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prezidento Roosevelto ir nuo 
Anglijos karaliaus Jurgio.

Vatikanas.? — i x 
uždraudė Valencijoj ir Mad-
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Anglų Karo Laivai Nepaiso 
Japonų Grūmojimų

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Iš Tokio, Japonijos, praneša
ma naujų davinių, kad ten mi- 

* kado šnipai stropiai gaudo 
■ “nužiūrimus” i n t e 1 e ktualus. 

Gaudo juos ir kiša į kalėjimus.
Bet tuo judėjimo už taiką ne

sulaiko. Tiek intelektualai, tiek 
darbininkai juda, veikia prieš 
valdžią, sulyg kurios komanda 
dabar naikinami Chinijos žmo
nės ir miestai.

Ir tas judėjimas nuolat 
augs; žmonės vis griežčiau ir 
energingiau prieš imperialistų- 
gruobonių valdžią kovos!

Darbininkiška žinių agentū
ra Agence France Monde, skel
bia, kad panaši padėtis yra ir 
Italijoj.

Tik nelabai senai ten buvo 
suimta daug intelektualų. Mus- 
solinio žvalgyba ypačiai “veik
li” miestuose Bologna, Parma 
ir Cremona.

Pasirodo, kad intelektualai 
pradėjo uoliai judėti visam bur
žuaziniam pasaulyj.

Lietuvoj taipgi nepasitenki
nimas fašizmu šviesuomenėj 
vis didėja ir -tos šalies intelek
tualai anksčiau ar vėliau imsis 
griežtesnių priemonių (podraug 
su visais anti-fašistais kovoto
jais) fašizmo prašalinimui.

Neretai pasitaiko: numiršta 
geras veikėjas arba veikėja, bet 
jo paliktieji vaikai svetimi vis
kam tam, ką mirusis rėmė, kas 
mirusiajam buvo brangu.

Ne taip su drauge Kavaliaus
kiene: paliko ji mūsą judėjime 
keturias dukteris.
Margareta Krumbeinienė, šian
dien yra USA Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narė ir 
nacionale plotme veikėja.

Taigi draugė 
liauskienė gali 
amžinu miegu, 
kuriuos ji taip 
bus tęsiami ir tęsiami!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Palaidojom draugę Elzbietą 
Kavaliauskienę. Tai buvo sena 
veikėja, susipratusi darbininkė, 
sumani ir rūpestinga motina ir 
nepaprastai gera “Laisvės” rė
mėja.

Elzbieta Kavaliauskienė nu
mirė, bet toji idėja ir judėji
mas, katrą velionė rėmė, nemi
rė ir nemirs, o visKaugs, kol už- 
kariaus visą pasaulį.

Peiping.—Japonų arm 
tankais ir šarvuotais trail-• 
kiniais jau pasiekė 15 my
lių nuo Paotingo, tvirtoviško 
miesto šiaurinėj Chinijoj.
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Fašistai Mainais Išlaisvinsią 
Amerikietį Lakūną

Gibraltar. — Pranešama, 
kad generolas Franco grei
tu laiku paliuosuos nusmer- 
ktą mirtin amerikietį lakū
ną Haroldą Dahl’ių, tar
navusį Ispanijos respubli
kai, jeigu respublikiečiai 
mainais išlaisvins tris fa
šistus. Dahl buvo suimtas, 
kuomet jo lėktuvas, fašistų 
sužeistas, nukrito jų pusėn.

IŠŽUDYTA DAUG FAŠISTŲ 
UNIVERSITETO RŪMUOSE
Madrid.—Nuo aušros iki 

sutemų trenksmai kanuolių 
iš liaudiečių ir fašistų bata- 
rejų drebino miestą ir visą 
apylinkę. Tai buvo viena iš 
smarkia u.šių artilerijos 
“dvikovų” nuo karo pra
džios.

Liaudiečiai pakasė minas 
—sprogimus po Žemdirbys
tės Inžinerijos Kolegijos rū
mais, Universiteto Mieste. 
Tuose rūmuose buvo suspitę 
daugis fašistų su savo kul- 
kasvaidžių lizdais. Sprogus 
minoms, vieni jų tapo su
draskyti. kiti po griovėsiais 
palaidoti, o likusieji išnai
kinti respublikiečių kulkas- 
vaidžiais ir patrankų šovi
niais.

500,000 Laidotuvėse Čecho- 
slovakijos Ex-Prezidento
Praga, čechoslovakija. — 

Nežiūrint didelio lietaus su 
perkūnija, pusė miliono 
žmonių dalyvavo laidotuvėse 
T. G. Masaryko, pirmojo 
Čechoslovakijos prezidento.

