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Tik per Siūlo Galą. 
Lietuvos Elektrifikacija. 
Skandalas su Lietuvos

Sportininkais.
Dar Du Dienraščiai. 
Pasveikinimas Draugams.

Rašo A. B.

Demokratų partijos senato 
frakcijos vadu išrinktas ponas 
Barkley, Roosevelto pasekėjas. 
Jie laimėjo tik vienu balsu
prieš reakcionerių p. Harriso- 
ną. Tai laimėjimas tik per siū
lo galą.

O Aukščiausio Teismo klau
simu Rooseveltas prakišo. Tas 
parodo, kad reakcionieriai at
sigauna. Jie jau kaustosi 1940 
metų prezidento rinkimams.

šiomis dienomis įsikūrė na- 
cionalė organizacija, vadina
ma “Piliečių Komitetu.” šio 
komiteto atvirai skelbiamas 
tikslas yra laužyti streikus ir 
kovoti prieš darbo unijas. 
Jam vadovauja kunigai.

Lietuvos valdžia žada su
kurti “Lietuvos Elektrifikaci
jos Bendrovę” ir sukelti 10 mi- 
lionų litų jos darbui. Valdžia 
supirksianti 51 tūkstantį šėrų, 
o 49 tūkstančius šėrų parduo- 
sianti žmonėms. Tuos šėrus, ži
noma, supirks kapitalistai. 
Paskui žmonės turės jiems 
brangiai mokėti už elektrą.

Jau ir dabar Lietuvoje už 
elektrą taip brangiai lupa, jog 
žmonės negali išsimokėti.

Be galo prastai klojasi Lie
tuvos “sportininkų” misijai. 
Pittsburghe ir Chicagoje lietu
viai juos visai ignoravo.

Dalykas tame, kad jie neat
stovauja Lietuvos sporto orga
nizacijų. Juos atsiuntė Smeto
nos valdžia pasireklamavimo 
tikslais. Tai puikiai supranta 
Amerikos lietuviai.

O dar blogiau su finansine 
šios misijos puse. Smetoninin- 
kų “Sandara,” kuri žadėjo pa
judinti visą Ameriką, kai pri
bus svečiai iš Lietuvos, dabar 
gailiomis ašaromis verkia, kad 
Chicagoje sportininkai prida-| 
rė keturius tūkstančius ir pen- 
kius šimtus dolerių nuostolių! 
Taip vadinama “aviacijos 
diena,” sako “Sandara,” davė 
$4,000 nuostolių, o suruoštas 
“basketball” žaidimas $500.

Kas padengs šiuos nuosto
lius ?

Kas kita, jei Lietuva būtų 
laisva šalis, jei čion būtų at
siuntę atstovus laisvo sporto 
organizacijos. Būtų desėtkai 
tūkstančių amerikiečių lietu
vių ėję ir juos sveikinę. Jų 
geros valios misiją būtų karš
tai parėmus mūsų progresy- 
viškoji visuomenė.

Jei tie jaunuoliai, kuriuos 
čionai Smetona atsiuntė, turi 
šiek tiek politinio senso, tai 
parvykę Lietuvon turėtų papa
sakoti savo broliams, jei ne 
viešai, tai nors slaptai, kad 
Amerikos lietuviai Smetonos 
režimo, neapkenčia iš tikros 
širdies. Kas tik surišta su sme- 
tonizmu, to Amerikos lietu
viai kratosi, kaip kokios pa
vietrės.

Komunistų Partijos Califor- 
nijos distriktas ruošiasi išleisti 
anglų kalba dienraštį. Planai 
jau išdirbti ir naujas dienraš
tis pamatys dienos šviesą su 
pradžia 1938 metų. Galvoja
ma ir Chicagoje neužilgo lei
sti anglišką komunistų dien
raštį.

Matysite, šitą Komunistų 
Partijos žygį sklokos čyfai 
skaitys nauju mūsų susmuki
mo ženklu.

Massachusetts valstijoje pa
staruoju laiku nemažai lietu
vių įstojo į Komunistų Partiją. 
Reikia tuos draugus nuošir
džiai pasveikinti. Lawrence 
draugai sako, kad greitu lai
ku lietuvių komunistų frakci
ja turės skaitlingą būrį drau
gų. Naujieji draugai kupini 
labai gražaus proletarinio pa
siryžimo.

Fort Lee, N.- J.—-Peter 
Pappas, 10 metų vaikas, nu
krito 100 pėdų .žemyn nuo 
Palisades skardžiaus ir už
simušė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Telephone STagg 2-3878

Japonų Lakūnai Iš
žudė 1,000 Chinų: 
Sunaikino Miestelį
Peiping, liepos 27.—Skva- 

dronas Japonijos lėktuvų 
bombomis sunaikino chinų 
kareivines Langfaiige. Tą 
miestelį bombardavo ir ja
ponų artilerija. Japonai tuo 
būdu išžudė 1,000 chinų ka
reivių ir civilių gyventojų 
ir faktinai sunaikino visą 
miestelį. Bėgančius žmones 
japonų lakūnai vijosi ir že
mai skirsdami skynė juos 
kulkasvaidžių ugnim.

Praneša Amerikai apie Ka
ro Pavojų Chinijoj

Washington. — Chinijos 
ambasadorius dr. Wang 
pranešė Amerikos valstybės 
ministeriui Hull’ui, kad da
rosi rimta karinė padėtis iš 
Japonijos briovimosi į Chi- 
niją.

Kongreso Dešinieji Prieš 
Darbo Santikių Įstatą

Washington. — Kongres- 
manas Rankin iš Mississippi 
deklamuoja, būk šalies Dar
bo Santikių Įstatymas “da
rąs sąmokslus su komunis
tiniais elementais ir naiki
nąs pramonę pietinėse val
stijose.”

Senatorius Nye išleido 
viešą pareiškimą, būk val
diška Darbo Santikių Ko
misija esanti tik “priedas” 
prie Industrinio Organiza
vimosi Komiteto (CIO). Tie 
ponai šėlsta, jog Darbo 
Santikių Įstatymas pripa
žįsta darbininkams teisę 
organizuotis į savo unijas, 
streikuoti ir pikietuoti.

Philadelphia, Pa.
Sovietų lakūnai atvyksta 

į Philadelphia: Gromov, Ju- 
mašev ir Danilin, kurie at
skrido pastaruoju laiku iš 
Maskvos į Californiją per 
šiaurės polių, padarydami 
arti 6,300 mylių. Jie bus su
tikti ir pasveikinti pirma
dienį, 2 d. rugpjūčio, 8 vai. 
vak., Metropolitan Opera 
House, ant Broad ir Poplar 
gatvių.

Lakūnai aiškins kelionės 
įspūdžius rusų kalba, kuri 
bus išverčiama į anglų kal
bą tuojau. Įžanga bus nuo 
25c iki $1.00. Prie jų bus 
ir keletas senatorių.

Lietuviai, n e p r aleiskit 
šios progos matyti ir gir
dėti šiuos didvyrius lakū
nus, kurie sumušė viso pa
saulio lakūnų rekordus. Jo
kių aukų nebus renkama.

Tikietai galima gauti iš 
anksto šiose vietose: pas A. 
J. Smitą, 5809 N. Fairhill 
St., ir pas Pelėną, 538 N. 
12th St

Tikietai tą dieną parsi- 
duos tos pačios skies ofise 
nuo 2 vai. po pietų. Pa
tartina tikietus įsigyti iš 
anksto, nes jei tikietai bus 
jau išparduoti, tai neįeisit. 
Būkit anksčiau. Lietuviai, 
pasirodykim gerokai.

A. J. Smitas.
Tokio.—Jeigu Chinija ne

ištrauks savo kariuomenės 
iš Peipingo ir 70 mylių sri
ties aplinkui, tai Japonija 
grūmoja šturmuoti ir užim
ti Peipingą.
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Japonų patrankos prieš Peipingą, Chinijos senąją sostinę.

Iškilmingai Priimti 
Sugrįžę Sov. Lakūnai
Maskva.—Sovietų vyriau

sybė ir gyventojai iškilmin
gai ir su dideliu entuziazmu 
pasitiko sugrįžusius iš Am
erikos lakūnus: V. Čkalovą, 
G. Baidukovą ir A. Beliako- 
vą, kurie pirmi iš Maskvos 
per šiaurės polių nuskrido į 
Jungtines Valstijas, vienu 
pradėjimu, niekur kelionėje 
nenusileisdami.

Priimtuvės jiem buvo iš
keltos didžiojoj svetainėj 
Kremliaus Palociaus. Jas 
surengė Sovietų Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
ir Sovietų valdžia. Didvy
rių lakūnų priėmimo komi
teto nariais buvo J. Stalin; 
apsigynimo komisaras 
Klem. Vorošilov; komisarų 
tarybos pirmininkas V. Mo
lotov; Sovietų Centro Komi
teto pirmininkas M. Kali
nin, profesorius Otto Šmidt 
ir komisaras Ruchimovič, 
taipgi atstovai nuo įvairių 
organizacijų.

Sovietų vadai sveikino la
kūnus už didvyrišką žygį. 
Lakūnai pasižadėjo savo iš
silavinimą ir visus patyri
mus aukot socialistinės tė
vynės gynimui. Profesorius 
Otto Šmidt iškėlė taurę 
sveikindamas Staliną: “Gar
bei genijaus, organizato
riaus ir įkvėpėjo šio di
džiausio istorijoj skridimo 
—draugo Stalino!”

Milžiniškas Derlius 
Sovietų Sąjungoj

Maskva. — Dar niekada 
Sovietų šalyj nebuvo tokio 
didžio derliaus kaip šiemet. 
Plaukia vyriausybei rapor
tai, jog 30 iki 50 bušelių 
kviečių nuo kiekvieno akro 
pietinėse ir rytinėse srityse 
dabar skaitoma paprastu 
dalyku. O Ukrainoj ir Ku- 
banėj derlius dar gausin- 
gesnis.

Derliaus suėmimas nuo 
laukų abelnai geras, nors 
vyriausybės organai smar
kiai kritikuoja tūlus ūkius, 
kurie vėluoja suvalyt ja
vus.

King Cove, Alaska. — Iš
siveržęs Pavlov ugniakalnis 
sėja vulkaniškus pelenus 
per 50 mylių aplinkui;

Mexico City. — Trauki
niui atsimušus į auto-busą 
arti Tampico, liko užmušta 
12 meksikiečių buse.

BAISINGI FAŠISTŲ 
NUOSTOLIAI KOVOJ

DELEI BRUNETEI
Madrid. — Fašistai, ata

kuodami Brunete, despera
tiškai, tirštomis masėmis 
metė savo kareivius stačiai 
ant respublikos kulkasvai
džių gerklių; ir tie kulka- 
svaidžiai išskynė tūkstan
čius ant tūkstančių fašistų, 
kaip rašo United Press. Nu
kauti ir sužeisti fašistai su
dribo krūvomis net po tris 
ant viens kito. Į Brunete 
praėjo tik tiek fašistų, kiek 
respublikiečių k u 1 k asvai- 
džių baisi ugnis nepaspėjo 
išžudyti. Galų gale, fašis
tai užėmė Brunete griuvė; 
sius tiktai nepalyginamai 
didesniu skaičium savo kar
eivių. Bet respublikiečiai 
su kur kas “mažesniais nuo
stoliais ir geroj tvarkoj pa
sitraukė iš tų griuvėsių bu
vusio miestelio.

Fašistai paskui visu įtū
žimu bombardavo ir ataka
vo respublikiečius į šiaurę 
nuo Brunete, bet viskas, ką 
jie tuom laimėjo, tai tik pri
vertė respublikiečius pasi
traukt iš mažo miškelio.

Šiaip respublikiečių fron
tas liekasi tas pats, kaip 
buvo pirm dabartinių fašis
tų šturmų Madrido fronte.

Lenkija Norėtų Užgrobti 
Negrą Respubliką

Monrovia, Liberia. —Šiai 
negrų respublikai, Vakari
nėje Afrikoje, suėjo 90 me- 
tų^ nuo jos įsteigimo. Ją 
įkūrė Jungtinių Valstijų 
labdariai, kaipo apsigyveni
mo vietą išlaisvintiems neg
rams, buvusiems vergams. 
Liberia dabar turi apie 
pusantro miliono gyvento
jų. Jinai tokio dydžio kaip 
Virginia valstija.

Liberia turtinga miškais, 
gumos medžiais, įvairiais 
mineralais ir derlingais lau
kais. Dėlto Lenkija palaiko 
čia būrius savo agentų ir 
svajoja pasiglemžt visą tą 
šalį. Vokietijos naziai taip
gi ryja seilę, žiūrėdami į 
Liberiją.

Islip, L. I.—Buvęs atle
tas Ch. Būrdett tris valan
das plaukė, iki rado ir iš
gelbėjo du vyru, kurių val
telė buvo apsivožus jūroj.

Grinai Pagavo Šimtus 
Japonų į Siųstus

Tientsin, Chinija, liep. 27. 
—Japonų komandieriai sa
ko, kad chinų kareiviai už
puolė kelis šimtus Japonijos 
kareivių Peipinge ir desėt- 
kus jų iššaudė.

Japonų komanda siuntė 
didelį savo kareivių būrį į 
Peipingą, senąją Chinijos 
sostinę, neva sustiprint Ja
ponijos atstovybės sargybą. 
Chinų komandierius pusę tų 
japonų įleido į miestą, bet 
kitai pusei buvo uždaryta 
tvirtoviški piet-vakariniai 
Peipingo vartai. Tada chi- 
nu 37-tos divizijos kareiviai 
užklupo įėjusius vidun japo
nus ir daugeli jų išžudė. Už 
vartų likusioji japonų dalis 
bandė šturmu prasilaužti į 
miestą, bet tapo atmušta ir 
priversta sugrįžt atgal į 
Fengtai, iš kur buvo atmar- 
šavus.

Peiping, liepos 27.—Unit
ed Press žiniomis, japonai 
kanuolėmis pramušė pieti
nius Peipingo vartus ir įsi
laužė vidun; bet chinų 37- 
tos divizijos kareiviai apsu
po 500 japonų, ir “į kąsne
lius juos kapojo kulkasvai- 
džiais ir rankinėmis grana
tomis.” O kurie šių japonų 
išliko gyvi, tai buvo privers
ti pasiduot.

Chinų vyriausybė paskel
bė Peipinge karo stovį. Pra
nešama, jog karo stovis įve
stas ir chinų apgyventoje 
Tientsino dalyje.
Centralinė Chinijos Valdžia 
Liepia Nepasiduot Japonam

Nanking, liepos 27.—Cen
tralinė Chinijos valdžia įsa
kė generolui Sung Cheh-yu- 
anui, komandieriui šiauri
nės 29-tos armijos ir pirmi
ninkui Hopei-Chahar politi
nės tarybos, atmest japonų 
komandierių griežtą reika
lavimą, kurie reikalauja, 
kad tuojau būtų ištraukta 
chinų armija iš Peipingo 
srities.

Žemes Drebėjime Meksikoj 
Užmušta 30 Žmonių

Veracruz ir Puebla valsti
jose, Meksikoj, per smarkų 
žemės drebėjimą tapo už
mušta namų griovėsiais de
sėtkai žmonių. Išimta 30 la
vonų; bet būsią žuvusių 
dar kur kas daugiau. Mal- 
trata miestelyj žemės dre
bėjimas sunaikino pusę vi
sų namų.

