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KRISLAI
J Vakarus nuo 

Mississippi.
Des Moines.
Denver.
Los Angeles.

Rašo L. Pruseika.

Rytinėse ir vidurvakarinėse 
valstijose, net mažose lietuvių 
kolonijose, laikas nuo laiko ren
giamos prakalbos. Bet į vakarus 
nuo Mississippi upės mūsų agi
tacija tarytum pasibaigia. lowoj 
ir Nebraskoj per kelis metus ne
silankė nei vienas mūsų kalbė
tojas. Denvery ir Los Angeles 
lankėsi d. R. Mizara, bet.. .. tai 
buvo 13 metų atgal.

O mums reikia daugiau do-' 
mės kreipti į Vakarus. Sioux Ci
ty, la., ir Omaha, Nebr., jau 
įsigali klerikalai. Kansas City 
valdo klerikalai.

Važiuodamas iš Chicagos link 
Californijos, sustoju Des Moi
nes, lawa, kur dabar nebus 
daugiau, kaip 30 lietuviškų šei
mynų. Kadaise ten buvo apie 
500 lietuvių. Didžiuma laisvi 
žmonės. Iš organizacijų randasi 
tik SLA kuopa, progresyvių 
kontrolėje.

O vis tik, ir Des Moines šls- 
tas galima nuveikti. Dabar ten 
jau yra 10 “Vilnies” skaityto
jų. Pasikalbėjus su draugais, 
žadėjo sukurt ALDLD kuopelę.

Denver, Colo., jau kas kita. 
Ten irgi nebus daugiau, kaip 
30-40 lietuvių šeimynų ir -kiek 
pavienių. Bet ten yra stiproka 
LDS kuopa (virš 20 narių) ir 
maža ALDLD kuopa. Yra lie
tuvių, gyvenančių Denvery, nuo 
1908 metų, met dauguma suva
žiavę iš Rytų ir Chicagos.

Denveris visa mylia iškilęs 
virš jūrų lygmalos, o įspūdingi 
Rocky Mountains—antra tiek. 
Čia sveikatos centras, daug tu
ristų, labai daug ligonbučių ir 
sanatorijų.

Nepaprastai simpatingi vie-; 
tos draugai sukėlė “Vilniai” 
prenumetomis ir aukomis $80. 
Turėjom prakalbas Denvery ir 
draugišką pasikalbėjimą Lafa
yette, mainų miestely, 20 mylių 
atstu nuo Denverio.

Lafayette gyvena Bagdonai, 
seni “Laisvės” skaitytojai. J. 
Bagdonui net kalėjime teko pa
būti už mainierių unijos reika
lus. Bagdonai užaugino 4 sūnus. 
Du iš jų darbuojasi LDS kuo
poj (Denvery). Puikūs vyrai!

Senis Bagdonas sako: skaitau 
“Laisvę”, bet užsirašysiu ir “Vil
nį!” Beje, Denvery, gavau 2 
skaitytojus dėl “Voice of Ameri
can Lithuanians”.

Jaunimas laukia savo žurnalo 
anglų kalba. Tą ypač teko paste
bėti Los Angeles, kur mūsų jau
nimas turi savo LDS kuop*. 
Ten J. Babičius jau gavo 5 
skaitytojus. Sako, laukiame, ka
da pasirodys “Voice of Ameri
can Lithuanians.” Tada gausi
me daugiau skaitytojų.

Californijoj mūsų draugai 
dabar veda smarkų vajų, kad 
“Western Worker” nuo naujų 
metų pradėtų eiti, kaipo kasdie
ninis laikraštis. Daugelis lietu
vių skaito “Western Worker.”

Tamas Mooney, nors ir kalė
jime, prisideda prie to didelio 
darbo, karštai užgirdančias jį.

Taigi, nuo naujų metų turėsi
me tris savo dienraščius: “Daily 
Worker,” “Western Worker,” o 
trečią Chicagoje.

Californijoj Komunistų Par
tija smarkiai išaugo. Californi- 
ja, rodos, pralenkė Illinojų.

O žinot kiek narių turi ALDL 
D 145 kp. Los Angeles? Prieš 
du mėnesiu ji turėjo 50 narių, o 
dabar jau turi 110. Tai pasekmė 
vajaus, kurį pravedė • lokaliniu 
maštabu.

Dvi draugės (beje, abi buvu
sios rytietės), O. Pukienė ir K. 
Repeckienė labiausia pasižymė
jo. Buvusi montelietė gavo 31 
naują narį, o buvusi brooklynie- 
tė gavo 20 naujų narių.

Pereitą savaitę turėjot čia
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7->00 

Metams
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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NAZIĮJ LĖKTUVAI ARDE, DEGINO VA
LENCIA; UŽMUŠĖ 35 DARBININKUS

□-----------------------------------
Valencia, Ispanija. — Du 

būriai Vokietijos bombinių 
orlaivių mėtė sprogstančias 
ir deginančias bombas ant 
darbininkų tirštai gyvena
mų vietų Valencijos JPorte; 
ir nemažiau kaip 35 žmones 
užmušė ir bent 50 sužeidė. 
Suardė ir sudegino ištisus 
namų blokus. Priešai nu
metė daugiau kaip 20 bom
bų pirma, negu du greiti 
respublikos lėktuvai nuvijo 
šalin dešimts nazių bombi- 
ninkų. Vienas būrys Hitle
rio lėktuvų kokiais tai su
metimais, buvo raudonai 
nudažyti.
Fašistų Karo Laivas Bom

bardavo Barcelona
Barcelona, Ispanija.—Au

šrai bebrėkštant, pusiau- 
tamsyj, fašistų karo laivas 
užpuolė bombarduot Barce- 
loną, didį pramonės ir prie
plaukos miestą. Daugelį 
civilių žmonių užmušė ir su
žeidė.

AMERIKOS NACIONA- 
LĖS ĮPLAUKOS 1936 M.

Į

Washington. — Valdžios 
skaitlinėmis, pernai visi 
amerikiečiai turėję 63 bilio- 
nus ir 799 milionus dolerių 
įplaukų iš viso. 23 procen
tai tos sumos teko pramo
nei, apie 9 ir pusė procen
to žemdirbystei ir 14 ir pu
sė procento valdžios išlai
doms, prie kurių priskaito- 
ma ir bedarbių šelpimo ir 
viešų darbų lėšos.

H. L. Black Vyriausiame 
Teisme

Washington, spal. 4.— 
Naujas teisėjas H. L. Black 
atėjo į šalies Vyriausią 
Teismą, nors buvęs Jungti
nių Valstijų antrininkas ge- 
neralis prokuroras Al. Le
vitt įteikė prieš jį skundą. 
Sako,, kad būdamas senato
rium Black balsavo už auk
štas pensijas to teismo tei
sėjams, taigi ir savo naudai.

Pa. Sektantai Streikuoja 
Prieš Naujas Mokyklas
Lancaster, Pa.—Amish ir 

mennonitai sektantai at
sisako leist savo vaikus į 
naują $112,000 mokyklą, 
pastatytą pusiau WPA lė
šomis ir pusiau vietinės val
dybos kaštais (kreditan)-. 
Sektantai sako: “Senosmo
kyklos buvo geros mūsų tė
vams, tad turi būt geros ir 
mūsų vaikams.” O tai dau
giausiai vieno kambario se
noviškos mokyklėlės.

Albany, N. Y.—Nuo blai
vybės įstatymo panaikinimo 
žmonės daugiau išperka 
saldainių New Yorko vals
tijoj.

dvi prakalbas liet, kalboje,-vie
ną rusų. Be to, įvyko “Vilnies” 
naudai piknikas. Teko dalyvau
ti Laisves Choro pamokose, teks 
dalyvauti Laisvės Pašalp. Kliubo 
susirinkime ir priešfašistinio 
susivienijimo liet, skyriaus pa- 
žmony.

Kas čia veikiama, tai daugiau
sia mūsų sriovės ir mūsų simpa- 
tikų.

Sovietai Palengvina Bausmes 
Prasižengėliams

Maskva. — Sovietai išlei
do patvarkymą, kad suima
mi pramonės ir kolektyvių 
ūkių gadintojai, valstybinio 
turto vagys ir banditai bus 
nešaudomi, bet siunčiami 
kalėjiman 10 iki 25 metų. 
O kalėjimo būklė Sovietuo
se yra lengvesnė, negu ka
pitalistinėse šalyse, — rašo 
New Yorko" Times kores
pondentas Walter Duranty: 
—ir nuteistieji turi progą 
daug greičiau išeiti laisvėn, 
jeigu jie pasitaiso. Bet ir 
toliau bus šaudomi kariniai 
šnipai, tarnaują Japonijai 
ir Hitleriui.

CHINAI JAU TURI DIDO
KŲ KANUOLIŲ

Shanghai. — Praeito sek
madienio mūšiuose chinai 
dar pirmą sykį naudojo ka- 
nuoles, šaudančias 8-nių co
lių storio šoviniais. Japonai 
stebisi, iš kur chinai gavo 
tokių kanuolių.

Chinai Pasitraukę 1000 
Jardų į Naują Liniją
Shanghai, spal. 4. — Per 

tris savaites japonai pasi
varė pirmyn tik 1,000 iki 
1,500 jardų Shanghajaus 
fronte, nors būriai jų lėk
tuvu ir šimtai kanuolių nuo
lat žėrė ugnį ir plieną į chi- 
nų pozicijas. Chinai pasi
traukė į stipresnę liniją.

Japonai sakosi tiek jardų 
atstūmę chinus penkių my
lių fronte ties Liuhangu ir 
užėmę ten 36 kaimelius. 
Tai turėjo būt labai maži 
kaimeliai, ir tie patys pa
versti griovėsių krūvomis 
per 3 savaičių bombardavi
mą.

2 SUŠAUDYTI Už IŠDA
VYSTĘ PRIEŠ SOVIETUS

Maskva. — Pagal teismo 
nuosprendį, liko sušaudyti 
Adžarijos pirmininkas L. 
Kipandize ir vice - pirmi
ninkas G. Ramšvili. Jiedu 
rengę ginkluotą sukilimą 
prieš Sovietus, susitarę su 
valdovais vienos svetimos 
šalies.

Nušovė 2 Kalinius iš 27 
Bandžiusių Pabėgt

Huntsville, Texas.—Iš ka
lėjimo farmos mėgino pa
bėgt 27 kriminalistai. Sar
gybiniai du jų nušovė, tre
čią pavojingai sužeidė, o ki
tus suvaldė.

Valencia. — Ispanijos res- 
publikiečiai atmušė fašistų 
atakas prie Sabinanigo, 
šiaurių rytuose.

Madison, Wis.—Federalis 
teismas pradėjo bylą prieš 
23 žibalo kompanijas, kad 
jos padarę sąmokslą bran- 
gint gazolino kainas.

Neww York.—Columbijos 
Universiteto prezidentas 
Butler smerkia Japoniją 
kaip žmogžudę.

Darbo Federacijos Ponai Pasinio jo Išbraukt CIO 
Nors Eiliniai Nariai Reikalauja Vienybės

100,000 LONDONIEclU ŠTURMAVO -
MOSLEY’O FAŠISTU MARŠAVIMĄ

---------------------------------------------------------E 
Denver, Colorado.—Ame

rikos Darbo Federacijos de
šinioji Pildančioji Taryba 
paruošė ardantį raportą da
bartiniam Federacijos su
važiavimui, kur reikalauja 
“aiškiai ir griežtai” apsi- 
dirbt su didžiosiomis indus
trinėmis unijomis, priklau
sančiomis prie CIO.

Daugelis Federacijos lo
kalų prisiuntė reikalavimus 
taikytis su CIO unijomis, 
bet Federacijos sauvališki 
valdovai pasinešę jas galu
tinai išbraukt iš tos organi

CHINAI GAUNA 600
LĖKTUVU IŠ SSRS

Nanking, spal. 4.—Neofi
cialiai pranešama, jog Chi- 
nijos valdžia gavo 600 ka
rinių lėktuvų iš Sovietų Są
jungos.

Jau senai eina ganda apie 
Sovietų atsiunčiamus lėktu
vus chinams. Iki šiol tie 
gandai nebuvo patvirtinti; 
bet dabar užsieniniai kari
ninkai esantieji Chinijoj 
tvirtina, kad matę tuzinus 
naujų lėktuvų, tarnaujančių 
chinam. Pastebėta eilė len
gvų greitų lėktuvų tokios 
rūšies, kokios iki šiol dar 
nematyta.

Nuskandinto “Komsomolo” 
Jūreiviai Paryžiuje

Maskva. — Per pastangas 
Sovietų valdžios ir Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus, 
tapo išlaisvinta 20 sovietL 
nių jūrininkų, kuriuos Ispa
nijos fašistai buvo įkalinę 
po to, kai nuskandino So
vietų prekybos laivą “Kom- 
somolą.” Tie jūrininkai, ke
lionėje atgal į Sovietus, jau 
pasiekė Paryžių.

Sovietų vyriausybė tikisi 
paveikt, kad būtų paliuosuo- 
ti ir kitik “Komsomolo” įgu
los nariai, dar tebelaikomi 
fašistinėj nevalioj.

u

Vidujinių Priešų Darbai Prieš 
Ispanijos Valdžią

Valencia. — Slapukai fa
šistai, užsilikę Ispanijos res
publikoj,* vadinama “penk
toji kolumna,” šnipauja ge
nerolui Franco’ui; veikia iš
vien su trockistais prieš 
liaudies valdžią; skleidžia 
paskalus, būk respublika 
pralaimės karą; ardo, kur 
tik gali, pramonę; stengiasi 
susikaupt kuo daugiausia 
sidabro ir pinigų ir slepia 
juos; užpuldinėja respubli
kos ligonvežimius, apipila 
gazolinu ir uždega; pribar
sto stiklų ant vieškelių, 
idant sutrūktų gumos kari
nių trokų; varo sabotažą 
prieš valdžią laivuose, ir tt.

Tūkstančius tų niekšų 
liaudiečia jau išgaudę, bet 
dar nemažai jų likę.

Pati Nušovė Policistą Vyrą
Kearny, N. J.—Susiginči

jus su policmanu Wilhelmu 
Pearsonu, jo moteris nušo
vė jįjį. Areštuota, jinai tei
sinasi, kad policmanas ją 
mušęs.

zacijos.
Tokio raporto ir reikala

vimo vyriausias “inžinie
rius” yra Wm. Hutcheson, 
Dailydžių Unijos carukas, 
agentas fašistinės Liberty 
Lygos Darbo Federacijoj. 
Raportas plūsta J. L. Lew- 
isą, CIO pirmininką, ir urz
gia net prieš valdišką ša
lies Darbo Santįkių Komi
siją, kad jinai priėmė CIO 
unijų skundus prieš auto
mobilių ir plieno fabrikan
tus. Taigi pučia į vieną dū
dą su tais fabrikantais.

JAPONIJA ESANTI
ANTRAEILE PAJĖGA

Shanghai. — Užsieniniai 
karo žinovai sako, jog 100 
gerų Amerikos bombinių 
orlaivių ir 50 greitų lėktu
vų per savaitę galėtų sunai
kint visas japonų oro jėgas 
Shanghajaus ir Nankingo 
srityse. Jie atranda, kad 
japonų armijos ir laivyno 
kanuolės prastai pataiko; 
sako, kad jų lakūnai nega
būs ore, ir nors chinai daug 
silpniau ginkluoti, bet japo
nai nesulaužo chinų pasi
priešinimo. Taigi kariniu 
atžvilgiu Japonija esanti 
tik antraeilė valstybė.

Liaudiečių Komandierius 
Giria Amerikiečius

Valencia. — Amerikietis 
korespondentas Louis Fish
er laišku užklausė Ispanijos 
respublikos armijų koman- 
dierių Madrido fronte, ge
nerolą Josę Miają, ką jis 
mano apie amerikiečius 
liuosnorius, kovojančius po 
liaudies vėliava prieš fašis
tus; ir štai ką raštiškai at
sakė gen. Miaja:

“Labai man malonu pasa
kyt jums, jog amerikiečiai, 
kurie atvyko Ispanijon 
mums pagelbėti kovoj prieš 
fašizmą ir svetimus įsiver
žėlius į mūsų žemę, yra drą
sūs, narsūs ir puikūs ka
riautojai. Jie atliko didvy
riškų žygių. Aš norėčiau, 
kad daugiau jų čia turėtu
mėm.” •

JAPONŲ ŠOVINIAI AME
RIKINIAME PLOTE

Shanghai. — Devyniolika 
japonų kanuolių šovinių nu
krito į amerikinį Shangha
jaus plotą ir vieną chiną už
mušė ir keturis sužeidė; bet 
dar nekliudė nė vieno Ame
rikos marininko.

