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Vieno laikraščio korespon
dentas Maskvoje praneša apie 
Sovietų Sąjungos piliečių be- 
siruošimus visuotiniems aukš
čiausiojo sovieto rinkimams.

Pasirodo, kad kunigija nepa
prastai rengiasi rinkiminei 
kampanijai.

“Klerikalinės grupės jau 
nominuoja savo kandidtus ir 
išstato viešumose iškabas, ragi
nančias balsuotojus išrinkti 
juos,” sako tas koresponden
tas.

Vienur kunigija šitaip skel
biasi :

“Sovietų gale — mūsų gale, 
dėlto j sovietinius organus tu
ri būti išrinkti 'vertingi žmo
nės’ ” (vadinasi, kunigų pase
kėjai).

Dar kitur:
“Dievas suteikė bolševikams 

išmintį. Jie patapo sukalbami. 
Dėlto mes turime prisirengti 
prie rinkimų ir išrinkti savo 
žmones — tikinčiuosius.”

Vadinasi, kunigai, popai, 
rabinai ir mulos nesnaudžia: 
jie varo karštą propagandą už 
savuosius jau dabar. Ir jiems 
niekas nieko dėlto nesako.

Na, o Amerikos klerikalai 
skelbia, būk sulyg nauja SSRS 
konstitucija, rinkimuose galė
sią dalyvauti tik “Stalinui iš
tikimi žmonės . . .”

Londone vienas “dramatur
gas“ pagamino veikalą, pava
dintą “Caras Leninas.” Šis 
“veikalas” jau vaidinamas ir 
jis labai patinkąs . .. komunis
tinio judėjimo priešams.

Savaime aišku, kad jis tiems 
ponams patiks. Bet jame yra 
tiek meno, kiek, sakysime, 
Hitlerio antikomunistinėj pra
kalboj.

Jau ir Švedijoj prasidėjo di
delis judėjimas už tai, kad 
būtų padarytas galas hipokri- 
tiškai “nesikišimo j Ispaniją” 
komedijai.

Be darbo unijų, apie pusė 
šimto žymių advokatų, akto
rių, artistų ir rašytojų įteikė 
vyriausybei reikalavimą, kad 
ji kovotų už nuėmimą bloka
dos nuo Ispanijos respublikos 
sienų.

Tai pavyzdys kitų kraštų 
intelektualams.

Danijon bus pargabenta 
500 Ispanijos respublikos karo 
siratu. Vyriausybė, tačiaus, 
leidžia jiems pagyventi Dani
joj tik tris mėnesius.

Bet yra vilties, kad to kraš
to žmonės privers vyriausybę 
leisti jiems gyventi Danijoj, 
kol Ispanijos fašizmas bus su
muštas.

Tūlas A. Skripkauskas (Lie
tuvoj) pagamino “romaną,” 
pavadintą “Mokytojo Dalia.” 
Rašydamas apie jį, vienas 
skaitytojas (“L. žiniose”) ši
taip apibūdina tūlus Lietuvos 
“rašytojus:”

“Parašė kas knygeliukštę 
190 pusi., kurioje nėra nei in- 
trygos, nei charakterių, nei 
teisingesnio, pilnesnio gyveni
mo pavaizdinimo — ir pava
dina romanu. Skaitytojui kyla 
įdomus klausimas: ar tie žmo
nės ištikrųjų nežino, kas yra 
romanas, ar jie šį skambų pa
vadinimą rašo tiktai dėl rek
lamos?”

Didžiausia bėda šiuo tarpu 
Lietuvoj yra tame, kad ten 
blogus kūrinius oficialinė spau
da išgarbina, o geresniuosius 
—žemina.

Andai Vincas Krėvė-Mic
kevičius skundėsi neturįs kur 
savo kūrinių spausdinti, kaip 
juos pasaulin išleisti.

Pradėjo eiti gražus kritikos 
žurnalas “Literatūra,” bet fa
šistinė cenzūra jį pasmaugė, 
kaipo komunistinį!

Jung. Valstijų jūrinis lėktu
vas “Clipper”, kuris buvo nu
lėkęs Anglijon, jau sugrįžo 
| Ameriką.
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CHINŲ VALDŽIOS GALVA SAKO, KAD 
NEUŽLEISIĄS JAPONAM NĖ VIENO 
COLIO DAUGIAU.CHINIJOS ŽEMES

JAPONIJA GRŪMOJA “TRUMPU KARU” PRIVERST 
CHINIJĄ VYKDYT JAPONŲ UŽMAČIAS

Nanking, Chinija, liep.9 
20.—Veikiantysis Japonijos 
ambasadorius S h i nrokuro 
Hikada ir Japonijos atsto
vybės narys generolas S. 
Kita davė “paskutinį per
sergėjimą” Chinijai, kad ji
nai turi tuoj aus atsaukt sa
vo armijas, kurios buvo 
siunčiamos į Šiaurinę Chini
ją, ir sugrąžint tas armijas 
į pirmesnes jų stovyklas. O 
jeigu Chinija to nepadarys 
ir neleis Japonijai išnaudot 
Šiaurinės Chinijos “pagal 
pirmesnę sutartį,” tai Japo
nija “trumpu karu” privers 
Chinija patekint Japonų 
reikalavimus.

Chinija siūlė Japonijos 
atstovybei, kad abidvi šalys 
ištrauktų savo armijas, nu
siųstas į Šiaurinę Chiniją. 
Bet Japonija atmetė reika
lavimą ir užreiškė, kad tik 
Chinija turi atšaukt savo 
armijas atgal į tas vietas, 
kur jos pirmiau paprastai 
stovėdavo. O pasak Japoni
jos užsieninės ministerijos, 
tai centralinė Chinijos val
džia yra permetus į šiaurę 
200,000 savo armijos.
Baigiasi Chinijos Kantry
bė; Chinai Turėsią žūtbūti

niai Gintis nuo Japonų
Kuling, Chinija.—Chiang 

Kai-shek, Chinijos valdžios 
galva, sako, jog per pasku
tinius šešis metus Japonija 
užgrobė keturias šiaur-ryti- 
nes Chinų provincijas; pas
kui privertė pasirašyt, žalin
gą Chinijai Tangku sutartį; 
o dabar Japonija išprovo
kavo susikirtimą Lukouchi- 
ao, prie pat vartų Peipingo, 
senosios Chinų sostinės. 
Gręsia pavojus, kad Japoni
ja bandys užgrobt ir Pei- 
pingą, paskui Nankingą, da
bartinį Chinijos valdžios 
centrą. Chinija iki šiol vis 
nusileisdavo Japonijai, bet 
ateina galas nusileidimams 
ir kantrybei, sako Chiang 
Kai-shek, ir “mes būsime 
priversti pasipriešint” vi
sais - galimais apsigynimo 
būdais; o sykį karas prasi
dės, mes turėsime kovoti iki 
karčios užbaigos. Jeigu 
mes užleisime dar vieną co
lį savo žemės, tai neatlei
džiamai p r a s i ž e n gsime 
prieš savo tautą.”

Tuo tarpu Hopei-Chahar 
Politinės Tarybos pirminin
kas Šiaurinėj Chinijoj, ge
nerolas Sung ’ Cheh-yuan, 
komandierius Chinų 29-tos 
armijos, jau atšaukia savo 
kariuomenę iš apsigynimo 
pozicijų, pagal vietinį susi
tarimą su Japonija.

Hitleris Grūmoja Išromyt 
Pažangesnius Menininkus
Munich. — “Naujosios” 

Vokietijos meno parodoj 
Hitleris grasino išromyt pa
žangesnius tapytojus ir ki
tus menininkus; sako, kad 
jie skleidžiu “kultūrinį bol
ševizmą.” Jis nurodė į nazių 
“meną’ kaip pavyzdį. O tas 
jų menas tai daugiausia tik 
dideli portretai Hitlerio ir 
kitų nazių vadų.

Bomba Sudraskė Lenkų 
Fašistą, Kuris Taikėsi 
Nužudyt Pulk. Kocą
Varsa va. — Vienas lenkų 

fašistas - teroristas, kurio 
vardas būsiąs Wojciech Bie- 
tanek, nešė bombą padėt 
priegonkyj pulkininko Ada
mo Koco namo, ir taip nu
žudyt jįjį. Bet namo var
tuose sprogo bomba ir su
draskė patį teroristą.

Varšavos kalėjime laukia 
teismo daugiau kaip 20 fa- 
šistų-teroristų už bombų 
sprogdinimus. Pulkininkas 
Koc yra organizatorius va
dinamos Lenkų Tautinės 
Vienybės Stovyklos.

EXTRA!
J*

VĖL ATŠYLA ORAS 
ŠIAURĖS POLIUJE

šiaurės Polius. — Tempe
ratūra šiaurės poliuj vėl pa
kilo iki 32 laipsnių. Čia ap
sigyvenę keturi Sovietų 
mokslininkai bijo, kad iš- 
naujo nepradėtų tirpt, ledy
nas, ant kurio jie yra pasi
statę , stovyklą žiemavot. 
Ledyno tirpimas galėtų pri- 
vest jį prie suskilimo.

500,000 KERTASI MADRI
DO FRONTE

Madrid, liepos 20.—Bai
siausia kova, panaši kaip 
didieji pasaulinio karo mū
šiai, siaučia tarp Ispanijos 
respublikiečių ir fašistų, 
Madrido fronte. Iš abiejų 
pusių dalyvauja iki 500 
tūkstančių kareivių. Respu- 
blikiečiai atmušė visas įnir
tusias priešų kontr-atakas.

Per paskutines 24 valan
das fašistai neužėmė nė vie
no colio daugiau žemės. Tik 
pirmiau jiem pavyko per 
netikėtą užpuolimą užimt 
vienus Quijorna apkasus.

Fašistai smarkiausiai 
bombarduoja svarbaus To
ledo vieškelio galą, kurį už
ėmė respublifaečiai. Visi 
fašistų šturmavimai čia irgi 
atmušti.

Desperacijon įpuldami, 
fašistai gaisrinėmis lėktuvų 
bombomis degina nesuimtus 
nuo laukų kviečius ir ry
žius.

Respublikiečių ūpas labai 
džiaugsmingas. Jie neabejo
ja, kad fašistų kontr-atakos 
Madrido fronte bus ištašky
tos.

Valdžios lakūnai bombar
duoja tūkstančius naujų 
fašistų atsiunčiamų karei
vių, užpuldami jų trokus 
ant vieškelių ir žemai skris
dami skina juos kulkasvai- 
džiais.

Salamanca, Ispanija.—Fa
šistų komandierius Franco 
pasakė norintiems kara-

Italijos Įsigalėjimas 
Ispanijoj, tai Būtų
PaVojus Anglijai

Fašistų Fortai prieš Anglijos Tvirtumą Gibraltarą, Gink
luoti Didžiosiomis Italijos ir Vokietijos Kanuolėmis

London.— Anglija neleis 
jokiai šaliai užviešpatauti 
Viduržemio Jūros, užreiškė 
A. Eden, užsieninis ministe- 
ris, kalbėdamas seime, lie
pos 19 d. Jinai taipgi ne
leis jokiai didžiai valstybei 
įsigalėt prie Raudonųjų 
Marių, sakė Eden. Seimo 
atstovai suprato, kad tai 
yra perspėjimas Italijai.

Tuoj po ministerio Edeno 
kalbos, atstovas Winston 
Churchill užklausė, ką Ang
lijos valdžia žada daryt, 
kad paskutiniu laiku Ispa
nijos pietų-vakarų kampu
tyj fašistai pasibudavojo 
keliolikos mylių lanką for
tų prieš Anglijos tvirtumą 
Gibraltarą, iš sausumos pu
sės. Tie fortai ginkluoti di
džiosiomis Italijos ir Vokie
tijos kanuolėmis, galinčio
mis šaudyt 12 iki 16 colių 
storio šoviniais į Gibralta
rą ir sunaikint tą Anglijos 
tvirtumą ir prieplauką, kaip

sakė liberalas seimo atsto
vas Arch. Sinclair.

V a 1 d ydama Gibraltarą, 
Anglija iki šiol kontroliavo 
laivų praplaukimą iš Atlan
to Vandenyno per sąsmau- 
gą į Viduržemio Jūrą. Bet 
jeigu Gibraltaro tvirtuma 
būtų sunaikinta, tai Musso- 
linis galėtų iš Viduržemio 
Jūros padaryt “Italijos eže
rą” ir užkirst Anglijai šį 
vandens kelią į Aigiptą, Su- 
ezo Kanalą ir Indiją.

Tokį persergėjimą davė 
ir žymusis Anglijos politi
kas Lloyd George seime, 
sakydamas: Ne veltui Mus- 
solinis ir Hitleris permetė 
tūkstančius savo kariuome
nės ir šimtus savo sunkiųjų 
kanuolių ir lėktuvų į Ispani- 
niją. Italijos įsigalėjimas 
Ispanijoj būtų tiesioginis 
pavojus Anglijai Vidurže
mio Jūroj, perspėjo Lloyd 
George.

N. Y. GUBERNATORIUS LEHMAN IŠSTOJO 
PRIEŠ ROOSEVELTį TEISMO KLAUSIMU

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
demokratas Lehman, galų 
gale, pasidavė atžagarei
viam republikonam ir fašis- 
tuo j autiem Tammany Hall 
neva demokratam, kurie 
kovoja prieš prezidento Ro
ose velto reikalavimą taisyt 
šalies Vyriausią < Teismą 
jaunesniais ir pirmeiviškes- 
niais teisėjais.

Gub. Lehman parašė laiš
ką senatoriui R. F. Wagne- 
riui, Washingtone, kad bal
suotų prieš Roosevelto su
manymą. G u b e rnatorius 
veidmainiauja, būk jis pri
tariąs socialei Roosevelto 
programai, bet sako, kad

Mirė Bevielinio Telegrafo 
Išradėjas Marconi

■ Roma, liepos 20.—Nuo 
širdies sustojimo mirė Gu
glielmo Marconi, bevielinio 
telegrafo išradėjas. Jis bu
vo 63 metų amžiaus.

Kaip Hertzo bangomis 
perleidinėt pranešimus be- 
vieliniu telegrafu, Marconi 
išrado 1896 m., dar būda
mas 22 metų jaunuoliu.

Paskutiniais laikais jis 
darbavosi, idant pasikinkyt 
mažiausias radio-elektros 
bangas, kad jomis galima 
būtų sustabdyt priešų lėk
tuvus, automobilius ir laivus 
kare. Jis taip pat tikėjosi, 
jog tas bangutes galima bū
tų pritaikyt gydymui ligo
nių ir tuo būdu išvengt dau
gelio vidujinių operacijų.

Marconio motina buvo ai
rė, o tėvas italas.

liaus valdžios, kad “su lai
ku” Ispanijoj galėsianti būt 
atsteigta karalija.

