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“Jūsų krašte kiekvienam kūdi
kiui suteikiama progų patapti 
Edisonu, jei tik jis mokysis ir 
dirbs taip, kaip dirbo Thomas 
Edisonas.”

šituos reikšmingus žodžius 
pasakė didžiojo Amerikos mok
slininko, Thomas Edisono, naš
lė, apie Sovietų Sąjungos vai
kus, kur jinai dabar lankosi.

Viešnia pareiškė, kad josios 
m irusis vyras labai troškęs 
lankyti Sovietų Sąjungą, 
mirtis to neleido.

ap- 
bet

do-labai
Sąjungos 
labiausiai

Mokslininko našlė 
mėjosi visu Sovietų 
gyvenimu, bet už vis 
savo domesį kreipė į tai, kaip
auklėjami Sovietuose vaikai.

Vaikų auklėjimas padarė į 
Miną Edisonienę nepaprastai 
gražaus įspūdžio.

Vienybės Tysliava nori žinoti, 
koriėl mes liūdime tokių žmo
nių, kaip Sacco ir Vanzetti, bet 
nei kiek nepaisome sušaudytų 
fašistų šnipų, trockistų.

Mes jam atsakysime trumpai: 
Dėlto, kctcl trockistus apverkė 
fašistai (įskaitant ir patį Tys- 
liavą), o dėl tokių vyrų, kaip 
Sacco ir Vanzetti, jiems ašara 
neiškrito ir neiškris.

Sacco ir Vanzetti nebuvo ko
munistai ; nebuvo komunistas ir 
Jonas Brown, nėra komunistas 
ir Thomas Mooney ir daug kitų 
išnaudotojų klasės nužudytų, 
persekiotų ir persekiojamų 
žmonių, bet jie visvien mūsų, 
žmonės, kovoję už geresnę vi
suomeninę tvarką, už pažangą.

Dėlto jie mums brangūs; dėl
to juos komunistai apverkia, 
apgaili, už tokių laisvę ir gyvy
bes kovojo ir kovoja.

Bet nenaudėliai, kurie gelbsti 
fašizmui, reakcijai pas komu
nistus jokio pasigailėjimo 
rėjo ir jo nesusilauks!

netu

ri i deKomunistai daro labai 
lį skirtumą tarp nužudymo bro
lių Grachų—Tiberijaus ir Ka
jaus,—ir Juliaus Cezario; tarp 
nužudytų Sacco ir Vanzetti ir 
sušaudytų fašistams parsidavė
lių trockistų.

Chicagos kunigų “Draugui” 
“išrodo, kad galų gale Ispanijoj 
bus baltųjų (fašistų) viršus.”

Nemanau, kad tam laikraš
čiui taip “išrodo.” Matyti, no
rėjo pasakyti, kad jis to nori.

Bet noras ir gavimas yra du 
atskiri dalykai. Ne visuomet ir 
ne visų noras įsikūnija!

Francijoj gyvena trockistų 
veikėjas vardu Gottlieb. Jis 
daug rašo niekindamas komu
nistus ir girdamas trockistus.

Dienraštis “Humanite” dabar 
iškėlė tą, būtent, faktą, kad tas 
pats sutvėrimas, pasivadinęs 
kitu vardu, dirba pasaulinėj 
parodoj vokiškam pavilijone.

Jis ten dirba kaipo nazių val
džios darbininkas.

Kitais žodžiais, šis sutvėri
mas yra Hitlerio pakalikas!

Tai ALDLD Il-ro Apskrities 
ekskursija nepavyko, kaip buvo 
planuota. Blogas oras sugadi
no.

Bet tai atsitiko ne tik vie
nam ALDLD apskričiui; šimtai 
organizacijų tą dieną savo pra
mogų negalėjo nei pradėti.

Kol kas, mat, su gamta dar 
vis negalima padaryti kontrak
to!

Valencia, Ispanija. — Pa
tikrinta, jog fašistai oro 
bombomis visiškai sunaiki
no Arenas de Iguna kaimą 
kalnuose, Baskijoj, išžudy- 
dami daugį senių, moterų ir 
vaikų.

Skundas Tautų Lygai, 
Kad Italai Skandina

Ispanijos Laivus
ITALIJOS FAŠISTAI ŠAUDĖ SKANDINAMŲ LAIVŲ 

JŪRININKUS, NUŠOKUSIUS I VANDENĮ

ra,” ir jam skęstant, jūri
ninkai sušoko vandenin, fa
šistai nuo dviejų Italijos ka
rinių laivų šaudė kulkasvai- 
džiais tuos jūrininkus. Vie
nas tų Mussolinio laivų-nai- 
kintuvų buvo “Saetta,” kaip 
liudija tie jūrininkai, ku
riuos išgelbėjo Anglijos lai
vas “Caledonia.”

Kitų nuskandintų Ispani
jos laivų išlikę gyvi jūrinin
kai taipgi parodo, jog ne ke- 
no kito, kaip tik Italijos 
submarinai ir kariniai lai- 

ai bombardavo ir skandino

Geneva. — Ispanijos val
džia įteikė skundą Tautų 
Lygos Tarybai, kad Italijos 
kariniai laivai ir submari
nai paskutiniu laiku užpuo
lė ir nuskandino keturis Is
panijos prekybinius laivus 
Viduržemio Jūroj. Mussoli
nio naikintuvai bombarda
vo ir pasiuntė jūros dugnan 
Ispanijos laivus “Campea- 
dor” ir “Conde de Abasalo,” 
o mussoliniški submarinai 
nuskandino “Ciudad de Ca
diz” ir “Armuru.”

Kada italų fašistai torpe-ta.______ ....
davo ir padegė “Campeado-įminimus Ispanijos laivus.

“Rasime Levanevskį,” 
Sako Prof. Otto Šmidt
Maskva.—Trys didieji So

vietų lėktuvai, dalyvavusieji 
ekspedicijoj į Šiaurės Polių, 
dabar išskrido iš Archan
gelsko ir Rudolfo salos jieš- 
kot Levanevskio ir 
jo draugų lakūnų, 
vadovauja M. Vodopijanov, 
vyriausias poliaus ekspedi
cijos lakūnas.

Vodopijanov mano, jog 
Levanevskio lėktuvas galėjo 
nusileisti vienoj iš šių trijų 
sričių; ant ledyno ameriki
niame šone Šiaurės Po
liaus; ant kokios salos į 
šiaurius nuo Kanados arba 
šiaurinėje, neg yvenamoje 
Alaskos dalyje. Vodopija- 
nov tikisi, kad tie šeši la
kūnai bus gyvi surasti.

“Mes surasime Levanevs
kį,” sakė profesorius O. J-

Žmonės Mirtinai Pasi
ryžę Gint Santanderį

Hendaye, Franc.—Darbi
ninkai, automobilių vežikai, 
žvejai ir smulkieji biznie
riai metasi į liaudies milici
ją, idant apgint Santanderį 
nuo fašistų. Net keliolikos 
metų berniukai tūkstančiais

penkių
Jiems ----------------------------

Įplaukia į rekrutavimo sto
tis, reikalaudami ginklų 
prieš fašistus.

Katalikų Katedra Parduota 
East. Kodako Kompanijai
Rochester, N. Y.—Pagal 

vyskupo sutikimą, tapo par
duota šv. Patricko katalikų 
katedra su aplinkine nuosa
vybe Eastman Kodak foto
grafinių aparatų kompani
jai. Vyskupija už tai gavo 

xw, pxMxvoMxxvco w. u. $350,000. Taigi “dievo na-
Smidt, pasitikdamas ~sugrį-|mas” teko svietiškam biz- 

. niui.žusius iš Amerikos Gromo
va ir du kitus lakūnus, “ir 
mes darysime tolesnių žy
gių praskint oro kelią nėr 
Šiaurės Polių į Ameriką. 
Mųsų lakūnai ir mūsų lėk
tuvai įrodė, kad mes galime 
išgelbėti Levanevskį.”

AUTO. DARBININKŲ 
UNIJOS MOBILIZACINIS 

SUVAŽIAVIMAS

ŠAUNIOS PRIIMTUVES 
SOV. LAKŪNAM, SUGRJ-

ŽUSIEM IŠ AMERIKOS
Maskva. — Vyriausybė ir 

žmonės iškilmingai pasitiko 
ir priėmė sugrįžusius iš 
Amerikos tris Sovietų lakū
nus: M. Gromova, A. Juma- 
ševą ir S. Daniliną, kurie 
sumušė pasaulinius skridi
mų rekordus, nulėkdami 
vienu pradėjimu virš 6,000 
mylių iš Maskvos, per Šiau
rės Polių į Californiją.

Dabar priimant tuos did
vyrius Maskvoj, profesorius 
Otto J. Šmidt, pirmininkas 
Šiaurės. Jūrų Didžiojo Ke
lio valdybos, be kitko, pa
reiškė :

“Paniurus Arktikas (toli
ma šiaurė) sulaikė Levanev
skį, bet mes nepasiduosime. 
Jūsų žygis parodė ameriki
niams mūsų kaimynams, ką 
mes galime. Jūsų skridimas 
duoda didelį džiaugsmą mū
sų draugams, ir lai jis bus 
didelis perspėjimas mūsų 
priešams... mes ne tik mo
kame laimėti rekordus, bet 
jeigu reikės, mes ginsime 
savo šalį iki paskutinio 
kraujo lašo.”

G IR D Ė SIME NEGRŲ 
AMERIKIEČIU KALBAS 

Iš ISPANIJOS
Madrid. — Šį penktadienį 

trys amerikiečiai negrai 
kalbės per Hdio iš Ispani
jos. Jų kalbos bus girdimos 
Amerikoj nuo 7:3Q vai. va
kare per radio stotį EAR.

43 Hitlerininky Laikraščiai 
Leidžiami Vengrijoj

Japonų Kare Išžudyta 
10,000 Civilių Chinų, 
Šėlsta Baisūs Mūšiai

JAPONŲ LAKŪNAI BOMBARDUOJA IR KULKA- 
SVAIDŽIAIS ŽUDO NEKARIšKIUS ŽMONES

Shanghai, Chinija, rugp. 
24. — Liepsnoja mirtiniausi 
šio karo mūšiai tarp japonų 
ir besiginančių chinų.

Japonai oro bombomis ir 
kanuolių šoviniais per dvi 
dienas išžudė 3,500 nekariš- 
kių chinų. O nuo karo pra
džios tuo būdu jau žuvo 10,- 
000 civilių chinų.

Chinai kanuolėmis iš savo 
forto Woosung>per dvi die
nas neleido naujiems tūks
tančiams japonų kariuome
nės išlipti ant kranto toj 
vietoj, kur Whangpoo upė 
įsilieja į milžinišką Yangtze 
upę. Bet suspitę apie 100 ja-

ponų karo laivų subombar
davo fortą ir pramušė kelią 
savo kariuomenei.

Chinai padegė savo san
dėlių namus Pootunge, 
Shanghai daly j, idant japo
nai negalėtų pasinaudoti to
mis patalpomis. Japonų lėk
tuvai visu įnirtimu bombar
duoja chiniškas Shangha- 
jaus dalis, ir kulkasvai- 
džiais tiesioginiai žudo gy
ventojus; naikina universi
tetą ir kitas įstaigas. Japo
nai sakosi jau privertę chi-

Anglų Fabrikantai Gau
na Geležies iš Franco

FAŠISTŲ LAKŪNAI ATA
KAVO DU ANGLŲ LAIVU 
BĖGYJ VIENO MENESIO
London. — Anglijos pre* 

kybinio laivo “Noemi Julia” 
kapitonas Glinsky liudija* 
kad du Ispanijos fašistų 
lėktuvai su juodomis, vėlia
vomis ir su fašistiniais žen
klais užpuolė bombarduot šį 
laivą, 2,500 tonų įtalpos. Už
puolikai nepaisė, jog laivas 
turėjo iškėlęs vėliavą tarp
tautinės nesikišimo Komisi
jos. Užpuolikų bombos kri
to netoli laivo, bet nė viena 
jam nepataikė.

Laivas buvo atakuojamas 
netoli rytiniai-pieįinės sie
nos tarp Franci jos ir Ispa
nijos. Taigi Ispanijos fašis
tų lakūnai bombardavo jau 
antrą Anglijos prekybinį 
laivą bėgyj vieno mėnesio, 
Anglija vėl protestuos.

nūs trauktis atgal Yangtze-ĮljaudIEčIŲ SUBMARI poo ir Ward Road kalėjimo NAI vos NENUSKANDI
srityse. NO FAŠISTŲ LAIVĄ

Fašistų Sukilėliai 
Bombarduoja Granadą

Portugalijos 'Fašistų Teroras 
Prieš Darbininkus

Lisbon, Portugalija.—Fa
šistinė Portugalijos valdžia 
pradėjo ablavas ir terorą 
prieš pažangesnius darbi
ninkus. Sako, būk tai “ko
munistai” liepos 4 d. mėgi
nę bomba nužudyt ministerį 
pirmininką Salazarą. Areš
tuota penki įtariami neva 
sumokslo vadai. (Fašistai 
naudoja tą bombą tik kaip 
priekabę kruvinam smurtui 
prieš darbininkų judėjimą.)

WEIRTON BOSAI SIŪLĖ 
PO $10 Už ŠNIPINĖJIMĄ 

PRIEŠ CIO
New Cumberland, W. Vir

ginia. — Tyrinėjime prieš 
Weirton Plieno kompaniją, 
liudijo valdiškai Darbo San- 
tikių Komisijai keli darbi
ninkai, kaip bosai siūlė 
jiems po $10 per dieną, 
idant jie šnipinėtų prieš 
CIO plieno darbininkų uni
jos organizatorius bei vei
kėjus.

Milwaukee, Wis. — Jung
tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos suvažiavime da
lyvauja 1,200 delegatų. Vy
riausias suvažiavimo obal- 
sis — visų automobilių dar
bininkų sutraukimas į vie
ną uniją. O vienas artimiau
sių tikslų, tai suorganizuot 
140,000 Fordo darbininkų j 
šią uniją.

Suvažiavimui atsiuntė pa
sveikinimą ir prezidentas 
Rooseveltas, linkėdamas pa
sisekimo. Delegatai smarkiu 
delnų plojimu priėmė prezi
dento linkėjimus.

Budapest, V e n g rija. — 
Krikščionių tautininkų par
tijos vadas grafas G. Sze- 
chenyi, seimo atstovas, rei
kalauja, kad valdžia nuslo
pintų Hitlerio pinigais va
roma propagandų Vengri
joj. Jis primena, jog naziai 
leidžia 43 savo dienraščius 
ir savaitraščius Vengrijoj. 
Tam jie gauną milionus 
markių pinigų iš Hitlerio 
valdžios.

Bet rinkimuose naziai ne
turi pasisekimo. Komesce 
miestelyj iš 5,200 balsų tik 
160 paduota už hitlerininkų 
kandidatus.