Amerikiečių karininkai 
smarkiai užprotestavo japo
nams, ir tik tada pastarieji 
nustojo šaudyt į amerikinę 
sritį.

Anglijos Ex-Karalius Va
žiuoja Amerikon

Paryžius.—Buvęs Angli
jos karalius Edwardas, da
bartinis Windsor kunigaikš
tis, rengiasi neužilgo su sa
vo amerikiete žmona vykti 
į Jungtines Valstijas pavie
šėti. Sako, be kitko, norįs 
patyrinėti Amerikos darbi
ninkų sąlygas.

Liaudiečiai Laikosi prieš 
Fašistus prie Onis

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Fašistai skel
biasi, kad jie atėmę 6 mies
telius iš Asturijos milicinin
kų Covadonga srity j, šiau
riniame fronte. Jie sakosi, 
kad iš dviejų pusių apsupą 
Cangas de Onis, strateginį 
miestelį, ir greit ji paimsią.

Valencia. — Ispanijos 
valdžia praneša, kad liau
diečiai energingai gina vieš
kelį į rytus nuo Cangas de 
Onis ir kerta fašistams di
delius smūgius.

BEDARBIŲ SURAŠINĖ
JIMO KORTOS

Washington. — Valdžia 
jau spausdina desėtkus mi- 
lionų kortų, kurios bus iš
siuntinėtos į 31,000,000 na
mų Amerikoj su klausimais, 
kas yra bedarbis ar tik dalį 
laiko tegaunas dirbt. Turin
tieji valdiškus pašalpinius 
darbus priskaitomi prie be
darbių.

Užsienių Kapitalo Plau- 
kimas j Ameriką

Washington.—Per pirmą 
1937 pusmetį į Jungtines 
Valstijas suplaukė 944 mi- 
lionai ir 398 tūkstančiai do
lerių aukso ir šiaip tvirtų 
pinigų iš užsienių: iš Švei
carijos $282,736,000, iš An
glijos $242,400,000, iš Cent- 
ralinės ir Pietinės Ameri
kos $179,795,000 iš Tolimųjų 
Azijos Rytų $10,393,000. Per 
pustrečių metų “atbėgo” 
Amerikon $3,551,147,000 
svetimo kapitalo. Viena jo 
dalis įieško geresnės čia ap
saugos, o kita—pelninges
nių įvesdinimų.

SIŪLO FRANCO’UI TEI
SES Už ATŠAUKIMĄ 
ITALŲ Iš ISPANIJOS 
London. — Sakoma, kad 

Anglija ir Francija pripa
žintų generolui Franco’ui 
pilnas karo teises, jeigu Ita
lija sutiktų ištraukti savo 
armiją iš Ispanijos.

Roma. — Mussolinis ne
sutiksiąs atsaukt savo ka
riuomenės iš Ispanijos. O 
Franci jos ir Anglijos pasiū
lymą tuo klausimu jis pa
tarsiąs perduot tarptautinei 
nesikišimo komisijai, kur 
Italija tikisi vėl “suvelt” tą 
klausimą.

North Dakota Tebėra 
Roosevelto Rėmėja

Grand Forks, North Da
kota. — Didelės minios 
žmonių kiekvienoj stotyj 
pasitinka prezidento Roose
velto traukinį. Jo vardas 
aukštai tebestovi šioj vals
tijoj.

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham
berlain ragina savo pilie-, 
čius daugiau mankštintis ir 
rūpintis sveikatos reikalais 
apskritai.

L o n d o n.—Sekmadienį 
7,000 juodmarškinių anglų 
fašistų, vadovaujami Oswal- 
do Mosley’o, leidosi mar- 
šuoti gatvėmis, po stipria 
policijos apsauga. Šiuo 
maršavimu fašistai norėjo 
paminėt 5-kių metų sukaktį 
savo judėjimo Anglijoj. Bet 
darbininkai išanksto susi- 
mobilizavo tinkamai juod- 
marškinius pasitikti.

100,000 darbininkų, pa
žangių inteligentų ir šiaip 
demokratinių žmonių apsto- , 
jo tas gatves ir ėmė, kuom 
tik papuolę, atakuot fašis
tus. Raita ir pėsčia polici
ja atvejų atvejais šoko ant 
darbininkų. Įvyko smarkiu 
muštynių, per kurias fašir 
štai ir policija gavo akme
nų, plytų, supuvusių kiau
šinių ir “fajerkrekių.”

Prie Londono Tilto Mos
ley bandė sakyt kalbą, bet 
fašistų priešai šauksmais ir 
atakomis ją išardė. Tada 
fašistai norėjo vėl organi
zuotai maršuot gatvėmis at
gal, bet jau pati policija ne
leido. \

Susikirtimų pasėkoj, 30 
asmenų paimta į ligonines; 
daugelis gydosi namie. Are
štuota 111 žmonių.

Darbininkai buvo prisi
statę net barikadų prieš fa
šistus.

EXTRA!
• B

_____________

Naziam Reikią Kolonijų, 
Sako Hitleris Valstiečiam
Bueckeburg, Vokietija.— 

Naziai sako, kad valstiečių: 
šventėj susirinkę 1,200,00’ 
žmonių pasiklausyt Hitlerio 
kalbos. Jis gi ypač dekla
mavo, kad Vokietijai “būti
nai reikią” kolonijų.

Reikalauja Daugiau Italų 
Talkos Gen. Franco’ui

Roma, spal. 4.—Iš Ispanijos 
atvykęs, vyriausias Italijos 
fašistų komandierius tenai, 
generolas A. Teruzzi reika-* 
kalauja dVlussolinio pasiųst 
daugiau armijos pagelbon 
generolui Franco’ui.

Nepraleidžia Amerikiečių, 
Vykstančių Chinijon

Tokio, spal. 4.—Amerikos 
konsulai neduoda praleidi
mų savo šalies piliečiams* 
vykstantiems į Shanghajų, 
Chinijoj. Nes japonai ne
užtikrina jiems saugumo 
ant jūrų.

Japonam Stinga Finansų
Tokio, spal. 4.—Japonija 

suvaržė 300 produktų įvezi- „ 
mą iš užsienių. Trūksta fi
nansų. Šiemet Japonijos iž
das turi jau $217,000,000 ne- 
dateklių.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato, kad šis antradienis 
būsiąs dalinai apsiniaukęs 
ir šiltesnis.

Vakar^temperatūra buvo 
72 laipsnių. Saulėtekis 5:55; 
saulėleidis 5:35.
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tantinė grupe, kuri savo vieninteliu tik
slu statys demoralizavimą ir griovimą 
revoliucinio judėjimo. Tai bus sutvėri
mas, panašus Lovestono grupėi, arba mū
siškei Strazdo-Stilsono sklokutei.

Kas Reikalinga 
Laimėjimui

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.................
Brooklyn, N. Y., per year..............
Foreign countries, per’ year............
Canada and Brazil, per year..........
United States, six months............
Brooklyn, N. Y., six months........
Foreign countries, six months........
Canada and Brazil, six months...

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

of March 3, 1879.

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

, at 
under the Act

Už Suktybes Laisvė, už Labdarybę 
Katorga

Kauno spaudoje skaitome sekamą pra
nešimą:

. Praėjusių metų pabaigoj buvo pradėta 
byla prieš Merkinės vals. gyventojus Ani
cetą Jakniūną, Viktorą Petuchauską, Praną 
Kasabucką, Praną Sakalauską ir Julių Kil- 
maną. Mat, Petuchauskas ir Kasabuckas 
savo apylinkėje rinkę aukas neva politi
niams kaliniams, kaip rinkėjai sakėsi, Su
valkijos judėjimo dalyviui Sakalauskui, 
ir vienas surinkęs-vieną litą 20 centų, ant
ras tik 30 et. Prasidėjo kalbos, kad jie tu
rėję ir “mopro” ženklelių, bet jų niekas ne- 

x matęs, nes sunaikinę. Buvo aiškinama, iš 
kur jie gavę “mopro” ženklų, tai pirma sa
kė, davęs’ Jakniūnas, o paskui kad Kilma- 
nas. žinoma, buvo kvota, areštai: Kilma- 
nas ligi pat šiol buvo kalinamas.

Tardytojas šią bylą perdavė Kariuomenės 
teismo prokurorui; kariuomenės teismo pro
kuroras nerado pagrindo bylą rengti teis-. 
mui ir perdavė Apeliacinių rūmų prokuro
rui, kuris parašė išvadą, pasiūlė bylą nu
traukti, Kilmaną iš kalėjimo paleisti, o Pe- 
tuchausko ir Kasabucko bylą perduoti Aly
taus I apylinkės teisėjui, kad patrauktų tie- 

. son už sukčiavimą, t. y. rinkimą pinigų ir 
' pasisavinimą.

Apeliaciniai rūmai tvarkomajame posėdy
je prokuroro išvadą svarstė ir patvirtino.
Vadinasi, valdžios agentai negalėjo 

įrodyti, kad tie jauni dzūkai rinko aukas 
sušelpimui politinių kalinių bei jų ba- 
daujaričm šeimų. Jei būtų įrodę, tai 
■Smetonos teismas juos būtų nubaudęs 
nuo penkių iki dešimties metų katorga. 
Bet kadangi paaiškėjo, kad tie vyrukai 
rinko aukas saviems, suktiems tikslams, 
tai juos paleido be jokios bausmės. To
kia Lietuvos smetonininkų dorovė.

Massachusetts Valstijos
Investigacija

Tos valstijos reakcionieriai pradėjo 
šėlti prieš Komunistų Partiją. Taip va
dinama valstijos komisija ištyrimui ko
munistų ir fašistų veiklos savo sunkiau
sias kanuoles nukreipia prieš komunis
tus. Visokius užmetimus daro Komunis
tų Partijai, būk ji esanti svetimšalių or
ganizacija, būk norinti spėka nuversti 
šios šalies valdžią, tepripažįstanti spė
kos vartojimą ir tt. O tikslas, žinoma, 
padaryti partiją nelegale organizacija, 
užduoti;smūgį ne tik partijai, bet visam 
progresyviam judėjimui toje valstijoje.

Vargiai jiems pavyks tikslą pasiekti. 
Tačiau, žinoma, prisieis sunkiai kovoti, 
idant atmušus reakcionierių pasikėsini
mą ant darbininkų judėjimo. Komunistų 
Partija veikia viešai, atvirai, savo tikslus 
skelbia visuose Amerikos kampuose, tam 
tikslui panaudodama visas prieinamas 
priemones. Ji griežtai kovos už savo le- 
gališkumą. Ir, mes tikime, ji laimės.

Trockininką Įtaka Socialistą 
Partijoje

Trockininkų organo “Socialist. Ap
peal” spalių 2 dienos laidoje skaitome 
šaukimą konvencijos “išgelbėjimui So
cialistų Partijos.” Tai būsianti “eilinių 
narių konvencija ir įvyksianti lapkričio 
25-28 dienomis Chicago j e. Šaukime pa
smerkiama Norman Thomaso vadovybė 
dviem klausimais, būtent, ji išdavus so
cializmą, ištraukdama savo kandidatą 
New Yorko mieste ir paremdama La- 
Guardijos kandidatūrą, ir suskaldžius 
Socialistų Partiją. Norman Thomas taip 
nuganęs S. P.,, sako trockistai, kad jo
je -nebelikę nei trijų tūkstančių narių. 
Pati partija pražūsianti, jeigu trockistai 
jos neišgelbėsią.

Mums buvo svarbu žinoti, kokia, maž
daug, yra trockistų organizacinė įtaka 
Socialistų Partijoje. Dabar paaiški, kad 
jie savo intrigomis yra užgrobę pusėti
nai daug tos nualintos partijos. Po troc
kistų konvencijos šaukimu pasirašo Ca
lif omijos, Ohio, Minnesota - ir Indiana 
valstijų pildomieji komitetai, Chicagos 
miesto komitetas ir nacionalis komitetas 
Jaunųjų Socialistų Lygos. Kiek mums 
žinoma, ta Lyga skilo ir abi pusės vadi
nasi tikrąją Lyga. Šį šaukimą pasirašo 
veikiausia tiktai trockistine Lygos gru
pė. Kaip ten nebūtų, bet faktas yra, 
kad su jais eina net keturių didelių vals
tijų organizacijos ir pagaliau Chicagos 
miesto komitetas.

Kaip matyti, tai trockistų konvencija 
pagimdys naują “Socialistų Partiją (gal 
kokiu kitu pasivadinimu). Tai bus sek-

Tautą Lyga Atsistoja Ant Koją
Visai neblogos žinios pradėjo į pasaulį 

plaukti iš Genevos. Tautų Lygoje daly
kai pakrypo gerojon pusėn, nors, tiesa, 
negalima atspėti, kaip ilgai tie nauji vė
jai pūs. Kelios dienos atgal Lyga pas
merkė Japonijos kruvinus žygius Chini- 
joje. O dabar priėmė rezoliuciją, kurioje 
faktinai duodama Italijai ultimatumas: 
ištrauk savo armiją iš Ispanijos, arba vi
sas, taip vadinamas, nesikišimo planas 
bus padžiautas ant tvoros ir Franci jos 
rubežiai atidaryti Ispanijos liaudiečių pa
ramai.’ /■'

Mussolinis turės raukytis ir galvoti. 
Išsisukinėti nebus taip lengva. Juk Ber
lyne jis pats pasigyrė, kad jo italai fa
šistai Ispanijoje “guldo galvą už išgel
bėjimą kultūros.” Jis turėjo mintyje fa
šistinį barbarizmą. >

Lygoje priklauso penkios dešimtys dvi 
tautos. Jos silpnybė tame, kad tų tautų 
tarpe yra ir fašistinių valstybių, kurios, 
suprantama, simpatizuoja Italijai, Vokie
tijai ir Japonijai. Tačiau, Sovietų Sąjun
gos spiriamos, Anglija ir Franci j a prade
da kiečiau nusiteikti prieš naujo karo 
kurstytojus. Jos nebeklausė Italijos Nyon 
konferencijoje ir paskui Mussolinis tu
rėjo nusileisti.

Ar Karas, ar Taika Darbininką 
Judėjime?

Šį klausimą spręs Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencija, kuri vakar prasidė
jo Denver, Colorado. Konvencijoj per- 
siims dvi spėkos—iš vienos pusės Green- 
Woll-Frey reakcinis frontas, iš kitos pu
sės pažangusis sparnas. Reakcinė Fe
deracijos vadovybė, matyt, yra pasimo- 
jus formaliai išmesti laukan C. I. O. uni
jas ir tęsti karą prieš visą C. I. O. indus
trinio unijizmo judėjimą. Beveik neten
ka abejoti, kad šita vadovybė turės su 
savim konvencijos daugumą. £ati juk 
konvencija nesusideda iš demokratiniai 
išrinktų delegatų. Gal visi devyni. de
šimtadaliai jų yra paskirti unijų virši
ninkai ir viršininkėlai.

Kaip tvirtas bus pažangiųjų frontas, 
dabar dar sunku pasakyti. Jo darbas 
bus kovoti už atsteigimą darbo unijų ju
dėjime vienybės. Vietoj karo C. L O. 
judėjimui, jie reikalaus susitarimo ir tai
kos. Kiek numatoma, taikos ir vienybės 
šalininkams vadovaus kėpurdirbių unijos 
prezidentas Zaritsky ir spaustuvininkų 
unijos prezidentas Howard. Šios dvi 
•unijos yra viešai įJasisakę už vienybę. 
Visa eilė valstijų federacijų taip pat sd- 
vo konvencijose pasireiškė už taiką. Tai 
gi, Denverio konvencijoj taikos šalinirikų 
spėkos bus vidutinės, tačiau, kaip jau sa
kyta, sunku tikėti, kad joms pavyktų su
mušti Green-Woll-Frey kliką.

Kariuomenę Ispanijoj

Geneva.—Tautų Lygos 
pilname susirinkime, 32 Ša
lių delegatai prieš 2 užgyrė

Lygos politinės . komisijos 
rezoliuciją, reikalaujančią 
atšaukt (Italijos) armijas 
iš Ispanijos. Prieš rezoliu
ciją balsavo tik Albanijos 
ir Portugalijos delegatai. 
Nuo balsavimo susilaikė

Austrijos, Vengrijos ir 12 
kitų kraštų delegatai, dau
giausia iš Pietinės Ameri
kos šalių.

Indijos kongreso partijos 
vadas J. Nehru šaukia boi- 
kotuot Japonijos dirbinius.

Kapitalistine visuomenė yra 
pasidalinus į klases. Vienoj pu
sėj turčiai, kurie pasisavinę 
darbo žmonių pagamintus tur
tus — fabrikus, dirbtuves, ma
šinas, produktus; o antroje pu

psėję — darbininkai ir darbo 
farmeriai. Nors darbo žmonės 
viską pagamina, bet patys gy
vena baisiame varge.

