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Leono Eremino Mirties 
Minėjimas.

Piknikas Prie Plokštelių
Skirtumas, Kaip Tarp 

Sloniaus ir Blusos.
Griaučiai Be Kūno.
Nemalonus Nesusi

pratimas.
Rašo R. Mizara.

Šiemet, spalių mėn. 21 d., 
sukaks lygiai dešimts metų nuo 
mirties Leono Eremino, pirmo
jo lietuvių liaudies chorų or
ganizatoriaus ir mokytojo.

Pereito šimtmečio pabaigoj L. 
Ereminas suorganizavo Brook
lyne Mildos Giedorių Draugys
tę—chorą,—ir jį mokino. Po to 
jis vadovavo visą eilę chorų ir 
buvo uolus ne tik chorams dai
nų gamintojas, bet ir bendrai 
kultūros darbininkas.

Ta proga Aido Choras savo 
mirusiajam mokytojui suruoš 
atatinkamą mirties paminėjimo 
vakarą.

Apie velionį Ereminą duosi
me eilę straipsnių mūsij spau
doj.

“Vienybės” Tysliava giriasi, 
kad jo piknikas pereitą sek
madienį buvo didesnis, negu jis 
tikėjosi.

Skaitytojai bus pastebėję d. 
Veismūniškio vakarykščios) 
“Laisvės” ................. . '
aprašymą: __ _______  ___
daugiausiai grajinama gramo
fono plokštelėmis.. ..

O “Laisvės” metiniam pik
nike (Brooklyne) sukaitę grie
žė du milžiniški orkestrai.

Piknikas prie dviejų didelių 
orkestrų skiriasi nuo 
prie gramofono plokštelių, 
slonius nuo blusos!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7.00 

Metams
aM

DIDIS BEDARBIŲ MARŠAVIMAS SU 
REIKALAVIMAIS Į WASHINGTON^

Girdimi Sovietų Laku
H

IŠLEIST ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ BEDARBIŲ MĖ
TYMĄ Iš WPA DARBŲ

Chinija Gausianti Apsčiai 
Ginklų iš Čechoslovakijos

nų Radio Signalai
CHINŲ KANUOLES GRASINA ATKIRST 
JAPONU LAIVYNĄ WHANGPOO UPĖJ

D
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New York. — Iš čia jau 
išmaršavo į Washingtoną 
250 darbi ninkų-bedarbių. 
Šį šeštadienį išmaršuos dar 
2 iki 3 tūkstančių bedarbių, 
išmestų iš WPA pašalpinių 

Į darbų.
Bedarbiai-darbininkai iš 

kitų miestų ir valstijų taip
gi skaitlingais būriais trau
kia į Washingtoną. O ten 
nuvykę jie reikalaus, kad 
šalies kongresas dabartinė
je savo sesijoje išleistų įsta
tymą pagal Schwellen^achonumeryj to pikniko | /u _

: ten šokikams buvo i • x a*7 • v •> V

pikniko
kaip

Au- 
uo- 

gra-

Gerai, kad “Naujienų” 
gustas (Augustinavičius) 
liai studijuoja Jablonskio 
matiką.

Bet jis neturėtų pamiršti ir 
K. Markso gramatikos. Tuo
met pas jį viskas išeitų daug 
sklandžiau.

Jis turėtų atsiminti, kad žo
džiai be turinio—griaučiai be 
kūno. Jie, tiesa, gali būti labai 
gražūs, bet vis tik pasiliks žo
džiai.

leist iš WPA viešų darbų 
nė vieną žmogų, kuriam nė
ra užtikrintas pastovus dar
bas privačioje pramonėje 
su bent vidutinėmis sąlygo
mis.

Maršuotojai taipo pat rei
kalaus įstatymiškai sutrum- 
pint darbo savaitę ir nusta
tyt būtiną, žmonišką algą 
darbininkams.

Skaitliuojama, kad į Wa- 
shingtoną suplauks iki 10,- 
000 bedarbių ir dirbančiųjų 
iš daugumos valstijų.

Maršavimui v a d o v auja 
Amerikos Darbininkų Susi
vienijimas. X

Praga, Čechoslovakija. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
Skoda ginklų kompanija 
Čechoslovakijoj susitarė su 
atsilankiusiu Chinijos užsie
niniu ministeriu H. H. Kuri- 
gu patiekti daugiau ginklų 
Chinijai bargan (kreditan). 
Skoda kompanija jau turi 
$12,500,000 Chinijos pasko
los bonų už ginklus. Dabar, 
sakoma, tą kompanija suti
kus pagamint Chinijai bar
gan dar $37,500,000 vertės 
ginklų.

Skoda yra vienas didžiau
sių ginklų fabrikų Europoj, 
ypač garsus savo patranko- 
mis (kanuolėmis).

SOV. LAIVAS IŠGELBĖJO 79 
ISPANŲ JURININKUS

Japonija Atšaukia Savo Am
basadorių iš Cbinijos

Maskva. — Kelis kartus 
buvo girdima radio signa
lai, gaunami tokiomis radio 
bangomis, kokias naudojo 
lėktuvas Levanevskio ir 
penkių jo draugų, skrisda
mas per šiaurės polių lin- 
kon Amerikos. Nors signa
lai negana aiškūs, bet ma
noma, kad jie ateina iš to 
lėktuvo, kuris, kaip spėja
ma, nusileidęs ant kokio

šiaurinės jūros ledyno, 
prantama, kad lėktuvo 
dio yra pažeistas.

Prirengta trys ketur-mo- 
toriniai .ir trys vien-moto- 
riniai Sovietų lėktuvai skri
dimui jieškoti tų lakūnų.

Fairbanks, Alaska.—Am
erikos lakūnas Mattern ti
kisi rast Sovietų lakūnus 
kur nors ant ledynų-sniegy- 
nų į šiaurę nuo Alaskos.

Su
ra

Brazilijos Fašistų Mūšyj Su
Darbininkais Nukauta 16

K A R ž Y GIŠKAS CHINŲ 
LAIVUKAS SUŽEIDĖ JA

PONŲ KARO LAIVĄ

200 CHINŲ IR JAPONŲ LĖKTUVŲ AU
DRINGA KOVA VIRŠ SHANGHAJAUS

Augustas pradėjo polemiką 
su L. Pruseika, o ją baigia su 
vienu “Vilnies” zeceriu.

Aš esu šalininkas tų žmonių, 
kurie stoja už lietuvių rašybos 
—knyginės ir laikraštinės—gra
žinimą, bet manęs niekas negali 
įtikinti, kad mes, amerikiečiai, 
turėtum kiekvienu atžvilgiu 
sekti Kauno spaudą.

Mūsų kalba ir rašyba buvo ir 
pasiliks amerikietiškai lietuviš
ka.

Tokio, rugp. 17.—Japoni
jos valdžia atšaukia savo 
ambasadorių iš Nankingo, 
Chinijos. Japonų ministeris 
pirmininkas ragina savo ša
lies kapitalistus gausingiau 
pinigais remti karą prieš 
Chiniją.

Istanbul, Turkija. —Sub- 
marinas po Ispanijos fašis
tų vėliava bombardavo ir 
nuskandino respublikos pre
kybos laivą “Ciudad de Ca
diz,” 4,602 tonų įtalpos, Ae- 
gejaus jūroj, netoli Tene- 
dos salos. Visus 79 laivo jū
rininkus - darbininkus iš
gelbėjo Sovietų žibalinis lai
vas “Valaam Aranėsov.”

Submarinas buvo naujo
viškas, Hitlerio ar Mussoli- 
nio “paskolintas” generolui 
Franco’ui. Nes Ispanijos fa
šistai neturi savų veikiančių 
submarinų.

“Ciudad de Cadiz” plau
kė su kroviniais iš Odessos, 
Sovietų Sąjungos, į Valenci- 
ją, Ispaniją.

Shanghai. — Viename 
mūšyj dalyvavo 200 lėktu
vų iš abiejų pusių. Tėmy- 
tojai pripažįsta, kad pavie- 
'niui veikiant chinai lakū
nai, Amerikoj išsilavinę, 
yra ger^i už Anglijoj la
vintus '"’Japonijos lakūnus. 
Bet japonų lėktuvai tiks
liau moka būriais veikti. 
Jie taipgi ne iš taip aukš
tai laido savo bombas, kaip 
chinai; todėl dažniau patai
ką į tikslą. Bet ir chinų la
kūnai mokinasi iš patyri
mo.
Jau 4,000 Žuvo Shangha

jaus Mūšiuose j...
S k a i 11 i u o j ama, kad

Shanghajaus devynių dienų 
mūšiuose likę nukauta iki 
4,000 japonų ir chinų. Kova 
liepsnoja visu 40 mylių 
frontu.

Chinų apkasų kanuolės 
bombarduoja daugiau kaip’ 
tuziną Japonijos karo laivų 
Whangpoo upėj.

Chinai atmušė visus ja
ponų lėktuvų užpuolimus 
ant Nankingo ir sako, nu
šovė 20 japonų lėktuvų. 
(Japonai skelbiasi, kad nu
kirtę 25 chinų lėktuvus.)

Chinai praneša, kad jie 
užkariavo milžinišką Japo
nijos karo laivyno rūmą 
Shanghajuj, nors japonai 
tatai užginčija.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Kai keli tūkstančiai fašis- 
tų-integralistų laikė mitin
gą Campos mieste, o darbi
ninkai pertraukinėjo jų kal
bas, tai fašistai ėmė šaudyt. 
Įvykusiame susikirtime 16 
asmenų tapo užmušta ir 100 
sužeista. Fašistam talki
ninkavo policija. Buvo šau
doma ne tik revolveriais, 
bet ir kulkasvaidžiais.

Brazilijos i n t e g ralistai 
sakosi turį savo eilėse 2,00- 
0,000 fašistų, tame skačiu- 
je daug armijos ir laivyno 
karininkų.

REINOSA UŽIMTA NAZIŲ IR 
ITALIJOS JĖGOMIS

Japonu Masės Priešin
gos Karui su Chinija

Būsianti Atsteigta - De 
mokratija Paraguayuj

dau tik keturios dienos iki 
“Laisvės” ekskursijos. Ar jau 
įsigijote tikietą?

Pranešama, kad ekskursijoj 
dalyvaus žmonių net iš Penn- 
sylvanijos.

Gerai, tuomet grąžom daugiau 
Brooklyn© žmonių važiuos į bū
simą Philadelphijos pikniką, 
ruošiamą “Laisvės” naudai.

CHINAI SUNAIKINO 26 
JAPONŲ LĖKTUVUS
Nanking, Chinija, rugp. 

17.—Chiang Kai-shek, Chi
nijos valdžios galva, apdo
vanojo šešiais tūkstančiais 
dolerių Chow Ting-fangą, 
vadą chinų lakūnų, kurie 
sunaikino 26 japonų lėktu
vus, kai japonų lakūnai už
puolė bombarduot Nankin- 
gą, Chinijos sostinę.

Tokio, rugp. 17. — Ketu
rios chinų armijos divizijos 
žygiuoja prieš japonus šiau
rėje nuo Peipingo ir pietuo
se nuo Tientsino.

Associated Press kores
pondentas James A. Mills, 
nuo Amerikos laivo Azijos 
vandenyse, praneša, kad 
Japonijos gyventojai aps
kritai yra priešingi dabar
tiniam karui Chinijoj. Jie 
žino, kad dėl to bus padi
dinti jiem taksai ir dar pa
sunkės gyvenimas. Bet Ja
ponijos valdžia pradėjo tokį 
žygį, iš kurio “negalinti”

Asuncion, Paraguay, — 
Pulkininkas Ramon L. Pa
redes, nuvertęs diktatorišką 
valdžią pulk. R a f a e 1 i o 
Franco, skelbia, kad jis su
grąžins Paraguayui seimo 
valdžią pagal 1870 metų 
konstituciją.

Sala manca, Ispanija. — 
Fašistai užėmė Reinosa mie
stelį su ginklų fabriku, 40 
mylių nuo Santanderio, 
Baskijoj, šiaurinėj Ispani
joj. Jie taipgi atėmę iš liau- 
diečių San Andres ir Puerto 
de Escudo miestelius.

Šiuo laiku Santanderio 
fronte veikia daug Hitlerio 
ir Mussolinio kariuomenės. 
Fašistai sako, jog per pas
kutines dvi dienas čia jie 
pasivarę 12 mylių pirmyn. 
Jie praneša, kad liaudie- 
čiams Baskijoj stinga lėktu
vų ir kanuolių. Fašistai čia 
turi šimtus didžiųjų kanuo
lių iš Vokietijos ir Italijos 
ir per 100. lėktuvų.

Liaudiečiai, susistatę kul- 
kasvaidžius Reinosa gatvė
se ir namuose, karžygiškai 
gynė miesteli, kol tik galėjo. 
Bet sunku buvo atsilaikyt 
prieš šimtus tonų bombų, 
numetamų iš fašistų lėktu-

Shanghai, Chinija, rugp. 
17.—Japonai bijo, kad chi
nai savo kanuolėmis neuž- 
kirstų praplaukimą Japoni
jos karo laivam iš Whang
poo upės į jūrą. Japonų lai
vų patrankos šimtais pija 
šovinius į 30-40 tūkstančių 
chinų kareivių apkasuose 
nepertoli nuo Whangpoo.

Chinų artilerija pasiryžus 
nepraleist daugiau Japoni
jos jūrininkų ta upe į 
Shanghajų. Jeigu chinam 
pavyktų nuskandint porą 
Japonijos laivų Whangpoo 
upėj, tai galėtų būt čia už
blokuotas atplaukimas ar 
išplaukimas japonų karo 
laivam.

Vienas greitas chinų lai- 
vukas staiga priplaukė prie 
svarbiausio Japonijos, šar
vuotlaivio “Idzumo” ir pa
leido į jį dvi torpedas. 
“Idzumo” tapo sužeistas ir 
nuplaukė ketvirtadalį my
lios toliau linkui jūros; bet 
jis kanuolių šūviais nus
kandino “savižudiški” chi
nų laivuką. Jame buvo šeši 
didvyriški chinai., prižade; 
ję nepaisyt mirties. Keturi 
žuvo, o du sužeisti išsigel
bėjo. Bet jų torpedų sprogi
mai užmušė vieną japonų 
‘Tdzumo” karininką ir su
žeidė vieną jūrininką.

Dieną ir naktį siaučia* 
baisi lėktuvų ir kanuolių 
kova Whangpoo upės pa
kraščiu. Nesiliauja bombų* 
ir šovinių trenksmai ir žai- 
bai. '$3

Chinai Šiaurėje Visur Atsi
laiko prieš Japonus

B

Ji
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Laikinuoju ir prieš tūkstančius jų 
prezidentu paskirtas Felix kanuolių šovinių.
Pavia, teisių profesorius. -------------------

i

Chino Tarno Gudrybe pasitraukt atgal.

Sovietiniame Konsulate EXTRA!

ŽSdnS!80 ‘“““[Senato Komisija Remia
Pinu R. Franco nuverti- Blacla į AukŠČ. Teismą 
y nas n nr.pio armiins at- ” c c

Ką Pasakys Roosevelt apie 
Japonų-Chinų Karą?

Washington, rugp. 17. — 
Prezidentas Rooseveltas ta
riasi su valstybės ministe
riu C. Hull’u, kokį padaryt 
pareiškimą, kas liečia Ja
ponijos karą su Chinija. Tū
li tėmytojai spėja, kad už
draus karo reikmenų gabe
nimą iš Amerikos, kaip 
Chinijon, taip Japonijon.

