
Krislai
Kada Nustos Meluoti?
Kreivi Keliai.
Užkliuvo už Liežuvio.
Nuo Fašistinės Pavietres.
Niekados to Nebūdavo.

Rašo A. B.

Pas generolą Franco Is
panijon buvo nuvykęs kata
likų bažnyčios iš Erie, Pa, 
vyskupas Cannon. Dabar jis 
sugrįžo ir paleido burną 
prieš lojalistus. Jis neva su
žinojęs, kad “raudonieji” Is
panijoje nužudę 11,000 dva

Bet nesenai lietuvių 
rikalų spauda sakė, 
Ispanijos “raudonieji”

klej 
bū K 
nul 

žudę visč labo 26,000 kunr- 
gų. Nesusitarę meluoja.

Nejaugi vyskupas Can
non ir kiti aukšti bažnyčios 
viršylos mano, jog šitokia 
neteisybė, šitoks šmeižtas 
pakels tos pačios bažnyčios 
vardą? sĮ: * *

Komunistų Partijos 
Brooklyno lietuvių kuopa 
išmetė laukan Joną Buivy
dą. Į paskutinį susirinkimą 
jis dar atėjęs negražiai iš
plūdo partiją ir visus drau
gus.

Žmogus mano, jog jis tuo- 
mi baisiai daug laimės, bai
siai daug žalos padarys ko
munistams, o didelį kapitalą 
nusineš pas Stilsoną ir Gri
gaitį. Greitai jis apsiriks.* * *

Buivydo kelias yra labai 
kreivas kelias. Jei jis būtų 
buvęs teisingas vyras, bū
tų senai viešai pasakęs ko
munistams, jog jis su jais 
nebesutinka, jog jo keliai 
skiriasi, ir būtų pasitraukęs 
iš mūsų eilių. Bet netaip jis 
elgėsi. Po slapyvardžiu jis 
pradėjo komunistus šmeiž
ti ir juodinti “Keleivio” 
špaltose.

Pasirodė, jog jau lapkri
čio pradžioje^ 1937 metais 
Buivydas po slapyvardžiu 
“Ch. Pušynas” niekino ko
munistus.

Vyras manė, kad jo raš
tų niekas nepažins.

Bet tapo sučiuptas ir iš
keltas aikštėn.* * *

“Keleiviui” gi pasirodė 
pateisinamas k i e k v i e nas 
įrankis prieš komunistus. 
Matyt, Michelsonas susitarė 
su Buivydu, kad Buivydas 
pasiliks partijoj ir išdavinės 
ją iš vidaus.

Tai tikrai peiktinas “K.” 
redaktoriaus elgėsis. Jeigu 
jis mano, kad jis Buivydu 
didelį mums sAiūgį užda
vė arba užduosi tai smar
kiai apsirinka. į* * 1*

Darbo Žmonių 
Dienraštis \ 
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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

PO CECHOSLOVMLJOS Į KLAIPĖDĄ! SAUKIA NAZIAI
------- -- --------------- —-------------- p
LAIKE PRIRAKINĘS MERGINĄ AUTOMOBILYJ, 

KAD IŠLAIKYT JOS MEILĘ
Anglija, Franci ja, Roma Perša Apsispren

dimo Balsavimus Čechosla vijos Naziam
London, rugs. 14. — An

glija daro smarkų spaudimą 
Čechoslovakijos prezidentui 
Ed. Benesui, kad jis leistų 
Sudetam vokiečiam - na
ziam čechoslovakijoj per vi
suotinus balsavimus (plebi
scitą) patiem nuspręst, ar 
jie nori pasilikt Čechoslova
kijos ribose ar prijungt “vo
kiškąjį” to krašto plotą Vo
kietijai.

Franci jos valdžia iš pra
džios priešinosi tam planui, 
bet, galop, pasidavė Angli
jos perkalbinejimams ir da-, 
bar taipgi reikalauja, kad 
Čechoslovakijos valdžia duo
tų “vokiškam” plotui nubal- 
suot savo likimą,—kaip pra
neša Associated Press, ame
rikinė žinių agentūra, iš 
Paryžiaus.

lijos 
aryt

LIAUDIEČIŲ ARTILERIJA 
SUBOMBARDAVO 20 GEN. 

FRANCO TANKŲ

Klaipėdos Krašto Nazių Atstovam Hitleris 
Davė Patvarkymus Prieš Lietuvą

-------------------------------------- ------ aLinden, N. J. — Italas 
Lewis Tortariello, 24 metų, 
atvažiuodamas darban į Ge
neral Motors fabriką, dvi 
dienas, paeiliui atsivežė au
tomobiliu savo mylėtinę 
Wilma Leaycroft, 18 metų 
mergaitę, ir šuns lenciūgu 
laikė ją prirakinęs automo
bilyje, iki jis baigė darbą. 
Jis tatai darė, kad mergina 
tuo laiku neišeitu su kuo 
kitu “geriem laikam;” ir 
mergina sutiko sėdėti kaip 
belaisvė automobilyje per 
dieną. Jai atrodė, kad* tas 
prirakinimas tai esąs ženk
las karštos vyro meilės, 
vyro “la u k i n i a i-urviniai 
smarkaus.”

Kai apie automobilį pra
dėjo spiestis būriai žmonių, 
į tai atkreipė domę polici
ninkai. Pagaliaus, atėjo po
licijos viršininkas Frank 
Hickey, didelėmis žirklėmis 
nukirpo retežius, paliuosavo 
Wilma iš automobilio ir nu
sivedė į policijos stotį.

V ė j avaikis—šaldras
Pasibaigus' darbui Gene

ral Motors fabrike, buvo at
varytas ir jos “urvinis my
lėtojas”. Lewis į policijos 
nuovadą, čia policijos gal
va pradėjo klausinėt Lewisa

Tortariello:
—Ar tu nesi tas pats as

muo, kuris pora metų atgal 
pasigarsino, būk pasiskan
dinęs Passaic upėj?—Taip, 
—atsakė Lewis.

—Ar tai ne tu buvai pa
siskelbęs, būk prarijęs kokį 
tai vaistą ir plaukiojęs 24 
valandas Long Brandi už
lajoj? — Taip, — atsakė 
Lewis.

—Ar ne tu buvai pasigar
sinęs per laikraščius, kad 
lėktuvu skrendi per vande
nyną į Europą; ar tai ne tu 
paskui pasiskelbei, kad mo
torine valčia perplauksi At
lanto Vandenyną? 
tai aš,—prisipažino 
Tortariello.—Ar ne tu per 
Velykas įkandai šuniui New- 
arko parke?—Taip,—atsakė 
Lewis.

—Tai nešdinkis greičiau 
iš čia, po velniais!—suriko 
policijos galva,—o jei ne, 
tai aš tave uždarysiu pus
mečiui į belangę!

Wilma, matydama, su ko
kiu padauža jinai susidėjo, 
ėmė verkšlenti, ir mikčioti:

—Jis sukvailino mane. Jis 
puikus, toks vyriškas, bet aš 
nemanau, kad dabar sutik
čiau už jo ištekėti.

MILICIJA UŽGROBĖ N0- 
MINACUŲ BALSUS 

• SO. CAROLINOJE

Kaunas/ — Vokiečių hit
lerininkų atstovai iš Klaipė
dos krašto taip pat dalyva
vo’ suvažiavime Vokietijos 
nazių partijos Nuremberge; 
ir kaip pranešama, HitlerisColumbia, South Carolina, ir kaip pranešama, Hitleris 

—Nominacijose į valstijos[ davė jiem p a t va r k ymus, 
gubernatorius demokratas kaip jie turės toliau laikytis' 
B. M. Maybank, Charleston© prieš Lietuvos valdžią, 
majoras, gavo 13,000 balsų; Jeigu Hitleriui pavyktų 
daugiau už W. M. Mannin-1 atskelt Sudetų vokiečių plo- 
gą, kitą demokratą kandi- tą nuo Čechoslovakijos ir 
datą į tą vietą. Bet Man- prijungt jį Vokietijai, tada 
ning pareiškė, kad balsayi- Hitleris grobtų Klaipėdą su 
mai esą suklastuoti ir pa- pagelba klaipėdiškių nazių, 
reikalavo, kad gubernato- kaip yra suprantama Kau- 
rius Johnston atsiųstų mi-' ne.

Tain HiciT į ^har!e?t0n mjestĮjr Tuojautiniai Klaipėdos Na- /clip, kacĮ. milicininkai užgrobtų 
Lewis balsus. i

Taip ir padarė gubernato-' Paskutiniame p o s ė d yje 
riaus atsiųsta milicija. Da- Klaipėdos seimelio, vokie- 
bar balsai būsią tikrinami čių-nazių atstovas jame iš- 
ir iš naujo skaičiuojami. Į statė šitokius reikalavimus 

Lietuvai:
Pašalint Lietuvos saugu

mo policiją iš Klaipėdos 
krašto; atšaukt varžos įsta
tymą ten, ir sugrąžinti bal
savimo ir kitas pilietines 
teises devyniem tūkstan
čiam nazių, kuriem atimtos 
teisės kaip nariam t nazių 
buvusių partijų Klaipėdijoj. 
—Lietuvos valdžia uždarė: 
tas partijas treji metai at-

Barcelona, I s p a n ija. — 
Dvidešimt fašistų tankų 
šturmavo r e s p u b likiečius 
ties Gaeta, vakariniame šo
ne Ebro upės, bet “respub- 
likiečių kanuolės gerai nu
taikytais šūviais tris tan
kus sunaikino ir kitus nuvi
jo atgal nuo pirmos linijos,” 
sako Ispanijos valdžios pra
nešimas.

Madrido p r i e m i e styje, 
Universiteto Mieste respub- 
likiečiai prakasė tunelį dar 
po viena patalpa generolo 
Franco kariu, užtaisė dide- C 7

lį dinamito sproginį ir iš-j 
nešė oran tą fašistų lizdą.

Fašistai Vėl Pailsta Ebro 
Fronte

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Pradeda 
aptilt fašistų atakos vakari
nėje pusėje Ebro upės; res- 
publikiečiai tebevaldo čia 
svarbiąsias karines pozici
jas. Fašistai vėl pailsta.

zių Reikalavimai

siū- 
po- 
to-

valdžia jau 
tarptautinę 
prižiūrėtų 

kius balsavimus.
Vienas į t a k i n g iausių 

Franci jos kapitalistų dien
raščių, “Matin,” Paryžiuj, 
reikalauja priverst Čecho
slovakiją leist Sudetų vokie
čių ruožui per plebiscitą 
pasisakyt, ar jie nori pasi
lik Čechoslovakijos dalim ar 
prisidėt prie Vokietijos.

Roma. — Italijos fašistų 
valdiška spauda rašo, kad 
“vienintelis būdas” šiuo 
tarpu išlaikyt taiką Viduri
nėj Europoj tai atiduot Vo
kietijai Čechoslovakijos “vo
kiškąjį” plotą. Mussolinio 
fašistai neabejoja, kad Če
choslovakijos vokiečiai-na- 
ziai nubalsuotų prijungt 
“savo tautinį” ruožą Vokie-

lo s

Japonija su Naziais prieš 
Čechoslovakiją

Tokio, rugs. 14. — Japo-j 
nijos valdžia žada stot iš-1 
vien su Vokietija ir Italija, 
jeigu kils karas Vokietijos 
su Čechoslovakija, o dėl to 
ir su kitomis šalimis. Tai 
būtų karas “prieš komuniz
mą”, sako Japonų valdžia.

i Conn. Demokratai Gar
bina Rooseveltą, o Re
mia Jo Politikos Priešus

Wm. Green Džiaugiasi 
Roosevelto Priešą Lai
mėjimais Balsavimuos

Italijos fašistai kursto ir 
slovakus, vengrus ir lenkus, 
esančius Čechoslovakijos ri
bose. Pasakoja, būk “kita
taučiai”

“Jeigu Buivydas rašinėja kelią naujam nazių sukili- 
‘Keleiviui’, tai jam už tai mui.
‘Keleivis’ apmoka,” aną die- - ........................-
ną man pareiškė. Buivydo §jemeį bus įleista Amerikon 
žmona. Dabar pasirodo, kad ( 39,000 žydų pabėgėlių. Jie

EXTRA!
1,000 HITLERININKŲ AP
GULĖ č E C HOSLOVAKI- 

JOS POLICIJĄ

Praga, č e c h o s lovakija, 
rugs. 14.—Tūkstantis vokie
čių nazių, ginkluoti Vokieti
jos ginklais, apgulė čecho
slovakijos policijos patalpas 
Schwaderbach miestelyj, ar
ti Vokietijos sienos. Hitleri
ninkai iš Vokietijos slapta 
atsiuntė savo legionierius į 
talka sukilėliam prieš če
choslovakiją.

čechoslovakijos vyriausy
bė įsakė naziam sudėti gin
klus iki 10 vai. rugs. 14 die
ną, bet, šiuos žodžius bera
šant, Schwaderbache naziai 
sukilėliai dar nepasidavė.

Čechoslovakijos kariuo
menė grąsina pavartot prieš 
juos ašarines dujas, jeigu 
jie dar nesudės savo ginklų.

Hitlerio kalba Vokietijos 
nazių suvažiavime Nurem- 
berge pirmadienį tai buvo 
ženklas Čechoslovakijos na
ziam pradėt kruvinas riau
šes prieš Čechoslovakų po
liciją ir kitokią vyriausybę.

Per hitlerininkų iššauktus 
provokatoriškus susi kirti
mus nuo piripadienio iki 
šiol įvairiuose miestuose ta
po gatvėse nukauti 11 nazių 
ir 9 čechoslovakai, dauguma 
pastarųjų—policininkai.*

Č e c h o slovakijos valdžia 
griežtai atmetė Sudetų vo
kiečių nazių vadų ultimatu
mą, kad iš vokiško Čecho
slovakijos ploto būtų iki pa
skirtos valandos ištraukta 
Čechoslovakų policija ir ka
riuomenė ir panaikintas ka
ro stovis tuose miestuose, 
kur jis buvo įvestas.

Klaipėdos naziai plaęiai 
šneka, kad po Čechoslovaki
jos Sudetų vokiečių būsią 
“liuosuojami” K 1 a i p ė d os 
krašto vokiečiai.

Naziai Tikisi “Greit ApsU 
dirbsią” su čechoslovakijaNew London, Conn.—Ne

abejojama, kad Connecticut 
valstijos demokratų partijos 
suvažiavimas nominuos nau
jai tarnybai senatorių Aug. 
Lonerganą, kuris Jungtinių 
Valstijų senate kovojo prieš 
tokius prezidento Roosevel
to reikalavimus, kaip kad 
taisyt šalies Vyriausią Tei
smą ir pertvarkyt kai ku
riuos valdžios skyrius. Skai
toma, kad iš 1,100 delegatų 
šiame suvažiavime 850 yra 
dešinieji demokratai.

Valstijos demokratų va
das senatorius Maloney gy
rė prezidentą Rooseveltą 
kaip didžiausią demokratą 
ir sakė komplimentus Nau
jajai Dalybai; bet jis gar
bino kaip “tikrus liberalus” 
senatorių Lonerganą ir ki
tus, kurie išstojo prieš “at- 

pašalinęs kaijskirus punktus” Roosevelto

London, rugs. 14. — An
glijos karalius Jurgis sušau
kė karo tarybą; valdžia ap
dirbinėju karinės mobiliza
cijos planus.

London, rugs. 14. — An- 
sudarą daugumą glijos ministerių kabinetas 

Čechoslovakijos gyventojų, pasikvietė ir Amerikos am- 
---------- basadorių Kennedy į pasi- 

Chilėj, Pietų Amerikoj/ tarimą, kur svarstoma karo 
įvestas karo stovis užkirst! pavojus.

