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MUSSOLINI KERŠTU 
VERDA PRIEŠ AN-

Roma. — Francija ir An
glija per savo atstovus Ro
moj įteikė Italijos užsieni
niam ministeriui grafui Ci
ano kopiją Nyon papildo
mos sutarties, kuri buvo pa
daryta tarp Francijos, An
glijos, Sovietų Sąjungos ir 
šešių kitų viduržeminių ša
lių prieš submarinus pira
tus. Papildomoji sutartis 
sako, jog tų šalių karo lai
vai šaudys ir skandins ne 
tik slapukus submarinus, 
bet ir tokius paviršinius 
laivus ir lėktuvus, kurie at
akuos neutralių (bepusiškų) 
kraštų laivus.

Anglijos ir Francijos at
stovai perdavė sutarties 
tekstą Italijos ministeriui

Darbo Žmonių 
Dienraštis

aina $5.50 Metams
JBrooklyne $7 00

Metams

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimės it, Tik Re

težius, o IŠlaimėsit 
Pasaulį!
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Reikalauja Ištirt Teisėjo H. 
L Black’o Tinkamumą

Washington.—P. H. Kel
ly, Bostono advokatas, rei
kalauja, kad Aukščiausio 
Teismo vyriausias teisėjas 
C. E. Hughes paskirtų advo
katų komisiją ištirt, ar tin
kamas yra naujas teisėjas 
H. L. Black. Jeigu, pav., 
pasirodysią, kad Black turi 

stačiai, be jokių ypatingų ryšių su Ku Klux Klanu, tai 
mandagumų. Jie visai ne- • Jis^turėtų pasitraukt ar būt 
statė kalusimo, ką Italija pašalintas iš Aukščiausio 
apie tai mano, ir neprašė, Teismo, sako Kelly.
kad Mussolinio valdžia iš
reikštų savo nuomone dėlei 
tos sutarties. O Italija ti-' 
kėjosi, kad Anglija ir Fran
cija pakviestų ją “lygiomis 
teisėmis prisidėti prie ko
vos prieš piratus submari
nus.”

Negavus tokio pakvieti
mo, Mussolinio valdžia yra 
nusivylus, ir y pa 
dega prieš Angliją. Italijos 
spauda šaukia, kad Angli
ja, veikdama iš vien su 
Francija ir “su Sovietų Ru
sija”, “peiliu smeigianti 
Italijai i nugarą.” O per ra
dio fašistai rėkauja, būk 
Francija “vergiškai tarnau
janti Sovietam” prieš Itali
ją

Italijos politikai ir spau
da su pasibaisėjimu šneka, 
kad Sovietu submarinai jau 
pasirodė Viduržemio Jūroj. 
Todėl Italija savus preky
bos laivus per tą jūra lydė
sianti kariškais savo laivais 
ir submarinais.

Mussoliniečiai pasakoja, 
kad Anglija dabar norinti 
atkeršyti Italijai už Ethio- 
pijos užkariavimą.

Japonų Pasigarsinimai 
Ir Chinų Kovingumas

ŠAUDYS IR LAIVUS, KURIE 
UŽPULDINES NEUTRALIŲ 

ŠALIŲ GARLAIVIUS
Geneva. — Francija, An

glija, Sovietų Sąjunga ir še- 
1 šios kitos šalys, dalyvavusios 
Nyon konferencijoj prieš 
submarinus piratus, dabar 
pasirašė papildomą sutartį, 
kad tų šalių karo laivai šau
dys ir skandins ne tik pira
tus submarinus, bet taipgi 
paviršinius laivus ir lėktu
vus, kurie tik bandys užpult 
bile kurios valstybės preky
binius laivus, apart Ispani
jos liaudiečių ir fašistų.

Ši devynių šalių priedinė 
sutartis juo labiau pykina 
Mussolinį. Italijos fašistai 
rėkia, kad Anglija ir Fran
cija savo karo laivais dabar 
saugos “karinę kontraban
dą”, vežamą Ispanijos val
džiai neutralių šalių laivais.

Sovietų Sąjunga Stipriai Ap- 
drūtina Savo Rubežių Su 

Abejotina Estonija
Talinas, Estonija.—Pra

nešama, jog Sovietai skubo
tai budavoja tvirtoves palei 
Estonijos sieną. Šios tvirto
vės yra dalis milžiniškos 
tvirtumų linijos nuo Juodo
sios Jūros iki Baltijos. Už 
fortų sovietiniai darbininkai

Tientsin. Chinija.—Japo
nai praneša apie “nuolati
nius” savo laimėjimus prieš 
chinus šiauriniame fronte: 
Jie perkirte Peiping-Han- t . . . 
kow geležinkeli ir “užkirtęljf kareiviai platiną spyę- 
pasitraukimą didelei chinų 
armijos daliai” į pietus nuo 
Chochow. (Bet stiprios chi
nų jėgos yra įsitvirtinusios 
apkasuose už 15 mylių į pie
tus nuo Chochow. kur lau
kiama didelio mūšio.)

Japonų lėktuvai kasdien 
bombarduoja chinų pozich 
jas; bet ir chinų lakūnai 
bombardavo japonus Tatun- 
ge.

Japonai skelbiasi, kad jų 
šarvuoti traukiniai jau pa
siekią Kaopeitieno stoti ant 
Peiping-Hankow geležinke
lio, už 56 mylių nuo Peipin- 
go. Sako, būk chinai “su
mišime bėga” linkui Pao- 
tingo, ir “dešimtims tūks
tančių apsupamų chinų grę- 
iąs sunaikinimas” i vaka- 
•us nuo to geležinkelio.

Japonai užėmę Kuanhsien 
ir Chochow miestus ir jau 
valdą visą Chahar provin
ciją. Jie sakosi dabar 
“šluoją chinus atgal palei 
Shansi-Hopeh p r o v i nei jų 
sieną. /

Bepusiški kariniai tėmy- 
tojai praneša, jog stambiau
sios chinų jėgos sutelktos 
centralinėj dalvj Hopeh pro
vincijos palei liniją, kuri ei
na nuo Tsangchow, 60 my
lių į $Į*tus nuo Tientsino. 
iki Shihkiachwango, 160 
mylių nuo Peipingo. Toj 
linijoj japonai susidursią

liuotu vielų užtvarus, kurie 
darosi “beveik nepereina
mi.” Sovietai taipgi iškraus- 
ta iš Estonijos pasienio nu
žiūrimus kaipo priešingus 
Sovietam elementus.

(Nėra užtikrinimo, kad 
Estonijos valdžia neitų iš
vien su naziais, jeigu šie 
pradėtų karą prieš Sovietų 
Sąjungą.)

Apeliuoja Išlaisvint Du 
Scottsboro Jaunuolius

Decatur, Alabama. — 
įteikta teismui apeliacija, 
kad išlaisvintų du nekaltus 
negrus Scottsboro jaunuo
lius Charlį Weemsa ir Andy 
Wrighta. Weems buvo, nu
teistas 75 metus kalėti, o 
Wright 99 metus pagal me
lagingus kaltinimus, būk 
jiedu su kitais septyniais 
negrais scottsboriečiais už
puolę žagint dvi baltas iš- 
ištvirkėles tavoriniame trau
kinyje.

su smarkiausia kova iš chi- 
nų pusės.

Užsieniniai tėmytojai pa
rodo, jog chinai šiaurėje 
taip energingai kaujasi su 
priešais, kad per paskutines 
24 valandas japonai fakti- 
nai nieko nelaimėjo šiauri
niame fronte.

X:

Rooseveltas vėl Šaukia 
Pažabot Vyriausio 
Teismo Diktatūrą

apribojantieji moterim dar
bo valandas ir nustatantieji 
joms būtinas algas. Bet po 
20 metų tas vienas teisėjas 
pasijuto priverstas pakeisti 
savo nuomonę ir jau balsuot, 
jog tokie įstatymai yra tei
sėti ir sutinka su konstitu
cija.

Jeigu Vyriausias Teismas 
nebūtų užsispyręs prieš kon
greso teisę leisti reikalingus 
įstatymus, tai būtų išvengta 
ir baisiojo Civilio Karo šioj 
šalyj, nurodė Rooseveltas.

Per 20 metų Vyriausias 
Teismas nepripažino kon
gresui' teisės apdėti taksais 
turčius, kuriem yra leng
viausia taksus mokėti. Per 
20 metų tas teismas sakė, 
kad tai esą “priešinga kon
stitucijai” uždraust iš vie
nos valstijos į kitą vežiot ta-

šalies Konstitucija Neduoda 
tam Teismui Galios Naikint 

Jokius Įstatus
Washington. — Preziden

tas, kalbėdamas prie Wash
ington© paminklo, minint 
150 metų sukaktį nuo Jung
tinių Valstijų konstitucijos 
priėmimo, gynė demokrati
nes Amerikos įstaigas ir 
smerkė Vyriausio Teismo 
sauvalių, kad jis diktatoriš
kai naikina pažangesnius 
kongreso išleistus įstaty
mus.

“Nors daugelis amerikie
čių tiki,” būk konstitucija 
duoda teisę Vyriausiam Tei
smui naikint kongreso pri
imtus įstatymus, bet tikru
moj “konstitucija nieko ne
sako apie jokią to teismo ga
lią apšaukt įstatymus prie
šingais konstitucijai” ir tuo 
būdu naikint juos,—sakė vorus, pagamintus prakaiti- 
prez. Rooseveltas.prez. Rooseveltas. niu darbu mažų vaikų. Bet,

“Steigiamasis (konstitu- galu gale, eilinių piliečių 
cijinis) suvažiavimas atveją į sveikas protas ir jų daromas 
atvejais atmetė pasiūlymus, spaudimas privertė Vyriau- 
reikalaujančius duoti tam 
teismui galią prieš išleistus 
įstatymus,” kaip Roosevel
tas priminė toj savo kalboj 
per Hdio. —

Tačiau, jis nurodė, kad 
žmonės, galų gale, vis ėmė 
ir ims viršų ant atžagarei- 
viškų patvarkymų Vyriau
sio Teismo. Taip antai, per 
20 metų Vyriausias Teismas 
vieno balso dauguma skelbė, 
kad “priešingi konstituci
jai” esą valstijų įstatymai,

šią Teismą permainyti savo 
nusistatymą ir pripažint 
konstituciniais kongreso įs
tatymus, išleistus tais tiks-

Prez. Roosevelt pabrėžė, 
jog šios šalies konstitucijos 
tėvai turėjo mintyje, kad ji
nai privalo būt lanksti ir 
tarnaut žmonių reikalams; 
tik atžagareiviai teisėjai ir 
advokatai stengiasi ją aiš
kint kaip kokį geležinį “kon
traktą” (turčių naudai).

SPAUSTUVININKU UNIJA REIKALAUJA AP- 
KAPOT FEDERACIJOS VALDYBOS SAUVALIŲ

9
Louisville, Kentucky. — 

Didi Tarptautinė Spaustu
vių Darbininkų Unija suva
žiavime nutarė reikalaut pa
taisyt konstituciją Ameri
kos Darbo Federacijos, kad 
jos Pildančioji Taryba nie
kad negalėtų suspenduot ar 
išbraukt jokią uniją iš Fe
deracijos ir kad tik dviem 
trečdaliais balsų Darbo Fe
deracijos suvažiavime tega
lėtų būt išbraukiama ar su
spenduojama bile unija.

S p a ustuvių Darbininkų 
Unija sykiu reikalauja vi
soms Federacijos unijoms 
užtikrint savivaldybę, kad 
Federacijos viršininkai ne
galėtų bosaut ant tų unijų.

Ši spaustuvininkų rezoliu
cija yra tiesioginiai atkreip
ta prieš dabartine Darbo 
Federacijos Pildančią ją Ta
ryba, kuri1 sauvališkai sus
pendavo 10 didžiųjų unijų 
už tai, kad jos pritaria In
dustriniam Organizavimosi 
Komitetui (CIO).

Jeigu ateinantis Ameri
kos Darbo Federacijos suva
žiavimas priims tą spaustu
vininkų rezoliuciją, tai ga
lima būsią vėl prieit prie 
darbo unijų judėjimo vieny
bės.

P r e z identas Spaustuvių 
Darbininkų Unijos C. P.

FRANCIJOS ARMIJA 
“NESUMUŠAMA”. SAKO 

ANGLŲ MINISTERIS

Paryžius. — Išreiškiant 
draugiškumą Franci jai, į 
jos armijos manevrus atsi
lankė Anglijos karo minis
teris Hore-Belisha ir keli 
nariai Anglų generalinio 
štabo.

Stebėdamas manevrus, 
ministeris Belisha pareiškė: 
“Ši armija niekada negali 
būt sumušta. Ji niekad ne
bus sumušta.”

-----------r-------
ISPANIJOS FAŠISTAI 
ARTINASI PRIE GIJONO

Baduoliai Tėvai Pardavinėja 
Vaikus Shanghajuje

Shanghai. — Badas šiame 
didžiausiame Chinijos mies
te priverčia tėvus pardavi- 
nėt savo vaikučius. Baduo
liai tėvai stovi ant gatvių 
kampų ir liūdnai šaukia 
pirkt jų sūnus ir dukteris už 
30 centų iki $1.20.

Shanghai aus maisto di
dieji sandėliai yra Hong- 
kew dalyje, bet apgulę japo
nai neleidžia iš ten imti jo
kio maisto. -

ROMOS FAŠISTAI NERVUO- 
JASI, KAD JUOS {KLAM
PINO NYON SUTARTIS

Roma. — Italijos užsie
ninis ministeris grafas G. 
Ciano pasipiktinęs, kad An
glija ir Francija pirmoj vie
toj nepakvietė Italijos į vals
tybių konferenciją Nyon’e 
prieš gengsterius submari- 
nus Viduržemio Jūroj. Jis 
negalįs suprast, kodėl Sovie
tų Sąjunga buvo pakviesta į 
tą konferenciją. Ciano kar
toja, jog Italija nedalyvavo 
toj konferencijoj todėl, kad 
Sovietai išanksto apkaltino 
Italiją kaip savininkę tų jū
ros gengsterių. Italija da
bar, girdi, prisidėtų prie 
Nyon sutarties, jeigu gautų 
lygias teises su Anglija ir 
Francija “pikietuoti” prieš 
neva “nežinomus” submari- 
nus.

Spaustuvių Darb. Unija Šau
kia Ištaškyt Nazių Karines 

Organizacijas
Louisville, Ky.—81-meti- 

nis suvažiavimas Tarptau
tinės Spaustuvių Darbinin
kų Unijos priėmė rezoliuci
ją, kurioj smerkia ; hitleriz- 
mą, kaip didžiausią paver- 
igėją darbininkų ir žmonių 
| apskritai. Rezoliucija reika
lauja, kad valdžia panaikin
tų karines nazių organiza
cijas šioj šalyj. Nurodo, kad 
naziai tose organizacijose 
muštruojasi su ginklais ran
kose ir daro sąmokslus dėlei 
d e m o k r a tijos nuvertimo 
Amerikoj.

Šios rezoliucijos kopijos 
bus pasiųstos prezidentui 
Rooseveltui, senatui ir kon
greso rūmui.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Fašistai pra
neša apie naujus savo lai
mėjimus Astųrijoj, Šiauri
nėj Ispanijoj. Sako, kad 
jiem telieka jau tik 35 my
lios pasiekt svarbiausią ten 
liaudiečių miestą Gi joną.

Japonai Budavosią Karo 
Stovyklas per 2,000 Mylių 

Chinijoj
Shanghai.—Japonija pla

nuoja prisi'budavot karinių 
stovyklų ir fortų Chinijoj, 
idant galėtų faktinai valdyt 
visą tą šalį su 450,000,000 
gyventojų. Japonai rengiasi 
pristeigt tokių savo karo ba-

Howard yra taipgi sekreto- zių per 2,000 mylių įvai
rius Industrinio Organiza- riuose strategiškuose Chini- 
vimosi Komiteto. jos šonuose.

