
’Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo 25, 1937Telephone STagg 2-3878

JAPONAI ORO BOMBOMIS IŠŽUDĖ 3,000 CHINŲ

KAIP BUS SURAŠINĖJAMI BEDARBIAI

EXTRA!

Įsakyta prieš

■MS

buvo 
dien-

Norima Panaujint 9 Šalių 
Sutartis Chinijos Naudai Liaudiečiai Pliekia Fa 

šistus 4-se Frontuose

Chinija Kariausianti su Ja 
ponija kad ir 100 Metų

Japonų Lakūnai Naikino Kantoną ir 20 Ki
tų Miestų; Bet “Slaptingi” Chinų Lėktuvai 

Atmušė Orinius Priešus nuo Nanlongo

Lenkų Valdžia Tik Grasina 
Žydų Terorizuotojams

Mussol. Verčia Nazius 
Stipriau Remt Franco

Naziai Saugoja Mussolinį 
Nuo Lenkų Darbininkų

TEBEVERDA LERMAS DĖL 
TEISĖJO H. L BLACK’O 

RYŠIŲ SU KUKLUKSAIS

šalių pavergimą teisina kova 
"prieš komunizmą.”

Mussolini Nesitiki Laimėt prieš Ispaniją; 
Sakoma, Atšauksiąs Savo Armijas iš Ten; 
Tik Reikalauja Pripažint Jam Ethiopiją

mas kainas.
Rooseveltas dabar keliau

ja per tas valstijas, kurių 
atžagareiviai demokratai se* 
natoriai įtūžę kovojo prieš

Chinai 100 Myliu Linijoj 
Atremia Japonus

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

TOKIO, rugs. 24.—Japo
nijos žinių agentūra Domei 
tvirtina, kad Sovietai, pagal 
slaptą sutartį su Chinija, 
pristatysią chinam 300 lėk
tuvų, 100 priešorlaivinių pa
trankų, 200 karo lauko ka- 
nuolių, 20,000 artilerijos šo
viniu, 100 tankų ir daugį ki
tų ginklų ir amunicijos. Pa
sak japonų, tai Chinija pa
darysianti tarpsavinio apsi
gynimo sutartį su Sovietais.

KRISLAI
Bravo Losangeliečiai! 
Itališki Piratai. 
Jugoslavija Ruošiasi. 
Keista Politika. 
Liaudiečiai Stiprėja. 
Litvinovo Išstojimas.

Rašo D. M. šolomskas

WASHINGTON.—Angli
ja norėtų, kad Amerika ir 
kitos valstybės sušauktų 
konferenciją pagal devynių 
šalių sutartį dėlei Chinijos 
čielybės apsaugojimo. Hit
leris jau atsisakė. Daugiau 
negu abejojama, ar Japonija 
sutiktų dalyvaut tokioj kon
ferencijoj, nors jinai buvo 
viena iš devynių valstybių, 
andai pasirašiusių tą sutar-

SOVIETAI ŽADĄ DAU
GYBĘ GINKLŲ CHINL 

JAI, SAKO JAPONAI

NANKING, ru^s. 24. — 
Chinijos valdžios galva 
Chiang Kai-shek užreiškė, 
jog chinai galėsią kariaut su 
Japonija kad ir šimtą metų, 
kol Japonija neatsisakys nuo 
grobimo politikos prieš Chi- 
niją. Chiang Kai-shek rugo- 
ja Amerikai ir kitoms ša
lims. kad jos, pagal deyynių 
valstybių sutartį, žadėjo ap
gint Chinijos čielybę, o da
bar pro pirštus žiūri į plė
šikišką Japonijos karą.

ALDLD 145-tos kuopos sek
retorius, drg. M. Pūkis, Los An
geles, Calif., prisiuntė duokles 
už 35 naujus narius. Jis rašo, 
kad 145 kuopa paskelbė specia
li vajų už naujus narius, kuris 
tęsis du mėnesius laiko.

Į dvi savaites laiko gavo 35 
naujus narius. Tai labai dide
lis ir gražus darbas! Drg. M. 
Pūkis klausia, kokia yra dabar 
didžiausia ALDLD kuopa. Ma
tyti, Los Angeles draugai ir 
draugės pasiryžo visas kuopas 
pralenkti ir didžiausios kuopos 
varda užkariauti.

VARSA VA. — Civilinis 
Lenkijos a d m i nistratorius 
pagrūmojo 1 iki 10 metų ka
lėjimo tiems, kurie užpuldi- 
nės ir žalos žydus. Bet len
kų fašistai kelia dar dides
nius ermydėrius prieš žydus. 
Fašistų šaikos dieną atakuo
ja žydus gatvėse, daužo lan
gus jų maldyklų, krautuvių 
ir namų; ir tie gengsteriai 
dar nesusilaukia bausmių, 
kuriomis Lenkijos valdžia 
grąsina.

persiunčiamos į registravi
mo centrą Washingtone.

Vietose, kur yra daug be
raščiu, būsią paskirta val
dininkėliai registruot be
darbius. Negana mokantiem 
anglu kalbos skirsią vertė-

Žaginimai Chicagos Ligoni 
nėse ir Viešbučiuose

SKIRIA TIK $50 BONŲ 
JŪREIVIAM PLAUKIAN- 

TIEM I KARO SRITIS

11 moterų bei merginų 
miesto viešbučiuose ir ligo
ninėse, nuo 11 vai. nakties 
iki 6:45 vai. ryto.

Miesto vyriausybė dabar 
paskyrė 35 policijos detek
tyvus tėmyt lytiškus krimi
nalistus tokiose įstaigose, 
ypač naktimis.

jai paskirtas teisėjas Ame
rikos Vyriausio Teismo, įta
riamas kaip narys fašistinio 
Ku Klux Klano.

Roosevelto valdžios prie
šininkai kaltina jį, kad jis 
neištyrė senatorių Blacką 
pirm negu nominavo į Vy
riausią Teismą. Į tuos kalti
nimus atsako teisdarystės 
ministeris Cummings:

“Kada buvo pirmiau ski
riami Vyriausio Teismo tei
sėjai Hughes, Cardozo ir 
Roberts, nieks jų netyrinėjo. 
O teisėjas Stone... gal tik 
pats save ištyrė pirm-negu 
buvo paskirtas į Vyriausią 
Teismą.”

F a š i s tuoj anti klerikalų 
vadai šaukia, kad teisėjas 
Black turi būt pašalintas.

Jį prezidentas Roosevel
tas pasirinko kaip Naujosios 
Dalybos rėmėją ir senatoriai 
užtvirtino didele balsų dau
guma.

WASHINGTON. — Atei
nantį trečiadienį sugrįžta iš

Italijos fašistai džiaugiasi, 
kad Anglijos ir Francijos val
donai daro viską, kad tik pa
tenkinus Mussolinį. Anglija 
atvejų atvejais keliaklupsčiavo 
ir maldavo Mussolinį prisidėti 
prie piratų gaudymo. Patsai 
piratas Mussolinis "gaudys” pi
ratus.

Franci ja 
orlaivinėms kanuolėms šau
dyt bile lėktuvą, skrendantį 
iš Ispanijos virš Francijos 
žemės ar vandens.

Negrin Nesidavė Papirkt 
Fašistų Pakalikams

GENEVA.—Delegatai re
akcinių valdžių iš Lotyniš
kos Amerikos reikalavo, kad 
Ispanijos respublika paleis
tų fašistinius tų šalių agen
tus ir saugiai išlydėtų juos iš 
liaudiškos Ispanijos; už tai 
jie žadėjo Ispanijos ministe- 
riui pirmininkui Negrinui 
balsuot Tautų Lygoj, kad Is
panija toliau pasiliktų Ly
gos Taryboj, arba valdyboj. 
Bet Negrin atmetė tą jų pa- 
pirką—pasiūlymą; todėl jie 
balsavo prieš Ispanijos res
publiką; tuo būdu jinai ir 
neišrinkta į Lygos Tarybą.

TIENTSIN, Chinija. — 
150,000 japonų atakuoja 
šimto mylių ilgio chinų ap
sigynimo liniją, kurios vie
nas galas yra prie Paotingo, 
už 85 mylių į pietų vakarus 
nuo Peipingo, o kitas—prie 
Tsangchow. Japonų artile
rija įnirtusiai bombarduoja 
tuodu miestus ir žada “greit 
juos paimti.” Bet chinai, 
įsitvirtinę geruose apkasuo
se su cementinėmis būdomis, 
vis atmuša priešų antpuo-

Laivų kompanijos taipgi 
siūlo savo jūrininkam tik 
$50-bonų.

LONDON. — Associated 
Press rašo, kad Mussolinis, 
atvykęs pas Hitlerį, darys 
spaudimo, idant Vokietija 
duotų daugiau talkos Ispani
jos fašistams prieš respub
liką. Nors didelės Mussolinio 
armijos veikia Ispanijoj 
prieš liaudies valdžią, bet 
Mussolinis bijo, kad be nau
jos paspirties iš •' Hitlerio 
pusės fašistai gali pralaimė
ti karą.

Jeigu Hitleris nenorėsiąs 
siųst daugmeniškos pagel- 
bos generolui Franco’ui, tai 
Mussolinis grąsinsiąs suma
žini savo draugiškumą Vo
kietijai ; tada Italija būk ga
lėsiant “pakrypt į Anglijos- 
Francijos stovyklą.”

Drg. Litvinovas Tautų Lygos 
posėdyj uždavė skaudų smūgį 
fašistams ir Japonijos imperia
listams. Jis į dulkes sumušė 
jų pasakas, būk jie "Ispaniją ir 
Chiniją gelbėja . nuo komuniz
mo.” Italijos ir Vokietijos fa
šistai, taipgi Japonijos imperia
listai plėšikiškus žygius ir kitų

WASHINGTON.— Ame
rikos marininkų unijos rei
kalavo, kad valdiška laivų 
komisija paskirtų po $250 
bonų kiekvienam jūrininkui 
ir dvigubą algą kiekvienam 
oficieriui už kiekvieną ke
lionę tais laivais, kurie plau
kia j Japonijos-Chinijos van
denis ir į Ispanijos karo sri
tį. Marininkai nurodė į to
kių kelionių pavojų gyvybei 
ir sveikatai.

Bet valdiška komisija pa
skyrė tik po $50 bonų jūri
ninkams ir oficieriams už 
kiekvieną kelionę į minimas 
vietas laivais, priklausan
čiais Amerikos valdžiai. Ko
misija nurodo, kad Jungti
nių Valstijų Tarnautojų At
lyginimo Įstatymas, be to, 
skiria pensijas tokiem jūri
ninkam, jeigu jie būtų su
žeisti. Komisija mokės algą 
už tą laiką, kurį valdiškų 
laivų jūrininkai galėtų būt 
suimti nelaisvėn ar sugaišin-

Labai keista Jungtinių Vals
tijų valdžios politika linkui Ja
ponijos imperialistų. Japonijos 
imperialistai užpuolė Chiniją, 
degina miestus, naikina žmo
nes, vergia kraštą. Rooseveltas 
tą neskaito karu. Jis uždrau
dė Amerikos laivams gabenti 
Chinijai ir Japonijai reikmenis. 
Bet Japonija to ir nereikalau
ja. Ji turi galingą karo laivy
ną, kuris blokaduoja Chiniją. 
Turi daug prekybos laivų. Prie 
to Japonija dar pasipirko iš 
Amerikos valdžios tris laivus 
po 9,000 tonų įtalpos. Tokia 
Roosevelto valdžios politika 
naudinga Japonijos plėšikams.

Partneriai Draugiškai 
Pasitinka Roosevelt?
Prezidentas Rooseveltas

Jugoslavija daro didelius ka
rinius pratimus Italijos pasie
nyj. Dalyvauja 120,000 karei
vių, karo laivynas ir 600 karo 
lėktuvų. Jugoslavai, pasimoki
nę iš Sovietų, parašiutais nu
leis kulkasvaidžius ant 7,000 
pėdų aukščio kalno. Tarp Ju
goslavijos ir Italijos įtempti 
santikiai. Italija ;yra pavergus 
tūlas teritorijas, prigulinčias 
Jugoslavijai. Nora keli Mėne
siai atgal ir tapo - pasirašyta 
tarp šių šalių "draugiškumo” 
sutartis, bet tai tik formališku
mas.

ORAS
Pagal vietinio Oro Biuro 

spėjimą, šis šeštadienis bū
siąs dalinai apsiniaukęs.

Vakar temperatūra buvo 
80.laipsnių. Saulėtekis 6:45; 
saulėleidis 6:51.

šį sekmadienį baigiasi 
“dienos šviesos taupymo” 
laikas. Nuo vidurnakčio pa
sukite laikrodžius vieną va
landą atgal

Roosevelto planą _ pataisyt 
Vyriausią Teismą šešiais 
pažangesniais, jau nesniais 
teisėjais.

mušė tankus ir padarė smar
kią kontr-ataką prieš japo
nus, atremdami juos atgal.

KANTON, Chinija, rugs. 
24.—Chinų lakūnai atmušė 
japonų bandytą antrą bom
bardavimą Kantono iš oro.

valdžios įstaigas ir dideli 
skaičių šiaip namų. Be to, 
japonų orlaiviai bombardavo 
daugiau, kaip 20 kitų mies
tų. Tik nauji “paslaptingi” 
chinų lėktuvai nuvijo 55 Ja
ponijos orlaivius, atskren- 
dančius ardyt ir degint 
Nankingą, Chinijos sostinę.

Šie chinų lėktuvai esą. to
kio modelio, kokio dar nieks 
iki šiol nematęs.

NANKING. — Pasirodo? 
kad Chinijos oro laivynui 
tarnauja skaitlingi ameri
kiečiai lakūnai kaip patarė
jai. Jų išrinktas atstovas 
Wm. L. Andrus štai ką pa
sakė amerikinei United 
Press’ai:

“Čia mūšy yra, po vel
niais, daug daugiau negu 
kas vokuoja. Aš nesakysiu, 
kiek ir kas jie yra. Mes trau
kėme ‘liosus’ šiaudukais, 
katras turime būt atstovas. 
Mūšy atsakymas imperato
riškai Japonijos valdžiai yra 
p e rserg ėjimas: — Važiuok 
sau į peklą! O japoną laik
raščiai, malonėkite persi
spausdini šį mūsą pareiški-

Italijos piratai visur elgiasi 
piratiškai. Į Francijos prie
plauką Tunis, Afrikoj, pribuvo 
du Italijos karo laivai "Colom
bo” ir "Vespucci.” Fašistai ka
detai išprovokavo muštynes ir 
kelis žmones sužeidė, komunistą 
veikėją peršovė. Fašistai 
įsilaužę į priešfašistinio 
raŠčio redakciją.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Ispanijos liaudiečiai 
skaudų smūgį fašistams Bada- 
joz-Cofdoba fronte. Fašistai 
prakišo eilę mūšių bėgy j pasta
rųjų kelių mėnesių, būtent prie 
Brunete, Belchite ir dabar prie 
Penarroya. Fašistai savo gar
bę "gelbėja” šiaurių fronte 
smaugdami baskiečius ir astū- 
riečius, kurie jau antri metai 
nuo viso svieto atskirti, bet ne
pasiduoda fašistams.

CARISTAS GENEROLAS 
“KIDNAPINĘS” KITĄ 

TOKĮ GENEROLĄ
PARYŽIUS. — Nežinia 

kur dingo caristas generolas 
Eugeni j Miller, o paskui ir 
kitas baltagvardietis gene
rolas Skoblin.

Gen. Miller, galva rusų 
baltagvardiečių v e t e ranų. 
buvo Skoblino pašauktas 
slapta pasimatyt su Vokieti
jos ir tūlų kitų šalių kari
niais atstovais. Bet išeida
mas jis paliko raštelį, kad 
gal jam čia užtaisoma ko
kios kilpos.