London. — Pirmiau An
glijos plieno fabrikantai bi
jojo, jog kai Ispanijos fa
šistai užims Bilbao su gau
singomis geležies kasyklo
mis apygardoj, tai ta gele
žis teks Vokietijos naziams, 
ir pritruks Anglijai medžia
gos plienui. Dabar gi an
glai fabrikantai džiaugiasi, 
kad fašistai leidžia jiem iš- 
naudot tas kasyklas, ir jau 
užčarteriuota eilė Anglijos 
laivu gabent geležies naugę 
(rūdą) iš Bilbao, šiaurinėj 
Ispanijoj. (Generolas Fran
co duoda šimtus tūkstančių 
tonų geležies naugės na
ziams, ale neskriaudžia ir 
anglų kapitalistų, kurie 
skaitėsi savininkais minimų 
geležies kasyklų Baskijoj.)

Valencia, Ispanija.—Pra
nešama, kad fašistų karei
viai, sukilę prieš savo ko- 
mandierius, bombardavo 
kanuolių šoviniais ir ;oro 
bombomis Granados miestą, 
pietinėj Ispanijoj. Sukilėliai 
kulkasvaidziais ir šautuvais 
kovėsi su ištikimaisiais fa
šistais kaimuose Marcena, 
Pinos Puente, Cartujar ir 
Sierra Elvira.

Mergše Nuginklavo Policma- 
ną, o Gengsteris Nušovė
Newton, Mass. — Visose

Kartuves Pasmaugusiam Tris 
Mergaites Žagintojui

“Nežinia” Keno Šovinys Už
mušęs Amerikos Jūreivį

Nušautas Parke Bevaikščio
jant su Mergina, Chicago j
Chicago, Ill. — Naktį, 

Grant Parke, bevaikštinė- 
jant R. Fr. Burns’ui su Lu
cille Buehler’iute, du jauni 
vyrai iššoko iš tarp medžių; 
vienas kirto merginai plaš
taka per veidą, antras nu
šovė Burnsą, ir abudu pa
bėgo.

Burns, mėsininkas, buvo 
pasimetęs su savo pačia ir 
rengėsi susituokti su L. 
Buehler’iute. Jinai gi buvo 
palaido būdo mergina ir va
rė kokius tai neteisėtus biz
nius.

Los Angeles, Calif.—Auk- 
štesniajame teisme, apskri
čio prokuroras E. Williams 
reikalauja nusmerkt pako
rimui Albertą Dyerį, kaip 
vieną šlykščiausių piktada
rių. Pats Dyerio advokatas 
pripažįsta, jog tas išgama 
nusiviliojo tris mergaites, 7 
iki 9 metų amžiaus, į kalnų 
krūmus; pasmaugė jąsias 
ir išžagino. Advokatas pra
šė pasigailėjimo Dyeriui 
tik kaipo “silpnapročiui.”

Italijos Fašistai Artinusi 
Prie Santanderio

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Du Ispa
nijos respublikos submari
nai atakavo fašistų karo 
laivus, ir vos nenuskandino 
jų šarvuotlaivį “Lazaro.”

Patys Kompanai Vedė Geng- 
sterius prieš Streikierius
Pittsburgh, Pa.—Heppefl- 

stall Plieno kompanijos 
vice-prezidentas ir kiti vir
šininkai vadovavo gengste-,. 
rių-skebų užpuolimą ant ke~; 
lių šimtų streiko pikietinih-- 
kų. Pats C. W. Heppenstall < 
iššoko iš automobilio ir di-2 
dėlių kūju puolė streiki’e-:^ 
rius. Gengsteriai paleido“ 
penkis šūvius į darbininkų j 
minią. Policija išvien Sib*

rytinėse valstijose ‘policija skebais atakavo streikie-< 
ir detektyvai įieško nežino-,nus-
mo jauno gengsterio, kuris 
nušovė policininką H. Bel- 
lą ir sužeidė policininką' L. 
Murphy.

Tapo suimta ir po $50,000 
parankos laikoma kalėjime 
Frances Frada, 17 metų 
mergaitė. Policmanas Bell, 
pirm mirdamas, pasakė, 
kad tai jinai ištraukė revol
verį iš jo ir tada gengsteris 
jį peršovė. Sakoma, kad su
sikirtime buvęs pašautas ir 
tas piktadaris, bet jam pa
vyko pasprukt.

Susikirtime tapo sužeista 
5 darbiriinkai, penki skebai 
ir vienas policininkas. Poli
cija surašė kaltinimus prieš 
streiko komiteto pirminin-’ 
ką Guy Hali, ir streikierį T. 
Duganą, bet kaltina ir S. B. 
Heppenstallį, vieną iš kom
panijos v i r š i n i n kų, kaip 
riaušininką.

Blogas Oras Trukdo Jieško- 
jimą SovietiniŲ Lakūnų

Washington. — Admiro
las H. E. Yarnell, Jungtinių 
Valstijų laivyno fcomandie- 
rius Azijos vandenyse, pra
nešė savo valdžiai, kad jis 
tyrinėjęs, bet negalėjęs pa
tirt, ar japonų ar chinų šo
vinio skeveldra pataikė į 
Amerikos karo laivą “Au
gustą”, Whangpoo upėj, 
Shanghajuj, ir vieną jūrei
vį užmušė, o 18 sužeidė.

Šiaurės Poliuje Lyja
Šiaurės Polius. — Šičia 

rugpj. 23 d. nuolat lynojo 
ir per ūkaną tebuvo galima 
matyt tik per 1,600 pėdų; 
temperatūra buvo 32 laips
nių pagal Fahrenheit ter
mometrą, kaip praneša So
vietų mokslininkai iš savo 
stovyklos Šiaurės Poliuj.

Fašistų štabas, Baskijoj, 
rugpj. 24.—Fašistai prane
ša, kad tūkstančiai italų 
“juodosios strėlos” kareivių 
atėmę iš respublikiečių Cas
tro Urdiales miestelį ir pra- 
sigrūmę dar 6 mylias to
liau linkon Santanderio. 
Taigi dabar generolo Fran
co armijai telieką tik 20 
mylių iki Santanderio.

Fašistai sako, būk liau- 
diečiai “visu frontu trau
kiusi atgal.”

JAPONAI NEKLAUSYS 
TO PATARIMO

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
atsišaukė į Japoniją ir Chi- 
niją vengti karo ir taikiai 
spręsti savo kivirčus. Bet 
Japonijos valdžia jau pir
miau pareiškė, kad atmes 
tokius svetimų šalių tarpi
ninkavimus.

Nuskendo 30 Religininky
Alexandria, Aigiptas. — 

Begrįštant mahometonams 
bažnytininkams iš savo at
laidų, apsivožė jų laivukas 
ir prigėrė bent 30 asmenų.

Coppermine, Canada. — 
Garsus anglas tyrinėtojas 
tolimosios šiaurės, Sir Hu
bert Wilkins su savo didžiu 
lėktuvu buvo nuskridęs 750 
mylių, bejieškant Levanevs-4 
kio ir penkių kitų sovietinių 
lakūnų; bet nuolatiniai sto
ri debesiai, tamsi ūkana 
ir šaltis sugadino kompaso 
veikimą, greičio rodyklę ir, 
kitus instrumentus. Iš 750 
mylių Wilkinso lėktuvas 
turėjo 300 mylių skristi’ 
virš debesų, 8,000 pėdų 
aukšty j. Pagaliaus, dėl la
bai blogo oro buvb privers-' 
tas sugrįžt atgal ir laukt 
tinkamesnio oro.

Cody, Wyoming. — Sude
gė jau 13 gaisrininkų, be- 
gesindami miško gaisrų.

Hendaye, Franc.— Fašis
tai skelbiasi, kad jų karo 
laivas “Almirante Cervera” 
suėmęs Ispanijos respubli
kos tavorinį laivą “Isla de 
Teneriffe.”

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad šį trečiadienį bus 
giedresnis ir šiltesnis oras 
negu antradienį.

Antradienį temperatūra 
buvo nupuolus iki 58 laips
nių.
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Rooseveltas, šalies sekretorius Hull, ir 
tūli armijos ir karo laivyno vedėjai ilgai 
posėdžiavo ir svarstė Japonijos karą 
prieš Chinija. Pasekmėj to, paskyrė 
$500,000 lėšoms išvežimui amerikiečių iš 
karo zonos; iš Filipinų salų pasiuntė į 
Chiniją dar kelis laivus ir 1,200 marinų.

Spauda, atstovaujanti Washingtono 
valdžios reikalus, rašo, kad “Amerikos 
visai kiti reikalai Chinijoj, o ne Ispani
joj?’ Žinoma, Chinijoj Amerikos kapi
talistai turi daug įmonių, o ir rinkas ta 
šalis sudaro milžiniškas. Bet Washing
tono valdžios politika yra netikus ir Is
panijos, ir Chinijos klausimais.

Ispanijoj prieš legališką valdžią, prieš 
demokratiją veda karą Vokietijos ir Ita
lijos fašistai. Amerikos valdžia taiko 
prieš Ispanijos liaudies valdžią taip va
dinamą Neutrališkumo Aktą, pagal kurį 
uždraudžia parduoti Ispanijos valdžiai 
ginklus, amuniciją, medžiagas, iš kurių 
galima gaminti apsigynimo įrankius ir 
vykimą liuosnorių. Tuom pat kartu 
Amerikoj laisvai perkasi ginklus ir kitus 
pabūklus Italija, Vokietija, Portugalija, 
Argentina ir kitos šalys ir juos perlei
džia Ispanijos fašistams. Aišku, iš to
kios Washingtono valdžios politikos lai
mi ne Ispanijos liaudis, ne demokratija, 
bet fašistai.

Paimkime dabar Chiniją. Ją užpuolė 
Japonijos imperialistai. Japonija yra 
agresorius (užpuolikas). Ji prisiuntė sa
vo karo laivus, tankus, orlaivius ir ar
miją ir pradėjo karą Šiaurių Chinijoj. 
Vėliaus užpuolė chinus Shanghajaus mie
ste. Dega Chinijos miestai, kaukia ka- 
nuolės, žūsta tūkstančiai kovoje. Kiek
vienas mato ir supranta, kad Japonija 
yra užpuolike, kad Chinija ginasi, kad ji 
gelbsti savo tautinę laisvę.

Ko verta Washingtono valdžios politi
ka? Kam ji pasitarnauja? Nepaisant, 
kad daug kalbama už Chiniją, bet iš Wa
shingtono politikos pelnijas Japonija. 
Prieš Japoniją, kaipo užpuolikę, Wash
ingtono valdžia turėjo tuojaus pavartoti 
žingsnius, kaip prieš užpuolikę. Turėjo 
uždrausti jai bent ką pirkti Amerikoj. 
To nepadarė. Japonijos laivai veža iš 
šios šalies ginklus, plieną, seną metalą ir 
naudoja juos prieš Chiniją, jos žmones. 
Japonijos laivų pilnos prieplaukos: Phi- 
ladelphijoj, Baltimorėj, Brooklyne ir ki
tur, ir jie veža karui medžiagas. Kapi
talistai trina rankas iš džiaugsmo, kad 
jiems pakilo biznis, bet kad tas biznis iš
sunkiamas iš Chinijos žmonių kraujo, 
jiems tas neapeina.

Antras dalykas: Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Francija, Japonija ir dar kitos 
penkios valstybės jau senai pasirašė su
tartį, kad nei viena iš jų nebandys pa
vergti Chinijos kraštus. Kur ta sutar
tis? Jau senai po stalu pakišta. Japo
nija pavergė Mandžuriją, Jehol, dabar 
užpuolė kitas Chinijos provincijas. Su
tartį pasirašiusios valstybės užsimerkia 
ir nepaiso.

Tiesa, tą Roosevelto valdžia daro po 
priedanga, kad tuom būk nori išvengti 
karo, kad tuom nori Ameriką išgelbėti iš 
karo. Bet ši politika yra pražūtinga ir 
nelaiminga. Jos laikosi Anglijos ir Fran- 
cijos vąldžios ir ją mes matome gyveni
me. Kuo daugiau demokratinės šalys 
nuolaidai! ja Italijos, Vokietijos fašis
tams ir Japonijos imperialistams, tuo 
daugiau priartina baisų karą. Štai tik 
keli faktai:

Japonijos imperialistai užpuolė Man- 
džūriją (1931 metais) ir pavergė ją, ar 
dėlto sumažėjo karo pavojus Tolimuose 
Rytuose? Ne! Jie po to užpuolė Jehol 
provinciją, pradėjo provokuot karą prieš 
Sovietų Sąjungą, o dabar puola Chiniją. 
Jeigu jie pavergtų Chiniją, tai pultų So
vietų Sibirą, Mongoliją, Indiją, Australi
ją ir kitus kraštus. Tokis jų planas.

Vokietijos fašistai pradėjo mindžioti 
Versalės sutartį, likvidavo jos punktą po 
punkto: tankų, submarinų, orlaivyno, 
Rheino, armijos, ginklų ir kitais klausi
mais. Francija, Anglija ir kitos šalys 
nuolaidavo. Ar tas sumažino Vokietijos 
fašistų karo apetitus? Ar tas atitolino 
Europoj karą? Ne! Tas tik daugiau jį 
prigreitino. Vokietija reikalauja koloni
jų, kalba apie pavergimą Lietuvos, Lat
vijos, Čechoslovakijos, Belgijos, Holandi- 
jos atėmimą tūlų provincijų nuo Franci- 
jos, pavergimą Sovietų Ukrainos ir Bal
tarusijos. Ji ne vien kalba, bet ir prie to 
rengiasi. Ji pavirto į karo ruošėją. Ji 
apsiginklavo ir sudaro didelį pavojų. Ji 
veda karą Ispanijoj. Ji remia Japoniją.

Paimkime Italijos fašistus. Jiems lei
do pavergti Ethiopiją (Abissiniją) ar tas 
sumažino jų karo prisirengimus, karo 
apetitus? Ne! Jie dar daugiau karan 
rengiasi, didina armiją, laivyną, orlaivy- 
ną. Jie išvien su Hitleriu veda karą 
prieš Ispanijos liaudį. Jų karo laivai ir 
submarinai piratiškai skandina Ispanijos 
liaudies laivą po laivo. Jie rengiasi ka
ran prieš Franciją ir Angliją.

Paimkime Lenkijos fašistus: jie paver
gė Galiciją, Vakarinę Ukrainą, dalį Bal
tarusijos, didelę dalį Lietuvos, ar tas su
mažino jų vilko apetitus? Ne! Jie ruo
šiasi išvien su Hitleriu pulti Lietuvą, So
vietų Sąjungą ir Čechoslovakiją.

Čia tik keli faktai. Sovietų Sąjunga 
visada kovojo ir kovoja už taiką. Ji yra 
didžiausias karo priešas. Tas patsai'yra 
su visais sąmoningais darbininkais, pir
moj vietoj—komunistais. Bet Sovietų 
Sąjungos diplomatija, spauda ir komu
nistai nurodinėjo ir nurodo, kad pasauli
nio baisaus karo, baisios žmonijos katas
trofos galima išvengti ne nuolaidavimais, 
bet tik visoms demokratinėms šalims 
(Francijai, Jungtinėms Valstijoms, Ang
lijai, Čechoslovakijai ir kitoms) bendrai 
išstojus su Sovietų Sąjunga prieš fašis
tus ir Japonijos užpuolikus—agresorius. 
Tik taip galima pastoti karui kelią. Tik 
veikiant prieš jį visiems karo priešams-.

