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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Nematytas Istorijoj 

Derlius.
Maistas Pinga. Gyveni

mas Skaistėja!
Manė, kad Mūsų Chorai 

Numirs.
Priauklėjama Trečia 

Gentkartė.
Ablavuko Nereikia

Klausyti.
Rašo R. M i žara,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Šiemet Sovietų Sąjungos javų 
derlius tokis didelis, kokio nie
kad nebuvo tos šalies istorijoj!

Išviso javų kiekis sieks 107 
milionus metriškų tonų. Vadina
si, 15 milionų tonų daugiau, ne
gu kada nors toji šalis buvo 
turėjusi.

Greta javų, nepaprastai užde
rėjo ir kitos kultūros: kana
pės, linai, cukriniai runkeliai, 
medvilnė, tabakas.

Sovietų cukraus fabrikai pa
gamino 71,000 tonų runkelinio 
cukraus. Pernai per tą patį 
laiką pagamino tik 4,000 tonų.

Tas viskas puikiai vaizduoja 
gerėjimą socializmo žemėje lai
kų.

Apskaičiuojama, kad Sovietų 
žmonės per metus sunaudos 90- 
95 milionus metriškų tonų ja
vų. Vadinasi, apie 20 milionų 
metriškų tonų galės eksportuoti, 
jei norės, o jei ne—talpins į 
sandėlius ateičiai.

Ukrainoj ir kitose respubli
kose maisto kainos nupuolė 
tarp 30-50 nuošimčių, o Mask
voj—tarp 18-25 nuošimčių.

Daržovėmis, vaisiais ir kito
kiais produktais užverstos rin
kos.

Vadinasi, Sovietų Sąjungos 
piliečiai minės 20 metų Lapkri
čio Revoliucijos sukaktį taip 
laimingai ir linksmai', kaip ma
žai kas tikėjosi.

Sekančias metais, aišku, ruo
šiamasi prie dar didesnio der
liaus, nes tuomet kolchozai tu
rės daugiau prityrimo ir tech
niškų galimybių įdirbti žemę ir 
suimti derlių.

Taigi nepaisant visokių So
vietų priešų zaunų apie SSSR 
“suįrimą,” “betvarkę gamyboj,” 
etc., toji šalis visomis kryptimis 
žygiuoja pirmyn!

Drg. V. Januška šeštadienio 
“L.” rašo, jog dešimts metų at
gal jis ir kiti manė, kad 1937 
metais Aido Choras jau bus iš
krikęs.

Jie nesitikėjo, kad čiagimis 
mūsų jaunimas susidomės lietu
višku menu ir palaikys chorus.

Bet šiandien Brooklyn© Aido 
Choras yra stipresnis, negu ka
da nors jo istorijoj!

95 nuošimčiai choristų yra 
čiagimiai. Jie prasilavinę mu
zikoj,—kultūriški vaikinai ir 
mergaitės. Jų mokytoja (Šali- 
naitė) čiagimė ir viena geriau
sių chorvedžių ne tik pas lietu
vius, bet, sakyčiau, visoj Ame
rikoj !

Aido Choras turi gerų ir pa
stovių dainininkų ir veikėjų— 
sutapusių su jo dvasia, su jo 
tradicijomis; taip sakant, prie 
choro priaugusių.

Atsimenu, Aide kadaise dai
nuodavo draugė Zablackienė. 
Atsivesdavo jinai ir savo vai
kus į pamokas: Vytautą ir Ade
lę. i

Šiandien draugė Zablackienė 
jau nebedainuoja, bet už tat 
dainuoja Adelė (Pakalniškienė) 
su vyru; dainuoja Vytauto žmo
na, Kaunaitė, dainavo ir veikė 
ir Vytautas, kol gyveno Brook- 
lyne.

Pereitą sekmadienį užėjau į 
aidiečių repeticijas (mokinasi 
operetę “Kornevilio , Varpus,” 
kurią suloš sekantį sekmadie
nį).

Abu Pakalniškiai dainuoja ir 
lošia, o jų dukrelė, Audrukė, 
sėdi sau ir kojukėmis ir ran
kutėmis derina savo vaikiškus 
žestus su muzika...

Vadinasi, trečia Zablackų 
gentkartė priauklėjama Aido

i

Sovietai Grasina Japo
nam, J eigų Jie Bombar
duos SSRS Atstovybę

9
SSRS Atremia Japonų Pro

vokacijas prieš Chinus

MASKVA. — Sovietai pa
šauks Japoniją prie atsako
mybės, jeigu japonų lėktuvai 
tiksliai ar neva “netyčia” 
bombarduos sovietinę am
basadą .(atstovybę) Nankin- 
g^, Chinijos sostinėje.

Tokį atsakymą Sovietai 
davė Japonijai po to, kai 
Japonijos valdžia pranešė, 
būk chinai “permaliavoją 
savo lėktuvus, idant būtų 
panašūs į japonų.” Tame 
pranešime Japonija pasa
kojo, būk chinai “patys” 
ruošiasi bombarduot Sovie
tų ambasadą ir suverst už 
tai kaičią ant japonų, idant 
įtraukt Sovietus į karą 
prieš Japoniją.

Savo atsakyme Sovietų 
vyriausybė pavadino provo
kacijomis tokias japonų pa
sakas ir pasmerkė Japoniją 
už bombardavimą Chinijos 
užfrontės miestų.

Visoj Sovietų Sąjungoj 
darbininkai fabrikuose daro 
protesto susirinkimus ir 
priima smerkimo rezoliuci
jas prieš japonus, kurie nai
kina Chinijos miestus ir 
kaimus ir žudo nekariškius 
gyventojus.

Associated Press praneši
mai rodo, kad Japonija la
bai bijo, idant Sovietai ne
stotų išvien su Chinija prieš 
Japoniją. Savo spaudoj ja
ponai nuolat pasakoja apie 
daromą Sovietų tarpsavinio 
apsigynimo sutartį su Chi
nija ir apie Chinijos žada
mus “nusileidimus” Sovie
tam.

ANGLAI NORĖTŲ DUOT 
PAGELBOS CHINAM
Geneva. — Chinijai atsi

šaukus į Tautų Lygos Tary
bą, kad duotų technikinės 
paramos Chinijai ir pagel- 
bos prieš cholerą, dabar tą 
klausimą svarsto Tautų Ly
gos Patariančioji Komisija, 
kur priklauso ir Jungtinės 
Valstijos. Anglijos atstovai 
komisijoj, sakoma, norėtų 
suteikt chinam pagelbos ne 
tik kovai prieš cholerą, bet 
ir šiaip medžiaginės para
mos. Ar tas pavyks, tai 
daug priklausysią nuo Ame
rikos valdžios.

Chorui.
Kas šiandien gali užginčyti, 

kad per Auksinį Jubilėjų—po 
25 metų—Aido Chore nedainuos 
arba jo nemokins Audrukė Pa- 
kalniškiūtė!

šis tai tik mažas pavyzdys, 
kaip rnūsų jaunimas priaukleja
mas prie meniško ir bendrai vi
suomeniško darbo.

Andai a^Tavukas Tysliava ap
teršė Amerikos lietuvių jauni
mą, sakydamas, kad jis nuo 
Lietuvos jaunimo atsilikęs 50 
metų.

Gal būt fašistinis jaunimas 
yra taip toli atsilikęs, bet mū
siškis,—niekados!

Tai įrodo mūsų chorai! Tai 
įrodo visa eilė didelių kultūriš
kų ir sportiškų darbų, kuriuos 
mūsų jaunimas atlieka.

I

Fašistai Atgriebė Nedidelę 
Poziciją prie Toledo .

TOLEDO, Ispanija.—Fa
šistai su kanuolėmis, lėktu
vais, tankais ir šarvuotais 
automobiliais, visu įnirtimu 
kontr-atakavo 1 i a u diečius, 
šturmavusius Toledo miestų 
iš pietų pusės. Tuomi fašis
tai stengėsi bent tiek atremt 
liaudiečius atgal, kad jų šo
viniai nebegalėtų pasiekt 
ginklų fabriko Toledo j. Ir 
fašistai sakosi atkariavę 
nuo liaudiečių nedidelę po
ziciją Casa de La Legua, To
ledo priemiesty  j.—Bet As
sociated Press rašo, kad tai 
menkas fašistų laimėjimas.

Shanghai u j dar tebėra 
125 Amerikos piliečiai.

6 Sovietų Lakūnai Gyvi, 
Kaip Spėja Wilkins
Poughkeepsie, N. Y. — 

Iš tolimos šiaurės atvykęs, 
anglas tyrinėtojas, Sir Hu
bert Wilkins* jieškotojas 
Levanevskio ir kitų penkių 
sovietinių lakūnų, sako, kad 
tie lakūnai turėtų būt gyvi 
kur nors ant ledyno, gal už 
trejeto šimtų mylių nuo 
Šiaurių Poliaus, jeigu jie 
krisdami neužsimušė. Jų pa
siimtas maistas bus jau išsi
baigęs, bet jie turi šautu
vus pasišaudyt baltųjų meš
kų, — primena Wilkins.

Šiuo tarpu jis pertraukė 
Levanevkio jieškojimą dėl! 
dviejų priežasčių. Viena, tai1 
70 nuošimčių viso laiko ten 
iki šiol buvo perdaug ūka
nota; o antra, stigo tinka
mo vandens Wilkinso lėktu
vui hydroplantū. Bet, sako, 
gal spalių mėnesį vėl skri
siu j ieškot Levanevskio ir 
draugų. Tą mėnesį labiau 
prasiblaivo oras Šiauriu Po
liaus srityse ir galima skrai
dyt prie skaisčios mėnusio 
šviesos.

Dabar Sir Hubert Wil
kins vieši pas pasauliniai 
garsų tyrinėtoją ledinių 
kraštų Vilhjalmurą Stefan- 
soną, Pawlinge, New Yor
ko valstijoj.

šaukia Streikan Hygrade 
Skerdyklų Darbininkus
Buffalo, N. Y. — Mėsos 

Darbininkų Industrinis Ko
mitetas šaukia streikan Hy
grade Korporacijos darbi
ninkus Buffaloj, Detroite, 
Pittsburghe, Newarke, Cle- 
velande, Wheelinge, Rich- 
monde ir Providence.

MADRID. — Vokietijos 
ir Italijos 23 lėktuvai kar
totinai bombardavo liaudie- 
čių miestelius Teruel-Hues- 
ca fronte.
/

OroPasak New Yorko 
Biuro, šiandien būsiąs gied
rus oras čia ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
65 laipsnių.
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MUSSOLINIS SU HITLERIU SUSITARĖ NEATŠAUKTI 
SAVO ARMIJŲ, KARIAUJANČIŲJŲ PRIEŠ ISPANIJĄ

Munich’as ir Berlynas dar 
niekada savo istorijoj nebu
vo taip išpuošti, kaip dabar, 
kada naziai pasitiko Musso- 
linį su jo ministeriais ir Ita
lijos fašistų partijos vadais. 
Bent milionas vokiečių ste
bėjo pravažiuojančius mu- 
soliniečių ir Hitlerio auto
mobilius. Bet ta publika bu
vo iš parinktinų nazių. Ki
tiem gi buvo uždrausta net 
prasidaryt langus žiūrint to 
parado.

Mussoliniui pagerbt ir pa
sigerint, Hitleris suruošė 
smarkius savo armijos ir 
orlaivyno manevrus Balti
jos Jūros pakraštyj. Juose 
naziai vaizdavo kaip “rau
donieji įsiveržią” į Vokieti-

CHINAI PRALAUŽĖ JAPONU FRONTĄ 
SHANGHAJUJ; ATGRIEBĖ 2 KAIMU

Atmušė Visus Pašėlusius Priešų Šturmavimus
Shanghai, rugs. 27.—Ja

ponų artilerija, karo laivai 
ir lėktuvai pašėlusiai bom
bardavo chinus Chapei, 
Pootunge ir Kiangwane, bet 
faktinai niekur Shangha- 
jaus fronte nepažengė pir
myn. Japonų armijos- ko- 
nlandieriai, tačiau, grąsina: 
“Palaukite, kai mes padary
sime didįjį užpuolimą: jis 
bus panašus į potvinį, kuo
met upė sulaužo savo už
tvankas.”

Japonai iš oro bombarda
vo ir užėmė dvi nedideles 
chinų salas ties Chekinago 
pakraščiu, kurias naudos 
blokadai prieš Chinija.

Asturijos Mainieriai 
Kontr-Atakuoja Priešą
HENDAYE, Francijos- 

Ispanijos pasienis. — Astu
rijos milicininkai praneša, 
kad fašistai beveik niekur 
nepajėgė pasivaryt pirmyn 
Gijono fronte. Kai kur mili
cininkai daro kontr-atakas 
prieš fašistus. Be kitko, snie
gas padeda respublikiečiam 
atlaikyt savo pozicijas.

. Bet fašistai sakosi užė^nę 
dar kelis kaimus už 25 mylių 
į vakarus nuo Gijono.

Asturijos mainieriai įtū
žusiai šturmavo fašistų po
zicijas kalnuose palei Sella 
upę, 30 mylių į rytus nuo 
Gijono, nors fašistai prane
ša, būk atmušę asturiečių 
antpuolius.

Fašistai padarė vienuoli- 
ką įnirtusių atakų prieš 
Gensua miestelį, iki, galų 
gale, jį užėmė. Šis laimėji
mas labai brangiai fašis
tams lėšavo.

CHINŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PROTESTAS

Nanking.—Chinijos Rau
donasis Kryžius ruošia pro
testą Tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui, kad Japo
nijos lakūnai stengėsi su- 
bombarduot didžiąją chinų 
Raudonojo Kryžiaus Ligo
ninę Nankinge.

Nanking. — Per penkis 
bombardavimus japonų la
kūnai padarė Nankingui 
$5,000,000 nuostolių.

ją, bet naziai juos “sumu-

Berlin. — Pranešama, 
kad Mussolinis su Hitleriu 
nusprendė atmest Franci jos 
reikalavimą, idant būtų iš 
Ispanijos ištraukta visos 
svetimos armijos. Bet Hit
leris gana susirūpinęs Fran
ci jos grumojimu, kad jeigu 
Mussolinis ir naziai siųs 
daugiau kariuomenės gene
rolui Franco’ui, tai Franci- 
ja atidarys savo pietinę sie
ną praleidimui karo - reik
menų Ispanijos respublikai.

Mussoliniui.su štabu bus 
parodyta didieji Vokietijos 
ginklų ir amunicijos fabri
kai Essene.

Tuo tarpu chinai Shang- 
hajaus fronte ne tik atmušė 
visas japonų atakas, bet pa
tys kontr-atakavo priešus, 
pralaužė japonų linijas į 
šiaurių vakarus nuo to mie
sto; atėmė iš japonų du kai
mus ir toliau žygiuoja pir
myn toj fronto daly j.

Chinijos valdžia paskyrė 
generolą Chu Shao-liangą 
vyriausiu savo armijų ko- 
mandierium S h a n ghajaus 
fronte. Tas generolas yra 
dalyvavęs visuose dides
niuose Chinijos karo žy
giuose per paskutinius 20 
metų ir yra gabus ir paty
ręs strategas.

Suimta 200 Fašistų Či
lės Ambasadoj Madride

MADRID. — Ispanijos 
valdžia suėmė 200 fašistų, 
kurie buvo pasidarę sau 
prieš-valdišką lizdą Čilės 
ambasadoj. Respublikos vy
riausybė kaltina, jog Čilės 
ambasadorius dalyvavo jų 
sąmoksle nuverst liaudies 
valdžią.

Nankingo lig o n i n ė s e, 
Chinijoj, suguldyta 37,000 
sužeistų kareivių iš Shang- 
hajaus fronto.