Dingus gen. Milleriui, bu
vo apie tai pranešta geni 
Skoblinui; bet tada ir pasta? 
rasis nežinia kur dingo at 
pasislėpė. Tie dingimai pri
mena dar neišaiškintą pra
puolimą caristo generolo 
Kutiopovo apie 7 metai at
gal Paryžiuj. .Vi

Kai kas bandė įtart komu
nistus, būk jie kur nudėję 
gen. Millerį; bet patys ca- 
ristų laikraščiai Francijoj 
rašo, kad tai negali būt ko
munistų darbas.

KATOWICE, Lenkija. — 
Atvykstant Mussoliniui šį 
šeštadienį į Vokietiją, Hit
lerio konsulas atsisakė duot 
praleidimo vizas šešiem šim
tam lenkų darbininkų, no
rinčių važiuot per Vokieti
ją į Franci ją iki rugsėjo mė
nesio galo.

Mussolinis viešėsiąs pas 
Hitlerį penketą dienų.

Į devynis mėnesius laiko Vi- 
duržeminėse Jūrose Italijos, Vo
kietijos ir Ispanijos fašistai at
liko 36 didesnius užpuolimus 
ant kitų šalių laivų. Daugiau
siai nukentėjo Sovietų Sąjunga. 
Fašistai nuskandino jos tris 
laivus: "Komsomol,” "Timiria- 
zev” ir "Blagojev.”

i LONDON.—Oficialiai per 
'radio pranešama, kad Mus
solinis žada Anglijai ir 
Francijai nesiųst daugiau 

! armijos talkon Ispanijos fa
šistams. Sakoma, kad Ita
lija jau sutiksianti derėtis ir 
apie atšaukimą savo kariuo
menės, esamos Ispanijoj.

Ethiopijos žmonės nepasi
duoda italams, ir Mussolinis 
turi eikvot daug karinių jė
gų jiems malšinti. Jis jau 
praradęs viltį sykiu išlaikyti 
Ethiopiją ir laimėt Ispanijoj 
karą. Todėl jis geriau pasi
rinksiąs Ethiopiją. Bet pirm 
negu Italija sutiksianti iš
traukt savo armijas iš Ispa
nijos, tai Mussolinis reika
laus, kad Anglija ir F,ranci- 
ja pripažintų Italijai Ethio
piją.

Ateinantį pirmadienį Pa
ryžiuj įvyks pasitarimai 
tarp Italijos atstovų ir įga
liotinių devynių valstybių, 
kurios padarė Nyon sutartį 
prieš submarinus piratus 
Viduržemio Jūroj. Musso
linio atstovai reikalaus lygy
bės su Anglija ir Franci j a 
pikietuot Viduržemio Jūrą 
prieš tokius (savo) subma
rinus, bet jie ves ir atskiras 
derybas su Anglų ir Prancū
zų diplomatais, kas liečia Is
panijos karo klausimus ap
skritai.

] pasitinka labai draugiškai. 
Roosevelt sako, kad reikia 
užtikrint bent vidutiniai ge
ras kainas farmų produk
tams ir prisimena, jog turė-

SHANGHAI. — Japoni- 
os lėktuvai, atveju atvejais 
bombarduodami Kantoną, 

i pajūrio didmiestį pietinėj 
CHICAGO, Ill. — Per po- Chinijoj, nužudė virš 3,000 
paskutinių mėnesių lytiš- nekariškių gyventojų ir dau-

Chinai Atmušė Japonų 
Tankų Ataką

SHANGHAI, rugs. 24.-
Per 14 valandų japonų arti- tų būt išleista įstatymas, 
lerija bombardavo chinų Ii- kuris vėl duotų valdžiai šiek 
niją Shanghajaus fronte, tiek kontroliuot tų produktų 
paskui pasiuntė tankus štur- gamybą kaip pagal buvusį 
muot chinus; bet chinai at- AAA įstatymą (kurį panai

kino Vyriausias Teismas).

Apart chinų apkasų ir ce
mentinių fortų, Paoting yra 
apvestas senoviška mūro sie
na, 15 pėdų storio ir 30 iki 
40 pėdų aukščio. Japonai sa- 

jus: būsią išspausdinta pa- kosi esą jau tik už pusės my- 
aiškinimų ir keliomis sveti- Uos nuo tos sienos, 
momis kalbomis.

Registravimosi laikui' ar
tinantis, bus per plačią spau
dą aiškinama, kodėl ir kaip 
reikia tatai padaryt. Tuo 
tįkslu ir Rooseveltas atsi
šauksiąs per radio.

Kongresas skyrė $5,000,- 
000 bedarbiams surašyti ne 
vėliau kaip iki 1938 m. ba
landžio 1 d.; bet Biggers, 
dabar paskirtas to darbo ve
dėju, žada pigiau ir greičiau 
suregistruot bedarbius, net 
prieš kalėdas.

Prez. Rooseveltas paskyrė | su atsakymais bus paštu 
vyriausiu viršininku dėlei 
bedarbių suregistravimo J. 
D. Biggers’ą, direktorių Lib- 
bey - Owens - Fordo stiklo 
kompanijos iš Toledo, Ohio.

Iš pradžios Rooseveltas 
manė pažymėt dieną, per 
kurią visi bedarbiai susire- 
gistruotų tose pat vietose, 
kur balsuojama politiniuose 
rinkimuose. Bet Biggers 
perkalbėjęs Rooseveltą pri
imt “geresnį ir pigesnį” pla
ną—išsiuntinėt blankas su 
---- ------- > klausimais į 
“31,000,000 namų,” kur ją
sias pristatys paštininkai. 
Bedarbis galės, bet “nebus 
verčiamas” išpildyti tokias 
blankas, padėdamas savo 
vardą pavardę su adresu ir 
atsakydamas į klausimus: 
kur jis paskiausiu laiku dir
bo, kokį darbą, kiek turi šei
mynos ir tt. Tada blankos

MADRID.— Atakuodami 
fašistus, liaudiečiai pažengė tam tikrais 
pirmyn visuose keturiuose i 
Ispanijos karo frontuose. 
'Katalonijos armija staiga 
pradėjo šturmuot ir žygiuot 
pirmyn Huesca provincijoj. 
Liaudies armija panaujino 
sėkmingus žygius prieš fa
šistus į Badajoz provinciją, 
kuri rubežiuojasi su Portu-’ 
gali ja. Liaudiečiai grasina 
nukirst priešų susisiekimus 
tarp Sevillės ir šiaurinės Is
panijos.

Asturijos mainieriai, šiau
rėje, ne tik atremia fašistų 
atakas linkui Gi jono, bet pa
tys desperatiškai šturmuoja 
priešus Oviedo fronte. Vai- pradėjo sakyti trumpas pra
džios veteranų armija atmu- kalbėles iš traukinio galo 
še fašistų grumimąsi linkui Wyominge ir kitose vakari; 
Teruel ir atmetė juos atgal nėse valstijose. Farmėriai jį 
linkon Saragossos

įzį



šeštadienis, Rugs. 25, 1937
<

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

vagonais. Kviklys, Augustinauskas ir kom
panija apšigyvėriž pirmos kiesos viešbučiuo
se, o sportininkam pigiausia vieta nakvy
nėm.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year..............  $7.00
Foreign countries, per year............... $7.50
Canada and Brazil, per year..........  $5.50
United States, six months............ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months...... $3.75
Foreign countries, six months......... $4.00
Canada and Brazil, six months... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Kam Rojas Lietuvoje?
Kauno spaudoje skaitome tokį prane

šimą:
Arkivyskupas metropolitas Skvireckas 

iš valstybės iždo šiemet algos gauna 2 tūkst. 
500 lt. ir iš universiteto, kaip profesorius, 1 
tūkst. 680 lt., taigi viso 4 tūkst. 180 lt. per 
mėnesį.
Ne vien tik arkivyskupas Skvireckas 

ęitaip gražiai tunka po* šiltu Smetonos 
valdžios sparnu. Visai Lietuvos kunigijai 
netenka guostis dabartiniu režimu.

Skvireckas yra dūšių ganytojas ant 
dūšių ganytojų. Kai Kauno darbininkas 
džiaugiasi į mėnesį pasidaręs, sunkiai 
prakaituodamas, šimtelį litų, tai arki
vyskupas gauna keturius tūkstančius su 
viršum, tai yra keturias dešimtis sykiu 
daugiau. O jis nei vaikų, nei pačios netu
ri. Nejaugi jis galėtu keturias dešimts 
sykių daugiau suvalgyti. Be galo brangiai 
Lietuvos žmonėms atseina užlaikymas 
skaitlingos kunigijos.

Sitietoniriinkai Labai Apskutę Savo 
|f ■ Sportininkus

Chicagos dienraštis “Vilnis” kelia aik
štėn smetonininkų labai negražų elgesį su 
tais nelaimingais Lietuvos sportininkais, 
kuriuos Lietuvos valdžia buvo atsiuntus 
Amerikon. Dienraštis patyręs, kad spor
tininkai buvę labai gražiai apskusti ir 
grįžę Lietuvon labai nepasitenkinę.. Tūli 
žmonės asmeniškai davę spottininkams 
nemažai pinigų, bet iš jų tuos pinigus at
ėmę jų “globotojai.” “Vilnies” reporteris 
sako:

Sportininkam ir tik sportininkam, kai jie 
lankėsi Chicagoj, tūlas žymus lietuvis biz
nierius, norėdamas savo sąjausmą išreikšti 
Sportininkam, juos — o jų buvo 12-ka—pa
kvietė pas save į namus broliškai pavaišinti.

Bet kur tau, kaip tik sužinojo apie tai 
Gilvydis, Kviklys ir komiteto nariai, tai jie 
Visi sugužėjo į balių.

Dvi Istorinės Konvencijos
Pradžioje spalių mėnesio turėsime la

bai didelį sąjūdį darbininkų klasės fron
te. Jau dabar apie tai plačiai kalbama ir 
rašoma. Mat, tolimam mieste Denver, 
Colorado, Amerikos Darbo Federacija lai
kys savo metinę konvenciją, o Atlantic 
City, N. J., Komitetas industrinio Orga- 
nizavimos (C.I.O.) šaukia konferenciją 
visų savo unijų. Tai bus organizuotų dar
bininkų susirinkimai, kurie vienas nuo ki
to daug kuo skirsis.

Apie ką daugiausia bus kalbama Fede
racijos konvencijoje? Ogi apie tęsimą ka
ro prieš C.I.O. ir jo vadovybėje esančias 
unijas. Bus vanojamas kailis C. I. O. va
dams ir nariams. Tuo labai džiaugsis ir 
didžiuosis darbdavių klasė ir visas reak
cinis elementas.

Kas kita su C.I.O. unijų konferencija. 
Ji svarstys organizacinio , susitvarkymo 
problemas. Ji kalbės apie energingesnį or
ganizavimą dar nesuorganizuotų darbi
ninkų sunkioje pramonėje—plieno, auto
mobilių, metalo, tekstilės ir tt.

Federacijos konvencija svarstys išmeti
mą iš Federacijos tų unijų (kaip spaustu
vių darbininkų), kurios tebėra Federaci
joje, bet kurių vadai dirba išvien su C. 
I. O. C. I. O. konferencija gi kalbės apie 
priglaudimą po savo vėliava daugiau senų 
ir naujų unijų.

Federacijos konvencijoje bus smarki 
kova. Jau dabar tą galima numatyti. 
Mat, dar labai daug Federacijoje yra uni- 
jistų, kurie pritaria C. I. O. programai 
ir netylės, kadą Green, Woll, Frey ir kiti 
tūzai ragins aštrinti karą prieš industri
nį ūnijizmą. Konvencijoje susidarys pro
gresyvių grupė, kuri kels klausimą darbo 
unijų vienybės^ /a • • r *

Tuo tarpu taip pat galima drąsiai spė
ti, kad C. I. O. konferencijoje nebus jokio 
rimto pasidalinimo—gal bus tiktai nuo
monių skirtumai vienu kitu klausimu. Iki 
šiol to naujo judėjimo eilėse nepasirodė 
nei frakcijų, nei vaidų.

SLA Nariams Laikas
1 ■ •'*:'* Ilf >

Pagalvoti
Brooklyno ir apylinkės 

pažangūs SLA nariai turė
jo pasitarimą savo organi
zacijos reikalais akiregyje 
ateinančių nominacijų į Pil
domąją Tarybą. Plačiai ap- 
diskusavę visą padėtį ir tu
rėdami mintyje mūsų orga
nizacijos gerovę,, mes priėjo
me prie sekamų išvadų, į kil
rias norime atkreipti dėmė- 
šį visų SLA. narių:

Mes jokiu būdu negalime 
sutikti su taip vadinamo “S 
LA. Vakarų Komiteto” pa
siūlymu nominuoti ir remti 
visą dabartinę Pild. Tarybą, 
kurios net du nariai yra aiš
kaus anti-demokratinio ir 
pro-smetoninio nusistatymo 
žmonės, būtent, sekretorius 
Dr. Vinikas ir iždo globėjas 
Mockus. Šitie vyrai nei da
ro garbės, nei tarnauja mū
sų didžiulei organizacijai, 
kurios nariai didelėje dau
gumoje yra darbo žmonės, 
mylį laisvę ir demokratiją.

Newark, N. J. Paterson, N. 1

sią SLA. nelaimė. Prieš tas 
jų pastangas reikia rimtai 
kovoti'. O rimtai kovoti bus
galima, jeigu visi pažangieji 
SLA. nariai ir veikėjai veiks 
apvienytai. Gi “Vakarų Ko
miteto” pasiūlymas remti 
dviejų fašistų kandidatūrą 
ne vienija pažangiuosius, bet 
juos skaldo ir neša jų eilėsna 
nesusipratimus. Jei tarpe 
mūsų nebus vienybės, smeto- 
nininkai gali jpasiimti SLA. 
vadovybę ir is naujo pradė
ti riiūsų organizaciją marin
ti, kaip jie darė keletas metų 
tam atgal, tūkstančius narių 
išterorizuodami laukan.

Todėl mes siūlome, kad 
būtų sudarytas vienas pa
žangiųjų sleitas, susidedąs 
iš demokratiniai nusistačiu
sių narių. Mes sutinkame 
remti dabartinės Pild. Tary
bos penkius narius, Bagočių, 
Mažiukną, Mikužiutę, Gugį 
ir Dr. Stanislovaitį. Mes ma
nome, kad jie nuoširdžiai ėjo
savo pareigas, gero velma 
mūsų organizacijai ir todėl

“SLA Vakarų Komiteto” 
argumentas, kad jis daro tą ■ v . . 
pasiūlymą “išvengimui ki- užsitarnauja SLA narių pa- 
virčių” per rinkimus, nepri- sitikėjimo. Į Viniko įr Moč- 
imtinas ir neišlaiko kritikos, kaus vietas mes siūlome sta-
Viena, kad tai yra išsižadė
jimas demokratinio princi
po, darant nusileidimus de
mokratijos priešams; antra, 
nusidedamą o r g a nizacijos 
gerovei, remiant tokius kan
didatus, kurie ir savo idėjo
mis ir savo darbais organi
zacijai ir jos nariams ken
kia, ir, trečia,' tai iliuzija*, 
kad remiant smetonininkus

tyti taip pat pažangius, de
mokratiniai n ū s i teikusius 
žmones. Tiktai toks sleitas, 
mūsų supratimu, suvienytų 
visus pažangiuosius ir išgel
bėtų SLA nuo smetonininkų 
diktatūros. Greitu laiku 
mes tikimės sušaukti dar 
platesnį SLA narių pasitari
mą ir duoti sayo pasiūlymus 
į tas dvi vietas.

Buvo kaip nebuvo, bet svečius pasikvietęs 
asmuo- toliau vedė savo linijų ir atžymoj i- 
ihui, kad jis tik sportininkus įvertina, kiek
vienam jų įteikė po $10. Viso jiem išdalino 
$ 120.
į Anų dienų susitikau autoritetingų žmo
gų, tūlų profesionalų, kuris draugauja su 
sportininkų priėmimo komiteto nariais, ir 
jis pareiškė, kad iš sportininkų komiteto 
pirmininkas išrinko dešimtines — $120 — į 
bendrų fondų.
z Kitas labai ypatingas nuotikis, tai Pal
mer House bankiete, kur sportininkam įtei
kė $100, bet jiem tų pinigų neteko matyti.