MIRTINIAUSIA KOVA ŠĖLSTA MAD
RIDO FRONTE; UAUDIEČIAI ATKERTA 

VISAS FAŠISTU ATAKAS
PER PORĄ DIENŲ NUSKINTA 28 PRIEŠŲ LĖKTU

VAI; 120,000 FAŠISTŲ PRIEŠ MADRIDĄ

Sovietų Laikraštininkų At
silankymas Finijon

Helsingfors, Finija.—At
vyko Sovietų laikraštininkų 
delegacija ir buvo draugiš
kai priimta. Pranešama, 
jog žada atsilankyti Finijon 
M. Litvinov, Sovietų užsie
ninis komisaras. Tokie 
draugiški vizitai lemia di
plomatinių ryšių panaujini- 
mą tarp Finijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Gen. Franco Jau Šinkuo-

Q Madrid. — Nuo pat Ispa
nijos fašistų sukilimo dar 
niekad nešėlo tokie mirtini 
mūšiai, kaip dabar Madrido 
fronte. Kautynės dažnai 
pereina į mūšius durklais ir 
peiliais.

Nors maurai, italai ir Is
panijos fašistai neapsakomu 
įdūkimu per 48 valandas 
atakavo respublikos gynė
jus, bet visiškai nieko nelai
mėjo. Respublikiečiai tebe
laiko savo rankose visą plo
tą, kurį užėmė pereitą sa
vaitę.
Respublikiečiai Neperdeda 

Savo Laimėjimų

taisyt Vyriausią Teismą tuo 
būdu, kaip reikalauja Roo- 
seveltas, tai, girdi, būtų 
“pavojus k o n s t i tucinėms 
teisėms mūsų piliečių.” Gub. 
Lehmano supratimu, per- 
tvarkyt Vyriausią Teismą 
galima būtų tik konstituci
jos pataisymu.—Jis “užmir
šta,” kad reakcininkai galė
tų tokį taisymą nustumti 
kelioliką metų tolyn arba 
visai jį “užmušti.”

Gubernatorius Lehman 
buvo išrinktas su parama 
paties Roosevelto; už jį bal
savo ir Amerikos Darbo 
Partija, kaip už “pažangų” 
demokratą; o dabar jis pa
sielgė, kaip politinis išdavi
kas.

ja Naziams Ispanijos 
Gamtinius Turtus

Berlin.—Generolas Fran
co per savo atstovą Berlyne, 
markizą de Magazą liepos 
19 d. padarė sutartį su Hit
leriu—daugmeniškai perlęi- 
dinėt Vokietijai iš Ispanijos 
kasyklų geležies, vario ir 
py ratų rūdas (nauges). Šių 
medžiagų, ypač pyratų, na- 
ziam būtinai reikia gamin
tis daugiau amunicijos.

Dauguma geležies, vario 
ir pyratų kasyklų tame Is
panijos plote, kurį užvaldė 
fašistai, iki šiol priklausė 
Anglijos kapitalistam. Bet 
pranešimas iš Berlyno sako, 
jog generolas Franco dau
giausia duos tų medžiagų 
Vokietijai, nepaisydamas 
anglų-savininkų. Tuom jis 
atsiteisia naziam už gau
singą karinę pagelbą prieš 
Ispanijos respubliką, kaip 
kad pripažįsta šis per hit
lerinę cenzūrą perėjęs pra
nešimas.

Amerikos Laivynas Jau Ne- 
jieškos Lakūnės Earhart 
Washington. — Per še- 

šioliką dienų Amerikos lai
vynas su desėtkais lėktuvų 
padarė valdžiai 4 milionus 
dolerių išlaidų, be j ieškoda
mas nukritusios į Pacifiko 
Vandenyną amerikietės la
kūnės Amelijos Earhart su 
pagelbininku, kapitonu No- 
onan’u. Pagaliaus, laivyno 
viršininkai nusprendė, kad 
nėra vilties surast tuodu 
lakūnu; todėl laivynas dau
giau nejieškos jųjų.

Tūli kongresmanai kriti
kuoja valdžią, kad eina į to
kias išlaidas dėl privatinių 
lakūnų, kurie leidžiasi į pa
vojingas oro keliones asme
niškais sumetimais.
Manchukuo Partizanai Už

mušė 8 Japonų Karius 
Muk den, Manchukuo. —

Mandžūrai partizanai už
mušė -du Japonų oficierius 
ir šešis jų kareivius susikir
time netoli šio miesto.

NAUJAS SUMANYMAS 
DĖL VYRIAUSIO 

TEISMO
Washington, liepos 20.— 

Stambi grupe demokratų 
kongresmanų remia suma
nymą, kad Vyriausias Teis
mas negalėtų naikint jokių 
įstatymų mažesne kaip 6 
prieš 3 teisėjų dauguma.

NULYNČIAVO DU 
NEGRUS

Tallahassee, Florida, lie
pos 20.—Baltųjų govėda nu
ly nčiaVo du jaunus negrus; 
paleido šnekas, būk jiedu 
peiliais subadę vieną baltą 
policininką.

Amsterdam. — Daugiau 
darbini nkiškų jaunuolių 
pradeda vykti iš Holandi- 
jos į Ispaniją kovai prieš 
fašistus. Holandijos val
džia grūmoja atimti to
kiems pilietybę.

ORAS
Šį trečiadienį būsiąs pa

našus oras kaip vakar, sako 
New Yorko Oro Biuras. Va
kar temperatūra buvo 80 
laipsnių. Saulėtekis 5:41; 
saulėleidis 8:28.

New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
pabrėžia, kaip respublikos 
valdžia vengia pasigyrimų; 
jinai neperdeda, bet dažnai 
nedasako apie savo laimėji
mus. Taip antai, liepos 19 
d. valdžia pranešė, kad nu
šovė vieną lengvą fašistų 
lėktuvą; bet tėmytojai ma
tė, jog respublikiečiai nu
kirto dar kitą didelį priešų 
bombinį lėktuvą.

Pagal pirmuosius valdžios , 
pranešimus apie paskutinę 
didžią lėktuvų kovą, buvo 
paduota^ kad respublikiečiai 
nušovė žemyn 23 fašistų 
lėktuvus, o patys prarado 
keturis. Dabar gi,. patik
rintomis žiniomis, toj kovoj 
buvo numušta žemyn 26 iki 
28 fašistų lėktuvų, o iš val
džios pusės žuvo tik vienas 
lėktuvas.
Fašistai Gauna Daugį Nau

jų Lėktuvų iš Italijos ir 
Vokietijos

Pereitą pirmadienį vienu 
sykiu 320 fašistų lėktuvų 
bombardavo pustuzinį res
publikos miestelių Madrido 
fronte. Atviruose mūšiuo
se jie pasirodo daug pras
tesni negu valdžios lėktuvai 
ir žūva bent po kelis, ant 
kiekvieno r e s p u b likiečių 
lėktuvo. Ale fašistai gau
na eibes vis naujų lėktuvų 
iš Vokietijos ir Italijos, 
kaip įžiūri N. Y. Times ko
respondentas.

Fašistų strategija ant že
mės Madrido fronte yra to
kia. Jų dalys atakuoja res- 
publikiečius prie Brunete ir 
Quijorna, 15 ir 18 mylių į 
vakarus nuo Madrido. Fa
šistai mano, kad respubli
kiečiai sutrauks čia didžiau
sias savo jėgas, o tada fa-' 
šistai su dauguma savo ka
riuomenės šturmu užpuls 
Villanuevą del Pardillo ir 
Valdemorillo iš abiejų šo
nų, ir būk tuomet respubli
kiečiai turėsią bėgti iš Bru
nete ir Quijorna, o kad ne, 
tai liksią apsupti. Bet res- 
publikiečiai nemato tokio 
sau pavojaus.

Madrido frontan fašistai 
turi sutelkę 120,000 savo 
armijos: italų, nazių, mau
rų ir ispanų.

Lisbon, liepos 20.—Ispa
nijos fašistai skelbiasi, kad 
jie atėmę Brunete iš respu
blikiečių.
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muose. Mes nurodėme, jog pažangieji 
SLA nariai nebalsuos už fašistinius. 
žmones, tuos, kurie garbina fašizmą Lie
tuvoj ir šmeižia demokratiniai nusista
čiusius žmones. Tai ir viskas.

Kitą dalyką Vitaitis suranda blogą: 
girdi, kodėl mes kišamės į SLA reika
lus? Pasakysime: dėlto, kad SLA nėra 
jokia nei Vitaičio, nei Viniko, nei kurio 
kito fašistinio žmogaus savastis, bet yra 
visuomeniška lietuvių fraternalė organi
zacija. Ją sudaro visokių krypčių lietu
viai, kurių tarpe didelis skaičius yra ko
munistų arba jiems pritariančių, taipgi 
socialistų ir jiems pritariančių. Nors 
Vitaitis ant komunistų karia šunis, bet 
komunistai Susivienijimui yra daug dau
giau pasidarbavę negu Vitaitis ir jo fa
šistinė kompanija.

Nauji Skaitytojai 
Karščiuose

Daugelis išsikalbinėja, kad 
vasaros karščiuose negalima 
gauti naujų skaitytojų. Anks
čiau matėme, kad drg. Do- 
binis iš Newark, N. J. atsiun
tė keletą naujų prenumeratų. 
Drg. Smitas iš Phil adelphi jos- 
yra prisiuntęs ir drg. Mata- 
čiunas iš Paterson, N. J., pri-

karpenderis (dailydė), daug 
dirba prie “Laisvės” namo ir 
labai retai kada ima atlygini
mą.

aukojo: J. Monkevičius, Pea
body, Mass., Alex. Garnijaus- 
kas, Peabody, Mass., Petronė
lė Mineikienė, Montello, 
Mass., Paulina Antanuk, So. 
Boston, Mass, ir J. Usevičius, 
Dorchester, Mass. Po 50 cen- 

Stashienė, Cambridge, 
P. Grigaliūnas, Cam- 
Mass., R. Chulada, 
Mass., S. IZavis, Bos- 

Ig. Šidlauskas, So.

Ir Gubernatorius Lehman prieš 
Rooseveltą!

New Yorko valstijos gubernatorius 
Lehman pareiškė, kad ir jis esąs nusista
tęs prieš prezidento Roosevelto teismi
nės sistemos reformą. Savo tuo klausi
mu nuomonę gubernatorius pareiškė lai
ške, rašytam senatoriui Wagneriui.

Reikia atsiminti, kad gubernatorius 
Lehman ilgą kliką buvo Roosevelto de
šinėj! ranka. Kai Rboseveltas buvo New 
Yorko valstijos gubernatorium, tai Leh
man ėjo pareigas jo padėjėjo, leitenantu 
gubernatorium. Paskui, kai Rooseveltas 
iš tos vietos pasitraukė, jis labai rūpino
si, kad gubernatorium būtų išrinktas 
Lehman.

Na, ir akiregyj to, gubernatorius 
Lehman išstojo prieš Rooseveltą, galima 
sakyti, sunkiausioje jo kovos valandoje. 
Jis patapo savo rūšies Brutum.

1 Ogi tai, kad visoj demokratų partijoj 
eina nepaprastai gilus persilaužimas, ko
va. Kairesnieji elementai yra nusistatę 
už teisminę reformą, o dešinieji—prieš. 
Kairesnieji su dešiniaisiais nebesutinka 
daugeliu klausimų, tiek nacionaline plot- • 
me, tiek lokaline. Kadaise buvusieji ar
timiausi Roosevelto draugai, dabar tam
pa jo priešais. ” — • ,

Panašūs reiškiniai rodosi ir respubli
konų partijoj, tik ten ne taip ryškiai.

Mes vakar rašėme apie besiartinan
čius New Yorko miesto municipalinius 
rinkimus. Čia aiškiai parodo griuvimą 
partinių sienų. Kristalizuojasi spėkos į 
du kits kitam griežtu abazu: pažangieji 
ir konservatyviai-reakcininkai. Aplink 
pastaruosius spiečiasi visa fašistinė 
ruja, nežiūrint partijų.

Be abejo, tokia padėtis gręsia demok
ratų partijai skilimu. Galimas daiktas, 
kad 1940 metų prezidentiniai rinkimai 
atras Amerikos žmones dar griežčiau 
politiniai pasidalinusius. Laisvę mylinčių 
žmonių, fašizmo priešų partija ir’fašiz
mo, finansinio kapitalo partija. Komu
nistai, aišku, stovi ir stovės su pirmai
siais. Ten stovės visi demokratiniai 
nusistatę žmonės ir dėlto jie laimės!

Benediktas Arnoldas Kalba
ADF prezidentas, p. Green, kurį andai 

Heywood Broun pavadino Benediktu Ar
noldu, išstojo per buržuazinę spaudą 
prieš Amerikos Laikraštininkų Gildijos 
prezidentą. Išvadina jis Heywood Brou- 
ną “komunistų agentu” ir kitokiu.

Ką tuomi p. Green nori pasiekti? Jis, 
matyti, nori sukurstyti Amerikos Laik
raštininkų Gildijos narius prieš Heywood 
Brouną, sa • • rezidentą. Jis nori, kad 
organizuoti laikraštininkai nebalsuotų 
referendume už dėjimąsi prie CIO. Mat, 
greitu laiku laikraštininkai turės balsuo
ti, ar jie sutinka su St. Louiso suvažiavi
mo tarimais ar ne. Suvažiavimas, kaip 
žinia, nutarė prisidėti prie CIO.

Labai galimas daiktas, kad Greenui ir 
pavyks vienas kitas laikraštininkas-uni- 
jistas sukurstyti. Bet kokia iš to būtų 
kam nauda? Tik samdytojams, laikraš
čių magnatams, kurie taip CIO neapken
čia.

Ką tik p. Green dirba, jis vis pataiko 
samdytojų naudon.

ĮgĮg

ROKIŠKIS

Antras tvirtas “Laisvės” pa
triotas drg. J. Zablackas, mas- 
pethietis, kurio sūnus dabar 
Ispanijoje, irgi apdovanojo 
“Laisvę”. Jis, kaipo geras au
tomobilių mechanikas, ištisą 
savaitę dirbo prie perbudavo- 
jimo “Laisvės” troko ir 
savo darbą padovanojo, 
labai stambi dovana.

visą
Tai

Drg. A. Bimba, laike “Lais
vės” naudai pikniko Maynar- 
de mašinos pirkimui dovanų 
parvežė nuo sekamų draugų:

J. Gitzus, Bedford, Mass., 
F. J. žalimas, Worcester, 
, $2; J. Matuzas, Brigh- 
Mass., $1.50. Po $1.00

tų: M. 
Mass., 
bridge, 
Lowell, 
ton, Mass
Boston, Mass., E. Freemontie- 
nė, Summerville, Mass, ir J. 
Kalweit, Higganum, Conn.

Drg. J. Kandrotas, iš Fo
rest City, prisiuntė mašinos iš
mokėjimui dovanų nuo drau
gų V. Gulbino 50c. ir Helen 
Gulbinienės 50c.

Atsinaujindami dienraščio 
prenumeratą metams 50c. pa
aukojo mašinos pirkimui drau
gai: J. Sholunas, Summerville, 
Conn., W. Stanol, Philadel
phia, Pa. ir S. Rogers, Edge
water, N. J.