. i Ant velionio karsto buvo, 
Viena jų, uždėta vainikai nuo

w X , - — —* ' —— — *

Elzbieta Kava- 
ramiai ilsėtis 

nes tie darbai, 
širdingai rėmė,

Neleidžia Ispanijos Teisėjams 
Kištis j Politiką

Valencia.— Ispanijos val
džia uždraudė teisėjams ir 
valstybės prokurorams bet 
kokį politinį veikimą arbaPrezidento Roosevelto kalba, kokį politinį veikimą arba 

sakyta pereitą penktadienį, ten-1 viešą nuomonių išreiškimą, 
ka priskaityti prie vienų iš pa- kas liečia įvairias partijas, 
sėkmingiausių jo kalbų. I iš kurių susidaro liaudies

Išvanojo jis kailį tiems, ku- fronto valdžia. Taip pat už- 
rie bando padaryti nekonstitu- drausta armijos oficieriams 
ciniu kiekvieną pažangesnį mū^ir jos komisarams _ užsiimt 
sų šalies kongreso įstatymą.

Vanojo jis ir advokatus, ku
rių šiuo tarpu tiek daug prilin
do į visokias įstatymdavystės ir 
valdiškas vietas.

Rooseveltas pareiškė, kad ko
va už aukščiausiojo teismo re
formą neužbaigta; ji bus varo
ma smarkiau, negu iki šiol.

politiniu veikimu. Respubli
kos vyriausybė tuomi nori iš
vengt tarp-partijinių kivir
čų ir išlaikyt stipresnį vie
ną frontą prieš fašistus. 
Nors niekam nėra draudžia
ma pasilikti nariais bet ku
rios partijos, remiančios 
liaudies valdžią.

Kūdikių Paralyžius Vis Dar 
Skleidžiasi Chicagoje

šiandien daug žmonių mano, 
kad be advokatų nieko didelio 
negalima pagaminti, nurodė 
prezidentas.

Bet mūsą krašto konstituciją 
gamino paprasti piliečiai, ne ad
vokatai. Nei Jurgis Washing- lika vaikų apsirgo kūdikių 
tonas, nei Benjaminas Frankli- paralyžium ir vienas mirė, 
nas, nei kiti asmenys, stovėję Paralyžius iki šiol numarino

Chicago, Ill. — Per pas
kutines 48 valandas dar dvy-

ir vienas mirė.

serganti ta liga. •

konstitucijos gamintojų prieša
kyj, advokatais nebuvo.

Betgi jie pagamino tok| do
kumentą, sulyg kuriuo ši šalis 
valdėsi per 150 metų!

jau 22 vaikus Chicago j.
Miesto sveikatos valdyba 

neleidžia atidaryt pradinių 
mokyklų, kol atslūgs kūdi
kių paralyžiaus epidemija.

Milwaukee, Wis. — Per 
dienų atvežti į ligoninę dar

Ne advokatai gamino ir So
vietų Sąjungos konstituciją, o 
ji pasaulyj gal turės dar dau- trys vaikai susirgę kūdikių 
giau įtakos, negu Madisono- paralyžium. Isolation Ligo- 
Washingtono-Franklino gamin-.ninej dabar guli 44 vaikai, 
tas dokumentas! I serganti ta lica. •

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Anglija Vis Nuolan
kauja Italijai Sub- 
niarinii Klausime

Papa Užgynė Mišias 
Liaudiečių Kunigam 
Madride, Valencijoj

Cholera ir Maras Shangha- 
juje ir Manchukuo Krašte

Geneva. — Per radio kal
bėdamas, Anglijos užsieni
nis ministeris A. Eden gy
nė tarptautinę bepusiškumo 
komisiją. Sakė, kad su tos 
komisijos pagelba buvo iki 
šiol išvengta europinio ka
ro, nors jinai nesustabdė 
svetimų kareivių ir ginklų 
gabenimo Ispanijon.

Eden pataikavo Italijai, 
pareikšdamas, kad Italija ir 
dabar būtų mielu noru pri
imta į Nyon sutartį prieš 
piratus submarinus Vidur
žemio Jūroj, jeigu tik Itali
jos valdžia darytų tinkamų 
žingsnių ton kryptim

Mussolinis, kaip žinoma, 
reikalauja savo laivynui vi
siškos lygybės su Anglijos 
ir Franci jos karo laivynais, 
pikietuojančiais Viduržemio 
Jūrą prieš gengsterius (pa
čios Italijos) submarinus. 1

Dingęs Wilkins, Sovietų 
Lakūnų Jieškotojas?
Edmonton, Alta, Canada. 

—Anglo tyrinėtojo Sir H. 
Wilkinso lėktuvo radio neti
kėtai nutilo po to, kai Wil
kins pranešė, kad jis grįžda
mas bandys nusileist Akla- 
viko apylinkėj, po skridimo, 
kuriuom Wilkins jieškojo 
Levanevskio ir 5 kitų sovie
tinių lakūnų. Kanados la
kūnas kapitonas W. R. May 
spėja, kad galėjo kur nu
krist Wilkins su lėktuvu, su- 
gendant ir jo radio. May te
legrafavo Vihljalmurui Ste- 
fanssonui, Tyrinėtojų Kliu- 
bo pirmininkui, į New Yor- 
ką, kad reikėsią j ieškot Wil
kinso.

Lėktuve su Wilkinsu buvo 
ir keturi kiti lakūnai.

