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London. — Buvęs Angli
jos užsieninis ministeris A. 
Eden rašo ‘Londono Times’, 
jog karo atsitikime Anglija 
laikysis išvien su Franci j a.

Nuremberg, Vok. — Hit
leris ragino suvažiavusius 
nazius: “Būkite pasiruošę 
sunkiem karo mūšiam.”

Paryžius. — Vokietijos 
valdžia įsakė visiem savo pi
liečiam Franci joj 
grįžt “namo.”
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torius įvedė organizato- No. 214 
riams pamokų skyrių. Jis 
jiems duoda jau kelintą lek
ciją apie SLA.

Geras, girtinas brolio 
Jurgelionio pasimojimas. 
Organizacijai reikia kadrų, 
gabių ir susipratusių orga
nizatorių. * * *

Deja, tos jo ilgos pamo
kos nelabai tikslios, o t kai i 
kurios netgi labai klaidi-; 
nančios, neteisingos. Jos or
ganizatorius nuginkluos, o 
ne apginkluos.

Tą įrodė rugsėjo 10 die
nos “Laisvėje” LDS Narys 
X. Jis paduoda pora gerų 
pavyzdžių. Pav., Jurgelionis 
mokina organizatorius skel
bti svietui, kad LSA “pa
šalpa ligoje yra pigesnė, ne
gu kur kitur.” Tuo tarpu | 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime ta pašalpa yra pi
gesnė. Tas pat su apdrauda.

* * *

Gerai savo organizaciją 
užtart ir girti, tačiau nerei
kia kraipyti faktus ir klai
dinti tuos pačius organiza
torius, kurie turės organi
zaciją budavoti. Juk jie su
sidurs su žmonėmis, kurie 
žino ir kitus Susivienijimus.

Ir kur tada atsidurs 
kie organizatoriai? * * *

Automobilių Unijos iš
mesti viršininkai, kiek 
mums žinoma, nėra komu
nistai.

Chicagiškis gi mūsų opo
nentų dienraštis klausia: I

“Bet jeigu šitas priekaiš
tas yra neteisingas, tai ko
dėl komunistai taip karštai 
gina tuos Martino oponen
tus?”

Jis mano, kad jis labai 
gudrų klausimą pastatė ir 
komunistus suvarė į ožio 
ragą. Bet tai logika be jo
kio senso. * * *

Pažiūrėkime. Pavyzdžiui, 
komunistai taip pat karštai 
gina prezidentą Rooseveltą 
prieš fašistuojančių torių 
atakas. Pagal to išmintingo 
redaktoriaus logiką, Roose
veltas irgi turi būti komu
nistas. Bet Rooseveltą ko
munistu krikštija tiktai fa
šistai. * * *

Komunistai taip pat kar
štai gina Čechoslovakiją 
prieš fašistus. Pagal tą lo
giką be senso, visa Čecho
slovakija turi būti komunis
tinė. Komunistai dar karš
čiau gina Lietuvą prieš 
Lenkijos ir Vokietijos agre
sorius, tuo būdu ir Lietuva 
yra komunistinė! * * *

to-
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J. L. Lewis Užtikrina, 
kad CIO Kovos prieš 

Fašizmo Pavojų
Didžiame Tarptautiniame K ongrese CIO Galva ir Fran- 

cijos ir Ispanijos Darbi ninku Vadai šaukė Pa
saulio Darbininkus į Ka utynes prieš Fašizmą

Mexico City. — Daugiau 
kaip 50,000 žmonių suėjo į 
masinį susirinkimą Tarp
tautinio Kongreso Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą, kur 
(arenoje imtynių su buliais) 
kalbėjo John L. Lewis, pre
zidentas Amerikinių CIO 
unijų centro. Lewis smerkė 
didžiuosius Amerikos trus- 
tus - korporacijas kaip fa
šizmo auklėtojus Jungtinėse 
Valstijose ir nurodė, jog 
net tūlose farmų srityse 
įsigali fašistinis judėjimas. 
Jis kreipė domę į tokias fa
šistų organizacijas “kaip 
“sidabramarškiniai,” Juoda
sis Legionas, Vokiečių-Ame
rikiečių Bundas (sąryšis) ir 
Ku Klux Klanas. Lewis pa
reiškė:

“Negali būt jokios san
taikos tarp mūsų ir fašizmo. 
Mes turime išvien su visais 
darbininkais šiaurinėj, Cen- 
tr alinė j ir Pietinėj Ameri
koj ir visame pasaulyje ko
vot prieš bendrąjį priešą... 
Mūsų darbininkų organiza
cijos turi budėt prieš bet ko
kius fašizmo reiškinius. O

kongresine tyrinėji-1 unj.jų pirmininkas Geo. Wal- 
_____“ kiti vadai įvairių 
Pennsylvanijos Darbo Fede
racijos unijų.

Dauguma jų remia guber
natorių Earle, kaip Naujo-

Zioios iš Lietuvos
20,000 Lietuvių Vaikų Vil

niaus Krašte be Mokyklų
Vilnius, rugs. 9.—Praside

dant mokslo metams, pa
aiškėjo, kad 20 tūkstančių 
lietuvių vaikų Vilniaus 
krašte neturi mokyklų.

rėčkas atlaikė pamaldas 
Kauno orlaivių stovykloj.

Ispanijos respublikos tei
singumo ministeris R. G. 
Peną, sveikino Meksikos 
prezidentą Cardenasą, kai
po “pirmąjį prezidentą, ku-

Lietuvos Liuosnorių Nepri
klausomybės Karių 

Suvažiavimas
Kaunas, rugs. 7.—Įvyko 

suvažiavimas 6,000 Lietuvos 
nepriklausomybės karių-sa-

ris savo seime pasakė, kad vanorių. Tautininkai ant 
pardavinėt ginklus Ispani-' rankų atnešė p. Smetoną iš 
jos respublikiečiams tai yra 
teisingas darbas.”

Kanadiškis Konsulas pas 
Lietuvos Konsulą 

New Yorke ’
New York. — Pas-Lietu

vos generalį konsulą p. Bud
rį New Yorke laukėsi Lie
tuvos konsulas iš Kanados 
p. Grant-Suttie, kuris kalbė
josi ir su Lietuvos užsieni
nės ministerijos spaudos 
biuro viršininke Avietėnai- 
te.

Naziai Šaukia Pervesti 
Hitleriui Čechoslova 

kijosfVokiečius
Užpuldinėja čechoslovakų Policiją — Daužo Vokiečius 
Socialdemokratus — Garbina Anglijos Lordą Kaip Su

detų Vokiečių “Išvaduotoją

PA. DARBO FEDERACIJOS 
VADAI PRIEŠ DAVISĄ, 
W. GREENO KANDIDATĄ

Pittsburgh, Pa. — Nors 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas Wm. Green 
ragina narius remt republi- 
koną kandidatą senatorių J. 
J. Davisą naujai tarnybai 
Jungtinių Valstijų senate, 
bet Davisą atmeta žymiausi 
federaciniai vadai Pennsyl
vanijos valstijoj.

Prieš Davisą padarė vie
šus pareiškimus James J. 
McDavitt, p i $m i n i nkas 
Pennsylvanijos Darbo Fede
racijos, ir D. Williams, jos 
sekretorius, taip pat Pitts- 

l burgho federacinių statybos

automobilio į susirinkimo 
vietą.

Iškilmingai atidengta pa
minklai pirmajam už Lietu
vos nepriklausomybę žuvu
siam karininkui Juozapavi
čiui ir kareiviui Lukšiui.

Suvažiavimui liuosnorių 
karių arkivyskupas Skvi-

Kaunas. — Lietuvos už
sienių reikalų ministeris Lo
zoraitis išvyko į Genevą da
ly vau t Tautų Lygos sesijoj.

Nuremberg, Vokietija. — 
Nazių suvažiavime Hitleris 
didžiavosi, kad Vokietija 
jau sugėrė Austrijos vo
kiečius, bet jis apgailestavo, 
kad clar nesugerti vokiečiai 
kitose kaimyniškose šalyse 
(Čechoslovakijoj, Klaipėdos 
krašte ir kt.).

Kaunas, rugs. 7.—Italijos 
pasiuntinys baronas DiGiu- 
ra įteikė savo įgaliojimus 
Lietuvos valdžiai.

BAISŪS, ŽŪTBŪTINIAI
MŪŠIAI TEBEŠĖLSTA

EBRO UPĖS FRONTE

Japonai Sulaikyti ir 
Atmušti už 100 Mylių 

Nuo Hankowo Miesto

SSRS Tariasi su Fran- 
cija apie Karo Para

mą Čedioslovakijai

mų komisija (su Dies’u prie-; ^ers įr 
k'yje) pasiduoda Vnelams ir, 
propagandai f a š i s t i nių 
agentūrų.

“Mes Jungtinėse Valstijo
se esame laimingi, kad tu-1 sįos paiybos kandidatą į 
rime prezidentą Rooseveltą, |ĮjgĄ senatorius. CIO unijos 

i iš pat pradžios pasirinko 
j Earle kaip savo kandidatą 
į senatą.

kurio prijautimas i 
žmonių idealams leidžia 
jiem maršuot pirmyn,” sa
kė CIO galva Lewis.

• * * * r a 1 • * 1 I Padaryta Sėkminga Operaci-
rius Francijos Darbininkų 
Konfederacijos, šaukė darbi
ninkus tarptautiniai kovot 
prieš “juodąją fašizmo vė
liavą^” prieš fašistinius ka
rų kurstytojus, ir užreiškė, 
kad, galų gale, Vokietijos ir( 
Italijos fašizmas bus sumuš
tas.

ja Prezidento Sūnui

Eikime toliau: Komunis- 3,000 ŠILKO DARBININ- 
tai ir jų spauda sušilę gynė 
ir gina pažangiuosius SLA 
viršininkus prieš fašistų —Sustreikavo 
atakas. . . v. . ! plačiojo šilko darbininkų.

Vadinasi, ir Bagočius, ir Reikalauja, kad 300 dirbtu-
Gugis ir visi Jkiti yra arba' 
turi būti komunistai.K* * *

Aš bijau, kad su ši
ta logika mes padarysime 
komunistu ir patį to dien
raščio redaktorių. O kaip su 
Amerikos Lietuvių Kongre
su, kurį komunistai taip 
karštai gina ir būdavo ja, 
bet kurio komiteto pusę su
daro socialistai, kurių tarpe

KŲ STREIKAS 
Paterson, N. J., rugs. 12.

apie 3,000

vių pasirašytų sutartį* su 
CIO Audėjų Unija. Dvylika 
dirbtuvių jau pasirašė.

ir tt. Ar jie komunistai? 
Gal tas redaktorius mums 
atsakys į šitą klausimą. ** * *

Komunistai gina Marti
no oponentus todėl, kad jie, 
mūsų supratimu, užima tei-

Rochester, Minnesota. 
Prezidentas Rooseveltas 
bai nudžiugo, kad jo sūnui 
James’ui padaryta skilvio 
operacija gerai pavyko. 
Prezidentas bijojo, kad įal 
sūnaus skilvyje išsivysto 
“piktoji vėžio votis;” bet iš
pjovus skaudulį pasirodė, 
kad votis ne piktosios, bet 
švelniosios rūšies.

Su prezidentu atvažiavo 
ir jo žmona ir ligonio mo
teris į St. Mary’s ligoninę, 
kur geriausi chirurgai iš 
Mayo Klinikos darė opera
ciją. James Roosevelt ant 
operacijos stalo išbuvo 1 
valandą ir 45 minutes.

la-

Hankow, Chinija, rugs. 
12.—Japonai su naujai gau
ta kariuomene vėl šturmuo
ja apylinkes Kwangtsi mie
sto, kurį chinai atkariavo 
nuo japonų praeitą ketvir
tadienį.

Chinai atgriebė kelias 
strategines tarpkalnes bei 
pozicijas Tapieh kalnuose.

Į pietus nuo Yangtze 
upės japonai per 24 valan
das atakavo kanuolėmis, 
oro bombomis ir nuodingo
mis dujomis chinus Hsiku- 
linge, bet chinai atrėmė tas 
atakas.

Japonai dabar šturmuoja 
chinus Hwangchwano sri
tyje, o Hwangchwan randa
si už 100 mylių nuo Hanko
wo. Taigi per kelias pasku
tines savaites japonai vis 
tebėra ne arčiau kaip už 95 
iki 100 mylių nuo Hankowo, 
Chinijos laikinosios sosti
nės.

Chiiių valdžia iškraustė 
iš Hankowo 60 fabrikų ir 
dirbtuvių su jų darbininkais 
šimtus mylių toliau į vaka
rus nuo to miesto, kad japo
nai mažai teturėtų naudos, 
jeigu jie net užimtų Han- 
kową.

Pavaryti 2 Chicagos Polici
ninkai Negro Užmušėjai

skamba ir tokia pavardė, singą, darbininkišką pozici- 
kaip Pijus Grigaitis? (ją. Jie reikalingi unijos va-

* * * jdovybei. Tuo tarpu Marti-
Beje, tuos Martino opo-.nas pasirodė darbininkų 

tientus taipgi gina visa vienybės ardytoju.
U.I.O. vadovybė — Lewis, Štai kame "iea 
Murray, Hillman, Brophy paslaptis.

Chicago, Ill. — Miesto va
karinės dalies baltųjų ir 
ir negrų piliečių bendros 
organizacijos privertė iš
mest iš tarnybos policinin
kus Johną Boweną ir Fre
dą Hermaną, kurie užmušė 
negrą Johną Robinsoną, 33 
metų amžiaus.

Dabar tos pilietinės orga
nizacijos, T a r p t a u tinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
kt. reikalauja patraukt teis
man Boweną ir Hermaną 
kaip žmogžudžius.

Geneva. — Sovietų dele
gatas Litvinov tarėsi su 
Francijos užsieniniu minis- 
teriu Bonnetu apie Čecho- 
slovakijos gynimą nuo Vo
kietijos. Paskui p. Bonnet 
kalbėjosi su Rumunijos už
sieniniu ministeriu Petres- 
cu-Comnen.

Sovietai sausžemiu tik per 
Rumunijos kamputį tegalė
tų atsiust karinės pagelbos 
Čechoslovakijai.

NUDŪRĖ ŽMONĄ
PASIKORĖ

IR

Jersey City, N. J.—Len
kas Wasyl Dobrowolski nu
dūrė bemiegančią savo žmo
ną, du kartu smogdamas jai 
į smilkinį ilga yla, naudo
jama ledam skaldyt, ir pas
kui pasikorė. Jis buvo 52 
metų amžiaus, o žmona 47 
metų.

Dobrowolski jau pirmiau 
tris kartus bandė nusižudyt, 
ir gydytojai patarė šeimy
nai atiduot jį į protligių 
gydymo ligoninę. Bet tam 
priešinosi ypač jo sūnus Ba
sil, sakydamas, kad tėvas 
namie greičiau protiškai pa
sveiksiąs negu ligoninėje. 
Basil yra išėjęs mokslą ka
talikų Villanova Kolegijoj.

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Mirtinose kau
tynėse tarp fašistų ir Ispa
nijos ręspublikiečių po ke
lis kartus per dieną frontas 
lankstosi pirmyn ir atgal 
v a k a r i n iame šones Ebro 
upės. Taip kelis sykius per
ėjo iš vienų rankų į kitas 
kai kurie strateginiai Cor- 
bera kalnai. Bet fronto lini
ja per trejetą paskutinių 
dienų liekasi abelnai ta pa
ti.