Aišku, kad jeigu Francija, Anglija, 
Jungtinės Valstijos, Sovietų Sąjunga, Če- 
choslovakija ir kitos bendrai ir kietai 
stotų už Ispanijos liaudį, tai fašistai tu
rėtų savo nagus atitraukti. Nedrįstų 
Vokietijos karo laivai ir orlaiviai deginti 
istorinių miestų. Italijos lavai nedrįstų 
skandinti Ispanijos laivus. Jeigu visos 
šios valstybės vieningai išstotų prieš Ja
poniją Chinijos reikale, tai Japonijos 
imperialistai atsisėstų į kaliošą. Bet 
žmonijos nelaimė, kad tarp demokratinių 
šalių nėra vienybės, kad jos per pirštus 
žiūri, o fašistų ir Japonijos imperialistų 
gaujos veikia vieningai, vieni kitus re
mia. Dabartinė Washingtono valdžios 
politika yra žalinga ir Ispanijos liaudžiai 
ir Chinijos liaudžiai, o galų gale ir mūsų 
šalies liaudžiai, šis kelias Ameriką neiš
gelbės nuo karo. Amerika galima išgel
bėti nuo karo, tik pasaulį apsaugojant 
nuo karo.

D. M. Š.

Žmogus, Per Kurį Atsidengia Naujas Pasaulis
žemiau talpiname Barbu

sses apie Staliną raštą, pa
imtą iš d. Stalino biografi
jos, kurią parašė paminėtas 
francūzų rašytojas. Knyga 
buvo parašyta prieš pat au
toriaus mirtį. Ji išversta į 
visą eilę kalbų, tame skai
čiuje ir anglų. Vertimas da
rytas iš rusų kalbos.

Šiuo tarpu, kai buržuazi
nė spauda visomis pusėmis 
varo prieš pasaulio darbo 
žmonių vadą šmeižimo ir 
purvinimo kampaniją, tai 
pravartu susipažinti su tū
lais jo gyvenimo bruožais ir 
tuo, kaip jį įvertina genia
lusis rašytojas. — “L.” Red.
Raudonoji aikštė — Mas

kvos ir milžiniškos Europi
nės ir Aziatinės Rusijos 
centras. Raudonosios aikš-
tės centras — mauzolėjus. 
Kairiąjam sparne mauzolė- 
jaus, kuriame miega, kaip 
gyvas, Leninas, stovi greta 
penki-šeši žmonės. Iš tolo jie 
nesiskiria vienas nuo kito, o 
aplink susilieja ir vėl išsis
kiria simetriškas judėjimas 
masių. Rodosi, kad jos išky
la iš gilumos žemės ir vėl į 
gilumą žemės nueina. Visoj 
ilgumoj ir platumoj, nuo 
krašto iki kraštui, kaleidos
kopiškai, tęsiasi procesija— 
n e p a s i b aigiantis ėjimas, 
virš kurio plevėsuoja audek
lai ir šilkas, išmarginti rai
dėmis, žodžiais; vėliavos šū
kauja.

Arba — milžiniška spor
to šventė: savo skubiu judė
jimu pirmyn, ji išauga, kaip 
miškas. Arba, pagalios,

dėdamas kėdėj palei langą.1 tautinis (“kuomet gi, galų- 
Apsivilkęs jis visuomet vie-' gale, Gruzija bus nepriklau-

Shenandoah, Pa.
Ispanijos Naudai Rengiamo 
Pikniko Vieta Permainyta
Buvo skelbta, kad Ispanijos 

naudai rengiamas piknikas 
įvyks Laudeman giraitėje. Bet 
susidėjus tūloms aplinkybėms, 
rengėjai turėjo pakeisti pik
niko vietą.

Dabar prašome kaip vietos 
taip apylinkės lietuvių gerai 
jsitėmyti, kad piknikas įvyks

tą pačia dieną, kaip ir pirmiau 
buvo skelbta, t. y. rugpjūčio 
29 d., Rummel’s Grove. Ši vie
ta randasi netoli Lakewood 
parko. Nuvažiavus žemyn 
Valkan kalną, pro pirmą mo
kyklos namą reikia suktis po 
dešinei ir važiuoti iki- pikniko.

Šiame piknike dalyvaus vi
sos mūsų apylinkės ispanai. 
Mes lietuviai taipgi turėtume 
skaitlingai dalyvauti ir susipa
žinti su ta karinga tauta, ku
ri taip narsiai kovoja už savo 
laisvę su kruvinuoju fašizmu.

Dėdė Kalnietis.

Japonija Negali Ilgai Kariaut, 
Sako Anglai Žinovai

London. — Anglijos po
litikos ir finansų vadai su
pranta, jog Japonija negali 
vesti ilgą sėkmingą karą 
prieš C h i n i j ą. Japonija 
esanti negana stipri pinigi
niai ir abelnai ekonominiai. 
Sako, japonai laimėtų tik, 
jeigu trumpu laiku galėtų 
sukriušint Chiniją.

HENRIKAS BARBUSSE

kiria nuo kitų stovinčių ša
lę jo. Jisai ir yra centras, 
širdis viso to, kas spindu
liais šviečia nuo Maskvos po 
visą pasaulį. . . .

. . . Per kelias valandas 
—pietūs. Rusijoj šitas lai
kas neatsiskiria ryškumu: 
pas didelę didžiumą “atsa- 
komingųjų” p a s k irstymas 
dienos priklauso nuo darbo. 
Šiuo sykiu, jeigu tas reika
linga, tegul bus dvi valan
dos dienos laiko.

Kremlius — tai daugspal- 
vė tvirtovė, iškilusi pačiame 
Maskvos centre. Už sienos 
randasi atskiras miestas, se
novės auksagalvių cerkvių 
ir senų palocių (ten yra tai
pogi didelis naujas palocius, 
pabudavotas XIX šimtme- 
tyj vieno turtingo Romano
vų dinastijos dvarininko ir 
panašus į viešbutį Karlton). 
Čia, Kremliuj, primenan
čiam cerkvių ir palocių pa

godą, sale vieno iš tų palocių,

nodai. Karinė forma?—Tai 
ne visai taip. Greičiau pri
mena tokią formą, kas dar 
paprasčiau, negu drabužiai 
paprasto kareivio: iki kak
lui užsekta “kurtka,” kelnės 
khaki spalvos, čebatai. Mąs
tai, prisimeni. . . Ne, jūs 
niekuomet nematėte jį ki
taip apsivilkusį,—tiktai va
sarą jis vaikščioja balto au
deklo drabužiuose. Į mėnesį 
jis uždirba kelis šimtus rub
lių — paprasta alga parti- 
jinio darbininko.

. . .Jis labai tankiai šyp
sosi ir juokiasi nuoširdžiai. 
Kalba jis mažai, o kartais 
per tris valandas, be per
traukos, jis kalba su jumis 
ant priepuolamai paliesto 
klausimo, ir moka taip nu
šviesti bile kokją problemą, 
kad joj nepasilieka nei vie
nos neaiškios vietos. Jis juo
kiasi, ir dargi smarkiai 
juokiasi, daug noriau, negu 
kalba.

Štai jis — šių laikų di
džiausias ir prakilniausias 
žmogus. Jis vadovauja 170 
milionų žmonių ant 21 mili- 
ono ketvirtainių kilometrų. 
Jis darbe susiduria su dau
gybe žmonių. Ir visi jį my
li, tiki jam, spiečiasi aplink 
jį, palaiko jį ir iškelia jį. 
Visu savo aukštumu jis ky
la ant Europos ir ant Azi
jos, ant praeities ir ant 
ateities. Tai — žymiausiais 
ir tuo pat laiku beveik 
neištirtas žmogus pasau
lyje. Stalino biografija,— 
sako Kalininas, — yra labai 
svarbi dalis darbininkų re
voliucinio judėjimo Rusijoj. 
Neatskiriama jo dalis. Ir 
kaip Sovietų Sąjungoj, taip 
ir šičia (vakaruose), kiek
vienas, kas mąsto, pasakys 
jums tą patį, tais pačiais žo
džiais. . . .

J. STALINAS
judėjimas galingiausios ar
mijos pasaulyj, paskirstytos 
į keturkampias raudonar- 
mietines mases. Prieš mus 
pakyla tai ta, tai kita dalis 
iškihųes: blizgėjimas judan
čių durtuvų, arba eilė jau
nuolių ir merginų, arba tie
siog retežis išdidžių, laimin
gų, juokaujančių, ir links
mų veidų. Šitas daugvalan- 
dinis masių dvasios pakili
mas, šitas išdidumas ir 
d ž i a u g smas, kupinai už
pildė eiles palei karbuo- 
tą ,Kremliaus sieną, kur 
virte virė šūkavimai ir bal-

stovi mažas trijų aukštų na
mukas, Šitas namukas ( jūs 
jo nepatėmytumėt, jeigu 
jums jo neparodytų), buvo 
seniau paskirtas palociaus 
tarnautojams; jame gyveno 
taipgi kokis tai caro tarnas.

Užeinam viršun laiptais. 
Ant langų — balto audeklo 
uždangalai. Tai—trys lan
gai Stalino buto. Mažame 
prieangyj metasi į akis ilga 
kareiviška sermėga, viršuj 
jos kabo kepure. Trys kam
bariai ir valgykla. Rakan
dai paprasti — kaip pado
riam vidutiniam viešbutyje.

. . . Buvo tai pusė šimt
mečio atgal. 1879 metais, 
Gruzijos miestelyj Gori, ku
rį teisingiau reikėtų pava
dinti ne miesteliu, o kaimu, 
namelyje su plytų pamatu, 

‘plytų kampais, medinėmis 
sienomis ir su storlenčių sto
gu, namelyje, kur priešakyj 
buvo durys, o užpakalyj įėji
mas į skiepą, gimė vaikas. 
Jį užvardino Juozu. Aplin
kinė apystova neatsižymėjo 
viliojančia ypatybe. Prieš 
namą — nelygus grįstas ta
kas; toliau barakai su asi
metriniais lopais ir kyšan
čiais pečių kaminais.

Motina, Ekaterina, turė
jo gražų 'rimtą veidą ir juo
das, apsuptas tamsiais lan
kais akis.

Tėvas, Visarionas’ Džu- 
gašvili, buvo amatininkas, 
batsiuvys. Jisai dirbo sun
kiai netolimoj batų dirbtu
vėj Gruzijos sostinėj Tifli-j 11 
se. Tai buvo biednas, ma
žai apsišvietęs žmogus. Jisai 
atidavė Juozą į Gori mies
telio mokyklą, o paskui ir į 
Tifliso seminariją. Tokiu 
būdu dėl sūnaus padarė vis
ką, ką galėjo padaryti savo 
menkomis lėšomis....

Šita seminarija, kaip ir 
visos kitos, buvo tiesioginiu 
reakcijos ir dvokiančių tra
dicijų ugniakuriu. Prie to, 
ją valdė gudrus administra
toriai : “devintą valandą 
skambutis arbatai, visi eina 
į valgyklą, o kuomet grįžta 
į savo kambarius, tai paste
bi, kad tuo laiku jau apnag- 
rinėjo ir išknaisiojo klerikų 
daiktus....

Bet, nežiūrint to visko,—

soma!”), buvo ratelis liau
dininkų (“šalin tiraną!”), 
buvo ratelis ir marksistų-in- 
ternacionalistų. Į šitą rate
lį ir įėjo Juozas, arba, tei
singiau pasakius, Soso Džu- 
gašvili........

...Koksai gi jis buvo? Vai
kas jis buvo mažas, kūdas. 
Išvaizda—drąsi.. . Metams 
slenkant jis paaugo ir pasi
darė malonesniu.... Tais 
laikais jaunas revoliucionie
rius išrodė skaistus ir tobu
las, turintis savyje inteli
gento ir darbininko ypaty
bes. Neaukšto ūgio, neper- 
daug plačiais pečiais. Pail
gas veidas, reta barzdžiukė, 
truputį sunkoki antakiai, 
plona ir tiesi nosis. Ant tir
štų juodų plaukų—trupu
tį pakreipta į šoną kepurė. 
Toksai tai buvo tuomet šitas 
masių užkariautojas, žmo
gus, išjudinęs iš vietos pa
saulį. ...

.. .Dar trisdešimt penki 
metai atgal, kuomet Keecho- 
veli vadino jį “geru vaiki
nu,” jis jau buvo pagarsėjęs 
dėl nepaprastai aiškių savo 
prakalbų.

Žingeidu, iki kokio laips
nio šitas jaunuolis neapken
tė frazes. Jisai buvo tiesio
giniu antipodu tų žmonių, 
kurie j ieško efektų skam
biuose išsireiškimuose ir 
gražiuose gestuose.

“Trumpumas, aiškumas, 
tikrumas buvo jo charakte
ringomis ypatybėmis.”

Tankiai statydamas save 
į pavojingą padėjimą, jis, 
Tifliso seminarijoj, slaptai 
studijavo gamtos mokslus ir 
sociologiją. Jis įnešdavo į tą 
“dorą” įstaigą nuodus tei
giamos žinijos. Šis įstatymų 
laužymas buvo susektas mo
kyklos valdžios. Reikalavi
mas tikros apšvietos pasiro
dė nesutaikomas su nepalie
čiamomis seminarijos tradi
cijomis, ir jaunas Soso buvo 
išvytas, kaipo “politiniai ne
ištikimas.” Jis nesvyruojan
čiai ir ant visados nuėjo pas 
darbininkus.

1898 metais jis įstojo į Ti
fliso organizaciją, Rusijos 
socialdemokratų partijos. 
Kaip matome, tas įvyko tais 
metais, kuomet įsisteigė ru
sų sekcija Antrame Interna
cionale. Ir, štai, jis atsistojo 
ant savo kelio. Šito kelio jis 
jieškojo neilgai. Jis išėjo iš
syk ant tiesaus kelio. Inteli
gentas, sūnus amatininko, 
jis pasirinko sau amatą 
“profesionalio revoliucionie
riaus.” Iš pradžių dirbo Tif
liso gelžkeliečių rateliuose, 
paskui tarp tabokos darbi
ninkų, odininkų, amatinin
kų, tarnautojų meteorologi
jos stoties, žodžiu, — visur, 

i Jis tapo darbininku proleta- 
i rinio reikalo...

. . . Naturališkas papras
tumas jo kalbos ir apsiėjimo 
su žmonėmis, jo visiškas ne
sirūpinimas savo ypatiško 
gyvenimo gerbūviu, jo vidu
jinis kietumas ir pilnas ra
mumas darbe, jau tuomet 
jo platus išsilavinimas, pa
darė jį, dar jauną darbinin
ką, autoritetingu ir savu 
žmogum tarpe Tifliso darbi
ninkų. “Mūsų Soso”—kal
bėjo apie jį darbininkai...