Nauji Šaunūs Liau
diečių Laimėjimai

Prieš Fašistus Ore
LIAUDIEČIAI NUKIRTO 5 FAŠISTŲ LĖKTUVUS, O 

SAVO NEPRARADO NĖ VIENO

Madrid.—Ispanijos lojali- 
stai nukirto penkis fašistų 
lėktuvus ir neprarado nė 
vieno lėktuvo iš savo pusės.

Liaudiečių lakūno Carlos 
Cartejon vairuojamas leng
vas lėktuvas tuoj po vidur
nakčio nušovė žemyn didelį 
trimotorinį Vokietijos Jun
kers bombininką, netoli Es- 
corialo. Vienas nazių lakū
nas iš jo iššoko su parašiu
tu, bet parašiutas užsidegė 
ir nukrisdamas lakūnas už
simušė. Trys kiti Hitlerio 
lakūnai nukrito su degančiu 
orlaiviu ir tapo sudraskyti 
sprogusiomis savo pačių 
bombomis. Jie nudribo 
liaudiečių pusėn.

Ištyrus lėktuvo griovė- 
sius, pasirodė, kad jo moto
rai gaminti Jungtinėse Val
stijose.

Leitenantas lakūnas Car
tejon už šį žygį tapo pakel
tas į kapitonus.

Naziai skelbė, jog jų nau
jieji Jurikers bombiniai lėk
tuvai esą taip drūčiai šar
vuoti, kad “beveik nepažei
džiami;” ypač jie nebiją 
lengvųjų lėktuvų šūvių iš 
užpakalio. Bet lengvas, 
greitas liaudiečių lėktuvas, 
pakilęs virš to nazių orlai
vio ir pildamas ugnį ketu
rių savo kulkasvaidžių į na

SKEBAS UŽMUŠĖ PLIENO STRE1K1ERĮ
ELE VELANDE; POLICIJA SUŽEIDĖ 20

Cleveland, Ohio. — Vie
nas skebas stačiai paleido 
savo automobilį ant Repub
lic Plieno fabriko streiko 
p i k i e t i n i nkų ir užmušė 
streikierį Johną Orecny, 
liepos 26 d. O dar pirm to, 
kito skebo automobilis su- 
kriušino galvą ir nulaužė 
koją pikietininkui Tomui 
Glowackiui, kuriam taipgi 
gręsia mirtis.

Tuo atveju, kaip buvo 
nužudytas Orecny, policija 
su streiklaužiais, ginkluo
tais geležiniais vamzdžiais, 
gengsteriškai užpuolė 2,000 
streiko pikietininkų ir su
žeidė 20, tarp jų vieną mo
terį, kuri sykiu ir areštuo
ta.

Policijos i n s p e k t orius 
Horrigan liepia skebam sta
čiai automobiliais važiuot 
ant streikierių. Po minimo 
užpuolimo, 5,000 darbininkų 
demonstravo prieš City 
Hali.

S t r e i k i erių delegacija 
protestavo miesto majorui

ORAS
Šiandien New Yorke ir 

New Jersey būsiąs giedrus 
oras su vidutine temperatū
ra, kaip numato vietinis 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
79 laipsnių. Saulėtekis 5:47; 
saulėleidis 8:17.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Dienraščio XIX

zių orlaivio uodegą uždegė 
jįjį ir pasiuntė žemėn.

New Yorko Times kores
pondentas Matthews sako, 
jog tai retas ir stebėtinas 
atsitikimas, kad lengvas 
lėktuvas, o dar naktį nu
kirstų bombinį orlaivį.

Antrą nazių trimotorinį 
Junkerį nušovė lojalistų 
priešorlaivinės k a n u o 1 ės 
prie Villanueva de la Ca
nada. Jis taipgi su trimis 
priešų lakūnais nukrito res- • 
publikos pusėj.

Kiek vėliau liepos 26 d. 
fašistai pasiuntė oran 40 
bombinių orlaivių ir 40 len
gvųjų kovos lėktuvų bom- 
barduot respublikiečių pozi
cijas apie Quijorną ir Villa- 
nuevą. Bet kaip tik respu
blikos greitieji lėktuvai pa
kilo, tuoj nazių ir Mussoli- 
nio bombininkai bėgo atgal. 
Ištikusiame mūšyje respub
likiečių lakūnai nukirto že
myn du Italijos Fiat lėktu
vus.

Paskui fašistų kovos lėk
tuvai atakavo respubličie- 
čių bombinius orlaivius, ir 
vienas respublikos bombi- 
ninkas nušovė žemyn fašis
tų lėktuvą.

(Fašistų štabas . giriasi 
įvairiais “laimėjimais” ore 
prieš respublikiečius, bet ir 
buržuazijos laikraščiai tatai 
laiko tik pagyrais.)

Burtonui, kad jo policija 
apgina skebus ir plieno kor
poracijos gengsterius, o jis 
mikčioja, būk “neturįs tei
sės” vykdyt šalies. įstaty-. 
mus, kurie pripažįsta dar
bininkam laisvę streikuot ir 
pikietuot.

EXTRA!
Nukirsta 9 Fašistų Lėktu

vai per 24 Valandas
Madrid, liepos 27. — Per 

24 valandas, Ispanijos liau- 
diečiai nušovė žemyn 9 fa
šistų lėktuvus, kaip neofi- 
c i a 1 i a i praneša United 
Press.

Madrid, liepos 27. — Is
panijos valdžia skaičiuoja, 
kad nuo liepos 6 d. iki šiol 
Madrido fronte užmušta bei 
sužeista. 30,000 fašistų.

Fašistų Kareiviai Sveikina 
Respublikiečius

M a d r id. — Fašistai per 
savo atakas Brunete-Villa- 
nueva srity j nukentėjo to
kius baisius nuostolius, kad 
pradėjo smukti ūpas jų ka- 1 
riuomenės.

Ispanijos respublikos ar
mijos antras korpusas pra
neša, kad juos draugiškai 
sveikino fašistų kareiviai 
iš apkasų.
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Greenas Bas Metamas iš Unijos
Mainierių Unijos (UMWA) Pildančio

ji Taryba svarstė Wm. Greeno, ADF pre
zidento, klausimą ir nutarė palikti jį ga
lutinai išrišti mainierių unijos konvenci
jai.

Kaip žinia, mainierių unija pasirįžusi 
išmesti iš savo eilių Wm. Greeną, kadan
gi jis, būdamas ADF prezidentu, daug 
kenkia. Be to, Wm. Green yra visoj ei
lėj atsitikimų išstojęs prieš darbininkų 
streikus, kovoja prieš CIO ir kitų anti- 
darbininkiškų šelmysčių yra atlikęs. 
Dėlto mainieriai mano jį mesti laukan.

Gerai Pildančioji Taryba padarė nu
tardama šį klausimą palikti konvencijai. 
Jei ji pati būtų Greeną išmetusi, tai šis 
būtų lošęs kankint) rolę ir skelbęs, kad 
jį išmetė iš unijos Lewisas.

Bet kai Greeną išmes susirinkę šimtai 
delegatų, tai jis niekam negalės dėlto 
skustis.

protesto balsą prieš žudymą jų vaikų.
Daugeliui atrodė, kad pastangos bus 

veltos, kad tikslas nebus pasiektas. Dau
gelis pesimistų manė, kad šitie vaikinai 
bus nužudyti, nors jie ir nekalti. Tūli 
sakydavo, kad ir Sacco ir Vanzetti buvo 
nekalti, o dėlto juos nužudė. Tarnas Moo
ney nekaltas, o virš 20 metų laikomas 
kalėjime.

Vienok Partija dėjo dideliausių pa
stangų, nesigailėdama pinigų, nesigailė
dama jėgų, kad vaikinus išgelbėti. Na, 
ir laimėta!

Lietuvių darbininkų judėjimas taipgi 
gali pasididžiuoti prisidėjęs prie šito di
delio darbo. Mes rinkome aukas, ruošė
me masinius mitingus, siuntėme protesto 
telegramas ir laiškus. Vadinasi, dabar 
ir mes su visa pažangiąja visuomene ga
lime pasididžiuoti šituo laimėjimu.

Dabar jau visiems aišku, kad vaikinai 
nekalti, kad jie buvo kankinami be jo
kio prasižengimo. Kyla klausimas, kas 
jiems už tą atlygins? Aišku, tą turi pa
daryti Alabamos valdžia, kuri tiek daug 
išlaidų dėjo jų nužudymui.

Džiaugdamiesi šiuo dideliu laimėjimu, 
mes privalom dėti dar energiškesnių pa
stangų, kad kuoveikiausiai būtų išlais
vinti ir tie penki, kuriuos Alabamos re
akcija dar tebelaiko kalėjime.

Dimanoviečiai Svečiuose Pas 
Maskvos Lietuvius

Kas Jiems už Tai Atlygins?
Po šešerių suvirš metų sunkios kovos, 

. keturi Scottsboro berniukai, pagaliau, 
tapo išlaisvinti. Jie paskelbti nekaltais, 
ir išleisti iš kalėjimo be teismo.

Bet penki dar tebėra uždaryti kalėji
me. Vienas sėdi mirties kameroj, o kiti 
nusmerkti ilgiems metams, 99 75, etc. 
kalėti.

' Nereikia nei aiškinti, kad nei vienas 
šitų vaikinų nebuvo kaltas tame, kuo 
juos kaltino ir už ką juos smerkė mirti.

Alabamos linčiuoto j ai buvo kadaise 
nusmerkę visus šituos vaikinus mirti. 
Visi buvo apkaltinti, būk jie užpuolę vie
ną merginą ir moterį (baltąsias) ir išgė
dinę. Mergina, pirmam teisme liudijusi 
(priversta baltųjų linčiuotojų) prieš vai
kinus, vėliau atšaukė tai, iškeldama aik
štėn visą eilę melagysčių ir suokalbių. 
Bet antroji—Mrs. Price—blogos reputa
cijos moteriškė visą laiką prieš vaikinus 
tebemelavo. *

Jeigu Alabamos valdininkai dabar su
rado, kad anie keturi vaikinai yra ne
kalti ir juos paleido, tai reiškia, kad nė
ra kalti ir tie, kuriuos teisė ir nusmer- 
kė. Visi penki, todėl, privalo būti kuo- 
veikiausia paleisti!

Išlaisvinimas šitų keturių vaikinų yra 
dideliu laimėjimu ne tik jų ir tų, kurie 
juos nuoširdžiai gynė, bet ir visos negrų 
tautos, o taipgi visos pažangiosios žmo
nijos.

Didžiausis už šį darbą kreditas pri
klauso USA Komunistų Partijai ir Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigynimui.

Kai tik buvo sužinota, kad šitie vaiki
nai buvo suareštuoti ir teisiami mirti, 
tuojau visa komunistinė spauda, su “Dai
ly Workeriu” priešakyj, davė signąlą vi
sai tautai ir prasidėjo kampanija už vai
kinų išlaisvinimą. Vesta visokiais būdais 
kampanijos: Teisminiai ir masiniais mi
tingais, protestais. Be to, Scottsboro 
berniukų motinos stojo darban. Net vi
są eilę Europos kraštų jos aplankė su 
amžinos atminties d. Engdahlu, keldamos

Minersville, Pa.
Svarbūs Nutarimai

Liepos 21 d. š. m., ALDLD 
14 kuopos susirinkime, ant 
punkto, politinių kalinių gy
nimas, įnešta ir nutarta paau
koti $cottsboro negrų jaunuo
lių gynimui nuo mirties $2.50, 
ir dėl Tom Mooney išlaisvini
mo $2.50.

Kitas įnešimas buvo, paau
koti kiek nors dėl Ispanijos 
liaudies valdžios kovų už de- 
ipokrątiją, prieš bjaurųjį fa
šizmą. Nutarta paaukoti $10.

Dar apie Lietuvos Sportininkas 
ir Svečius

“Vilnis” praneša, kad “Lietuvos spor
tininkai su Smetonos paskirta fašistine 
vadovybe” jau apleido Ghicagą. Chicago j 
jiems prastai ėjosi. Pramogos, suruoš
tos “svečiams pagerbti,” buvo mažytės. 
Daugiausiai sportininkus vaišino kuni
gai.

“Pažangioji lietuvių publika, kurios 
yra labai daug Chicagoj, nesilankė į jiem 
rengtas iškilmes, išskyrus, ką nuėjo į 
vieną kitą parką, kur neapmokama įžan
ga, kur ir taip vasaros metu apsilanko 
poilsiui,” rašo Chicagos lietuvių darbi
ninkų dienraštis.

Tarp sportininkų ir fašistų valdžios 
atstovų gyvenimo, pasirodo, yra griežtas 
tarpas. Laikraštis rašo:

Keliaujant traukiniais fašistines viršūnes, 
važiuoja Pullman vagonuose, tai yra pir
mos klesos vietoj, o sportininkai busais, net 
žemiau trečios kįesos tiki etų. Apsistojus 
miestuose—sportininkus patalpina pas pri
vačius žmones, arba YMCA nakvojimo na
muose, o Smetonos agentai puikiuose vieš
bučiuose apsistojo.

Ta klesinė politika eina ištisai jų kelionę.
Kiek teko patirti Vilnies Reporteriui— 

Smetonos valdžia sportininkų kelionei pa
skyrė 20,Q00 litų. Jų viso yra apie 12 žmo
nių. Gi keturiem fašistam: Gilvydžiui, Kvi
kliui, Augustauskui ir Alantai paskyrė 30,- 
000 litų.

Apart to, Kviklys ir Gilvydis yra Smeto
nos seimo nariai ir jie gauna savo regulia
rias algas. Augustauskas yra Kultūros Rū
mų vedėjas, tai dalis apšvietos ministerijos. 
Jis irgi gauna reguliarę algą. Alantas yra 
Aido redaktorius ir tas gauna algą.

Prie to, Kviklys ir Gilvydis turi kitas pa
reigas. Vienas jų Maisto Bendroves direk
torius. Iš ten gauna mokėti. Antras vėl ko
kios ten gimnazijos direktorius. Iš .ten taip
gi gauna mokėti.
Šitie svečiai fašistų vyriausybei lėšuos 

daug pinigų, žinoma, ji nemokės iš savo 
kišeniaųs, o suplėš iš valstiečių ir darbi
ninkų. Kokia gi bus iš šitos vizitos Lie
tuvai bei Amerikos lietuviams nauda? 
Nei jokios!

Kitas laikraštis praneša, kad Juozas 
Žukas, P. Kraučiūnas ir Talžūnas, trys 
amerikiečiai sportininkai, kurie tūlą lai
ką gyveno Lietuvoj ir kurie laimėjo Eu
ropos krepšinio čanipionatą Rygoj, nuta
rę pasilikti Amerikoj. Žukui, sakoma, 
buvo išpirkta laivakortė atgal į Lietuvą, 
bet jiff ją sugrąžinęs ir atsisakęs važiuoti 
Kaunan.

Birželio 24 d. į Maskvą at
važiavo 11 Dimanovos drg. 
Angariečio vardo lietuvių vi
durinės mokyklos mokslo 
udarninkų su mokyklos direk
torium d. Svoteliu. Juos buvo 
pakvietęs Maskvos lietuvių 
darbininkų ir tarnautojų kliu- 
bas. Kviesdamas mokinius 
kliubas turėjo .omenyj duoti 
mokslo udarninkams galimybę 
susipažinti su SSRS sostine 
Maskva, su jos kultūrinėmis 
įstaigomis ir kultūriniu Mas
kvos lietuvių gyvenimu.