Philadelphijos Ugniagesiai 
Užtaria Majorą Wilsona

Buivydas rašinėja, nes pats 
prisipažino. Vadinasi, gau
na už tai apmokėti. Papirk
tas niekinti komunistus. ♦ * *

Nesuprantu, kodėl Pitts- 
burgho Bakanui užkliuvo už 
liežuvio Lietuvių Darbiniu-
kų Susivienijimas. Jis tos ^39 streikierių unijistų t 
oiganizacijos seimą labai darbą ir užmokėt jiems už-

turi bėgti nuo fašistinės pa
vietrės. Naziai jų-žmonėmis 
neskaito. *

Nacionalė
kių Taryba

i Missouri Eagle Picher Lead 
kompanija turi sugrąžinti

* *
Darbo .Santy- 
patvarkė, kad

Philadelphia, Pa. — Ug
niagesių Unija priėmė rezo
liuciją, kad pilniausiai pa
sitiki miesto majoru Wilso- 
nu kaip teisingu valdininku.

Wilson paskutiniu laiku
buvo įkaitintas, kad jis ne-

• naikinęs gemblerių lizdų ir
..“neteisėtai” p____ ______,_____  v_____ ________
^kuriuos policijos ir gaisri-i programos. Panašiai šnekė-

negražiai ir vietomis labai 
piktai aprašė.

Veikiausia pas lietuvius 
tokių korespondentų, kaip 
Bakanas, visuomet bus, kol 
bus laikraščių, kurie jų raš
tus talpjns. Su bešališkumu 
ir nuoširdumu jie neturi jo
kios pažinties.

Iš Vokietijos ir Austrijos

vilktas algas, 
kai išbuvo be 
pora metų.

Tai smūgis
Amerikoje niekados' nebū
davo.

Kalbėkite, kaip sau nori
te, bet Roosevelto adminis
tracija daug gero davė dar
bininkams.

Tie darbinin- 
darbo berods

bosams. To

ninku viršininkus.

N. Y. VALSTIJOS CIO 
SUVAŽIAVIMAS

New York. — Šį penkta
dienį prasidės Hotelyj Cen
ter suvažiavimas £Jew Yor- 
ko valstijos CIO unijų, ku
rios turi per 800,000 narių. 
Būsią 1000 delegatų. -

jo ir kiti dešinieji demokra
tų vadai.

Įžiūrima, kad Connecti
cut demokratų suvažiavi
mas nominuos gubernatorių 
Crossą, naujai tarnybai. Jie 
norėtų nominuot į vice-gu- 
bernatorius pulkininką Tho- 
mą Hewes, žinomą darbo 
unijų priešą.

Chicago, Ill. — Reakcinis 
pirmininkas Amerikos Dar
bo Federacijos Wm. Green 
džiaugėsi, kad Maryland©: 
valstijoj dešinysis demokra
tas senatorius Tydings lai
mėjo (apie 60,000 balsų dau
guma) nominacijas į senatą 
prieš D. J. Lewisą, nuošir
dų rėmėją Naujosios Daly
bos.

Kalbėdamas suvažiavimui 
Valdžios Tarnautojų Fede
racijos, Wm. Green piktai 
šaipėsi, jog, girdi, todėl 
Tydings laimėjo, o Lewis 
prakišo, kad CIO rėmė Le-1 
wisą.

Šia proga Green atviriau 
negu bet kada išstojo prieš- 
prezidentą Rooseveltą, kad, 
esą, R o o s e v e Itas norįs 
įsteigt savo “vieno žmo
gaus” valdžią. Green ypač 
džiaugėsi, kad praeita kon
greso sesija sumušė prezi
dento Roosevelto reikalavi
mą pertvarkyt kai kuriuos 
skyrius valdžios ir civilės 
tarnybos.

Green užreiškė, būk “pra
laimi ir pralaimėsią” visi 
kandidatai, kuriuos' remia 
CIO arba kur’ie remia CIO.

Rinkimuose Greeno maši
na darbuojasi prieš roose- 
veltinius kandidatus.

Berlin, rugs. 14.—Hitleri
ninkų laikraščiai k 1 y k i a 
prieš “cechų terorizmą” ir 
taip piešia Vokietijos kari
nę galybę, kad įtikint vokie
čius, būk “per 24 valandas” 
Vokietija apsidirbtų su Če
choslovakija.

Hitlerininkai ramina žmo
nes, būk Francija ir Angli
ja “negalės” ar “nenorės” 
kištis, jeigu Hitleris pradėk 
karą prieš Čechoslovakiją.

Žygiai Pirmyn Japonam La
bai Brangiai Lėšuoja

Berlin, rugs. 14. — Hitle
ris sušaukė pasitart vy
riausius komandierius savo 
armijos, laivyno ir oriai vy
no.

Hankow, Chinija.— Japo
nai abiejose pusėse Yangtze 
upės prasigrūmė kelias my
lias toliau į vakarus, linkon 
Hankpwo^ bet tūkstančiai 
japonu tapo užmušta bei su-' 
žeista‘tuose žygiuose.

Japonai vis dažniau var
toja nuodingas dujas prieš 
chinus, ir taip privertė pa
staruosius pasitraukt iš Yi- . 
kowo ir Hsikulingo. Bet 
chinai atgriebė iš japonų 
Chilungshan miestą ir at
mušė juos nup Yuanchiapo.

ORAS
Šiandien bus lietaus ir vė

siau.—N. Y. Oro Biuras.
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1,000 Litų Ginklų Fondui
... “Vytautas Sirvydas pareiškia:

“Drauge-majoras Narušis rašo: ‘Jau
nosios Lietuvos Sąjunga amerikiečiams 
paruošė atsisveikinimo vakarienę. Čia 
choro Pirmyn dirigentas, p. Steponavi
čius įteikė Kariuomenės Ginklavimo vir
šininkui, pulk. Lesauskui, 1,000 litų Gin- 

*klų Fondui auką. Tai buvo gana įspū
dingas momentas. Broliai amerikiečiai 
parodė savo jautrias širdis Lietuvos sau- 

”gumo reikalams.
“Naujienos, kaip jau buvo pranešta, 

“aukavimą Ginklų Fondui paskelbė “akių 
dūmimu”. Tam pritarė Keleivis, Naujoji 

^Gadynė. Naujienos Pirmyn chorą ir iš- 
rengimą Lietuvon sau savinasi, todėl vi
suomenei bus įdomu įsidėti ši Steponavi
čiaus auka: mokiniai, matyti, su mokyto
ju nesutinka.”

“Naujienos”, kaip žinia, uoliausiai agi-
• tavo, kad Pirmyn Choras į Lietuvą vyk
stu. Girdi, jis ten vyks “kultūriniais su-, 
♦metimais.” Tos pačios “Naujienos” ata- 
^kavo tuos lietuvius jaunuolius, kurie rei- 
♦kalavo, kad Lietuvos valdžia išleistų iš 
2Lietuvos jaunimo organizacijų atstovus
dalyvauti Antrajam Tarptautiniam Jau- 

2nimo Kongrese N^w Yorke. “Naujienos”
• atakavo ir komunistus, būk jie remia 
Z Ginklų Fondą. Na, o apie savo žmones,

^.pasiųstus Lietuvon ir aukojusius 1,000 
? litų Ginklų Fondui “Naujienos”—nei žo-
* delio!
* * Kaip, toli su šitokiu mastu ir šitokia 
įydora tas laikraštis mano nueiti?!

1 Keturių Dienų Įspūdžiai
So. Bostono kunigų “Darbininkas” 

Ii daug rašė apie tai, kad tūla panelė (Ka- 
šėtaitė) buvusi Sovietų Sąjungoj ir, su- 

5*, grįžusi, davė pasikalbėjimą jo korespon- 
Jj dentui.

Nežinome, kas toji panelė, kokių ji 
į; pažvalgų ir kokis josios Sovietų Sąjun- 

goj lankymosi tikslas. Užteks, jei mes 
J! paduosime keletą iš jos pasikalbėjimo 
Ji su “D.” korespondentu minčių apie 
;; sssr.

Išviso p-lė Kašėtaite Sovietų Sąjungoj' 
Si išbuvusi, kaipo turistė, keturias dienas: 
J; dvi Leningrade ir dvi -Maskvoj. Jau tik 

tas vienas gali pasakyti, kiek mažai žmo- 
■! gus per keturias dienas tegali sužinoti 
JĮ apie gyvenimą 180 milionų gyventojų. 
Jį Na, bęt eisime prie josios įspūdžių.

Dar vykstant Sovietų Sąjungos laivu į 
•• Leningradą jau buvo pranešta, kas ne- 
JĮ bus įsileista į SSSR. Neįsileista apie 35 
Jį asmenys. Kodėl? Panelė nežino. Tiek ji 
J! galinti pasakyti, kad ji pati buvo įsileis- 
jj ta; įsileista buvo: “episkopalų pry ceris, 
!: kuris aiškiai buvo pasporte pažymėtas, 

kaipo ministeris. Leista buvo daugeliui t 
Jį daktarų ir profesorių, advokatų ir šiaip 
j: eilinių Amerikos piliečių” įeiti į Sovietų 
K Sąjungą.

Vadinasi, jeigu 35-kių neįsileido, tai, 
Jį matyt, Sovietų vyriausybė užtenkamai 
3; žinojo, kodėl jie neturėtų būti įsileisti.

Kai turistai atvyko į Leningradą, SU
SI stojo Astųria viešbutyj. Jiems davė vai- 
:: gyti:

“Pirmiausia apdalino porcija—cavior 
S; (kdviaro: žuvies ikrų), tai gana skanus 
jj valgis (ir labai brangus!—“L.” Red.), 
J Sekė silkė ir apie trijų rūšių žuvies. Po 

to sekė mėsa, kuri buvo kieta... Rately 
jį kilo spėliojimų, kad čia ar nebus tik ar- 

kliena. Todėl turistai (daktarai, profe- 
;• šoriai toki jau akli, kad ir to negalėjo 
Atskirti!—“L.” Red.) įsibauginę dat dau
giau sulaikė savo apetitą. Desertui ga

vome ‘ice cream.’ Jų ice cream’as daug 
'• šiurkštesnis, kaip Amerikos (atrodytų,

kad Amerikoje aiskrymas yra tos pačios 
rūšies kiekvienam mieste ir kiekvienos 
kompanijos!—“L.” Red.). Žuvies buvo 
anot įuūsu turistų ‘to much.’ Kai kurias 
merginas, daugiaus paragavusias, net 
spuogais išbėrė!... (O kodėl ne nuo per
daug valgyto kaviaro ?!—“L.” Red.)

Girdi, musių perdaug! Be to, prie gre
timo stalo sėdį rusai turėjo nesimpatin
gus veidus! Ūsuoti. “Per ūsus košia sriu
bą ir šnarkščia. Tas amerikiečių dėmesį 
begalo atkreipė...” (Atrodytų, kad 
Amerikoje nėra žmonių su ūsais ir jie 
valgydami nešnarkščia! Ypač lietuvaitei, 
žinančiai lietuvius, tai sakyti nedova
notina!—“L.” Red.) “Vandens jų negė- 
rėme. Turėjome atsivežę nuo laivo ir vi
są laiką vežėmės atsargą vandens (Van- 
.denį ėmė nuo Sovietų laivo ir jį vežiojo
si! Juk tai buvo tas pats Sovietų žemės 
vanduo!—“L.” Red.).

Buvo apsilankę buvusių carų 'palo- 
ciuose ir šv. Izaoko katedroj. Čia “Viduje 
įėjus atrodo viskas tvarkoje: statulos, 
paveikslai. Ypatingai gražus Jėzaus 
Kristaus paveikslas didžiuliame altoriu
je.. ..” Ši bažnyčia dabar yra paversta į 
muzejų.

“Mūsų turistai daktarai buvo su vado
vais nuvykę pasižiūrėti naujos ligoninės. 
Sakė, kad gerai išrodo ir tvarkinga, tik 
musių ir ten pilna...” Tai buvo Maskvo
je. Metropolio viešbutis švarus, bet vieš
butyj vanios buvę purvinos ir atrodė, 
kad nuo metų laiko, kaip nevalytos!...

Maskvos “Metro” (subvė) atrodo “kaip 
muzejus. Švarus, gražus, pilnas visokių 
arkitektūros papuošalų...” Maskvos gat
vėse teko pastebėti daug žmonių persi
rišusių po smakru skepetaitėmis ir ant 
viršugalvio surištais mazgais. Paklausė
me, kas per priežastis, kad tie žmonės 
taip parišę pažandęs!? Paaiškinta, kad 
jiems dantys skauda...” <

“Po dviejų dienų buvimo Maskvoj grį
žome į Leningradą. Čia viešbutyj Astoria 
Sovietų turistų organizacija surengė iš-, 
leistuvių party. Puota buvo šauni. Gė
rimų įvairiausių. ^Pradedant nuo rusiš
kos vodkos, ligi šampano. Nuotaika ir 
turistų amerikiečių, pažiūrėjus į šampa
no stiklelio dugną pataisė...”

Tai, ot, kaip tie bolševikai gyvena! 
Daug musių! Vanduo negardus! \Mesa 
kieta! Daug žuvies davė! Bolševikai dan
tų liga serga, dėl to skepetaitėmis pasi
rišę pažiaunes! Bolševikai kaviaru šeria 
nabagus turistus. Dar aršiau: šampano 
jiems duoda!... Ai, ai!...

Tai koki tie nevidonai bolševikai!
Nepaisant visko, mes visvięn manome, 

kad panelė turistė savo įspūdžiais ne vi
sai patenkino “Darb.” redaktorių norus. 
Ji turėjo pasakyti, kad Maskvos gatvėse 
matė “mirusių badu” žmonių lavonus be
sivoliojančius, matė komisarus šaudant 
kunigus, popus, rabinus ir mulas; matė 
moteris rinkose laukiančias pirkėjų; ma
tė Staliną šaudant “geriausius jsavo 
draugus”; matė, na, matė viską, viską, 
ko tik “Darbininko’ redaktoriai -norėjo, 
kad ji matytų!

Ot, tuomet kunigėliai tai būtų pasi
tenkinę !

Džiaugsmingas Įvykis Pas Rusus 
Draugus

Rusų demokratiniai darbininkiškai nu
sistatęs dienraštis “Russky Golos,” kuris 
išeina New Yorke, perėjo iš privatinių 
žmonių rankų į kooperatyvo. Pirmiau 
būdavo nesusipratimų tarpe “Russky 
Golos” ir komunistinio dienraščio “Novy 
Mir.” Dabar visos rusų progresyvės jė
gos apsijuųgia bendram veikimui.

“Russky Golos,” rugsėjo 4 dienos, 
editoriale rašo:

“Dabar yra momentas, kada platus 
vienijimas visų progresyvių rusų jėgų, 
visų dirbančiųjų Amerikoj pamate ap
gynimo taikos ir demokratijos prieš Re
akcijos debesius, prieš karą ir fašizmą, 
begali bųti toliau atidėtas.

“ ‘Russky Golos’ Kooperatyvas, turė
damas tą mintyj, paskutiniu laiku, vedė 
derybas dėl perorganizavimo ‘Russky 
Golos’’... Dabar pranešame, kad tos de
rybos užsibaigė sėkmingai.

“Nuo dabar ‘Russky Golos’ organiza
ciniai ir politiniai bus ne mažos žiribnių 
grūpės nuosavybė, bet nuosavybė orga
nizuotų rusų jėgų Amerikoj, stovinčiu už 
kovą dėl demokratinio fronto, už apgy-

Kur Gi Galima Pigiau
siai Apsidrausti?

Pastaruoju laiku visos 
lietuviškos, o r g anizacijos, 
ypač didieji susivienijimai, 
giriasi, kad pas juos yra pi
gesnė narinė mokestis, negu 
kur nors kitur.