40,000 Amerikiečių ir Euro
piečių Nori Pabėgt iš 

Shanghajaus
Shanghai. — Tarptauti

nėje šio miesto dalyje yra 
4,000 amerikiečių ir 36,000 
europiečių. Jie norėtų kaip 
galint greičiau išplaukt iš 
Shanghajaus atsiunčiamais 
savo šalių kariniais laivais. 
Įnirtusi chinų-japonų kova 
įvarė visiem išgąstį.

bar yra puspenkto laipsnio: -------------------
šalčio pagal Fahrenheit Shanghai.—Japonų prieš-
gradusninką, ir tiršti rūkai orlaivinės kanuolės užmušė 
apgulę sovietinę poliaus sto- desėtkus nekariškių žmonių 
vykią. tarptautinėj miesto dalyj.

Aną dieną teko kalbėtis su 
vienu veikėju iš Jurginės Drau
gystės (Brooklyne).

—Kaip čia atsitiko,—klausia 
jis,—kad tą pačią dieną ALDL 
D II Apskritys ruošia ekskur
siją, kada įvyksta mūsų pikni
kas?

—Nesusipratimas, drauge, 
atsakiau jam.

Iš tikrųjų, tai nemalonus ne
susipratimas. Ekskursijos ren
gėjai nusamdė ekskursijai laivą 
visai nežinodami, kad tą dieną 
Jurginė ruošia savo pramogą.

Ateityj to turi būti vengia
ma!

Šiaurės Poliaus Oras
Šiaurės Polius.—Čia da

tarptautinėj miesto dalyj.

Shanghai, rugp. 17.—Ei
nant mūšiams tarp chinų ir 
japonų, naktį nebuvo matyt 
jokio žiburio Hongkew, 
Shanghajaus miesto tarp
tautinėj dalyj prie Whang
poo upės, tik apart vieno ži
burio ant Sovietų konsula
to, esančio už vieno bloko 
nuo Japonijos konsulato.

Japonų valdininkai per 
telefoną užprotestavo Sovie
tų konsului B. M. Simans- 
kiui, kad chinai naudojasi 
ta šviesa bombarduot Japo
nijos konsulatą. Sovietų 
konsulas patelefonavo chi- 
nui savo konsulato tarnau
tojui, klausdamas apie tą 
žiburi. Chinas atsakė, kad 
visi žiburiai užgesinti.

Japonų valdininkam vis 
protestuojant prieš tą švie
są, Sovietų konsulas pats 
atėjo ir rado begulinti chiną 
tarnautoją, o žiburį bespin- 
dintį ant Sov. konsulato. 
Nenorėdamas, kad japonai 
b o m b a r duotų konsulatą, 
Šimanskis užsuko elektrinį 
žiburį.

i------- r
Chinai Atmušė Japonijos 

Jūrininkus
Shanghai, rugp. 17.—Chi

nai čia atmušė atgal Japo
nijos jūrininkų liniją. Pra
nešama, kad 70,000 chinų 
kareivių faktinai apsupa 
10,000 japonų jūrininkų 
Shanghajuj. Kai chinai iš
mušė japonus iš pozicijos 
šiaurėj nuo tarptautinės 
miesto dalies, japonų lakū
nai ir karo laivų patrankos 
pradėjo įtūžusiai bombar
duot šiaurinės geležinkelio 
stoties sritį.

Japonų karo laivų pat
rankos nutildė chinų pa
trankas rytinėje Whangpoo 
upės pusėje.

Chinų oro bomba ar ka
nuolės šovinys pataikė 4 
viršų japonų torpedinio lai
vo. ant kurio tada įvyko di
delė eksplozija. Bet sužeis
tas laivas pajėgė nuplaukt į 
antrą Whangpoo upės pa
kraštį.

Chinų patrankų šoviniai 
sudegino didelius japonų 
sandėlius prie tos upės.

mo, pas jį atėjo armijos at- 
■ stovai ir pareiškė: Mes tam
stą remsime tik tada, jei 
prižadėsi sugrąžint šaliai 
demokratinę valdžią.

MASS. GUBERNATORIUS 
PLŪSTA LINCOLNO BA
TALIONO KARŽYGIUS

Boston, Mass. — Guber
natorius Hurley atmetė 
pakvietimą dalyvaut priim
tuvių pokily j, kuris šį ket
virtadienį rengiamas sugrį- 
žusiems iš Ispanijos trims 
airiams broliams Flaher- 
ty’ams. Jie kariavo ameri
kiečių Lincolno Batalione 
prieš fašistus.

Atsisakydamas, guberna
torius išplūdo kaip “raudo
nuosius” tuos, kurie kovoja 
Ispanijoj už demokratiją, 
prieš fašizmą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senato teisių ko
misija 13 balsų prieš 4 už- 
gyrė progresyvį senatorių 
demokratą H. L. Blacką 
kaipo prezidento Roosevel- 
to nominuotą devintą narį 
Aukščiausio Teismo, vieton 
pasitraukusio a t žagareivio 
teisėjo Van Devanterio.

Beveik nieks neabejoja, 
kad Blacką užtvirtins ir 
senato dauguma atviroj se
sijoj, nors prieš jį piestu 
stoja grupė reakcionierių 
senatorių: Burke, King ir 
sėbrai.

Chinijos armija Nankow 
tarpkalnėje ir kitur šiaurėj 
sėkmingai atmuša japonų 
daromas atakas, kaip pra
neša United Press, nors Ja
ponijos Kwantung armija 
tvirtai laiko savo rankose 
pirmiau užimtą Tientsin- 
Peiping ruožtą su geležin
keliais. - ■

Liaudiečiai Nušovė dar Du 
Ispanijos Fašistų Lėktuvus
Valencia, Ispanija. —. 

Greitieji valdžios lėktuvai 
nušovė žemyn du dideliuš t 
fašistų tri-motorinius bom- | 
bininkus virš Cobacho mie
stelio, šiaurėj (nors fašistai 
giriasi, kad jie nukirtę du 
valdžios lėktuvus).

i
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Fašistų Kareivių Sukilimas 
prieš Oficierius

Valencia, Ispanija.—Res
publikos valdžia pripažįsta 
tik, kad fašistai užėmė ke
lis kaimus į rytus nuo Rei- 
nosa, Baskijoj, ir praneša, 
kad įvyko smarkus fašistų 
kariuomenės sukilimas prieš

t

Mažins Aukštų Valdininkų 
Algas, Pridės Mokytojams

Mexico City. — Lazaro 
Cardenas, Meksikos prezi
dentas, žada kitąmet nu- 
mušt algas sau ir kitiem 
aukštesniem valdininkam, 
kad būtų iš ko pakelt algas 
mokytojams.

Absecon, N. J.—Sekma
dieni susidūrus dviem auto
mobiliam, viename tapo už
muštas Vincent Perrussa, 
o antrame John Perkerson, 
25 metų. ■•’4$ T

savo komandierius Aguila- 
re, šiaurėje. Sukilę regulia- 
rės armijos kareiviai buvo 
malšinami fašistų rankinė
mis granatomis ir kulka
svaidžiais.

ORAS
Vietinis Oro Biuras spė

ja, kad šiandien bus lietaus 
New Yorke ir New Jersey. 
Temperatūra būsianti pana-' 
ši kaip vakar.

Antradienį t e m peratūra 
buvo 89 laipsnių. Saulėtekis 
6:07; saulėleidis 7:52.
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šistines teorijas ir jas taikyti Lietuvoj.
Mes nuolat sakome, kad tokios biednos 

ir mažos tautos, kaip Lietuva, privalo 
kuotoliausiai stovėti nuo fašistinių-impe- 
rialistiniais siekimais krąštų, kaip Italija 
ir Vokietija. Jų pareiga eiti su demok
ratinėmis šalimis. Bet tuomet turi būti 
ir jose grąžinta demokratija!

Italijos Fašistas Rašytojas apie 
Lietuvą ir Lietuvius

Šią vasarą Lietuvoj lankėsi Italijos lai
kraščio “Gazetta del Popolo” atstovas, 
Sandro Volta. Jam esant Kaune, Lietu
vos fašistai nesigailėjo savo sėbrą gar
džiai pašerti ir pagirdyti, o be to supa
žindinti su garbingais Kauno ponais ir 
poniomis.

Atsimokėdamas sėbrams Kaune, Sand
ro Volta šitaip rašo savo įspūdžiuose:

Valdantysis luomas yra susidaręs iš kelių 
tuzinų šeimų, atvykusių iš kaimo į Kauną 
šių pastarųjų 20 metų laikotarpyje. Paži
nau kelias tokias šeimynas Respublikoj Pre

zidento tribūnoj, į kurią buvau pakviestas 
arklių lenktynes pasižiūrėti. Mano dėmesys 
linko ypatingai į ponių elgesį, nes aš kaip 
tik sėdėjau jų tarpe. Kukli provincijos nuo
taika, taip, kaip bet kokioj eilinėj kaimo iš
kilmėj, kai dalyvauja vaistininko, gydytojo 
ir valsčiaus sekretoriaus žmonos. Jų tarpe 
buvo matyti ir kelios diplomatų žmonos, iš 
kurių lietuvės ponios kaip galėdamos sten
gėsi nukopijuoti manieras ir natūralią ele
ganciją. Buvo matyti keistų šiaudinių 
skrybėlaičių, papuoštų dirbtinėmis gėlėmis, 
įvairių spalvų kaspinai, besidraiką ant pa
skutinės mados suknelių, ir skurdūs naminių 
lapių kailiai, kurie, matyt, buvo kelis sykius 
dažyti ir perdažyti, kad išrodytų brangūs 
šiauręs kaileliai.
Vadinasi, signoras Volta uždėjo ant 

Kauno poniučių tokią antspaudą, kuri ga
li privesti prie “politinių nesusiprati
mų” tas abi šąli. Aišku, jeigu fašistų 
rašytojas šitaip neigiamai įvertina savo 
sėbrus, su kuriais jis Kaune ūžė, tai apie 
Lietuvos darbo žmones jis atsiliepė kur 
kas negražiau. Lietuvos liaudis, pasak 
tūlų Kauno laikraščių, Voltai atrodė nei 
kįek nekultūringesnė už Ethiopijos liau
dį. Pastarąją, kaip žinia, Mussolinis su 
savo sėbrais visuomet įvertino, kaipo 
barbarišką, reikalingą itališko bizūno su
kultūrinimui.

Štai, kaip tas peckelis rašo apie ameri
kiečius lietuvius:

Kuomet Jungtinėse Valstybėse įvyksta ne-
- ramumai, rašo specijalus korespondentas 

Sandro Volta, kuomet Čikagoj, Filadelfijoj 
ar Bostone iškyla streikai, Amerikos spau
dos agentūros išsiuntinėja laikraščiams fo
tografijas, kuriose matyti policmonas, plie
kiąs su lazda darbininkams per galvas. Tie 
didgalviai ir mėlynakiai žmonės, panašūs 
savo išraiška į apsiblaususius veršius, kurie 
sau kenčia policmonų smūgius, beveik visa-

- da yra išeiviai lietuviai. Jie nepajėgia asi- 
miliuotis jiems skirtingo* kultūroj, ir vis

. dėlto tie išeiviai sudaro pažangiausią lietu
vių tautos dalį.

IŠias ištraukas imame iš Kauno spau
dos, kuri, matyti, pasirinko tik gražes
nes. Kitos Voltos straipsnių dalys, sako
ma, dar nešvaresnėmis varsomis piešia 
Lietuvos darbo žmones.

. Kuriais tikslais Italijos fašistų rašyto
jas šitaip bjaurioja Lietuvos žmones? 
Mums atrodo, tie tikslai aiškūs. Jeigu 
Lietuvos žmonės yra “veršiai,” ne kul
tūriški, apsileidę, tamsūs, tai, “pažangių
jų” tautų uždaviniu yra juos sukultūrin
ti, apšviesti.

Štai, panosėje, į vakarus gyvuoja “kul
tūringiausia tauta,” “grynoji arijų rasė” 
fašistinė Vokietija. Ji, iš Voltos straips
nio plaukia išvados, su Lietuva turi pasi
elgti panašiai, kaip Mussolinis pasielgė 
su Ethiopija. Pastarąją “kultūrina” 
mussoliniškasis fašizmas, o Lietuvį tėgii 
“sukultūrins” hitleriškas nazizmas.

Šis italų fašisto bjaurus raštas smar
kiai užtepa per nosį ir Kauno “tautos va-

Nariai Atsisako Klausyti
“Naujienų” korespondentas paduoda 

sekamą žinią iš Clevelando:
Rugpiučio 3 d., SLA 136 kp. laikė savo 

mėnesinį susirinkimą. Narių dalyvavo vidu
tiniškai, nes, be abejo, karštas oras daugelį 
sulaikė nuo atsilankymo. Tarp kito ko, bu
vo kalbėta ir apie tuos lapelius, kuriuos Pil
domoji Taryba arba kuopa išsiuntinėjo na
rių suregistravimui. Po ilgokų diskusijų 
tie lapeliai liko atidėti į šalį. Didžiuma na
rių nesutiko juos pildyti. Nariams pasirodė, 
kad lapeliai yra visai bereikšmiai, ir anf jų 
paduoti užklausimai yra tie patys, kurihos 
narys atsako ant aplikacijos prisirašyda
mas prie SLA.

Didžiumai narių pasirodė, kad veltui Cen
tras leidžia pinigus tokioms registracijoms. 
Būtų daug geriau, kad tą laiką pašvęstų 
naudingesniems darbams, o lapelius gal ga
lima sunaudoti naujiems nariams, prisira
šantiems prie organizacijos.
Panašiai pasielgė, sakoma, visa eilė 

SLA kuopų. Pati “Tėvynė” jau ne kar
tą aliarmavo dėl SLA narių atsisakymo 
pildyti antrą registraciją.

SLA pild. taryba, mūsų nuomone, tu
rėtų tąjį klausimą persvarstyti. Jeigu 
nariai atsisako antru kartu registruotis, 
tai juos prievarta negi priversi. O be
reikalingų barnių dėlto narių susirinki
muose, matyti, įvyksta daug. Ar nege
riau tą visą dalyką (perregistravimą) 
likviduoti?

Sako, SLA Nedžiūsta
Pagaliau, “Tėvynė” bando atsakyti 

“Sandarai” į pastarosios pareiškimą, kad 
SLA džiūsta, vadinasi, miršta. Bet ta
sai redakcijos atsakymas nepaprastai 
švelnus ir motiniškas.

Jei kuris nors komunistinis laikraštis 
būtų pareiškęs, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje miršta, tai p. Vitaitis 
būtų per kelis SLA organo numerius lei
dęs į mus 14-kacolinių keiksmų šūvius.

Bet tąjį pareiškimą padarė Vitaičio 
vienmintė “Sandara.” Dėlto jis atsako: 
“Vienas tautinis laikraštis sako, kad Su
sivienijimas pradėjo džiūti.... Bet Su
sivienijimo ‘džiūvimo’ mes nematome ir 
nejaučiame.”

Tik šitiek?! Bet kas tas do laikraštis? 
Taip ir nepasakoma!

Trockis Ją Bendradarbis
Buvo laikai, kai fašistų “Vienybė” vi

sus komunistus ir pažangius žftiones 
krikštijo “Trockio agentais,” “Trockio 
bernais,” dažnai pridėdama-^-“žydelio 
Trockio samdiniai.” Kur tik tautininkai 
norėdavo ką nors pažeminti, prikergdavo 
Trockį, kaipo žemiausį dalyką, pavojin- 
giausį visuomenei dalyką.