(Tąsa bus)

Tokio, rugpj. 23. — Ja
ponijos valdžia sušaukė sei
mą, kad išleistų karo laiko 
įstatymus.

sų klegėjimai. Šitame žmo
nių verpete yra savo ęent- 
ras. Šauksmai susilieja į 
vieną balsą: “S t a 1 i n as!” 
“Tegyvuoja draugas Stali
nas!” Vienas iš stovinčių 
ant Lenino mauzolėjaus pa
kelia ranką prie kepurės, ar
ba sveikinančiai pakelia ją, 
sulenkdama^ alkūnėj ir iš
tiesdamas delną. Šitas žmo
gus apsivilkęs ilga kariška 
sermėga, vienok jisai nesis-

Valgykla turi apvalią for
mą; čia paduoda pietus—iš 
Kremlio virtuvės arba virė
jos prirengtus namie. Kapi
talistinėj šalyj, nei tokiu bu
tu, nei tokiu valgiu neužsi
ganėdintų nei vidutinis tar
nautojas. Čia pat žaidžia 
mažas vaikas. Vyresnis sū
nus Jaša miega valgykloj; 
jaunesnysis — m a ž i ūkam 
kambarėly j. Pabaigęs val
gyt, žmogus rūko pypkę, sė-

o gal būt, ir vien tik dėl to,— 
seminarija buvo “auklėtuvė 
idėjų.” Nepriklausant nuo 
valios vadovų, šita mok
slinė įstaiga suteikdavo 
prieglaudą augmenims ne
pasitenkinimo ir protesto— 
protesto kaip prieš vidujinę 
tvarką, taip ir prieš kit-ką. 
Čion formavosi^ “eretikų” 
rateliai; pasikalbėjimai, ži
noma, būdavo kampuose, pa- 
nibždomis. Buvo ratelis

APLA Centro Naujas 
Adresas

Visi kuopų sekretoriai ir 
visi APLA. nariai pasižy
mėkite Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj 
naują adresą:

1318 Reedsdale St., .
N. S. Pittsburgh, Pa.
Telefonas: Cedar 8523

J. Gasiunas, Centro Sekr.
197-199)

.....•‘—Tini............ - - ..................
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Darbininkė ir Seimininkė Motinystė ir Gyvenimo Sąlygos

Sovietų Sąjungos Rinkimų 
Įstatymas ir Moterys

lėms šemynoms, didelis apsau
gojimas motinų ir vaikų inte
resų, tos 
linksmą 
sovietinį

visos sąlygos padarė 
motinystę, linksmą 

šeimyninį gyvenimą.
J. Bondžjnskaitė.

Liepos 10 d. užsibaigė CPK 
IV sesija. Sesija vienbalsiai už
tvirtino naują rinkimų į vy
riausi jį SSRS Sovietą įstatymą. 
Šis įstatymas užtikrina tikrai 
visuotinus, tiesius ir slaptus 
rinkimus, remiantis materiali
nėmis, ekonominėmis ir politi
nėmis socialistinės tvarkos nuo
statomis.

Staliniškoji SSRS konstituci
ja nustatė rinkimų teises. Nau
jas rinkimų įstatymas apibūdi
na visas su rinkimais surištas 
smulkmenas, darančias konsti
tucija nustatytas rinkimo tei
ses gyvenimiškomis.

Taip rinkimų įstatymas duo
da teisę rinkti ir būti išrinktu 
kiekvienam SSRS piliečiui, ku
riam sukako 18 metų, nežiū
rint sėslumo, turto, tautybės iri 
lyties, žinoma, asmenys, kuriem 
teismo atimta rinkimų teisė, 
jos neturi. Taipgi bepročiai 
neturi rinkimų teisių.

Tokio rinkimų įstatymo neži
no kapitalistinės šalys. Net de
mokratiškiausios šalys, kaip 
Anglija, Belgija, Francija ir 
Jungtinės Valstijos reikalauja 
nuo rinkiko, kad jis išgyventų 
toj vietoj nuo 3 mėn. iki dvie
jų metų. Kapitalistinėse šalyse, 
kaip Am. J. V. (kai kuriose 
valstijose) reikalaujamas turto 
cenzas.

Kapitalistinių šalių rinkimo bariukai rinkikams sąrašų įdė- 
įstatymai atima teisę balsuoti jimui į konvertukus ir ūžklija- 
jaunimui, 
riuomenėj. Kapitalo šalių val
dovai bijosi politiniai apšviesti' cijų tvarka, — išstatymas kan- 
kariuomenę, nes jie bijo, kad 
tai suardys karo discipliną. Vi
sai kas kita Raudonojoj Armi
joj. Ją politinis apšvietimas sti
prina ir kelia discipliną, duoda ,tinis demokratizmas, 
aštrų ginklą kovoj su 
priešais.

Moterys net tokiose 
žiniai - demokratinėse 
kaip Šveicarija, Francija ir 
Belgija neturi balsavimo-rinki- 
mo teisių. Sovietų gi šalyje mo
terys turi teisę rinkti ir būti iš
rinktomis lygiai su vyrais.

Rinkimų įstatymas duoda ly
gias teises visoms SSRS tauty
bėms. Kapitalistinės šalys vi
saip apriboja tautų teises. Net 
buržuaziniai-demokratinėse Am. 
Jungtinėse Valstijose, pietuose, 
apgyventuose dideliu negrų gy-

ventoj ų skaičiumi, reikalauja 
anglų kalbos raštiškumo ir tuo 
pagrindu atima rinkimų teises 
dviem milionam negrų.

SSRS rinkimų įstatymas nu
stato lygius rinkimus. Visa So
vietų Sąjunga lygiai pasidalina 
į rinkimų apygardas: 300,000 
gyventojų, kaip miesto, taip ir 
kaimo, sudaro vieną apygardą. 
Kiekviena rinkimų apygarda 
siunčia vieną atstovą į aukš
čiausiąjį SSRS Sovietą.

Toks rinkimų apygardų or
ganizavimas daro negalimu rin
kimų apygardų nelygybę, kaip 
tai yra, pavyzdžiui, Francijoj, 
kur 1-mo rajono buržuazinės 6- 
tos Paryžiaus apygardos 8,000 
rinkikų siučia vieną atstovą, o 
2-ras Korbei rajonas su 50,000 
rinkikų, randantis Paryžiaus 
priemiestyje, irgi siunčia tik 
viena atstovą..

Sovietų rinkimo įstatymas 
daro rinkimus tiesioginiais. 
Kiekvienas rinkikas tiesioginiai 
balsuoju už tą ar kitą kandida
tą. Tuo įstatymas skiriasi nuo 
buržuazinių šalių rinkimo įsta
tymų. Ten viena palata renka
ma ne demokratiniu būdu, bet 
tiesiog paskiriama, kaip Fran
cijoj senato rinkimuose, Angli
joj lordų palatos paskyrime.

Įstatymas daro rinkimus išti
krųjų slaptais. Rinkimai vyks 

I patalpose, kur bus atskiri kam-

Pasidairius Aplink
“KARAS BILE KUR YRA 

PAVOJUMI VISIEM”
Mrs. Franklin D. Roosevelt, 

prezidento žmona, kalbėdama 
Chatauqua institute, išsireiškė 
nemananti, kad Jungtinės 
Valstijos turėtų tiesioginius 
ryšius su chinų-japonų karu. 
Tačiau ji pabrėžė:

“Bet aš nemanau, kad mes 
nejausime karo. Didesnis ka
ras bile kur yra pavojumi vi
siems.”

O kad karas yra pavojumi 
visiems, tad visi privalome 
prieš jį kovot, moterys taipgi.
MŪSŲ STUDIJŲ VAKARAI

Artinasi ruduo ir ilgi vaka
rai viduje. Nepraleiskime juos 
veltui. Pasimokinkime. Tiesa, 
kad mes, prieškariniais laikais 
Europoj užaugusios moterys, 
neturėjome progų nei “narod- 
ną” mokyklą išeiti ir mes ne
kaltos, kad mus mažas niekas 
nemokino. Bet tas gyvenimą 
nepadaro nei kiek saldesnių.

čių buvo bereikalingos, išven
giamos,. sako Maternity Cen
ter Association.

O kaip su tų motinų nauja
gimiais ?

Pirmą dieną savo gyvenimo 
išmiršta 30,000, o per pirmą- 
mėnesį dar 40,000. Tūkstan
čiai ir tų gyvybių būtų išgelb- 
stimos, jei biednos nėščios mo
tinos 
lišką

gautų reikiamą 'medika- 
ir finansinę pagelbą.

Alisa.
n“VIRĖJA

šią savaitę d. E. Vilkaitė, 
“Virėjos” sekretorė, gavo vie
ną brandų laiškutį:

WATERBURY, CONN.
Miela Drauge:

Čia rasite bankčekį vertės 
$8.25. Tai už “Virėjos” pre
numeratas. Prisiųskit knygos 
11 kopijų mano vardu ir ad
resu, tai susitaupins išlaidos, 
o aš išnešiosiu prenumerato- 
rėms. Tad ir pren. blankas ne
siunčia.

L. Žemaitiene.

Knyga jau statoma. Galin
tieji dar gaut prenumeratų ar
ba jau turintieji gautų, pra
šomi neužilgo jas atsiųsti. 
Kaip žinia, daugiausia pasi
darbavusių vardai bus skelbia
mi knygoje, tad būtų skriauda,

Tik daugiau pramokus, pla- jei ką nors iš daug dirbusių 
negalėtume turėti tame sąra
še.

tarnaujančiam ka-, vimui.
Kandidatų išstatymo-nomina-

didatų visuomeninėmis organi
zacijomis, darbininkų, valstie
čių ir kareivių bendrais susirin
kimais — tai ištikrųjų socialis-

tėvynės

buržua- 
šalyse,

Gi daugumoj buržuazinių ša
lių kandidatų išstatymas suriš
tas su įvairiais varžymais: auk
štas amžiaus cenzas, turto ir 
mokslingumo laipsnis ir net tie
siog aukštas piniginis užstatas.

Rinkimai patys griežtai ski
riasi nuo bjaurių kapitalistinių 
šalių machinacijų. Tenai rinki
mai įvairiai falsifikuojami, pa
verčiami į liaudies masių apga
vima.

Apie Sovietų Sąjungos mote
rų dalyvumą valstybiniame dar
be pakalbėsime sekamame sky
riuje. L. Liepa.

Sovietą Valdžia Paliuosavo 
Moterį iš Vergijos

Sovietų valdžiai vos tik 19- 
ka metų, be ji padarė milžiniš
kus darbus paliuosavimui mo
ters nuo kapitalistinės sistemos 
ir naminio darbo — vergijos. 
Caristinėj Rusijoj moteris 
apart pečiaus — naminio darbo 
ir vyro boso-pono ant savo gal
vos nieko kito 
matė.

1936 metais 
paskyrė vaikų 
milionus rublių, 
riems vaikų reikalams 280 mil. 
rublių, pionierių logeriams-kem- 
pėms, sanatorijoms 47,838,000 
rublių.

Kas metai vis didesniu ir di
desniu skaičiumi auga vaikų 
darželiai, sodeliai, logeriai ir 
sanatorijos. 1936 metais jų 
skaičius jau išaugo net iki 4,- 

vaikučii 
virš mi-

ir nežinojo, ne-

Sovietų valdžia 
darželiams 183 

, kitiems įvai-

moteru

740,000. Sodeliuose 
jau buvo auklėjama su 
lionas.

Milionai sovietinių 
paliuosuota nuo naminio darbo,
prie kurio moteris buvo paverg
ta per amžius, šiandien darbi
ninkų ir kolektyviečių aptarna
vimui maistu bendrose valgy
klose išduodama su virš miliar- 
das bliūdų.

Sovietų Sąjungoje moterys-

nors pramoko. Tai 
mes? Pagalvokim, 
padiskusuokim ir 

pradėkim ką nors1

čiau matai, darosi maloniau 
gyventi ir judėjimui daugiau 
naudos padarai.

Visas mažas nemokino, o 
vienok matome, kad aplink 
mus randasi moterų, kurios sa
vaime ko 
kodėl ne 
suėjusios 
bendrai 
veikt.

VAIKŲ ŽUDYMAS
New Yorke paplito žudy

mas vaiku per lytinius išsigi
mėlius. Dabar paskirta $15,- 
000 pravedimui tyrimo ir pa
teikimui rekomendacijos, kaip 
suvaldyti ta blogą. Gerai, kad 
kas nors daroma, tačiau abe-' 

ar bus pradėtą tas- 
taisvt iš pamatų, 
liečia ištyrimą, kaip 
užtektu pasiust norą

iotina, 
blogas

Kas 
taisvt.
delegatu į Sovietu Sąjunga ir 
narvežtu 
Ten vaiku niekas nežudo, bet 
už tai ten valdžia kas 
išleidžia milionus rubliu 
priežiūrai, jų auklėjimo 
goms.

New Yorke ir visose 
tinėse Valstijose irgi 
netrūksta. Belieka
kad jie būtu panaudoti kūdi
kių apsaugai.

ŽŪSTA TŪKSTANČIAI
JAUNŲ GYVYBIŲ

Bėgiu vienų pereitų metu 
13,000 motinu padėio gyvy
bes, kad atvest pasaulin naują 
gyvybę. Du trečdaliu šių mir-1 riams.

puikiausi receptą.

metai 
vaiku 
įstai-

Jung- 
ninigu 

palinkėti.

S. Sasna.

motinos ir vaikai yra apsupti 
ypatinga priežiūra. Jais rūpina
si Komunistų Partija ir Sovietų 
Valdžia, teikia įvairią pagelbą, 
kad ateities gentkartė augtų 
sveika, tvirta. Naujai gimęs kū
dikis skaitosi laime ne tik šei
mynai, bet ir Sovietų Valdžiai. 
Sovietų Valdžia rūpinasi teiki
mu kūdikiams materialės ir mo
ralės pagelbos.

Išplėtimas sodelių, 
pionierių logerių, 
skaičiaus statomų
namų, moteriai plačiai atidaro 
duris į linksmą ir kultūringą 
gyvenimą. Tuo pačiu kartu So
vietų Valdžia ir Komūnistų 
Partija pasiryžusiai kovoja už 
sutvirtinimą šeimynų, 
mingą motinystę, už 
šeimyninį gyvenimą, f

Šiais metais Sovietų 
vaikučių sodeliams 
158 milionus rublių, 
kuknioms—57 mil.
gimdymo namams—284 mil. 
rublių, akušerių punktams— 
32 mil. rub., didelėms šeimy
noms išmokėjimui paskirta net 
400 milionų rublių.

Sparčiai augąs pasiturintis 
gyvenimas darbininkų ir val
stiečių - kolektyviečių ir val
džios teikiama pagelba dide-

darželių, 
didinimas 
gimdymui

Už lai- 
linksmą

valdžia 
paskyrė 

pievų 
rublių,

Iš Brooklyn© Moterų 
Susirinkimo

Rugpjūčio 19 dieną ALDLD 
Moterų 81 kp. turėjo susirin
kimą “Laisvės” svetainėje. 
Nors oras buvo neapsakomai 
šiltas, bet narių susirinko ne- 
taip jau mažas būrelis.

Išklausiusios ir priėmusios 
kuopos komiteto ir įvairių pa
rengimų komisijų raportus, 
nutarėme turėti vieną bizniš- 
ką susirinkim^Jkitą pasilinks
minimo vakarą su trumpa pa
skaitėle arba prakalbę! e ir už
kandžiais arba kitokiais pa- 
marginimais.

Taipgi kalbėjome, kad kiek
viena draugė stengtųsi gauti 
daugiau nariu į mūsų kuoną.