Itališka Komanda Ebro 
Fronte

Barcelona,/ Ispanija.—Per 
radio’ fašistai iš Ebro mū
šių fronto pranešinėja ita
lams komandieriams, esan
tiem toliau užnugary j, apie 
didelius fašistu nuostolius 
ir nepasisekimus kautynių 
linijoj. Mussolinio oficieriai 
iš užpakalio davinėja italų 
kalba įsakymus, kaip fašis
tai turi iš naujo atakuot 
liaudiečius.

S. Francisco Buržujų Smur
tas prieš Streikierius

EXTRA!
ANGLIJA GINS “FRAN

CIJOS ČIELYBĘ”

San Francisco, Calif. — 
Miesto viešbučių savininkų 
sąjungos pirmininkas H. M. 
Toy šaukia susirinkimą vie
tinių fabrikantų ir kitų biz
nierių organizuot neva “ap- 
s i g y n i m o” būrius prieš 
streikierius 35-kių depart- 
mentinių krautuvių. Strei
kui vadovaujanti Darbo Fe
deracijos unija ir jai pade
dančios CIO unijos smerkia 
tą stambių biznierių susi
rinkimą kaip organizuoto ją 
fašistų padaužų - vigilan- 
čių prieš tvarkius 
rius.

Hale krautuvės 
kas primušė ir
Lulu Darling’aitę, streiko 
pikietininkų kapitonę. Ji 
dabar ligoninėje.

streikie-

London, rugs. 12.—Angli
jos valdžia, po savo minis- 
terių kabineto posėdžio, da
vė Vokietijai suprast, kad 
Anglija gins Franci ją, jeigu 
“Francijos čielybei gręs pa
vojus” iš Vokietijos pusės.

Anglijos karo laivynas 
daro didžiausius manevrus 
ties šiaurine Škotija.

savinin- 
suspardė

Praga, Čechoslovakija.
Desėtkai tūkstančių Čecho- 
slovakijos vokiečių - nazių 
karingai demonstravo Pra- 
goj, Egeryj, Reichenberge, 
Mueglitze ir kituose- mies
tuose; užpuldinėjo čechoslo
vakų policiją ir sužeidė bent 
30 policininkų; nudraskė če- 
choslovakiškas iškabas , ir 
užpuolė ir išgujo net kata
likų kunigą Tribensdorfe už 
tai, kad jis priešingas na- 
ziams.

Maršuodami, Čechoslova- 
kijos fašistai, šaukė: “Va
lio Hitleriui! Padaryt visuo
tinus balsavimus Sudetų vo
kiečių plote ” (čechoslova
kijoj) ! “Prijungt vokišką 
ruožą Vokietijai!” ir daina
vo karščiausias Vokietijos 
hitlerininkų dainas.

Egeryj naziai užpuolė vo
kiečių ir čechoslovakų so 
cialdemokratų susirinkimą; 
sužeista tapo 18 žmonių iš 
abiejų pusių. Rumburge 
2,000 nazių išdaužė 200 so
cialdemokratų susirinkimą, 
patalpoj.

Praga. — 5,000 čėchoslo- 
vakijos vokiečių-nazių^ mar
šuodami pro Petrohrad Pi-: 
lį, trukšmingai garbino ir. 
sveikino Anglijos tarpininkų 
lordą Runcimaną, apsis toj u-, 
sį toj pily j. Jie šaukė:

“Tamsta esi paliuosuoto- 
jas 3,500,000 Sudetų vokie
čių! Brangus lorde, paliuo- 
suok mus nuo čechoslovaki- 
jos!”

Anglija Perspėja Nazius, kad 
Jie “Greit Nelaimėtų”

London. — Anglijos val
džia pasiuntė persergėjimą 
Hitleriui, kad jis negali lai
mėt greitos pergalės prieš 
Čechoslovakiją. Sako, kad 
Vokietijai pradėjus karą 
prieš Čechoslovakiją, būtų 
įvelta ir Franci j a ir Angli
ja, ir visas pasauks.

Anglija pareiškia, jog 
Francijos saugumas yra ar
timai surištas su Anglijos 
saugumu ir kad Anglija lai
kosi glaudžiausių santikių 
su Franci j a.

Sykiu Anglijos valdžia 
nurodo Hitleriui, kad Če
choslovakija padarė jau ga
na stambių nusileidimų kas 
liečia tautinių teisių prapla
tinimą Sudetam vokiečiam 
Čechoslovakijoj, ir todėl na
ziai turėtų per derybas su
sitaikyt su čechoslovakija.

■5

x *
U ■

Šiandien šilčiau ir būsią 
lietaus.—N. Y. Oro Biuras.
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Ką Pasakė Hitlerio Dešinėji 
Ranka?

Vokietijoj veikia t. v. “Darbo Fron
tas,” valstybinės darbo unijos, suorgani
zuotos nazių. Pereitą savaitę tasai “Dar
bo Frontas” turėjo savo suvažiavimą 
Nuremberge, kur kalbėjo Hitlerio deši
nėji ranka, maršalas Goeringas.

Ką gi jis pasakė?
Be kitko, jis teisino verstiną darbą, 

kurį naziai įvedė. Jis pareiškė, kad bus 
ilginamos darbo valandos—dešimts va
landų dienai arba ir daugiau. Girdi, Vo
kietija galėtų kariauti su pasauliu ilgus 
metus, ir jai maisto ištektų, nes esą 
daug maisto yra sandėliuose. Smerkė 
tuos žmones, kurie slepia pinigus. Esą, 
tie pinigai gali būti padaryti beverčiais 
bile dieną. Ragino šnipus sekioti tokius 
piliečius ir juos valdžiai skųsti.

“Labiau, negu kada nors,^ sakė Goe
ringas, “jūs turit būt akli fuehrerio (Hit
lerio) pasėkėjai, nepaisant, kur jis mus 
ves. Pasitikėkit vadu ir nesvyruokit.”

“Nekultūringa” Čekoslovakija, esą, 
vergia “kultūringus” vokiečius. Už Če
koslovakijos nugaros stovinti Maskva ir 
žydai. Goeringas priminė, kad naziai “da
ro viską palaikymui taikos.”
• Dar kartą prisiminęs Hitlerį ir pareiš- 

"dęęs, kad “mes eisime bįle kur, kai jis.
mus ves,” Goeringas sakė, jįdd Hitleris 
visuomet buvo neklaidingas. “Dievas vi
suomet laimino jį ir mūsų žmones.”
, Šitokis buvo Goeringo kalbos turinys!

Įdomiausia yra tas, kur Goeringas 
skelbia, kad dievas laimina Hitlerį. Jis 
laimina budelį, kuris išžudė daugybę Vo
kietijos laisvės kovotojų, kuris šimtus 

.tūkstančių geriausių Vokietijos sūnų ir 
dukterų laiko kalėjimuose ir koncentra-. 
cijos stovyklose, kuris engia Vokietijos 
liaudį,—kuris ruošia pasaulinę skerdy- 
nę!

braukti už 'nesumokėjimą duoklių, rei- • 
kalaukite P. T. tegu .užmoka už jus iš 
N. ir N. fondo pinigų ir sakykit, kad 
balsuosite už Bagočių. Ir būsite priimti, 

" nors ir būsite padarę ir negražų darbą.
“SLA 30 kuopos paskutiniame susirin

kime pranešta, 'kad Pildomoji Taryba
- šAvo paskutiniame posėdyj priėmė Į SLA 
Živatą ir Živatienę neatsiklausiant 30 
kuopos. Mat, Živatai padarė didelius nuo
stolius SLA 30 kuopai ir iki šiol nei cen
to negrąžinę.

“Negana to, dar P. T. paėmė iš Našlių 
ir Našlaičių Fondo pinigus ir užmokėjo 
už keturis metus- duokles už Živatą ir 
Živatienę.

“Nariai sako, kad jau raudoni šaran- 
čiai užpuolė SLA!”

Pasirodo, kad tautininkai nejuokais 
eina prie “vainos” su pildomąja taryba. 
Aišku, tuo keliu eidami, jie nori pakenk-

' ti pačiam Susivienijimui.
Mes visuomet sakėme, kad tautinin

kams SLA auginimas ir stiprinimas ne
rūpi.

Ir Pakštą Akėja
Tūlas A. Žalys rašo fašistų “Dirvoj” 

straipsnį prieš profesorių Pakštą. Girdi, 
šis profesorius “viena ranka ima Lietu
vos litus, antra—Lietuvą juodina.” Kame 
tas “juodinimas”? Ogi tame, kad profe
sorius Pakštas kadaise parašė Chicagos 
“Drauge” straipsnį kritikuodamas Sme
tonos vyriausybę dėl jos žalingos Lietu
vai užsienio politikos. Esą, prof. Pakštas 
“Lenkų ultimatumo proga, Chicagos ka
talikų ‘Drauge’ surašė Lietuvai kaltina
ma akta.”

V 4-
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Mes nenorime profesorių Pakštą ginti. 
Tai jo paties dalykas. Mums tik svarbu 
pažymėti tą fašistinių laikraštininkų 
logiką, kuria jie vado vau j asiliukui kitų 
sriovių žmonių: kas tik pakritikuos sme
toniškąjį rėžimą, jie tuojau pradeda 
šaukti, būk jis eina prieš Lietuvą!

Del Mūrines Lietuvos

Lietuvoj
taip darbo gauti negali.

Žiemą darbai sumažėja, 
produkcija pabrangsta, — 
pasidaro ytin sunku; fabri
kantai sumažina darbo die
nas net iki dviejų savaitei, 
ir savaime aišku, moka tik 
kiek uždirbta. * Susidaro 
daug bedarbių, nes toki 

~ kurie dirba
tai yra tikros legendos, ar-'prie statybų, kelių vedimų 
ba tie žmonės, kurie rašo ir t. p. — žiemą darbo ne
savo įspūdžius Lietuvoje,' turi, nes toki darbai žiemai 
yra tikriausiai fašistų akci-lsi 
jos suklaidinti. Aš rašysiu!bes savo sąmatose paskiria 
bešališkai iš tikrosios pusės,' sumas viešiesiems darbams, 
kaip ten yra ir kokius pyra
gus jie valgo.

Vidutiniai imant, už aš- 
tuonias darbo valandas mo- 

5 ka paprastam darbininkui 
nuo 3 iki 4 litų; bet, žino
ma, yra labai daug, kur dar 
daug mažiau gauna. Už tą 
atlyginimą padoriai gyventi 
visai neįmanoma, nes butai, 
rūbai, avalynė, tabakas, 
baldai yra labai brangūs. 
Jei nori žmogus įsigyti kos
tiumą, turi visus metus 
taupyti. Kostiumas kainuo
ja vidutinis iki 100 litų; ba
tukai nuo 15' iki 20 litų. O 
pragyvenimas nėra taip pat 
jau taip pigus: už butą rei
kia mokėti mažiausia 30 li
tų mėnesiui. Vienam žmo
gui pragyvenimas (turiu 
mintyj maistą) mažiausia 
2 litai. Tai uždirbant dienai

Aš noriu jums apibūdinti 
apie Lietuvos darbininko 
ekonominę ir kultūrinę būk- 
lę.

Ekonominis lietuvių dar
bininkų ‘ gyvenimas yra 
skurdus, ir jei tilpsta kar
tais tautinėje spaudoje 
straipsniai, ginantieji dar
bininko sąlygas Lietuvoje,1 darbininkai, 
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įspūdžius Lietuvoje,! turi, nes toki darbai žiemai
I sustoja. Miesto savivaldy-

kuriais “aprūpina” bedar
bius. Bet tų sumų proporci
jos su kitomis yra tik na- 
chališkas darbininkų mulki
nimas. Pav., viešiesiems dar
bams ir žiemos pagalbai 
8000 litų — o reprezentaci
jom (įvairiem baliam) 
3Č00-4000 litų; burmistrui 
alga 1400 litų mėnesiui. 
Mulkinimas ir išnaudoji
mas per daug aiškus.

Dabar pats darbo suskir
stymas. Iš kiekvienos šei
mos (žinoma, kurie patenka 
į tų laimingųjų skaičių už
siregistruoti) gali dirbti 
vieną savaitę mėnesiui su 
atlyginimu: vyrui apie lt. 
2,70, moteriai — apie lt. 
1,60. Būk gyvas ir links- 
bas, tai nei pekloje nerašo
mas tokiu uždarbiu! O dar
giau. Šaltyje, siaučiant vė-

savo
SLA

SLA Pateko į “Kacapą” Rankas, 
Sako Fašistai

Tūlas Scrantono fašistėlis rašo 
organe (“Vienybėj”), kad pereito
seimo delegatai, “kurie buvo svetingai 
priimti į namus gerų lietuvių dergė Lie
tuvą visokiais būdais, lyg jie būtų kilę 
iš kacapų.” Girdi:

“Dabar kalbama, kad SLA pateko į 
kacapų rankas! Nekurie bijosi prisipa
žinti, kad jie yra SLA nariais...”

Prieš kiek laiko iš SLA buvo pašalin
tas savais laikais buvęs SLA prezidentas 
F. Živatas (Živatkauskas). Jis buvo pa
šalintas dėl tūlų finansinių netikslumų, 
atliktų Susivienijime. Po pereito seimo 
Živatkauskas padavė pild. tarybai pra
šymą priimti jį atgal į SLA. Pildomoji 
Taryba priėmė. Bet silsiorganizavę tau
tininkai SLA 30 kuopoj (Scfantone) tąjį 
pild. tarybos nutarimą paneigė. Paminė
tas fašistėlis šitaip rašo apie tąjį dalyką:
.'“Rugsėjo 6 d. įvyko SLA 30 kuopos 
narių susirinkimas, kuriame F. Živatas 
padavė prašymą, kad kuopa priimtų na- 

Jriu. Kilo didelis pasipriešinimas ir nema- 
I žas triukšmas, kad nepriimti. Nors ne- 

zaležninkų kun. Valadka buvo atsivedęs 
visą savo batareją, ir kopūstų kapitoną, 
bet nieko negelbėjo ir Živato nepriėmė į 
§LA 30 kuopą ir pasmerkę P. Tarybą, 
kam našlių ir našlaičių fondą nuskriau- 

. dė mokėdama už keturis metus Živatų 
duokles.

“Visi buvę SLA nariai, kurie yra iš-

z

zgučiu pradžiuginti negali
nta. Visa darbininkija ken
čia dantis sukandus, bet 
kurią dieną sprogs visas tas 
išpūstas tautininkų baliū- 
nas, kuriame jie patys žus.

Religiniai Lietuvos dar
bininkai yra įvairiai nusi
statę: yra daug visai neti-

kinčių, kiti tiki tik į dievy- . . 
bę, atmesdami dogmą, o Jr 
yra, žinoma, dar iš senes- 
niųjų, — visai fanatikų. 
Jaunimas daugumoje yra 
ateistiniai nusistatęs, o kiti 
— į varomas kunigų akci
jas abejingai žiūri. ■

.* Klajūnai.