Bankiete kalbėjo sportininkų grupės pir
mininkas. Jam į rankas padavė šimtinę 
Ęrenzaitė skirdama pinigus sportininkam. 
Bet iš sporto komiteto pirmininko rankų, 
jam kalbant per garsiakalbį, ponas B., spor
tininkų priėmimo komiteto pirmininkas, pa-

• ėm£ pinigus j bendra fondų.
Panašių nuotikių buvo ir daugiau, kur 

Žmonės išreikšdami sportininkam sąjausmą 
davė jiem pinigų, bet komiteto nariai kartu 
su Smetonos valdžios prilipinta viršūne iš 
vaikinų pinigus išrinkdavo į bendra lėšų pa
dengimo fondų. '
* Bet kuomet prisieidavo lėšų padengimo 
padalinimas, tai sportininkai važiuoja bu- 
sais, o politikieriai pirmos kiesos miegamais

Nankingo Bombardavimas 1
Rugsėjo 22 dieną atlėkė penkios de

šimtys bombnešių ir pradėjo mėtyti bom
bas ant ChinijoS sostinės Nankingo. Or
laiviai buvo Japonijos. Jų tikslas buvo ap
griauti miestą ir nužudyti nemažai gy
ventojų, idant likusieji persiimtų baime 
ir atsiklauptų prieš Japonijos plėšikus 
ant kelių.

Japonijos valdžia pasimokino iš Hitlc- 
rio, Mussolinio ir Franco, kurių orlaiviai 
panašiai bombarduoja atdarus miestus 
Ispanijoje. Tokio sužvėrėjimo nebuvo ma
tęs nei didysis pasaulinis karas* Tada dar 
prisilaikyta šiek tiek “žmoniškumo” ir bi
jota tiesiai traukti priešo teritorijon ir 
iš oro sėti mirtį ant moterų ir vaikų.

Jungtinės Valstijos užprotestavo prieš 
šitą baisų Japonijos žygį. Protestavo ir 
Franci j a. Sakoma, kad pakėlė protestą ir 
Vokietija, kurios orlaiviai ir orlaivinin- 
kai, panašiai mirtį sėja Ispanijoje.

Amerikos ir Franci jos protestai Japo
nijos nebeišgązdins. Matomai, ji yra pa
siryžus pasižeboti visą Chihiją. Ją galėtų 
suvaldyti tiktai apvienyta Amerikos ir 
Tautų Lygos veikla, aptveriant Japbniją 
geležine embargo šieną ir suteikiant vi
sapusę p’agelbą Chinijai Vedimui šio apsi
gynimo karo.

Kaip tik tą Tautų Lygos susirinkime 
siūlė drg. Litvinovas. Jis reikalavo liautis 
žaisti vėidthaihininga neutralumo politika 
ir skubintis su pagelba Ispanijai ir Chi
nijai prieš Vokietiją, Italiją ir Japoniją. 
Deja, Sovietų Sąjungos atstovo balsas ne
gavo pritarimo nei iš Anglijos, nei iš 
FrancijoS pusės. O Jungtinės Valstijos 
dar uždėjo embargo ant gabenimd ginklų 
Chinijon.

būsią išvengta kivirčių. Mes 
tik tebimės, kad “Vakarų 
Komiteto” žmonės taip visai 
nesupranta ir nepažįsta 
Amerikos lietuvių smetoni
ninkų, kurie save maskuoja
si tautininkais. Vos spėjus 
“Vakarų Komitetui” pasiro
dyti su savo pasiūlymu, sme
tonininkų “Vienybės” re
daktorius Tysliava viešai 
pareiškė, kad jie Viniko ir 
Mockaus buvimą Pild. Tary
boje skaito tiktai mažomis 
dviem “riekutėmis”, kad jie 
stengsis pasigrobti visą “ke
palą”, tai yra, visą SLA. va
dovybę.

Šiomis dienomis fašistai 
viešai išėjo su savo sleitu— 
paskelbė du sleitu, bet, pa
sak “Dirvos”, eina derybos 
dėl sudarymo vieno fašisti
nio sleito. Smetonininkų slei- 
te taip pat figūruoja Vini
kas ir Mockus.

Sugrįžimas smetonininkų 
viešpatavimo būtų didžiau-

Šis pasitarimas išrinko 
Laikiną SLA Narių Komi
tetą ir įgaliojo jį paskelbti 
viršuje išdėstytas mintis.

Laikinas SLA Narių 
Komitetas

P. S. Neužilgo paduosime 
ir antrašą, kuriuo SLA na
riai galės susirašyt su Lai
kinu SLA Narių Komitetu.

Vėžio Liga iš Pradžios Ne- 
skaudi, tad Užsendinama
Buffalo, N. Y.—Vėžio li

ga iš karto yra tokia ne- 
skaudi, kad mažai kas jau
čia, — sako’ daktaras B. T. 
Simpson; todėl žmones nei
na pas gydytoją. Pradiniuo
se vėžio laipsniuose galima 
visai nuo tos ligos išgydyt. 
Bet kai Vėžys įsisenėja, daž
nai būna nepagydomas jo
kiomis operacijomis.

TT“---------------------------------------------------

: Baltimore, Md
Yietinė LDS 48 k p. laikė sa- 

' vo ^mėnesinį susirinkimų rugsė
jo £ d. Tarpe kitko nutarė pa
sveikinti Aido Chorų jo 25 mė
tų ; gyvavimo proga. LDS 48 
kuopos nariai įvertina aidiečių 

^^■tuveiktus dhrbuą per tuos 25 
metus ir tikisi, kad Aido Cho
ras- įr ateityj užims pirmų vie
ta darbininkiškam judėjime. Su

pasveikinimu mes siunčiam 
$2.50 Aido Chorui aukų.

Kuopa paaukojo ir vietinei 
Komunistų Partijos mokyklai 
penkinę. z

LDS 48 kdopos metinis susi
rinkimas įvyks spalių mėnesio 
7 d., 8 vai. vak., po hum. 20 N. 
Calhoun St. Prašome vis'ifs na
rius dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstyti.

* , .7

Sekr. S. Ratfmond.

ŽIOGŲ KIĄUšlNĖLIŲ 
NAIKINTOJAI

Washington.—Būriai val
diškų specialistų tapo išsių
sti į žemdirbiškas valstijas 
kasinėt, si jot ir naikint 
ki'aušihėlius žalingų žiogų. 
Tam darbui baįkirta $50,- 
000 iš šaliės iždo.

DIENRASTYJ “LAISVOJE”

šis namas yra patalpa Uzbeko Sovietines Respublikos 
Liaudies Komisarę ^ąrybosr Prie j6‘ pei^tdtythš didelis pa
minklas didžiosios revoliucijoj Vadiii Leninui.

Vyrai! Atostogos Praėjo, Duo
kim “Laisvei” žinių

Per visą šią vasarėlę nei vie
nos žinutės nesimatė mūsų 
dienraštyj “Laisvėje.” Pirmiau 
dar d. Ignas pabrėždavo šį bei 
tą, dabar gi ir jis “sukaito” ar 
užsnūdo ir neliko kam bent ką 
parašyti. Albinas laukė savaitė 
po savaitės, mėnesiš po mėnesio 
ir vis j ieškojo korespondencijų, 
žinučių iš Newarko, kiekvienam 
“Laisvės” numery, o jų kaip 
nėr, taip nėr. Nusikrapštęs 
plunksną nuo lentynos, nusi- 
šveitęs rūdis, dabar pradės bu
dinti draugus ir pats save prie 
darbo, o visų pirma draugą Ig
ną. Bet turiu pasakyti, kad per
daug apmiręs buvo ir Albinas. 
Netik kad plunksna nenori 
klausyt, bet ir makaulė užrūdi
jo ir atsisako lipinti juodą ant 
balto.
ALDLD 5 Kp. Susirinkimas
Apsvarsčius kuopos reikalus, 

buvo skaitomas laiškas nuo Ly
gos kovai prieš draudimą (in
junction) laike streikų pikie- 
tuot. Mat, čia susitvėrė ši Ly
ga iš įvairių organizacijų ir 
unijų, kurios tikslas reikalauti 
teismų, kad laike streikų nebūt 
išduodami draudimai ramiai pi- 
kietuot. Organizacija, priklau
santi prie šios Lygos, moka 5 
dolerius metinių duoklių ir turi 
teisę siųsti savo atstovus į Ly
gos konferencijas. Nutarta pa
laukt konferencijos, kur bus 
dalykai nušviesti. Drg. Duobi- 
nis pranešė, kad Komunistų 
Partijoj eina didysis vajus už 
sukėlimą pinigų leisti dienraš
čiams ir rinkimą kampanijai į 
miešto administraciją šį rudenį. 
Paaukota iš iždo 5 dol? ir' d. 
A. Lazauskas aukojo 2 dol. Šia
me susirinkime pasirodė, kad 
newarkieciai smarkiai rengiasi 
“Laisvės” ekskursijai ir jau 
parduota tikietų virš 30. Taip
gi užkviesta kuopa dalyvauti 
Liet. Komunistų Frakcijos ren
giamam Išvažiavime, kur diena 
bus-' pranešta vėliaus. Nutarta 
dalyvauti. . •

Mirtis Draugo Lojavičiaus
čia nesenai mirė d. Jonas Lo- 

javičia, apie 50 metų amžiaus, 
išbuvęs apie 2. metus ligoninėj. 
Velionį Joną pakirto liga dar 
gan jauną. Vedė žmoną rodos 
10 ar 12 m. atgal. Vėliaus įsi
gijo namelį, tuom kartu užėjo 
bedarbė. Būdamas daugiau be 
darbo, smarkiai susirūpino su 
gyvenimu, kuris kasdien ėjo vis 
sunkyn. Iš šios priežasties gavo 
džiovą ir taip vargšas išsikan
kinęs ligoje kelis metus, atsi
skyrė su šiuo vargo, ašarų pa
sauliu. Velionis Jonas Newar- 
ke išgyveno, rodos, nuo 1918 
metą. Dirbo prie kriaučių. Pri
gulėjo prie socialistų vietinės 
kuopos, vėliaus prie komunistų 
ir ALDLD. Apsivedus su reli
gine moteria, viską ..apleido ir 
niekur neprigulėjo. Nors velio
nis netikėjo nei dievams, nei 
velniams, tačiaus, numirus, bu
vo palaidotas su bažnytinėmis 
ceremonijomis. Albinas.

žymėtina Parė; Laidotuvės
Rugsėjo 18 d. draugai Strimi- 

lai, ALDLD 84 kp. nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai, minėjo 
savo 25 metų ženybinio gyveni
mo sukaktuves. Jų parė atsibu
vo net 20 mylių atstu nuo Pa- 
tersono, pas jų draugus vasari
niam name, arti Spring Valley, 
N. Y.

Draugai Strimilai susikvietė 
savo gimines ir draugus ir prie 
skanių užkandžių ir tam mo
mentui pritaikytų prakalbelių, 
drg. J. K. Gilius, “jaunave
džiui” paprašius pasakė trumpą 
prakalbėlę apie Ispanijos liau
dies sunkias kovas prieš barba
riškąjį fašizmą ir būtiną reika
lą remti civilizacijos gelbėto
jus—liaudiečius—aukomis. Tarp 
nedidelio parės dalyvių būrelio, 
dr-gė. Yusaitienė ir Sakat. su
rinko minėtam tikslui aukų 
$10.65. Aukojo: J. ir E. Strimi
lai $2; po $1: F. Prapiestis, K. 
Če’rkauskas; po 50 c.: J. K. Gi
lius, J. Razevičius, K. Ivanaus
kas, Šimėnas, M. Ragauskas, V. 
Valentinienė, S. Bimbienė, J. 
Keršulis ir P. Sakat; A. Gilie- 
nė 35 c.; po 25 c.: M. Bazevi- 
čius, J. Ragauskienė, Jusaitie- 
nė, Kastantinavičienė. Smul
kiais 80 c.

Rugsėjo 20 d. tapo palaidota 
Petro Jasukevičiaus žmona, ku
ri gana staiga mirė—širdies li
ga. Į laidotuves susirinko dide
lis būrys žmonių, nes Jasukevi- 
čius tarp vietos lietuvių yra po- 
puliariškas žmogus.

Girdėjau, kad patiko didelė 
ir sunki nelaimė d. Petrauskie
nę, nes tapo gana skaudžiai su* 
žeista automobilių susidūrime; 
kitas' automobilius smarkiai kir
to į tą, kuriame važiavo Petrau
skienė su savo 2 sesutėmis ir 
visos sužeistos, tačiaus Petrau
skienė sunkiausiai ir pavojin
giausiai. Linkiu draugei P. lai
mingai pasveikti!

Petrauskai yra pažangūs 
žmonės. ’<

Pijus.
--------------------------------------------- ,----------------

Katrie Greičiau Sensta — 
Vyrai ar Moterys

Mergaitė 17 ar 18 metų yra 
apie vienais metais labiau su
brendus negu tokio pat amžiaus 
berniukas. Nuo 23 iki 40 metų 
vyriškos ir moteriškos lyties as
menys maž-daug lygiai sėnsta. 
Po 40 metų moterys senėja bis- 
kį greičiau už vyrus, bent iš pa
žiūros. Bet visokiame amžiuje 
moterys turi daugiau gyvybės 
už vyrus apskritai. Ir apdrau- 
dos kompanijų statistikos įrodo, 
kad moterys, nežiūrint kūdikių 
gimdymo ir ypatingų moteriškų 
ligų, vis tiek abekiai ilgiau gy
vena už vyrus.—A. E.

St. Jean de Liiz, Franc.— 
Anglijos karo laivai mato, 
kaip fašistų lėktuvai ardo 
ir degina Gijoną, liaudiečių 
miestą šiaurinėj Ispanijoj.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Štai kaš labai neaišku. Ko

dėl gi Japionijos orlaiviai nu
skrido Chinijon bombarduo
ja jos miestus ir kaimus, žu
do žmones tūkstančiais, d 
Chinijos valdžios orlaivių 
veiklos visai nesigirdėt?

L. K.

Priežastis veikiausia bus 
tame, kad Chinija buvo ir te
bėra labai prastai apsigink
lavus. Ji veikiausia mažai 
orlaivių ir teturi. Ne tiesa, 
tačiau, kad tie jos orlaiviai 
nieko neveikia. Laikraščiuo
se buvo pranešta, kad kelie
se vietose chiniečiai lakūnai 
nugalėję japoTiiecius ir ke
lius jiį nukirta. Bet, žinoma,* 
su saujele orlaivių chiniečiai 
negali atsilaikyti prieš Japo* 
nijos šimtus bombnešių ir 
palydovų.: > ■■

Nesinori tikėt, kad Chihi- 
ja sudėjus rankas sėdėtų ir

nieko nedarytų. Atsimena
te, panašiai buvo ir Ispa
nijoje. Gen. Franco gavo or
laivių iš Vokietijos ir Itali
jos ir iš sykio beveik be pa
sipriešinimo bomba rdavo 
miestus. Bet kas kita dabar. 
Liaudiečių valdžia jau spė
jo gauti orlaivių ir pliekia 
kailį gen. Franco orlaivynui. 
Panašiai gali atsitikti ir 
Chinijoje.

. Antra, Chinijos valdžia 
veikiausia dar nori prisilai
kyti šiek tiek žmoniškumo. 
Ji kol kas nenori lėkti Japo- 
nijon ir ant jos atdarų, ne
ginkluotų miestų sėti naiki
nimą ir mirtį. Toks sužvėrė
jimas sukelia pasaulinę opi
niją prieš užpuolikus. Ta
čiau, ilgainiui, jęį Japoniją 
nesiliaus bpmbaraavųį Chi
nijos miestus, 'iTj ehinlečiai 
bus priversti atsimokėti tuo 
pačiu.

f/
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Tėvui
Sveiks pilksermėgi, artojau tėve,— 
aš tau linkėjimus siunčiu ...
Kelis nuoširdžius žodelius 
senai tau tarti ketinu.

Tau skauda širdį, kad tavo sūnūs 
kalėjime kenčia apkalti retežiais. 
0 kits lyg nuskuręs bastūnas 
po platų pasaulį trankos.