Visiems aukojusiems širdin
gai dėkavojame ir turime vil
ties, kad juos paseks kiti dien
raščio skaitytojai.

P. Buknys.

Iš Lietuvos

šus savo pusbroliams į Klebo
niškius maisto produktų, nes 
jos tėvai senojoj rinkoj pre
kiauja maisto produktais. Bet 
velionė tarnaitės nerado na
mie, tai ką atnešus paliko ir 
pati išėjus. Tai buvę apie 17 
vai. Netoliese buvo raitųjų 
rungtynės, griežė muzika, tai, 
matyt, ir Taibė ėjo ton pusėn.

šeštadienį ir sekmadienį 
mergaitei nesugrįžus tėvai jos 
pasigedo ir ėjo ieškoti. Vakar 
ypač stropiai mergaitė buvo 
ieškoma visame Kleboniškių 
miške. Eigulis Jurgis žiūra 
pamatė suverstą pelkėje nuvy
tusių šakų krūvelę, pavertė 
šakas ir po jomis rastas mer
gaitės lavonas. Apie tai buvo 
pranešta kriminalinei polici
jai.

Šiandie nuo 9 vai. tyrinėja
mos nužudymo aplinkybės.

Nužudymo vieton atvyko 
Kauno apyg. teismo prok. pad. 
Valičenko, kriminalinės poli
cijos virš. Pamataitis, Kauno 
apyg. krimin. polic. virš. Vi- 
tulskis ir apie dešimt krimina
linės policijos valdininkų spe
cialistų. Vėliau atvyko II apy
linkės tardytojas Balčiūnas ir 
apskrities gydytojas Petraitis 
vietoje daryti skrodimą.

Į įvykio vietą įkandin atvy
ko ir Kauno dienraščių kores
pondentai.

Kai kurios žymės rodančios, 
kad 
to,

*

į Lietuvą įvežta už 189 
1932 m. vos už 32 
lt., 1933 m. už 56 
lt., 1934 m. už 33 
lt., 1935 m. už 44 
Bet 1936 m., kai

lt., 
900 
800 
100 
lt.

mergaitė pasmaugta, be 
išniekinta.Įsiutusi karve sužeidė žmogų

Birželio 14 d. viena moteris 
i gyvulių rinką vedusi karvę, 
kuri gatvėj pradėjo vedančiai 
moteriai priešintis ir pasimuis
čiusi ištrūko iš jos rankų. Iš
trūkusi karve pradėjo bėgti 
per miestą. Bebėgdama ji puo
lė badyti kitą moterį, kuri ne
šėsi krepšį kiaušinių. Moteris 
pargriuvo, o jos krepšys su 
kiaušiniais užsikabino karvei 
ant ragų. Su tuo krepšiu kar
vė pasileido bėgti toliau. Vie
nas žydas norėjo ją sulaikyti, 
bet karvė pasipriešino 
gaiš jį sunkiai sužeidė, 
karvė, nusimetusi nuo 
krepšį, išbėgo į laukus.

PRAMONĖS ĮMONĖSE 
BAI PLEČIAMI

Pramonės įmonių ‘ 'surašymo 
duomenimis, šių metų pradžio
je Klaipėdos krašte veikė 171 
pramonės įstaiga, kuriose dir
bo 8858 darbininkai ir tar
nautojai. 1936 m. tuo pačiu 
laiku buvo 177 įmonės su 
8,382 darbininkais ir tamau-- 
tojais, šis darbininkų skaičius 
yra rekordinis. Daugiausia 
darbininkų skaičius padidėjo 
tekstilės įmonėse, būtent, 715 
darbininkų. Faktinai darbinin
kų skaičius yra dabar dar žy
miai didesnis, nes Sudarant šią 
statistiką dar nedirbo kelios 
medžio apdirbimo įmonės, ku
riose dirba keli šimtai darbi
ninkų. Pažymėtina, kad apie 
83% viso darbininkų skaičius 
dirba stambiose įmonėse, ku
rios turi per 50 darbininkų ir 
daugiau.

Labai Padidėjo Brangakmenių 
Importas

Numirė Vileišis
ANTANAS STRIPEIKA

siuntė kelis. Dabar pasiskai- 
tykime, ką rašo drg. Stripeika;! 
iš Elizabeth, N. J.
“P. Buknys, 
Brangus Drauge!

Truputį pasilsėjęs, iš 
nes, skubinuos priduoti 2 nau
jus skaitytojus, kad ir nebu
vau “Laisvės” piknike, manau, 
kad nepyksi ant manęs. Aš 
kad ir kitur būdamas nepa
mirštu pasidarbuoti dėl dien
raščio “Laisvės”. Kad ir va
saros laike, jau aš pridaviau 
5 naujus skaitytojus.

Draugiškai,
A. Stripeika.”

Kas turi noro, turi ir būdų 
pasitamaut savo dienraščiui 
bei darbininkiškai apšvietai. 
Tą faktą paliudija drg. Stri- 
peikos laiškelis.

šią vasarą yra labai svarbus 
momentas. Ispanijos liaudies 
didvyriškos kovos su fašistiniu 
barbarizmu. Japonijos despe
ratiškos karo provokacijos 
prieš Sovietus ir dabar užpuo
limas Chinijos labai interesuo
ja kiekvieną mąstantį žmogų 
ir skatina skaityti. Ispanijos 
kovos, Japonijoj intrigavimai 
prieš Sovietus ii' karas Chini
joj e “Laisvėje” yrą plačiai ir 
teisingai aprašoma. Tad Šiuom 
momentu gauti naujų skaityto
jų yra galima net ir karščiuo
se. Tą mums įrodo drg. A. 
Stripeika.

Intertype (raidžių renkamo
sios) mašinos reikalas darosi 
taip rūpestingu, kad it nakti
mis neduoda poilsio. Reikia 
turėti gatavai ant rankų virš 
dviejų tūkstančių dolerių ka
da mašiną atveš.

kelio-

ir ra- 
Po to 
ragų

menių 
tūkst. 
tūkst. 
tūkst. 
tūkst. 
tūkst
įvestas valiutos suvaržymas 
brangakmenių importas iš kar
to pašoko net iki 430 tūkst. 
500 lt. šiemet per pirmuo
sius 3 mėnesius įvežta brang
akmenių už 246 tūkst. 800 lt., 
taigi daugiau nei pernai.

Šis nepaprastas brangakme
nių importo padidėjimas aiški
namas tuo, kad dabar esą pa
togiausia nusipirkti brangak
menius, muitinė praįeidžia da
mą ar poną brangakmeniais 
pasipuošusį, o užsienyje tuos 
brangakmenius galimą vėl par
duoti, nes jų kaina pastovi, 
žodžiu, išrastas būdas valiutų 
komisijai apeiti. Įvairūs brang
akmeniai dabar vadinami 
“valiutiniais akmenimis”. Taip 
esą ir užsienyje.

Europos brangakmenių cen
tras—Belgija, Antverpenas.

Liepos 5 d. apie 14 vai. Kau
ne, Trakų g. 13 nr. širdies liga 
staiga mirė Lietuvos nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas mi- 
nisteris Rygoje Vytautas Vilei
šis.

Byla Del Pusličių Gaminimo 
II-me Forte

Liepos 3 d. Apeliaciniai rū
mai buvo pradėję nagrinėti 
Petro Simanavičiaus baudž. 
bylą, kaltinamo 1935 m. pla
tinus netikrus II-rame forte, 
Naugardiškių 
pusličius.

Apygardos 
maišiais buvo 
Serapinas už 
mą, o Petras Simanavičius ir 
Koste Verbiejytė už Serapino 
pagamintų pusličių platinimą. 
Apygardos teismas kaltu pri
pažino tik Serapiną ir jį nu
baudė l]/2 met. sunk, darbų 
kalėjimo, o Simanavičių ir 
Verbiejytę išteisino.

Apyg. teismo prokuroro 
pad. p. Kalvaitis, nesutikda
mas su apyg. teismo sprendi
mu, padavė apeliacijos protes
tą.

Serapinas apeliacijos skun
do nepadavė. Apeliaciniai rū
mai pernai vasarą prokur. pa
dėjėjo protestą svarstė ir Si
manavičių ir Verbiejytę nu
baudė taip pat po pusantrų 
metų sunk, darbų kalėjimo.

Simanavičius su Verbiejyte 
padavė kasac. skundus Vyr. 
tribunolui, kuris Verbiejytės 
skundą atmetė, o del Simana
vičiaus Apel. rūmų sprendimą 
panaikino, nes neįrodyta esą, 
kad Simanavičius netikrus pus
ličius platinęs.

Apel. rūmai ir dabar bylą 
atidėjo ir nutarė liudytoju iš
šaukti Šiaulių apyg. krimina
linės policijos virš. P. Šilą.

km. padirbtusDimitrovo Žodis Ispanijos Karo 
Reikalu

Jurgis Dimitrovas, Komunistų Inter
nacionalo pirmininkas, išleido ilgą ir iš
samų pareiškimą Ispanijos karo metinių 
sukaktuvių proga.

Padaręs plačią apžvalgą metinių kovų 
ir tų spėkų, kurios dalyvauja kare, Di
mitrovas pabrėžia, jog pastarieji pasita
rimai tarp Komunistų ir Socialistų In
ternacionalų parodė, kad abu jie idėji
niai sutinka principe ginti Ispanijos de
mokratiją. Jeigu taip, tai reikalinga 
kuovėikiausiai eiti prie praktiškų darbų, 
nurodo Komunistų Internacionalo vadas. 
Reikalinga visoms darbininkų organi
zacijoms visuos kraštuos vienytis ir teik
ti visapusiškiausia Ispanijos respublikai 
parama, kad ji galėtų juo greičiau su- 
kriušinti fašizmą.

“Minint metines sukaktuves didvyriš
kų Ispanijos žmonių kovų,” rašo Dimit
rovas, “ir atsižiūrint į naujus Japonijos 
puolimus šiaurės Chinijoj, šis klausimas 
(darbininkų vienybės) atsistoja visoj sa- , 
vo aštrumoj prieš kiekvieną darbininkų 
klasės organizaciją, prieš kiekvieną žmo
gų, veikiantį darbininkų judėjime, prieš 
kiekvieną demokratijos it taikos temoją, 
ir jis laukia praktiško išrįšimo.,,

Komunistai, baigia Dimitrovas, dės Vi
sas pastangas padėjimui Ispanijos respu
blikai ir jie visur ir prie kiekvienos pro
gos reikalaus sudaryti bendrą viso dar
bininkų judėjimo veiklą.

DAR- teisman kaltina- 
patraukti Kazys 
pusličių gamini-

Rietavo Miškuose Šią Vasarą 
Jau Sukirsta 30 Tukst.

Festmeterių

Rietavo miškuose verda dar
bas : apie 800 darbininkų miš
ką kerta ir kelios dešimtys ve
žikų veža prie upės. Miško 
pirkliai, kurie tą mišką yra 
nupirkę ir kerta, teigia, kad 
vienas įgudęs darbininkas per 
dieną uždirbąs iki 6 litų, o su 
vežimu iki 15-18 lt., tačiau ne
įgudęs darbininkas pajėgiąs 
uždirbti 2—2% lt. per dieną.

Nors paprastai vasarą miš
kai ųekertami, bet Rietavo 
miškai kertami ir vasarą. Nuo 
gegužės mėn. ligi šiol Rietavo 
miške jau sukirsta apie 30 
tūkst. festmeterių.

Kadangi ateinančiais metais 
užbaigiamas Kauno Klaipėdos 
plentas statyti ir plentas eina 
per kertamus miškus, tai miš
ko pirkliai projektuoja įsigy
ti 10-15 auto sunkvežimių, ke
lias dešimts sunkvežimių dar 
išsinuomoti ir pagamintą miš
ko medžiagą iš Rietavo auto 
Sunkvežimiais gabenti į Klai
pėdą.

Rietavo apylinkėse (keliose 
girininkijose) dar esą apie 500 
ha. servitutinip miško, kuris 
irgi būsiąs likviduotas—par
duotas, o žemė perduota savi
ninkams valdyti.

i

Žmogus, Kuris Pats Nežino, 
Ką Rašo

Tokiu žmogum yra “Tėvynės” redakto
rius p. Vitaitis. Jis išstojo su ilgu straip
sniu dėl mūsų pastabos dr.Montvidui apie 
sekamus Pildomosios Tarybos rinkimus.

Vitaitis mus kolioja jam įprastais žo
džiais ir šaukia, kad, girdi, komunistai 
norį, kad SLA pild. tarybos rinkimai bū
tų triukšmingi. Esą: “komunistų laik
raštininkai jaustųsi nelaimingiausiais 
pasaulyje žmonėmis, jei Susivienijimo 
viršininkų rinkimai praeitų be trukšmo, 
kolionių ir šmeižtų...”

Priežodis sako: “Kas kam rūpi, tai ir 
sapnuojasi.” Taip yra su Vitaičiu. Visą 
savo buvimo prie “Tėvynės” laiką pa-* 
šventęs koliojimuisi ir organizacijos 
skaldymui, tai jis mano, kad ir kitiems 
tas rūpi.

Mes darėme pastabas dėl dr. Montvi- 
do Straipsnio ne dėl to, ar reikia imtis 
“kolionių ir šmeižtų,” o tam, kaip demo
kratiniai nusistačiusieji SLA nariai turi 
žiūrėti į būsimus SLA pild. tarybos rin
kimus. Mes esame tos nuomonės, kad 
jie privalo turėti savo sąrašą ir už jį agi
tuoti, jį išrinkti referendumo balsavi-

Pirma į Lietuvą brangak
menių įveždavo žymiai ma
žiau nei paskutiniaisiais lai
kais. Pav., 19Š1 m. brangak-

širdingas “Laisvės” rėmė
jas drg. J. ' Varaškevičius, 
brooklynietis davė $5 mašinos 
pirkimui. Jis, kaipo geras

Žiaurios ir Nepaprastos Nužu
dymo Aplinkybės

Broliskai atsisveikina: Sovietų mokslininkas Šmidtas 
bučiuojasi su savo kolega Ivanu Papaninu (dešinėje). 
Jie atsiskiria: Papaninas su trimi draugais pasiliko 
metams pasaulio Viršūnėje, o Šmidtas parskrido 

Maskvon,

Laimėjimai Ispanijos 
Liaudies

P* 
SlI

60,000 Litų Kasmet!
Lietuvos fašistai Argentinoje išleidžia 

60,000 litų kas met. Šitie pinigai siun
čiami Buenos Aires miestan, per Lietu
vos pasiuntinybę. Pastaroji išmoka juos 
įvairiems gaivalams, veikiantiems vieti- 
niuos lietuvius imigrantuos. Iš tos su
mos, beje, palaikomas ir Mato šalčiaus 
leidžiamas laikraštukas “Isvienas.”

60 tūkstančių litų—didele suma pini
gų. Ją sumoka vargšas Lietuvos valstie
tis bei darbininkas.