Meksikos Katalikai Laužo 
Užrakintų Bažnyčių Duris

Hitlerio-Mussolinio 
Karo Laivai Lydi Pi
ratus Submarinus

Anglija ir Francija Atšau
kia Savo Karo Laivus iš

Ispanijos Vandenų
Valeta, Malta. — Angli

jos karo laivyno viršininkai 
pranešė, kad du Italijos ka- 
Iriniai laivai naikintuvai ly- 
di-saugoja vieną fašistų 

! submariną su Ispanijos fa
šistų vėliava, o antrą sub
mariną piratą lydi du Vo
kietijos naikintuvai.

Anglų laivyno oficieriai 
pastebėjo tuodu submarinus 
ir jų palydovus už 50 my
lių nuo Malta, Anglijos tvir
tovės Viduržemio Jūroj. Fa
šistų submarinai su savo pa
lydovais plaukia linkon Ma
jorca Salos, vakarinėje da
lyje tos jūros. Majorca yra 
užgrobta generolo Franco 
fašistų. (Suprantama, jog 
minimi submarinai-gengste- 
riai1 yra Mussolinio “pasko
linti” Ispanijos fašistam.)

Mexico City. — Praeitą 
trečiadienį buvo duota val
diškas leidimas katalikams 
turėti mišias. Tuoj susidarė 
religinių žmonių būriai ir 
ėmė demonstruot gatvėmis 
šaukdami: “Lai gyvuoja 
karalius Kristus!”

Minios puolėsi atlaužinėti 
duris Coatepec ir Vera Cruz 
bažnyčių, kurios buvo užra
kintos pagal senesnį valdžios 
įsakymą.

Hidalgo valstijos guber
natorius leidžia atidaryt ka
talikam tris bažnyčias Pa- 
chucoj, didžiausiame sidab
ro kasyklų mieste Meksikoj

Anglija siunčia kelis savo 
karo laivus su būriais mari- 
ninkų į Majorcos vandenis.

London.—Anglija ir Fran* 
ei j a atšaukia savo karo lai
vus, kurie pikietavo tam
tikrus Ispanijos vandenisį 
prieš karo reikmenų bei ka
reivių gabenimą iš užsienių 
į Ispaniją, kaip fašistą 
taip ir liaudiečiams. Sako, 
tie karo laivai dabar reika
lingi saugot neutralių š 
prekybos laivus nuo pirati 
submarinų Viduržemio Jū, 
roj. Taigi visai pakrinka Is
panijos vandenų pikieta 
m as, kuris buvo nuta 
tarptautinės b e p u siškumo 
komisijos.

Iš Paryžiaus pranešama,' 
jog Mussolinis, tuom p 
naudodamas, planuoja pa* 
siųst dar 150,000 savo a 
mijos talkon Ispanijos fašis
tam.

'■■..z ................. . .. ......-.....  Tag

FAŠISTU LĖKTUVAS IR SUBMARINAS ATA 
KAVO DU ANGLIJOS KARINIUS

London.
lėktuvas užpuolė Anglijos 
karinį laivą 7 naikintuvą 
“Fearless” šiaurinės Ispani
jos vandenvse netoli Gi jo
no. Užpuolikas paleido še
šias dideles bombas, bet nė 
viena nepataikė į “Fear
less.”

Čia jau ne kartą fašistų 
lėktuvai užpuldinėjo Angli
jos laivus; tai reikia su
prast, kad ir šį sykį fašistų 
lėktuvas atakavo Anglų ka
rini laivą.

Užpuolęs Anglijos laiva, 
tas lėktuvas paskui nuskri
do linkui Giiono, kuris te
bėra Ispanijos liaudiečių 
rankose, nors fašistų lakū
nai nuolat bombarduoja Gi- 
jona. Bet fašistai pasako
ja, būk tai “liaudiečių” lėk
tuvas galėjęs dabar užpult

karini Anglijos laivą. 
Malta.—Slaptas submari 

nas paleido torpeda į Ang] 
jos karini laivą “Glorious 
lėktuvų išvežioto j a. ir vos 
tik nepataikė į jį. Mažės 
Anglu karo laivas-naikintu 
vas “Comet” kiek pirmiai 
pastebėjo užpuoliką subma, 
rina ir persergėjo “Glori* 
ous.”

“Glorious,”
met.” yra pasiųsti į Vidur
žemio Jūrą šaudyt pirą' 
submarinus, kurie skandino 
bepusiškų šalių prekybos 
laivus.

Niekas neabejoja, kad 
Italijos-Ispanijos f a š i s tų 
submarinas atakavo 
“Glorious,” nors Anglijos 
laivyno viršininkai, tyrinė- 
jantieji tą įvykį, dar nepa
skelbė savo raporto.

Stiprus Francijos Ministerio 
Perspėjimas Romai

Geneva.—Francijos užsie
ninis ministeris Yvon Del- 
bos Tautų Lygos susirinki
me prasergėjo Italiją, kad 
jeigu jinai siųs dar daugiau 
talkos Ispanijos fašistam, 
tai ves prie to, kad demo
kratinės šalys toliau bus 
priverstos atidaryt savo sie
nas praleidimui karo reik
menų Ispanijos respublikai. 
Delbos sako, 'kad Italija, 
daugmeniškai remdama Is
panijos fašistus, gali padegt 
europinio karo paraką.

Ispanijos ministeris, pir
mininkas Negrin atsišaukė 
į Tautu Lyga, kad paskelb
tų Italiją ir Vokietiją kaip 
Ispanijos užpuolikes. Neg
rin reikalauja atidaryt de
mokratinių valstybių sienas.• XLlvlxX ClvAlAAU V U-AuvJ MILL kJAVAACVKJ« 

I idant-Ispanijos valdžia galė- 
Munich, Vokietija. —Na- tų gaut reikalingų apsigyni- 

ziai' aptaisys žalių medžių mo priemonių. Kitas Negri- 
šakų ‘ “bromais” kelius, ku- no reikalavimas ~ tai jš- 
riais važiuos Mussolinis, at- traukt svetimų šalių arihi- 
vykstąs rugs. 25 d. jas iš Ispanijos žemes.

.'•'T.jV1'1'.S’’'/ . j *' ‘A

Žmonių Jūra Suplaukė į 
Masaryko Laidotuves

Praga, Čechoslovakija.
Iš visų šalies kampų suplau
kė “nesuskaitomai” dideles 
žmonių minios į laidotuves 
T.* G. Masaryko, pirmojo 
Čechoslovakijos prezidento, 
garsiausio kovotojo už če* 
cho-slavų nepriklausomybę. 
Valdžia atsišaukė, kad žmo
nės nustotų ėję ir važiavę į 
šalies sostinę Pragą, nes jos 
gatvės jau taip užsigrūdu- 
sios žmonėmis, kad negali
ma nei pravažiuot nei pra
eit.

Tarp politikų, atvykusių į 
Masaryko laidotuves, yra L. 
Blum, buvęs Francijos mi
nisteris pirmininkas, ir Ru
munijos ir Jugoslavijos mi
nisterial pirmininkai.

New Yorko Oro Biurą 
sako, kad šis pirmadieni 
būsiąs giedrus ir vėsesnis.

Sekmadienį temperatūr 
buvo 65 laipsnių.
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Didžiulis Tekstiliečių
Laimėjimas

Labai nudžiugs pažangioji, pirmyn 
marguojanti darbininkija, kad Lawrence 
American Woolen Kompanijos audėjai 
pasisakė už Textile Workers Organizing 
Committee, kaipo savo atstovą derybose 
su darbdaviais. Tai didžiulis industrinio 
unijizmo laimėjimas. Šiai kompanijai 
dirba apie vienuolika tūkstančių darbi
ninkų, kurių tarpe yra gerokas skaičius 
lietuvių audėjų.

Už industrinį unijizmą balsavo gera 
. . dauguma, apie 60 nuošimčių visų darbi

ninkų.
Šis American Woolen Kompanijos dar- 

Jininkų žygis paskubins suorganizavimą 
skstilės pramonės. O joje dirba milio- 

nas su viršum darbininkų. Textile Work
ers Organizing Committee raportuoja, 
kad jam jau pavykę į C. I. O. United 
Textile Workers uniją įtraukti apie pus
trečio šimto tūkstančių audėjų. Pater- 
sono audėjų streikas pavyko gerai. Ki
tur apsieita be streiko. Darbdaviai pa
matė darbininkų pasirįžimą ir pripažino 
jų organizaciją.

Šiame audėjų organizavimo darbe gar
bingą rolę vaidina Amalgameitų Rūbsiu- 
yių Unija, kurios prezidentas Hillmanas 
yrą visos kampanijos* direktorius. Amal
gameitų unija ne tik organizatoriais, bet 
ir finansais padeda audėjams susijung
ti į didelę industrinę uniją.

Varžymas Lietuvišką Mokyklą 
Vilnijoje

Lenkijos ponai, matyt, seka pėdomis 
buvusių Rusijos carų, kurie bandė pa
vergtus žmones surusinti. Jie buvo iš
kėlę šūkį: “Viena kalba, viena viera.” Pa
našiai elgiasi Lenkijos valdžia su tauti
nėmis mažumomis. Ypatingai jie sten-

■M
giasi sulenkinti visus Vilnijos krašto 
žmones. Nuo to lietuviams prisieina 
skaudžiai nukentėti.

Žurnale “Mūsų Vilnius” tūlas A. Ran
damonis paduoda žiupsnį davinių apie 
persekiojimą lietuviškų mokyklų. Jis ra-

Kurį laiką lietuviams Vilniaus krašte bu- 
leista kurti savas mokyklas ir rūpintis 

iaudies švietimu pagal savo išgales. Turė- 
ame tada per 90 lietuviškų mokyklų.

Deja, ne vien tik mes supratome kalbos 
svarbą tautiniam gyvenimui palaikyti. Su
prato tat ir lenkai. Ir supratę tuojau pra- 
iėjo kontrakciją, sugalvodami vis naujų 

kliūčių mūsų mokykloms veikti. Čia moky
tojui, anot jų, trūko cenzo, ten nebuvo tin
kamos patalpos, tai vėl vadovėliai buvo ne- 
^^•^ūriški, tai mokytojas negalėjęs išgauti 

alybės liūdymo... Kada lietuviškas at- 
,umas viščis tas kliūtis iš eilės nugalė- 
>, lenkai griebėsi prievartos: pradėjo 
ų mokyklas tiesiog darinėti. Po 10, 

po 14, po kelias jos tirpo, kaip'vėjo pučia
ma žvakė, kol pasiekė 45 ir galutinai dviejų 
zokyklų skaičiaus. Bet ir tas paskutiniąsias 

lenkai netrukus užgesinti. Lygiagre
čiai buvo kalbama, kad Vilniaus krašto lie
tuviai bus pakankamai aprūpinti valdžios 
lietuviškomis mokyklomis ir kad privatinės 
teikia tik progą varyti priešlenkišką pro
pagandą ir tuo trukdo tiesioginį švietimo 
darbą. Tikrai, 1936-1937 mokslo metais len
kai buvo pristeigę 29 mokyklas su 1,750 
mokinių ir 32 mokytojais—grynai lietuviš- 

, 65 mokyklas utrakvistines, kur žemes
niuose skyriuose buvo viskas dėstoma lietu
viškai, o vyresniuose—lenkiškai, jose mo
kėsi arti 4,000 vaikučių, ir 83 mokyklas su 
7,000 mokinių, kur, lenkų vyriausybės nuo
žiūra, lietuvių kalba buvo dėstoma atlieka
mu laiku kaip paskiras mokslo dalykas, lyg 
kuri svetima kalba.

Visa tat darėsi pro forma, tik akims dum- 
nes visi puikiai žinojo, kokios tai buvo 

"mokyklos” ir koks buvo jose “mokslas/’ 
Patalpos buvo nehigieniškos, menkos, sam

domos iš tų pačių kaimų ūkininkų, daž
nai tos pačios, kurios anksčiau buvo pripa
žintos netinkamomis lietuviškom privatinėm 
mokyklom, vadovėliai paskubomis specia
liai “kresams” pagaminti su Pilsudskio gar
binimu pirmoj vietoj, o mokytojai... ge
riau apie juos ir nekalbėti, nes tai buvo vi
sai svetimi mūsų šaliai žmonės. Jie ne tik 
nesugebėdavo dėstyti pagal programą lie
tuvių kalbos, ne tik nesugebėjo jos bent iš 
savo mokinių kiek pramokti, bet visokiais 
būdais įkalbėdavo vaikams, kad jos nesimo
kytų, o vietoj to žaistų, bėgiotų, ar eitų sau 
namo. . .

Vis dėlto tų valdžios mokytojų tarpe buvo 
kelios dešimtys vietinių ir keliolika net lie
tuvių. Dabar ir jiems atėjo sunkios valan
dos. Kuratorijai ėmė atrodyti, kad perdaug 
pavojinga lietuvių vaikus pavesti mokyti lie
tuviams, kad ir ištikimiems lenkų režimo 
tarnams, kad naudingiau bus, jei lietuvių 
kalbos vaikus mokys perdėm tiktai tokie 
mokytojai, kurie jos patys nemoka... Tuo 
būdu laipsnis po laipsnio einama prie visiš
ko lietuvių kalbos dėstymo panaikinimo. 
Nes bet kurį vaiką atgrasys nuo gimtosios 
kalbos pasityčiojimai, pašaipos ir kalbos 
darkymas.

Kad Jis Nepamirštą To 
Pasitikimo

Mussoliniui labai skaniai pakvipo Am
erika. Iš Romos pranešama, kad jis įso
dino į laivą “Rex” ir išsiuntė Amerikon 
savo sūnų Vittorio. O kad sūnaus misi
ja būtų sėkmingesnė, tai juodmarškinis 
diktatorius jam išdavęs diplomatinį pas- 
portą. Vittorio važiuojąs Hoolywoodan 
studijuoti Amerikos judžių gaminimo 
pramonę.

Vittorio Mussolini, nors dar tik 20 me
tų amžiaus vyrukas, jau yra atsižymė
jęs tėviškais darbais. Jis svarbią rolę 
sulošęs. per jo tėvo vedamą plėšikišką ka
rą Ethiopijoje. Žinoma, atsižymėjo ne 
drąsoj, ne karo lauke lygus su lygum, 
bet žudyme beginklių moterų ir vaikų, 
mėtant pragariškas bombas iš oro ant 
miestų ir kaimų. Vittorio su juoda že
me yra sumaišęs tūkstančius bejėgių 
žmonių. Tais savo sūnaus darbais, be 
abejonės, tėvas labai didžiuojasi.

Bet kaip turėtų Vittorio pasitikti Am
erikos laisvę ir demokratiją mylį žmo
nės? Komunistų Partijos organas “Dai
ly Worker” siūlo tą jauną bučeriuką pa
sitikti taip, kad jis niekada nepamirštų. 
Dienraštis sako:

“Jis turi būti pasitiktas reikalavimu, 
kad Italijos fašistinė armija būtų išgrū
sta iš Ispanijos. Jam turėtų būti pri
minta žvėriškos žudynės Ethiopijoje. Jis 
turi būti pasveikintas šūkiu paliuosuoti 
Italijos politinius kalinius, aukas fašisti
nio teroro.

“Demokratinė Amerika atatinkamu 
pagerbimu turi pasitikti sūnų tėvo, kuris 
kartu su Hitleriu ir Konoye ruošiasi žmo
niją įblokšti į naują pasaulinę skerdynę.”

Darbas po Šautuvu
Kai visoje Amerikoje buvo plačiai at

žymima Konstitucijos sukaktis, tai Geor
gia valstijos žemvaldžiai ją trempė po 
kojų. Tryliktasis ir Keturioliktasis 
Konstitucijos pataisymai juk padaro ne
grus laisvais ir lygiateisiais piliečiais. 
Tačiau ką tas reiškia medvilnės savinin
kams. Jie pasiėmė šautuvus, apsupo 
Warren pavietą ir pasakė negrams, med
vilnės rinkėjams: Nedirbsite už tokį at
lyginimą, kokį mes jums duodame, gau
site kulką į kaktą. Ir negrai turi dirbti, 
turi prakaituoti beveik už dyką. Kitur 
jie galėtų gauti brangiau mokėti už dar
bą, bet ginkluoti savininkai neišleidžia. 
Jiems temoka 40 centų už šimtą svarų 
medvilnės, kuomet kitur jiems siūloma 
po 75 centus.