Kada daroma palygini
mas vienos organizacijos su 
kita, ypač, kai tie palygini
mai yra daromi vienos or
ganizacijos apdraudos sky
rių su kitos organizacijos 
skyriais, reikia ne tiktai 
skirtumą mokesties palygin
ti, bet ir tą, ką ypata, būda
ma tos prganizacijos nariu, 
už savo įmokėtus pinigus 
gauna.

Dabar, ypatingai svarbu 
1 pabrėžti, kur duoklės yra 

pigesnės ir ką įvairios or- 
ganizacijbs duoda už tas 
duokles. Nelabai senai* vie
nos organizacijos oficialio 
organo redaktorius, duoda
mas savo skaitytojams pa
mokinimus, pasigyrė, jog jo 
organizacijoj viskas yra pi
giausia. Tai klaida. Ir štai, 
noriu Amerikos lietuviams 
duoti faktiškus palygini
mus.

Imkime tris organizacijas 
— didžiuosius susivieniji
mus. Tai SLA, LRKSA, ir 
LDS. Štai ką mes randame:

Imkim pavyzdžiui tris 
ypatas*— Jokūbą, Vincą, ir 
Petrą. Jokūbas įstoja į SLA, 
Vincas į LRKSA, o Petras 
į LDS. Kokios būtų jų duok
lės? Sakysime^ visi trys yra 
jaunuoliai, 20 m. amž., ir 
nori įstoti ant' $1000.00 pa
prastos apdraudos, ir ant 
$6.00 į savaitę pašalpos. Jų 
mokestis būtų sekama:

SLA LRKSA LDS
Apdraudos mok. >$1.13 .99 .99
Lėšų Fondui .15 .15 .15
Pašalpos .30 .50 .30
Pas. lėšos .10 — .05

Mėnesinė mok. $1.68 $1.64 $1.49

Kaip matome, Lietuvių 
( Darbininkų Susivienijime, 
\Petras mažiau moka už sa

vo narystę ir už $1000.00 ap
draudos ir $6.00 savaitėj pa
šalpos.

Petras (LDS narys) mo

Lėšų Fondui .15 .15
Pašelpos mok. .30 .30
Paš. lėšos .10 .05

Mėnesinė mok. $1.93 $1.49

ka 19 centų į mėnesį 'ma
žiau, negu Jokūbas (SLA 
narys) ir 15 centų į mėnesį 
mažiau, negu Vincas (LR 
KSA narys). Per metus, 
Petras sumoka $2.28 ma-
žiai! už Jokūbą ir $1.80- ma> 
žiau už Vincą.

Kas Bus po 10 Metų?
Prigulėjus prie susivieni

jimų per 10 unetų, Petras 
randa, kad jis yra užmokė
jęs duoklėmis net $22.80 
mažiau, negu Jokūbas, ir 
$18.00 mažiau, negu Vincas.

Užeina bedarbė. Visi trys 
yra priversti išsibraukti iš 
Susivienijimų, nes’ neturi 
pinigų ir nei vienas nebe
gali užsimokėti savo duok
les. Jokūbas ir Vincas iš- 
sibraukia ir nieko negauna 
iš savo sumokėtų pinigų. 
Petras (kuris dešimts metų 
atgal įstojo į LDS) gauna 
$62.00 iš savo sumokėtų pi
nigų, kaipo “cash surrender 
value.”

v Reiškia, jis sutaupo dar 
$62.00 būdamas LDS nariu. 
Pridėjus tą sumą prie 
$22.80, surandame, kad Pet
ras Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime gauna savo 
apdraudą už tą dešimts me
tų net $84.80 pigiau, negu 
Jokūbas, kuris įstojo į SLA 
ir $80.00 pigiau negu Vin
cas, kuris įstojo į LRKSA!

SLA ir “Cash Surrender 
values”

Čia buvo duodama apro- 
kavimas Jokūbo narystės, 
jeigu jis įstoja į SLA sulyg 
“Skyriaus A,” kuris buvo 
priimtas pereitame seime.

Tuom pačiu sykiu, SLA 
įvedė ir “Skyrių H,” sulyg 
kurio mokama “Cash Sur
render Value.” Dabar paly
ginkime tą skyrių su LDS 
lentele, ant kurios įstojo 
Petras. Štai kokie skirtu
mai, jeigu Jokūbas įstojk 
ant “Skyriaus H,” vietoj 
“Skyriaus A”:

SLA LDS
(Skyr. H) (Leve! Rate)

Apdraudos mok. $1.38 .99

(Visas aprokavimas eina 
ant $1,000.00 apdraudos ir 
$6.00 į sav. pašalpos).

Sulyg šios lentelės, Petras 
(LDS narys) m^ka 44 cen
tus į mėnesį mažiau, negu 
Jokūbas (SLA narys). Tai 
susidaro viso $5.28 į metus 
mažiau arba $52.80 mažiau 
per dešimts metų Petrui 
mokėti.

Dabar ir Jokūbas, po de
šimts metų „gauna “Cash 
Surrender Value.” Jokūbas 
(SLA narys) gauna $43.00 
išeidamas įš SLA po dešim
ties metų arba $19.00 ma
žiau, negu Petras (LDSį na- 
rys).

Reiškia, Jokūbas daugiau 
sumoka, o mažiau gauna. 
Viską surokuojant, arba pa
imant, kiek mažiau Petras 
sumoka, ir kiek daugiau jis 
gauna “Cash Surrender Va-

lue,” randame, kad Petras 
gauna savo apdraudą ir pa
šalpą Liet. Darb. Susivieni
jime, viso labo $71.80 pi
giau, negu Jokūbas gauna, 
prigulėdamas prie SLA per 
10 metų, ant “skyriaus lt.”

Kitą syk pakalbėsime, ko
kias skirtingas pašalpas 
Petras gali gauti, palygi
nant su Jokūbu ir su Vincu, 
nors visi trys prisirašė ant 
lygios sumos, t. y. $6.00 į 
savaitę.

—Jaunuolis.

MEKSIKOS P R E ZIDEN- 
TAS RAGINA IŠVIEN KO

VOT PRIEŠ FAŠIZMĄ 
f _____

Mexico City. — Pats Mek
sikos prezidentas Cardenas 
kalbėjo atsidarant Tarptau
tiniam Kongresui prieš Ka
rą ir Fašizmą ir ragino vi
sus darbininkus ir intelek^ 
tualus išvien kovot prieš fa
šizmą kaip civilizacijos prie
šą ir žmonijos nevidoną.

Guzelis—Nuo Sumušimo
Drauge gydytojau. Ma

tau “Laisvėj” tamstos nuo
širdžius patarimus. Labai 
prašau ir man patarti.

Gal jau kokie trys mė
nesiai, nuo stalo kritusios 
žirklės atbulu galu tiesiai 
pataikė ir skaudžiai sumu
šė man viršaus rankos duo
butę. Kad suinažinus skaus
mą, apie 5 minutes laikiau 
po tekančiu šaltu vandeniu. 
Ir, regis, buvo viskas gerai. 
Bet po dviejų-trijų savaičių 
rankos duobutėje pasirodė 
mažiukas gužiukas, kuris 
iki/šioliai išaugo gan dido
kas. Kartais nuo jo apie 
gyslas jaučiasi skausmas. 
Guzas nelabai kietas ir, 
spaudžiant, visai neskauda.

Prašau patarti, kaip man 
būt galima prašalinti tas 
gūželis. Ir ar galima išgy-

dyt be pjovimo? Patalpin
kite “Laisvėje.” Iškalno šir
dingai dėkoju.

Atsakymas
Nesimačius ir asmeniniai 

neištyrus, žinoma, negalima 
tikrai ko pasakyti. Tačiau, 
iš Jūsų1 trumpo, bet sklan
daus’ aprašymo galima da
ryti 'išvada, kad Jums ant 
rankos, nuo sumušimo, atsi
rado savo rūšies navikas, 
gūželis. Veikiausia Jums, 
Drauge, teko užsigauti ’ko
kia' sausagyslė (tendon), 
kuri eina nuo raumens iki 
piršto.

Sausagyslės yra apvilktos 
standžiomis plėvelėmis, ir 
jos vhikšto, slidinėjasi tam 
tyčia lyg kokiuose tuneliuo
se iš- standžių baltų plėvių. 
Sausagyslėms glūdžiai vaik
ščioti, jų tuneliuose (bei 
makštyse) yra slidaus skys
čio, panašiai, kaip kad yra

Detroitiečiai susirinkę Dalbų Dieną j aikštę, po defrnonstracijos, paklausyti , 
gubernatoriaus Murphio lir kitų kalbų. - .

nimą darbo žmonių reikalų, už taiką ir
demokratiją, už mūsų tėvynę—Sovietų 
Sąjungą.”

Komunistinis rusų dienraštis “Novy 
Mir,” rugsėjo 13 dieną, savo editoriale 
rašo:

“Reorganizuotas ‘Russky Golos’ dabai’ 
stato savo uždaviniu budUvoti demokra
tinį frontą, apgynimą darbo masių rei
kalų, kovą už taiką ir demokratiją, ir 
už Sovietų Sąjungą.

“Kartu su pravedimu gyveniman šios 
programos ‘Russky Golos’ tampa nuosa
vybė ne atskirų žmonių grupelės, o visų

rusų organizuotų jėgų Amerikoj...
“Platforma reorganizuoto ‘Russky Go

los’ pilniausiai sutinka su platforma ir 
siekiais dienraščio ‘Novy Mir’ ir visų 
pirmutinių eilių rusų darbo žmonių nu
sistatymu.”

Ir todėl, nuo dabar draugai rusai su
glaudžia visas Savo jėgas Uplink diėnraš-^ 
tį “Russky Golos.” Dienraštis “Novy 
Mir,” kuris, su pertraukomis, išgyvavo 
28 metus laiko, su 14 diena rugsėjo su
stojo ėjęs. Visos rūsį pažangids jėgos

■ susigrupuoja aplinkui “Russky Golos.”
Tai ir gerai!

sąnariuose, palei kaulų ga
lus.

Tai Jums, Drauge, nuo 
užsigavimo, sumušimo vie
toj veikiausiai pasidarė lyg 
ir įdegimas sausagyslės pie
velių, makšties viduje. Pa
daugėjo ir sutirštėjo toj 
vietoj skysčiai — ir išsivys
tė iš to lyg koks ink'stiru- 
kas, aplinkui aptrauktas 
navikas, su skysčiu viduje. 

. Jeigu kaip nors to gūželio 
plėvelė imtų ir trūktų, tai 
skystis galėtų pamažu išsi
vaikščioti, susigerti,—ir gū
želis išnyktų. Bet to laukti 
būtų bergždžias darbas.

Tai Jūs, Drauge, vely nu
eikite pas vietos gydytoją, 
ir jis Jums tą gūželį gražiai 
pradurs, išleis iš jo skystį. 
Išteps vidų vaistais—ir po 
visam: išnyks visa muzika.

Tas pradūrimas visai ne
pavojingas, neskaudus, nes 
ten nėra jokių pūlių, jokio 
gedimo, o tik taip sau skys
tos medžiagos susitelkimas. 
Ir ilgai nelaukite, kad tas 
gūželis neužaugtų da dides
nis.

Vadinas — Jūsų klausi
mas: “ar galima išgydyt bfe 
pjovimo?” reikia atsąkyti 
neigiamai. Negalima. Reikia 
prapjauti, pradurti. Tai 
būs gerki. Taip, Dratigfe, 
padarykite.

ir 
ir
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LIETUVOS ŽINIOS
su-

ųožais.” Tėvynės piiie-

Einant įvairioms statyboms migruoja į Londoną ar Briu-

*

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
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RADVILIŠKIS
Perbrangūs Butai

kuris 
lietu

vi on as

pabėgėliai—žino. Sakosi, dėl 
nepakenčiamos padėties ir ne
tvarkos vienuolyne.

paties laiko buvo pa
tik 94 prašymai. Be 
prašymų yra padavę 
studentai, kurie per-

vininkų parduotuvės buvo 
“suari jonizuotos.” Didžiulių 
Karaliaučiaus parduotuvių bu
vusieji savininkai-žydai išė

*

■V

••

ir yra 
25 m. 
korse-
Kuršė-

4
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Naujus Prekybinius Metus 
su Vokietija Pradėjus

Kaip žinoma, nuo rugpjūčio 
1 d. prasidėjo Lietuvos-Vo- 
kietijos nauji prekybiniai me
tai; 1936 m. rugpjūčio 5 d. 
prekybinis susitarimas pra
tęstas ligi 1939 m. liepos 31 d. 
Susitarta: a) dėl .tarpusavės 
prekių apyvartos tarp Lietu
vos ir Vokietijos, b) dėl 
mokėjimų, kylančių iš prekių 
apyvartos tarp Lietuvos ir 
Vokietijos ir c) dėl mažojo 
pasienio susisiekimo tarp Lie
tuvos ir Vokietijos.

Prekyba tarp abiejų kraštų 
1938-39 m. praplėsta ligi 45 
milionų litų, tai yra, už tokią 
sumą mes pirksime Vokietijo
je ir už 45 milionus litų vo
kiečiai pirks Lietuvoje. Atsi
skaitymai daromi klyringo bū
du.

Ką mes iš Vokietijos pirk
sime, griežtai nenustatyta. 
Didesniais kiekiais galėsime 
pirkti cemento, geležies, sti
klo dirbinių, įvairių mašinų ir 
jų dalių, druskos, mediciniš
ku reikmenų ir kt. c *

Lietuvos importeriai noriai 
perka Vokietijoje, nes' čia 
jiems iš seno pažįstama rin
ka ir visos prekybinės sąly
gos.

Praėjusiais 1937-38 m. (ligi 
rugpjūčio 1 d.) Vokietija iš
davė licensijų išvežti: 1) mais
to ir gyvulių produktų už 380 
tūkstančių litrt, 2) gyvulių 
produktų gaminių už 3 milio
nus 800 tūkstančių litų, 3) 
miško medžiagos, medžio ir 
pintinių dirbinių už 900 tūks
tančių litų, 4) statybos me
džiagų ir keramikos dirbinių 
už 3 mil. 900 tūkst. litų, 5) 
kuro, asfalto, dervų ir kt. už 
900 tūkst. lt., 6) chemijos 
produktų ir jiems medžiagų 
už 4.8 mil. lt., 7) rūdžių, me
talų ir jų dirbinių už 30 mil. 
lt., 8) popierio ir jo dirbinių 
už 1.7 mil. lt., 9) verpiamo
sios medžiagos ir jos dirbinių 
už 4 mil. lt., 10) manufak
tūros, drabužių ir rašomųjų 
reikmenų už 1 mil. It. /

Vokiečiai Lietuvoje yra pa
sižadėję pirkti: 1) sviesto už 
7U> mil. lt., 2) kiaušinių už 
21/o mil. lt., 3) Tilžės sūrio 
už 915 tūkst. lt., 4) kiaulių 
už 81/2 mil. lt., 5) pjaunamų
galviju už 2 mil. lt.. 6) me-.tokia tvarka vadina 
džiu už 5 mil. lt., 7) žarnų, 
kvietiniu miltų, ankštinių ja
vų, grybu, uogu, obuolių, fa
neros, veislinių raguočiu, gyvų 
ir pjautu paukščiu, kenenu, 
žuvų, vėžiu, gyvulių plaukų, 
šerių, kailių ir odų, skudurų, 
geležies laužo, linu aliejaus, 
kiaulių taukų, bulvių ir kt. 
prekių.

Suinteresuotos eksporto fir
mos jau kreipiasi į atitinka
mas įstaigas dėl įvairių pre
kių kontingentų paskirstymo.