Atvažiavusieji— gražus lie
tuviško mokslo jaunimo būrys. 
Jie vakarykšti1 kolchozninkai, 
kilę iš įvairių lietuvių kaimų 
Baltarusijoj. Dalis jau baigę 
vidurinį mokslą, rengiasi stoti 
į aukštąsias mokyklas. Jie visi 
laikosi nevaržomai, pasakoja 
apie savo mokyklą, mokslą, 
apie ateitį.

—Mums atdaras kelias į vi
sas gyvenimo sritis, — sako d. 
Biconas.—Mes galim sau pa
sirinkti profesiją sulig savo 
noro. Galim mokytis, visoks 
mokslas prieinamas.

Laimingi, godūs naujiems 
.įspūdžiams, jie vaikšto po Ma
skva. Jau 1-ma atvažiavimo 
dieną jie apvaikščiojo kultū
ros ir poilsio Gorkio vardo 
parką, kuris iššaukė juose di
delį džiaugsmą ir pasitenkini
mą.

Pabuvojo Maskvos zoologi
jos sode, Lenino muzėjuj, kar
tu su kitais karštai sveikino 
Šiaurės poliaus užkariautojų 
ekspediciją. O planų dar yra 
daug: pabūti prie Maskvos— 
Volgos kanalo, teatre, cirke, 
muzėjuose.

Dimanovos mokslo udarnin
kų susitikimui su Maskvos lie
tuviais, lietuvių kliubas birže
lio 26 d. surengė šeimyninį 
vakarą kliubo patalpose. Susi
rinko nedidelis lietuvių būre
lis, apie 40 žmonių. Susirinku
sieji karštai sveikino Dimano
vos mokinius. ' '

Atidarydamas vakarą d. 
Romaitis, pasveikindamas mo
kinius Maskvos lietuvių kliu
bo vardu, pažymėjo didelę 
šio susitikimo reikšmę.

—Sovietų vyriausybė ir ko
munistų partija duoda di
džiausias galimybes tautinėms 
mažumoms laisvai ir nevaržo
mai vystyti savo tautinę kul
tūrą, tautinę forma, socialistinę 
turiniu. Ji teikia joms visoke
riopu pagelbą. Dimanovos lie- 

’ tuvių vidurinė mokykla, nau
dodamosi šia pagelba, turi pir
moj eilėj būti lietuvių kultūros 
kadrų ruošėja. Kultūros augi
mui Sovietų Sąjungoj yra ne
matytos galimybės. Kultūra 
auga, klėsti Sovietų Sąjungoj. 
Auga ir tautinių mažumų kul
tūros lygis. Tautinės mažumos 
kartu su kitomis naudojasi vi
somis laisvėmis. Bet visai ki
toks vaizdas kapitalo šalyse. 
Ten, kaip pav. Lenkijoj, kur 
yra didesnis lietuvių gyvento
jų skaičius, lietuvių mokyklos 
uždarinėjamos. Varžoma lie
tuvių kalba, varoma lenkini
mo politika. Net ir šiaurės 
Amerikoj ar Pietų Amerikoj, 
lietuviai, nors jų ten yra gan 
didelės kolonijos, neturi gali
mybės turėti savo

mokyklas. Tai galima tik So
vietų Sąjungoj. Todėl dimano
viečiai, baigę mokyklą, turi 
visas savo jėgas ir gabumus 
atiduoti socialistinės šalies 
gerbūvio kėlimui, būti vertin
gais socialistines tėvynės vai
kais.

Drg. Svotelis, Dimanovos 
lietuvių vidurinės mokyklos 
direktorius, papasakojo, kaip 
caro viešpatavimo laikais lie
tuviai, atsikėlę iš Lietuvos į 
Baltarusiją, neturėjo teisės 
mokyti vaikus gimtąją kalba, 
neturėjo mokyklų. Rusifikaci
jos politika vedė prie didelio 
tautinio apsirubežiavimo, prie 
tautų pjudymo. Bet Spalio re
voliucija šį vaizdą pakeitė. 
Broliškas tautų sugyvenimas 
pakeitė gyvenimo santikius 
lietuvių kaimuose. Baltarusi
joj išaugo visas lietuvių mo
kyklų finklas.

—Auga ir Dimanovos mo
kykla — sako drg. Svotelis.— 
1928 m., mokyklas įsteigimo 
metu, Dimanovoj buvo tik V 
ir VI klasės. Dabartiniu metu 
yra nuo III iki X klasės imti
nai. Didėja ir mokinių skai
čius. Šiais metais jų buvo 173. 
Apart neapmokamo mokslo 
valstybė duoda mokiniam dar 
50 rub. stipendijos. Šita sti
pendija padidinama sulig mo
kinio paspėjimų. Prie mokyk
los yra ir gan didelis ūkis: 40 
ha žemės, iš jų 25 ha ariamos, 
7 ha sodas, 5 melžiamos kar
vės. Tas ūkis duoda galimybę 
geriau aprūpinti mokinius.

Prie mokyklos yra naujai 
pastatytas bendrabutis. Mo
kyklos patalpa viena iš gra
žiausių namų. Prie mokyklos 
yra kino. Gyvuoja visa eilė 
ratelių : foto, choro, stygų or
kestro, Osoaviachimo ir tt.

Iš mokyklos išėję mokiniai 
pastoja į įvairiausias aukštą
sias mokyklas: pedagoginius 
vuzus, inžinierių ir gydytojų 
institutus.

Su pasveikinimu “Priekalo” 
redakcijos vardu išfetojo drg. 
žalionis. Jis pažymėjo didelę 
Dimanovos mokyklos reikšmę 
ir literatūrinių kadrų auklėji
mui ir kvietė dimanoviečius 
palaikyti tampresnius ryšius 
su redakcijomis.

Drg. Biconas, Dimanovos 
mokyklos komjaunuolių orga
nizatorius, pasakojo susirinku
siems apie tai, kaip išaugo 
komjaunimo organizacija mo
kykloj, kaip ji kovojo už ge
resnį mokymąsi, kaip veda dar
bą su pionieriais.

“—Perskaitę “Raud. Arto
juje” apie Maskvos lietuvių 
sumanymą pakviesti mus į sve
čius,—sakė jis, —• apsvarstėm 
tai komjaunuolių organizaci
joj. Nutarėm vesti kovą už 
aukštus mokslo pažymėjimus, 
kad pakliūti į važiuojančių 
tarpą.”

Susirinkusieji pastatė visą 
eilę klausimų apie mokyklos 
sutvarkymą ir mokslo sistemą.

Laike pertraukos drg. An- 
garietis susipažino su vaikais, 
kurie apsupo jį ir .gyvai su juo

ro repertuaru. Choras gražiai 
išpildė 7 liaudies dainas, ku
rias svečiai ir susirinkusieji su
tiko su karštais aplodismen
tais. Išstojo ir kliubo solistės 
E. Bliumaitė ir Zimchudze.

Svečiai išstojo su liaudies 
dainomis ir griežimu.

Po vakaro užbaigos svečiai 
ir Maskvos lietuviai linksmai 
praleido laiką šokdami tauti
nius ir kitus šokius. Vakaras 
užsitęsė iki vėlybos nakties.

Kliubo redkolegija išleido 
specialų sieninio laikraščio nu
merį, pašvęstą svečiams.

L.
(Iš “R. A.”)

bančių daug ilgesnes valan
das. žinoma, yra išimtys. Su
rinktas ekstra valandas paski
ria ant toliau. Tada darbinin
kus atleidžia ant svaitės, bet 
darbininkai turi vardus pasi
rašyt ant kitų kortų, o bosai 
patys išpunčiuoja jas. Reiš
kia, nedirbanti už tą savaitę, 
gauna algą. Reporteris.

ŠYPSENOS

Lawrence, Mass.

kalbėjosi. Jis statė jiems visą 
eilę klausimų, surištų su moks
lu ir jų gyvenimu.

Maskvos lietuvių kliubas su- 
vidurines pažindino svečius su savo cho-

Vietinis išnaudotojų orga
nas, “Evening Tribune,” edi- 
toriale verkšlena, kad gimi
mų skaičius vis mažėja ir ma
žėja. Bet nebando nagrinėt tų 
priežasčių, kas sulaiko jaunas 
poras nuo to, nes prisieitų no- 
roms-nenoroms pripažint tas 
faktas, kad kaltė glūdi pačio
je išnaudojimo sistemoje, už 
kurią galvą guldo tas didlapis. 
Beje, jis apgailestauja tų še
šių mokytojų likimo, kurias šį 
pavasarį paskyrė, o gali ne- 
gaut vietų. * * *

Liepos 20 d. distrikto teisė
jas George B. Sears, Salem, 
Mass., (Essex County ribose) 
uždėjo bausmes po $100 trim 
moterim. Jos atrastos kaitom 
sąryšyj su gimdymo kontrole 
klinikoj, kuri buvo “raidyta” 
birželio 3-čią d. Tarp apkal
tintų yra viena daktarė ir re
gistruota nursė. Vietinis laik
raštis “Evening Tribune” skel
bia, kad yra daug garbingų 
žmonių surištų su ta klinika, 
bet vardų neskelbia. Taipgi 
didžiuojasi, kad buvo ta klini
ka užpulta to miesto policijos 
ir konfiskuota daktariški in
strumentai ir literatūra per 
pasidarbavimą Lawrenco spe- 
cialio policisto ir mergos poli- 
cistės. Jų pasidarbavimu, bu
vo siunčiama viena italė mo
teris, kad parvestų reikalingų 
informacijų. Taipgi ir merga 
policistė sykį važiavo, kaipo 
ženota moteris.

Kuomet buvo surinkta už
tektinai informacijų apie tos 
klinikos veiklą, tuomet polici
jos skvadas užpuolė ir arešta
vo.

Apkaltinti apeliavo į aukš
tesnį teismą.* * *

Rugpjūčio 8 d. bus piknikas 
Maple Parke, rengiamas AL 
DLD kuopų—Lawrence, Low- 
ellio, Nashua ir Haverhillio. 
Tų visų miestų kuopų nariai 
pardavinėja tikietus po 10c, 
o prie vartų bus 15c. Todėl įsi
gykite iškalno.* * *

Šiuo laiku liaučia didelė be
darbė. Visuose fabrikuose dar
bai sulaikyti. Nors darbininkų 
visai neatleidžia, bet mainant 
juos gauna dirbt savaitėje tik 
dvi-tris dienas. Kitiem tenka 
padirbėt į tris savaites ketu
rias dienas ar dai’ mažiau. 
Kai kuriuose departmentuose 
pirmenybę turi tik “ištikimie
ji,” arba atsižvelgiant į tauty
bę. * * *

Nors šio,s didelės dirbtuvės 
oficialiai palaiko 40 vai., bet 
kai kur girdisi, kad yra dir-

TARP DRAUGŲ
Jonas: “Sei, Tony, kodėl 

taip ilgai neapsivedi? Rodos 
būtų jau laikas, nes jau ant 
pakaušio pradeda mėnulis te
kėti.”

Antanas: “Jes, Džian, lai
kas tai laikas, bet negaliu 
gaut merginos aklos, kuri ne
mokėtų nei skaityt, nei rašyt.”

J.: “Tai kodėl tu nori to
kios? Man rodos, geriau, jei 
paimi nors kiek apsišvietusią.”

A.: “Mat, kuomet paimi 
mergina, mokančią rašyti, tai 
vis tau baderis. Ar tau laiškas 
atėjo nuo merginos, tai tuoj ji 
ir žino, arba parėjai išsigė
ręs, vėl ji tave bombarduoja, 
kad taip negražu, ar kada pa- 
mislysi pabėgti, tai “raidavei” 
pamatysi laikraštyj, kad jau 
ir pajieško tavęs.”

J.: “Gerai tu sakai, Anta
nai. ...”

(Surinkta iš senų laikr.)

Detroit, Mich.

Dar daugiau: čia yrą ren
giama ALDLD 9-to Apskričio 
piknikas 8 d. rugpjūčio, kuris 
bus laikomas Dando’s Grove, 
Llevellyn. Apskričio Pild. Ko
miteto narė d. O. žiobienė 
pranešė, kad apskritys yra nu
taręs pusę šio pikniko pelno 
taipgi pasiųsti Ispanijos kovo
tojams už demokratiją, prieš 
fašizmą.

Fašizmas yra nuožmiausias 
priešas visos darbo žmonijos, 
visų demokratiją mylinčiųjų. 
Jisai skečia savo žvėriškus ną- 
gus, atlikdamas barbariškiau
sius darbus, siekdamas sunai

kinti viską, kas tik laisvesnio, 
kas tik teisingesnio. Jei fašiz
mui pavyktų tas atsiekti per 
Ispanija liaudies gynėjų la
vonus, tai jisai dūktų toliau: 
siektų panašios viduraųižių 
vergijos visam pasaulyje.

Taigi, iš to aišku, kaip svar
bu teikti paramą visokiais bū
dais, dėl kovotojų Ispanijoj, 
prieš tą barbariškąjį fašizmą, 
prieš tą baisią gręsiančią 
šmėklą!

Todėl, nereikia nei aiškin
ti, kokios svarbos bus ir mi
nėtas piknikas.

A. Arbačiauskas,
Clevelando plieno pramonės darbiniais ai savo masiniam mitinge ClevpĮando 
mieste. Jie klauso CIO organizatoriau s J. O.wepo kalbos,

Atleiskite, kad taip ilgai 
nieko nebuvo pranešta kas dėl 
pikniko pasekmių. Vis dar ne
buvo galima sutvarkyti visų 
tikietukų.

Dabar jau visi reikalai su
tvarkyti ir pikniko pasekmės 
yra sekamos:

Įplaukų 'su serijom ir au
kom buvo $947.47.

Išlaidų — $622.55 (įskai
tant ir išmokėjimą dovanų 
$150).

Lieka gryno pelno $324.92.
Pelnas tapo padalintas se

kamai: “Vilniai” $175, Kom. 
Partijai $25, “Laisvei” $60, 
Agitacijos Fondui $20, “Daily 
Workeriui” $30, “Darbininkų 
žodžiui” $10. Viso $320. Sąry
šio ižde pasilieka $4.92.

Dovanas laimėjo sekami 
draugai:

1- mą dovaną, $50 — M. J. 
Carroll, 4204 Cass. Jis aukavo 
$2.

2- rą dovaną, $25 — Jos. 
Chin, 983.3 Russell St. Aukavo 
$5.

3- čią dovaną, $15 — B. 
Chick, 240 Leicester. Auk. $1.

4- tą dovaną, $10 — Kaz. 
Krupinskas, 3014 Williams.

5- tą dovaną, $10 — Mrs. 
Browe, 1544 Millone St. Au
kavo $1.

6- tą dovaną, $5 — Martin 
Bitter, 2747 — 25th St.

7- tą dovaną, $5 — P. Dve- 
kienė, 1318 McDougall. Au
kavo $1.

8- tą dovaną, $5 — P. Šid
lauskienė, 9207 Cardoni. Au
kavo $1.

9- tą dovaną, $5 — B. Brak- 
nis, 188 N. Saginaw St., Pon
tiac, Mich.

10. A. Galusis, 2025 — 23rd 
St. Aukavo $1.

11. M. Grunas, 8130 Witt 
Street.

12. W. Podžiunas, 2415 Mc
Pherson.
13. M. Kowe, 8831 Mack Av. 

Draugiškai, 
N. Beliunienė, 

Sąryšio Sekretorė.