Konstitucinės negrų teisės nieko ne
reiškia ginkluotiems teroristams. Nesi
girdėt, kad federalė valdžia įsikištų ir 
tuos teroristus suvaldytų. Jei jie nebus 
suvaldyti, tai juos greitai paseks ir kitų 
valstijų medvilnės savininkai.

Gražios Įstaigos Garbingos 
Sukaktuvės

New Yorko Darbininkų Mokykla 
(Workers. School), turinti patalpą Ko
munistų Partijos name po num. 50 East 
13th St., įžengė į penkioliktus metus am
žiaus. Tai nepaprasta darbininkiškos 
apšyietos įstaiga. Ji prasidėjo 1923 m. 
maža skale kaipo partijinė mokyklėlė ir 
išaugo į didžiulę plataus darbininkų ju

125 Metai nuo Napo
leono Antplūdžio
Šiėmet sukako 125 metai 

nuo Bonaparto Napoleono 
antpludimo ant Rusijos, da
bartinės Sovietų Sąjungos. 
Birželio mėnesį, 1812 me
tais, galinga Napoleono ar
mija, apie 600,000 kareivių, 
perėjo Nemuną j Kauną ir 
pradėjo puolimą ant Rusijos. 
Napoleonas mokėjo pasinau
doti' Didžiąją Franci jos Re
voliucija, nugalėjo jos vadus 
ir patsai su reakcine buržu
azija pasiskelbė imperato
rium. Eilėje karų jam pa
vyko pavergti visą Europą, 
apart Rusijos, Turkijos, An
glijos ir Švedijos.

Napoleono armijoj buvo 
francūzai, vokiečiai, bava
rai, italai, belgai ir kiti— 
dvidešimt tautų.

Rusijoj viešpatavo caras 
Aleksandras L Franci ja bu
vo panaikinus baudžiavą. 
Jos užkariautose šalyse tas 
pats padaryta, o Rusijoj 
viešpatavo bau džiavizmas. 
Bet 1812 metų napoleoninė 
Francija jau nebuvo 1789 
metų. Pirmesnė Francija ko
vojo už progresą, už bau
džiavos naikinimą, prieš ją 
jungėsi visi monarchai ir 
baudžiavizmo šalininkai. Bet 
181£ metų napoleoninė ar
mija nešė į kitus kraštus 
naują monarchizmą (Mapo- 
leonas ant nuverstų karalių 
sostų tupdė savo giminai
čius), ir tautų pavergimą. 
Ispanijos liaudis tuo kartu 
vedė begailestingą partiza
nišką karą prieš Napoleono 
armiją.

Lietuva Karo Liepsnoje
Lietuva buvo du kartu 

pereita Napoleono ir Rusi
jos armijų. Pirmoji Rusijos 
armija stovėjo Lietuvoj. -Na
poleonas prieš ją metė di
džiausias savo karo jėgas. 
Trys Rusijos armijos viso 
sudarė tik apie 200,000 ka
reivių, tai yra, tris kartus 
mažiau, kaip Napoleonas at
sivedė.

Rusijos armijų priešakyj 
stovėjo gabūs generolai Bar- 
Idai-de-Toli ir Bagration. 
Barklai-de-Toli b.UVO vyriau
sias vadas ir jis įsakė Rusi
jos armijoms trauktis. Na
poleonas užėmė Kauną ir 
Vilnių. Rusų armijos besi- 
traukdamos prie kiekvienos 
progos davė Napoleonui mū

šius, Smolenske,, Krasnyj, 
Viazmoj ir kitur krikdyda- 
mos Napoleono jėgas. Bark- 
lai-deToli ir Bagrationo ar
mijos Smolensko apylinkėj 
apsijungė. Viena rusų unija, 
vedama gen. Vitgenšteino, 
pasitraukė link Rygos — 
Polocko fronto ir pridengė 
Peterburgą. Kita armija, ve
dama Torpiasovo, prideng- 
dinėjo derlingą Ukrainą.

Napoleonas savo vyriau
sias jėgas grūdo paskui ru
sų Pirmą ir Antrą armijas, 
kurios traukėsi linkui Mas
kvos ir ant savo kelio viską 
naikino. Napoleonas buvo 
priverstas palikti dalį armi
jos prieš Rygos - Polocko 
frontą ir Ukrainą. Jo didelė 
armija nešė nuostolius, o ru
sai vis nedavė generalio mū
šio.

Baisusis Mūšis prie 
Borodino

Pagaliau Rusijos armijos 
priešakiu atsistojo 67 metų 
amžiaus senas didysis kar
vedys feldmaršalas M. J. 
Kutuzovas, feldmaršavo Su- 
vorovo sandraugas. Jis prie 
Borodino, 95 kilometrai į va
karus nuo Maskvos, davė 
Napoleonui general}. mūšį.

Borodino mūšis įvyko 7 d. 
rugsėjo, 1812 metais. Napo
leonas čia atsivedė iš savo 
didžiosios armijos 130,000 
kareivių ir 587 kanuoles. 
Kutuzovas prieš jį turėjo 
120,000 kareivių ir 640 ka
nuoles. Tai buvo mūšis, ku
riam mažai lygių yra. Per 
visą dieną ėjo baisiausia ko
va. Rusai neteko 58,000 už
muštais ir sužeistais, Nepo- 
leonas 50,000. Veik 100,000 
lavonų užklojo* lauką. Na
poleonas laimėjo-tūlas pozi
cijas, bet rusai nebuvo pri
versti bėgti. Jie sekančią 
dieną pasitraukė linkui Ma
skvos. Kas mūšį laimėjo— 
pasiliko ginčijamas dalykas. 
Rusai sakė, kad jie atliko 
savo pareigą—davė mūšį, 
susilpnino Napoleoną ir pa
liko jam griuvėsius ir lavo
nus. Napoleonas sakė, kad 
jis laimėjo, nes rusai pasi
traukė ir paliko jam atda
rą kelią į Maskvą. Bet tūli jo 
generolai kitaip manė. Pa
vyzdžiui, Vincingerode ra
šė: “Aš negaliu suprasti,

Šis paveikslas imtas Šveicarijoje per audrą, 
ant ežero Maggiore. Vietoje paprasto žaibo, 
milžiniškas ugnies liežuvis plakė tarpe debesy 
ir žemės. Meteorologistai aiškina, jog ore esama 
deganti medžiaga nuo žaibo, užsidegė ir sudarė 
tą nepaprastą fenomeną.

kas privertė generolą Ku-1 
tuzovą palikti Maskvą pr 
pergalės, kurią jis aplaik 
prie Borodino.” Patsai į 
Napoleonas vėliau būdamas 
ant Šv. Elenos salos sakė: 
“Iš visų mano mūšių patsai 
baisiausias buvo prie Mas
kvos. Francūzai jame, pasi
rodė tinkamais aplaikyti 
pergalę, o rusai pasiliko sau 
teisę būti nenugalimais.... 
Iš 50 mūšių, mano vestų, 
mūšyj prie Maskvos francū
zai parodė daugiausiai su- 
gabumo ir mažiausiai atsie
kė.”

Po šio mūšio Kutuzovas 
įsakė palikti ir Maskvą. Ka
riniame pasitarime Filjach 
kaimelyj Kutuzovas pareiš
kė: “Su netekimu Maskvos, 
dar nereiškia, kad netenka
me Rusijos. Įsakau pasi
traukti.”
Pralaimėjimas Laimėjime

Napoleonas užėmė . Mas
kvą.- Rusai patriotai ją pa
degė. Napoleonas joj sėdėjo 
kelias savaites ir laukė tai
kos, bet rusai jos neprašė. 
Rusijos armija stiprėjo, au
go, ruošėsi, o Napoleono ar
mijoj, pirmoj vietoj tarpe 
italų ir vokiečių, pasireiškė 
pakrikimas.

Spalių 18 d. Kutuzovas 
perėjo į ofensyvą ir prie Ta
rutino supliekė Napoleono 
jėgas vedamas, Miurato. Tą 
pat dieną Napoleonas įsakė 
palikti Maskvą ir traukti į 
turtingą Pietų Rusiją. Bet 
prie Malojaroslavco jam ke
lią pastojo Kutuzovo armija 
ir po aštraus mūšio privertė 
Napoleoną eiti atgal tuom 
pat nuteriotu keliu linkui 
Smolensko, Vilhiatis, Kau
no, kuriuomi jis atėjo.

Kareiviai Sužvėrėjo
Napoleono armija traukė

si. Ją iš visų pusių puolė Ru
sijos armija ir partizanai. 
Prasidėjo ir šalčiai.. Bet 
klaida būtų manyti, kad šal
čiai Napoleoną sumušė. Na
poleoną sumušė Rusijos 
liaudis, kuri sukilo apgyni
mui savo tautinės laisvės; 
jį įveikė gudri strategija 
feldmaršalo Kutuzovo. Na
poleono armija ant tiek nu
kentėjo, pakriko, kad fran- 
cūzas dalyvis vėliau rašė: 
“Nebeliko broliškumo pagal 
ginklą, nebuvo armijoj ry
šių. Neišpasakytos kančios 
atėmė žmonių protą. . . bu
vo panašūs į laukinius, ga
lingesni apiplėšdavo silpnes
nius; jie būriais subėgdavo 
prie mirštančio ir tankiai 
nelaukdavo, kol jo akys už
ges. Kada parkrisdavo ar
klys, tai atrodydavo, kad ap
link jį susirinko alkanų vil
kų gauja: jie apsupdavo jį, 
sudraskydavo į kavalkus ir 
mušdavosi už arklieną, kaip 
pikti žvėrys.”

Tokioj padėtyj traukėsi li
kučiai buvusios galingos Na
poleono armijos. Smargonėj

v joleonas ją paliko, o pat- 
per Lenkiją pabėgo į 

?ranciją. Per Nemuną, ; 
/akarų pusęt perėjo tik apie 
30,000 buvusios Napoleono 
armijos, bet tvarkoj laikėsi 
tik apie 2,000 žmonių su ke
turiomis kanuolėmis.

Rusijoj Napoleonas pa
laidojo savo garbę ir jėgą.

Kutuzovas mirė Silezijoj, 
28 d. balandžio, 1813 me
tais. Prieš Napoleoną sukilo 
jo pavergti kraštai. Prie Ru
sijos prisidėjo Anglija ir už-' 
ėmė Paryžių, Francijos sos
tinę. Francija skaudžiai už
mokėjo už Napoleono avan
tiūras.

Rusijos, Austrijos ir Vo
kietijos karaliai grąžino at
gal ant sostų buvusias mo
narchų dinastijas, o patys 
padarė “Šventą Susivieniji
mą” kovai prieš revoliucijas. 
Ilgai po to Rusijos carai bu
vo Europos žandarais, smau
gė Vengrijoj ir kitur žmo
nių sukilimus.

Feldmaršalas Kutuzovas, 
kuris parbloškė Napoleoną, 
nebuvo carų mylimas. Jį pa
skirdamas vyriausiu armi
jos vadu caras Aleksandras 
I sakė: “Publika norėjo jo 
paskyrimo, aš paskyriau jį: 
kas liečia mane asmeniniai, 
tai aš nusiplaunu rankas.”

Sovietų Sąjungos spau
doj plačiai paminėta 125-kių 
metų sukaktis. Ji atžymėjo, 
kad Napoleoną parbloškė 
Rusijos liaudis.

Napoleono antplūdis arba 
francūzametis daug privar
gino Lietuvos gyventojus, 
gyventojus, nes jo armija vi
josi Rusijos gilumon rusų 
armiją, . Lietuvos laukus 
mindžiojo, žmones plėšė. 
Paskui ta armija bėgo di
džiausioj betvarkėj, .o rusai 
vijosi. Napoleono kareiviai, 
netekę disciplinos, puolė mo
teris ir merginas, žagino 
jas ir daugelį užkrėtė lytiš
komis ligomis. Lietuvos žmo
nės, nežinodami kaip kitaip 
tas ligas pavadinti, jas va
dino “francais.”

D. M. Š.

ŠYPSENOS
f .

Geras Išrokavimas.
—Kodėl tamsta kiekvieną 

sykį, kada tik kerpi man 
plaukus, kalbi apie tokius 
baisius dalykus, kad man 
beklausant net plaukai atsi
stoja?

—Matot, man daug ge
riau kirpti, kada plaukai 
stati.

Repeticijose
I Klausovas:—Ta jauna 

mergina turi labai gerą iš
kalbą.

II Klausovas:—Tas jai vi
sai paprasta,—jos motina 
yra gyvojo rožančiaus so- 
saidės pirmininkė.

Surinko Rumboniškis.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Savo laiku buvo gan plačiai 

rašyta apie komunistų ir socia
listų susiartinimą Ispanijoje ir 
Franci jo j e. šiuo tarpu apie 
tai labai mažai kalbama. Kaip 
tie dalykai stovi? Ar jau visai 
padėtas į šalį tų dviejų partijų 
organinio susivienijimo klausi
mas ?

Skaitytojas
Tiesa, spaudoje mažai tekal

bama apie komunistų ir socia
listų Vienybę- Franci jo j e ir Is
panijoje, bet paties tikslo nėra 
išsižadėta. Kiek mums žinoma, 
abiejose šalyse yra sudarytos
vienybės komisijos tuo svarbiu

dėjimo organizaciją. Netikėtina, bet 
faktas yra, kad per šią mokyklą kasmet 
pereina po dešimt tūkstančių studentų. Šį 
sezoną mokykla duos šimtą įvairių kur
sų, kurie apima beveik kiekvieną žmo
gaus žinojimo šaką.

Mokyklą lanko daugiausiai jauni dar-

bininkai ir studentai. Studentų viduti
nis amžius esąs tarp 2Q ir 30 metų.

Nuo 1930 metų mokyklos direktoriaus 
pareigas eina gabus marksistas Dr. 
Markoff.

Darbininkų Mokykla užlaiko ir didžiu
lį marksistinės literatūros knygyną. '

reikalu rūpintis. • Tačiau apsi- 
vienijimo darbas eina labai lė
tai. Daugiausia tam trukdo de
šinieji socialistai, kurie priešin
gi organinei venybei ir turi ne
mažai pasekėjų kaip Ispanijos, 
taip Francijos socialistų parti
joje.

Komunistų Partijos yra pa
sisakę už apsivienijimą. Jos 
yra to supratimo, kad pasidali
nimas darbininkų klasei neina 
naudon, kad sėkminga kova 
prieš fašizmą reikalauja tvirtos, 
didelės vienlypės proletarinės 
partijos.

PASTABA VISIEMS 
SKAITYTOJAMS

Mes įvedėme “Klausimų ir 
Atsakymų” skyrių ir norime jį 
padaryti - nuolatiniu. Kviečia
me skaitytojus juo pasinaudo
ti ir siųsti savo klausimus. Ne
sakome, kad į kiekvieną klau
simą atsakysįmė, bet stengsi
mės atsakyti.
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Kaip Praleido Sovietų Vaikai Atostogas
Greitai prasideda nauji 

mokslo metai. Vasaros atos
togos baigiasi. Apdegti sau
le, prisirinkę naujų jėgų 
vaikai užpildys naujas, švie
sias, gerai įrengtas, mokyk
las. Vien sostinė Maskva 
naujiems mokslo metams 
gauna virš 20 naujai pasta
tytų mokyklų. Dideli langai, 

* šviesūs kambariai — tokios 
naujos mokyklos. Išnyko 
tamsios, niūrios mokykslos, 
iššaukdavusios vaikų pasi
bjaurėjimą, n e a p y k antą 
mokslui. Baigiant mokslo 
valandas, laike pertraukų 
vaikai dalinsis savo gausiais 
įspūdžiais, savo atsiekimais, 
kuriuos per vasarą įgavo.