Kandidatais į ALDLD Cen
tro Komitetą nominuota šie 
draugai ir draugės:

M. Paukštienė, J. Mureikaitė, 
E. Vilkaitė. O. Depsienė. B. 
E. Senkevičienė, K. Petrikie- 
nė. A. Pakalniškienė. A. Dau
gėlienė, A. Matulis, P. Pakal
niškis, Dr. J. J. Kaškiaučius, 
V. Rudaitis, D. M. šolomskas 
ir A. Bimba.

. Kp. Nare.

Kalbant apie moters žemesnę 
esybę už vyrą, jau daugelyje 
atvejų šiandien pripažįstama, 
kad tai faktas atgyvenęs savo 
dienas. Jei moteris pirmiau il
gą laiką buvo nustumta nuo 
viešojo gyvenimo ir nuo sme
genų darbo, tai šiandien mato
me ją atsistojusią šalia vyro ne 
tik visose darbo srityse, bet ir 
išradimuose. Gi scenos ir meno 
srity ji kartais net pralenkia 
vyrus, jau nekalbant apie tai, 
jog ji savo kūne ir ant rankų 
išnešioja žmonijos ateitį, gim
do vaikus.

Daugybė gražiakalbių asme
nų moka pasakyti moteriai gra
žių komplimentų, moka gražiai 
atsiliepti apie motinystės parei
gas, moka užjausti, įvertinti jos 
žygius. Jie sako, jog deimantai, 
mokslas, meno kuriniai ir poetų 
apdainuota meilė nėra taip 
brangi, kaip motinos esybė. Vi
sa, kas yra smagaus, kas yra 
gero ar blogo, kas yra kelian
čio džiaugsmą ar liūdesį — yra 
surišta su motina, nes visokia 
pradžia turi motiną. Jei mes 
džiaugiamės saulės spinduliais, 
jei mes grožėjamės mėnulio 
šviesa ir žvaigždžių mirgėjimu 
naktyje, mes galime už tai pa
dėkoti tik motinai, nes jos kan
čios ir jos rūpestis suteikė 
mums tąjį jausmą ir supratimą.

Gyvybė ir mirtis veda nepa
liaujamą kovą. Mirtis žudo gy
vybės tvarinį kas. valandą, kas 
minutą, kas akimirksnį. Ji, tar
tum tas nematomas karžygis, 
švaistosi dalgiu, skina, 
gyvybės gajas želmenis, 
tais lyg audra triuškina 
gyvybės
verčia-rauna. Jei atspara , prieš 
mirtį nebūtų taip tvirta, gyvy
bė žūtų ir dingtų jos pėdsakai. 
Bet motinos esybėje yra toji at
spara prieš mirtį. Motina, ly
giai kaip žmogaus, taip gyvūno, 
taip augalo, palaiko tąją atspa
rą prieš mirtį. Ji gimdo naujus 
tvarinius, ji leidžia naujas atža
las gyventi.

žinant tokią svarbią motinos 
rolę, kyla klausimas, kodėl mo
tina neturi bent kiek geresnių 
gyvenimo sąlygų? Kodėl ji au
gindama savo yščiuje naują 
gyvybę neturi ištekliaus geriau 
maitintis? žinant, kad didžiu
ma motinų kenčia gyvenimo 
reikmenų trūkumą, ar ne prisi
eina sakyti, kad visi tie motinos 
pagerbimui tariami žodžiai, tie 
motinos aukštinimai ir atjauta 
yra niekas kitas, kaip tik veid
mainystė?

Kuomet higienos Žinija yra 
prasiplėtus, kuomet žinoma, kas 
yra motinos sveikatai ir tvirtu
mo pasilaikymui reikalinga, 
tuomet mes kiekviename žings
nyje, kiekvienu žvilgterėjimu 
matome trūkumus. Kad nėščios 
moters maistas būtų geras, kad 
jos kambario oras būtų sveikas, 
kad jai būtų gera priežiūra,—

žiedus, bet ir

kerta 
o kar- 
ne tik 
šaknis

Berlin. — Hitlerio val
džia reikalauja, kad kitos 
šalys duotu tokias teises na- 
zių partijos vadams, kaip 
ir Vokietijos ambasado-

ar daug rasi? Pažvelgk į mies
tų požemius, kur saulės spindu
liai ir tyras oras nepasiekia, 
pažiūrėk į priemiesčių lūšnas, 
kur tik skurdas viešpatauja, o 
moteris laukia naujos gyvybės 
ateinant, — ar nesuspaus liū
desys širdies? Pagalvok!

O yra tos pačios žmonijos 
tam tikri 'sluogsniai, kur skur
dui įsiskverbti nėra galimybių, 
kur viešpatauja pilniausias ger
būvis, perteklius visuose kam
puose. Tų sluogsnių esybės kar
tais, savo nuobodulio pašalini
mui, susirūpina nelaimingiems 
padėti. Jos pasistato klausimą: 
kas yra nelaimingesnis, kam 
reikia padėti? Jos savo širdyse 
jaučia kilnų žmoniškumo jaus
mą. Jos žino, kad eilėj nelai
mingų tvarinių yra katės, ar
kliai, šunys ir žmonių biednuo- 
menė. Kuriems padėti? Pagal
voja, pasvarsto ir nutaria: nėš
čia nelaiminga moteris, arba ta, 
kurios kūdikiai badauja, turi 
rankas, turi protą, gali kalbėti, 
— gali pasiimti arba paprašyti 
viso to, ko jai trūksta; gi katė, 
šuo ar arklys kalbėti negali, sa
vomis rankomis pasiimti, dau
gelyje atvejų, irgi negali, ir 
štai, susidaro išvada, kad ne
laimingieji yra pastarieji gyvū
nai, o ne biednoji skurdo pri
slėgta moteris.

Šitokie reiškiniai — tai būna 
ne tik gyvenimo ironija, bet da
žnai —: tragedija! šunes ir ka
tės gauna prieglaudą, o mote- 
ris-motina atitenka bado nas
rams.

O beveik kiekviena šalis rū
pinasi žmonių gerbūviu. Beveik 
kiekvienoj šalyj rasi šalies lė
šomis palaikomus agronomus, 
kurie teikia patarimus apie 
ūkininkystę, bet nedaug kur 
rasi šalies lėšomis palaikomas 
akušeres, gydytojus, kurie ap
žiūrėtų biednos nėščios moters 
butą, išrūpintų jai tinkamą 
maistą ir pagelbėtų jai gimdy
mo laiku. Ta “brangiausioji 
motina” palikta “dievo apveiz- 
dai” ir ji bus joje tol, kol pati 
su savo klasės draugėmis ir 
draugais neišsikovos geresnių 

, gyvenimo sąlygų.
Alma Aržuolaitė.

bo pridėjo komisijos narės A. 
Maldaikienė ir A. Žemaitienė. 
Parengime sunkiai dirbo mūsų 
geroji draugė Ona Noreikienė, 
taipgi O. Mikalojūnienė, R. Pa
lionienė, D. Strolienė, O. Kirei- 
lienė, M. Sedonienė, O. Girnienė. 
Pagelbėjo Povilas Mikalojūnas, 
ir J. K. Navalinskienė. Prie lai
mėjimo gelbėjo meuęaitės J. Se- 
doniutė ir S. KasmAiskiūtė. Su- 
vežioti piknikui reikalingus 
daiktus gelbėjo su savo mašino
mis geri draugai, Jonas Strolis, 
Ig. Vėžys ir A. Klimas. Gar
džių barščių aukavo M. žvir
blienė. Tikietų daugiausiai par
davė d. K. Juozapaitienė — 14, 
M žvirblienė — 8, kitos po ma
žiau.

Tariame širdingiausį ačiū pu
blikai už skaitlingą atsilankymą.- 
ir parėmimą mūsų brangios or- M 
ganizacijos, Am. Lietuvių Dar-’ ' 
bininkų Literatūros Draugijos.

Moterų Skyrius.

Amerikos Žemdirbyste

KUR TEBESIEKIA KRUVINASIS FAŠIZMAS

Fašistų artilerija vis dar bombarduoja Madridą. Čia parodoma, ką 
padarė bildingui Franco atsiųstas šovinys netoli Telefonų Bildingo, 
Madrido dangorėžio, laike vieno kasdieninių bombardavimų. Taip 
sulyginama su žeme puikūs apartmentai ir vargšų stubelės, kuriose 
sykiu žūsta ir jų gyventojai, daugiausia vaikai ir jų motinos.

Mūsų namai niekada ir niekur nebus saugūs, kol gyvuos fašizmas. 
Kas nori saugaus, užtikrinto gyvenimo, tas privalo kovoti ir nugalėt 
fašizmą. Dabar laikas.

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus gražusis pa

rengimas, kuris buvo surengtas 
8 d. rugpjūčio, praėjo. Jis buvo 
pas dd. Kokalus. Tai buvo 
ALDLD -20-tos kuopos Moterų 
Skyriaus metinių sukaktuvių 
piknikas.

Oras buvo nepergeriausias, 
ūkanota, į lietų panašu kas mi
nutą. Tas daug sulaikė pikni- 
kierių, dienos laiku mažai žmo
nių tebuvo. Bet ant vakaro 
pradėjo ateiti vis daugiau ir 
daugiau. Mat, išsigiedrijo, oras 
atvėso, tai priėjo ir privažiavo 
daug viešnių ir svečių.

Buvo ir tolimų svečių: pitt- 
stoniečiai S. L. Rauduvės, A. 
Valinčius ir dur kitas draugas, 
kurio pavardę pamiršau; taipgi 
kelios -viešnios iš Cleveland©, 
kurios atvažiavusios pas savuo
sius į svečius pasinaudojo pro
ga — atsilankė į mūsų pikni
ką. Visi linksmai laiką pralei
do šokdami ir dainuodami.

Buvo ir kitų tautų žmonių: 
lenkų, slavų, italų ir rusų. O 
lietuvių matėsi tokių, kurie pir
ma mažai mūsų piknikus telan
kydavo arba visai ne, tai yra 
katalikiškų pažiūrų moterų ir 
jaunuolių* buvo pilna dd. Koka- 
lų gražioji garaitė.

Manome, liks keliolika dol. 
pelno ALDLD 20-tos kuopos 
Moterų Skyriui ir knygai “Vi
rėja,” kuriai bus paskirta pusė 
pelno nuo šio parengimo.

Leista išlaimėjimui elektriki- 
nis “toaster,” kurį paaukavo d. 
N. Mačiukienė. Surinkta $5. 
Laimėjo Petrukas Mainionu- 
kas, dd. P. V. Mainionių sūnus. 
Drg. Mačiukienei ir pirkusiems 
numerius tariame ačiū.

Darbininkės dirbo sušilusios 
pakol atsilankiusius aptarnavo 
valgiais ir gėrimais. Daug dar-

žemės klausimas, kuris eg- " 
zistuoja daugybėje Europos 
šalių, beveik nežinomas Ame
rikoje. Amerikos ūkininkai 
turi daug svarbių problemų, 
bet tos problemos nėra žemės 
ploto problemos. Jungt. Vals
tijose žemės netrūksta, ir Eu
ropos šauksmas “daugiau že- • 
mės” žemės darbininkams ne
girdėtas šioje šalyje, ūkio tur
tas, dėlei atvykimo daugiaus 
ūkininkų, visai nemažėja, nes 
paprastas didumas pagerintos 
žemės buvo toks 1920 m., 
koks buvo 1900 m., taipgi 
1850 m. Bet kiekvieno ūkio1 
vertė vis didėja.

Jungt. Valstijų žemės plo
tas buvo tas pats nuo 1860 
m. truputį suvirš 1,903,000,- 
000 akru. 1860 m. ūkininkai 
valdė 407,000,000 akrų. Ūkių 
žemės padidėjo nuo 1900 m. ? 
414,500,000 akrų iki 955,900,- 
000 akrų 1920 m. Padidėjimas • 
įėmė apdirbtą ir neapdirbtą- 
žemę.

Amerikos ūkių skaitlius pa
didėjo net 8.3% tarpe 1930 
m. ir 1935 m. su padidėjimu 
ūkio gyventojų.

Skaitlius ir Didumas Ūkių
Apskritai imant, 1870 m. 

kiekvienas ūkis turėjo 153.2 
akrų žemės; 1900 m. 146.2 
akrus ir 1920 m. 148.2 akrus. * 
Iš 6,448,343 ūkių 1920 m. tik-, 
tai 41,882 ūkiai turėjo mažiau^ 
negu 3 akrus žemės, ir tik 47,- , 
276 ūkiai turėjo 1,000 akrų 
arba daugiau, kadangi viduti-' 
nis ūkis susidėjo iš nuo 100 
iki 174 akrų, kurie skaitėsi ' 
augščiausios rūšies ūkiais.

Jau sausio 1 d., 1936 m. bu-, 
vo 6,812,350 ūkių Jungt. Vals
tijose, kurios užėmė net 1,054,- 
515,000 akrų žemės. Papras-- 
tas^-didumas amerikoniško' 
ūkio buvo 154 akrai ir viduti-; 
nis žemės vertingumas buvo 
$4,823, akro vertė $31.16. 
3,^10,224 Amerikos ūkininkai ' 
buvo savininkai savo ūkių,’ 
688,867 iš dalies savininkai, 
48,104 užveizdėtojai ir 2.865,-. 
155 arba 42% viso skaitliaus,. 
buvo arenduotojai (tenants).

Dvi trečiosios dalys padidė
jimo ūkių skaitliuje buvo ma-J, 
žesniuose ūkiuose, nuo 3 iki 
19 akru, kita trečia dalis įėmė 
kitu didumų ūkius.

Didžiausia vienintelė Ame
rikos ūkininku grupė — net 
2,848,304 — buvo savininkai 
ūkių nuo 50 iki 174 akru. Ki
toj pusėj, beveik 1 iš kiekvienų 
5 ūkių turėjo mažiaus 20 ak
rų žemės ir tik viena penktojir 
dalis ūkių buvo 175 akru arba 
daugiau. Kitokis padalinimas 
parodytas akruose šituose 
ūkiuose. Ūkis iš 175 akru, ar
ba daugiaus, apėmė dvi tre
čiąsias dalis ūkio žemės nloto,* 
kuomet ūkis iš mažiaus 20 ak
rų apėmė 
iš nuo 20 
ir tie 100 
viso ūkiu
88,662 ūkiai iš 1.000 akru su
lyginus su 1930 m. 80,620. 
Skaitlius ūkių iš 10.000 akrų, 
arba daugiau, padidėjo nuo 
4,035 iki 4,629. šiuos didelius 
ūkius randame Texas, Monta
na, Wyoming, Colorado, Cali
fornia ir New Mexico valstijo
se, kur Amerikos didžiausi 
plotai randasi.

tik 1.2 nuošimtį, tie 
iki 99 akru 14.8% 
iki 174 turėjo 18% 
žemės ploto. Buvo
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Athol, Mass.
Seniem “Laisvės” skaityto

jams ir darbininkų judėjimo 
rėmėjams — Juozui ir Onai 
Daubaram—rugpjūčio 7 d. ta
po surengta pare paminėjimui 
50-ties metų jų ženybinio gy
venimo.