Svarbus Mokslo Atidengimas
New Yorko Medicinos Aka

demija paskelbė, kad jai pa
vykę atrasti tokį skiedinį, ku
ris apsaugos žmones nuo taip 
vadinamo “kūdikių paraly
žiaus.” Sako, kad tas skiedi
nys jau buvo išbandytas ant 
beždžionių ir pasirodė pasek
mingas. Jo įčirškus į kūdikio 
nosį, kūdikis nebepagauna pa
ralyžiaus.
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Mokina Biednas Motinas, Kaip Laipsniškai Badu 
Marinti Savo Kūdikius

New Yorko miesto sveikatos komisio- 
nierius Dr. John L. Rice išleido aplink
raštį apie maitinimą kūdikių. Aplinkraš
tis užvardytas: “Maitinimas kūdikio už 
$1.11 per savaitę.” Šitame ilgame savo 
rašte šitas gydytojas, pastatytas rūpintis 
žmonių sveikata, sušilęs įkalbinėja bied- 
noms motinoms, kad jos pilnai pasiten
kintų būti biednomis ir nekvaršintų sau 
galvos, kaip išmaitinti savo vaikus. Jis 
bando joms įkalbėt, kad vienas kūdikis 
galimas užlaikyti ir “sveikai” išmaitinti 
už vieną dolerį ir vienuoliką centų per 
savaitę. O, girdi, jei bus išleista ant vie
no kūdikio visas doleris ir dvidešimt 
penki centai, tai jau užteks su kaupu!

Gėdos, žinoma, pas Dr. Rice veltui 
jieškotum. Tai jo rolė pratinti darbinin
kiškas šeimas prie nuolatinio alkio pa
dėties. Keista tik tas, kad šio didelio 
miesto žmonės toleruoja tokius ponus, 
kaip Dr. Rice ir kiti valdininkai.

Paaiški dar ir štai kas. Visas Sveika
tos Departmentas pakinkytas darban 
surasti būdus, kaip galima kuopigiausia 
biednų žmonių vaikus išmaitinti. Dr.

Uzbekų Menas ir 
Uzbekų Artistės

Jau seniau rašėme apie Sovietų Są
jungos kitas tautas, apie tai, kaip ben
dras ekonominis ir kultūrinis tų tautų 
kilimas išlaisvino moterį, kaip dėka 
Spalio revoliucijos užkariavimams, dėka 
teisingos tautinės politikos, vedamos So
vietų valdžios ir Komunistų Partijos, tos 
tautos iš atsilikusių, užguitų, pavergtų 
liko laisvomis, lygiateisėmis, siekiančio
mis vis labiau ir labiau kultūros viršū
nių.

Uzbekų meno dekada, įvykusioji Mas
kvoj nuo 21 iki 30 gegužės parodė, kad 
uzbekų menas suklestėjo ir siekia muzi
kos kultūros viršūnės.

Uzbekų muzikos teatras dar visai jau
nas. Jis buvo sukurtas po Spalio revoliu
cijos laimėjimo. Bet tas teatras rėmėsi 
daugamžių kultūra. Uzbekistano liaudis 
senovėj buvo viena iš priešakinių. Ji 
turėjo turtingą kultūrą, kuri buvo per
sipynusi su senovės kultūromis, kaip 
Graikų, Chinijos, Indijos ir Irano. Bet 
rytų feodalizmas ir vėliau kapitalistinių 
šalių kolonizatorinė politika palaidojo tą 
turtingą liaudies kultūrą.

Liaudyje Ruseno Kultūrinė Ugnis
Uzbekų moteris, gyvendama atskirta 

nuo viso pasaulio, tyliai dainavo apie 
savo sunkią dalią, apie meilę, kurios ji 
taip troško. Ji kūrė dainas, kurios perėjo 
nuo kartos į kartą. Padavimuose ir le
gendose ji rasdavo tą, kas jai nebuvo 
gyvenime.

Bet ne tik moteris, o visos uzbekų dar
bo masės, pavergtos, kūrė savo dainas, 
pasakas, šokius. Juose jos išreiškė savo 
svajonę apie kitą gyvenimą, apie laisvę. 
Senos legendos, padavimai, dainos joms 
tame padėdavo—jos pasakojo apie kitą 
gyvenimą, be pavergimo. Uzbeko darbo 
liaudis iš savo gelmių iškėlė liaudies dai
nių, pasakotojų, muzikantų ir šokėjų. 
Tai buvo gatvės artistai, kartais gyve
nantieji sunkiausiose sąlygose, bet su
šildyti šilta liaudies meile. Savo daino
se jie išreikšdavo liaudies supratimus 
apie grožį, apie didvyriškumą, apie tei
singumą, Savo dainose jie pajuokdavo 
ir niekindavo turtuolių siekimus, kuni
gų siekimus.

Socialistinė revoliucija atnešė naujus 
supratimus, visų tautų darbo masėms 
davė naujas idėjas. Ji sudaužė sustingi
mą, vyravusį senam pasaulyj. Ji davė 
akstiną naujai socialistinei kultūrai, ku
ri buiniai suklestėjo sušildyta Sovietų 
tautinės politikos saule.

Uzbekų meno laimėjimas nelengvai 
buvo atsiektas. Jo kelias buvo nuklotas 
susidūrimais su liaudies priešais, su bur
žuaziniais, nacionalistais, kurie,prisidėng- 

Rice savo, aplinkraštyje vaduojas to de
partment “ekspertų” duomenimis. Va
dinasi, vietoje j ieškoti būdų, kaip žmo
nes aprūpinti geru ir sveiku maistu, tai 
Sveikatos Departmentas užsiima moki
nimu žmonių, kaip priprasti prie alkio 
maisto. Dar toliau paaiški, kad visos 
miesto užlaikomos “kūdikių sveikatos” 
stotys, kurių esama 79, taipgi mokina 
biednas motinas pasitenkinti maitinimu 
kūdikio su $1.11. Stočių gydytojams ir 
slaugėms prisakyta įtikinėti motinas, 
jog pilnai galima “sveikai” pačioms už
silaikyti ir užlaikyti savo kūdikius iš tos 
mizernos ųiiesto pašalpos.

Labai panašu į suokalbį prieš darbo 
žmonių sveikatą. Atrodo, jog visoje Ame
rikoje nebėra- maisto išmaitinimui žmo
nių. Betgi maistu visi kampai užversti. 
Pinigų nupirkimui maisto taipgi pilnai 
užtektų, jeigu jie nebūtų išnaudotojų 
rankose. Pavyzdžiui, tą pačią savaitę, 
kaip Dr. Rice išleido tą savo garsų ap
linkraštį, Washington© valdžia paskyrė 
dar penkias dešimts milionų dolerių nau
jų karinių laivų statymui.

Pasipiktinus Motina.

darni Sovietų žmonių vardu, bandė iš
naikinti uzbekų socialistinės kultūros 
augmenis. Šita kova dar nepasibaigė, bet 
kiekvienas priešų mėginimas bus stipriai 
sutramdytas.

Uzbekistanu tauta, tokiu būdu, neturė
dama anksčiau tautinio teatro, savo mu
zikos teatrą sukūrė remdamasis liaudies 
artistais, taip sakant, saviveiklos keliu. 
Uzbekų teatras tokiu būdu susikūrė iš 
talentingiausių masių saviveiklos atsto
vų. Iš karto tai buvo techniniai silpnas, 
neprinokęs teatras. Bet pas visus teat
ro dalyvius buvo vienintelis noras siek
ti technikos viršūnių. Ir liaudies meno 
atstovai sujungė liaudies betarpiškumą 
su meno technikos atsiekimais.

Uzbekistano respublikoj dabar gyvuo
ja 50 rajoninių teatrų, šimtai dramos 
ratelių įmonėse ir kolchozuose.

Moterys Kaipo Meno Kūrėjos
Tikrai stebuklingas reiškinys uzbekų 

teatro užgimime—tai moters artistės at
siradimas. Tai—istorija apie moteris, 
kurios kovojo už savo laisvę, už savo 
asmenybę su mulais ir be jais (kunigaikš
čiais ir kunigais), su tautos priešais. 
Nors uzbekų teatras dar toks jaunas, 
bet jo istorijoj yra nemaža pavyzdžių, 
kur artistės užmokėjo savo gyvybe ūž 
tai, kad jos, nežiūrint kruvinų senovės 
įstatymų, nuėjo dirbti teatre ir tarnauti 
liaudies menui.

Uzbekų moteris prieš Spalio revoliu
ciją neturėjo teisės rodyti savo veidą, 
ji buvo beteisė vyro ar tėvo nuosavybė. 
Žinoma, kad būti scenoj jai buvo visai 
neįmanoma. Net tuose nesudėtinguose 
liaudies vaidinimuose moterų rolės buvo 
pildomos vyrais.

Todėl uzbekų moters kelias į sceną 
buvo be galo sudėtingas. Tursun-oi, puiki 
dainininkė, Taškento amatininko duktė 
buvo nužudyta savo vyro už lošimą te
atre. Nurehon Yuldaševa, talentinga ar
tistė, taip gi žuvo rytų moterų pasiliuo- 
savimo kovoj. Ją užmušė tėvas ir brolis, 
kriuos taip įkvėpino vietos kunigai ir 
kunigaikščiai.

Nežiūrint šito, uzbekų teatras turi da
bar dešimtis moterų, kurios puošia teat
ro meną.

Chalima Nazir o va — užsitarnauta Uz
bekistano artistė. Jos puikus balsas paly
domas nepaprastais scenos gabumais. 
Savo kūryboj ji parodo uzbekų moters 
vaizdą, kuri numetė savo gyyvenimo 
pančius ir drąsiai žengia naujo gyveni
mo keliu. Ji artistinį meną mokėsi te
atrų technikume, o vėliau tobulino jį 
uzbekų akademiniam teatre ir uzbekų 
muzikos teatre.

Kita plačiai žinoma Uzbekistano liau
dies artistė Tamara Chanum. Jos puikus 
talentas pirmiausia atsidengia liaudies 
šokiuose. Ji plačiai išnaudoja uzbekų

Divorsy Įstatymo Reformos
Nacionalė Divorsų Refor

mos Lyga reikalauja New 
Yorko valstijos legislatūros 
tuojaus seną įstatymą pa
keisti nauju. Kaip žinoma, 
senas įstatymas divorsą 
duoda tik dėl “lytinio išdy
kimo.” Lyga reikalauja, kad 
divorsas būtų duodamas ir 
už sekamus dalykus:

1. Jeigu vyras ir moteris 
išgyvena du metu legaliai 
atsiskyrę.

2. Jeigu išgyvena penkius 
metus šiaip atsiskyrę.

3. Jei vienas kuris išbūna 
tris metus pabėgęs.

.4. Jei kuris per tris me
tus neduoda kitam užlaiky
mo.

5. Už girtuoklystę.
6. Už žiaurumą ir tt.

“Virėja” Jau Spaus
dinama

Po visų pastangų, “Virė
ja” jau atiduota į spaudą. 
Knyga bus didesnė, negu 
buvo manyta iš karto: mat 
šeimininkės ūkis yra labai 
platus, gi savo knygoje 
stengėmėsi, kad maž daug 
padengti bent dalį tų viso
kių kasdieninių reikalų. Re
ceptų kolekcija taipgi susi
dėjo nemaža, taip, kad krū
von viską sudėjus, knyga 
susidarys daug didesnio 
formato, negu buvo tikė
tasi.

Pinigų knygos išleidimui 
nors suplaukė gan gera su
ma, bet da neužtenka. Pre
numeratų jau priduota virš 
tūkstančio. Knyga pasidau
gins virš šimtu puslapių, gi 
kaina pasilieka ta pati. Ko
misija stengėsi, kad mūs 
siūloma knyga išeitų su ge
ru pridečku, bet tam pri- 
dečkui reikalinga vis tų pi

turtingą folklorą, duodama geriausius jo 
vaizdus, praturtintus naujais sovietiniais 
bruožais. Ji sukūrė šokius, kurie užkre
čia savo gyvenimo džiaugsmu ir tvirtu
mu.

O štai Maksuma Karijeva — Uzbekis
tano užsitarnauta artistė. Pas ją kadaise 
buvo draugė Šarafat. Šarafat slaptai sie
kė žinių ir slaptai vaikščiojo į mokyklą. 
Jos brolis, sužinojęs apie tai, užmušė ją. 
Būdama paveikta savo draugės nustoji- 
mu, Karijeva dar iki revoliucijos nuėjo 
ant scenos nežiūrint šariato (įstatymas 
vedybų, statantis moterį į priklausomy
bę vyrui). Maksum Karijeva—seniausia 
Uzbekistano artistė. Ji pradarė didelį 
kūrybos kelią ir sulošė daugybę rolių. Ji 
scenoj sukūrė puikiausi mergaitės vaiz
dą, užguita savo giminėmis. Karijeva 
taipgi režisorius: Giulsara jos paskuti
nis pastatymas. •

Iš tamsios, ičkari, moterų pusės iki 
revoliuciniam uzbekų namo, į teatro sce
ną išėjo gabi Sara Išanturajeva — Uz
bekistano užsitarnauta artistė. Perneš- 
dama visą moterų beteisingumą, pabėg
dama nuo tėvų, Išanturajeva pradėjo 
mokytis teatro meno. Ji sudaro visą eilę 
lyrinių, teisingų ir gilių vaizdų.

Dainininkė L. Sarimsakova, balerinos 
Mukaram Tarunbajeva, Rozia Karimova 
ir kit.—tai vis puikios moterų gabumų 
atstovės. Jų dabar Uzbekistane gan 
daug. Jos—naujos moterų kartos atsto
vės.

Džiaugsmo Laimėjimas
Liaudies Uzbekistano teatras pradėjo 

savo dekadą pastatymu “Giulsarą.” Daug 
puikių dainų yra uzbekų liaudyje apie 
sunkią moterų dalią. Jos vaizdžiai pasa
koja apie sunkią praeitį, apie moterų 
akių uždengimą nuo gyvenimo, apie tam
sią, vergės gyvenimą liūdnoj “ičkari”— 
moterų namo pusėje.

Bet Sovietų tikrovė į tas dainas įnešė 
naujus motyvus. Tai parandžos nuėmi
mas, susirišimas su gyvenimu, kelias į 
pilnakraujį ir darbo gyvenimą.

“Giulsara” ir yra tų liaudies dainų at
vaizdavimas. Tai. liaudies buities muzi
kos drama. Ji dabar statoma naujoj re
dakcijoj.

Dramos idėja yra parodyti uzbekų 
liaudies kovą moterų išlaisvinimui. Dra
mos siužetas paprastas — pasakojimas 
apie gražią Giulsarą, jos vyrą Kadirą 
ir Giulsaros tėvą, prisilaikantį senovės, 
reakcinio gyvenimo.

Giulsara ir Kadir myli vienas kitą. Jų 
gyvenimas laimingas. Pas juos gimsta 
sūnus, prie kurio jie atsineša visa savo 
meile.

Kadir įkalbinėja i žmoną numesti pa- 
randžą—sunkią senovės liekaną. Ji, žino
ma, sutinka. Ji jau seniai apie tai sva
jojo savo draugių aplinkoj.

Džiaugsmas, jaunystės džiaugsmas-^— 
toks pirmas dramos veiksmas.

Bet štai pasirodo tamsi tėvo figūra— 
Ibragimo. Jis fanatiškai surištas dar su 
senu gyvenimu. Jo fanatizmą išnaudoja 
kunigai ir buožės. Ibragimas veikią aklai 
ir baimingai. Sužinodamas, kad Giulsara 
nori nuimti parandžą, jis priverčia ją 
apleisti savo mylimo vyro namą.