(Iš “Liet, žinių”)

Jau 163 Naujų Studentų
Ligi šioliai VD universi

teto kanceliarija yra gavusi 
163 prašymus iš abiturientų, 
kurie prašosi priimami studen
tais į VD universitetą. Pernai 
ligi to 
duota 
to, 40 
senieji
trauktą mokslą VD universi
tete nori tęsti.

brauningo į jį, kulka pataikė 
kiek aukščiau širdies; Temi
mas virsdamas atėmė iš šnei- 
deraitės ginklą ir dviem šū
viais peršovė ją* viena kulka 
pataikė į kaklą, antra šalia 
kairiosios ausies, šneideraitė 
tarnauja pas stambų Kuršėnų 
prekybininką Šneiderį 
jo brolio duktė apie 
amžiaus. Tomimas yra 
tų fabriko “Glorija”
nuošė savininko sūnus apie 24 
m. amžiaus.

Priežastis šios tragedijos kol 
kas nežinoma, bet Kuršėnų žy
dų tarpe sklinda įvairios kal
bos, nes, kaip minėjau, abu 
nukentėję yra žydai, ir, be to, 
abu labai rimti jaunuoliai.

Peršautasis Tomimas Kuršė
nuose skaitomas geriausiu šau
liu ir yra šaulių sąjungos na
rys. .
pavojuj.

įsitikinusi, nėra išpildęs nė 
vienas šventasis.

—Kiek reikia vienuolėm 
įnešti kraičio, stojant vie
nuoly nan?

—2000 litų pinigais ir šį- 
ta drabužiais.

—Ar kam nors daroma 
išimtis?

—Jei mato, kad darbšti 
mergaitė, tai išimtį padaro.

—Tai ką gi per dienas 
vienuolyne veikiate? Mel- 
džiatėsi?

Vienuolė ilgai tyli.
—Štai aš tamstai

Karaliaučiuje Nebeliko Nei 
Vienos Žydų Parduotuves 

Ar Įmones

žydų spaudos žiniomis, Ka
raliaučiuje šiuo metu jau ne
beliko nei vienos žydų krau
tuvės ar įmonės. Karaliau
čiaus naziai tai išpildė ligi 
rugpjūčio 1 d. Visos dar bu- 

Abiejų jaunuolių gyvybė jVUsios Karaliaučiuje _žydų sa-

j bei pradėjus veikti vienai ki
ltai didesnei įmonei, žymiai 
i pabrango butų kainos. Pav., 
kur anksčiau kainavo 25 li
tai, dabar -namų savininkai 
reikalauja 45-50 litų. Darbi
ninkui jau tai yra didelis 
“priedas.” Be to, sunku ir 
gauti butas.

Laik-

ypatingu 
sekma-

KLAIPĖDA
Karčiamos Atdaros, o 

raščių Kioskai Uždaryti 
Klaipėdos krašto įstatymai 

kartais pasižymi 
“dievobaimingumu” :
dieniais (ir kitais šventadie- 
niais) T ir II klasės karčiamos 
atidaromos nuo 9 vai. fyto, o 
laikraščiu kioskai sekmadie
niais ir šventadieniais atidaro
mi tik nuo 13 vai.

Vasarą tomis dienomis į 
Smiltyne ir Kopgalį važiuoja 
tūkstančiai žmonių, tačiau 
laikraščiu nusipirkti neįmano
ma. nes kioskai uždari.

Užklausus 
mana,” kodėl 
raščių kioskas, 
kė:

—šišion juk 
atdaros, o jose 
ler Dampfboot 
noch.

Gyventoiai nusiskundžia ir 
artimu 

barbariškumui vardu. Ju nuo
mone. iau geriau tas “knai- 
nes” laikytu uždaras, bot leis
tu kioskuose nors laikraščiu ir 
žurnalu nusinirkti.

policijos 
uždaras 
ironiškai

suc- 
laik- 
atsa-

visos knaipės 
rasite “Meme- 
” noch und

mp-

sėlį. Smulkesnieji vargsta, nes 
užsieniuose pinigų neturi, o 
turimų viduje pinigų vokie
čiai neleidžia pasiimti su sa
vimi.

Klaidos Atitaisymas

KURŠĖNAI
Jaunuolių Tragedija

Rugpjūčio 6 d., apie 3 
po pietų, Kuršėnų pliaže įvyko 
vietinių žydų tarpe tragedija. 
P-lė Šneidaraitė sutikus einan
tį is pliažo Tomimą, Kursėnuo- rpngi^si bėgti, 
se Abraškiu vadinamą, šovė iš Kodėl bėga, tik jie patys—

vai.

KRETINGA 
Pranciškonai Išeina

Per 1 ienos ir rngpiūčio 
nesius išbėgo anie 12 ar 15
vienuoliu. Pirmiau* išėio no 
amžinu ižadu T. Domininkas 
Kaubrė (kuris dabar Skirsne- 
munėie vikarauia), ir no* am
žinu ižą du Br. Bernardas. O 
dabar šiomis dienomis sekan- 
tieii išėio: Br. Augustinas. 
Br. Domininkas. Br. Paulius, 
Br. Vaitiekus. Br X. (siuvėio 
nadėiėias), Br. X. (kenčiąs) 
ir Br. Titas. Klierikai: Karo
lis, Paulius Tonacas ir kiti

vieną 
pavyzdėlį, — pagaliau pra
šneka.

Paduoda man nedidelį, 
mašinėle rašytą popierėlį ir 
aš skaitau:

Po šio pastarojo sakinio 
turi sekti smulkesnis teks- 
tas, prasidedąs žodžiais — 
Užsidedant abitą. — Ir taip 
jau. privalo raštas eit tolyn. Į 
Labai atsiprašome už tą ne
lemtą technišką suklydimą.

“Laisvės” No. 214. an- 
trad., rugsėjo 13 d.. įvyko ' 
nelemta klaida straipsnyje 
“Del ko Vienuoliai Bėga i 
Pasaulį?” Tas straipsnis 
tilpo ketvirtame puslapyje.

Dedant straipsnį į formą, 
paliko neįdėta pusė skilties 
(kolumnos) teksto. Šičia tą 
praleistąjį tekstą atspausdi
name, nurodant, kur jis pri
klauso. Straipsnio antrojoj 
skiltyje, viduryje, kur bai
giasi stambesnis (12 point) 
raštas ir prasideda smulkes
nis (IQ point), ir kur saki
nys neužsibaigia, — čia tai 
vieta neįdėtojo teksto. Tą 
tekstą įdėjus skaitymas eina 
sekamai:
Šiems pasibaigus, gali būti 
išrinktos dar trejiems me
tams. bet jau negalima iš
rinkti betarpiškai trečiu 
kartu trejiems metams ta
me pačiame vienuolyne. Ge
nerates vyresniosios rinki
muose pirmininkauja pats 
vyskupijos valdytojas ar jo 
atstovas. Rinkimuose reikia 
griežtai laikytis konstituci
jos nuostatų. Sunkiai baus
mei saistant, reikalaujama 
rinkti verčiausiąjį asmenį 
iš pastatytųjų kandidačių. 
To griežtai reikalauja Tri- 
dento susirinkimas.

Vienuolynų Viduje
—Šitos eilutės, taip sa

kant, rūmo išorė, jo pagra
žinimas,—pasakojo man vie
nuolė.—Tamstos gal dar ne
pripratę prie tų išsireiškimų 
ir nesuprantat kaip yra 
sunku žmogui pavirsti auka. 
Juk didžiausias, sunkiau
sias vienuolio įžadas yra pa
klusnumas. Tą įžadą,- esu

.. GYVENIMO RAŽAI
(Šilta užuojauta)
Braižo šaipokas

Ražai nėra malonus daly
kas, kuomet su jais* tenka 
susidurti. Ne vienam iš mūs 
teko paragaut ražų Lietu
voje už įvairias išdaigas. 
Atsimenam mes tas nudėvė
tas šluotas!...

Kitos rūšies ražai—tai

jo vardas—Anicetas/ i
Anicetas irgi Tėvynę la

bai mylėjo, nes tai buvo jau
ki prieglauda. Anicetas .Te-1 
vynės piliečiams teikdavo 
dvasiško,peno savo “gyvėni- 
m 
čiai dažnai nusiskųsdavo, 
kad Anicetas juos maitina 
tokiu netikusiu “štofu’?, ku
rį jie nei nuryt, nei išspjaut 
negalėdavo. Anicetas už sa
vo tavorą gaudavo gryną 
pinigą.

Po socialės revoliucijos 
Tėvynės respublikoj, kuri 
įvyko Tūkstantis Devyni 
Šimtai Trisdešimts Aštun
tais metais, neliko prieglau
dos nei Anicetui; sukilę pi
liečiai ir jam parodė ražą. 
Koks nedėkingumas...

Anicetas su savo “gyve
nimo ruožais” nusekė pas- 

I kui Stasį—į Vienybės respu- 
Ibliką. Dabar jie ten liūdi ir 
gieda “Mudu Du Broliu
kai ...”

Matomai, kad ir Vienybės 
respublikos piliečiams Ani
ceto “gyvenimo ruožai” ne
prilimpa. Dėlei to Anicetas 
jų adresu štai ką sako:

< ;

“Aš neabejoju, kad jei be- 
| zdžionės suprastų apie ką 
kalbama, jos visos šusido- 
mėtų. Bet ką padarysi, 
žmogus ne beždžionė—rim
tais d a 1 y k a is besidomi” 
(“V-bė,” rugpjūčio 30 d.).

Pilnai užjaučiu Aniceto 
nelaimei, ir sykiu pasmer
kiu visus tuos, kurie nemėg
sta jo “gyvenimo ruožų”! 
Juk, jeigu kas gera beždžio
nėms, tas turėtų būt neblo
ga ir Vienybės piliečiams! 
Kodėl jie turėtų mažiau do
mėtis jo raštais, negu bež
džionės? !

užtektinai.
Sujudo Veikti

Vasariniam parengimam 
sibaigus, southbostoniečiai 

įjudo prie žieminio veikimo.
Kiek man žinoma, Laisvės Vy
rų Grupė rengia savo naudai 
koncertą, kuris įvyks spalio 23 
d. Literatūros Draugijos 2 kp. 
rengia didelį “Laisvės” naudai 
koncertą, kuris įvyks lapkričio 
‘6 d. Moterų Kliubas rengia 
koncertą, kuris įvyks lapkričio 
27 d. Lietuvių komunistų kp. 
rengiasi perstatyti veikalą 
“Kryžių”. Da lošimo diena ne 
nustatyta. Laisvės Choras ir
gi rėngiasi prie ko tai tokio.

šiemet iš ward o 6, 
tirščiausia apgyventas 
viais, yra dvidešimt 
kandidatas į valstijos seimelį.
Iš visų kandidatų yra pažan
giausias jaunas italas vardu 
“Sully” Guaragna (vedęs lie
tuvaitę). Jis ne mažai yra pa
sidarbavęs lietuviam — išgavi
me pašalpos, miesto ir WPA.

Jaunutis.

______ ( _..... gyvenimo į
nupjauto rugių lauko ražai, ražas vėl puola ant nelai-|

Kaip matome,

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilj, gonorėją ir kitas lyties Ilgas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bal
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE j konvertą popieriuj do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKI adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Diėpraščio “Laisves” Metinis

KONCERTASa,

BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

F:

r •

Lapkričio 13 November %
Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 

, paskelbtas dienraštyje

Toje pat priprastoje vietoje.

; LABOR LYCEUM SALĖJE J
• 949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y. •

rugienos.. Vaikščiojimas po 
jas basomis kojomis, būda
vo, net iki ašarų davaryda- 
vo...

Tačiau, čia kalbėsime 
apie kitokius ražus—gyve
nimo ražus, nuo kurių dau
geliui taip pat tenka nema-
žai nukentėti.

Kadangi aš 
minkštesnę už 
vę, todėl visuomet labai pri
jaučiu kitų nelaimėms ir 
nepasisekimams. Todėl ir 
šiuomi savo raštu atideng
siu jums liūdną paveikslą 
tų žmonių, kurie < 
gauna gyvenimo ražų para
gauti.

Paveikslas I.

turiu širdį 
virintą bul-

mingojo Aniceto...
Tebūnie jam ši mano šil 

ta užuojauta suraminimu!
Šaipokas.

SO. BOSTON, MASS
Maynardo Piknikas

Šį metą Bendro Fronto pik
nikas Maynarde pavyko dau
giau, negu rengėjai tikėjosi, 
žmonių suvažiavo minią. Visas 
piknikas atrodė 'švarus ir sve
čiai praleido linksmai laiką. 
Kalbėtojai pasakė gana geras 
kalbas, yp’atingai Komunistų

dažnai ■ partijos distrikto pirmininkas 
ir kandidatas į Mass, valstijos 
gubernatoriaus urėdą Hood. 
Jis pašventė daugau kaip pusę 
valandos rinkimų reikalams.

Stasys dirbo Tėvynei ir Chorai gerai pasirodė. Minia 
labai ja mylėjo. Ją jis my-! entuziastiškai pasitiko Petrą 
Įėjo per 18-ką metų. Tėvy- Kasparą, kuris šiomis dieno- 
nes respublikos piliečiai Sta- V1’8 sužeistas sugrįžo iš Ispa-

Anglijos nauji tankai manevruose, įvykusiuose pereitą mėnesį.

Iris lit

sį aprūpino netik byfsteiku, 
o ir krupninku. Buvo šilta, 
jauku ir per barzdą taukai 
varvėjo!

FaŠistiniui biesukui pra
dėjus siaust, Stasys pradėjo 
rocįyt jam savo šypoką. To
lyn—daugyn...

Tėvynės piliečiai perspėjo 
Stasį su šėtonu neflirtuoti. 
—Jis neklausė .

Tėvynės piliečiai padarė 
sanskridį, kuriame Stasiui 
davė ražų ir iššlavė lauk iš 
Tėvynės.

Prasirado Stasys, ir gy
venimas davė jam ražų...

Dabar Stasio užvėja to
kia, kad ir apsikontrakta- 
vus nevisada gauni ant ab
rako. Krupninką—tik 
nyje mato...

Paveikslas II.
Šis paveikslas taip 

liūdnas. Jame žmogus 
save plaka be pasigailėji
mo. ..

sap-

pat 
pats

nijos. Bet vienas iš svarbiau
sių dąlykų. buvo tai tas, kad 
čia buvo labai gera proga iš
platinti mūsų literatūrą. Mes 
su K. išplatinom daugiau, kaip 
tris tūkstančius “Demokratija 
ir Fašizmas” ir daugį rinkimų 
klausimų anglų kalba.

Liks nemažai rengėjams 
pelno ir didelis kreditas Nau
jos Anglijos demokratinei vi
suomenei už jos gausų dalyva
vimą !

Paskutinis Piknikas

Rugsėjo 17 ir 18 dd. įvyks 
Lietuvių Komunistų Pirmo Dis_ 
trikto paskutinis šio sezono 
piknikas, Montello, Mass.

Programa bus didelė: dai
nuos devyni chorai, kalbės 
centro biuro sekretorius d. A. 
Bimba iš Brooklyno.

Southbostoniečiai smarkiai 
ruošiasi dalyvaut šiaipe pikni
ke (tikrai nežinau, bet rodos, 
kad ir busai išeis nuo Ameri
kos Piliečių Kliubo salės), no
rinti važiuoti, ateikit prie mi
nėto kliubo, o autpmobilių bu^

Programas prasidės 3 valandą po pietų, 

šokiai prasidės i t r V’ai. vakare.
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So. Boston, Mass. San Francisco, Calif
Lietuvių Radio Kontestas.
Lietuvių Radio Korporacija, 

vadovaujant Steponui Minkui 
leidžia du radio programų iš 
stoties WORL, viena nedėlio- 
mis 9:30 vai. rytais, o antras 
programas subatomis 8:00 va
landą ryte. Subatos ryto pro
gramas skirtingas nuo nedėlios, 
nes vieton muzikos dailės, duo
damas literatūros skyrius, kaip, 
pavyzdžiui, prakalbos, pasakos, 
pasaulio žinios, sveikatos pata- 

' rimai, ir tam panašiai.
Pradžiai tų programų buvo 

pravestas kontestas, kuris tę
sėsi per visą rugpjūčio mėnesį. 
Kontestas susidėjo iš svarbių 
klausimų iš Lietuvos ir Ameri
kos istorijos. Pinigines dovanas 
laimėjo Jonas Kamarauskas, 
60 metų amžiaus, iš Readville, 

'Mass., Akvilė Siauriūtė iš Dor
chester, Mass., ir Edmundas 
Mockus, 10 metų jaunuolis iš 
So. Boston, Mass.