Tai buvo laikai, kai Trockis dar buvo 
komunistiniam judėjime ir ėjo tam tik
ras Sovietų Sąjungoj atsakomingas par
eigas; kai jis dar nebedrįso viešai ir at
virai skelbti savo kdntr-revoliucines teo
rijas, nors nuo jų Utsipalaidtijęs ir ne
buvo.

Bet štai, Trockis patampa atviru kontr- 
revoliucionierium; pradeda mobilizuoti 
bjauriausią kovą prieš Sovietų Sąjungą, 
daro sutartis su fašistais,—patampa di
džiausiu revoliucinio darbininkų judėji
mo priešu. Toji pati “Vienybė” apkabina 
Trockį, talpina jo straipsnius, niekinan
čius Sovietą Sąjungą ir komunistes. Da
bar “Vienybei” Trockis autoritetas, da
bar iŠ jo fašistai semiasi išmintį.

Kitais žodžiais, dabUr galima sakyti 
vieną iš dviejų: arba vienybinihkdi pata
po TroČkiti bernais arba—Trockis vieny- 
binirikų.

Ir taip esama su visais revoliuciriiti 
darbininkų judėjimo judošiais!

Šiaurių polius arba žemės 
ašygalis buvo žmonijai pa- 
slaptyj. Juk dar visai nese
nai Romos katalikų popie
žius laikė už garbę, kada 
ten iš baliūno buvo numes
tas kryžius. Bet tas patsai 
Italijos baliūnas (“Italia”) 
atgal grįžtant sudužo, keli 
žmonės žuvo, o kitus Sovie
tų Sąjungos ledlaužiai ir 
lėktuvai išgelbėjo. Tai bu
vo 1928 metais. Dar nėra 
nei 10 metų laiko. Po “Ita
lia” nelaimės kapitalistinis 
pasaulis dar daugiau nusi
suko nuo Šiaurių Poliaus. 
Seniau būdavo organizuoja
mos tarptautinės ekspedici
jos, bet per paskutinį de
šimtmetį duota ir tam ra
mybė.

Veik pusė plotų, gulinčių 
nuo Šiaurių Poliaus priguli 
Sovietų Sąjungai — nuo 
Beringovo Perlajos iki Nor
vegijos. Geras plotas yra 
ties Alaska ir tai priguli 
Jungtinėms Valstijoms. Ka
nada, kuri yra Anglijos ko
lonija, dideliu plotu ribuo- 
jasi su šiaurėmis. Grenlan
dija, didelė ledynais padeng
ta sala ir skaitoma Danijos 
irgi turi didelius plotus 
šiaurių ir gal būti ji yra ar
timiausias sausžemis prie 
Šiaurių Poliaus. Norvegija 
ribuojasi su šiaurėmis ir 
valdo Svalbaldo (Spitzber- 
gen) salas, nuo kurių pra
eityj buvo nemažai daroma 
ekspedicijų į šiaurius, šios 
šalys- turi reikalų su šiaurė
mis.

Visos apleido šiaurių ty
rinėjimą, tik Sovietų Sąjun
ga padarė milžiniško pro
greso. Sovietų Sąjunga ati
darė vandens kelią aplinkui 
Sibirą iš Europos į Vladi
vostoką. Pereitais metais į 
abi puses tūdni keliu per
plaukė 14-ka laivų, o viso 
Šiaurių Jūromis pristatė 
reikmenis Sibirui ir iš ten 
išvežė bent 150 laivų. Apie 
10 ledlaužių dirbo juos ap
tarnaudami.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai ištyrinėjo . Šiaurių 
Jūras, atidengė nemažą 
skaičių salų, ištaisė geogra
finius žemlapiųs, išmieravo 
jūrų gylį, išstudijavo naujas 
vandens srioves. Jų gabūs 
lakūnai šimtus tūkstančių 
mylių išskrajojo. Sovietai 
išbūdavo j o naujas prieplau
kas, Sibiro pakraščiais ir 
ant salų pristeigė oro ir 
abelno * tyrinėjimo stočių, 
įtaisė radio susisiekimus.

Pasklido girdas, kad So
vietai su pagelba lėktuvų 
rengiasi užkariauti Šiaurių 
Polių. Vieni tam pritarė, 
kiti sakė, kad “tai tik bol
ševikai giriasi propagandos 
tikslu.”

Bet bolševikams nėra tų 
tvirtumų, kurių jiė negalė
tų įveikti. Šiemet pakilo ke
turi galingi lėktuvai su apie 
50 žmonių ir nuskrido ant 
Šiaurių Poliaus. Ten jie nu
tūpė. . Įsteigė 56-tą Šiaurią 
tyrinėjimo stotį. Apgyven
dino 4 mokslininkus, įren
gė jiems radio susisiekirhti 
stotį, įtengė vėjo sukamą 
mašiną, kuri gamina elekt
ros pajėgą. Ir Šiaurių Po
liaus slaptybės baigėsi, nes 
Sovietų mokslininkai kiek
vieną dieną kelis kartus 
siunčia žiniūs, ką .jie paste
bi, kokis jūros gylis, kokius 
gyvius rado vandenyj, ko
kis yra oras ir t. t.' Ne vien 
Sovietų laikraščiai spausdi
na tas žįniąs, bet net rim
tesni kapitalistiniai laikraš
čiai jas paduoda, kaip “New 
York Times.”

Pirmiaus net mokslinin
kai manė, k&d šiaurių Po
liuje viešpatauja bdiši žiė- 
ma, didėli pušniai, sniegai. 
Tikrumoj yra kitaip. Pasi

rodė, kad šiemet buvo die
nų, kada ledas tirpo, lietus 
lijo, ir mokslininkams su
darė daug pavojaus, nes le
das, ant kurio jų išbudavo- 
ta stotis, mažėjo. Buvo gra
žių giedrių dienų, buvo • įr 
daug rūkų. Sovietų moksli
ninkai ne vien praturtino 
abelną mokslą apie šiaurės, 
bet jie pasitarnavo ir So
vietų lėktuvų atskridimui 
iš Maskvos per Šiaurių Po
lių į Kaliforniją.

Visi pasaulio mokslo žmo
nės didžiai įvertina Sovie
tų mokslininkų atliktus žy
gius šiaurių poliaus tyrinė
jime. Pasirodo, kad moks
lininkų stotis su ledu plau
kia linkui Grenlandijos. 
Kiekvieną parą tas ledynas 
nešamas vandens ir vėjo 
stumiamas 3į mylios. Nuo 
tos dienos, kada stotis buvo 
įsteigta, jie jau nuplaukė 
123 mylias. Manoma, kad 
apie pavasarį, kovo mėnesį, 
jiė pasieks Grenlandiją ir 
ten Sovietų ledlaužis galės 
paimti mokslininkus ir jų 
prietaisus. Ką toliau So
vietai darys, dar dabar sun
ku pasakyti. Gal būti jie ir 
vėl lėktuvų pagelba nuneš 
kitą grupę mokslininkų ant 
Šiaurių Poliaus ir apgyven
dins ją. Gal ilgai prisieis 
vesti tą kovą su gamta, ka
da mokslo žmonės puikių 
mašinų pagelba nutūps ant 
Žemės Viršaus, , o šiaurią 
vėjai ir vandens srįovės, 
tartum ilgiau norėdamos 
laikyti savo slaptybes, vėl 
ir vėl išneš tuos žmones į 
civilizuotą pasaulį.

Sovietų mokslininkai sa
ko, kad Šiaurių Polius ne tik 
nėra baisus, bet ir žingei
dus. . Pasirodo, kad ten ii’ 
gyvybė yra. Mokslininkai 
jau kelias žuvytes pagavo. 
Tiesa, jos buvo labai mažos, 
bet faktas, kad ir ten gyvy
bė yra.

Sovietų mokslininkai ma
tė kiek pirmiau kokią, tai 
žvėrelį, kuris pasirodė prie 
ledo ir vėl nėrė į vandenį. 
Liepos mėnesį per jų stotį 
perskrido keturios žuvėd
ros, paukščiai, kurie kiek
vieną laivą ilgai lydi į jūrą.

Bet didžiausias lakūnams 
buvo nustebimas, kada juos 
rugpjūčio 8 d., 3 valandą ry
to, aplankė baltoji meška su 
dviem meškučiais. Vienas 
mokslininkas visada stovi 
sargyboj. Jie mainosi kas 6 
valandos. Šiuom kartu sar
gyboj buvo Ernestas Kren- 
kel. Jis pastebėjo, kad bal
ta meška su dviem mėškū- 
čiais atėjo ir pradėjo ap
žiūrinėti jų stotį. Kiti 
draugai miegojo. Jis davė 
jiems žinią. Mokslininkai 
išlėkė su šautuvais ir savo

Nashua, N. H.
A

Lietuvių Kooperatyvas
1920 metais, pasidarbavus 

keliems sumanesniems vy
rams, tapo suorganizuota Lie
tuvių Kdo$»ėr£ŽtyVė Draugija. 
Nors daug panašių kooperaty
vų būvo šūorganižūota šioj ša
lyj, vieiitik ne visi atsilaikė.

Nashila’iečiai laikosi gėrai, 
už tai, kad priešaky organiza
cijos stovi teisingi žmonės. 
Prfez. K. Dobrovolskis, vice- 
prez. L. Kupčiūnas, turto rašt. 
V. Šipuliauskas, užrašų rašt. 
S. Ulčitskas, krautuvės gaspa- 
dorius W. GOjūS. Kiti direkto
rių nariai: M. žiedelis ir V. 
Masdžerius.

Kooperatyvas užlaiko val
gomų daiktų krautuvę, 36 
High St. ir praeitą metą pas
tatė šalę naują namą, kur 
įsteigė valgyklą.

Kooperatyve priklauso vi-' 
šokių /pažiūrą žmbnės ir visi 
gražiai susiklauso.

Reporteris. 

šunim “Veselij,” kuris kar
tu su jais gyvena. Vienas 
paleido šūvį, bet nepataikė. 
Meška ir meškučiai pabėgo.

Mokslininkai pasitarę nu
ėjo gulti, tik “Veselij” apie 
tris valandas negalėjo už
migti. Matyti, jam nelabai 
patiko baltieji keturkojai 
“svečiai.”

Sovietų mokslininkų buvi
mas ant "ledo daug suteiks 
pasauliui žinių, kas ten da
rosi. Šiaurių Poliuje jau 
baigiasi vasara. Ten per 
šešis mėnesius viešpatavo 
nuolatinė diena—diena ir 
naktį švietė saulė. Dabar 
jau pasidarė oras šaltesnis. 
Sekantį mėnesį prasidės 
žiema—šešių mėnesių nak
tis. Saulės • nebus matyti, 
bet “naktis” nebus tamsi. 
Tada ten būna neišpasaky
tai gražus vaizdas, nes sau
lė yra už žemės skritulio, o 
jos spinduliai pro jį matosi 
ir teikia šviestis—šiaurių 
aureolę.

D. M. š.

Lietuvos Žinios
KAUNAS

Mirė Prof. VI. Dubas
Netikėtai mirė profesorius 

Vladas Dubas.
Nesenai jis sirgo gripu, ku

ris davęs komplikacijų. Prof, 
negalėjęs atsitaisyti ir miręs, 
Kaune, savo bute.

Prof. VI. Dubas yra gimęs 
1887 m., liepos 18 d. 1915 m. 
baigė Maskvos Universitetą fi
lologijos fakultetą su 1 laips
nio diplomu. 1920 m. Aukš
tųjų kursų ' Kaune lektorius. 
1922—1928 m. Lietuvos Uni
versiteto Humanitarinių moks
lų fakulteto docentas. 1928 m. 
išrinktas filologijos skyr. ro
mėnų kalbų ir literatūros ka
tedros1 e. ordin. profesorium.

VI. Dubas yra parašęs eilę 
mokslo darbų.

PANEVĖŽYS
‘ Neisima Vikaro Kulkos Iš

Zakristijono Galvos. *
Jau dvi savaitės Panavėžio 

žydų ligoninėje guli su kulka 
galvoje Pušaloto zakristijonas.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DUKT£ IR MOTINA
Drauge daktare, malonėki

te patarti dar kartą per “Lais
vę.” Mano tetos duktė jau tu
ri 17 metų ir dar neturi mė
nesinių. Ji yra aukšta, liesa, 
jaučiasi silpna, niekur nedir
ba, tik kiek apžiūri namus— 
lyg ir gaspadinė namie. Jos 
motina labai susirūpinus.

Taip gi ir pati jos motina, 
46 metų amžiaus, turi aukštą 
kraujo slėgimą—“high blood 
pressure.” Kaip jai geriausiai 
užsilaikyti ir kas būtų geriau
sia jos dukteriai. Iškalno ačiū.

Atsakymas
Kas būtų geriausia tai duk

teriai? O gi kad ji atsigautų 
gerai; sutvirtėtų, sustiprėtų. O 
dabar matot, visai jau moder
niška, “stailiška” mergiščia: 
aukšta, laibutė, liesutė, silpnu
tė,—tikra lėlutė... . Ot tai 
jums ir moderniškumas. To
kiam silpnam, nedapenėtam 
organizmui viso ko trūksta. 
D»ėl mitimo trūkumų, dėl sto
kos vitaminų, mineralų ir ki
tokių maisto dėsnių, silpnos 
yra jos liaukos, organai, krau
jas.

Nėra kokių staigių, greitų 
priemonių, tokiam atsitikime, 
mėnesinėms išsūhkti, kėlei jas 
feguliųojan&os liaukos pusė
tinai sutvirtės. O tam tikslui 
visų pirma reikią, maisto; mai
što ir maisto. Paprasto, nesu
gadinto g^hitiriio maisto. Ypač 
dadgiau žalių, hevirtų daržo
vių ir vaisių, greta pieniškų, 

Tą kulką jam į galvą “įvarė” 
Pušaloto vikaras. Kulka pro 
pryšakinį žandikaulį įsiskver
busi į galvos gilumą. Iš ten 
ją iškrapštyti busią labai sun
ku. Ligonis jaučiasi neblogai, 
bet jo laukia sunki ir pavojin
ga operacija. Be to, jis stai
giai “susirgo” tylėjimo ir ne
žinojimo liga, kurios tuo tar
pu medicina negali pagydyti. 
Prokuratūra įvykiu susidomė
jo; rinkdama medžiagą bylai, 
tiria aplinkybes, kuriomis vi
karas zakristijoną peršovė.

Kėsinosi Apgrobti Krautuvę
Liepos m. iš 29 į 30 d. nak

ties metu žinomas vagis reci- 
divistas Balvičius Stasys per 
virtuvės langą įsibrovė į Vy
tauto gatvėje esančią J. Daili- 
donio krautuvę. Savininkui pa
budus vagis mėgino pabėgti, 
bet nebesuskubo,—vietoje bu
vo sulaikytas. Darant kratą, 
kišenėse rasta daug raktų ir 
didelis duoninis peilis, kurį va
gis buvo pagrobęs iš Dailido- 
nio buto.

Pats Sau Atnaujino Bausmę
Liepos 30 d. Panevėžio apy

gardos teismas nagrinėjo iš 
Panevėžio kalėjimo pabėgusio 
kalinio Rebnerio Gustavo by
lą.