Kaip gi Sovietų vaikai 
praleidžia vasaros atosto- 
gas?

Sovietų valdžia ir partija 
priešakyj su d. Stalinu be 
galo ir su didžiausia meile 
rūpinosi jaunąja karta. Pui
kūs pionierių rūmai, vaikų 
meninio auklėjimo namai, 
vaikų rūmai — visoj šalyj 
duoda vaikams galimybės 
savo poilsio valandas išnau
doti tinkamai, sulyg kiek
vieno vaiko palinkimais.

Vasarą gi reikia gerai pa
silsėti ir pasisemti naujų 
jėgų ir pasidžiaugti gam
tos grožybėmis. Ir čia vėl 
vaikams puikiausios galimy
bės.

Ukrainoj per vasarą dirbo 
84 stacionarinių ir daugiau 
200 sezoninių vaikų sanato
rijų. Jose iki rugpjūčio mėn. 
suspėjo pabuvoti ’ 67 tūkst. 
vaikų. Bet virš minėtų sa
natorijų yra dar virš 300 
kolchozinių sanatorijų, ati
darytų rajono sveikatos sky
riais arba pačiais kolchozais. 
Vien Kijevo srities kolchozų 
sanatorijose ilsėjos 6 tūkst. 
vaikų.

Odesoj šiais metais atida
ryta nauja vaikų sanatori
ja pionierių aktyvui. Šioj 
sanatorijoj per vasarą pasil
sės ir pasigydys 800 vaikų.

Ukrainoj yra šimtai pio
nierių stovyklų aikštelių, 
kurias aplanko dešimtys 
tūkstančių vaikų. Vien pio
nierių stovyklose 178 tūkst. 
vaikų praleis vasarą.

Ukrainoj per vasarą 1 mi- 
lionas 51 tūkst. mokyklos 
vaikų praleido atostogas 
užmiestyj įvairiose sveikatos 
pataisymo įstaigose. Vien 
sanatorijose jų bus 171,500 
žmonių.

Ilsisi kaip miesto, taip ir 
kaimo vaikai. Iš to 1 mil. 51 
tūkst. vaikų bus 426,500 iš 
miesto, o 624,500 iš kaimo.

Kad- vaikų poilsis būtų 
tinkamai s u o r ganizuotas, 
kad jie maitintus gerai ir 
būtų gerai prižiūrimi, vy
riausybė nesigaili pinigų. 
Ukrainos liaudies sveikatos 
apsaugos narkomatas kas
met išleidžia 19 mil. rublių

=ę=== 
RASEINIAI liai. Dabartiniu metu gerų ark

lių kainos pakilo nuo 100 iki 
150 litų.

nine stotis ir karvelių sto
tys. Vadovai čia apskaičiavo 
visas vaikų užgaidas, jų 
platų saviveiklos pasaulį.

Sveikas poilsis vaikams— 
taip sakė šalis. Ir visos res
publikos ir sritys dėjo visas 
pastangas pravesti tai gyve
nimam Ir Sovietų šalies vai
kai sušildyti ta didžiule 
meile linksmai ir džiaugs
mingai praleido savo vasa
ros atostogas.

Sovietų šalyj ilsėjos šią 
vasarą ir ispanų vaikai, ku
rių tėvus fašistai išžudė 
frontuos. Sovietu vaikai sa
vo linksmą ir džiaugsmingą 
gyvenimą pasidalino ir su 
kitų šalių vaikais.

L. Liepa.

leisti savo atostogų dalį. 
Prie vaikų buvo priskiriami 
pionierių vadovauto]ai. Jų 
uždavinys buvo organizuoti 

nuošė ir 
aikštelėse. Taip pat namuo
se, kur yra didesnis vaikų 
skaičius. Čia vaikams buvo 
organizuojami žaislai, eks
kursijos į užmiestį ir į kitas 
vietas, sporto rungtynes.

Maskvoj vaikai plačiai 
naudojos 26 vaikų parkais. 
Juose yra sporto aikštelės, 
choro rateliai', žaislų, laivų 
statybos, medžio apdirbimo 
dirbtuvėlės. Paišymo, tapy
bos ir airomodelių rateliai— 
labiausiai vaikais mėgiamie
ji rateliai1. Čia ir jaunieji 
natūralistai ir kariniai-tech-

vaikų sveikatos apsaugok uzctavinys buvo org 
įstaigom. Dideles lėšas ap- darbą parkuose, sodi
c .... _ ...... . . . A <1 i Iznin I/-AC’n ' I ’ o i va va 4art to, išleidžia ir įvairios 
organizacijos, įmonės bei 
kolchozai.

Toks vaizdas ne tik Uk
rainoj. Džiaugsmingai ir 
linksmai praleidžia savo ato
stogas ir Gruzijos mokiniai. 
Ir čia vaikams įrengtos pui
kios sanatorijos, stovyklos ir 
poilsio namai. Per jas per 
vasarą pereis 8 tūkst. vaikų. 
Aukštuose Kodžorų kalnuos 
savo stovyklą turi Tifliso 
pionieriai. Rytų Osetijos pio
nieriai nuvyko į Džova sto
vyklą, Kutaiso pienieriai—į 
Kubeletus, Suchumo pionie
riai— į Gagrus. Puiki Gru
zijos gamta, jos turtingu
mas tarnauja vaikams, kai
po jėgų sėmimo šaltinis, 
sveikatos stiprinimo šaltinis. 
Vaikai, sergantieji drugiu 
(maliarija) siunčiami į 
aukštus Suramo kalnus. Go
riausiojoj ir gražiausiojoj 
Gruzijos kurortų vietoj — 
Bakuriam—vaikams įreng
ta speciali sanatorija.

Ir taip visose didžiosios 
SSRS respublikose, srityse. 
Skardus vaikų juokas, be
galinis linksmumas visuose 
SSRS kampeliuose. Gyvas 
vyriausybės ir partijos susi
domėjimas vaikais — di- 
džiaūsį atgarsį turi visoj ša
lyj. Apie tai kalba, kad ir 
toki faktai. Azovo jūros 
pakraštyj, Kirilovkos kaime, 
kolchozninkai įrengė puikų 
pliažą (maudymosi vietą).

Čia jūros pakrantyj visa 
eilė “grybų”—lietsargių ir 
budelių. Vieni išsimaudę jū
ros vilnyse, kepinąs' saule, 
kiti slepiasi po pavėsiu. Sau
lė, vanduo, baltos pajūrio 
smiltys — geriausieji vaikų 
draugai. Maudymasis jūroj,

LIETUVOS ŽINIOS
PANEVĖŽYS

Nuostolingi Gaisrai
Rugpj. 18 d. anksti rytą 

Krinčino miestely sudegė Bro
niaus Stykio motorinis malūnas. 
Padaryta apie 5000 lt. nuosto
lių. Turtas nebuvo apdraustas. 
Vedama kvota.

—VIII. 20 d. apie 3 vai. ryto 
Panevėžyje, Ramygalos g. nr. 
64, užsidegė Grigulevičiaus gy
venami mediniai namai. Rytme
čio įmigai viešpataujant, gais
ras buvo pastebėtas pačiam jo 
išsiplėtime. Atvykę gaisrinin
kai išgelbėjo "tik antrą namų 
pusę.

Laidotuvėse dalyvavo pašto 
tarnautojų iš Šančių, A. Pane
munės ir Kauno pašto įstaigų.

Reikia viešų kapinių, nes nė
ra kur laidoti.

! Kitas hidrantas pastatytas Ar
chyvo ir Algirdo g-vių kampe. 
Iš paskutiniojo kurį laiką vietos 
gyventojai galėjo vandens pa
siimti. Bet nepatiko miesto tė
vams, kad forto gyventojai svei
ką Kleboniškių vandeni geria, 
ėmė ir užrakino hidrantą, šuli
nių šiame rajone beveik nėra, o 
jeigu ir yra, tai juose vanduo 
labai neskanus ir nesveikas. 
Daugumas gyventojų vandenį 
semia iš “šaltinio”, esančio prie 
Meteorologijos biuro, kuriame 
neretas praeivis nusiprausia, 
nusiplauna kojas, rudenį ir ka
liošus. Vakare vogčiomis kai 
kas ką nors ir išsiskalbia. Ir to
kį vandenį reikia gerti. Nieko 
nepadarysi. Jeigu nori gero 
vandens, tai turi eiti į Malėtų 
g-vės hidrantą, nes Utenos g- 
vėje hidrantai taip pat uždary
ti. Kai kurie žmonės ir eina. 
Tempia kibirus pusantro kilo
metro ir tą vandenį labiau už 
auksą brangina.

Taigi, Archyvo g-vėje 
tyti du hidrantai. Gatvė 
ta apskritais akmenimis 
barstyta žvyriumi, kuris
į miltus pavirtęs. Reikėtų at
vesti ir šalikelėje palaikyti per

Apžiūrėjo žemaičių Plento 
Statybą

Prieš keletą dienų lankėsi 
Susisiekimo min. inž. Stanišaus
kis, kuris keliose vietose apžiū
rėjo žemaičių plento statybos 
darbus. Pastaruoju metu prie 
plento statybos gana gyvai dir
bama.

Bus Kasamos Durpės
Tytuvėnų valsčiaus apylinkėj* 

varomi didelio ploto žemės nu
sausinimo darbai, iš kur po 
kurio laiko numatoma pradėti 
kasti durpes.

pasta- 
išgrįs- 
ir iš- 
dabar

, Kyla Arklių Kainos
Turguje labai gyvai supirki

nėjami tinkami eksportui ark-

Clement Vokietaitis Į
LIETUVIS ADVOKATAS

| 50 Court Street
3 Tel. Triangle 8-3621
4 Brooklyn, N. Y.

3 168 Grand Street
| Tel. Evergreen 8-717#
B 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 ^iuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. H ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

šio Vyro Viliotoja
Vienas Michalinavos gyven

tojas blogai sugyveno su savo 
žmona ir įsitaisė meilužę; pas 
meilužę jis veik ir persikėlė 
gyventi. Tikroji vyro žmona 
laukė progos jos vyro viliotojai 
atsilyginti. Kartą tikroji žmo
na vyro viliotoją ir užpuolė: ji 
pasikvietė dvi savo drauges, 
taip pat labai įpykusių ant ve
dusių vyrų paviliotojų, visos 
trys nuėjo į vyro meilužės 
kambarį ir čia ją ėmė kur pa
kliuvo mušti. Užpuolikės turė
jusios kietus įnagius, todėl, 
meilužė buvo primušta iki są
monės netekimo. Vėliau ji nu
gabenta miesto ligoninėn.

—Vytauto Parke praeiviai
pastebėjo .^neblaivų, be sąmonės 
gulintį žmogų. Pašauktas poli
cininkas pilietį nugabeno mies
to ligoninėn, ten pilietis prasi- 

' šerį G. Išnešė įvairių daiktų blaivęs, bet savo pavardės neži- 
(šaukštų, sidabrinių šakučių, 
užuolaidas, paklodes, antklodes, 
foto aparatą laikrodį ir tt.) 
1500 litų vertei. Pinigais — 16 
litų.

Piktadaris policijos jieško- 
mas.

PAGĖGIAI
Nelaimingas Kinas

Pageliai turi tik vieną kiną 
“Atlantik”, bet ir tas dažnai 
serga “nuomariu.
džiant filmą nesigirdi nei garso, 
nesimato nei vaizdo. Be to, sa
lėje 
lika

Dažnai lei-

nėra ventiliatorių ir 
gali užtrokšti.

pub-

Apvogė Mokytoją
Pagėgių apskr. Aukštagirių

žaislai smiltyse be galo džiu- km. apvogė mokytoją Hundrie- 
gino vaikus.

Šitam pat rajone, gražiam 
žaliam pusiasalyj, Azovo jū
ros apsuptam įrengtos de
šimtys kolchozinių vaikų 
stovyklų. Didelis kiemas, 
balti mūro namai ir be galo 
graži gamta — toks stovyk
los vaizdas. Čia ilsisi mokslo 
udarninkai. Šitos kolchozų 
stovyklos perleis per vasarą 
1,500 vaikų. Kiekvienoj sto
vykloj yra auklėtoja ir pio
nierių vadovas. Vaikai mai
tinas gerai. Kiekvienas kol
chozas išskyrė vaikams dau
gelio įvairių produktų, net 
saldumynų neužmiršo. Taip 
užmiestyj, gamtos prieglob
sty j ilsis Sovietų mokiniai. 
Linksmus žaidimai, organi
zuotas poilsis, supažinimas 
su gamta ir aplinka — poil
sis keičias su naujų žinių ir 
įspūdžių įgijimu, su smal
siu vaikų noru pažinti visą

Smarkiai Nukentėjo .Vedu- dieną vieną kurį nors miesto po-
ną. Gal tada pamatytų, kas ten 
dedasi, gal pagailės tada ir sve
timų žmonių plaučių. Kodėl ne
galima buvo pastatyti dar kele
tą hidrantų ir nors porą kartų 
į dieną tuos miltus sušlapinti? 
Visokius mokesčius tenka mokė
ti, o nekalbant jau apie kokius 
nors patogumus, net šiek tiek 
grynesnio oro žmonės neturi. 
Nei kambario gali išvėdinti, nei 
į gatvę išeiti. Neduoda gyventi 
ir gana!

Nors šiek tiek, bet pakrapin- 
kit, ponai ar miesto tėvai, Ute
nos ir Archyvo g-ves.

Kuklus mūsų prašymas. Būki
te geri, kieno tai kompetencijoj 
yra 
mes

ir jį išpildykit. 
nieko nenorim.

Daugiau

nojęs, ar nesakęs, o asmenybę 
įrodančių dokumentų nerasta.

KAUNAS 
žmonės Neturi Kur Laidoti.

Reikia Viešų Kapinių (
Aną šeštadieni Šančių pa

što įstaigoje nusišovė tos įstai- . 
gos tarnautojas laiškanešis Juo
zas Virbašius apie 30 m. am
žiaus. Nusišovimo priežastis,' . 
kaip paaiškėjo, 1 
nervų pairimas. Velionis paliko . 
žmoną ir tris mažamečius vai
kus : 6, 4 ir 1 metų.

Šį pirmadienį Virbašius buvo 
laidojamas. Klebonas J. Grįgai- 
tai neleido laidoti į bendrus A. 
Panemunės kapus. Nesvarbu, 
kur palaidoti, bet skaudu, kad

TAURAGĖ
VIII 22 d. geležinkelio būrys 

surengė gegužinę. Iš pradžių 
gegužinė tęsėsi gan linksmai, 
bet prieš pabaigą kilo peštynės, 
kuriu pasekmės gali būti mirtis.

VIII. 22 d., apie 23 vai. 30 
min. “Maisto” fabriko darbinin
kui, Petrui Baužai einant su 
keliais savo draugais į namus, 
iš gegužinės būv. Oko miške, 
pasivijo būrys vyrų, kurie Bau- 

, , . ,ža taip supjaustė peiliais, kadbuvo staigus .. . . . , i _ TZ., ® jis vietoje neteko sąmones. Ki-
lūs triukšmui, pribuvo policija 
ir šauliai, bet piktadariai pas
pėjo pabėgti. Bauža buvo nu
vežtas į Tauragės apskrities 
goninę.

li-

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

O1U VdlIYlį 11U1 U. pd/JlllUL V 10Cį. | v*, akiavi

Bet ne tik užmiestyj taip našlė Virbašienė turėjo lakstyti 
organizuotas vaikų poilsis, po kelis kartus iš A. Panemu- 
Nęužmirštamas darbas ir nes į Senamiestį, iki sutvarkė 
mieste, kur tenka vaikui pra- bereikalingus “formalumus.”