Pats stovi, raudoji nesėtam lauke,— 
dievams ir valdovams maldas tu seki... 
Bet juk tu žinai, kad netrukus valdžia 
ir bėri išves, o tu vis jais tiki? 

f
O jei ir to jiems nepakaks: 
atims dar tavo žemės sklypelį. 
Ir tu dar išvysi savojom akim 
kalėjimo rūmus vietoj pirkelės. I
Gana maldų! Trauk dalgį į šviesą!
Išplak jįjį geru plaktuku.
Matai kiek priviso pas jus kraugerių.
Tėve! Pasveikinki juos tu dalgiu!

Santa Fe. 10-4-31.

Išleidžiame Naują Operetę— 
“Meilės Nuskriausta”

šią vasarą draugė B. šalinkite ir A. Jes- 
kevičiutė užbaigė vertimą operetės “Trial By 
Jury”. ši operetė parašyta pagarsėjusių ang
lų, Gilbert ir Sullivan kompozitorių, šie du 
anglai parašė visą eilę komiškų lengvų ope
rečių. šios operetės lošia svarbią rolę anglų 
mene. Visose yra daug gardaus juoko ir gra
žios, nors ir lengvos muzikos.

Vertėjai davė operetei vardą, “Meilės Nu
skriausta.” ši operetė buvo pati pirmutinė, ku
rią Gilbert ir Sullivan rašė. Jos vaidinimas 
užima apie valandą. Joje yra šešios rolės dai
nininkams—vienas sopranas, du baritonai, du 
tenorai ir vienas bassas. Iš choro pasidaro pa
mergės, teismo publika ir teismo nariai.

Operetės tikslas: pašiepti formališka Anodi
jos teismo sistema, ypač teismus, kurie užsi- 
iminėia skundais, tu moterėliu, kurios tano 
“meilės nuskriaustos”. Jame narodo. kaip ad
vokatas tam na teisėiu ne per savo mokslą, ar 
gabumus, bet todėl, kad susipažino su svarbiu 
pagarsėjusiu teisėiu. šis garbingasis žmogus 
suteikė iaunaiam advokatui teisėjo vieta to
dėl. kad jis apsivedė su jo negražia dukteria.

Visas veikalas dedasi teismo name. Jame vra 
tik viena sceneriia. tik vienas atideno-imas. 
Teismas atsidaro. Ateina meilės nuskriausta, 
tnergelė. Angelina, kuri skundžia Jurgi, jai 
prasikaltusi. Ji paiėgia gauti ir teismo nariu 
ir publikos ir teisėjo simpatija. Ji sukelia vi
sus prieš Jurgi, už kurio ji nori tekėti, nepai
sant. koks žiaurus jis nebūtu. Tuomet Jurgio 
advokatas bando įtikinti teismą priešingai, bet 
jam tas nevyksta. Atsistoja pats Jurgis ir 
aiškina, jog ir gamta nepastovi. . Juk mėnulis 
keičiasi, keičiasi ir oras ir sezonai. Mat, Jur
gelis negali prieš gamta kovot, nes “myli jis 
mergele šiandien, o rytoj mylės jis vėl kitą.”

Vienok Jurgiui nepasiseka įtikinti teismą, 
kad jo prasikaltimas mažas. Tuomet jis ban
do įrodyt, kad jis didelis latras, girtuoklis, 
palaidūnas ir todėl netinkamas apsivest. Kyla 
teisme sumišimas. Atiduoti nuskriaustą mer
gelę į palaidūno rankas negalima, bet taip 
pat negalima palikti Angelina be jokio atlygi
nimo. Teismo uždarymo valanda artinas, o 
klausimas dar neišrištas. Bet visagalingas 
teisėjas prieina prie puikios išvados. Jau se- 
nai jis atsiskyrė nuo negražios pačios ir vis 
j ieškojo jaunos patogios. Jis uždaro patį klau
simą ir teismą žodžiais: “Aš vesiu ją pats.” 
Ir pasibaigia operetė.

Nėra jokių kalbamų rolių. Visas veikalas 
išsiaiškina dainose. Jame yra daug gražaus 
darbo chorui ir dainavime ir vaidinime. To
dėl ši operetė atatiktų didžiumai mūsų chorų. 
Solo dainos nesunkios ir kadangi jos komiško 
pobūdžio, tai netiek svarbu, kad balsai būtų 
išlavinti. Operetės trumpumas padaro ją pri
imtina, nes išsimokinimas savaime aišku, bus 
greitesnis. Tinkamai ir gražiai operetę su
vaidinus, ji atneš publikai daug pasitenkinimo 
ir smagaus juoko. Jeigu kur kolonijose atro
dytų ji per trumpa, galima, apart operetės 
pridėt vieną kitą koncertinį gabalėlį ar šiaip 
ką. Tikiuos, kad pas mus netrūksta tokio su
manumo.

Dėl suvaidinimo ir išmokinimo šios operetės 
reikalinga septynios chorui knygutės ir septy

nios pilnos knygutės lošėjams ir mokytojui. 
Visas šias knygutes ir leidimą vaidinti galima 
gauti iš Meno Centro tik už $12.

A. J.

Turtinga Sovietą Teatro 
Programa

Jei mes bandysime surasti, kuri šalis ruošia 
turtingiausią scenos, teatro programą sekan
čiam sezonui, tai ta šalis bus Sovietų Sąjunga. 
Tiesa, pereitą žiemą ir šį sezoną matosi dau
giau teatro bruzdėjimo Amerikoj ir kitur. Bet 
tik dėka progresyviam judėjimui, kuris ir čia, 
Amerikoj, įnešė daugiau gyvumo scenai.

Tačiau meno kūrybingumo palyginimas la
bai skiriasi buržuazinio pasaulio nuo sovieti
nio. Amerikoj ir kitose šalyse aktoriai, dai
nininkai, muzikai, rašytojai turi muštis, ko
voti, kad gavus progą ką nors sukurti. Sovie
tuose, kaip kad rašo Eugene Weintraub New 
Yorko Timese, “kiekvienas muzikas kviečia
mas priduoti savo kūrinius.” Sovietuose “mu- 
zikalis darbas eina ne tik didmiesčiuose, bet 
ir mažesniuose miestuose šios plačios šalies.” 
(N. Y. Times.)

Toliau Weintraub aiškina: “Kiekviena res
publika, kaip ir kiekvienas .miestas Sovietų 
Sąjungoj turi savo operos namą, teatrą, sim
fonijos orkestrą ii’ koncertus.” Meno, ypatin
gai muzikos, veikla rūpinasi Visa-Sąj linginis 
Meno Komitetas. Tad meno veikla eina 
planingai, Sovietų valstybė tuom rūpinasi. 
Pavyzdžiui, kas galėjo tikėtis, kad gruzinų 
tautelė savo kalboje turės tokias pasauliniai 
žinomas operas, kaip “Carmen,” “Barzda- 
skutis iš Seville,” “Mazeppa,” “Otelio,” 
“Boris Godunoff” ir kitas.

Maskva turės šį sezoną apie 600 koncer
tų. Prie to, dar ruošiama daugybė nepro
fesionalių koncertų, kurie įvyksta darbininkų 
svetainėse ir kliubuose. šiais metais taip 
pat atidarys naują kompozitoriamls namą 
Maskvoje. Jame bus sutalpinta apie 140 
kompozitorių. Tame name bus ir buveinė 
kompozitorių unijos. , .

Šiai žiemai ruošiama eilė naujausių operų. 
Weintraubo pranešimu, tai sekamos operos 
yra baigiamos, o kai kurios jau baigtos: 
Fronto Gvardijietis”, “Opnanas”, “Chapa- 
jev,” “Kapitono Duktė,” “Jakeria,” “Colas 
Brugnon”.

Tai tik operos. Kūryba eina ir kitose ša
kose. Simfonijos, orkestros ruošiama sekan
čiam sezonui. Be to,- ką Sovietų menininkai 
savo jau sukūrė ir tebekuria, visa eilė pasau
linių klasikų naudojama ant Sovietų scenos. 
Beethoveno, Wagnerio, Verdi, Tchaikovskio 
ir kitų kompozitorių veikalai dažnai vaidi
nami. < i

B. ŠALINAITE,
dabartine Aido Choro mokytoja, kuri turėjo tik kelis metus 

amžiaus, kai šis Choras kūrėsi.

Taip pat Shakespeare, Isen, O’Neill ir ki
ti dramaturgai yra dažnus svečiai Sovietų 
scenoje. Praeitis jungiama su dabarčia. Kas 
geresnio, progresyviško yra pasaulyje, tas 
Sovietų šalyje gerbiama.

Ypatingai opera Sovietuose parodo didelio 
veiklumo; Jei kapitalistiniame pasaulyje 
atgyja šiek tiek dramos judėjimas, tai ope
ra dar neparodė jokių kiliržio žymių. Gi So
vietų Sąjungoje opera parodo stebėtinai di
delio pakilimo., Jei viename sezone gali 
pasirodyti daugiau, kaip šešios naujos ope
ros, tai yra labai didelis meno kūrybos duos- 
numas. Tai galima tik Sovietų Sąjungoj.

Menininkas.

Mano Atsiminimai apie Brooklyno 
Aido Chorą

V. Januška
Aido Choras gimė So. Brooklyne, o ne ši

toj didžiulėj Brooklyno lietuvių kolonijoj 
Williamsburge.

1909 m. So. Brooklyne buvo suorganizuo
ta pašalpinė Mindaugio Draugystė, kuri bu
vo įsteigusi ir knygyną iš laisvų ir socialis
tinių knygų. O 1910 mj. susiorganizavo So. 
Brooklyno Jaunimo Kliubas tikslu mokytis 
muzikos, įsteigti beną ir chorą ir abelnai 
skleisti apšvietą tarpe lietuvių. Ir tas buvo 
vykdoma gyveniman. Pirmiausiai įsteigtas 
muzikantų benas. Po kiek laiko pritrūko 
mokinių. Benas pakriko ir aš pats pardaviau 
savo tramboną už 7 dol., nors mokėjau 17 
dol. Tada Kliubas suorganizavo chorą, ku
ris išgyvavo metus laiko. Gal būt gyvavęs 
ir ilgiau, bet dėl nesusipratimo su mokyto- 
jum choras likviduotas... Mokytoju buvo 
L. Ereminas. Vėliau, 1911 m., minėtas Kliu
bas susivienijo su LSS 20 kuopa.

Tūli veikusieji žmonės pasitraukė, išva- 
žinėdamU į kitus miestus. Bet pasiliko ge
ras susipratusių darbininkų būryš, kuriam 
buvo persiaura dirbti tik LSS 20 kp. Tada 
kilo klausimas apie tvėrimą savistovaus cho
ro. Man geriau patiko chore dainuot, negu 
bene tramboną pūst. Tada ir pradėjau jieš- 
kot ukvatninkų. Vaikščiojau po stubas ir 
šiaip kur ką patikau kalbinau. Susirinkęs 
40 pritarėjų, išsiuntinėjau jiems po atvirutę, 
kviesdamas susirinkiman tverti chorą.

Pirmas Aido Choro Narių Susirinkimas
Į pirmą susirinkimą atsilankė 20 asjnenų. 

Tai buvo rugpjūčio 29 d.,71912, So. Brook
lyne. Susirinkusieji išsireiškė už Choro tvė
rimą, bet įsirašė tik 13 narjų, o kiti pažadė
jo būt rėmėjais, šin susirinkiman buvo pa- 

I kviestas ir L. Ereminas, kuris apsiėmė būti 

kuriamo choro mokytoju. Pavarius daugiau 
agitacijos, į porą mėnesių choras turėjo 25 
narius. Tada Aido Choras ir pradėjo savo 
darbą: dainavo keliuose parengimuose, da
lyvavo LSS 19 kp. lošiamam teatre “žmog
žudžiai/’

Tai buvo pirmų metų choro veikimas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Janavičiai, Baltimore, 

Md. — Jūsų rašinys neužilgo 
tilps.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

LEONAS EREMINAS 
pirmasis Aido Choro mokytojas; 

mirė spal. 21, 1927.

Dailioji literatūra

Vėliau choras pradėjo mažėt, nes ypač ėmė 
rečiau atvažinėt į pamokas dainininkai, gy
veną Williamsburge, kurių buvo 6. Tuomet 
sumanyta chorą perkelt į Willianųsburgą, 
kur randasi daugiau lietuvių.

Aido Choras persikėlė į Williamsburg^ 5 
d. rugsėjo, 1913. šičia choras ir išgyveno 
25-rius metus.

Kadangi Aido Choro pilna istorija bus 
rašoma choro komisijos, tad aš čion rašysiu 
tik savo atsiminimus ir tuos dalykus, kurių 
nėra protokoluose užrašyta. Aš išdainavau 
ir veikiau šitam chore 17 metų, tad viską at
simenu.

Kodėl Aido Choras išgyveno 25 metus? 
Brooklyne, kiek man žinoma, buvo įsikūrę 
12 chorų, ir iš tų visų nei vienas neišgyvavo 
10 metų, o Aido Choras be jokių pertrau
kų sulaukė 25 metų. Vyriausia priežastis 
bus tame, kad Aido Choras buvo suorgani
zuotas ant darbininkiškų pamatų. Jis ne
daro jokio sau biznio, o tik žiūri, kad ture-, 
tų pinigų apmokėjimui mokytojams ir tar
nauja visokiom darbininkų organizacijom ir 
bendrai visam judėjimui.

Paėmę pirmuosius 10 Aido Choro gyva
vimo ir veikimo metų surasime, kad per tą 
laiką jis yra dainavęs 184 įvairiuose paren
gimuose. Įvairiems darbininkų judėjimo rei
kalams per tą laiką išaukojo 98 dol. Pri
dėjus prie tos sumos, išaukuotus nuo įvairių 
pramogų likusius pinigus, tai susidarys vi
so $409.99. Tas įrodo, kad Aidas dirbo 
darbininkų judėjimui, o darbininkai rėmė 
Aido Chorą ir tas davė jam progos gyvuot 
25 metus ir duos gyvuot toliau, jei Choras eis 
tuom pačiu keliu.

Dar ir tai noriu priminti, kad choro ne
palietė nei komunistų su socialistais skili
mas, nei Komunistų Partijos eilėse frakcijos, 
nei skloka. Aido Choras ėjo su sąmoningais 
darbininkais, su visu revoliuciniu darbinin
kų judėjimu. Dar ir tai reikalinga prie to pri
dėti: choras yra turėjęs gerų ir apsukrių vei
kėjų.

Ar visi socialistai rėmė chorą? 1913 m., 
kada Aido Choras persikėlė iš So. Brookly
no į Williamsburgą, buvo varoma didelė agi
tacija už gavimą naujų narių, žinoma, jų ir 
gavom. Choras stiprėjo. Bet tuo laiku čia 
buvo tautiškas Operos Choras, turintis apie 
80 narių. Jį mokino M. Petrauskas. Tuomet 
taą choras mokinosi rodosi operetę “Birutę”. 
Tūli socialistai tuomet rėmė Operos Chorą. 
Minėto choro pirmininku buvo LSS 19 kp. 
narys Staniškis (Dabar rodosi tautininkas ir 
gyvena Pa. valstijoj). Jis mane kvietė sto
ti į jo vadovaujamą chorą. Girdi, visas Ai
do Choras turėtų prisidėti prie Operos Cho
ro. Aš jam atsakiau, kad Operos Choras

(Pabaiga pusi. 4)

Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.

BEŠVINTANTIS RYTAS
.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus, 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

•

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Paraše Mikas Rasoda (Mizara).

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00 
Išleido Dienraštis "Laisvė.”

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimus bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

°’f Išleido dienraštis "Vilnis.*

JANONIO RASTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
"Šviesos” Kaune

MAČIO-KEKŠTO
EILES .7

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda*

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrotus, kur 

nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00
LAIDA ALDLD.

•
ARTURAS REGRATIS

IR JO RAŠTAI
Puikios eilės ir labai įdomi 

autoriaus biografija.
176 puslapių, kaina 50c.