Ji labai sunkiai pergyvena tą prievar
tą. Giulsara su Kadiru nutaria pabėgti 
nuo tėvų. Sužinoję apie sunkius jos per

nigų, nes spausdinimo visi i 
reikmenys paskutiniais mė
nesiais žymiai pabrango. 
Padidinus puslapių skaitlių, 
pasididina išlaidos už po- 
pierą, sustatymą, atspaus
dinimą ir kitokius reikalus.

Mūs draugės iki šiol gerai 
darbavosi prenumeratų rin
kime, mes jau manėme, kad 
iš surinktų pinigų pasi
dengs visos išlaidos, bet da 
trūksta apie keturių šimtų 
dolerių. Jeigu visos po tru
putį da pasidarbuosim, tai 
nedateklius lengvai išsily
gins. Mes pilnai pasitikim, 
kad prenumeratų rinkėjos 
teigiamai atsilieps j šį mūs 
paskutinį atsišaukimą ir 
pasidarbuos, kad pradėtas 
mūsų darbas būtų galima 
kuogreičiausiai baigti.

Pinigus už surinktas pre
numeratas nevilkinant siųs
kite sekretorei.

Komisija:
K. Petrikienė,
E. Vilkaite,
F. Kazakevičienė.

gyvenimus, ateina moterų skyriaus vedė
ja Rizvan ir Giulsaros draugės. Jos sten
giasi perkalbėti Ibragimą. Čia atsidengia 
dvipusiška Ibragimo natūra: baimingas 
ir mažiukas prieš minią, jis klastingas ir 
žiaurus su savo žmona ir dukterim. Ap
gaudamas Rizvan ir išleisdamas drauges, 
jis kaip užguitas žvėrys mėtosi po name
lį. Jis prievarta stengiasi paveikti Giul
sarą, kad ji atsisakytų nuimti paran
džą. Bet kuo piktesnis ir begailestinges- 
nis darosi Ibragimas, tuo tvirtesnė, ryž
tingesnė daros Giulsara. Baimingo ir 
žiauraus Ibragimo klasta atidaro jai 
akis. Gilus vidujinis protestas išauga iki 
neapykantos. Ibragimas grąsina nužudy
ti Giulsarą. Bet ji atkakliai ir išdidžiai 
atsako, kad mirtis geriau negu beteisus 
gyvenimas. Giulsaros motina puola jai į 
pagelbą. Ibragimas užmuša žmoną ir su
žeidžia dukterį...

Giulsara apverkia motiną. Liudesis ir 
džiaugsmas susilieja į didejį žmogaus 
jausmą. Ir čia džiaugsmingas Giulsaros 
tragedijos išrišimas. Parandžos nuėmi
mas, nežiūrint visų senovės palaikų prie
šinimosi, virsta liaudies švente.

Uzbekų muzikos teatras pastatė dar 
“Farchad ir Širin”—liaudies pasaką, per
dirbtą į muzikos dramą.

“Sail ir Kolchozinis Toj” (“Turgus ir 
Kolchozinė Šventė”) parodo seną uzbe
kų buitį ir dabartinį kolchozinį gyveni
mą.

Uzbekų meno dekadoj dalyvavo ir 
visa eilė muzikos, šokių ir pasakotojų 
ensambliu.

Uzbekų meno dekada buvo aukštai 
įvertinta Maskvos žiūrovais. Vaidinimuo
se dalyvavo valstybės ir partijos vado
vauto jai su drg. Stalinu priešakyj. Teat
ras liko apdovanotas ordenu ir visa eilė 
artistų gavo ordenus ir pažymėjimus.

Uzbekų teatrai parodė eilę jaudinan
čių, pilnakraujų dalykų, parodant sce
noj savo liaudį ir iššaukė didelį susido
mėjimą ja.

L. Liepa. 
28-VI-37 m.

11 Šimtų Motery Įstojo 
į Komunistą Partiją

Vienuolijka šimtų ir šešios moterys įs
tojo į Amerikos Komunistų Partiją per 
gegužės ir birželio mėnesius. Daug dau
giau jų įstojo per pirmas dvi savaites 
liepos mėnesio. Tai yra mūsų gimtuvių 
dovana Močiutei Bloor.

Chicagos Moterų Komisija laimėjo pir
mą kontesto dovaną, būtent, veltui kelio
nę į New Yorko Močiutės Bloor 75 metų 
sukakties paminėjimą, kuris buvo suruo
štas liepos 18 d. Komisija atsiuntė savo 
sekretorę, draugę Helen Layton, kuri 
asmeniškai pasveikino draugę Bloor.

Chicaga gavo 83 naujas nares Komu
nistų Partijai. Detroitas išpildė savo 
kvotą, gaudamas 76 naujas nares ir lai
mėjo antrą dovaną, metinę prenumera
tą “Sunday Workerio.” Philadelphia lai
mėjo trečią dovaną, Jack Londono kny
gų setą, gaudama partijai 59 naujas na
res.

Bet, žinoma/ New Yorko distrikta^ 
kuris nelenktyniavo dėl dovanos, pralen-

(Tąsa 4-tam pusi.)

EASTON, PA.
Streikas Uždaro C. K. Wil
liam's Dažų Išdirbimo Dirbtuvę

Pasitarimo konferencija 
tarpe streikierių ir kompani
jos paįro, kada kompanija at- , 

i sisakė priimti į pasitarimą du 
• buvusius darbininkus. Beveik 
. dvi savaites atgal kompanijos 
Įoficialams buvo paduota kopi
ja kontrakto, pagaminto uni
jos. Visa savaitė buvo duota 
kompanijai peržiūrėjimui kon
trakto ir liepos 10 d. buvo nu
statytą kaipo diena pasitari
mui tarpe unijos ir kompani-.; 
jos. Kada komitetas nuėjo pas 
kompanijos atstovus, tie pa
kėlė lermą, kad komitete ran
dasi du darbininkai, kurie 
daugiau nebedirba pas C. K. 
Williams.

Minėti du darbininkai yra 
nariais Pildomojo "Unijos Ko
miteto ir jie buvo išrinkti į tą ' 
vietą tuo laiku, kada dar dir
bo minimoj dirbtuvėje. Todėl . 
jie turėjo teisę dalyvauti pasi
tarime. Nepriėjus prie jokios 
sutarties darbininkai išėjo 
streikan.

Tos dirbtuvės darbininkai • 
jau senai kaip nepatenkinti 
sąlygomis ir su dideliu entu- ’ 
ziazmu išėjo streikan. Ilgos 
darbo valandos pavojingų du-» 
jų ir rūgščių pripildytame ore 
padaro greitu laiku seneliais 
iš jaunų, stiprių darbininkų, 
žmogus, kuris per ilgus metus 
dirba pas C. K. Williams ne
tenka dantų, nes jie nupūna 
prie pat šaknų, ir spjaudo 
kraujais, nes plaučius erzina 
ir gadina pavojinga “coppe
ras” rūgštis.

Suorganizavimas tos dirb
tuvės buvo beveik skaitoma 
negalimu dalyku, nes darbi
ninkai baisiai bijojo boso. Po
nas Williams yra didelė, do
minuojanti figūra vietiniame 
“Board of Trade” ir galima 
sakyti miesto “bosas.” Dabar 
darbininkai suprato, kad vie
nas būdas laimėjimo geresnių 
sąlygų yra organizacija. Ir jie 
puikiai laikosi vienybėje kaip 
vienas. Unijoje priklauso su* 
virš 325 darbininkai iš 400 ten 
dirbančių ir dirbtuvė yra kie
tai uždaryta. Su strekieriais 
yra didelė simpatija nuo paša
linės publikos. Apie streiko 
eigą teks daugiau parašyti.

V. Tilvikas.

Meriden, Conn.
Nemokantis Rašyt Nei Skaityt, 
Gavo Jungt. Valstijų Piliety*- 

tės Popieras
Jurgis Vaiskūnas, gyvenan

tis 30 Billard St., visai nemo-' 
kantis rašyt nei skaityt, gavo 
Jungt. Valstijų piliečio popie
ras. Gerai sako žmonės, jei 
storosies, tai ir gausi. Daug yra. 
tokių, kurie pageidauja tapti 
Jungt. Valstijų piliečiais, bet 
prisibijo, gal neatlaikys kvo
timo. Nėra reikalo bijotis. Jei 
gali skaityt ir biskį rašyt, jei
gu negausi iš syk, bandyk an
tru syk, trečiu, ir gausi. Pa
imkim pavyzdį iš Jurgio Vais- 
kūno. Jis visai nemokėjo nei 
rašyt nei skaityt, stok) į kvoti
mus. Kvotėjas ir teisėjas nusi
juokė, pasakė, turit lankyti 
vakarinę mokyklą, gausite po
pieras, kai išmoksite skaityti 
ir rašyti. J. Vaiskūnas lankė 
vakarinę mokyklą. Už šešių - 
mėnesių ir vėl stojo į kvoti
mus. Bet J. Vaiskūnas negalė
jo gerai išmokti, kadangi savo 
kalboj nemokėdamas skaityt, 
sunku išmokt svetimos kalbos/ 
J. Vaiskūnas stojo trečiu sy
kiu į kvotimus. Teisėjas pa-1 
reiškė: “Aš matau, jūs esate 
geras žmogus, aš manau, jūs 
būsite taipgi geras pilietis; ar 
apsiimate išmokti skaityti ir 
rapyti?” J. Vaiskūnas pasiža
dėjo išmokti skaityt ir.rašyt 
ir gavo piliečio popieras.

Dabartiniu laiku yra leng
viausia gaut pilietystės popie
ras, kadangi visas pasaulis 
rengiasi prie karo.

Skaitykite ir platinkite dien
raštį “Laisvę”, nes “Laisvėje” 
telpa geriausių žinių iš viso 
pasaulio kampų.

Adam Čeponis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
11 Šimtų Motery Įstojo j Kom. Partiją

(Tąsa iš 3-čio puslapio)

kė visus kitus distriktus, gaudamas par-<| 
tijai 579 naujas nares. Californijos dis- 
triktas gavo 145 naujas nares. Tas dis- 
triktas turi speciali naujų narių gavimo 
vajų paminėjimui draugės Anita Whit
ney 70 metų sukakties. Seattle distriktas 
gavo 44 naujas nares.

Šis moterų rekrutavimo į Komunistų 
Partiją vajus tęsis iki spalių mėnesio.

Mes karščiausiai kviečiame ir ragina
me lietuves moteris stoti į Komunistų 
Partiją.

Margaret Cowl,
Komunistų Partijos Moterų 
Komisijos Direktorė.

— ------ --------*---------

Sovietų Žemės Motery 
Teisės ir Veikla .

Sovietų Sąjungoj neužilgo įvyks visuo
tini rinkimai, paremti naujaja konstitu
cija. Sovietų valdžios Centralinis Pild. 
Komitetas laikė susirinkimą, kuriame 
buvo išdirbta smulkmeniškos rinkimų 
taisyklės ir paskelbtos.

Visam krašte eina nepaprastas susido
mėjimas ir pasiruošimas prie rinkimų. 
Kaip žinoma, nauja Sovietų konstituci
ja suteikia visiems piliečiams lygias bal
savimo ir išrinkimo teises. Jau subruzdo 
kuhigai ir popai. Jie bando į savo bučių 
pasigauti tebetikinčius žmonelius, ypa
tingai jie dėmesio kreipia į moteris. Ta- i 
čiau vargiai ką jie peš. Sovietų moteris, 
tai ne senosios Rusijos pavergta moteris. 1

PRAEITIES ATSIMINIMAI
_________________ ;_______  J. Matačiūnas. ____ _____ __________

Daugelis Lietuvos gyventojų turėjome 
palikti prigimtą kraštą ir važiuoti sve
tur jieškoti geresnio gyvenimo.

Mano tėvelis turėjo ketvirtį žemės, 
apie penkias dešimtines. Mūs buvome 
trys berniukai ir viena mergaitė. Juo
da duona ir tos neištekdavom, tankiai 
motina bardavo: “Jūs, balvonai, nepus- 
kite tiek daug duonos, nes rugių aruode 
mažai tebeliko, nauja duona dar tik žy
di, tat turėsime skolinti pas kaimynus 
arba badauti.” i

Tą veik kasdien motina pakartodavo 
ankstyvą vasarą. Man jau buvo 13 me
tų, maniau, kaip tik didesnis paaugsiu, 
tai važiuosiu Vokietijon, užsidirbsiu pi
nigų ir gyvensiu, kaip grafas Tiškevi
čius.

Lėgo metai, jau sulaukiau 17-kos me
tų amžiaus ir prašau tėvelio, kad duotų 
pinigų važiuoti Vokietijon. Tėvas, vie
toj išpildyti mano prašymą, šiurkščiai 
tarė: “Parše, eik gulti, o ne Vokietijon 
važiuot.” Pradėjau verkti. Verkiau vi
są dieną, net mintis atėjo nusižudyt. 
Atsigulęs negalėjau užmigti. Gulėdamas 
girdžiu, kaip motina prašo tėvą, kad 
duotų man pinigų Amerikon važiuoti, 
neš d&ug jaunimo į Ameriką važiuoja, 
užsidirba pinigų, geriau gyvena ir tėvus 
šelpia. Man taip norisi Amerikon, pul
čiau tėvui bučiuoti rankas, bet bijaū pa
kenkti motinos prašymui.

Tėvas sutiko su motina, kad rudeniop 
leis mane Amerikon. Skaičiau mėnesius, 
sakaites, dienas. Jau pasiekė rugsėjo 
mėnesis, 1913 metais. Tėvelis garsiai 
skaitė pasakaičių knygą “Linksma Va
landa.” Priėjau prie jo, pabučiavau ran
ką ir prašau leisti Amerikon, sakau, kad 
užsidirbsiu pinigų ir jiems pagelbėsiu.

Tėvas sako, kad jis užaugino, manė, 
kąd būsiu jo darbe pagelbininkas, arsiu, 
akėsiu, o čia sumaniau jį palikti ir Ame
rikon-važiuoti. Bet ką darysi, vargas di
delis. Sutiko leisti Amerikon, sukelt ke
lionę, tik prašė juos neužmiršti. Ant ry
tojaus tėvelis liepė kinkyti arklį. Nuva
žiavom miestelin pas agentą, kuris vežė 
žmones į Ameriką. Agentas žydų tautos 
žmogus, ilga barzda, paprašė mus atsi
sėsti. Kada tėvelis perstatė dalyką, tai 
sakė, kad dabar labai ant rubežiaus gau
do, bet davė popieras išpildyti ir sakė, 
kad bandys pervesti į Vokietiją, o jau 
tada galėsime pasiekt Ameriką. Agentas 

Ji jau laisva moteris, gyvenanti nebe 
kunigo, bet savo protu.

Sovietų Sąjungoje moterys lygiateisės 
pilietės. Sovietų konstitucijos straipsnis 
137-tas sako: “Moterys turi teisę rinkti* 
ir būti išrinktos lygiai su vyrais.” Nėra 
abejonės, kad jos ir bus išrinktos skait
lingai į vyriausį krašto sovietą.