Rengėjai buvo—Kazimieras 
ir Petrusė Stasiūnai, Augustas 
ir Paulina Balčiūnai, Jonas ir 
Magdalena Grožiai, Stanislo
vas ir Ona Petroniai, P. Ta
mošiūnas ir J. Gervickas.

Svečių dalyvavo virš dviejų 
šimtų, netik vietinių, bet buvo 
daug ir iš apylinkes miestų— 
Gardnerio, Fitchburgo, Oran- 
ge’iaus ir Greenfilio. Reikia 
pasakyti, kad rengėjai tai tik
rai gerai buvo pasiruošę sve
čius priimti, nes valgių ir gė
rimų buvo užtektinai visiems. 
Taipgi buvo gera muzika šo
kiams. Visi linksminosi iki vė
lumos.

Sūnai, Jurgis, Alfonsas ir 
Antanas padovanojo tėvams 
puikų Victor radio, atminčiai 
jų auksinio jubilėjaus. Gavo 
ir daugiau dovanų.

Rodos, nieko nepaprasto ar
ba blogo neįvyko, jeigu buvo 
surengta paminėjimas užsitar
navusiems draugams. Bet tas 
pokilis vietiniam Romos trusto 
agentam baisiai nepatiko. Sek
madienį, rugpjūčio 8 d., per 
pamokslą kad duoda, tai duo
da pipirų savo parapijonams. 
Sako: Aš jums sakiau pernai 
ir užpernai, kad nedalyvauki
te bedievių rengiamose arba 
jiems surengtose parėse, neiki
te nė ant jokių jų parengimų, 
nedalyvaukite su jais ir ne
šnekėkite su jais.

Na, ai* dar ir dabar katali

kai sakys, kad kunigai skelbia i 
vienybę ir artimo meilę. Tą 
patį sekmadienį suėjau porą 
gerų katalikų nuo Vabalnin
ku. Užvedžiau kalbą kas 
link pokilio. Sakau, apvaikš
čiojom to laisvamanio auksinį 
jubilėjų, o dabar nuo klebono 
gaunam velnių. Vienas katali
kų atkirto: “Jei mūsų klebo
nas nori būti užustovu, tai te
gul važiuoja į Lietuvą ir gal
vijus gano, mes esam žmonės, 
ne gyvuliai. Lai jis savo gas- 
padinei tokius prikazus duo
da.” Antras sako: “Aš nieka
dos nebūčiau tikėjęs, jeigu iš

.................................■

jo paties lūpų nebūčiau girdė
jęs taip negražiai kurstant 
vienus prieš kitus. Matomai, 
pas mūsų kleboną jau neliko 
nei etikos, nei mandagumo; 
atrodo, kad su paskutiniu gė
dos krisleliu jau persiskyrė.”

Tą patį vakarą jubiliantai— 
Juozas ir Ona Daubarai—už
kvietė visus, kurie dalyvavo 
jų pokilyj, atsilankyti rugpjū
čio 15 d., kuomet jie buvo su
rengę parę savo giminėms, 
draugams ir simpatikams.

Manau sau vienas, kad šioj 
parėj katalikai tai tikrai ne
dalyvaus po tokio jų klebono 

išbarimo ir “ukazo”. Bet kas 
tau! Nuėjęs žiūriu, kad jau 
beveik visi susirinkę linksmi
nasi, šnekučiuojasi, kai kurie 
jau ir dainuoja. Bravo, katali
kai! Čia jūs aiškiai parodėt, 
kad į jūsų privatišką sąžinę 
niekas kištis negali, taipgi 
niekas negali įsakyti, nei pri
versti, kur ir su kuo galite da
lyvauti ir su kuo negalite da
lyvauti.

Aš nuo savęs draugam Dau
baram linkiu išgyventi poro
je dar ir kitus penkiasdešimt 
metų. Tai geležinės sveikatos 
žmonės, dar neišrodo, kad turi 

po penkiasdešimt metų, o jau 
poroje tiek išgyveno.

J. A. VituŽys.

Kartą pagarsėjęs daktaras, 
ir pathologijos profesorius, Dr. 
Simon Robert Klein, sulaukęs 
69 metų, pasiūlė pardavimui 
savo 600 tomų visą amžių rink
tą ir brangintą knygyną, kad 
užsimokėt rendą ir išvengt evik- 
cijos iš paprasto apartmento, 
31-67 44th St., Long Island 
City.

štai kaip buržuazinė visuo
menė įvertina mokslininkus.

Philadelphijos Organ zacijų Rengiamas

Laisves Naudai Piknikas
$250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35; 3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

0

Piknikas bus Nedėlioję, 5 Rugsėįo-September
Svečiam iš Toliausi Ant Rytojaus Po Pikniko Bus Labor Day Šventė, Tai Bus Proga Atsilsėt Sugrįžus iš Pikniko.

Kelrodis iš Brooklyno
Važiuodami per Pulaski Sky

way, važiuokite keliu No. 1, ne
toli Brunswick, sukite po kairei 
į kelią No. 130 ir atvažiavę ne
toli Camden, N. J., sukit po kai
rei apie pirmutinį Circle ir už 
antro Circle sukit po dešinei, 
sekdami kelią No. 130. Priva- 
žiuosit 3-čią didelį Circle, čia pa- 
stebesit No. 47 left—sukit po 
kairei ir tuoj už tilto sukit po 
kairei sekdami kelią No. 47, va
žiuokit iki pastebčsit iškabas, 
sukit po kairei į parką.

Kelionė iš Brooklyno Busais 
Round Trip $1.50

Kelrodis iš Philadelphijos:
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. Paste
bėję iškabas ant kelio, sukit po 
dešinei. 7J mailes nuo Deleware 
tilto.

• r , / . J
Bušai eis iš šių vietų tik už 

50c. į abi puses: 143 Pierce St., 
1331 So. 2nd St., 735 Fairmount 
Ave., 28th it Poplar Sts., 4647 
Melrose St, 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Nesi vėluokite.

Sietyno Choras iš Newark, N. J. dalyvaus šiuo pikniko programoje.

WESTVILLE GROVE PARK
ROUTE 47, WESTVILLE, N. J.

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš Newark, N. J., Rusų Choras iš Philadelphijos ir Rūsy Grupė.

0-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- H

Pradžia 10 Valandą Ryto — A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA — Gera Orkestrą Šokiam
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Elizabeth, N. J.

Delegatai Aukščiausios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 27-to Seimo, kuris įvyko 
birželio 20-21 dd., 1937 m., Pittsburgh, Pa.

Keista Saužudystė
Maitinas Palionis, 37 metų 

amžiaus, buvęs karo vetera
nas, taip tvirtai nusitarė atsi
skirti su šiuo pasauliu, jog su* 
pasiskolinta virve aprišo vienu 
galu savo kaklą, o kitu — prie 
60 svarų cemento šmoto ir, 
sušukdamas “goodby every- 
body”, šoko upėn.

Kelioms valandoms vėliaus 
vietinė policija ištraukė iš 
vandens Martiną Palionį jau 
nebegyvą.

Kaip Išleidžiama Piliečių 
Taksai

šiomis dienomis vietinė po
licija įsigijo septynis naujus 
radio-karus. Be abejonės, už 
naujus radio automobilius už
mokėta gera suma pinigų. Ne 
dyvai, kad taksai ant namų 
kyla. O tų automobilių už
laikymas piliečiams ir nema
žai kainuos.

‘‘Kad “sumažinus išlaidas” 
vietinis policijos bordas nuta
rė pirkti šios rūšies radio au
tomobilius kas metai vis nau
jus.

Naujos Balsavimo Mašinos

Šiais ateinančiais rinkimais 
Elizabetho piliečiai turės pro
gą balsuoti už savo parinktus 
kandidatus į miesto ir valsti
jos valdiškas vietas balsavimo 
mašinomis.

Šios balsavimo mašinos jau 
yra įtaisytos visuose warduose 
dėl vietinių piliečių apsipaži- 
nimo.

Automobilių Nelaimės

Ant New Jersey vieškelio 
No. 25 per pastaruosius šešis 
mėnesius įvyko 906 automobi
lių nelaimės.

Sužeistų buvo 761 žmonės, 
o užmuštų 26 žmonės.

Kad sumažinus automobilių 
nelaimių skaičių, New Jersey 
automobilių k o m i s i onierius 
Arthur W. Magee paskyrė ant 
to vieškelio 25 inspektorius 
prižiūrėjimui trafiko. Tai pa
sarga važiuojantiems tuo ke
liu motoristams.

Suėjo Metai nuo Dingimo 
Cipario

27 dieną rugpjūčio sueina 
metai laiko, kaip kokiu tai 
misterišku būdu dingo vietinių 
lietuvių tėvų 13 metų vaikas, 
Stanley Ciparius.

Sąryšyj su tuo vietinė poli
cija buvo nuvykusi į Staten 
Island išklausinėjimui Simon 
Elmore, kuris nužudė Joan 
Kulebą, 4 metų mergaitę. Bet 
po išklausinėjimui to pamišė
lio, vietinė policija grįžo be 
jokių rezultatų.

Standard Oil Kompanijos 
Taksai

Union County pavietui šiais 
metais Standard Oil of New 
Jersey užmokėjo $75,000,000 
taksų už savo porperty.

Pasarga apie Philadelphijos 
Pikniką

Be abejonės, kad daugelis 
e 1 i z a b ethiečių žingeidauja 
apie būsiantį “L.” pikniką, 5 
dieną rugsėjo Philadelphijos 
apylinkėje.

Well, busai jau yra paimti 
“de luxe” tipo. Kaina į abi 
puses $1.50.

Registruokitės iš anksto, 
kad vėliau nereikėtų gailėtis.

“L.” Reporteris.

Waterbury, Conn.
Susirgo drg. K. Danisevičius, 

randasi šv. Vincento Ligonbu- 
tyj, Bridgeport, Conn.

Daktarai darys operaciją 
viduriuose rugp. 25. Draugai, 
atlankykite; drg. Danisevičius 
nuolatinis senas “Laisvės” 
skaitytojas, darb. org. narys 
ir geras nuoširdus viso darb.- 
judėjimo rėmėjas. Nuoširdus 
darbininkas bile kokiam veiki
me, parengimuose ir tt. Jei 
turėtume daug tokių draugų, 
tai mūsų parengimai būtų di
desni ir našesni. Bridgeportie- 
čiai draugai, atlankyki! drau
gą. Ligonbutyje pasidavęs 
vardu Charles Danis.

J. Že-tik.

Binghamton, N. Y.
Rugpjūčio 15 d. Field Day 

ir Piknikas gerai pasisekė, ku
rį buvo surengęs City Central 
Committee of the I. W. O. or
ganizacijos. Diena pasitaikė 
labai graži, žmonių buvo ne
mažai, ir visokių tautų — sla
vų, rusų, žydų, armėnų, lenkų, 
lietuvių. Visi linksminosi, šo
ko iki vėlai nakti: to

Taipgi buvo kalbėtojų. F. 
otafanik atidarė programą sla
vų kalboje ir perstatė I. W. O. 
org. drg. Gregori iš New 
Vork. Jis kalbėjo anglų kalba 
apie viršminėtą organizaciją 
ir kvietė rašytis į I. W. O. 
Antras kalbėtojas buvo orga
nizatorius C. I. O. unijos drg. 
Lang, kuris kalbėjo apie or
ganizavimą C. I. O. unijos vi
same Binghamtono mieste. Pa
sakė, kad jau yra šimtai tūks
tančių suorganizuota į C. 1. O. 
uniją ir nurodė, kokias sąly
gas turi tie šimtai tūkstančių 
organizuotų žmonių į unijas. 
C. I. O. org., sakė, bus čionai 
pakol suorganizuos visus šio 
miesto neorganizuotus darbi
ninkus ir darbininkes į C. I. 
O. uniją, ir prašė čia dalyva
vusių pagelbėti jam, ypač I. 
\y, O. organizacijos narių. 
Mat, šiame mieste yra dau
giau penkių šimtų I. W. O. 
organizacijos narių.

Draugas Gregori, kaipo gc- 
neralis I. W. O. organizato
rius, varde visos I. W. O. or
ganizacijos, prižadėjo pagel
bėti C.I.O. unijai organizuoti 
savo narius ir nares į uniją.

Turiu priminti, kad ir mes 
lietuviai turime neatsilikti nuo 
to svarbaus darbo, t. y. nuo 
organizavimo C. 1. O. unijos. 
Kada kalbėjo C. I. O. orga
nizatorius, tai visi klausėsi 
taip ramiai ir atydžiai sekė jo 
žodžius, tas parodo, kad žmo
nės labai interesavosi jo kal
ba, ir visi pritarė, kad labai 
reikalinga tokia unija. Čia yra 
bent keli organizatoriai ir jų 
tarpe vienas lietuvis, kuris or
ganizuoja siuvėjus ir siuvėjas 
į uniją. Po prakalbų visi links
minosi, šoko, kalbėjosi apie 
šių dienų bėgančius reikalus. 
Beje, šis piknikas buvo suren
gtas naujai nupirktoj I. W. O. 
organizacijos farmoje, kuri 
pirmiau vadinosi Carman’s 
Farm, o dabar viršminėtos or
ganizacijos nuosavybė. Jau 
taisoma kelias įvažiuoti į pik
niko vietą. Vieta gerai ištai
syta ir naujų stalų jau yra 
pripirkta, taipgi rengiasi bu- 
davoti didelę gražią platfor
mą šokiams. Taipgi yra ge
ra vieta prie pat pikniko mau
dytis. J- K. N.

Nashua, N. H.
Numirė Senas Našvietis

Rugpjūčio 19 d. virš aštuo
nerius metus paralyžiaus liga 
sirgęs numirė Tamošius Miza- 
ra. Jo kūnas palaidotas Lais
vose Našvės Lietuvių kapinėse 
rugp. 22 d. Laidotuvėse daly
vavo virš poros šimtų jo gimi
nių, draugų ir prietelių.

Velionis Tarnas Amerikon 
atvyko prieš 46-rius metus. Jis 
čia ir apsigyveno. Tuomet Na- 
švėj išviso tegyveno tik septy
ni lietuviai, visi jauni vyrukai. 
Šiandien iš tų septynių tik, 
berods, trys pasiliko, bet per 
tuos 46 metus Našvėj lietuvių 
skaičius paaugo į keletą šimtų 
šeimynų; viso lietuvių čia (su 
Amerikoj gimusiais ir augu
siais) sieks virš 1,000 asmenų. 
Yra Romos katalikų parapija,

ALDU) 4-to Apskričio 
Reikalai

Ar nebūtų laikas pakalbė
ti, kaip būtų galima atgaivint 
tas A.L.D.L.D. kuopas, kurios 
pirmiau gyvavo ir priklausė 
prie 4-to apskričio. Aš, kaipo 
4-to apskričio* pirmininkė, at
sišaukiu į tas kolonijas, kur 
pirmiau gyvavo A.L.D.L.D. 
kuopos ir priklausė prie 4-to 
apskr. Ar nebūtų galima kaip 
nors, su pagelba vietinių drau
gų, sutvert kuopas: Thomas, 
W. Va., kur kadaise buvo 
skaitlinga A.L.D.L.D. kuopa; 
taipgi Pursglawe, W. Va. ir 
Donora, Pa.