Barrow, , Alaska. — So
vietiniai lakūnai rengėsi iš 
čia skrist į Šiaurių Poliaus 
stovyklą pasitart su . ten 
esančiais Sovietų mokslinin
kais apie jieškojimą Leva
nevskio ir draugų. Bet Bar
row apygardose kilo tokia 
smarki sniego audra, kad jų 
skridimas turėjo būt atidė
tas.

Žydų Senatorių Protestas 
Prieš Lenkų Fašistus

Varšava. — Žydai sena
toriai formaliai užprotesta
vo Lenkijos valdžiai, kad 
fašistai smarkiną savo kru
vinus užpuolimus ant žydų, 
o valdžia nieko nedaro tiems 
gengsterįams numalšint. Žy
dai senatoriai protestuoda
mi nurodo, kad užpuolikai, 
be kitko, geležinėmis štango
mis muša žydus ir daužo lan
gus žydų bažnyčių, krautu
vių ir kliubų.

Popiežius 

ride laikyt mišias kunigams,: 
remiantiems Ispanijos res
publiką. Sakę, daugelis to
kių kunigų yjra savo vysku
pų suspenduoti už pritarimą 
liaudies valdžiai.

Popiežiaus sekretorius sa
vo patvarkyniuose Ispanijos 
dvasiškiams įšako, kad, gir
di, “tik Francisco Franco 
‘valdžia’ gerbianti ir ginan
ti katalikų bąžnyčią Ispani
joj” į

Respublikos vyri ausybė 
dar neatidarė bažnyčių, ži
nodama, jog fašistiniai ele
mentai su savo dvasiškiais 
stengsis jas vėl naudot 
prieš liaudies valdžią. Bet 
mišios leidžiama laikyt šiaip 
viešuose rūmuose ir priva
liuose namuose.
................. ----------

Shanghai.—Nuo choleros 
čia mirė jau 120 chinų. Ją
ja serga dar virš 1,000, ta
me skaičiuje 19 svetimšalių. 
Cholera jau numarino 9 eu
ropiečius.

Hsinking, Manchukuo. — 
Sparčiai plėtojasi baisioji 
buboniška plėgą. Oficialiai 
pranešama apie 198 apsirgi- 
mus šia maro liga.

ASTORIEčIAI SKINA FAŠIS
TUS ŠIAURĖS FRONTE

Kodėl Ispanija Neišrin 
kta j T. Lygos Tarybą
Geneva.—Daugiausia per 

pastangas delegatų nuo fa- 
šistuojančių valdžių iš Lo
tyniškos Ąm^įkos šalių, Is
panija dabar nebuvo vėl iš
rinkta į Tautų Lygos Tary
bą. Mahometoniškų kraštų 
delegatai norėjo, kad Turki
ja būtų išrinkta į Tarybą, 
kas taipgi sumažino skaičių 
balsavusių už Ispanijos res
publiką į tą vietą. Tuo bū
du susidarė 23 balsai už Is
panijos išrinkimą į Lygos 
Tarybą, o 24 prieš išrinki
mą. Manoma, kad Ispanijos 
vieta Taryboj teks Belgijai.

Išrinkimui į Tautų Lygos 
Tarybą reikia dviejų treč
dalių balsų.

Ispanijos respublika, ta- 
čiaus, turės visas Tautų Ly
gos nario teises. Jos atsto
vas dalyvaus Taryboje, kuo
met bus svarstoma Ispanijos 
skundas prieš Italiją ir Vo
kietiją, kad jos išvien su 
gen. Franco kariauja prieš 
Ispanijos respubliką.

_____________ ♦

Niekšiški Sovietą Grūdų 
Naikintojai Baudžiami

Maskva. — Sovietų prie
šininkai, įsibriovę į atsakin
gas vietas kolektyviuose 
ūkiuose, vagia bei gadina 
grūdus, užkrečia bakterijo
mis supiltus į aruodus grū
dus ir prie sausų grūdų ty> 
čia primaišo šlapių, idant 
visi sugestų. Už tokius žalo
jimo darbus dabar tapo su
šaudyti keturi niekšai.

Suimtas Italų Oficierius, 
Bandęs Užgrobt Ispanijos 

Submarine Franci joj

Hendąye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Asturijos 
milicininkai ir partizanai 
įnirtusiai skina fašistus, 
bandančius prasilaužt per 
tarpkalnes linkui Gi jono, 
prieplaukos miesto šiauri
nėj Ispanijoj. Bet fašistai 
sakosi mažu-pamažu vis ei
ną artyn Gijono, ir po žiau
rios kovos užėmę Los Gailė
jos miestelį, Sella upės sri
ty j. Respublikos gynėjai, ta
riaus, valdo rytinį tos upės 
i krantą, kur turi stiprias 
savo tvirtoves.

Fašistai kelis kartus ža
dėjo “greit paimt Gijoną;” 
bet dabar prisipažįsta, kad 
jo negalės pasiekt bent iki 
spalio mėnesio pusės.

r .......... . ..................... ......