Jungtinės Valstijos yra de
mokratinė šalis, laisviausia dar
bo žmonėms gyventi, išskaitant 
Sovietų Sąjungą. Bet ir čia yra 
baisi nelygybė. Drg. A. Bimba 
busimoj ALDLD knygoj paduo
da faktus, kad 1,250,000 gyven
tojų (turčių) valdo 59 nuošim
čius visų šalies turtų. Vidurinės 
klasės, kurios turi apie 14,000,- 
000 žmonių, valdo 31 nuošimtį 
šalies turtų; o darbininkai ir 
darbo farmeriai, kurie sudaro 
net 110,000,000 gyventojų, viso 
labo turi tik 10 nuošimčių turtų. 
Tai baisi nelygybė! Ir blogu
mas yra tame, kad turtingais! 
yra tie, kurie nieko negamina, o | 
biednais ir vargšais, kurie vis-Į 
ką pagamina.

žinoma, kad turčiai niekados 
geruoju nesutiks bent kiek su
mažinti savo pelnus, padidinti 
darbo žmonių algas ir pagerinti 
jų ir jų šeimynų gyvenimą. Juk 
mes žinome, kaip kapitalistai 
žiauriai kovoja streikų metu 
prieš darbininkus. Streikų su
laužymui jie samdo skebus, po
liciją, mušeikas ir net parsi- 
kviečia armiją.

Organizacijoj Galybė
Iš pavirš žiūrint gali atrodyti 

keistai: kaip gi gali pasiduoti 
išnaudojimui milžiniškos masės 
žmonių, ypatingai ten, kur yra 
buržuazinė demokratija, kur 
darbininkai gali organizuotis, 
laikyti susirinkimus, turėti sa
vo spaudą ir tt.? Kodėl gi tokia 
milžihiška dauguma pasiduoda 
neskaitlingai turčių klasei iš
naudoti?

Priežasčių yra daug. Turčiai 
turi savo rankose turtus. Jų 
pagelba jie paperka valdinin
kus, mokytojus, profesorius, 
laikraštininkus arba ir patys 
tose vietose yra. Keno gi reika
lus gina didžiuma kapitalisti
nių laikraštininkų, kalbėtojų, 
profesorių ir kitokių mokslinin
kų? Kapitalistų! Kapitalistai 
paverčia judamus paveikslus, 
teatrus, sportą, radio ir kitas 
įstaigas ir įmones savo reikalų 
apgynimui. Jie nesigaili pinigų 
“apšvietos įstaigoms,” kurios jų 
reikalus gina. Jie gausiai remia 
bažnyčias ir patys nuduoda die
votais, nors ir netiki į dievus. 
Bet vyriausiai todėl, kad kapi
talistai yra organizuoti ir ta
me jų jėga. Jie turi visokias 
organizacijas, susivienijimus, 
bet virš visko stovi jų politinės 
partijos. Jungtinėse Valstijose 
stambūs kapitalistai susivieniję 
į Republikonų Partiją, o kita 
grupė į Demokratų Partiją. Jūs 
nerasite nei vieno stambaus ka
pitalisto, kuris neprigulėtų ar
ba neremtų vieną ar kitą iš tų 
partijų.
Dai'bifthikų Organizacijos
Kapitalistai yra organizuoti, 

susivieniję, veikia planingai, 
bet jie visomis jėgomis kovoja 
prieš darbininkų organizaciją. 
Paimkime darbo uniją. Kada 
darbininkai reikalauja pakelti 
algas, sutrumpinti valandas, 
tankiausiai jie turi streikuoti. 
Bet kada jie susiorganizuoja ir 
pareikalauja pripažinti darbi
ninkų uniją, tai kapitalistai dar 
žiauriau prieš tai kovoja. Tan
kiai sutinka pakelti algas, su
trumpinti valandas, bet nei už 
ką nesutinka pripažinti darbi
ninkų uniją. Kodėl? Todėl, kad 
turčiai žino, jog organizacijoj 
yra galybė. Neorganizuotiems 
darbininkams šiandien algas 
pakels, o rytoj jas vėl nukapos. 
Tas negalima padaryti ten, kur 
darbininkai yra organizuoti.

Taip yra dafbAvietej, bet dar 
pasiučiau turčiai kovoja prieš 
darbo Žmonių politinę organi
zaciją. Ir aišku: darbo unija 
paliečia kapitalistus tik padi
dindama darbininkų algas bei 
pagerindama darbo sąlygas, gi 
politinė organizacija — darbo 
žmonių partija, jau siekia ne 
vien geresnių algų, žmoniškes
nių darbo sąlygų, bet ir galuti
no pasiliuosavimo iš turčių iš
naudojimo. Komunistų Partija 
siekia panaikinti žmogaus iš
naudojimą kitu žmogumi. Ji 
siekia įvesti lygybę, brolybę, 
įsteigti naują tvarką, kur vi
siems bus smagu ir malonu gy
venti; bet kartu ir darbo tvar
ką, kur kiekvienas sveikas ir 
tinkamas turės dirbti, nes be 
darbo negalima pasigaminti 
reikmenis, be kurių žmonija 
negali gyvuoti. Suprantama, 
kad prieš tokius siekius kovos 
visi, kurie dabar parazitiškai iš 
kitų prakaito gyvena. Ir nedy- 

j vai, kad kapitalistų spauda, jų 
nupirkti mokslininkai pasiu
čiausiai puola darbo žmonių po
litinę partiją — Komunistų

Kode! Reikalinga Partija?
Darbininkai organizuojasi į 

unijas, kad jų pagelba kovojus 
už geresnes darbo sąlygas, žmo
niškesnes algas. Mes turime 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją, kad jos 
pagelba išleidus darbininkiškas 
knygas, kėlus savo kultūrinį ap- 
švietos laipsnį. Mes turime Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimą' 
tam, kad apsirūpinus ligoje ir 
numirus. Mes turime chorus, 
kurie dainuoja mūsų parengi
muose ; teatrų grupes; kurios 
perstato darbininkiškus veika
lus, kokių negalime matyti ka
pitalistų teatruose. Mes leidžia
me dienraščius “Laisvę” ir “Vil
nį” abelfiai apšvietai, pateiki
mui žinių iš darbininkų taško ir 
organizavimui lietuvių į organi
zacijas.

Visos suminėtos organizaci
jos labai svarbios, bet jos yra 
tik pagelbinės kovoje už pasi- 
liuosavimą iš kapitalistinio iš
naudojimo. Darbininkiją gali 
atvesti prie pasiliuosavimo tik 
politine partija, kuri rūpinasi 
apjungti industrines, sporto ir 
kitokias darbininkų jėgas su 
darbo farmerių jėgomis. Parti
ja vienija ne vieną kokią tau
tą ar darbo žmonių grupę, bet 
visas tautas ir grupes.

Ko Mus Mokina istorija
Praeitį mes tiriame tam, kad 

žinoti ir iš jos mokintis. Praei
tis mums geriausiai parodo 
klaidas ir teisingą taktiką. Is
torija parodo, kad nei viena 
viešpatavusi klasė, nei vergijos 
laikais, nei baudžiavos, geruoju 
nepasitraukė, kad pavergtieji ją 
tik per kovą galėjo prašalinti. 
Istorija mokina, kad darbo 
žrhonija negali basiliudsuoti be 
savo politinės partijos, politi
nio vado.

Paryžiaus darbo liaudis 1871 
metais pirmu kartu žmonijos 
istorijoj buvo nuvertus buržua
ziją ir įsteigus darbo žmonių 
valdžią — Paryžiaus Komuną. 
Daug padArė gerų žygių. Bet 
pati Paryžiaus Komuna po še
šių savaičių kovos žuvo. Buržu
azija išžudė 30,000 komunarų! 
Vyrai, moterys ir vaikai nepra
šė pas turčius pasigailėjimo, 
bet drąsiai kovojo ir mirė. Ir 
nuoseklus ištyrimas rodo, kad 
komunarai nelaimėjo tik todėl, 
kad jie neturėjo savo politinės 
partijos — vado, kuris' būtų 
tinkamai vadovavęs kovoms.

Arba paimkime pereitą impe
rialistinį karą (1914-1918 me
tų). Karo pabaigą priartino 
liaudies sukilimai. Rusijoj liau
dis nuvertė carą ir buržuazijos 
valdžią. Sukilo žmonės Vokieti
joj, Austrijoj, Bavarijoj, Bul
garijoj, Turkijoj ir kitur. Kara
liai ritosi nuo sostų. Pasaulyj (

buvo dešimtys milionų žmonių, 
tos pačios buržuazijos, apgink
luotų ir išmokytų ginklą varto
ti. Viešpataujanti klasė drebė
jo. Bet ne visur iš revoliucijų 
pergalingai išėjo darbo žmonės. 
Didvyriškai jie kovojo Austrijoj 
ir Vokietijoj, Finliandijoj ir 
Italijoj. Bet nelaimėjo, todėl, 
kad ten nebuvo Bolševikų Par
tijų, arba jos buvo labai silp
nos, vos tik susitvėrę.

Rusijos darbo liaudis, tais 
laikais, palyginus ją su Vokie
tijos darbininkais, buvo neskait- 
lingesnė ir silpnesnė. Bet Rusi
joj liaudis 'laimėjo dvi revoliu
cijas. Pirmoje — nuvertė carą, 
o antroje — padarė galą bur
žuazijos viešpatavimui ir įstei
gė proletariato diktatūrą Sovie
tų formoj. Kodėl Rusijoj liau
dis laimėjo? Todėl, kad ji turė
jo savo politinį vadą — Bolše
vikų (Komunistų) Partiją.

Rusijos Komunistų- Partija 
mokėjo organizuoti darbo žmo
nes, vadovauti jiems ir laimėti. 
Ne tik laimėjo revoliucijas, bet 
ir karą, apsigynė nuo imperia
listinio pasaulio, atsteigė karo 
sugriautą industriją, sėkmingai 
pravedė Pirmą ir Antrą Penkių 
Metų Planą ir pasekmingai bu- 
davoja socialistinę tvarką.
Drauge, Rimtai Pagalvok!

Čia suminėjau tik kelis fak
tus, kurie aiškiai sako, kad dar
bo liaudis ne tik negali pasi- 
liuosuoti iš kapitalistinės algi- 
nės vergijos neturėdama savo 
partijos, bet ir sėkmingai ko
voti už geresnį gyvenimą.

Komunistų Partija yra būti
na sąlyga darbo žmonijai. Ji 
yra jūsų partija ir jūsų parei
ga ją išbudavoti! Komunistų 
Partijos niekas kitas nesudarys, 
kaip tik darbo žmonės.

Dabar yra vajus už naujus 
narius į Komunistų Partiją ir 
kiekvieno mūsų organizacijų na
rio ir skaitytojaus pareiga rim
tai apie tai pagalvoti. Atmin
kite, jeigu jūs neprigulėsite 
partijoj, kitas neprigulės, tai 
nebus ir partijos.

Stok į Komunistų Partijos ei
les ir dirbk išvien su kitais 
draugais ir draugėmis! Jeigu 
ant vietos nežinai partijos kuo
pos, tai susisiek su Lietuvių 
Centro Biuru sekamu antrašu: 
A. Bimba, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

D. M. šolomskas.

Pavyzdingas ALDLD 
Kuopos Elgęsis

Šiomis dienomis Lietuvių 
Komunistų Centro Biuras 
išsiuntinėjo visoms darbi
ninkiškų masinių organiza
cijų kuopoms laiškus. Kuo
pos raginamos savo susirin
kimuose diskusuoti Komu
nistų Partijos veiklą ryšyje 
su naujų narių gavimo va
jum.

Mes tikimės, kad visos 
kuopos tuos laiškus skaitys 
ir atkreips į juos savo aty- 
dą. Mes tikimės, kad jos pa
seks labai gražų New Ken
sington, Pa., Literatūros 
Draugijos kuopos pavyzdį. 
Štai ką draugas Joe Chuplis 
rašo:

“Brangus Drauge: Atsi
šaukimą Lietuvių Komunis
tų Centro Biuro perskaičiau 
pereitą sekmadienį ALDLD 
74 kuopos susirinkime. Keli 
nariai plačiai agitavo už rei
kalingumą stoti į Komunistų 
Partiją. Iš jų agitacijos su
prantama, kad apie keturi 
įstos į partiją.

“Po diskusijų nutarėme j 
kitą Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimą (kuris 
įvyks spalių 24 d.) sušaukti 
visus kuopos narius ir pa
kviesti šiaip pažangiuosius 
žmones, taip pat pasikviesti 
iš Pittsburgho lietuvį orga
nizatorių paaiškinti plačiau 
partijos reikalus ir jos veik
lą. Susirinkime dalyvaus ir 
vietinės sekcijos organiza
torius.

“Nutarėme ‘Daily Worke- 
riui’ sukelti $20.” '

Labai puikus šios kuopos 
elgėsis. Labai prašome ir ki
tų kuopų sekretorius praneš
ti Centro Biurui, ką padarė
te su tuo mūsų laišku. Bū
sime labai dėkingi.

Lietuvių; Komunistų 
Centro Biuras.

Madrid. — Pirmiau Ispa
nijos armijoj būdavo 85 
procentai beraščių, o dabar 
jau tik 5 ar 6. Taip liaudies 
valdžia sparčiai šviečia 
žmones.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Madrid. — Fašistų lėktu
vai bombomis ir kulkasvai- 
džiais žudė važiuojančius 
busais civilius žmones Gijo- 
no apylinkėj, šiaurinėj Is
panijoj.

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

PRAKIURĘ BLAUZDOS
, Gerb. daktare, norėčiau, kad 

duotumei patarimą per mūsų 
dienraštį “Laisvę” dėl mano se
sutėlės.

Jau kokie trys metai; kaip 
jai koją blauzdos yra prakiurę, 
—pūliuoja, būriais užgyja ir vėl 
atsiveria. Su žuvų aliejum te
pa. Senumo ji yra 50 metų, sve
ria 160 svarų. Lauksiu atsaky
mo. Iškalno tariu ačiū.

ATSAKYMAS
Prakiurę blauzdos. Kitaip sa

kant, Jūsų sesutei yra kojų opos 
(ulcers). Dažniausia tokios opos 
atsiveria ant blauzdų, kai esti 
ant kojų garankščiuotos gyslos 
(varicose veins). Ryšyj su tokio
mis nesveikomis, išplėstomis ve
nomis—ir patr opa vadinasi 
garankščiuota opa (varicose ul
cer) .

Kodėl blauzdos prakiūra? Ogi 
todėl, kad kraujo apytaka tenai 
menka. Per išplėstas, surangy
tas gyslas kraujas vaikšto la- 
bAi palengva. Audinių gajumas 
esti silpnas,-—ir reikia tik men
ko užsigavimo arba įsibriežimo, 
tai tau ir atsiveria opa. Ir ne-

nori ji gyti, rožijasi, pyksta. 
Mat, nėra gero, gryno kraujo, 
kad jis galėtų atlaikyti apsikrė- 
timą, — apsikrėtimą bakterijo
mis, nes tokios opos visuomet 
esti infektuotos -— bakterių ap
sėstos.

Kaip gydyti prakiurę blauz
dos? Reikia stengtis prašalint 
pamatinė priežastis: reikia pa
gerint kraujo apytaka tose vie
tose., Tegul Jūsų sesutė dienos 
metu laiko kojas apystandžiai 
aptvarstytas . tęsliais raiščiais 
(all cotton elastic bandage).

Ant tų opų tegul ji deda ko
kios lengvos antiseptiškos mos
telės, sakysim, borinės rakšties 
mosties (Boric acid ointment), 
pakaitomis su žuvų aliejum, pa
prastu cod liver oil. Tegul ant 
nakties deda drobulę, gerai su
mirkytą tuo aliejum—ir kuo ap
riša, kad laikytųsi. O rytAis už
deda tos mosties ir paskui kojas 
standžiai aptvarsto tęsliais, bet 
be gumelastiko, raiščiais.

Labai svarbu: tegul keletą 
kartų kas diena palaiko kojas 
aukštyn iškėlusi. Tai padeda iš- 
vArinėti susislūgusį nešvarų 
kraują iš supurtusių kojos au
dinių.

* ft
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TRIES TO THINK
ALL OVER?