•

IŠDAVIKAS
Puiki. poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis 

Puslapių 263, kaina $1.00

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti "Laisvę” kreipkitės 

šiuo antrašu:

“LAISVE”
427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Mano Atsiminimai apie Brooklyno 

Aido Chorą
(Tąsa iš 3-čio puslapio) 

nėra darbininkiškas ir mums, socialistams, 
ten vietos negali būti. Tas žmogus ir kiti 
varė tokią agitaciją tarp aidiečių, visaip 
žemindamas Aido Chorą, bet nepaisant to, 
šis bujojo. 1914 m. narių turėjo apie 100, 
o Operos Choras tik kartkarčiais, lošiant 
operetę, pasirodydavo, bet paskui ir vėl su
sitraukdavo.

Nekartą buvo iškilusi tarpe choriečių min
tis padaryti Aido Chorą daugiau bizniškes- 
niu ir išnaudoti organizacijas, kurioms jis 
dainuoja. Bet tokia mintis visuomet būda
vo sumušama.

Buvo nesmagumų, kai Chorą mokino Ko- 
rykora. Jis buvo pastatęs išlygą, kad jis 
turįs gauti dešimts dolerių už kiekvieną cho
ro dirigavimą, pastarajam dainuojant bent 
kokiam organizacijos parengime. Paskui, 
pagaliau, pradėjo mokyti J. Velička. Iškar
to buvo laikomasi tų pačių išlygų, bet vė
liau dešimtinės reikalavimas panaikintas ir 
chdras galėjo dalyvauti pramogose veltui. 
Žinoma, didesnėse pramogose būdavo mo
kytojui už dirigavimą atlyginama.

Buvo ir Nesmagumų
Kai tas tautininkas Staniškis varė agita

ciją prieš Aido Chorą, tai buvo mažniekis, 
nes tuomet “Laisvė” jau buvo Brooklyne ir 
mes galėjome per ją atmušti visokius ant 
choro puolimus bei priešingą agitaciją. Bet 
buvo dar rimtesnių nesusipratimų.

1916 m. rudeniop Choras dainavo tūlam 
išvažiavime. Aprašydamas “Laisvėje” cho
ro dainavimą, žmogus, pasirašęs slapyvar
džiu “Zosytė,” išąyrė dainavimą ir pabrėžė, 
kad šalę tų aidiečių, kurie dainuoja “Tu, 
kurs klaidžioji, darbininke, eikš prie mūs...” 
stovi dvi streiklaužės ir drauge dainuoja 

♦ tuos žodžius.
Klausinėju, kas parašė tą korespondenci

ją, bet niekas nežino, o “L.” redaktorius V. 
Paukštys, laikydamasis redakcinės tvarkos, 
nefšduoda slapyvardžio. Nežinome, ką ko
respondentas turi galvoj, vadindamas “strei- 
klaužėmis.” Tik per choro pamokas ištyre- 
me. Tuomet sušaukėm narių susirinkimą. 
Įtariamos merginos aiškinosi taip, kad dabar 
einą’s marškinių, siuvėjų streikas. Mūsų ša
pą neunijinė, bet buvom ir mes išėjusios 
streikan ir 4 savaites streikavom. Kitos dar
bininkės sugrįžo dirbti, o mes tik keturiose 
pasilikom pikiete. Tada klausėm unijos de
legato, ką mes turim daryti, šis liepė mums 
eit dirbti ir stengtis suorganizuot darbinin
kus į uniją.

Tą patyręs, choras išrinko mane ir Vei
verį vykti į unijos raštinę tą viską išsiaiš- 
kiAti. Unijos viršininkas aiškino, kad ge
neralinis rūbsiuvių streikas dar nepasibaigęs 
ir dėlto, kurių dirbtuvių darbininkai sugrįž
ta darban be laimėjimo, tuos galima vadinti 
streiklaužiais. Mudū jo klausėme, kas mums 
liekasi daryti: likviduoti chorą ar išmest tas 
merginas iš choro eilių? Unijos viršininkas 
atsakė: nelikviduokit choro ir nemeskit tų 
merginų iš jo. Tegul jiedvi įstoja į ūiiiją ir 
bus viskas gerai. Kai mes raportavom, 
merginos sutiko sto’ti į uniją ir viskas baig
ta. Bet tas pats “Zūsyte” (kuris, vėliau pa
aiškėjo, yra niekas kitas, kaip Zapęriac- 
kas) nuėjo į “Kovą” ir ten parašė porą 
špAltų šmeiždamas chorą. Aš jam atsakiau 
ir d. Kapsukas tuomet uždarė tuo reikalu 
diskusijas.

Kitas nemalonus nesusipratimas buvo 
su L. Ereminu dėl vieno koncerto suruošimo. 
Jis taip sūpyko, kad net atsisakė chorą mo
kyt ir pradėjo mokyt Lyros Chorą, kuris ta
da, 1917 m., dar buvo tautininkų kontroliuo
jamas. Ereminas parašė 25 lūiškus atski- 
rietas choriečiams (aidiečiams), ragindamas 
eiti į Lyros Chorą dainuoti. Bet nei vienas 
aidietis nėjo.

. Tuomet Aido Choro mokymą paėmė J. 
BūJtėnas, ir vėl aidiečiaį gerai gyvavo. O 
Lyros Choras pakriko. Tada Central Brook- 
-lyiie susitvėrė mūsiškių Darbiūinkų Vyrų 
Chtoras, valiau mišrus chdras, kurį vadova
vo Ereminas^

1919 m. Brooklyne įvyko Susivienijimo 
Lietuvių Dainininkų Amerikoj koncertas, ku- 
ristae turėjo dainuot bendrai Aido, Siety
no’ ir Darbininkų Chorai. Vadovu pakvies
tai L. Ereminas, bet jis sakė apsiimsiąs su 
ta išlyga, jei iš Aido Choro bus pašalinti ke
tumi nariai, jam nusikaltę paminėtam nesu
sipratime dėl ruošiamo koncerto'. Aido Cįo- 
raš visgi nesutiko tuos narius prašalinti. Ta
da1 bendrą chorą dirigavo Stankus, Aido 
Ctforo mokytojas, čia taipgi bu’vo daug ne
smagumų. Bet vėliau L. Eremi-nas pamatė 
savo klaidą ir prieš mirsiant atėjo į Aido 
Ctforą dainuot.

1918 m. Choras pamatė, kad taokytojas J. 
Butėnas progresuoja, tad surengė jam kon-

&
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certą, kuris pelno davė $220. Po kelių mė
nesių J. Butėnas; užmiršęs tą didžią dovaną, 
priėjęs prie m'anęs, kaipo chotū pirmininko,- 
ir sako: žinai, kų, Januška, a'š turiu gerą 
sumanyfrią. Aš negaliu ^erai £ianu skam
bint ir mes negalim operečių susimokyt ir 
lošt. Tad jūs duokit choro nū&iį susirinkime 
įnešimą, kad choras nutartų prisidėt prie 
Operetės Choro ir galėsim operetes lošt, o 
Strumskis, kuris dabar bepartyviškas, bus 
mokytoju. Aš Butėnui atsakiau: Jei Štrums- 
kis bepartyvis, tai jis gal ateit pas mus ir 
mes galėsim operetę mokytis. Sakiau jam, 
kad jis liautųsi tokią propagandą varęs tarp 
kitų aidiečių, bet jis nesiliovė.

Na,1 ir Butėnas, pamiršęs visas geradarys
tes, kurias jam Aido Choras padarė, paliko 
Chorą) prieš pat suvaidinimą veikalo “Iš 
Meilės.” Tai buvo didelė begėdystė iš jo 
pusės. K. Kriaučiūnas pagelbėjo sulošti te
atrą “Iš Meiles.” •” /

•; L • t A < ** Abelnai Apie Mokytojus
Aido Chorą mokino 10 mokytojų. Su mu

sų chorvedžiais blogumas tame, kad jie ne
nori pripažint chorą kaipo savištovę organi
zaciją. Jeigu laike pamokų choristai pasi
duoda po pilna mokytojo disciplina, tai jis 
mano; kad ir visame choro reikalų tvar
kyme jis turi būti bosas. Kiti chorvedžiai, 
matydami, kad choras iš pram'ogiį gerai už
dirba, tai mano, kad tas viskas tik nuo jo 
priklduso, ir tie pinigai jam priklauso. Pa
našių Susikirtimų su mokytojais yra turėjęs 
ir Aido? Choras. \

Pirmos Choro' Dainos
Pirmosios dainos, kurias Aido Choras mo

kinosi, buvo sekamos:
“Pasakyk, Mano' Mylimas Krašte,” “Svei

ki Broliai Dainininkai,” ir “Tu, Kurs Klai
džioji Darbininke.”

Vėliau i/ntasi įvairių ' tautiškų dainelių, 
del kurių dainavimo gaudavom kritikos iš 
“Laisvės.” “Internacionalą” pirmu kartu 
dainavom penkmetiniam koncerte, rugs. 2 
d.,'1917 m. Koncertas buvo atidarytas su 
“Internacionalu,” o uždarytas dainuojant 
“Lai Gyvuoja Lietuva.” Keistai išėjo: Kai 
dainavom' “Internacionalą,” sustojo gal ko
ki 25 žmonės, o “Lai Gyvuoja Lietuva” dai
nuojant sustojo veik visa publika. Paskui 
socialistų priešai pašiepė socialistus už ne
žinojimą savo himno.

Mirusieji AidiėčiaJ '
Pirmųjų Aido Choro gyvavimo metų buvę 

dainininkai, kurie jau yra mirę: A. Vidžiū
nas, buvęs prisidėjęs prie choro organizavi
mo ir sumanytojas choro vardo, mirė pasau
liniam kare, Francijoj; Migilinskaite, sopra
nas, dar jauna mirė, rodosi1, .1916 m.; Am- 
braičiūtė-Tankienė, mužikališka stipri altas, 
mirė Great Necke. Pirmasis Aido Choro mo
kytojas L. Ereminas mirė spalių 21 d., 1927-

Gal ir daugiau yra mirusiųjų, bet man ne
žinoma. Prie vėliau mirusiųjų aidiečių gali
ma priskaityti Izabelę Retikevičiutę, kuri 
neretai akompanuodavo pianu ir daug kartų 
pasitarnavo Aidui. Mirtis pakirto ją pačioj 
jaunystėj.

Ilgiausiai Išdainavę Nariai
Marijona Vaicėkauskiūtė dainuoja Aido 

Chore nuo pirmųjų metų jo suorganizavimo. 
Būtų sunku sU'rašti kitą tokią merginą, su 
tokiu pastovumu ir darbštumu. Ji niekad 
nebuvo jokioj opozicijoj ir nedainavo jo
kiam kitam chore, kaip tik Aido. Dainuoda
vo Marijona mišriuose kvartetuose ir duetuo
se, bet vis po Aido Choro pastoge. Tai di
delė Marijonai už tai garbe!

J. Nalivaika Aido Chore išdainavo, veikė 
ir lošė 19 metų. Man pačiam teko išdainuoti 
17 metų. Pirmininkavau apie 9 metus. Ona 
Vaicekaūskiūtė^Juodzevičiėhė išdainavo apie 
14 metų. Daugelis yra išdainavusių šiame 
chore po 10 metų, daugiau ar mažiau, bet 
sunku tą viską sūžymėt.
' . Operečių VAidinifntfs

Per pirmuosius 6 metus Choras operečių 
nevaidino, nes Ereminas nebuvo ant tiek iš
silavinęs pianistas, kad galėtų . akompanuot. 
Jis atsargiai ir rūpestingai mokydavo dai
nuot kvartetus, duetus, etc., bet publika pra
dėjo reikalaut operęcių. Operetes pradė
jom vaidint mokytojaujant Veličkai, Kory- ‘ 
korai, V. Žukui ir prie dabartines mokyto
jos B. šalinaitės. ,

Šalinaitei geriausiai sekasi tas darbas, nes 
ji pilnai muzikališka, prie to ir režisorė. Jos 
chorvėdystės pradžia buvo Aido Choro iš-- 
mokinimas vaidinti operetę “Kornevilio 
Varpus,” o dabar, po 8 metų, mokinant tai. 
pačiai šalinaitei, vėl bus sulošta ta gražioji 
operetė, spalių 3 d., Labor Lyceum Svetai
nėje, Brooklyne. Tai bus atzymejimas 25 
metų Aido Choro sukaktuvių.

Užbaiga
Jeigu mes' kadaise sukome ga'lvas, kur

gausime mokytoją (kai Ereminas mus aplei
do) ir paėmėm mokytoju J. Butėną, kuris 
tik 15 lekcijų piano skambinimo tebuvo pa
ėmęs, tai dabar Aido Chore ihės rastume vi
są ėfl# jaunų pYasildvinūsių choristų, kūriė 
daug geriau gali vadovauti citatą, negu tuo
met Ėūtėnas gūlejo.
(16 metų atgūl taeš taaiiėta, kad mūs 

chorai išnyks, nes ateivybė suvaržyta, o čia 
gimęs jaunimas eis ant kamįpų “džiko šokt.” 
šiandien matom, kad tai buvo apsirikta, čia
gimis jaunimas dirba kultūrinį darbą. Aido

bei Užmetimų 
A. Matuliui

Chorą sudaro 80 nuoš. čiagimis jaunimas.
, Aido Choras dainuoja ir angliškai; dai
nuoja tarptautiškūose parengimuose, ne tik 
lietuviškuose. Puikiai pasirodė Aidbalsių 
Ansamblis. Už tą yiską didelis kreditas pri- 
klaūso Choro mokytojai šalinaitei.

Taigi, lai gyvuoja Aido Choras! Telihksmi- 
na jis darbo žmones ir teragina juos telktis 
į savo organizacijas ir susiprasti!

Tegu Aido Choras juosekmingiau apvaikš
čioja savo Sidabrinį Jūbilejų ir tesulaukia 
jis savo Auksinio Jubilėjaus!

New Britain, Conn
Išdavikui Nepavyks.

United Electrical and Radio 
Workers Unijos lokalo 232 pir
mininkas Anthony C. Uccello 
bandė atlikti judošiaus rolę, bet 
jam tas aktas nepavyks, kaip 
jis. kėsinos praverti. Pereitą sa
vaitę Uccello (Jūčelo) pareiškė 
spaudoj, kad jis meta U. E. & 
Ė. W. CIO uniją, išvadindamas 
ją komunistine, per kurią esą 
“siekiama Amerikoj įsteigti so
vietai.” Tai grynas to judo iš
mistas ir melas. U. E. & R. W. 
232 lokalas nėra komunistinė 
unija nei ji siekia įsteigti Ame
rikoj sovietus, bet organizaci
niu būdu bando pagerinti dar
bininkams būvį: geresnes sąly
gas dirbtuvėse ir daugiau mo- 
kesties už jų darbą.

Kodėl Uccello siekia uniją 
nudažyti raudona spalva? Kol 
kas sunku įrodyti, bet kas nors 
už jo pečių slepiasi, nes Ame- 
rikan Hardwarė Corp, dirbtu-

Amėrikbs' Lietuviu Darbinin
kų Litėratūroš draugijos Cent
ro Komiteto susirinkimė, įvyku
siam rugsėjo 19 d., būvo pakel
tas kla’ūšimas apie dtaūgijės 
pirmininkui d. Matuliui daro
mus užmetimus, būk jis skėba'ū- 
jąs Horn £tnd Hardart valgy
klų darbihinkų streike. Drg. 
Matulis pasiaiškino sekamai: 
Jis dirba tos kompanijos mais
to virimo dirbtuvėje už fore- 
maną, tai yra, už užveizdą. Jis 
įeina į kompanijos administraci
nį štabą, o ne į darbo štabą. Jo, 
kaip ir kitų foremanų, unija ne
priima į savo eiles. Kai buvo 
minėtos kompanijos darbininkų 
balsavimas po Darbo Tarybos 
priežiūra unijos klausime, jam 
nebuvo leista dalyvauti balsavi
muose. Kai eina derybos tarp 
bosų ir darbininkų, unija visai 
nekelia foremanų reikalo, už vėse, kur ši unija gyvuoja, ar- 
juos neužstoja; Taigi, jo strei
kas nepaliečia.