Teismai Neįgali Prašalint

Japonai Bombomis 
Naikina Nankingą,
Milijoninį Miestą

________________

AMERIKOS AMBASADORIUS SU ŠTABU IŠSIKRAU
STĖ Iš CHINIJOS SOSTINĖS NANKINGO

SHANGHAI, rugs. 21.— 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Chinijai, N. T. John
son su visu štabu išsikraus
tė iš Chinijos sostinės Nan
kingo į Luzoną po to, kai Ja
ponijos admirolas K. Hase
gawa pagrūmojo bombar- 
duot visą Nankingą apskri
tai ir pareiškė, kad japonai 
neimsią atsakomybės už sve
timų šalių atstovybių gyvas
tis ir turtą. Bet kitų šalių 
ambasadoriai nesikrauto iš 
Nankingo.

Francijos ir Anglijos am
basadoriai pareiškė, kad Ja
ponija bus laikoma atsako- 
minga už jų atstovybių na-

Kantoną, pietinės Chini
jos didmiestį, užpuolė bom
barduoti 21 japonų lėktu
vas, bet sugrįžo tik 1? už
puolikų lėktuvų. Aštuonis

1 
bešališki užsieniniai tėmyfo-

Baltimore, Md. —Magist- jai rugs. 21 d. 
ratas teisėjas Lulu E. Po
well užsimanė prašalint 
laikraščių reporterius iš 
vieno teismo. Bet valstijos 
prokuroras O’Connor pat
varkė, kad joks teisėjas ne
gali to padaryt, nes šalies 
ir valstijos konstitucijos už
tikrina viešus teismus.

Jungtinių Valstijų karo 
laivų komandierius admiro
las Yarnell pranešė Japoni
jos admirolui, kad Amerikos 
kariniai laivai ir toliau sto
vės Yangtze upėj prie Nan- 
kingo, nepaisant, Kad japo- j 
nų laivyno komandierius rei- < 
kalavo, idant jie nuplauktų 
11 mylių toliau.

Chinų spauda išreiškia 
nepasitenkinimą, kad Ame
rikos ambasadorius taip 
greit prasišalinio iš Nankin- 
go. Jis gi sako, kad jam ta
tai paliepė Washingtono val
džia.

Nanking, rugs. 21.— De-' 
sėtkai Japonijos lėktuvų jau 
trečią kartą bombardavo 
Chinijos sostinę Nankingą, 
miliono gyventojų miestą. 
Suardė bei sudegino 40 na
mų ir užmušė bent 40 neka- 
riškių g y v e n t o jų. Chinų 
priešorlaivinės kanuolės nu
kirto žemyn vieną japonų 
lėktuvą. Japonai girias^ 
būk jų lakūnai nušovę 
turis” chinų lėktuvus.

Japonai Briaujasi Pirmyn 
Šiaurinėje Chinijoje

Plaukia nuo Poliaus Ledynas 
Su Sovietų Mokslininkais
Maskva. — Ivan Papanin? 

komandierius Sovietų Šiau
rės Poliaus ekspedicijos, 
pranešė, kad ledynas, ant 
kurio keturi sovietiniai mok
slininkai apsistojo žiemavo- 
ti, smarkiai plaukia tolyn 
nuo poliaus ir jau praėjo 
pro 86-tą paralelę liniją 
šiaurinės platumos. Tempe
ratūra ant ledyno rugs. 20 
d. buvo 5 laipsnių pagal 
Fahrenheit termometrą. Per 
ūkaną tegalimą buvo ma
tyt tik už 200 jardų.

Nanking, rugs. 21.—Japo
nijos karo laivyno koman
dierius pareikalavo, kad,_____ .____ v
Anglijos kariniu laivu ad-[Japonai praneša, kad jie ne-' 

: mirolas Charles Little iš-1 atlaidžiai stumią chinus at- 
kraustytų jaisiais Anglijos gal pagal Peiping-Hankow 

■atstovybę iš Nankingo. Nes ~''1—— tt.wJKx 
japonai pasinešę sunaikint 
visą Nankingą, Chinijos so
stinę. Anglų admirolas at
sakė, kad nei jo komanduo
jami laivai plauks šalin iš 
Nankingo vandenų nei jie 
kraustys Anglijos atstovy
bės iš to miesto.

C • r, x « "M ' W

geležinkelį ir užėmę Kuch- 
eng ir Ansuhsien miestelius.

Sakoma, jog Paotingo sri- 
tyj chinai turį 250,000 armi
jos užkirst kelią japonams. 
Japonų lakūnai neatlaidžiai 
bombarduoja užfrontės mie
stelius ir kaimus.

Amerika Dalyvaus Patari
mo Komisijoj dėl Chinijos 

Skundo prieš Japonus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė priėrriė 
Tautų Lygos pakvietimą 
dalyvaut Pa tariančio jo j Ko
misijoj, kuri svarstys Chi
nijos skundą prieš Japoni
ją kaipo užpuolikę. Bet 
Amerikos valdžia neims jo-

Nariai Negali Tikėtis Jokių 
Kolonijų iš Anglijos

Geneva.
sieninis ministeris'Eden sa
vo kalboj prijninė Vokieti
jai, kad jinai negali tikėtis 
iš Anglijos jokių kolonijų, 
kurios priklausė Vokietijai

Anglija sutiktų daryt lygias 
tarpsavines sutartis su Vo
kietija, kad naziai galėtų 
nebrangiai gaut pirkt iš an» 
gliškų kolonijų reikalingų 
Vokietijai medžiagų. Iš an
tros pusės, Eden tvirtino, 
būk iš visų kolonijų iki šiol 
tėra gaunama tiktai 3 nuo
šimčiai tokių medžiagų.

