėjimo, bet ne
pavyko. Ištikusiame susikir
time du kaliniai tapo nušau
ti ir užmuštas vienas sargy
binis. Kalėjimo galva ir du 
sargybiniai liko pavojingai 
peiliais subadyti. Kalinių 
pabėgimą visų pirma sustab
dė sargybiniai su kulkasvai- 
džiais, kuriais šaudė iš mū
ro sienos bokštukų.

ponų nelaimes ore.
Gauta daugiau žinių apie 

įspūdingus žygius chinų la
kūnų, kurie praeitą šešta
dienį bombardavo Japonijos 
karo laivus ir japonų pozici
jas Shanghajaus priemies
čiuose. Chinai lakūnai visu 
smarkumu puolė iš aukšto 
taip žemai, kad beveik sie
kė stiebus japonų karo lai
vų; ne tik mėtė bombas, bet 
ir žėrė savo kulkasvaidžių 
ugnį į japonų jūrininkus. 
Manoma, kad tokiame žygy
je žuvo vienas chinų lėktu
vas su didvyriškais narsuo
liais.

Tą oro mūšį stebėjo žmo
na Chiang Kai-sheko, Chini
jos valdžios galvos. Jinai 
yra vyriausia viršininkė 
Chinijos orlaivyno, ir labaij 
didžiuojasi savo lakūnų nar
sa ir pasiaukojimu.

Jungtinių Valstijų garlai
vis “Chaumont”, lydimas 
šarvuotlaivio “Marblehead”, 
atvežė dar 1,435 amerikiečių 
marininkų į Shanghajų. Tuo 
būdu šiame mieste yra jau 
2,700 Amerikos marininkų- 
kareivių.

Japonai į S h a n ghajaus 
frontą sutraukė jau iki 100,- 
000 savo kariuomenės.

tojų Kliubo atstovas Wa
shingtone sako, kad surast 
ir išgelbėt dingusius lakū
nus iki kitai vasarai yra 
tiek galimybių kaip J prieš 
1. šio kliubo pirmininkas 
yra pasauliniai garsus šiau
rių tyrinėtojas Vilhjalmur 
Stefansson. Kliubas tarnau
ja kaip Sovietų patarėjas 
reikale Levanevskio ir drau
gų j ieškojimo.

Tyrinėtojų Kliubo atsto
vas pranešė tokias džiaugs
mingas žinias: Rudeniop 
oras tolimoj šiaurėj giedrė
ja; spalių mėnesyj tebūna 
tik šešios ūkanotos ten die- 

' nos; lapkrityj pustrečios 
ūkanotos dienos, o paskui iki 
kovo mėnesio visiškai nėra 
ūkanų toj srity j.—Blogiau
sias gi mėnuo j ieškojimui 
buvo rugpjūtis su 20 ūka
notų dienų. Rugsėjy j dar vi
dutiniai atsieina 15 ūkanotų 
dienų.

Skaisti Mėnulio šviesa Tar
naus Geriau negu Paprasta 

Dienos švjesa
Nors per keturis mėnesius 

visai nebūna dienos šviesos 
toj vietoj, kur, manoma, ant 
ledo nusileido šeši
niai lakūnai, bet mėnulio 
šviesa ten geriau tarnaus, 
negu dienos šviesa, sako Ty
rinėtojų Kliubo atstovas. 
Per tuos mėnesius ten oras 
giedrus; sniegas puikiai at
spindi mėnulio šviesą; o mė
nulio šviesa tolimojoj šiau
rėj yra antra tiek stipresnė, 
negu bet kur kitur. Prie to, 
j ieškojimui pasitarnaus va
dinami šiauriniai spindėji
mai (Aurora Borealis). Ir

NAZIAI PRIEKABIAUJA, KAD LIETUVA VALDIŠ
KIEM REIKALAM PAĖMĖ KLAIPĖDIEČIŲ ŽEMES

Berlin. — Hitlerininkų! respondentas sako, kad “ma- 
dienraštis “Voelkischer Beo- 
bachter,” išreiškdamas savo 
valdžios politiką, aštriai pa
grūmojo Lietuvai, “vokiečių 
tautos dienoje.” Tą dieną 
naziai pašventė “suvieniji
mui 30,000,000 vokiečių,” 
gyvenančių įvairiose pasau
lio šalyse.

“Voelkischer Beobachter” 
grąsina: “arba” Lietuva tu
ri nusileist Vokietijai “ar
ba” susilaukt liūdnų pasėkų.

“New York Times” ko-

Japonai Nesučiupo Chi- 
ną, kaip kad Žadėjo

Prieš kiek laiko Ispanijos fa
šistai sušaudė žymųjį to kraš
to poetą Federico Garcia Lor
ca.

Lorca buvo nepaprastai šviesi 
žvaigždė Ispanų literatūros pa
dangėje.

Kai pas jį kartą vienas žmo
gus paklausė: kas poetui yra 
reikalingiausias, tai Lorca at
sakė: matymas arba galėjimas- 
matyti.

“Ką gi aš galiu pasakyti apie 
poeziją? Ką aš pasakysiu apie 
šituos debesius, apie šią padan
gę?” klausė poetas, “žiprėt,

Shanghai. — Chinų lėk
tuvai smarkiai bombardavo 
japonų pozicijas. Japonų 
priešorlaivinių kanuoliu šo
viniai vėl krito į miesto 
Tarptautinę Dalį.

žiūrėt, žiūrėt į juos, žiūrėt į 
ją, nieko daugiau...”

Kadangi Lorca turėjo maty
mo pajėgą, žiūrėjo ir matė, ma
tė ir rašė, tai fašistai jį už tai 
sušaudė.

Fašistai nešaudo akly,. Jie 
šaudo tuos, kurie žiūri ir ma
to, mato ir supranta, supranta 
ir parašo arba pasako!

Peiping. — Desėtkai tūk
stančių japonų veržiasi lin
kui Yen.men ta rpkalnės 
Šiaurinėj Shansi provinci
joj ir sakosi užėmę geležin
kelio stotį Fengchen; bet 
chinai atkakliai ginasi ir to
liau nepraleidžia japonų. Sa
koma, kad Yenmen apgyni
mui sutelkta 100,000 chinų.

Japonai per kelias pasku
tines dienas garsinosi, kad 
jie “apsupsią bei sunaikin
sią chinų armiją” Paoting 
srityje; tačiaus chinai sėk
mingai pasitraukė iš japonų 
vadinamų “replių.”

N. J. Miestelią Balsavimai 
Dėl “Mėlynąją Įstatymą” 
Paulsboro ir Glassboro 

miesteliuose, N. J., šiandien 
bus bandomieji balsavimai, 
ar piliečiai nori palaikyt ar 
panaikint “mėlynuos ius 
įstatymus,” kurie uždrau
džia sportus, judamuosius 
paveikslus ir alaus pardavi
nėjimą sekmadieniais.

kunigai nori palaikyt 
“mėlynuosius įstatus”, idant 
žmonės, “neturėdami kur 
dėtis,” eitų į bažnyčias.

Hitleris ir Kompanija Už
gniaužė Roosevelto Kalbą
Hitleris ir diktatoriški 

valdovai Centralinės Ameri
kos, respublikėlių užgniau
žė prezidento Roosevelto kal
bą per radio, kur jis, Ame
rikos konstitucijos 150 metų 
sukaktuvėse, smerkė dikta
torius.

Geneva. — Anglijos užsie
ninis ministeris Eden radio 
kalboj išreiškė pageidavimą, 
kad Amerika pa darytų 
draugišką prekybos sutartį 
su Anglija.

Washington. — Pas pre
zidentą Rooseveltą atsilan
kė ir buvo draugiškai pri
imtas John L. Lewis, pirmi
ninkas Industrinio Organi
zavimosi Komiteto (CIO).

žių-mažiausia” tai Hitleris 
gali panaudot diplomatinį 
spaudimą prieš Lietuvą.

Priekabė šiam nazių išsi
šokimui prieš Lietuvą yra 
tokia, kad Lietuvos valdžia 
paima žemę iš 24 savininkų 
Klaipėdoj ir jos apylinkėj ir 
nori tą žemę panaudot įstei
gimui kariško uosto ir važio- 
tės (transporto) reikalams, 
ir, kaip naziai sako, neduo
da savininkam atlyginimo..

H i 11 e rininkų laikraštis 
tvirtina, kad tuo veiksmu 
Kauno valdžia “sulaužo Lie
tuvos konstituciją ir Klai
pėdos Krašto įstatus.” Jis 
pasakoja, kad tos žemės paė
mimas valdiškiems Lietuvos 
reikalams sukėlė “vieningą 
šauksmą pasipiktinimo *“ 

. . Lv.xjP Klaipėdos
o_„j . teises kie£iųy 

?? .. Francųa..yUlkischer
kietuot Viduržemio Jurą rax0V.^<Kaunas 
prieš piratus submannus. 
Anglų diplomatai deda pa- e dS T 
ax"Prancija su

Italija žadanti prisidėt1 v‘LŽAFv J

Anglija vėl Nuolaidau- 
janti Mussoliniui

Roma. — Pranešama, kad
jau spalių mėnesį galima Anglija sutiktų duot Italijos .)a-e-Qg tarp 
bus lėktuvams skraidyt virš karo laivams lygias F
šiaurinių ledynų naudojau- su Anglija ir Franc;šiaurinių .ledynų...
tis mėnulio Šviesa.

Tyrinėtojų Kliubo nariai 
neturi jokios baimės dėl 
maisto stokos Levanevskiui 
ir draugams. Jie iš patyrimo

Beol

..Vi

žino, kad baltosios meškos pri7devvniu va Vokietija vis turi
SdžF kaFVra kofi ™’e Plytos s u * a r * *s ją P “
žmonių stoįkla ant ledo, P^eš. gengsterius submari- 

Nusišovus viena tokią meš- fNnri nlmus iviaipeuoj.... arua-ką, užtektų šešiems laku-j iroclvta ■ kad Jįie (iūru Lietuva įrodys, kad jinai nĮ^Į | 
nams maisto per'mėnesi. Be ‘
to, ne gali nusišaut ar pa- \ r • v v i v • « sigaut keletą romų (seals), aVa. ®al1^

užuodžia, kad yra kokia on’e PadarYtos s u t a r t ies

Nusišovus viena tokią meš

jeigu meškiena nusibostų. O 
iš ledo gaus tyro vandens 
gėrimui ir virimui.

Sovietai yra priruošę eilę 
tinkamiausių lėktuvų su 
gabiausiais lakūnais jieškot 
Levanevskio.

25 su Kolegijos Diplomais 
Nori Policmanų Vietų

Ridgewood, N. J.—Kiek 
pirmiau šio miestelio majo
ras F. D. Livermore prane
šė, kad jis skirs naujais po
licininkais baigusius kolegi
jas jaunuolius. Daugelis iš 
to juokėsi. Dabar jau 25 iš
ėję aukštąjį mokslą jaunuo
liai padavė aplikacijas į po
licijos tarnybą su $2,100 al
ga per metus; ir majoras po 
naujų metų žada paskirt 
tris policininkus iš “profe
sorių” aplikantų, kaip kad 
juos vadina daugelis pilie
čių. Jie netiki, kad žmogus 
su aukštesniu mokslu tiktų 
rupiam policijos darbui.

SSRS Ūkią Mechanizavimas
Maskva.—D vie j i metai at

gal Sovietuose tebuvo 32,000 
mašinos-kombainos s u ė mį- 
mui javų nuo laukų ir iškū- 
limui tuo pačiu sykiu. Da
bar yra jau 121,000 kom
bainų. Taigi jų skaičius per 
pora metų keturis sykius pa
didėjo. Panašiai pakilo ir 
skaičius traktorių, kurių 
dabar veikia jau 350,000 
kolektyviuose ūkiuose.

gensteriai, skandinusieji ne-

i laivus, buvo pačios Italijos 
submarinai.)

ISPANIJA NEIŠRINKTA Į 
TAUTŲ LYGOS TARYBĄ

Geneva, rugs. 20.—Tautų 
Lygos susirinkime nesusida
rė reikalingi du trečdaliai 
balsų, kad vėl išrinkt Ispa
nijos respubliką į Lygos Ta
rybą, tai yra, valdybą.

Prieš Ispanijos išrinkimą 
ypač susibūrė atžagareiviai 
iš Lotyniškos Amerikos ša
lių. Jie keršijo Ispanijos re
spublikai už tai, kad jinai 
varžo tų žalių piliečius, pri
tariančius generolui Fran- 
co’ui. Tie fašistiniai gaiva
lai dabar susibūrę minimų 
šalių ambasadose. Ambasa
doriai reikalauja, kad Ispa
nijos valdžia juos bent sau
giai iškraustytų iš savo že
mės, bet valdžia nesiskubina.

Nors Ispanija šiuo kartu 
neišrinkta į Tautų Lygos 
Tarybą, jinai pasilieka Ly
gos nare, kaip ir dauguma 
kitų valstybių. Bet gen. 
Franco fašistai džiaugiasi, 
kad Ispanijos respublika nė
ra išnaujo išrinkta į Lygos 
Tarybą.

ŽAIDIMAS VALTYJE PA
SKANDINO DU

Great Neck, L. I.—Apvir
tus irkluojamai valčiai upe- 
lyj netoli Manhassett Bay, 
prigėrė J. Banacski ir H. 
Kertzsinger. Vienas jųdvie
jų tyčia, žaisdamas, siūbavo 
valtį, iki ji apsivožė.

% .-Mm

varžančios ją politikos.
“Lietuva turi arba prisi

imti atsakomybę už nusavi
nimus Klaipėdoj.... arba

ra sąlydi valstybė, kokia ji-’ 
nai dedasi.

“Viename ir antrame at
sitikime Lietuva turi būt iš
braukta iš sąskaitos kaip 
rimtas keno politinis part
neris — o pasėka bus tokia, 
jog Lietuva galės pasimo- 
kint iš tų jos politinių drau
gų, kurie jau suprato, kad 
1937 metai nėra 1933 me
tais.”

šiuomi naziai pabrėžia 
skirtumą Vokietijos armijos 
ir apsiginklavimo tarp 1933 
ir 1937 metų.

Astūrai Milicininkai 
Supliekia Fašistus

Hendaye, Franc.-Ispani- 
jos pasienis. — Asturijos 
mainieriai ir kiti milicinin
kai, padarydami “netikėtą” 
įnirtusį užpuolimą, atmetė 
fašistus atgal Sella upės 
klonyj, į rytus nuo Gi jono, 
šiaurinėj Ispanijoj. Tuomi 
labai nupuldė fašistų viltį 
“i
ną, kaip kad garsinosi gen* 
Franco karininkai.