Centro Komitetas išrinko ko
misiją ištyrimui drį. Ma'tuiio 
pasiteisinimo. Komisija teira
vosi valgyklų darbininkų uni
jos lokalo' 302 raštinėje; ar tie
sa, kad ūdija fbfemanų nepri
ima į savd eiles. Nuo lokalo 
Viršininkų gautas atšakyma's', 
jog tiėša, kad linija nepriima 
nei foremanų, nei jų padėjėjų? 
Taip pat paaiškino; kad forėma- 
nų streikas nepaliečia if unija’ 
liėkreipia į jūOs dėmėsiO'. Sta
čiai buvo užklausta, ar fofeni’a'- 
įlū's unija štfėiko fhėtu vadi
na skėbais ir ar galima juos va
dinti tokiais. Atsakė, ka'd uni
ja jų hėva'dina skebais it nega
lima juos tokiais vadinti. Dd'f- 
bininka'ms simpatingi’ forema- 
įlai, gi!rdi; gali tiktai gražiai, 
draugiškai link darbininkų atsi
nešti dirbtuvėje kai nėra strei
ko', b pėt streiką; prie pfogos, 
pasilikusius' darbe paraginti dė
tis į bendrą kovą.

IŠ' to unijos lokalo 302 virši
ninkų paaiškinimo matome, kad 
tie Matuliui užmetimai yra ne
pamatuoti ir neteisingi. Jie da
romi blogais sumetaimais. Beje, 
ši uiiija yra Arhėrikos Darbo 
Fedetačijos' unijd, bet kovinga 
ir getai veda kovą su kompa
nija.

Komisija' pasiteiravo ir apie 
sklokoS organo bjaūrojimą ko- 
muništa įr jų simpatikų, būk 
tokių darbininkų esą toje dirb
tuvėje ir jie skebaūją. komisi
ja patyrė, kad' tėn nedirba nė 
v i ends kom.ūnistas, nė vienas 
“Laisvės” skaitytojas. Dvylika 
lietuvių', pasilikusių darbe, neiš
ėjusių į streiką,; yra’ katalikai 
ir tilt vįėnas skaito “Keleivį.” 
Tie darbininkai, žinoma, daro 
labai didėlį klaidą; nestodami į 
bendrą lto^ su.kitais savo drau
gais dąrblnin’kaįą. Jų vieta uni-' 
joje ir štrėiko lauke. . «

O “N. G.” pfita^timas komu
nistams bei laišVieČiams skėba- 
vimo yra toks ; neteisingas ir 
šlykštūs darbas, kuriuo tiktai 
tas laikraštis ir tegali uŽšiimdi- 
nėti. ,

ALDLD Centro Komiteto
Komisija

Strauss, V. T. Yokimas, O. Kai- 
tienė, ir C. Withman.

Atsiprašome, jei kai kurio 
aukojusio vardas nepažymėtas 
arba galėjo būti klaidingai už
rašytas. Jei atsikreiptumėte 
prie A. Bakevičiaus, klaida bū
tų atitaisyta.

Vieša Padėka
Bal-

Prezidentas RdbWVelfa*š

savo’ kalbose vakarinėse 
valstijose, bė kitko, aiškins, 
kad dato&ėlis arn^rikiėŽių 
daro klaidą, įsivaizduodami, 
būk šalies wnsutafcya 
“duoda” galią Vyriau siūta 
Tefethtd1 n’tfi’k® ItongMšd

būk šalies WnsUtafcya 
duoda” galią Vyriausiąjį

išleistus įstatus.- *

tinas laikas balsavimo, kurią 
uniją kompanija turės pripa
žinti, kaipo tarpininkę tarpe 
darbininkų ir kompanijos? 
Kaip tik šiuo laiku pirminin
kas Uccello ėmė ir atsivertė į 
“supratlyvą,” tik dabar pama
tė, jog unija “raudona” ir pat
sai be įteikimo uiiijai ar komi
tetui rezignacijos, pasitraukė, 
nes jis esąs “gerbtinas pilie
tis.” Jo siekis vienok yra aiš
kus. Jis bandė pasitarnaut 
American Hardware Kompani
jai, kad nukreipt narių mintis, 

:kad unija nelaimėtų rinkimų.
Ryšy su Uccello atsisakymu 

nuo unijos ir' pirmininkystės 
vietinė buržuazinė spauda ap
silaižydama iš džiaugsmo ant 
1-mo puslapio patalpino to džen
telmeno paveiksią sykiu su jo 
pareiškimu. Spa'uda, kaip ir bu
vęs pirm., norėjo pasitarnauti 
kompanijai. Tačiaus unija gana 
tvirta ir tuos paskalus atmuša 
be jokio vargo.

Unijos ofisas randasi 278 
Main St. (antros lubos). Na
riai kas vakaras gali užeiti pa- 
simokėti duokles ir gauti kitas 
informacijas.

Vedybų, Pokily Aukos
Nelė it Ftanas Remeičiai ne

seniai yta vedę. Jų tėvai, ypač 
Ftano, surengė jų vedybų atžy- 
mėjimui pokilį rugs. 19 d., į 
kurį suėjo diktas būrys žmonių, 
kaip Vietos, taip ir iš apielin- 
kes, o Nėlės tėvai, Valinčiai, 
atvyko net iš Pittston, Pa., su 
Jais buvo keletas kitų. Vedybų 
ikėiką bedalinant, A. Valinčius 
:vietos veikėjam pastebėjo, kad 
'čia jie, nelaukdami geresnės 
'progos, imtų ir atsteigtų chorą 
■arba bent dubeltavą kvartetą, 
jei choras būtų sunku. Po jam 
V. T. Yokimas prisiminė, kad 
.dalyviai turėtų atžymėti Remeh 
čių Vedybas parėmimu Visuome
nes reikalų, tai yra, kad kas po 
kiek išgali sumestų Agitacijos 
Fondui.

Visi, matomai, tokiai minčiai 
pritarė ir aukų sumetė $17.87. 
Už aukas dėkojant, pažymime 
Tuos; kurie talko j o ne mažiau 
po kvoterį. Pp $F: Nelė ir Fra- 
nas Remeičiai, A. Valinčius, J> 
Vitkūnas, J. Grušelionis ir Ed. 
Ambrose;-po 50 centų: P. P. Pi- 
lipauskas, S, Valauskas, J. Ar- 
bačauskas, M. Matulionienė, M. 
Valinčienė, Suopiai, J. Vaitkevi- 
čia, Z. Yasekas, C. Andėrson, 
Reinbock, Ch. Brazauskas, Am- 
bačis, J. Beržinskas, Š. Jurkiū- 
nūs, A. Rėikus ir J. Krakaus^ 
įas; po 25 centas:, J\ Ėaukus, 
J. Bolaševski, TL Pėtėršon, V. 
R'artaštak, F. Senus, Dželinski, 
Av ščepanski; V. Pe'rzak, C. 
Straušs; . J. Malinauskienė,

Viešai dėkavoju visiems 
timorės draugams, kad man su
teikė progos 
vės” piknike 
susieiti daug 
tekę dar su 
jei ne lietus.

Iš pikniko d. Kutra mane 
parsivežė į Philadelphia, pas 
kurį aš svečiavausi dešimts die
nų. Be to jis nuvežė mane pas 
J, Kutrus ant ūkės ir pas dd. 
Potus, taipgi pas Bendoravičius. 
Neturiu žodžių išreiškimui pa
dėkos dd. Kutrams, kurie mane 
užlaikė kaip savo tikrą motiną 
ir dar dovanų davė.

Dar sykį tariu visiems širdin-' 
gą ačiū!

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopiilius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškuš 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
daro tai-Jabai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir j'ūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite j'as 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

dalyvauti “Lais- 
Philadelphijoj ir 
pažįstamų. Būtų 
daugiau susitikti,

M. Janonienė.

> Legionieriai nubalsavo, kad 
kita konvencija įvyks Los An
geles, tarp 19-22 rugsėjo atei
nančių mėtų. T . ' i /

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STastf 8847

Darbininkų ir Delegatų

EKSKURSIJA
Ant 20-tųjų Sukaktuvių

Rusijos Revoliucijos
Plaukimas bus Puošniausiu

LAIVU QUEEN MARY

Ekskursija Yra Vcdarrta

WORLD TOURISTS, INC.
Manadžerio J. N. Golos

Ekskursija Išplauks

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

Dėl Laivakorčių Informačijų 
Klauskitės pas

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue, New York City 

Telefonas Algonquin 4-665G-7-8

Cunard White Star Line

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

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, ihCH.

NAUJOJE VIETOJE -^a

L!<7UV^K4

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Ylūsų duoną valygyda- 
ita sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 V. LUKOŠEVIČIŪS

--- . - ?.".r . ...kji ',7;r/•,4
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Užsienio Žvalgybos 
Darbai Sov. Sąjungoje

(Pabaiga)
Kas link gyvų žmonių, žval

gyba pati turi vartoti terorą,- 
taip kalba instrukcija. Terorą 
išpildo organizacijos, kurios star
to sau tikslą nužudyti aukštus 
valstybinius tarnautojus, kari
nius darbininkus ir t.t. Tai in
strukcija, kuria vadovaujasi 
klastingiems veiksmams Sovietų 
socialistinės šalies priešai.

už tam tikrą pagelbą jis tylės. 
Šitas inžinierius X. nesuprato, 
kad tie dokumentai ne pripuo
lamai prapuolė ir kad tas vis
kas padaryta, kad jį apipinti 
žvalgybos tinklu. Kad vokietys 
tylėtų, jis jam išdavė karines 
paslaptis.

Toks yra žvalgybininko tipas 
iš užverbuotų specialistų. Jis 
kaukavosi kaip sovietinis žmo
gus, savo žvalgybos tikslais su-

Užsienio žvalgyba Siunčia į 
SSRS Nemažai Agentų,

Kaipo Specialistų
Naudodamiesi lengvu mūsų 

partinių ir ūkio darbininkų at- 
sinešimu, kartais budrumo sto

iką, žvalgybininkai pralenda į 
pagrindines pramonės šakas ir 
ten veda savo žvalgybinį diver
sinį darbą’.

Apie tai kalba toks faktas. 
Praeitais metais NKVD orga
nais buvo atidengta žvalgybinė 

^Gastapo organizacija. Jai va
dovavo du Vokietijos inžinieriai 
P. ir D. Inžinierius P. atvažia
vo 1930 m. į keltuvų Kirovo 
vardo fabriką. Atvažiavo jis 
užverbuotas Narkomtiažpromo 
atstovu. Atvažiuodamas 1930 m. 
į Sovietų Sąjungą jis palieka 
žmoną Vokietijoj. Susipažinda
mas su SSRS gyvenimu ir ma
nydamas kaip ūkio darbuotojai 
atsineša prie jo, jis sugalvoja, 
kaip lengviau gauti pasitikėji
mą ir parodyti save prielankiu 
SSRS piliečiu. Jis apsiveda su 
viena piliete, kuri turi plačius 
gimininius ryšius. Ji turi brolį 
-----inžinierių, jis dirba laivų 
statybos fabrike, žmona turi 
daugelį pažįstamų, kurie žval
gybininkui įdomauja. Jis apsi
veda, turėdamas žmoną Vokieti
joj, parodydamas, kad jis visai 
nesirengia grįžti į Vokietiją.

Tai žvalgybos agento būdas 
apgauti žmones. Apsivesdamas 

' su sovietine piliete, jis įgauna 
daug pažinčių, žmona turi dar 
vieną brolį—jis inžinierius X, 
kuris dirbdamas fabriko, savo 
tarnystės reikalais būna arti
lerijos poligone. Tas inžinie
rius labai įdomauja žvalgybi
ninką. Jis ruošia šeimyninį va
karą ir pradeda su juo kalbėti 
specialybės klausimais: apie 
kvalifikacijas, apie patrankų 
sistemas ir t. t.

Inžinierius X nedrąsiai kal
ba ir neišduoda visas paslaptis, 
žvalgybininkas stengiasi kuo 
daugiau iš jo išgauti. Jis daž
nai aplanko “žmonos” brolį, 
kalbasi su juo. Vieną gražią

* dieną pas inžinierių X. prapuola 
keletas slaptų popierių—karo 
užsakymo planai, kai kurie iš
skaičiavimai. Ant šitų popie- 
rų yra to inžinieriaus pastabos. 
Vokiečių žvalgybininkas ir in
žinierius X. ir toliau susitinka 
ir kalbasi. Pirmą laiką inži
nierius truputį prislėgtas, nes 
fabrike galima sužinoti, kad jis 
pametė slaptus dokumentus. 
Praeina mėnuo, kitas—rūpestis 
sumažėja, dokumentai skaitosi 
kaip pamesti, ir gyvenimas ei
na kaip ėjo, Bet vieną kartą

t po tūlos valstybės atstovybės 
aplankymo, šifas P. sako inži-

* nieriui X.y kad atstovas klausė 
jo apie žmones, su kuriais jis 
susitinka, ir kad jis turėjo visą 
jam pasakyti, nėS gestapo turi 
savo žrnonės ir jeigu jis meluo
tų, tai tūrėtų didėlius nemalo
numus. Ir kada jis, žvalgybi
ninkas P., pasakė inžinieriaus 
pavardį, tai pasirodė, kad ges
tapo turi slaptas žinias su X. 
pastabom. Inžinierius X. pasi
sako, kad jis pametė tuos doku-

į '■mentus keletą mėnesių atgal.
Išeidamas iŠ Šeimyninių jaus? 
mų, jis pradėjo prašyti p. ar 
negalima /auti šituos dokumen
tus atgal ir kad jis už tai už
mokės. Jis pracfejo prašyti pa
dėti jo nelaimėj^, nes dokurned- 
tai pasirodo ne prapuolę, tik 
atsidūrę žvalgyboj. Žvalgybinin
kas P. pažadėjo padėti. Bet kiek 
laiko praėjus sako, kad doku
mentai negali būti grąžinti, bet 4*

sipažino ne tik su žmonos bro
liu, bet ir su visa eile žmonių, 
kurie užėmė tam tikras vietas 
šalies apsaugos pramonėj.
žvalgyva Siunčia Savo Ag
entus ir po Politinių Emi

grantų Priedanga
Taip gestapo užverbavo du 

agentus—špionus, iš taip vadi
namų politemigrantų. Vienas 
iš jų, buvęs Vokietijos kompar
tijos narys, tūlas P. dirbo nuo 
1922 m. vienam fabrike. Jis bu
vo ir sovietų atstovybės dar
bininkas Berlyne. Antras buvo 
s. d. partijos narys nuo 1911 m. 
1924 m. jis įstoja į Kom. Par
tiją. Kada fašistai atėjo prie 
valdžios, jie pradėjo areštuoti 
vokiečius piliečius, dirbančius 
Sovietų atstovybėj. Areštavo ir 
šituos du. Po suėmimo, kad 
juos nekankintų, jie davė su
tikimą papasakot apie visą, kas 
buvo Sovietų prekybos atstovy
bėj Berlyne. Jie tapo gestapo 
agentais. Gestapo vieną iš jų 
pasiuntė kaipo provokatorių į 
Berlyno partijos raikomą. Kada 
jis baigė savo provokacinį dar
bą, geštapo permetė jį į Sovie
tu Sąjungą. Jis čia persistatė, 
būk jį persekioja gestapo. Ka
da jo nebuvo namie, atėjo ges
tapo agentai, visą butą “išver
tė” ir sudaro vaizdą, būk jį 
persekioja. Jį per čechoslova- 
kiją atsiuntė į Sovietų Sąjungą. 
Antram agentui, dirbančiam 
prekybos atstovybėj, gestapo 
pavedant pasakė, kad jam nėra 
ko sėdėti * prekybos atstovybėj. 
“Tu komunistas, taip išeiti eti
ka neleidžia, partinė disciplina 
užlaiko, tu nuduok trockistu.” 
Jis išstojo su trockistinėm pra
kalbom ir atstovybės jį išvijo. 
Tada gestapo liepia jam paduo
ti atgailos laišką. Vėliau gesta
po jį permeta į Sovietų Sąjun
ga-

Šitie vokiečių žvalgybininkai 
P. ir D. susitinka Maskvoj, ži
no, kad jie abu žvalgybininkai. 
Maskvoj jie sutinka vieną vo
kiečių pirklį V. Nežinodami, 
kad šitas pirklys ir žvalgybi
ninkas, priėjo išvados, kad su 
juo ypatingai ceremonytis ne
reikia ir nutarė pranešant apie 
ją NKVD, gauti pastarosios pa
sitikėjimą. Jie praneša, kad 
sužinojo aršų fašistą V., kuris 
atvažiavo į SSRS su tam tik
rais uždaviniais. Jie pradėjo 
“sekti” šitą fašistą. Jie seka V., 
o tas praneša gestapo apie tai, 
kad jis sutiko du komunistu 
Maskvoj ir įdomaująs, kas jie 
toki. Gestapo duoda V. tokią 
užduotį: “Pasakyk tiems žmo
nėms, kad pralystų į laivų sta
tybos fabriką.” Vėl susitikda
mas su jais V. pasako slapyvar
dį ir perduoda jiems gautą už
duotį. Visi trys žvalgybinin
kai, apsvarstant padėtį, numa
to veikimo planą. V. išvažiuoja 
į Vokietiją, o du žvalgybininkai 
įsitaiso į darbą: vienas'vienam 
fabrike, kitas kitam. Į laivų Sta
tybos fabriką jie nepakliuvo, 
nors pasisakė esą dideli laivxų 
statybbs specialistai. Tai du 
provokatoriai iš taip vadinamų 
politemigrantų.