Namų Sargų Būklė
Kiek anksčiau spaudoje buvo 

daug rašoma apie sunkią namų 
sargų būklę. Sargų reikalais bu
vo pradėjusios rūpintis kai ku
rios įstaigos. Dabar vėl niekas 
namų sargų būkle nesirūpina.

Ar Ilgai Taip Bus?
Uždraudus nuo 7 vai. 30 min. 

ligi 9 vai. ir nuo 13 vai. 30 min. 
ligi 15 vai. darbininkams su pa
pigintais bilietais važinėti auto
busais į darbą ir iš jo grįžti, 
dirbantieji darbininkai iki 14 
vai. turi visą valandą laukti kol 
galės važiuoti autobusu namo, 
arba turi eiti pėsčias. Vasaros 
metu beveik visos įmonės dirba 
nuo 6 vai. iki T4 vai. Be to, 
“Drobės”, ‘Cottono”, “Pluošto”, 
“Audimo” ir kiti fabrikai dirba 
ligi 14 vai. dviem arba net tri
mis pakaitomis per kiaurus me
tus. šiuo K. M. Savivaldybės 
uždraudimu ne kiekvienu laiku 
važinėti autobusais darbininkai 
labai nepatenkinti. Būna kar
tais incidentų tarp važiuojan
čių iš darbo darbininkų ir kon
duktorių. Be to, darbininko iš
skyrimas iš kitų keleivių tarpo 
veikia destruktyviai į visuome-’ 
nę. Aišku, kad taip ilgai negali 
būti. Taip nėra/tur būt, nė vie
noj ne tik Europos civilizuotoj 
valstybėj, bet ir kur kitur, šiuo 
reikalu darbininkai padavė pra
šymus Darbo rūmams ir Kauno 
miesto burmistrui.

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtone bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Durys Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Didelė grupe Ispanijos liaudiečių vyrų, moterų ir vaikų, pabėgusių iŠ bombar
duojamų miestų, valtimis persikelia nuo laivo j Franci jos uostų.

Neduoda Gyventi. 
Trokštame!

KAUNAS. — Apie liepos 
mėn. vidurį buvo pradėtos staty
ti Universiteto klinikos ir netoli 
Technikos mokykla. Prieš pra- 
dėsiant ligoninę ir m-lą statyti, 
buvo pakelta aukščiau Archy
vo g-vė, išgrįsta apskritais ak
menimis ir pravestas vanden
tiekis. Nudžiugo forto gyven
tojai, kad turės pakenčiamesnę 
gatvę ir sveiką vandenį, bet ne
ilgam.

Kada statyba ėjo pilnu tem
pu, Utenos g-ve nuo Vilijos ir 
Ukmergės plento, paskui Archy
vo g-ve ėjo didžiausis judėji
mas. Dulkių debesys Utenos ir 
Archyvo g-včse kilo ištisą dieną 
ir, vėjui pučiant, į vieną ar į ki
tą pusę slinko. Gyventojai apie 
tyrą orą nei galvoti negalėjo, 
žolė, medžiai, namai — nubal
tinti dulkių, nei prisiliesti, nei ninku, kurie jau seniau fabrike 
atsisėsti.

Archyvo g-vėje, Tvirtovės ai. dirbs apie 250 darbininkų, 
viduryje, pastatytas hidrantas. | (Iš “L. ž.”)

Prie Klinikų Statybos Vėl 
Buvo Kilęs Nesusipratimas

Rugpj. 25 d. po pietų prie kli
nikų statybos darbininkai vėl 
buvo metę darbą ir nedirbę 
apie tris valandas. Darbininkai 
prašę administraciją konkrečiai 
jiems atsakyti, kiek bus sumo
kėta ir kada sumokėta už nedir
btą laiką. Administracija atsa
kius, kad būsią sumokėta vie- j 
nas trečdalis. Be to, darbinin-1 
kams buvo pareikšta, kad jei-1 
gu jie nedirba, tai statybos se-; 
zoną apleistų. Darbininkai pra
dėjo dirbti.

Stiklo Fabrikas “Aleksotas” 
Priims 130 Darbininkų 
Liki šiol stiklo fabrike “Alek

sote” dirbo tik vienas pečius ir 
dėl to dalis darbininkų buvo at
leista. Po remonto pradės 
veikti ir antrasis pečius. Dar
ban bus priimta apie 130 darbi-'

dirbo. Iš viso fabrike dabar

M

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reiKia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

' Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine. 
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
sp klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

HM |
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Vilkas Avies Kaily j
-----------  ------ A. GILMAN 

(Tąsa)
.—Na, Egnes, tik pažiūrėk, ar mud

viem neužtektų dėl pradžios?—ir rodo 
atskleidęs knygelę, kur įrašyta: Fred
rick van Rutgers—$15,100.39.

Agata pasižiūrėjo į knygelę ir sako:
—O, aš tą banką gerai žinau—du dar

bininkai iš ten beveik kasdien ateina pas 
mus valgyti.

—Tai dar ne viskas, — sako jis. — 
Aš turiu gerą darbą. Dirbu firmoj, kur 
parduoda deimantus urmu. Dažnai gan 
gerai uždirbu. Užteks mudviem.

Agata į tai' neturėjo nieko atsakyti. Ji 
tik glaudės prie jo, o jis ją spaudė prie 
savęs. Ji jau negalėjo atsakyti, nei kad ji 
sutinka su jo prašymu, nei kad ne; vis 
tik prasitardama:

—Nežinau, nežinau....
Meilužiams laikas bėgo sparčiai. Visų 

saldžių žodelių neiškalbėjus, tik žiūri, kad 
jau po vidurnakčio. Turi eiti namon.

Netoli jos namų, dar krautuvės tarp
dury jiedu pastovėjo ir pasikalbėjo. At
sisveikindamas, vėl jis ją pabučiavo, stip
riai prie savęs prispausdamas.

Namon parėjus, Agata ilgai neužmigo: 
visokios mintys jai lindo galvon, klaus
damos — ardyt dabartinį gyvenimą, ar 
ne? Tai buvo klausimas, kurio jokiu būdu 
ji negalėjo išrišti. Tačiaus jos jausmai 
jau taip veikė, kad ji jau, rodėsi, nebega
lėtų geltonplaukio Fredo taip sau palikti 
ramybėj.

Ant rytojaus buvo šventė—jai dirbti 
nereikėjo. Vėlokai atsikėlęs, jos vyras 
kur tai išėjo, žadėdamas grįžti už pus
valandžio.

Agata sėdėjo naktiniuose rūbuose ir 
mąstė apie dabartinę savo padėtį. Jai 
visgi nebuvo aišku, kodėl toks jaunas ir 
puikus vaikinas norėtų ženytis jau gero
kai į metus pagyvenusią moterį. Jai vis 
lindo mintys galvon, būk jis nori ja tik 
savo jausmų patenkinimui pasinaudoti.

Ji priėjo prie komodės ir žiūri į veid
rodį. Taip, visai nebejauna: nosis jau 
papurtus, gurklys taipgi jau dribsi, plau
kai paausiuose gan žiloki.

Ant komodės gulėjo vakarykštis pa- 
veikslinis laikraštis. Į save bežiūrint, ji 
pastebėjo merginų paveikslus, kur rodė 
sezono maudomuosius siutus-kostiumus. 
Merginų kojos, kaip botagui, nuolaidžios, 
Šmukštutės; figūros persmaugtos, kaip 
kokios skruzdės; krūtukės stačios.

Agatai irgi pasinorėjo apsižiūrėti, kaip 
jos kūnelis atrodo.

Pasilipo ji ant krėslo, pasikėlė suknią 
ir žiūri. Niekai atrodo, palyginus su tais 
paveikslais. Jos kojos, maždaug, kaip 
stulpai. Nuo sunkaus darbo ir amžiaus 
čiurniai sustorėję. Kai žiūri, tai atrodo, 
būk ji stovėtų ant kokių piliorių: jos kin
kų storumas beveik per vis vienodas.

Pažvelgė ji ir į savo krūtis. Nieko pa
našaus, palyginus su krūtimis laikraščio 
paveiksluose. Kadangi jos pilvas pasipū
tęs, tai viena jos krūtis beveik po viena 
pažaste, o kita—po kita. O vietoj per- 
smaugos figūroj, tai visas maždaug‘vie
nokis, kai bliukis.

—Eh! ką čia ir bežiūrėti,—mąstė ji 
sau, leisdama suknią greit žemyn.—Kai 
vyram užeina, tai ir katėms nėr vietos.

Jau ji buvo galutinai, rodos, priėjus 
prie išvados, kad čia kitaip nėr, kai tik 
to jauno vyro norėjimas pasinaudoti ja 
savo jausmų patenkinimui. Tačiaus, kada 
meilė pradeda liepsnoti, ne taip lengvą ją 
atsikratyti.

Jai prisiminė vienas atsitikimas Lietu
voj, kur taipgi jaunas vaikinas senmer
gę įsimylėjo. Ir ne tik vedė ją, ale ir jos 
pageidavimus pildė pirm vedybų, kad tik 
ji Už jo tekėtų.

Sykį ta senmergė užsigeidė pasipini
gauti. Ji susitarė su vagimis, kad pavo
gus to ūkininko penkis arklius, pas kurį 
ji ir jos meilužis tarnavo. Kaip paaiškė
jo vėliau, ji privertė savo jauną mylėtinį 
nakties metu išvesti savo gaspadoriaus 
arklius ir paduoti vagims, ką jis ir pada
rė, kad tik jos meilę apturėjus.

Tas atsiminimas Agatą pertikrino, jog 
jaunasis geltonplaukis ją ištikrųjų myli.

Nuo tos dienos nebuvo nei vieno vaka
rėlio, kad ji su savo mylimu nepraleistų 
kelias valandas besikalbėdama.

Katei daug laiko nereik, kad užuosti 
pelę. Agatos vyras tuoj sujudo, kad kas 
nors čia negero su jo pačia, kad ji jau 
mažai bepareina namon; ir kada pareina, 
tai nebe ta, kaip kitados būdavo.

V*'

Iš pirmų pastangų, iš pirmo tyrinėjimo 
pamatė, jog Agata jau su jaunu gelton
plaukiu glamonėjasi tamsiuose krautuvių 
tarpduriuose.

Parėjus jai namon, vyras iškėlė bata
liją, žinoma, kitaip ir būti negalima. Ta
čiaus Agatos jau būta sutikta su gelton
plaukio pageidavimu. Ji tik nežinojo, 
kaip-nuo vyro atsikratyti, nes, visgi, jos 
vyras buvo gan geras gyvenimo draugas, 
nors savo girtumu ir pridarydavo jai ne
mažai nesmagumų, dėl ko jai tekdavo kai 
kada ir paverkti. Todėl taip jį palikti vi
sai be priežasties, kaip ir negalėjo. Bet 
dabar tas klausimas išsirišo pats.

Ji tik pasiėmė savo reikalingiausius 
aprengalus ir išėjo. Naujas vyras juk 
gerą darbą ir pinigų turi, tai ko kito ir 
bereikia.

Ant rytojaus, kada Agata vėl suėjo 
mylimąjį ir jam pranešė, kaip atsitiko ir 
jog ji jau pasirengus su juo eiti gyventi, 
jis dikčiai nudžiugo ir tuoj jos paprašė, 
idant ji pasakytų savo samdytojui, kad 
ji iš darbo išeina.. ♦.

Ji jo pageidavimą mielu noru išpildė.
Ant lauko negi gyvensi, tai jiedu tuoj 

sukruto jieškoti kambarių. Susiradę pui
kius tris kambarius aukštesnėj dalyj mie
sto, leidosi krautuvėn pirkti rakandų.

Jaunasis vyras patarė rakandus pirkti 
ant išmokėjimo. Taip perkant, esą, ge
riau galima atmainyti, jeigu kas pasiro
do netinkamas. Agatai tas atrodė gan 
išmintinga.

Naujas gyvenimas, tai reikia ir visko 
kito naujo. Agata‘taipgi nepamiršo, kad 
ir naujų drabužių reikia. Nusipirko, kiek 
manė reikalinga, kaip dieninius, taip ir 
naktinius drabužius, sukneles. .. .

Gyvenimas Agatai persikeitė, kaip ko- ■ 
kiu stebuklu. Kur pirmiaus per langus 
matėsi aprūkę, aplūžę namai, aprūdyju- 
sios ir visokiais Skarmalais, puodais 
apkrautos, apkabinėtos išlaukinės kopė
čios, ir šniūrai apkabinėti visokiais skal
biniais, tai dabar jai matės gražūs, šva
rūs nąmai, tarp kurių ir medžiai žalia
vo. Taipgi ir ausis kurtinančio vežimų bil
desio čia nesigirdėjo.

Pirmoji naktis naujo gyvenimo taipgi 
nepanaši senam gyvenimui. Ji pati apsi
rengus rožava naktine suknele, mėlynais 
kaspinėliais išvarstyta ir pūkeliais apsiu
vinėta, vietoj multininės, kaip prie seno 
vyro, kad nešiodavo.

Jaunasis vyras taipgi skirtinguose nak
tiniuose, negu senasis. Senasis vyras ei
davo gult apatiniuose, kuriuos nešiodavo 
ir dieną, aptemtom kinkom, kaip kokis 
akrobatas. Bet pas jaunąjį viskas kitaip. 
Jis išėjo apsirengęs šilkinėmis padžiamo- 
miš, taipgi chinijoj dirbtu šilkiniu plonu 
ploščium. Dabar Agata jau ir guolyje 
matė saldų romansą, o ne vien tik išsimie- 
gojinio tikslą.

Sekančią dieną jaunasis vyras parėjo iš 
miesto, apsikabino Agatą, meiliai pabu
čiavo ir pasisodiiio ją ant kelių.

—Užsimerk,—sako jis jai. Ji užsimer
kė.

—Atsimerk,—jis vėl sako.
Agata atsimerkė ir žiūri, kad bankos 

knygelė prieš jos akis.
—Štai,—jis sako,—aš aprašiau visus 

savo pinigus ant tavo vardo. Tai še tau 
ir knygelė. Aš tikiu, kad tu visgi būsi 
geresnė namų šeimininkė už mane; aš 
galiu dar be reikalo juos kur išleisti....

Dikčiai nudžiugus, Agata pašoko nuo 
jo kelių ir nubėgo kambarin. Susijieško- 
jus savo bankos knygelę, ji sugrįžo ir vėl 
atsisėdo jam ant kelių.

—Vistiek puiku!—sako ji.—Tik žiū
rėk. Pridėjus mano virš tris tūkstančius, 
turime virš aštuonioliką tūkstančių do
lerių.

—Taip, tai geras padėlis pradžiai, ar 
ne?—sako jis.

Ji jį apsikabinus meiliai pabučiavo.
Savaitę laiko jiedu praleido kaipo me

daus savaitę, važinėdami pas Agatos gi
mines ir pažįstamus. Anie net pavydėti
nai' žiūrėjo į Agatos laimę antrame jos 
vyre.

Savaitei praėjus, jaunasis vyras sako, 
kad jau reikės jam eiti dirbti. Nors Aga
tai labai dar norėtųsi pasimeiluoti, ta
čiaus darbui priešintis negali.

Už valandos laiko jis grįžo atgal ir 
pranešė Agatai, kad jo firma jį siunčia į 
vakarus ant savaitės laiko dėl supirkimo 
neapdirbtų daimantų.

(Pabaiga bus)

Rochester, N. Y. Baltimore, Md.
Pas mus vakarienių sezonas 

.jau prasidėjo. 12 d. rugsėjo 
atsibuvo Šv. Jurgio parapijos 
vakarienė su gerom pasek
mėm. Buvo programa iš dai
nų ir prakalbos.

Antra' vakarienė iš eilės yra 
ruošiama su programa Gede- 
mino Draugijos subatoj, 25 d. 
September, Gedemino svetai
nėj. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Tikietai paradavinėjami po 
50c ir gana sėkmingai plati
nasi.