Rebneris už vagystes buvo 
nubaustas 4 m. s. d. k. Trejus 
metus jau buvo atkalėjęs. Pra
ėjusiais metais rugsėjo 29 d. 
iš Subačiaus vai., Gailių dur
pyno, kur dirbo prie durpių 
kasimo darbų, pabėgo. Pabė
gęs apvogė Javilionių km. Gu- 
sevičių. Po kelių dienų buvo 
sulaikytas Raguvos vai., Tu- 
magalio km. pas Kazį Viršylą. 
Čia buvo iškratytas ir atimti 
visi vog-ti daiktai.. ■ . . *

Teismas nusprendė 4 m. s. 
d. k. bausmę Rebneriui pakar
toti, o už vagystes pabėgus iš 
kalėjimo pridėti dar vienus 
metus s. d. k.

Mirė Seniausias Lietuvoje 
Bernas

šiomis dienomis Sintautų 
vis., Šakių apsk., Voverių km. 
mirė Petras Paplauskas, 103 
metų amžiaus. Velionis iš pat 
jaunų dienų pradėjęs tarnauti 
pas ūkininkus ir tarnavęs iki 
pat mirties.

kiaušinių, rupių javinių val
gių, šviežios mėsos, jūros žu
vų.

Manau, jai būtų neprošalį, 
bent keletą mėnesių imti po 
truputį skydinės liaukos— 
Thyroid gland, % gr., 100 
tablets—po vieną prieš valgį. 
Tegul ji, žinoma, ima iodo po 
lašą, su pienu, kas antra die
na, kad ir per visą gyvenimą.

Džiovintų bravoro mielių 
(brewers yeast tablets) tegul 
ji ima bent po 5, po 10 tab
lečių prieš valgymą. Žuvų alie
jaus bent po šaukštą kas die
na. Visa tai per ilgą laiką. Ta
tai padės Visam organizmui 
atsigauti. Susitvarkys tada ir 
kiaušidinės (ovarinės) liaukos 
—ir greičiau atsiras mėnesi
nės. -

Kai dėl to jos motinos auk
što kraujo slėgimo, tai ben
dras “užsilaikymas” daug ką 
reiškia. Maistas turi būti są
moningai parenkamas — gam
tinis, paprastas, nesugadintas, 
be virinimų, be kepinimų, be 
visokių maišymų - permaišy- 
mų. Ji turi dažniau pasilsėti, 
suliaunėti. Bet būtų klaida vi
sai jau nieko neveikti, o tik 
gulinėti ir sielotis, rūpintis sa
vimi. Tegul ji sau dirbinėja 
nuosaikiai, tegul eina pasi
vaikščiot regulingai.

Kadangi kraujo slėgimas 
nėra liga, o tik ženklas kokio 
rimto trukumo organizing, tai 
be asmeninio apžiūrėjimo 
daug ko nepasakysi. Tegul ji 
nueina pas gydytoją ištirti.
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Užbaigė ir grįžta 
Iš laukų brigada, 
Brigadyrius mūsų 
Su daina mus veda.

Aš einu per sodą 
Į beržyną žalią, 
Eidama dainuoju 
Savo laimę, dalią.

Vakare beržynas, 
Rodos, užkerėtas, 
Tai kampelis mūsų 
Kaimo numylėtas. 
1937 m. birželio 9 d.

Pakeliui žaliuoja 
Daržas* lauko plotas, 
Mūsų darbo vaisiais 
čia gausiai nuklotas.

Poilsį uždirbo,
Džiaugias kas kaip moka, 
Kas prie knygos sėdi, 
Kas pakluonėj šoka.

Laukia mus ant stalo 
Soti vakarienė, 
Su Smetona blynai 
Ir balta bulvienė.

Atėjau, klausausi, 
Medžiai šnabžda, šneka, 
Vėjo bangos vėsios 
Tarsi upė teka.

Nuo dainos net lauko 
Plotai, rodos, plyšta, 
Ir po žalią girią 
Džiaugsmo aidas sklysta.

motoro* 
mokytis or- 
jums galiu

jūsų atsišaukimą 
kad dar jums trūk-

Skardas
Skamba
Palei grįčią laukia 
Grįžtančių motutės.

P. Matulaitytė.

DETROIT, MICH.

Mačiau 
kurios! “Vilnyje”,

Trfeęiad

VAKARAS

MiM

Darbininkė ir Seimininkė

t./

V;

O jaunimo laukia 
Upė, sodai, lankos, 
Poilsį uždirbo— 
Laisvos darbo rankos.

Iš ALDLD 20 KP. MOTERŲ 
SKYRIAUS SUSIRINKIMO
Susirinkimas įvyk6 rugpjūčio 

6 d., pas d. A. Žemaitienę. Na
rių dalyvavo daug. Prisirašė 
viena nauja, draugė Rubinskie- 
nė, d. L. Dainienės motinėlė. 
Taigi, mūsų šeimyna — Mo- . 
terų Skyrius—auga, didėja; • 
veik kas mėnuo, kad ne po vie
ną, tai po 5 svkiu prisirašo.

Buvo raportas iš organizavi
mo buso važiuoti į “Laisvės” 
pikniką, kuris buvo 18 liepos,? 
Inkerman, Pa. Visos draugės 
važiavusios į virš minėtą pikni
ką išsireiškė labai užsiganėdi
nusios, kaip važiavimu, taip ir 
programa, kurią pildė įvairūs 
chorai, ir kalbėtojai sakė pra
kalbas. O draugė O. Noreikienė 
nepamiršo ir mūsų jaunuolės 
Elsie žemaičiūtės, kuri ten de---- -
klamavo, sakydama: “Tūli ten 
buvusieji tarp savęs kalbėjosi,; 
o kaip Elsie pradėjo deklamuo
ti, ji savo aiškiu, artistišku bal- 
su visų atydą atkreipė ir visi 
pradėjo artintis prie estrados.” 
Taipgi mūsų org. V. Kamins-7 
kenė tarė kelis žodžius, šaky-’, 
dama, kad jai viskas labai par‘ 
tiko, tik neturėjo jokio pažįs- 
tarno iš Pennsylvanijos, o vien • 
tik su savaisiais draugavusi per 
visą pikniką. Kalbėjo ir kitos 
draugės, kurių visų vardų čik‘ 
nesuminėsi.

Nors kaip kurios draugės tu
rėjo sunkiai padirbėti pakol 
suorganizavo busą, ‘ bet savo 
duotą žodį išpildė ir tuomi su
teikė didelę paramą dienraš
čiui “Laisvei”, tam darbo mi
nių gynėjui, rodančiam teisin
gą kelią, kaip pasiliuosuoti iš 
kapitalizmo jungo. Didelis kre
ditas priklauso Moterų Skyriui 
ir toms draugėms-draugams, 
kurie važiavo skyriaus busu.

Bušo komisija buvo nuėjusi 
į ALDLD 20-tos kuopos ben
drą susirinkimą kviesti, kad 
pagelbėtų suorganizuoti busą, 
bet jokios iš ten pagelbos ne
gavo ir jokio atsakymo į tiž- 
kvietimą niekas nedavė. Tadą 
ėmėme pačios dar sparčiai ° 
dirbti ir. kaip matote, be ben
dros kuopos pagelbos turėjome- 
kogeriausias pasekmes. Tas pa* 
rodo, kiek Moterų Skyrius turi 
pritarėjų iš pašalinių žmonių, 
tik(reikia su jais draugiškai stt-į 
eiti ne rašyme teorijų, bet prak- . 
tiko j.

Pikniko rengimo komisija ra
portavo, kad viskas prirengta 
piknikui 8 d. rugpjūčio. Išrink
ta darbininkės. Mūsų d. N. Ma- 
čiukienė aukavo elektrinį “to-t 
asterį” išleidimui rugp. 8-tos 
piknike, ši draugė jau antrą 
gražią dovaną aukojo Moterų 
Skyriui. Didelis ačiū jums, 
drauge.

Nutarta rengti koncertas at-'
(Tąsa penktam puslp.)

Lavėnos Liuda.

Dirbant ir dainuojant 
Vakaras artėja, 
Užbaigė kolchozas 
Vasarojaus sėją.

visus penkis kalinius ir vedu-* 
siojo šeimą.

TDA pašalpa, tai vienintelė 
pašalpa tos šeimos gyvenime. 
Toji mažytė mergąitė tik viena \ 
iš 250 vaikų, kurių tėvai Ran
dasi kalėjimuose, nuteisti nebū*< 
tais kaltinimais, ilgiems 
tams. Visus tuos vaikus TDA 
nori aprūpinti pienu vasaros 
karščiuose.

Organizacijos galėtų tame“ 
padėti. Dešimts dolerių aprū
pina vieną vaiką pienu visai 
vasarai, $1.44 vienai savaitei. 
Paaukokite kas kiek išgalite 
TDA Pieno Fondui, kad TDA ' 
galėtų aprūpinti tų darbo did
vyrių kūdikius.

mMM

PUSANTRO ŠIMTO LAIŠKU DRAUGEI KOVARDUK
žymi žemės ūkio stachanovietė Paša Ko- 

varduk gavo viso 150 laiškų. Jų tarpe buvo ir iš 
Tolimųjų Rytų. Iš Mandžūrijos, nuo rubežiaus, 
jaunas sargybos kamandierius, pradėdamas 
laišką, rašo eilėmis pašai:

“Tu nori, miela drauge, sužinot
Mano svajones, troškimus ir tikslą.
Ir ramiom akim, nepaprastu žvilgsniu, 
Su linksma šypsą draugiškai viliot.
“Tai iš Puškino poezijos paimti šie žodžiai. 

Truputį turėdamas laisvo laiko nusprendžiau 
pasiryžusiai mokintis jo raštų. Bet Puškino 
tvėryba-raštai reikia suprasti. Taip—aš noriu 
sužinot tavo mintis, troškimus ir sekretą tavo 
laimėjimų, kuriuo keliu tu pradėjai eiti.

“Pas mus oras jau žiaurus ir šaltas. Be 
perstojimo krinta nuo medžių lapai. Mano 
arklį vadina “šori.” šiandien mes ilsimės ir 
ant rubežiaus ramu. Ir poilsio dieną nuspren
džiau jums laišką parašyt.

“Brangi Drauge Paša: Jum rašo visai nepa
žįstamas jaunas parubežietis iš Raudonos Ar
mijos Sargybinės Tarnybos Komanderijos. 
Mane nuo jūs skiria tūkstančiai ir tūkstan
čiai mylių. Bet tą minutę, kuria aš skaičiau 
jūsų prakalbą, pasakytą Kremliaus Salėj, ir 
jūsų pasikalbėjimus su d. Stalinu, jūs tapot 
man artima ir brangi. Aš pradėjau atydžiai 
ir atsargiai tėmyt visus jūsų pasisekimus ir 
laimėjimus, ypač pervedimą traktorio į 60 
greitumą. Mane labai džiugina kiekvienas jūs 
laimėjimas kolektyvų fronte.

“Pasakyk, kiek tau metų? Pagal tavo pa
veikslą—19 metų. Įdomu, vedus, ar ne? Jei 
gali, prašau šiuos klausimus atsakyt. Bet, vis
gi.... O kaip tu pervedei traktoristės mažą 
greitumą į tretį greitumą. Ir dar svarbiau, 
kaip pasisekė traktorių pervest net iki 850? 
Labai prašau tavęs visus šiuos klausimus at
sakyt.

“Pasilieku su linkėjimais,
“Jaunas komandierius,

“Antonov.”
Laiškų buvo iš visur. Rašė jai iš Rytų ir 

iš Vakarų ir Pietų ir žiemių. Paša, turėdama 
laiko, rimtai ir užsimąsčiusiai peržiūrėjo la
pus laiškų nuo nepažįstamų, bet artimų žmo
nių. Prieš ją praėjo gyvenimai įvairių žmo
nių, kurių žodžiai ypatinga meile skambėjo 
jai rašytuose laiškuose.

“Jūs pareiškėt visai Sovietų Rusijai—primi
nė Pašai jaunas lakūnas-pilotas.—Jūs žodžiai 
pasakyti Kremliaus Salėj, kad kaip ateis mū
šio valanda, jūs būsit pirmose eilėse gynime 
Sovietų Sąjungos, puikūs žodžiai. Pažiūrėkim 
į tarptautinį judėjimą. Paimkim įvykį Ispani
joj. Visa aiškiai parodo, kad fašizmo pasaulis 
būtinai nori mums priristi karą. Mes turim 
būt pasirengę visuomet ir viskuom. Ar nega
liu aš jum būt naudingu moksliniam© dėsty
me. Jūs puikiai suprantate mašinos 
sudėtį. Ir mano linkėjimai jums— 
laivio motorą sudėti, o tatai aš 
pagelbėt.”

Su jaja tariasi daugybė žmonių 
ja atsakymo bėgamais klausimais, 
yr žmogus su dideliais gyvenimo
Ir Pašai pasidarė liūdna, kad ji mažai žino. 
Ji pavydėjo tiem draugam, kurie mokėjo taip 
gražiai rašyt laiškus, o ji jautėsi, kad ji tik 
mažą dalelę tėra padarius to, ką turi daryt 
kiekvienas Sovietų Sąjungos pilietis. Paša vos 
tik 21 metų. Jos darbo pasekmės tik įžanga į 
didelius darbus.

Paša bandė persistatyt kiekvieno laiško au-

Moters esmės dėstytojai sa
ko, jog kilnaus proto moterys 
turi motinystės geismą daug di
desnį, negu lytinį. Jos nekan- 
traudamos ilgisi kūdikio. Nor
malios ir aukštų dvasinių ypa
tumų moterys, kurioms tam 
tikros aplinkumos neleidžia 
įvykdyt savo svajonių ir troš
kimų, dažnai sapnuoja apie su- 
silaukimą kūdikio.

Motiniškumo Jausmas veikia 
lygiai vedusią, kaip ir nevedu
sią moterį. Būna atsitikimų, 
kad motinystės jausmo pasėkoj 

. neturtinga mergina, neturinti 
progos ištekėti, susilaukia kū
dikio. Susilaukia ji ne kaipo ne- 
tyčiuką, ne kaipo netikslų lyti
nio susituokimo išdavą, bet 
kaipo lauktiną, sužibu ir bran
gų svečią. Ir dėlto, žinant šito
kį įvykį kaipo motinystės jaus
mo išdavą, reikia vengti as
mens įžeidinėjimų, pajuokos, o 
vieton to—tokiai mergelei vi-

torių. Jai liejosi laiškai nuo Sovietų Sąjungos 
jaunos ir naujos gentkartės. Su dideliu nekan
trumu jai norėjosi lenktyniuot.

“Dabar iš tolimos pusiaunakties — skaito 
laiške iš Leningrado nuo Vakarinio Universi
teto jauno studento—rašau jums laišką su di
deliu susiinteresavimu, tarp karštų ginčų, ku
rie netikėtai iškilo mūsų studentų tarpe, te
moj “Reikšmė Ateities žmonijos Arba Bū
siančio žmogaus.” Pasiliko vienas būdas, tai 
ištirt, suprast tą, ką mes prikalbėjom vienas 
kitam apie tai, kad Sovietų Sąjungoj durys 
visur atdaros būsiančiam žmogui. Ar Alekse
jus Stachanovas, vienas iš geriausių žmonių 
mūsų šalyj, kuomet nusileido 30 d. rugpjūčio, 
1935 m., į anglių kasyklas, turėjo minty tik 
normą išduot ir viršyt, kad tik atnešus So
vietų Valdžiai naudą, o vėliau ypatiški reika
lai?

“Mes ir jus lyginom, kad kuomet sėdot ant 
traktoriaus, jūsų mintis irgi buvo, kad kuo- 
geriau darbą padarius valstybei. Kaip jūs ir 
Aleksejaus figūrų rasim Raudonojoj Armijoj, 
fabrikuose ir kolektyvų laukuose. Bet jūs ne 
išsyk tapot didvyre kolektyvo darbe? Reikia 
suprast, kad jūs kelias buvo nelengvas. Sta- 
chanoviečiai negema. Stachanoviečiais tampa 
procese kovos.