Spalių revoliucija paliuosavo moteris. 
Jos vis daugiau ir daugiau įsitraukia į 
krašto reikalų vedimo aparatą. Pavyz
džiui, dabartiniame Sovietų Sąjungos 
Centraliniam Pild. Komitete yra visas 
šimtas moterų. •

Sovietų moterų aktingumas nepapras
tai auga. Pavyzdžiui, Pirmam Visos So
vietų Sąjungos Kongrese buvo tiktai 49 
moterys delegatės. Septintam Kongrese 
jau buvo 378 delegatės, o paskutiniam, 
Aštuntam Kongrese, btr\) net 419 dele
gačių. JF

Drąsi Kovotoja Nepaiso Pavojaus
Ida Sledge, iš Memphis, Tenn., pasiro

dė nepaprastos drąsos veikėja ir kovoto
ja. Jinai yra organizatorė Tarptautinės 
Sukniasiuvių Unijos pietinėse valstijose. 
Jau du sykiu Tupelio, Miss., fašistiniai 
gaivalai ją išvijo ir liepė nebegrįžti, bet 
jauna veikėja sugrįžo ir tęsia sukniasiu
vių organizavimo darbą.

Jos sugrįžimą Tupelio darbininkai ir 
darbininkės labai entuziastiškai pasitiko. 
Ji yra jų draugė, jų vadovė. Bosai ir 
fašistai negali jos išgązdinti.

Amerikos darbininkų judėjimas tur
tingas tokiomis drąsiomis kovotojomis. 
Klasių kovai aštrėjant, jų skaičius auga.

Darbininkė.

liepė už savaites būti pasirengus kelio
nėn.

Atėjo ir išvažiavimo valanda. Tėvelis 
su močiute palydėjo iki gėlžkelio stoties. 
Jau artinosi vidunaktis. Čia susirinko 70 
vyrų ir 6 merginos—visi vyksta Ameri
kon. Agentas mus supažindino, pareikš
damas, kad visi esame keliauninkai. At- 
piškėjo ir traukinys. Sulindome. Trauki
ny j turėjo stovėti, nes prie sienų prira
kintos lentos (suolai), jau kitų buvo už
imtos. Rytą traukinys apsistojo. Visi iš
lipome, kaip radome aštuonis vežimus, 
kiekvienas pora arklių pakinkyti, mus 
laukiant. Vežė visą dieną. Pas ūkininką 
apsistojome, čia liepė eiti į daržines ir 
miegoti iki vidunakčio. Naktys jau buvo 
šaltos, o nervų įtempimas didelis. Grei
tai sumigome. Pasigirdo balsas, kad jau 
laikas. Mes miegojome apsirengę, kaip 
kareiviai, greitai pašokome.

Atėję agentai sueiliavo mus po du ir 
ilgai vedė. Mes vieni kitų klausėme, kur 
ir kada bus tas rubežius. Po keturių va
landų kelio agentai pareiškė, kad jau čia 
pat bus rubežius, uždraudė kalbėti, ko
sėti. Liepė gulti. Vadas prasišalino, už 
kelių minučių atėjo ir vėl vedė. Vadai 
priešakyj, mes po du iš paskos. Pasimatė 
eilė raudonų žibi.relių, čia supratome, 
kad tai ilgai lauktas rubežius. Trenkė 
šūviai ir išgirdome garsus: “Stoi!” (sto
kite!) Šaudymas prasidėjo išilgai visą 
sieną. Mes išsiblaškėme po mišką, bėgo- 
me atgal per kelmus, šakas. Vadai kaž 
kur dingo. Mes betvarkėj griūvom ir 
vėl bėgom. Pribėgau aukštą'‘spygliuotų 
vielų tvorą. Širdis plaka, nežinau, kas 
daryti. Taip miške blaškiausi iki ryto.

Kada prašvito, pamačiau kareivį vaikš
tinėjant. Nusprendžiau eiti pas jį prašy
tis, kad jis mane leistų į Vokietiją.

Kada prie jo prisiartinau, tai jis su
šuko, kad sustočiau tris žingsnius nuo 
jo ir tam patvirtinimui tris kartus iš
šovė. Liepė man rankas pakelt aukštyn. 
Už minutės pribuvo du raiti kareiviai ir 
įsakė sekti juos. Kada juos sekiau ir 
klausiau, kur jie mane veda, tai jie juo
kėsi ir sakė “Amerikon.” Už pusvalan
džio privedė prie mūrinio namo ir įsakė 
eiti vidun. Čia radau jau 36 asmenis iš 
mūsų grupės kareivių sugaudytus. Paty
riau, kad esame areštuoti ir būsime va
romi atgal, iš kur kuris paeiname. Ver
kiau. Mūsų tarpe buvo vienas jaū aiYtrū 

kartu pagautas. Jis man pasakė, kad 
kada klaus, tai sakyk, kad kojas skauda. 
Tą ir pasakiau kapitonui.

Davė pavalgyti ir įsakė kareiviams 
pristatyti mus Kretingos kalėjiman. Ku
rie pasisakė sveiki, tai tuos kareiviai 
pėsčius varė, o kurie pasakėme, kad ko
jas skauda, tai davė vežimą. “Sergančių” 
buvo 4 vyrai ir 6 merginos. Kretingoj su
varė mus 30 vyrų visus į mažą kamba
rėlį, kur buvo vienas mažas langutis, ir 
tas storomis geležinėmis štangomis iš
taisytas. Nakti stovėjome stati, nes ne
buvo kur atsisėsti — kambarėlis skiria
mas 8 asmeniui, o mūs buvo veik keturis 
kart tiek.

Išvargome visą naktį, ryte kalėjimo 
perdėtinis davė po puodelį nesaldytos ar
batos, juodos duonos šmotelį ir liepė grei
tai suvalgyti, nes varys toliau, į Telšius.

Telšiuose kalėjimas didelis, kameros 
erdvios, pašonėmis prikalta dvejomis ei
lėmis lentos miegoti—vienos aukščiau, 
kitos žemiau. Bet jau utėlių ir žiurkių, 
tai baisumas. Blusos, utėlės ėste ėda. Val
gį davė prastesni, negu mes kiaules še-* 
riame. Davė du svarus juodos, tankiai 
žalios, duonos, arbatos be cukraus, pie
tums žirnių sriubos ir vieną šaukštą ant 
30 asmenų. Kas pirmas pasigriebė, tas 
ir pasivalgo, o likusiems, kas liks nuo 
kitų. Mūsų tarpe buvo ir 6 žydų tautos 
žmonės. Jie iš karto prisilaikė savo reli
gijoj — nevalgė mūsų maistą, mat, jame 
būta kiaulienos taukų. Bet kada mus iš
laikė savaitę laiko, tai ir tie žmonės už

Scranton, Pa.
Liepos 21 d. įvyko ALDLD 

39 kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė nemažai ir daug da
lykų tapo nutarta.

1. Tapo išrinktas “Laisvės” 
agentas R. Janušaitis, vietoj 
P. Šlekaičio. Pastarajam buvo 
primetama, kad neatlieka sa
vo pareigų.

2. Likosi išrinkta komisija, 
kuri turės nueit pas miesto 
viršininkus ir pareikalaut, kad 
sutaisytų kelią (Ferdinand 

St.), kuris eina iki 39 kp. 
Parko. Taip pat nutąrta pa
kviesti ir tos gatvės gyven
tojus, kad ir jie išrinktų ko
mitetą ir nueitų pas miesto 
viršininkus su minimu reikala
vimu. Komitetan tapo išrinkti 
draugai F. Indrulis ir R. Ja- 
nusaitis.

3. Neužsimokėjusius duok
les už paeitus metus, nutarta 
paraginti, kąd ' užsimokėtų 
kaip už pereitus, taip ir už 
šiuos metus. Visi draugai kvie
čiami prie progos atlankyti

Cįioraš Daina iš New Haven, vadovaujamas Latvio, dainuos šiame piknike.

LIETUVIU DARŽE, WATERBURY, CONN.
už Lakewood ežero pradžia 12 valandą dieną

D. M. Šolomskas, ALDLD Centro Sėkrėtorius iš Brooklyn, N. Y. 
sakys prakalbą svarbiais šių dienų klausimais

■ , ■ * ■ ■ .......................... _ ( . U

Programoj taipgi dalyvaus ConD. vaisi. chorai: Bridgepo rto, Torringtono, Hartfordo, New Britaino ir New Haveno

Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 1
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Conn. Apskritys

miršo savo religiją.
Po septynių dienų iš Telšių 18 kareivių 

konvojus nuvarė mus į gelžkelio stotį, 
atėjo vagonas su keturiais mažais lan
giukais, apkaltais geležinėmis grotomis 
ir nuvežė į Vilniaus miestą. Iš Vilniaus 
gelžkelio stoties kareiviai atvarė mus į 
kalėjimą. Kalėjimas didelis. Mus suvarė 
į didelę kamerą, kur buvo visokių prasi
kaltėlių ir kriminalistų. Tūli .iš jų buvo 
surakinti geležiniais pančiais, dauguma 
rusai. Kameroj mažas langutis, medi
nės lovos, nėra jokio stalo. Visi savo 
gamtinius reikalus turi atlikti tam fik- 
ran cėberin “paraškon”, o ryte jaunesni 
kaliniai tą viską turi išnešti, o jeigu at
sisakysi, tai gausi mušt nuo senų kalinių. 
Čia Išbuvome 10 dienų. Iš čia varė į aps
kričio miestelį, Trakus. Trakų kalėjimas 
ant didelio kalno, baltai nudažytas. Čia 
buvo daug švariau ir valgis geresnis, net 
ir mandagiau apsiėjo užveizdos. Jautė
mės, kaip namie. Trakų kalėjime išbuvau 
tris dienas. Iš čia turėjau važiuoti į vals
čiaus miestelį, Žaslius, pasirašyti doku
mentus, kad “paklydėlis pristatytas į 
gyvenimo vietą.” Iš čia paliuosavo.

Dieną paliuosavo, o jau vakare vėl bu
vau pas agentą, kuris veža Amerikon. 
Jis išpildė popieras. Vidunaktyj sėdau 
traukiniu ir vėl pradėjau iš naujo kelio
nę Amerikon.

Antru atveju pavyko pereiti rubežius, 
palikti caro pavergtą Lietuvą ir 13 d. lap
kričio, 1913 metais, išlipau laisvoj Ameri
koj, Bostono prieplaukoj.

Raportas priimtas vienbalsiai.
7. Nors mūsų apielinkėj yra 

visokių nesusipratimų, bet vei
kimas eina paprasta vaga. Ta
po suorganizuotas busas, ku
ris pilnas nuvažiavo į “Lais
vės” pikniką (Brooklyne), lie
pos 4 d. Net du draugai, kurie 
norėjo važiuoti, turėjo pasilik
ti namie, nes pritrūko sėdynių. 
Tarpe tų dviejų draugų, pasi
liko ir d. P. Šlekaitis, kuris 
daugiausia pasidarbavo suor
ganizavime buso. Jam priklau
so už tai didžiausias kreditas.

8. Taipgi ir liepos 18 d. 
scrantoniečiai su troku nuva
žiavo į Valley View Parką, 
kur taipgi įvyko “Laisvės” pi
knikas, surengtas 12-to Ap
skričio.

39-tos Kp. Koresp.

Katalikai Misionieriai Išvažia
vo Chinijon

Chinijon “atversti žmones” 
iŠ New Yorko išvyko 22 kata
likai kunigai. Beveik visi nau
jai įšventinti. Mat, senesnieji 
kunigai nenori važiuoti. O jau
ni, pilni entuziazmo ir negau
dami parapijų, turi važiuoti, 
ką gi darys.

ūidieji Piknikai
New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
draugus ir pakalbinti juos, 
kad užsimokėtų duokles.

4. Taipgi buvo ir nominaci
jos į Centro Komitetą ateinan
tiems metams. Nominacijų 
blankos bus tuojaus pasiųstos 
centran.

5. Nutarta surengt pikniką 
1 d. rugpjūčio savam darže. 
Todėl, scrantoniečiai, įsitemp
kite minėtą dieną ir atsilan
kykite skaitlingai.

6. Delegatai išdavė raportą 
iš 12-to Apskričio konferenci
jos, kuri įvyko 20 d. birželio.

Iš Wall St. Pier New York
City j Rye Beach, N. Y.*

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September

WESTVILLE GROVE PARK
At Route 47, Westville, N. J.
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Paterson, N. J

1

Politikieriai Sumina
Šiais metais, rudenį, įvyks

ta miesto gaspadoriaus (ma
joro) rinkimai. Dabartinis gas- 
padorius yra demokratų parti
jos žmogus John Hinchcliff. 
Jis turi daugelį savo apmoka
mų agentų-agentėlių, kurie 
dirba dėl jo naudos. Prieš rin
kimus tie agentėliai sušilę dar- 

. buojasi, kad liktų jų poną^ iš
rinktas. Tie agentai turi gėrai 
išlavintus liežuvius ir prikal
ba balsuotojams visokių daly
kų, prižada jiems visokių lai
mių, kad tiktai balsuotų už 
jųjų plauko miesto gaspado- 
rių.

Pažvelgkime trumpai, ką 
gero dabartinis miesto gaspa- 
d orius padarė dėl Paterson o. 
Jis jokio gero miestui nesutei
kė. Jo gaspadoriavimo laiku 
taksai ant namų pakilo, o dar
bai sumažėjo. Dabartiniu laiku 
Patersonas stovi ant bankrūto 
kranto. Man rodos, kad da
bartiniam ponu i-gaspadoriui 
užtenka Patersone 
riauti.
Už Kokį Kandidatą 

Balsuoti
Šiais rinkimais

gaspado-

Turėtume

į miesto i 
gaspadorius kandidatuoja se
nasis miesto gaspadorius de-1 
mokratas J. Hinchcliff, repub-1 
likonų kandidatas adv. John 
M. B. Ward, Bepartyvė Lyga, 
veikiausia, šiais rinkimais savo 
kandidato nestatys. Numato
ma yra, jog trečiu kandidatu 
į miesto gaspadorius 
zionistų” kandidatas 
F. Vigorito, Charley 
brolis. Thomas F. 
progresyvis žmogus,
rinkimais gavo apie 7000 bal
sų. Jisai yra vairuotojų unijos 
prezidentas, taipgi daug pasi-! 
darbavęs dėl dažų unijos su
organizavimo. Mes, darbiniu-; 
kai, turėtume balsuoti už Tho- į 
mas F. Vigorito. Nors jisai nė
ra didelis darbininkų užtary
tojas, bet jis yra pažangesnis: 
už demokratų ir republikonų; 
kandidatus.

bus “fiu-: 
Thomas 
Vigorito 
Vigorito 
pereitais

Biznio Nėra—Sudegina -
šimto tūkstančių (100,000) 

dolerių vertės fabrikas su
pleškėjo iki žemės. Du ugnia
gesiai (John Zibov ir Joseph 
Spirko) sužeisti begesinant 
ugnį. Fabrikas, Passaic Print 
Works,' subankrutavęs ir buvo 
uždarytas. Nantas buvo pabu- 
davotas 1873 metais ir išstovė
jo 64 metus. Vietiniai laik
raščiai rašo, kad ugnies prie
žastis nežinoma.

Pagelbėjo Draugui
Drg. J. Jankus papuolė ne

laimėn. Jisai gyveno pas Mrs. 
Anna Dilius, po num. 50 La
fayette St. Vieną dieną Mrs. 
Dilius, būdama girta 
muštis su savo vyru, 
“lormui”, J. Jankus 
norėdamas nuraminti 
dorius. Gaspadoriai, 
Čiavę, abudu šoko ant burdin- 
gieriaus ir nustūmė trepais že
myn. Tada Dilių duktė pašau
kė policiatą padaryti tvarką. 
Pribuvus policistui, gaspado
riai Diliai paaiškino, jog viso 
“lermo” priežastis tai ta, kad 
J. Jankus lindęs prie 11 metų 
mergaitės. Policistas suarešta
vo J. J. ir pasodino kalėjimąn.