Garbės paminėjimo užsitar
navo F. Gedrimienė iš So
merville, Eugenia Simonavičiū- 
tė iš So. Bostono, 14 metų am
žiaus, Ferdinand Katin iš 
Lynn, Mary Cherniak iš Law- 
renco, Ona Mineikiūtė iš Mon
tello, Jonas Tamulionis iš Na
shua, N. H., Robertas Audickas 
iš Dedham, Mass., vienuolikos 
metų Otyla O rentas iš Montel
lo, Mass., Emilija Rudokiūtė, 
Lillian Sank (Sinkevičiūtė), ir 
Felicija Grendeliūtė iš So. Bos
tono.

buvo
Fran-

del 
ap- 
ne- 
jau

Iš gautų laiškų pasirodo, 
kad žmonės buvo labai suįdo
minti ir patenkinti tuo kontes- 
tu, nes buvo puiki proga jau
niem ir seniem pakalbėt ir pa- 
diskusuot apie Lietuvos ir 
Amerikos istoriją.

Radio Žinių Rep.

AIDED. REIKALAI
Visų LLD Kuopų Žiniai 12-tam 

Apskrityj
Draugės ir draugai, žiniomis 

iš centro raštinės šiam apskri
tyj duoklių mokėjimas yra pu
sėtinai atsilikęs. Visi mes ži- 

, nom, kad ilgiau laukt jau nega
lima, pabaiga metų jau čia pat 
ir visiems jau buvo laikas pasi- 
mokėt senai. Taip mokestis 
vilkinant, mes labai apsunki- 
nam Centro Komitetą su išlei
dimu knygų ir žurnalo “Švie
sos.”

O kaip su naujais nariais, 
ar mes pildom suvažiavimo ta
rimus? Nekurtos kuopos visai 
nesirūpina, kad prirašyti vieną- 
kitą darbininką arba darbinin
kę.
. Kuopų valdybos ir eiliniai 
nariai paklauskim patys savęs, 
ar taip darant galėsim- padau- 
gint 1 ,000 naujų narių šią or
ganizaciją iki naujų metų?

. Draugai ir draugės, pames
kim visokius išsisukinėjimus ir 
sykiu tinginystę — tą pasaky
mą, kad nieko negalima veikt 
mūsų miestelyj ir neužsimoka 
pradėt, ba pasekmių nebus. Lai 
tokis amatas (išsisukinėjimas) 
lieka mūsų priešams. Mes tu
rim pradėt darbuotis, o pasek
mės bus užtikrintos. Todėl vi
sos ir visi prie darbo!

Rugsėjo 11-tą dieną apskri
čio valdybos susirinkime buvo 
Silnai aptarta prakalbų rengi
mas šiame apskrityj, ir kuopo
je bus tuojaus pranešta, kuri 
tiems diena paskirta. Prakal
bs prasidės su 30 d. spalių. 
Todėl visose kuopose darbuoki- 
es, kad prakalbos būtų pasek- 
ningos.
- Taipogi šiam susirinkime li

kosi paskirta diena ir metinei 
konferencijai.
Jvyks gruodžio 
Scranton, Pa.
Šcrantoniečiai dabar turės pro
gą iškalno susirast tinkamą 
vietą- konferencijai.

Apskr. Rašt. J. T. V.

■

Konferencija 
18-tą dieną 

Todėl draugai

> Darbo Diena
šiemet Darbo Diena 

viena iš didžiausių San 
cisco istorijoj. Diena pasitaikė
labai graži — saulėta, tad dar
bininkai ir išsiliejo į gatves pa
rodyti vienybės demonstratyvę 
spėką savo priešui. Virš 30,000 
maršavo Market gatve, pirmi 
AFL, antri CIO. Pastarieji pu
sę bloko padarė protarpį su 
puikiausių flotų, laivakroviai 
stebino savo sutartinu maršavi- 
nm šimtus tūkstančių žiūrėtą
ją, tai San Francisco darbinin
kiška pažiba, 
banga streikų 
siūlo. Sandėlių 
kelinta savaitė,

Draugai, nuo dabar vėl pra
dėsiu rašyti, jau tiek daug me
džiagos susikrovė, ko ilgiau ne
galiu pakęsti. Pacific.

čia šiuo metu 
kabo kaip ant 
darbininkai jau 
kaip streikuoja.

kreipiuosiu į senus buvusius 
Aido Choro narius, kurie 
tam tikrų priežasčių chorą 
leido. Nekurie dėl labai 
svarbių priežasčių, kaip
paausyj pasirodė žilas plau
kas, tai jau ir sako: Tai aš per 
senas," tegul jaunesni dirba. 
Ne, draugai, šitaip sakydami 
klystate. Jūsų prityrusi min
tis, nuomonė ir parama mums 
yra reikalinga ir anaiptol dar 
jūs neturite teisės pasitraukti 
iš gyvenimo kovų ir darbo lau
ko tik dėlto, kad yra už jus 
jaunesnių darbuotojų. Jūs 
kaip tik savo pavyzdžiu pa
skatinsite jaunesnius smarkiau 
dirbti.

Už pakūtą visi atsilankykite 
į pamokas ateinantį sekmadie
nį, o iš ten į 
su padedami 
iškelti Aido 
vietą.

pikniką. O jū- 
mes sugebėsime 
Chorą į pirmą

A. Urbon.

Wilkes-Barre, Pa
Visokios Žineles iš Mūsų 

Miesto

Culbert L. Olson, 
laimėjęs demokratų partijos 
sąrašu nominacijas į Cali- 
fornijos gubernatorius. Ti
kimasi, jis bus išrinktas ir 
tuojau išlaisvins Tarną Moo
ney, kadangi jis tai pažadė
jo.

Seattle, Wash.
Rugs. 5 d. LDS 141 Seatties 

ir Tacomos kuopa turėjo su
rengusios bendrą pikniką prie 
Lake Geneva.

Oras pasitaikė labai prastas, 
iš ryto pradėjo lyti. Nors vė
liau biskį prašvaistę, bet oras 
buvo šaltas. Bet piknikas vis 
tiek įvyko. Norint žmonių bu
vo mažai, bpt kuopom gal at
liks po keletą dolerių pelno.

Draugė T. Halėm, 141 kuo
pos narė, paaukavo rankų dar
bo paduškaitę dėl išlaimėjimo. 
Surinkta už tą paduškaitę 
$8.30. Pinigai paskirti dėl Is
panijos lojalistų, kurie kovoja 
su fašizmu. Jeigu būtų oras 
buvęs gražesnis, būtume turėję 
gražų pikniką ir būt daugiau 
padaryta pelno dėl darbininkų 
reikalų.

Matyt, kad žmonės pritaria 
progresistam, kad ir prasta 
diena pasitaiko, bet progresis- 
tams niekad nepadaro nuosto
lių. Vis koks doleris kitas at
lieka.

Nors komitetas turi daug 
darbo, pakol surengia, bet vis 
būna nauda visuomenės reika
lams. Senas Grinorius.

Boston, Mass

A. K.
buvo

Radio Programa* 
šeštadienį, Sept. 17-tą, per 

stotį WORL, 8 :00 valandą ry
te bus sekanti programa:

1— Brightono Rhyth makers 
orkestrą.

2— Pasaulio žinios.
3— V. Minkienė iš So. Bos

tono pakalbės apie “žymias 
Moteris Senovės Lietuvos Isto
rijoj”—Dalis 2.

Sekmadienį, Sept. 18-tą, per 
stotį WORL, 9:30 vai. ("ryte 
bus sekanti programa: ‘ .

1— Al Stevens orkestrą iš 
So. Bostono.

2— Lietuvių Lavinimosi Ra-
Grupė iš

vadovaujanti. Jar-

H. Jagmino Prakalbų Maršrutas
Rugsėjo 23 d. -prasideda 

Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos 
prakalbų maršrutas. Kalbėto
ju bus Henrikas Jagminas, 
draugijos centro pirmininkas. 
Jam teks aplankyti keliolika 
lietuvių kolonijų ir religijos 
klausimu pasakyti eilę prakal
bų.

i , .

Prakalbų maršrutas eis se
kama tvarka:

Rugsėjo 23 d.—Binghamton, 
N. Y.

Rugsėjo 24 d.—Plymouth,
Pa.

Rugsėjo 25 d. — Wilkes
Barre, Pa.

Rugsėjo 26 d.—Montello,
Mass.

Rugsėjo 27 d.—Brockton,
Mass.

Rugsėjo 28 d.—Nashua,
N. H.

Spalio 1 d.— (po pietų)
Lawrence, Mass.

Spalio 1 d.—(vakare) Ha-
verhill, Mass.

Spalio 2 d.—Philadelphia, 
Pa.

Spalio 4 d.—Akron, Ohio.

Pittsburgh, Pa.
Komunistai Kalbės per Radio

Komunistų Partijos miesto 
taryba pranęša, kad su 13-ta 
diena šio mėnesio nuo stoties 
W.W.S.W., Pittsburgh, Pa., 
kas antradienį per 10 savaičių 
kalbės vietiniai K. P. kalbėto
jai. Pradžia 6:30 vai. vaka
re pagal Daylight Saving Time. 
Todėl užsistatykit radio ant 
aukščiau minėtos stoties, o iš
girsite daug svarbių žinių.

East St. Louis, Ill.

DETROITO ŽINIOS
Paskutinis Piknikas

Paskutinis Aido Choro ren
giamas šį sezoną piknikas 
įvyks 18-tą rugsėjo (Sept.) 
Beechnut Grove darže. Pikni
kas žadą būti įdomus, gal net 
šaunesnis už kitus piknikus, 
ypatingai, kad tai paskutinis. 
Dauguma lietuvių atsimena, 
kad Lietuvoje kai pabaigia ru
gius pjauti arba javus iškulia, 
linus išmina, ir tt., beveik vi- 
su&jnet iškelia šaunias pabaig
tuves ir juo daugiau jaunimo 
ūkininko šeimynoje yra, tuo 
smarkesnės pabaigtuvės būna 
(kiti ilgą laiką atmintyj nešio
jasi). Taigi ir šis piknikas 
bus pabaigtuvės vasaros sezo
no, o mūsų “šeimynoje” jauni
mo daugiau, negu kur kitur, 
užtat ir pabaigtuvės turės būti 
šaunios. Atsilankykite ir pa
matysite, kad aš ne be reika
lo būbnijau. Tad ligi pasima
tymo piknike. Su pagarba, 

Jūsų Tavoriščius.

Dainininkai, Darban!
Po linksmų ir greit prabėgu

sių atostogų pradėjome darbą 
praeitą sekmadienį. Narių su
sirinko virš 40, du visai nauju
tėliai. žymi dalis senų narių 
kažkodėl nebuvo. Pasigedo
me keliolikos veiklių narių. 
Todėl čia norju priminti tiems, 

(kurie neatsilankė sekmadienį, 
kad atostogos jau užsibaigė ir 
kad kitą sekmadienį 10:30 
vai. ryto visi urmu dalyvautu
mėte pamokose.

Šiemet turime daug darbo 
prieš akis, todėl negalime 
snausti. Visi nariai nutarė 
priimti užkvietimą dalyvauti 
Pasaulinėje Parodoje kitą ru
denį New Yorke. Reikės smar
kokai padirbėti, kad tinkamai 
pasirodžius.

Baigdamas savo ‘pamokslą’,

Rugpjūčio 30-tą dieną čia 
kalbėjo draugas Robert Raven, 
buvęs kovotojas už demokrati
ją Ispanijoj, kur jis besigrum- 
damas su tarptautiniu fašizmu 
ir savų akis prarado. Kalbėto
jas iš jojo yra labai geras. Jis 
daug svarbių dalykų susirinku
siems išdėstė. 

* * *
Rugsėjo trečią dieną A. K. 

Partija turėjo parengimėlį pa
silikimui mokinių, kurie tą die
ną grįžo į miestą baigę dviejų 
savaičių mokyklą. Susirinkusių 
buvo gražus būrelis, kaip par- 
tij iečių, taip ir šimpatikų. 
Dauguma mokinių kalbėjo dar
bininkiškais reikalais. Taipogi 
buvo gauta 5-ki nauji nariai į 
A. K. Partiją. 

* * *
Rugsėjo penktą dieną 

Partijos vietos sekcijos
piknikėlis. žmonių buvo nedau- Į 
giausia. Bet tarpe susirinkusių telio Choro Vyrų 
nuotaika buvo labai gera. Tai- Norwoodo, 
pogi nuo šio pikniko viduti-'molavičiutei. 
niai finansinės paramos parti
jos reikalams liko. 

* ❖ *
A. K. partijos veikla šioje 

apielinkėje verta užgyrimo, 
daug gerų darbų dabar atlieka
ma. Yra išdirbtas geras 
ir dėl -ateities veikimo. 

* * *
Iš WPA darbininkų, 

dirbo prie upės krantų 
mo, randasi apie 300 bedarbių. 
Veiklesni draugai tarpe jū dar
buojasi, kad juos suorganizuot. 
Kada jie bus visi suorganizuo
ti, tai bus pareikalauta visiems 
darbus sugrąžint atgal. 

* * *
Angliakasių padėtis negali 

jau būt prastesnė. Dauguma 
gauna išdirbt po dvi dienas į 
dvi savaites, o kiti ir taip turi 
apsieit be nieko. Tūkstančiai 
eina registruotis, kad gaut tą 
“security,” bet ir ten nelengva i 
gaut tuos įmokėtus centus. 

* * *'
Aukštutinėj dalyj 

Barre, tai yra, Parsons’e, šio
mis dienomis žmonės dideliam 
sujudime, nes žemė pradėjo 
slinkt žemyn; keletas gatvių 
pavojuje, bijomasi, kad gali 
daug stubų nueiti į mainas, kas 
čia tankiai atsitinka. 

* si: *
Mūsų mieste draugai jau se

nai veda sėdėjimo streiką, bet 
tai ne prieš savo išnaudotojus, 
bet prieš savo darbininkišką 
spaudą. Jie visi nusistatę ne- 
praleist iš čia jokios žinutės į 
savo spaudą ir taip visi geroj 
vienybėj laikosi, kažin, drau
gai, ar jau nebūtų laikas tą 
streiką atšaukt ir imtis už dar
bo?

Spalio 6-tą. dienai čia vietos 
ir apielinkės lietuviai turės 
progą pamatytlabai žingeidi] 
paveikslą iš Sovietų Sąjungos 
po vardu “Petras Pirmasis.” 
Bus rodomas Palace Theatre, 
kampas Sherman ir East”Mar
ket Streets. Vietos Plikis.

3—Dainininke Izabele Jar- 
molavičiutė.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Girdėjau, kad Pittsburgh’o 
ir apylinkės Lietuvių Draugijų 
Sąryšis 25 d. rugs, rengia dis
kusijas L.M.D. Name po num. 
142 Orr St. Pradžia antrą vai. 
po pietų. Kas turi liueso lai
ko, o norėtų linksmai praleis
ti, yra gera proga pasinaudoti 
aukščiau minėta vieta.

Karvelių Tėvas.

planas

kurio 
taisy-

Detroit, Mich.
Komunistų Partijos genera- 

lis sekretorius drg. Earl Brow- 
del* kalbės Detroite 29 d. rug
sėjo, per radio stotį, EEJ, 
6 :45 vai. vakare. O paskui sa
kys prakalbas Art Institute la
bai svarbiais klausimais. Įžan
ga į prakalbas bus tik 35c. 
Visi kviečiami.