“Paša, aš skaičiau vienoj francuzų knygoj 
pravestą mintį. Kad moteris yra atsilikus nuo 
gyvenimo. O tikslas gyvenimo—kad uždirbt 
daug pinigų, gi kurie neuždirba, turi mirt. Tai 
baisu mums, tiesiog laukinė mintis. Juk mes 
matom gyvenimo tikslą visai skirtingu. Mes 
turim tūkstančius stachanoviečių visose indus
trijose. Jų mintis ne kad sau pelną pasidaryt, 
bet atnešt naudą šaliai. Ir kuomet jūs, Paša, 
pastatėt naują rekordą savo darbe, veikiausia, 
tik ir planavot, kad tik būt naudingesne savo 
šaliai ?”

Paša skaitydama šiuos žodžius pati sau pa
statė klausimą.—Kas aš tokia? Juk tik 1936 
metais aš su savo traktoriumi išdirbau žemės 
2,520 hektarų.

Pašos gyvenimas buvo labai paprastas. Tas 
ką ji atsiekė—atsiekta su didele energija ir 
geležiniu pasišventimu. Ji buvo paprastai, 
vaikiškai apsirengus, su trumpai nukirptais 
plaukais. Ant galvos užsidėjus berniuko kepu
rę, priešakiu atsuktu į užpakalį. Paša buvo 
viena mergiščia visoj brigadoj. Buvo pradėjus 
rūkyt, bet brigados vedėjas d. Kostenko ir 
kiti draugai atkreipė domę ir draugiška kri
tika pagelbėjo jai mest rūkymą.

Brigadyrius d. Kostenko tvirto būdo drau
gas. Jis iš visos brigados reikalavo disciplinos, 

. o už vis labiausia iš savęs. Kad laiku stot prie 
darbo, kad mašinos būtų prižiūrimos. Ir kad 
visi traktoristai būtų- švariai nusiprausę ir 
mylėtų savo mašinas. Brigadyrius d. Kostenko 
vietinis, jaunas kaukazietis, piktos išvaizdos; 
jis daugiau aiškino, negu kalbėjo. Jis mokino 
apie mašinų sudėtį ir link jų atsinešimo. Ir 
jis daug reikalavo nuo visų ir tuo pačiu kartu 
pats nuo savęs.

Ir todėl Pašai, jaunai kaukazietei, pasisekė 
jos darbe, kad ji buvo geležiniai disciplinuota, 
taip, kaip jos brigadyrius.

Keli mėnesiai atgal Pašos kolektyvas ją pa
siuntė į žemės ūkio komunistinį universitetą 
mokytis.

Taip Sovietų Sąjungos jaunimas dirba, mo
kinasi, linksminasi, stato naują pasaulį—so
cializmą.

sapusiai padėti, kad ji įstengtų 
išauginti sveiką kūdikį, kad jis, 
savo motinos gyvenimo neda- 
tekliaiš, nebūtų nuskriaustas.

Motinystės pareigos yra ste
bėtinai sunkios, bet motinystės 
geismas atstumia visokią bai
mę. Moteris dėlei kūdikio pasi
aukoja viskam. Normalus nėš
tumas kiekvienai sveiko proto 
moteriai yra nė lęek nesun
kinantis dalykas, bet aukščiau
sio laipsnio gėrybis procesas. 
Nėštumas atbudina ir sutvirti
na kūno ir dvasios pajėgas. 
Gimdymas suteikia moteriai to
kius džiaugsmus, kuriuos nie
kas negali pakeisti. Ji jaučia 
gyvenimo laimę, nors ji dėlto 
kenčia ir sunkiausias kančias.

Nė vienas gyvūnas taip skau
džiai negimdo, kaip žmogaus 
motina. Jos kančios taip dide
lės, kad ne visos iškenčia iki 
galo ir ne sykį atsitinka, kad 
motina gimdant ar tuojau

pas žmogų taip pat ilgesnis, nes 
jo, dvasia turi pasiekti tą laips
nį, koks nėra žinomas 
gyvūnams.

Viena iš svarbiųjų, 
svarbiausių, motinystės
mų yra dvasinis kūdikio auklė
jimas. Nuo motinos dvasinio iš- 
siplėtojimo laipsnio priklausys 
ir jos kūdikio dvasinis išsiplė- 
tojimo laipsnis. Kiek motina tu
rės kilnios žinijos savyje, tiek 
ji galės perduoti ir savo bran-1
giam kūdikiui. O nuo šitokio Nuovargio nejaučia 
paveldėjimo jam labai daug pri-^,Rankos raumeningos, 
klausys jo rytdienos gyvenimo Puošiasi vainikais 
eisena.

Kiekviena esanti ir būsianti 
motina turėtų neatidėliojant 
pažvelgti į savo žinijos, į savo 
dvasinio išsiplėtojimo laipsnį, 
ir visais galimais būdais steng
tis tąjį-laipsnį pakeltį, savo ži
niją praplėsti, patobulinti.

Kiekvienai motinai turėtų bū
ti vienu svarbiausiu dalyku— 
žmoniškumas, ž m o n iš k urnas, 
nesurištas su bile kaip varto- 

j momis religinėmis dogmomis, 
1 vienu žodžiu mokinančiomis ne
užmušti, o kitu žodžiu ir ran
ka laiminančiomis užmušėjus. 
Kiekviena motina turėtų įsigi
linti į tąjį ateities žmoniškumą, 
kuris galimas tik po esamosios 
santvarkos sugriovimui, nes 
esamoji santvarka yra sutrem
pusį žmoniškumą.

Mokslas apie naują santvar
ką, nors jis ir būtų gana sun
kiai įgyvendinamas, kaip pa
vyzdžiui Sovietų Sąjungoj, yra 
vistik vertas pažinojimo ir įgy
vendinimo. Naujos santvarkos 
siekimas yra ir turėtų būti lygi 
problema, kaip ir motinystės 
geismas. Naujoji santvarka tu
ri gimti skausmuose, o tuos 
'skausmus, tas kančias, turi per
nešti visi tie (vieni gal sunkiau 
ir net su mirtimis, kiti leng
viau)!, kurie supranta reikalą 
įkurti ją.

Motinystės jausmas, motinos 
dvasinio 1 išsiplėtojimo laipsnis 
turi būt susijęs su naujos san
tvarkos mokslu, su jo sieki
niais!

Pagal Dr. Garmų ir
N. Normantą,

Alma Aržuolaitė.

ALDLD 2-ros kuopos moterų * 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugpjūčio (Aug.) 18 d., 7:30 
vakaro, 376 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes turi
me apkalbėjimui daug svarbių, 
dalykų ir jau laikas pradėti- • 
rengtis prie ateinančio sezono»* 
veikimo. -u

Org. H. T.

gimdžius numiršta.
Pasibaigus gimdymo kan

čioms, nušvinta motinai akys. 
Ji tarytum stovėjusi ant kraš
to giliausios duobės, sužino apie ’ 
naujai gimusį jos kūdikį. Pa
skęsta ji svajonėse: kaip su
tiks jos akys jį, kuris tiek 
daug kančių padarė jai, kuris 
tiek jėgų ir kraujo atėmė,—su 
neapykanta ar baime pažvelgs į 
ii?

Vos spėjus išgirsti pirmąjį 
kūdikio klyksmą, užmiršta mo
tina visas savo kančias, net ir 
mintis apie tokias kančias ding- 
stą, o apima ją begalinis malo
numas, meilė ir rūpestis apie 
naująjį svečią. Ji vaišina sve
čią šiltu savo pienu, o jos aky
se žiba gyvenimo linksmybė!

žmogaus motino žino, kad 
pagimdymu kūdikio ji neužbai
gė savo darbo. Jos darbas ir 
rūpestis turės tęstis ilgai-ilgai, 
nes žmogaus kūdikio bejėgybė, 
jo auginimas, tęsiasi daug ‘il
giau, negu pas kitus gyvūnus. 
Dvasios plėtojimas,

Laukiant atspausdinimo 
gos dar vis gaunam ir prenu
meratų. štai keletas siuntinių:

SO. BOSTON, MASS.
Brangi Drauge:

Ačiū už paraginimą sugrą
žinti “Virėjos” prenumeratų 
knygutes. Su knygutėmis siun
čiu ir $15. Money Order. Vieną 
knygutę aš išplatinau, o kitą 
A. Kvietkauskienė.. Gi trečią 
buvau padavus drg. V. Norbu- 
tienei, kuri jau išplatino ir pi
nigus, jum prisiuntė. Mačiau 
“Laisvėje” jau buvo paskelbta.

Draugiškai,
K. Barčienė.

MONTREAL, CANADA
Brangi Drauge:

Su šiuo laišku pasiunčiu $3, 
tai bus už “Virėjos” prenume
ratas, kurias gavo sekančios 
draugės: E. žąsienė—3, (pir
miau yra gavusi 7), ir B. Ja- 
nauskienė—1.

Paskutiniu laiku mūsų mieste 
prenumeratos yra sunkiau gau
ti, nes jau pusėtinai geras skai
čius užsirašė (dabar tik su ne
kantrumu laukia knygos atei
nant). Vienok, kiek nujaučia- 
čiama, kad knyga bus įdomi ir 
naudinga, tik tikimės vėliau 
gaut daugiau prenumeratorkų.

juos padėti bankan ir paskelbti.
TORONTO, ONT.

Brangios Draugės:
Šiame laiške prisiunčiu $7.50. 

Tai bus už knygą “Virėją”. 
Kuomet bus atspausdinta, ma
lonėkite visas prisiųsti mano 
vardu, išskiriant dvi, kurios 
Kanados vakarų užsakytos.

Draugiškai,
O.

WORCESTER,
Maloni Drauge:

šiuomi prisiunčiu
dar už vieną knygą “Virėja”.
Tai bus viso 21 knyga. Galite 
pasiųsti visas sykiu mano ant
rašu, tai susitaupins lėšos. Aš 
pasistengsiu išdalinti. Visos la
bai laukiame knygos.

Draugiškai,
M. Mazurkienė.

Petras Venslovas, Bedford, I 
Ohio, atsiuntė už dvi knygas 
$1.50.

K. Yotauta, Brooklyn, N. Y., 
pridavė $1.50 už dvi pren.

Mr. Shepley, Naugatuck, 
Conn., atsiųsdamas už prenu
meratą 75c. dar paaukojo 25c.

Dėkingos esame draugėms 
draugams už pasidarbavimą 
aukas.

Nominacijos
Sakoma, kad ir geras ratas 

negali gerai suktis aplink silp-iTik linkėtina draugėms leidė- 
ną ar prastą ašį. Tas pats ir! joms geriausios kloties tame 
organizacijoj, jei centraliniai darbe ir kiek galint pagreitint 
komitetai silpni.

Neužmirškite, kad įeinančios 
į ALDLD Centro Komitetą mo
terys privalo sudaryt Centro į
Moterų Komitetą, kurio pareiga Gerbiamos Draugės: 
vest darbą tarp moterų. Nomi-' 
nuokite būrį draugių,

nes tai svarbu mūsų draugijai 
ir visam darb. judėjimui.

Del “Virėjos”
Nors raštus knygai “Virėja” 

jos redaktorė d. K. Petrikienė 
jau senokai užbaigė ir prida
vė spaustuvei, o sekretorė E. 
Vilkaitė taupiai deda centą prie 
cento, tačiau darbas iki šiol nė
jo pirmyn. Priežastis: viena 
senųjų “Laisvės” mašinų “su
streikavo,” o naujos dar vis 
nebuvo. Dabar atvežta kita ma
šina ir knyga progresuos.

Moterų Skyriai
Kiek pastebima iš korespon

dencijų ir laiškų, daugiausia 
moterų dalyvauja ALDLD su
sirinkimuose ir geriausia pa
statytas veikimas tarp moterų 
ten, kur yra moterų kuopos ar 
skyriai.

Sunku suprasti, dėlko dauge
lis žymesnių kolonijų dar vis 
nesistengia panaudot, tą prie
monę gavimui daugiau moterų 
narių ir abelnam moterų akty- 
yizavimui iš švietimui? ,

Konferencijos
Visiems ALDLD Apskričių

taigi aš prisiUnčiu $7.50 už 10 
prenumeratų. Prisiųskite mano 
antrašu, o aš jas išdalinsiu.

Draugiškai,
Petronėlė Jakštienė.

CHICAGO, ILL.
Gerbiamos Draugės:

Su šiuomi laišku prisiunčiu 
$2.25 už tris knygas “Virėja”. 
Nesuradau, kas iždininkė, tad 
išpirkau “Money Orderį” drau
gės /Petrikienės vardu.

Su Pagarba,
) K. Guzevicienė.

Iždininke yra d. F. Kazake
vičienė, tačiau jai gyvenant 
nuošaliau, tarp d. iždininkės ir 
sekretorės1 susitarta, kad pini
gai eitų sekretorės d. E. Vil
kaitės vardu, nes jai parankiau

Komitetams jau laikas susirū- 
pint sušaukimu moterų konfe
rencijų apskrities ribose. Jei 
norite turėti našų veikimą, 
daugiau spėkų, nepamirškite, 
kad pas jumis yra moterų ir 
kad joms reikia padėt susieiti 
ir aptart savo pareigas.

Sasna.

Kaip Jie Atima Nuo 
Kūdikių Pieną?

Trys metai atgal, iškilus 
NRA laikų ūpui, darbo unija, 
surišta su Am. Darbo Federa
cija, tapo suorganizuota West 
Virginijos miestelyje tarp kal
nakasių. Prasidėjo mėtymas iš 
darbo unijistų už stojimą uni
jom Iššaukta streikas. Ir bo
sai tuojau panaudojo seną frė- 
mavimo sistemą. Penki unijos 
vadai tapo įkaitinti “dinamita- 
vime telefonų stulpų,” nors nie
kas nebandė nei išaiškint, dėl- 
ko unijistas turėtų dinamituoti 
telefonų stulpus. Unija jauna, 
nepatyrus, nepajėgė atmušt už
puolimą. Penki jauni vadai bu
vo pasiųsti kalėjiman. Unija iš
blaškyta.

Keturi iš sufrėmuotų Vyrų 
buvo pavieniai. Penktasis turė
jo žmoną su maža dukryte. 
Tūlą laiką šeima vertėsi šalpos 
įstaigos duodama beskute mai
sto produktų. Vėliau ir tą at
ėmė vietos politikieriai. Ji gavo 
namo prižiūrėtojos darbą vieti
nėj mokykloj, bet ir čia unijos 
priešų ranka ją pasiekė.

Sufrėmavimas buvo praves
tas labai patylomis. Unija ne
turėjo aparto minių pasiekimui. 
Tik keli žmonės už miestelio ru
bežiaus žinojo apie tą įvykį. Po 
išbuvimo du metu kalėjime, vy
rai sužinojo apie Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą. Per 
tarpininkus jie susisiekė su 
TDA ir nuo tada TDA šelpia
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Lietuvos Fašistų Demagogija 
ir Melai

Kad apgaut darbo mases, 
fašistai visose buržuazinė
se šalyse vartoja socialinę 
demagogiją. Hitleris “anti- 
kapitalistine” demagogija 
patraukė savo pusėn smul
kiąją buržuaziją ir nemaža 
atsilikusių darbininkų. Lie
tuvos fašistai taip pat var
toja demagogiją ir melą 
Lietuvos darbo žmonių ap
gavimui. Fašizmas, kaip ir 
visos kitos buržuazinės 
tvarkos formos, laikosi ne 
vien smurtu, bet ir demago
gija, melu ir darbo masių 
apgavyste.