(Fašistai sakosi, kad jie 
paskui vėl atgriebę praras
tas pozicijas palei Sellą 
upę.)

už kelių dienų” paimt Gijo- 
.......................... ;

ORAS ,
Pasak New Yorko O: 

Biuro, šį antradienį būsiąs 
giedrus oras ir panaši tem
peratūra kaip pirmadienį.

Pirmadienį temperatūra 
buvo 67 laipsnių. Saulėtekis 
6:41 saulėleidis 6:58.
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Tammany Hall Gengė Prakišo
Jau atžymėjome, kad New Yorko po

litika kietai susijus su visos šalies politi
niu gyvenimu. Republikonai konservato
riai susijungė su Tammany Hall oficiale 
vadovybe ir bandė abiejų partijų kandi
datu į miesto majorus pastatyti senato
rių Copelandą, didelį reakcionierių, grie
žtai nusiteikusį prieš Roosevelto admini
straciją. Bet Copeland negavo nomina
cijos nei vienos partijos. Republikonų 
partijoje jį gražiai “suėdė” dabartinis 
majoras LaGuardia. Demokratų partijo
je laimėjo Roosevelto šalininkas Maho
ney. Taigi, reakcionieriams šūvis nepa
vyko. Jie dabar sakosi remsią Mahoney, 
kuris, tiesa, remia Rooseveltą, bet vis gi 
tiek yra Tammany Hall žmogus. Pats 
Copeland sako neapsimoka prieš vėją be- 
pūsti.

New Yorko žmonėms nepakeliui ir su 
Mahoney. Jei jis būtų doras žmogus ir 
atsipalaidojęs nuo reakcionierių, tai ji
sai nieko bendro neturėtų su jokia Tam
many Hall šaika. O jis gi dabar gra
žiuoju maldauja, kad Copelando gengė, 
prakišus demokratų nominacijas, jį iš vi
sos širdies remtų lapkričio rinkimuose.

Atrodo, kad Mahoney nepraeis. New 
Yorko žmonės nebenori matyti Tamma
ny Hali galioje. Visi darbo žmonės, vi
sa :progresyviškoji visuomenė remia La- 
Guardijos kandidatūrą. Jį remia Darbo 
^aytija ir už jį, kaipo Darbo Partijos 
kandidatą, pasisakė Komunistų .Partija.

voja prieš įvedimą civilės metrikacijos. 
Ji sako, tai daranti vardan, šventosios do
rovės. Iš tiesų gi nebuvimas civilės met
rikacijos žmonių dorovę mažina, o ne di
dina. Rugpjūčio 30 d. “Lietuvos Žinios” 
paduoda esamos padėties nepadorumo 
vieną labai ryškų pavyzdį. Ten skaito
me:

šiomis dienomis pas vieną Kauno advo
katą kreipėsi tūlas pil. patarimo skyrybų 
byloje. Jis jau šešiolika metų negyvenąs 
su savo žmona, kuri gyvenanti jau su kitu. 
Jis taip pat sukūręs naują šeimą, nors for
maliai su savo antrąja žmona ir nesusituo
kęs, Norėdamas tačiau padėtį įteisinti 
(ypač atsiradus vaikams), piį. J. C. kreipėsi 
į dvasiškąjį Kauno metropolijos tribunolą, 
prašydamas su pirmąja žmona jį išskirti. 
Pirmoji žmona taip pat sutiko būti su juo 
išskirta. Tačiąu dvasiškasis tribunolas, 
sprendęs bylą š. m. rugpjūčio pradžioje, iš
siskyrimo nedavė, motyvuodamas savo 
sprendimą tuo, kad esą kanonų 1129 str. 
paragraf. 1 neleidžiąs išskirti tų, kurie abu 
vienas antram neištikimi. Ir dvi šeimos 
paliko ir toliau gyventi neteisėtoje moterys
tėje.

Keist. (Smetonos cenzoriaus išbraukta.— 
“L.” Red.) a.... Klerikalai, puldami civilinę 
metrikaciją, tarp kitko šaukia, kad jos įve
dimas sugriausiąs viešąją dorovę, o kad 
žmonės priversti gyventi neteisėtoj motery
stėj ir tuo būdu tikrai, kad ir nenoroms tu
ri žeisti viešąją dorovę, ir net dar blogiau— 
įnešti chaosą į šeimų santykius, tai tokia 
“dorovė” pateisinama ir tokią anarchiją mo
terystėje jie toleruoja. Bet tai yra tik dar 
vienas argumentas už tai, kad civilinę met
rikaciją reikia įvesti kuogreičiausiai. Mote
rystės reikalus, kaip ir visus piliečių tar- 
pusavius santykius ir jų santykius su vals
tybe privalo tvarkyti ne (cenzoriaus iš
braukta.—“L.” Red.) kanonai, o kultūringa 
teisė.

Nekaltą Avinėlią Metavonė už
;; Smertelnus Griekus
Nelaimingi sklokos didvyriai įkliuvo į 

didelę politinę bėdą. Jie patys nebežino, 
kaip iš jos dabar išsisukti.

Dalykas eina apie jų santikius su troc- 
kistais. Dar taip nesenai “Naujosios 
Gadynės” redaktoriai, Juozas ir Stasys, 
stačiai galvą dėjo už tuos kontrrevoliu
cionierius. Jie skaitė savo šventa parei
gą išgelbėti ir Trockį ir amerikoniškus 
trockistus nuo tų nelabųjų komunistų, 
arta, kaip jie juos vadina, “stalincų.” Jie 
sveikino Socialistų Partiją, kad ji pri
siėmė trockistus ant “burdo.” Į didvy
rius kėlė Norman Thomasą už tai, kad 

Eis atsistojo pryšakin “Trockio Gynimo 
Komiteto.” Girdi, prakeikti “stalincai” 
užsispyrė išnaikinti tą taip brangią vei
slę.

Deja, Socialistų Partija pasijuto, kad 
jinai įsileido į savo kūną didelį gniūštą 
nuodų. Visos jos siūlės pradėjo irti. Ji 
patnatė, kad trockistai yra griovikai, 
konspiratoriai, pasistatę už tikslą sumė- 
siriėti visą partiją. Ji pradėjo trockiętVs 
šluoti laukan—tuos mūsų Strazdo ir Stil- 
sono “bolševikus,” “stalincų” nuskriaus
tus didvyrius.

Kur dabar dėtis “N. G.” štabui? Pil
vas plyšta iš juoko, kai skaitai Strazdo 
metavones. Jie ištiesų manę, kad troc
kistai bus sukalbami, prisiglaus prie So- 
ciąlistų Partijos ir sau ramiai tupės. Pri
sipažįsta rėmę tuos kontrrevoliucionie
rius. Girdi, “ ‘Naujoji Gadynė’ daug 
kartų yra užtarus trockistus.” Bet, gir
di, jie iškirto kiaulystę, pasirodė nepatai
somais elementais.

“Dabar,” šaukia Strazdas, “mes pasa
kome ką apie juos manomę.” Matote, 
tiktai dabar jie “pasako.” Iki šiol, vadi
nasi, mulkino savo skaitytojus.

Žinoma, galima būtų atleisti žmonėms, 
jeigu jie nors dabar tiesą pasakytų. De
ja, to nepadaro. Ir toliau Strazdas ko- 
lioja komunistus, būk jie tuos nekaltus 
avinėlius gaudą ir šaudą. Prieš tai 
Strazdas ir toliau kovosiąs.

Tegul kovoja, kas čia jo bijo. Visa ta 
jo kova susiveda į mulkinimą savo skai-

Dar Apie SLA Nominacijas
Kaip jau buvo rašyta, smetonininkai 

paskelbė du sleitu SLA nominacijoms— 
vieną “Vienybės,” kitą “Sandaras.” Clę- 
velando ordinuotas Karpius apznairnina 
svietui, kad smetoninis frontas konfęrųo- 
jąs ir greitu laiku sulipdysiąs ir paskelb
siąs vieną sąrašą. Taigi, fašistai kaustosi 
didelei vainai, idant, anot pono Tysliavos, 
pasiimti “visą kepalą.” Pildomoj Tary
boj buvimą Viniko ir Mockaus jie skaito 
tiktai dviem mažytėmis “riekutėmis,” 
kuriomis, aiškus dalykas, negali pasiso
tinti visas tautos frontas.

Beje, viso kepalo autorius bando ir pa
žangiesiems primesti “plėšimą.” Kai mes 
pakritikavome naujieniečius už piršimą 
SLA nariams smetonininkų Viniko ir 
Mockaus ir pasakėm, kad gal jie, naujie- 
niečiai, jaučiasi turį užtenkamai Tary
boje vietų, todėl nesigaili poros ir smeto- 
nininkams, tai ponas Tysliava sušu
ko: “Kitaip tariant, ‘Laisvė’ nori pasa
kyt, kad naujieniečiai jau užtenkamai 
prisiplėšė Susivienijime.” Nieko pana
šaus mūsų nebuvo nei pasakyta, nei no
rėta pasakyti. Rodosi, ir fašistų laik
raščio redaktorius turėtų turėti nors bis-- 
kelį padorumo ir neprimetinėti savo opo
nentams visai nebūtų dalykų,

“Vienybės” redaktorius bando lošti 
vaidmenį labai gudraus, diplomato. Pa
plonintu liežuviu ponas Tysliava gerina- 
si socialistams ir pjudo juos ant komu
nistų. Tik pasiklausykite tos fašistinės 
lakštingalos balso:

Taigi ne tautininkai, o komunistai—ko
vų kurstytojai .Susivienijime. Ne tautinin
kams, bet komunistams rūpi, kad SLA na
riai būtų pjudomi vienas prieš kitą.

Ir tol, kol socialistai nepareikš viešai per 
savo spaudą, kad jie nieko bendro neturi 
su komunistais, šiais demagogais ir kurs
tytojais, tautininkai negąlęs rimtai žiūrėti į 
“Vakarų Komiteto” pareiškimą.

Kai dėl tautininkų kandidatų sąrašo, kurį 
buvo paskelbusi Sandara ir Vienybė, tai dar 
nereiškia, kad tautininkai rengiasi “vaja- 
voti.” Tokias išvadas gali daryti tik bolše
vikai, bet ne socialistai, kurie, sakoma, ger
bia demokratiją.

Jokių komentarų nedėsime. Tiek tik 
pasakysime, kad už šitą ubagišką nusi
žeminimą socialistams ponas Tysliava ga
li gauti kailin nuo Clevelando' Karpiaus, 
kuris ne kartą yra pasakęs, kad kiekvie
nas ištikimas tautietis gali tiktai vainą 
be galo skelbti visiems “raudoniesiems.”

KARRIO
K

Įvykis, apie kurį čia buę 
papasakota, įvyko mongolų 
vienuolyne, viename iš pa
čių didžiųjų ir garsiame sa
vo dievo garbinimo mokslų 
Mongolijos vienuolyne. Ši
tam vienuolyne gyvena 1,- 
700 vienuolių-lamų. Daug 
garbinamų šventų daiktų 
yra šito vienuolyno sienose. 
Apie 200 jaunuolių, aratų 
(aratas—dirbantis gyvulių 
augintojas) vaikų atiduota į 
šitą vienuolyną išmokti at
mintinai Tibeto maldas ir 
pasiruošti vienuolių luomui. 
Kada vyriausioj vienuolyno 
maldykloj — Cokčine susi
renka visi 1,700 vienuolių į 
pamaldas, jų maldų ūžėsis 
girdimas kalnų viršūnėse, 
apsupančiose pakalnę.

O truputį tolėliau vienuo
lyno, lėtai išaugo naujas 
miestelis — rajono centras. 
Keletą švarių, blizgančių 
saulėje baltintų su ža
liais stogais vienu auk
štu namelių; pradžios mo
kykla, ligoninė, kooperaty
vas, pašto telegrafo stotis, 
benzino sandėlis pravažiuo
jantiems automobiliams ir 
pagaliau, somonų (rajono) 
valdyba. Paskutinioji, tarp 
kitko, randasi jurtose (kil
nojamoji būdelė). Pamažu 
šitas naujas rajoninis cent
ras pergali vienuolyno įtaką, 
įsteigto čia apie 200 metų at
gal. Ir dabar rajono centro 
gyventojų skaičius mažesnis 
10 kartų, negu - vienuolyno 
gyventojų.

Žiemą į.ką tik pastatytą 
ir dar tuščią ligoninę, kurioj 
nieko nebuvo, apart ūkved
žio, atvažiavo pakviesta iš 
Maskvos medicinos darbi
ninkė gydytoja Jakovleva. 
Visas jos gyvenimo laipsnis 
apsiribojo 23 m^isy 'me
dicinos—2 mėnesiais prakti
kos vienoj iš Maskvos ligoni
nių. Apart savo 23 metų, 
linų plaukų ir mėlynų akių, 
į kuriąs mongolai žiūrėjo, 
kaip į stebuklą, nuostabesnį 
už saulės užtemimą, ji atve
žė su savim dėžę su instru
mentais ir medikamentais, 
medicinos knygų * pundelį, 
patefoną ir didelę energijos 
atsargą. Įsitikinus tame, 
kad 100 kilometrų radiuse 
nieko nėra, kas galėtų išver
sti iš rusų kalbos į mongolų 
pasikalbėjimą, su ligoniu, ji 
iš savamokslio išmoko keletą 
dešimčių frazių: nusireng- 
kit, alsuokite giliau, nealsuo
kite priimkite kasdien du 
kart po vieną šaukštą, jums 
reikia ateit įtrėškimą daryti, 
ir 1.1. Po šito Jakovleva pra-

------i___ ____

dėjo laukti ligonių apsilan
kymą. Bet, pp ūkvedžio,, kur 
rįam prirašė tepalą nųo; nie
žų, ligonių peatsįradjO. Ji fev 
vo labai nustębinta, nęs 
prieš kelionę į Mongoliją jai 
pasakojo, kad koloniąlinio 
pavergimo metai čia paliko, 
tokių maro, raupų, sifilio ir 
tuberkuliozo palikimų, kad 
nuo ligonių apsiginti nega
lės.