Philadelphia, Pa.
Mūsų Organizacijų Atydai 
Veik per visą * vasarą teko 

pikniko pra-
J ieškoji m ai parkų

sueikvojo; įžangos 
dovanų tikietukų 
ir platinimas; ki- 
ir draugių įsitrau- 
darbą. Mums pa- 

mažai rūpintis
organizaciniais rei-

dirbti “Laisvės 
mogai. 
daug laiko 
laimėjimo 

I skleidimas
Wilkes-!tlJ draugų 

k imas į šį 
prastai lieka 
vietiniais
kalais. “Laisvės” piknikas pa
vyko visais žvilgsniais ir at- 
siekėm savo- tikslą.

Dabar prasideda žiemos se
zono veikla. Mūsų vasaros 
piknikai gerokai buvo sulyti, 
ir tas labai atsilieps ant mūsų 
veikimo. Kad tą atpildžius, tai 
visi mūsų judėjimo draugai ir 
draugės dėkime visas pastan
gas padaryti sėkmingu . atei
nančio sekmadienio pikniką, 
kuris įvyks 18 d. rugsėjo Mi- 
kolaičio parke. Tai bus pasku
tinis mūsų organizacijų pik
nikas. Jei tačiaus pasitaikys 
geras oras, tai visi dar mūsų 
žmonės turime pasilinksminti 
ant tyro oro, pasidžiaugti apt 
tyro oro, nes nusibos prislėg
tas*: žiemos oras.

Prie. City Line bus geras nu
vežimas, tad kuo plačiausiai 
vykini ir raginkim kitus.

Spalio 6 d.—Cleveland,
Ohio.

Spalio 8 d.—Detroit, Mich.
Spalio 9 d.—Saginaw, Mich.
Spalio 11 d. — Grand Ra

pids, Mich.
Rugsėjo ir spalio mėnesiai 

yra L.L.E.K.D. vajaus mėne
siais. Per šiuos du mėnesiu 
draugija pasiryžus bent 500 
naujų narių prirašyti ir bent 
15 naujų kuopų suorganizuoti.

Sprendžiant iš laiškų, ku
riuos gauname nuo mūsų dar
buotojų, tikslas galės būt at
siektas. Laisvamaniškas nusi
teikimas pas visus pakilęs ir 
kalbėtojo entuziastingai visur 
laukia. Be to, draugija į marš
rutą išleidžia geriausią savo 
kalbėtoją, H. * Jagminą. Jo 
turiningos kalbos daug ap- 
švietos paliks aplankytose lie
tuvių kolonijose.

Maršruto reng. pirm.,
A. Jocius.

SUŠAUDYTA JAPONIJOS 
ŠNIPĖ

Maskva. — Tapo sušaudy
ta Japonijos šnipė K, duk
tė buvusio aukso kasyklų 
savininko. Ji, ištekėdama už 
Sovietų valdininkėlio, tūlo 
Petrovičo, įsitrynė į raštinę 
Raudonosios Armijos kari
ninkų mokyklos ir persiunti- 
nėjo Japonijai karines So
vietų pasi3(ptis.

Šnipė pirm teismo parašė 
savo išpažintį; teisme gi 
bandė atšaukt tą išpažintį; 
bet Sovietų vyriausybė tu
rėjo gana įrodymų, pagal 
kuriuos šnipė ir buvo nu- 
smerkta sušaudyt.

Jeruzale. — 7,500 žydų 
jaunuolių Palestinoj susira
šė į Anglijos miliciją kovai 
prieš arabus, sukilus ius 
prieš žydų buržuaziją ir 
Angliją.

Ebro fronte Ispanijos 
liaudiečiai ^nušovė žemyn 
dar du lėktuvus: viena Ita
lijos ir vieną Vokietijos.

Devynių Chorų Kontesto

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Rugsėjo 17 ir 18 September
LIETUVIU TAUTIŠKAM PARKE, MONTELLO, MASS; *
Sept. 17, šokiai prasidės 8 P. M.—Bert Oris Orkestrą 
Sekmadienį, Sept. 18, programa prasidės 3 P. M.

Programoj Dalyvauja:
AIDO CHORAS, 

Worcester, Mass. •
BALSO CHORAS, 

Lowell, Mass.
L. R. CHORAS,

Norwood, Mass.
LAISVĖS CHORAS, 

So. Boston, Mass.
JAUNIMO CHORAS,

Bridgewater, Mass.
LYROS CHORAS,

Gardner, Mass.

Geriausi Dainuojanti Cho
rai Gaus Dovanas:

Pinna $15, antra $10, 
trečia $5

Antanas Bimba
Lietuvių Komunistų Centro Biuro 
Sekr. Jis sakys prakalbą šiame pik
nike įvairiais šių dienų klausimais.

Vyrų Chorai 'dalyvaus: L. L. R. iš Norwoodo, Laisvės 
Choras iš So. Bostono ir Aido Vyrų Choras iš Worcester. 
Geriausiai dainuojantis Vyrų Choras gaus Sidabrinę Tau
rę, kurią paaukavo Roland Ketvirtis-Co. Jewelers, plačiai 
žinomas laikrodžių,, žiedų ,ip; kitų rakandų pardavinėtojas 

-išSo/Boštonį: Mass.' f P'*'G *"'• "’ ■' ■ ' . '
: : :.-V į'.. ■ • t.

Kviečiame* lietuvių -visuomenę; Skaitlingai suvažiuoti- ir * 
smagiai laiką praleisti paskutiniam šio'sezono piknike. 
Dovanos prie įžahgos tikieto: $5, $3 ir $2.
Iš kalno perkant tikietą 10c., arba trys už 25c., o prie parko bus 15c.

Lietuvių Diena
Mūsų kolonijoj lietuviai 

pradeda sušidomėti savo tau
tos reikalais. Taipgi neatsilie
ka ir mūsų jaunimas, energin
gai dirba dėl rengiamos Lie
tuvių Dienos, kuri įvyks 18 d. 
rugsėjo, Buffalo Parke, Ma
ryville, 111.’

9 draugystės, kuopos ir kliu- 
bas pasisakė už Lietuvių Die
ną. Kalbėtojas yra užkviestas 
iš Chicagos. Taipgi žais L.D.S. 
Junktas su Homestead Junk- 
tu (minkšta bolė). Bus ir kitų 
pamarginimų, lenktynių ir 
žaislų.

Pradžia 10 vai. ryte. Visa 
visuomenė kviečiama dalyvau
ti. Rengimo Komitetas.

Dailioji Literatūra
Įsigykite Šiuos Svarbius 

Literatinius Kūrinius. -

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

•

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).
Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo * puikų kūrinį.

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

* MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

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

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandas.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO RAŠTAI

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Ketvirtai!., Rugs. 15, 1938

■į..

MAČIO-KEKŠTO

427 LORIMER ST.

Brooklyn, N. Y,

Puikios eiles ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

Puikios liaudiškos eiles rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

318 puslapių, kaina $1.00 
LAIDA ALDLD.

Tai*eiles pirmutinio lietuvių darbo 
žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendroves 
“Šviesos” Kaune

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

nukenčia ir lietuviai.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti. “Laisvę” ■ kreipkitės 

•* , /U*;, - v

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha "
Parašė Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00



» Ketvirtad., Rugs. 15, 1938

Dėlko J. Buivydas Prašalintas 
Iš Komunisty Partijos

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Įdomu būtų žinoti, kuri drg. 
šolomskio skaitline yra teisin
ga—ta, kuri jo paduota proto
kole, ar ta, kurią jis vartoja 
diskusijose ?’’

Toliau, tame pačiame nume
ryje, rašo:

“ ‘Keleivis’ pergyveno viso
kių kovų. Jis pirmutinis tarpe 
Amerikos lietuvių pakele ko
vą prieš kunigiją ir žadino 
katalikus prie ąpšvictos. Jis 
pirmutinis nešė j Amerikos lie
tuvius ir socializmo diegus. 
Atsiradus kairiemsiems, Lietu
vių Socialistų Sąjungoje, ‘Ke
leiviui, teko nurodinėti, kad 
tas didelis ‘pakairėjimas’ yra 
tik laikinas dalykas. Bet gy
venimo verpetas nunešė karš
tuolius taip toli, kad didžioji 
LSS tapo suskaldyta. Po 2(1 
metų ‘Keleivio’ pozicija, ‘Ke
leivio’ principai paėmė viršų. 
Iš to didelio ‘kairiasparnių’ 
triukšmo išėjo fiasko. Ir da
bar vėl reikia grįžti prie de
mokratijos, prie obalsio: ‘Vi
sų šalių darbininkai, vieny- 
kimės!’ Todėl ‘Keleivis’ turė
tų būti kiekvieno susipratusio 
darbininko kambaryj. Ir tas 
galima padaryti. Tegul tik 
kiekvienas ‘Keleivio’ prietelius 
jį pats užsisako ir kitą para
gina užsisakyti.”

Rugpjūčio 17, 1938, “Kelei
vio” Num. 33.

“Įdomu pažvelgti, kaip 
mūsų broliai komunistai auk
lėja naujus kadrus savo eilėse. 
Naujas kadras, tai visuome
ninis darbuotojas, kaip tai: 
kalbėtojas, rašytojas ir orga
nizatorius. (Kadras turėtų 
reikšti tokių veikėjų būrį.— 
Red.) Jie šaukia jaunuolius, 
kad šie dėtųsi prie jų, o jie 
padarysią juos dideliais žmo
nėmis. Jaunuoliai ateina. Bet 
didžiuma jų gauna tik plaka
tus išdalinti. Kiti gauna ant 
statomos ar spausdinamos ma
šinos spaustuvėje dirbti. Bet 
jeigu reikia žmogaus į Ame
rikos Darbininkų Susivieniji
mą ar į ALDLD, ar Centro 
Biurą, tai čia vietas užima se
ni vadai. Mat, jauni ‘perma- 
ži’ ir tokių vietų ‘neišlaikys’. 
Kaip seniai išmirs, tai tik tada 
jaunuoliai gaus organizacijų 
viršūnėse atsiąėsti. Laukite 
jus, jauni žmonės, ir būkite 
ramus, nes dar jūsų vadai mir
ti nesiruošia.”

Toliau, tame pačiame nu
meryje, kalbant apie reakci
ninkų laimėjimą jūrininkų 
unijos rinkimuose, rašo:

“...Kodėl toj unijoj pasi
darė pasisukimas nuo kairės į 
dešinę, tai sunku kol kas su
prasti. Aišku tik tas, kad ben
druose frontuose, komunistai 
pralošia minias. Mat, bepiga 
vadovauti, kuomet reikia štur
muoti. Bet kaip reikia rimto 
darbo, tad komunistai nemo
ka dirbti ir praranda tą, ką 
smarkiais šūkiais ir gražiais 
obalsiais buvo laimėję...”

Dar toliau rašo:
“Automobilių unijoje dar 

nepasibaigė ermyderis tarp 
komunistų ir lovestoniečių. 
Mat, pereitas komunistų par
tijos suvažiavimas pasisakė už 
griežtą kovą prieš lovestonie- 
čius. Ta kova prasidėjo auto
mobilių unijoje.”

Kaip virš minėta, čia pa
žymėta tik ištraukos tūlų Bui
vydo raštų “Keleivyje”, nes 
visus tuos raštus perskaityti 
imtų daug laiko. Iš tų ištraukų 
nariai ir narės galės spręsti 
apie J. Buivydo nekomunistinį 
atsinešimą Tink Komunistų 
Partijos ir jos veikėjų.

Reikia dar pastebėti tas, 
kad J. Buivydas teisino savo 
ėjimą į “Keleivį” su raštais 
prieš Komunistų Partiją dėl
to, būk ALDLD klausimu dis
kusijose D. M. šolomskas jį 
apšaukęs svetimu mūs judėji

mui, tačiau tos diskusijos buvo 
šių metų vasarą, o Buivydo 
prieškomunistiniai raštai jau 
tilpo “Keleivyje” lapkričio 3, 
1937 metų. Jis aiškinosi visa 
tai rašęs, kad “pataisyti par
tiją ir Centro Biuro poziciją.”

Po veik visų dalyvaujančių 
ir paties J. Buivydo išsireiški
mų, A. Bimba, Centro Biuro 
atstovas, pastatė J. Buivydui 
keletą klausimų :

1. “Ar pateisinamas rašy
mas apie lietuviškus partinius 
klausimus svetimoj spaudoj ?” 
Buivydas į tai neatsakė.

2. “Ar davėt kaltinimus au
kštesnėms partijos įstaigoms 
apie trūkumus lietuvių judėji
mą?” Buivydas atsakė neda
vęs. 1' ■' ■

3. “Ar atšauktu m et tuos sa
vo rašytus dalykus, jeigu par
tija antras juos esant šmeiž
tais, ar perdėtais, neteisin
gais?” Čia Buivydas Bimbai 
prieš pastato klausimą: i‘Ar 
jūs atšauksit viską prieš ma
ne, jei partija ras, kad Cen
tro Biuras kaltas?” Bimba su
tiko atšaukti viską, kame par
tija pripažintų C. B. prasikal
tus. Tačiau'” Buivydas į jam 
pastatytą klausimą vis vien 
neatsakė.

4. “Ar kėlėt klausimą apie 
tuos ‘Keleivy’ rašomus daly
kus Komunistų Kuopoj ar su
važiavime?” Buivydas 'sakėsi 
negalėjęs kelt suvažiavime dėl 
stokos laiko.

5. “Dėlko rašėt po slapy
vardžiu?” Buivydas atsakė: 
“Nesvarbu, nedaro skirtumo.”

Akyvaizdoje visų tų raštų, 
taipgi paties J. Buivydo kal
bos ir atsakymų į klausimus 
pačiame susirinkime, komisija 
įmato J. Buivydą sužiniai 
prieškomunistiniai pasielgus ir 
rekomenduoja kuopai pašaukt 
jį atsakomybėn, kaip matys 
reikalinga ir atatinkama sulyg 
komunistinės o r g a n i zacijos 
principų ir įstatų.

Kuopos susirinkime, įvyku
siame rugsėjo 12, 1938 metų, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” salėj, 
komisijai išdavus virš minėtą 
raportą, tuo klausimu diskusi
jos tęsėsi apie 2 valandas lai
ko, leidžiant kiekvienam išsi
reikšti be apribojimo laiko. 
Ta pat teisė duota ir J. Bui
vydui. Jisai skaitė raštišką pa
reiškimą į komisijos susirinki
me iškeltus kaltinimus ir klau
simus, kartodamas tuos pačius 
šmeižtus prieš partiją ir jos 
veikėjus, persistatydamas sa
ve kankiniu, 20 metų “pa
šventusiu” tam judėjimui ir 
grąsindamas skelbt tą šmeižtų 
kartojimą prieškomunistinėj 
kaip jis sako, “demokratinėj” 
spaudoj.

Išsibaigus norinčių išsireikš
ti sąrašui, duota įnešimas pra
šalint J. Buivydą iš Lietuvių 
Komunistų kuopos ir partijos, 
su teise apeliuoti į aukštesnes 
partijos įstaigas, jei Buivydas 
jaustųsi neteisėtai prašalina
mas. Už prašalinimą pasisakė 
22, prieš 1. Vakaro pirminin
kas 2"t vietos paprašė J. Bui
vydą >■ įleisti susirinkimą/

K. N.

Clevelando Kronika
Paskutinis Išvažiavimas pas 

Bedfordiečius
Rugsėjo 18 d. turėsime pas

kutinį išvažiavimą šiame sezo
ne pas dd. bedfordiečius. Iš
važiavimas bus dd. Leverthų 
vietovėj-patalpoj, kurią jie šią 
vasarą pabudavojo dėl pažan
giečių draugijų, šį paskutinį 
vasaros sezono uždarymo iš
važiavimą rengia Lietuvių Ko
munistų kuopa. Visi lietuviai 
užprašomi dalyvauti: 862 Ar
cher Ave., Bedford, O.