Theoretically, the Ethiopian con
quest was all over when the Italian 
troops marched into Addis Ababa. 
Despite Italian censorship little re
ports of “unrest” manage to dribble 
though. Last Saturday a garrison 
at Makale was wiped out. Then news 
comes that more garrisons at Ado- 
wa and 
whipped, 
revolted. 
Mussolini 
empire, 
people is not only to regain their 
independence but it is against the 
pirate Mussolini, one of the chief 
war-makers of the world. *

Aksum have been badly 
Natives at Desseye have 
All these things remind 

that all is not well in his 
The fight of the Ethiopian

RULES OF WAR

humorous angle is 
slaughter when the 

as a reason for 
the chi-

From Ethiopia let us take a jump 
to Shanghai. A 
apparent in the 
Japanese offer, 
strong Chinese resistance,
nese are lacking in military tactics.” 
Dear me! The Japanese thrust spear
headed wedges in the Chinese lines. 
By the laws of decent warfare the 
Chinese troops should retreat. But, 
damm em, they continue to fight! 
Now, really, isn’t that impolite? The 
Chinese evidently never heard of 
military rules of warfare and don’t 
know when to stop!

History is full of such incidents 
of an embattled people fighting for 
liberty who upset all theories of war
fare in order to win.

In the American revolution “igno
rant backwoodsmen” who did not 
know how to fight in formation 
thrashed the British who were dres
sed up in fine clothes and marched 
beautifully, 
cans” didn’t 
they won!

During the 
detachment of young soldiers march
ed over frozen water and captured 
—a ship! Soldiers capturing a ship? 
Ridiculous! Unheard of! Impossible, 
yes — but the cause for which they 
fought was an incentive to victory. 
They won.
Madrid—a few short months ago. 

Fascist troops already in the city. 
Constant shelling. Aerial bombard
ment. Surrounded on three sides. 
Newspapers in Europe already had 
the headline “Madrid Captured!”. But 
it wasn’t. The “Miracle of Madrid” 
happened. The fascists were beaten 
back. Tension was relieved and 
now—Madrid is saved.

It becomes evident that “ignorance 
of military tactics” is no bar to vic
tory. We see nations in arms against 
an opressor; and we will see them 
victorious!

The “stupid Ameri- 
obey the books—but

Russian revolution a

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

BLONDES!
DONT’S FOR GIRLS

LDS SOFTBALLERS
WIN 15 OUT OF 19

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

REVIEWBOOTLEGGED COAL 
“MORALLY” 0. K

LEADERS SOFTBALL TEAM OF 1937

“THE SHOW OF THINGS”
WILKES-BARRE, Pa.—The moral 

right of coal-miners to bootleg coal 
as a means of staving off starva
tion has finally been upheld in 
Pennsylvania by the Earle-appointed 
anthracite coal industry commission.

Bom during the depression, this 
bootlegging industry disposed of 
3,500,000 tons of hard coal. This 
meant over sixteen million dollars 
for 13,000 miners in the Wyoming 
Valley. A great number of these 
miners are Lithuanians.

To the coal companies this boot
leg industry meant a loss in profits 
—and a declaration of war. Dyna
mite to blow up mines and imported 
thugs to browbeat the miners were 
used in order to crush the industry. 
Night after night coal-laden trucks 
left Wilkes-Barre and Scranton with 
bootleg coal for New York.

The solution to this struggle be
tween the moral right to live and 
the legal right to property was sug
gested by the first report of the 
commission last spring. By opening 
up legitimate work for the 13,000 
bootleggers, the entire problem would 
disappear, the commission stated.

Despite the opposition of the coal 
operators, this policy has been incor
porated in the recently written Guf
fey-Boland anthracite bill. Its pass
age by the next Congress is regard
ed as the great white hope of the 
anthracite regions.

CLEVELAND, O.—The weakened 
but still fighting LeaDerS .finally 
ended their overdrawn baseball sea
son a short while ago by winning 
one game and losing the second 
which eliminated them from the 
championshin.

For the first time this year the 
boys went into the game without 
the star pitcher of the LeaDerS, 

.Chuck Andrews. Chuck had won 
I about 12 games this year but was 
j injured in a factory accident which 
put his valuable pitching hand out 

jof commission.
j Johnny Mazan pinch-hitted for 
Chuck. With Johnny’s pitching and 

seldom )a strong‘ batting attack, the LeaD-
• erS ended up with a score of 12 to 4 
in their favor over the West Side 
Youth Club.

on

on 
sui- 
too

If You Are A Blonde:-
Don’t use bright rouge or put 

a heavy mask of powder. You prob
ably have delicate coloring and fra
gile skin, be wise and preserve these 
charms.

A bleached blonde who piles 
make up is committing beauty 
cide. In fact, any blonde with 
much make-up looks tough.

If your skin has a yellow pig
mentation, don’t wear pale green, 
tan or brown. Avoid too vivid 
colors. Don’t wear orange or red. 
Blue is your strongest, particularly 
if your eyes are blue. The pasSels 
are flattering. Purple is i_____
good, but orchid is’lovely. Yellow 
and gold may be worn if their in
tensity is not greater than the color
ing of the hair. Black is vey smart 
and sets off your fairness.

The sun tends to leave fair hair 
streaked, therefore avoid excess sun
shine. Brush your hair faithfully 
every night. If your hair is dry, do 
not use a shampoo containing a high 
percentage of 
some shampoos 
cohol. Look on 
coholic content.
you if you don’t wan^ to dry your 
skin and hair. A bar of the very 
finest grade of castile soap shaved 
and dissolved in a pint of water 
over a slow fire makes an excellent 
shampoo, 
container.

If your 
frequently 
or baking 
water 
borrow or lend combs.

If you are battling with 
trying to keep your hair from turn
ing darker with age you’ll find a 
number of ready-made rinses or you 
can make your own rinse. Never 
use lemon juice undiluted. Be sure 
all the soap has been thoroughly 
rinsed out of the hair before you 
pour over the lemon water. For the 
chamomile tea rinse, steep a table
spoonful of the leaves in a cup of 
boiling water. Strain and pour over 
the hair.

When blonde hair turns to brownie, 
that is nature’s sign that you were 
never meant to be a blonde. Don’t 
bleach it because you can’t get away 
with it. It’s smart to be natural.

Ano.

By EDWIN SEAVER
I suppose the reason H. G. Wells 

writes so many books is that he 
hopes that sometimes, by chance, he 
may turn out a good one. Not that 
Mr. Wells didn’t write some pretty 
good books—once. But that once
seems far away and long ago. If 
Mr. Britling is going to see it 
through to the tune of a half dozen 
books a year, ^the reviewers will sim- 

a union—U. H. G. 
H. G. Wells’

alcohol. There 
that contain no 
the label for the 
No harsh soap

Keeqo it

are
al-
al-

foT

in a clean glass

hair is 
and add 
soda in 

every three

oily, shampoo it 
a pinch of borax 
the final 

weeks.
rinsing 

Don’t

nature

CATHOLIC PAPER PROHIBITED
BERLIN.—The “Maasbode”, one of 

the leading Catholic newspapers in 
Holland, has, on the recommenda
tion of the Gestapo, been prohibited 
in Germany for a period of six 
months.

A VISIT TO RUSSIA

In the second game, however, the 
gang went out in the field without 
Mazan, shortstop and pitcher, Sko
gus, third baseman and Norvidas, 
the left fielder. Finding themselves 
without a pitcher against the slug
ging Spartakus, Johnny Gates, re
gular first baseman, went out to 
twirl for the LeaDerS to pitch the 
first game of his life against a 
team that is a match for any speed
ball artist. Johnny gave up eight 
runs in the first two innings, a few 
of them results of some bad field
ing. The credit goes to Gates how
ever as he held the Spartakus down 
for the rest of the game. His team
mates handicapped by the absence of 
three regulars could do nothing with 
a record of 
four losses.

some fifteen wins and 
Sportsman.

Flicker

“HEART OF SPAIN
One of the season’s most impor

tant documentary films, Heart of 
Spain, has been almost entirely ig
nored by the press. Reviewing the 
picture two weeks ago, New Masses 
called it “pictorial dynamite”. Evi
dently dynamite is too risky for 
critics to handle.

There have been few films packed 
with emotional power as this three 
reel “short”. This is because Heart 
of Spain is a new kind of documen
tary film. Literally forcing the au
dience to identify itself with the 
Spanish people on whom death is 
rained from the skies, it drives its 
message 
from the

escorted us with the greatest pride 
thru the Sanatorium. He tells us 
the capacity of the Sanatorium is : 
120. At the pesent time 75% of 
the number are Stakhanovites. Most
ly teachers. They come from all 
parts of the Soviet Union. At that 
moment a woman patient passed, 

uavuui .o ____  we were informed she came from an
republic with a population of only island belonging to the Sov. Union 
120,000. The people are Georgians, located near Spitzbergen. They 
Armenians, Turks, Greeks and Rus- treated for heart and nervous 
sians. Everything is first printed in. ments. The cases are of mild 
the 'Georgian language and then in ture. This place is more of a 
the Russian. The people are happy home than a sanatorium. You 

au- admitted to the Sanatorium 
So-

Dear Flora:
Mildred and myself are in Batum, 

capital of Adjaristan. This little city 
of 62,000 is a Florida and California 
combined. It has been so pleasing 
at Batum that we have spent three 
days of our tour here.

It may interest you to know that 
Batum is the capital of a very small

to have their .own language 
tonomy and still be part of 
viet Union.

The Industries
Industries in Batun are 

fining, tea, tobacco, 
gerines, tung and corn, 
finery section smells like Hammond 
in Illinois. In the harbor Spanish, 
Norwegian, Swedish and English 
ships take on oil. The oil is pump
ed by pipes from Baku to Batum. 
As every Soviet city, Batun has high
ways and streets edged with trees 
and flowers.

From the guide we learned that 
the word Batum comes from the 
Greek Batys, meaning deep har
bor. The town was settled by the 
Georgians in the 12th century, 
was captured by the Turks and 
the 17th century the Russians 
tured it.

and 
the

oil
orange, 

The oil re

re- 
tan-

It 
near 
cap-

Tea Factory
We visted a tea factory. We 

informed that the Batum district 
produces 40% of the tea consumed 
in the Soviet Union . The tea fac
tory is located in the center of the 
tea plantations. All work is mechan
ized. Some of the machinery was 
made in Batum and some imported 
from Elngland. For the first time I 
was shown the difference in grades 
and quality of tea. I did not have 
to go to Japan or china to see a 
tea factory.

Visit
Later we 

Sanatorium.

were

To A Sanatorium 
visited a Trade Union
The director of culture

There are the boys who are making softball history for the LDS 
in Cleveland. Front row (left to right): Chuck Norvidas, Al. Ska
pas, Chuck Andrews, Tony Pevec, and Johnny Skogus. Back row 
(left to right): John Gates, Ed. Ostkar, Tony Susnis, Peter Boika, 
Joe Paltan, John Mazan and Eddie Skievis.

CAMERA AND STARS
box both the earth and the focussed ob-
are
for
the

If you have an ordinary 
camera, a “Brownie”, as they 
sometimes called, you can go in 
a bit of amateur photography in
field of astronomy. It might sound 
strange when we say that you can 
photograph the stars with cheap 
cameras. But, with care and pa
tience it can be done.

This particular experiment is call
ed ‘making star trails” or in other 
words, getting a photographic re- 

: cord of star movements. The first 
'step is to set your camera firmly 
I on some base. If there is a focus 
i lens, focus some distant ob'ject such 
las a tree. Then point it directly at 
the North Star. Now obviously a 
time exposure is necessary, so we 
must now open the shutter by lifting 
one of the small strips of metal at 
the camera-top. Once the camera 
shutter is open and you have the 
North Star in your finder, leave the 
camera alone for at least a four- 
houi' period. When the four hours 
are passed snap the shutter.

| The print usually shows circular 
marking, streaks of white 
black surface. Sometimes, 
there are meteor showers it is 
ble- to obtain real interesting 
shots. Especially is this fact
esting since the earth will soon be 

. in a position where there are show
ers of meteors. Getting these records 
of meteors is usally a question of

ject were standing still.
During these summer months 

photographing star trails has all the 
necessary conveniences. No wind to 
disturb the camera, and skies crowd
ed with stars and contellations. The 
Big Dipper, easily recognizable, is 
one constellation that might be pho
tographed. Others are Cassiepeia 
and Taurus, the Bull.

Bacteria are not microbes, germs, 
or bacilli, but the simplest of plants 
as truly as the greatest oak 
forest.

SIETYNO CHORUS TO DO 
“TRIAL BY JURY”

MWJYO <* J VxC** į , I 
ply have to form 
W. R.—Union of 
viewers.

At any rate, it 
publisher is able 
Wells’ output. First it was Macmil
lan, then Viking, and now Scribner’s. 
It’s enough to make one giddy, 
watching Mr. Wells jump from auto
biography, to mystery stories, to 
plans for saving the world, to gran
diose plans for a world encyclopae
dia, to novels and what have you.

Some day somebody’s going to 
have to edit Mr. Wells’ five-foot 
shelf, and pick out the wheat from 
all the chaff, and I’m glad it’s not 
going to be me. I’ll rest contented 
that I’ve read “Ann Veronica” and 
“The New Machiavelli” and “Tono 
Bungay” and “Experiment in Au
tobiography”.

With which little introduction, we 
can proceed to Mr. Wells’ "new novel 
—his third book thus far this year— 
“Brynhild, or The Show of Things” 

It’s a weak satire—on the build-up 
behind the successful middle-class 
author, the kind of writer who’s all 
front and pretty much of an ass. 
“Having assured himself that at 

kind heart he was not
'and envious but mystically 
could deal with the problem of put-

looks as if no 
to handle

Re

one
Mr.

on a 
when- 
possi- 
snap- 
intcr-

“From bias free of every 
this trial must be tried”.

“Oh, listen to the plaintiff’s 
Observe the features of her face— ting himself over to the public with 
the broken hearted bride.”

j Jurymen to Defendant (deceiving 
lover): “1

j We’re the jury, Dread our fury!” an American writer—who lives in 
family ! Defendant: “No terms seemed too France—Upon his return from India, 
rather extravagant upon her to employ— .“There’s more religion in India”, he 
onion, ' I used to mope, and sigh, and pant, said, profoundly.

I At any rate, Mr. Wells pokes a 
little fun at that type of writer who 
become “great personalities”, who 
are, in fact, the myths of pu......
experts. It’s pretty measly 
even for Mr. Wells.

| The second part of the book has 
to do with the disillusion of Mrs. 
Noted Writer, with Brynhild. 
how or other this character 
sidetracked and we are told 
rather melodramatic story of a 
ferent type of writer. But all 
half of the book doesn’t begin to 
come to life or Teach any kind of 
significance.

In short, the most we can say for 
“Brynhild” is that it’s Wells done.

* ♦ ♦
Modern Age Publishers-have put 

out a collection of Walter*J>uranty*s 
short stories under the engaging 
title, “Babies Without Tails”, with 
a handsome cover 
Groth.

Duranty’s stories 
into two classes: 
peared in Collier’s 
didn’t. The former are uniformly 

jbad. and have to do with intrigues, 
I melodramatic stuff that needs a “na
tional weekly” to wash it down, 
The latter are almost invariably in- 

! teresting, some very amusing in
Heed.

But the fact remains that Du- 
ranty, who is a natural story teller 
—but not a natural story writer— 
and whose news despatches often 
read as good as the best of 
is not any great shakes as an in
ventor of tales—even if the babies 
are without.

practically empty 
lystically full, he

case:

of the
a steadfast and confident mind”.

Somehow or other, this reminds
Monster, dread our damages, one of a statement recently made by

į Two members of the Lily 
are thought of as vegetables 
than flowers—they are the 
with its unpleasant scent, so dif- just like a love-sick boy!

' ferent from the true lily, and the as- | 
paragus, which certainly does not

I look like a lily in any way, but has 
a resemblance that only a botanist 
can see.

She became a bore intense, and I 
grew cold and coy, at last, one 
morning, I became another’s love
sick boy”.

Judge: “Oh, never, never, never, 
'since I joined the human race, saw 
■ I so exquisitely a face”.

Jury: “Ah, sly dog! Ah, sly dog!”
Judge to Jury: “Set out on your 

homeward journeys, put your briefs 
.upon the shelf, I will marry her 
I myself! You declare my law is 
fudge, yet of beauty I’m a judge”.

These are a few excerpts from the 
dramatic cantata by Gilbert and Sul
livan which is going to be present
ed by the Sietyno Chorus of Newark 
in the very near future. It was 
translated into Lithuanian by B. ša- 
linaite and A. Yeskevich.
Tie a rope around your finger as 

a reminder to see this gay operetta 
on November 6th.