ŠYPSENOS -

Prieš kiek laiko tūli žmonės Lietuvoj 
pasimojo “sumūrinti” Lietuvą, t. y., vie
toj medinių bakūžių" statyti mūro pasta
tus. Dalykas gražiai skamba, gražiai 
žmones žavi. Tam tikslui net buvo suda
rytas “Lietuvos mūrinimo projektas.” 
Tačiau, rašo “L. Žinios,” “kol kas nieko 
praktiško, nes statybos galimumai ne 
tiktai nepalengvėjo, bet pasunkėjo..?” 
Biznieriai, arba, kaip Lietuvoj juos va
dina, verslininkai, pasinaudodami tuo 
obalsiu, tuojau pakėlė plytų kainas! Pa
sak liaudininkų laikraščio, _

“Latvijoj plytos apie 50 Lt tūkstantis; 
Lenkija Lietuvai siūlo su pristatymu po 
40 Lt, o pas mus plytos—apie 100 Lt, ir 
tai dar sunku gauti, reikia net ‘protekci
jų’”

Kodėl toks .milžiniškas kainose skirtu
mas?—klausia KaunoN dienraštis. “Gal 
molio pristigome? Gal darbininkų trūks
ta? Gal nepakeliamai brangus darbas?” 
Ne! Nieko panašaus. Priežastis tame: 
dabartiniai Lietuvos valdytojai turi pri
sipirkę namų. Jie žino, kad jūo daugiau 
namų bus pristatyta, tuo bus didesnė 
kompeticija ir jiems mažiau bus galima 
išplėšti pinigų nuomomis. Todėl jie ir ne
sirūpina statyba. Todėl, matyt, ir plytų 
kaipos palaikomos nenormališkai aukš
tos.

O butų Kaune, sako laikraštis, jaučia
mas didelis trūkumas.

SSSR Ambasada Atsako
1 - ’ ....... . ............................ .— '

Šiomis dienomis Sovietų. Sąjungos am
basada Washingtone išleido pareiškimą, 
skelbiantį, kad nesenai džingdjistų žur
nale “Liberty” tūpusis neva pasikalbėji
mas su Stalinu, yra pramanytas. Stali
nas, sako pareiškimas, niekad nėra kal
bėjęs su jokia princese Radziviliute.

Kaip žinia, tame neva pasikalbėjime 
su Stalinu, paminėtoji baltagvardietė 
pripliauškė visokių nesąmonių prieš So
vietų Sąjungą ir patį Staliną. Tomis ne
sąmonėmis apsilaižydamos pasinaudojo 
“Naujienos.”

Reakcininkai, pasirodo, nesigėdi var
toti bjauriausių,klastų ir priemonių ko
munistams šmeižti.

3-4 litus, nieko daug negali ju^ pusės vandenyje, ka
su jais operuoti. sa įvaįrįus nukasimus. Tas

Jeigu yra v vedęs ir dar centas, kurį jis uždirba, jam 
prie to turi vaikų, tenka ge- kainuoja kruvinu prakaitu 
rai paskursti, ir_vaikų atei-Hr sveikata. Tokiai sunkiai 
čiai ką nors parūpinti, visai i ekonominei būklei esant, ai- 
neįmanoma. Tokiu atsitiki- 1 ’ 1 1
mu dirba žmona ir tik tru
putį paūgėję vaikai.

Kalbant apie darbo sąly
gas, tenka sakyti, jos yra 
nežmoniškos: patalpos že
mos, šaltos, drėgnos, kas vi
sa tai atsiliepia darbininko 
sveikatai. Darbdaviai iš
naudoja kiek tik gali ir nie
kas to jiems nedraudžia; 
bet dar net ir vyriausybė, 
netiesioginiai prisideda. 
Yra paskirti valdžios žmo
nės, darbo inspektoriais va
dinami, darbininkų reika
lams ginti. Bet šie daugu
moje gina tik savo kišenes, 
imdami iš darbdavių ky
šius, o darbininkas, kaip 
buvo skriaudžiamas, tokiu; 
ir lieka. Jei kuris drąsesnis 
išeina ir viešai pasisako, 
kad jis yra skriaudžiamas, 
kad tas neteisinga ir yra 
reikalinga pakaitų, — yra 
apkaltinamas “visuomenės 
kiršinimu,” streikininku ir 
kišamas į kalėjimą. Prie 
valdžios darbų daroma po
litinis spaudimas, — darbi
ninkas turi būti kokioje 
nors fašistinėje partijoj; ki-

su jais operuoti. sa įvairius nukasimus. Tas

šku savaime, kad kultūra 
skverbtis negali, nes darbi
ninko protas yra daugiau 
užimtas gyvenimo buitimi. 
To kultūrinio peno, kuris 
jam įduotų akstiną savo ba
ldei pagerinti, jis negauna, 
nes ir čia fašistiškoji vaL 
džia randa priemones dar
bininkams mulkinti.

Įsteigė darbo rūmus, pa
gal kurių parėdymus yra 
įsteigti daugumoje Lietuvos 
miestų (kitur dar yra tik 
steigiami) kultūros kliubai, 
kurių uždavinys darbininkų 
auklėjimas ir švietimas. Fa
šistiškieji prelegentai skaito 
fašistines paskaitas, ragin- 

| darni darbininkus kantriai 
kentėti, nedaryti įsišokimų, 
streikų, nes, pasak jų, visa 
tai gali kraštą prie pražū
ties priversti. Pasak jų, 
tautos vadas (A. Smetona) 
ir visa tautiškoji vyriausy-. 
bė visa širdimi dirba tik 
darbininkų naudai...

Žinoma, tokiai akcijai 
nedaug kas tetiki, nes jau 
šiais laikais darbininką bli-

Šveicarijos pasienio sargyba krečia žydus, bė
gančius nuo Hitlerio teroro iš Austrijos.

i’ i

GYVENTOJAI KAUNO ZOOLOGIJOS SODUI 
VLADAS ŠIUPELIS

Motto: Garsusis Hamburgo žvėrynas siūlo mūsų 
zoologijos sodui eksponatus. (Iš laikraščių.)

Kai pradedam steigt zoologijos sodą, 
Žvėrių, šliužų, paukščių nereiks, kaip atrodo, 
Mums Afrikoj pirkti ir brangiai mokėti, 
Nes jų Lietuvoje neturim kur dėti. w

Kam reikia mums jieškot kur Afrikoj liūto, 
Jei jis Lietuvoje kožnam kampe kiūto.
Nueik tik į įstaigą kokią didesnę—
Rasi tenai žvėrį už liūtą piktesnį.

Kam reikia atogrąžų vandenį gilų 
Bedrumsti, bejieškant tenai krokodilų, 
Juk antstolis vienas pas mus Lietuvoje 
Visus krokodilus didžiausius atstoja.

Nereikia mums jieškot ir strausų greitkojų, 
Nes ir jų yra dar daug Lietuvoje.
Piliečiai, kurie apie kasą darbuojas,
Dažnai net už strauso greitesnes tur kojas.

Nereikia taip pat ir papūgų jieškoti. 
Kurios moka balsą žmogaus pamėgdžioti, 
Nes vietoj mes turim daug ponių ir ponų, 
Bemėgstančių taukšti kaž kokiu žargonu.

Taip'pat nereiks knistis mums Afrikos liūne, 
Bejieškant tenai šliužų minkštakūnių, *
Nes sunku šliužų kur didesnių berasti, 
Už tuos, kur per vasarą Palangoj esti.

Tad žodžiu, kaip faktai šie aiškūs parodo, 
Nereiks mums į šį zoologijos sodą 
Gabent gyvuli ją atogrąžų retą, 
Nes vietoj mes turim puikių eksponatų.

(“Kuntaplis”.) \
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Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Ar galėtumėte paaiškinti, 
kokios yra teisės, galios ir 
pareigos Jungtiniu Valstijų 

i savoKongreso, kurį žmones 
balsais išrenka?

ATSAKYMAS
Jas aiškiai’ nustato 

Valstijų Konstitucija.
Kongresas turi galią—
Visų pirmiausia,* uždėti ir 

rinkti taksus. Reikalingi pini
gai užmokėti valdžios išlai
das; surinkti ir užlaikyti ka
riuomenę ir laivyną; nešti so- 
cialės apdraudos programą ir 
viešus darbus; užmokėti kar
eivių pensijas. Pinigai suke
liami dviejomis taksų rūšimis 
—muito, ar tarifo.

Kongresas paskiria metinę 
sumą federalės valdžios išlai
doms. Pinigai iš iždo neima
mi be Kongreso autorizavi.mo.

Kongresas gali skolinti pi
nigus Jungt. Valstijų kredi
tan.

Turi teisę tvarkyti prekybą 
netik su svetimomis šalimis, 
bet ir tarpe valstijų.

Turi teisę nustatyti, koki 
žmonės ir kiek gali atvykti 
iš svetimų šalių į Jungt. Vals
tijas kasmet.

Ir įsteigia vienodas natūra
lizacijos taisykles.

Teisė lieti pinigus priguli 
Kongresui. Turi galią įsakyti 
atspausdinimą popieriniu pini
gų. Nustato didumą miirų,— 
bušelio, kvortos ir puskvortės.

Kongresas turi milžinišką 
galią apsaugoti tautą. Kon
gresas gali paskelbti karą ir 
pravesti taisykles sutvarkymui 
žemės ir jūrų pulkų. Z

Gali duoti prezidentui ga
lią pasavinti gelžkelius, lai
vų statybą ir kitas industrijas, 
ar sutvarkyti tautišką maisto 
aprūpinimą.

Apart to visko, Kongresas 
dar gali įsteigti paštus ir paš- 
tavuš' kelius.

Glamonėti mokslo ir nau
dingosios dailės progresą, duo
dant tam tikram laikui auto-

Jungt.

prieš

rių ir išradėjų išimtinąs teises 
dėlei jų raštų ir išradimų.

Nusprendžia! skaitlių teisė
jų Aukščiausiojo - Teismo ir 
įsteigia žemesnius federalius 
teismus.

Aprūpina įleidimą naujų 
valstijų į Uniją Jr padaro vi7 
sus District of Columbia įsta
tymus.

Abelnai kalbant, abieji bu
tai turi lygias teises padaryti 
įstatymus.' Yra keli išskyri- 

'mai. Pav., visi sumanymai už- 
[dėti taksus turi prasidėti Atsto
vų Bute. Vientik tas Butas 
gali kaltinti federalius oficie- 
rius ir imti žingsnius
juos. Jeigu kandidatai į pre
zidentus turi lygų skaičių bal
sų, tai Atstovų Butas turi tei
sę balsuoti už vieną iš trijų 
kandidatų, kurie turi augš- 
•čiausią skaitlių balsų elekto- 
riškoje kolegijoje, ir išrinkti 
prezidentą.

Kiton pusėn, kuomet prezi
dentas paskiria kabineto na
rius, Augščiausiojo Teismo 
teisėjus, ir nekuriuos kitus 
urėdininkus, vien tik Senatas 
gali užgirti ar atmesti pasiū
lytus vardus.

Kada sutartys padaromos 
su svetimomis šalimis, tik Se
natas gali užgirti ar atmesti 
jas.

Kuomet Jungt. Valstijų ci
vilis viršininkas esti Atstovų 
Buto apkaltintas, Senatas vei
kia kaip teismas ir gali jį iš
teisinti, ar, jei kaltas, praša
linti iš urėdo dviem 
liais balsų. z

Prezidentas negabi 
suoti Kongreso, kaip 
nekuriose Europos

trečda-

paliuo- 
daroma 
šalyse. 

Kongresas yra pilnai nepri
klausoma šaka Federalės val
džios. Teisybė, kad preziden
tas gali ant biliaus uždėti sa- 
yo “veto,” bet pravedimas pa
ties sumanymo vėl abiejuose 
butuose dviejų trečdalių di
džiuma padaro bilių įstatymu 
be prezidento užgynimo.

F. L I, S.
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is to watch those two
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protested last spring
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active in the fight to prevent 
and maintain peace.
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left 
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con-
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—Comm.

and with the same miraculousness 
approach the one desperately in need.

O my savior
I would hope for all to be well: I hope 
this process will eliminate the extremes 
thus solving the problem painlessly.

home. Girls, 
refrain, the 

and you only 
very foolish.

dangerous indus-- 
such disasters, 
are rarely en- 
are easily and
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OPEN MARKETS TO 
VICTIMS OF AGGRESSION

The
“Lift the

All members and friends of the 
Brooklyn Builders who wish to at
tend this Wednesday’s Wiener Roast 
trip will please meet in 
Laisve Hall at 7:30 p. m.

There 
cord of 
meteorite, although- about twenty 
million such bodies enter the earth’s 
atmosphere every twenty four hours.

was a rip- 
everything 
chili

winter activities. If 
members 
meetings, 
carry on 
Lodestars

Meteorites are of stone and iron. 
Tiny diamonds are sometimes found 
imbedded in the iron of the meteor
ites. i of American

League branches, The American Ci
vil Liberties Union and the League

The sight of the butterflies is 
keener than their sense of smell. 
Beautifully colored flowers are a 
greater attraction than fragrant 
ones.

the Borough Commission

O God 
assure me too that 
fall correctly in love with their unemployed lovers 
and among the millions will the poor outcast approach 
the generous dime-giver at traffic intersection

to fight it. All their strength 
placed in the realization that wars 
are not inevitable and can be pre
vented.

O Lord Jesus
let me still believe that the young men in poverty 
will wed rich girls, 
the dime-giver will

Overfatigued 
who1 or over-speeded-up workers may 

Į themselves cause accidents. Ma- 
the chines or structures in poor con- 

ma-'dition. feeble lighting. <”

1 year—$1.50
| year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.

I The only scores were those of Cuff’s j 
too. But don’t think that we don’t j making. The final score read 6-0. At I 
appreciate this Ernie, it sure is a jeast one or two of the four Liths ■ 
comfort to ride in -a bus of this ; were on the playing field all during i nouncin£

OF CLUB

M. 
bus 
be- 
We

1 •

by Walter Kubilius 
Part II

HE ROLE OF YOUTH must 
not be minimized in considering

the possible occurences of the next 
few years. This important factor 
should never be overlooked for it 
may decide the fate of the world 

For centuries young people have 
played an important part in the 
destinies of nations. While rarely 
ever forming creeds of their „own 
they have always been willing to 
flock to the banner of anyone pro
mising another promised land. 
Youth are idealistic and willing to 
give their lives for any cause that 
is just and human. Many have al
ready died on Spanish battlefields to 
prove that their devotion to liberty 
and justice was real and a part of 
themselves.

In order to express their opinions 
and make themselves heard various 
organizations of youth have been 
formed. Those already in existence 
are showing the tempo of the times 
by taking an active part in various 
campaigns and educational drives. 
The American Youth Congress, Y. 
M.C.A., Y.M.H.A., World Youth
Congress, trade unions, religious and 
church groups, Young Communist 
League, and other groupings of 
young people are at this moment

BOYCOTT JAPAN

nomic strength to help .Spain — 
Franco’s marching men would stop. 
Without the implements of war 
which the fascists receive, none of 
them coftld successfully wage war. 
A boycott of Japanese goods would 
halt the Japanese invasion of China. 
Economic action, not military act
ion, is 
war.

The 
flimsy
that the peace policy of progressive 
youth is built. If the democratic 
nations refuse to trade with the

—1

ENGLISH PART

Redouble Your Efforts 
To Lift the Embargo

A Message to Members 
Of the LoDeStars

Recital at Bedtime for Those 
Who Fear Dreams

B’more Chorus Notes 
On Laisve Picnic

Peace and War
Peace is the demand of youth— 

but at what price? What are young 
people willing to pay for the pri
vilege of living without the dread 
of warfare?

Various answers are given by va
rious stratas of youth. Some claim 
that war is inevitable and regard 
peace as a futile dream. Some be
lieve isolation is the answer to their 
prayer. Some form no opinions at 
all and simple await what time 
will bring. Still others realize that 
only by actively striving for a sane 
peace policy can their governments 
escape the war whirlpool.