Kadangi Gedemino Draugi
ja šį metų yra apmokėjus ban
ko mortgičius ir suČėdino arti 
dviejų šimtų dolerių, tai vaka
rienė rengiama paminėjimui 
tų laimėjimų. Rengimo komi
sija ir nariai dirba entuzias
tiškai; iš kalno permatomos 
geros paskemės.

Besidarbuojant draugijos 
pirmininkui, Pranui Maneliui 
su veikliais draugijos direkto
riais, draugija yra daug atsie
kus ir gana stipriai atsistojus 
ant kojų.

Gedemino Draugija yra pri
sidėjus prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso (kaip čion ant vie
tos vadinama—prie Bendro 
Fronto), ir visuose visuome
niškuose svarbiuose klausi
muose dalyvauja. Vietiniam 
lietuvių gyvenime vaidina 
svarbią rolę. Kada buvo stip
ri bedarbė, tai bedarbiams tei
kė vietą be apmokėjimo, kuo
met tik buvo reikalas. Todėl 
pas vietinius lietuvius turi ge
rą vardą.

' M. Duseika.

Vietinės ALDLD 25-tos kp.' 
veikla aiškiai pasireiškė šio 
mėnesio susirinkime, atsibuvu
siame 13 dieną rugsėjo, Lietu
vių Svetainėje, dalyvaujant 
gražiam būriui draugų-ių.

Svarbu pažymėti tas, kad 
“Laisvės” agento pasidarbavi
mu, 4 seni nariai-skaitytojai 
užsimokėjo p r e n um e r atas. 
Draugų-draugių triūsu šiais 
metais pasiųsta trys didžiuliai 
busai į “Laisvės” pikniką, 
Westville, N. J. ir prie to, dar 
keletas privatiškų mašinų.

Įžangos tikietų-serijų parduo
ta už $82.39c.

Lygai Prieš Karą ir Fašiz
mą mėnesinės duoklės suau- 
kauta $1.90.

Komunistų Partijos rengia
mom prakalbom 24 dieną rug
sėjo, Lehman’s Hall, 844 N. 
Howard St., paimta 25 tikie
tai. Lietuvių Agitacijos Fon
dui kuopa iš iždo paskyrė 5 
dol.

Susidomėjimą iššaukė per
skaitytas Lietuvių Kongreso, 
Brooklyno Skyriaus, laiškas, 
rašytas reikale maršruto. Iš
rinkta komisija, kuri atlankys 
organizacijas, nes darbas di

delis ir naudingas.
Po sėkmingai įvykusio pik

niko rugsėjo 12 dieną Pužai
čio ūkyje, nutarta rengti 
“Oyster Roast”, matant pato
gų tam laiką.

Choro organizavimas eina 
nebloga vaga. Gauta moky
tojas, ir pasižadėjimų daly
vauti chore.

Visų pareiga gauti kiek ga
lint daugiausia narių, o dar
bas tada eis sklandžiai ir gy
vai.

Kp. Korespondentė.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

KNYGOS-JŪSŲ APŠV1ETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausiu pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

Norwood, Mass.
Už Teisingą Parašymą Piktai 

Bara Per “Keleivį”
Rugpjūčio 28 d., 1937, “Lai

svėje” rašydamas apie miri
mus, teisingai parašiau*, kad 
Kastantas Klinga buvo “Lais
vės” skaitytojas, ir gyvas bū
damas nieko bendro neturėjo 
su bažnyčia ir kunigais, bet 
mirus savieji (tai yra, sese
rys) palaidojo su bažnytinėm 
apeigom ir net tris sykius 
šventino. Taipgi pažymėjau 
kaipo faktą, kad velionis pri
klausė prie D.L.K. Keistučio 
Draugijos, bet draugijos val
dyba atsisakė suteikti pasku
tinį patarnavimą, ir kad tokis 
draugijos elgėsis yra netinka
mas. Kas viršuj pasakyta 
yra tikra tiesa, ir ar čia gali 
kas matyti kokį piktumą arba 
puolimą draugijos ar jos val
dybos? Ar Keistučio Valdyba, 
piktai ir savotiškai aiškinda- 
mosi, užginčinot bent vieną 
mano faktą? Ne, neužginči- 
not. Klinga buvo “Laisvės” 
skaitytojas, jis buvo Keistu
čio Draugijos narys ir paga- 
liaus draugija nesuteikė pas
kutinio patarnavimo, kas yra 
daroma dėl kitų draugijos na
rių. Valdybos nariai apsime
ta kokiais nežinėliais ir per 
“Keleivį” šitaip teisinasi: 
“Kastantas Klinga gyveno po 
pasportu, kitame mieste, Can
ton, Mass. Taigi valdyba ne
galėjo jam jokio patarnavimo 
suteikti”. “Laisvės” reporteris 
visai nerašė, kur narys gyvas 
būdamas gyveno, ir apie gy
vam patarnavimo neina kalba. 
Bet visiems yra žinomas fak
tas, kad K. Klinga mirė Nor- 
woodo ligoninėj ir pašarvotas 
buvo pas seserį Norwoode po 
no. 1228 Washington St., į 
kurią vietą visiems trims val
dybos nariams nueiti imtų ne
daugiau kaip penkios minu
tės. Juk jūs gerai žinojot, 
kad nabašninkas yra čia ant 
vietos, ir suteikimas patarna
vimo jokių išlaidų nesudaro. 
Kodėl taip piktai ir nevyku
siai valdyba bando teisintis?

Juk velionio giminės nerei
kalavo iš draugijos jokių fi
nansinių išlaidų, o tik prašė, 
kad duotumėt prie grabo pa
lydovus, kas draugijai nei cen
tas nebūtų lėšavę. Pagaliaus 
ne “Laisvės” Reporteris drau
gijos vardą žemina, bet pati 
draugijos valdyba savo netin
kamu pasielgimu draugiją že
mina, netik pašaliniudse žmo
nėse, bet ir pačios draugijos 
nariai piktinasi tokiu valdy
bos elgčsiu.

“Laisvės” Reporteris.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo. Žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
raše A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS. KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA < 
—paraše V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorya iki šių diėnų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikeme 'iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 

'kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

• KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANIFESTAS”— 
parašytas K. Markso ir F. Engelso. Naujas 
vertimas. Išleista Sovietų Sąjungoj, 54 pus
lapiai. Būtinai kiekvienam reikalingas. Kai
na 10 centų.

“J. V. STALINAS APIE SSSR KONSTITUCI
JĄ.” Drg. Stalino kalba Konstitucijos klau
simu, 40 puslapių. Labai reikalinga brošiūra. 
Kaina 10 centų.

“SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJA KONSTITU
CIJA.” Išleista Sovietų Sąjungoj. Labai gra
žiai padaryta. Reikalinga kiekvienam susi
pažinti su nauja pasaulyje demokratiškiau

sia konstitucija. Kaina 10 centų.
POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 

F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

.SOVIETŲ SĄJUNGĄ—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ-—patašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausiiį ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja- 
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda-Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių kara. Viena iš įdo- 
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausią knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Kny^a turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmones tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro- 

. šiura 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 ceptai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek-

- vienam. Kaina 20 centų.
KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 

d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys’’. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininke ir Bedarbė”, “Koniun- 
izmo Pagrindai,” ^Lenino Raštai.” Pas mus Vra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

ALDLD Nariams Ktiygų Kainos ant. Puses Pigiau.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertes duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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VARPO KEPTUVE

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Pirmad., Rugsėjo 20, 1937

Laisvoji Sakykla
Prūsei-

be

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Kovotojai už

So.

lie-

r

BRIDGEWATER, MASS

George Nobiletti
Phillipsburg, N. J

teko po traukinio tekiniais. Jau-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

taipgi
d. Prū-

>

Boston ir Bridgewater, 
Mass., Apylinkėj

Bostono ir Bridgewater suvie- 
Progresyvių Draugijos rengia

Grupė chiniečių vyry, vaikų ir moterų, pabėgusių iš savo namų, kuriuos 
Japonijos orlaiviai bombomis sugriovė. Jie nebeturi nei pastogės, nei duonos.

Rengimo Kom.
(220-221)

. Gerbiamieji! 
Kviečiame visus dalyvauti šiame pas- 

s vasaros sezono piknike; 
j pasilinksminti atviram ore ir pasi-

PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia didelį balių, 

šeštadinį, 2 spalio (Oct.), Russian- 
American Svet., 8640 Eastwick Ave. 
Prašome kitų Draugijų nieko nereng
ti tą dieną, o dalyvauti mūsų paren
gime.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to* 
del norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. . Y.

i So.
I n y tos

Valgykite Medų
“Laisvė’’ tik dabar vėl ga

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

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

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

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111-03—77th Avenue 
Forest Hills, Long Island 

Telephone Boulevard 8-1135

NANTICOKE, PA.
Lietuviai Nanticoke apylinkėj įsi- 

tėmykite, kad trečiadienį, Sept. 22 d. 
7 vai. vak. M. Vedor kambariuose, 
320 Front St. įvyks prakalbos. Kal- 

. i betoja bus J. Bondžinskaite. Yra 
atsilankyti pas , svarbu, kad visi lietuviai dalyvautų

šiose prakalbose, ALDLD nariai at
siveskite savo draugus, išgirsite 
svarbių dalykų, kuriuos pasakys kal
bėtoja. Kom.

(220-222)

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8284 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1894—96 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

DOROTHY V. BRESTLIN 
(Sawdust Trail Bar & Grill)

1894-96 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5395 has' been issued to the undersigned 
to sell beer at retail- under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF TOLLNER
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

ko rašoma: “Mūsų komitetas 
pilniausiai sutinka su Bostono 
konferencijos pasisakymu kny
gos išleidimo reikale. Bet mes 
tik tiek bostoniškiams pataria
me, kad jie susitartų su Ameri
kos Lietuvių Kongreso Central i- 
niu Komitetu ir išleistų bendrą 
knygą tuo reikalu”.

Reikia pažymėti, kad tame 
brooklyniečių pareiškime mato
si 2 neaiškumai. Vienas, Brook
lyn© draugai parėmė ne Bosto
no kon-jos tarimą, bet Norwoo- 
do komiteto sugestiją, o antra, 
tai bostoniškiai nemano išleisti' 
jokios knygos. Jie kalba apie 
Centralinio Komiteto siūlomą 
brošiūra.

“K.” red., talpinant Brooklyno 
ko-to pareiškimą, rodos, reikėjo 
dalyką paaiškinti. Bet kaip ten 
nebūtų, o visgi draugijų bendri 
komitetai ir šiaip jau veikėjai 
turėtų gyviaus atsiliepti į mini
mo knygos išleidimą, pakoleik 
da nevėlu, kad brošiūra nebūtų 
panaši į visų šv. litaniją ir kad 
nebūtų skaitytojui kaipo vais
tas ant miego. Taigi, kas pir
mas į šį klausimą atsiliepsite?

J. Pakarklis,
Norwood, Mass, ko-to narys.

Aiškumo Dėlei
Sužinojęs, kad Cleveland© 

Kongreso Centralinis Komitetas 
planuoja išleisti brošiūrą iš 
kongreso veiklos, Norwood© 
madinių draugijų bendras ko
mitetas dar pereitą žiemą ap
svarstėm ir atradom, kad iš to
kios medegos brošiūra nebūtų 
patraukianti, nes tas susidėtų 
labiausia iš vardų įvairių orga-

* nizacijų, jų atstovų, kongreso 
delegatų, prezidijumo ir iš ke- 
liatos rezoliucijų. Todėlei mes, 
norwoodiečiai, vienbalsiai nuta
rėme ir pasiūlėme, kad būtų 
išleista knygelė, 
Lietuvos Laisvę ir Kenkėjai”. 
Nemanome, kad knygelė tikrai 
taip užsivardytų, betgi po virš-

* minėta antrašte būtų reikalitrga 
surankioti išsiblaškiusius istori
nius faktus po įvairius užrašus 
ir tikrus atsiminimus veikėjų iš 
carizmo priespaudos, iš Lietu
vos atgimimo pasaulinio karo 
metu ir davesti iki šių dienų

> veiklos už Lietuvos laisvę ir jai 
kenkėjus. Be to, neišvengiamai 
brošiūroje turėtų būti ir patsai 
branduolys ir reikšmė Clevelan- 
do Kongreso veiklos, Maždaug 
tokia pat mintis, tiktai smulk- 
meniškiau, išdėstyta Norwood© 
komiteto sekrt. drg. P. Kručo, 
tilpo “Keleivyj”, “Laisvėj” ir 
“Naujienose”, bet tas pasiliko 
balsu tyruose; niekas į tai ne
reagavo.

Tik štai dabar, nepersenai, 
mūsų komitetas gauija iš cen
tralinio komiteto prašymą, kad 
painformuotume apie savo veik
ią, atseit, kiek, kada ir kokius 
turėjome parengimus, ir Lt. Tai 
vis medega būsimai brošiūrai. 
Išrodo, kad kovose su Lietuvos 
laisvės priešais griebiamasi 
šiaudo. Juk mūsų parengimai 
negali būti stipriu argumentu 
su priešais, tai tiktai medeginė 
paspirtis, tai tiktai, taip sakant, 
kaip kareivio organizmui mais
tas. Kanuolinius argumentus 
reikėtų imti iš istorijos ir jų 
j ieškoti kitokiais keliais ir bū
dais, jei norima, kad minimoji 

ybrošiūra būtų stipriu faktorium* 
prieš Lietuvos laisvės priešus. ['prakalbos bus'K. P. svetainėj, 
O kad pastoti kelią tai centro 
proponuojamai brošiūrai, mūsų 
komitetas atsikreipia į Bostono 
apskričio komitetą, kad jisai 
tuo klausimu tartų savo žodį.

Peticiją pasiuntėme Bo-no ap. 
pirm. drg. St. Michelsonui. Ar 
ap-čio valdyba tą peticiją svar
stė ar ne, žinių neturime, tiktai 
tas atsišaukimas buvo įtalpintas 
“Keleivy”, kaip laikraštinė žinia 

( su red. pastaba, būk tai mes 
įlystame ir būk tas centras ir 
manąs leisti tuč tokią brošiūrą, 
kokią mes proponuojame. Bet 
tai, žinoma, ta “Kel.” red. pa
staba prie mūsų komiteto išsi
reiškimo pati savaime nupuola.

Po to viso skaitome “Lais
vėj”, iš rugpjūčio 24 d., ir “Ke
leivy”, iš rugsėjo 1-mos, Brook
lyno Draugijų Bendro Komite
to pareiškimą, kuriame tarp kit-

Drg. L. Prūseikos Marš 
rūtas Vakarinėse 

Valstijose
Vakaruose yra nemažai 

tuvių ir daugelis jų dar nėra 
girdėję d. Prūseikos prakalbų, 
todėl šis maršrutas bus labai 
svarbus vakarinių valstijų lie
tuviams.

Los Angeles, Calif., drg. Prū
seika kalbės “Vilnies” piknike, 
kuris įvyks rugsėjo 26 d. Ar- 
rayo Sero parke. Tai bus gera 
proga išgirsti vieną iš gabiau
sių kalbėtojų, todėl patartina vi
siems Los Angeles lietuviams 
būti “Vilnies” piknike.

Taipgi d. Prūseikai yra ren
giamos dvejos prakalbos, rugsė
jo 29 d., ir spalio 3 d. Abejos

61 St. ir So. Broadway. Apart 
to, drg. Prūseika turės vieną-ki- 
tą susirinkimą su vietos drau
gais, jis duos raportus iš mūsų 
centrų veikimų.

Todėl ALDLD ir LDS nariai 
ir narės, visi stokite į darbą 
garsinti pikniką ir prakalbas.

San Francisco ir Oaklandą 
Aplankys Drg. L. Prūseika
Čia mes turime labai seną 

veikėją draugę Karosienę, ir ji 
su vietos draugais rengiasi su
tikti su dideliu entuziazmu drg. 
L. Prūseika ir turėti keletą 
svarbių susirinkimų bei prakal
bų.