Kaip tai vakąre su sa- 
vimokslio pagelba ji susikal
bėjo su kooperatyvo pirmi
ninku ir pravedė pas jį 
krautuvėj p a s i k a Ibėjįmą 
apie higijeną su sandėlio 
darbininkais, vežikais ir už
ėjusiais iš vienuolyno la
mais. Teisingiau bus saky
ti, kad tai buvo ne pasikal
bėjimas, o plakatų dęmojas-. 
travimas, kurie vaizdžiai 
liudijo tą, kad utėlės atsi
randa nuo purvo, viduriavi
mas nuo.nevirinto vandens, 
akių uždegimas—nuo dūmų 
jurtoj ir tt. Bet, nors parašai 
plakatuos buvo mongolų kal
ba ir pati Jakovleva ištarė 
ne mažiau tuzino stropiai 
išmoktų mongolų frazių, 
jai nepasisekė rasti bendrą 
kalbą su susirinkusiais. To 
priežastis glūdėjo tame, kad 
mokytas ėmei (burtininkas) 
iš vienuolyno — žilas Bavu, 
kuris kaip tai atsirado šia
me susirinkime, be jokio var
go įrodė klausytojams, kad 
“rusų gydytojas” klysta, nes 
utėlės žmogaus kūne atsi
randa ne nuo purvo, o kaip 
ir prakaitas -išlenda iš odos 
narvelių. Kaipo įrodymą, jis 
privedė savo vieną giminai
tį, kuris turėjo keistą papro
tį kiekvieną mėnesį maudy
tis pirtyj ir net pakeisti bal
tinius, ir nežiūrint į tai, nuo
lat rasdavo ant savęs utėlių. 
Susirinkimas negalėjų nesu
tikti su Bavu, ir “rusų gy-' 
dytojas” nuėjo pajuoktas.

Kitą dieną Jakovleva nu
ėjo į mokyklą, ir mokytojas 
papasakojo jai, kad iš 50 
vaikų mokykloj liko nedau
giau 20. Tėvai pasiima vai
kus namo, nęs jie mokykloj 
susirgo ekzema.' Jakovleva 
apžiūrėjo vaikus ir pasiūlė 
gydytojui specialų tepalą. 
Sužinodamas, kad ji jam tą 
tepalą nori duoti veltui, mo
kytojas atsisakė nuo jos pa- 
gelbos. Ką gi galima pada
ryti su neapmokamų tepalu, 
pasakė jis, kada vienuolyno 
žinovas, pačio Bavu moki 
nys, davė vaikams gerti 
brangią Tibeto augmens 
šaknį ir tai jiems nepadė
jo- - - -

Iki, žiemos pabaigos Ja
kovleva mokosi kalbą po sa-

Spvietų sostines M.askvos liaudis iškilmipgai 
pasitiko iš Amerikos sugrįžusius lakūnus Gro
mov, Yamashev ir Danilin, kurie laimingai be 
sustojimo atskrido Amerikon tiesiai per Šiaurinį
Poliy. '

v6 ū^kedžio fyądpYavim’u, ku- dos irįpykęio ąnt |Pfatikų,h 

kad galėjo laisvai susikal- Ryte ji nutarė nuvažiuoti 
bėti su lamais, kurie retkar- su skundu pas vienuolyno 
čiais ateidavo su ūkvedžio vedėją. Ji norėjo jį išgąz- 
i;ekomendac^ja gydytis nuo dinti teismu. Jakovleva jau 

žinojo mongolų kriminalinio 
kodekso 130-tą straipsnį— 
“už žalą, atneštą neteisingu 
gydymu—metai kalėjimo.”

Kada Jakovleva įsėdo į 
balną, kad pervažiuoti pa
kalnę, ji nežinojo, kad tuo 
pačiu momentu turtingai 
papuoštoj vienuolyno vedėjo 
jurtoj jau priėmė nutarimą, 
kuris turėjo turėt rimtesnes 
pasekmes, kaip skundas teis
mui^ Pas vienuolyno vedėją, 
nežiūrint į tai, kad jis kaip 
vienuolis buvo pažadėjęs mo
terį nevesti, buvo 17 m. duk
tė, kurią vienuolyne žinojo 
kaipo vedėjo brolio dukterį. 
Keletą dienų tam atgal mer
gaitė susirgo. Jos kūnas ap.- 
sidengė raudonais taškais, 
akys buvo uždegtos ir ašara- 
vo, iš. gerklės išsiversdavo 
duslūs garsai.

Mergaitę — ją vadino 
Banzarakči — gydė mokytas 
yienuolyno ėmei Bavu. Per 
pirmas kelias dienas jis jai 
davė gėralą ir užtikrino, 
kad greitai pastatys ant ko
lų, bet Banzarakči darės vis 
blogiau. Tada Bavu išsigan
do—juk tai buvo ne aratų 
mergaitė, o pačio Chambo- 
Lamo, vienuolyno vedėjo, 
duktė. Ir, kad nuimti nuo 
savęs atsakomybę, dešimtoj 
ligos dienoj jis atėjo į jurtą 
pas vienuolyno vedėją ir sa-

ekzemos. Pas kai kuriuos 
ji surado gum us-sifilio 
žaizdas, kuriuos ligoniai ne- 
atskirdąvo nuo niežų žaizdų. 
Vienam iš šitų ligonių Ja
kovleva įkalbėjo padaryti 
neosalvarsano įčirškinau, ir 
antro mėnesio pabaigoj visps 
žąizdos pas jį užsidarė. Po 
šito ligoniai pradėjo kreip
tis pas ją, ir vasarai arti
nantis ji jau turėjo nusta
tyti eilę, nes negalėjo pri
imti visus, besikreipiančius 
pas ją. Bet čia ji pastębė- 
jo dvi aplinkybes.

Pirmiausia, ligoniai, nesi
vadovavo jos paskirtomis 
dienomis. J(ie ateidavo tam 
tikroj tvarkoj, bet ne jos 
nustatytoj. Pasirodo, kad į 
dalyką įsimaišo “gurimči” 
ir “ėmei”, t. yra spėliotojai 
ir burtininkai iš vienuolyno. 
Jie sugebėjo įtikinti ligo
nius tame, kad “rusų gyay- 
tojo” pagelba paveiks tik 
tuo atžvilgiu, jei jie kreip
sis pas ją “geroj”, t. yra la
mais burtinimo keliu nusta
tytoj dienoj. Todėl ligoniai 
ėjo anksčiau pas lamus pa
burti ir, atnešdami jiems 
avį, gaudavo palaiminimą 
gydytojo aplankymui tam 
tikroj dienoj, ir tik po to jau 
pasirodydavo ligoninėj.

Antra, pas ją kreipės be
veik išimtinai su sifilio ir 
odos ligomis. Visai nelauk
tai ji čia pasirodė šitų ligų 
specialistę. Žinoma, ir tas 
gerai buvo,, bet vią.tai buvo 
tik pusė laimėjimo. Jakovle
va jautė, kad šitą sritį lamai 
—ėmei sąlyginiai jai atiduo
da, palikdami sau kitų ligų 
gydymo monopoliją.

Buvo atsitikimas, kada 
kinietis-amatinin.kas ant pe
čių atitempė savo žmoną- 
mongolę, kuri buvo sunkiam 
karštligės laipsnyje. Jis pa
pasakojo, kad lamai gydė 
žmoną, už gydymą visą pa
ėmė iki pat paskutinio cha
lato, bet žmonai buvo vis blo
giau ir blogiau. Per dvi sai- 
vaites Jakovleva pasiekė 
normalios temperatūros, li
gonė greitai pasitaisė. Bet 
kaip tai_ ryte pas gydytoją 
atbėgo ūkvedis ir pasakė, 
kad pas ligonę atėjo ėmei iš 
vienuolyno. Jakovleva išstū
mė ėmei už durų, bet jis ma
tyt ką tai suspėjo duoti ligo
nei. Apie pusdienį pas li
gonę karštis pašoko iki 41 
laipsnio, o vakare ji numirė. 
Jakovleva verkė iš apmau-

—Mokytojau! Ne blogiau 
manę žinai, kad ligos būna 
dviejų, rūšių: vieptos būna 
nuo šito gyvenimo nenorma
lumų. Ir tokias ligas mes 
galim gydyt 23 būdų pagel
ba, kuriuos turime. Bet yra 
antros rūšies ligos, tokios, 
kurios būna už prasižengi
mus; padarytus praėjusio
mis kartomis. Jos būna be 
priežasties ir labai stiprios. 
Jas negalima išgydyti mal
domis. Tokia liga serga Ban- 
zarakči. Aš matau, kad šian
dien vakare ji mirs. Tam, 
kad velionė nesuteptų tavo 
šventą gyvenimo vietą, įsa
kyk tuoj aus ją išmesti už 
vienuolyno tvoros.

Chambo-lama liepė mer
gaitę išnešti už vienuolyno 
tvoros. Nepadaryti šito — 
reikštų pakirsti burtinin- 
kystės, spėliojimo ir visų 
vienuolyno įpročių autorite
tą, kurie ir be to per pasku
tinius metus pernešė perdi- 
delius smūgius.

Ir štai, tuo pačiu momen- 
(Tąsa ant 5 pusi.)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kai dabar eina vajus už rie sakosi esą klasiniai są- 

Komunistų Partiją, tai pri- moningi, bet turi susibuda- 
šeina susidurti su visokiais V0J? dolerio sieną tarpe, sa- 

Lygiai kelius as
kalbinau įstoti i partiją, bet Be j jie Ra’UJištesėti dolerį 
nuo visų gavau maždaug • | . ... bJ
vienodą atsakymą, girdi, per hjie $3a’savaitėie Tie drau- 
daug aukštas nar nės makes- Va£TL saSu.
tys. Dalykas, mat, tame, kad : 
tie draugiai pusėtinai gerai 
dirba ir nemažai uždirba—

stat0 Politinius" pasiteisini: 
partiją po dolerį i mėnesįi
Ot, dėl to ir nestoja partijom ', a? Įtikinti^ negu tą, 
sss i»j&rss 

Tačiau štai kas reikia su- 
suprąsti. Devyniose dešim
tyse! panašių atsitikimų do
leris esti tiktai pasiteisini
mas., Nestoja į partiją to
dėl, kad neturi giląus revor. 
liūtinio įsitikinimo ir idea
lizmo. Įš to taškaregio ir 
reikia argumentuoti su tąis 
draugais. Kaip gi darbinin
kas gailėsis užsimokėti dole
rį į mėnesį, labai lengvai iš
tesėdamas, jei jis bus tikrai 
įsitikinęs, kįd darbininkai 

ręvoliucinės partijos vado
vybės?

vs ir revoliucinės partijos. 
Jei,’ žinoma, jie neištesėtų.
TA 1 ••• 1 • • v » -.r * •

apie $60. savaitėj e. Tie drau
gai parodo, kad jų ideališ- 

• kūmas yra visai plonutis.
Kas kita argumentuoti 

su tuo darbininku, kuris

>»«>>« p. dolerį į «««•>■! fffiS 
Ot, dėl to ir nestoja partijon.! a. 1“K t_ 
Kokius argumentus būtų ge-1 ‘ Lį. ž f f kė( 
riausia vartoti, kad atmai----- ---- --------- ,T ! r ' « . . 

.nyti jų nusistatymą?
Senas Skaitytojas.

Visų pirma žodis kitas 
apie duokles. Dabar narinės 
duoklės Komunistų Parti
joje yra labai žemos. Pav., 
šeimininkė temoka 10 centų 

:pęr mėnesį, narys uždirbąs 
$10 savaitėje, irgi temoka 
10 centų per mėnesį. Tie, ku
rie pasidaro iki $25 savaitė
je, moka po 50 centų. Uždir-
bą daužau moka po dolerį. UgaKu gtiprįos

Labai sunku ąrguųięntųo-
ti su this darbininkais, ku-
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TRIES TO THINK
LOVE

Depressions may come and depres
sions may go, but love rolls on for
ever.

>

Love, yes, but not marriage. For 
love has failed to conquer. One of 
the tragedies that this depression of 
ours has caused is a big slump in 
the number of marriages. Hundreds 
of young couples, in the prime of 
life, have continuėlly postponed 
their marriage for that better job 
that was around the corner but never 
turned it completely.

But the good jobs didn’t come and 
neither did the marriages.

In the depression year of 1934 a 
university professor, who knew what 
he was talking about, made the 
statement that there were a million 
and a half young men and women 
who under normal conditions would 
have been married but were not. 
Two sociologists in 1936 placed the 
“marriage deficit” at 748,000 couples. 
We lack the figures of present-day 
couples who would marry but can’t 
because of economic conditions.

A young man’s fancy often turns 
to thoughts of love but the desolate 
wastes of his pocket ajid the vision 
of a blind-alley job make these 
thoughts turn elsewhere. Dan Cupid 
is easily frightened by poverty, job
lessness and insecurity. Love flies 
out the window when poverty walks 
through the door. This unfortunate 
condition has been going on for the 
past six years and has caused suf
fering and unhappiness to young 
men and women who, by the laws of 
nature, should be building a new 
home and preparing a life for a new 
generation.

A poor state of affairs, isn’t it, 
when normal human desires 
frustrated ? But that is only 
of the faults of our economic 
tern and will continue until the
pie learn to live and make a decent 
world for themselves and their pos
terity.

are 
one 
sys- 
peo-

----a
CULTURE

r

Even editors must relax and one 
evening, after a particularly tiresome 
day, I decided to drop in the local 
barroom with my good friend the 
linotypist, Tony Baleens. We had a 
round of beers and my thirst was 
quenched. My eyes were becoming 
misty and in order to keep awake 
I looked around my surroundings. It 
was the usual sort of tavern; an 

' aproned bartender washing glasses, 
two drunks discussing politics, “Vil
nius kalnele sveikina mumis” from a 
group of merry Lithuanians, when, 
lo and behold! I noticed an item of 
cultural interest! 
Yes! It was so!
hind the bar and what do I 
tacked on the wall but “Blood and 
Oil” by J. Kižys, once printed in the 
Laisve

Yes, 
places.

I peered again.
I walked up be- 

see

Youth Section.
culture can be found in queer

IT PAYS TO ADVERTISE!
Why Aido Believes That 

-- And How! --

J

“It pays to advertise” they say, 
and Aido Chorus members are be
ginning to really believe in this 
adage. The committee for the oper
etta has resorted to such means of 
publicizing the operetta which will 
commemorate the twenty-fifth anni
versary of the chorus, as; writing 
articles in Laisve, advertising over 
the radio in addition to having the 
chorus itself sing over the radio, 
placing showcards in the stores of 
Williamsburgh, South Brooklyn, and 
Central Brooklyn, as well as having 
items about the chorus published in 
Brooklyn newspapers and the Brook
lyn sections of New York newspa
pers. Just why we say that Aido 
Chorus members believe in the afore
mentioned adage is best explained 
by these facts.