Tai skandalas! Bet Kaimo fašistų val
džia tą skandalą bando plėšti. Girdėti, 
kad ir vienas Brooklyno laikraštis daro 
visokius skymus gavimui iš tų pačių 
ėdžių (ULRD) smetoniško abrako.

Kleboniškių miške nužydy- 
ta pradžios mokyklos mokinė 
Cveiginaitė.

• Liepos 5 d. po pietų Klebo
niškių miške, 145 kvartale, 
rasta nužudyta pradžios mo
kyklos mokinė, 13 metų am
žiaus, Taibė Cveiginaitė, gyve
nanti Kaune, Italijos g-vėj 36 
nr.

Nužydymo vietoje iš aplin
kinių žmonių ir Vėlibnies tėvų 
teko sužinoti, kad Cveiginie- 
nės sesėrs vaikai su tarnaite 
atostogaują Kleboniškiuose. 
Praėjusį šeštadienį velionė ne-

Jau virš savaitė laiko, 
kaip Ispanijos liaudiečiai 
skaudžiai pliekia fašistus į 
vakarus nuo Madrido. Pra
džioj karo liaudiečiai sakė, 
kad “Madridas bus fašistų 
kapai.” Madridas ne vien 
išgūrino fašistams dantis ir 
nepasidavė, bet dabar varo 
žmonijos neprietelius tolyn. 
Liaudiečiai turi didelių pa
sisekimų ore. Tik į dvi die-
nas numušė 25 fašistų lėk
tuvus ir laimėjo kelis dide- 
ius mūšius.

Ir kituose frontuose Ta- 
rulio, Saragoza ir Baskijos 
liaudiečiai perėjo į ofensy- 
vą. Džiaugdamiesi Ispanijos 
liaudies pergalėmis -dar 
daugiau privalome ją remti, 
kad nušlavus fašistų gaujas 
į jūras.
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delis pluoštas prenumeratų.

SHEBOYGAN, WIS.
Gerb. Draugės:

Čionai prisiunčiu $4.50. Tai 
bus už 6 pren. knygos “Virė-

Nuovargis

Kraitis
Tuščios skrynios—nėr kraitelio—
Nieks vartelių neatkels;
Vysta rūtos mano žalios 
Nesulaukusios rudens.

i

Eisiu rinkti, motinėle,
Rasos ašarų gailių,
Gal pavirs jos brangiais perlais,
Gal kraitelį parnešiu.

i
Pasivogsiu nuo saulutės
Pluoštą aukso spindulių—
Bernužėliui ausiu juostą,
Bus gražiausia iš visų!

Mano rankos lyg lelijos,
Mano akys lyg dangus...
Bernužėli, suk žirgelį,
Čia brangiausias kraitis bus!

i
Plaukia dienos, plaukia metai...
Motinėle, vai graudu—
Nieks neatkelia vartelių,
Aukso juostos neturiu...

Ona Miciūte.
(Iš “Varsnos”)

Linksmai Praėjo Močiutės Bloor 
Jubilėjus

Pereitą sekmadienį buvo minėtas Mo
čiutės Bloor—nenuilstančios kovotojos— 
75 metų sukaktuvių jubilėjus.

Ryškiausias jis buvo Staten Islande 
(Grand City Parke), New Yorke. Susi
rinko virš 6,000 žmonių pagerbti savo 
seną amžiumi, bet jauną dvasioje kovo
toją.

Sakė kalbas visa eilė moterų veikėjų 
ir draugų vyrų. Visi sveikino Močiutę 
jos sukakties proga ir ragino kitus dar
bininkus ir darbininkes imti iš senosios 
veteranės darbų pavyzdį.

Patfr močiutė Bloor buvo apsupta savo 
vaikų ir anūkų, o taipgi artimųjų drau
gų. Visi džiaugėsi šituo retu revoliuci
niam darbininkų judėjime įvykiu.

Močiutė Bloor aplaikė daugybę tele
gramų iš visų šalies kampų.

ALDLD Centro Komiteto Moterų 
Skyrius, varde visų lietuvių moterų, da
lyvaujančių mūsų judėjime, taipgi pa
siuntė senai kovotojai sveikinimo tele
gramą.

Nebėra Vilties Ją Surasti
Amelijos Earhart ir jos kompanijom) 

Frederick J. Noonan jieškotojai jau ir 
pavargo bejieškodami, bet lakūnės su
rasti nebegali. Spėjama, ji bus žuvusi.

Laivai ir orlaiviai išgrozdė milžiniš
kus jūrų plotus ir eilę salų, bet garsio
sios lakūnės kaip nesuranda taip nesu
randa.

Amelijos žuvimas—liūdna žinia visam 
progresyviškam pasauliui. Ji brangi ne 
tik dėlto, kad tai gabi moteriškė orlaivi- 
ninkė, bet ir dėlto, kad ji buvo pažangi, 
nusistačiusi prieš fašizmą.

Jei Amelija kaip nors taptų atrastą 
gyva ir išgelbėta, tai būtų maloniausias 
surprizas visam pažangiajam pasauliui.

Gyvenimo Painiava
Žmogaus gyvenimas pilnas painiavų. 

Įvairūs takai ir takeliai "vilioja jį ir šen 
ir ten. Vienas kdfto rodytojas sako: “eik 
šiuo keliu—būsi laimingas,” o kitas rodo 
kaip tik priešingai.

Nuspręsk, žinok, kur eiti ir kaip elgtis, 
kad būtum savo kelionėje patenkintu,— 
tai būsi išmintingas. Patikėsi bent ku
riam kelio rodytojui ir eisi jo nužymėtu 
keliu—ar rasi laimę? Tai klausimas, kurį 
teigiamai ir tvirtinančiai atsakys tik tas, 
kas iš savo atsakymo matys sau tuom- 
laikinę naudą. Kitaip, nerasi tokio drą
saus tikrintojo.

Sakoma, žmogus yra laimingas, jei jis 
sveikas. Tas sakymas yra daug reiškian-

tis. Žmogui neturinčiam sveikatos, nie
kas nebemiela; jis nieku būdu nepama
nys esąs laimingu.

Žvilgterėkim į visą eilę tų reiškinių, 
kurie nusako žmogui sveikatą. Visų pir
ma rasime dėstoma tai, kad kiekvienas 
naujagimis kūdikis turi gimti iš sveikų 
tėvų. Ar daug rasime tėvų, kuriuos vi
sapusiai apžvelgę ir iškamantinėję pri
pažinsime liuosus nuo bile priekaištų, 
liečiančių jų sveikatą? Manau, nedaug. 
Pas vienus rasi prigimties ydų, pas kitus 
—netinkamo auginimo ydų, pas trečius 
—įvairių gyvenimo nedateklių ydų, ir t.t.

Kas nusako žmogaus sveikatos stovį? 
—klausimas reikalaująs labai plataus 
nagrinėjimo ir atsakymo. Labai žymus 
vaidmuo šiame atsakyme bus priskirtas 
maistui. Maistas nusako labai daug, bet 
jis nėra vienintelis * žmogaus sveikatos 
nusakytojas. Be to, žmogus turi labai 
daug žinoti ir kaip tąjį maistą subalan
suoti, kad visi jo dėsniai, kokių žmogus 
reikalauja, būtų jam patiekti. Nemokėsi 
maisto pasirinkti, subalansuoti, gausi 
vienų dėsnių perdaug, o kitų, gal ir labai 
svarbių, permaža. Ot, tavo sveikata ir 
nebus patenkinta; tam tikros kūno da
lys, tam tikros liaukos ir skųsis, ir de
juos, ir kęs. Gerai, jei tu greit tą skun
dą ir dejonę išgirsi ir patenkinsi. Tuomi 
dalyką, jei mokėsi ir turėsi galimybių, 
pataisyti. O jei neišgirsi—tos dejonės 
įsisenės, ir tų trūkumų ilgėsis pasidarys 
chroningu reikalu,—tada jau gal bus ir 
pervėlu atitaisyti.

Kitas svarbus vaidmuo į tą patį atsa
kymą bus priskirtas gyvenimo aplinku
mai, kasdieninei žmogaus nuotaikai, jo 
ūpui. Staigi aplinkuma, skaidri nuotai
ka, blaivus ūpas veiks į žmogaus sveika
tą teigiamai, o surūgimas, rūpestis, pyk
tis, nusiminimas—neigiamai. Dėlto, žmo
gus turi išmokt, susirast, prasiskint ta
kus, kuriais jį lydėtų teigiamieji veiks
niai, o visus neigiamuosius veiksnius jis 
turi pašalinti.

Lyties mokslo dėstytojai labai didelį 
vaidmenį žmogaus sveikatos nustatyme 
priskiria ir lytiniam aktui, lytinei higie
nai. Jie sako, jog lytiškumas—viso ko 
pradžia. Į lyties klausimą nereikia žiū
rėti kaipo į nuodėmę, ir nereikia žiūrėti 
kaipo į sportą. Tvarkingas, normalus ly
ties patenkinimas labai gražiai atsiliepia 
į žmogaus sveikatos balansavimą. Gi 
ekscesai, nesusivaldymas, išsiaikvojimas, 
padaro kaip vyrą, taip ir moterį lyti
niais neurastenikais, nebetinkančiais jo
kiam darbui. O tokių lytinių neuraste
nikų, sakoma, daugiausia yra senbernių 
ir “nekaltųjų” moterų tarpe. “Lytinis 
geismas yra gamtos dėsnis toks pat, kaip 
saulės tekėjimas, kaip gėlių žydėjimas. 
Kas atsisako lytinį geismą natūraliu 
keliu patenkinti, tas atsimokės sunkia 
lytine neurastenija. Bet kas lytiniais gei
smais žais, piktnaudžios, tas pasidarys 
lygiai tokiu bukapročiu, kaip ir pirma
sis,” sako N. Normantas, lytinės neuras
tenijos dėstyme.

Iš čia suminėtų kelių žymesnių vaid
menų, kurie nusako žmogaus sveikatos 
stovį, ir be dėstymo kiekvienas skaityto
jas žino dar vieną dalyką, dažnai sto
vintį žmogaus skerskelyje. O juomi yra 
šiandieninė santvarka, nustelbianti did
žiumos gyventojų reikalavimus, trukdan
ti pasiimti visa tai, kas yra gero ir gau
namo. Šiandieninė santvarka leidžia vi
su geru naudotis tik mažai žmonijos da
liai, o didžiuma—turi kentėti. Ar dar 
ilgai ji kentės?—čia nesiimsime dėstyti, 
nes skaitytojas ras tatai dėstomą kituo
se straipsniuose.

Viršuj paliestais klausimais: sveikata, 
maisto balansavimu, smagia gyvenimo 
aplinkuma, lytine higiena, sociale san
tvarka, kiekvienas skaitytojas turėtų su
sidomėti ir j ieškoti platesnių dėstymų 
knygose. Knygos labai labai daug gali 
žmogui pagelbėti prasiskinti kelią žini- 
jon, o Žinija—pirmynžangon, skaidrio
mis viltimis lydinčion!

St. Jas-nis.

“VIRĖJA”
Liepos 14 d. įvykusiame 

ALDLD Centro Moterų Komi
teto susirinkime su dideliu 
džiaugsmu išklausėm d. E. Vil
kaitės, knygos “Virėja” sekre
torės, per telefoną priduotą fi
nansinį raportą. Pasirodo, dėka 
draugių ir draugų širdingai 
kooperacijai, mūsų finansinės 
bėdos gali baigtis su atspaus
dinimu knygos, jei tik iki to 
laiko prenumeratos plauks, kaip 
lig šiol.

Dėl to raporto telefonu: d. E. 
Vilkaitė yra slaugė ir išėjus 
prie ligonio nekartą išbūna iš
tisas savaites nemačius namų. 
Tačiau ji suranda būdus pavyz
dingai atlikt knygos sekretorės 
pareigas.

A. Lideikienė iš Great Necko, 
kuri dabar dirba Westport, 
Conn., rašo: “Čionai rasite 
$7.50 už 10 prenumeratų. Nors 
sunku buvo gaut, tačiau norė
jau savo pareigą atlikti. Ge
riausių pasisekimų “Virėjai.” ”

LINDEN, N. J.
Gerb. Drauge:

Čionai prisiunčiu $7.50 už 
“Virėją”. Kaip knyga bus ga
tava, prašau siųsti visas mano 
vardu, aš išdalinsiu, kam pri
guli.

O. Verteliene.

TORONTO, ONT.
Brangios Draugės:

Pabaigiau savo darbą, pripil
džiau ir antrą prenumeratų 
knygelę, tai ir prisiunčiu jums, 
$7.50. Prašau 4 knygutes pri
siųsti mano antrašu, o kitas 
visas prisiųskite d. Adomelienės 
antrašu, ji sutinka moterims 
“Virėją” išdalinti.

Tuo pačiu sykiu sakau ir su
diev mano darbuotei lietuvių 
darbininkų tarpe. . . Tokios su
sidarė gyvenimo aplinkybės, 
kad turiu apleisti Toronto, 17 
šio mėnesio išvažiuojam iš čia, 
o ten—kur gyvensime—-lietuvių 
beveik nėra.,.

J. Sasnauskienė.

HUDSON, MASS.
Brangios Draugės:

Siunčiu atgal “Virėjos” kny
geles. šį kartą tik 6 beužra- 
šiau, tad siunčiu už jas $4.50. 
Kada “Virėja” bus gatava, 
siųskite mano vardu, aš išda
linsiu.

M. Kazlauskienė. ■
Norisi priminti, kad nuo d. 

Kazlauskienės seniau gauta di-

ja.” Prisiųskite visas knygas 
mano antrašu, o aš jas išdalin
siu. i

5. Pečiulienė.

Mrs. Geo. Garland iš Five 
Acres, Kanados, atsiuntė $2.25.

Užsirašydami sau prenume
ratas paaukojo po 25c. “Virė
jai” sekami: O. Marozienė iš 
Waterbury, Conn.; J. Chappell 
iš Hamden, Conn.; N. Navi- 
kauskienė ir L Lengalis iš 
New Canaan, Conn., ir J. A. 
Dambreskienė iš Philadelphi- 
jos.

Brooklynietės pridavė už pre
numeratas sekamai:

A. Daugėlienė—$3.75.
M. Mikalauskienė—$2.25.
Tamošienė—$1.50.
S. Petkienė—75c.
Dėkingos esame visoms 

gražų pasidarbavimą užrašant 
“Virėjos” prenumeratas, taipgi 
už pažadus pasidarbuot knygos 
išdalinime, nes tai bus didelis 
taupinimas pasiuntimo lėšų.

5. Sasna.

Daugelis vyrų ir moterų, 
dirbančių pramonėje, dirb
tuvėse, yra įsitikinę, jog na
mų šeimininkių ruoša nėrą 
tiek varginanti, kiek jų dar? 
bas. Bet moterys, žinančios 
ir namų ruošą ir dirbtuvių 
darbus, supranta šį klausi
mą kitaip.