Kvočiamą Generoliene dėl 
Caristo Generolo Dingimo
PARYŽIUS. — Policija 

suėmė ir kvočia moterį^cą- 
risto generolo Nikolajaus 
Skoblino, ką jinai žino apie 
dingimą baltagvardiečių ge
nerolo E. Millerio ir jos pa
čios vyro. Miller buvo laiko
mas vyriausiu caristų ko- 
mandierium Paryžiuje.

Skoblinas pykosi su Mille- 
riu. Skoblinas norėjo, kad 
buvę caęo oficieriai vyktų į 
Vokietiją ir sudarytų ten 
baltagvardiečių brigą das, 
laukiamam karui prieš So
vietus. Milleris tam buvęs 
priešingas.

Kada dingo generolas Mil
leris ir buvo pradėta apie tai 
teirautis pas gen. Skobliną, 
šis taipgi nežinia kur pasiša
lino (ar gal buvo “kidna- 
pintas”).

Pasklido pasakos, būk So

Dideli Respublikiecių 
Laimėjimai prieš Fa 
šistus ŠiaunRyčiuos

a
Japonai Perdaug Giriasi 
Laimėjimais Šiaurėje

Peiping. — Japonai pra
neša, kad jie prasilaužę per 
vidujinę Chinijos Didžiąją 
Sieną Shansi provincijoj, 
prasigrūmę per tarpkalnę 
ir užėmę Liangchengą, Sui- 
yuan provincijos sostinę. 
Sako, kad 80,000 chinų, tarp 
jų daug komunistų, stengia
si nepraleist japonų tolyn.

Japonai jau senai garsi
nasi, kad jie “pilnai” užka
riavę platųjį Peipingo aps
kritį, bet už 20 mylių nuo 
Peipingo chinų patrankos 
vis dar bombarduoja japo
nų linijas.

Peipinge japonų koman- 
dieriai prievarta varė chi
nus iškilmingai apvaikščiot 
pergalę japonų, paėmusių 
Paotingą.

Nušautas Anglijos Ko- 
misionierius Nazarete
Nazareth, Palestina. — 

Nežinomi vyrai nušovė An
glijos komisionierių Galilė
jaus apskrity  j Lewisą Y. 
Andrewsą, beinant jam iš 
Nazareto bažnyčios. Sykiu 
nušautas ir jo sargas. Šovi- 
kai pabėgo; bet suimta keli 
arabai įtariami tame są
moksle. Andrews buvo žino
mas savo žiaurumu prieš 
arabus.

Per dvi paskutines dienas 
nežinia kas nužudė du dide
lius žemės savininkus ara
bus, Saidą A. Khowry ir 
Sheiką M. Ibrahimą.

Japonai Rėkia prieš Sovietų 
Paramą Chinijai

Tokio, rugs. 27. — Japoni
jos spauda rėkia, kad Sovie
tai sutraukę didelį daugį sa
vo armijos į pasienį Man- 
chukuo, kurį valdo Japoni
ja. Ypač daug esą sutelkta 
Sovietų lėktuvų.

japonai rūgo j a Sovietam, 
kad jeigu ne jų parama ar
ba žadėta pagelba Chinijai, 
tai Japonija lengvai apsi
dirbtų su chinais. Pasakoja, 
būk Sovietų ambasadorius 
Chinijos esąs “vyriausias 
chinų komandierius.” Japo
nijos politikieriai perpykę, 
kad Sovietai atsiunčią Chi
nijai lėktuvų, tankų ir kitų 
ginklų bei amunicijos.

Nanking, rugs. 27.—Chi
nijos valdžia užginčija Ja
ponijos paskleistus girdus, 
kad Sovietai padarę tarpsa- 
vinio apsigynimo sutartį su 
Chinija.

vietų ;“agentai” galėję pa- 
čiupt tuos caristų vadus ir 
įmest į sovietinį laivą “Mari
ja Uljanova,” Bresto prie
plaukoj. Bet patys caristai ir 
jų laikraštis “Dernieres Nu- 
ovelles” sako, kad nebuvo 
jokio tikslo nei Sovietams 
nei komunistams pagrobt 
Millerį ar Skobliną, ir komu
nistai nieko bendra neturėjo 
su dingimu tųdviejų genero
lų.

Respublikiecių Ofensyva 
Pragaištinga Fašistam

<

MADRID. — Ispanijos 
respublikos armija užėmė 
aukštumas į vakarus nuo fa
šistų apdrūtinto Fuentes 
miestelio, kuris buvo viena 
iš gen. Franco svarbiausių 
pozicijų Saragossos fronte.

Liaudies armija šturmuo
ja fašistus arti Jaca, šiaur
rytinė j Ispanijoj, tik už ke
lių mylių nuo Frapcijos šie- 
nos. Jie persigrūmė per 
Gallego upę linkon to mies
to ir jau atėmė kelias pozici 
jas iš fašistų antroj upės pu 
sėj.

Liaudiečiai perkirto fašis
tams geležinkelį tarp Hues- 
cos ir jų tvirtumos Saragos
sos. Stengiasi nukirst fašis
tam vieškelius į šiaurius ir 
pietus nuo Jacos. Tada prie
šams neliktų jokio kito susi
siekimo su Franci jos siena, 
kaip tik per Iruno ruožą.

Respublikos armija atėmė 
iš priešų svarbų parako fab
riką Ornoj ir suėmė 300 
fašistų arti J abarrelos. 
“Respublikiecių o f e n s yva — 
Aragon fronte yra tikra, ne-$ 
laimė fašistam,” sako liau
diečių valdžia.

VALENCIA, Ispanija. —:! 
Respublikiečiai atėmė iš fa
šistų Orną miestelį į pietus 
nuo Jacos ir užkariavo kelis* 
kaimus Biescas apygardoj.

Kanuolėmis bombarduo
dami fašistus Toledo j, res
publikiečiai labai sužeidė 
tenaitinį ginklų fabriką.

EXTRA! >

CHINŲ RAUDONOJI AR
MIJA APSUPO JAPONUS T

Peiping, rugs. 27. — Chi
nų komunistų, Aštunto 
Ruožto armija baisiai su
mušė japonus prie Pingh- 
singkwano ir Tuachengko- 
wo, Shansi Provincijoj, 
šiaurėj, ir apsupo tenaitinę 
japonų armiją, kaip praneša 
United Press.
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Japonų Lakūnai Išžudė Dar 
500 Civilių Chinų

Nanking, rugs. 27. — Ja
ponų lėktuvai, išnaujo bom
barduodami Nankingą, per 
5 valandas išžudė 500 neka- 
riškių gyventojų.

Japonijos Submarinas Nu
skandino 300 Chinų žvejų

Hong Kong, rugs. 27. — 
Japonų submarinas nuskan
dino dvyliką chinų žuvinin
kų laivukų su 300 vyrų, mo
terų ir vaikų. Vokietijos lai
vas “Scharnhorst” išgelbėjo 
10 jų, įsikibusių į savo lai- 
vukų skeveldras.

JAPONŲ LAKŪNAI IŠŽU
DĖ 7,563 NEKARIŠKIUS

CHINUS i;
Shanghai, rugs. 27. — Sa

vo bombardavimais iš oro, 
japonai išžudė iki šiol*jau 
7,563 civilinius chinus, kaip 
skaitliuoja United Press.
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Lietuvoje Sporto Kančios
Rugsėjo 3 d. Kaune buvo suruoštas Lie

tuvos ir Latvijos futbolininkų turnyras. 
Lietuvos futbolininkai pasirodė labai pra
stai—taip prastai, jog jais stačiai pikti
nasi tūli Kauno laikraščiai. Pavyzdžiui, 
“Lietuvos Žinios’’ šitaip “atrekomenduo- 
ja” šį susitikimą su latviais futbolinin
kais:

... Vakarykštė diena mūsų sporto istorijoje 
vėl bus paminėta, kaip didžiosios gėdos die
na. Mūsų futbolininkai, skaudžiai apvylė 
atsilankiusią į rungtynes 10,000 minią ir 

•dar keleriopai didesnę minią, neturėjusią 
progos būti to liūdno fakto liudininku, bet 
su didžiausiu susidomėjimu sekusią savo 
futbolininkų žygį ir taip norėjusią pama
tysi juos laimint arba bent garbingai pra
laimint. Deja, nei vieno nei kito pamatyti 
ar išgirsti neteko. Per ištisą pusantros va
landos nieko šviesesnio nebuvo. Vien tik 

. liūdnas vaizdas tęsėsi nuo rungtynių pra
džios iki pabaigos.

, .Mūsų komanda sužaidė skandąlingai blo- ( 
r gai. Pastarųjų 10-ties metų bėgyje dar nė

■ karto rinktinė taip silpnai nepasirodė, nors 
ir tame laikotarpyje teko pergyventi links-

* mų ir liūdnų momentų. Visa komanda bu- 
vo labai pakrikusi, žaidė tiesiog chaosiškai: 
be jokios nuovokos, jokių planų ar derinių 
nepripažindama, tarytum tai būtų žmonės 
žaidžią pirmą kartą futbolą. Apvylė ir stip
riausia užpakalinė komandos dalis, kuri vi
sada žaisdavo be priekaištų.

; Mes ne kartą esame pabrėžę tą faktą, 
kad Lietuvoje sportas kenčia nuo tauti
ninkų diktatūros priespaudos. Laisvų 
sporto organizacijų nėra. Tik Smetonos 
šalininkams prieinami parankumai. Ma
sė jaunimo užuita ir užguita. Patys ge
riausi, gyviausi jaunuoliai valdžios me
džiojami, kaipo laukiniai žvėrys, ir siun
čiami katorgon supūti. Štai tik vienas pa
vyzdys, paimtas iš to paties Kauno laik
raščio:

4 T

Pernai vasarą Ukm. aps. Kovarsko vals. 
•. Dabužių km. pieninėje pas Em. Avižienę 
.buvę rasta nelegalios literatūros. To vals
čiaus seniūnas Povilas Žukauskas su šau
liu Jonu Blažiu ėmęsi ieškoti, iš kur toji li- 
.Įteratūra kilus. Kadangi buvę įtariama, 

‘ kad literatūra kilus iš Naujokų km. gyven- 
" tojO D. Maskoliūno, tai prie Maskoliūno tė
vo sodybos šauliai ir seniūnas ėję sargybą. 
Šaulys iš po sąsparos ištraukęs porą egz. 
nėcehzūruotų atsišaukimų į krikščionis dar
bininkus, o vėliau rugių ežioje, po akmeniu 

..radę pakištus 5 egz. “Balso.” Tą pačią die
ną pas Maskoliūnus buvo iškviesta policija, 
kuri betgi nieko nerado.

j litį ■ ■ * 6© i • *

Danatas Maskoliūnas buvo patrauktas 
kaltinamuoju (jis nepilnametis) už pri- 

, ■ klausymą kom. bolš. partijai Lietuvoje ir 
už' nelegalios literatūros laikymą, o prieš 
Maskoliūną byla buvo nutraukta. Rugsėjo 

d. Apeliaciniai rūmai Maskoliūno bylą 
.sprendė ir del abiejų kaltinimų jį išteisino.
■ p. Maskoliūnas pernai lapkričio mėn. pa
baigoje kariuomenės teismo Utenoje kitoje

‘'‘byloje yra nubaustas 6 met. sunk, darbų 
\kalėjimo, bet kaip nepilnamečiui trečdalis 

bausmės sumažintas. Jis pripažintas kaltu 
dr pubaustas už priklausymą komunistų par
tijai, platinimą komunistinio turinio lite- 

- tūros.

ją plėšti ir jos žmones žudyti tūkstan
čiais.

Aišku, kad Chinija galės ilgai kariau
ti. Tai milžiniškas kraštas. Kol kas jis 
tebėra neišjudintas, tebesnūduriuoja. Bet 
kai jis pasijudins, tai užsienio plėšikus su
grūs -į jūras. Tą veikiausia numato ir pa
tys japonai, todėl taip žiauriai puola, ti
kėdami greitu smūgiu Chiniją paklupdy- 
ti ant kelių.

Nankingo valdžia, vadovaujama to pa
ties Chiang Kai-sheko, buvo kriminališkai 
apleidus Chinijos pasiruošimą panašiam 
žygiui. Ji per kęlerius metus klojo if pi
nigus ir amuniciją karui prieš savo žmo
nių dalį, kuri įsikūrė Sovietus ir stengėsi 
laisvai gyventi. Tą kruviną, nepateisi
namą karą ji vadino “šventu karu prieš 
komunizmą.” Jei ta visa energija būtų 
buvus sulieta į apginklavimą krašto prieš 
užsienio priešus, tai šiandien Chinija vi
sai nesibijotų Japonijos pasikėsinimo.

Be galo smagu girdėt, kad ta valdžia 
ir tas pats Chiang Kai-shek pamatė klai
dą ir padarė taiką su Komunistų Parti
ja. Chinijoje atsteigiamos demokratinės 
žmonių "teisės. Komunistų Partija galės 
viešai, legališkai gyvuoti ir tęsti savo švie
timo darbą. Jos vadovaujama didelė ir 
puikiai išlavinta šimto tūkstančių karei
vių armija pereina į reguliarę valdžios ar
miją ir jau patraukė prieš Japonus.

Dabar Chinijos civilis karas likviduo
tas ir visa šalis apvienyta atsikirtimui 
prieš užsienio prięšą. Tame ir yra viltis, 
kad Chinija ir ilgai galės kariauti su ja
ponais ir pagaliau juos išvys iš savo že
mės.

Literatūros Draugijos Kuopoms Dovanos, 
Dalyvaujančioms Dienraščių Vajuose

Bedarbių Suskaitymas
Pagaliaus Roosevelto valdžia nusitarė 

suskaityti Amerikos bedarbius. Iki šiol 
buvo visokių spėliojimų. Visaip buvo ap- 
rokuojama: vieni rado tiktai apie tris mi- 
lionus bedarbių, kiti pasiekė iki dešim
ties milionų, o dar kiti spėjo iki penkio
likos milionų.

Vargiai ir šis valdžios suskaitymas bus 
visai pilnas. Tam tikros, blankos būsią 
išsiuntinėtos, kurias gavę žmonės turės iš
pildyti ir grąžinti į paštą. Bet ar visi tas 
blankas gaus? Ar visi susipras jas išpil
dyti? Ar visi norės pildyti? Kaip su tais, 
kurie šiandien gavo darbą, o rytoj vėl bus 
už dirbtuvės vartų? Kaip su jaunuoliais, 
kupė dar nebuvo dirbtuvėje, bet norėtų 
gauti darbą, tačiau gauti negali? Kaip su 
tais, kurie buvo biznyje, bet subankruta
vo? Tai bus kategorijų kategorijos. Val
džios žmonėms bus lengva skaitlinėmis 
lošti ir jas savaip aiškinti.

Apskaitymas bedarbių' neišriš bedar
bių problemos. Nežiūrint to, kiek jų val
džia suskaitys, faktas pasilieka faktu, 
kad daug milionų darbininkų tebevaikš
čioja be darbo ir skursta alkiškos pašal
pos “malonėje.” Tą puikiai žino valdžia 
ir visi. Taip pat visi žino, kad tas kan
džiojimas tos pačios pašalpos, ties siauri- 
nimai W.P.A. darbų, padėties netaiso, bet 
ją kasdien sunkina.

Pasiruošimas Sovietų Rinkimams
Iš Mąskvos pranešama, kad šiuo tar

pu visoje Sovietų Sąjungoje eina plačiau
sias pasiruošimas būsimiems visuotiniems 
rinkimams. Tai bus rinkimai ne tik Auk
ščiausio Visasąjunginio Sovieto, bet vi
sų Sovietų valdžios organų.