“laid”—but the actual
Some-*

gets

home in a different way 
usual documentary film.
the heart of Spain, blood— 
renew life”. The dramatic *uck

Photographying the sun and the 
moon with a box camera is much 
more difficult and the results are 
usually worthless. At the most you 
will only get white spots represent
ing these bodies. In the observa
tories, they secure photographs with 
what is called an equatorial telescope. 
It is driven by clockwork that off
sets the turning of the earth. When 
it is set on an object in the sky, it 
will follow its movements as long as 
you can wish it and the print will 
be as clear and sharp as you could 
wish. It gives the impression that

“From 
blood to 

Hine of these words is then develop- | 
ed: “While at the front the Spanish 
army and the international volun
teers spill their blood to save the 
land and the people; behind the lines 
those who do not fight or cannot 
fight create a vast reservoir of 
blood to renew those whose blood 
has been spilled”. Thus war and 

, blood transfusion are the scenario’s 
core.

( By 9 union of feeling and craft, 
the makers of Heart of Spain have 
produced one of the finest of docu
mentary films, a film of which some 
of Hollywood’s leading actors and 
directors wired on opening night, 
“unanimously acclaimed the most 
compelling document ever shown of 
war-torn Spain.”

are 
ail- 
na- 
rest 
are 

thru
your union and its medical commit
tee.

The building was completed in 
1935. It is very modern. Every 
room is exposed to the sun. Each 
room has a balcony.

The next day we visited the bo
tanical gardens. There are plants 
from every continent. The sections 
with Japanese plants are very 
charming. Can you imagine such a 
thing as blue hydrangeas growing 
wild arid forming a hedge? It is so!

Today, being our last day at Ba
tum, we spent most of our time on 
the beach. The beach is a pebble 
beach. The water is clean and warm. 
At all hours the entire .coast is 
crowded with bathers. Many Arme
nians are here today.

Tonight we sail for Yalta. * Our 
companions are Americans and Ca
nadians. We expect to be in Yalta 
in a few days and stay there for 
a short time. That section is the 
same to the Russians as Riviera is 
to the French.

This letter is 
up. There isn’t 
is easier to talk

QUESTIONS
Answers In Column Six

1—-What underground revolution
ary organization helped organize the 
American revolution ?

| 2—Was the American Constitution 
adopted according to 
existing American 
law?

3—What European

the previously 
constitutional

trade, union

troops call- 
to suppress

of miners

THE RULING CLAHSS

He 
has a white head of snowy 
feathers which makes him

A hen never lays an eggs—she 
drops it! A hen may sit on the 
nest before she “lays”—and on the 
egg after
“laying” of the egg is done standing 
up.

The bald eagle is not bald, 
herely 
white
seem bald-headed.

The North Pacific ocean is 
tirely free of icebergs.

Almost every part of the 
from hide to the blood, i 
airplane manufacture.

There is approximately 
of silk in a silk stocking.

A man was once left 
estate on condition that 
read a newspaper!

Alligators live to be an age of 
300 years. (So what ?).

en-

cow, 
is used in

50 

a 
he

miles 1

large 
never

A. S. drawn by John

“SUCCESS” STORY

Get your parents and friends to 
subscribe to “Laisve”!

by A. REDFIELD

News Item—Alfred G. Vanderbilt 
became 25 years old Sept. 22 and 
received his second quarter of an 
estimated $20,000,000.00 left by his 
father. He will get the rest of his 

•inheritance in equal shares on his 30 
and 35th birthdays. Well, well, well!

ANSWERS
Questions In Column Three

1— Committees of Correspondence.
2— No, in addition to the other vio

lations of the Articles of Confedera
tion, the authors of the Constitu
tion violated the provision that there 
must be a unanimous agreement 
among the states to amend the ar
ticles.

3— The Soviet Union.
4— The Philadelphia Shoemakers.
5— During the railroad strikes of 

1877.
6^-The
7— The
8— J oe

Industrial Workers of the World.
9— The Knights of Labor.

Molly Maguires.
Puritans.
Hill, militant leader of the

can be 
those that ap- 
and those that

REFUGEE CAMPS

PARIS.—France is dotted with re
fugee camps for Spanish children. 
Most are supported by French fac
tory or civil service workers who 
contribute a few francs a week to 
make up the 350 francs a month re
quired for the maintenance of a child.

certainly “jumbled” 
any coherence. It 
than to write!

Best Regards, Anna.

When you see a poor man act
ing queer, doing things that you 
think a normal man would not do, 
you 
rich 
The 
and 
man

say he is crazy; but when a 
man does them, he is eccentric, 
difference between being crazy 
eccentric is that the eccentric 
has more money.

nation is first 
in industrial production?

4— What was the first 
organized in the U. S. ?

5— When were Federal 
ed out for the first time 
a strike?

6— What organization
was suppressed in imprisoning' and 
executing its leaders ?

7— What group of Americans were 
Jeaders in the early slave trade?

8— What famous labor leader said, 
just before he was executed “Tell the 
workers not to mourn for me; tell 
them to organize/’?

9— What was the name/of the ear
liest and most militant national labor 
organization of rank and file work
ers?

FIVE YEARS HARD LABOR FOR 
JEWISH “RACE DEFILER”

BERLIN.—The Hamburg courts 
have convicted a 37-year-old Jew of 
“race defilement”, i. e. of sexual 
intercourse with a non-Jewish wo
man. The sentence of five years 
hard labor set up a new record in 
Nazi anti-Semitic savagery.

j* i ■> AW.*.•;• •
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ANNOUNCEMENTS FOR THE 
BROOKLYN BUILDERS

“Sure, we’ll get rich some
John, we have to pay them back what we owe them while he was 
laid off”.

day. Every time the company rehires

THE “VOICE
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

1 year—$1.00
Lithuanian-American Publishers 

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

Now that the Aido Chorus 
sals are no longer 
our meetings, the BuiLDerS 
tional Group can hold a meeting, 
members are urged to discuss 
the Director as to what would be a 

, scuitable time and date.
i Topics to be discussed may be: 
Creation of a library, visits and 
tours through factories, museums, in
stitutions, and many other matters.

g with
Educa-

The Merit 
lyn Builders 
effect but a 
lacking. All 

| to tell the Merit Recorder, or one 
of his assistants (Alda Orman, Mary 
Brown, Hilda Kasul), what they have 
done this year to get credits. Simply 
tell them what you have done for 
the branch or for the LDS.

System for the Brook- 
has already gone into 
lot of details are still 
members are requested
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LIETUVOS ŽINIOS
Mokyklom Trūksta Patalpų

žymiai padidėjus mokinių 
skaičiui, miesto s-bė jų nebegali 
sutalpinti į visas turimas patal
pas. Mokykloms reikalingos erd
vios patalpos, o tokių privačiuo
se namuose sunku rasti. 3-čioj 
prad. mokykloj jau ir praėju
siais metais buvo dirbama po 
piet. Jei neatsiras patalpų, šie
met popietines pamokas teks 
įvesti ir kitose mokyklose.

mui, gerų knygų skaitymui. Ga
na klaidžioti patamsyje, įsiki
bus sutanoi skverną. Pagaliau, 
reikia gerbti ir kitų įsitikinimus, 
jei norite, kad gerbtų jūsiš
kius.

Pavyzdingas L a isvamanių 
E. K. Draugijos Skyrius
Kražiai, Raseinių aps. čia įsi

steigęs Laisvamanių E. K. d-jos 
skyrius, n e ž i ū r i nt klerikalų 
trukdymų, puikiai veikia: įstei
gė laisvas' kapines, biblioteką, 
sutvarkė istorišką “Medžiokal
nio” piliakalnį—miesto sodą.

Š. m. VIII.22 d. norėjo sureng
ti paskaitą ir gegužinę, bet vie
tos klerikalai sutrukdė ir patys 
surengė turgavietėje mitingą, o 
bažnyčioje koncertą su bilietais, 
bet kol kas be šokių. Bet š. m. 
VIII. 29 d. laisvamaniams pavy
ko surengti D-jos Centro Valdy
bos atstovo K. Valašino paskai
tą ir gegužinę su vaidinimais 
“Medžiokalny.” Paskaitoj daly
vavo apie 300, o gegužinėje apie 
600 žmonių. Paskaitoje ir gegu
žinėje buvo kuo geriausia tvar
ka.

Jau Džiūsta Stebuklingi 
šaltiniai

Alvitas. Seniau Alvitas labai 
buvo garsus savo didžiaisiais šv. 
Onos atlaidais. Dešimtys tūks
tančių žmonių į juos suplaukda
vo, tūkstančius rublių, markių ir 
litų sunešdavo į bažnyčią. Per 
pamaldas klerikalai ir “mar
šalkos” nespėdavo tuštinti krep
šių su variokais. Bet paskuti
niais metais visa tai baigia pra
nykti. Į atlaidus žmonių susi
renka nemaža, bet bažnyčia bū
va apituštė. žmonės renkasi tik 
pasimatyti, susitikti pažįstamus, 
gimines, pasikalbėti, naujienų 
išgirsti. Į aukų rinkikų lėkštes 
retai kuris įmeta varioką. Užtat 
kunigai labai gailisi “anų gerų 
laikų.” Netikinčiųjų čia yra dau
giau, negu tikinčiųjų. Daugelis 
ūkininkų ir kalėdininkų eelau- 
kia. Tik gaila, kad laisvama
niai nerodo aktingumo. Reikėtų 
pradėti smarkiau veikti, platin
ti “L. Mintį”, o pasisekimas už- 

. tikrintas. Alvitiškiai ištroškę 
tiesos žodžio.

Tamsuolių Prašymas 
Dievui

Gudžiūnai, Kėdainių apskr. 
Kaip ir visoj Lietuvoj, čia užėjo 
didelės sausros: ėmė gesti vasa
rojus, daržovės ir t.t. Tikintieji 
įžiūrėjo tame Dievo rūstumą ir 
^ėl tos priežasties sujudo, su
kruto ypač šios apylinkės davat
kos maldauti Dievą per savo kle
bonėlį.

Kas desėtką kiaušinių parda
vė, kas sviesto reškutes susuko 
ir nudūlino pas klebonėlį, idant 
šis atlaikytų mišias, paprašytų 
Dievą prisiųsti lietaus ir išgelbė
tų daržoves nuo išdžiūvimo ir 
spragių. Kunigėlis mišias atlai
kė-—kalbėjosi minėtu reikalu su 
Dievu, tačiau lietaus, kaip nė
ra, taip nėra.

Bet kelios moterėlės, užuot 
atidavusios pinigus “žyminiams 
ženklams” prašymui pas Dievą 
siųsti, pirko salietros bei kitų 
trąšų. Tokių pastangų rezultatai 
buvo geri. Gi davatkėlių prašy
mą Dievas nepatenkino ir d^- 
bar jos gailisi išmetę pinigus mi
šioms, o ne gerai trąšai saliet- 

Ž? Vtk

s

Netvarka “Maldos” B-vės 
Dirbtuvėje

Šįomis dienomis b-vėje “Mal
da,” kurios dirbtuvėse gamina
mi rožančiai, kryželiai, škaplie
riai ir kit., įvyko nelaimingas at
sitikimas. Darbininkas Žukaus
kas česl. prisilietė prie elektros 
laidų įr buvo mirtinai pritrenk
tas. ši b-vė anksčiau nenorėjo 
drausti nuo nelaimingų atsitiki-
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mų savo darbininkų, esą b-vės 
dirbtuvėje dirbami tik šventi 
daiktai, tai nelaimingų atsitiki
mų negali įvykti. Tokiais moty
vais nepatenkino atitinkamų 
įstaigų atstovų ir darbininkus 
turėjo drausti.

Be to, šioje dirbtuvėje buvo 
patikrinti techniškieji įrengi
mai, kurie „ rasti netvarkoje.' 
Aparatai ir mašinos pastatytos c|aUgUma sudarys senieji prieš- 
neprisilaikant gyvybei ir svei-į karjnjai visuomenės veikėjai, 
katai saugoti .taisyklių. Techni- j nepriklausomybės kovotojai, šis 

reiškinys Panevėžyje įneš nau
jumų. Skyriui augti ir klestėti 
čia būtų labai palanki dirva. Jei 
tik iniciatoriai nenuleis rankų 
ir nebos įvairių trukdymų, sky
rius įsikurs ir veiks.

Steigiamas Laisvamanių 
Skyrius

Grupė panevėžiečių nutarė 
steigti Laisvamanių etinės kult, 
draugijos skyrių. Steigiamąjį 
susirinkimą numatoma sušaukti 
rugsėjo mėn. Steigėjų tarpe

kos insp. įsakymu ši dirbtuvė 
laikinai uždaryta.

K. Auksutis ir Vėl Nubaus
tas Mirties Bausme, o Pr.

Briedis! Išteisintas
Rugsėjo 9 d. Apel. rūmai svar

stė K. Auksučio ir P. Briedžio Fanatikai Trukdo Laisva- 
bylą. Rezoliucija paskelbta 11 
vai. vakaro.

Primintina, kad Auksutis su 
Briedžiu buvo apkaltinti tuo, 
kad 1936. m. sausio 2 d. Šiaulių 
apskr., Joniškio vals. Margiūnų 
km. išžudę Tado briedžio šeimą.

Vincas Briedis, 70 metų amž., 
valdė 25 ha žemės ūkį, sūnus 
Pranas gyveno atskirai už kelių 
kilometrų ir su tėvu nesugyve
nęs. Kaltinimas teigia, kad Pr, 
Briedis susitaręs su Auksučiu ir 
turto paveldėjimo tikslu Brie
džius išžudę.

Piktadarių į Briedžių grįčią 
įsibriauta pro langą ir nužudyti : 
Vincas Briedis 70 metų amž., 
Brigita Briedienė 65 metų am., 
Tadas Briedis 35 metų amž. ir 
Tado sūnus Tadukas 6 metų am
žiaus.

Tadas, Vinco sūnus, nušautas 
revolveriu, o kiti trys kirviais iš
kapoti.

Nužudymo vietoje rasti du 
kruvini kirviai.

Auksutis yra kilęs nuo Pane
vėžio, o Joniškio valsčiuje pas 
ūkininkus tarnavo per berną.

Auksutis prisipažįsta nužudęs, 
bet jis tvirtina, kad ir Briedis 
jam padėjęs, net jį įprašęs ir 
pasamdęs.

Briedis su ašaromis kuo 
griežčiausiai neigia jam priki
šamą kaltinimą.

manių Veikimų
Igliškėliai. Igliškėjių apylin- 

:kės pažangesni jaunuoliai įsteigė 
Laisvamanių etinės kultūros 
draugijos Igliškėlių skyrių.

Tik blogos valios žmonės truk
do veikimą. Liepos 25 d. buvo 
šaukiamas L. E. K. Dr. Igliškėlių 
sk. viešas susirinkimas ir ge
gužinė; rengėjai iškabino skel
bimus, bet blogos valios žmonės 
juos nuplėšė.

Nežiūrint viso to, kultūrinės 
draugijos skyr. veikia. Per šau
kiamą skyriaus susirinkimą 
silankė nemaža žmonių.

at-

Iš Komunistinio Veiki
mo Wilkes-Barre

Apielinkėj
Kokie Planai, Kas Veikia.

Komunistų Partija pradėjo 
vajų už naujų rekrutų gavimą, 
už sukėlimą finansų “Daily 
Workeriui,” ir už apvaikščio
jimą 18 metų savo gyvavimo 
sukakties. Toj srity neatsilie- 
kama nei čia. čia, kaip ir dau- 
gelyj kolonijų, visos komiunis- 
tų frakcijos išjudintos, pa
statytos ant kojų ir užsibrėžė 
atlikti sau skiriamą užduotį. 
Atlikta visa eilė planinių mi
tingų frakcijose; kiekviena 
frakcija pravedė didesnius ir 
mažesnius simpatizatorių mi
tingus, kuriuose buvo aiškinta 
svarba prigulėjimo prie Ko
munistų Partijos; pravesta bu
vo ir platesnės skalės mitingai, 
panašūs į masinius.

Šis judėjimas eina tarptau
tine papėde ir jį diriguoja d. 
Dean, sekcijos organizatorius 
Luzerne pavieto. Greta šio ju
dėjimo veikia d. Bondžinskai- 
tė lietuvių eilėse. Abu — d. 
Dean ir d. Bondžinskaitė—yra 
energingi veikėjai ir jiedu, 
veik visuose atsitikimuose, gel
bsti viens antram tarptautiniai 
ir tautiniai. Eiliniai draugai 
taipgi energingai dalyvauja.

Darbo Vaisiai
Apčiuopiami darbo vaisiai 

jau yra tokie, kad darbininkai 
noriai pasitinka aiškinimus 
Komunistų Partijos naudingu
mo ir daugelis stoja Parti j on. 
Iki šiol, Luzerne paviete, gau
ta apie 30 naujų narių. Vien 
diskusijų laiku, kurios buvo 
surengtos rugs. 26 d., Wilkes- 
Barre, Pa., įsirašė 4 nauji 
draugai. O juk darbas vos tik 
pradeda įsisiūbuoti. Dar bus 

I eilės pasikalbėjimų su simpati- 
kais, dar įvyks didžiulis masi
nis mitingas Wilkes-Barre, Pa. 
Ateitis šiame vajuje žada dar

New Britain, Conn.
Ispanijos liaudies paramai 

piknikas, įvykęs rugsėjo 26 d., 
pavyko. Manoma, kad su au
komis, kurių gauta apie šimti
nė, susidarys virš 300 dol. 
paramos. Piknike dalyvavo 
apsčiai ir iš lietuvių.