Moteris, dirbanti dirbtu
vėj kad ir nesunkų darbą, 
turi labiau apribotas darbo 
valandas. Gi namų ruošoje 
jei kartais ir būna apribo
tos valandos, bet jos būna 
daug ilgesnės negu dirbtu
vių darbininkų. O dažnai 
būna ir neribotos valandos. 
Susidarė reikalas dirbti — 
ir dirbk.

Dirbtuvės darbi ninkių 
nuovargis dažnai paeina 
nuo vienodo judėjimo, nes

PER STREIKĄ “UŽSIDA
RĖ” FALL RIVER LAIVŲ 

LINIJA
Fall River, Mass.—Savi- 

-ninkai Fall River Linijos
1

ImmmR

laivo “Commonwealth” pra
nešė dviem šimtam savo 
streikierių sėdėtojų, apsi
gyvenusių tame laive, kad 
kompanija jau “uždaranti” 
savo biznį. Tad streikieriai

apleido laivą. Jie priklauso 
prie industrinės CIO Ma- 
rininkų Unijos.

(Bet ši laivų linija gal tik 
laikinai “užsidarė/ idant 
sulaužius sėdėjimo streiką.)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos mote

rų susirinkimas įvyks trečiadie
nį, liepos (July) 21 d., 7:30 
vakaro, 376 Broadway.

Visos draugės dalyvaukite, 
nes turime apkalbėjimui daug 
svarbių dalykų. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Qrg. H. T.

Ir Ethiopijos Moterys 
Kovoja

Vienas Kauno laikraštis rašo:
“Nepaisant cenzūros ir Ethi

opijos vice-karaliaus Grazianio 
pradėtų vartoti priemonių, no
rint savo vargus ir sunkumus 
valdant abisiniečius paslėpti 
nuo pasaulio—gal net ir nuo 
Mussolinio akių—“Daily He
rald” gavo gana autoritetingą 
pranešimą apie tos vis dar ga
lutinai neužkariautos šalies vi
daus gyvenimo padėtį, šiandien 
galima paskelbti smulkmenas 
apie nepaliaujamas italų ko
vas su vietos gyventojais ir 
apie abisiniečių moterų rengtą 
sąmokslą nuversti “vice-kara- 
lių” Grazianį.

“čiabuvių giminės, suorgani
zavę iki 4,000 karių, nuolat už
puldinėja italų kariuomenės da
lis.

“Italų įgulose įvairiose kraš
to vietose nuolatos susiduria su 
sunkumais. Kai kada jiems 
maistą reikia pristatinėti lėk
tuvais.

dirbant prie mašinos pasku
bos darbą ir judant tik vie
nokioj formoj, susidaro tam 
tikros kūno dalies perdide- 
lis įtempimas. Gi jei tą vie
nodą judesį pamainius, tada 
įkiraus įsitempimo nuovar
gis atsitaiso.

Namų ruošos darbas kū
no judesiais būna įvaires
nis, bet jis dažniausia pa
vargina kojas, nes prisieina 
labai daug vaikščioti. Jei 
namų ruošos darbininkės 
žingsnius sudėjus į vieną il
gį, jis sudarytų daugelio 
mylių kelionę.

Kai namų ruošos darbi
ninkė gerai jaučiasi, ji vie
nu pradėjimu pasiryžta 
dirbti perilgai, nesustojant. 
Daleiskim, pradėjus prosyti 
drabužius, ji ir pavargusi 
tame darbe nepadeda jo iki 
nebaigs.

“Adis Abeboj ir kituose mies
teliuose, čiabuviai, nepaisydami 
grąsinimų, brutališkumo ir ma
sinių žudynių, atsisako bendra
darbiauti su įsibriovėlįais. Jie 
atsisako pirkti pas juos arba 
jiems ką nors parduoti.

“Nuostabus dalykas yra tas, 
l$ad daugelis Adis Abebos mo
tery, persekiojamos kartu su vy
rais.

“Visai yra tiesa, kad labai di
delis būrys Ethiopijos moterų, 
iš intelektualinių sluoksnių, ren
gė sąmokslą prieš 'Grazianį.

“Jos rengusios sąmokslą nu
žudyti Grazianį, po to, kai tas 
dalykas nepavykęs vyrams.

“Del to daugiau, kaip 1,000 
moterų, buvo ištremta, bet 
prieš tai jos buvo atiduotos ita
lų kareiviams “pažaisti”.

“Kitos buvo sušaudytos prie 
miesto vartų.”

Ar yra namų ruošos dar
bininkėms išeitis, kad ne 
taip labai nusi varginus? 
Dalinai yra. Tatai galima 
surasti, jei bus atydžiai pa
sižvalgyta ir pajieškota.

Darbas vienokiame kūno 
įtempime turi būti bent da
linai atlygintas besimankš- 
tinime priešingon pozicijom 
Gilus įkvėpavimas krūtinėn 
daugiau tyro oksigeno 
(oro), pagelbsti apvalyti 
kūną nuo nuodingų dujų. 
Dėvėjimas avalinės žemo
mis kulnimis irgi labai pa-' 
tartinas. Reikia pratinti 
šlaunių muskulus kelti viso
kią naštą, net ir pačiai ke- 
lianties nuo krėslo nesirem
ti rankomis- Nebūti susi
varžiusiai, dėvėti liuosus 
drabužius, kad oro cirkuliu- ■ 
ei ja liuosai galėtų apeiti vi
są kūną. Dažnai įleisti 
kambarin tyro oro. Žiūrėti, 
kad virtuvės dalykai būtų 
sutvarkyti pilniausiame pa- 
rankume, kad jie kuoma- 
žiausia laiko tetrukdytų..

Namų ruošos tyrinėtojai -• 
sako, jog namų ruošos dar- < 
bininkės suplanuoja vienai.. 
dienai perdaug darbo ir ei
damos tuo planu, jos per-- 
daug turi skubėti. Daugelis • 
moterų skundžiasi kojų * 
nuovargiu, o tas dažnai pa
eina nuo perdidelio kūno 
svorio. Trūkumas dažnes- 
nio, nors ir trumpo,, poilsio 
taip pat žymiai didina nuo
vargio jautimą.

Taigi, atsižvelgimas į čia 
suminėtus dalykus, kaip ly
giai ir į visą eilę nesuminė
tų, gali namų ruošos darbi- ' 
ninkei pamažinti nuovargio ’ 
naštą. Ji pati turi rūpintis " 
savo reikalais, asmens savi- " 
garba, poilsiu ir smagesnė
mis valandomis savai šei
mai; taisyt visus galimus * 
dalykus, kas yra taisytinais, ■ |
ir turėti tikslą siektis pa
lengvinimų ir gerbūvio.

Alma Aržuolaitė.

DRAUGĖ S. SASNA 
ATOSTOGAUJA

“Laisvės” redakcijos darbi- 7 
ninkė ir šito skyriaus vedėja, ' 
draugė S. Sasna, pasitraukė 
dviem savaitėm atostogų.

Laike atostogų ji mano daug •* 
knygų perskaityti ir pasilsėti.

NEKALTŲ VAIKINŲ KALVARIJA

Wm. Green Liepia Pasi- . 
traukt Laikraštininkų Gil- „ 

dijos Pirmininkui H. , v
Brounui

Washington. — Ameri- ~ 
kos Darbo Federacijos at- 
galeivis prezidentas Wm. ~ 
Green reikalauja, kad Hey- 7 
wood Broun pasitrauktų iš 
vietos kaip pirmininkas 
Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos (unijos). Nes H.. 
Broun pasidarbavo, kad 
paskutinis Gildijos suvažia
vimas nubalsuotų prisidėti 
prie Industrinio Organiza
vimosi Komiteto. Green už 
tai apšaukia Brouną “Mas
kvos agentu.”

Andover, N. J.—Hitleri-
Z I f

ninkai čia atsidarė stovyk- ( 
lą. Keli šimtai nazių para-į‘ 
davo, šaukdami valio Hit-“* 
leriui. O Amerikos valdžia ” 
dar nieko nedaro prieš na- ” 
zių mobilizavimąsi. ‘ •’

Devyni Scottsboro vaikinai juodvei džiai, sėdi kalėjime jau šešerius me
tus nekaltai. Dabar ir vėl Alabamos line i uoto jų teismas juos teisia. Vie
nas jų, Clarence Norris (viršutinėj eilėj iš kairės į dešinę pirmas) nus- 
merktas mirti. Darbo žmonės deda didėlių pastangų jų išgelbėjimui iš 
mirties nagų.

Nepavyko Pakilt į Stratos
ferą su 2,000 Baliūnų

Lansing, Iowa.—Dr. Jean ' 
Piccard bandė iškilt st ra-'* 
tosf eron, prisikabinęs tam * 
tikrą valtelę prie 2,000 ne
didelių baliūnų, kurie buvo 
krūvon surišti. Bet pakilo . 
tik 11,000 pėdų aukštyn ir? 
nukrito ant medžio.

“Gaukite “Laisvei” 
Skaitytojų.
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Kelias į Šviesą
Paraše I. U. Vargdienis. —...............-... —....

(Pabaiga)
Pętras apsigyveno kitame mieste, ku

riame radosi daugiau lietuvių, čionai 
jau buvo lietuvių bažnyčia, nemažai vi
sokių draugijų, organizacijų, skirtingų 
politinių partijų. Šiame mieste teko jam 
susipažinti su daug naujų draugų, su 
įvairiais įsitikinimais. Pirma sykį jis 
savo gyvenime išgirdo pamokslų sakant 
ne kunigą, bet socialistą kalbėtoją, kuris 
savo kalboje aiškino apie darbininkų rei
kalus, kas buvo labai artima Petro gy
venimui. Petras jautėsi toje didelėje mi
nioje žmonių lig tarpe savųjų, nors jis 
jų vos tik kelis pažinojo, taip jį užžavėjo 
prakalbininkas, kad į pakvietimą stoti 
Socialistų Parti j on, pats pirmutinis įsto
jo į L.S.S. 11 kuopą, kurioje tuosyk ra
dosi arti šimto narių, sudarydami platų 
veikimą ajšvietos ir kultūros darbe. 
L.S.S. 11-ta kuopa skleidė supratimą sa
vo narių tarpe apie nereikalingumą 
karo, kuriam besitęsiant buvo įtraukia
ma vis naujos valstybės į tą žiaurų žmo
nių žudymą. Amerika, taipgi, neatsiliko 
neįsivėlus. Jauni vyrai buvo registruoja
ma kariuomenei. Petrui susidarė vėl 
svarbi problema: vos porą metų atgal, 
kaip paspruko nuo tarnystės carui, da
bar rengėsi paimti į Amerikos kariuo
menę. Ir šioje keblioje padėtyj rado išei
tį, 11 kuopos sudaryta komisija pildė vi
sokias blankas pasiliuosavimui nuo paė
mimo į kariuomenę, kaipo ne Amerikos 
piliečiams. Karas šėlo visu žiaurumu, 
naikindamas kas tik papuola. Petras 
gauna laišką iš Lietuvos, kuriame moti
na rašo mažai, bet praneša labai daug. 
Petras sužino, kad jo abu broliai ir tėvas 
kariauna caro armijoj. Tėvas galėjo būti 
virš 45 metų amžiaus, o broliai žemiau 
20 metų. Tėvas ir jaunesnysis brolis 
jau žuvę, o paskutinis brolis Vokietijoj 
nelaisvėje paimtas. Tokia tragiškai liūd
na žinia labai sujaudino Petrą, rodos 
perkūnas trenkė į jo galvą. Viskas pa
saulyj pasidarė nemalonu, niekas nemie
la, įpuolė į gilų nusiminimą. Petro spar
nuotos mintys nuskrido į Lietuvos šalį, 
primindamos gyvenimą nuo kūdikystės 
dienų, kaip jis su savo broliukais pas tė
velius skurdžiai ir vargingai augo, tan
kiai prisieidavo dalintis vienu kąsneliu 
duonos. Tankiai neužtekdavo maisto so
čiai pavalgyti andinarčiko šeimynai, su
sidedančiai iš penkių žmonių, bet dievas 
duodavo Vis daugiau šeimynos; sykį net 
dvynais apdovanojo, bet jiems nepatiko 
vargas vargti, jie greitai apleido šį pa
saulį. Pirmam numirus, motina turėjo 
dar rublį kunigui užmokėti už duobės 
pašventinimą, bet už poros savaičių ir 
antras pasirinko pirmojo kelią; ant pir
mojo išsikaštavus, del antrojo jau nebu
vo galimybės sukrapštyti kunigui rublį. 
Motina nuėjo pas Linkuvos kunigą, kle
boną Lapinską, kuris, kaip žmonės kalbė
davo, buvo labai turtingas, maldauti, kad 
palauktų su užmokesčiu, nors porą mė
nesių. Klebonas griežtai atsisakė, pasiųs
damas motiną kur pasiskolinti. Motina 
ašarodama apleido kleboniją, ėjo pas pa
žįstamą vertelgą žydą, gavo pasiskolinti 
rublį ir tada užmokėjo kunigui už pa
šventinimą duobės, tikėdama, kad jo dū
šele bus išgelbėta nuo pragaro, nors jis 
mirė be išpažinties, (nes dar nemokėjo 
kalbėti), be paskutinio patepimo ir kito
kių sakramentiškų palaiminimų. Tas 
įvykis labai atmintinas Petrui, nes tai 
įvyko jo vaikystės dienose, kada jis vos 
tik pirmais metais pelnė sau duoną. Vė
liaus augant į metus gyvenimas kiek kei
tėsi, bet vargas vargelį lydėjo, reikėjo 
nemažai panešti visokių nuoskaudų ne 
ne tik nuo dvaro ponų ir užvaizdų, bet 
ir nuo kaimo jaunuomenės ir ūkininkų. 
Dvaruose jaunimo nedaug būdavo, todėl 
gi esanti keli jaunuoliai kaip kada atsi
lankydavo į kaimo jaunimo sueigas, va
karuškas pasilinksminti, pasišokti Bet 
ten dvarokai būdavo išskiriami, nesiro- 
kuodavo lygiais su kaimiečiais, ne gana 
to, tekdavo nugirsti piktžodžiaujančių 
išmetinėjimų, patariančių apsisaugoti 
nuo dvarokų, nes rokuodavo dvaro dar
bininkus, andinarčikus, ne tik tinginiais, 
bet ir vagimis. Kilmė, klesų skirtu
mas nemažai suteikdavo sielai apmau
dų. Prisimena jam sykį kaimo vestu- 

kuriose jis buvo dalyviu kaipo pa-

brolis i, vienam ūkininkaičiui (tai buvo 
paskutinė Petro žiema prieš išvažiavimą 
į Ameriką). Per klaidą, nežinant Petro 
kilmės, teko jam nakvoti pas jo pamergę, 
pasiturinčio ūkininko namuose. Jis buvo 
labai svetingai priimtas, pakol netikėtai 
šeimininkė patyrė jo kumetišką stoną, 
tuojaus susidarė visai kitokia nuotaika 
ir šeimininkė pusiau prielankiai, lyg ir 
apgailestaujančiai, pareiškė prisiartinus 
prie Petro: “Būtų nieko sau žolelė, bet 
nevietoje išdygus.’’ Kiek vėliau, dirbant 
pas latvių tautybės savininką, ir užtru
kus kelionėje del šlapio kelio, jau netu
rint maisto, jo sankeleivis latvys, jo ke
lionės draugas, prisilaikydamas vieno ir 
septynių mielaširdingų darbų—alkaną 
papenėjo mėsa pėtnyčioje prieš Velykas. 
Tai buvo didžioji pėtnyčia. Petras valgė 
alkanu būdamas ir su intencija greitai 
eiti velykinės išpažinties ir pasisakyti 
kunigui tą didįjį grieką, tikėdamasis 
gauti išrišimą. Taip ir padarė. Senas, su- 
krempėjęs kunigas, rodos lyg ant žarijų 
pastatytas, pradėjo gvoltu rėkti. “Tu 
gyvuly! Kaip tu galėjai taip daryti? 
Išrišimo griekų negausi!” Sužiuro žmo
nės iš visų bažnyčios kampų. Jaunasis, 
didžiausias griešninkas, sumišo iš gėdos, 
nei nepasijuto, kaip užsimovė kepurę 
ant galvos iki ausų ir maršuoja per pus
tuštę bažnyčią linkui durų. Priėjęs prie 
krapilnyčios “švento” vandens iš papra
timo pasišlakstinti šv. vandeniu, surado 
galvą esančią su kepure, tas jį dar labiau 
apglušino. Vargšo nusidėjėlio galvelė ir 
ausys apmauta didele kepure negirdėjo 
kunigo balso, šaukiančio grįžti atgal prie 
išpažinties. Kunigo balsas nuskambėjo 
nykioje bažnyčioje lyg tyruose šaukian
čio.