Tie rinkimai bus šį rudenį. Tai bus So
vietų Sąjungos naujosios konstitucijos 
pravedimas gyvenimam Rinkimai eis 
konstitucijos/nustatytais dėsniais, būtent, < 
“rinkikų visuotinos, lygios ir-tiesios rin
kimų teisės pamatais slaptai balsuojant.” 
Visi piliečiai turės lygią teisę balsuoti ir 
būti išrinktais.

Išryškinimui rinkimų sistemos visuose 
punktuose įsteigtos mokyklos ir informa
cijų stotys. Tuo pačiu reikalu išleista 
ir išplatinta daug literatūros.

Ką duos šie rinkimai? Ar praeis į So
vietus jųjų priešų? Pavyzdžiui, net ku
nigai ir popai turės teisę balsuoti ir būti 
kandidatais. O jie nesnaudžia. Jei ne jie 
patys bandys pralysti, tai nors savo ištiki
mus pasekėjus bandys pravaryti. Ir, be 
abejonės, vienur kitur jiems tas veikiau
sia ir pasiseks. Bet galima drąsiai saky
ti, kad skaudžiai nusivils tie, kurie lau
kia iš šių rinkimu sovietinei sistemai ka
tastrofos. \ di

Spalių mėnesį prasidės 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajai 
už naujus skaitytojus. Abu 
dienraščiai tarnauja Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos auklėji
mui. ALDLD Centro Komi
tetas nutarė duoti toms kuo
poms dovanas, kurios savo 
vardu dalyvaus dienraščių 
vajuose. Dovanos yra ketu
rios: $20; $15; $10 ir $5.

Pirmą dovaną—$20 gaus 
ta kuopa, kuri gaus dau
giausiai naujų skaitytojų ir 
atnaujins senų. Antrą dova
ną gaus sekanti' po jai kuo
pa, trečią ir ketvirtą gaus 
mažiau gavę skaitytojų.

✓

Kas Galės Laimėti Dovanas?
(1) Dovanas gali laimėti 

bile kuopa, kuri savo vardu 
dalyvaus vajuje.

(2) Prenumeratų pinigus 
reikia siųsti tiesiai dienraš
čių administracijoms, kaip 
ir visi vajininkai.

(3) Skaitytojų kiekis bus 
sprendžiamas pačių dienraš
čių administracijų pagal 
punktus. ALDLD Centro 
Komitetas gaus žinias apie 
tai, kaip kuopos stovi, per 
dienraščius.

(4) Kad gauti nors ma
žiausią iš ALDLD ’ Centro 
Komiteto skiriamų dovanų 
—(būtent $5), tai reikia 
gauti nemažiau, kaip 20 pil
nų skaitytojų.

(5) $ios lenktynės bus tik 
tarpe ALDLD kuopų. Mes 
nekreipsime atydos į pavie
nius vajininkus arba daly
vaujančius kitų organizaci
jų vardu. Mes imsime sąs- 
kaiton tik tas kuopas, kurios 
dalyvaus savo vardu.

Dovanos Skaitytojams 
I

Kad palengvinus gauti 
skaitytojų, tai ALDLD Cen
tro Komitetas skiria knygo
mis geras dovanas skaity
tojams. Jos bus sekamos:

Pirmas Setas
(1) Metiniam naujam 

skaitytojui duosime' labai 
naudingą Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus ' knygą “Darbininko 
Sveikata.” Knyga turi 628 
puslapius, paveiksluota, ge
rai apdaryta, jos tikra kai
na yra $3.

(2) Pusmetiniam naujam 
skaitytojui duosime Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus knygą “Pir
moji Pagalba Ligoje ir Ne
laimėje”. Knyga turi 128 
puslapius, jos kaina $1 ir 
būtinai reikalinga kiekvie
nam turėti namuose.

Antras Setas
(3) Metiniam įkaityto- 

, Nors Šimtą Metą Kariausime
..Taip pasakė Chinijos valdžios koman- 

dierius Chiang Kai-shek. Jis pasmerkė 
Jungtines Valstijas (r kitas šalis, kurios 
nieko nedaro prieš Japonijos įsiveržimą

- Chiftijon. Jis joms priminė 1922 metais 
iškilmingai pasirašytą devynių valstybių 
paktą, kad jos pačios negrobs Chinijos te
ritorijos ir neleis kitoms valstybėms grob
ti. Bėt dabar jos leidžia Japonijai Chini-

Chinijos valdžios diplomatas 
Dr. Wellington Koo. Jis kal
bėjo Tautų Lygos susirinkime 
ir reikalavo suvaldyti Japoni
jos plėšikus'.

jui duosime dvi labai geras 
apysakas: “Spalis ir Kitos 
Apysakos”. Knyga turi 288 
puslapių. Labai įdomi apie 
bolševikų revoliuciją ir jų 
kovas. Šiemet sukanka 20 
metų darbininkų laimėjimo 
Rusijoj. Knygos kaina $1.

Antra knyga — “Karas 
Lietuvoj”. Ji aprašo karo 
veiksmus Lietuvoj 1915 me
tais. Knyga turi 224 pusla
pius. Jos kaina 75c.

Metinis naujas bile ku
rio dienraščio skaitytojas 
(“Laisvės” ar “Vilnies”) 
gaus abi šias knygas veltui.

Pusmetiniam skaitytojui 
duosime d. R. Mizaros— 
Miko Rasodos labai gerą 
apysaką “Povilas Jurka” iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Knyga turi 318 puslapių ir 
tikra kaina $1.50.

Stokite Darban!
ALDLD kuopos ir veikė

jai ! Tuojaus užsiregistruo
kite centre, kad stojate va
jum Praneškite, kiek jums 
pasiųsti minėtų knygų. Va
juje dalyvaujančioms kuo
poms knygos bus veltui su
teiktos. Knygas pasiųsime 
tiesiai kuopai ir vajaus me
tu galėsite jas parodyti lie
tuviams ir ant vietos atiduo
ti. Jeigu atsirastų norinčių 
vietoj šių knygų gauti kitas 
ALDLD laidos knygas, tai 
galėsime ir jas duoti.

Visi ir visos stokime dien
raščių vajun ir padarykime 
juos sėkmingais! Atminkite, 
kad platinimas darbininkų 
spaudos yra labai svarbus 
darbas ir dalis ALDLD or
ganizacijos tikslo.

. D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Agitacijos Fondo 
Reikalai

,. J

Agitacijos Fondan ne
plaukia tiek aukų, kiek rei
kėtų plačiam agitacijos ir 
propagandos darbui vesti 
plačioje Amerikoje. Ta mū
sų įstaiga dar nėra išvys
tyta taip, kad aukos siste- 
mačiai ir nuolatos plauktų 
kasdieniniam mūsų judėjimo 
reikalams. Rytinių valstijų 
•draugai gana gerai remia 
Ag. Fondą aukomis. Bet juo 
labiau į vakarus, juo ma
žiau draugai rūpinasi šia 
įstaiga. Iš Illinois valstijos 
per visus pereitos vasaros 
mėnesius gauta vos $1.60 iš 
mažos ALDLD ^ kuopos, 
Johnston City, III. Didžio
ji Chicagos lietuvių koloni
ja, rodos, visai nežino, kad 
yra tokia įstaiga kaip Agi
tacijoj Fondas. O juk Agi
tacijos Fondas yra visos ša
lies įstaiga! Draugai chi- 
cagiečiai turėtų tą suprasti 
ir ateityje nepamiršti Ag. 
Fondo.

Agitacijos Fondas turi 
rūpėt visiems, nes ir Agita; 
ei jos Fondas visais lygiai 
rūpinasi. Pradedant nuo 
New Yorko, Philadelphijos 
ir Bostono ir einant išilgai 
Jungt. Valstijų iki San 
Francisco, Los Angeles if 
Seattle—visur ir visi drau
gai turi rūpintis Agitacijos 
Fondu ir remti jį aukomis 
prie kiekvienos progos. Ta
da Agitacijos Fondas bus 
tvirtas, tada jis galės atlik
ti daug naudingo darbo.

Žemiau seka aukos, įplau
kusios per pereitos vasaros 
mėnesius iki rugsėjo 15 d.. 
1937 m.:
ALDLD 25 kp., Baltimore,

Md., per d. J. Jasaitį $1.20 
ALDLD 162 kp., Toronto,

Ont., per d. J.'Gobėrį '3.00 
Los Angeles Lietuvių Orga

nizacijų Bendras K-tas,

per d. P. Repečką 5.00 
Los Angeles draugų auka,

prisiuntė d. H. Pūkis 7.00 
M. Bogužinskas, Wyoming,

Pa. 3.00
A. K. P. 1-mas Dist., Law

rence, Mass., per d. S. f 
Penkauską 25.00

P. V. Gasparienė, Grand
• Rapids, Mich., surinkta 
ant blankos: P. V. Gas- 
parienė $1.00, A. J. Karec- 
kas 25c, A. Daukša 50c, 
V. Gelgotienė 10c, S. Gel- 
gotienė 15c, T. Rasikas 
25c. Viso 2.25

A. K. P. 1-mas Dist., Law
rence, Mass., per d. S. 
Penkauską 75.00

J. Gitzus, Bedford, Mass. 2.50
Binghamtono Liet. Kom. 

Frakcija, per Br. Zmit- 
ris 10.00

Leon Kazlauskas, Freehold,
N. J. •' .50

ALDLD 7-tas Apskr., dalis 
pelno nuo pikniko, įvyku
sio Maynard, Mass. $50.00

ALDLD 61 kp. Monanga- 
hela, Pa., per d. J. Ado
maitį 2.00

X.......................................  10.00
ALDLD 2 kp. Mot. Sky

rius, Roxbury, Mass., 
per draugę H. Tamošaus
kienę 5.00

APLA 27 Seimas, per d.
J. Gasiūną 1.00

Detroito Draugystės, per
N. Belunas 20.00

K. Vitkus .50
K. Sejonas .50
Brooklyno Liet. Kom. Frak

cija per P. Taras 13.00
ALDLD 199 kp., Johnson

City, III., per K. Yotką 1.60
pliauskas, PhilądęL

phia,v Pa. 1.00
Conn. Dainų Dienos dalis

pelno, per žemaitį 20.00 
Eastono, Pa., Liet. Kom.

Frakcija, .per V. J. Sen
kevičių 2.00

S. Petchulis,-Marlin, Pa. 5.00 
J. Shagov, Anson, Me. 2.00

Visais Agitacijos Fondo rei
kalais kreipkitės šiuo adresu: 
V. Rudaitis, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

• V. Rudaitis,
A. F. Sekr.

Amerikos Unijų Boikotas 
Prieš Japoniją

Washington, rugs. 24.— 
Pranešama, kad CIO vadų 
susirinkimas išleis atsišau
kimą boikotuot Japoniją.

Amerikos Darbo Federa
cijos ateinantis suvažiavi
mas taipgi paskelbsiąs boi
kotą Japonijai, kaip krimi- 
nalei Chinijos užpuolikei.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI _  *
Man labai neaišku vienas 

klausimas. Kodėl ir buržua
zinė, ir socialistinė spauda 
taip atkakliai pasmerkia So
vietų valdžią ir Ispanijos 
liaudies valdžią už baudimą 
trockistų ir kitų kriminalis
tų, o beveik nieko nesako 
apie baudimą kriminalistų 
tokioj Amerikoje?

Senas Skaitytojas
Buržuazinės spaudos tik

slus visai lengva suprasti 
Ji trokšta Sovietų Sąjungai 
katastrofos. Ji padeda gen. 
Franco laimėti karą prieš 
liaudiečius, keldama Ameri
kos žmonėse opiniją prieš 
juos. Sukūrimas socializmo 
Sovietų Sąjungoje kasa duo
bę kapitalizmui visam pa
saulyje. Laimėjimas Ispa
nijos liaudiečių užduotų 
smūgį fašizmui taip pat vi
sam pasaulyj.

Kas liečia socialistinę 
spaudą, tai negalima sakyti, 
kad ji visą taip atkakliai 
nusiteikus prieš Sovietų Są
jungą, arba jirieš Ispanijos 
liaudies valdžios aštrius žy
gius prieš savo naminius

Hartford, Conn.
Apie Spaudos Pikniką

Rugs. 12 d., kaip 4 vai. ry
to, išsibudinau iš miego. Dar 
buvo tamsu. Bet miego nebesi
nori. Mintis viena kitą veja 
apie tą patį dalyką: juk tai 
šiandien piknikas Hartforde. 
Norisi matyti, kokią ankstybas 
rytas dieną parodys.

Pagaliau jau ir devynios. 
Oras^fuikus. Laukiu buso, ei
nančio iš Springfieldo į Hart
fordą. Jau buvo po dvyliktos, 
kaip pribuvo Hartforde. Pasi
dairiau aplink,—nesimato,>• kas 
vežtų į pikniką. “Laisvoje” 
taipgi apie tai nieko nebuvo 
•skelbta. Einu žemyn į East 
Hartfordą, žiūriu, stovi būre
lis žmonių. Tai gal, maniau 
sau, lietuviai laukia buso į 
pikniką. Neapsirikau. Už po
ros minučių busas atėjo ir 
mes, apie 50 asmenų, tuoj bu
vome lietuvių darže, žmionių 
buvo pusėtinai, bet toli gražu 
ne tiek, kiek aš tikėjausi ma
tyti.

Piknike tvarka labai pavyz
dinga. Ypatingai pavyzdingas 
buvo šeimininkių stalas, ap
krautas visokiais valgiai. Pa
čios šeimininkės labai drau
giškos.

Jei šis spaudos piknikas bū
tų rengtas New Britaine, tai 
būtų daugiau sutraukęs žmo
nių, nes veik visų liet, koloni
jų žmonėms ten patogiau bū
tų buvę atvažiuoti. Seniau 
New Britaine nevalia buvo 
sekmadieniais šokt, bet dabar 
galima tas iškovoti. “Mėlynas 
įstatymas” turi būti sumuš
tas.

Hartfordo draugai manęs 
nepažino, tai man darbo neda
vė. Tik su draugu Valaičiu 
keletu žodžių apsimainėme. 
“Na, o draugutė tavo, ar yra 
čia?” klausiau d. Valaičio. 
“Taip,” atsakė, “ana ten ji 
darbuojasi.”

Nueinam. Stovi kelios mote
rys ir pora vyrų. Draugas ma
ne perstatė. Pasikratėm ran
komis. žiūriu, d. Valaitienė 
vienoj rangoj turi pluoštą žen
klelių — tai Darb. Apsigyni
mo ženkleliai, kuriuos parda
vus nuo jų pelnas eis vaiku
čiams, katrų tėvai kalėjimuo
se sėdi už darbininkų klasės 
reikalus. Kita ranka pardavi
nėja “Sunday Worker.” “Pui
ki,” sakau, “tavo draugutė.”

Conn, lietuviams komunis
tams dar plati dirva darbuo
tis. Į šitokios rūšies piknikus 
kur kas daugiau publikos tu
rėtų suplaukti.