At the World Youth Congress this 
fact was quite evident: there is no 
futility in youth. They have realiz
ed the real danger but are prepared

MATlONAttXB MUMmONS

aggressors, their entire economic 
standing collapses. No nation would 
dare to fight if she knew that by 
doing so she would lose important 
sources of food, oil, iron and muni
tions.

A similar line of collective 
ty was used in the sanctions 
against
against Ethiopia. Here the 
failed—not because it was not sound, 
but because it was never carried 
out. British tradesmen and indus
trialists placed their own profit 
above the welfare of the nation. In 
the same way we find the United 
States State Department looking 
upon fascist inroads in South Ame
rican with no concern.

Just a week ago it seemed that 
Germany was about Ito launch an 
attack upon independent Czechoslo
vakia. France and the Soviet Union 
notified Berlin that would remain 
true to their treaties and would go 
to the defense of the Mid-Europe 
democracy. England warned Germa-

06SERVAKCE OF INTERNATIONAL TREATIES

What Policy?
The great majority of progres

sive youth, while not agreeing com
pletely in detail, have formed a 
concensus of opinion: collective se
curity is the road to peace.

This belief accepts as its founda
tion the fact that at present the 
wars of the world are caused by the 
fascist powers, Germany, Italy and 
Japan. The people of the world, in 
order to save themselves from the 
fascist war-threat, must find a pro
gram and basis of action that will 
halt the advance of the fascists 
without endangering world peace.

ny that she might not stay out of a 
general European war. In the face 
of these announcements Hitler re
treated and the danger has subsided.

Prompt collective action on the 
part of France and the Soviet Union 
prevented a world war.

The desire of youth for peace is 
clear enough when we look upon 
their efferts in its behalf. Young 
people give freely to aid Spain and 
China, they boycott Japanese goods, 
they are active in letting their go
vernments know their stand fqr 
peace and against fascism.

The desire for peace is backed up 
by action—real action that helps to 
prevent war. The fate of the world’s 
tied up in the fate of Spain, China 
and Czechoslovakia. By assuring the 
victory of these people, youth assure 
victories for themselves in the fu
ture.

(To be continued)

Industrial Accident . . . Injury to 
a worker in a plant, often resulting 

Upon what is the so-called fas- (in death. More than three-fourths 
cist strength based? It is built upon of such deaths and disabilities out 
the weak foundation of bluff, tyran-|of the 3,000,000 that occur annual- 
ny and bluster. The victories of ly in the United States could have 
Hitler in international politics have been prevented by improved work- 
not been due to the strength of the ing conditions and the use of mo- 
Nazi regime but due to the weak- dern safety devices. 
boned policies of Chamberlain —’ 
tried to "reason” with Hitler.

Furthermore, we know that 
fascist powers are weak in raw 

Embargo Aggressors

toriais, cotton, oil, iron, and nit- Hundreds 
rates. And to 
that the seats 
are built upon 
who resent the tyranny imposed 
upon them.

If the war-guilt can be placed 
upon the nations we have just de
scribed, a policy of war-prevention 
becomes clearer. The democratic 
nations can use their superior eco
nomic resources to crush any at
tempts at aggression.

Let us take a’specific case, Spain. 
It is clear enough that both Italy 
and Germany have been sending 
troops and munitions against the 
Spanish Republic If the democratic 
nations send arms and aid to Spain, 
if they refuse to trade with Germa
ny and. Italy, if they use their eco-

top this we know 
of the dictatorships 
the backs of people

Since last spring, when the migh
ty protest against the Embargo on 
Spain brought us to the point of 
victory, Washington has heard com
paratively little from the country on 
this 
and 
the 
who
interest.

Tonight’s monthly meeting at St. 
George’s Hall promises to be the 
most interesting one held in quite 
some time. A report of the Na
tional Convention held in Pittsburgh 
last month will be given by our de
legates.

Beyond question, the report and 
discussion of the Convention’s plans 
will create in us a new enthusiasm 
for greater achievements for 
LDS branch.

Let us all get in a huddle 
plan our
you members and former 
make it a point to attend 
thereby enabling 
greater activity,
would once again be given a place 
in the sun.

So come on, let’s go!!
President.

It is time now to make 
try ring again with a renewed and 
greater demand for justice to Spain. 
Even if one believes that no action 
will be taken until Congress meets, 
we must begin without delay to let 
the President and Secretary Hull 
know that we expect action.

Organize in your community a 
campaign of letters and telegrams 
to President Roosevelt and Secreta
ry Hull that will make the protest 
of last spring seem like a mere 
flutter!

And do not forget the congress
men and, senators who are up for 
election. Get a committee to visit 
them and ask for a statement 
their attitude.

The suffering people of Spain 
not ask at we lift the Embargo 
some distant future. They ask 

to get/ft lifted now. In France mil
lions are crying, “Ouvrey la fron- 
ticre!” (Open the frontier!) 
American counterpart is, 
Embargo.”

Letters are being sent 
sands who have joined in 
test. Delegations will soon 
to Washington again.

Discuss your part in the cam
paign at your next meeting. Let the

pcugii etc youi iifAi lucuung. jl-jcl tut . 

demand be nation-wide and unre- I 
mitting. Carry in youi’ heart a j 
picture of the faces of the people in 
Spain when word goes out over the 
wires: THE AMERICAN EMBAR
GO IS LIFTED!

Fraternally yours, 
HERMAN F. REISSIG, 

Executive Secretary, North Amer. 
Comm. To Aid Spanish Democracy.

Brooklyn Lithuanian 
youth who are to take part in this 

! coming election campaign are to 
meet in 427 Lorimer St. this even
ing at 5:30 or 6:00 in order to do 
some important but simple work. 

, Please come on time. —wyk.

Little energy is required in talk
ing. Continuous talking for 277 
years will only use as much ener
gy as is produced by an ordinary 
electric light bulb burning a single 
hour.'dition, feeble lighting, slippery 

I floors, steep stairways and hazards 
: peculiar to certain 
| tries also cause 
State safety laws 
forced rigidly and 
frequently disobeyed. And not all 
kinds of injuries are compensable in 

j such states as have passed work
men’s compensation laws. J 

Industrial Espionage ... An in
strument created and supported by 
anti-union employers for the pur
pose of discovering and stamping 

i out unionism among employees. 
______ ; of labor spy agencies 
flourish in this country. Strike
breaking and, sometimes, munitions 
manufacturing ’are other profitable 
enterprises of these agencies, sb 
that it often becomes necessary not’ 
only to uncover labor unrest but to 
produce it. The operatives, many of 
whom have criminal records, usual
ly become workers in a given plant. 
If they can learn of the existence 
of a union, they join, become act
ive and try to capture official po
sitions, while they daily supply their 
agencies with diaries. The subse
quent destruction of unionism and 
the demoralization of the spied-upon 
workers have been strikingly re
vealed in the 1936-37 hearings be

fore the LaFollette Subcommittee same industry. Also called vertical 
of. the United States Senate Com-unionism.

THE “VOICE
Of Lith-Americans

NOW OUT!

Have YOU 
Subscribed?

mittee on Education and Labor.
Industrial Union ... An organiza

tion composed of all the workers in 
a particular industry. Skilled and 
unskilled workers, alike; are eligible 
to this type of union. They need not 
have a craft in common; all that is 
required is that they work in the

AJW WIAM,

AMP

Our father who art in heaven hear me 
send me a sign: I do not sleep well.

Norman Rostcn.

“I Wanna’ Marry the Butcherboy!
the Czechs don’t 

respect “Main Kampf”

Brooklyn Aido Chorus Sports Chatter Oppose Jersey $50 Tax

With its usual stamina 
the Brooklyn Aido Chorus 
Philly and did it for one 
Thanks Philly, for everything, we 
shan’t forget. 0

Our rather droopy* morning eyes 
were sudenly opened wide when we 
arrived at the Laisve Hall and 
beheld the long promised Pusher 
Bus which Ernie had tried so hard 
to get on other occasions. We also 
couldn’t help but notice his pride

type. For this the chorus says one the game, 
pleasant thank you.

The shining morning face of Al 
Purvenas was also one of the first 
things that one noticed when they 
arrived at the Laisve, for it has 
been a long time since the portals 
of the chorus have seen this dis
tinguished and honored member. 
Lets see more of you Al, I’m sure 
the girls are lonesome when you’re * 
not around. .

It was a shame when Joe 
could not find a seat in the 
because strangers had come on 
fore him and claimed all seats.

allow this to happen in 
as all chorus members 
preference for seats at

All- 
York 
good 
Jints 
goals 
Ward

New York. — An ordinance in
troduced by the Borough Commis
sion of Ridgewood, New Jersey, to 
compel unions to pay $50 a week tax 
on each picket sign, will be opposed 
by the International Labor Defense 
when 
meets on September 13th to pass 
finally on the vicious strike-break-

Those four “larupping Liths”, 
Drulis, Stapulis, Melius and Janusus, 
who appeared in the College 
Stars line-up against the New 
Giants did their share of the 
work, but to no avail. The 
came out on top via two field 
scored by that master kicker,
Cuff, from no less than the 43rd 
yard line. Some kickin’, we’ll say, 
and from an angle to make it all ing measure, 
the tougher. I American League forNeither team scored a touchdown.! American League iorand Democracy supports the 

of Vito Marcantonio, national 
dent of the I. L. D., who says 

; his organization’s 
against the bill:

“The picket sign proposal 
vanced is nothing less than a 
tai attack upon labor’s elementary 
rights of self-organization and free 
speech. The startling fact is not 
that labor’s enemies find need to in
vent subterfuges, no matter how 
transparent, to beat down funda
mental civil liberties, but rather 
that they appear so innocent of all 

couple ofx Dodger errbrs^for four (knowledge that the 14th Amend- 
big runs. Tammy settled down after ment to the Federal constitution 
that bad start however, and pitched , stands permanently in their way.” 
brilliant shut-out ball for the re-J _ x 
maining eight mnings. His team-^V Representatives 
mates helped him out in the matter 
of runs during the course of the 
game, scoring six. ’ 
was 6 to 4 in Lefty’s favor. Three 
more to go, Vito, keep up the good 
work.

—Tamnt^ Clinches 9th—
Vito Tąmulis, or “Tomatoes” as 

; Babe Ruth, coach of the Brooklyn 
Dodgers, calls him, clinched his 
ninth victory of the year against the 
lowly Phillies last week. T)ff to a 
bad start in the very first inning, 

.when the Phils let loose (with four 
! base knocks intermrugleo^ with a

Now that the Laisve’s Picnic in 
Eddington, Pa., is over, the ones 
there can relax and think It over 
a while. The buses left Baltimore 
at 6:45 A. M. on September 4th 
and arrived in Eddington around 
11:30 A. M. (E.S.T.). It 
snortin’ voyage with 
from fried chicken to 
carnc thrown in.

A gay, enthusiastic 
Baltimore that morning but 
singing and yelling was rather 
servative: that is, compared to the 
return tijip (with the exception of 
V. E.—she was rarin’ to go even be
fore she came within sight of the 
bus and |she was surely advertising 
it!)

Three . young misses, namely M. 
D., V. S,, and H. J. spent the mor
ning harmonizing while another 
batch of three spent the time with 
“the bhoys.” To the practical songs
ters of “The 
Around”: is 
ing? One of 
see and hear 
sing their version of that song in 
Lithuanian. What a mess!

I don’t know how the “oldsters” 
could sit so calmly throughout the 
trip while the youngsters were 
swinging, j singing, and ripping 
away. Arriving in Eddington, our 
three busjes found the field filled 
with buses and in fact, to be pre
cise aboi^t the Ynatter, 21.357% of 
the buses there were from Balti
more.

It was a rather large place and 
there seemed to be room for all, 
but on the dance floor only a half 
a square foot per person per second 
was allowed. (Tljen you had to 
move—quick!) Beer was flowing 
rather freely and steady and'the 
consumption was even steadier. The 
program was run off quite steady 
and as fir the singing—the Balti
more Lyros Chorus tried to put 
across to you, the listening audience, 
the best of its ability. Not trying 
to boast in anyway, but for a 
chorus that is about to celebrate 
its 1st anniversary in several 
months, I think we did rather well. 
The evening - was rounded off with 
the cash prizes. I was so well 
acquainted with the $50 and its des
tiny that to lose it was such a 
nerve-wrecking ordeal.

‘ Then came the dusk, the picnic 
broke up rapidly and we began to 
truck home, and I mean truck be
cause that was some truck. A 
certain young man spent the return 
trip with his head hanging over a 
window claiming he was seasick. 
From the number of beatings he’s 
taken, you’d think he’d take the 
hint dropped by Mother Nature. I 
notice H. J. and C. J. were rather 
quiet coming home. I must also ad
mit that C. G. and I did hold rather 
a monopoly over the rest of the 
boys—if you understand what I 
mean! You couldn’t realize R. P. 
could reach a high shrill until 
heard her get the scare- of her 
on the rotating X.

All in all we must extend 
thanks to the BLL Youth Club (Bal
timore Lithuanian Leaders Youth 
Club), for providing transportation 
to the picnic for several of our 
members.

should not 
the future 
have first 
all times.

I’ll bet those four meadow larks 
cleaned up on a lot of gargle ana 
mouth wash after their all-night 
song fest on the way 
in the future please 
chorus does not like it 
make yourselves look

Johnny Adams did some fine road 
work with that gay young blade 
who got a little too gay. It must be 
the papa instinct, or is it because 
he’s had experience at it.

It seems unanimous between He
len and Johnnie Blass. It think that 
explains the reason for her rather | 
sudden change recently from the 
riot of the chorus to the fine little 
woman she is now.. Besides, they 
,are a very nice looking couple.

Johnnie G. gets the medal 
time for keeping Hilda quiet all 
way home.

Vito did very well between 
bow tie and Albina.

That quartet of fellows (Vito, 
Johnnie Blass, Al P., and Tony N.) 
did all right in yodeling Salta Žie- 
mužia in the park, for all they were 
worth. Boy, what class! Heh, heh, 
or was it something 
you guess?

For a final trip of 
sure that we are all 
the time we all had 
we won’t refuse to 
Philly next year.

this 
the

his

Los Angeles, California, has more 
automobiles registered than 
Germany has, and is the leading 
ty in the United States forauto 
gistrations, topping 
ty by about 25,000

all 
ci- 
re- 
Ci-

—B’way Arena Opens—
%

Matchmaker Max Joss opens 
his palacp of swat tonight (Mon
day—this article could not appear in 
yesterday’s issue—Ed.) with that 
sensational Canadian youngster, 
Sammy Luftspring, meeting an able 
foe in Frankie Cavanna in the 
feature event. The prelims are of 
the usual high standard and a good 

I time is promised all fans who at- 
Į tend.

—Goodman Defends Title—
Amateur Golf Champion for 1937, 

■ Johnny Goodman of Omaha, Neb., 
defends his title against the cream 
of America’s golfers starting today 
in the 42nd Amateur Championship 
of the United States Golf Asso
ciation at the Oakmont Country 
Club in Pittsburgh, Pa. As his first 
opponent Goodman draws one of 
the foremost youngsters and likely 
winners (if he gets past ’Johnny) 
in Frankie Strafaci of Great Neck,

Tommy Tailor, John Barke, Fred 
Hass Jr., Tommy Goodwin, John 
Mikrut, Ray Billows, Charley Zates, 
British Amateur Champ, and Ells
worth Vines, pro tennis champion, 
are some of the other players who 
will participate.

will attend the Borough Commission 
meeting to oppose passage of the 
ordinance.