Lietuvos fašistai 1926 m. 
Codžio 17 d. padarė suki-

I ir nuvertė Lietuvos 
liaudies teisėtai išrinkta de
mokratinę valdžią. Nuo to 
laiko Lietuvoj prasidėjo 
kruvinojo fašizmo viešpata
vimas. Lietuvos liaudis vel
ka, kruvinojo fašizmo prie
spaudos jungą. Fašizmas 
panaikino visas demokrati
nes laisves, sudaužė lega
lias darbininkų organizaci
jas, padidino darbo žmonių 
išnaudojimą ir skurdą, pa
šėlusiai siaučia fašistinis te
roras ir reakcija, kalėjimai 
pilni prigrūsti antifašistų. 

Dabartinė Lietuva — tai 
tamsiausios reakcijos ir fa
šizmo sauvalės šalis, kur 
liaudis neturi jokių teisių ir 
jokių laisvių. Pasakysi fa
šistams nepalankų žodį — 
tuojau atsidursi kalėjime.

Po fašistinio perversmo 
fašistai skleidė demagogiją, 
kad jie Lietuvą nuves į vi
suotiną gerovę, skelbė tau
tos vienybę (t. y. klesų tai
ką), užsimojo panaikint re
voliucinį judėjimą, likviduot 
komunistų partiją ir 1.1.

Praėjo 10 metų nuo fašis
tinio perversmo. Ką dabar 
mes matom Lietuvoj? Vie
toj visuotinos gerovės, mes 
matom darbininkų, valstie
čių ir visų darbo žmonių 
skurdo augimą, jų išnaudo
jimo didinimą, nuolatinę be
darbių armiją vienoj pusėj 
ir buržuazijos tvirtėjimą 
darbo žmonių sąskaiton — 
kitoj pusėj. Vietoj klesų tai
kos ir revoliucinio judėjimo 
panaikinimo, mes matom 
klesinės kovos paaštrėjimą 
ir revoliucinio judėjimo au
gimą. Komunistų partijos 
fašistai ne tik nelikvidavo, 
bet komunistų partija per 
tą laikotarpį išaugo ir su-

stiprėjo, išaugo jos įtaka 
masėse ir ryšiai su masė
mis.

Dabar dėl esamos padė
ties Lietuvoj fašistai vėl 
plačiai ima vartot demago
giją bei apgavystę ir imasi 
kitokių priemonių. Kokia ta 
padėtis? Pirmiausia didėja 
karo pavojus, Lietuvos fa; 
šizmas smarkiai ginkluojasi 
ir ruošiasi karui, kartu pa
ruošdamas ir užfrontį ka
rui. Užfrontis (t. y. gyven
tojai) ruošiamas taip, kad 
kilus karui, jis būtų nepavo
jingas fašistams. Apie tą 
gyventojų paruošimą karui, 
fašistų veikėjas Ruseckas 
taip išsireiškė: “Norint, kad 
kariuomenė, krašto gyni
mas būtų tikrai tvirtas, rei
kia daryti viską, kad vals
tybėje būtų kuomažiausias 
skaičius nepasitenkinusių”. 
Tą nepasitenkinusių skaičių 
fašistai nori sumažint de-
magogija ir trupinių nubė- 
rimu visuomenei.

Lietuvoj aiškiai pastebi
mas revoliucinio darbininkų 
ir Valstiečių judėjimo paki
limas. Tai liudija Suvalkijos 
valstiečių streikas 1935 m. 
rugpjūčio mėn., visuotinas 

Kauno darbininkų streikas 
1936 m. birželio 18 d. ir visa 
eilė streikų Kaune 1937 m. 
pavasarį ir vasarą. Vis pla
tesni darbo žmonių sluogs- 
niai pradeda suprast, kad 
jų skurdo kaltininkas yra 
fašizmas. Darbo žmonės vis 
plačiau stoją į kovą už savo 
padėties pagerinimą ir prieš 
fašizmą. Fašistai mato, kad 
darbo žmonėms gali pri- 
trūkt kantrybės. Be to, Lie
tuvoj pradeda organizuotis 
ir plėšt savo veikimą liau
dies frontas, kaikuriose Lie
tuvos vietose sudaryti liau
dies fronto komitetai kovai 
už ekonominės masių padė
ties pagerinimą, už demo
kratines laisves Lietuvos 
dafbo žmonėms, už fašizmo 
diktatūros nuvertimą. Viso 
revoliucinio judėjimo prie
šakyj stovi Lietuvos komu
nistų partija.

Štai ko bijosi fašistai, štai 
kam jiems reikalinga dema
gogija ir apgavystė.

Lietuvos fašistų valdžia 
šią žiemą vedė taip vadina
mą “žiemos pagelbos” kam
paniją (Hitlerio pavyzdžiu). 
Rinko aukas šąlančiai ir al
kstančiai miestų biednuome- 
nei sušelpt. Fašistai su savo 
“žiemos pagelbos” komedi
ja visiškai pravirto. Keletas 
šimtų šeimynų gavo iš tų 
aukų po 3 litus. Fašistai, 
nuberdami keletą trupinių 
biednuomenei, nori pasiro

dyt, kad jie rūpinasi bied- 
nuomene. Tuo metu, kada 
biednuomenė skursta ir ba
dauja, bedarbiai neturi nė 
darbo, nė duonos, fašistų 
valdžia milionus litų išlei
džia karo ruošimui, polici
jai ir žvalgybai, kalėjimams 
ir kunigų algoms.

Keletas mėnesių atgal fa
šistų valdžios spauda diena 
iš dienos kartojo, kad Lie
tuvoj nėra kapitalistų, nėra 
turtuolių ir biednuomenėą, 
nėra skurdo ir prabangos ir 
t: t.

Nėra prasmės ir neverta 
su fašistais polemizuot klau 
simu apie skurdą ir praban
gą ir apie nebuvimą Lietu
voj kapitalistų ir darbinin
kų. Kad čia fašistai, šlykš
čiai meluoja — tą ir aklas 
mato. Ta demagogija fašis
tams nieko nepasiseks ap
gaut. Aš noriu tik pacituot 
keletą sakinių iš fašistų 
“Lietuvos Aido”, kad paro
dyt “Priekalo” skaityto
jams, koki niekšingi pada
rai Lietuvos fašistai ir kaip 
jie bjauriai tyčiojasi iš Lie
tuvos darbo žmonių.

Š. m. balandžio 5 d. “L. 
A.” cituoja iš Tomkaus 
straipsnio, kuriame Tomkus 
įrodinėja, kad “Luomais su- 
siskirsčiusios visuomenės 
Lietuvoje mes neturim”. Čia 
fašistai nori kai ką įtikint, 
kad Lietuvoj nėra klesų 
(fašistai klesas vadina luo

mais). Milionieriai Lapenai, 
Yčai, Tūbeliai ir kiti ir al
kani bedarbiai ir valstiečiai, 
kurie neįstengia sumokėt 
fašistams mokesčius, tai, 
anot fašistų, vienas “luo
mas”. O gal Lietuvoj įgy
vendintas socializmas, pa
naikintos klesos? Nieko pa
našaus. Lietuva — paprasta 
kapitalistinė šalis su viešpa
taujančia fašistine buržua
zija ir skurstančiais darbi
ninkais ir valstiečiais.

Toliau ten pat rašoma: 
“Negalima skustis dispro
porcijos buvimu tarp pra
bangos ir skurdo.” Ne, Lie
tuvoj nėra skurdo ir praban
gos, kur čia bus. O jeigu 
Kauno miesto biednuomenė 
ir darbininkai skursta susi- 
kimšę griūvančiose Kauno 
priemiesčių lūšnose ir drėg
nuose fortų rūsiuose, o ka
pitalistai Lapenai, Glemžos, 
Smetonos, Tūbeliai ir kiti 
turtuoliai gyvena rūmuose, 
pastatytuose už pinigus, iš
spaustus iš liaudies prakai
to ir kraujo ir gauna šimtus 
tūkstančių litų pelno — tai 
koks čia tarp vienų ir ant
rų skirtumas, jokio skirtu
mo. Jeigu “Pienocentro” ir 
“Maisto” akcinių bendrovių 
akcininkai Glemžos, Yčai, 
Lapenai, Tūbeliai ir kiti už 
1936 m. gavo 1,921,316.21 li
tų gryno pelno, o valstietis 
neturi už ką nusipirkt sva
ro druskos arba dėžutės 

degtukų, bedarbis neįsten
gia nusipirkt silkės — tai 
koks tarp pirmųjų ir antrų
jų skirtumas, jokio skirtu
mo.

Sotūs buržujai tyčiojasi 
iš biednuomenės ir alkanų 
bedarbių, jie rašo: “Lietu
voje nėra ir platesnių gy
ventojų sluogsnių, kurie gy
ventų dideliame skurde. 
Kiekvienas, kas gali ir nori 
dirbti, Lietuvoje gali gauti 
darbo ir turėti pakankamų 
pragyvenimui šaltinių”. Ži
noma, kapitalistai, buožės ir 
dvarininkai nežino skurdo, 
jie gyvena prabangoj ir 
pertekliuj, sukurtam iš dar
bo žmonių išnaudojimo. Iš 
nelaimingų bedarbių fašis
tai bjauriai tyčiojasi, saky
dami, kad visi gali gaut dar
bo. Lietuvos valdžia nese
niai pakeitė įstatymą, ei
nant kuriuo mirties baus
mės .vykdymas sušaudant, 
pakeičiamas nuodijimu nu
teistų jų nuodingomis dujo
mis. Fašistų valdžiai prirei
kė vieno naujo valdininko 
— budelio. Bet Lietuvoj ne
atsirado kandidato į fašisti
nės “kultūros” vykdytojo— 
budelio tarnybą. Iš to fašis
tai daro išvadą, kad Lietu
voj nėra bedarbių.

. Toliau fašistai rašo: “So
cialiniam klausimui kilti 

i Lietuvoje bendrų socialeko-
(Tąsa ant 5 pusi.)

Ekskursija Laivu Manhattan
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach Laivu Manhattan

X *100 

ihr Bilietas I

Prie Laivo 
Perkant 
Bilietas

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.

Ekskursija bus Sekmadienį, August
KELRODIS

Važiuojantiems automobiliais 
iš antros pusšs Hudson upės (iš 
New Jersey), persikėlus per upę 
ferėm, reikia važiuot Hudson 
paupiu Downtown iki Battery 
Park, iš čia važiuokite į Broad
way iki Wall Street, o Wall 
Stryčiu tiesiai prie East River^ 
kur bus laivas. Kurie į New Yor
ko miestą Hudson upę perva
žiuosite Holland Tunneliu, tai iš 
Tunnelio važiuokite į Broadway 
laikydamies po dešinei, davažia- 
vę Wall Street sukitės į jį ir va
žiuokite prie East River.

Važiuojantieji is Brooklyn©, 
pervažiavę Manhattan Bridge, 
Williamsburgh Bridge ar Brook
lyn Bridge, važiuokite į Broad
way ir traukite iki Wall St., ir 
Wall St. važiuokite iki upei— 
E ist River.

KELRODIS
Važiuojantieji Jamaica Line 

eleveiteriu, New Yorko mieste 
išlipkite ant Broad St., iš čia ei
kite Wall Streetu linkui upes. Iš 
Richmond Hill, Canarsie ir 
Woodhaven geriausia važiuoti 
iki Broadway Junction (Eastern 
Parkway) ir iš čia imkite Jamai
ca Line ir išlipkite ant Broad St., 
nes ta linija arčiausia priveža.

Iš tos dalies Ridgewood, kur 
14th St. Line subway patogiau, 
tai nuo Union Sq. reikia imti 4th 
Ave. Downtown Lokalinį trauki
nį ir išlipti ant Rector St. Ten 
pat bus Wall St., kurluom eisite 
linkui upės.

Iš Central Brooklyn© nuva
žiuokite B.M.T. Line iki Canal 
St., čia persimainykite ant Ja
maica Line traukinio su užrašu 
Broad St. ir išlipkite ant Broad 
St. Iš Flatbush galima važiuoti 
Lexington Line {raukiniais ir iš
lipkite ant Wall St.

Is New Yorko laivas išplauks 9-tą valandą ryto. Nuo Rye Beach išplauks 5-tą valandą po piety.
• . A < - *' • ‘ * ’ < , ’ ' ‘N''* *"

Ant laivo nebus jokios svetimos publikos, nes rengėjai yra pasisamdę visą laivą, su visom koncesijom, tad vien lietuviai tvarkys viską.
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f ALDLD REIKALAI
PROTOKOLAS

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 15-to 
Apskričio Pusmetines Konfe
rencijos, įvykusios liepos 18 
d., Lietuvių Darb. Svetainėj, 
920 E. 79th St., Cleveland, O.

Konferenciją atidarė aps- 
tkričio organizatorius J. Ma
žeika kaip 11 vai. ryto. Skai
tytas konferencijos dienotvar- 
kis ir priimtas. Mandatų ko- 
misijon paskirti: Vaupša ir 
Skleris. Kol mandatai tapo 
peržiūrėti, keli delegatai bu
vo pakviesti išreikšti savo 
mintis apie mūsų organizaci
jos užduotis-veikimą.

Mandatų komisija raporta
vo, kad šios kuopos prisiuntė 
delegatus:

22 kp., Cleveland, 5 delega
tus, 2 nepribuvo.

51 kp., Middlefield, 2 dele
gatus.

57 kp., Corletto, 5 delega
tus, 1 nepribuvo.

90 kp., Youngstown, 3 dele
gatus, 1 nepribuvo.

190 kp., Collinwood, 4 dele
gatus.

Konferencijoj dalyvauja 5 
kuopos, su 15 delegatų. Sutei
ktas sprendžiamas balsas aps
kričio valdybai, tai viso su 
sprendžiamais balsais konfe
rencijoj dalyvavo 18 delegatų.

59 kp., Akrone ir 101 kp., 
Bedforde, į konferenciją ne- 
prisiuntė nė delegatų, nė ra
portų apie savo veikimą.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas F. J. Madison, sekre
torium J. Rudis. Rezoliucijų . 
komisijon — P. Sodeikis, P. i 
Boika ir J. Mažeika. Skaity- i 
tas protokolas iš metinės kon-' 
ferencijos, priimtas.

Apskričio valdybos rapor-i 
tai:

Apskričio organizatorius, J. 
Mažeika, išdavė gana ilgą ra
portą, pažymėdamas, kad da
lyvavo, Fisher Body Automo-
bilių Streikierių Lietuvių Ko
misijoj, su kurios pagelba bu
vo sušauktas lietuvių streikie
rių masinis mitingas, ir tarpe 
vietos lietuvių progresyvių 
draugijų surinkta $130 strei
kierių paramai. Dalyvavo 
liaudies konferencijoj, kuri 
susidėjo iš 99 unijų lokalų ir 
savistovių fraternalių organi
zacijų, atstovaujančios 157,- 
000 Clevelando organizuotos 
visuomenės, kuri buvo sušauk
ta paramai automobilių strei- 
kieriams. Dalyvavo liaudies 
konferencijoj, klausime para
mos plieno streikieriams, ku
rioj atstovauta 341,000 Cleve
lando progresyvės visuomenės. 
Varde ALDLD 15-to Apskri
čio pasiuntė protesto laiškus 
Ohio gubernatoriui Davey, 
reikale WPA arešto ir sumu
šimo delegacijos ir plieno 
streikierių dalyke. Dalyvavo 
visuose komiteto susirinkimuo
se ir atliko daug kitų darbų 
mūsų organizacijos naudai.