Reikalinga stiprinti Komu
nistų Partija. Kai ji bus stip
ri, bus stipresnis ir visas ju
dėjimas. Susnykų Jurgis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

priešus. Europos socialistų 
kairioji spauda neužtaria 
nei trockistų, nei kittį 
kontr-revoliucionierių n e i 
Sovietų Sąjungoje, nei Ispa
nijoje. Bet dešinioji spau
da, kaip, pavyzdžiui, mūsiš
kės , “Naujienos,” kalnus 
verčja už neleidimą kontr
revoliucionieriams Sovietų 
Sąjungoje laisvai darbuotis. 
Kai Amerikoje beveik kas
dien arba. elektros kedėje 
sudegina, arba pakaria po 
kelius žmogžudžius, tai ji 
visai nemato. O kai Sovie
tų Sąjungoje paima ir nu
baudžia dar bjauresnius su
tvėrimus, tai ji už tai griež
tai pasmerkia Sovietų val
džią. Tas tik parodo, kad 
tai spaudai irgi nepatinka 
socialistinės kūrybos pasise
kimas. Jei Sovietų valdžia 
nesiimtų griežtų priemonių 
prieš savo priešus ir leistųsi 
būti nuversta, o Sovietų že
mėj būtų atsteigta kapita
listinė santvarka su fašis
tine diktatūra, tai dešinio
sios socialistinės spaudos 
redaktoriai šauktų: “Ar 
mes nesakėme, kad komu
nistai socializmo nesukurs!”
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OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

THE EDITOR

TRIES TO THINK
THE “VOICE”

A special drive is now being plan
ned in Brooklyn in order to get 
subscriptions for the “Voice”. A 
committee has already been formed 
and the members of that committee 
will start canvassing for subs im
mediately.

When someone asks you to sub
scribe, don’t walk away but reply, 
“Sure, I’ll take a sub right now!”

The “Voice” will be a monthly 
magazine issued by the Lith.-Amer. 
Publishers and it will contain news 
of Lithuanian youth, stories, Lithua
nian history, sports and all other in
formation of interest to Lithuanian 
youth in America.

Subscribe!
----- 0------

A QUESTION
“Vittorio Mussolini, how many in

nocents were murdered in Ethiopia, 
Spain and Italy by Italian Fas
cism?” That was the very em- 
barrasing question asked by pickets 
in front of the snappy Ritz Towers 
where Mussolini’s son was holding a 
press conference. Ndedless to say, 
Vittorio was “too busy” to permit the 
pickets to enter and ask him a most 
pertinent question.

----- 0-----
DID YOU?

Only a week remains for you to 
get your tickets to the Brooklyn 
Aido Chorus operetta, “Kornevilio 
Varpai”. Outside of the fact that 
it is one of the most popular light 
operas to be put on by any Lithua
nian group it is necessary to sup
port the chorus by attending be
cause in this way we can show our 
appreciation for 25 years of 
the Aido Chorus has given 
Lithuanians.

Buy your tickets now!
----- 0-----

CORRESPONDENTS
Correspondents and writers 

vited to send in material and news 
to the LYS. The purchase of a new 
linotype machine has facilitated the 
making of the Youth Section. Our 
deadlines, however, remain the same; 
Wednesday for Friday’s issue 
Friday for Tuesday’s issue.

Send all material to: 
Laisve Youth Section 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N.

service 
to the

are in

and

DONT’S FOR GIRLS

ft

an understanding and sympa- 
listener. Let people tell you 
their minor and major opera- 

So what? You can only be 
to death.

Don’t be a giggler or a jumping 
jack.

Be cheerful, soothing and full of 
spirit.

Don’t be self-centered. Don’t take 
the stage and hold it. Push others 
into the spotlight.

Don’t talk about your troubles or 
boast of your successes.

Don’t talk about your aches and 
pains.

Be 
thetic 
about 
tions. 
bored

Don’t make sarcastic remarks and 
don’t throw sword-words at people. 
Don’t hold people up to ridicule. 
Laugh with them, not at them.

Though you heard the joke half 
a dozen times, laugh even if it 
hurts. ' •

Don’t start arguments. Don’t start 
fights. Į

Don’t give another girl that “you- 
think-you’re-everything-look” because 
she has a new dress.

Don’t go into a tantrum and leave 
the party because a girl walks in 
with exactly the same style of dress 
as yours. Maybe you both have 
bad taste.

Don’t always be ready to believe 
the worst of everybody.

Don’t always insist on having your 
own way.

Don’t repeat unpleasant gossip.
Don’t sulk if things aren’t quite 

up to par. Make the best of it and 
have a good time.

Remember to “do unto others as 
you would have them do unto you”.

Ano.

by A. REDFIELD

I understand

pires for others. Someday these peo
ple will understand and appreciate

think of it, 
that Tommy

“As the income-tax bureau sees 
us:- America, land of untold weath”.

Ambo (lecturing): What kind of 
man would always be looking for 
something soft?

Boy: A toothless one, sir.

He: I’ve had a pretty hard life. 
When I was sixteen I was left an 
orphan. .

She (facetiously): What did ypu 
do with it ?

But altogether, 
__ ____ is an admirable 
You will want to read it.

t

UNITY FOR CATALONIAN 
YOUTH

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y. ,

It was his money, and if 
well, he liked 

I understand perfectly...

- . J

THE RULING CLAHSS

JS3S»-
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BARCELONA.—The Third Nation
al Conference of the United Socialist 
Youth of Catalonia has directed an 
appeal to all anti-fascist youth or
ganizations in Catalonia, the anarch
ist, syndicalist and left-republican 
youth, the “Estat Catala”, the Iberi
an Federalist Party and the “Accio 
Catalana Republicana”, to co-operate 
in the formation of one united anti
fascist organization for the youth 
of Catalonia. As a basia for unity 
it proposes the struggle against fas
cism.

Operetta To Be 
Shown For Aido

Celebration
“Chimes of Normandy” for 

25th Anniversary 
Of Aido Chorus

Varpai” at the 
Lyceum this Oc-

already has a big
It is no rare

Welcome the Aido Chorus on its 
twenty-fifth anniversary! That is 
becoming the slogan of many out-of- 
towners who are coming to Brook
lyn in order to see the chorus pre
sent “Kornevilio 
magnificent Labor 
tober 3rd.

The Aido Chorus ; 
.tradition behind it. 
sight to see mother and daughter | 
singing side by side and the chorus 
even represents three generations! 
...Grand-mother, mother and little 
daughter who cannot sing yet but is 
beginning to appreciate and enjoy 
the choral music.

At the October 3rd presentation of 
“Kornevilio Varpai” (Chimes of Nor
mandy) it is possible that Zimmer
man, Assemblyman of the 14 A. D. 
will speak and greet the chorus that 
has become part of the tradition of 
Williamsburg.

The Labor Lyceum is located at 
Myrtle and Willoughby Avenues. 
Prices for tickets are $1.25, $1.00 
and $.75 or only fifty cents if you 
come just for dancing. Better get 
your tickets immediately as you have 
less than a week.

IT’S THE TRUTH!
Original, Aren’t We? :-

Razors made of bronze were in 
use more than 700 years ago. Anes
thetics for surgery and antiseptic 
salves for healing wounds found use 
in China 2,000' years ago. Paved 
roads were first built by the Ancient 
Egyptians. Hairbrushes were in
vented by the Chinese general who 
supervised the building of the Great 
Wall. Lemonade was considered a 
favorite and fancy drink 
700 years ago!

Russia is now making 
plumbing fixtures from 
plastics, and leave it to the French
men to originate such an idea as 
using painted - mushrooms in place 
of buttonhole flowers...

Add this to your list of general 
information—surgeons are now 
to replace lost brain sac tissues 
patches of cellophane!

Ernest

of China

pipes and 
synthetic

able 
with

c.

number of American 
by/the

Quite a 
movies have been held up 
Italian board of censors of late— 
for political, religious, mofal reasons- 
—and in some cases for no stated 
reasons at all.

Among the latter, Chaplin’s “Mo
dern Times”, had the most surpris
ing experience, as it had been ex
hibited in Italy a couple of times 
and then was withdrawn from circu
lation without any specific reasons 
given to United Artists for its with
drawal.

“Beloved Enemy”, “You Only Live 
Once”, “These Three” and “Woman 
Chases Man” are among others that 
have failed to obtain the okay of the 
board of censors.

The extremely low rates ana fa
cilities offered by the Squire me- 
atre where “Spanish Earth” is now 
entering its sixth week has caused 
organizations to literally rush for 
benefit tickets.

Following its program of present
ing excellent Soviet films, the Center 
Theatre, 12th Street and Second 
Ave. is now showing “The Thirteen”. 
This' gives New Yorkers the oppor
tunity of seeing one of the “must” 
films if they missed it.

THE “VOICE 
Of Lith-Americans 

Coming Out Soon

Have YOU

1 year—$1.50
1 year—$1.00

It may be the south, but the bonds of common toil are bringing workers closer to
gether these days regardless of race or creed, 
hers of the I nt. 
complete without them.

IN THE COLD SIERRAS
By RAFAEL ALBERTI

(The following poem is taken from “And Spain Sings”, a book of 
alist ballads translated and edited by American poets.)

MALAGOSTO, strong and rude, 
Keep this decent quietude, 

May your steep and rocky trails 
Glow with heat that never fails. 
Hills by icy tempest swept, 
Be like gardens, green and kept, 
Lest the people’s soldiers know 
Bitter chill and early snow. 
Melancholy autumn skies, 
Dreary dark September days, 
Do not harm the men who keep 
Rifle under arm in sleep. 

* *

Loy-

*
DUT up North, oh, in the North 

Whence the Fascists issue forth 
Where the cross of black is put 
Garnishing the bloated gut, 
There let storm', and sea-wind shake 
Chattering teeth and bones that ache, 
Strip the priestly robe and dress, 
Chill the ugly nakedness, 
There let wind and icy breath 
Bring them soon the curse of Death.

* * *
MOUNTAIN-WINDS that whirl and sweep

Over Marichiva’s steep,
Cut like burning knives, and sear
Chubby cheek, and donkey ear,
Low hypocrisy, whose guile
Hides the snake beneath the smile.

* * *
A SEPTEMBER wind and rain, 
”Be compassionate, for Spain!

Words Of Wisdom
Sir, I admit your general rule 
That every poet is a fool.
But you yourself may serve to show 

it,
That every fool is not a poet.

“We give two pair of pants and a coffin with every suit.”

MEMPHIS CHORISTERS IN GREAT DEMAND

undismayed

This all-negro chorus, composed of mem- 
Ladies Garment Workers union, is so popular that no union affair is

Wise old Sam Johnson was never 
wiser than when he told Boswell:

“If a man does not make new 
acquaintances as he passes through 
life, he will soon find himself alone. 
A man should keep his friendships 
in constant repair”.

■.•į;/.. y/j 'Į: ja; >3

THE POSITION OF THE 
COMMUNIST PARTY

i is 
go-

At a time like this, when there 
so much patriotic propaganda ; 
ing around, it is necessary to clarify 
and explain the position the Com
munist Party is taking on matters 
of vital concern to us. Beginning 
with this issue we will present each 
week items of interest to those fol
lowing the action of the Communist 
Party.

“We Communists like this coun
try very much. We cannot think of 
any other spot on the globe where 
we would rather be than exactly 
this one. We love our country. Our 
affection is all the more deep in 
that we have watered it with the 
sweat of our labor—labor which 
made this country what it is; our 
mothers nourished it with the tears 
they shed over the troubles and 
tragedies of rearing babies in a land 
controlled by profit and profit-mak
ers. If we did not love our coun
try so much, perhaps we would sur
render it to Wall Street”.* * *

The revolutionary tradition is the 
heart of Americanism. That is in
contestable, unless we are ready to 
agree that Americanism means what 
Hearst says, slavery to outlived in
stitutions, preservation of privilege, 
the degradation of the masses.

“We Communists claim the revolu-

JUST ABOUT BLONDES

for 
you 
ac-

By RL S. T.
Blondes have always fascinated 

me. Too many times my heart has 
gone pit-a-pat because home golden
haired lassie came across my line of 
vision. Often at night, when the 
pages are hard to read, my eyes 
dim and I see before me blondes, 
blondes, and more blondes. Now, why 
do I tell you all this? Not 
sympathy but because I want 
to feel that I understand the 
tions of one Tommy Manville...

Often Tommy has been called a 
rich jackass. I feel it is time to 
disprove such assumptions and show 
that Tommy Manville is really a nice 
fellow who has a predilection for 
blondes—just as I have. Through 
the force of circumstances I can’t do 
anything about it—but Tommy... 
By the grace of God, and the as
bestos Kingdom, he came into a neat 
fortune of about 30 million smack
ers. Life being what it is, the 
Dream Boy does what he wants with 
his money. Some " people waste 
money by being nicotine addicts, 
some spend it in movies—so why not 
allow Tommy to spend it on blondes ? 
I understand perfectly...
Now, this ninny (which of course he 
isn’t, for Tommy is a nice fellow) 
first got hooked up with blondes 
way back in 1911 when he married 
some dame. He was only 17 then 
and his father almost got apoplexy. 
Realizing his “ewfer” the Gay Caba- 
lero of Broadway settled with her 
for a $15,000.00 a year purse And 
why not?
he liked blondes, 
blondes.

I try to keep up with the news 
and I think that so far he has had 
about 4 wives. About three weeks 
ago he spent a “few” thousand dol
lars advertising for a lawyer, using 
full page ads in many newspapers, 
in order to ditch the fourth missus. 
And why shouldn’t he? He has the 
money and he could spend it for 
blondes or for lawyers, 
perfectly...

In fact, the more I 
the more assured I feel 
and I have a great deal in com
mon. We have similiar tastes apd 
similiar ideas. Someday I’ll try to 
drop in by Tommy. Hę will show 
me his 28 room shack at New 
Rochelle, and then his little yacht 
and even his thousand-dollar-a-day 
suite on the Normandie (There are

Issue Call For
State Y. C. L 

Convention
Parley Will Be Held In 

Brooklyn Hall On 
Nov. 26-28

of 
for

John Little, 
State

In a call issued to members 
the Young Communist Leagu^’ 
the State-wide convention to be held 
in Livingston Hall, Brooklyn, from 
Nov. 26 to 28 inclusive, 
executive secretary of the 

'YCL said:
“As young Americans, 

by the hardships and struggles for 
the building of a secure and happy 
life for all, we have before us the 
horrible spectre of international fas
cism warring upon Spain and China, 
threatening world peace every
where.”

The call points out that the con
vention falls on the day following 
Thanksgiving and draws a signifi
cant parallel to the tasks that faced 
our forefathers and those which face are perfectly plain no matter who 
the delegates to the convention. They sits in the }Vhite House”, Broun nas 
have a “task akin to that of our , said.
Pilgrim forefathers”, the message 
states.

“Just as the Founding Pilgrims 
were driven on by a vision of op
portunity and freedom from reli
gious persecution, so too will our 
convention be inspired by the pres
ent day victories of Socialism in the 
Soviet Union and the accompanying 
happiness and joy for all, especially 
the youth”.

The Convention, the call concludes, 
will “have far-felt influence among 
the youth of our State”. The YCL 
parley which will review and analyze 
the developement of the League 
since the adoption of the policies 
decided upon at the Sixth World 
Congress of the YCL and at the 
Eight National Convention last year, 
will be attended by at least one 
delegate from each branch of the 
League.

tionary traditions of Americanism. 
We are the only ones who conscious
ly continue those traditions and ap
ply them to the problems of today.

“We are the Americans and Com
munism is the Americanism of the 
twentieth century.”—Earl Browder, 
general secretary of the Communist 
Party of the U. S. A.

eight beds in it; poor Tommy can’t 
sleep a wink). And if we get real 
confidential he may show me his 
estate that entertained a thousand 
women a year, most of them blondes 
(his stamina must be amazing).