Petras perkratinėjo savo viso gyveni
mo nuoskaudas, ypatingai tikėjimišką 
dalį, visas sunkybes ir nepasisekimus, ne 
todėl, kad jis į amžiną užgrabinį gyveni
mą keliauti rengėsi ir, žinoma, prieš tai 
atlikti išpažintį iš viso gyvenimo, kaip 
jam buvo patarta. Jis dar buvo jaunas, 
dar jį viliojo šis vargingo pasaulio gyve
nimas. Jis buvo pilnas energiškos vilties 
nuveikti daug ką šiame pasaulyj, jojo 
galvoje susidėjo tiek daug priešginiau- 
jančių minčių, iš kurių jam reikėjo rasti 
išeitis, padaryti sprendimas ateičiai. Jam 
lyg tai kas kuždėjo į ausį, kad jo tas 
nuoširdus dievo garbinimas nieko gero 
neduoda, vien tik jis pats save apgaudi
nėja. Lietuvoje jojo vargingas gyveni
mas nei kiek nepagerėdavo, nors jis kas 
nedėldieniais eidavo bažnyčion ir karštai 
prašydavo dievo pagerinimo gyvenimo. 
Jei ne Amerikoje gyvenąs bedievis pus
brolis, kuris tikrai išgelbėjo iš dvaro var
gų ir nuo caro armijos, jei ne pusbrolio 
pinigai prisiųsti kelionei, tai Petras su 
dievo pagelba būtų žuvęs karo lauke, kaip 
jo tėvas su broliu. Amerikoje tas pats, 
viso gegužės mėnesio karštas meldima- 
sis prie mojavos Marijos Oievo motinos, 
pasiliko bevertis, kadangi, darbą gavo 
per žmogų netikinti į jokį dievą. Pasiro
do, kad tas kunigų išmislytas ir žmonių 
garbinamas dievas nėra tokiu visagalin
čiu. Petrui jau rodėsi, jog dievas yra vi
sai nieko negalintis. Jei ne bedievis drau
gas, kuris prirodė darbą, tai Petras su 
maldomis ir dievo pagelba buvo jau ats'i- 
rūręs bado nasruose. Petras senu papra
timu tikėdamas į dievą manė, kad nėra 
reikalinga pusbroliui nei skola grąžinti, 
nes jis netikėlis bedievio šmotas. Jei to
kiam žmogui neatiduosi skolintų pinigų, 
tai nė grieko nebus. Beskęstant tokiame 
klaikių minčių sukuryj, jis pradėjo lyg 
blaivintis iš to letarginio miego. Rodos 
jis prisiartino prie kryžkelio, kur susiei
na du keliu,—vienas kelias, kuriuo jis 
ėjo, tai kelias vergiškumo, begalinio pa- 
sižeminimo ir dvasios skurdo. Tas kelias 
veda į tamsią nežinystę, per ilgus amžius 
kunigai, rabinai, pastoriai ir dar kitokį 
užgrabinio gyvenimo biznieriai, išmislio- 
jo visokias prietaringas maldas, poterius, 
dievo artikulus, sakydami: “Palaiminti 
ubagai dvasioje, nes jų yra karalystė 
danguje.” Šis pasakymas taikomas varg
šams darbininkams, mokiną juoš ubagiš
ko nuolankumo savo ponams darbda
viams, siūlo labai ištikimai jiems tąrnąu- 
ti, nesipriešinti, nekovoti už savo reika
lus, nepaisyt patys savęs ir vaikučių,

kurie apiplyšę ir nedavalgę. Religinis 
“mokslas” sako: juo daugiau vargo ir 
skurdo kentėsi ant šios ašarų pakalnės, 
juo mizerniškesnis jausies, tuo labiau 
dievuliui įtiksi, arčiau prie jo sosto galėsi 
prisiartinti po mirčiai. Taip visi vargdie
niai, kurie keliauja šiuom klastingos ap
gaulės ir burtų perpildytu keliu, nestap- 
telėja nei valandėlės pasižiūrėti į turčių 
ir kunigų gyvenimą, kurie turi dangišką 
rojų čionais ant žemės, turi puikiausius 
sostus, palocius, kuriuosę gieda serafin- 
kos ir kerubinkos, paskendę begaliniam 
pertekliuje ir lėbavime, o visi nužemin
tieji negana to, neapsakomai begailestin- 
go išnaudojimo per turčius, dar patys 
save nusiskriausdami, neša paskutinius, 
kruvinu prakaitu uždirbtus skatikus ku
nigams, neva ant garbės dievui. Ir dar 
kunigui ranką pabučiuoja, kad priimtų.

Petras, sustojęs ant kryžkelio, atidarė 
plačiai akis. Jis matė kitą kelią, kelią

vedantį į pasiryžimą nutraukti religinės 
vergijos pančius ir laisviau pažvelgti į 
pasaulį, įgyti kultūringos apšvietos, 
tuom keliu nukeliausi į malonų ir laimin
gą gyvenimą, visos žmonijos, kur pra
nyks skriaudos ir išnaudojimas žmogaus 
žmogumi, nebus vietos visokiems farizie
jams, tinginiams, dykaduoniams ir žmo
nių mulkintojams, kur mokslas tarnaus 
visai žmonijai, klestės kultūra, įvyks tik
ras rojus ant žemės, tai bus komunizmo 
gadynė! Petras pasirinko šį pastarąjį 
kelią! Toje pačioje Rochesterio gelžkelio 
stoty j, kurioje jis iš Lietuvos atvažiavęs 
susitiko pusbrolį, šiuom sykiu atsisveiki
no giminaitį, grąžinęs jam kelių metų už
vilktą paskolą, ačiuodamas už išgelbėji
mą ne tik nuo tarnystės carui ir pasau
linio karo ugnies, bet ir už suteikimą 
progos pasliuosavimui iš protinės ver
gijos.

del mes, lietuviai, gyvenanti 
šioj šalyj, pradėjome jieškot 
būdų, kaip pagelbėti Lietuvos 
liaudžiai, kad greičiau nusi
kratyti fašistinį jungą ir at- 
steigti demokratines laisves 
Lietuvoje. Tam tikslui mes, 
trijų miestų lietuviai, Cam
bridge, Montello ir Stoughton, 
rengiame didelį pikniką liepos 
(July) 24-25 dienomis, Lietu
vių Tautiškame Parke, Mon
tello, Mass.

Todėl mūsų komitetas kvie
čia visus lietuvius ir lietuves, 
kaip suaugusius, taip ir jauni
mą, dalyvauti šiame piknike 
ir paremti taip didelį tikslą— 
Lietuvos žmones jų kovoj už 
laisvę. Mes čia galėsime links
mai laiką praleisti, mes žino
me, kad mūsų ir jaunoji kar
tą moka atjausti saviškius 
Lietuvoj, ir tuom pat kartu 
atliksime svarbią užduotį.

Dalyvaukime visi, kaip vie-

Cleveland, Ohio
Aukos Ispanijos Liaudžiai

C 1 e v elando Darbininkiškų 
Draugijų Komitetas Pagelbai 
Ispanijos Kovotojams išrinko 
komisiją, kad parinkus aukų. 
Komitetas surinko aukų ir čia 
paduodame visų aukavusių 
vardus. $2 aukavo Joe Rauli- 
naitis. Po $1 aukavo J. Palta
navičius, P. Nemura, A. Vil
kelis, Geibis, A. ‘Samolis, S. 
K. Mažen, J. Bagdonas, M. 
Raulinaitienė, K. Dargus ir 
Kaslauskas. Po 50 centų W. 
Jankauskas, J. Jakaitis, P. 
Boika, J. Strepeika, Kirdeikis, 
C. Strepeikienė, V. Romand,

F. Bauža, J. Vasiliauskas, J. 
.W. Young, D. Lasnikauskas, 
M. Junčius ir J. Samulienė. Po 
25c. aukavo J. Zolis, Sutkai- 
tis, S. Slaikis, B. Kirstukas, 
Vik. Samolis, G. Samolis, D. 
Lasnikauskas, J. Bagužis, J. 
Rudis, B. Pluųgienė, Bartkus, 
S. Srang, S. Paltanavičius, M. 
Venslovienė, P. Dulskis, K. 
Valeika, F. Kripienė, J. Dilis, 
B. Kirstukas, M. Gotes, P. ži
burys ir 'Zingailė.

LDS 55 kuopa paaukavo $2, 
Draugijų Veikiantis Komite
tas $5, į dėžutę surinkta $4.17, 
Lietuvių Darb. Pašalpinė drau
gija $5, kaip kurie asmenys 
aukavo mažiau. Drg. M. Va
lentą surinko $39.52; drg. M. 
Jančienė surinko $2.05, o drg.

nas, ir parodykime savo didį 
solidarumą mūsų broliams, se- 

rinkT'tai kaip 3l'r!ms ir giminėms Lietuvoj, 
kuriu aukotojų yra du kartu: ><ad J|e ž‘not^ J°g m«s "e?e- 

v v j i ... - i dimn rankas Qiidpip hpf na-uzrasyta aukos, nes jie ir vie-i 
nai ir kitai draugei aukavo, j 
Visiems aukotojams 
širdingą ačiū.

Samulienė—$1. Viso aukų su
rinkta $42.57. Kadangi kiek
viena skirium :

tariame

M. Valentą.

Cambridge, Mass
Bostono ir Apylinkės 

Visuomenei

Visiems jau tur būt yra ži
noma, kad lietuvių liaudis 
Lietuvoj kenčia didžiausią 
priespaudą jau virš dešimts 
metų ir dar nesimato galo. To-

dime rankas sudėję, bet da
rome viską, kad jiems pagel
bėti atsteigti demokratines 
teises Lietuvoj. Dar kartą 
kviečiame jus, broliai ir sese
rys lietuviai, kuo skaitlingiau
siai atsilankyti į mūsų paren
gimą !

Bendras Draugijų Komitetas 
Lietuvos Demokratiją Ginti.

Sųuthampton, Anglija.— 
Tūkstančiai darbininkų su
ardė prakalbas Anglų fa
šistų vado Oswaldo Mosley, 
vietiniame parke. Be kitko, 
jis gavo plytą į veidą.

BROOKLYN© DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos-July 25-tą dieną 

ULMER PARKE
Foot of 25th Avenue, Brooklyn, N. Y

ŠOKIAMS BE PALIOVOS GRIEŠ DVI ORKESTROS
Aido Choras, vadovybėj B. Šalinaitės

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šalinaitės, pirmu kartu dainuos “Sėdėk.”

Programą Išpildys:
AIDO CHORAS Iš BROOKLYN) 
PIRMYN CHORAS IŠ GREAT NECKO 
SIETYNO CHORAS IŠ NEWARKO

. . -----« e----------

Trumpą Prakalbėlė Nesenai iš Ispanijos 
Parvykusio Draugo

Dvi Poros RistikŲ
ĮVAIRŪS ŽAISLAI

PRAIZAI UŽ LENKTYNES
Y •

Tikietas Išanksto 30c.
Prie Vartų Parke 40c.

Tikietus galima gaut “t^ąi^veje”, F. Ųomjkaičio Restaųrane pas Veličką, 417 Lorimer St., pas Depsienę, 
202 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
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ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose
(Tąsa)

Ataka buvo labai netikėta. Sukilėliai 
puolė Ardales-El-Burgo apylinkėje; ir 
—dar daugiau netikėtai—jų ataka buvo 
atremta. Stebėjau mūšį nuo kalno. Buvo 
baisios skerdynės. Kalbėjausi su sukilėlių 
dezertyru, Antonio Pedro Jimenez, kilu
siu nuo Dos Hermanos, kuris yra netoli 
Sevilijos. Jis man pasakė, kad Dos Her- 
manose yra naujai pastatytas ginklų fa
brikas, kurį pastatė ir prižiūri italai. To
liau jis pareiškė, kad kiekvieną naktį de
šimt — dvidešimt sunkvežimių gabena 
italų pėstininkus į Malagos frontą.

Vėlai po pietų aplankiau vyriausiąjį 
štabą, paklausiau jo viršininko Alfredo 
G. kokie dalykai. Jis atsakė:

—Ca va mal, priešas puola pakaitomis 
visose srityse.

Paklausiau, kaip ilgai išsilaikys mies
tas. Atsakė, kad maksimum tris dienas.

Negalima išsiųsti jokių žinių; cenzūra 
neleidžia.

11.
Penktadienis, vasario 5 d.

Sukilėlių kreiseriai “Canarias,” “Ba- 
leares,” “Almirante Cervera” ir trys ma- ! 
žesni sukilėlių karo laivai bombarduoja ' 
visą dieną šiaurės ir pietų Malagos jūros I 
krantus. Kur respublikonų laivynas? Ne
matyt. Sukilėliai be jokio pasipriešinimo 
oro ir jūros viešpačiai.

Nėra nei maisto, nei amunicijos. Mies
te pasirodo pirmieji panikos simptomai. ! 
Sužinau, kad civilinis gubernatorius L. ■ 
A. pabėgo į Valenciją. Paskutinė vielų li
nija netoli Motrilio nutraukta. Mėginu 
Markoni kabeliu siųsti žinias via (per) 
Gibraltarą, bet nežinau ar mano praneši
mai pasiekia Londoną, ar ne.