Sekretorius raportavo, kad 
nuo metinės konferencijos ko
mitetas turėjo 5 susirinkimus. 
Komiteto nariai dirba, kiek 
kas gali sutartinai ir sutikime.
Kuopos veikia gerai. Daugu- užsimokėjimo;
ma kuopų dalyvauja visuose 
darbininkų svarbesniuose rei
kaluose, remdamos finansiniai 
ir moraliai kiek gali. Litera
tūros platinime dauguma kuo
pų visai prastai tą darbą’ dir
ba, kitos visai jokios literatū
ros neplatina. Apskritys buvo 
surengęs ptakalbų maršrutą
D. M. šolomskiti. Prakalbos 
įvyko Akrone ir Clevelande; 
kitų kolonijų ktfOpos dėl susi
dariusių nepalankių aplinky
bių prakalbu negalėjo sureng
ti. Moterų komitetas šiais me
tais veikia gerai, tūrėjo suren
gę vakarienę—šokius, dalyva
vo motinų dienos demonstraci
joj ir varde apskričio nešė iš
kabą. Apie tai vietos anglų 
spaudoj būvo aprašyta.

Finansinis Raportas
Įplaukos buvo sekamos: 

per D. M. šolomsko prakalbas 
aukų surinkta $18.50; per 
moterų komiteto vakarienę au
kų surinkta dienraščiui “Lais
vei” $20.00; 90 kp., Youngs
town, nuo parengimo ir auka 
apskričiui $3.70; narinė duok
lė apskričiui nuo 101 kp., 

Bedford, 55c. Viso įplaukų 
buvo $42.75. Pridėjus 1936 
metų balansą $45.48, susidaro 
suma $88.23.

Išlaidos Buvo Sekamos
Dėl įvykusios klaidos perei

tų metų kasierkai grąžinta 
$1.00; už svetainę metinei 
konferencijai $2.00; už sve
tainę D. M. šolomsko prakal
boms $8.00; kelionės išlaidos 
D. M. šolomskui $3.50; pra
kalboms plakatai $5.75; už 
štampuotus vokus prakalboms 
$2.35; 90 kp. narei drg. Skis- 
timienei, gydantis Clevelando 
ligoninėj, kvietkų nupirkta už 
$1.55; nedateklius Moterų 
Komiteto rengtos vakarienės 
$3.79; tikietų knygučių pada
rymas dėl pikniko $5.15; auka 
Pirmai Gegužės $3.00; auka 
dienraščiui “Laisvei”, $20.00. 
Viso išlaidų buvo $56.09. At
ėmus išlaidas iš įeigų, su lie
pos 12 d. ižde lieka $32.14. 
Pirmai Gegužės per apskritį 
aukavo drg. Žebrauskienė $2, 
C. Romond $1.

Moterų Komiteto Raportas

Drgė Romondienė išdavė 
raportą, pažymėdama, kad 
buvo sušaukti 2 susirinkimai 
vien tik moterų, kuriuose bu
vo svarstomi moterų reikalai. 
Turėjo surengę vakarienę-šo- 
kius, bet buvo rengiama sku
botai, nebuvo gerai išgarsin
ta, tokiu budu turėjo virš $3 
nedatekliaus; laike vakarie
nės dienraščiui “Laisvei” au
kų surinkta $20. Turint min
tyje aukas, tai dar yra uždirb
ta. Dalyvavo gerokas skaičius 
lietuvių moterų Motinų Dienos, 
apvaikščiojime - demonstraci-j 
joj,, buvo nešama atitinkama 
iškaba. Apie taf buvo parašy
ta vietiniuose anglų laikraš
čiuose, kad Lietuvių moterys 
dalyvavo toj demonstracijoj.

Visi komiteto raportai pri
imti be diskusijų.

Kuopų Raportai

22 kp., Cleveland, narių tu-1 
ri 45, naujų narių gauta 3. Su
sirinkimai laikomi reguliariš- 
kai kas mėnesis. Iš iždo au
kauta Pirmai Gegužės $1.00, 
dienraščio “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimui $2.00, Motinų 
Dienai $2.00, plieno streikie
riams $2.00, visokios literatū
ros per draugę Valentą išpla
tinta 125 ekz., Ispanijos liau
džiai aukų surinkta $22.00, 
ižde turi $15.50.

51 kp., Middlefield, narių 
turi 31, gauta 4 nauji nariai, 
užsimokėjusių už šiuos metus 
yra 29, nemokėjusių 2, paren
gimų turėjo 1 kortų vakarėlį, 
1 pikniką, ir naktinį pikniką 
Ispanijos liaudies naudai, au
kų surinkta Ispanijos liaudžiai 
$7.40, paaukauta kunigui X. 
Mockui $4.15, dienraščio “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimui 
$3.00, Tom Mooney $5.00, 
Tarptautiniam Darb. Apsigy
nimui $3.00. Viso įeigų turė
jo $101.25, išlaidų turėjo 
$60.00, ižde turi $84.46.

57 kp., Corletto, narių turi 
40, naujų narių negauta, 3 na
riai išsibraukė dėl duoklių ne- 

užsimokėjusių
už šiuos metus yra 24, paren
gimų turėjo—1, kortų vaka
rėlį, 1 bendrai su ALDLD 
Clevelando kuopom pikniką ir 
1 bendrai su LDS 138 kp. pi
kniką. Išaukauta sekamai: 
Lietuvos demokratijos atstei- 
gimui $2.00, Tarptautiniam 
Darb. Apsigynimui $5.00, Fi
sher Body streikieriams $5.00, 
aukų surinkta Ispanijos liau
džiai $5.00, Ispanijos liaudies 
guzikučių parduota už $2.00, 
dienraščio “Vilnies” šėrinin
kų suvažiavimui $2.00, gyni
mui advokato Deivio nuo ban- 
kierią $8.00.

Įplaukų turėjo su pereitų 
fnetų balansu $146.00, išlaidų 
$66.65. ižde turi $79.35.

90 kp., Yoiingstown, narių 
turi 20, naujų narių negauta, 
už šiuos metus užsimokėjusių 
yra 16, ttirėjo surengę vaka
rėlį, apskričio naudai bendrai 
su L.D.S. ir A.P.L.A., turėjo 
surengę šokius Ispanijos Liau
dies naudai, rengtas piknikas 
dėl plieno darbininkų streiko 
neįvyko, aukota plieno strei
kui $2.00, ižde turi $5.94.

190 kp., Collinwood, narių

turi 53, naujų narių negauta, 
užsimokėjusių už šiuos metus 
yra 23, parengimų turėjo—1 
pikniką, 1 kortų vakarėlį; 
įplaukų turėjo $46.36, darbi
ninkų reikalams išaukota 
$18.36, išplatinta Darbininkų 
Kalendoriaus 25 egz., ižde tu
ri $34.91.

Pertrauka pietums.
Antra sesija prasidėjo kaip 

2:30 vai. po pietų. Diskusijos 
ant kuopų raportų. Rimtai ir 
ilgai diskusuota kuopų rapor
tai. Išdiskusuota trūkumai— 
pavyzdžiai ir veiklumas.

Po diskusijų nutarta, kad 
apskričio komiteto nariai at
lankytų Akrono ir Bedfordo 
kuopas, ir, jei galima, įtrauk
tų jas į didesnį veikimą. Nu
tarta, kad apskritys per savo 
narius ragintų kuopas, kad 
mokėtų duokles kiek galima 
greičiaus į centrą, idant nesu- 
trdkdžius centro su knygų 
spausdinimu. Nutarta, kad 
apskritys, su kuopų koopera
cija, surengtų prakalbas žie
miniam sezone. Kalbėtojom 
kviesti D. J. J. Kaškiaučių, o 
jo negavus, kitą apskritys pa

links. Nutarta, kad apskri
tys, su kuopų pagelba, su
rengtų vakarėlį—šokius. Nu- 

1 tarta darinkti daugiaus narių 
į Moterų Komitetą. Išrinktos 
sios draugės: Mažeikienė ir 
Naujokienė. Plieno streikie- 

iriams paaukota $10. Young- 
stowno kuopos delegatai au- 

1 kavo savo kelionės lėšas dėl 
plieno streikierių—$2.00. Ko
munistų Partijos, Clevelando 
miesto, 'majoro rinkimų kam
panijai—$3.00.

Rezoliucijų komisija paga
mino bendrais dienos klausi
mais šias rezoliucijas: —Pas
veikinimas Ispanijos Liaudies 
ir Tarptautines Brigados, ir 
joj esančius mūsų brolius lie
tuvius ;, Lietuvos. klaus.; Svei
kinimas Sov. Šalies herojų, ku
rie atliko pavojingas keliones 
oru; Plieno ir Mezgimo strei
kierių klausimu; Užgyrimas 
Komunistų Partijos statomo 
kandidato į miesto majorus; 
Scottsboro jaunuolių klausi
mu ; Tom Mooney reikale; 
P.W.A. reikale.

Nutarta 190 kp. narei drau
gei Minčinskienei, kuri ilgas 
laikas serga, nupirkti kvietkų 
vertės $2.00, o 90 kp. narei 
draugei Skistimienei pasiųsti 
užuojautos laišką.

Metinė konferencija nutarta 
laikyti sausio mėnesyje, 1938 
metais, Akron kuopos ribose.

Laike pietų, kuriuos paga
mino 22 kp. gaspadinės,— 
Rubienė ir Palanta—delegatai 
suaukavo dėl Ispanijos liau
dies $13.40.

Konferencijos pirmininkas, 
F. J. Madison.

Konferencijos sekretorius,
J. Rudis.

Lietuvos Fašistų Demagogija 
Ir Melai

Tąsa iš 4-to pusi.) 
nominių priežasčių nėra”. 
Taip, nėra. Veikiausiai Su
valkijos valstiečiai, reikšda
mi savo meilę fašistams, pa
skelbė streiką ir reikalavo 
pakelt produktų kainas, o 
fašistinė policija, fašistų 
valdžios .pasiųsta, matyt, 
taip pat iš meilės šaudė val
stiečius ir darbininkus vi
suotino streiko metu.

Ir patys fašistai skun
džiasi: “Tarp Lietuvos pra
monės darbininko ir įmoni- 
ninko nedaug terasim nuo
širdumo ir solidarumo. Mū
sų darbininkas linkęs į eks
tremizmą ir suagituotas. 
Neutralusis darbininkų ele
mentas gal laikosi “šal
čiau’’, bet tas jo “šaltumas” 
nei jokia darbininko dory
bė”. Ir.toliau: “Darbininko 
ir ūkininko santykių darnu
mu taip pat netenka per
daug džiaugtis”. Fašistai iš
naudotojai nepatenkinti tuo, 
kad darbininkas nenori būt 
ramus ir “doras” tuomet, 
kada išnaudotojai lupa nuo 
jo devynius kailius.

•Komunistus ir visus anti
fašistus, .kurie kovoja prieš 
kruvinąjį fašizmą, fašistai 
vadina Užsienio agentais, 
dirbančiais už pinigus.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS 
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September
19 3 7

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.

Į $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35
f I AaH i a /tH /"Y ® 1 f Y F-

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko vartų—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

l ------------ Į -- -
Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 

Newark, N. J., Rusų Choras iš Philadelphios ir Rusų Grupė.

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
S------- :---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- -----

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No.- 47. Pastebėję iška
bąs ant kelio, sukit po^dęšįnęi,,Jį mailės nuo JDęlaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesivėluokite.

Fašizmo demagogija dar 
rodo ir jo silpnumą. Fašiz
mas, matydamas liaudies 
fronto laimėjimą Ispanijoj 
ir Frincijoj, matydamas 
besiorganizuojantį liaudies 
frontą Lietuvoj, augančio 
revoliucinio judėjimo aki
vaizdoj griebiasi įvairiausių 
priemonių, tame skaičiuje 
ir demagogijos, kad išlaikyt 
ir prailgint savo viešpatavi
mą, bet neilgai fašizmui tai 
seksis.

Guogas.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

2 Žmonės Nusinuodijo 
Karboliu

Liepos 29 d. apie 4 vai. ryto 
Vilniaus gatvėje prie namo 
Nr. 134 karbolio rūkstimi nu
sinuodijo 29 m. amžiaus Vir- 
bickienė Stasė, nuolatinės gy
venamos vietos neturėjusi. Tą 
pačią dieną apie 21 vai. Auš
ros alėjoj ties turgaviete taip 
pat karbolio rūkštimi nusinuo
dijo 26 met. amžiaus Gaputis 
Vladas, pareiškęs draugams, 
jog žudąsis del Virbickienės 
netekimo.

Per Neatsargumą Nušovė
Liepos 25 d. apie 20 vai. 

Joniškio vi. Pošūpių pradžios 
mokyklos kieme pei’ neatsar
gumą pil. Mačiūnas Vincas re
volveriu mirtinai peršovė dra
gūnų pulko eilinį Stankaitį 
Stasį, 21 m. amžiaus, kilusį iš 
to pat valsčiaus Melnių kaimo.

38,375 ĮVAŽIAVO ORU Į 
AMERIKĄ

Washington, — Per pas
kutinius 12 mėnesiu 38,375 
keleiviai orlaiviais iš užsie
nių atskrido į Jungtines 
Valstijas; tai yra 26 pro
centais daugiau negu per 
pirmesnius 12 mėnesių.

Horta, Azorų salos. — 
Vokietijos lėktuvas “Nor- 
drtieer” su keturiais moto
rais pakilo Sekmadienį 

skrist 2,392 mylias per At
lanto Vandenyną į New 
Yorką.

Shanghai. — Atakavime 
šio miesto dalyvauja Japo
nijos karo laivynas, lėktu
vai ir armija. Siaučia mū
šiai 10,000 chinų ir japonų 
kariuomenės.

Binghamton, N. Y.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

einantį rudenį, kviesti Aidbal- 
siai iš Brooklyn, N. Y. Taipgi 
nutarta kviesti ir kitas orga
nizacijas prisidėti prie rengimo 
koncerto. Komisijon išrinktos 
O. Noreikienė, A. Maldaikienė, 
M. Kulbienė, A. Žemaitienė, 
V. Kaminskienė, O. Girnienė, 
J. K. Navalinskienė.

Skaityta iš LDS organo “Tie-
>. .. ——

Dr. Herman Mendlowih
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--8 dienq ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto.... ... ... ..... .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Stagt 2-0783 NOTART
Home Tel. publi<

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAU8KA8) 

graborius 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems bė skirtu 
mo. Parsamdau automobiliui 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

sos” paskaita sveikatos klau
simu: apie tuberkoliozą (džio
vą), ir koki valgiai turi dau
giausiai vitaminų. Skaitė d. O. 
Noreikienė. Paskiau ji mums 
paaiškino virš minėtos paskai
tos žodžius, kurie buvo nesu
prantami.

Ateinantis susirinkimas, ku
ris įvyks rugsėjo 3 d., nutarta 
laikyti pas d. M. žvirblienę.

Po susirinkimo d. Žemaitienė 
mus vaišino šaltu lemonadu ir 

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

Rūgšti ruginė, sni'di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona; balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apiė avorj ir Įritinąs.

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

kėksukais. Ačiū jai.
Mot. Sk. Korespondentę, 

J. K. Navalins kieno.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 21-mą, 7 vai. vakaro, 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių dalykų. — J. Gugas, 
Sckr.