After Tommy has shown me his 
usual way of living, I will show him 
the way my friends live here in 
Brooklyn. I will show him the 
cockroaches walking on the walls; 
and if he slept in one of their 
homes at night, he could hear the 
rats gnawing at the single loaf of 
bread. I would point out to him 
the flotsam walking the streets, hu
man derelicts, pool parlor kids, pale- 
faced young girls of the oldest pro
fession, young children with rickets, 
the pushcarts in the streets, the 
shaky walls of buildings. I would 
take him to the funerals of people 
who died from consumption and mal
nutrition because the conditions they 
lived in fostered these maladies. I 
would ask him—why? I would take 
him to the Greenpoint Dispensary 
hospital and show him 200 people 
waiting in line to see a few doc
tors because they haven't enough 
money to get their own. I would 
ask him—why? And since Tommy 
is not the damn fool as some think 
he is, Tommy will answer: “Because 
they have no money”. And then 
Tommy, Tommy the Crown Prince of 
Asbestos, the Chaser After Blondes, 
the Prince, the Gay Caballero of 
Broadway, the owner of a fortune, 
may stop and think and ask “Is it 
right for one man to throw money 
to the winds while thousands ’die 
Because of a lack of it?

Perhaps Tommy would compare 
his 28-room flat with the four-room 
dark cold apartments of Brooklyn. 
It may be too much to ask him if 
he knows what the increased price of 
milk means to hundreds of slum
children and young mothers.

Thomas Manville—we never met 
and we never will. You like blonder, 
and I like blondes. From there on 
we differ. Did you ever look for 
a job? Have you ever feared that 
your next meal would never come? 
Did you ever’feel the wrath of the 
boss as he bawled you out for mak
ing a mistakė as you stood, humble 
and repentent, afraid that you may 
be fired ? Did you ever stumble 
over a derelict in the hallway? Did 
you ever see your father dead drunk, 
because he wanted to forget the

Puslapis Trečias

SECOND PART
’■Ml

ABOUT WORK1NGCLAS2 ■W
YOUTH AND THEIR • ■ i

ORGANIZATIONS

II

BOOK REVIEW
“Men Who Labor”

By EDWIN SEAVER
Outstanding among the first books 

published by Modern Age Books, Inc. 
is “Men Who Labor”, by Bruce Min-, 
ton and John Stuart. Offered as a- 
series of biographical and factual 
sketches of various leaders—and mis
leaders—of American labor, this ex
cellent book goes considerably far
ther than that.

Thus, the sketch of William Green 
is also a sketch of the inadequacy 
of craft unionism issues that Green, • 
“the ghost of Gompers”, has tried 
to evade have at last caught up '. 
with the A. F. of L., until they can 
be evaded no longer.

In the same way, working from,, 
the particular to the general, the 
biographical sketch of Heywood 
Broun is also a study of the grow- • 
ing unionization among white colW 
workers, as evidenced specifically by« 
the growth of the Newspaper Guild. 
“Labor’s job and labor’s obligation

that the final decision, “the 
power in the labor movement 
rest securely in the rank and 
Until the shipowners encount- 

Harry Bridges they thought 
knew what to expect from a 
leader. To their consternation

Harry Bridges, dynamic leader of 
the west coast longshoremen, is por
trayed as a living illustration of the 
fact 
final 
must 
file”, 
ered 
they 
labor 
they found that this labor leader was 
a man who could not be bought, a 
man who could not only build a 
strong union and best one of the 
worst open-shop, set-ups in the coun
try, but who refused to stay put 
and rest contented on his laurels at 
a comfortable salary. “His duty as 
a class-conscious leader was contin
ually to spur the workers to greater 
efforts, to arge them not to rest 
content no matter what benefits 
they obtained”.

William Hutcheson, general presi
dent of the United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners of America, 
is portrayed in a “success sto of 
a bruiser”. In contrast to a 
like Bridges, Hutcheson illui 

(,the old tyranny of the boss
tyrannizing over the rank 
a vote-snatcher and petty dicti 
“punish your enemies and r 
your friends” man whose ’ chief 
friend is himself, who has always 
been in on the “take”, and who has . 
crushed every progressive movement 
in his own union and, wherever pos
sible, in the A. F. of L. Hutcheson,, 
in short, is the sort of labor racke*- 
teer the bosses like, the kind of la
bor “leader” whose praises they sing 
until a bona fide leader comes 
along, whereupon they immediately- 
become horrified and raise the hue-1 
and-cry of racketeering.

Edward F. McGrady is pictured aš * 
the “best dressed of labor leaders”, 
the flying salesman of “industrial 
peace”. As a government official, 
the authors mention ironically, Mc
Grady was “above the battle”, 
which meant that “he played his 
part the way it had always been 
played before”.

The final chapter—“Giant Killers” 
—tells of the progress made by or- 
ganized labor, under the leadership 
of the CIO, in the rubber, steel, and 
automobile industries, and gives 
brief sketches of Hillman, Gorman 
and Dubinsky in the textilef and 
clothing industries. This chapter is 
a bit crowded, as if the authors 
suddenly remembered they had still 
a lot of ground to cover and little 
space to cover it in. 
“Men Who Labor” 
book.
At thirty-five cents a copy, it ought 
to sell a million at least.

1
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sorrows of his life and enter a 
state of being where he forgets long 
hours of work, children crying for 
food, young couples who can’t have 
children because economy forbids it, . 
lovers afraid to marry, prostitutes 
spreading disease as a result of an 
effort to live—and Tommy, of a 
dream state where the antics of 
fools like you do not stand to tan
talize a people whose lives are bit
ter enough without yours to sharpen K 
them by camparison.

I speak for a class, Tommy, I 
speak for the youth who are the 
forgotten generation, for the elders 
whose lives have already run out 
working and working to build em- 
nirAR for ntTiArs Snmodov th as a haa.

the lesson you gave. You rep 
a class, a superior class. If you are 
a typical member of that class, 
now know that your class hai 
enough brains to defend itself.

The time is coming for a change...
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Žmogaus Rolė Būsi
mam Kare

(Pabaiga) ,
Idėja pamainyti karo lai- ■ 

ku žmogų į mašiną pradėjo 
blankti ir visai gęsti. Tų idė- j 
jų sumanytojus pradėjo iš
juokti; juos ironiškai pava
dino šalininkais “geredžinės 
filozofijos”. Bet kritika tų 
idėjų buvo labai atsargiai 
vedama ir tas jų atsargumas 
nebuvo koks tai netikėtas 
prietikis. Buržuazija persi
statė sau, kad idėja Due, 
Fullero, Sekto ir jų pasekėjų 
sugebės apgauti tautines 
mases, įskiepyti į jas įsiti
kinimą, kad neva būsimam 
kare nedalyvaus tiek žmonių 
kiek mašinų.

Buržuazija labai nori ap
vilti tautines mases ypatin
gai tuo klausimu kas liečia 
ateinantį karą. Ji gerai ži
no, kad iki xto laiko, pakol at
mintis apie vargą ir kančias 
1914-1918 metų dar gyva 
tautų mintyse, žodis “karas” 
tarpe jų bus labai nepopulia
rus. Vot viena iš priežasčių, 
dėlko buržuazija tiek daug 
reklamavo Fullero, Due ir 
Sekto idėjas kas link “mažų 
armijų”.
Milžiniškos Naujos Armijos

Kapitalistinių šalių armi
jos yra didinamos su kiek
vienais metais. Vokietija 
1925 metais turėjo armiją iš
100.5 tūkstančių kareivių, o 
1937 metais skaičius regu- 
liarės tarnybos kareivių pa
šoko iki 900 tūkstančių. Ita
lija turėjo po ginklu 1925 
metais, 289.8 tūkst., o 1937 
m. 750 tūkstančių vyrų. 
Patikrintais daviniais, už 
1925 m. ir 1937 m. Japoni
ja—234 tūkstančius ir 375 
tūkstančius, Lenkija — 298 
tūks. ir 328 t ūks. Anglija—
373.6 tūks. ir 415 tūks., (ne
skaitant 112 t. nuolatinio re
zervo). Amerikos Jungtinės 
Valstijos—305.4 tūks. ir 385 
tūks. (neskaitant 125 tūks
tančių nuolatinio rezervo).

Žinoma, tas jau nėra ga
lutinas a p r u b e ž iavimas. 
Kaip kad mums yra žinoma, 
armija taikos laiku yra tik
tai kariška mokykla, per ku
rią pereina visi tinkami ka
riškai tarnybai vyrai. Atsi
tikime “didelio karo”, taikos

trejiems metams nuo karo 
paskelbimo; kareiviai Vokie
tijos ir Austro-Vengrijos su
bruzdo po 4 metų nuo karo 
pradžios. Dabar, kada yra 
išsijudinęs savitarpinis kla
siškas išsilavinimas žymioj 
dalyj darbininkų sluoksnių 
ir praplėtimas klasinio susi
pratimo “busimam kare” 
tarpe kareivių eis daug grei
tesniu tempu. Negalima jau 
daugiau apsirubežiuoti tuo, 
kad kareivis kariaus’už inte
resus eksploatatoriškos kla
sės 3 metus. Buržuazija tą 
gerai supranta ir žino. Iš 
šio šaltinio daugiausiai ir iš
teka tie konvulsiniai j ieško
jimai išeities trumpuose ka
ruose.

Visos eilės buržuazinių 
valstybių generaliniai štabai 
turi mintyje teorinius pla
nus sumušti priešą vienu 
trumpu smūgiu tokiam lai
kotarpy j, pakol galima bus 
kareivius laikyti paklus
niais. Trumpo karo idėja 
daugiausiai gyvuoja Vokie
tijoj ir Japonijoj. Gerai jau 
visiems žinomas japoniškas 
generolas Araki savu laiku 
rašė: “Japonija karo laiku 
turi turėti didelę jėgą, veng
ti ilgo užsitęsiančio karo, 
stengtis sumušti priešą 
ūmu užpuolimu ir trumpu 
laiku pasiekti nustatyto tiks
lo . ..”

Praktiški Patyrimai
Bet ar galimas busimasis 

“didysis karas” bus užbaig
ti trumpam periode? Dabar
tiniu laiku Ispanijoj vedami 
mūšiai duoda teisę atsakyti 
į tą klausimą visai priešin
gai.

Būsimas “didysis karas”, 
prie kurio rengiasi imperia
listinės valstybės, bus karas 
ne tik milioninių masių, bet 
karas kuris tęsis gana ilgą 
periodą. Ir tas periodas ga-

na smarkiai veiks prieš karo 
padegėjus.

Angliškas generolas Full
er, kalbėdamas apie ilgape- 
riodį karą, pažymėjo, kad 
“panašus karas privalės, pa
gal visus dabartinius simp-
tomus, baigtis ne taika, bet 
visapausauline revoliucija”. 
Tokį pat pavojų numato vo
kiškas fašistinis žurnalas 
“Deutsche Ver”, kuris savo 
puslapiuos įdėjo artikulį, nu
rodydamas : “Ko ilgiau tęsis 
karas, tuo daugiau priseis 
skaitytis su politiniais ir so
cialiniais perversmais, kurie 
galės sudaryti visai kitokią 
padėtį”.

Kapitalistinės armijos pa
teko į garinį ratą, iš kurio 
jie nežino ir nežinos kaip iš
eiti.
Kas Laukia Naujo Karo 

Padegėjus
Naujo karo kūrėjus neiš

vengiamai laukia tas -liki
mas, apie kurį kalbėjo drau
gas Stalinas: “Žinoma, nėra 
pamato daleisti, kad karas 
galės duoti tinkamą išeitį. 
Atbulai, jis dar daugiau su
painios padėtį. Be to, jis tik
rai pagimdys revoliuciją ir 
pastatys į pavojų pačią kapi
talistinę sistemą visoj eilėje 
buržuazinių valstybių, taip, 
kaip buvo praeitam imperia
listiniame kare. Ir jeigu ne
žiūrint į išbandytas pasek
mes praeito imperialistinio 
karo, buržuaziniai politikai 
vis dar griebiasi už karo, tai 
tas reiškia, kad jie galutinai 
susipainiojo, prisirito prie 
bedugnės krašto ir gatavi į 
ją pulti.”

Pražūtį, prieš kurią stovi 
viešpataujanti klasė kapita
listinių šalių, negalima už
dengti nauju karu. Atbulai, 
naujas karas žada perspek
tyvą didelių socialinių su- 
drebinimų, kurie sunaikins 
kapitalistinę sistemą iki jos 
pamatų.

Fašizmas tveria milžiniš
ką mašiną. Bet ta mašina 
slepia savyje savižūdystės 
gemalus ir prapultį jos su
tvėrėjų sistemai.

y. k.

Pereitą pirmadienį ant Bea
con ir Charles gatvių kampo, 
ant vietos tapo užmuštas 16 
metų jaunuolis, Robert Curry. 
Jis važiavo dviračiu pro šalę 
stovintį troką, ir tuo tarpu 
geso trokas lėkdamas bloškė, 
ir ant vietos užmušė.

Reikia perspėti savo vai
kus su dviračiais, nes paskuti
niu laiku jų daug priviso ir 
jaunimas labai neatsargiai 
jais važinėjasi.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas, 376 Broadway, kur 
prieglaudą randa visas mūs 
progresyvis-darbininkiškas ju
dėjimas, paskutiniam savo su
sirinkime padarė gerą nutari
mą, būtent: rengti paskaitų, 
prelekcijų, skaityti referatų.

Pirmiausiai mano pakvies
ti adv. F. J. Bagočių, kad jis 
pasirinkęs temą, duotų kliu- 
biečiams paskaitą. ;

Mūsų moterys nesnaudžia. 
Įvertindamos draugės H. Ta
mašauskienės atsidėjusį veiki
mą moterų tarpe, rugsėjo 12 
d. draugės suruošė jai pager
bimo “parę.”

“Beuliodamos” čia moterys 
apkalbėjo ir rimtus klausimus. 
Mūsų moterys mano ir planuo
ja sukviest visų moterų orga
nizacijų atstoves ir padėti 
tvirtus pamatus bendram fno- 
terų veikimui.

Tai be galo gražus dalykas!

Rugsėjis mėn. jau baigiasi. 
Baigėsi su juo ir piknikų se
zonas. Prasideda parengimai 
salėse. Taigi sekite Bostono 
žinias ir rengiamus parengi
mas “susimarkiuokite” kalen
doriuje. Kitaip, galit pražiop
soti ir paskui graudytis.

Pirmas šio žieminio sezono 
parengimas įvyks ateinančio 
mėnesio 17 d., 376 Broadway. 
Tai bus ’iškilminga; ( vakarienė 
ir iškilmingas Raudonosios

BOSTONO IR AP1EUNKES ŽINIOS
Trumpai Kalbant

Komunistų Partijos, Naujo
sios Anglijos distrikto konven-

Reiškia, jie agituoja už bu
vusį majorą ir gubernatorių 
James Kurlį. Jis, mat, Italijoj 
buvęs, fašistus saliutavęs, ži
nom mes jį.

Vėliavos priėmimas, kurią AL 
DLD 2-ra kuopa laimėjo, kai
po pirmą dovaną šių metų, 
vajuje.

Moterys šį vakarą rengiasi 
padaryti labai iškilminga 
švente. Bus gera ir momentui 
pritaikinta programa.

J. K. Pat-pas.

Paterson, N. J.
Mūsų Žinios

Pasimirė Magdalena Jasu- 
kevičienė. Ji vietos lietu
viams gerai žinoma, nes Pa- 
tersone ilgai išgyveno ir dau
giausiai buvo prie biznio. Mir
tis patiko netikėtai — turėjo 
širdies ligą. Amžiaus turėjo 
57 metus. Gimė Kybartuose, 
Suvalkų gubernijoj. Velionė 
išgyveno Amerikoj 40 metų. 
Paliko vyrą, Petrą Jasukevi- 
čių, ir dvi dukterį, Marę ir 
Adelę. Palaidota rugs. 20 d., 
St. Lawrence kapinyne. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
John E. McGlove. Kadangi M. 
J. buvo katalikė, tai ir palai
dota su bažnytinėmis ceremo
nijomis. Laidotuvėse dalyvavo 
daug giminių ir pažįstamų.