=> b—" i' 7,.<

žvalgybos uždubcia. Jiems buvo 
duota užduotis padaryti teroris
tinį aktą prieš Kominterno va- 
dovautojus. Jų vadas buvo tū
las Pavlovas, seniau dalyvavęs 
revoliuciniam “tesniakų” judė
jime.

(“Tesniaki”—tai revoliucinių 
s. d. partija, 1919 m. įėjusi į 
Kominterną ir tapusi Bulgari
jos Kom. Partija.)

Pavlovas per ilgus metus 
dalyvavo frakcijiniam skaldymo 
darbe Bulgarijos Kompartijoj, 
pereidamas pas trockistus.

Jis, jo žodžiais, keletą kaitų 
buvo suimtas, o vėliau pastojo 
tarnauti Bulgarijos politinei po
licijai. Jis, pildant policijos už
davinius šalies viduj, nemaža 
revoliucionierių išžudė. Po Leip
cigo bylos apie reichstago pa
degimą pravirtimo, kada ges
tapo turėjo Dimitrovui leisti 
važiuoti į SSRS., fašistai nie
kaip negalėjo Dimitrovui do
vanoti jų pravirtimą, ir pradė
jo j ieškoti pagelbos pas troc- 
kistus-teroristus. Vokiečių žval
gyba per vieną oficialų atstovą 
Sofijoj susiriša su teroristinės 
organizacijos Bulgarijoj vadu, 
tūlu D. ir ima sau tarnystėn 
teroristą Pavlovą su tikslu per
mesti jį į SSRS, kaipo emi
grantą. Jam pavedama susi
pažinti su padėtim SSRS; kai
po bulgarui susiartinti su Di- 
mitrovu ir padaryti teroristinį 
aktą. Pavlovas, atvykdamas į 
SSRS, kai kurį laiką buvo Mas
kvoj, susitikdavo su Dimitrovu, 
bet visa padėtis neleido jam iš
pildyti žvalgybos užduotį. Jis 
pervažiavo į Leningradą, tenai 
susirišo su trockistine teroristi
ne organizacija. Bulgarų tero
ristai visą laiką prašė Dimitro- 
vą padaryti pranešimą apie 
tarptautinę padėtį Leningrade. 
Po pranešimo, jie norėjo pa
kviesti Dimitrovą į vakarienę 
(butas tam pas juos jau buvo 
priruoštas), kad tenai padaryt 
teroristinį aktą, o paskui išbėgti 
į užsienį. Viskas buvo paruoš
ta. Vienos užsienio valstybes 
atstovybė turėjo išduoti žudikui 
dokumentus ir vizą, ka!d jis ga
lėtų pabėgti. Taip pasakojo te
roristas Pavlovas, kada jis bu
vo suimtas.

Šitas faktas vaizdžiai kalba, 
kaip trockistai kartu veda savo 
pragaištingą darbą su užsienio 
žvalgybomis.

(Medžiaga iš L. Zakovškio 
knygutės “Apie kai kuriuos už
sienio žvalgybos organų meto
dus ir būdus ir jų trockistiniai- 
bucharistines agentūras.”)

Aukos įteikta vienam žymių 
Bruklino draugų, ir, šiuos žo
džius rašant, jau gauta pakvi
tavimas už tiksliai pristatytas 
aukas.

Parengime daug pasidarbavo 
maisto gamintojos, mūsų nenu
ilstamos gaspadinės: dd. Juo- 
diškienė, Stočkienė, Skeistaitie- 
nė; taipgi visas būrys patarnau
tojų prie stalų, prie baro.

Jauku, smagu buvo tokioj 
linksmoj draugijoj. Kiek čia 
šusiėjimų, kiek čia atnaujintų 
pažinčių! Net ir skirtis' nesi
norėjo, nors pažmonyš užsitęsė 
nuo 3 vai. iki vidurnakčiui. Il
gai minėsime drg. Žukauskų 
“veseliją.” šitas pažmonyš mus 
visus kaip tai arčiau sugretino, 
subendrino. ,, #

draugų, kuriems jo savižudybė 
padarė slegiančio įspūdžio. Lai
doti išvežtas tėviškėn į Joniš
kį.

EASTON, PA.

J. K—uitis.

NEWARK, N. J.

piknike, smagiai praleisti laiką ir 
tuom pačiu kartu parengsite Knygy
ną. (225-226)

Paklaidos Pataisymas
“L.” num. 224, mano kores

pondencijoj įsiskverbė paklaida. 
Pasakyta, kad per šį streiką C. 
K. W. medvilnės darbininkai, 
etc., o turėjo būti malevines 
darbininkai, etc.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia išvažiavimą 

Burlkolme Parke, sekmadienį, Sept. 
26. Bus įvairių žaislų kaip “soft- 
ball,” “dodge ball” ir tt. Lyros Cho
ras kviečia visus jaunus ir senus at
silankyti į šį paskutinį išvažiavimą 
šj sezoną. (225-226)

Žibutė.

Susirišdami ir tapdami žval
gybos samdiniais trockistai tų 
Žudikų rolę pasiėmė sau.

1936 m. Leningrade buvo su
imta teroristinė bulgarų-troc- 
kistų grupė: Christevas, čitalie- 
vas, Pavlovas ir kt. šitie troc- 
dstai teroristai dirbo užsienio

Drg. Žukauskų. Vestuvių 
Sukaktis

Suėjo 20 metų, kaip vedė 
drg. Katrina ir Jurgis Žukaus
kai.' Didžiulis būrys prijautė jų 
ir draugų iškėlė ta progai poki- 
lį Lietuvių Salėj sekmadieny, 
rugsėjo mėn. 19 d.

Šaunus buvo bankietas! Sve
čių buvo netik iš mūsų miesto, 
bet ir iš toliau, net iš Bruklino, 
iš kitos gubernijos! Valgė, vai
šinosi, linksminosi, šoko, ūžė. . . 
Sveikino jaunavedžius, linkėjo 
jiem ilgiausių metų ir gražaus 
pasidarbavimo darbininkiškam 
judėjime! O tarpe vietos dar
buotojų draugai Žukauskai yi- 
suofnet gražiai pasižymi. To
dėl ir buvo toks jaukus pažmo
nyš. Todėl ir buvo čia tiek en- 
tuzijazmo,' tiek sąjaųsmo, tiek 
draugingo ūpo! Lyg ir koks 
bendras frontas... Ištikrb, čia 
buvo susirinkę netik artimesnių 
mūsiškių organizačijų žmOnŠs, 
bet buvo ir daug mišraus svie
telio, įvairių nusistatymų bei 
pakraipų. Visus juos jungė ke
letas bendrų ryšių: pastangos 
gerinti darbininkų būklę, nea
pykanta fašistinių siaubūnų su 
.jų plėšikiškais karais, geismas 
palaikyt ir apgint demokratiją. 
Ir jie tatai gražia; įrodė ir šio 
pokilio rėmuose. Nepasitenkino 
vien tik pasilinksminimu, pasi- 
žmbnėjimuj pasivaišinimu. Jie 
atsižymėjo ir naudingu visuo
menei darbu. Be didelės agi
tacijos, be triūkšmo, kaip regi, 
sunhfetė $11.59 aukų didyyriš- 
kieins Ispanijos kovotojams už 
demokratinę laisvę.

Ir Vėl Savižudybe
Gudaičių km. Padubysio vi. 

VIII. 24 d. dienos metu jaujoj 
pasikorė ūkininkas Balčiūnas 
Juozas, 36 m. amžiaus. Mano
ma, kad pasikorė išsigandęs 7 
bylų už vagystes, kurios jam 
šiomis dienomis buvo iškeltos.

—VIII. 21 d. Pašiaušės km., 
Padubysio vi., bekuldamas ja
vus, nuo kuliamosios mašinos 
nukrito pil. Šileris Karolis ir 
vietoje užsimušė.

—VIII. 24 d. Rukužių km. 
Žagarės vi. žaibas sudegino Šal
kausko Juozo daržinę; nuostolių 
2,000 litų.

—VIII. 26 d. 10,30 vai. Gi
laičių km. Šiaulių vi. nuo pa
degimo sudegė pil. Gvaizdiko 
vėjo malūnas. Nuostoliai — 
5,000 litų.

—Šiaulių ap. sav. rugsėjo mė-, kuopa, 
nesį ruošia ap. valsčių viršaičių 
ekskursiją po Lietuvą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SHENANDOAH-MINERS

VILLE, PA.
ALDLD 9 Apskr. pusmetinė konfe

rencija įvyks spalio 31 d., 1 vai. po 
piet, Coaldale. 9-to Apskr. kuopos 
malonėkite išrinkt delegatus j kon
ferenciją. (Svetainės antrašą prane
šim vėliaus). — Apskr. Sckr.

HILLSIDE, N. J.
Pasirandavoja trys fornišiuoti kam

bariai (atskirai ar kartu), dėl vyrų 
ar moterų, arba nedidelės šeimynos. 
Garu apšildomi. Mokestis prieinama. 
Parankus susisiekimas su Elizabeth 
ar Newark’u. Kreipkitės bile laiku 
pas

608
M. RAŽANSKAS, 

Hillside Ave. Hillside, N.
(226-227)

J.

WATERBURY, CONN.
“Laisves” skaitytojams, ALDLD 

LDS 49 Kp. Nariams Svarbus 
Pranešimas

Bendras susirinkimas įvyks rugsė
jo 24 d., 7:30 vai. vak., 774 Bank 
St. Susirinkime dalyvaus drg. D. M. 
Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. Susi- 

. rinkimą Šaukia lietuvių komunistų

| Drg. šolomskas kalbės svarbiais 
klausimais ir bus diskusijų. Prašo
me visų draugių ir draugų būti susi
rinkime. — Sekr. J. Ž-tis.

ir

Nusišove Ltn. A. čiūta
VIII. 28 d. kareivinėse nusi

šovė ltn. Alfonsas Čiūta. Tikro
ji nusižudymo priežastis nežino
ma. A. Čiūta—jaunas žmogus, 
dar tik 1930 metais baigė Šiau- i

NEWARK, N. J.
Draugiška parė įvyks šeštadienio 

vakare, Sept. 25., 7 vai. pas drg. Ra- 
žinskius, 608 Hillside Ave., Hillside, 
N. J. Šią parę ruošia Lietuvių Ko- 

1 munistų Frakcija. Mes kviečiame vi- 
_ - _. j sus dalyvauti šioje parėję ir kartu

liuose gimnaziją, todėl turėjo ' praleisti linksmai laiką. — Sckr. M.
čia daug pažįstamų mokslo (225-226)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, Sept. 26-tą, Bendras 

Draugijų Komitetas, rengia nepa
prastą pikniką, Olympia Parke, ku
rio pelnas skiriamas Komunistų 
Partijos .-Apsigynimo ir rinkimų rei- 

• kalam. Kviečiam Worcesterio ir apy
linkės piknikų lankytojus skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike, praleisti 
smagiai laiką ir paremsit svarbų 
pikniko tikslą. — B. D. K.

(225-226)

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl, ga

vo didelį vežimą fikro 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, no Komiteta^kvi^^^

šio

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, Sept. 25 d., 7 vai. vak. 

įvyks platus darbininkiško judėjimo 
simpatikų susirinkimas, čia bus iš
duotas raportas iš “Laisvės” pikni
ko. O po raporto svarstysime kitus 
svarbius dalykus tolimesniam savo 
veikimui. Susirinkimas bus Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Prašome 
skaitlingai susirinkti. — Komisija.

(225-226)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion StH kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St,

• kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

r 2-4 if 7-9 vakare
Nedeliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

T«L Stag* 3-97M
Home TeL

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LBVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
temos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shafins
(šALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA A VE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1-1 dieną ir nuo T-8 vakare 

NEDftLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

MONTELLO, MASS. 
Knygyno Piknikai.

Sekmadienį, Sept. 26, Lietuvių 
Tautiško Namo Parke įvyks pikni-, 
kas, pradžia 12 vai. dieną. Bus vi- j 
šokio sporto ir šiaip, pasilinksmini
mo. Turėsime gerą muziką šokiams 
ir įvairių valgiij ir gėrimų. Knygy-

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programų pildys talentai iš Brooklyn©

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, 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 vaL vakaro
ĮŽANGA $1.06vAŠ14iE^iŪf

Durys Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare.

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

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

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

Cake. Stollen.

Odos-Kraujo-Nervij Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos. CHRONIŠKI NER- 
VU Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

iŽS^- VYS, HEMORROIDAI ar kitos MEšLAZARNCS
Ligos, .NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SP1NDULIAIS 1ŠEGZM1NAV1MA1
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapuido Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DH. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sų. ir Irvirig PI. • New York 
■tfaiąndosi 9 A. M. iki $ P. M. Sekmadieniais:^ 9 A. ,M. iki 3 F'.įMk

MM
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I NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Am. Legiono Moterų Pagel- 

binės kalbėtoja Mrs. W. II. 
Morgan iš Edwardsville, 111., 
patarė legionierėms būti blaivo
mis, jei nori būt gerbiamomis 
ir tarnauti pavyzdžiu jaunuo- I 
menei.

Šeštadienis, Rugs. 25, 1937

MATEUšAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

šioTrečiadienį, 22 dieną 
mėnesio, Liet. Piliečių Kliube, 
Lietūvių Kriaučių Amalg. Uni
jos 54-tas skyrius laikė susi
rinkimą. Jame dalyvavo veik 
pilna svetainė žmbnių.

Susirinkimą, kaip visada, 
atidarė skyriaus pirmininkas 
— V. Zaveckas. Perskaičius 
protokolą, Zaveckas pakvietė 
trade (amato) manadžerį Gol
dą pasakyti kelis žodžius susi
rinkusiems. Jis kalbėjo apie 
pusę valandos, liesdamas 
Amalg. Unijos istoriją, praei
ties nuveiktus darbus, ką ji 
pergyveno streikuose ir šiaip 
ekonominėse siuvėjų kovose, 
kad nuo dvylikos valandų dar
bo dienos daėjom iki 36 vai. 
savaitėje, tai reiškia pasivary
ta kelios varsnos pirmyn. Pas
kui priminė Unijos naują pa
sisukimą, tai yra, prisidėjimą 
prie CIO, tvėrimą Darbo Par
tijos, apie ką buvo rašyta pir
madienio “Laisvėje” iš lietu
vių darbiečių grupės susirinki
mo ir čia atkartoti tą patį ne
simato jokio reikalo.