Severai persons who had been Aido 
Chprus members in the past, are 
now coming back to the chorus— 
more and more financial greetings 
are finding their way in our treasury 
—in barber shops, saloons, grocery 
stores, at picnics, at dances, in fact, 
anywhere that a group of Lithua
nians gather, the conversations 
switch to Aido Chorus and “Korne- 
vilio Varpai”—people from out of 
town cities are writing, telling about 
their intentions of coming to Brook
lyn to attend the operetta.—Indeed, 
on Sunday October 3rd, 1937, all 
roads traveled by Lithuanians will 
lead to Brooklyn Labor Lyceum at 
Myrtle and Willoughby Avenues. 
Prices are $1.25, $1.00 and $.75^ or 
fifty cents for dancing only, 
ter get ydur tickets early.

EDUCATION-STORIES

CHORUS NEWS
Sietyno, Newark

YCL To Double 
Membership

WORK LIKE A HOSS-1 Musical Notes

So it came to pass that on a rainy, 
chill-penetrating Monday night, a 
meeting of Sietyno Chorus of New
ark, N. J. was called.

The organizer commanded all the 
members be brought before her and 
when they had all gathered she said 
unto them: “Now we shall begin. 
If there is anyone here who knoweth 
why this meeting should not begin, 
let him speak now or forever after 
hold thy peace.” But silence reigned, 
hence the meeting commenced.

It was a model upheaval—lacking 
meeting with a dozen members and 
one lone cat being present. Youth, 
youth, where art thou ?

“Trial by Jury” the operetta we 
are learning, is to be presented 
November 6th at St. George’s Hall. 
Also, sometime in December we’re 
going to give a spagetti-meatball- 
card party.

Then it came to pass that the 
organizer said unto the secretary: 
“Go, send Aido Chorus a greeting 
on its twenty-fifth anniversary.” 
And the secretary said: “Entreat me 
not to leave thee now, for oh, it 
is raining cats and bow-wows!”

Then words were uttered that al
most threw your correspondent off 
her chair. It was brought out by an 
authority, that an organizer of a 
well known chorus has made vile, 
contemptible statements about our 
chorus 
When 
shock, 
that’s
and comradeship.’ I was too burned 
up to say anything audibly.

I didn’t feel any better when it 
was further brought out that the 
assailant later apologized. I hate to 
think there’s such a thing as “pro
fessional jealousy”. This little reve
lation left a bad taste in some of 
the members mouths but you know, 
quickly-appeased me says: “Oh, for
get it. You’ll kiss and make up.”

There being no further business the 
organizer closed with: ‘Save me from 
all them that pursue me, and deli
ver me; Lest he tear my soul like 
a lion, Rending it in pieces while 
there is none to deliver.’ (Psalm 
1).

How’m I doing?

The Young Communist League 
now making plans to double its 
membership in the next few months.

Calling on other youth organiza
tions to affiliate with the YCL, the 
League has set up complete and de
tailed apparatus for the successful 
completion of the recruiting cam
paign. Fair and clean Socialist 
competition will be the driving force 
behind the drive.

is

The campaign will be climaxed 
with the New York State Conven
tion at Madison Square Garden, No
vember 26, at which the county re
cruiting the greatest number will 
be honored.

The present period is a particu
larly ripe one for recruiting among 
the youth. Democracy and fascism 
are now at grips in many places 
and national sentiment in America 
is turning definitely anti-fascist. It 
is up to the progressive youth of the 
Young Communist League to open 
the gates of the YCL more widely. 
Only in that way can a strong move
ment be made that will head off 
the American edition of Fascism.

ITS A RACKET!

and certain of its members.
I finally recovered from the
I says to myself: “Well, 

a fine example of fraternity

JUST ANOTHER WAY TO 
MAKE A LIVING

Oh, I’m workin’ like a hoss,
Makin’ money for my boss,
So that he can sit and smoke cigars all day. . .
If a stogey makes him cough,
He just take a few months off,
And goes sailin’ in his yacht to Frisco Bay. . .
Any time he wants a nip,

' He’s got whiskey on the hip—
All the worker’s got is water on the knee. . .
Keeps us rushin’ like all heck,
’Till I’m just a nervous wreck,
And the undertaker has his eye on me. . .
Just so much as shake your head,
And the Big Cheese hollers “Red”!
And invites you to pick up your hat and go . . .

But, I tell you, pretty soon,
He will chirp another tune,
’Cause we’re joinin’ up with good old C. I. O.!

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

Hurdy Curdy
You, who have seen the motion 

picture “Captain Courageous” have 
probably wondered at the extraor
dinary instrument that Spencer 
Tracey handles so reverently. It 
a hurdy-gurdy.

The hurdy-gurdy in the picture 
a very ancient instrument. It 
shaped like a viol, the great dif
ference being a handle at the bot
tom which revolves a wooden wheel 
covered with rosin which in turn 
sets into vibration the strings as 
needed. Several of these strings are 
known as drones. They are like the 
pipes in a bagpipe that moan out 
the same pitch throughout the whole 
composition. The melody is played 
on the keyboard which runs along 
the fingerboard of the instrument.

At one time 
for it. Henri 
two brothers, 
their skill in 
ment.
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BOOK REVIEW

.YOUTH AND THEIR

“Stars Look Down”

Puslapis Trečias

By EDWIN SEAVER

A. J. CRONIN, whose novel “Stars
is

is 
is

... _ ____ _
Look Down” was certainly not with-'*>u“ į 
out interest for the light it cast 
upon certain aspects of the life of 
the British miners, has now writ- ___ 

: ten a novel about the British medical 
I profession. (“The Citadel”._,By A*

3

J. Cronin. Little Brown: $2.50).
In the English edition, the novel 

was named after its hero: Manson.'.’J.’’ 
Manson, a young medical school- -• - 
graduate, goes to a coal-mining com-'* 
munity in Wales for his first pro-~- 
fessional post. Here, as the “assis-' | 
tant” to a doctor who is too ill to. v 
get around at all, he learns to know 
what it means to be a physician,^’?:, 
especially in a poor and backward ' 
community. Here, there are no trum-~~' 
pets; there is only hard work 
a pittance.

A. S.

News Of The
LMS

Who hasn’t heard of Gilbert and 
Sullivan, lyricist and composer re
spectively? This team made English 
Opera famous and their first collect
ive work was entitled “Trial 
Jury”. It was a tremendous 
cess when it first appeared and 
delighted audiences ever since.

The Lithuanian audiences will very 
shortly have an opportunity to get 
aeqainted with this splendid little 
dramatic cantata which is presented 
in operetta form. A translation has 
just been completed by Amelia Jes- 
kevich and B. šalinaitė to be known 
as “Meilės Nuskriausta”.

This work of very pleasing tunes 
is a satire on the English Court sys
tem and its custom of “giving in” 
to the ladies. It contains no speak
ing parts and this gives the chorus 
plenty of singing to do. On the 
whole it is quite simple to perform 
and a set of 7 chorus books and 7 
complete • books with rights to per
form costs merely $12.00.

B. šalinaitė.

By 
suc- 
has

With her, on a 
a little dog of an

One summer day a stylishly dress
ed woman was strolling through 
Prospect Park, 
leash was “Tiny” 
expensive breed.

Suddenly, a large, black, and ex
pensive looking automobile, came 
tearing down the park roadway. As 
the car approached nearer, Tiny 
barked, jumped, and finally snapped 
his leash. The lady excitedly called 
to the dog, “Tiny, Tiny, come back!” 
The dog paid no heed, but ran faster 
and ran headlong into the car which 
had been going at a terrific rate 
of speed. A crowd gathered from 
nowhere. Some young , man said 
the dog was dead. The dog’s owner 
cried violently, bursting forth with, 
“Tiny, my poor Tiny.” The driver 
of the car hurriedly came to the 
woman, and along with 
pressions of condolence, 
fifty dollars. She took 
dollars and walked away 
dog in her arms.

Not long after, the woman was on 
another portion of the roadway, 
after making sure there was no 

| around, she put the dog down, 
a few minutes, Tiny was up 
around, barking excitedly, and 
two continued their stroll. ,

Soon, a small green automobile 
came tearing down the road. As 
it approached nearer, Tiny barked, 
jumped, and finally snapped his 
leash. His mistress excitedly called, 
“Tiny, Tiny, come back”.

Gar Denia.

his ex
gave her 
the fifty 
with the

and 
one

In 
and 
the

ITS THE TRUTH!
Spendthrifts :-

We, the people of the United 
States, spend approximately $200,-, 
000,000 a year in the war against 
ipsect pests of various kinds... 
Printing a $100.00 bill costs the 
government $2.45...

Something you didn’t know—walk
ing on al! fours has been found to 
be an aid in overcoming 
American Sweetcakes :-

Commercial production 
during the last year is 
at 2,054,312,000 pounds, 8 
greater than the record output of 
1929... Tapioca is poisonous until 
it has been treated by a complicated 
heating process! 1

Energy produced by a person 
speaking for five years would light 
a twenty-five watt electric lamp for 
only one minute!
Short Story :-

In Brembesen Riautec, France, a 
pig bit a woman on the leg. Woman 
set fire to straw on which pig was 
lying. Result:- the pig and 
village of five houses burned

Ernest

71

ft*

is having a nervous breakdown. Toodles just lost the
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Learn How To Write!
By L. LOUISE

In these days when the depression 
—or is it returning prosperity, pro
vides people with plenty of leisure, 
many people who have always felt 
kindly towards the literary muse 
at last find time to indulge in the 
passtime of writing. For the bene
fit of those who have this urge, 
but don’t know what to write or how 
to write it, we list below some.of the 
more popular type of modern novel 
and drama, with a brief outline of 
their general structure.

I. The Psychological Novel, also 
known as the Psycopathic Novel.
'The distinguishing feature of this 

type of novel is that it has no be
ginning, no middle, no ending, no 
plot, no theme, and no sense. It 
may, however, ■ have a few characters. 
It’s chief pupose is to keep the 
reader from guessing what you’re 
trying to say wjiich ought to be 
easy because you won’t know 
self. It’s best to write this 
of novel after you’ve had 4 
Tom Collins or been up all 
with a toothache, so that your 
will be thoroughly confused.

II. The Southern Novel.
a. The Sentimental South.
Also known as the Civil

Novel, in which connection it might 
be advisable to warn the reader that 
it is extremely bad taste to write a 
Civil War Novel from the Northern, 
point of view, in fact, there wasn’t 
any North in the Civil War. There 
was just the South.

The Sentimental South Novel 
should have some poetical title such 
as “Wafted Away on the Breezes” 
or “So Bled the Nose”. It should

sonatas were written 
and Charles Baton, 
became known for 

handling the instru-
They improved the old in

strument and give it the name Mu
sette. It became very popular in 
Paris and London with street sing
ers.

Some 
that it 
it; one the 

The 
in 

into

Musettes were made so large 
required two people to play 
to turn the handle and 

other to manage the strings, 
instrument was widely used 
churches until the organ came 
general use.

There are very few hurdy-gurdies 
left, and those can be found only in 
the large collections of musical in
struments. It is worth seeing the 
motion picture just to hear this rare 
instrument played.

Jae Mie”.

DONT’S FOR GIRLS

but-

with

one

< Don’t forget the “tliree S’s” of 
polite conversation—simplicity, sin
cerity, self-restraint.

Don’t keep your hat on during 
a theatre performance.

If you want to overcome self-con
sciousness, think less of yourself.

Don’t forget the “bread and 
ter” letter to your hostess. (

Don’t discuss your “dates” 
other men.

Don’t refuse to dance with
man and then dance with another. 
It is exceedingly discourteous.

Don’t ever try to dig up a man’s 
private thoughts or his secret emo
tions. It will be the “finis” if you 
do.

Don’t use unlady-like language and 
don’t be tough.

Have consideration for the feelings 
of others. If you happen to be 
“up in th^ world a little”, don’t call 
others idiots and morons because of 
their position.

Don’t pry into the personal affairs 
of others and above all, don’t gossip.

Don’t thrust unsought advise upon 
others.

Be punctual for engagements, 
not be like a prima donna.

Always fall in with plans 
amusement and don’t wrinkle 
your nose.

When you are a guest, eat what 
is put before you without comment
ing on your diet or the 
contains.

Don’t rub your lipstick 
on an embroidered towel
smear the walls with your “pinky”.

Don’t sneei’ at a person’s work or 
belittle his ability or talent. That’s 
mental cruelty. Don’t be -a critic. 
If you must be a critic why not 
apply for the job on your local 
newspaper? At least you’ll get paid 
for it.

“A perfect lady is a woman who 
always remembers you and never 
forgets herself, and who handles 
every situation with a tact and fine
ness that take all of the rough 
edges off it”. Ano.

]>o

for
up

AS HE GROWS WEALTHIER he*>M 
frets in with a wealthier crowd of.,... ; 
medical men and among these he ♦ 
comes in contact with those charla- 
tans and sharks that always infęst 
the moneyed waters. These are the'-, 
boys who are too busy to attend to' ' J 
poor folk, who have to have the'1 
money put down in cold cash be«/^Zt 
fore they will consent to butcher a 
man. For which the poor may per-> 
haps be thankful, since the wealthy * ■ 
are the legitimate prey of such doc; 
tors, for whom the victim may be
down but never out until they’ve.L' 
bled him dry.

Manson, as he becomes a big shot, 
pulls away from the wife who was 
his constant partner in all those * 
years of hard, ambitious struggle.

Then comes the moment of crisis. .. .. 
One of his patients is in need of* 
a minor operation. Manson * calls 
in one of his swell quacks to do the 
job—and the patient dies. Horri-'.o1!! 
fieri, shattered, he realizes the ghast- ’ 
ly falsehood of the life he has been’'~ 
leading. To make matters worse, * 
he discovers that it is just not the 
thing for him to denounce 
brother quack. The patient died, 
the medical profession must not 
shown up. * ♦ ♦

SICK AT HEART, Manson gives 
over his practise, sells it out to the 
first bidder. And at the end of the 
book, things are beginning to look 
more optimistic. Together with two 
other medical men whom he admire^, 
Manson intends to open up a clinic, . 
where he can really serve the people'“’ 
as a healer. ,

Mr. Cronin’s parable is simple 
enough. Money is the root of thd 
evil. The doctor, in short, must not-, z, 
play the. capitalist game of his pa
tients. For what avails a man if"’? 
he gain the whole world, if he 1 
his own soul, etc.