Kam Rūpi Darbininkų 
Reikalai -

Vieną sekmadienį nuėjau 
pas draugus A. Dilius su dien
raščio “L.” reikalais. Pasikal
bėjus apie bėgančius darbi
ninkų reikalus, d. A. Dilius iš
siėmė iš krepšio $6 ir duoda 
man, sakydamas: “Tai bus 
$5.50 už ‘Laisvę’, o 50c auko
ju Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynįmui.” Vadinasi, drau
gas gerai supranta, kur reika
lingi pinigai. Tai jau ne pir
mas tokis kartas ir ne paskuti
nis.

vės” vajaus laiku gavimui 
naujų skaitytojų? Štai ką: vi
si ALDLD nariai turėtų gauti 
ne mažiau, kaip po du “Lais
vės” skaitytojus, nes “Laisvė” 
yra geriausias darbininkų, 
smulkių biznierių ir profesio
nalų patarėjas ir jų reikalų 
gynėjas. Be to:

(1) “Laisvė” yra lengviau
sia skaityti, nes naudoja aiš
kią ir lengvą lietuvių rašybą;

(2) “Laisvės” paduoda nau
jausias ir teisingiausias žinias 
apie tai, kas dedasi visame 
plačiame pasaulyje;

(3) “Laisvė” yra pigiausias 
laikraštis: asmeniui, užsipre
numeravusiam “L.” metams 
už $5, jos pavienis numeris 
tekainuoja tik apie 1 ir trys 
ketvirtadaliai cento;

(4) “Laisvė” smarkiai žmo
nėse platinasi, todėl, kad jo
je telpa rimti raštai. Kuris as-* 
muo pabando ją skaityti, tas 
niekad nepertraukia;

(5) “Laisvę” prižiūri atsa- 
komingi veikėjai — redakto
riai, o ją leidžia šimtai šėri- 
ninkų, kurie ją kontroliuoja. 1

Turėtum šiemet visi pasi
darbuoti “Laisvei.” Spalių 
mėn. 2 d. Bakanausko salėje 
yra šaukiamas laisviečių susi
rinkimas, kuriame dalyvaus 
vienas draugas iš “Laisvės”, d. 
Bimba, kuris mums paaiškins 
daug įdomių dalykų. Kviečia
me visus dalyvauti. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Patersonas Laimi

Įvykusiam “Laisvės” pikni
ke, rugs. 5 d. (Westville, 
N. J.) patersonietis Martynas

Šumskis laimėjo 7-tą dovaną, 
$10. Drg. M. Š. nebuvo tame 
piknike, bet dovaną gavo laiš
ku. Jis dėkavoja už dovaną ir 
linki “Laisvei” dar didesnių 
piknikų sekančiais metais/ M. 
Š. yra darbininkiško judėjimo 
rėmėjas. J. Matačiūnas.

Amerikos ir Angly Kanuolės 
Grūmojo Japonų Lakūnam

NANKING. — Kada Ja- 
ponijos lakūnai bombardavo 
Hankową ir du kitus chinų 
miestus, Amerikos ir An
glijos karo laivai nustatė 
savo priešorlaivines kanuo- 
les į tuos bombininkus. Jei
gu bombos būtų kliudę lai
vus, tai jų komandieriai įsa
kė šaudyti bombarduotojus.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dienraščio “Laisves”

KONCERTAS
Brooklyne

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

Ka turėtume daryti “Lais

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

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

Detroit, mich.
L- 1 • ‘ .............t................. .............— 1 - ' .

I BROOKLYNO AIDO CHORO ]
Dvidešimts Penkių Metų Gyvavimo Sukaktuvių

OPERETĖ “KORNEVILIO VARPAI”
(Chimes of Normandy)

SCENON STATO AIDO CHORAS

Sekmad., 3 d. Spalio (October), 1937
laiko armija bus padauginta 
kelius sykius, pašaukiant Į 
tarnybą atsarginius karei
vius. Kariškai apmokintų 
vyrų atsarginė dalis kapita
listiniuose kraštuose skaitosi 
milionais. Japonijos armi
ja už savo nugaros turi 5 
milionus kareivių; fašistinė 
Vokietija turi rezerve apie 
3-4 milionus kareivių. Nau
jasis itališkas militaristų 
įstatymas, kuris buvo išleis
tas 1935 metais, įsako, kad 
kariškas apmokinimas ita
liškų piliečių turi prasidėti 
nuo 8 metų amžiaus. Ne 
siauresnis militarizavimas
gyventojų yra vedamas Len
kijoj ir kituose kapitalisti
niuose kraštuose.

Ir taip kapitalizmui nepa
sisekė pasiliuosuoti nuo “slo
gučio masinių armijų”. Del 
būsimų mūšių formiruoja
ma milioninės armijos, gin
kluotos galinga kariška tech
nika.

Nežiūrint į tai, buržuazi
nė b'ailė prieš kareiviškas 
mases anaip tol nepasibaigė. 
Ji bijo tų masių ir bijo jų 
kaip mirties, nors ir tikisi 
jas palaikyti paklusniomis 
su pagelba bažnyčių, spau
dos, žandarų ir oficierių.

Trumpų Karų Filozofija
Bet, kaip mums žinoma, 

bažnyčios, kalėjimai, žanda
rai ir oficieriai ekzistavo di
džiajam kare 1914-1918 m. 
Bet cariškos Rusijos karei
viai atsisakė kariauti už ka
pitalo interesus prabėgus

cija pasibaigė rugsėjo 19 d. 
apie 1 valandą po pietų.

Rugsėjo 17 d., konvencijos 
atidarymo sesijoj dalyvavo 
apie 500 delegatų ir svečių.

Mūsų lietuviški kliubai jo 
plakatais nesipuošia. Ir gerai! 
Tegul “prošepanai” jį palaiko, 
mes į majorus visi privalom 
balsuoti už Otis Hood.

nušvilpti ir keturi 
(policininkai), iš ku-

Čia tapo 
“jurgiai” 
rių, vienas kadaise buvo įlin
dęs partijon, kaipo šnipas. O 
Konvencija tuojau pasiuntė, galvą kvaršina.

Ar jums neužeina mintis 
— kur yra mūsų drg. Borisas? 

man tokia mintis dažnai

protesto rezoliucijas vietos gu
bernatoriui ir miesto majorui, 
kam jie siuntinėja savo agen
tus, kur nereikia.

Aplinkybės leido man tik

Drg. Borisas yra inteligen
tas — profesionalas. Jis labai 
būtų pageidaujamas mūsų tar
pe. Bet jo nesimato.

Man dingt, kuomet anais 
metais Jonas buvo “pradin-

vienoj konvencijos sesijoj bū
ti. Savo gyvenime daugelyj 
konvencijų esu buvęs, bet to-
kios gražios, draugiškos ir 
rimtos — dar nebuvau matęs. 
Entuziazmas, ūpas pas visus 
pakilęs. Pasiryžimas dirbti, 
aukuotis ir laimėti — spindė
jo iš visų akių.

Rugsėjo 19 d. popietį, drg. 
Earl Browderis į Symphony 
Hall sutraukė keletą tūkstan
čių publikos. Sudėta čia dau
giau tūkstančio dolerių. Prira
šyta apie 200 naujų narių.

Darbininkų klasė atkiunta. 
Išganymą mato tik tvirtai su
siorganizavę, socializmo-ko- 
munizmo siekdami.

Apie Komunistų Partijos 
konvenciją Bostone žadėjo 
plačiai parašyti “Laisvėje”
buvęs toj konvencijjoj mūsų 
delegatas.

žiūriu, “Polish-Amterican 
Citizens Club,” ant Dorches
ter Ave. (prie Andrew Sq.), 
visas apsikarstęs Curley pla
katais.

gęs” tik vieną mėnesį laiko, 
tai kai kas per laikraštį ėmė 
šaukti: “Kur mūsų Jonas?
“Kur mūsų Jpnas?!”

Kodėl mes nepasigendam 
drg. Boriso? Jis yra So. Bos
tone. Murza Neglosto.

Žinių-Žinelės
Pereitą sekmadienį, (rugsė

jo 19), Bostono apylinkę 
klupo lietus. Kurie grybauti 
myli —- tie džiaugėsi lietum, 
bet piknikuotojai nusigando. 
Vienok, suvienytų kliubų pik
nikas, East Dedham ir Ūkinin
kų Sąjungos piknikas, Mon- 
telloje — pavyko.

Mūsų garsus kalbėtojas, 
adv. F. J. Bagočius, tą pačią 
dieną kalbėjo abiejuose pikni
kuose. Nebijojo nei lietaus.
Tik “Darbininko” redaktorius, 
p. Kneižys, labai persigando 
Bagočiaus ir Michelsono var
dų ir todėl, nors pinigus ir 
paėmė, bet ūkininkų pikniko 
negarsino. Nebuvo čia ir po
nas konsulas Budrys, nors ža
dėjo būti.

J. Sukackas,
Grafo rolėje

WM. NORRIS ORKESTRĄ 
GRIEŠ ŠOKIAMS

• •

Orkestrą Taipgi Akompanuos Chorą ir
Solistus Operetėje

. I
v •

Muzikos Direktorė Bronė Šaknaitė
Režisierius Jonas Valentis

L. Kavaliauskaitė 
žerminos rolėje

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

' ’ / ‘ • N | . • • f J f t

Visi Aido Choro rėmėjai, visi dailę,mylintieji žmonės, ateikite pamatyt šį puikų vaidinimą. Įsigykite bi
lietus išanksto, nes sėdynės rezervuotos. ? l

1 " .. "" .... i'- ■ '■■■ p-' ' i ~ I- . I..; !—.—L-rl—\—!—. !——L-Ll——— .. ... .. , j . ■ ------- ■ ' ,—■■

949 Willoughby Avenue
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Brooklyn, N. Y.

Durys Atdaros
3 Vai. po Pietų

•

Lošimas Prasidės
5-tų Valandų

Tikietų Kaina 
Lošimui 

75c, $1.00, $1.25 
l •

Įžanga* Šokiams 
50 centų

/ Tircnio :folėje
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Pasaka Apie Tikrąją Meilę
-------  ■ — J. RAKHTONOV 

(Pabaiga)

Staiga šaltas vanduo veržėsi link jo 
kūno, kiaurai permirkdamas per jo dra
bužius, lengvai pereidamas per jo kaili
nius ir per žaliąjį megstinį, su didžiausiu 
greitumu šaldė jo kūną, suteikdamas 
skausmą lyg deganti geležis.

Ladušinas savo dantų pagelba nusimovė 
pirštines, kad būtų galima pasekmingiau 
atlikti darbą. Vamzdžių užsuktuvai savo 
šaltumu degino rankas labiau, negu ug
nis. Sukėsi labai išpalengvo ir su dideliu 
keblumu girgždanti garsai aidėjo ir gaišo 
vandens gelmėje. Neilgai trukus nuleido 
jam išlipimui virvę.

“Gary dirbtuvėje,” sako Mr. Trigell sa
vo perkalbėto j ui, “mes nebūtumėm galė
ję gauti tokio vaikino, kuris būtų taip 
pasišventęs atlikimui tokio svarbaus dar
bo. Labai didelės pagarbos vertas šis žy
gis.”

1 Ladušinas galutinai buvo apdengtas 
ledo rūbu. Kaip kas skubiai nuvilko jam 
jo kailinį žiponą, kitas apsiautė jo pe
čius dideliais sausais kailiniais, keli pa
ėmė jį ant rankų ir nunešė. Vedant Mr. 
Trigell, jie nunešė jį į Trigell raštinę ir 
padėjo ant suolo. Amerikonas prisiartino 
prie jo ir sako garsiai savo perkalbėto- 
jui: “Sakyk jam, kad aš laikau aukštoje 

t pagarboje tokį jo herojiškumą kaipo So
vietų darbininką, kurį man pačiam teko 
matyt savo akimis po tokiu didžiai šaltu 
Sibiro dangum. Aš parvešiu į Ameriką šio 
įvykio žinią ir aiškiai papasakosiu ten 

Jiems apie tai. Ir taipgi aš norėčiau šio 
momento eigoje apdovanoti kokiu nors 
vertingu7dalyku šį’jauną'drąsuolį. Pa- 1 
klausk jo, ko jis nori?”

Perkalbėto jas atpasakojo. “Mr. Trigell 
sako,” kalbėjo jis švelniai, “kad jis įver
tina tavo tokį pasišventusį pasiryžimą, 
pabrėždamas tokį herojiškumą Sovietų 
darbininko. Ir prisilaikydamas Ameriko- 
niško papročio, jis nori tave apdovanoti 
kuo nebūt. Atsisakius priimti dovaną, ga
li jį labai įžeisti.”

Perkalbėto j as skubiai baigė kalbą. Le- 
» das tirpo nuo Ladušino drabužių, kai kas 

atnešė jam truputį stikle degtinės.
“Generaliai,” tęsė perkalbėto jas, “aš 

patarčiau tau prašyti fontaninės plunks
nos. Jis turi vieną didelę ir puikią kanadi- 
nę Parker su paauksuotu smailagaliu.”

Ladušinas -jautėsi jau apšilusiu. “Sa
kyk jam, aš noriu gražaus maudymosi ko- , 
stiumo,” sakė Ladušinas.

damas elektrikinės lemputės. Išmiegojo 
visą naktį be sapno.

Rytmetyj Ladušinas sužinojo, kadxjis 
yra apdovanojamas garbės ženklu už jojo 
drąsųjį žygį ir yra siunčiamas prigelbėt 
pradedamai budavoti naujai elektrinei 
stočiai anglių srityj Prokopievske. Tas 
buvo jam didelė ^arbė, kurios jis negalėjo 
nepriimti arba atsisakyti važiuoti.

Trūkis išeina dvyliktą valandą dieną. 
Jis kuo veikiausiai turėjo skubotai reng
tis, kad suspėjus kelionei taip, kad neliko 
jam laiko nei atsisveikinimui.

Jis nesiuntė jai laiškų iš Prokopievsko. 
Iš sykio jis rašė daug Paulinai. “Ar tu 
pameni mane?” “Neužmiršk manęs!” Jis 
maldavo savo rašte. Buvo tai ilgi ir kan
kinanti laiškai. Ladušinas skaitydavo 
juos vieną po kitam, ir suplėšęs mesdavo 

/gurbam Įdomus ir sunkus darbas, bet 
jis nemokėjo išreikšti savo meilės.

Naujam budavojimo darbe jis dirbo la
bai intensyviai, savo darbui jis paaukavo 
viską, ką tik buvo galima; dirbo jisai še- 
šioliką valandų iš dvidešimt keturių, at
sisakydamas net nuo liuosdienių. Miego
davo valandėlę jis ant sulankstorųos lo
velės. Kad ir tose trumpose miego valan
dose jis ūmai išvysdavo Juodąją Jūrą ir 
skaistveidę merginą su maudymosi kos
tiumu, ir pats save saulėkaitoje šalę jos. 
Tokiam momente pabudęs jis šokdavo iš 
lovos, skubiai bėgdavo prie stalo, nuplėš
davo lapą nuo savo užrašų knygutės ir 
bandydavo rašyti poeziją. Bet jo rašte 
poetiškumo nebūdavo. Jis plėšdavo lapą 
po lapui, bet vis be pasekmių, susidary
davo tiktai neritmingas mišinys klajo
jančių žodžių. 7

Taip dalykams tęsiantis iki pavasario, 
užstojus kovo mėnesiui, kada jau žemė 
suminkštėja, keliai apsidengia purvynų, 
pirma elektros sriovės jėga iš naujosios 
stoties užžiebė lempas Prokopievsko.