Geneva. — Meksikos at
stovas Tautų Lygoj remia 
Ispanijos respublikos skun
dą prieš Vokietiją ir Itali
ją ir Chinijos skundą prieš 
Japonijos karą. .

Chinija Reikalauja Greito 
Veikimo Prieš Japoniją
Geneva, rugs. 21.—Chini

ja reikalauja, kad Tautų 
Lygos Patariančioji Komi
sija jau šią savaitę padarytų 
kokį tikrą žingsnį prieš Ja
ponijos karą Chinijoj.

Trys Broliai Nušovė Gene
rolą, Sesers Nužudytoj ą
Shelbyville, Kentucky, rug

sėjo 21.—Trys broliai gra
žuolės našlės Vernos G. 
Taylor’ienės nušovė genero
lą H. H. Denhardtą, kuris 
laukė teismo už nušovimą 
jųjų sesers. Visi trys pasi
davė policijai.

Darbo Federacijos Pakvieti
mas Prez. Rooseveltui

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos valdyba 
pakvietė prezidentą Roose- 
veltą pakalbėt Federacijos 
suvažiavime, kuris atsida
rys lapkričio 4 d. Denvery j, 
Colorado]. ----------

Sniegas Pennsylvanijoj
Karie, Pa.—Rugsėjo 17 d. 

čia jau pasnigo.

— Anglijos už-jgj

Kurios priKiause voKieojai 
pirm pasaulinio, karo. Bet

tarpsavines sutartis su Vo-
j* 
v

B rest, Franci ja, rugs. 21. ^įos atsakomybės už tari- 
Prancūzų policija aresta- mus kokįus galės padaryt 

vo Italijos karininką Tron-|TauĮų Lygos ' nariai, pri- 
eoso, kad jis su kitais Mus- klausantieji tai komisij’ai.
vo Italijos karininką Tron- 

solinio fašistais mėgino iš- 
vogt Ispanijos respublikos 

Valencia, Ispanija.—Res- submariną, stovintį Franci 
publikos armija pietų vaka-Jos prieplaukoj ir r"?1"1' 
ruošė atstūmė fašistus iki dyt jį gen. Franco fašistam, punktą.uz s
Gram ja de Torrehermosa I Taipgi areštuota keli i ta- nuo Oviedo, kur respublikie-

Ispanijos Liaudiečių Laimėji
mai Piet-Vakariuose

Franci- Oviedo, Ispanija. Fašis- 
nupluk- tai praneša, kad jie pasiekę 
ašistam. punktą už 25 mylių į pietus 

ar respubl:
apygardų, įsiverždama iš lai fašistiniai gengsteriai, čiai tebelaiko fašistus apgu- 
Cordobos provincijos į Ėst- pas kuriuos rado kulkasvai- lę iš visų pusių, apart siau- 
remadurą. dį ir kitų ginklų. : ro “koridoriaus.”

ORAS
Anot New Yorko C 

Biuro, šis trečiadienis 
siąs debesuotas ir vėsės 

Vakar temperatūra bu 
70 laipsnių.
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Kodėl Tie Nepasisekimai Ispanijos 
Šiauriniam Fronte?

Sakoma, kad Santander, kaip ir Mala
ga, buvęs atiduotas fašistams be didelio 
mūšio. Faktinai miesto durys buvę ati
darytos gen. Franco armijai. Kiek ta
me yra tiesos, dabar dar sunku pasakyti. 
Gali būti, kad ir atsirado judošių, kurie 
buvo Santanderio apgynimo komandoje 
ir parsidavė gen. Franco. Tik vėliau 
tas pilnai paaiškės.

Tačiau, kad Baskų krašte, tai yra 
šiauriniam fronte, buvo labai rimtų tru
kumų, tai nebeginčijamas faktas. Tų 
faktą pabrėžia Ispanijos Komunistų Par
tijos Centro Biuro manifestas, šiomis 
dienomis išleistas į Ispanijos žmones lo- 
j’alistų teritorijoje. Manifestas sako, 
kad visa eilė nepasisekimų parėjo nuo 
nepajegimo įvesti vieną karinę komandą 
ir nuo neišnaikinimo geri. Franco agen
tų Užfrontėje. Jei tokia apvienytai ko
manda būtų buvus, sako Komunistų Par
tija, vargiai būtų pavykę fašistams už
grobti Bilbao ir Santander.

Dar sykį Komunistų Partija šaukia 
> žrriones suvienyti spėkas karui prieš fa

šizmą. Ji ragina valdžią griebtis tokių 
žygių, kurie padarytų galą gen. Franco 
taip vadinamai “penktajai kolumnai,” 

’tai yra, jo agentų veiklai lojalistų teri
torijoje. Išmušus sprendžiamoji valan- 

> da: arba bus susivienyta ir apsidirbta su 
n priešais, arba gali būti pražudytas visas 

/ J Ictaštas. ' *

(ą) neleisti griūti ir išsiųsti Iriiškų, (b) ne
leist pasimatyti, išskyrus advokatus, (c) 
neleisti rūkyti, (d) neleist skaityti kitokių 
knygų, kaip tik religinio turinio, (e) visas 
pinigines dovanas skirti į neliečiamąją dalį.