Mr. Cronin’s indictment of' capi
talist medicine does not, however, 
deep enough. The practise of 
cine, by its very nature, is a 
institution; it is something that 
longs to the whole people, 
thousands of young doctors, 
services are certainly needed, 
not even get a start at their proSJ 
fession. And many an expert 
not come near a poor patient, be
cause the patient cannot make the 
doctor’s services “worth while”.

It is true that Manson, in his pil-c!^.. 
grimage, comes 
what happened to Manson is no iso
lated or individual case. It is mere*'- 
ly a case history. Mr. Cronin 
have been a bit more explicit 
this. And certainly the founding of’* 
the clinic, fine and brave an act as.,.,, 
it is, is no solution to the essential 
problem the author poses. Tne only' ‘. 
solution is socialized medicine. For1 »■ • 
the few that rise to the top and cap , 
claim the gravy, the great number 
of physicians can barely manage t6'' ‘ 
make a living. And meanwhile the 
masses are supposed to be content 
to gpt along as best they 
inadequate or ,no medical 
at all.

calories it

and rouge 
and don’tbe laid in Virginia. It should begin 

before the Civil War (by the way 
that term is passe, you now say 
“War between the States”) include 
that conflict from a generally civil
ian standpoint, and may or may 
not take in the Reconstruction. In 
the first chapters, before ,the war, 
there must be plenty of wealth, ne
groes, white columned houses, honey
suckle, crinoline, and mint juleps, 
which gradually dwindle away till 
at the end of the story there is 
nothing left but a debt. The male 
characters are most all killed (out 
of the book) in the battle „of Shiloh, 
or Pumpkin Vine Creek. The high 
spot of the story occurs when the 
Yankees come to plunder and burn 
the Old Family Mansion, though to 
demonstrate Southern chivalry you 
should include some nice Yankees 
(only be sure they’re Westerners) 
or a wounded Yankee boy whom the 
heroine nurses, even though he did 
steal her necklace. If ypu include 
the Reconstruction, be very pro- 
K.K.K., and don’t forget the lynch
ings.

b. The degenerate South.
Takes place in modern times, and 

outside of a few lynchings, should 
have as little action as possible. 
It’s chief strength is the dialogue 
of which we give a sample

“Ah feels pow’ful weak, 
ah won’t wuk t’day.”

“Why dya all rekons the 
with granpaw? He’s laid 
same place two, three weeks now 
ain’t moved or 
daid.”

“Seems t’ime 
chilluns missin. 
aint they some of mah

I sin?”

gosh awfulest 
don’t you all 
nice big hole

pow’ful quar. 
with

Sairy 
well

“Why sho paw, I married Eliza 
off to thet thah Sim Adams foh 
two pounds of bacon and a bag of 
tu’nips.”

“Juk, you is the 
laziest boy. Whyfoh 
git yoh po’ pappy a 
t’be buried in?”

“This watuh tastes
Wha dyou all rekons wrong 
it?”

“I dunno, unless its because 
Ann drawned husself in the 
two-three days ago.”

You can stop this whenever you 
want to, because it won’t make sense 
anyhow.

III. The Western Prairie Novel.
a. In pioneer times.

Heat-work-poverty-drought-dust 
storms—the creeks are all dried up— 
the wheats all shrivelled up-the cat
tle dying—the grasshoppers ate all 
the com.

b. In modern times.
Heat-work-poverty-drought-dust 

storms—the creeks are all dried up 
the wheats all shrivelled up-the cat
tle are dying—the grasshoppers ate 
all the com.
IV. The Marriage Novel.

1. Romance
2. Disillusionment
3. Divorce

V. The War Novel
Take several hundred shell-wreck

ed acres, seventyfive miles of muddy 
trenches laced with barbed wire, a 
lot of disagreeable smells, a generous 
(very generous) handful of dirty 
stories, a variety of shreiks, moans, 
cuss-words and bitter denunciations, 
mix well, flavor with a sense of dis
illusionment and futility—and there 
is your war

(To

EXCERPTS
attention

THEATRESILLY
stuttering! Won’t Forget

War

Bet-
Rekon he’snothin.

ifasDon’t dress for the office 
you were going to a party.

of candy 
estimated 
per cent

some of mi 
ole woman, 
clpllins mis-

mattah 
in that

your- 
type 

or 5 
night 
mind

they’s 
Say,

below:- 
Reckon

story.
Be Continued)

They 
The Road Back.

Fire Laddie: Say, the second hand 
coal man wAs just here.

Chief (amazed): Sure—the collect
or of ashes.

entire 
up!
C.

The Right To Live After 
After Office Hours.
When A Man’s A Man, 
Life Begins At Forty.
The President Vanishes 
With the Gay Bride.
Nancy Steele Is Missing 
With The Gay Desperado.
One Little Kiss—
You Can’t Have Everything.

The following are some particu
larly good quotations from Lincoln 
Steffins Autobiography:

FREE SPEECH or advice to the 
police:

“Whenever you hear someone say
ing something that everybody be
lieves, you included, you may beat 
him up. That’s not free speech. 
But when you hear somebody say
ing something that you and every
body else thinks is wrong, then you 
should draw up your clubs, line up 
in front of the orator, and defend 
him—For that’s free speech.”

SIGNS"

Definition Of Liberty And License
“Liberty is the right of any pro

per person—anybody in a good so
cial position—to say anything what
soever that everybody believes.”

“License is not a right. It is the 
impudence of some son-of-a-gun, who 
has no. right, to live on earth, to 
say some damned thing that is true.”

To Bill Shatoff, an I.W.W. from

Chicago in Soviet Russia after 
revolution:

“In America your fast cars 
people of leisure with lots of 
to kill. In Soviet Russia we I 
them to busy people in a h
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Vilkas Avies Kaily j
____________ A. GILMAN ________________
(Pabaiga)

Kelionėj pinigai reikalingi. Jis nuėjo 
bankon, parsinešė reikalingų kortelių pi
nigų išsiėmimui, ir išrašė vieną kortelę 
ant trijų šimtų dolerių, ant kurios Agata 
pasirašė, nes be jos parašo neišimsi. Ka
dangi kelionė nemaža ir biznio reikalai, 
tai trys šimtai visai nedaug pinigų.
' —Pasiutusiai nenorėčiau ant tiek ilgo 
laiko skirtis nuo tavęs, balandėlį, tačiaus 
toks tai gyvenimas ir taip turiu daryti,— 
jis sako Agatai.—Kaip greit galėsiu, 
duosiu tau žinoti.. .. Bet žinau, kad būsiu 
labai užimtas.

Tą vakarą jis ir išvažiavo.
Savaitė laiko Agatai išlaukti atrodė, 

kaip keli metai. Kas dieną, kas valandą, 
kas minutę ji laukė nuo savojo žinios. 
Kai ant nelaimės, net per visą savaitę 
nesulaukė jokios žinelės. Jau pradėjo ji 
net ir ašaroti, manydama, gal kokia ne
laimė įvyko.

Jos durų varpelis suskambėjo du syk. 
Tas reiškė, kad laiškanešis ką atnešė. Ji 
greit puolė prie dėžutės, gi tik kvitą ra
kandų krautuvės, kur pastebi, kad laikas 
jau pradėti mokėt už rakandus.

Kadangi ji tiek pinigų neturėjo, kiek 
reikėjo mokėt už rakandus, tai ji turėjo 
eiti bankon. Ji pasiėmė bankos knygelę, 
kur buvo virš penkiolika tūkstančių įra
šyta. Nemokėdama angliškai rašyti, ji 
banko j paprašė sargo jai išrašyti kortelę 
ant reikalingos sumos, o ji ant jos pasi
rašė ir padavė kasieriui.

Kasierius, atsinešęs geltoną kortą, žiū
ri’ ir sako:

—Čia tiek pinigų nėr padėta, kiek rei
kalauji ir kiek knygelėj įrašyta; joje nu
meriai suklastuoti. Čia tik yra padėtas 
vienas doleris.

Agata pajautė, kai kokį šaltą vandenį 
pereinant per jos kūną. Nieko daugiau 
nesaldus, ji skubinosi laukan.

Išėjus laukan, ji pustekinė ėjo link po
žeminio traukinio, važiuoti ton bankon,

kur jos virš trys tūkstančiai buvo padėti.
Nuėjus ten, ji paprašė pažiūrėti jos 

sutaupų rekordą. Banko patarnautojas 
peržiūrėjo rekordus ir atnešė net parodyt, 
kad jos visi pinigai išimti virš savaitė 
laiko.

Jai paaiškinus savo bėdas ir paaiškinus 
apie jos jaunojo vyro ėmimą trijų šimtų 
dolerių, jie pastebėjo, jog iš trijų šimtų 
padaryta trys tūkstančiai ant išėmimo 
kortelės, ant kurios Agata buvo pasira
šius.

Nežinodama, ką bedarytieji iš bankos 
nuėjo policijos stotin. Jai paaiškinus esan
čiam seržentui savo padėtį, seržentas kur 
tai patelefonavo. Kiek pakalbėjęs per te
lefoną, jis atsigrįžo į Agatą ir sako:

—Mano brangi moteriške, tu esi jau 
septinta auka to paties apgaviko. Poli
cija jo jieško. Kaip greit surasime, duo
sime tau žinią.

Ji dabar nežinojo nei kur eit, nei ką 
bedaryti, likus ir išniekinta ir apvogta. 
Tačiaus, kai kokios nematomos spėkos 
vedama, ji slinko link tos vietos, kur pir- 
miaus dirbo.

Įėjus jai valgyklon, senas graikas sa
vininkas tuoj pamatė ir sako:

—O, Egnes, gal dirbt sugrįžai?—kaip 
ir juokaudamas.

žodžio netarus, ji linktelėjo galvą. Se
nis suprato.

—Tai gerai,—sako senis,—ateik ryt 
rytą gatava darban, mes lauksime.

Kai ir apsvaigus, ji ėjo link savo bu
vusių namų.

Pabarškina duris. Atsidaro.
—Na, viešnia nelaukta!—sako jos se

nasis vyras.—Tai prašom į vidų,—jis vėl 
prakošė pro dantis.

Ji įėjo galvą nuleidus ir pradėjo gan 
balsiai veikti, ranką užsidėjus ant akių.

—Tai gerai.... suprantu. ... vietos už
teks,—tą sakydamas, pamojo jai ranka 
eiti kambarin, ir dar pridūrė,—aš išeinu 
darban; pareisiu apie dvyliktą.

ŠYPSENOS
KLEBONAS

(Dabartinių Lietuvos kunigų daina)
Aš esu garsus klebonas,
Visų tamsuolių valdonas,

Mokinu visus dorybės* 
Prielankumo ir kantrybės.

Aš'liepiu ponus mylėti,
Ir prieš kunigus tylėti, 

Tikrais būti katalikais, 
Alkanais, nuogais ir plikais.

Kas nor dievui būt už tarną, 
Tur bučiuoti man Į skverną,

Tam nereikia lavint protas, 
Tur nuo darbo būt kuprotas.

Mano rankoj dūšios jūsų, 
Kur norėsiu, ten nugrūsiu.

Aš esu ant to sutvertas, 
Mokint jus niekam nevertus.

Turiu vargti, anksti kelti,
Jums į galvas dvasią kalti;

Nedėldieniais žodžiu graudžiu
Aš jus keikiu, baru, baudžiu,

Kad tik prie dangaus privesti,
Už kalnieriaus ten įmesti... .

Darbai mano apsėjimo,
Verti tikro pagyrimo,

Bet plačiau kalbėt nereikia,
Nes teisybę visi peikia........

Surinko Berželis.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Auto Tarnautojų 
Susirinkimas

Rugp. 21 d. Šiauliuose įvyko 
gausus auto tarnautojų susirin
kimas. Į susirinkimą buvo at
vykę ir auto tarnautojų draugi
jos centro atstovai ir padare 
platų pranešimą apie draugijos 
nuveiktus darbus. Pranešime 
buvo minima apie tai, kad da
bar auto tarnautojų draugija 
pradėjo platų veikimą ir visus

dabar nors ir palyja, bet ūki
ninkai ;augina atolus ir karvių 
•neprigano. Tuo tarpu sviesto 
kainos ir Vokietijoje ir Angli
joje pakilusios ir reikalaujama 
didesnių sviesto kiekių.

RASEINIAI
Apžiūrėjo žemaičių Plento 

Statybą
Prieš keletą dienų lankėsi 

Sus. min. inž. Stanišauskis, ku

ris keliose vietose apžiūrėjo že
maičių plento statybos darbus. 
Pastaruoju metu prie plento 
statybos gana gyvai dirbama.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621

5 Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St„ Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Aš savo brangių avelių,
Išklyst neleidžiu iš kelio,

Aš malonės dievo pilnas, 
Vien kerpu avelėms vilnas.

Nors man turtų tų nereikia,
(Juk ir dievs turtingus peikia), 

Bet giminė kuoplačiausia, 
IGaspadinė kuomeiliausia.

/ , Juk ji mane užaugino,
Didžio mokslo išmokino, 

Tad jai reikia atmokėti,
Ir pasogą Ližei dėti.

Kad nori daryt apierą,
O jei pinigėlių nėra,

Tai surink sviesto puodynę, 
Nešk pas mano gaspadinę.

— Uz jūsų bjaurią noturą, -
Su nągaikoms dirbs jums skūrą ; 

Kad nelaižėt mano padų, 
Kęskit Siberijoj badą.

Ir kunigus, ir tamsybę;
Aš turiu, mat, širdį drūtą,
Tai užduodu jiems pakūtą.

Lai ant svieto jie nukenčia,
O po mirties linksmai sau švenčia;

Aš ir dangų pardavėjų, 
O kam noriu—dovanoju.

TĖVAI IR VAIKAI
Jul. Boks.

Iš kaimo man grįžti autobusu teko, 
Mačiau jame vaizdą, kurs daug ko 

pasako;
1 Mačiau jame tėvą su dukterim savo 

Kai juodu iš kaimo į Kauną važiavo.

Duktė gimnazistė, šešiolikos metų, 
Ant rankos su rausvu šilkiniu chalatu, 
Ant garbanų puokštės rusva kepuraitė, 
Žodžiu, padoriausia moksleivė mergaitė...

Jos tėvas panėši į dramblį ar mešką, 
Apsnūdęs sau žiūri į kažkokį tašką;
Po nemięgio -gero, po gero gėrimo, 
Matyt, kad tą tėvą miegai tiktai ima.

Tačiau ši šeimyna man krito į akį:
’ Kažin ar duktė jam ši juoda plaštakė? 