Draugai ir draugės, kurie 
galėtumėt pasidarbuoti dėl 
šios apšvietos organizacijos, 
tai malonėkite pranešt 4-to 
Apskr. komitetui, o komitetas 
su mielu noru pagelbės, jeigu 
bus reikalinga. Galit pranešt 
Apskričio pirmininkei šiuo 
antrašu: E. K. Sliekienė, 3121 
Elroy . Ave.,. Brentwood, Pa. 
Taipgi būtų brangus darbas, 
jeigu draugai galėtumėt pasi- 
darbuot ir tuose miestukuose, 
kur dar visai nebuvo A.L.D. 
L.D. kuopų, kaip kad, Am
bridge, Pa. Ten randasi bū
relis gerų draugų, kurie galė
tų sutvert A.L.D.L.D. kuopelę.

Taigi, draugai, kurie numa- 
tot minėtose vietose galimybę 
sutvert A.L.D.L.D. kuopą, tai 
pasirūpinkit tatai padaryti.

Didelė Pittsburgh kolonija 
ir daug priemiesčių, kur A.L. 
D.L.D. kuopos galėtų gyvuot, 
jeigu tik draugai kooperuotų 
su 4-tu Apskričiu ir patys 
ant vietos dirbtų ir stengtųsi 
palaikyt kuopas. Kadangi ar
tinasi ruduo, piknikai greit 
užsidarys, tai turim pasirūpint 
sušaukt susirinkimus apdisku- 
suot draugijų svarbą ir kokią 
naudą neša tokia draugija, 
kaip A.L.D.L.D. Kadangi mes, 
lietuviai darbininkai, turime 
tokią organizaciją kaip A.L. 
D.L.D., kuri tiek daug apšvie
tos suteikė darbininkam per 
pastaruosius metus, tai mes 
turėtume dėt pastangas gaut 
naujų narių ir sutvert naujų 
kuopų. Aš tikra esu,, kad 
dragai pasidarbuos minėtose 
vietose, kur nėra kuopų.

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 
pirmininkė E. K. Sliekienė.

yra dvejos kapinės, romietiš- 
kai katalikiškos ir laisvosios. 
Gyvuoja dvi pašaipinės drau
gijos, Kazimierinė ir Petrine; 
taipgi Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopa ir SLRKA 
kuopa. Veikia ir ALDLD kuo
pa.

Tas viskas parodo, kaip per 
tokį palyginti trumpą 1 laiką 
beveik iš nieko atsirado lietu
viška kolonija,- kuriai lemta 
gyvuoti dar ilgus metus.

Tarnas Mizara turėjo 62 
metus amžiaus. Jis gimė Kau- 
lakiškių viensėdyj, Merkinės 
valsčiuje, Dzūkijoj. Atvykęs į 
Našvę, jis' pradėjo dirbti vie
tinėj tekstilinėj, tai ir dirbo 
tol, kol jį suparalyžiavo. Ve
lionis Tarnas nebuvo jokis vei
kėjas, kadangi jis buvo beraš
tis. Bet šiaip buvo geras ir 
draugiškas žmogus, mėgęs 
mokytis iš kitų patarimų. Pri
klausė Kazimierinei Draugys
tei. Paliko liūdesyj žmoną 
Oną, keturis sūnus, —Antaną, 
Leoną, Aleksandrą ir Tarną, 
ir Vieną dukterį—Rožę; taip
gi paliko seserį Rožę ir brolį 
Leonardą, o Lietuvoj—dvi se
seris.

Tebūva tau, Tarnai, lengva 
šio krašto žemelė! Krs.

Easton, Pa.
Iš C. K. Williams Co. Streiko

Jau baigiasi penkta savaitė 
kaip C. K. Williams Co. dar
bininkų streikas tęsiasi. Nuo 
paskutinio pranešimo “Lais
vėj” įvyko dvi konferencijos 
tarpe kompanijos ir unijos at
stovų ir vis be pasekmių. 
Kompanija atsisako pakelti 
algas ir taip gi nenori pri
siimti “closed shop.” Tai pa
matiniai punktai šio streiko. 
Su kontrakto mažesnės svar
bos punktais kompanija sutin
ka, k. t., 40 vai. darbo savai
te, viena savaite atostogų į 
metus su alga, taipgi sutinka 
priimti atgal paleistus iš dar
bo streikierius.

Gi Lead, Oil, Paint and 
Varnish Makers unijos lokalas 
laikosi pamatinių punktų, nes 
žino, jei nebus “closed shop,” 
tai kompanijai paliekama at
viros rankos nesiskaityti bei 
panaikinti ir kitus punktus, ne 
va. priimtus ir faktinai streikas 
būtų pralaimėtas.

Apart to, kompanija su sa
vo pakalikais vartoja raudo
nąjį baubą, kad sudemorali- 
zavus streikierius. Visos ata
kos pilasi ant minėto unijos 
lokalo organizatoriaus V. Til
viko, kompanija- paleido gan
dus, kad: “jei V. Tilvikas pa
sitrauktų nuo vadovybės, tai 
priimtų pilnai visus kontrak
to punktus” (bet tokio reika
lavimo nei vienoj konferenci
joj nebuvo), tas parodo, kad 
tai yra kompanijos klasta, no
ras apdumti akis silpnesniem. 
Šalę to, kompanija pasiuntė 
savo agentus po stubas su pe
ticija renkant streikierių para
šus, “norinčių” grįžti darban 
senomis darbo sąlygomis, bet 
niekas iš to neišėjo, kaip ku
ris agentas gavo net šluotos 
paragauti ir nešdintis iš stu- 
bos.

Reiškia, raudonas baubas 
yra tik priedanga kompanijai 
laužymui streiko, jei nebūtų 
priedanga, tai kam siųstų 
agentus po stubas ir maldau
tų streikierius eiti dirbti seno
mis sąlygomis? Paprastai, ne
susipratėlių yra visur, ir čia 
netrūksta kompanijai pagelbi- 
ninkų, kurie pučia vienon dū- 
don kas liečia raudonojo bau
bo, net arbitratorius Hummel, 
kuris čia buvo, irgi pasitarna
vo bet tik ne streikieriam, 
nešaukdamas konferencijos 
baigimui streiko, o jam tas 
darbas buvo pavesta paskuti
nėj konferencijoj rugpjūčio 4 
d., vilkino ir galop išvažiavo 
visai iš Eastono.

Unija matydama tuos trik- 
sus išrinko delegaciją ir pa
siuntė pas miesto majorą Mor
rison su reikalavimu, kad jis 
įsikištų ir pavartotų savo au
toritetą, sušauktų konferenci
ją streikierių ir kompanijos 
atstovų, idant užbaigus strei
ką taikiu būdu patenkinančiai 
abiem pusėm sulig Wagnerio 
akto patvarkymų, bet majoras 
išsiskazavojo ? neturįs laiko, 
darbais užsivertęs ir t. p. De
legacija, matydama, kad ma
joras irgi nugarą atsuko, pas
tebėjo jam, kad už tęsimą 
streiko ir tolimesnes pasek
mes bus atsakominga kompa
nija ir dalis tos atsakomybės 
teks ir majorui, nes streikas 
iki šiol vedamas pavyzdin
giausia, nebuvo jokių susirė
mimų nei riaušių' ir streikieriai 
visuomet pasirengę vesti dery
bas.

Dalykai taip ir stovi ant 
vietos, dar nežinoma šiuos žo
džius rašant kuomi užsibaigs? 

Tik vienas dalykas taisytinas: 
kitos unijos, susispietę Cent
ral Labor Unijoj neparodo tos 
reikiamos talkos šiam strei
kui, neparodė masinio spaudi
mo ant C. K. Williams kom
panijos, kad pagerinti dar
bininkų laimėjimą, nes laimė
jimas šio streiko sykiu būtų 
laimėjimas viso organizuoto 
darbininkų judėjimo šioj apie- 
linkėj.

Kas Remia Streiką?

Nuo pat pradžios šio strei
ko su streikieriais stovėjo visa 
pažangioji visuomenė ir jos 
organizacijos. Natūralu, pir
mieji pasirodė su parama ko
munistai, maistu ir* literatūra. 
Nemažai prisidėjo ir pažangūs 
biznieriai. Finansinė pagelba 
sekė nuo organizacijų, auko
jo : Pennsylvania Plush audė
jų lokalas 50 dol., C. L. U. 25 
dol., ALDLD 13 kp. 10 dol., 
taipgi ir kitos pažangios or
ganizacijos aukojo, tik netu
riu listo po ranka, net Lietu
vių Piliečių Kliubas sulaužė 
savo konstituciją ir paaukojo 
10 dol. (Kliubo konstitucijoj 
yra punktas, kad niekur nega
lima aukoti be specialio susi
rinkimo, sušaukto atvirutėmis, 
kuriame tik nubalsavus dviem 
trečdaliais visų narių tegalima 
skirti pinigai kam nors, o čia 
paaukota paprastame susirin
kime ir tik didžiumos susirin
kusių). Mūsų supratimu, pa
daryta geras darbas. Kuomet 
eina kova darbininkų su bo
sais, mūsų parama turi eiti 
darbininkų pusei, konstitucija 
ar ne konstitucija.

Kiti Streikai

Kaip žinoma, šilko audimo rūpintis, 
streikas palietė ir Eastoną ir Sekantį ketvirtadienį, rug-
kaip matosi eina prie pabai
gos. Pas audėjus to entuziaz
mo šiame streike nepasirodė, 
kaip kad pirmiau būdavo. 
Mat, kaip daugelis išsireiškia, 
šis streikas yra, jei tas gali
ma išsireikšti, “iš viršaus.” 
Tačiaus yra vilties, kad šis 
streikas atneš pagerinimų ir 
stabilizacijos audimo pramo- PATARIMAI VYRAMS APIE
nė j.

Taipgi šiuo tarpu išėjo 
streikai! Eastono kapinių 
duobkasiai už didesnes algas, 
šie darbininkai dirbo iki šiol!
UŽ ubagiškas algas, pritrūko D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 

Net aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy- 
lapas 
edito-

kantrybės, sustreikavo, 
vietos kapitalistinis 
“Easton Express” savo 
riale pripažino, kad tai teisė
tas streikas. Šiuo tarpu smulk
menų apie streiką ir jo pro
gresą, trūksta. Pažymėtina 
tas: pirmoj dienoj streiko bu
vo laidotuvės ir policija buvo 
apsigandus, kad streikieriai 
užpikietuos kapines ir neįleis 
laidotuvių procesiją, bet susi
tarta praleisti, tačiau, žodžiui 
nepatikėjo, guzikuočių ant
scenos tapo prisiųstas didelis 
būrys, bet nebuvo kas veikti.

Darbintas.

Lietuvos Žinios
Laikraščių skaitymas; per
daug lietaus; tiesiamas naujas 

gelžkelis
Gailiūnai, Pušaloto vi., Pa

nevėžio ap.—Pas mus yra
įsteigtas pašto punktas, kuris 
aptarnauja Gailiūnus, Voveri-
nę, Užubalį, Palėvenį ir Po-
dlesį. Laikraščių į šį punktą
ateina:

Ūkininko Patarėjo 18 egz.
Mūsų Laikraščio 28 4 4

Lietuvos Ūkininko 6 44

Moteris 4 44

Liepsnos 2 44

Jaunoji Karta 7 44

Mūsų Kraštas 2 44

Mūsų Jaunimas 3 44

20-tas Amžius 1 <4

žvaigždė 1 44

žvaigždutė 1 44

Lenkų kalba laikr. 1 44

Pradžia vasaros buvo šilta
ir sausa. Dobilų ir šieno už-
augo mažai, žiemą bus sunku 
su pašarais.

Šieno valymo laike pradėjo
kasdien palyti ir tokiu būdu 
daug šieno nesudorota. Rugiai 
nors jau nupjauti, bet suvežt, 
dėlei lietaus, negalima. Rugiai 
gubose sustatyti jau pradeda 
dygti. Tas pats ir su kviečiais 
Perspektyvos mūsų apielinkėj 
nedžiuginančios. Negana, kad 
šiemet mažiau užderėjo, bet ir 
tą patį derlių, matyt, nepa

vyks gražiai sudoroti. Palieka 
tik viltis į vasarojų. Vasaro
jus, ką buvo sėtas vėliau, tai 
dabar nuo lietaus žymiai pa
sitaisė.

Nuo Panevėžio į Joniškėlį 
tiesiamas naujas gelžkelis; jis 
eis per ir per Gailiūnų laukus. 
Darbininkų yra atėjusių net iš 
kitų apskričių. Vietiniai, kurie 
turi laiko, irgi gauna kiek už
sidirbti.

Ignas.
1937 m. rugp. 3 d.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniką garsins 

Mrs. Antanaitienė 25 d. rug
pjūčio ir 1 d. rugsėjo—trečia
dieniais, 6 :30 vai. vak.

A. S.

George W. Morgan Jr., tur
tingas New Yorko ir Suffern 
advokatas, kaltinamas per sa
vo žmonos seserį bandęs pasiųst 
savo žmoną beprotnamiu, o 
žmonos seserį kalbinęs turėt su 
juo artimus santikius, kad jis 
galėtų gaut nuo žmonos divor- 
sa. to

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Atsišaukimas į Hartfordo 
Šeimininkes

Būsiančiam spaudos piknike 
rugsėjo (Sept.) 12 d., Lietuvių 
Parke, Harforde, ruošiamas 
šeimininkių stalas. Kad tam 
stalui pririnkti ir prigaminti 
valgių reikalinga, kad kuo di
desnis skaičius mūsų draugių 
darbotųsi. Dėlto, jau laikas' 
imtis už darbo, laikas visom 
draugėm ir draugam tuomi

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:

LYTIES DALYKUS; 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio

veninio 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—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y.

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

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

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

pjūčio (August) 26 d., 7:30 
vai. vakaro, Laisvės Choro 
svetainėje, 57 Park St., šau
kiamas visų Hartfordo ir apy
linkių draugių šeimininkių 
bendras susirinkimas apsvars
tymui to klausimo ir pradėji
mui darbo.

Visos draugės tą vakarą 
prašomos atsilankyti.

A. Taraška.
(199-201)

CLEVELAND, OHIO
Nekartą teko girdėti mūsų pikni

kų lankytojus teiraujantis, kodėl 
šiais metais niekas nerengia nakti
nių piknikų, reiškia pageidavimas 
naktinių piknikų yra, todėl LDS 44 
ir 55 kuopos nutarė tą pageidavimą 
išpildyti, ir štai rugp. (August) 28 
d. įvyksta minėtų kuopų rengiamas 
naktinis piknikas, J. Mačiutos Darže, 
prie Green Rd. Pradžia 5 vai. v. 
Įžanga 20c. asmeniui. Prie jžangos 
bus duodami du puikūs praisai, kurie 
laimėtojams bus graži atmintis. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(200-202)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

27 d. rugpjūčio, 8 vai. vak. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau
gai malonėkite dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Sekr.