Naktį viršininkas Alfredo ateina pietų 
pas mane į viešbutį. Jie pasako, kad Al- 
fernatė ir Ventos de Zefareya dingę; tai 
reiškia galą. Ponia Grepp (norvegė žur
nalistė) sako išvyks rytoj. Tada Malagoj 
aš būsiu pasaulio spaudos paskutinysis 
mohikanas.

12.
šeštadienis, vasario 6 d.

Iš ryto keli oro puolimai. Negavęs jo
kių žinių iš Londono nuo ketvirtadienio, 
įsitikinau, kad mano pranešimai Londo
no nepasiekė. Nuėjau į gubernatoriaus 
įstaigą, norėdamas sužinoti ar galima 
būtų panaudoti radio persiųsti SOS pra
nešimą, jog italų kariuomenė užims Ma
lagą. Bet gubernatoriaus įstaigoj visi, 
lyg netekę galvų. Nuėjau į vyriausiąjį 
štabą, tuo pačiu tikslu, bet Vilalbos ten 
nematyt. Jis palikęs tik įsakymą, kad 
“la Presse”—la Presse, c’est moi!—nelei
džiama pranešti nieko apie militarinę pa
dėtį, išskyrus optimistinę propagandą. 
Kariškiai visuomet mano, kad jei pava
dinsi pralaimėjimą laimėjimu, tai ir bus 
laimėjimas ir mirusieji galės prisikelti. 
Jie tiki į magišką propagandos veikimą, 
kaip bušmenas į burtininko poterius.

Tuo tarpu ponia Grepp pasiruošė iš
važiuoti. Valdininkas automobiliu veža 
ją į Valenciją. Aš vos tik spėju parašyti 
ant popiergalio keletą žodžių, kuriuos 
prašau pranešti telefonu iš Valencijos 
“News Chronicle” užsienio redaktoriui 
Londonan: “Malaga žuvus. K. pasilieka.”

13.
2 vai. popiet prasideda Malagos eva- 

kavimas. Kelias į Valenciją užtvenktas 
sunkvežimių, automobilių, mulų, traukia
mų vežimų, išsigandusių, besiginčijančių, 
žmonių.

Negalima sužinoti, kas frontuose vyk
sta. 4 vai. popiet išvykstu automobiliu į 
Velez. Tenai vaizdas baugus. Išsklaidy
tos kariuomenės kareiviai, barzdoti, iš
vargę, išalkę — stovinę j a kavinėse, tarp- 
duryse, valdiškuose namuose, guli ant 
šaligatvių. Tvarkos nėra, įsakymų ne
girdėt—visiškas chaosas.

Kai tik grįžtam į Malagą, ir sustojam 
prie vyriausiojo štabo, mano šoferis, ku
ris jau užsikrėtė panika, kategoriškai 
pareiškia, kad ilgiau Malagoj jis nepasi
liks. O aš neturiu teisės jo sulaikyti; aš 
tik paprašau jo, kad jis nugabentų mano 
lagaminą pas anglą Sir Peter Chalmer 
Mitchell, kuris buvo pakvietęs mane pa
silikti pas jį, jei padėtis pasidarytų kri
tiška. Po dešimt minučių, mano šoferis 

< su mašina pranyko iš akių Valencijos

kely, o man kartu dingo viltys pasitrauk
ti.

14.
Jau aušta. Jaučiuos vienišas, apleis

tas, ir atsisėdu ant vyriausiojo štabo 
laiptų. Viršininkas Alfredo eina pro šalį, 
prieina ir atsisėda šalia manęs. Po kurio 
laiko jis taria:

—Tai, tur būt, paskutinė mūsų naktis. 
Po kelių valandų kelias bus atkirstas ir 
jie išmuš mus, kaip žiurkes spąstuose.

—Ką darysite, jei jie įžengs į miestą?
Jis glosto savo revolverį.
—Aš turiu dar penkias kulkas. Ketu

rias fašistams, penktą sau.
Aš nejaukiai jaučiu, kad čia vaidini

mas, bet ne tikrovė, ir man ateina į gal
vą mintis, kad Alfredo ir kiti, kartu su 
manim, visi vaidiname Valter Scott’o he
rojų roles ir neįstengiam suprasti mir
ties tikrumo.

Jau visiškai tamsu; o už kalno girdėti 
nuolatinis patrankų trenksmas ir kulko
svaidžių tratėjimas.

Alfredo nuveda mane į karininkų ka
zino. Aš prisikemšu kišenes sausos duo
nos ir paimu du buteliu konjako. Tada, 
klaidžiodamas po tamsų miestą, pasiekiu 
Sir Petro namus, ant kurių balto stogo 
išdažyta didelė anglų vėliava.

Pirmą kartą aš pas Sir Petrą buvau 
užėjęs trečią dieną man atvykus į Mala
gą. Kai anglų konsulas išsikėlė, jis liko 
Malagoj vienintelis anglas.

Jis man pareiškė:
—Aš čia pasiliksiu ir kai sukilėliai 

įžengs į miestą. Jei jie žinos, kad aš čia 
esu svetimšalis stebėtojas,—gal būt, tai 
juos kiek paveiks ir čia nepasikartos Ba- 
dachozo įvykiai. Ir, jei jie manęs nesu
šaudys, aš norėčiau vėliau pasauliui pa
sakyti apie Malagos tragediją.

Aš pasakiau Sir Petrui, kad ir aš at
vykau tuo pačiu tikslu, ir jis pakvietė 
mane pasilikti jo namuose.

15.
Sekmadienis, vasario 7 d.

8 vai. ryto pusrytinis oro puolimas. 
Artilerijos ir kulkasvaidžių triukšmas 
jau nebenutyla. Truputį vėliau ir kitas 
oro puolimas. Sir Petro šeimininkė Lola 
pradeda isteriškai elgtis.

Po užkandžių—jei sakau užkandžiai, 
tai yra perdėta—nuėjom į miestą. Nuo 
vakar dienos miesto fizionomija visai pa
kito; nėra tramvajų visos krautuvės 
uždarytos, prie kiekvieno gatvės kampo 
stovi grupės žmonių, kurių veiduose ma
tyti didelės baimės išraiška. Mums pra
einant pro Caleta tiltą, pasirodo šešių su
kilėlių lėktuvų eskadrilė ir žemai nusi
leidusi sėja mirtį gatvėse. Aš pasislepiu 
po tiltu; ten du milicininkai geria konja
ką. Vienas jų dainuoja “internacionalą,” 
o kitas tyliai ir kvailai mėgindamas nu
sišypsoti, dainuoja falangistų (Ispanijos 
fašistų) himną. Aš jaučiu, kaip šia bai
me ir aš pradedu “užsikrėsti.”

Įeinu į vyriausiąjį štabą; jis atrodo, 
kaip prieglaudos namai nakčiai; nežmo
niškos išvaizdos vyrai miega ant stalų ir 
grindų. Aš noriu pasikalbėti su pulk. Vi- 
lalba, kai suvargęs seržantas įeina ir 
greitai nuveda pas vyriausiąjį vadą. Aš 
įeinu kartu su juo.

Klausia Vilalbą:
—Kokios naujienos?
—Jie atžygiuoją Colmenari keliu su 

penkiolika tankų.
—Kiek toli jie dabar nuo mūsų?
—Prieš valandą jie buvo už penkių 

mylių nuo miesto.
—Atsispyrimas ?
—Blogas. Kai kurie mūsų žmonės me

tė savo šautuvus ir pabėgo į Sierras.
—Ačiū.
Seržantas palenda po stalu ir tuojau 

užmiega. Vilalba kreipiasi į kitus savo 
štabo karininkus ir trumpai su jais pasi
taria. Adjutantams duodamas įsakymas 
ir jie gana greitai išeina iš kambario.

Aš sustabdau Vilalbą. Jis susinervinęs 
klausia:

—Ko norite ? Matote, kad aš skubu. Aš 
jums štai ką galiu pasakyti: padėtis blo
ga, bet Malaga gins save.

Aš paklausiu jo:
—O kur einate?
Bet jis jau išskubėjęs.

(Bus daugiau)

ŠTAI KODĖL JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI 
NUVCSUSIO OLD G OLD

GOLD patiekia jums NAUJĄ ko- 
bę cigaretuose: augsčiausią šviezybę 

bi klimate, visokio oro sąlygose.
Net kada “šuniškos dienos” drėgnumas bū

na pačiam blogume, jūs negalite nusipirkt 
sudrėkusį Old Gold. Nei Old Gold nuvesta 
nuo sausos, svilinančios kaitros.

Taip greit kaip jie yra padaryti, Dvigubai-Švel- 
nūs Old Golds yra šviežūs užlipdami pakeliuose 
apvilktuose ekstra Cellophane’o užvalkalu. Moksli
nis pakavimas, absoliutiškai orą-neįleidžiantis. Tai 
vienatinis savo rūšies pakavimas pasaulyje.

Du Cellophane’o užvalkalai užlipdo Old Gold 
pakelio abu — viršų ir apačių. Užlipdo jį nuo drėg
numo, sausumo ir dulkiu. Tie Old Golds yra užli- 
pinami šviežus ir parduodami šviežus.

Pėduodami šviežus! Štai kas duoda NAUJĄ 
kokybę dėl Old Golds. Nuvėsęs cigaretas, tai vien 
tik pusė cigareto — ir kas nori mokėt pilną kainą 
vien tik už pusę rūkymo ?

Dvigubai-Švelnūs! Prizinio Derliaus Tabakai! 
Šviežybė! Rūkykite ŠVIEŽIUS Old Golds ir gau
kite ŠVIEŽŲ patyrimą!

, inc-
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UŽLIPINTAS IS VIRŠAUS
IŠLAUKINIU Cellophant’o Užvalkalu

SAVE

otoO°vOSi°n
UŽLIPINTAS IŠ APAČIOS
VIDUJINIU Cellophane’o Užvalkalu

Jugoslavų Policija Ištaškė 
Pravoslavų Procesiją

Belgrad, Jugoslavija. — 
P r a v o s lavų (stačiatikių) 
vyskupai ir kunigai suren
gė savo religinę demonstra- 
ciją-procesiją gatvėj, pro
testuodami, kad Jugoslavi
jos valdžia padarė sutartį 
•su popiežium. Policija, gink
luota šautuvais ir durklais, 
užpuolė demonstrantus, su
žeidė kelis dvasiškius ir 
daugelį iš 5,000 parapijonų, 
daugiausia moterų ir vai
kų. Pirm atakuojant dva
siškius, buvo išplėšta iš jų 
kryžiai ir kiti religiniai 
daiktai.

skąitlingai važiuokim visi kar
tu su ekskursija jurose išsi
maudyt ir tuofti pat kartu pa- 
remsime savo organizacijas.

Pasarga Komitetams: Ku
rie paėmėte dėl platinimo ti- 
kietų, meldžiame už parduo
tus bilietus atvešt pinigus į 
Lyndhurst Hotel, Wildwood, 
N. J., nes čia turėsime atsi- 
teist su gelžkelio kompanija.

Kom. Narys, P. Zaleckas.
(170-171)

ankščiau pas Market ir Deleware 
gatvių tie draugai, kurie pagelbėsito 
paskleisti “Laisvės” piniko garsinimo 
korteles. Ant traukinių lengviausia 
pardavinėt įžangos laimėjimo tikie- 
tukai.’ Visi prisirengkit su ..tikietu- 
kais. Kadangi gali išeit 3 traukiniai, 
tai mažiausiai reikalinga 12 draugų. 
Ten bus atgabenta spauda. Pardavė
jai tikietų sugrąžinkit pinigus tą die
ną.

(170-172)

Philadelphia, Pa.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NASHUA, N. H.

Šv. Petro ir Povilo Draugystė ren
gia pikniką naudai Gelbėjimui Lietu
vos Demokratijai, įvyks 25 d. liepos, 
Petro Sokolos Farmoj. Pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlumos nakties. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
kaip tai Lowell’io, Haverhill’io ir 
Lawrence’o lietuvius dalyvauti šiame 
pikniko. Pirmą kartą čia yra ren
giamas toksai piknikas. Kom.

(170-172)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. liepos, 7:30 vai. vak. 1254 Pro
vidence Rd. Malonėkite visi draugai 
laiku susirinkti. Turime daug svar
bių dalykų aptarti. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.

(169-170)

SMAGIOS VIETOS - 
ATOSTOGAUTI, .2

Pas lietuvius f armėnus, čia •• 
yrą gražios maudynės ir neto- 
Ii nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pfepp, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la- ’ 
bai nedaug, nes mes čia sąvo .. 
užaugintus produktus pigiai . 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackin, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

L. L, N. Y. ' 5

Pranešame kaipo svarbų 
dalyką, kad 15 Philadelphijos 
Pašalpinių Draugijų, Kliubų ir 
Apšvietos Organizacijų rengia 
bendrą išvažiavimą bei eks
kursiją j Wildwood, N. J. 
Įvyks 25 d. liepos, š. m., trau
kinys išeis 8:45 vai. ryto, švie
sos taupinimo laiku. Iš Wild
wood traukinys grįš 9:15 vai. 
vakare. Bilietas į abi pusi 
(Round Trip) $1.25. Vaikam 
60c nuo 5 iki 12 metų. Bilie
tus galite gaut pas draugys
čių komitetus ir narius, taipgi 
kiekviename kliube. Kurie ne- 
paspesite iš anksto nusipirkt 
bilietų, galėsite nusipirkt ant 
Market Street Ferry kaip 7-tą 
vai. ryto.

Tad Philadelphijos ir apy
linkės lietuviai ir lietuvės,

WATERBURY, CONN.
Trečiadienio vakare, 8 vai. (21 d. 

liepos), LDS 49-tos kp. įvyks “ex
tra” susirinkimas, 774 Bank St. Su
sirinkimas yra šaukiamas vienybės 
klausimu, kiekvienas narys turi da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
labai svarbu, jeigu kuris nedalyvaus 
tas nebus atlikęs savo pareigos.

Fin. Sekr. J. Strižauskaa.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Pittsburgh-Wilmerding, Pa.
Sekmadienį, liepos 25 d. įvyks di

delis piknikas, kurį rengia APLA 
1-mas Apskr., ALDLD 4-tas Apskr., 
ALDLD 180 kp. ir LDS Jaunuolių 
kuopa. Stefanek Farmoj, Wilmer- 
ding’e. šiame piknike dalyvaus visos 
gabiausios Pittsburgho ii' apylinkės 
dailės spėkos, kurios duos puikų 
programą. Užkandžių ir gėrimų bus 
įvalias, nereikėtų apie tai nei rūpin
tis. Įžanga tik 10 centų. Muzikantai 
bus LDS Jaunuoliai iš N. S. Pitts
burgh.

Kelrodis: Iš Pittsburgho važiuo
jant reikia imti 64 karą iki E. Pitts
burgh; iš ten imkite 62 karą iki 
Wilmerdingo, išlipkite ant Patton St. 
ir eikite apie 15 minutų į kalną. 
Ten bus ir pikniko iškabos. Kom.