Kad vienos grUpčs kalinius būtų galinta 
atskirti nuo kitų griipių kalinių, jų drabu
žiuose gali būti padalyti išsiuvimai.

Iš grupės į grupę kalinius perkels įstaigos 
viršininkas.

Pradžioj visi atsiųstieji į stovyklą bus 
laikomi pirmoje grupėje.

Skųstis bus galima tik už save ir per sto
vyklos viršininką. Už nepagrįstus skundus 
bus baudžiama drausmės tvarka.

Darbo dienos ilgumas ir darbo kiekis turi 
prilygti atatinkamos šakos ir rūšies darbi
ninkų darbo dienos ilgumą ir darbo kiekį.

Už ypatingą darbštumą stovyklos virši
ninkas gali skirti pinigines dovanas, bet ne 
daugiau kaip 25 nuošimčius to asmens at
likto darbo vertės.

Dovanos mokamos (dovanomis vadina
mas atlyginimas už darbą) iš vid. reik, 
min-jos skirtų kreditų. Dovanos yra liečia
mos ir neliečiamos. Liečiamoji dovanų da
lis išmokama kiekvieno mėnesio pabaigoj, o 
neliečiamoji dalis kaliniui apleidžiant sto
vyklą. Dovanų 30 nuošimčių eina į liečia
mąją dalį, 70 nuošimčių į neliečiamąją dalį.

Už nesilaikymą tvarkos ir paliepimų gali 
būti kaliniai taip baudžiami:

Tris mėnesius neleidžiama rūkyt, skai
tyti spausdinių, klausyt radio, pasimatyt su 
lankytojais, vieną savaitę laikomi be patali-. 
nės, iki vienos savaitės laikomi karceryje; 
karceris gali būt pasunkintas: be patalinės, 
sumažintas maistas, vieną parą visai tam
sus.

Už neteisingas baudas per stovyklos vir
šininką galima skųstis vid. reikalų ministe- 
riui.

Nors Labai Didėlis, bet Galimas 
Pasiekti Tikslas

Penkiosdešimtys tūkstančių naujų na
rių Komunistų Partijai, pusė miliono do
lerių komunistinei spaudai. Toksai yra 
tikslas dabartinio Komunistų Partijos 
vajaus. “Daily Worker,” partijos orga
nas, teigia, kad tikslas bus pasiektas.

Koncentracijos Stovykla Lietuvoje

Fašistų Piratai ir 
Pasaulio Taika

Lietuvos spaudoje randame praneši
mą apie Smetonos valdžios nutarimą 
įsteigti Lietuvoje koncentracijos stovyk
lą, kurią jinai pavadino “priverčiamojo 
darbo stovykla.” Tai bus naujos rūšies 
katorga politiniams kaliniams. Keletas 
politinių kalinių jau esą ten pasiųsti.

Vidujinė stovyklos tvarka bus parem
ta bjauria kalinių padalinimo sistema. 
Kuris bus “ištikimas,” tai yra, pataikaus 
fašistams arbą išdavinės savo draugus, 
taš gaus daug lengvatų. Tas, aišku, pa
skatins silpnadvasius išsigimti į parsida
vėlius ir niekšus.

Kadangi tas koncentracijos'stovyklos 
įkūrimo ir jos vidujinės tvarkos nustaty
mo dokumentas turi istorinės svarbos 
kovotojams už Lietuvos liaudies laisvę, 
tai Čionai jį paduodame ištisai. Jis skam
ba:

Vidaus reikalų ministerio pasirašytu įsa
kymu nustatoma vidaus tvarka Priverčia
mojo darbo stovykloje.

Per rytinį ir vakarinį patikrinimą ir at
silankius policijos vyresnybei pagal koman
dą arba signalą turi išsirikiuoti į dvi eiles 
ir famiai stovėti, kol bus duotas kitas sig
nalas. \

Galvos plaukai, ūsai ir barzda kerpami 
trumpai. Neleidžiama lošti nei kortomis 
;nėi kauliukais.
' Per mėnesį gali išsiųsti vieną laišką ir tik 
per administraciją. Susirašinėti laiškais 
galima tik su žmona, tėvais, vaikais, bro
liais ir seserimis. Pasimatyt gailina irgi su 
tais pačiais sykį per 2 savaites nustatytč- 

) 'mis dienomis po 15 min. ir sargybinių aky- 
vaizdoje.

Stovyklos administracija kalinius gali su- 
škirstyti grupėmis ir taikyti tam tikras 
lengvatas.

Pirmajai grupei gali būti suteiktos tokios 
lengvatos: (k) kas savaitę gauti ir išsiųsti 
po vieną laišką, (b) iki 50 nuošimčių gautų 
piniginių dovanų skirti į liečiamąją dalį, (c) 
kas savaitę gauti pasimatymą, (d) dalyvau
ji stovyklos orkestre.