Goldo atsilankyndo tikslas 
buvo tame, tai kad ir lietuviai 
kriaučiai prisidėtų prie Hol- 
landeriui vedamos kampanijos 
ant Darbo Partijos tikieto — 
išrinkti jį į “councilmanus” 
nuo Brooklyno dalies miesto. 
Jo kalbai pasibaigus, susirin
kimas veik vienbalsiai nutarė, 
jog kiekvienas unijistas, dir
bantis lietuviškose šapose, už
simokėtų po 50 centų į Hol
landers kampanijos fondą. Ir 
tas bus išrokuota iš algos, 
kaip kad ir unijos duoklės.

Finansinis Raportas

Finansų sekretorius ir iždi
ninkas J. Kairys išdavė mėne
sinę apyskaitą ir pridūrė, kad 
F. Reinardas geriausiai moka 
skolą. Jis jau sumokėjo 
Mat, jis buvo pasiskolinęs iš 
skyriaus $150, baigimui sū
naus piešimo profesijos. Čia 
Jonaitis užpylė pipirų Pild. 
Tarybai, kad nedaro spaudi
mo ir ant kitų skolininkų, at
silyginimui su skyriumi Jeigu 
vienas atsimoka, tai ir kitiems 
negali būti išimties.

Laiškų Skaitymas
Skaitytas laiškas nuo Lietu

vių Kongreso vietinio skyriaus 
išrinkti delegatus į šaukiamą 
konferenciją spalio 31-mą die
ną. Rinkimui delegatų pasi
priešino Daubara, pakartoda
mas tą pačią kalbą, kuria 
priešinosi pirkimui Kongreso 
vakarienės tikietų, sakydamas, 
kad jie pirmiaus Lietuva ne
sirūpino ir dabar jiems jos ne
reikia, tik pasipinigaut užsi
manė apgavikišku būdu. Vie
nok susirinkimas nutarė pasių
sti devynis delegatus.

Lietuvių Kongreso darbams 
Daubara tiksliai priešinasi, jis 
tuomi -nori įtikinti kriaučius, 
būk Lietuvoje žydi pilnu ir 
kvepiančiu žiedu lietuviška 
demokratija, o čia amerikie
čiai nenuoramos nori jį nu
skinti *ir juomi mėšlyną pada
binti. Bet kad Lietuvoje fašis
tai tveria katorgines kempes, 
raidėmis užvardintais skyriais, 
tai jis to nežino — permažas 
klausimas kvaršinti pagyvenu
sią galvą.

Kitas laiškas, tai nuo Aido 
Choro. Kalbamas choras šį ru
denį apvaikščioja 25 metų gy
vavimo jubilėjų. Jo komitetas 
išsiuntinėjo visoms draugijoms 
laiškus, prašydamas pasigar
sinti jųjų programoj ir parem
ti dailės-dainos organizaciją, 
kuri tobulina liaudies dainas 
ir jos meną. Finansiniam! pasi- 
garsinimui Daubara pastoja 

- kelią, sakydamas, kad kiek 
yra Brooklyne chorų ir jeigu 
visiems duosime pinigų, — pa
tys neteksime. Bet už chorą 
tinkamai kalbėjo Baniulis, Pe
trulis ir susirinkimas- nutarė 
pasigarsinti už $10.

Buvęs Aido Choro dainoriu- 
mi 19 metų, tad jo vardu ta
riu draugams kriaučiams Šir
dingą ačiū! Prie to, reikia pas-

tebėti jauniems aidiečiams, 
kad nebūtumėt skūpūs daino
mis kriaučiams, nes jie chorą 
širdingai remia. Penkiolikos 
metų gyvavimą pasveikino 
dvidešimts penkine.

Trečias laiškas, — nuo 
Amalg. Unijos 25-to skyriaus. 
Jis rengia 50 metų jubilėjaus 
vakarienę, kurioj dalyvaus vi
si skyriai, New Yorko kaimi- 
nystėj. Tikietas $3.50. Tikietų 
pirkimui ir siuntimui atstovy
bės vakarienėn Daubara prie
šinas. Tačiaus susirinkimas 
nupirko 6 tikietus.

Rengimas Prakalbų

Lietuvių darbiečių grupė 
praeitam savo susirinkime nu
tarė kreiptis prie skyriaus, 
kad jis padėtų jai surengti 
prakalbas, išaiškinimui Darbo 
Partijos platformos. Rengimui 
prakalbų Daubara vėl prieši
nasi, o susirinkimas nutaria 
padengti visas prakalbų išlai
das. Vadinasi, Daubara šiame 
susirinkime atsipriešino iki 
čiai ir sumušė priešinimosi 
kordą visai be garbės . . .

Baliaus Reikalu

Kriaučių balius įvyks 16 die
ną spalio, Grand Paradise sve
tainėj, tai susirinkimas baliaus 
pirmininku išrinko F. Stanaitį, 
o sekretorium F. Milašauską. 
Įžangą nustatė 25 centus ypa- 
tai.

Brooklyn© ir New Jersey 
IDS Kuopą Valdyboms

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopų valdybos malo
nėkite pasirūpint, kad jūsų 
kuopa būtų atstovauta LDS 
3-čio Apskričio konferencijoj, 
kuri įvyks rytoj, 26 rugsėjo, 
40 E. 21 st St., Bayonne, N. J. 
Prasidės lygiai 10 vai. ryto.

Nepasimokėjusios Apskri
čiui kuopos būtinai atveskite 
duokles į šią konferenciją.

LDS III Apskr. Valdyba.

Legionas Nesikiš į Darbi
ninką Susikirtimus Su 
Bosais — Į Streikus

SO- 
re-

Bubnio Raportas

Delegatas Bubnys, išduoda
mas raportą, pažymėjo, kad 
per žydiškas šventes visos ša- 
pos susiparalyžiavo nedarbu. 
Bet manoma, jog ateityj tru
pučiuką jos pasitaisys ir sezo
nas taip greit nesibaigs, šiaip 
nieko naujo.

J. Nalivaika, S. K.

Fašistų Žiurkė Pabėgo 
Nuo Žmonių Akių

I Ketvirtadienį atvykęs laivu 
Rex vyriausias Italijos diktato
riaus Mussolinio sūnus Vittorio 
pabėgo nuo laivo, kaip žiurkė, 
kada sužinojo, jog Komunistų 
Partija surengė pikietą prie do
kų, kad tinkamai “pasveikinti” 
Italijos masių pavergėją ir ne
kaltų ethiopų degintoją. Jis 
išsėdo į specialę valtį laivui 
iRex dar nepasiekus prieplau
kos.

Jūrėse laivą norėjo pasitikti 
ir išreikšt Amerikos žmonių 
sentimentą priešfašistinė dele
gacija, kurios priešakyje buvo 
Peter V. Cacchione, brooklynie- 
čių komunistų kandidatas į 
“councilmanus,” taipgi Timothy 
Holmes, ir H. C. Adamson, bet 
laivas Rex juos pralenkė po to, 
kaip jų laivuką policija nustū
mė tolyn. Tada jie sausžemiu 
nuskubėjo laivą pasitikti ir lai
kė prakalbas. Holmes ir Ad
amson areštuoti.

Už Savaitės Lauksim 
Daugelio Svečią

Pirmomis dienomis spalio 
mėnesio tikimasi Brooklyne 
gana daug tolimų svečių. Mat, 
spalio 3-čią Aido Choras sta
tys scenon pagarsėjusią ope
retę “Kornevilio Varpai.” Pa
matyti operetę, taipgi asme
niškai pasveikinti Aido Chorą 
jo Sidabrinio Jubilėjaus proga 
yra pasižadėję atvykti lietu
viai iš So. Boston, Cambridge, 
Worcester, Norwood, Montello, 
Hudson ir kitų Mass. Valstijos 
miestų.

Iš Connecticut, Pennsylvani- 
jos ir artimosios New Jersey 
dalyvaus dar skaitlingiau. Vie
tiniai, žinoma, džiaugiasi sve
čiais, bet ir patys nenori lik
tis už durų, tad perkasi bilie
tus išanksto. N-R.

Visą Draugiją Atydai
Ateivių Gynimo Miesto Ko

miteto susirinkimas įvyks pir
madienį, rugsėjo 27, 8 vai. va
karo, Rand School kambaryje 
502, 7 East 15th St., New 
Yorke. Delegatai, nepamirš
kite šio svarbaus susirinkimlo.

A. Mureika.

Šį Vakarą Šokiai Pas 
So. Brooklyniečius

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 50-ji kuopa 
šokius (taipgi išdavimą trijų 
piniginių dovanų) šį vakarą, 
25 rugsėjo, Community Kliu- 
be, 723 — 23rd St., So. Brook
lyn. Tikisi turėt gerą orkestrą 
ir viso ko, kas gaunama gera
me baliuje : Dovanos yra : $3, 
$2 ir $1. Užčekiavimas—25c.

Rep.

turės

SUSIRINKIMAI
DIREKTORIŲ ATYDAI

Pirmadienį, 27 d. rugsėjo, Liet. 
Kooperatyvės Spaudos Bendrovės 
įvyks direktorių susirinkimas. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi pribūkite lai
ku. — J. Nalivaika, sekr. (225-227)

Clement Vokietaitis I
LIETUVIS ADVOKATAS i 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8*3621 

Brooklyn, N. Y.

Amerikos Legiono Naujuoju 
Komandierium Išrinkta 

Daniel J. Doherty

168 Grand Street
Tel, Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Ketvirtadienį užsibaigė vie- 
, iš reikšmingiausių Ameri- 

konvenčijų. Tūk- 
savaitę nuvargu- 
pasisuko narni)

na 
kos Legiono 
stančiai per 
siu veteranu 
link.

Didžiuma 
jos, įvykusios 
Opera House, pašvęsta komisi
jų raportams ir priėmimui re
zoliucijų. Eilė rezoliucijų, 
nors ir ne žymiai, rodo augi
mą progresyviškumo legionie
riuose. Tūlos, beje, pateikta ir 
praėjo grieštai reakcinio po
būdžio. Tačiau ne kartą pasi
rodė progreso kibirkštys. Vie
nu tarpu nustebino visus neti
kėtas nuo platformos pasmer
kimas Hitlerio ir Mussolinio.

Amerikonizmo Komitetas, 
kuris praeityje yra pateikęs 
tūlas reakcioniškiausias rezo
liucijas, atlaikė spaudimą, ku
ris norėjo pastatyt Legioną 
prieš CIO. Vieton to, jis įtei
kė neujtrališkesnio pobūdžio 
rezoliuciją, kuri šaukia gint 
pamatines Amerikos teises ir 
įstaigas:

“Mes su giliausiu susidomė
jimu tėmijame yįs didėjantį 
neigimą pamatinių lėgdlių tei
sių ir priemonių industriniuo
se susikirtimuose tarp organi
zuoto kapitalo ir organizuotų 
darbininkų. Mes, Amerikos 
visuomenės atžvilgiu, matome 
reikalinga tuojau atsteigt teises 
asmeninės laisvės ir privati
nės nuosavybės tokiuose susi
kirtimuose, kaip tos teisės yra 
numatytos įstatymais ir gali ir 
turi būti pripažintos Ameri
kos teismuose.”

.Apart to, konvencija nuta
rė konstitucijon įrašyti dar 
reikšmingesnį tarinį:

“Nei Amerikos Legionas nei 
bent kuri jo dalis neturi žo
džiu ar veiksniu dalyvauti 
kaipo organizacija jokiame 
industriniame ginče tarp .bo
sų ir darbininkų, taipgi joks 
asmuo ar legionierius ar gru
pe neprivalo vartot Amerikos 
Legiono vardą, emblemą ar 
parėdus sąryšyje su tokiais su
sikirtimais.”

Virš minėtas priedas prie 
konstitucijos pravestas pasė
koje kritikos to fakto, kad kai 
kurie legionieriai yra dalyva-, 
vę streiklaužiškuose veiksniuo-j 
se, dėvėdami Legiono unifor
mas ar ženklus. Pirmu kartu 
Legiono istorijoj bandymas 
Legioną oficialiai panaudot 
priešdarbininkiškame veikime 
padaromas nelegaliu.

Kitu progresyvėjimb ženklu’ 
yra nebuvimas priešsovietinės 
rezoliucijos—reikalavimo nu
traukt ryšius su Sovietų Są
junga. Tokia rezoliucija bu
vo priimta pirmesnėse 3-se 
konvencijose.

Daugelis kitų reakcinių re
zoliucijų taipgi likosi atmestos; 
arba atidėtos. Tačiau ir šioj, 
konvencijoj torių spaudimu 
pavyko pravest keletą tikrai 
reakcinių rezoliucijų, bet apie 
jas pakalbėsim kitą ‘kartą.

paskutinės sesi-
Metropolitan

New Yorke įvykusios Am. 
Legiono konvencijos paskuti
niu veiksniu buvo išrinkimas 
Nacionalio Komandieriaus ir 
Nacionalių Vice-Komandierių.

Daniel J. Doherty, Massa
chusetts advokatas, kaip buvo 
spėta iš anksto, tapo išrinktas 
komandierium. Antrasis 
žymiųjų'kandidatų, Ray Kelly, 
Detroito korporacijos patarė
jas, pralaimėjo su Doherty 
lenktynes. Kitais dviem kandi
datais buvo Chadwick iš 
Washington© ir Warner iš 
Ohio.

Doherty yra progresyviš- 
kiausias iš visų kandidatavu
sių į kontandierius šiais me
tais, tad manoma, kad jis ves 
darbą toj pačioje dvasioje, 
kokioje vedė jo pirmtakūnai, 
Ray Murphy ir Harry W. Col- 
mery, kurio administravimo 
laiku pasitraukta nuo kraštu
tiniai reakcinės politikos, ko
kią vedė pirmesnė Legiono va
dovybė.

Doherty yra 43 metų ir yra 
buvęs Legiono nacionalių vice- 
komandieriumi. Gyvena Wo
burn, Mass. Yra demokratas, 
pagelbinihkauja distrikto pro
kurorui Middlesex Apskrityje. 
J. V. Laivyno Rezerve turi lei
tenanto komandieriaus laipsnį.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji: tin

kamai ir už prieinamą kainą
ParBAmdau automobilius vestuvSn 

parduri, krikštynom ir kitokiom 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Mirė Liet. Am. Piliečių 
Kliubo Narys

Jonas Kreivėnas; 50 m.' 
amž., 301 Hooper St., mire 
rugsėjo 23 d. ’Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko kop
lyčioj. Bus palaidotas rugsėjo 
25 d., Alyvų Kalnelio kapinė
se.

Jonas Kreivėnas buvo Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo na
rys. Paliko nuliūdime moterį 
Marijoną ir daugelį draugų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mathew P. Bal
las (Bieliauskas).

GeorgeNobilettt 
yli^twt^)^ ,;r 

Piario Mokytojas.
York 6 Universiteto; auto

rizuotas mokyt pianą skaipbint
'111-03—77th<Ąvenųe 
Forest Hills^ Long Island 

Telephone Boulevard 8 1135

Kas žino vertę-degtinės ir vyno pasinaudos šia proga

Cedardale Maryland
STRAIGHT RYE

Pirkom didelį kiekį gerai žinomos Mc
Kesson & Robbins degtines, darytos 
Maryland Valstijoj, kuri pasižymėjus | 
puikių rugių auginimu, švelni, skani * 
degtine, 90 proof. Kvorta

Reguliarė kaina $1.99

DEL VINO - Gold Seal Vynas
Puikus Kalifornijos vynuogių produktas

PORT, SHERRY arba MUSCATEL. /iM
Panašūs vynai parsiduoda už 79 centus.

\ Kvorta

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 61 a i.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn, “Laisves” Name

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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CHARLES’
UP TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patamavjmas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
• -.............

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinijimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Paul Kuchejde, 1945 Pro
spect Ave., Bronx, laikomas di
dvyriu už šokimą gelbėt savo 
tėvą, kuomet tėvas apalpęs nu
krito po ateinančiu IRT trauki
niu, kuris, atrodė, tikrai per
važiuos abu. Traukinys sulai
kyta tik už keletos pėdų.

Republic Liquor Store
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.
Arti Grand Street
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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