Vėliau, gegužės mėnesį Ladušinas grį
žo atgal į senąją buveinę. Gelžkelio sto
tyje jis susitiko Pauliną, kuri buvo pasi
rengus išvažiavimui, su savo vyru inži
nierium Selcovu, iš operos Karmen su 
muzika kompozitoriaus Bizet, į Krymą, 
ten, kur apelsinos spalvos krantais ramiai 
ošia Juodoji Jūra.

Vertė L U.

ŠYPSENOS
Buvo tai juodas su apelsininės spalvos 

ruoželiais, vilnonis su mažu andarokučiu 
m ir su gumine apjuoste, naujutėlis, visai 

tedėvėtas, ir dar storesnis, negu toji po- 
piera, kurioje buvo suvynioti saldainiai. 
Tą patį vakarą ir dar su svetimais kaili
niais apsivilkęs, Ladušinas nusiskubino 
pas Pauliną. Jis jai nunešė maudymosi 
kostiumą, šaltis buvo didelis, viskas lauke 
apšarmoję nuo šalnos, skendo lig migloje 
visa apielinkė, bet šaltis šį sykį jau ne
pajėgė pagadinti Ladušino dovaną.

“Dabar tu galėsi plaukti toli toli,” sakė 
jai Ladušinas.

“Oh, saldžiai brangus tu mano, kurgi 
a tu jį gavai? O aš lig pritaikintai, turiu 

juodą gumine^plaukimui kepuraitę, argi 
t tu žinojai apie tai?”

Šaltis siekė keturias dešimts penkius 
laipsnius, tokiam šalty j Ladušinas ėjo na
mo link, išsivaizdindamas savo mintyse, 
kaip jis su Paulina, atėjus vasarai, va- 
kacijos laiku, nuvažiuos į Krymą, geriau 
sakant, į Juodųjų Jflrų pakraštį, ten, kur 
jūros platūs apelsininės spalvos krantai 
dengia gilią tamsią jūrą. Ten ji tamsiam 
juodam, lyg jūra, kostiume su apelsini- 

l x niais, kaip jūros krantai, ruoželiais, nar- 
* dinsis švelniai liūliuojančiose bangose.’ 

Jis—diktas, lyg bronzinis su trumputėmis 
dangaus mėlynumo spalvos kelinaitėmis.

’ Ji—aukšta, skaisti, rožavais veideliais.
i....................

Pirnufiegu jis atgulė, dikčiai rūkė pyp
kę, kuri buvo geriausios išdirbystės. Ji 
buvo padaryta iš valak-ribšutinio medžio 
šakos, su juodmedžio cibuku ir gale dūm- 
koštuviu. “Tai brangus dalykas,” sakyda
vo jisai. Berūkydamas ir skęsdamas sva- 2 jonėse nepajuto kaip užmigo, neužgesin-

VILIJAMPOLĖ DIENĄ IR NAKTĮ
I.

Šaukia keikdamies vežikai,
Kriuksi kiaulė patvory, 
O apie namą susipykę 
Daužos vyrai keturi.

Saulė kapstosi pabudus, 
Vaikas seną šunį lodo. 
Vilijampolėj tvanku.
Tuščia. Nuobodu. Sunku.

Tarpvarčiuose bobos rymo, 
Slenka elgeta sena.
Ten, išgelbėjusi Rymą, 
Vartosi žąsis pilna.

Viskas viskas lyg sustingę.
Skundžias ponios: Bpže moji...

- Vilijampolė pradingo, K 
Žemės dulkių pilkumoj.

II.
Vakaras. Pro langą šaukia 
Radijas: Moja strana. .. 
Nuo Neries tyliai atplaukia 
Ir lietuviška daina.

Daug vėsiau. Vaikėzai krykščia. 
Kelia karą ir vaidus.

, Ant išmaigytos žolės čia 
Žydės išvertė padus.

Kiek toliau iš vieno namo, 
Pro pravirusias duris, 
Apžiūrėję gatvę ramią 
Išskubėjo typai trys.

Vilijampolės sargyboj
Nematyti nė šunų. t 
Vėjai šoka susikibę 
Lyg velniai ant kapinių.

Pypkutė.
(“Kuntaplis”) '

' . /'

LAISVĖ

W. Philadelphia, PaJersey City, N. J

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Wilkes Barre, Pa

galite išbandyti ją sekamom sąly-

NOTARY 
PUBLIC

legalėmis 
bus moka- 
ketvirtada-

sekmadieniais ir 
šventėmis, tuomet 
ma laikas ir trys 
liai. s

vai. ryto, S. 
nariai būkite 
svarbių daly- 
Matačiunas.

(228-230)

Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

iš Flint Konferencijos.
(228-230)

C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA- 
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $J.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė)

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbios Prakalbos

Komunistų Partijos Lietuvių Frak
cija rengia prakalbas. Kalbėtoja bus 
drg. J. Bondžinskaitė iš Brooklyn, 
N. Y., kuri po ilgo studijavimo So
vietų Sąjungos darbininkų padėties, 
nesenai sugrįžo atgal ir aplankyda
ma lietuvių kolonijas papasakos daug

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Oct. 3, 10 
Bakanausko Svet. Visi 
laiku, nes turime daug 
kų aptarti. J.

HAMTRACK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalio 1 d. 7:30 vai. vak. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi išduos raportą delega
tai

• *4 ♦ .,* . .y • t * •. .. * r

Jei Pasiskubinsit
Dar Gausit

leLRime šios progos, bet dalyvau- 

džinskaivės pasakojimus.
Minėtos- nrakalbos įvyks ketvirta

dienį, rugsėju 30-tą, Lietuvių Sve
tainėj (skiepe“). Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Nesivėluųkite atsilankyti.

Pasikalbėjimo Susirinkimas
LDS 6 kp., ALDLD. 20 kp. ir 

ALDLD 20 kp. Motetų Skyriaus na
rių pasikalbėjimo susirinkimas įvyks

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

| rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau-

daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se-

ii

•1
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Smulkmenos
New Jersey ūkininkai, ūki

ninkų darbininkai geriau ap
mokami, negu Georgia valst. 
farmų darbininkai. New Jer
sey valstijos farmų darbinin
kas gauna į dieną $2.55 be 
valgio. Georgia valstijos 95 
centus į dieną. New Jersey 
valstijos farmų darbininkai 
gali pirkti reikmenų sumįoje 
$155, kuomet Georgia valsti
jos to amato darbininkai tik 
už $47.

Mėnesinė alga New Jersey 
valstijos farmų darbininkų, 
$34.75, kuomet Georgia vals
tijos tik $13.25. New Jersey 
ūkininkai; 70.1 nuošimtis turi 
savo automobilius, kuomet 
Georgia valstijos tik 33 nuo
šimčiai. Keturias-dešimtas 
nuošimtis New Jersey ūkinin
kų turi elektrą namuose, kuo
met Georgia ūkininkai tik 
penktas nuošimtis. 50-tas nuo
šimtis New Jersey ūkininkų 
turi namuose telefonus, kuo
met Georgia tik 2%. Vandenį 
namuose New Jersey farmerių 
turi 8.7 nuošimtis, kuomet Ge
orgia tik trys nuošimčiai. Kaip 
New Jersey, taip ir Georgia 
ūkininkai - myli radio, tačiaus 
New Jersey ūkininkai turi ra
dio 56 nuošimtis, kuomet Ge
orgia ūkininkų tik vienas nuo
šimtis.

Šį raportą paskelbė Wash
ingtone Maury Maverick, iš 
Georgia valstijos, pažymėda
mas, kad pigūs darbininkai 
toje valstijoje neneša naudos 
ūkių savininkam, bet neša 
skurdą visiemis dirbantiems.

Apvažiavęs 14,000 mylių po 
Jungt. Valstijas ir Alaską, 
Otto Saslow, chemijos-inžinie-. 
rius, gyvenantis Armstrong 
Ave., Jersey City, vėliai pasi
leido į kelionę jieškoti aukso. 
Jisai atliko didžiausią kelionę 
autobusais. Jisai sako, kad su
rado aukso, bet iškasimas lė- 
šuoja daugiau, negu pats auk
sas vertas. Kiek tame teisybės, 
sunku pasakyti.

Puslapis Penktas

Sovietai Atimsią iš Japonų 
Koncesijas Sachaline

Šiame mieste (Eastwick da- 
lyj) rugs. 13 d. vietiniai gy
ventojai buvo suruošę protes
to demonstraciją prieš pakėli
mą perdidelių taksų. Sulyg 
nauju patvarkymu, mat, se
kančiais metais Eagtwicko gy
ventojai turėtų mokėti po 50c 
daugiau už kiekvieną šimtą 
dol., negu šiemėt moka. De
monstrantų tarpe dalyvavo ir 
lietuvių.

Ponai pažadėjo demonstran
tų reikalavimą išklausyti.

Ten Buvęs.

Maskva.—Sovietai grasi
na atimt iš Japonijos leidi- 
mą-koncesijas išnaudot an
glies kasyklas ir žibalo-alie- 
jaus šaltinius šiauriniame 
Sachaline. Tai todėl, kad 
Japonija persekioja ir palei- 
dinėja sovietinius darbinin
kus ir nemoka jiem nusta
tytos algos.

je, pradžia 7:30 vai. vakare.
Šį susirinkimą šaukia Komunistų 

Partijos Lietuvių Frakcija, kad vi
siems bendrai pasikalbėti šių dienų 
svarbiais klausimais. Tad, virš minė
tų organizacijų nariai pasiimkite sau 
už pareigą ir dalyvaukite tame su
sirinkime. šiame susirinkime daly
vaus ir dr-gė J. Bondžinskaitė, kuri 
pagelbės mums išdiskusuoti tuos 
klausimus, kurie paliečia kiekvieną 
darbininkų klasės narį.

Visus širdingiausiai kviečia, kaip 
į prakalbas, taip ir į pasikalbėjimo 
susirinkimą.

K. P. Lietuvių Frake ja.
(228-229)

ALDLD 12-to Apskričio pi
knikas įvyko rugsėjo 19-tą die
ną. Oras pasitaikė labai blo
gas — anksti ryte pradėjo 
smarkiai lyti ir ilgai oras neiš- 
siblaivė, tai daug žmonių susi
laikė nuo šio išvažiavimo. Vie
nok žmonių mašinomis suva
žiavo gferas būrelis iš plačios 
apielinkės. Jie smagiai laiką 
praleido su savo pažįstamais 
ir draugais. Valgė, gėrė, šoko 
ligi tamsos. Apie ketvirtą va
landą draugė J. Bondžinskai
tė pasakė trumpą, bet gerą 
prakalbėlę, kuri klausytojams 
gana patiko. , _______..___ v. ____

Nors Šis išvažiavimas ir hę- aPie Sovietų Sąjungos dabartinę pa
buvo labai skaitlingas, bet at- deM. Tad, mes, vietos lietuviai nepra- .. . . . lenkime sios progos, bet dalyvau-
Silankę VISI smagiai laiką pia- kjme-yisi ir išgirskime drg. J. Bon- 
leido ir tuom pačiu sykiu liks 1 - -
kiek ir pelno apskričio reika
lams. Ten Buvęs.

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

Tel. SUgg 2-0789
Home TeL

Havepieyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

.T „ , . XT ,. . .spalioT-mą. dieną, Lietuvių S-’etainė-New Yorko Daktaro Nauja Medicina r . p .y,

VARPO KEPTUVE

Idealite Co. darbininkai lai- Jo. ši daktaro naujoji medicina pa- 
daro tai labai greitai. Neturi .svai- mejo streiką. Streiką. vede gjnjmo (dope)—saugi jauniem ir se- 

CIO. Tai bus pirmiutinis CIO niem; nedaro pavojaus širdžiai.-Ji 
laimėjimas šiame mieste. Pri- yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
pazinta unija, pakelta algos. gOm. iškirpkite ši pranešimą ir pa
ir UŽ visas legales šventes bus i siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
apmokama. Už viršlaikį i
mokama laikas ir pusė, bet York City. Nesiųskite pinigų. Užmo- 
atsitikime, jei reikėtų dirbti .^kite paštoriui $1.85, priskaitant

~ . f’ n n Vario Uc aVnaXo TU.

Karo veteranų iškilmės įvy
ko ir Hobokene. Hobokene 
randasi pirmiau buvęs jūrų 
milžinas, laivas Leviathan. 
Laivu Leviathan buvo vežami 
1917 metais Amerikos karei
viai į Frąnciją kariauti už ka
pitalistų reikalus. Dabartiniu 
laiku Leviathan nėra tinka
mas eiti į jūras. Nėra tinka
mas nei į vidų įėjimui, kad pa
daryti peržvalgą laivo struk
tūros. Patys karo veteranai 
virš pusamžiai žmonės ir gal 
ne vienam atėjo mintis į gal
vą, kad 1917 metais, vykdami 
į Frąnciją, jie buvo jauni, mik
lūs, o dabar netoli tas laikas, 
kai ir jie, kurie vyko laivu Le
viathan, nebus našūs, kaip da
bartiniu laiku nėra našus lai
vas Leviathan.

Jersey City aplankė iš Dor
chester, Mass., Ralph Wira- 
nis, kuris atvyko į New Yor- 
ką veteranų parodoj dalyvau
ti. Jo grupėj radosi apstus 
būrys ir visi buvo apsistoję 
Roosevelt Hotel, New York. 
Jo grupėj daugiau lietuvių ne
sirado.

A. Matulevičius, gyvenantis 
po num. 145 Fulton Ave., pa
laidojo savo brolį Vilimą Ma
tulevičių. Vilimas Matulevi
čius dirbo ant farmų Bostono 
apylinkėje, pas lietuvį Kazo
ką. Kazokas turėjo užsiaugi
nęs veršį ir Vilimui vedant bu
lių, nežinia kaip ir kokiu bū
du gyvulis, supykęs,, subadė 
velionį mirtinai ir po kelių va
landų didelių skausmų—mirė. 
Biuras išreiškia užuojautą A. 
Matulevičiui dėl netekimo vie
natinio brolio.

K. Biuras.

a i i.i

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 Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo ’ svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių it reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40-——128th St.
So. Ozone Park, N.

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

Rūgšti ruginė, sat'd! 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 Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Valgykite Medy
“Laisvė’* tik dabar vėl ga

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

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

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

&

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

___ __ _ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS
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-SPINDULIA1S IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

J)įt» L. 35IBIS 
110 E. 16 St. Tarp Union s*ir IrvingPL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ninkus. Paaiškėjo, kad Broo
klyn© gaisrų signalų dėžutės 
panašios Kanados pašto dėžu
tėm.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Iš Socialistų Partijos 
Mitingo

Apiplėštasis Apkaltino 
Detektyvus Plėšime

Paskutinės Trys Dienos
Anto-Leidimams

Pas restaurančiką Christo- 
fis, 571 9th Avė., N. Y., atėjo 
keturi vyrai, užsisakė valgį, 
paskui jį užpuolė. Mušamas, 
Christofis atidavęs jiems $100. 
Plėšikams išėjus, jis su virė
ju susėdo į automobilių ir se
kė plėšikus. Jų nuostabai, plė
šikai suėjo į W. 20th St. poli
cijos stotį. Restaurančikas įse- 
kė paskui, šaukdamas, kad jis 
buvo jų apiplėštas. Pasirodė, 
kad du plėšikai yra detekty
vai, o kiti du detektyvų drau
gai.

Rugsėjo 30 yra paskutinė 
diena vairavimui automobilių 
senais 1936-37 metų leidimais. 
Dabar liekasi tik trys dienos 
įsigijimui naujų. Jei ketvirta
dienį dar neturėsite naujo lei
dimo ir nesitikite sugrįžt na
mo prieš pusiaunaktį, vely pa
likite mašiną namie, nes po 
pusiaunakčio galite tikėtis ne
susipratimų dėl seno leidimo.