Antrajai grupei: (a) gauti ir skaityti 
užsienio spaudinius, (b) su lankytojais kal
bėtis iki 30 minučių, (c) nešioti plaukus 
kaip patinka, (d) iki 70 nuošimčių pinigi
nių dovanų skirti į liečiamąją dalį.

Baudžiamajai grupei administracija gali:

Penkios dešimtys penki tūkstančiai 
partijos narių jau darbuojasi. Jieriis tal
kon ateina tūkstančiai komunistinio ju- 
dėjirno simpatikų. Taip ir susidaro dide-’ 
lė armija žmonių, kurie žada padvigubin
ti savo revoliu’cinės partijos eiles ir su
kurti da du anglišku komunistiniu dien
raščiu.

Šis vajus tęsis tiktai iki lapkričio 7- d., 
tai yra, iki Sovietų Sąjungos dvidešim
ties mėtų sukakties paminėjimo. Kai 
šimtas septynios dešimtys penki milionai 
Sovietų žemės žmonių iškilmingai minės 
savo prisiliuosavimą, tai Jungtinių Vals
tijų komunistinis judėjimas galės tą gar
bingą sukaktį atžymėti savo milžiniškais 
laimėjimais čionai Amerikoje.

Nazių Grūmojimas Lietuvai
Hitlerininkai, matyt, tebėra neatsisakę 

pretenzijų ant Lietuvos, ypač ant Klai
pėdos krašto. Kai dabar plačiai prasi
dėjo žvangėti ginklai, Hitleris atsiminė 
Lietuvą. Jis patyręs, kad Klaipėdos val
džia smarkiai nuskriaudus du tuzinū vo
kietininkų, be didelių cerėmo'riijų uosto 
srityje, atimdama iš jų didžiules žemes. 
Už tai Lietuva turėsianti Skaudžiai už
mokėti. Arba ji sustosianti vokietinin
kus Skriausti, arba... Patys tūririie da- 
šiprotėti, ką šis paskutinis “arba” reiš
kia.

Sunku dabar pasakyti, ar jau išmušė 
valanda Vokietijos naziams pasikėsinti 
ant Lietuvos, ar dar ne. Gali būti, jie 
mano, kad kai dabar viso svieto akys 
nukreiptos į Ispaniją ir Chiniją, jiems 
atėjo auksinė proga apsidirbti su Pa- 
baltija. Taip dalinai galima isaiškin’ti ir 
šis naujas Vokietijos valdžios ratelių ir 
spaudos spjaudymas a'rit Lietuvės.

Da viėria naziams prielanki sąlyga, tai 
Lenkijos pakrypimas vokiečių pusėn. Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos imperialis
tų avantiūra labai sužavėjus Lenkijos 
valdanciūosiūs ratelius. Jie tebesapnuo
ją apie derlingus Ukrainos laukus.

Kaip ten bebūtų, Lietuvai grūmoja pa
vojus. Tas pavojus padidėja, kai Sme
tonos valdžia atvirai palaiko Vokietijos 
ir Italijos žygius Ispanijoje. Smetona 
trokštą gen. Franco lairiičjnrio, Jaifr riet 
medžiaginiai padedąs. , 0 jei Fraričo lai
mės, tai Hitleriui ir Mussdliįįim dar il
gesni ragai užaugs. Vadinami, Smėtona 
dirba išvien su Lietuvos priešais.

Piratai Ore ir ant Jūrą
Italijos, Vokietijos fašis

tai ir Japonijos imperialis
tai kuria pasaulinį karą. 
Kiek per metus laiko fašistai 
atliko karo provokacijų, tai 
baisu ir pamąstyti. Vokieti
jos fašistai iš laivų subom
bardavo Almeriją, Ispanijos 
miestą. Jų karo orlaiviai 
sudegino Guernicą ir eilę ki
tų Ispanijos liaudies miestų. 
Italijos fašistai pagriebė 
Malagą, Balearic salas. Ma
lagos pabėgėlius iš orlaivių 
žudė. Nuo 100,000 iki 150,- 
000 Vokietijos ir Italijos fa
šistų kaunasi prieš Ispani
jos liaudį, kad ją pavergus, 
kad jos tėvynę išdraskius!

Bet vis tai buvo “niekas” 
palyginus su fašistų piratiš
kais žygiais ant jūrų. Itali
jos karo laivai, submarinai 
ir orlaiviai skandino Ispani
jos liaudies laivus. Paskui 
pradėjo skandyti Soy. Są
jungos ir pulti kitų šalių. Į 
kelias dienas nuskandino 
tris Sovietų laivus.

Sovietų Sąjunga pareiškė, 
kad ji toliau Italijos piratų 
žygio negali pakęsti. Ji ne
leis skandinti jos laivus ir 
žudyti piliečius. Sovietų 
žmonės sujudo ir pareikala
vo valdžios imtis griežtų žy
giu-

Italijos fašistai pasiuto. 
Jų piratų darbą remia Vo
kietijos fašistai ir Japonijos 
imperialistai. Jie dar pasiu
čiau rėkė, kąd skandins vi
sus Sovietų laivus. Karo pa
vojus buvo tik per plauką 
atstu.