Teismui įvykus, daktaras, 
kuris apžiūrėjo mergaitę ir ki
ti daviniai liudijo, jog Jankus 
nekaltas. Jis tapo išteisintas.

pradėjo 
Iškilus 

įsimaišė., 
gaspa- 

įsikarš-

Dabar A. D. turi mokėti vi
sas teismo išlaidas ir ligoninės 
bilas, nes J. J. tapo sužeistas. 
Apart to, nuo seniau 

os kojos nevaldo.
J. J. yra" žinomas 

Patersono lietuviams,
pažangus ir apsišvietęs žmo
gus. Jam atsišaukus pagelbos, 
keletas jo draugų pasitarė ir 
parinko nuo jo pažįstamų au
kų. štai aukautojų vardai:

jis vie-

visiems 
kaipo

s.$2 S. Vilkas; po $1: 
Bakanausjcas, F* Balionis, E. 
Paltinaitienė, M. Tociuvienė, 
V. Bingelis, F. Prop, M. Pa- 
drezos, G. Link, M. Zančiukas, 
F. Buslavičius, M. Ragauskas, 
L. Savickas, J. Strumila; po 
50c: W. Savus, M. Wojtowicz, 
S. Bimbienė, A. Drobinis, J. 
Matąčiunas; po 25c: J. Kliu. 
Viso surinkta $17.35. Rinkimo 
Komisija — M. Ragauskas. F.

Buslavičius, K. Ragauskas, J. 
J. Dulkis.

Visiems aukautojams šir
dingai taria ačiū J. Jankus.

Zig-Zag.

Labai Daug Reikalauja 
Saliūnų Leidimų

Valstijos svaigalų tvarkymo 
viršylos sako, kad nepaprastai 
daug žmonių nori dėtis svaiga
lų pardavinėjimo biznius. Per 
pirmąsias dvi savaites liepos 
mėnesį buvę padavę 1,200 
prašymų leisti steigti saliūnus 
New Yorko mieste. Bet, girdi, 
ir dabar saliūnų New Yorkas 
turi užtenkamai, todėl daugu
mos prašymai buvę atmesti.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

NOTICE 
GB 9544 
to sell __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Caton 
County of 
premises.

2122 Caton

Avenue, 
Kings, to

ANNA 
Avenue,

(175-176)

0'

South319

bo consumed off the

T.

Y.

WILKES-BARRE, PA.
the

4604—7th
No.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

HARTFORD, CONN.

1677

CHESTER, PA.
the

No.

10c.
87 Ralph

NEWARK, N. Jis hereby given that License No.

sell beer at retail, under Section 75 įvyks
Knickerbocker Ave., Borough of Brook-

SHENANDOAH, PA
the

the

N. Y.
PHILADELPHIA, PA.No.

Avenue,

216 Foster

Parkway, Borough <4f Brooklyn, 
Kings, to be consumed off .the

Borough of Brooklyn, ! 
be consumed off the'

SAMUEL 
Ave.,

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

GOTTFRIED ERICSON 
Ave. Brooklyn,

FANNIE KELLER
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.

Street, Borough.. of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho

Brooklyn, 
1 off the

HENRY C.
121 Howard Ave.,

BOEHLING
Brooklyn, N. Y.

META STREICH
Ave., Brooklyn, N.

FRIEL
Brooklyn, N. Y.

is heieby given that License 
has been issued to the undersigned 

at rebail, under Section 75

FRANK
Brooklyn, N. Y.

JOHN PHILBIN
Philbin Bros.

Ave., Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

BELLA FINE 
d-b-a Fine’s Dairy 

6302 Bay Parkway, Brooklyn N. Y.

DAVID SCHNEE 
(Broadway Creamer) 

Broadway, Brooklyn, N. Y.

216 Foster ....____ _______ ____________
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

COLLETTI
Food Stores)

Brooklyn, N. Y. i

M GoVAs’ V’
S T “su

7rD
Borough of Dr ok’yn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICI4 is hereby given that License No. 
GB 5166 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6302 Bay 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE PLOTNIKOFF
■296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 South 
County of 
premises.

Puslapis Penktas

Borough of Brooklyn, 
be Consumed off the

NOTICE N hereby given that License No. 
GB 5105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, 
County of Kings, to 
pronises.

ADAM 
370 'Crescent St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, Borough of Briftklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Jlrooklyn, 
County of Kings, to be consumed' off the 
premises.

FRANK La CAVA 
709 Flatbush Ave., BrodRlyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Be’verage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS 

118 Bay
AARON & IRVING BRATSKEIR 
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of
80 ... _____ _________ . _______ ...
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

4710 
sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
SAMUEL GRAND & ISIDOR POGOSTKIN 
500 Nostrand Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby jjiven that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7 5 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7 5 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVA LEON
1596 Bedford A»ve., < Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB ".............................................
to
of the Alcoholic Beverage Control
724 Franklin Ave., Borough of

5251 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 75

1 Law at 
__ ____ Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off Mie 
premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4487 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT MULLER 
d-b-a J. H. Muller & Son

1084 Bergen St. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
CONFIDENCE PURE 
637 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1917 Church Avenue, 
County iof Kings, to 
premises.

JAMES
1917 Church Ave.,

McKINNEY
Brooklyn N. Y. | 

NOTICE is hereby given that License No. I 
GB 8613 has been issued to the undersigned ■ 
to sell beer at retail, under Section 75 | 
of the Alcoholic Beverage Control Law at' 
1933 Rockaway P’kway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

DAVID SHIFFMAN 
1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y. .
NOTICE is hereby given that License No.' 
GB 4545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92 Street, Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY I
1595 E. 92 Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
GB 9229 has bečn issued to the undorsignfcd 
to sell beer at retail, under Section , 
of the Alcoholic Beverage Contwil Law at; 
1396 Putnam Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
(C. and T. 

1396 Putnam Ave.,
NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 4590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON FRENCH
728 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4607—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

YRA SMAGU
JAUSIS SMAGIAI!
Apsaugiijimujjūjų sveikatos 
reikalaukite ŠVIEŽIŲ cigaretii

HnU Hulfd WR * * ’ ^askut*n*s pakelyje Old Gold visados yra viliojantis ir skanus kaip pirmu
tinis todėl, kad jie yra visuomet ŠVIEŽOS pradedant.

Mary Esther Groshong (sekretore), Portland, Oregon

JŪS NEGALITE NUSIPIRKT NUVĖSUSI OLD GOLDS
y^YMI LABORATORIJA šiuom laiku 

tyrinėjo nuvėsusio cigarcto efektą
ant gleivėtų pievelių. Abu "sausas” ir 
"drėgnas” cigaretai buvo išbandyti; abu 
tipai padare aišku pievelių erzinimą.

Tas parodo svarbumą ŠVIEŽUMO APSAU
GOS, kokį Old Golds suteikia jums. Jūs tik 
negąlite nusipirkt sudžiūvusius” ar “sudrė
kusius” Old Golds niekur U.S.A.
, Bį.kokiame kliniate’ °kl Goldo orą-neį- 
leidžiantis pakelis suteikia jums saldžiai švie
žų “užsirūkymą.” Old Golds yra geriausio

prizinio derliaus tabakai suteikiami jums pui
kiausiose rūkymui sąlygose.

P. LORILLARD COMPANY, INC.
(Established 1760)

TAI TAS EKSTRA UŽVALKALAS! Kiekvienas 
pakelis Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS yra 
apvilktas dviem užvalkalais—dubeltu Cel- 
lophane’u. Tai EKSTRA užvalkalas palaiko 
Old Golds puikiausiose sąlygose bi kokiame 
klimate. Jūs negalite nusipirkti nuvėsusi 
OLD GOLD.

Žiūrėkite!

<■ > •.į.’- ' •-'
v ' •: v.

Žiūrėkite!.1

Išlaukinis Užvalkčiai 
iš "Cellophane 

Atsidaro Iš
APAČIOS

Copr., 193T, by P. Lorlllard Co.. Inc.

J Apatinis U tvaiko la*
| IJ "Cellophane"

Atsidaro iš Viršaus

NOTICE is hereby given that License No. , 
GB 5218 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borougho of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

‘ premises. h
SAMUEL GELB

636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giVen that License No. 
GB 4613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 

, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR WEINSTEIN
1411 Avenue J, Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
GB 9341 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

BODO THIELE
22 Roekaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 'retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law w.« 
1677 Broadway, Borough of T 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ALDLD 15-to Apskr. piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 1 d., Lu- 
mo-Yalento Ukėje, Hambden, Ohio. 
Visi ALDLD kuopų nariai prašomi 
dalyvauti ir savo draugus paragin
kite. Bus leidžiama kostiumas (siu
tas) laimėjimui prie įžangos tikietų 
vertės $25, skrybėle vertes $3.50. To
dėl, visi, kurie mylite linksmai laiką 
praleisti ūkeje ir susipažinti su kitų 
kolonijų draugais, būkite piknike.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FOOD STORES. Inc.
Brooklyn, N. Y.

Įžanga nuo 25c iki $1.00. Tikietus 
galima gauti pas A. J. Smitą, 5809 
N. Fairhill St. ir Pelėną, 538 N. 12th 
St. Lietuviai nepraleiskit šios pro
gos. Lakūnai bus Phila. ir New Yor
ke ir išvyks į savo kraštą.—A. J. S. 

(176-178)

Wilkes-Barre ir Apylinkes 
Lietuviu Žiniai

ALDLD 43 kp. ir LDS 7 kp. ben
drai rengia labai didelį pikniką, 1 
d. rugpjūčio-Aug., Valinčiaus Ūkėj, 
Loyalville, Pa. Bus gerų valgių ir 
gėrimų, turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Norintiems smagiai laiką pra
leist dalyvaukite šiame piknike. Bu
šai išeis 10-tą vai. ryto nuo kampo 
E. Market ir Sherman Sts. — Kom.

(176-178)

tangas visi ir padarykime sėkmingą 
parengimą.

V. K. Valdyba.
(174-177)

ELIZABETH, N. J.
Kadangi ALDLD 54 kuopos regu- 

liaris susirinkimas neįvyko dėlei ne
atsilankymo narių, tai kitas nepa
prastas susirinkimas dėlei susidėju
sių svarbių aplinkybių yra šaukia
mas sykiu su TDA susirinkimu liepos 
28 dieną (trečiadienį), 8 vai. vakare, 
L. D. P. Kliube, 408 Court St. Drau
gės ir draugai, būtinai malonėkite 

i dalyvauti visi, nes labai reikalinga 
mums daug svarbių dalykų išrišti, 
kuriuos kuopos valdyba negal išrišti. 
Tad visi nepamirškite! — Sekr. P. 
Poškus. 
Poškus.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1174-1176 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off) 
the premises.
MAX POSTELNEK & PHILIP POSTELNEK 
1174-1176 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5211 has' been issued to the undersigned 

, to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ADOLF .ECKHOFF
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 , 
of the Alcoholic Beveratlb Control Law at 
758 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JUSTTS THEODOR LORENZEN 
758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

SALVATORE CAPPIELO
1461 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 5021 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail, under Section 75 
of • the Alcoholic Beverage Control Law at i
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METTA WEBER.
721 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE i'a hereby given that License No. 
GB 5195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic JBever _ “ J ___
725 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, . 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MICHAEL FOYLAN & JOHN J. LEAVY 
725 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE ie hereby given that License No. 
GB 5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 C|arendop Rd., BorOugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

ROSE L. KEMLER
2608 Clarendon Rd,, Brooklyn, N. Y.'

NOTICE
GB 7692 has been issued to the undersigned 
^o sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
711............... -______________ .... .J .
lyn, County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE KOSTER
711 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5098 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

ALFONSO Di ROSA 
193 Adams St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph 
County of 
premises.

A.
74 Ralph

NOTICE is hereby given that License __
GB 4520 has been issued to the undersigned

... to»sell beer at retail, under Section 75
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

SUSSMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4831 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law a,t 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tin 
premises.

HELEN HELM
392 Crescent St.. Brooklyn. N. Y.

Clevclandiečiai važiuokite route 85 
per Chardon iki Hambden, privažia
vę Hambden kaimelį temykite iška
bas. Akroniečiai lipkite route 18 iki 
Rootstown, nuo čia route 44 iki Char
don, Youngstownieciai imkite route 
442 iki Auburn Corners, 
route 44 iki Chardon, visi 
don imkite route 85 iki 
Čia tėmykite iškabas.

Clevclandiečiai, kurie norėsite va
žiuoti su troku, būkite prie Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St., kaip 
10 vai. ryto. Nuo čia trokas nuveš ir 
parveš už 35c. įžanga į pikniką 
— Kom. ' (176-178)

12-tas Metinis Conn. Valstijos 
Didelis Piknikas

Rengia Darbininkiškos organiza
cijos. Bus gera orkestrą šokiams. Tu 
rčsiine 
Kalbės 
kerio” 
pjūčio 
24 —
vai. po pietų. įžanga 25c. — Kviečia 
Komitetas. (176-178)

skanių užkandžių ir gėrimų, j 
Louis Budcnz, “Daily Wor- 

Redaktorius. Jvyks 1 d. rug- 
(Aug.), Lietuvių Parke, Sta. 
Glastonbury Line. Pradžia 1

nuo čia 
nuo Char- 
Hambden.

ALDLD 5 kp. susirinkimas
30 d. liepos, 8 vai. vak. Jurginėje 
Svet., 180 New York Avė. Visi malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, 
bus nominacija Centro Valdybos na
rių ir kiti svarbūs dalykai. (176-178)

Shenandoah’rio Lyros Choro meti
nis piknikas įvyks 1 d. rugpjūčio- 
August, Laudeman’o giraitėje. Vieta 
graži, yra labai didelis prūdas mau
dymui, didelė platforma šokiam. Bus 
visokių užkandžių ir gėrimų. Pra
leiskite laiką su choristais, visi da
lyvaukite piknike Laudeman’o girai
tėje. — Kom. (176-178)

Sovietų Lakūnai Atvyksta
Rugpjūčio 2 d., 8 vai. vak. Metro- 

oolitan Opera House, Broad ir Pop
lar gatvių bus pasitikimas ir pas
veikinimas Sovietų transpoliarių la- 
' ūnų: Gromov, Yumashev ir Dali- 
hin, kurio atskrido pastaruoju laiku 
š Maskvos į Californiją, sumušda- 
K1 
Jie 
bus

■■■I

viso pasaulio lakūnų rekordus, 
visi aiškys kelionės įspūdžius? 
gerų kalbėtojų. Aukų nerinks.

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

Sekmadienį, 1 d. rugpjūčio-August 
yra rengiama didelis piknikas Lata- 
ve’s Farmoj, Twin Oaks. Šį pikniką 
rengia Delaware County Centralinis 
Labor Union Suvienytas Organiza
vimo Komitetas. Pradžia 1-mą vai. 
po pietų. Yra užkviesta kalbėt gu
bernatorius George H. ,rle ‘r John 
L. 'Lewis, pirmininkas CIO. įžangos 
tikietus įsigykite išanksto, nes pik
niko dienoj tikietai nebus parduo
danti. Jaunuoliam iki 15 m., įžanga 
veltui. Alus ir užkandžiai turintiems 
tikietus visiems dykai, taip pat bus 
gera muzika ir. sportas. Kviečia vi
sus darbininkus atsilankyti.