Tą pačią dieną, iš ryto, 
įvykusiame pasitarime daly
vavo arti dvidešimts draugų ir 
draugių. Drg. D. M. šolomskas 
patiekė gerą prelekciją iš dar
bo žmonių gyvenimo kovų. 
Reikia daugiau laikyti tokių 
prelekcijų, tai ir narių į K. P. 
būtų galima gauti.

Sinušiukas 
d. Jauna- 
motina O.

vestuvių

Ji dažnai

Arlina ir Pranas 
susituokė rugs. 25 
vedžiams Frano 
Sinušienė suruošė 
pokilį Darbininkų Svetainėje.
Geras būrys žmonių dalyvavo, 
kurie linksminos prie gerų vai
šių. Ona Sinušienė yra “Lais
vės” skaitytoja ir darbininkų 
judėjimo rėmėja,
platina parengimų tikietus ir 
pati dalyvauja juose. Jos sū
nus ir marti, nors judėjime ne
dalyvavo, bet paaukojo vestuvių 
dieną 3 dol. “Laisvės” presui. 
Ačiū jiems už aukas ir laimingo 
ir linksmo ženybinio gyvenimo 
jaunavedžiams.

Didelis Gaisras šakiuose

Rudens laike Komunistų Par
tija laiko prakalbas po atviru 
dangum kas antras ketvirtadie
nis. žmonių pasiklausyti susi
renka apščiai. Ne kartą yra bu
vę tokios prakalbas ir Socialis
tų Darbo Partijos, kurios kalbė- ’ 
tojai, vietoj gero kalbėti, ata-' 
kuoja CIO unijas. Bet už tai ne 
kartą unijistai tokius kalbėto
jus smarkiai išbara.

sąrašus valdiškai komisijai, 
tyrinėjančiai šios partijps 
veiklą Mass, valstijoj. Jis ‘ 
nurodė, kad narių vardai ir 
adresai galėtų patekt į sam
dytojų nagus, kurie tada 
persekiotų komunistus ir 
mėtytų juos iš darbų.

Lietuvių Draugijų Sąryšis per 
visą spalio mėn. laikys fėrus. 
šiais metais ir namui truputį 
lengviau verstis negu pereitais' 
keliais metais. Deja, bedarbė ir 
vėl rodo savas iltis ir vėl pa
sunkės darbininkų būklė ir pa
laikymas namo.

Chinų Raudonieji Atmuša 
Priešus Yenmen Kalne
Peiping. — Raudonoji 

chinų Aštunto Ruožto Ar
mija, komanduojama gar
saus komunisto generolo 
Chu Teh, skaudžiai atmuša 
įnirtusias, neatlaidžias ata
kas japonų, kurie stengiasi 
užimt Yenmen tarpkalnę - 
tvirtumą, šiaurvakariuose. 
Bet dabar japonai sakosi 

iš šonų ir “gal priverstą” ją 
pasitraukti.

Japonai. praneša, kad jų 
mongoliški raiteliai užėmė 
Taoliną ir Suilimuliną, Sui- 
yuan provincijos miestelius! 
o rytinėj Hopeh provincijoj 
japonai užkariavę Paitou- 
cheną.

Aprašyme Nelės ir Frano Re- 
meičių vedybų pokilio, tarpe vi- 
sų aukotojų nesirado Mrs. Mar- | “apeiną”” ten "chinų armiją nrnl’-mrini’nnnc’ irnvrln Iriivn foinn’i 1 v • // t • • «« •cinkevičienės vardo, kuri taipgi 
davė auką Agitacijos Fondui. 
Šiuomi klaidą atitaisome.

Neduoda Mass. K om u n isty 
Syrašy Priešam-Tyrinėtojam

Boston, Mass. — Valstiji- 
nis Komunistų Partijos or
ganizatorius Ph. Frankfeld 
atsisakė priduot komunistų

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

LAISVES" VAJUS
Viduramžių Darbai 

Žemaitijoj
Lenkimai. Mūsų apylinkėje 

klerikalai neriasi iš kailio, kad 
tik sutramdyti vis gyviau pasi- į 
reiškiantį laisvamanių judėjimą, j 
Lenkimuose atsirado tokių fana
tikų, kurie išnuomodami butą 
“ įta r i amam ’ ’ 1 ais vamany be j e,
reikalauja ] 
kad jų namuose nebus skaitomi 
“bedieviški” laikraščiai ir kny-■_...........
gos. Pasirodo, kad tai “ganyto-1 Bet ir ta kliūtis turės būt ap- 
jų” darbas. Jie įkalba namų eita vienu ar kitu būdu — jei 
savininkus taip dąryti. Daug ne daugiau, 
neapykantos ir nesantaikos kle- apeiti, 
rikalai pasėja visuomenės ir 
šeimų tarpe. Įkalba moteris pra
nešinėti ar jų vyrai kalba po
terius, ar lanko bažnyčią, ar ne
skaito “L. Minties”. Kitas mo-

pasirašyti sutartį, <jaug. Gal bus biskį sunkiau su

Iš šakių praneša, kad ten rug- terėles ragina persiskirti su “be
sėjo 7 d. vakare iš pil. Radine 
parduotuvės kilęs gaisras, kuris 
labai išsiplėtęs ir apėmęs šeše
rius namus. Gaisro metu sude
gę treji mediniai ir treji mūri
niai namai. Gaisro gesinti į tal
ką buvo atvykę ir Vilkaviškio 
ugniagesiai. Gaisro nuostoliai’ 
siekią iki 300 tūkst. lt., nes su
degusiuose trobesiuose buvę 
parduotuvės ir kt. turto. Daugu
mas sudegusio turto esą neap
drausta.

Jėzuitų Rankos Lenda j 
Fabrikus

KRETINGA. — Prie Kretin
gos esančiame tekstilės fabrike 
pradėjo reikštis klerikalinės 
“akcijos” vaisiai, čia atsirado 
tokių sufanatizuotų darbininkų, 
ypač darbininkių, kurie įvairiais 
būdais persekioja laisvesnių pa
žiūrų savo darbo draugus. Kai 
kurie tai “akcijai” sutvirtinti 
panaudoja ne tik grasinimus, 
koliojimus, šmeižtus, bet ir kum
ščius. O ypač smarkiai “.kovoja” 
šmeižto lapeliais. Laisvamanei 
darbininkei prie staklių prisega 
šlykščią karikatūrą arba įvairių 
koliojimų prirašytą lapelį. Pa
žangesnio darbininko adresu 
prirašo įvairių nesąmonių ir 
tuos lapelius platina kitiems. 
Susitikę kolioja, grasina. To 
priežastis — vienuolių “akcija”. 
Mat, dūšių “ganytojai” paskel
bė, kad už atvedimą į “tikrą 
kelią” vieno bedievio popiežius 
paskyręs 30 dienų atlaidų. To
dėl jų pakalikai ir neriasi iš 
kailio, kad nusipelnyti tokias 
malones. Klerikalų, žinoma, ne
sugėdinsi. Jiems gėdos jausmas 
svetimas. Bet darbininkai turė
tų susiprasti. Gėda persekioti 
savo darbo draugus dėl vidur
amžių šmėklų prietarų! Geriau 
laisvą laiką ir savo energiją su
naudoti savo apšvietai, lavini-

sukėlimu finansų, nes čia dar
bininkai ekonominiai nualinti.

tai bandysime

Gavimui Naujų Skaitytojų
Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November

7 \.................. ....... ■- ~-f.......................................
Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

Sekant d. Bondžinskaitės 
Taką

d. Bondž. veikimo

dieviais” vyrais ir pan. žino
ma, negerovių jie tuo daug pa
daro, keršto ir vaidų daug pa
sėja, bet laisvosios minties pliti
mo tuo jie neužgniauš. žmonės 
jau kratosi jų “globos.”

Įsikūrė Naujas Skyrius
Panemunis. Rokiškio apskr. 

šiame tolimame Lietuvos kam
pelyje susipratusių jaunuolių 
iniciatyva birželio mėn. 27 d. 
Paliepio vienkiem. L D-lės bute 
įvyko Laisvamanių Etin. Kultū
ros Draugijos susirinkimas, ku
riame dalyvavo gausingas žmo
nių būrys. Susirinkime buvo iš
rinkta skyriaus valdyba.

Sekant 
taką, matyti, visomis pusėmis, 
jos ypatingas gabumas aiškini
me dalykų labai nuosekliai ir. 
suprantamai. Pavyzdžiui, In- 
kermane, kur klausėsi 55 klau- 
sovai, ji taip suinteresavo juos, 
kad jie nenorėjo skirstytis, už
baigus ilgą prakalbą. Viena 
jaunuolė pareiškė, kad ji ga
lėtų, kad ir visą naktį klausy
ti. čia likosi parduota visos 
Sov. Sąj. Konstitucijos, kurias 
kalbėtoja atsivežė. Čia klauso- 
vai. drįso statyti klausimus, ką 
kitiems kalbėtojams nėra da-j 
rę. Panašiai ją sutinka ir kitų 1 
kolonijų darbininkai. Siuntėjai! 
atliko puikų darbą paskirda
mi ją šiai užduočiai.

Darbininkų Organizavimo 
Kenkėjai

Surengtose viešose diskusi-

’ C • .Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Parašė M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

ALKOHOLIS
IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas. 

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina'50c.

Taip ' jose rugs. 26 d., Wilkes-Barre, 
pat buvo laikyta Draugijos Cen- pa., kuriose teko diskusuoti 
tro valdybos sekretoriaus K. Va- daug organizacinių klausimų, 
lašino paskaita ir apsvarstyta ei-' atkakliais pasirodė sklokinin- 
lė kitų klausimų, kaip antai, sky
riaus knygynėlio steigimas, civi- 
lės metrikacijos reikalas, gegu
žinės rengimas, savosios spaudos 
skaitymas ir platinimas, ir kita.

Veikiai po to Triumpiškio kai
me įvyko skyriaus rengta ir nu
matyta gegužinė. Pasisekimas 
buvo puikus ir turėta pelno.

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga' kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamas 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 

" staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS

Spirito Gamybai iš ūkinin
kų Pirks 860,000 Centnerių 

Bulvių
Mokesčių d-tas sutvarkė, kad 

spirito varymui reikalingas bul
ves varyklos pirktų daugiausiai 
įš ūkininkų, būtent: 75 nuoš. vi
so bulvių suvartojimo. 25 nuoš. 
bulvių spirito varyklos galės su
vartoti užaugintų savo ūkiuose. 
Spirito varyklos šiemet spirito 
gamybai iš ūkininkų pirks 860,- 
000 centnerių bulvių.

Spirito varyklos iš ūkininkų 
pirkdamos bulves, turės mokėti 
kainų tvarkytojo nustatytas 
kainas. Tiek bulvėmis, tiek spi
ritui kainos bus netrukus nusta
tytos.

kai-trockistai. Nors čia jų yra( 
trys ir jie neįveiks darbinin
kų judėjimo sustabdyti, bet 
diskusijoms jų atvyko dar du 
iš Plymoutho ir du iš Scranto- 
no (beje, pastarieji nesirodė, 
kad atkaklūs). Kadangi jie 
yra kenkėjai darbipinkų kla
sei, tai diskusijose negalima 
buvo apsieiti be įvardijimo 
sklokos darbų prieš darbo kla
sę. Baisi “trevoga” čia įvyko 
ir, Vilkelio vadovybėje, trys 
jų parodė savo veidą, kaip 
baisiai jie neapkenčia revoliu
cinio darbininkų judėjimo, 
kaip bjauriai jie niekina ko
munistų Partiją, kaip brangus 
jiems yra fašizmas.

Stebėtina, kad “pikių ir še- 
velų” duonos' pelnytojai gali 
taip susirgta už fašizmą. Kada 
pasijautė. įveikti, jie apleido 
svetaiiię. Po to, likosi užbaig
ta svarstyti keli klausimai. Li
kosi išrinktos komisijos suor- 
ganizavipiui lietuvių rašybos 
mokyklos ir atgaivinimui Aido 
Choro. $

Raiškia, kenkėjai apgalėti; 
darbas eis pirmyn.

Požeminis.

Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas

(Kartu ir apie Lietuvą)
Parašė J. STALINAS. Kaina 35c.

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?
Parašė Olginas. Kaina 10c.

(Fašistų Užpuolimo Metu) 
Paraše V. ANDRULIS. Kaina 10c.

Knygute Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo •
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

Krikščionybė Ar Komunizmas?
Parašo A. BIMBA. Kaina 5c.

Krikščionybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

Jei iŠ čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują skaitytoją visiems metams 
o konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

aukščiau, sužymėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertės, 
o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu sū pinigais siųskite:

“LAISVE”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y
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, Rochester, N. Y. Chicago, III.
Iš Demokratų Partijos Įvykių

Demokratų Partijos nomi
nacijų susirinkime, rugpjūčio 
mėn., nenominuota du buvu
sieji miesto konsilmanai: J. 
lloesterey ir Charles Stanton; 
pastarasis turi ir majoro ran
gą-

Gi vietoj minėtų konsilma- 
nų yra nominuota ant Dem. 
Part, tikieto Norman A. O’
Brien ir Harmon J. Smith dar
bininkų frakcijos, šis atsieki- 

, mas yra padarytas, būtent, 
per vietinės ir New Yorko mie
sto American Labor Partijos 
spaudimą.

Hoesterey-Stanton sutvėrė 
Piliečių Partiją ir sudarė slei- 
tą į miesto urėdus. Sudary
mas sleito varde Piliečių
Partijos padarė skilimą vieti

nėj Dem. Partijoj. Rochesterio 
spauda, esanti republikonų 
rankose, duoda pilną pritari
mą Piliečių Partijos kandida
tams. Taipgi ir pavieniai 
stambūs Dem. P. politikieriai 
pasisakė už Pil. Part, šis įvy
kis džiugina republ. lyderius.

* American Labor Partija

Rochesterio ALP susitvėrė 
1936 m., po vadovybe Amal- 
gameitų Unijos, bet į ALP bu
vo įtraukta ir vietinės Ameri
kos Darbo Federac. Unijos vi
si lokalai, kas sudarė didelį 
faktorių pereitų metų rinki
muose. Kaip vietinė, taip ir 
nacionalė ALP nestatė savo 

♦kandidatų, bet užgyrė Dem. 
P. kandidatus vietiniu ir na- 
cionaliu maštabu.
Amerikos Darbo Federacijos 
Atstovai Išsitraukė iš ALP Pil
dančio Komiteto ir iš Partijos

H. D. O’Connel, pirm. Cen
tral Trades and Labor Coun
cil, buvęs pirmininkas Ameri
can Labor Partijos ir J. E. 
Maguire, biznio agentas Uni
ted Garment Workers’ uni
jos, buvęs ALP board direk
torių pirm., rezignavo tą pa
čią dieną, rugsėjo 22, kaip 
buvo rengta susirinkimas ALP 
Pild. Tarybos užgyrimui kan- | 
didatų į miesto, apskričio ir 
valstijos urėdus. Pasitrauki
mas A. F. of L. iš A.L.P., be 
abejonės, atneš skilimą, ma

gesnį ar didesnį. O’Connel, pa
sitraukdamas, padarė labai 
bjaurų pareiškimą per spau
dą, būk tai A.L.P. yra tik įran
kis C.I.O. ir bjaurojimo įran
kis A.F. of L. ALP. viršinin
kai davė atsakymą į užmeti
mus, bet vietinė spauda atsi
sakė jį talpinti. Pirma to vi
suomet tilpdavo visi ALP pa
reiškimai.

Tai ir vėl Federacijos virši
ninkai ardo vienybę, unijose 
ir politiniame fronte.

Frank E. Gannett, leidėjas 
keliolikos laikraščių, taipgi ir 
vielinių, Democrat-Chronicle 
ir Times-Union, esąs naciona- 
lis pirmininkas kovotojų prieš 
prez. Roosevelto planą peror- 
ganizuot aukščiausį šalies teis
mą, raportavo, kad 12,490 
ypatų suaukojo $213,000 ko
vai prieš minėtą planą. Viena 
stambiausia auka buvusi $1,- 
250.00, o kitos vienuolika bu
vo virš $500. Likusios smulke
snės. Komitetas, išdalinęs 12,- 
000,000 kavalkų literatūros, 
pasiuntė 48,000 telegramų, 
surengė tūkstančius prakalbų

* per radio.
O ką mes, rtiilidnai darbi- 

>ninku, atlikome tuo reikalu?
Ar pasiuntėme bent savo už- 
gyrimą ?