(170-172)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas

Ateinantį sekmadienį, 25 d. 
pos bus lietuvių, ekskursiją į Wild- 
wooda, kurią rengia vietinės organi
zacijos ir kliubai. Prie šios ekskursi
jos yra '^risidėja it mūs organizaci
jos. Pereitais metais ėjo kelet&s 
traukinių. Traukiniai išeis ryte kaip 
8:45 dienos šviesos taupinimo laiku, 
o grįš 9 :15 vakate. /

Mūsų draugų atydiai: Susirinkit

lie-

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

Rūgšti' ruginė, sai'di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sėn- '* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ,, 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, / 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollėh, 
DęfUghnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rblls. 7

Siunčiame, duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 
Ant jūsų pareikalavimo, šutė i kaime informacijas apie svorj ir kainas. .

Varpas Bakery, 36-42 Sfergg Street, Brooklyn, Y.
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisvės” Name

kai-

Centralbrooklyniečiams
£

sek-
Par-

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

sve- 
susi-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsnmdnu automobilius vestuvėm 
parėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’ 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

Puslapis šeštas

Ar Ištikrųjų Buvo New Yorke “Baisus” 
Žemės Drebėjimas Pereitą Sekmadienį?

Didysis Lietuvių Apvienytas Piknikas 
Jau Čia Pat, Ruoškitės Dalyvauti

Trečiad., Liepos 21, 1937.
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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.
•1——---------------------- - ty*

Prasidėjo didelis ir karšti 
ginčai apie tai, ar ištiesų buvo 
Long Islande žemės drebėji
mas pareitą sekmadienį prieš 
vidurnaktį? Ne visi nori tam 
tikėti. Vieni kitus kvailina ir 
asilina. Tie, kurie nemiegojo 
ir girdėjo dardėjimą ir urzgi
mą, prisimygę teigia, jog tik
rai buvo ‘baisus’ žemės drebė
jimas, Kad net namų sienos 
virpėjo. Bet tie, kaip ir šių 
žodžių autorius, kurie saldžiai 
miegojo ir sapnavo, mano, jog 
tai anų žmonių vaizduotės 
darbas trokų ir automobi
lių trenksmą pakrikštyti že
mės drebėjimu.

Tai kas dabar išrft šią keis- 
_ tą problemą? Ar buvo ar ne

buvo žemės drebėjimas?
Well, kaip nekalbėsime, tu

rime kreiptis prie didelių mok
slo galvų ir tegul jos mus su
taiko. Bet iš sykio ir tos ne
laimingos galvos susipešė ir 
taip pat karštai ginčijosi, kaip 
paprastieji “mužikai” New 
Yorko ir Brooklyno gatvėse. 
Tačiau jos susiėjo ir susitaikė. 
Dabar visi, taip vadinami sei- 
pmologistai vienu balsu teigia, 
kad toksai žemės drebėjimas 
ištiesų įvyko ir Long Islando 
žmonės, kurie nemiegojo ir 
girdėjo, yra teisingi.

Taigi, mes, kurie didvyriš
kai lošėme neviernaisiais Ta- 
mošiais, dabar turime pasi
duoti.

Ir tai jau nebe pirmas esąs 
New Yorke toks gamtos špo
sas. šis žemės virpėjimas jau 
esąs ketvirtas iš eilės nuo 1884 
metų. 1884 m. drebėjimas 
buvęs toks didelis, kad miesto 
rotušės bokštas beveik nusiri
jęs. 1893 metų drebėjimas 
nemažai langų ištaškęs. O tre
čias, labai silpnas, įvyko lap
kričio 1, 1935 metais.

Viemasis.

Ar jau visi žinote, kad šį 
sekmadienį, liepos 25 d., įvyks 
Ulmer Parke Brooklyno dar
bininkiškų organizacijų didy
sis piknikas? Ar jau pasiren
gę šioje iškilmėje dalyvauti?

Piknike, apart užkandžių ir 
gėrimų, bus labai šauni dainų, 
muzikos ir kitokių pasilinks
minimų programa. O šokiams 
grieš dideli du orkestrai.

Dalyvaukite iš arti ir toli.

Visiems užtikrintas smagiau
sias pasilinksminimas. Ypatin
gai kreipiame atydą Brookly- 
no darbininkiškų organizacijųį 
narių. Jūsų, draugai, pareigai 
ne tik patiems rengtis daly
vauti, bet smarkiai pasidar
buoti pasiekimui plačiausios 
publikos ir paagitavimui 
madienį traukti į Ulmer

Pakliuvo Bėdon 16 Vyrą, 
Atsilankę pas Mergas

Tammany Hall Sukčiai 
Imasi už Gerklių

Tammany Hall politikieriai 
jau pasiraitojo rankoves grieb
tis už gerklių. Mat, jie turi 
du kandidatu į miesto majo
rus, senatorių Copeland ir bu
vusį policijos komisionierių 
Whalen. Susidarė dvi šaikos 
ir bandys partijos nominacijas 
laimėti savo kandidatams. Co
peland būsiąs nominacijose 
kandidatu demokratų ir repu- 
blikonų partijose.

Šitos niautynės Tammany 
Hall gengėje pagelbės La- 
Guardijai, kuris, kaip žinoma, 
vėl žada būti kandidatu į ma
jorus. Jis tikisi paramos or
ganizuotų darbininkų ir 
ralų. Apie Tammany 
kandidatą susispies 
stambusis kapitalas ir 
reakcinės spėkos.

libe- 
Hall 
visas 
visos

Turtingomis Pačiomis

tikrai Milžiniškas 
Susirinkimas

Pereitą sekmadienį policija 
užklupo ir padarė kratą ant 
vienos negarbingos užeigos 
New Yorke, Harlemo sekcijo
je. Suareštavo ne tik “gra
žuoles”, bet ir svečius, kurie 
su jomis lovose linksminosi. 
Viso jų būta šešiolikos ir visi 
atsidūrė belangėje.

Teisėjas irgi “kiauliškai” 
pasielgė su nelaimingaisiais. 
Jis pareikalavo nuo kiekvieno 
penkių šimtų dolerių kauci
jos iki teismo ir įsakė, kad 
kiekvienas, atėjęs į teismą, 
atsineštų gydytojo certifikatą, 
kad su juo viskas tvarkoje. 
Mat, tos visos merginos, pas 
kurias policija svečius užklu
po, esančios užsikrėtusios ly
tinėmis ligomis.

Itališkas kunigaikštis Guido 
di Montecalva, didelis turčius, 
pakliuvo bėdon su savo antra 
pačia, buvusia ponia iš Hartfor
do, našle A. ir P. štorų savi
ninko Croesus. Mat, pirmoji 
pati atsišaukė ir nepripažįsta 
divorso, kurį jis buvo nuo jos 
gavęs Reno, Nevada. Visas 
reikalas atsidūrė teisme. Ku
nigaikščio ir pačių turtai sie
kią $200,000,000!

Pirmadienį, liepos 19 
Madison Square Garden 
tainėje atsibuvo masinis 
rinkimas paminėjimui Ispani
jos liaudies vienų metų sukak
tis tos sunkios kovos prieš 
fašizmą. Ta didelė svetainė, 
kurion telpa arti dvidešimt 
tūkstančių žmonių, buvo sau
sakimša ir da tūkstančiai ne
tilpo, turėjo grįžti namo nuo 
svetainės durų.

Kalbėtojų buvo daug ir ge
rų. Kalbėjo tik nesenai iš Is
panijos sugrįžęs medikalės pa
gelbos direktorius Dr. Barsky, 
kuris piešė baisius karo įspū
džius ir lojalistų kareivių did
vyriškumą. Jis sakė, kad 
amerikonai jau turi Ispanijoje 
įsteigę šešias ligonines, kurio
se jau suteikė penkiems tūks
tančiams sužeistų kareivių pa- 
gelbą. Bet, sako, reikia dau
giau medikališkos pagelbos 
fronte.

Trumpai kalbėjo ir 
Gulliani, italų Garibaldi 
gados komandierius. Nuo 
munistų Partijos kalbėjo
Browder ir nuo jaunuolių 
draugas Angelo Herndon. Nuo 
Socialistų Partijos kalbėjo 
Norman Thomas. V. Marcan- 
tonio, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo pirmininkas, 
pasakė karštą prakalbą už fi
nansinį rėmimą Ispanijos ko
votojų ir prašė aukų. Tam tik
slui surinkta tūkstančiai dole
rių. Buvo eilė ir kitų kalbėto
ją-

Sus irinkimui pirmininkavo 
Montana valstijos kongres- 
manas O’Connell, karštas Is
panijos žmonių šalininkas.

Apart daugelio kitų pasvei
kinimų, šį susirinkimą telegra
ma sveikino ir Meksikos pre
zidentas Cardenas.

Rep.

šiame piknike turėsime 
b etoj ą draugą Steinberg, ku
ris tik sugrįžo iš Ispanijos. Jis 
buvo Barcelonos mieste tuo 
laiku, kai tenai buvo sukilę 
anarchistai ir trockistai. Be to, 
piknike bus grupė dainininkų, 
kurie ispaniškai dainuos gar
siąją Ispanijos liaudies karo 
dainą “No Passaran!”

Centralbrooklyniečiai, kurie 
manote važiuoti į Draugijų 
Sąryšio pikniką, kuris įvyks 
jau nedėlioję, liepos (July) 
25-tą dieną, Ulmer Parke, tai 
malonėkit nueiti pas J. Juš
ką į čeverykų krautuvę, 79 
Hudson Avenue ir pasipirkti 
po tikietą. Tikieto kaina 30 
centų iš anksto perkant, 
prie geito 40 centų.

Rengimo Komisija.

O

’ Rackaway maudinėse buda- 
voja dar penkias pirmos pa
gelbos stotis.

<: 168 Grand Street £
> Tel. Evergreen 8-7179 ?
j Brooklyn, N. Y. >

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Bri- 
Ko- 
drg.

10,000 Darbininkų Balsuos 
Unijos Klausimą

Taip vadinama Miesto 
dustrinių Santikių Taryba 
tvarkė, kad B. M. T. gelžke- 
lio darbininkai balsuos, kokios 
unijos jie nori derybose su 
kompanija. Balsavime daly
vaus 10,000 darbininkų. Ant 
baloto bus dvi unijos, būtent, 
Transport Workers Union 
(CIO organizacija) ir Inde
pendent Traction Workers 
Union (kompanična).

Balsavimui diena dar nepa
skirta. Nėra abejonės, kad 
CIO unija laimės rinkimus.

In- 
pa-

Ekstra! IDS 1 Kp. Nariams
Šį ketvirtadienį, tai yra lie

pos 22 d., įvyks Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ekstra 
susirinkimas, šiame susirinki
me bus balsuojama Aukščiau
sios Prieglaudos Lietuvių Am
erikoje ir LDS vienybės sutar-

Susirinkimas įvyks “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., prasidės 7 :30 vai. vakare.

Nepaisant koks oras būtų, 
karštas ar lietingas, visi ir vi
sos nariai privalote dalyvau
ti šiame svarbiame susirinki
me, idant vėliau neiškiltų ko
kių nesusipratimų.

L. Kavaliauskaitė, 
Prot. Raštininkė.

Gimdymo Kontrolės Pa 
tarimai “Ant Ratų”
Garsioji kovotoja už gim

dymo kontrolę Margaret San
ger ragina įsteigti keliaujan
čias gimdymo kontrolės klini
kas. Ji sako, kad miestų žmo
nės dar šiaip taip gauna pata
rimus nuo gydytojų, bet far- 
merkos ir kaimelių šeiminin
kės jokios pagelbos niekur ne
gauna ir todėl apsikrkuna vai
kais. Ji aprokuoja, kad aprū
pinimui tų moterų patarimais 
reikėtų įsteigti net tris tūks
tančius tokių klinikų ant ra
tų. Jas turėtų prižiūrėti tame 
patyrę specialistai.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
(July) 21 d., Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakaro. .

Visi draugai atsilankykite. Yra 
daug neatidėliojamų reikalų aptart.

O. Daugėliene, Sekr.
(169-170)

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Saugumo Kampanija
Liepos 1 d. New Yorko tra- 

fiko policija pradėjo ketvirtus 
metus saugumo važiuotos kam
paniją. Ta kampanija daug 
duoda vilties, kad važiuotės 
nelaimės sumažės. Kampanija 
dėl važiuotės mirčių ir susižei- 
dimų turėtų pakelti visuome
nės supratimą, kokis yra pavo
jus neatsargume. Po trijų me
tų darbo ir atydaus studijavi
mo, trafiko reguliuotojai įsiti
kino, kad dar šioj šakoj tik 
pradžia darbo atlikta. Tas tie
sa, kad daug nelaimių ir su- 
sižeidimų išvengta, gyvasčių 
apsaugota, tas tiesa, kad 
1935-1936 metai parodė dide
lį nelaimių sumažėjimą. Mūsų 
miestas persikėlė iš 6-tos vie
tos apšvietos mokinime į pir
mą vietą visoj šalyj, bet vis 
vien dar vyrai, moterys ir vai
kai tankiai miršta po automo
bilių ratais. Tat visuomenės 
mokinimas važiuotės reikaluo
se turi būt varomas pirmyn, 
tol, kol paskutinis asmuo bus

Patarimai Norintiems 
Tapti Piliečiais

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
M2 Marion St, kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

NOTARY 
PUBLIC

Tel. SUgg 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. ,

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

New Yorko miesto WPA 
Suaugusių švietimo skyrius 
turi įvedęs veltui patarimus 
tiems, kurie nori tapti Ame-' 
rikos piliečiais. Administraci
ja sako, kad per birželio mė
nesį patarimų prašė net 2,903 
sveturgimiai. Mieste yra įsteig
ta 122 patarimu centrai, ku
riuose darbuojasi 43 patar
nautojai.

Sugavo Pabėgėlį iš Georgia 
Kalėjimo

Pirmadienį New Yorko po
licija sugavo Times Square 
aikštėje Thomas Meryle Wof
ford, 22 metų amžiaus, kuris 
esąs pabėgėlis iš kalėjimo iš 
Georgia valstijos. Jis buvęs 
nuteistas kalėti 35 metus už 
apiplėšimą ir žmogvagystę. 
Apart apiplėšinėjimų, Wof
ford užsiimdinėdavęs dainavi
mu ant radio. Buvo suareštuo
tas ir nuteistas 1935 m.

įtikintas tame, kad nepaisy
mas yra blogas paprotys, kol 
kiekvienas asmuo bus priaugęs 
suprast ir bus įsitikinęs, kad 
ne tik patys turi saugotis, bet 
ir tuos saugoti, kurie dar nė
ra priaugę patys apsisaugoti.

Trafiko Stotis “I”.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDftLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k-uatų 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius. - 

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. L. N. Y.

Notary Public

M

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
«biis užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdama? Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n A i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyn©, už 
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

GARSINK1TĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433S

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis,' geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