(200-202)

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS 
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos
Pasekmes

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 
činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokių ligų, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)
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gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Puslapis šeštas

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

NEW YORKO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
Dėl ko Svarbu Rytoj Būt Komunisty 

Partijos Rinkimų Mitinge
Kaip darbininkų draugai, 

taip priešai, kada nori atmie- 
ruoti darbininkų spėkas, vi
suomet pradeda nuo darbinin
kų politinės partijos. Niekam 
ne paslaptis, kad partija yra 
darbininkų pirmasis būrys ne 
tik pikietų ar demonstracijų 
pareigose, bet taip pat ir rin
kimuose.

Iš to aišku, kaip daug atsi
lieps į draugus ir priešus sėk
mingumas rytoj vakarą įvyk
siančio Coney Island Velodro
me mitingo, kuris šaukiamas 
pradžiai rinkimų kampanijos. 
Sėkmingas mitingas reikš 
daug naujo entuziazmo parti
jos draugams, o tas savu ke
liu padės gauti partijos pu-

sėn tūkstančius naujų draugų, 
kaip buvo gauta pereituose 
rinkimuose. Gi augimas dar
bininkų partijos pozicijų reikš 
silpnėjimą darbininkų priešų.

Paremkite Komunistų Par
tiją savo dalyvumu partijos 
rinkimų mitinge šį ketvirtadie
nį, 26 rugpjūčio (August), 
7:30 vakaro, Coney Island Ve
lodrome. Įžanga 40 ir 25 c. 
Kalbės Browderis, Fordas, 
Hathaway, Cacchione. Grieš 
didžiulė orkestrą. Protarpiais, 
radio garsiakalbiais bus per
duodama mitingui Farr-Lewis 
kumštynės, o pusvalandis nuo 
9:30 iki 10 bus pašvęstas tie
siai iš Velodrome per 
perdavimui
plačiai Amerikai.

radio
prakalbų visai

Sumušė Nat. Maritime 
Unijos Delegatus

Komunistai Oro 
Bangose

R

E
417

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

Majoras Kalbėjo Porte
rių Iškilmėse

Miegamų Vagonų Porterių 
Brolija minėjo savo 12-kos 
metų sukaktį pirmadienio va
karą. Ta proga buvo pakvies
tas ir majoras LaGuardia, 
kuris kalbėjo greta brolijos 
viršininkų, E. Philip Randolph 
ir Ashley Toten. Numatoma, 
kad ši unija atsineša draugin
gai Į majoro kandidatūrą se
kamam terminui.

Pakviestų draugingų orga
nizacijų skaičiuje radosi ir 
Amerikos Prieškarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga, taipgi Sovietų 
Sąjungos Draugai.

Krautuvė Davė $200 
Kovai už WPA

Copeland Nekalba apie 
Nazių Simpatijas

Copelandas visai atsisakė 
bent ką pareikšti sąryšyje su 
iškeltais faktais, kad naziai 
remia jo kandidatūrą. Jis apie 
tai kalbėsiąs vėliau.

Į Copelando kampaniją 
tarsi bomba krito Deutscher 
Weckruf und Beobachter, Vo
kietijos nazių laikraščio Ame
rikoj, įsakymas visiems turin
tiems balsavimo teises Ameri
kos naziams balsuoti už Co- 
pelandą.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais senatorius Royal S. 
Copeland sakėsi daugiausia 
stojąs prieš Mahoney, kurio iš
rinkimo progos jau ir taip su
mažėjo, kada jis gavo buvusio 
majoro Walkerio paramą.

Tačiau pradėjus dėstyt pro
gramą, aiškiai matėsi, kad ji 
griežtai priešinga majoro La- 
Guardijos programai. LaGuar
dia, pavyzdin, stoja už visuo
meniško naudojimo įmonių

Hearn’s Departmentihė 
Krautuvė aukojo $200 viso 
miesto pirklių judėjimui už 
atsteigimą WPA darbų. Pirk
liai pajuto, kad atleidimas _______ _____ v___ z____ ,c
WPA darbininkų, atėmimas iš I (kaip kad elektros, gaso ir ki- 
jų pirkimo pajėgos, 
smukimą prekybos ir 
goms. »

Atleidimas WPA darbų 
paliečia ir dirbančių algas ir 
darbus. Buvimas daugelio be
darbių prie kiekvienos dirbtu
vės durų grąsina dirbančiųjų 
darbams, taip pat ir algoms, 
kadangi dirbama daugiausia 
nuo šmotų, kurių mažiau da
roma, kada nėra kas perka.

reiškia 
vertel-

Stulpas Pervėrė Merginą
Jane Russell, graži jodine- 

toja, tapo perverta stulpu, ka
da jai išdarinėjant šposus Sis
co Parko cirke, Staten Island, 
jos arklys paslydo ir ją nu
trenkė ant stulpo. Stulpas per- 
lindo per jus nugarą į vidu
rius. Mergina kritiškai sužeis- 
ta.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS

Sulaikyti du jauni mašinų 
vairuotojai, H. Shoiket, 514 
W. 148th St., New Yorke, ir 
David Cohen, 248 Van Siclen 
St., Brooklyn. Jų automobiliais 
užgauti žmonės mirė.

Susidūrus privatiškam ir 
persamdomam automobiliams 
ant' Riverside Drive, N. Y., 
Charles Snyder, 9 Rutgers 
Slip, ir John Murza, 216 Che
rry St., nuvežti Harlem ligon- 
butin. Kiti keturi lengviau su
žeista.

Policija jieško nežinomo au
tomobilisto, kuris užgavo 7 
metų vaiką M. Benemovitz, 
508 Warwick St. Jisai parvežė 
vaiką namo, sakydamas, kad 
jis nesužeistas. Vėliau vaikas 

.pradėjo skųstis skausmu ir 
daktarai sako, kad gal bus 
sulaužyta koja.

Paragavę senutės keptų 
blynų, Jacobs’ų šeima smar
kiai susirgo. Ištyrus, pasirodė, 
kad senutė blynams pasėmė iŠ 
indaujon per klaidą padėto 
maišelio tinko miltų, o ne bly-

tų panašių) paėmimą į miestų 
savivaldybių rankas. Gi Cope
landas stoja už jų nepaliečia- 
mybę, tai yra, kad jos liktųsi 
privatiškose kapitalistų ran
kose ir kad valdžia neturėtų 
kištis, nežiūrint, kokias kainas 
nuo vartotojų plėšia ir sau 
pelnus daro.

Seserys Savukaitės Rašo iš 
Čechoslovakijos

gavo“Laisvės” redakcija 
atvirutę nuo seserų Onos ir 
Mildos Savukaičių, rašytą iš, 
anot jų, gražiosios čechoslova- 
kijos. Jos ten lankėsi rugpjū
čio mėn. vidury.

Pirm to, Ona ir Milda lan
kėsi Lietuvoj ir Sovietų Sąjun
goj.

Pagerbė Darbuotoją
Nors komunistai gana užim

ti, tačiau šiaip taip suranda 
laiko draugiškam įvertinimui 
savo draugų, pasišventusiai 
pildžiusių sunkesnes pareigas.

Tokį įvertinimą gavo ir Ro
bert Franklin, veteranas Par
tijos Valstijinio Literatūros 
Departmento sekretorius. Po 
ilgų metų pavyzdingo darbo, 
pasitraukiant iš tarnybos, jam 
surengta smagus išleistuvių 
pokilis Quality Restaurane, N. 
Y., pereitą pirmadienį.

Unijos Klausimą 
Nustatys Restauranų

Valstijinė Darbo Santikių 
Taryba šiandien pradės tyri
mus, kad nustatyt unijos tei
ses derybose su Childs Kom
panija. Childs turi 52 restau- 
ranus visame didmiestyje.

Viešbučių, Restauranų
Kafeterijų Organizacinis Ko
mitetas, AF of L, sako, kad 
jam priklauso teisė derybose 
Jis žada įrodyt rekordais ir 
dokumentais, kad toj unijoj 
prieklauso didžiuma Childs 
darbininkų. 1

ir

Joseph P. Ryano, reakcinio 
Int. Longhoremen’s Associa
tion viršininko pasamdyti mu
šeikos pirmadienio vakarą su
mušė Nation. Maritime Unijos 
delegatus James Bailey ir R. 
Alocola, prie 27-tos Prieplau
kos, North River. Delegatai 
ėjo unijos pareigas. Mušei
koms vadovavęs Joseph Mur
phy, Ryano Šniukštas.

Visi norintieji išgirst, ką sa
ko žymiausi komunistų vadai 
apie šiuos rinkimus, ketvirta
dienio vakaro 9:30 užsukit 
savo radio ant vienos iš seka
mų stočių: WMCA, WNEW, 
W-QXR ir WINS. Iš jų bus 
perduodama Earl Browderio, 
James W. Fordo ir Peter V. 
Cacchione kalbos,
sakys Coney Island Velodro
me.

Vietiniams, žinoma, svar
biau būti pačiame Velodrome 
ir išgirsti visų pilnas prakal
bas ir kitą programą.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 8c

Dr. Herman Mendlowitz
kurias jie

E

Jaunimas Kovoja Prieš 
Kriminalybes

Išvengimui lytinių krimina- 
lybių su vaikais, Amerikos 
Jaunimo Kongreso Miesto Ta
ryba pasisakė už kovą prieš 
tas kriminalystes. Taryba pa
siuntė majorui LaGuardijai 
laišką, kuriame išreiškė užgy- 
rimą jo pradėtos kampanijos 
prieš tokias kriminalystes.

Jaunimas deda daugiausia 
svarbos į apsaugą vaikų. To
dėl laiške ragina majorą pra
plėsti apsaugos programą — 
gaut daugiau paskyrų įsteigi
mui kuo daugiau žaislaviečių 
ir tuojau atidaryti visas 
esamas, kuriose žaizdami 
kai nepatektų išsigimėlių 
guosna.

Suimta penki automobilių 
vagišiai, kurie bėgiu kelių sa
vaičių pavogę apie šimtą ma
šinų ir išardę parduodavę jų 
geresnes dalis.

Malcolm Cowley Kalbės 
Apie Ispaniją

jau 
vai-
na-

Virš šimtas buvusių pajūry
je prie Beach 99th St., Roc
kaway Beach, audrai anar- 
džius smėlio užtvarą, likosi 
sušluoti į gilų vandenį. Gyvy
bių sargai ir šiaip plaukikai 
išgelbėjo keletą, kurie buvo 
prigėrimo pavojuje.

Nesenai sugrįžęs iš Ispani
jos, Malcolm Cowley, žurnalo 
“New Republic” literatūros 
redaktorius, kalbės apie Ispa
niją trečiadienio vakarą, 25 
rugpjūčio, New School for 
Social Research kambariuose, 
66 W. 12th St., N. Y. Jis buvo 
delegatu Pasaulio Rašytojų 
Kongrese, Madride, ir ta pro
ga matė kovas Madrido fron
te, taipgi trockistų sukilimą 
Barcelonoj.

Vagonui Nušokus Sužeista 
Virš 30 Žmonių

Pirmadienio ryto 2 vai. iš 
Newarko į New Yorką einan
čio Hudson Tubes traukinio 
vienas vagonas nušoko nuo bė
gių ir nelaimėje sužeista bei 
šiaip sukrėsta virš 30 žmonių. 
Nelaimė įvyko prie pat Cort
land St., N. Y. Pataisymas 
ėmė virš 12 valandų ir tas 
sutrukdė 50,000 vykstančių 
New Yorkan. Nors ir suvė
luoti, keleiviai tęsė kelionę 
busais ir pervažomis.

SUSIRINKIMAI
SĄRYŠIO SUSIRINKIMAS
Šį ketvirtadienį, rugpjūčio (Aug.) 

26 d., įvyks Sąryšio mėnesinis susi
rinkimas “Laisvės” patalpoje, 8-tą 
vai. vakaro.—Visi organizacijų at
stovai malonėkite susirinkti anksti, 
kai galėtume apsvarstyt teatro rei
kalus. v. ' Komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKO KAMBARIO

Rimtas, blaivus vaikinas jieško 
kambario. Pageidautina, kad būtų 
ramūs Ir rimtus žmonės; Williams- 
burge ar New Yorko žemutinėje da
lyje.

Turinti, atsiliepkite j “Laisvės” 
raštinę:

A. B. Z.
4G Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

(200-202)

Lankėsi “Laisvėj”
Pirmadieni aplankė “Lais

vės” įstaigą Juozas Gudeliaus- 
kas su šeima iš Minersville, 
Pa. Jie čia buvo atvykę daly- 
vaut ekskursijoj pereitą sek
madienį. Draugas išreiškė 
sitenkinimą atsilankymu ir 
sižadėjo remti ir ateityje 
našias “Laisvės” naudai 
ruoštas pramogas. Taip
paaukojo išmokėjimui naujos 
mašinos $1.25 ir užsirašė “Vi
rėją.” Rep.

pa- 
pa- 
pa- 
su- 
pat

Pajieškau pusbrolio Felikso Kuz- 
borskio, Tiltų kaimo, Valkininkų val
sčiaus, Vilniaus vedybos. Seniau jisai 
ilgą laiką gyveno Utica, N. Y., o 
vėliau rodosi N. J. valstijoj. Jisai 
pats, arba kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas.

Jonas P. Kuzborskis,
5432 W. Vernor Highway,

Detroit Mich.
(199-201)

Sugrįžo Netuščiom

Pajieškau draugo Jono Padžiaus, 
pirmiau gyveno Westfield. Mass. 
1932 m. Atvažiavo i New Yorką it 
apsistojo ant Old Broadway. Aš tu
riu svarbų reikalą, prašau atsiliepti 
arba žinantį apie ji prašau pranešti 
po šiuo antrašu, už tai būsiu labai 
dėkingas. — K. Kušhincky, 1453 Pro
spect Pl., Brooklyn, N. Y. (198-200)

d.“Laisvės” išsiuntinėtojas
G. Kuraitis buvo išvykęs sa
vaitei apsilankyt pas savo se
nus pažįstamus Connecticut 
Valstijoj, kur seniau gyveno. 
Sugrįžo vežinas pluoštą ALD 
LD narinių mokesčių nuo savo 
draugų ir pažįstamų aldiečių.

Rep.

Areštavo Lapelių Dalintojus
Shirley Fields, Kafeterijų 

Darb. Unijos Lokalo 302 org., 
sykiu su Tony Benovites, Horn 
& Hard art streikieriu, areš
tuoti prie kafeterijos. Lape
liai aiškino publikai, kad dar
bininkai streikuoja ir prašo 
paremt streiką nėjimu valgyt 
tos kompanijos restauranųose.

Prie visų 44-rių Horn & 
Hard art restauranų palaiko
ma pikietas.

Richard Kelly, 40 m., ap
kaltintas pasmaugime tėvo, 73 
m., savo namuose, 43-03 34th 
St., Astoria. Sūnus patsai pra
nešė policijai, kad jo tėvas be 
sąmonės ir iš karto nei nenu- 
žiūrėtas. Sakoma, jiedu susi

ėmusiu tėvui parėjus girtam.

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

Kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyrb bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
ParuamdRU automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I.. N. Y

Tel. St*g« 2-0788 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avo.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4339

FOTOGRAFAS

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 1-6191

T

El-

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:

Nėra valandų sekmadieniais.

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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue.

Brooklyn, N

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

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

Aii w tinii tini ini tni rt Ww wn Km

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