Dr. Wiljiafh, S. A. Pott, pre
zidentas Elmira Kolegijos, gy
venęs ChinijOj kelis metus ir 
praleidęs šią vasary Japonijoj 
ir Chinijoj, tik ką iš ten sugrį
žęs, kalbėjo Rdtary Kliubui 
apie dabartinį Chinty-Japonų 
karą.

Dr. Pott savo kalboje pada
lė gana žingeidžių pareiški
mų. Girdi, Japonijos militaris- 
tai įsivėlė į didėlį susikirtimą, 
ko jie nendrėjd ir nesitikėjo. 
Manė, kad chlhai greit pasi
duos. šiai ekspedicijai biivd 
paskirta 30 milionų dol. ir bu
vo manyta, kad apie 1 d. spa
lio visi kareiviai bus sugrįžę 
namo. Bet šiandien japonai 
pamatė, kad susidūrė su tikra 
problema. Trys mėnesiai karo 
jau lėŠavo virš 750 milionų 
^lol. Japonija ir be karo turi

LAIŠKAS CHORAMS
šiuomi noriu atkreipti atydą 

visų dainininkų ir dainininkių, 
kad Liet. Meno Sąjungos Pirmo 
Apskr. konferencija įvyks nedė
lioję, 10 spalių, 1937, Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Prasidės 10 vai. ryte.

Chorai pasistengkite prisiųsti 
kuodaugiau delegatų.

Delegatus galima rinkti po 1 
nuo 10 narių ir po 1 delegatą nuo 

'vienetos. Labai geistina, kad 
I chorų mokytojai dalyvautų. Mes 
galėtume geriau subendrinti me
no spėkas ir pakelti meno veiki
mą lietuvių tarpe.

Menininkų 1 Apskričio konfe- 
rencijon yra kviečiama dalyvau
ti LDS sportiningų grupės.

Po konferencijos bus koncer
tas. Programą pildys mūsų cho
rai, solistai, šokėjai, smuikinin
kai. Pakviesta solistė iš Grand 
Rapids, Mich., T. Grušiutė. 
Programa turininga. Pusė pel
no paskirta programos daly
viams, kita pusė dėl įsteigimo 
menininkų mokyklos; bus mo
kinama lošimo, muzikos, chor- 
vedystės ir tt.

Tikietus į koncertą delegatai 
ir programos dalyviai aplaikys 
veltui.

Visų choristų, dramos grupių 
ir sportininkų pareiga kaip 
konferencijoj, taip ir koncerte 
dalyvauti.

Su tikra pagarba, L. M. 
Sąjungos 1 Apskr. Rašt.,

J. D. Bendokaitis.

Pittsfield, Mass.

> t ========================= 
kės draugai, draugės ir simpa- 
tikai yra kviečiami atsilankyti 
ir linksmai praleisti laiką sa
vųjų tarpe.

Biržų Proletaras.

Hudson, Mass.
Konferencija ir Bankietas Už
baigimui Bendro Pikniko, Įvy

kusio Labor Day Maynarde

Rugsėjo 26 d. Hudsone įvyko 
Am. Liet. Kongreso Mass, vals
tijos Apskričio Suvažiavimas, 
sudarymui galutinos atskaitos iš 
įvykusio bendro pikniko. Nors 
pilnos atskaitos nebuvo galima 
išduoti, kadangi dar visi pinigai 
iš kolonijų neprisiųsta į apskritį, 
bet kiek numatoma iš apskričio 
kom. ir pikniko gaspadorių, tai 
liks pusėtinai gražaus pelno, ku
ris bus sunaudotas padėti Liet, 
liaudžiai vesti kovą už nusimeti
mą fašistinio jungo nuo savo 
pečių ir atsteigti Lietuvoj de
mokratinę santvarką. Kaip tik 
iš visų' kolonijų pinigai už se
rijas sugrįš, taip greit bus pa
skelbta pikniko pasekmės. Taip
gi ant vietos tapo apkalbėta da
bartinė Lietuvos politkalinių pa
dėtis ir iš pikniko pelno tapo pa
skirta šimtas dol. dėl jų sušelpi- 
mo. Taipgi neužmiršta ir Is
panijos karžygiškos liaudies ko
vos prieš fašistus, kurie antri 
metai, kaip lieja nekaltų žmo
nių kraują. Jai taipgi iš pik
niko pelno paaukuota 63 dol. 
ir laike pikniko buvo renkamos 
aukos. Viso surinkta 37 dol.

Taigi iš šio pikniko tapo su
kelta šimtas dol. Ispanijos liau
džiai.

Iš pikniko gaspadorių rapor
to pasirodė, kad piknikas įvyko 
pasekmingas. Publikos piknike 
dalyvavo daug, o mašinų tiek 
privažiavo, kad visos parkinimo

anglų kalboj liaudies dienraščių. 
Sekančios organizacijos aukojo 
iš savo iždų:

II. L. Piliečių Kliubas $10, 
ALDLD 103 kp. $7, H. L. Lais-
vės Pašalpinė dr-ja $5, LDS 66 
kp. $5, ir T.D.A. $5. Per org. 
tapo jau suaukuota 32 dol. taip-
gi ALDLD kuopos susirinkime 
tapo išdalinta blankos rinkimui 
aukų tam pačiam tikslui.

Pereitą savaitę H. L. Piliečių 
Kliubo prezidentas ir LDS kuo
pos narys, jaunuolis, Algirdas 
Yokšas, kuris lankė Bostone ko
legiją ir studijavo advokatūrą, 
užbaigė mokslą su aukštais at- 
sižymėjimais, išlaikė egzaminus 
ir tapo priimtas prie advokatų 
baro. Jis rengiasi ir pradėt sa
vo profesiją praktikuoti Bosto
ne. Tai Bostonas susilaukė dar 
vieno progresyvio lietuvio inte
ligento. Reikia pasakyti, kad 
šis jaun. yra pavyzdingas. Bū^ 
damas mūsų org. nariu ir kart/ 
lankydamas mokyklą, kuomet 
tik reikia, apsiima į visokias ko
misijas ir darbuojasi kiek tik

S

vietos tapo užpildytos.
Vietinės trys dirbtuvės: | Vien tik prie vartų įžangos 

Pittsfield Button Co. Tannery; tikietų tapo parduota už 360 do- 
ir Mussgrove Co. buvo priver- lerių, o kur dar tie, ką išanksto 
stos pakelti darbininkams ai- buvo platinama po kolonijas.

Vien tik So. Bostonas išplatino 
arti keturių šimtų dol. vertės, o 
Hudsonas, nors maža kolonija, 
bet išplatino 38 serijas vertės

gas. Po keletos savaičių strei
ko, kurį vadovavo CIO, visi' 
darbininkai sugrįžo į darbą su 
pilnu laimėjimu.

Šią vasarą vietinių mėsiny- 
čių ir kitų valgių krautuvių 
darbininkai susirašė į uniją 
(apie 75%) ir be streiko lai
mėjo sutrumpinimą valandų 
subatų vakarais. Vietoj dirbti 
iki 10 vakare, dabar dirba iki 
6 po piet, kaip ir visomis ki
tomis dienomis.

Vietinėse audinyčiose dar
bai ant tiek sumažėjo, kad 
dirba tiktai dvi dienas į savai
tę, o nekurie po keletą valan
dų per tris dienas.

General Electric Co. kuri 
garsinos!, kad turi užsakymą 
už keletą šimtų milionų ir 
skelbė, jog gerlaikis užtikrin
tas, dabar paskelbė, kad pra
džioj spalio atleis iš darbo 
apie tris tūkstančius darbinin
kų! Še tau, Jurguti, ir devynti- 
nės! Trūko tas jų išpūstas 
burbulas ir darbininkai vaikš
to nusiminę, nes nežino, kuris 
iš jų atsiras už dirbtuvės var
tų!

CIO bandė ir minėtos dirb
tuvės darbininkus suorgani
zuoti, bet nepavyko, nes čia 
darbininkai gauna bonus kas 
pusę metų, kurie išdirbę tam 
tikrą laiką, taipgi ir vakacijas 
su pilnomis algomis. Kad dar 
geriaūs užbėgt už akių, kom
panija pakelė darbininkams 
algas vienu nušimčiu. Tokiu 
būdu darbininkai tapo suklai
dinti, o dabartiniu laiku, kada 
tūkstančiais atleidžiama iš 
darbo, organizavimas neįrna- 
nomas.

IWO 3154 kuopa rengia šo
kius spalid 9 d. sav'd name, 75 
Seymour St. John Grychak 
grieš amerikoniškus ir eūropiš- 
kus šokiuš. Vietiniai ir apielin-

$118.04. Ant pabaigos pritrū
kome serijų.

Kiek matyt iš raportų, tai vi
sos kolonijos tikietus platino 
gerai, tik visa bėda su mūsų 
Worcesteriu, kur taip mažai ti- 
kietukų išplatino. O juk Wor- 
cesteris yra antra didžiausia lie
tuvių kolonija po Bostono! 
sidėjo koncertas. Dainų dalį iš
pildė Ig. Kubiliūnas su O. Bal-

Užbaigus Konferenciją, pra- 
trušaite. Dainos visiems pati
ko. Ant pabaigos apskričio pir
mininkas St. Michelsonas, pasa
kė trumpą prakalbėję, nupiešda- 
mas dabartinę Lietuvos padėtį 
ir kvietė visus ateityj dar ener
gingiau veikti ir padėti savo bro
liam Lietuvoj nusikratyti nuo 
Lietuvos fašistinį brudą, Sme- 
tonoš-Tubelio valdžią, kurie la
ka Lietuvos nekaltų žmonių 
kraują.

Užsibaigus programai, visi 
svečiai ir hudsoniečiai numarša- 
vo į apatinę svetainę, kur jų lau
kė skanūs pietūs, kuriuos pa
rūpino pikniko gaspadinės, drau
gės Kazlauskienė ir Kukauskie- 
ne.

Reikia duoti šioms draugėms 
kreditas už tokį pasidarbavimą. 
Publika buvo užganėdinta ir li
ko suvirs 15 dol. pelno nuo pie
tų.

Labor Day pikniko serijų dau
giausia paradavę šios draugės 
bei draugai: M. Kazlauskienė 
12 serijų, Kukauskienė 8, V. 
Shumskienė 3, O. Yokšienė 3 ir 
J. Gaidis 3, Sikorski 2, Jaskevi- 
čius 2.

Visiem hudsoniečiam, plati- 
nusiem serijas taipgi ir darbi
ninkams, kurie per visą dieną 
dirbo pasišventusiai, pikniko 
gaspadoriai taria ačiū.

Pikniko Gaspadoriai.

meta atlyginimus už “mei 
lės sulaužymus.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Spalio 7 d. (ketvirtadienio vaka- 
kare), Lietuvių Darb. Svetainėje, 920
E. 79th St., ALDLD 22 kp. turės 
susirinkimą, kuriame WPA teatralė 
grupė suloš veikalėli. Taigi bus nau
jo, kas iki šiol nėra buvę.

Nariai 22 Kuopos! Kreipiamės prie
jūsų visų, kad ne tik patys atsilan- 
kytūmot, bet kartu, kad pakviestu- 
met draugus-kaimynus j šj susirinki
mą. Jokio mokesčio ir kolektų ne
bus. Bet turėsime pamatyti ką to
kio naujo iš dailės srities. Daly
vaukime kuo skaitlingiausiai.

Prie progos žodis 190—57 kp. na
riams ! Draugės-draugai! Kviečiame 
jus visus, kuriem tik proga leis. Nes 
ir jūsų kuopos kuomet turės pana
šius susirinkimus su pamarginimais, 
tai mes 22 kp. nariai jums atlygin
siu! tuom patim atsilankymu.

Valdyba.

SHENANDOAH, PA.
=^^S^alio 7 d., 7:30 v. v. Najaus 
Svetų Main ir Poplar Sts. jvyks la
bai svarbus susirinkimas visų 
ALDLD 17 kp. narių, “Laisvės” 
skaitytojų ir šiaip darbininkiško ju
dėjimo rėmėjų. Prašome visų daly-

Virš trijų ir įrtises bilidiio sko- 
Idš.

Ir jeigu chinai atsilaikytų 
nors metus laiko, tai visiškai 
išsisemtų Japonijos rezervas. 
Originaliai Japonijos militarise 
ki prisirerigimai buvo taikomi 
prieš Sovietų Sąjungą.

“L.” Skaitytojas.

Pereitą mėnesį visų mūsų org. 
įvyko mėnesiniai susirinkimai ir 
kiekviename susirinkime buvo 
skaitoma atsišaukimai nuo Am. 
Komunistų Partijos Liet. Frak- 
cijds Biuro, prašant padėti K. P. 
pravesti vajų, sukėlimui pusės 
miliono dol. dėl įsteigimo dviejų

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4311

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle B-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179

3 Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti raistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

išgali, ypač gerai dirbo pereita
me dienraščio “Laisvės” pikni
ke, taip pat ir bendrame lietuvių 
piknike. Abiejuose piknikuose 
buvo už gaspadorių prie vartų ir 
tvarkė mašinų sustatymą.

Visos Hudsono liet, organiza
cijos linki jaunam profesionalui 
geriausio pasisekimo jo profesi
joj.

Taipgi, Algirdai, nepamiršk, 
kad ateiančiais metais ir vėl 
“Laisvės” piknikas įvyks.

Spalių 16 d. rengiama vaka
rienė ir šokiai. Pelnas skiriamas 
paramai J. M. Karsono. Jau še
šios vietos draugijos darbuojasi, 
kad šis parengimas būtų pasek
mingas. Daug vietos biznierių 
ir lietuvių farmerių pasižadėjo 
remti šį parengimą, aukodami 
(štorninkai) mėsą, o farmeriai 
daržoves, todėl numatoma, kad 
parengimas bus pasekmingas. 
Tikietų platinimas visais garais 
eina.

Pasimatysim vakarienėj.
J askevicius.

Vėl Maištas prieš Franco
Gibraltar. — Iš sukilimų 

priežasties, Ispanijos faši
stai uždarė rubežių tarp 
Huelvos provincijos ir Por
tugalijos.

Washington. — Šalies Vy
riausiam teismui įteikta 
apeliacija prieš New Yorko 
valstijos įstatymą, kuris at-

vauti šiame susirinkime. Drg. Bon- 
džinskaitė taip pat bus susirinkime.

(234-236)

SHENANDOAH, PA.
Spalio 5 d. 7:30 vai. vak. Sweeto 

Svet., Main ir IJoyd Sts. jvyks pra
kalbos, kurias rengia ALDLD 9-tas 
Apskr. Kalbėtoja bus drg. J. Bon- 
džinskaitė, kuri yra nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos. Tad visi, 
moterys ir vyrai atsilankykite į šias 
prakalbas, išgirskite svarbių dalykų. 
Įžanga veltui. Kom.

(233-234)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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
jo. ši daktaro naujoji medicina pa- ( 
daro tai labai greitai. Neturi svai-1 
ginimo (dope)—saugi, jauniem ir se-1 
tiiem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
t arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
U.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 no pietų. (Laisvė).

Šį Šeštadienį
Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuviu Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

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

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

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

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATHS

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.
.,X - -•>

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

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

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėkšų-pyra'gų: Pineapple Cake, Apple Ckke, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doiighnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

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

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 MĖšLAŽARNES 
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-SPINDULIAIS IšEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St Tarp Union Sq. ir Irving Pi. New York

0-
Valandos: 9 Ą. M. iki .8; P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš Lietuvių Kriaučių Šapų 

Pirmininkų ir Komisijų 
Susirinkimo

Penktadienį, 1-mą dieną

moteriškų parėdų. Ant jų pa
kėlimų nėra.

Matulio-Vaiginio šapoje iš- 
pradžių reikė palaukti algų, 
dabar jau išsilyginta, tai dar
bas sumažėjo. Matulis per- 
žiauriai elgdavosi su darbiniu-

Komunistų Partija Ištraukė 
55 Kandidatus Paramai 

ADP Kandidatų
Komunistų Partijos New

spalio, Liet. Piliečių Kliube, 
buvo susirinkimas pirmininkų 
ir komisijų narių, kuriame 
pranešta apie kiekvieną šapą 
atskirai, nors skyriaus susirin
kimuose delegatas visada pra
neša, kas dedasi šapose ir kaip 
jos dirbinėja.

Atkočaičio šapoje darbas 
taip sumažėjo, kad pirmos 
rankos jau dvi savaitės, kaip 
grybauja, šią savaitę (rašant 
šiuos žodžius) ir prosytojai tik 
viena diena dirbo ir tai dar 
nepilną.