The American League urges con
stant vigilance to oppose ordinances 
such as the Ridgewood bill, intro
duced during a strike there of the 
Amalgamated Meat Cutters Union, 
which are proposed and passed 15y 
municipal bodies with full know
ledge that the bills are unconstitu
tional, but which serve meanwhile 
to hamper or break a strike.

Termites have a “reserve queen” 
in anticipation of the demise of the 
active egg-producing queen. One of 
the unexplained mysteries of nature 
is the method used by the ter
mites in modifying and accelerating 
the rate and manner of growth of 
the “reserve queens” in every term
itarium.

Napoleon Bonaparte’s brother, 
rome, is credited with starting 
honeymoon fad at Niagara Falls 
newlyweds. Jerome Bonaparte went 
there with his bride, t.._ ______
Elizabeth Patterson, of Baltimore, 
Maryland, in December, 1803.

Je- 
the 
for

The mere mention of Pittsburgh 
brings to our mind the fact that 
the Pirates are still on top in the 
National League. Trying as they 
have for the past three weeks to 
unloosen that top-most position to

Overheard at the Picnic
“If you say anything, don’t say 

it about my Albert....” “Sing Drau
gai in Kova...” “What you gonna 
do? Stay here all night!...” 
“Sveiks!....” “There’s lovelight in 
the starlight with you ....” “Can Į 
have a rjde on your bicycle ? ....” 
“Sing ‘There’s a Gold Mine in the 
Sky’ all the way through?” (she 
camera-shy too!) ... “Yowie!...”

Now throwing all kidding aside, I 
must say that we had a really 
swell time and that the Baltimore 
Lyros Chorus will be looking for 
ward to more gatherings like it.

I remain,
Cordially yours,

Al. J. Jacobs (Juskevičus)
P. S. To Joe D.—I hope you will

over the misunderstanding that 
been recently brought up. You 
there is a big oyster roast at 
other place the Sunday fol-

get
has 
see, 
the
lowing our picnic and that wouldn’t 
fit, but we’ll have an affair there 
before the end of this year. We’ll 
all be expecting you tonight.

A meteor is a transient, luminous 
from the outer 

space which moves rapidly through 
the atmosphere. It is more com
monly known as a shooting or fall
ing star. Meteorites are meteorjs 
which have fallen to the earth.

the former body of matter

either the Cubs or the Reds, the 
Bucs could not quite succeed. We 
don’t know why it is, but none of 
the teams in the Senior circuit 
seem to want that flag. Unless it’s ground meteorites attain a speed of 
because they will have to face the ’ several hundred feet per second, 
heavy clouting Yanks in the World 
Series, but even then they will be 
amply compensated, by their series women, and a baby, drifted on an 
cut, and, in the long run, isn’t that arctic ice floe for over six and a 
all they play for ? j half months, without a single loss

—Tom Yermal. ' of life. They covered 1,700 miles.

Meteoritoe fall at a terrific velo
city. Just before crashing into 'the

In the year 1872, sixteen men, two



Masinis parašutistų leidimasis iš oro žemyn: vaizdas iš nesenai atsibuvusių 
Sovietų Sąjungos parašutist ų pratimų netoli Maskvos.

Antradienis, Rūgs. 13, 1938

Dėl ko Vienuoliai 
Bėga j Pasaulį?

ar tu nuvargus, ar gali bepa
eiti.

—Gal kartais visa šitai ir 
nebūtų taip sunku, jei vienuo
lynai būtų toki, kaip knygose 
parašyta, kaip naujokėm pa
sakoja. Ketvertą, penketą mo

jau kuris laikas, kai Lie
tuvos vienuolijos gyvenime 
vyksta kažkoks persilauži
mas. Iš vienuolynų pabėga, 
čia moterys, čia vyrai. Vie
ni jų santūrūs, kalba labai 
mažai apie savo gyvenimą 
vienuolynuos, kiti plepesni, 
atviresni, nuoširdžiai viską 
pasipasakoja, treti ir visai 
net blogos valios turėdami 
liežuvio nesulaiko. Kadangi 
žurnalistui rūpi visas pla
tusis gyvenimas, tai ir pro 
vienuolynų temą tylomis 
praeiti negalima. Šiomis 
dienomis, kaip žinote, iš 
Kretingos vienuolyno pabė
go keletas broliukų ir klieri
kų. Teko man pasikalbėti su 
kai kuriais. Kalbėjaus net 
SU buvusiom vienuolėm. Tai
gi kreipiau dėmesį tik į san
tūresniųjų pasakojimą ir 
pateikiu visuomenei, norė
damas atkreipti atitinkamų 
žmonių dėmesį į nenormalią 
kai kurių vienuolynų būklę.

Vienuoliško Gyvenimo 
Tikslas

—Štai knyga, — pasakoja 
man buvusi vienuolė,—ku
ri nusako vienuoliško gyve
nimo tikslą. Pagrindinis tik
slas yra Dievo garbė, kuri 
jam teikiama tobulumu jo 
įsakymų ir Evangelijos pa
tarčių vykdymu. Dievo gar
bė iš mūs reikalauja, kad 
tik jam vienam visiškai pri
klausytume, kad mūsų valia, 
tobulai su jo valia suta
pusi, pašalintų kiekvieną 
nesutvarkytą sutvertų daik
tų pamėgimą, prie jų prisi
rišimą. Siela, kuri išsirinko 
sau vienuoliškąjį gyvenimą, 
yra atskirta ir paaukota.

—Pažvelkim, — kalbama 
toj pačioj knygojį sielos 
stovį, kuri yra atskirta. Ji 
suardė ryšius, kurie varžė 
jos širdį; numetė šalin me- 
džiaginus daiktus, kurie ją 
sunkino; žodžiu, ji nugalėjo 
savo valią ir be jokio pasi
priešinimo Dievas gūli ją 
paimti. Tačiau ir vienuolė 
gali padaryti klaidų ir net 
didelių klaidų. Nors Dievo 
.pašaukta, bet vis dėlto vie
nuolė ar vienuolis tebeturi 
prigimties silpnumų, širdies 
palinkimų.

—Tai kad čia, sakau, pa
mokslai, palygintų gražūs 
pamokymai, bet nieko prak- 

v tiško. 1
—Šitą praktišką vėliau, 

ot, štai šitą skyrelį perskai
tykit. ..

—Visi vienuoliai,—skai
tau,—tiek vyrai, tiek mote
rys yra pavesti Romos po

piežiui, kaip vyriausiam vir
šininkui, kurio turi klausyti 
iš klusnumo įžado. Kongre
gacijos, kurios turi diecezi
nes teises, ir yra praplitu- 
sios keliose vyskupijose, kol 
dar nėra gavusios popie
žiaus patvirtinimo, priklau
so vietos vyskupo p.agal tei
siu normas. Kiekviena vie- 
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nuolija, nors turinti tik die
cezines teises, kartą jau įs
teigta, tegali būti panaikin
ta tik Apaštalų Sosto, kuris 
sutvarko ir panaikintos vie
nuolijos turto reikalus, ži
noma, atsižvelgdamas į au
kotojų valią. Generalė vy
resnioji, pagal konstituciją, 
turi galią visoms provinci
joms, namams ir atskiroms 
narėms, o kitos vyresniosios 
—savo pareigų ribose. Ge
neralė vyresnioji turi turėti 
nemažiau kaip 40 metų am
žiaus ir būti 10 metų, kai 
padariusi įžadus. Kitos auk
štesniosios vyresniosios turi 
turėti 30 metu amžiaus.

v I

Tiek generalė, tiek kitos au- į 
kšesniosios vyresniosios turi, 
būti gimusios iš teisėtos mo
terystės. Namų vyresniosios 
renkamos trejiems metams; 
Šiems pasibaigus, gali būti 
.išrinktos dar trejiems me- 

—Užsidedant abitą. Teap- 
velka mane Dievas nauju 
žmogumi, kuris yra sutvertas 
pagal Dievą tikroje teisybėje 
ir šventybėje. Amen. Užside- 
dant juostelę. Teapjuosia ma
ne Dievas tyrumo juostele ir 
teužgesina manyje piktus pa
geidavimus, kad sutvirtėtų j 
manyje susivaldymo ir skais
tybės dorybė. Amen. Užside- 
dant velioną. Tepadengia ma
no galvą kuklumas, blaivumas 
ir susiturėjimas, kad dorybių 
būriu apjuosta, purpuriniu 
Viešpaties kraujo velionu at
pirkta, mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus marinimosi savo 
kūne nešiočiau. Amen.

—Tai matai tamsta, vadi
nas, meldžiamės, bet. . . ne 
vien maldų vienuolyne reika
laujama. Kuri senelė per il
gai koplyčioje klūpoja, j tą 
kai kurios viršininkės žiūri 
blogai ir sako, “davatkų mums 
čia nereikia.” Visos vienuolės 
ir vienuoliai turi labai sunkiai 
dirbti. Iš moterų vienuolių 
kazimierietės ir benediktinės 
laisviau gyvena, už tai jos 
smarkiai apkalbamos... Bet 
ir tai, pav., kazimierietės ap
tarnauja vieno labai aukšto 
dvasininko dvarą, vargdienės 
marijampolietės pragyvena tik 
iš savo darbo, o jau pranciš
konės, Jėzaus širdies tarnai
tės, Marijos tarnaitės ir kitos 
dirba prieglaudose, laukuose, 
vienuolynuose,' skalbyklose ir 
kitur. Niekas ten nepaklausia,

—Tai tamsta stojai į vie
nuolyną iš įsitikinimo ?

—Taip, aš iš mažens bu
vau jau daug girdėjusi apie 
vienuolynus gražių dalykų. 
Baigiau keturklasę, gavau 2,- 
000 litų dalies ir įstojau. Dar 
tik rietu reikėjų, aš būčiau 
tikra vienuolė, padariusi pa
skutinius įžadus. Maniau, kad 
atitrūk.usi nuo pasaulio vie
nuolyne galėsiu susikaupti, iš
ryškinti savo žmogišką tobu
lybę, o paskui jau grįžti at
gal ir būti visuomenei naudin
ga. Juk tiek yra vargšų, tiek 
yra nelaimingų, kuriais reikė
tų rūpintis. Kartoju dar kar
tą, nusivyliau, ir ne tik aš 
viena. Vienuolynų vyriausybė, 
ypač moterų vienuolynų, dar 
labiau sugadina. Et, man net 
baisu ir pasakoti.
Vienuoliai Kalba Trumpiau
Pasirodo, kad nūdien Lietu

voje vienuolynų yra nemaža. 
Pranciškonai, jėzuitai, kapuci
nai, domininkonai, saleziečiai, 
moterys kazimierietės, bene
diktinės, vargdienės, pranciš
konės, kultūrietės, Jėzaus šir
dies tarnaitės, Marijos tar
naitės ir net visuomenės sese
lės. Nejudomo turto turi 
Kaune, Kretingoj, Pajūry u 
Tryškiuos, Kalvarijoj, Plungėj, 
Petrašiūnuos, Skirsnemunėj, 
Pažaisly, Telšiuos, Čiobišky, 
Kačionišky, Panevėžy ir tt. 
šitą turtą išlaiko ir apdirba 
vienuoliai. Ar tatai reikalin
ga ?

—Aš pasakysiu tamstai 
trumpai, — tarė šiomis dieno
mis iš vienuolyno pasišalinęs 
broliukas.—šiais moderniškais 
laikais ne be toki vienuolynai 
reikalingi. Negalima dabar 
užsiskleisti nuo pasaulio, ka
da tiek kovų ir idėjų verda, 
kunkuliuoja. Katalikam rei
kia išeiti iš požemių ir kovoti 
drąsiai moderniškom ir žmo
niškom priemonėm. O mūsų 
vienuolynai dauguma vidur
amžiškos dvasios. Aš šitai sa
kau ramia sąžine. Per dieną 
nė žodžio nepratark, nes tik 
pusę valandos dienoje turi

tų vienuolis ar vienuolė, pagy
venę vienuolyne, įsitikina, kad 
yra visai kitaip. Viršininkės, 
atsiprašant, ėda viena kitą, 
ieško žemiausio pataikavimo 
sau sesučių tarpe ir dažnai 
parodo pačius žemiausius sa
vo jausmus. Verki, verki, mel
dies, meldies ir pagaliau vis
kuo nusivili. Juk dažnai žmo
nės atneša į vienuolynus aukų, 
klūpoja koridoriuos,' o vienuo
lyno viršininkės pasielgia su 
jais, kaip su kokiais bau
džiauninkais. . . Reikia čia 
priminti, kad vienuolės kurį 
laiką buvo siunčiamos pas 
grafą Tiškevičių už dešimtį li
tų dirbti per mėnesį, tik, ačiū 
Dievui, kad Tiškevičius nepri
ima.

tal-

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI
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Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

fechoslovakijos, Vengri-

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

LAISVE

po miesto 
prie Sausio 
sustoju ties

aptriu-

— sodelį 
gatvės — 

sukrypusiais, 
nameliais. Jie sukelia

yra žymus Lietuvos 
centras. Nepalietus 

gyvenimo, miesto 
gautųsi nepilnas, 

vietos reikia kultūri-

Programas prasidės, 3 valandą po pietų, 

šokiai prasielės 7 vai. vakaro.

Kas Darosi Žemaičių 
Telšiuose

Telšiai 
religinis 
religinio 
vaizdas 
Mažiau 
nei veiklai apibūdinti, nes yra 
žinoma, kad ten ji nežymi. 
Bet tikėjimo dalykai žymūs.

Ant aukščiausio iš septynįų 
Telšių kalnu stovi seniau bu
vusi parapijos bažnyčia, o da
bar vyskupijos katedra, nes 
parapijinei bažnyčiai vysku
pijos kurija atsiteisė pravosla
vų cerkvę su prie jos esančia 
gražia klebonija ir nemažiau 
graliu gabalu žemės.

Bažnyčia dominuoja , visą 
Telšių vietovaizdį. Ji mato
ma iš visų pusių, iš visų apy
linkės kalvų, kalnelių, šalia 
jos stovi stilingi rūmai, ap
supti gražaus sodo ir aukštos, 
aklinės tvoros. Tai rūmai, ku
riuose reziduoja Telšių vysku
pas ir Klaipėdos prelatas, bu
vęs seimo pirmininkas Justi
nas Staugaitis. Rūmai labai 
puošnūs ir viduje ištaigingi. 
Prie rūmų, kurie turi apie 70 
kambarių, yra didelis sklypas 
žemės, t. v. “klebonijos pa
stalininkas.”

Miesto savivaldybė jau se
nai vargsta, nerasdama tinka
mos turgavietės. P. Gudzins- 
kiūi burmistraujaut, buvo su
manyta perkelti turgavietę į 
klebonijos pastalininką, nes ta 
vieta šiam reikalui labiausiai 
tinka. Perkėlus čion turga
vietę, miestiečiai būtų daug 
laimėję, ypač sanitariniu po
žiūriu.

Deja! Projektas kurijoje 
sukėlė didelę audl’ą. Jis buvo 
palaikytas net vyskupo įžei
dimu. Girdi, neleistinas daly
kas, kad po vyskupo langais 
būtų turgus. . “Pąstauninkas” 
tuojau pasirūpinta apsodinti 
medeliais, kurie ateityje suda
rysią parką, kuriame ilsėsis 
aukštieji kurijos pareigūnai. 
Dabar šis sklypas dirvonuoja, 
medeliai išraustyti, kitus ap
graužė ožkos; jame įsirengė 
sau .“aikštyną” miesto vaikai.