Iš juodviejų žvilgsnių ir žodžių atrodo, 
Kad “tėvui dukrelė” šiąnakt nusibodo...

Jis vakar mergaitę Kaune pavaišino,
Su ja atvažiavo į vieną pušyną...
.0 šiandie,' kaip tėvas , su dukterim savo, 

’ Pas žmoną ir vaikus Kaunan atvažiavo.
(“Kuntaplis”)

auto tarnautojus jungia į drau
giją, kad bendromis jėgomis iš
kovoti savo profesijos būklės 
pagerinimą.

Nors įstatymuose yra numa
tytas užmiesčio auto tarnauto
jams poilsis, nustatytos algos, 
bet daugelis užmiesčio auto sa
vininkų verčia ilgas valandas 
šoferius vairuoti autobusą ir 
vargina, nemoka normališkas 
algas, taip pat nemoka už virš- 
norminį darbą, neduoda nakvy
nių namų, ir tarnautojai, būda
mi visą laiką užimti, neturi net 
kada atlankyti savo šeimų. Gau
namą algą jiems tenka išmėtyti 
samdant nakvynes ir maistui, 
tuo tarpu nakvojant ir valgant 
,namie būtų kur kas mažiau iš
laidų. Tarnautojai prieš savi
ninkus turi visą laiką drebėti ir 
nervuotis dėl darbo sąlygų ir dėl 
savo ateities’, kas žymiai susilp
nina darbo pajėgumą ir kenkia 
ne tik auto tarnautojų sveika
tai, bet ir pačiam auto susisie
kimui.

Nelaimės Kuliant
Rugpjūčio 21 d. Skaistgirio 

valse., Dvelaičių km. leisdamas 
į kuliamąją mašiną javus, pil. 
L. Mastauskas per neatsargumą 
įkišo į mašinos trumklį kairę 
koją, kurią nutraukė. Vežant į 
Skaistgirį pas daktarą, kelyje 
Mastauskas mirę.

Rugpjūčio 17 d. Papilės vals„ 
Agailių km. kulianroji mašina 
nutraukė kairę koją pil. Emili
jai Klegeraitei, kuri nuvežta į 
Mažeikių ligoninę mirė.

Nenormaliai Išmokamas 
Uždarbis

Miesto darbininkai nusiskun
džia, kad jie savo uždarbį iš 
miesto sav. tegauna 'po dviejų 

f trijų savaičių. Dauguma darbi
ninkų neturtingi ir laukti tokio 

• ilgo laiko, kaip trys savąitės ne
įstengia. Darbininkai pageidau- 

! ja, kad miesto savivaldybė 
i jiems atlyginimą išmokėtų nor

maliai kas savaitę.

ULJANAVA
Neprotingai šposaudami 
Nusuko Moteriai Sprandą
UI j anavo je, Rokiškio valse, 

rugp. 18 d. pil. Gaigalo kūlėjai 
šposaudami sugavo moterį, įdė
jo į skalinę ir vienas iš jų užsi
kėlęs ant pečių nešė, o antras1 
tuo metu sudavė kumščiu per 
skalinę; nešėjas neišlaikė ir 
skalinę krisdama apvirto ir mo
teriai nulaužė sprandą. Maža 
vilties sugyti. Jei sugys, tai gy- 
dytojai sako, kad būsianti ar 
nebylė ar beprotė.

KAUNAS \
Alaus Gamyba Padidėjo ;
Liepos men. alaus daryklos, 

išvirė 2,040,000 1. alaus misos, 
t. y. .104% daugiau, kaįp pernai 
liepos mėn. Lygiagrečiai su 
alaus gamybos padidėjimu, pa- 

' didėjo ir akcizo mokesčiu įplau-, 
kos valstybės iždan. šių metų, 
liepos mėn. valstybės iždas gavo 
alaus akcizo mpkesčių 358,000 
lt. (pernai 221,000 lt.).

Mažiau Pagamina Sviesto
Sezono pradžioje šiemet svie- 

; sto gamyba žymiai buvo prašo
kus pernykštę, bet paskutinė
mis savaitėmis pieno perdirb.' 
b-vės jau mažiau sviesto bepa- 
gaminą,' negu pernai. Sviesto 
gamybos sumažėjimas aiškina
mas tuo, k'd vasara buvo sau
sa, pašaraj? užaugo menkai, o

KNYGOS—JŪSŲ APSVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai i r Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir saro pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonįų gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitą dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo- 

. liucijos, . piliečių karo, Penkių Metų .Plano.
Istorija, iki šių dienų. Knyga tūli 440 pusla
pių. Ją .aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 

’’"'buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.
LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa

rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI-parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCI JO J—parašė K. 
Marksas. Knyga įturi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi. 336 pus. Kai
na Jjuvo $1.50, o dabar 50 centų.

“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANIFESTAS”— 
parašytas K. Markso ir F. Engelso. Naujas 
vertimas. Išleista Sovietų Sąjungoj, 54 pus
lapiai. Būtinai kiekvienam reikalingas. Kai
na 10 centų. •

“J. V. STALINAS APIE SSSR KONSTITUCI
JĄ.” Drg. Stalino kalba Konstitucijos klau
simu, 40 puslapių. Labai reikalinga brošiūra. 
Kaina 10 centų.

' “SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJA KONSTITU
CIJA.” Išleista Sovietų Sąjungoj. Labai gra
žiai ,padaryta. Reikalinga kiekvienam susi
pažinti su nauja pasaulyje demokratiškiau-

‘ šia konstitucija. Kaina 10 centų.
į POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 

F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

' Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 

t mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai- 
‘ tykite jas. ,

ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa
rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 

; 25 .centai.
SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 

turi‘286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da- 
,>bar tik 50 centų.

* APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU- 
VOJ—-paraše Vincas Kapsukas. Knyga turi 

i '240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar
• 50.centų.

GAMTA. IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš ąpaudos. Ji, turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių įmokšlo knygų, 

j Kas gi nežino, kaip svarbu Žinoti apie gam-
i tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo

metu tik $1.00. ,

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 • puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—-parašė H. Barbukse; Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel- 
S'jos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 

ūko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai.
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI T AGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas -Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų. .

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. .Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo Švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo’!. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininke ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai,” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

ALDLD Nariams Kitygy Kainos ant Puses Pigiau.

• Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų patrinkimas yra ĄUD LT) centre! Su užsakymais siųskite 
ir .pinigus! perkantiems kartu virš $3.00 vertes duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. Š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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VARPO KEPTUVE

t

gautų ge-

D. M.

Binghamton, N. Y

Sugrąžinta Gyvenimui

are:
Eyck

Ten

1938 Linden St., 
known bondholders

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
S. W. PHILADELPHIA, PA.

Lf>S 107 kuopos rengiamas didelis 
balius įvyks šeštadienį, 2 October, 
Rusian-American Hali, 8640 Eatwick 
Ave. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti šiame parengime. — Ren
gimo Komiija. (222-223)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yęrko Daktaro, Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
I§varo ReumatiŠkus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

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

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

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

1 • v i — _ •« • ~ I LOI, L 11(3 mVcLLC dllU COUllLy dJLOx Ubdlll,leva ISVede mergaitę. į prie- personally appeared Frank Buck 
mimo kambarį, ir vienuolis Who, having been duly sworn ac-

anada. —,ar-

V

bodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager 
Publisher Laisve, Inc., 46 Ten 
St., Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy Mizara, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad-; 
dress must be stąted and.also imme
diately thereunder the names and 
addresses of stockholders owning or 
holding one per cent' or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and. address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc:, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.. 
President Anthony Mureika. 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., .Vice Pre
sident Joseph Visockis, 180 Hooper 
St., Brooklyn, N. Y., Sec’y Treas. D.
M. Sholomskas, 
Brooklyn, N. Y.

3. That the 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn,
N. Y.

H. Mantu,ska, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kairys, 1308 
Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.;
G. Nalivaika, 8448—89th Str. Wood
haven, N. ¥.; Geo, 'Zablackas, 70—42 
Link Court, Maspeth, N. Y. 
Sholomskas, 1938 Linden St., Brook
lyn, N. Y.; J. Valatka, 31 Norwood 
Avenue, Ridgewood, N. Y.; P. Ta
ras, 383 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y., |
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo-j
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131—47 Rūgšti ruginė, snrfli ruginė, CIelų kviečią, čielų rugių, sen- 
Chis'* 4S MorrTL^/cJat duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi
N. Y.; Fraųk Buck, 46 Ten Eyck St.,' 
Brooklyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; A. Bal
čiūnas, 321 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y.; Ch. Balčiūnas, 38 Stagg Str., 
Brooklyn, N. Y.

4i. That the two paragraphs next 
aŲove, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
li#t of stockholders and seęurity hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where thq stockholder or security 
folder appęar upon the books ojf 
the company as trustee or in any 
Other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiapt’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and condi
tions under whiefy stoękh,oldęrs apd 
,sęcurity holders who do not appear 
upon the books of- the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than thąt of a 
ąpna fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo
ration hag any, interest direct or, 
ipdirect in the sajd stock, bondg, or 
other securities than as so stated 
by him.

5. Tfyat the average number of 
copies of each issue of this publi- 
cątiori sold or distributed, through 
tfye mails or otherwise, to įpaid sub
scribers during the six inonths pre
ceding the date shown above is 
14,600 (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK, 
Business Manager.

Sworn tp1 and subscribed before 
me this 16th day of September, 1937.

(Seal)
LILLIAN COLWELL,

Notary Public.
(My commission expires March 80, 

1939).

< Antrad, Rugsėjo 21 PhrImdiJ kenktas

ALDLD 13 Kp. Rengiasi 
žieminiam ■ Sezonui

Rugsėjo 12 d. įvyko ALDLD 
13 kp. reguliaris susirinkimas. 
Nors nariai toli gražu nevisi 
dalyvavo, bet buvo gana gerų 
diskusijų ir padaryta puiki pra
džia rudens ir žiemos veikimui. 
' Kaip jau žinoma, ALDLD 13 
kp. rengiasi bendrai su ukrai
niečių International Workers’ 
Order kuopa prie šaunaus ba
liaus su koncertine programa. 
Kiek teko nugirsti nuo komisi
jos nario, tai darbas jau yra 
sparčiai dirbamas. Parengimas 
įvyks lapkričio 13 d. Jau paim
ta abidvi Vanderveer Svetainės, 
viršutinė ir apatinė, viena kon
certui, o kita baliui. Taipgi pa- 

*• imta gerai žinoma eastonie- 
čiams Polka Dots Orchestra. 
Apie koncertinę dalį dar nega
liu pranešti, tik žinau, kad bus 
parinktos dailės spėkos iš kitų 
miestų, kaip iš lietuvių, taip ir 
iš ukrainiečių. Tikimės, kad 

j Eastono lietuviai įvertins šį pa
rengimą tinkamai ir dalyvaus 
visi, kad ne tik pasilinksmi
nus, bet dar ir išgirdus puikios 
muzikos bei dainų. Tokis paren
gimas jau senai buvo rengiamas 
Eastone.

Grįžtant prie paties susirinki
mo, reikia pridurti, kad kilus 
klausimui, kaip šios kuopos na
riai gali pagelbėti didvyriškiems 
Ispanijos liaudies kovotojams, 
tai vieni stojo, kad visi nariai 
mokėtų keletą centų kas mėnuo 
į tam tikrą “Ispanijos fondą”, 
kiti, kad liuosai palikti kas kiek 
gali. Prie to rengti parengimus 
ir t.t. tam pačiam tikslui. Paga
lios nutarta, kad į kiekvieną sir- 
sirinkipią .būtą, atnešta aukų 
rinkimo blanka ir kad nariai, 
kurie dirba, paaukotų Ispanijai 
po kelis centus sulyg savo išga
lės. Tuoj aus ant vietos draugai 
sumetė $3.10. Aukavo sekamai: 
V. J. Senkevičius, F. Urba, M. 
Tilvikienė ir M. B-. Urbai po 
50c.; M. Švegždienė, J. žąsinas, 
J. šlapikas ir R. Stančiukienė 
po 25c.; S. Sharkey 10c. Taipo
gi nutarta, kad kuopos delega
tas Ispanijos Gelbėjimo Komi
tete imtų iniciatyvą kas liečia 
rengimą didelio tarptautinio 
baliaus naudai Ispanijos kovo
tojų.

Buvo raportuota, kad Phila- 
delphijoj rengiamo “Laisvės” 
pikniko serijų parduota už $22.- 
03. Biskelį mažiau kaip perei
tais metais, bet tai ne todėl, 
kad draugai nesidarbavo, bet

Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

3E

1

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaftės. Puikiai 
išlavinti dainininkai. Šiame bankiete jie dainuos solus, 
ęluetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtone bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Dury* Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare.

dėlei labai sunkių Bustino 
įpb&j, c __ 
alykm rmūsų 
rėmėjus irgerus simpatikus, 

draugus pusėtinai nualino ma
terialiai, todėl atsižvelgiant į 
minėtas sąlygas, rodos, pasidar
buota neblogiausia.

Pačiame piknike, draugai, ku
rie buvo apsiėmę darbus, dirbo 
pasišventusiai, už tai jiems gar
bė ir padėka! Beje, Eastonas 
turi pasididžiuoti, kad pirma 
dovana ($100) teko eastonie- 
čiui, ALDLD 13 kp. nariui. Ją 
laimėjo d. F. Malkaitis, kuris 
pats dalyvavo piknike ir visą 
dieną išdirbo atsakomingą dar
bą.

Draugės ir draugai, oras jau 
pradeda atvėsti, jau greitai ne
bus galima džiaugtis gražiąja 
gamta, tad kviečiame visus na
rius į būsimą susirinkimą. Juk 
daug smagiau dirbti ir budavo- 
ti organizaciją, kada jos spėkos 
didelės, kada visi draugai ir 
draugės nors krislelį savo dar
bo prideda prie org. auginimo. 
Ir ūpas būna labiau pakilęs ir 
energijos visi kupini. Tad pra
šome nepamiršti sekančio susi
rinkimo spalio 10 d.!

Eugenija.

Lietuvių Žiniai.

Rugsėjo 26 dieną būsiančio
se diskusijose bus diskusuoja- 
ma šie klausimai;

1. Kaip sudrūtint ALDLD 
kuopas ir kitas lietuvių orga
nizacijas ?

2. Kokią rolę lošia A. K. 
Partija Amerikos darbininkuo
se ?

3. Kodėl turi grįžt į partijos
eiles tie darbininkai, kurie dėl 
kokių nesusipratimų yra iš jos 
išėję'? ’ .....................