Jaunuolių Bankietas
Ateinančios subatos vakarą 

mūsų jaunimas Liet. Darbi
ninkų Svetainėje, 920 E. 79th

Str., turės šaunų banjdetą, 
pažinimui visų LDS. Olim- 
pijadoj laimėjimų Pittsbur- 
ghe. Čia visi atsilankiusieji 
turės progos pamatyti mūsų 
lamėtojų medalius-taures ir 
kitas dovanas. Taipgi bus ro
domi iš LDS. Seimo judžiai. 
Dalyvaukite visi. S.

Philadelphia, Pa.
šį pėnktadienį, rugsėjo 16 d., 

8 vai. vakarę šaukiamas Mer
cantile Hall masinis susirinki
mas, paminėjimui 19 metų su
kakties nuo įsikūrimo Ameri
kos Komunistų Partijos. Nepa
mirškite atsilankyti ii išgirsti 
apie šiuos labai svarbius klau
simus: Kas kandidatuos 1940 
metais į prezidentus? Kova au
tomobilių darbininkų unijoje ir 
jos teisingumas. Kas yra už
pakalyje Green ir kitų, kurie 
puola CIO? Kas remia pro-fa- 
šistinį Dies Komitetą? Koks 
Komunistų Partijos nusistaty
mas kas link 1938 Įmetu rinki
mų? Kokios yra pažiūros kas 
link kovos prieš karą ir fašiz
mą ? v

Kalbėtojai bus William Wein- 
stone ir M. Olginas. Susirinki
mą šaukia Komunistų Partija.

Minėta svetaine randasi po 
num. 1420 N. Broad St.

Pranešėjas.

Elizabeth, N. J.
šį ketvirtadienį, rugsėjo 15 

dieną po 630 First Avė., En- 
tracht Hali, vietiniai naziai fa
šistai rengia masinį mitingą ir, 
iš gautų davinių, jie mano sta
tyti už kalbėtoją Fritz Kuhn, 
aršų Hitlerio atstovą, visų tau
tų ėdiką.

Kad užkirtus tam kelią, įvai
rios anti-nazių organizacijos 
pasiuntė protestus majorui 
Brophy, bet ligi šioliai negauta 
jokių žinių, ką Brophy mano 
daryti.

Bet po vadovyste organiza
cijos League For Peace and 
Democracy įvairios organiza
cijos, pradedant nuo Jewish 
War Veterans, vokiečių Ger
man Culture Clubs ir kitų tau
tinių organizacijų bei draugijų, 
yra rengiamas masinis pikietas 
prie, durų Entrachtj Hali. Varde 
visų lietuvių progręsyvių orga
nizacijų, Elizabetho Lietuvių 
Draugijų Sąryšis kviečia visus 
lietuvius prisidėti prie šio ma
sinio pikieto.

Seki*. D. Krūtis.

Fašistu Oro Bombos Aptran
kė Tris Angly Laivus

Barče lona, Ispanija. — 
Priešorlaivinės respublikie- 
čių kanuolės nuvijo šalin

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 varginari- 
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 nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Splnduliai, 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.

fašistų bombininkus.
Bėgdami jie numetė ke

lias bombas į prieplauką, ir 
bombų skeveldros aptrankė 
tris čia stovėjusius Anglijos 
prekinius laivus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
ELIZABETH, N. J.

James Caldwell, Jaunųjų Komu
nistų Lygos Kliubas rengia šaunų 
pikniką, kuriame dalyvaus žymus 
rašytojas Michael Gold) nedėlioj, 
rugsėjo 18 d., Old Homestead, Hill
side Ave., and Bloy St., Hillside, N. 
J. Bus graži programa. Įžanga 35c 
ypatai. Kviečia visus Jaunųjų Ko
munistų Lyga. (216-217)

šaunią
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. rengia
Fig Roast. Bus šį sekmadienį, 18 d. 
rugs. (Sept.), High Works Grove. 
Rengėjai kviečia visus Scrantono ir 
apielinkės lietuvius ant šių skanių 
paršienos pietų. Bus progos ir sma
giai pasišokti, nes turime paėmę 
gerus muzikantus.—Vienas iš Komi
sijos. (216-217)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, 17 d. rugs. (Sept.) 

jaunuolių LDS 201 ir 227 kuopos 
rengia " Olimpijados laimėjimo Ran
kiotą. Bus Darbininkų Salėje, 920 
E. 79th St., 8 vai. vakare. Bus va
karienė ir programas, vėliau šokiai 
griežiant gerai muzikai. Įžanga 40c. 
— Kviečia Rengėjai. (216-217)

Sekmadienį, 18 d. rugs. (Sept.), 
Tarptautinis Darb. Apsigynimas 
rengia Kortavimo Parę. Bus Papa 
Garden, 3405 St. Clair Ave., pradžia 
10 vai. ryto, pelnas eis politinių ka
linių vaikučių naudai. Įžanga vel
tui. — I. A. V. (216-217)

PHILADELPHIA, PA.
Radimai “Laisvės” piknike: Ka

žin kas pamiršo automobilio raktus 
ir dar ką kitą. Reikale pamestų dai
ktų kreipkitės šiuo antrašu: 
Fairhill St., Philadelphia, Pa.

5809

BALTIMORE, MD.
LyUos Choras rengia puikų pikni

ką, įvyks sekmadienį, 18 d. rugs. 
(Sept.), Pužaičio gražioje ūkėje, 
Ferndale, Md. Pradžia 10 vai. ryto. 
Gera orkestrą gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžanga veltui.

(216-217)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. rengia puikius 

pietus, įvyks šį sekmadienį, 18-tą 
Sept., 1-mą vai. po pietų, bus pas 
drg. Dobravolską. Kelrodis: Man- 
chesterį davažiavus, važiuokit per 
Grylly Parką, tėmykite po dešinei 
bus gesolino stotis, iš ten pirmu ke
liu privažiuosite iki tai linksmąja! 
vietai.

Gera muzika gros šokiam, galėsi
te smagiai pasišokti. Rengėjai pa
gamins skanią vakarienę ir bus ge
rų gėrimų, 
linkės yra 
silankyti. 
Komisija.

Tad vietiniai ir iš apic- 
kviečiami skaitlingai at- 
Kvicčia Pietų Rengimo

(216-217)

NEWARK, N. J.
Įdomus Kortų Vakaras

Sietyno Choras rengia labai sma
gią kortų parę, bus šeštadienį, 17 
d. Sept., pradžia 7:30 vai. vakare, 
Šv. Jurgio Salėje, 180 New York 
Avo. Kviečiame kuoskaitlingiausia 
atsilankyti ir linksmai laiką pra
leisti. Prie lošimo bus duodami geri 
prizai. Taipgi bus duodama gardžių

. Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Angly kalboje yra išleista labai svarbi knygute sū 
riurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę j šią šalį dar prteš 1922 metus ir neat- 

simiha laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

piliete moteriške su nepilieČiu vyru.

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 išleido 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.

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

blynų vakarienė. Įžanga tik 50c. 
Širdingai užkviečia visus Pares Ren
gimo Komisija. (216-217)

. NEW BRITAIN, CONN.
Didelis C.I.O. Piknikas

U. E. R. ir M. W. of A. lokalas 
245 duos pirmutinį ir šiame sezone 
paskutinį savo pikniką. Įvyks šį 
šeštadienį, 17 Sept., Schuetzen Par
ke. Prasidės tuoj po pietų ir tęsis 
iki vėlai naktį. Bus gera orkestrą 
ir kiti įvairumai. (215-217)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Lietuvių kuo

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

CLEVELAND, OHIO
L. K. Kuopos išvažiavimas įvyks 

rugsėjo 18-tą pas drg. Lcvcrthus, 
862 Archer Ave., Bedford, Ohio. 
Įžanga veltui. Pradžia iš ryto, iki 
vėlai. Kelrodis: Važiuokite Broad
way iki Bedfordo antros trafiko 
lempos. Nuo čia pasukit po kairės į 
Columbia Rd. Biskį pavažiavę rasi
te Archer Avė. ir išvažiavimą.

(215-217)

WORCESTER, MASS.
Komunistų partijos piknikas įvyk

sta nedėlioj, rugsėjo 18 d., Olympia 
Parke. Kalbės drg. Hugo DeGrego
ry. Programa bus iš muzikos, dai
nų ir sportų. Pelnas nuo šio pikniko 
bus sunaudotas rinkimų kampanijai. 
Visi laisvę mylinti, paremkite daly
vaudami šiame piknike. Tuomi pri
sidėsite šiai kampanijai prieš reak- 
cijonierių įėjimą į valdvietes, ir su- 
stiprinsit progresą prieš karą ir fa
šizmą. — Worcesterio Kom. Partijos 
Sekcija. (215-217)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, Sept. 17, 7 vai. va
kare, Bakanausko svetainėje, 
kuopos nariai malonėkite būti, 
randasi labai svarbių reikalų 
tarti. — Kuopos Valdyba.

(215-217)

Visi 
nes 
ap-

Or-
PHILADELPHIA, PA.

Phila. Lietuvių Darbininkiškų 
ganizacijų piknikas įvyks šį sekma
dienį, 18 Sept., Mikolaičio Parke, 
Eddington, Pa. Prasidės 10 vai. ry
te ir tęsis iki vėlai. Bus gera muzi
ka ir bus gėrimų, ir užkandžių.

Kelrodis: Važiuokite Frankford 
Elevciteriu iki Bridge — paskuti
niai stočiai, iš čia imkite karą 66, 
važiuokite iki galui. Nuo City Line 
būsite nuvežti mašinom į parką. .

(215-217)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 17 d. rugsėjo, kaip 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Visi nariai ir narės būti
nai malonėkite dalyvauti ant šio su
sirinkimo, nes yra labai daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi, kurie dar 
nesate pasimokėję duoklių, tai ma
lonėkite būtinai apsimokėti šį kartą. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti.— 
Sekretorius. (215-217)

WORCESTER, MASS.
Kurie esate paėmę pardavinėjimui 

Suvienytų Organizacijų pikniko ti- 
kietus, malonėkite sugrąžinti galiu
kus pas Dovidonį, Capitol Market, 
nevėliau kaip porą dienų prieš 18 
d. rugsėjo (Sept.) — P. B.

(215-216)

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

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 Pruseikos knyga.

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

LAISVĖ
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GARS1NK1TES “LAISVĖJE’ ’
i  - ■■ ■ ■ —    — —     -   *

CIementVokietaitis
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.

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

j
t
(Į 
į 
į

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. 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 Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimo, sutelksimo informacijas apie svor| ir kainas.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus 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 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

1



Visi į Komunistų Rinkimų Masinį Mitingų
Šį Vakarų, Coney Island Velodrome!

.......-  ........................................................................... .... — a ____________

Coney Isl <Mardi Gras”

Delko J. Buivydas Prašalintas 
Iš Komunistų Partijos

raštus.
skundu, 

Kuopa 
ir komi-

Lietuvių Komunistų Kuopai, 
susirinkime, laikytame 31 die
ną rugpjūčio, 8 valandą vaka
re, “Laisvės” salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne, per kuo
pos organizatorių buvo įteik
tas raštiškas skundas, kad J. 
Buivydas rašinėja “Kcleivyj” 
komunistus ir komunistinį ju
dėjimą šmeižiančius 

Vaduodamas! tuo
Lietuvių Komunistų 
nutarė dalyką ištirti
sijon tame pačiame susirinki
me išrinkta trys asmenys, ku
riems, kartu su kuopos valdy
ba, pavesta ištirti ir pateikti 
kuopai rekomendacijas.

Komisija ir kuopos valdyba 
turėjo susirinkimą rugsėjo 7- 
tos dienos vakarą, “Laisvės” 
salėj, kur dalyvavo ir patsai 
J. Buivydas, taipgi nuo Kom. 
Partijos Lietuvių Centro Biu
ro A. Bimba.

Tyrinėjant, Buivydas atvirai 
prisipažino, kad jis rašinėja 
“Keleivyje” po slapyvardžiu 
Ch. Pušynas, bet jis sykiu gy
nė savo raštus, kaipo teisin
gus. Tada perskaityta kai ku
rios ištraukos iš “Keleivio” nu
merių. Tos ištraukos parodo, 
kad jis ištikrųjų šmeižia, kaip 
lietuvius komunistus, taip ir 
visą komunistinį judėjimą.

Čia pacituojame kai kurias 
“Keleivyje 
ištraukas:

drg. Bimba pats save nomina
vo. Kai nekurie delegatai mė
gino pasiūlyti kitą kandidatą 
į C. B., tai buvo smarkiai iš
barti., Dabartinis biuras, kaip 
delegatai pasakoja, susideda 
iš vienos familijos. Jo sąsta-! 
tas yra toks: A. Bimba, Ale
na Jeskevičiutė, Bondžinskai- 
tė, R. Mizara, D. M. šoloms-' 
kas, P. Pakalniškis, V. Bovi
nas, J. Kairys ir Duobinis. Vi- i 
so 9 žmonės. Vieni iš jų yra 
giminės, kiti dirba ‘Laisvės’ įs
taigoje.”

Toliau, tam pačiam numery 
rašo:

“O kodėl komunistai vis 
daugiau pradėjo linkti prie 
‘Keleivio?’ Dalykas labai pa
prastas. ‘Keleivio’ pozicija tei
singesnė ir pastovesnė, vot to
dėl didelė dalis susipratusių 
komunistų ir pradėjo ne tik 
skaityti *‘Keleivį’, bet jam ben
dradarbiauti ir 
rinkti. Rodos, 
turėtų tuo tik 
nes ‘Keleivis’ nesugadins ko
munistų, 0 tik pataisys, kurie 
buvo komunistinės spaudos

prenumeratą
Centro Biuras 

pasidžiaugti,

Tikimasi 25,000 Publ.; Geriausi Kalbėtojai; Graži Programa
Tikimasi 25,000 Publikos; 

Geriausi Kalbėtojai; 
Graži Programa

šiandien, rugsėjo 15-tos va
karą, komunistai, jų simpatikai 
ir abelnai miniąs žmonių, no
rinčių išgirsti gerą ir autori
tetingą prakalbą, patrauks į 
Coney Islande esantį Velodro- 

|me, l<ad išgirsti Earl Browder, 
J. V. Komunistų Partijos ge- 

.neralį sekretorių ir kitus žy
mius kalbėtojus: James W. 

;Ford, L Amter, Michael Saun
ders, Peter V. Cacchione ir 
Audley Moore. .

valstijo- 
g i rd ėjo

prie W.

BrOwderis ką tik sugrįžo iš 
m aršruto vak ari n esc 
sc, kur jo prakalbas 
apie 50,000 žmonių.

Velodrome randasi
12th St. ir Surf Ave., Coney 
Islande. Mitingo pradžia 8 
vai. Įžanga 25c., 40c. ir $1.10. 
Gerai turėti bilietus iš anks
to, tačiau ir pavėlavus galima 
būt mitingo dalyviu, nes Velo
drome yra atviram ore, ap
juostas ne labai aukšta siena, 
tad ir iš lauko mitingo eiga 

I gerai girdisi, tik nesimato.

NUKRITIMAS IŠDAVĖ SVARBIOS PRAKALBOS

Ch. McDonnell, dirbdamas 
prie Queensboro Tilto, nuo 
pastolio nukrito 30 pėdų ant^ 
žemės ir pavojingai susižeidė?

SERGA
Antanas Petraitis, “Laisvės” 

skaitytojas, šiuo tarpu serga. 
Jis randasi namie, 425 Keap 
St., Apt. 5E. Draugės ir drau
gai suteiktų ligoniui džiaugs- 
Yno aplankydami jį. Linkime 
d. Petraičiui greitai pasveikti.