(176-178)

ELIZABETH, N. J.
TDA. kuopos susirinkimas įvyks 

28 d. rugpjūčio (Aug.) trečiadienio 
vakare, 8 vai., po num. 408 Court 
St. Prašome narius susirinkti laiku.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Del 

“Laisvės” Pikniko
Liepos 29 (ketvirtadienį), įvyks vi

suotinas organizacijų, “Laisvės” 
skaitytojų ir dalininkų susirinkimas, 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave., 
lygiai 8 vai. vakare. Draugai ir 
draugės, dalyvaukit ant šio susirin
kimo ko daugiausiai, nes reikės su
registruoti darbininkai; bus išduoti 
raportai išrinktų komisijų. Dalyvau
kit medžio darbininkai, nes mes nu
sitarę pabudavoti 100 stalų, tai pa- 
gelbesit padaryti. Bus surengta parė 
tiems darbininkams. Jau yra išdirb
ta planai. Galėsim padiskusuot ir tru
kumus pereitų piknikų. Dėkim pas-

Rūgšti ruginė, snr'di ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, seu* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
k*ėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roils.

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

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

A

Trečiadien., Liepos 28, 1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Pasitikome Išlaisvintus 
Scottsboro Jaunuolius

Pereitą pirmadienį 9:25 v. 
ryte Pennsylvanijos geležinke
lio stotin pribuvo keturi išlais
vinti Scottsboro jaunuoliai. 
Juos pasitiko didžiulė, gal 
virš keturių tūkstančių, minia 
New Yorko darbininkų, viso
kio amžiaus ir visokių rasių. 
Jaunuolius lydėjo Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
komiteto nariai. Jie išlipo iš 
traukinio apsupti policijos.

Minioje skambėjo karščiau
si sveikinimai. Jaunuoliai su
sėdo į du automobiliu ir tapo 
nugabenti į Harlemą, negrais 

.apgyventą dalimiestį.
Šis keturių jaunuolių išlais

vinimas yra didelis darbininkų 
klasės laimėjimas. Tie jaunuo
liai atrodo labai suvargę, su
linkę po sunkaus šešių metų 
kalėjimo.

Gatvėje minia šaukė: “Par
vežkite dar penkius nekaltus 
Scottsboro jaunuolius!”

Pas visus susirinkusius dar
bininkus matėsi labai didelis 
džiaugsmas ir entuziazmas. 
Šita išlaisvintų jaunuolių pasi
tikimo demonstracija buvo pa
skatinimas darbininkų į kovą 
už didesnius laimėjimus.

Kaimietis.

Policija Džiaugiasi Suėmus 
Vaikus Kriminalistus

Brooklyno policija sakosi 
suradus ir išdraskius lizdą 
vaikų kriminalistų, kurie pa
deginėjo namus ir apiplėšinė
jo žmones. Ji suareštavo še- 
šius jaunuolius. Sako, kad jau
nuoliai prisipažinę padegę 
net dešimt tuščių namų. Se
niausi yra du, būtent Arthur 
Ten Brock ir Harry Lapp. 
Abiidu 17 metų amžiaus. Ęj? 
ti du, Stephen Brudetski ir 
John Sodowy, 16 metų am
žiaus. Dar dviejų pavardės 
nepaskelbtos.

Naujosios Jūrininkų Unijos 
Didelis Laimėjimas

National Maritime Unijos 
konvencija, kuri tebeina New 
Yorke, aplaikė labai smagią 
naujieną. Ji gavo pranešimą, 
kad pirmutiniai valdžios prie
žiūroje balsavimai duoda mil
žinišką daugumą naujai CIO 
unijai. Balsai suskaityta septy
nių Diamond Line laivų. Už 
naują CIO uniją balsavo 197 
darbininkai, o už seną, Ameri
kos Darbo Federacijos uniją, 
tebalsavo vienas.

Tuojaus prasidės balsavi
mas kitų linijų laivų darbi
ninkų, kuriai unijai jie prita
ria.

Pasibaigė Nelemtas Karštis
Ir vėl New Yorką buvo už

klupęs stačiai begėdiškas kar
štis, kuris kankino šio didmies
čio žmones šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį. Ne tiek 
pats karštis įkirėjo, kiek oro 
drėgnumas. Bet pirmadienį 
popietį užėjo smarkus lietus, 
atpūstas atšalusio šiaurės oro 
ir greitai išblaškė karščio ban
gas. Antradienį atsikėlę žmo
nės džiaugėsi nepaprastai vė
siu oru. Tačiau oro biuras ne
užtikrina, kad tas atvėsęs oras 
ilgai glamonės didmiesčio 
žmones. Gali ir vėl greitai 
juos užklupti naujos karščio 
bangos.

Nusiminus Autorė Sugrįžo 
Amerikon

Kelias savaites gerai pasi- 
važinėjus po pasaulį, pirma
dienį sugrįžo atgal autorė-no- 
velistė Fannie Hurst. Ji ap
lankius daug kraštų, bet visur
radus didžiausį sąjūdį, nerimą 
ir baimę. Tik Amerika esanti 
“rami” šalis, žinoma, šita bur
žuazinė rašytoja neskaito są
jūdžiu dabartines Amerikos 
industrines kovas. Jai nesvar
bu, kad plieno darbininkai yra 

; f žudomi.

t■fe.’ L. -

Dieną ir Naktį Pikietuos 
WPA Administraciją

Iš WPA atleisti darbininkai 
pradėjo neperstojantį pikieta- 
vimą WPA administracijos, 
kuri randasi po num. 70 Co
lumbus Ave., New Yorke. Dar
bininkai reikalauja sugrąžini
mo į darbą. Pikietuos dieną 
naktį.

ir

6

Kataliką Kunigai Šventino 
Automobilius

Atrodo, kad katalikų kuni
gai nebeturi darbo, tai šventi
na automobilius. Pirmadienį 
St. Christopher Catholic 
Church kunigai sumobilizavo 
800 automobilių ir išėję lau
kan juos visus šventino. Prie 
kiekvieno automobilio priėjo 
ir apkrapino šventu vandeniu. 
Kitų tikybų žmonės, kurie to
kių dalykų nėra matę, susi
rinkę aplinkui pečiais traukė 
ir stebėjosi. Jie tai skaito di
deliu išjuokimu paties dievo.

Naujos Nelaimės Apšė 
do Tammany Hall

sulaukęs 44 
Mirė nuo apo-

smūgis New

Skalbykloje Rado Bravorą I
Jau senai po num. 537 W. 

53 St. kabojo iškaba “Laund
ry.” Bet kaimynai nužiūrėjo, 
kad ten niekas jokių skalbi
nių neskalbia. Policija padarė 
kratą ir rado didelį bravorą 
su 6,000 galionų katilu.

IŠRANDA VOJ1MAI
BROOKLYN, N. Y.

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem vyram apartmentiniam na
me. Yra visi parankumai: šiltas van
duo ir tt. Pamatyt galit vakarais nuo 
6 iki 8 vai. Antrašas: A. Novak, 
344 So. 4th St. Apt. 2E, tarpe 
Hooper ir Reap Sts., Brooklyne.

(174-176)

FRANK DOMIKAICIO 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Numirė Antanas 
Lisauskas

Pereitą pirmadienį, kaip
vai. vak., numirė senas Brook
lyno gyventojas, Antanas Li
sauskas, pažangus žmogus ir 
buvęs veikėjas lietuvių darbi
ninkų judėjime.

Jis jau senai turėjo dusulį 
ir pastaruoju laiku, sakoma, 
turėjęs vandeninę ligą. Numi
rė Green Point ligoninėj.

A. A. Lisauskas paėjo iš 
Šuklių kaimo, Vilkaviškio ap
skrities. Seniau gyveno Škoti
joj ir ten veikė daug darbinin
kiškam judėjime. 1916 m. at
vyko Amerikon ir buvo nuola
tiniu rėmėju mūsų spaudos ir 
judėjimo. Kadaise buvo socia
listų, o vėliau Komunistų Par
tijos nariu.

Velionis buvo vedęs, bet 
žmona susirgo nervų liga 
dabar randasi ligoninėj.

Pašarvotas pas graborių 
Bieliauską (Ballas), 660 Grand 
St., Brooklyne. Apie laidotu
ves bus pranešta ketvirtadie
nio “Laisvėje.”

Plaukiant per Atlantiką

jo 
ir

19 Darbininkų Laimėjo 
Sugrąžinimą j Darbą

Dailės Projekto Apeliacijų 
Taryba privertė direktorių 
Ęyan sugrąžinti į darbą devy- 
nioliką išmestų iš darbo darbi
ninkų. Taryba surado, kad tie 
darbininkai buvo atleisti todėl, 
kad jie nepatiko direktoriui.

Kova už Kalėjime Tebe
sančius Jaunuolius

Scottsboro Jaunuolių Gyni
mo Komitetas išleido pareiški
mą proga išlaisvinimo keturių 
jaunuolių. Pareiškimas sako, 
kad ir anie kiti penki jaunuo
lių, kurie tebėra Alabamos ka
lėjime, yra lygiai nekalti. Gy
nimo komitetas griebsis visų 
legališkų priemonių jų išlais
vinimui. Komitetas šaukia vi
sos Amerikos žmones padėti 
tuos jaunuolius išplėšti iš mir
ties nasrų.

Lietuvių Komunistų Atydai
Šį ketvirtadienį, liepos 29 

d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje įvyks Brooklyno lie
tuvių komtinistų susirinkimas. 
Visi ‘ partijiniai draugai ir 
draugės privalo dalyvauti. 
Taip ir jaunieji komunistai 
(Lygos) nariai turi dalyvaut 
šiame susirinkime.

Turėsime svarstymui visą ei
lę svarbių reikalų. Nepamirš
kite, susirinkite laiku.

Frakcijos Sekretorius,

Iš Paskaitą Apie Meną
Pereitą pirmadienį “Lais

vės” salėje įvyko antras Lietu
vių Liaudies Teatro vakaras, 
kuriame buvo skaityta dvi pa
skaitos: Amelija Jeskevičiutė 
skaitė apie dramos pradžią ir 
išsivystymą. Ji lietė senovės 
Graikų ir Romos dramaturgus 
ir jų veikalus.

Paskaita buvo paruošta 
pestingai ir klausytojams 
teikė daug žinių.

J. Nalivaika skaitė apie
atro rolę žmonių gyvenime..

Abi paskaitos sukėlė klau- 
sovuose gyvų diskusijų. '

Rep.

Pagaliaus policija atrado 
lavoną George Sauter, kuris 
pereitą penktadienį pačiai ma
tant nušoko nuo Brooklyno 
Tilto ir užsimušė.

Trys savaitės tam atgal, 
drg. J. Lazauskas, brooklynie- 
tis, išplaukė į Lietuvą. Dabar 
iš anapus Atlantiko jis, apart 
kitko, rašo:

“Oras plaukiant jūromis 
stebėtinai gražus ir ramus — 
galima būtų geldoje per jūras 
perplaukti. Keleiviai visi svei
ki, nesimatė nė vieno sergant. 
Trečios klasės keleivių tarpe 
randasi įvairių talentų: muzi
kantų, dainininkų, pianistų — 
ypatingai iš lietuvių. Smagu! 
Kasdien kino, koncertai, šo
kiai. Laive turėjome ir knygy
ną, jame ir lietuviškas skyrius 
radosi; matėsi “žemaitės Raš
tai,” P. Cvirkos kelios knygos 
ir J. J. Kaškiaučiaus keliolika 
knygų. Laive Gripsholm tvar
ka nebloga; esam virš 50 lie
tuvių ; iš viso keliauninkų lai
ve plaukėm 1360. Kartu plau
kė keli jaunuoliai-lės lietuviai, 
kurie ypatingai linksmino mus 
dainomis ir muzika; muzika- 
liškų instrumentų turime įvai
rių.

“Beplaukiant 6 liepos, du 
švedukai susiginčijo dėl vienos 
“blondės”; vienas iš jų, nu
matęs, kad ne jajn priklauso 
ta “blondė” — persipjovė di
džiąsias rankos gyslas ir tapo 
paguldytas ligonių kambaryj. 
Liepos 8, naktį, viena švedė, 
jauna močiutė, pagimdė dvy
nukus — tą viską priskaitėm 
prie programos. Puiku! Ar 
ne?”

Draugas J. Lazauskas žada 
iš Lietuvos parašyti daug pla
čiau, kaip jam viskas seksis ir 
ką jis patirs. Veismūniškis.

B. M. T. Subvės Darbininkai 
Balsuos Unijos Klausimą
Miesto Industrinė Taryba 

paskyrė šį šeštadienį BMT 
darbininkų balsavimui unijos 
klausimo. Dabar eina nepa
prasta agitacija tarpe darbi
ninkų. Yra dvi unijos, kurios 
bus ant baloto, būtent, kompa- 
nična Independent Traction 
Workers Union ir CIO Trans
port Workers Union. Manoma, 
kad didelė didžiuma darbinin
kų pasisakys už CIO uniją. 
Lietuviai, kurie dirba prie B 
MT subvės, turėtų balsuoti už 
CIO unija, būtent, už Trans
port Workers Union.

SĄRYŠIO SUSIRINKIMAS*
šį ketvirtadienį, liepos-July 29 d., 

įvyks Sąryšio mėnesinis susirinki
mas “Laisves” patalpoje, 8-tą vai. 
vakaro. Visi atstovai privalo daly
vauti ir atsiteist už pikniko tikietus. 
Dar turime daug bilų' išmokėt, o pi
nigų nėra. Atsiteisimas už tikietus 
ilgiau negali tęstis. Tad, draugai, 
sukruskite ir nors sykį save sudisci- 
plinu'okite.

P. Semėniene, Prot. Rašt.
(176-177)

Visai netikėtai ir nelauktai 
pirmadienį mirė James J. 
Dooling, Tammany Hall gen- 
gės bosas, vos 
metus amžiaus, 
pleksijos.

Tai didelis
Yorko demokratams, sudaran
tiems Tammany Hall lizdą. 
Dabar prasidės pjautynės už 
organizacijos vadovybę. < Iki 
šiol Dooling šiaip taip išsilai
kė ir palaikė krūvoje mažes
nius vadus ir agentus. Dooling 
įpiršo ir senatorių Copeland 
kandidatu į New Yorko mies
to majorus. Nėra žinios, ar 
dabar Tammany Hall bėrėms 
Copelandą, nes kita demokra
tų grupė labai smarkiai ko
voja už rėmimą buvusio poli
cijos komisionieriaus Whale- 
no.

“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.

rū- 
su-

tė

Tel. Stagg 2-0788 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LBVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS 

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Išmetė Merginą iš Taksės, 
Atsidūrė Kalėjime

Policija suareštavo ir patup
dė už grotų William Murphy, 
32 metų amžiaus, už išmetimą 
iš taksės panelės Veronikos 
Benedict, 25 metų amžiaus. 
Mergina smarkiai sužeista, gu
li ligoninėje.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
PurBamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Taipgi atmalia-
voju įvairiom 1^
spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

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

mados automobilius, 
84-02 JAMAICA AVE 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN. L L N. Y

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

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRĄKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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Notary Public 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 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

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 būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—S.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

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.

Lietuvių Anglią Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios' 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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