4. Ką nuveikė CIO bėgyje 
metų laiko tarpe Amerikos 
darbininkų ?

5. Lavinimosi klausimas 
tarpe lietuvių darbininkų šio
je apielinkėje.

6. Apkalbėjimas Aido Cho
ro reikalų,; todėl ir Aido Cho-1 
ro nariai būtinai dalyvaukite. 1 kė gubernatoriai devynioli-

šie suminėti klausimai bus kos valstijų; reikalavo ką 
plačiai diskusuojama, todėl vi- nors daryt prieš antrus tak
sos ą,pį,elinkės drauges ir drau-i 
gus kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir imt dalyvumą klau
simų rišime.

Diskusijų Rengėjai.

Mays Landing, N. J.— 
Penki areštuoti liuosnoriai 
ugniagesiai prisipažino, kad 
jie patys padegė penkis tuš
čius namus, idant gautų ge- 
sint gaisrus.

Rugsėjo 5. d. įvyko netikė
tos “vestuvės” Girgelių stuboj. 
Duktė Julia ir sūnus Jonas su
manė padaryt “surprize wed
ding” dėl tėvo ir motinos jų 
sidabrinių vedybos sukaktuvių 
paminėjimui. Buvo, sukviesta 
draugų ir pažįstamų, kurie vi
si palinkėjo “jaunavedžiams” 
sulaukti “auksinių vestuvių.”

Besilinksminant svečiams 
tapo prisiminta apie Ispanijos 
liaudies kovas su. fašizmu ir 
paprašyta paaukauti ki.ek -kas 
išgali Lincoln©. Bataliono na
riams. Svečiai noriai su tuo su
tiko ir aukavo po $1: S. Gir- 
g.elis, J. Girgelienė, M. Puslis, 
Ii. Roy; po 50c: Ch. Jonušis, 
A. Jonušienė, M. žolynas, Pet. 
Jonušis; Julia Girgelis 65c; po 
25c : D. Višiuvienė, J. žolynas, 
EI. Skučas, Mary Beger. Vi
so $7.60.

Visiems aukautojams širdin
gai ačiū. Primas Brolatis.

KALTINA DARBININKĄ
DAKTARO NUŽUDYMU

Providence, R. I.—Suim
tas darbininkas J. E. Ennis 
yra kaltinamas, būk jis nu
šovęs madingų ponių dak
tarą G. W. Websterį, iš pa
vydo dėl vienos merginos, 
prie kurios lindęs tas dak
taras. Ennis sako visai nie
ko nežinąs, kas ir už ką nu-

ŠIAULIAI
Nužudytas Kūdikis 

Po Spaliais
Laborų km. Linkuvos vi. ūki

ninkas Račys Petras savo ūkyje 
po spaliais surado nužudyto kū
dikio lavoną. Išaiškinta, kad 
kūdikio ^notina ypa tppąt ^ūki
ninko tarnaite Girdžiūnaitė Te
odora.

Gubernatoriai prieš Dvigu
bus Taksus

Washington. — Pas, pre
zidentą Rooseveltą atsilan- 

sus centralinės valdžios tais 
atvejais, kur mokama vais
tų iniai taksai tokiem jau 
tikslam. Roosevęltas žadėjo, 
pasistengt.

Stenografė ant Rytojaus po 
Vedybų Gaw $4Q(>,000 

Palikimo

Newport, R. I.—Mirti
nai sirgdamas, turčius G. 
H. Hammett lovoj apsive
dė su savo, stenografe He
lena McNulty. Ant rytojaus 
mirė. Tuo, būcįu Helenai ten
ka $400,000; is jo palikimo.

Papos Protestas Naciams, 
Prieš Plūdimus Katalikų

Vatikanąs. —- Popiežius 
per savo atstovą Vokietijoj 
protestuoja nązių valdžiai, 
kad, jinai leidžia spaudai 
taip bjauriai plūst ir niekint 
katalikus.

(Tąsa iš Antro Pusi.),

tu, kada Jakovleva privažia
vo prie vienuolyno, ji pama
tė, kaip vienuoliai ntimetė 
ant žemės prie nešvarumų 
nutekėjimo, griovio negyvą 
kūną. Jakovlęva nenuslšte- 
bėjo. nes žinojo mongolų pa
protį sąvo, mirusius nelei
dot, o išmesti juos paukščių 
ir žvėrių suėjimui. Bet ka
da ji pasiekė išmestą kūną, 
jai pasirodė, kad jis sujudė
jo ir sudejavo! Jakovleva 
nušoko, ųuo balno, pribėgo, 
prie kūno ir tą pačią minutę 
įsitikino, ka,d>" 'gyvenimas 
silpna ugnele dar sruvena 
šitoj/ męrgąįtėj. Jąkovlęva 
tą apsvaigusią mergaitę už
dėjo ant balno, pradėjo vesti 
arklį ir nuėjo atgal į ligoni
nę. ‘ '

Už keletą dienų po šito 
įvykio, pačiam gydytojo pri-

evos 
rfse

hais atlankais rankovėse — 
matyti, koks tai aukštas dva
sininkas, nes visi, laukian
tieji išsiskirstė prieš jį. Vie
nuolis įėjo į Jakovlevos kabi
netą ir pasakė:

—Mane pasiuntė pas ta
ve Chambo-lama. Mes visą 
savaitę j ieškojom, kur pasi
dėjo Banzarakči kūnas, bet, 
pagaliau sužinojom, kad tu 
j jį nunešei. Chambo-lama 
liepė perduoti tau, kad jeigu 
tu jį palaidojai rusų įpročiu, 
tai ją reikia iškasti iš žemės 
ir išmesti į stepę, nes didelė 
nuodėme palaidoti žemėje. 
Ir dar ,Chambo-lama liepė 
paprašyti pas tave deli ir ga- 
tuli (chalatą ir batus), ku
rie pasiliko nuo mergaitės.. .

Jakovleva atidarė duris į 
gretimą kambarį ir išvedė iš 
ten mergaitę-mongoįę su il
gom kasom tamsiaakę, liesą, 
oet per šypsą parodžiusią 
dvi eiles baltų dantų. Jakov- 

ėjo paskui jas, drebėdamas 
visu kūnu, nes nors jis tikė
jo į dūšių persigimdymą, bet 
pirmą kartą matė negyvo 
kūno atgijimą. Jakovleva iš- 

besikreipdama į visus savo 
kraipyta mongolų kalba:

—Šitą mergaitę, Chambo- 
lami brolio dukrą, visos ėmei 
nuteisė miriop. Ir visos 
grrimči išbūrė jai mirtį. O 
aš ją išgydžiau, nes ji sirgo 
visai paprasta liga—tymais. 
Emči nemoka gydyti nei pa
prastų ligų. Banzarakči, jei 
nori, gali grįžti į vienuolyną.

-r-Bet gydytojau L-r;suri
ko mergaitė.—Juk jūs paža
dėjot, kad paliksite pas save 
ir mokysite kaip sanitarę, o 
paskui kaipo seserį ir ant 
gydytojo... .

Šitą istoriją man pasako
jo pati Jakovleva — ligoni
nės vedėja prie Amur-Bais- 
chalantuchit vienuolyno. Pa
pasakojo jį man tą istoriją 
kaipo atsakymą į mano pra
šymą paaiškinti frazę, kurią 
ji pasakė paskaitoj. O pa
cientų (lankytojų) pas ją 
dabar šimtai: nuo to laiko, 
kaip ji išgydė vienuolyno ve
dėjo dukterį, pas ją gydosi 
ir visi rajoninio centro gy
ventojai ir vienuolyno lamai, 
ir aratai, su savo gyvuliais 
nusileidžiant į pakalnę; da
bar visi pas ją kreipiasi pra- 
šalinimui visokių ligų ir be 
lamų palaiminimo. Frazė gi, 
pasakyta, buvo sekanti: 

i —Sovietų kultūra, o reiš
kia ir Sovietų medicina yra 
begalinės meilės žmogui ir 
nuolatinio pasiruošimo pa
dėt jam atkaklioj, nežinan
čioj ribų kovoj prieš tuos, 
kurie daro žalą žmogui ir 
pavergia jį naudojantis jo 
tamsumu. Ir tuo pergali So
vietų kultūra... .

Vertė L. Liepa.
(Iš “Pravda”)

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ D^ENĄ

Nuodai jūsų krauj'uje sudaro re- 
umatiįkųš, skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš saVo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa- 

(dąro tai labai greitai. Neturi svąj-> 
ginjpio (dope)—saugi, jaunieįn ir sė- 
ųįerp; nedaro pavojaus Širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galijte išbaųdyti ją sekąmom sąlyr 
gonį. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atking 
Laboratory, 44 East 63rd St., fcTew 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL, Vartokite jas 2 (įienas 
(48 valanąas). 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).

Naujas Old Gold Kontestas Patiekia 
$250,000—1,000 
Piniginių Prizų

Stokite į Naują ir didesnį Old 
Gold Kontestą. Šis kontestas susi
deda iš praleistų kalbą, dataikomų 
tuštiems baliūpams piešimose. Eikite 
pas savo cigaretą pardavėją ir prašy
kite Old Gold Piešinių Bulletino. Jis 
yra VELTUI, kartu su pilnom taisy
klėm ir detališkumais, liečiančiais šį 
kontestą. Tuojau prisiųskite savo 
įstojimo blanką. Kontestas tik ką 
prasidėjo. Ten nėra triksų ar užciu- 
pimų. Visai nereikia nė augštesnio 
mokslo, nei specialio talento. • Aty- 
džiai sekite instrukcijas. Dvigubai- 
Švelnūs. Old Gold duoda jums kitą 
progą laimėti turtus ir pralobti vi
sam amžiui. Sekite šį dienraštį dėl 
tolimesniu pranešimų.

NO. 108

STATEMENT OF THE OWNER. 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT Of1 CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912.
of Laisve published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y., for 
tober 1st, 1937.
State of New York
(bounty of Kings ss.

Before me, a Notary Public in 
for the State and county aforesaid

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos ber- 

taininis (kvoterinis) susirinkimas 
įvyks sekmadienį 26 d. rugs. (Sept.). 
Pradžia 2-rą vai. po pietų, svetainėj 

!40 Ferry St. Malonękite susirinkti 
cording to “law, deposes and says’ir užsimokėti reikalingus mokesčius, 
that; he is the business manager of Jsitėmykite, jog ant jūsų skolų auga 
the Laisvė and that the following j- 
1s to the best of his knowledge and r 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas 

įvyks 24 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 
Jurgine j Svetainėj, 180-2 New York 
Ave,, Newark, N. J. Visi nariai at
silankykite, nes turime svarbių rei
kalų apsvarstymui. — Sekr. V. J. 
Kasparas. (222-223)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kuopos susirinkimas 

įvyks 22 d. rugsėjo (Sept.), 256 Wal
ker St. Pradžia 8 vai. vak. Prašome 
visus narius dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug labai svar
biu dalyku aptarimui. — Org. G.

(222-223)

kepajna roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke it''Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitąi pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonupkite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

Telefonas t EVergreen 7-1661

te po 
dienas

procentas. Taipgi užsimokėl 
$l.po už apvatv^įą kapų. Kie, 
narks /privalo .dalyvauti, * nei yra 
daufe svarbių’ reikalų! aptarinįi.į — 
Sekr. S. Staskevičius. v

(222-224) \

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.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbinga* Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisyt* Koplyčią 
ir salę del po iermen* pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. 1„ N. Y.
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
SUSIRINKIMAI

Minios Legionierių 
Atvyko N. Yorkan

New Yorko miestan šiomis 
dienomis suplaukė minios Ame
rikos Legiono narių ir jų’šei
mynų, kad dalyvauti Legiono 
Konvencijoj ir jos pasilinksmi
nimuose. Apskaičiuojama, kad 
atvyko apie 150,000 Legiono 
narių.

Konvencijos posėdžiai pradė
ta didžiulėj Madison Square 
Garden Salėje, kur telpa virš 
20,000 žmonių. Tai didžiausia 
patalpa, bet Legionui ji toli 
permaža, kad sutalpinti visus 
delegatus ir svečius, tad sesi
jose galės dalyvauti tik delega
tai. Pirmadienio vakaras pa- 

’ švęstas atidarymo ceremoni
joms: bankietui Pennsylvania 
Viešbutyje ir vyriausio koman- 
dieriaus Colmery raportui.

Kalbėdamas apie savo rapor
tą su reporteriais, komandie- 
rius Colmery išsireiškė, kad sa
vo raporte jis palies po Jungti
nes Valstijas esančias nazių 
ginkluotas kempes, taipgi kad 
bus iškeltas reikalas plačios 
programos veikimui už taiką.

Legionas Nesiduoda Ant 
Reakcijos Meškerės

Amerikos Legiono Naciona- 
lis Pild. Komitetas 
pravest rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Legionas “suame- 
rikonizuotų National Maritime 
Uniją.” Rezoliucijoj sakoma, 
kad NMU “skleidžianti komu
nizmą” ir pasiūlyta, kad le
gionas kovotų prieš tokius pa
linkimus unijoj.

Komitetas patvarkė, kad 
toks veikimaą neįeina legiono 
teisėsna ir tuo būdų atmetė 
reakcinį pasiūlymą.

atsisakė

Mirė Prieš Konvenciją .
Legionierius Fred. J. Ronan 

iš Salem, Mass., atvyko su sa
vo būriu legionierių konvenci- 
jon apie 6 vai. sekmadienio 
vakaro. Apie 9 vai. Grand 
Central Stoties prižiūrėtojai jį 
rado be sąmonės. Neužilgo 
mirė.

Šaltas Išvažiavimas
ir

Kavaliauskienę Laidos Legiono Suvažiavime
Šiandien Po Piety Dalyvauja Nemažai 

Ir Lietuvių

BMT Turi Gana Pinigų 
Samdymui Šnipų

BROOKLYN, N. Y.
A. C. W. of A. Lokalo 54-to svar

bus susirinkimas bus sekantį trečia
dienį, 22 d. Sept. Dalyvaus vienas iš 
Joint Boardo manadžerių. Susirinki
mas bus Pil. Kl. salėje, 280 Union 
Avė.