Prieš kurį laiką netoli baž
nyčios išdygo dar vieni dideli 
ir gražūs namai. Neperde
dant galima juos laikyti di
džiausiais ir gražiausiais mies
te. Jie priklauso kurijos pre
latams.

Namai savininkams duoda 
gražaus pelno, nes juose be 
keliolikos pirmaeilių parduo
tuvių dar telpa apskrities vir
šininko ir apskrities valdybos 
įstaigos. Viršutinėje salėje 
namų savininkai įrengė kiną.

Eidami dar toliau Didžiąja 
gatve, sustojame prie gražių, 
mūrinių dviejų aukštų namų. 
Jie priklauso seserims kazi- 
mierietėms. Tai turtingos ame- 
rikonės dovana.

Vaikščiodamas 
skverą 
15 d. 
senais, 
šusiais 
manyje daugelį prisiminimų, 
nes ilgus metus priglaudė gar
bingą Telšių kultūros židinį— 
“Kanklių” draugiją.

žemi, tamsūs kambariai, 
apipelėjusios sienos. šiuose 
kambariuose anais metais 
rinkdavosi Telšių šviesuoliai, 
aptardavo kultūrinius Telšių 
reikalus, repetuodavo veika

teisės kalbėti, o visą laiką ty
lėti.

—O svarbiausia, — tarė ki
tas,—kai kurių vienuolynų vy
resnieji Jra ne lietuviai, pri
klauso /nuo Lenkijos kunigų 
vienuolių,' o mes, jaunieji, ši
to negalim pakęsti. Pabėgo 
apie 20, pabėgs dar daugiau, 
jei vienuolynų vyresnieji nesu
sipras klaidingais keliais einą.

J. Ripka. (“L. Ž.”) 

lus. Dar tamsesniame, dar 
drėgnesniame kambaryje sto
vėjo spintos su draugijos bi
blioteka. Tai buvo brangus 
lituanistikos turtas — rinki
nys veik visų prieškarinių lie
tuviškų leidinių.

Draugija neturėjo lėšų, 
džiaugėsi, kad gali įnamiauti 
nors ir tokiame lauže. Paga
liau, atėjo diena, kai ją per
ėmė nauji šeimininkai, pasi
žadėdami išlaikyti “Kanklių” 
vardą. Kurį laiką matydavom 
ant durų lentelę su užrašu:— 
Tautiškųjų organizacijų na
mai “Kanklės.” — Paskui šis 
užrašas išnyko, ir aplūžusia
me name įsigyveno visiška, 
netrikdoma tyla. Nieko neži
nau apie bibliotekos likimą. 
Daug vertingų knygų liko pas 
buvusius “Kanklių” narius, o 
likusios, tur būt, trūnyja kur 
be naudos, niekieno neprižiū
rimos ir nenaudojamos. O tuo 
tarpu biblioteką buvo galima 
perduoti valstybiniam knygy
nui, kur jos turtais būtų pa
sinaudojusi plačioji visuome
nė, ar kuriai kitai grynai kul
tūrinei organizacijai.

Toks yra kultūrinis gyveni
mas.

Leidžiantis Ežero gatve, pa
kalniui sutinkame mažą, aplū- 
žusį, nušiurusį namelį. Tai 
vienintelė Telšiuose priglauda, 
kuria rūpinasi šv. Vincento 
draugija. Namelius senais lai
kais prieglaudai skyrusi tūla fi
lantrope. Sprendžiant iš jų dy
džio, ten gali tilpti vos keliolika 
senelių.

Būtų klaida manyti, kad 
Vincento ar Paulo labdarių 
draugija, vadovaujama prela
to įorisevi'čiaus, išsprendžia 
pavargėlių klausimą.. Prieš 
kelerius metus Telšiuose la
bai sėkmingai veikė žmogaus 
globos draugijos skyrius, ku
ris išlaikė didelę valgyklą ne
turtėliams. Deja, darbui bu
vo užkirstas keliąs visai paša
liniais sumetimais. . Dar ir 
šiandien, nepaisant pakarto
tinų pastabų, mieste slankioja 
trys nepilnapročiai, kuriuos 
sutvarkyti niekas nesiima.

Gražų vasaros vakarą vaikš
čiojant nedidele Iždinės gat
ve, galima išgirsti keistą ūže
sį, panašų į bičių dūzgimą. 
Tik arčiau priėjus prie kam
pinio mūrinio namo, išskiri 
žmonių balsus. Pro langą ma
tyti eilės suolų, kuriuose su
sėdę vaikinai, užsimovę ant 
galvų kaž ką panašaus į tur
kų feskas, pas mus vadina
mas “jermulkas,” linguodami 
balsiai skaito iš didelių kny
gų. Tai aukštoji talmudo mo
kykla.

Kai kas didžiuojasi, kad ši 
mokykla yra Telšiuose, nes 
tokių mokyklų visoje Europo
je tėra dvi ir abi pasirinko 
savo būstine Lietuvą, — vie

 

na VilijapYpolę, antra Tel
šius.

Štai kurio laiko mokiniai 
išsipila' į gatvę. Išblyškę, nu-! 
geltę veidai. Veik visi, tur 
būt, nuo uolių talmudo studi
jų dėvi už pavargusių akių 
akinius. Sukrypę, paliegę, ap
žėlę barzdomis. Tokia tat 
busimųjų rabinų armija. Vi
siems jiems oro ir judėjimo 
trūkumai įspaudė gilius pėd
sakus.

Už jų išeina ir patys1 mo-. 
kytojai, rabinai, kurių tarpe 
pastebiu rabinus Blochus,' taip 
labai išgarsėjusius ryšy su 
kirpėjo Zelmanavičiaus byla.

Religinis fanatizmas 
klesti, “bokariai”—uolūs 
sekėjai.

Rabinai labai ; prižiūri ša- 
baso šaugojimą. Jų mokiniai 
kontroliuoja, kad žydai,* ypač 
jaunuoliai,' šabaso dieną ne
lankytų kino, nedalyvautu jo
kiuose pasilinksminimuose, ne
rūkytų ir t. p.

Visi -dar gerai pamenam 
nelemtąjį įvykį su kirpėju 
Zelmanavičium, kuris, nepai
sydamas šabaso, dirbo šešta
dienį. Fanatikų rabinų su
kurstyti, talmudo mokyklos 
mokiniai įsiveržė į jo kirpyk
lą, jėga privertė jį palikti dar
bą ir uždarė langines, 
nepaprastas reiškinys 
kokia tvirta klerikalų 
Telšių, visuomenėje.

—Kodėl, jūsų akimis žiū
rint, reikėjo tokių priemonių 
griebtis ? — klausiu vieno 
mudisto.

“L-Matot, to reikalauja 
dorumafe. Negražu, kad 
metu, kai visos žydų prekybi
nės įstaigos uždarytos, viena 
lieka atidara. Mes nesigilina
me į kirpėjo Zelmanavičiaus 
religinius įsitikinimus, tačiau 
jis neprivalo laužyti nustaty
tos tvarkos ir piktinti ben
druomenės narių.

Paslaptingesnių balsu jis 
priduria:

—Kunigai, net pats vysku
pas, mūsų poelgiui pritaria... 
Mes tai sužinojome. Jis irgi 
sako, kad negalima ardyti 
tvarkos ir tvirkinti visuome
nės.

Toliau paklausiau apie pa
čią talmudo mokyklą.

Pasirodo, kad joje esama 
apie 300 mokinių. Telšiečių 
jų tarpe tėra 20, o kiti iš vi
sos Lietuvos ir užsienio. Esa
ma mokįnių iš Jungtinių Vals
tijų,
jos, Rumunijos ir kitų kraštų. 
Iš šios mokyklos esanti išėjusi

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją iSleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio “laisves Metinis

Bus

Lapkričio 13 November
Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 

paskelbtas dienraštyje

Toje pat priprastoje vietoje.

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

• I

miestas, 
fanatizmo ekscesais, 

plačioji visuomenė 
domisi kasdieniais, 

gyvenimo reikalais, 
organizacijos

eilė garsių rabinų, dirbančių 
Anglijoje, Pietų Afrikoje ir kt.

Mokykla gaunanti valstybės 
pašalpą, tačiau didžiausią pa-“ 
jamų dalį sudarančios tikin
čiųjų pasaulio žydų aukos.

Taigi matome, kad Telšiai 
labai “šventablyvas 
net su 
Tačiau 
daugiau 
realiais 
Nors religinės 
ir labai stengiasi įsitvirtinti, 
vistik tai joms sekasi tik me
džiaginėje srityje, kur jų at
stovai parodo stačiai virtuo
ziškų gabumų. L. D.

Vargsta Žmonės Dėl Kelių
ANTKALNĖ, Veliuonos vals

čiuj.—Čia žmonės pradėjo iš
arti kelius. Vienas tarnauto
jas, apsivedęs to kaimo ūki
ninkaitę, taip pat uždraudė 
per savo žemę važiuoti. Tie
sa, tai darė savo žmonos mo
tinos vardu, Ūkininkai, netu
rėdami per kur išvažiuoti, ‘pa
davė į teismą. “Reikia kelio,” 
sako, “negi dangum lėksi.” 
Bet, deja, teismas išsprendė 
dalyką jų nenaudai, ącs ke
lias nebuvo pažymėtas plane. 
Ir 10-15 ūkininkų liko visiš
kai atskirti nuo pasaulio. Jie 
tuo keliu važiavo jau nuo pat 
išsiskirstymo į viensė džius. 
Dabar visi žada kelius, kurių 
nėra pažymėta plane, išarti. 
Jei jie tikrai savo sprendimą 
įvykdys, bus tikras skandalas, 
nes čia beveik visi gana žymūš 
keliai planuose nežymėti. Rei
kėtų dalyką sutvarkyti.
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* WORCESTER, MASS.
Domisi Rinkimais

Worcesterio darbininkai la
bai rūpinasi rudens rinkimų 
nominacijom ir balsavimu. 
Kur tik nueisi, visur tik ir 
kalba apie kandidatus, ir vis 
klausia, kokie kandidatai pa
žangūs ir kokie atžagareiviai.

Progresyvių darbininkų kla
sė, matydama, kad taip la
bai žmonės interesuojasi rin
kimais, nutarė surengti dide
les prakalbas toj temoj rug
sėjo 12 d., 8 vai. vakare, 
Eagles Hali, 695 Main St.

Geriausi kalbėtojai bus: iš 
New Yorko — Clarence A. 
Hathaway, redaktorius Daily 
Workerio, ir Otis A. Hood, 
komunistų kandidatas į gu
bernatorių Massachusetts vals
tijai. Taipgi bus įvairių pa- 
marginimų — chorai dainuos 
ir bus diskusijos. Turime vil
tį, kad visi Worcesterio lie
tuviai ten bus ant tų prakal
bų.

Taipgi yra rengiamas pik
nikas suvienytų organizacijų 
visų tautų rugsėjo 18, Olym
pia Parke. Prasidės nuo 1 v. 
po pietų ir tęsis iki vėlaus va
karo.

Bus įvairiausių pasįlinksmi-Į 
nimų: sporto, dainų, šokių,) 
gardžių valgių, gėrimų, didelis 
benas grieš • šokiams. Taipgi 
bus prakalbos.

Ura! visi lietuviai nepraleis- 
kim geros progos. Tai gal bus 
paskutinis pasilinksminimas šį 
sezoną. P. Butkiavičius.

pas: vieną Kearny, antrą East 
Newarke. Kearny jau buvo 
susirinkimas ir dalyvavo 15 
narių. E. Newarke pasekmės 
geros ir užgims kuopa arti
moj ateityj, šitos trys kuopos 
kartu sudarytų county ir 
duotų mums teisę dalyvauti 
State Lygoj. O Lyga galėtų 
paduot skundus valstijos ko- 
misionieriui.

Kaip matot, tai šitos dvi 
kuopos mums labai reikalin
gos.

Prie Workers Alliance gali 
prigulėt visi, nežiūrint tikėji
mo bei tautos, dirbantieji ar 
bedarbiai. Įstojimas tik 30c. 
Mėnesinė, mokestis tik 25c ir 
gauni laikraštį sykį ant savai
tės “Worker.”

Susirinkimus laikomo kož- 
ną ketvorgą, 8 vai. vakare, 
15-17 Ann St., Harrison, N. J. 
Nepamirškit, ateikit ir prisi- 
rašykit.

ALDLD Sekr.
K. Kuzmickas.

Finansinė Atskaita

Amer. Liet. Kongreso Detroito 
Skyriaus Valdybos ir Knygų 
Peržiūrėjimo Komisijos nuo 

kovo 1 d., 1937 m., iki 
liepos 1 d., 1938 m.

Harrison, N. J.
Laikytam susirinkime 2 d. 

rugsėjo ALDLD 136 kp. bu
vo nutarta karščiam pasibai
gus visiem griebtis už darbo. 
Pas mus yra daug užsilikusio 
veikimo. Visų pirmiausia nu
tarta surengt “Card Party” į 
mūsų dienraščio “Laisvės” 1 
ir “Daily Workerio” naudai. 
Ji įvyks 8 d. spalio, po num. 
15-17 Ann St., Harrison, N. 
J.

Neužmirškite, draugai ir 
draugės, dalyvaukite ir iš ki
tų kolonijų, šitas parengimas 
bus vienas iš geriausių, kiek 
kada buvo Harrisone! Turėsim 
labai gerų laimėjimų ir bus 
jokiai ir gardžių užkandžių. 
O įžanga labai pigi, tik 25c.

Harrisone yra susiorganiza
vus kuopa Workers Alliance. 
Gyvuoja tik nuo birželio mė
nesio, šių metų. Jau turi čar- 
terį ir 57 narius. Priguli daug 
lietuvių. Pageidaujama, kad 
daugiau prigulėtų. Workers 
Alliance yra darbininkiška 
organizacija: surašo bedar
bius, išstoroja pašelpą bedar
biam, išstoroja PWA darbus 
ir tt. Workers Alliance už
duotis suorganizuot dvi kuo

Pajamos

Liepos 5, 1937 m. pik
niko pelnas $78.50

Rug. 26, 1937 m. pik
niko pelnas, 25.53

Vas. 19, 1938, minint Lie
tuvos Nepriklausomy
bę koncerto pelnas 92.58

Bal. 9, 19.38, aukos ma
siniame susirinkimo 32.70

Dr-jos ir kuopos sumokė
jo į Vyk. Kom. iždą 23.00

Dr-jos ir kuopos sumokė
jo i vietinį iždą 15.00

LSS 116 k p auka Liet, 
politiniam, kaliniams 5.00

Už parduotas brošiūrė
les, minint Liet. Nep.
20 metų sukaktį 8.00

Viso įėjo per viršuj 
minėtą laiką $280.31

Vas. mėn,’’37 buvo ižde 75.80

Viso kartu $356.11
Išlaidos

Vyk. Kom. nusiųsta, Am.
Liet. Kongr. reikalams,
Liet. reik, ir maža da
lis Ispan. resp. gyn. $219.81

Nusiuntimas 1.14
Svetainei randa už susir. 30.00 
Masinio susir. išlaidos 27.00 
Telegramas į Lietuvą 4.34
Skyr. sekr. išlaidos .95

Viso išlaidų $283.24 
Skyr. ižde su liepos 1 d. 
yra $72.87

Komisija.
Valdyba:

Pirm. Pr. Jočionis,
Sekret.J. Overaitis,

* Ižd. J. Besasparis, 
Kom. Z. Ramanauskas.