Pastaromis dienomis Coney 
I Islande vakarais paraduoja
ma, atžymima pabaiga vasa
ros sezono; šios parados pap- 

| rastai vadinama “Mardi Gras”. 
I Pereitą antradienio vakarą 
buvo viena iš didesnių tokių 
paradų : maršavo įvairių drau
gysčių, kliubų, teatrų; ugnia
gesių, policijos ir ligonbučių 
grupės su aprėdytais veži
mais; kai kurie iš jų turėjo 
didokus benus, orkestras.

Atrodo, kad didžiausias pa
rados tikslas yra—reklama 
tam tikrų įstaigų bei biznių; 
o iš kitos pusės įvairūs gra- 
šiagaudžiai pasinaudoja tuo 
momentu.

Išbarstyta ant šalygatvių 
maišai smulkiai karpytų mar
gų popierėlių; padaryta šiek 
tiek biznio vietiniams biznie
riams, kadangi parados pasi- 
žiopsot susirenka milioninė 
a m o r i koniškos “bepartinės” 
publikos minia.

Dzūkelis.

G asu nusinuodijo savo ap- 
artmente, 375 Park Ave., N. 
Y., buvusi turtingosios draugi
jos gražuolė Mrs. Anne Gra
ham Strotz, milioniėriaus Jay 
Gould našlė.

M. Avalone, 2003 Bryant 
Ave., Bronx, sulaikytas be 
kaucijos už žirklėmis surai- 
žymą šlaunies savo žmonai.

Brooklyno prezidentas In
gersoll įteikė Miesto Planavimo 
Komisijai prašymą 160 milio- 
nų dolerių miesto pagerinimui.

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalifls
(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. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312 
■ - i

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

John Nolan, bildingo supe
rintendentas, 181 Court St., 
nukrito laiptais. Nuvežtas 
Kings County ligoninėn, bet 
ten greit tapo perkeltas mo
terų skyriun. Atrasta, kad 
John Nolan-—moteriškė.

Kokiu išrokavimu moteriškė 
buvo tapus vyru, kol kas ne
sakoma, nes John Nolan atsi
sako bent ką apie save pasa
kyti. Vienas žinoma, kad John 
Nolan mėgo didžiuotis savo 
spėkomis, lengvai kilnodavęs 
pelenų ir alaus bačkas, taipgi 
galėjęs iš • dešinės duot gerą 
smūgį.

“Joną” pažinusieji žmonės 
nustebę. Jis išgyvenęs toj apy
linkėj 35 metus, bet vaikai jį 
vadindavę Mickey Mouse del 
aukšto, moteriško balso.

Penktadienio vakare, Liet. 
Piliečių svetainėje, įvyks svar
bios prakalbos, kuriose bus ai
škinama piliečių užduotys at
einančiuose rinkimuose. Kal
bėtojais bus R. Mizara, A. 
Laučka, J. Stilsonas ir K. Mi
ch eisenas.

Vincent Russo, 20 m., 297 
3rd Ave., sulaikytas kaltini
mu, kad prie Kings County li- 
gonbučio moteriškę parmušęs 
ant šaligatvio ir ištraukęs iš 
rankų piniginę.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Am. 
k bu
rn i c- 
būtu c

SUSIRINKIMAI Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

MOTERŲ SUSIRINKIMAS.
Motorų Apšvietos Kliubo susirin

kimas bus rugsėjo 15-tą. ketvirta
dienio' vakaro 8 vai., Pil. Kliube, 280 
Union Avė. Narės ir ne narės kvie
čiamos dalyvaut. Tikimės pribusiant 
Juliją Stankaitienę, kuri išbuvo virš 
metus laiko Lietuvoj. Smagu bus 
susitikt ir paklausinėt apie savo 
draugus, kaimynus ir abelnai apie 
gyvenimą Lietuvoie. Taipgi išgirsim 
pranešimus mokyklos, Ispanijoj ir 
kitais reikalais. — Valdyba.

šias prakalbas ruošia 
Darbo Partijos lietuvių 
bas, kuris rūpinasi, kad į 
sto ir valstijos valdvietes
išrinkti darbo žmonių drau
gai, o ne priešai.

Bus žymių kalbėtojų ii* ang
eliškai: kalbės teisėjas Louis 
Waldman, Louis Hollander ir 
kiti.

Būkite visi ir visos. įžanga 
dykai.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedč- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

“ ‘Keleivio” pozicija, kad ir 
šiuo momentu, yra teisinges
nė ir tvirtesnė už mūsų brolių 
komunistų poziciją. Aš jų ne
kaltinu, nes jie gyvena pagal 
įsakymą, o ne pagal orientaci
ją. Jiems atėjo įsakymas, kad 
būkite patriotai, ir jie tuojau 
dirba sušilę, kad pralenktų vi
sus kitus patriotus. Jiems da
vė įsakymą steigti bendrą 
frontą, ir jie tuoj tiesia ran
ką kunigams ir panašiems, 
kad tik sudaryti'bendrą fron
tą. Mes taip negalime daryti 
ir mums nėra reikalo bent 
prieš ką keliaklupsčiauti ir 
saldliežuvauti. Pasiūlėme 
komunistams sudaryti bendra 
frontą Lietuvos klausimu—jie 
sutiko—sudarėme. Mūsų su
pratimu,' to ir užtenka, tik 
plėskime* A. L. Kongresą — 
ir bus didelis ir platus Ameri- 

jkos lietuvių bendras frontas,
klausytis i Bet komunistai nori ir kuni-

tilpusiu jo raštų
Darbietis.

Kclei-
Dewey Iš Naujo Kaltins 

Hinesą Globus Raketą
Thomas E. Dewey, • Manhattan 

Distrikto prokuroras, pareiškė, 
kad jis iš naujo 
prieš Tammanės 
taip greit, kaip 
kad vėl kaltins 
globėją loterijų

Teisėjas Pecora, kuris nu-

Lapkričio 3, 
vio” No. 44-tas.

“Antra kalbėjo Bondžė- 
Bondžinskaitė. Ji buvo, rodos, 
keturis metus Sovietų Rusijoj. 
Tūli pasakoja, kad mokėsi ko
kių ten ‘bolševikiškų moksjų.’ 
Kiti kalba kitaip. Bet kokiu 
tikslu ji ten buvo, tai mums 
nelabai svarbu. Gana to, kad 
buvo Rusijoj. Kalbėtoja iš jos 
prasta. Jos agitacija už Sovie
tu valdžią ir komunistų par
tiją nelabai jai sekėsi.

“Ji sako, kad Sovietuose 
yra laisvė. Bet užklausta, ar 
Sovietuose kiekvienas pilietis 
turi teisę turėti ‘short waves’ 
radio, kad galėtų
pranešimų iš kitų šalių, atsa
kė, kad gali, bet tų apartu 
nėra daug ir jie brangus, tai 
juos turi tik ištikimi ir geri 
Sovietu Valdžios piliečiai. •

“Apie šaudymą generolų ir 
kitu Stalino opozicionierių ir
gi silpnai aiškino. Ji sako, kad 
ką sušaudo Sovietuose, tai visi 
trockistai ir šnipai.”

Liepos 6, 1938, “Keleivio”
Num. 27.
’“‘Laisvės’ redaktoriai užsi

manė pasikritikuoti komuniz
mo klausimais. Bet jie stato 
išlygas, kad jų komunizmą ne
vartytų kojomis aukštyn. Ger
biamieji, pirma paaiškinkite, 
kur jus turite tą komunizmą? 
Jeigu jus turite teorija komu
nizmo, tai dar nereiškia, kad 
vot tik taip ir bus, o ne kitaip. 
Pirma dar reikia pergyventi 
socializmą, o tada tik eiti prie 
komunizmo. Verčiau kalbėti 
šiandien apie socializmą, ku
rio požymių mes matome So
vietų Sąjungoj ir kitose demo
kratinėse šalyse, o ne apie ko
munizmą, .kuriam patys komu
nistai netiki—ar pavyks bet 
kada taip visuomenę sutvarky
ti, kad visi dirbs palei išgalę, 
o aprūpinti

gu, nori ir sandariečių. Saky
kit kaip sau norit, bet socia
listų pozicija šiuo klausimu 
daug nuosakesnė ir sveikes
nė.”

Liepos 27, 1938 metų, “Ke
leivio” Num. 30.

“CIO unijoje prasidėjo 
smarkios frakcijinės 'kovos. 
Automobilių pramonė Ameri
koje šiuo laiku gana žymi; jo
je dirba šimtai tūkstančių 
darbininku. Jie buvo per išti
sus desėtkus metų nėorgani- 
zuoti. Juos pavyko suorgani
zuoti į CIO uniją. Komunistai 
čia daug ką padėjo, niekas 
jiems užtai negali nieko sa
kyti. Bet pereitas komunistų 
partijos suvažiavimas smar
kiai pabrėžė, kad turi būt ko
va vedama prieš visokios rū
šies trockistus be pasigailėji
mo. To tik ir tereikėjo. Drau- 
gaf'puolė automobilių indus
trijos unijos pirmininką Mar
tiną. O tas, turėdamas galę,
suspendavo savo oponentus iš ' dė jo reikalavimą. 
Pildomosios Tarybos. To dar, 
negana, prasidėjo visu fron-1 
tu atakos prieš komunistus ir' 
Slavintas jų laukan iš atsako-1 
mingu vietų. Anot tos p at ar-| 
lės: ‘Lazda turi du galu.’ Bet 
darbininkams iš 
naudos nėra.

“Keistos buvo

bus palei reika-

1938, “Keleivio

komunistai, kar-

Liepos 20,
N. 29.

“Amerikos
tu su lietuviais komunistais, la
bai smarkiai pradėjo kalbėti 
ir rašyti už demokratiją. Bet 
šavo suvažiavime lietuviai ko
munistai pasielgė kaip tik at
bulai. Renkant Centro Biurą,

TDA Išvažiavimas 
Į Forest Parką

Sekmadienj, rugsėjo 
įvyks Tarptautinio Darbinin-

18,

pradės bylą kų Apsigynimo lietuvių 17-tos 
tūzą Hines 

greit spės, ir 
Hinesą, kaipo 
r akėto.

kuopos paskutinis šiame sezo
no išvažiavimas.

Dabar labai patogus laikas 
giriose tyru. s oru kvėpuoti/ 

__ „ , Kiekviens rimtesnis gydytojas 
traukę bylą, aiškinasi, kad jis-! duoda savo klijentams pataJi- 
jieškojęs precedento (pirmiau mus dienos laiku išvažiuoti iš 
buvusio panašaus nuotikio), I didmiesčiu į kalnus, girias ir

kuriuo remdamasis jis būt ga-1 giliai kvėpuoti, nes tai goriau- I
Įėjęs bylą tęst, bet neradęs. Jis sias būdas atgaivinimui nudė- 
manąs, kad tęsimas bylos būtų urėtos sveikatos. Sykiu atliksi- 
buvęs klaida ir kad tos bylos te ii* visuomenei naudingą dar- 
nuosprendis būtų galėjęs būt(bą. paremsite TDA. 
apeliacijų teismo panaikintas.

Tačiau keli Dewey padėjėjai. kad TDA kovoja už laimėjimą 
tikrina, kad distrikto prokuro-j streiku ir apgynima areštuotu 
ras turėjo teisę klaust Hineso, už darbininku 
liudininko Boston apie 
tienos raketą” dėlto, 
klausimą jau buvo 
pats Hineso gynėjas 
savo pirmesniais klausimais.

Minėtasis liudininkas
Boston 
trikto 
Dodge 
liudija 
pagelba per Hinesą gautų ra
kete pinigų. Hineso gynėjas 
Stryker matė reikalinga ir tei
sėta pačiam klaust L. Bostono 
apie “paukštienos raketo” by
lą. Bet kada distrikto prokuro
ras DeW'ey paklausė Bostono 
apie tą patį dalyką, tai pasida
rė “nelegalįška,” “neteisėta” ir 
Stryker pareikalavo bylą nu
traukt, o teisėjas Pecora išpil-

TDA NARIAMS
TDA. Lietuvių 17-tos kuopos susi

rinkimas bus šį vakarą, rugsėjo 15- 
tą. “Laisvės” salėj. Būtinai daly
vaukite, nes reiks prisiruošt išva
žiavimui, kuri rengiame šį sekma
dienį, Forest Parke. — A. Mureika.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora arba paviene 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 j vir
šų) : atsikreipkite neanksčiau kaip 
po 5-tos vai. vakarais.

(214-216)

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tpl. Evergreen 7-8886

Visiems yra gerai žipoma,

NOjTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS *

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET
Z^1UOOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Baliu, Koncertu. Ran
kiotu. Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios boliu alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

reikalus. Su 
tampriai susirišę 

tą-anie pusketvirto šimto ga
biausiu advokatų, kurie greit 
suranda parankas, giną teis
muose ir išlaisvina areštuotus. 

Mūs gaspadinės išvažiavi
mui parūpins skanių užkand
žiu ir gėrimų.

Važiuokit BMT Jamaica li
nija iki Forest Parkway sto
ties, nulipę eikit tiesiai į kal
ną, o ten rasite išvažiavimą.

Komisija.

“paukš-1 TDA yra 
kad 
atidaręs
Stryker

Lyon 
buvo Tammanės dis- 
prokuroro William C. 
padėjėju. Dodge, kaip 
teisme, buvęs išrinktas

.. . 1 ■1 f . ..

Telephone: ' E Vergreen 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.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Frank Lallo, 2 metų, 279 
1st St., sakėsi ėjęs j ieškot savo 
sesers, išėjusios mokyklon. Jo 
pastangos pasibaigė gavimu 
aiskrymo policijos^štotyj.

Jr norėjo sekr. D. M. šoloms- 
jką nuo vietos atstatyti. Bet 
pastarasis, turėdamas rankose 
vadeles, užsuko kuopas, kad 

,tos užduotų J. Buivydui per 
tokių kovų kepurę RodoS) tas D. M. Š0- 

lomskiui ir pavyko padaryti, 
xKviovwo diskusijos .ir iš kelių kuopų J. Buivydas

ALDLD klausimu. Susigriebė ■ gavo pusėtinai vėjo. Bet su- 
už čiuprynų J. Buivydas su važiavimo raporte jau ir pats 
D. M. šalomskiu, tos organi-! drg. šolomskis sbmažina na- 
zacijos sekretorium. Už ką jie rių skaičių iki 6,000. O disku- 
pešėsi, tai sunku suprasti. Iš- sijų eigoje jis tvirtino, kad na-,-------

rių esą daugiau kaip 7,000. | 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

kart atrodė, kad pirmasis na
rių skaičių perdaug sumažino

PAMESTA,
4-tą d. rugs., Mikolaičio Parke, 

Eddington, Pa., pamečiau "paketbu- 
ką?” jame buvo raktai, auto driverio 
laisniai ir kiti dalykai. Kas radote, 
prašau sugrąžinti. Stanley Szweci, 
532 N. Clinton Ave., -Trenton, N. J.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai .
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS

PARDAVIMAI
Bar ir Grill restauraciia, labai 

geroje vietojo. Restauraciia nauia. 
Kaina labai pigi. Priežastis parda
vimo yra savininko nesveikumas. 
Atsišaukite bile laiku šiuo antrašu: 
470 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(216-221)

TSR ANT) A VOTIM AT
Pasirandavoja 5 kambariai mo

derniškai jruošti. Pageidauju, kad 
rendauninkai prižiūrėtų ir namą, dėl 

į susitarsime asmeniškai. 
Alex Sabutis, 258 Reid Ave., Brook
lyn, N. Y. (216-218)

Stephen Aromiskis
(Almakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: E Vergreen 7-4885

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europtško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo; kilbasai ir kepta paršK^ 

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

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