Draugės E. Kavaliauskienės, 
laidotuvės įvyks šiandieną, ant
radienį, 21 rugsėjo, 2 vai. po 
pietą, Alyvą Kalnelio kapinėse. 
Pašarvota graboriaus Bieliaus-j

šiuo tarpu New Yorke besi
tęsiančiam Amerikos Legiono 
Suvažiavime dalyvauja neina- 
žai ir lietuvių legionininkų. Sek- 

ko7ermenij'>istaigoj”~660 Grand 
St., Brooklyne.

Prie jos kapo atsisveikinimo 
prakalbas pasakys pasauliniai 
garsi komunistė Ella Reeves 
Bloor, 75 metų senelė Amerikos 
darbininkų vadovė, ir A. Bimba, 
“Laisvės redaktorius. Tikimasi, 
kad nemažas būrys vęliones ir 
šeimynos asmeniškų draugų ir 
pažįstamų, taipgi pažangiosios 
lietuvių visuomenės dalyvaus 
laidotuvėse.

no sekanti: Joseph Kanusky, 
Clement Salietski, John P. Ro
man. Su jais drauge atvyko ir 
Mrs. Joseph Kanusky ir Mrs. 
Clement Salietski.

Kviečiame kitus lietuvius 
legionininkus, dalyvaujančius 
suvažiavime, užeiti į “Laisvės” 
įstaigą ir užsiregistruoti.

Paskutinė Savaitė Parašams

Iš Lietuvių Radio Koncerto
Tai buvo vienas iš puikiau

sių, techniškai sutvarkytų kon
certų, kurį suruošė Radio Va
landos vedėjas Jonas Valaitis, 
pereito sekmadienio vakare, 
Klasčiaus Svetainėje, Brookly
ne.

Programą atliko pasikeisda-į 
mi trys asmenys — Elena Sa
dauskaitė, Ig.' Kubiliųnas ir 
Henry Vribickas, — visi yra 
talentai savo profesijoje. Gro
ta klasiški kavalkai smuiką, 
dainuota komiškos ir liaudiš
kos dainelės, o užbaigta pro
grama, apsireiškiant Sadaus
kaitei Panelės švenčiausios 
pavydale, baltame rūbe,,palai
dais plaukais, ir sugiedant po
rą šventų giesmių.

Publika buvo neskaitlinga, 
bet rinktinė. Laike programos 
pavyzdingai užsilaikyta.

Arti vienuoliktos valandos 
prasidėjo šokiai, grojant kla
siškai orkestrai. Kažin kodėl 
nesamdyta lietuviška orkestrą 
už pigiau, ir kuri būtų tinka
ma

Komunistų Partijos uždė
jimui ant baloto parašai tu
rės būt priduota ne vėliau 
28-tos rugsėjo ryto. Dar 
daug trūksta. Visi, kam rū
pi partijos gerovė, šaukiami 
padėt rinkt parašus. ,

Ateikit į “Laisvės” rašti
nę Šiandien ir kitomis dieno
mis šią savaitę nuo 6:30 iki 
8 vakaro, iš kur poromis bū
site pasiųsti, kur reikalinga.

Liet. Kom. Frakcija.

Jaunavedžiai Važinėjo 
Conn. Valstijoj

Min-Rugsėjo 11 susivedė 
nette Paukštys su Harry Ay
res iš Montclair, N. J. Jauna
vedžiai pereitą savaitę buvo 
išvykę į Lake Pocotopaug, 
East Hampton, Conn. Sugrįžę, 
apsigyvens naujai išbudavo- 
tuose Boulevard Gardens 
Apartm., Woodside, L. L

Minnette yra gerai žinomų 
laisviečių veikėjų V. Paukščio 
ir M. Paukštienės duktė.

Laimingo gyvenimo !fl
' Rep.

BMT kompanijos viršinin
kai sakosi jokiu būdu neišgalį 

1 pakelt savo darbininkams al
gas ir bando suverst visą kai
čią ant darbininkų, jei pasta
rieji išeis streikan už geres
nes algas. Kaip ištiesų yra su 
BMT “biednatve”?

Kaip nurodo “Daily Worke- 
rio” korespondentas Milton 
Howard, darbininkų reikalau
jamas algų pakėlimas (po 12c 
į valandą) toli gražu nepanai
kins kompanijos didelių pelnų. 
BMT turi apie 12,000 darbi
ninkų. Daleiskim, kad minėtas 
pakėlimas algų palięstų kiek
vieną darbininką, reikštų kom
panijai $3,660,000 daugiau iš
laidų į metus. Ar kompaniją 
tą išgali ? Tyrimas parodo, 
kad kompanija išgali mokėt 
kur kas daugiau.

BMT dabar išmoka nuo 7^ 
iki 8 milionų algoms. Darbi
ninkų algoms kompanijos iš
leidžiama suma kas metai ma- 

I žėja. 1931 m. algoms išleista 
$10,085,000; už dviejų metų 
-— 1933 m.---beišleista tik
$8,102,000, gi pereitais me
tais jau tik $7,600,000. O pa
jamų turėta $14,999,000 atė
mus visas “legales išlaidas” ir 
“trustistų išlaidas.”

Iš tų visokių nepaprastų iš
laidų $2,483,000 išmokėta 
streiklaužių-šnipų agentūroms.

Taigi, išmokėjus tuos 3 su 
virš milionus1 pakėlimui algų, 
kompanijai dar liktų apie 
$10,000,000 pelno į metus.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Tel. Stag* 2-0781
Home Tet

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSJKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
'» , žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

NOTARY 
PUBLIC

FOTOGRAFAS

Šaunios Vestuvės

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
IŽ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokip pa- 
j? e i d h u j a m a. 
Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Mąrfon St„ kaiųp. Broadway 
ir Stone Ave., thrpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.;
■>* Tel.: Glenmore 5-6111lietuviams šokėjams?

Veismūhiškis.

Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Iš TDA Susirinkimo

“Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:
“Raudonasis Artojas”

Iš Sovietų Sąjungos
Kaina už egzempliorių 3c.

•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.
•

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorią 8c

Valgykite Medų
“Laisvė” 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdaa automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4381

FRANK D0MIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn,

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

tAs wwsrbsin* sineww mm Ww tirw mž

Pereitą sekmadienį TDA 
ALDLD kuopų rengtąjį išva
žiavimą pusėtinai sugadino 
iki popiečio lijęs lietus ir šal- 

‘ląs oras. Komisija apie pietus 
nuvažiavo i Forest Parką, bet. 
ten ją užklupo lietus. Palau
kus porą valandą, komisija 
nusprendė, kad išvažiavimo 
nebus — sugrįžo. Bet po su
grįžimo greit pradėjo giedry
tis ir komisija vėl patraukė į 
parką.

Išvažiavimas įvyko, susirin
ko nemažas būrelis žmonių, 
bet kad šaltis krečia, tai vi
sų mylimiausia vaiše, kaip toj 
“Kavos Kantatoj,” buvo kava, 
kurios paprastu išvažiavimo 
aparatu nespėta prigamint 
sulyg pareikalavimo, šaltosios 
vaišės likosi nepaliestos. Atro
do, kad uždarbio rengėjams 
nebus. Rep.

Pereitam susirinkime d. D. 
M. šolomskas raportavo, kad 
nauja knyga “Keliąs į šviesą” 
neužilgo bus atspaustą, o žur
nalo “šviesos” No. 3' jau siun
tinėjama.

Draugė J. Mureįkaitė ra
portavo iš Ateivių Gynimo, 
pažymėdama, kad dabar eina 
masinis ateivių deportavimas 
ir Washingtone yra kepami 
nauji biliai, kad dar padidint 
ateivių deportavimą.

Nutarta turėti pasilinksmi
nimo vakarėlį 24 spalio ir tam 
tikslui išrinkta komisija. Va
karėliui jau paimta “Laisvės” 
svetainė, tad šokėjai taisykite 
kojas. Kuopos Ex-Koresp.

Į Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimą narių atsi
lankė neskaitlingai, bet pada
ryta naudingų tarimų veikimui 
žiemos sezoną. Nutarta suren
gti dvejas prakalbas ir pasi
linksminimo vakarėlį.

Pirmos prakalbos įvyks spa
lio 2 dieną. Antros prakalbos 
bus lapkričio 28 d. Kalbėtoju 
yra pasižadėjęs Dr. Jonas J. 
Kaškiaučius. Po jo prakalbos 
bus pasilinksminimas.

Gauta nauja narė į TDA 17- 
tą kuopą. Per būsimus paren
gimus mes tikimės gauti dau
giau naujų narių.

A. Mureika.

Pereitą sekmadienį apsive
dė Antanas Krasnickąs su 
Brone Sutkaite. Vedybų apei
gos įvyko lietuviškoj bažny
čioj ant N. 5-tdSi (Pokilis įvy
ko tos pat parapijos svetainėj, 
dalyvavo labai daug svečių. 
Pirmąja svočia buvo A. Bal
čiūnienė, Varpo Duonkepklos 
savininkė. Jų kepykloje paga
minta ir keliolikos “aukštų” 
nepaprastai gražus pyragas 
vestuvių pokiliui. Svotu buvo 
J. Krasnickas, jaunojo brolis.

Jaunieji išvyko vienai sa
vaitei medaus mėnesio. Sugrį
žę, apsigyvens pas jaunosios 
tėvus, Jimmi ir Isabelle Sut
kus/ kurie užlaiko valgyklą- 
užeigą 451 Grand St.

' Jaunoji yra gimus Ameriko
je, 21 metų, ketvertą metų 
atgal baigus High School. 
Jaunasis yra 25 metų. Gi
męs Lietuvoj, bet būdamas 15 
metų atvykęs Amerikon, Pa
eina nuo Alytaus. Dirba ma
liavų išdirbimo fabrike prižiū
rėtoju. Rep.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM 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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais. 
-------------------------------------------

Saugokitės Nuodingų Grybų
Sveikatos komisionierius Dr. 

Rice perspėja apsižiūrėti su 
grybais. Pereitomis keliomis 
dienomis 25 žmonės susirgo 
nuo grybų, kuriuos susirinko 
tuščiuose lotuose ir parkuose. 
Ligoniai randasi įvairiose ligo
ninėse. Trys šeimynos užsinuo
dijo pardavinėjamais gatvėse 
grybais.

Kadangi net ekspertams yra 
sunku atskirti tūlas valgomų 
grybų rūšis nuo nuodingųjų, 
komisionierius ragina visai ne
vartoti laukinių grybų.

Komunistų Vadas Kalbės 
Per Radio

Paul Crosbie, komunistų va
das Queens Apskrityje,, pradės 
seriją prakalbų per radio. Pir
ma prakalba bus šį penktadie
nį, nuo 7:00 iki 7 :15, iš sto
ties WJZ, temoj : “Dėlko Har
vey Turi Būt Sumuštas Rinki
muose?”

Crosbie buvo pirmuoju arti
lerijos leitenantu pasaulinia
me kare ir yra Amerikos Le
giono nariu Blissvillėj. Tad jis 
labai gerai galės išaiškint dėl
ko Harvey, taip pat legionie
rius, dabartinis Queens prezi
dentas, neturėtų būt išrinktu 
ir dėlko jo išrinkimas rėikštų 
sustiprinimą nazių principų, 
priešingų mūsų šalies konstitu
cijai.

Crosbie yra Queens komu
nistų kandidatu į “counsilma- 
nus.”

Paleido Gasų Bombą ant 
Legionierių

Policijai bandant išskirstyti 
apie 12,000 legionierių, susitel
kusių prie Hotel Astor sekma
dienio vakarą, trūko ašarų bom
ba. Keli legionieriai iš Mass, 
nuėjo su skundu 47th St. polici
jos stotin, kaltindami policiją 
bombos metime, bet policija aiš
kinusį, būk ne ji metus, bet 
koks šposautojas iš pačių legio
nierių tūlos grupės.

Reikia $20,000 j Savaitę
Komunistų Partijos Būdavo-’ 

jimo Fondo vajuje New Yorko 
Valstijoj iki šiol sukelta $18,- 
424.78. Kvota yra $240,000. 
Reikia sukelt po $20,000 į sa
vaitę, kad galėtume vajų už
baigt laiku. Daugelis paties di
džiojo New Yorko sekcijų, tame 
skaičiuje ir Kings Apskritys,, 
atsilikę vajuje.

George Nohiletti 
.(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto- 
rizuotas mokyt pianų skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

Pasiliuosavus iš klėtkos bež
džionė paliuosavo ir kitus įna
mius iš Sam Russb žvėriukų ir 
paukščių krautuvės, 75 Cooper 
Sq., N. Y. Išleido apie 30 ka
rt arkų.

Siekiama įsteigt Brooklyne 
12 naujų knygyno skyrių^ir 
tam tikslui reikalaujama $540,- 
000/Brooklynas dabar gaunąs 
tik 30.34 cento knygyno rei
kalams per asmenį, kuomet 
Queensv gauna 47.21 ir New 
Yorkas — 42.03 c.

r

Remia Gildijos Streiką
Streikuojantiem prieš Brook

lyn Daily Eagle Laikraštinin
kų .Gildijos nariam suteikė 
moralę pagelbą Typografinė 
Unija, žinoma, kaip “Big 6.” 
Tos unijos Eagle Skyrius, ma
siniame narių susirinkime, šeš
tadienį, įteikė rezoliuciją, ku
ria reikalauja, kad unijos pre
zidentas darytų spaudimą į 
Eagle leidėjus, raginant juos 
taikytis su redakcijos darbi
ninkais. Rezoliucija priimta 
prieš prezidento Ward norą.

Arthur Crenįin, New Yorko 
Muzikos Mokyklos direkto
rius, sako, kad taip vadinamo
ji “swing” muzika akstiną ly
tinius jausmus.

Italais apgyvento] E. Har
lemo sekcijoj Komunistų Par
tijos Budavojimui jau sukelta 
$319 pinigais ir gauta 400 
naujų narių.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA

■ Jei Pusi skubinsi t— 
Dar Gausit

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBERSHOP*

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

I

Laimėjo Streiką
Drabužių valytojų* ir dažy

tojų vienos savaitės streikas 
baigta laimėjimu, darbininkai 
pirmadienį sugrįžo darbuosna 
gavę uždaros šapos sąlygas ir 
ąlgų. pakėlimus nuo 5 iki 25 
nuošimčių.

& '•'?>-rt* <

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stelčius [au
siai įtaisymai^. Keturios bolių

! /ailey ’ 
KAINOS PRI

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Aos

Dvi teisingiausios lietuviškos 
kriygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-re Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
veninio 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

; Hlu|0--128th St., 
So. Ozone Park, 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, kreipkitžs pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas Ir ui prieinamą kainą

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MMMWMMMM MM MM MM .

iMaHK

i