Baltimore, Md.
Jau ir Amerikos Darbo Fede
raciją Raudonai Numaliavojo

“Sun” laikraštį beskaitant, 
paste b ė j a u k oresp ondenci j ą, 
kurią parašė Kajetan Witold. 
Jis sako: “ ‘The Sun’ už 27 
rugpjūčio kamputyje ant pa
skutinio puslapio mes randa
me raportą, kad viena iš di
džiausių ‘units’ Baltimore Fe
deration of Labor pranešė, 
kad ji rems David J. Lewis, 
demokratų kandidatą į Jungt. 
Valstijų Senatą.”

Toliau korespondentas Wi
told rašo: “Raportas. toliau 
sako, kad mitingą^ buvo laiko
mas A. D. F. headquarteryj, 
kur delegatai nuo 26 ‘units,’ 
kurie atstovauja virš 50,000 
unijos narių, vienbalsiai pasi
sakė balsuoti už David J. 
Lewis...”

Nusigandusiai koresponden
tas Witold ožio balsu suriko, 
sakydamas: “Aš noriu žinoti, 
kas tie 50,000 unijos narių 
yra, kurie vienbalsiai nutarė 
balsuoti už Lewis? Ar tie 
žmonės be inteligentiškumo ir 
be akių? Ar jie neįvalias de
mokratai?? Ar jie bolševikai, 
komunistai ?”

Kai matome iš Witold’o pa
rašytos korespondencijos, tai 
jau ir Amerikos Darbo Fede
racijos unijos nariai apkrikš
tyti “bolševikais,” “komunis
tais.” Ką A. D. F. nariai pa
sakys pamatę tokį vardą ant 
jų uždėtą? Dabar turės su
prasti, kad jeigu išeini prieš 
reakciją, prieš savo priešą, tai 
jau “komunistas,” “bolševi
kas.” O reikia žinoti, kad A. 
D. F. priklauso visokių deno
minacijų, visokių pažvalgų 
darbininkų. Bet kai tik spėjo 
žodį ištarti už pažangų kan
didatą, savo klases žmogų, 
taip greit juos visus nudažė su 
raudonu šepečiu.

Dabartiniu laiku, kada bal
savimai artinasi, tai vietinė 
spauda pilnutėlė visokių ko
respondencijų, straipsnių ir 
net pirmam puslapyj editori- 
alų, kurie kaip vienas išėjo 
prieš darbininkų klasę, prieš 
pažangų kandidatą David J. 
Lewis. Kapitalistinė spauda, 
reakcionieriai ir reakcijos rė
mėjai gązdina visokiais rau
donais baubais nesusipratusius 
darbininkus, bandydami juos 
sudemoralizuoti, vadi n d a m i 
juos “bolševikais,” “komunis
tais.”. Bet tie laikai jau pra
ėjo, kada darbininkai tokio 
vardo bijojo. Dabar darbinin
kai netik komunistų vardo ne
bijo, bet dar juos visais bū
dais remia. Todėl darbinin
kai neturi paisyti visokių rau
donų baubų.

Komunistų Partija Indorsino 
Kandidatą Lewis

Valstijos komitetas Komu-

nistų Partijos Marylande iš
leido steitmentą, šaukiantį no- 
minuot David J. Lewis’ą į 
Jungtinių Valstijų Senątą. 
Steitmente sako: Jeigu Tydin- 
gas laimėtų primary, tai ko
munistai statytų savo kandi
datą lapkričio balsavimuose. 
Bet jeigu Lewis’as laimėtų no
minacijas, tai Komunistų Part 
tija ištrauktų savo kandidatą, 
Harry Straw.

arti

Nauja L. Pruseikos Knyga
...'.................................... "" i----................-

I Š i) A V I K AI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Centre su šviesiu siūtu: Meksikos prezidentas Cardenas, dalyvaująs to kraš
to valstiečių atstovų suvaž iavime Meksikos Mieste.

Bedarbe Smarkiai Pakilo

Baltimorės Department of 
Public Welfare turėjo didžiau
sią skaitlinę “relief” aplikan
tų, ką kada turėjo pirmiau. 
Buvo raportuota per Thomas 
J. S. Waxter, direktorių: 
“500 bedarbių atėjo į ofisą 
prašydami pagelbos,” pareiš
kė direktorius Waxter. To
liau jis sako: “Įskaitant 235, 
relief gaunantieji prašo pa
dėt juos į WPA projektus...” 

Kai matome iš Welfare ra
porto, kad kasdien ateina po 
virš 500 bedarbių pašelpos 
prašydami, o pirmiaus tokios 
didelės skaitlinės ofisas dar 
nebuvo matęs. Taipgi matome, 
kad ir tie, kurie kiek' ir gau
na pašelpos, prašosi padėt 
juos į WPA darbus. Mato- 

'mai, žmonės, negalėdami pa
šelpą pragyvent, 
priversti badauti.

Ponas Waxter 
kad tokių laikų,
tokis nedarbo spaudimas pir
miau nebuvo ant Welfare ofi
so.

Kas gi tame kaltas, kad be
darbė juo tolyn, tuo aršyn ei
na? žinoma, kapitalistų strei
kas prieš Roosevelto adminis
traciją. O kad tą kapitalistų 
streiką sulaužyti, tai reikia 
darbininkų vienybės. Reikia 
išrinkt Roosevelto rėmėjus, 
kad sumušus reakcionierius.

tūzas apsivedė su Marijona 
Lukošiūte. Abiejų jaunuolių 
tėvai turi plačią, pažintį ir 
draugiškus saųtikiųs ne tik su 
lietuviais,., bet ir...svetimtau
čiais. Todėl iš anksto buvo 
tikėtasi daug svečių. Tad bu
vo paimta Šv. Roką draugystės 
svetainė vestuvėms.

Vestuvėse dalyvavo
dviejų šimtų žmonių. Suma
nyta vedybų pokilį įvykinti 
šeštadienį prieš pat Labor 
Day. Vestuvės atrodė į didelį 
balių. Visi valgė, gėrė, kas! 
ką norėjo, šoko ir po kelius- 
susėdę dainavo, linksminos, i 
kaip kas išmanė.

Tikrai galiu sakyti, kad aš! 
dar nebuvau matęs tokių di-; 
dėlių vestuvių.

Sekmadienį papietavę jau
navedžiai apleido visus sve
čius ir išvažiavo į “medaus 
mėnesį.” O sugrįžę atgal vėl 
stos prie darbo. Aš nuo sa
vęs linkiu jaunavedžiams sma
gaus, ilgo ir laimingo gyve
ninio.

Mexicos Vaclovas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

laipsniškai

prisipažįsta, 
kaip dabar,

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Lietuvių kuo

pos susirinkimas bus ketvirtadieni, 
Sept. 15, pradžia 8 vai. vakare, Kliu- 
bo Salėje, Fairmount Ave. Šiame su
sirinkimo dalyvaus ir distrikto orga
nizatorius, jis duos svarbų raportą. 
jTad visi nariai dalyvaukite mitinge 
ir. atsiveskite naujų aplikantų. Da
bar yra vajus gavimui naujų skaity
tojų. (214-216)

PHILADELPHIA, PA.
Mes, Ispanijos Liaudies Rėmimo 

Komisija atsišaukiame j draugus ir 
drauges, prašydami rinkti ir pado
vanoti Ispanijos karo nukentėju
sioms drabužius, čcverykus ir kito
kius daiktus. Daiktus atveskite ai' 
prisiųskite Greek Club, 305 So. llth 
St. Čia yra visada atdara. Komisija 
vi#h negali spėti aplankyti, tad pra
šo pačių atnešti savo dovanas 
rodytą vietą. — Komisija.

(214-215)

j nu-

Balsuokite, už David . J. Lewis.
Vitkus.

Mexico, Me.
Bailių Išsitarimas

Aš buvau rašęs “Laisvėje, 
kad 1937 metais Oxford Paper 
kompanijos darbininkai susi
organizavo į International 
Brotherhood uniją ir kad tais 
pačiais metais birželio mėne
sį kompanija uniją pripažino 
ir pasirašė sutartį trims me
tams, kad tą pačią algą mo
kės darbininkams. Bet išėjo 
trylika mėnesių ir kompani
jos viršininkai pasišaukė uni
jos komitetą į ofisą ir sako: 
Oxford Paper kompanija no
ri, kad darbininkai nusimuš
tų algas 1.0 nuošimčių nuo šio 
laiko, tai yra, rugpjūčio 14 
dienos iki Naujų Mėtų. O 
po Naujų Metų vėl gausite se
nas algas atgal.

Tada unijos komitetas su
šaukė mitingą ir nutarė slapta 
balsuoti, ar priimti kompani
jos pasiūlymą, ar atmesti. Di
džiuma darbininkų nubalsavo, 
kad kompanija gali algas nu
mušti.

Aš girdėjau kai kuriuos 
darbininkus kalbant, jie sako: 
Jeigu būtumėme nubalsavę al
gas nenusimušti, tai gal kom
panija būtų uždarius fabriką. 
Tai tada kur mes būtume pa
sidėję ?

Tokie pasakymai yra kvai
li. Keli metai atgal kompa
nija pastatė naują “fajerrū- 
mį,” kuris kainavo arti mili- 
ono dolerių. O dabar deda 
naujas mašinas, už kurias už
moka šimtus tūkstančių dole
rių. Tai juk ji nelaikys, kad 
tos mašinos rūdytų. Galima 
tikrai žinoti, kad jeigu kom
panija deda į fabriką tokius 
pinigus, tai ji turi gero pelno 
iš jo ir jo uždaryto nelaikys.

Vestuvės /

šiemet yra pas mus turtin
giausi metai vestuvėmis. Jų 
buvo daug ir veik visos /di
delės. šiuo kartu ir aš Murė
jau laimę patekti į Kazimiero 
Matuzo vestuves. Jaunas Ma-

PASTABA

Kas nors per klaidą paėmė mano 
coatą per “Laisvės” pikniką, laiky
tą Eddington, Pa., rugsėjo 4 d. Prie 
mūsų stalo sėdėjo ir baltimoriečių, 
tai gal per klaidą paėmė. Būsiu la
bai dėkingas, jeigu sugrąžintų man. 
Coatas yra tamsiai pilkas ir su ma
žais čekiais, taipgi kišenyje buvo 
balta-pilka šilkine nosinė. Jeigu kas 
tokį coatą paėmė per klaidą, malo
nėkite sugrąžinti man. Stanley Bui- 
nevic, 3262 Cedar St., Philadelphia, 
Pa. (213-214)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo 14 d., LDP Kliu- 
be, 408 Court St., 8 v. v. Draugės 
ir draugai, būtinai visi dalyvaukite, 
nes bus daug svarbių dalykų dėl ap
kalbėjimo. Turėsime rinkti delega
tus į LDS 3-čią konferenciją, kuri 
įvyks rugsėjo y25 d. Taipgi bus lai
mėjimas tuoj po kuopos susirinkimo. 
— Kp. Sekr. V. KTSheralis.

(213-214)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 14 d., Tenio Svct., Winans 
Avė. ir 16th St., 8 v. v. Visi nariai 
kurie prigulite malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reiklų apkalbėti bei 
nutarti. — Kp. Sekr. C. Andriūnas.

(213-215)

CHRONIŠKOS

LIGOS
GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE-
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus ąyTivalyti nuo šnipų.

ai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Prūseikos knygoje.

Kas buvo tie šn

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokesti galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Lajsves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-71)64

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

, NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES "LAISVĖJE

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 
• Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs

ir pavieniu.

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line

paveiks- 
ir krajavus 

sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen,* 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Demonstruokite Prieš Hitlerio Kėsinimąsi 
Pult Čechoslovakiją, Už Pasaulinę Taiką!
Jungtinių Valstijų amunici

jos firmos siunčia karo reik
menis Vokietijos ir Italijos fa
šistų valdžioms, kuomet Če
koslovakija siekia apsaugot 
pasaulinę taika sulaikymu Hit
lerio agresijos.

Tokj pareiškimą padarė Ko
munistų Partijos New Yorko 
Valstijos Komitetas į visus tai
kos mylėtojus savo atsišauki
me išeit didžiulėn demonstra
cijom kuri rengiama Čekoslo

vakijos gynimui šį trečiadienį, 
14-tą rugsėjo, 5 vai. po pietų, 
tuojau po darbui.

Demonstracija bus šiauri-

niame gale Union Square. Ji, 
kaip praneša komiteto pirmi
ninkas I. Amter, “reikalaus, 
kad Jungtinių Valstij 
džia tuojau sulaikytų 
siuntimą amunicijos 
fašistinei Italijai ir 
jai.”

M. Petrauskui Pagerbti Spektaklis

Paskutinis Išvažiavimas 
J Forest Parką

rugsėjo

li’ 
o

1 ink- 
pasi- 
labai

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17-ta kuo
pa rengia išvažiavimą į Forest 
Parką šį sekmadienį, 
18-tą dieną.

Užbaigiant malonų 
smfą vasarinį sezoną, 
tinkant rudeninį yra
Sveika laukuose ar parkuose 
praleist nuo darbo atliekamą 
laiką draugiškam pasikalbėji
me prie skanių užkandžių, 
karštos kavos ir kitokių mink
štų gėrimų. Kiekvienam norisi 
ramiai laiką praleisti bežiūrint 
į didelius medžius, kaip jų ša
kelės siūbuoja užgautos stip
raus rudeninio vėjo ir gelsvi 
ir raudoni lapai krinta ant že
mės ir vėjas lengvai juos iš
nešioja: kaip visa gamta pra
deda apsisiausti rudais vystyk
lais.

Kviečiame visus pasilinks
minti ir paremti TDA organi
zacijų.

Komisija.

Parapijonai Linksminosi

ir gražuolės—“kara-
“karalienė”, “karalai- 
“karalaitė”—visi arti- 
bažnyčios tarnai. Tie 

apkarūnavota, po

Pereito sekmadienio vakare 
viena Brooklyno parapija 
(North 5-to Stryto) turėjo 
Klaščiaus darže sėkminga pik
niką. Dalyvavo apsčiai parapi- 
jonų ir šiaip įvairiu pažvalgų 
žmonių—dar daugiau jaunes
niosios gentkartės.

Piknike buvo renkama gra
žuoliai 
liūs”, 
tis” ir 
miausi
“karaliai 
svetainę vedžiota ir kitokių ce
remonijų su jais atlikta.

Beje, grojo ir maršavo baž- 
~ nytinis jaunimo benas. Tas da

rė jaukų įspūdį. Toliaus: dai
navo bažnytinis choras; cho
ras didelis, atrodo neblogai, 
bet dainavo prastai. (Nors to
je svetainėje nei jokis choras 
negali gerai sudainuoti).

Visoms pikniko
joms vadovavo patys 
kurių ten buvo arti 
Kunigai atrodo visi 
“nešpetni” vyrai, ir 
visame kame griežtų 
su savo pavaldiniais.