NEW YORKOIR APIEUNKES ŽINIOS
Ekskursijos Kelrodis

Telefonas: Humboldt 2-7964

TDA Narų Atydaiiš Ateivių Gynimo Nėra valandų sekmadieniais.
0'

GARSINKTTftS SAVO BIZNJ 
DIENRAŠTY  J “LAISVĖJE”

hartfordietė, su dukte- 
Nellie ir Nicci, taipgi 

Cikanavičienė, brookly- 
žemaitienė nuvežta

EAST NEW YORK, N. Y.
šį trečiadienį, rugpjūčio (Aug.) 18 

d.', įvyks ALDLD 185-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas Kiburio svetai- : 
nėj, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. 
Y., 8-tą vai. vakaro. Nei vienas na
rys neapleiskite šio susirinkimo, nes 
labai daug svarbių reikalų reikės iš- 
rišt. — O. Daugėliene, Prot. Rast.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzemplioriij 5c.

SUSIRINKIMAI,
C. BROOKLYN,/N. Y. i

LDS , 46 kuopos mėnesinis susirin- ■ 
kimaš bus trečiadienį, 18 d. August. 
7 vai. vakare, 79 Hudson Ave. Visi 
nariai būkite. — Valdyba.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS • 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111.40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Trečiad., 5ugpj. 18, 1937

Reikalauja Tirt Lytines 
Kriminalybes

Pakliuvo Automobilio
Nelaimėn

Pirmadienį, kada mažytė 
4 metų Joan Kuleba buvo laido
jama, o jos žudeika, 57 metų 
lytinis išgverėlis, Elmore, for
maliai įkaitintas jos žudystė- 
je, šio didmiesčio teismuose 
buvo šeši vyrai, naujai areš
tuoti pasikėsinimuose ant vai
kų. Vyrų amžius siekia nuo 
20 iki 71 metų. Vaikai tose 
bylose, mergaitės ir berniukai, 
buvo nuo 7 iki 13 metų.

Bronxo prezidentas Lyons 
siūlo paskirt iš penkiolikos 
žmonių tarybą ir $25,000 jos 
išlaidoms, kad pravestų tyri
mą ir duotų rekomendacijas, 
kaip kovoti prieš lytines kri- 
minalybes.

Gerai įsitemykite, kad ALDLD 2-ro Apskričio Ekskur
sijos laivas išplauks nuo Wall Street, Pier 11, East River, 
New York City. Wall Streetas prasideda nuo Broadway 
ir eina linkui East River, New Yorko Mieste. Wall Stree- 
tą privažiuot New Yorko Mieste yra galima daugeliu 
gatvių ir daugeliu traukinių. Jų visų nebūtų galima su- 
rašyt nė ant jaučio skūros. Bi kurioje dalyje New Yorko 
Miesto, automobiliais važiuojant, pasiklausus policijanto, 
lengvai nurodys, kaip privažiuot Wall Street, čia pa
duodame tik trumpų kelrodį, kuriuom važiuodami pa
sieksite Wall Streetą.

Važiuojantiems automobiliais iš antros pusės Hudson 
upės (iš New Jersey), persikėlus per upę ferėm, reikia 
važiuot Hudson paupiu Downtown iki Battery Park, iš 
čia važiuokite į Broadway iki Wall Street, o Wall StryČiu 
tiesiai prie East River, kur bus laivas. Kurie į New 
Yorko miestą Hudson upę pervažiuosite Holland Tunne- 
liu, tai iš Tunnelio važiuokite į Broadway laikydamies 
po dešinei, davažiavę Wall Street sukitės į jį ir važiuo
kite prie East River.

Važiuojantieji iš Brooklyno, pervažiavę Manhattan 
Bridge, Williamsburgh Bridge ir Brooklyn Bridge, va
žiuokite į Broadway ir traukite iki Wall St., ir Wall St. 
važiuokite iki upei—East River.

Važiuojantieji Jamaica Line eleveiteriu, New Yorko 
mieste išlipkite ant Broad St., iš čia eikite Wall Streetu 
linkui upės. Iš Richmond Hill, Canarsie ir Woodhaven 
geriausia važiuoti iki Broadway Junction (Eastern 
Parkway) ir iš čia imkite Jamaica Line ir New Yorko 
mieste išlipkite ant Broad St., nes ta linija arčiausia 
priveža.

Iš tos dalies Ridgewood’o, kur 14th St. Line Subway 
patogiau nuvažiuot į Union Square, tai nuo Union

Rugpjūčio mėnesį Ateivių 
Gynimo Komiteto susirinkime 
buvo raportuota, kad per pa
sidarbavimą šio komiteto ta
po paliuosuotas iš Ellis Salos 
be užstato Max Alfred Meis
ter, jaunas Vokietijos Socia
listų Partijos narys, ir valdžia 
leido jam pasilikti Jungtinėse 
Valstijose 6 mėnesius, o gal ir 
ilgiau. Jisai buvo nuskirtas 
deportuoti į Vokietiją, kaipo 
jos pilietis. Jo istorija tokia:

Nepakęsdamas sunkių gyve
nimo sąlygų ir hitlerininkų _ 
persekiojimo, 1935 metais ap- Square imkite 4th Avenue Downtown lokalinį traukinį, 
leido savo gimtinę šalį, kaip ir juom važiuodami išlipkite ant Rector St., ten pat bus 
daugelis kitų Vokietijos jau- Wall st kurjuom ejsite linkui upės—East River.
nuolių. Atvažiavo Ispanijon 
geresnio gyvenimo jieškoti. 
Laikas tam buvo labai trum
pas. 1936 metais, įvykus Is
panijoj fašistų sukilimui, Mei
ster, kaipo neištikimas Franco 
fašistinei valdžiai, buvo areš
tuotas ir patalpintas Ispani
jos koncentracijos stovyklon, 
o vėliau išdeportuotas i Vokie
tiją, kur Hitlerio valdžia už- 

,,' darS koncentracijos stovykloj 
neapribotam laikui.

Perkeliant iš vienos į kitą 
stovyklą jam pavyko paspruk
ti ir pasislėpti ant svetimos 
šalies laivo, Hamburge. Ta
čiau per keturias paras išbu
vęs be maisto ir vandens buvo 
priverstas pasirodyti, 
laivo viršininkai 
perdavė i Jungt. 
gracijos rankas.

Jo grąžinimas 
gręsia jam ilgų metų kalėji
mu arba nukirtimu galvos. 
Todėl tokio žmogaus išlaisvi
nimą galima priskaityt prie 
didelių darbininkų laimėjimų. 
Atėjo laikas, kad Amerikos 
darbininkai privertė poniją 
skatytis su darbo klase.

Darbininkų Apsigynimo Ly
ga prižadėjo jam surasti dar
bą Brockwood Kolegijoj.

Kaimietis.

Tada 
sučiupo ii 
Valst. imi-

į Vokietiją

Pirmasis WPA Būrys 
Išmaršavo

Iš Central Brooklyn važiuokite B.M.T. Line iki Canal 
Street ir čia persimainykite ant Jamaica Line traukinio 
su užrašu Broad Street. Juom važiuodami išlipkite 
Broad Street stotyje. Iš Flushing galima važiuot Lex
ington Line traukiniais ir išlipt ant Wall St.

Ekskursija įvyks sekantį sekmadienį, 22 d. rugpjūčio 
(August). Laivas išplauks 9-tą vai. ryto, foot of Wall 
St., Pier 11, East River.

Iš anksto įsigykite laivo bilietus ir laiku būkite prie 
laivo.

Kuriems patogu atvažiuoti prie “Laisvės”, tai būkite 
prie “Laisvės” 8-tą valandą ryto ir iš čia visį bendrai 
nuvažiuosime prie laivo.

Rengėjai.

Rendauninkai Laimi Prieš 
Evikcijas

Riekei Realty Co. norėjo 
sulaužyti rendauninkų streiką, 
418 East 10th St., N. Y., gąz- 
dinimu gyventojų evikcijomis. 
Gyventojai streikuoja jau tre
čia savaitė prieš kėlimą rendų 
nuo dviejų iki šešių dolerių 
per apartmentą.

Evikcijų notos tik sujudino 
streikierius. Jie, vadovybėje 
Rendauninkų Unijos, suorga
nizavo kelių kitų namų gyven
tojus, kurie yra pasiryžę 
skelbt simpatijos streiką, jei 
minėta kompanija nenusileis 
streikieriams.

Išgama Prisipažino 
Žudystėje

Pagerbs Didvyriškus 
Narius

Tarptautinis Darbininkų Or- 
denas (IWO, kuris yra kita
taučiams tuomi, kuo mums 
yra LDS) oficialiai parėdys 
savo centro namą, 4 W. 18th 
St., N. Y., gedulio vėliavomis 
pagarbai savo trijų narių, ku
rie krito kovoj už demokra
tiją, Ispanijoj.

Toj pat vietoj ketvirtadie
nio vakarą bus iškilmingas ge
dulio mitingas, kuriame daly
vaus ir Ispanijos konsulas 
Pietvakarinėms Valstijoms, 
Jose Gibernau.

Centralbrooklyniečiams

Brooklyniečiams gerai žino
mas Antanas Balčiūnas, ma- 
liorius, darbuotojas įvairiose 
Brooklyno draugijose, sekma
dienio vakaro 10 vai. turėjo 
automobilio nelaimę netoli 
Hartford, Conn. Nelaimės 
priežastis ir pasėkos smulk- 
meningai dar nežinomos.

Automobiliuje su juo va
žiavo jo duktė Mildred, kuri 
mokinasi slauge, Mrs. Žemai
tienė, 
rimis, 
Mrs. 
nietė.
Hartfordo ligonbutin.

« Rep.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugpjūčio 18, 7:30 
vakaro, “Laisvės” svetainėj.

Nariai, kurių mokesčiai yra 
užsilikę, malonėkite ateiti už
simokėti. Atsiveskite naujų 
narių * prisirašyti prie TDA. 
Šiame susirinkime turėsime 
plačiai apkalbėti vajų gavimui 
naujų narių. Prasidedant žie
miniam sezonui būtinai turėsi
me surengti keliolika paskai- 
tų-prakalbų, kad publiką pla
čiau supažindinti su TDA ir 
kovomis už darbininkų reika
lus, kuriose nukentėjusiems 
TDA visuomet ateina į pagel- 
bą. Todėl ir tarpe Brooklyno 
lietuvių turime išbudavoti di
džiausią TDA 17-tą kuopa.

A. Mureika.

PRAMOGOS
BROOKLYN. N. Y.

Tuo.iaus registfuolates važiuoti bo
sais i “Laisves” pikniką, kurį ren
gia Philadelphijos organizacijos nau
dai dienraščio “Laisvės”. Piknikas 
bus nedėlioj, 5 d. rugs.-Sent. Kelio
ne j abi pusi $1.50 asmeniui.

(195-196)

BROOKLYN, N. Y.
šv. Jurgio Draugystės antras me

tinis piknikas bus 22 d. rugp. (Aug.) 
Dexter Park, Elderts Lane stotis, 
Woodhhaven. širdingai kviečiame 
visa Brooklvno ir apielinkės lietuvių 
visuomene skaitlingai dalvvauti šia
me piknike. Rengėjai.

(192-194)

BROOKLYN. N. Y.
ALDLD Moterų 81-mos kuopos su

sirinkimas bus ketvirta\lien’. 19 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
salėj. Narės, taingi ir nepriklausan
čios mūsų kuopoje moterys kviečia
mos dalyvauti. — Sekr.

(193-194)

Jei Pasiskuhinsit— 
Dar Gausit

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Didžiojo nacionalio WPA 
darbininkų-bedarbių maršavi- 
mo pirmtakūnai, skaičiuje 
250, jau išmaršavo iš New 
Yorko į Washingtoną pirma
dienio vakarą. Išvažiavo bu- 
sais.

Prieš jiems išvykstant, Sam 
Weiseman, Workers Alliance 
sekretorius, pasiuntė telegra
mas Senato Paskyrų Komite
tui ir Kongreso Taisyklių 
Komitetui, pareikšdamas susi
rūpinimą, kad kongresas gali 
pertraukti sesijas neapsvars- 
tęs Schwellenbach-Allen rezo- ____ t
liucijos, kurią priėmus, nega- • galvotas sumėtymui pėdu, nu
imtieji gaut darbų privatinėse kreipimui nuo savęs nuožiū-

ilgo kvotimo, 57 metų 
Simon Elmore, sekma- 
prisipažino nužudęs 4 

mergaitę Joan Kulebą

Po 
senis 
dienį, 
metų 
patenkinimui savo lytinio gaš
lumo. žudystė papildyta 12 
šio mėnesio, Staten Islande. 
Kūdikį jis nusiviliojęs apleis- 
ton laužynėn, rodydamas bu
teliu įleistą žiogą, kurį mer
giščia norėjo pamatyt ir pa
gaut. Jos kūnelio “atradi
mas.” kuriam nuotikiui jis pa
sikvietė kitą žmogų eit su juo 
kartu, buvo senio tiksliai su-

Kurie manote ateinančioj 
nedėlioj, 22-rą dieną rugpjū
čio (Aug.), 1937, dalyvauti 
“Laisvės” naudai rengiamoj 
ekskursijoj arba važiuoti 
Manhattan laivu į Rye Beach, 
tai greit nusipirkite tikietus 
pas J. Jušką, 79 Hudson Ave., 
Central Brooklyn©. Tikieto 
kaina perkant išanksto $1.00, 
vaikams 50c; prie laivo gi— 
$1.25.

Komisijos Pagelbiniųkas.

Valgykite Medų
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—rpo 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 “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Vaikai Maudosi E. Upėj

industrijose darbininkai būtų 
palikti WPA darbuose.

Pirmasis maršuotojų būrys 
bus lyg ir priminimu kongre
sui nepertraukti sesijos kol ne
aprūpins WPA darbininkų. 
Visa didžiuma maršuotojų pri
bus šeštadienį. Tikimasi, kad 
bus apie 10,000 maršuotojų iš 
visos šalies. Iš New Yorko bus 
tarp 2-8 tūkstančių atleistų 
WPA darbininkų atstovų.

iš

ros.
Nužudytoji Joan palaidota 

nirmadmni, Kalvarijos kairi
nėse, ^Queens. Laidotuvėsna 
susirinko anie 3,000 žmonių, 
šešios moterys apalpo iš,susi
jaudinimo.

Senis kvočiamas toliau. Ma
noma, kad žudystė 7 metų 
"Francis McDonnell. 1934 me
tų vasarą, buvus papildyta to 
paties senio.

Tik dėlto, kad nėra Hous
ton St., N. Y., apylinkėj prū
do ir kad biednuomenės vai
kai neturi 20 centų važiavi
mui toliau, būriai ją maudosi 
East Upėj, į kurią suleidžiama 
išmatos. Ties pat ta gatve, J 
kur maudosi šimtai vaikų, su
vesta dvi išmatų rinos. Dauge
lis vaikų iš tos priežasties gau
na visokias ligas, bet jie rizi
kuoja, kadangi tai vienintėlė 
vieta, kur jie turi progą atsi-. 
vėdinti, pasimaudyt. ‘

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠAL1NSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US 
Suteikiam Garbingas Lai' 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

' WOODHAVEN, L. Im N. Y.

FRANK DOMIKAIC1O
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

IV»WlMlOŪŪ»RHMAAW»RFIVIIMIFUIr RRRRRIMIRR RR RR RR RR KR. *fi.

S
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš

kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

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

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

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te BrookTyne, už • 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 61 a i.

i

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

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis 
f LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622

; Brooklyn, N. Y.

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

2

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsatndau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom 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
lus ir krajavus 
sudarau su ame- : 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

WK*.