Leidimai gaunami vieniems 
metams ir trim metams. Leidi
mų biuras sako, kad didžiuma 
imasi leidimus trims metams.

Dalyvaukite Komunistų Prakalbose!
Norman Tho- 
Coleman, Alt- 
Gana gerai ir

Pereitą sekmadienį buvau 
nuėjęs į Socialistų Partijos 
mitingą, Town Hall svetainė
je, ant 43rd St. Buvo garsin
ta, kad bus labai didelis susi
rinkimas užgyrimui partijos 
kandidato į miesto viršylas ir 
kalbės patsai partijos vadas 
Norman Thomas. Įžanga ant 
“galerijos” buvo veltui, o tik 
“kvoderis” j sėdynes apačioje. 
Tikėjausi labai daug žmonių. 
Deja, visa “galiorka” buvo be
veik tuščia. Mitingas, kaipo 
tokiam svarbiam reikalui ir 
tos partijos, kuri kadaise New 
Yorke buvo milžiniška orga
nizacija, buvo labai mažytis.

Ir ūpas buvo labai prislėg
tas. Kalbėjo 
mas, Dewitt, 
man ir kiti.
rimtai kritikavo kapitalistines 
partijas. Kritikavo ir Darbo 
Partiją už nepajėgimą galuti
nai atsiskirti nuo senųjų par
tijų, tačiau pripažino, kad ji 
padarė daug progreso. Nor
man Thomas sakė, kad jis me
tai atgal sakęs, kad Darbo 
Partija esanti tiktai uodega 
Tammany Hall, bet dabar, gir
di, ji jau nebėra ta uodega. 
Jis oficialiai ištraukė savo 
kandidatūrą iš majorystės, 
idant, sako, nepakenkus Dar
bo Partijos kandidatui La- 
Guardijai. Nei vienas kalbė
tojai visai nekliudė komunistų. 
Altmanas pasmerkė trockistus, 
kurie tapo išmesti iš Socialistų 
Partijos.

Buvo renkamos aukos. Dau
giausia aukojo partijos kuopos 
bei grupės. Pirmininkas sakė, 
kad aukų surinkta bus apie' 
penki šimtai dolerių. f

Rep.

Šį vakarą, 28 rugsėjo, Wil- 
liamsburgo 6-tos Sekcijos ko
munistai atskirų kuopų susi
rinkimų neturės. Vietoj to, visi 
trauks į prakalbas, kurios 
įvyks Grand Paradise Ball
room, Grand St., kampas Ha- 
vemeyer St.,. Brooklyne.

Prakalbose bus įdomu daly- 
vaut ne vien tik komunistams, 
bet ir visiems susidomėjusiems 
bėgamais reikalais, ypatingai? 
būsimais rinkimais, nes kąlbės

trys žymūs komunistai, ku
riuos svarbu išgirsti ir susipa
žint. Kalbės Jack Stachel, 
paskilbęs autoritetas unijų rei
kalais; Peter V. Cacchione, 
kandidatas į '“councilmanus” 
Kings Apskrityje; taipgi The
odore Maximjoff. jaunas vietos 
veikėjro ir kandidatas į “as- 
sen^blymanus” 14-me Assemb
ly Distrikte.
* Pradžia 8 vai. vakaro. Įžan 
ga veltui.

New Yorko Skrybėliniai 
Reikalaus Vienybės
Pranešama, kad New Yorko 

strybėlių dirbėjų unijos dele
gatai AF of L konvencijoj, 
kuri bus 3 spalio, Denveryj, 
reikalaus, kad AF of L nuimtų 
suspendavimą CIO unijų ir at- 
steigtų vienybę darbininkų ei
lėse.

Marx Lewis, vienas skrybė
linių unijos vadų, pareiškė, 
kad unijos nusistatymas tebė
ra tokiu, kokiu buvo pereitais 
metais, Tampa konvencijoj, 
kur skrybėlinių unijos delega
tai reikalavo atsteigimo čarte- 
rio, rėmimo CIO vajų ir išrin
kimo komiteto tartis su CIO 
unijomis dėl vienybės.
Užklaustas, ką jis mano apie 

A F of L uždėtus ant narių tak
sus kovai prieš CIO, Lewis pa
sakė : “Kadangi taksai buvo 
liuosnoriai, tai mes jų iki šiol 
nemokėjome. Mes, žinoma, ne
turėtume nieko prieš mokėji
mą ekstra mokesčių organiza
ciniam darbui, bet mes neduo
simo pinigų kovai prieš CIO.”

Komunistų Pažadai Praktikoj

Majoras Triūsia prie 
Miesto Sąmatos

Majoras pradėjo apkapoji- 
m'ą biudžeto-sąmatos. Reikala
vimų įvairūs departmental 
įteikė $642,419,676 sumai, o 
būsią išleista apie $562,998,- 
917, tai yra, arti tiek, kiek 
buvo išleista šiais metais. Su 
majoru dirba sąmatos direk
torius Dayton, 30 
ir 40 raštininkų.

Miesto čarteris 
majoras privalo
skaičiavimą Sąmatų Tarybai 
spalio mėn., o po to sąmata pa
leidžiama viešam apkalbėji
mui.

Visi įdomauja, kaip majoras 
išriš penkių dienų savaitės 
rųjesto darbininkams finansinį 
klausimą, taipgi pakėlimą 
praktikantų-daktarų algų iki 
$1,000 į metus. /

patikrintoj ų

nusako, kad 
priduot ap-

Minės Kritusius Kovotojus
Paminėjimas amerikiečio’ 

lakūno ir kitų 24 draugų, kri
tusių kovose už demokratiją 
Ispanijoj, įvyks 30 rugsėjo, 8 
vai. vakaro, Hotel Claridge. 
Kalbės Martin Ludwig, narys 
Tarptautinės Brigados, ir John 
Little, Jaunųjų Komunistų Ly
gos narys.

Kaimietis.

Brooklyn© Union Gas Co. 
bandanti įsteigti kompanišką 
uniją po priedanga nepriklau
somos organizacijos, kaip tik 
tuo laiku, kada CIO unija 
jau , pravedė organizavimą ir 
rengia kontraktą nustatymui 
algų ir darbo valandų.

Boro Park sekcijoj piketuo
jama 20 skrybėlinių krautu
vių. Paskelbta streikas išga
vimui $4 į savaitę daugiau al
gos ir 44 valandų savaitės, 
taipgi 8 mėnesių į metus dar
bo ir pripažinimo unijos. Pi- 
kiete padeda jauni ir suaugę 
komunistai.

Navy Yard šį ketvirtadienį 
nuleis $15,000,000 vertės len
gvą šarvuotį Brooklyn. Laivas 
jurosna išplauks tik apie 15 
spalio.

Darbo Partija Baigia 
Priruošt Sleitą

Policija Klausinėjo ir 
Franko Žmoną

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn© Jaunų Vyrų Kliubo pir
mas parengimas šio sezono įvyks 
Oct., 2, 425 Grand St. Yra jtaisyta 
naujas baras. Rengėjai užtikrina at
silankiusiems, kad galės praleist lin- 
smai laiką. Kviečia visus dalyvauti.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarąu 
naujus paveiks
lus ir krajavu? 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6111

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 6 1 a i.

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

..............................................................-  ----- ų 

d—........  —.. ----------------------.. . ■

r

4Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK D0MIKA1T1S

Am. Dar)b6 Partijos vadai 
ilgai prakaitavo iki sudarė 
sleita kandidatų sekamiems 
miesto--rinkimams. Dabar jau 
ped<ugelio betrūksta. Neda- 
pįHiytomis daugiausia liekasi 
teisėjų vietos, tačiau mlanoma, 
kad ir tos bus aprūpintos iki 
5 spalio, kuri yra paskutinė 
diena nomĮinacijom.

Apskaičiuojama, kad Am. 
Darbo Partija už kandidatą į 
majorus gausianti 600,000 bal
sų.

Penki Pateks Elektros 
Kėdėn už $5

dvi 
manė 
gerai 
grotų

Jais yra: Viola 
16 m., Marie Brode- 
m., Emil Siroky, 20, 
Chido, 20 m., visi iš

Queens, ir John

Penki jauni plėšikai, 
merginos ir 3 vaikinai, 
plėšimu pasipinigauti ir 
paūžti, bet atsidūrė už 
ir dar gali atsidurti elektros 
kedėje. 
Wright, 
rick, 19 
Charles 
Astoria,
Walsh, iš New Yorko.

Jie visi žiūrėję Legiono pa
rado ir po to sumanę paūžti 
ir taip perėję kelias karčia- 
mas. Galop pritrūkę pinigų. 
Walsh juos supažindinęs su 
nepažįstamu vyru,1 kuris jiem 
žadėjęs parodyt, kur gaut pi
nigų ir nuvedęs apiplėšt Ben
ny Tosti’s Restauraną, 705 
Third Ave., N. Y. Plėšime jie 
gavo $35, bet nepažįstamasis 
nusinešė $30. Bet už tai du 
vyrai pašauta ir vienas randa
si kritiškoj padėtyj. Jei jis 
mirs, visi penki plėšikai bus 
teisianti pirmo laipsnio žmog
žudystėje, kas reikš mirtį 
ktros kėdėj.

Policija surado Long Islan
de buvusią George O. Frank’o 
žmona, Mrs. Mae McCann. 
Bandyta sučekiuoti visus jos 
veiksnius žudystės dieną, 20 d. 
rugsėjo. Ji sakėsi, kad ji gė
rusi su dviem vyrais. Ji paleis
ta jos advokatui užtikrinus, 
kad jis ją pristatys prireikus 
kvotimams.

Kol kas nuožiūra nukreip
ta į Gertrude O’Keefe, su ku
ria Frank meilavosi per 7 me
tus, ir dėl kurios Frank sakė
si norįs atsiskirti ir atsiskyrė 
nuo savo pirmos pačios, bet 
kaip tik Miss OKeefe pinigais 
gavo perskyras, tuojau susi
žiedavo su įtakingo dentisto 
dukterimi iš Lowell, Mass.

Miss O’Keefe neprisipažįsta 
prie žudystės ir kol kas netu
rima įrodymų, kad ji būtų žu- 
dystę papildžius. Ji laikoma 
kalėjime spėjamaisiais davi
niais.

Mrs. 
žmona, 
šakojo,
vyrą ir jo meilužę Miss O’
Keefe. Jinai sakosi išmokėjus 
$700 privatiškai šnipų agen
tūrai, bet mažai iš to buvę 
naudos. Paskiau ji nusikraus- 
čius arti savo konkurentės na
mų ir pati iš ten dabojus. Ga
lop ji dviem savaitėm! pasiė
mus kambarį tame pačiame 
name, kur O’Keefe gyveno, 
kad juos tėmyti, ir nuspren
dus, kad vyro nebeatgaus. Ta
da jinai iš vyro išreikalavus 
pinigų, kuriuos jis pasiskolino 
iš Miss O’Keefe, ir nuvažiavus į 
Reno gavus perskyras.

Komunistų Partijos kandi
datas į Miesto Tarybą (coun
cil) iš Bronx Apskričio, I. Be
gun, buvęs mokytojas, dar 
prieš rinkimus parodys, kaip 
komunistų pažadai veikia. At
einantį ketvirtadienį per pie
tus jis vadovaus šeimininkių ir 
jų simpatikų pikieto demons
tracijai prie Sheffield Milk 
Co., Webster Ave. ir 166th St., 
Bronx.

Begun sako, kad pakilusios 
pieno kainos reikš didesnį kū-, 
dikių mirtingum’ą ir liguistu
mą, kuomet “Sheffield Kom
panijos įplaukos pakilo net 
$3,943,823 nuo 1935 iki 1936 
metų.”

Pikieto vadovybėj bus ir ki
ti vietos komunistų kandida
tai. x

Auksinė Taisyklė

Laisves” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:
“Raudonasis Artojas”

Iš Sovietų Sąjungos
Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

? 168 Grand Street
k Tel. Evergreen 8-7171
I Brooklyn, N. Y.

ele-

Pradės Kraustytis j 
Naujus Namus

Ketvirtadienį bus sukraus- 
tyta į naujus namus Williams- 
burge > pirmos 45 šeimynos. 
Pirm to, trečiadienį, trokas 
paims jų rakandus ir nuveš 
laužynų “burdingierius” tara
konus ir visokius kitus gyvius į 
“čyščių”, kuris įsteigta special 
liai tam tikslui prie Bushwick 
Ave. ir Scholes St.

Šis butų projektas yra vie
nas iš didžiausių visoje šalyje. 
Kada jis bus pilnai užbaigtas, 
jame bus 1,622 apartmentai, 
kurių rendos sieks nuo $4.45 į 
savaitę už dviejų kambarių 
apartmentą iki $6.61 
kambarius.

už 5

Queens WPA per du 
kainavęs $52,410,007, 

administrate-praneša WPA 
rius Somervell.

metu 
kaip

RESTAURACIJA
417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

McCann, buvusioji 
su pasididžiavimu pa- 
kaip ji pati šnipinėjo

Mrs. Gauthier, išėjus džiaut 
baltinių, pakėlė akis aukštyn 
ir pamatė savo dviejų metų sū
nelį pasvirusį pro antro aukštp 
langą. Ji ūmai prišoko prie na
mo ir viena ranka sučiupo krin
tantį vaiką. Kitoj rankoj ji lai
kė kelių mėnesių dukrytę.

Erasmus High School šie
met apvaikščios 150 metų su
kaktį. Ta proga ji iš miesto 
gavo gimtadienio dovaną— 
$800,000. Už juos bus pribu- 
davota dar vienas sparnas, po 
kuriuo prisiglaus dar 1,000 
studentų. \

Brooklyn advokatai Ray
mond Davis ir Jacob Solber- 
man, turėję ofisą 50 Court 
St., suimti Washingtone ir 
parvežti čionai. Sulaikyti be 
kaucijos. Jiedu kaltinami pa
sisavinime apie miliono 
rių savo kostumeriams 
klausančių pinigų.

dole- 
pri-

Tonai literatūros yra išleis
ta, radio taip pat nuolatos 
šaukia perspėjimus atsargiai 
vairuoti automobilių. Tačiau, 
pamatiniai imant, saugiam; 
vairavimui nereikia nieko dau
giau, kaip prisilaikyti senai ži
nomos taisyklės—nedaryt ki
tiem to, ,ko nenori pats sau. 
Jeigu visi vairuotojai būtų at
sargesni, prisilaikytų manda
gumo link kitu, mūsų važiuo
tos nelaimių skaitlinės suma
žėtu. z

Trafiko Stotis “I”.

Jaunas kanadietis daktaras 
Diek labai nustebo, kada jam 
bandant įmest laišką dėžutėn 
pasigirdo skambėsis ir neužil-

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Juozas Durtišė, pajieškau savo 

pusbrolio Jono Rimkaus. Iš Lietuvos 
paeina Radvyliškio Parapijos, šniu
raičių kaimo, ir taipgi puseserės 
Barboros Stanislavaičiukes. Ji yra 
vedusi. Iš Lietuvos paeina Ligumų 
Parapijos, Yackunų kaimo. Jie abu 
išvažiavę prieš didįjį karą. Prašau 
greitai atsišaukti, nes aš su žmona 
žadame neužilgo būti Philadelphijoj, 
Pa. (Gal apie spalio 5 d.) Todėl la
bai norėčiau susitikti su savo arti
mais giminėmis. Prašau atsišaukti 
šiuo antrašu:

JUOZAS DUMŠfi
Box 137 Straffordville, Ont. Canada.

(228-230)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 ikL12 vai. ifi ryto -

FLATBUSH OFISAS
1 2220 Avenue J
Kampas E. 21rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4386

George Nobiletti
(Piano Instructor) -

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokjft pianą skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

r