Dabar apie tolimesnes kolo
nijas, mūsų broliais apgyventas, 
nes yra svarbu būti ir jose.

Oregon City yra nevisai ma
žai lietuvių, čia vertėtų būti d.

Prūseikai ir vietos draugai tu
rėtų susižinoti su d. Karosiene 
arba su d. M. Pukiu, kada galė
tų atsilankyti pas juos 
ka.

SEATTLE, WASH., 
bus ne pro šalį sustoti
seikai. Rodos, nuo čia neperto- 
liausia yra kita lietuvių koloni
ja, Raymond, Wash., kur taipgi 
turėtų surengti prakalbas drg. 
Prūseikai.

So. Omaha, Nebraska, yra ne
maža lietuvių kolonija, tik mes 
čia mažai turime veikėjų. Drg. 
Prūseika grįždamas iš vakarų 
čia sustos ant keletos dienų, tu
rės susirinkimus su vietos drau
gais ir draugėmis.

Des Moines, Iowa. Drg. Prū
seika jau buvo čia rugsėjo 16 d. 
ii* dar grįždamas mano sustoti 
ir turėti masines prakalbas apie 
vidurį spalio mėnesio. Pats d. 
Prūseika praneš, kurią dieną 
bus pas jus.

Siouą City, Iowa, čia turime 
ir nevisai mažą koloniją lietu
vių. Drg. G. Miltinis turėtų pra
nešti į “Vilnį”, ar bus galima 
turėti prakalbas Sioux City d. 
Prūseikai? Tada mes žinosime 
ar kalbėtojui reikės važiuoti.

Cedar Rapids, Iowa. Drg. 
Armonienė, rodos, rūpinasi su
rengimu prakalbų d. Prūseikai.

Nors čia lietuvių nedidelė ko
lonija, bet .yra svarbu supažin
dinti vietos lietuvius su bėgan
čiai darbininkų gyvenimo reika
lais.

MOLINE, ILL. čia d. Prūsei
ka turės gerą mitingą, nes jau 
draugai rengiasi prie jo. Sekan
čiam ALDLD kuopos susirinki
me bus iškeltas klausimas drg. 
Prūseikai prakalbų surengimo 
ir kaip tas prakalbas padaryti 
didesnes ir sekmingesnes.

* Taipgi d. Prūseika sustos pas 
draugus Kewanee, Ill. čia neži
nau, ar turės prakalbas ar tik 
pasikalbėjimą su draugais.

Pasibaigus drg. L. Prūseikos 
maršrutui, jis grįš į Chicagą 
prie “Vilnies” dirbti.

V. V. Vasys.

nas būdamas galėjo dai’ gyven
ti, bet jį, kaip daugelį kitų dar
bo klasės sūnų, blogos gyveni
mo aplinkybės privedė prie pra
stų darbų. Gyvenimas pasibaigė 
tragiška mirtim. Lai jis ilsisi 
ramiai.

Dvi savaitės atgal J. Mažiuk- 
nienei padarė operaciją ant 
apendiko. Dabar ji randasi na
mie, jaučiasi neblogai, matyt, 
greit pasveiks, ko ir linkime. Ji 
yra A. Mažiukuos žmona, kuris 
per ilgus laikus susirišęs su dar
bininkišku judėjimu. Dabartiniu 
laiku jis yra mūsų ALDLD kp. 
iždininku ir kelių kitų organi
zacijų nariu.

J < « * : p ’ -T,* r - - ’ ■ ’•■*». ,< tt
Ką Mes Veikiame

Per vasarą aktyviai dalyvavo
me piknikuose, nors ir byčių 
neužmiršome atlankyti. Kartais 
ne pro šalį pasimaudyti ir sau
lės spindulių pasigauti, sūriame 
vandenyz pasišlapinus. Mes vie
ną pikniką savo miestely tetu
rėjome, bet dar du turėsime. 
Klausykitės radio skelbimų ir 
neužmirškite 
mus, nes mes savo apylinkėj 
piknikus dažnai lankome. Todėl 
visi apylinkės lietuviai į Grange 
Parką, Bridgewater, šio mėn. 
26-tą dieną. «,

Šiaip pas mus pagal koloni
jos ir veikimas. Choro pamo
kos prasidėjo ir įvyksta kiek-1 
Vieno sekmadienio rytais, nuo pikniką, Sept. *26,‘ Grange Park Fair 
9 iki 11-tos vai. Jaunuoliai, my-i Grounds, Bridgewater, 
linti dainas ir kitokį meną, kvie- į Kvi.ec.iame . 1 _ kutimameciami prisirašyti prie B.L.Y.1 
Choro. Politiniu atžvilgiu pas 
.mus, kaip ir visur kitur, mažai 
kas veikiama. Imkime dabartinį 
Komunistų Partijos naujų na
rių gavimui vajų, kas veikia
ma? Kur tie mūsų komunistai? 
Argi negalima nei vieno susi
rinkimo sušaukti tuom klausi
mu? Imkime dabartinį darbų 
sumažėjimą ir pragyvenimo pa
brangimą, ar darbininkai teisin
gai tą priežastį supranta? Gali
ma sakyti, kad didelis jų nuo
šimtis visai klaidingai bedarbės 
priežastį sau persistato. Bet jei
gu mes turėtume politinę gru
pę, galėtume surengti paskai
tas, pasiremdami teoriniais raš
tais galėtume kiekvieną klausi
ma aiškiai išrišti ir kitiems tei
singai išaiškinti. Ateityje steng- 
kimės nepraleisti visą atlieka
mą laiką prie kazyrų.

\

matyti su pažįstamais. Piknikas bus 
vienas iš smagiausių. Kviečiame So. 
Bostono ir Bridgewater darbininkiš
kus kliubus ir LDS narius. Bušai iš
eis nuo kampo E St., So. Boston, 
11:30 vai. ryto. Tikietas į abi pusi 
75c. Rengėjai.

(22-22-24)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

T«l. StaH 2-078S 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 mieste/ 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. < 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. T.

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.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6111

Naujienos iš Mūsą Kolonijos
Vasaros šilumai užėjus, ma

tyt, visi mūsų korespondentai 
aptingo, nieko nebeparašo. Nors 
didelių įvykių nebuvo, bet ret
karčiais pasitaiko tokių, kurie 
spaudoje galėtų tilpti. Tai mū
sų apsileidimas, kad neparašom. 
Piknikai baigiasi, ant byčių 
oras ir vanduo atšalo, o rudens 
vakarai kasdien ilgyn eina, tu
rėsime laiko prie plunksnos va- 
landą-kitą praleisti.

Naujienos pas mus nekokios: 
darbai prastai eina. Kooperaci- 
nė “šiušapė” pusę laiko tedirba, 
pragyvenimas pabrango ir dar 
brangsta, o tuom pačiu laiku 
uždarbis sumažėjo.

Pora savaičių atgal traukinys 
suvažinėjo 23 metų amž. vaikiną 
—Juozą Jozakevičių. Spėjama, 
kad jis nakties laiku mėgino paiiko tą klausima išspręsti ar- 
pasigauti bėganti freitą ir pa- bitracijos keliu.

Iš Phillipsburg, N. J. Silk Co. 
Dirbtuvės

Šios dirbtuvės darbininkai or
ganizuoti jau keturi metai ir 
visuomet palaikė keturių stak
lių sistemą. Šiam streikui kilus, 
jie vedė kuoaštriausią kovą 
prieš įvedimą šešių staklių, bet 
sulyg CIO patvarkymų ant $18 
minimum nebuvo kitokios išei
ties, kaip prisiimti 6 “loomus”. 
Bosas reikalavo, kad darbinin
kai, dirbantieji ir ant didelių 

| “loomų”, prisimtų 6 stakles, bet 
darbininkai nesutiko su tuo ir

Uždarbiai ant mažųjų staklių 
šioj dirbtuvėj buvo $1.32 už 
šimtą tūkstančių (100,000) pi
kių. Dabar, kada darbininkai 
nuėjo dirbti ant 6 staklių, bosas 
nustatė “piece rate” $1.20 už tą 
patį skaitlių pikių. Ant didžių
jų staklių pirma mokėjo $2.00 
už šimtą tūkstančių pikių, o ir 
dabar darbininkai sugrįžo už tą 
patį. Jeigu arbitracijos “boar- 
das” nuspręs, kad 4 didžiųjų 
staklių darbininkams pakanka, 
tai bosas bus priverstas pridėti 
10%. Bet jeigu arbitracijos ke
liu bus išspręsta, kad reikia 
prisiimti 6 didelius “loomus,” 
tai tada bosas numuša 10% nuo 
“piece rate” ir padaro minimum 
$22.00 savaitei. Dabar mokama 
$18 minimum savaitei, o Rakti
nei pakaitai mokama 5% savai
tei daugiau.

Šios dirbtuvės įrengimas se
noviškas, mašinerija labai pras
ta, todėl darbininkai, sugrįžę 
dirbti ant 6 staklių, yra labai 
nepasitenkinę. Numanoma, .kad 
kiek vėliau jie duos skundą į 
Nacionalį Komitetą, kad jų pa
dėtis būtų teigiamai išspręsta.

šilko Audėjas.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Nervų-Chro- 
nišky Ligų

Odos-Kraujo 
Gydymas

Vyram ir Moterim
Patenkinančios ir Greitos 

Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, 
CHRONIŠKI NERVŲ Suirimai, 
CHRONIŠKI SKAUDULIAI, 
BENDRAS NUSILPIMAS) 
SKILVYS, HEMORROIDAI a* 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligosi 
NOSIES, GERKLĖS, PLAU
ČIŲ, KVĖPAVIMO DŪDŲ Li
gos, INKSTŲ Sugedimai ir ki
tos Vyrų ir Moterų ligos sėk
mingai gydomos, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesu
prantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.

X-S PI N D U L I A I S 
IŠEGZAM1NAVIMAI 

Kraujo Tyrimai ir Pilnas 
Šlapumo Ištyrimas 
MANO SĄLYGOS 

PRIEINAMOS 
Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

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

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

•X
• %

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

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

Varpas Bakery, 3(M2 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKOIR APELINKES ŽINIOS
Bitei įgytus, Automobilius 

Atsimušė { Medį
Keturi lietuviai jaunuoliai 

sunkiai sužeisti rugsėjo 8 d. 
Mendy šlikas, 18 metų, “drai- 
vino” karą pro “golf course”, 
Liberty, N. Y., apie 2 valandą 
po pietų. Jam įgylė bitė. Tas 
sumaišė kontrolę, karas išbė
go iš kelio ir atsimušė į medį. 
Su juomi važiavo jo sesuo 
Pauline šlikas, 19 metų, Alge 
Jankus, 15 metų, ir Algiri Ka- 
ralis, 12 m^tų. Dabar visi ke
turi randasi Liberty Ligoninė
je, su labai sužeistomis galvo
mis.

Visi keturi jaunuoliai yra 
brooklyniečiai. Jie buvo nu
važiavę porai savaičių atosto
gų pas Mike Mendes (Mende- 
rį), East Hill, Youngsville, 
N. Y.

Vieną iš tų keturių jaunuo
lių, Alge Jankus, gerai pažįs
tu. Jis yra Kazio Jankaus sū
nus. Alge yra žymėtinai pa
vyzdingas vidurinės mokyklos 
studentas.

“Laisvės” Kor.

Copelandas Supliektas 
Abiejose Partijose

New Yorko miesto balsuoto
jai didele balsų didžiuma atme
tė Liberty Lygos reakciją, grie
žtai atmesdami senatorių Royal 
S. Copelandą abiejų didžiųjų 
partijų nominacijose.

Po suvedimo nominacijų pa
sėkų, pasirodė, kad Rep. Parti
joj Copelandą skaudžiai suplie
kė LaGuardia ir Demokratų 
Partijoj—Mahoney, štai vėliau
sios balsų skaitlinės:

Republikonų 
LaGuardia 81,973
Copelandas 48,670

< (be 45 distriktų)

Demokratų 
Mahoney 415,998
Copelandas 243,997
LaGuardia (įrašyta) 58,188 

(be 49 distriktų)

Kaip žinia. LaGuardia visai 
nebuvo ant Dem. Partijos balo
to, jo varda įrašė patys nariai. 
Sakoma, kad tokiu įrašymų bu
vo virš 100,000, bet mažiausią 
40,000 buvę atmesta dėl klaidų 
vardo parašyme (spelling).

Priskaitant mažųjų partijų 
balsus, kurie nebuvo paduoti, 
nes tos partijos nedalyvavo no
minacijose. taipgi nepartinius, 
pasirodo, kad progresyvis blo
kas davė milžinišką smūgį re
akcijai.

Copelandas sakosi nepriklau
somu tikietu nebekandidatuo- 
siąs. Negali kaltinti. Jis da
bar jau padėtas ant lentynos, 
kas liečia politinį gyvenimą. 
Dalyvavimas rinkimuose tik nu
keltų nuo lentynos po suolu. 
Ant lentynos, nors ir dulkėta, 
visgi garbingesnė vieta.

Su majoriniais kandidatais 
praėjo ir jų pakraipos kandida
tai į Miesto Tarybos pirminin
kus ir miesto kontrolierius.

Tai Yra ir Jūsų Kova
Kiekvienoj iš 5 New Yorko 

Miesto dalių yra Trafiko Dis- 
triktas. Distriktas 3-čias, Broo
klyne, po komanda inspekto
riaus Michael T. Ahearn, su
sideda iš Trafiko Stočių I. J ir 
K, kurios apima 33 patrolės 
stotis, šis distriktas iau du 
syk gavo 1-mą dovaną Policijos 
Dept. Saugumo Kampanijoj, bet 
jam trūksta dar dviejų, kad 
gaut pirmą aukščiausią dovaną.

Gavimui pirmos dovanos dis
triktas turi parodyt geriausį re
kordą keturiuose dalykuose: 
įstatų pravedime, triukšmo pa
naikinime, publikos švietime, ir 
sumažinime nelaimiu. Pastaro
jo dalyko pravedimas—Sumaži
nimas Nelaimių—priklauso vien 
tik nuo jūsų, tad padėkite pa
daryti mūsų gatves ir kelius 
saugiais, o tuomi padėsite ir 
savo trafiko distriktui išeit lai

mėtoju. Trafiko Stotis “I”.

Elz. Kavaliauskienė Mirė; Laidotuvėse Kalbės 
Garsi Komunistė Močiutė Bloor ir A. Bimba

♦

Po savaitės sunkios ligos, 
Greenpoint Ligoninėj, penkta
dienį, rugsėjo 17 d. mirė Elz
bieta Kavaliauskienė, 68 metų 
amžiaus.

Draugė Kavaliauskienė bu
vo sena laisvietė. Ji Rusijos 
proletarinės revoliucijos lai
kais susidomėjo “Laisve” ir 
nuo tada iki mirties buvo nuo
latinė “Laisvės” skaitytoja ir 
uolia rėmėja. Jinai taip pat 
buvo nare Liet. Darbininkių 
Susivienijimo 1-mos kuopos, 
kol ta kuopa gyvavo.

Draugė Kavaliauskienė jau 
senokai* po biskį sirginėjo, o 
naktį iš 10-tos į 11-tą rugsėjo 
ją užgavo paralyžius, atėmė 
vieną šoną, kalbą ir sąmonę, 
kurios ji ir nebeatgavo iki mir
čiai. Išvežta ligonbutin. Vai
kai dėjo didžiausias pastangas 
jos gyvybei pratęsti, per ištisą 
savaitę slaugės neatsitraukė 
nuo jos lovos. Tačiau negel
bėjo, tos daug davusios darbi
ninku judėjimui motinos gyvy
bė užgeso.

Rėme Darb. Judėjimą

E. Kavaliauskienė atėjo į 
darbininkų judėjimą jau gero
kai pagyvenus, tad pati jame 
labai didelių darbų nebegalėjo 
nudirbti, stokavo spėkų. Ta
čiau ji visuomet pasišventusiai 
rėmė tą judėjimą, nepraėjo 
oro jbs akis nei vienas svar
besnis reikalas, kurį ji nebūtų 
visomis išgalėmis parėmusi.