Algos užsitraukė nemokė
tos per dvi savaites, bet dabar 
išsilyginta, nors tikrenybėje 
reikėjo gauti užmokestį šį 
penktadienį, vienok to nebuvo, 
o jeigu būtų atmokėję, tai 
ateinančiam galui savaitės 
nieko nebūtų likę ir vis tas 
pats kipšas. . .

Kada delegatas Bubnys iš
davė savo raportą, tai pas jį 
buvo paklausta :

“Kur dingo tas Atkočaičio 
šapos darbas, apie kurį pava
sarį taip išdidžiai pranešei, sa
kydamas, kad jo firma kirps 
šešias dešimtis tūkstančių ži- 
ponų ir atkočaitiniams kriau
šiams pritruks metuose darbo 
savaičių ? Dabar matom, kad 
šapa pasiliko šviesi, erdvinga 
lyg ir laukai javus sudorojus. 
Tai kas ta mūs visa darba su
dirbo?”

kais, bet dirbtuvės susirinki
me gerai “išprosino,” tai da
bar daug švelnesnis, sukalba
mesnis pasidarė. Pats pamatė, 
kad tokis strakčiojimas nau
dos niekam neduoda.

Diržio šapa visai silpnai ju
dinas!. Per visą šį sezoną nei 
vienos pilnos savaitės nepada
rė. Tarpe šapos vedėjų kivir- 
čiai prasideda. Mat, pirmiaus 

i mašinerija buvo nusenusi, tai 
kas ir norėjo juos gauti už 
kriaučius, bet pamatę šapos 
vidų — išėjo lankan. Diržys iš 
syk norėjęs dėti naują maši
neriją, bet pusininkai priešino
si. Pakol susitarė, nupirko — 
darbą kiti priglaudė . . .

Yuškevičiaus šapoje per žy
dų šventes darbas sumažėjo. 
Algas išmoka laiku, čermanas 
sakė, kad Juškevičiaus šapa 
būtų pilniau, ilgiau dirbusi, 
jeigu nebūtų duota darbas ki- 

. tam kontraktoriui — būtent 
Budraičiui. Deleg. paaiškino, 
kad jei^u nebūtų duota Bu
draičiui siūti Fryd. sermėgas, 
tai jam unija būtų davus ki
tą, svetimtautį, o jeigu būtų 
phpuolę italų šeimoje, — jums 
būtų prisiėję dar trumpiau 
dirbti, nes mes savo tarpe su
sitaikome.

Zalevskio-Riaubos šapa ne
dirbo tris mėnesius. Dabar dir
ba pilnai, šapoje visa bėda, 
kad nėra ant grindų manadže- 
riaus darbo išdavimui. Tas

Yorko Valstijos Komitetas pa
skelbė listą—vardus— 55-kių 
kandidatų, kurie oficialiai nu
imta nuo baloto, kad KP ga
lėtų visas savo spėkas suremti 
už Amerikos Darbo Partijos 
kandidatų pečių.

Paliekama tik po vieną 
kandidatą į Miesto Tarybą 
(City Council) kiekvienoje 
iš keturių svarbesniųjų miesto 
dalių. New York Apskričio 
(county) kandidatu — Israel 
Amter, Bronx—Isadore Be
gun, Kings (Brooklyno)—Pe
ter V. Cacchione, Queens,— 
Paul Crosbie. Apie jų pali- 
kimla komiteto pareiškimas sa
ko : \

“Tie komunistų kandidatai 
prie proporcionalės atstovybės 
sistemos ir pasirenkamojo bal-

savimo neatima pilnos pajė
gos mūsų balsų nuo Am. Dar
bo Partijos kandidatų.”

Mat, prie šios balsavimų sis
temos tereikia tik 75,000 balsų 
išrinkimui vieno “councilma- 
no,” už kurį paduotų balsų 
perviršis nepražūsta, bet pri- 
skaitomas sekamam balsuotojų 
pasirinktam kandidatui, kuriuo 
šiame atsitikime bus Am. Dar
bo Partijos kandidatas. Tas 
pats padaroma ir atsitikime, 
jei pirmasis kandidatas te
gautų mažiau 75,000 balsų.

Reiškia, komunistai ir jų 
simpatikai turės progą išbal- 
suoti komunistų kandidatą iri 
tuo pačiu sykiu paremti Am. | 
Darbo Partijos kandidatus.! 
Dar reikia priminti, kad ir j 
patsai išrinkimas komunisto' 
reikš stipriausią paramą ADP 
-jai, nes niekas kitas geriau už 
komunistus nekovos už ADP 
atstovų Miesto Taryboje iškel
tus darbo žmonių gerovę lie
čiančius klausimus.

Valgykite Medy
“Laisve” tik dabar vėl ga

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

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

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

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

FRANK D0MIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Aido Choras Puikiai Perstatė Operetę 
“Kornevilio Varpai”

Tel. SUM 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliui 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

Nėra valandą sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI . ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Bubnys sakė, kad aš jums 
taip pranešiau, kaip buvau 
firmos informuotas, nes 15-tą 
dieną gegužės man taip aiški
no, priduriant, jog reikės už
imti dar vienas grindis žiponų 
sudėjimui. Vienok padėtis 
griežtai pasikeitė, — šios ša
lies pietinis ruožas visus duo
tus užsakymus atmetė. Reiš
kia, neina jokia verslą. Vie
nok matosi pagerėjimas — 
pirmiaus firmoje dirbo tik trys 
kirpikai, dabar jau penki. 
Normalis jų skaičius—devyni.

Augūno šapoje darbo nėra. 
Augūnas su Marčiuku šapoje 
už darbą drūčiai susibarė ir 
Marčiuką išvarė laukan. Įvykį 
jau svarstė ir Pild. Taryba; 
Marčiukas atsisakė grįžti dar
ban. Darbininkai dvi savaites 
išlaukė algų nedirbdami, o 
trečią davė bosas nuo savęs.

Budraičio šapa išdirbo apie 
10 savaičių. Ant Frydmano 
sermėgų gauna tik aštuntą pa
kėlimo nuošimtį, nes pigesnis 
darbas. Algas išmoka laiku. 
Kol kas dar dirba.

Kasperckas darbo turi pa
kankamai. Iš unijos raštinės 
daleista ten valanda į dieną 
dirbti viršlaikio, nes tų sermė
gų Frydmanui greitai reikia. 
Išmokant algas bandė biskiu- 
ką savotiškuot; delegatas pa
dėjo jį po $50 kaucijos. Susi
rinkimas patarė šapos pirmi
ninkui daugiau pridaboti algų 
teisingumą.

Karvelio šapa ilgai buvo be 
darbo, dabar dirbinėja. Algas 
išmoka laiku; skundų nėra. 
Žmonės viduje ergelių taipgi 
neturi, žodžiu, visi harmoniš- 
kai burkuojasi.

Šimėno šapa darbo turi pil
nai. Nedirbo 16 savaičių. Al
gas išmoka laiku ir pinigais. 
Nesusipratimų nėra.

Šalaviejaus šapoje nėra taip 
gerai nei blogai. Dirba jau po
ra mėnesių. Vieni uždirba 
daugiau, kiti mažiau. Pusinin
kui, Jeslow išėjus — šapa lyg 
ir sunormalėjo. Buvo sustab
dyta ant Smitssono darbo. 
Mat, pagal sutartį, tai šalavie-
jus ir Newarko kontraktorius 
jo darbą turi gauti pusiau.

Šimaičio šapa pilnai neišdir
ba; Kitokių nusiskundimų nė
ra.

Mičiulio šapa šį mėtą darbu 
yra vadas lietuvių skyriuje. 
Buvo sustoję viso tik porą sa
vaičių ir nuo tada dirba, kai 
kriaučiai sako, atsiplėšę. Tarp- 
savinius kivirčius atidavę fa
šistams.

Manelio-Belekovo šapoje 
dirbinėja, bet daugiausiai ant

gaišina visų laiką ir neišven
giamai susuka marmalienę 
skubesniam darbo išleidimui.

Lapašausko šapoje per žy
dų šventes darbas sumažėjo. 
Ten dirba trys pamušalų siu- 
vikai, tai dabar pareikalavo, 
kad vienas būtų atleistas, nes 
jis buvo šauktas ant ekstra. 
Kalbamas žmogus buvo ten 
pasiųstas dirbti 5-tą dieną ge
gužės. Vadinasi, žmogus, iš
dirbęs penkis mėnesius, ir turi 
būt atleistas? Taip organiza
cijoj patvarkymai neina. Jei
gu darbas sumažėjo, — suma
žėjo visiems, o ne vienam ko
kiam asmeniui. Reiškia, jis ten 
ir toliau dirbs. Taip susirinki
mas nusprendė!

Abelnai visos šapos moka 
unijai duokles pagal darbą. 
Jeigu išdirba pilną savaitę — 
moka dolerį, jeigu dvi-tris die
nas — nieko. Taip buvo pra
nešta.

Bubniui mažai kas liko pri
dėti prie pirmininkų praneši
mų. Tik pridūrė, kad senai 
kriaučių industrijoj buvo toki 
prasti metai, kaip šie. Parda
vimas parėdų visai užruko .. . 
Goodmanas, didelis firminin- 
kas, visas savo materijas išli- 
citavo, varžytnėmis pardavė; 
nes nesiūtų iki pavasario bij6 
laikyti todėl, kad kiekvienas 
sezonas duoda naujas spalvas 
ir skirtingus audime išmargi- 
nimus.

Baliaus reikalu išdalino ti- 
I kietus ir Stanaitis prašė pirmi
ninkų ir komisijos narių pla
tinti juos, kad parengimas bū
tų sėkmingas.

Stankevičius, darbiečių par
tijos grupės pirmininkas, mel
dė pirmininkų paramos išgar
sinti šapose prakalbas, įvyks
tančias 22-rą šio mėn., Dar
bo Partijos klausimu.

J. Nalivaika, S. K. ,

LDS 1 Kuopos Susirinkimas 
Ir Prelekciją Apie Sveikatą

Ketvirtadienį, spalio 7, 
“Laisvės” Svetainėj, bus LDS 
1-mos kuopos susirinkimas. Į
šį susirinkimą New ’Yorko 
Sveikatos Departmentas pri
sius prelegentą, kuris duos 
prelekciją apie sveikatą. Na
riai prašomi atsilankyti į lai
ka, kad susirinkimą greičiau 
užbaigtume ir prelegentas ga
lėtų duot ilgesnę ir geresnę 
prelekciją.

Į prelekciją gali atsilankyti 
j ir pašaliniai žmonės. Prelek- 
! ei ja prasidės apie 9 vai. vaka

ro. Nariai susirinkite 7:30.
Pirmi. M. Stakoff.

Spalio 3-čią, Labor Lyceum 
Svetainėj, Aido Choras ap
vaikščiojo savo 25 metų su
kaktį perstatymu komiškos 
operetės “Kornevilio Varpai.”

Tą nepaprastai sunkią pa
reigą Aidas atliko pagirtinai 
sėkmingai dainų ir vaidinimo 
atžvilgiu, čion ne tik keli pa- 
rinktiniai aktoriai, bet visas 
didelis choras, buvo gyvai vei- 
kianti^ir skambanti dainuojan
ti masė. Neabejoju, kad kiek
vienas liaudies meno mylėto
jas, žiūrėdamas į taip sklan
džiai išpildomą operetę, jautė 
pasididžiavimą Aidu ir visu 
judėjimu, kuriame išaugo to
kia meno pajėga, kuris turi 
tokį gražų būrį kilnaus, pasi
šventusi© liaudies m'enui jau
nimo ir taip sumanius jo mo- 
kytojus-vedėjus.

Muzikališkąją dalį sumo- 
kino ir dirigavo kompozitorė 
B. L. šalinaitė. Vaidinimui re- 
žisieriavo artistas Jonas Va
lentis. Vakarui pirmininkavo 
jaunas Aido Choro pirminin
kas Ernest C. Duben.

žymiausias roles vaidino: 
jauno grafo — J. Sukackas, 
skūpuolio senio Gasparo — F. 
Yakštys, pamestosios rimtos 
grafaitės žermės — L. Kava
liauskaitė, smarkiosios Gaspa
ro augintinės — A. Klimaitė, 
jauno bailio žveja Grenio — 
J. Judžentas, kvailiojančio už 
mergiščias vaito — F. Pakal
niškis, notaro — J. Kovas.

Kaimo jaunimie-tarnuose dar 
turėjo roles A. Pakalniškienė, 
A. Pekuniūtė, M. Sinkevičiūtė, 
A. Depsiūtė, A. Yakštys, A. 
Purvėnas, A. Sinkevičius, taip
gi H. Brunza, E. Klimas, A.
Bernota, M. Sukosky, M. 
Brown, H. Incas merginų-šoki- 
kių rolėse.

Aktoriai visi atrodė savo 
vietoje ir gerai vaidino. Nau
jienomis tarp jų daugeliui bu
vo tas, kad grafo—Sukacko— 
asmenyje išgirdome puikų so
listą, ir kad iki šiol gyvo po
būdžio, judriose ir flirtės rolė
se matyta L. Kavaliauskaitė
taip vykusiai įsigyveno lėtos ir 
rūpestingos žermės rolėj. Gra
fas galėjo būt drąsesniu vaidi
nime. Vikrios panaitės titulo 
trokštančios Serpoletės rolėj A. 
Klimaitė atrodė nepavaduoja
ma. F. Yakštys buvo tikrai senu 
seniu. Negalėjau neužjausti ir 
plikiui vaitui—F. Pakalniškiui— 
kuris iš karščio šešiolikinėms ir 
troškimo žermės turtų atrodė 
apgailėtinu paikšu. Su J. Ju- 
džentu, kaipo komiku, ir šį kartą 
sekė linksmas juokas.

Publikos sprendimų pasiklau
sius veik visur išgirsta pilnas 
pasitenkinimas vaidinimu. Tūli 
mano, kad vaito klikavimas la
bai perdėtas. Bet atsimenant 
net Lietuvos kaime antrą kū
dikystę sulaukusių asmenų pai
kystes jieškojime kūdikių-žmo- 
nų ir dar su geromis pasogomisj

jūsų rep. atrodo daleistina, kad 
Francijos revoliucijos laikų vai
tas pilnai galėjo būti paikesnio 
už šių laikų paikšus.

Ir dar vienas publikos skun
das—vis dar negana suprato- 
girdėjo. Aišku, šį kartą suprast 
buvo sunkiau ne tiek dėl negir
dė j imo, kiek dėl to, kad veik vi
sas veikalas eina dainomis.

Apie patį veikalą lai spren
džia veikalų kritikai. Jame yra 
biskis propagandos prieš tikėji
mą į šmėklas, .o tas savu keliu 
galima skaityt perspėjimu nuo 
tikėjimo įsivaizduojamiems da
lykams abelnai. Daugiau jame 
nieko neįmaėiau apart puikių 
muzikos rūbų, kuriais jis pada
binta. Dainos skambios, puikiai 
sumokintos ir išpildytos palieka 
minėtiną įspūdį.

Pertraukoje, pakviesta d. A. 
Bimba, vienas iš “Laisvės” re
daktorių, kuris trumpai atžymė
jo choro svarbą ir palietė dabar
tinį Komunistų Partijos vajų už 
paramą komunistinei spaudai. 
Aukų tam tikslui surinkta $43.- 
54. Tai tikrai puikiai pasirodė 
skaitlinga Aido Choro jubilėji- 
nio parengimo publika, kurios 
buvo ne tik vietinės ir iš arti
mosios New Jersey, bet ir iš 
Conn., Mass, ir Pennsylvanijos 
valstijų.

Rep.

United Laundry Workers Uni
jos Lokalas 300 praneša, kad dar 
daugelis stambesnių skalbyklų 
su apie* 5,000 darbininkų perei-
na unijos žinion, pasirašoma su 
bosais unijos pripažinimo sutar
tis. Viso dabar esama unijoj 
35,000 arba 95% skalbėjų. Algų 
ir trumpesnių valandų klausi
mais bus tariamasi gale metų. 
Sutartyje įrašyta, kad dėl rei
kalavimų nesusitariant patiem, 
dalykas turi tuojau būt perves
tas arbitracinei tarybai.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pashandayoja apšildomas forni- 
šiuotas kambarys, yra ir garadžius 
karui; išrandavosiu vieną kambarį 
arba ir su garadžium. 180-26—115th 
St. Ozone Park, L. I., N. Y. Mrs. 
Miglin. (233-235)

“Laisvės” ofise blokada galima 
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 ui ekzempllorlų le

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

George Nobiletti 
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
Š12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore #-6191

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

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

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

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.

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
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

riittii liniiiinii trwinii toil linii linitint irt thšknii m* w w tm tot tnt tner i

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti ; ofisą 

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