Dzūkelis.

ceremoni- 
kunigai, 

tuzino, 
raudoni, 
vartoja 

drausme

“Daily Worker” Dar Ant 
2,000 Standų

Komunistų ir kitų “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker” 

. rėmėjų pasidarbavimu, laikraš
tis uždėta dar ant dviejų tūks
tančių standų didž. New Yor- 
ko ribose. Jeigu jūsų susiedi- 
joje laikraščių pardavinėtojas 
dar neturi “D. W.”, paragin
kite, kad ir jis įsigytų ir jūs 
galėtumėte gaut laikraštį prie 
pat savo namų.

visa 
abiem, 

Vokieti-

Lietuviams, kurių 
šaliai taip pat gręsia 
užpuolimas, jei Vokietijos fa
šistai nebus suvaldyti, ypatin
gai svarbu 
Hitlerio’ ir
čias skaitlingu dalyvavimu šioj 
demonstracijoj.

gimtinei
Hitlerio

pasisakyti prieš
Mussolinio užma-

Apsaugokim Vaikus 
Mokyklos Metu

Vasaros atostogoms pasibai
gus, prasidėjus mokykloms, 
turime naują atsakomybę, bū
tent: apsaugot mūs vaikuh 
gatvėse.

Daugelis vaikučių svečiavo
si užmiesčiuose, kur buvo ga- 
;na vietos žaist saugiai; ir ga
lėjo pamiršt miesto pavojus, 
gal bus neatsargūs žaidime. 
Dėlto tėvams reikia juos įs
pėt būti atsargiais einant mo
kyklon, eit skersai gatvę tik 

j tam paskirtomis vietomis ir 
žaisti tik parkuose ir žaisla- 
vietėse.

Rugsėjo ir spalių mėnesiais 
daugiausia vaikų pakliūva va
žiuotos nelaimėsna, dėlto tė
vams ir mašinų vairuotojams 
reikia daugiau susirūpint vai
kučių apsauga.

Trafiko Stotis “K.”

Komitetas Miko Petrausko 
Kūriniams Leisti '{pranešė šių 
žodžių rašytojui, kad spalio 
2 d., š. m., Labor Lyceum,

MIKAS PETRAUSKAS

Ateikite Porai Valandų 
Svarbaus Darbo

Darbiečių Bendro
FrontoPrakalbos

vaAteinančio penktadienio 
kate, rugsėjo-Sept. 16 d., Am
erikos Lietuviu Piliečių Kliu- 
bo svetainėje įvyks įdomios ir 1 sakyt,
svarbios prakalbos šio rudens ( (elections), 
rinkimų reikalais.

Nesenai buvo suorganizuo
ta grupė lietuviško jaunimo 
dirbt ateinančiuose svarbiuose 
rinkimuose. Dabar atėjo lai
kas mums padaryt svarbų 
darbą.

Mes žinom, jog Tammany 
politikieriai nori, kad Ameri
can Labor Party nelaimėtų at
einančius rinkimus. Jeigu 
Amer. Labor Party nelaimės, 
tai bus didelis žingsnis atgal 
d arb i n i n k ų j u d ė j i m u i.

Tammany politikieriai 
Amer. Darbo Partija turi savo 

1 kandidatus republikonu nomi- 
Į nacijoms (primaries). Kas tas 
i nominacijas laimės, tai, galim 

laimės ir rinkimus

Brooklyne, yra rengiamas tu
riningas spektaklis kompozi
toriaus Miko Petrausko vardo 
pagerbimui.

Artistas Jonas Valentis ir 
komp. B. Šalinaite deda visas 
pastangas, kad spektaklis bū
tų vienas įdomiausių, kokis 
kada buvo Brooklyne.

Prie to gražaus darbo yra 
telkiamos Brooklyno ir apylin
kes geriausios lietuvių meni- 
ninku jėgos.

/Art. Jonas Valentis sako, 
kad jis sukvies geriausias gru
pes išpildymui įdomių scenų 
iš M. Petrausko operečių.

Brone Šalinsite stengiasi su
telkt įvairias dainininkų gru- 
peš, kurios pildys komp. M. 
Petrausko muzikos dainas.

Visas pelnas 
taklio eis Miko 
rinių leidimui.

nuo to spek- 
Petrausko kū

Proncė.

Parėmė Ispanijos 
Kovotojus

K. šolomskienė, J. Zablackas J kliubo ir maršavimas, taipgi 
Mrs. Brown, J. Kovas, A. Bal
čiūnas, V. Naskauskas, E. Vil
kaitė, K. Joneliunas, O. Viš- 
niauskienė, R. Mizara, Zaka
rauskienė.

Po 25 centus: A. Žilinskai
tė, H. Kaunaitė, A. Orman, 
II. Kaulinienė, J. Lasys, I. Ba- 
nasevičius, P. Karvelis, A. Mu- 

,reikia, Bertha Fulton, Ralph 
Daniels, A. Wagnis, M. Sin
eus, M. Banaitienė. Viso su 
smulkiomis surinkta virš $29.

Komitetas dėkingas visiems 
aukojusiems ir atsilankusiems.

, Matėm Judžius

“Laisvės” piknikas, Brookly
ne, “L.” įstaiga su jos darbi
ninkais ir mašinomis, ir lietu
viai Taikos Parade šių metų.

Ig. Banasevičiui priklauso 
kreditas už judžių pagamini
mų ir padėka už paįvairinimą 
jais mūsų pramogos.

M. K.

Atėjęs Bankan su Dinamitu

N.

Užbaigai pramogos, 
jom gana smagumo ir 
matydami savo draugus ir pa
žįstamus, taipgi kai kurie ir 
patys save judžiuose, kuriuos 
pagamino ir parodė Ignas Ba- 
nasevičius. Judžiuose matėsi 
pastarasis “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimas ir bankietas, Pir
mosios Gegužės paradui lietu
viai susirinkę prie piliečių

tu vė
juok o

Henry Ha veri y. 67 metų, ar
eštuotas 68 kartu nuo 1913 m- 
už girtumų ir valkatystę, pa
baudai pasiųstas į miestavus 
senukų namus trims mėne
siams.

Emigrant Industrial SavingaJ 
Bankan, 5 E. 42nd St., N. Y., 
atėjęs vyras j r, pasišaukęs vie
ną viršininkų, įsakęs, kad jis 
jam greit prirengtų $30,000 
mažais banknotais arba jis iš
sprogdinsiąs bildingą.

Tarnautojai suskubo rinkti 
pinigus ir tuom pačiu — pla
nus, kaip jį suimt. Jį suėmė. 
Grąsintojas pažintas kaipo 
Louis Friedman iš Poughkeep
sie. Sakoma, pas jį ištiesų radę 
dinamitų. Friedmanų nuvežė 
Bellevue ligonbučio proto ligo
nių skyrium

REIKALAVIMAI
Reikalingas dženitorius, prižiūrėji

mui 4 aukštų nedidelio namo. Atly
ginimui už darbą duosiu 3 kamba- 

I rius ir šviesą. Namo antrašas: 22 
Irving Ave., Ridgewood. Dėl susita
rimo šaukite telefonu: Republic 
9-9387.

Reikalinga pora arba pavienė mo
teriške prie lengvučio darbelio; bus 
pigus pragyvenimas, dėl sąlygų susi
tarsime asmeniškai. Prašome kreip
tis šiuo antrašu: 93 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (dveji tropai į vir
šų); atsikreipkite neanksčiau kaip 
po 5-tos vai. vakarais.

(214-216)

Pereito šeštadienio vakarą 
įvyko Ispanijos karo vetera
nui Juozui Sakalauskui pa
gerbt bankietėlis, kurį suruo
šė Ispanijos Demokratijai 
Gint Lietuvių Komitetas, pri- 
gelbstint Motorų Apšvietos 
Kliubo. komisijai. Nors jokių 
s p e c i ai i ų u ž k vi etim ų -garsi n i m ų 
nebuvo daryta, vien tik “Lai- Į 
svėje” pranešta, tačiau “L.” 

gražus būrelis ne- 
Ispanijos liaudies

susirinkus, vakaro 
Adelė Pakalniškie- 

prie stalo

BEDARBIAMS 
priklausote Work- 
60-me Lokalu, bū- 
šį trečiadienį, 14

SUSIRINKIMAI
LIETUVIAMS

Lietuviai, kurie 
ers Alliance Rusų 
kite susirinkime
rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakaro, 56 
Manhattan Avė., Brooklyne. Turime 
prisirengti ateinančiai Workers All
iance demonstracijai, kuri yra ren
giama Į7-tQ rugsėjo.

Kurie dirbate ant WPA ir gauna
te pašalpą ateikite prisirašyti. Kurie 

Į nedirbate ir neturite pašalpos, stoki- 
■ te į mūsų eiles, mes išreikalausime 
pašalpą. Nėra skirtumo,, ar katali
kas, ar tautininkas, ar laisvamanis 

', stokite į Workers Alliance, o 
bendrai dirbdami laimėsime.

Koresp. S. P.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 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 vak. 

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

Kiekvienų sub at ų 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
TDA SUSIRINKIMAS

TDA Lietuvių 17-tos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, rugsė
jo 15, 7:30 v. vakaro. “Laisvės” sve
tainėj. Visi nariai dalyvaukite. Turi
me prisirengti prie išvažiavimo, ku
ris bus 
dėkite 
atlikti

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND SJREET

salėn suėjo 
nuilstanČių 
rėmėjų.

Publikai 
pirmininkė
nė pakvietė visus 
pasivaišint arbata ir lengvais 
užkandžiais, o vėliau iššaukė 
koletą iš dalyviu pakalbėti.

k a 1 b ė i u si e j i išr e i šk ėIš- VJSi
Lietuviškai kalbės šių laik-! dalinkit plakatus ir parodykit > džiaug’sma sulaukė atgal did

štai yra mūsų darbas:

raščiu redaktoriai: Į tiems registruotiems
A. Laučka, nuo savaitraščio konams 

“Amerika”: Keistutis Michel- yra svarbu balsuot 
sonas, nuo jaunuoliu žurnalo 
“The Voice”; R. Mizara, nuo 
dienraščio “Laisvės” ir J. Stil- 
sonas, nuo “Naujosios Gady
nės.”

balsuoto jams, 
už 

Labor Party kandidatus 
nančiose

republi
ka! p 
Am.

šį sekmadienį. Ateikite ir pa- 
mums tą užsibrėžtą darbą 
sėkmingai. A. Mureika.

Apart lietuviu kalbėtoju 
dar kalbės teisėjas Louis 
Waldman. Bernard Beuvick, 
Irwing Wilsoi). August Clae- 
sons ir Louis Hollander.

Prakalbos nrasidės lygiai 
vai. vakare. Įžanga dvkai.

Liet. Darb. Kliubo Koresp.
8

j NE ŽEMAITIS, O DZŪKAS

Perskaičius ana diena “Lais
vėje” žinutę, kad brooklynie- 
tis Balčiūnas (“Varpo” kepyk
los savininkas) yra žemaitis, 
kuris pats pasibudavojęs to
bulesni laiva negu prieš Kris
taus laikus buvo pabudavojęs 
Nojus—Dzūkeliui pasidarė ne
ramu ant sumleinios ir Dzū
kelis “dzvi nakcis” nemiegojo, 
kol galutinai turėjo pasikalbė
jimų su pačiu Balčiumi ir su
žinojo, kad Balčiūnas yra ne 
žemaitis, bet dzūkas.

Juk tai būtų didžiausias 
dzūkams šlovės nuplėšimas, 
jeigu kur nors atsižymėtų kuo 
geresniu žemaitis už dzūkų.

Dzūkelis.

Mrs. Helen Brennan, 184 Ro
chester Ave., sugrįžus iš krau
tuvės rado 5 mėnesių kūdikį 
vige j apsivertus veidu į pagal
vę ir užtroškus.

jau-
nominacijose.
reikės keletos
su a u gusi ų tą d arb ą 
šiandien, rugsėjo

visi, kurie galit, susi- 
į “LaisVės” salę tarpe 
ir 6 vai. vakaro. Tie, 
negalite ateit “Laisvėn”, 
susirinkt į Am. Labor

Mums 
nuolių ir 
padaryti. 
13-tą, 
rinkt 
5 :30 
kurie 
galit
Party patalpą kampas Flush
ing ir Bedford Avės., 6 vai. 
vakaro.

Šis darbas labai svarbūs ir 
norim, ^ad kiekvienas dirbtų, 
kiek tik' gali. Dąug darbo ne
bus, tik nuo 6 iki 8. Prašom 
visus ateiti ir paaukot porą 
valandų laiko darbininkų ju
dėjimui.

W. Kubilius.

Radio Programos
Lietuvių Radio Valanda, 

vadovaujama Wm. Matusevi
čiaus, turi programas kasdien 
10:30 vai. ryto ir ketvirtadie
niais nuo 8 iki 9 vai. vakaro iš 
stoties WWRL, 1500 kilocyc
les.

Edward Hintze, laiškanešis, 
nusinuodijęs gasu savo namuo
se, 6511 Owls Head Rd.

Iš Coney Island šliūžių pa
rodos “iškeliavo” dvi 6 pėdų 
gyvatės. Viena pagauta, ki- 

; tos tebejieško.

■ vyriška demokratijos gynėja 
ir pažymėjo reikalą dar labiau 
suglaust spėkas Ispanijos pa
ramai. Ilgesnes kalbas pasa
kė Keistutis Mielielsonas, R. 
Mizara, D. M. šolomskas.

Paskutiniu kalbėjo patsai 
garbės svečias Juozas Saka
lauskas. Jo dešinė, karo fron
te sužeista ranka tebėra su- 
bandažuota. parišta, tačiau 
lieknas, kuklus jaunuolis apie 

perkentimus neminė- 
; kalbėjo anie tai, i

savo 
io.
kai u greta jo krito kiti drau-* 
gai kovotojai ir kaip vienas jo 
draugas, tai ogi worcesterietis, 
sunkiai sužeistas, pagulėjęs 
keletą savaičių ligonbutyje ir 
negalėdamas sulaukt, kol pa
sveiks, iš ligonbučio slapta pa
bėgo vėl i frontą, kad atsimo
kėti fašistams už draugu mir
ti. Jis kalbėjo apie Ispanijos 
liaudies pasiryžimą kovot iki 
paskutinio kraujo lašo už savo 
laisve, prieš pasikėsinusį ant 
jų laisvės fašizmą.

Aukos Ispanijai

Pirmininkei įsišaukus atiku 
paramai Ispanijos liaudies ir 
jos gynėjų, aukojo sekami:

Po $1: A. Zablackienė, P. 
Višniauskas. A. Kalakauskie- 
nė. J. Bondžinskaitė. A. Jes.- 
kevičiutė.
Brown, J. 
Bovinienė,
Čepulis, J. Ažius, F. Pakuli, J. 
Orman, Blieka. J. Kuodis. P. 
Paltanavičius; J. ir B. Sukac
kas 75c.

Po 50 centų: A. Čepulienė,

<J. Jeskevičiutė, C. 
Siurba, Gasiūnai, 
Kazakevičius, V.

BROOKLYN, N. Y. 
Moterims-Merginoms

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks šj ketvirtadienį, 
rugsėjo 1,5-tą. 8 vai. Vakaro, Piliečių 
Kliubo, 280 Union Avė., Brooklyne. 
Narės ir no narės kviečiamos daly
vauti, nes bus svarbių pranešimų ir 
reikalų. — Valdyba.

(213-214)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
up-to-da'te

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

■i. i«n wa ramrirrnrr- aoi wnirr wr.TiCira.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio'mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

B FRANK DOMIKAITIS r j *

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn * “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paride

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

Vasaros laiku vįsada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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