Kartą “Laisvės” krizio me
tais, ji atnešė “Laisvei” auka 
$2. Paskiau patirta, kad tai 
neūkinės, iš kurios jai pačiai 
buvo, iš vienintelės turimos 
likosi $3. “Kas atsitiktų lie
tuviu darbininku judėjimui, jei 
nebūtu “Laisvės”, sakė d. Ka
valiauskienė. Ji troško, kad 
darbininkų judėjimas augtu ir 
kuo galėdama prie jo prisidė
jo.

Judėjimui Davė Veikėjas

Tačiau didžiausią nuopelną 
darbininkų klasei velionė Ka
valiauskienė davė, kaino mo
tina. Jos troškimas dirbti dar
bininku klasės gerovei pildo
si jos dukteryse. Margarėta 
Kavaliauskaitė (Cowl, žmona 
žymaus Komunistu Partijos 
vado Charles Krumbein), vra 
Amerikos Komunistu Partijos 
Centro Komiteto narė ir Cent
ro Moterų Komisijos vedėia. 
Ne be nasišventimo ji nateko 
ton garbingon vieton. Ji žino-

Moterys Pradės Sezoną 
Su Bankietu

Pirmuoju ALDLD Moterų 
81-mos kuopos žieminio sezo
no veiksniu bus puikus ban- 
kietas-vakarienė, 10 spalio 
(October), “Laisvės” Salėje. 
Plačiau apie tai bus pranešta 
vėliau.

Pereitame susirinkime, 16 
rugsėjo, kalbėta apie praside
dančio sezono veikimą tarp- 
savinio ir abelnai moterų švie
timosi srityje. Buvo sumany
mų suorganizuot anglų kalbos 
ir rašybos klasę. Pavesta val
dybai daugiau patirt apie ga-
limybes tokiai klasei.

Mūsų prelekcija apie saugo- 
jimąsi nuo “šalčių” likosi ki
tam kartui, nes prelegentė E.
Vilkaitė dėl darbo vos spėjo 
pribūti prieš pabaigą susirin-

ma visoje Amerikoje kaipo 
viena iš puikiausiu moterų or
ganizatorių, kalbėtoju, vado
vių. Kita duktė. Liliia Kava
liauskaitė. plačiai lietuviu vi
suomenei žinoma dainininkė ir 
darbuotoja meno srityje, taip
gi jau užima savo vietą Ko
munistu . Partijos eilėse. Duk
tė Agnė Jurevičienė savo lai
ku daug darbavosi moterų or
ganizacijoj, buvo LDSA Cent
ro sekretore. Elena Kudirkie
nė taipgi yra nare ir rėmėja 
lietuviu darbininkų judėjimo.

sėjo 19, 1936 m., buvo sumany
ta parinkt aukų, d. Kavaliaus
kienė pareikalavo, kad aukos 
būtų rinktos ne kam kitam, kaip 
Ispanijos demokratijos gyni
mui.

Laidotuvės

E. Kavaliauskienės kūnas pa
šarvotas pas graborių Bieliaus
ką (Ballas), 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidos antradienį, 
21 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalnelio kapinėse.

Leta, kukli, velionė ’ Kava
liauskienė nemėgo girtis, tačiau 
jos akyse sužibėdavo džiaugs
mas, kada paklausdavai 
jos dukterį Margaretą 
kuria didžiuojasi visas
kos darbininkų judėjimas, 
brangino ir dukters — vadovės 
draugus. Nemažai jų pažino. 
Pas ją geriausioj vietoj stovėjo 
pasauliniai garsios komunistės 
Močiutės Bloor paveikslas, ant 
kurio pačios Močiutės Bloor 
ranka užrašyta:

“Nuo proletariato Motinos 
Bloor, proletarinei Motinai 
Cowl.”

Ir Amerikos darbininkų my
lima 75 metų senelė Močiutė 
Bloor, nežiūrint daugelio dide
lių darbų, pribus pasakyt atsi
sveikinimo prakalbą proletari
nei motinai Kavaliauskienei. 
Taipgi kalbės d. A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius.

Priejauta Šeimai

Liūdesio ištiktai šeimai, ypa
tingai ) dukteriai Margaretai, 
ateina daugelis priejautos lai
škų nuo organizacijų ir asme
nų.

Laiškas nuo Komunįstų Par
tijos Centro Komiteto skamba 
sekamai:
Brangi Drauge Cowl:

Varde Komunistų Partijos 
Centro Komiteto ir jūsų san- 
darbininkų, mes norime pa
reikšt giliausia liūdesį ir prie- 
jautą dėl mirties jūsų motinos.

Kartu su jumis mes dalina
mės jūsų dideliu nuostoliu, bet 
mes esame tikri, kad jūs. kai
po pasiryžus kovotoja už lais
vę Amerikos darbo žmonių, 
kuriems priklausė ir jūsų mo
tina. tesite savo darbą su ta 
pačia drąsą ir energija.

Draugiškai.
Wm. Z. Foster, Pirminink.
Earl Browder,

Generalis Sekretorius.

“Laisvės” redakcijos, spaus
tuvės ir administracijos darbi
ninkai reiškia gilios prieiautos 
savo sandarbininkei Lilijai 
Kavaliauskaitei ir visai šeimai

apie
Cowl,. kimo, tad davė tik keletą pa- 

Ameri- tarimų apie užsilaikymą “šal-
jjčiuose.” Narė.

sau unijon, moku jai duokles 
įr man to jau gana—nėra jo- 
kiš pasiteisinimas. Reikia atsi
minti, jog Am. reakcionieriai 
nesnaudžia. Jie diena iš die
nos Suka fašizmui lizdą po 
mūs pačių langu ir jeigu mes 
atsidėsime tik ant kelių žmo
nių, laukdami, kad jie mums 
viską padarytų, patys politi
niu gyvenimu visai nesirūpin
dami, tai nepykime atsidūrę 
fašistinėj priespaudoj. Vokie
tija ir Italija visiems yra ži
nomas pavyzdis.

Susirinkimas nutarė kreip
tis prie Kriaučių Skyriaus, kad 
jis padėtų surengti prakalbas 
tuojaus, prieš rinkimus, išaiš
kinimui D»arbo Partijos plat
formos ir jos siekių, šiomis 
prakalbomis manoma suįdo
minti visus lietuvius, nes prie 
partijos gali prisirašyti ir ne- 
unijistai. Visokio amato žmo
nėms yra atdaros durys.

J. Stankevičius išrinktas 
darbiečių grupės pirmininku, 
jo pagelbininku—Grabauskas. | 
Korespondentu—Nalivaika.

J. Nalivaika, G. K.

“Išdykusi Pati” Jau Tvarkosi

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

417

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

dėl netekimo mylimos ir darbi
ninku judėjimui pavyzdingos 
motinos.

M-tė.

Apart dukterų, velionė paliko 
nuliūdime savo gyvenimo drau
gą Adomą Kavaliauską, su ku
riuo pragyveno 51 metus; sū
nus: Adomą, Joną, Praną ir 
ir marčią Eta, 3 anukus ir -1 
proanuką, taipgi seserį Mag
dalena Shapel, gyvenančią Ta
coma, Wash.

Kad Demokratija Laimėtų

Kilus iš vargdienių, jaunystę, 
praleidus dirbdama žemelę ki
tiems, su kriaučiaus vyro alga 
išauklėjus didelę šeimą, d. Ka
valiauskienė didžiausiu susido
mėjimu sekė Sov. Sąjungos tve
riamą naują, laimingą gyveni
mą darbo žmonėms ir karštai 
agitavo savo drauges moteris 
už Sovietų Sąjungą. Pereitais 
metais, iškilus Ispanijos darbi
ninkų ir valstiečių nuo fašistų 
gynimosi karui, d. Kavaliauskie
nė sekė jo eigą ir troško liau- 
diečius paremt. Kada jos vedy
binio gyvenimo Auksinio Jubi- 
lėjaus minėjimo sueigėlėje, Rug

Degantis Reikalas 
Rinkt Parašus

Komunistu Partijos V ai sti ii- 
nis Rinkimu Komitetas prime
na anskričiams ir visiems r>ar- 
tijiečiams, jog artinasi diena 
pridavimui peticijų, kad uždė
jus Komunistu Partijos kandi
datus ant baloto.

Kiekvienas partijietis priva
lo paaukaut kiekvieną galima 
momentą surinkimui kuodau- 
giausia parašu. Reikia įtemp
to darbo. Simpatikai prašo
mi padėt.

Kiekviena pripildyta petici
ja privalo būt priduota Vals- 
tiįiniam Rinkimu Komitetui ne 
vėliau rugsėjo 28-tos dienos 
ryto.

Williamsburgiečiai partijos 
nariai ir simnatikai sueikite ši 
antradieni, 21 rugsėjo, 6:30 
vakaro, i “Laisvės” raštinę. 
Iš čia eisim rinkt parašų. Taip 
pat kiti visi vakarai bus pa
rašų rinkimo vakarai iki 28 
rugsėjo.

Laivas Eastern Prince buvo 
sustabdytas ant jūrų, kad pa
daryti operaciją 6 metų mer
gaitei. Jauno daktaro Jarrett 
sumanumui kredituojama iš
gelbėjimas kūdikio gyvybės.

Iš Lietuvių Darbiečių 
Susirinkimo

Trečiadienį, 15-tą dieną rug
sėjo, Lietuvių Piliečių Kliube, 
—Am. Darbo Partijos lietuviš
kas skyrius bei kuopa laikė 
nepaprastą susirinkimą. Susi
rinkimą pavadinu nepaprastu 
todėl, kad jame buvo ir pra
kalba, dėstanti kalbamos par
tijos dabartinius rinkimų rei
kalavimus ir ateities jos toles
nius siekius.

Prakalbą sakė “Tiesos” re
daktorius—J. Siurba. Jis savo 
kalboje palietė visas Am. gy
vuojančias politines partijas ir 
jųjų skirtingus uždavinius 
abelnam šalies žmonių gyve
nime, apie ką čia nereikia 
daug kalbėti, nes vidutiniai 
apsiskaitęs žmogus, dalyvau
jąs įvairiuose organizacijų- 
unijų susirinkimuose, kur ei
na kalbos, diskusijos politi
niais klausimais,■—lengvai pa
darys skirtumą tarpe demo
kratų ir repūblikonų, nors 
abidvi yra kapitalistinės par
tijos; komunistų ir socialistų, 
kurios neša aukštai iškėlę dar
bo klasės emblemas.

Darbo Partija gimė iš vi
daus amatinių unijų ir jai jau 
pasisekė patraukti domesio 
daugelio žmonių iš įvairių 
sluoksnių, pirmiaus buvusių 
net skirtingesnio nusistatymo 
linkui bile kokios .progresy- 
viškesnės politinės grupės.

šiandien 'gi, besiverčiant 
naujam lapui Amerikos darbi
ninkų judėjime, kur eina štur- 
mingas ir gero nešantis orga
nizavimas žmonių į CIO bei 
industrines unijas, pagerini
mui ekonominės duonpelnių 
būklės, sutvėrimas Darbo Par-, 
tijos, kad Amerikos konstituci
nėmis teisėmis, legališkais bal
savimais būtų galima pasiųsti 
valdvietėsna savų žmonių, — 
gavo pritarimą iš farmerių, 
mokytoju, intelektualu ir viso
kiu raštinių darbininkų. Žo
džiu, Darbo Partija bando 
prasimušti į Amerikos liaudies 
bendro fronto partiją. Vienok 
ji yra dar jaunutė ir jai rei
kia duoti visokios paramos.

Tai tiek anie partiją. Da
bar trupučiuką pakalbėsime 
apie lietuvius darbininkus, 
ypatingai kriaučius. Praeitą 
metą, kada Amai g. Unija ra
šė savus narius šion partijon, 
tai ir mūs kriaučiškose šapose 
čermanai. prirašė 225 kriau
čius. Kiek yra lietuvių dar- 
biečių svetimtaučių šapose, tai 
šitas, aukščiau matomas nu-1 
meris žymiai pasikeistų, bet 
dalyvauti susirinkimuose la
bai nerangūs, štai kad ir šia
me susirinkime, kuris buvo 
skaitomas sėkmingu,—atsilan
kė apie 50 Žmonių. Tai tiesiog 
matosi didelis apsileidimas 
bei nieko nepaisymas. •

Sakyti, kad, va, aš priklau-

Juokinga komedija, vardu 
“Išdykusi Pati”, vadovaujamai 
dr-go J. Juškos, smarkiai' ruo-' 
šiama prie perstatymo. Su
rinkta gabūs, pasišventę ir 
linksmus vaidylos. Visi pilni 
entuziazmo. Komedijon įeina 
nedidelis skaičius vaidylų; 
taipgi nesimato, kad būtų rei
kalinga kokių bereikalingų iš- 
kaŠčių ^vaidinant prie sceneri- 
jos. \

Todėl numatoma, kad šiai 
grupei Vaidylų teks turėti il
gokas maršrutas sekančią žie
mą. ši grupelė tai yra dalis 
Lietuvių Liaudies Teatro, šiuo 
tarpu jau užkvietimai plaukia 
iš kolonijų, ir ši komedija kaip 
tik galima rekomenduoti.

Nors Lietuviu Liaudies Te
atras yra pasirįžęs duoti ir 
daugiau veikalu: paimta ant 
rankų “Salomėja” — komedi
ja. Ruošiamasi atkartoti “Pra
eities šešėliai” ir t.t. Bet tie 
suspės tik kiek vėliau. “Išdy
kusi Pati” pirmiausia bus per
statyta 31 dieną spalio, Labor 
Lyceum svetainėje. Brookly
ne. Sąryšio Draugijoms.

Kad ši komedija publikai 
patiks, tai nėra abejonės, nes! 
ji vaizduoja kasdieninį Ame
rikos lietuviu gyvenimą; para
šyta viskas suprantamai ir pa
prasta, čionykšte kalba.

Lietuvių Liaudies T. Sekr.,
P. Baranauskas.

Fotografijos Kursai
Brooklyno Meno ir Mokslų 

Institutas jau registruoja stu
dentus fotografijos kursams, 
kurie prasidės pirma savaite 
spalio mėnesio. Yra septyni 
kursai. Juose mokinama nuo 
nradėiimo vartot paprasčiau
sios kameros iki labiausia 
komplikuotu fotografijos for
mų ir varsuotosios fotografi
jos. Klasės bus laikomos 
Academy of Music patalpoje.

Workers Alliance pasiuntė 
delegacija nas majorą, kad 
nannuiinti kai kuriuos seniau 
iškeltus klausimus bedarbiu i 
Splnimo reikalais ir gauti jo 
atsakymą, ka jis darys toliau 
būdamas majoru.

PA.HEŠKOJIMAT
Pajioškau savo tėvo. Jono Žilins

ko. 1929 m. gyveno Brooklyne ir tu
rėjo savo narna ir nuo to laiko jo
kios žinios negavau nuo jo, nežinau 
ar jis gyvas ar ne. Aš gyvenu Uru
guay nuo 1930 m. Esu kilęs nuo 
Alytaus anskr., Varėnos vaisė., Vas- 
girdonių kaimo. Kas žinote, kur jis 
randasi, prašau mnn pranešti ar te
gul pats atsišaukia, už ką būsiu 
jums labai dėkingas.

ALEKSANDRAS ŽILINSKAS, 
Calle 1, N. 77, Barrio

Casabo, Mnnfevuto.
(219-221)

Stephen Aromiskis 
(Armakauakaa) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-4388

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 

 

Atskiras/ kamba
rys, u jimui su 
moterijhis. Nedė- 
liomi atdaras 
n u o/ 1 valandos 
dier/ą iki vėlai.

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

B
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais.
E—------------------------------------------------ a

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 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

rirti irti tini irti irti irti irti irti irti irti tni im wn ww w* vw tat ww: I

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas; tai legališkaš 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.

A