Anglijos ir Francijos 
politika

Franci j a ir Anglija Suju
do ir sušaukė Nyon mieste 
konferenciją kovai prieš pi
ratus. Konferencijai buvo 
pasiūlyta planai, kurie nei 
kiek nėsuvaržė Italijos fa
šistų. Sovietai griežtai prieš 
tokius planus išstojo. Konfe
rencija pakeitė juos, priim
dama tūlus Sovietų reikala
vimus. Ar jie bus pravesti 
gyveniman, ar'^Anglijos ir 
Francijos valdžios kovos už 
jų pravedimą? Tą dar pa
matysime ateityj. Ispanijos, 
Italijos ir Vokietijos fašistai 
daug žalos pridarė Anglijai 
ir Franci jai, bet jos vis 
jiems pataikauja. Pataikavi
mas veda prie karo pavo
jaus, ries fašistai mano, kad 
demokratinės šalys jų bijo. 
Tik bėgyj 2 sav. Italijos fa
šistai užbldkadavo 7 Angli
jos laivus Gijorie, nuskandi
no “Woodford” laivą su 15,- 
000,000 galionų gazolino 
liaudiečiams, atakavo “Pe-

mi'esto, toripėdomiš apšaūdė 
“Harpą” iri dari kelis laivus. 
Bet Anglija tik protestus 
įteikė fašistams-, o rugsėjo 
1 d. į Venice, Italijos prie
plauką, atplaukė Anglijos 
karo laivai “draugiškumą” 
išreiškdami.

Ispanijos liaudiečiai 10 d. 
rugsėjo, netoli Cartagenosį 
nuskandino piratišką sub- 
mariną. Bandoma jį ištrau
kti ir parodyti svietui keno 
jis yra. Bet Ispanijos fašis
tai generolo Queipo De Lla
no lūpomis per radio jau 
pranešė, kad jie pirko 4 sub- 
marinus. Jis nesako nuo ko 
jie “pirko,” bet aišku, kad 
tai daroma “pateisinimui” 
Italijos fašistų. Jeigu iš
trauks submariną ir jis bus 
Italijos, tai Mussolinis pa
reikš : “Aš neatsakau, nes jį 
pardaviau.” Arba ir to ne
reikės, nes vis vien visi žino, 
kad tai Italijos submarinai. 
United Press koresponden
tas Web b Miller, 7 d. rugsė
jo iš Londono rašė: “Kiek
vienas Europoj, kas skaito 
laikraščius, kiekvienas poli
tikas žino, kad , “piratiški 
submarinai’, veikią Vidur
žemio Jūroj, yra Italijos su
bmarinai.”

Rugsėjo 8 d. liaudiečių ke
li karo laivai skaudžiai ap
daužė fašistų kreiserį “Ba- 
leares.” Tas kreiseris 11 d. 
atplaukė į Cadizą sugadin
tas ir atvežė nemažai už
muštų jūreivių. ' -

Mūšiai ant Sausžemio
Ispanijoj eina dideli mū

šiai. Fašistai po užėmimo 
Santanderio gulė ant Gi j on 
prieplaukos. Tai paskutinis 
liaudiečių Šiaurių fronte di
delis miestas. Jis apsuptas 
kalnais ir asturiečiai mai- 
nieriai energingai giriasi. 
Fašistai gula iš trijų pusių, 
o iš jūrų atakuoja jų laivai. 
Sako, jeigu liaudiečiai išsi
laikys čia iki žiemos, tai ta
da fašistams bus sunku pa
imti Gijom Fašistai giriasi, 
kad šiame fronte turį 100,- 
000 kareivių, kelis šimtus 
tankų ir lėktuvų. Fašistai, 
nori pairi! ti Gi j on ir likvida
vę šį frontą, savo jėgas per
mesti į Madrido frontą. Jie 
jau teisia 50,000 suimtų 
liaudiečių Santanderyje ir 
Bilbao kovose. Tūkstančiai 
iš jų bus sušaudyti.

Pietų fronte, liaudiečiai 
uždavė kelis fašistams smū
gius Cordoba, Penarroya ir 
Sierra Tejonera punktuose.

Didžiausi mūšiai buvo 
Aragonų kalnų fronte, kur 
liaudiečiai po didelių kovų 
užėmė Belchite miestelį, su-; 
darydami pavojų fašistams 
Teruel fronte. Čia buvo bai
siai žiaurūs mūšiai. Desėt- 
kai tūkstančių krito iš abie
jų pusių. Belchite miėstėlyj

gasus” laivą, buvo pagriebę 
“Molton” laivą, orlaiviai 
bombardavo “Stambridge” 
laivą, kuris vežė 1,000 Ispa
nijos liaJūdiečių moterų ir! 
vaikų pabėgėlių iš Gijon rasta virš 1,700 fašistų už-

Chicago Daily Times reporteriai broliai Jarries ir 
John Metcalfe, kurie buvo įstoję į slaptą vokiečių na- 
zių organizaciją ir paskui apie jos fašistinę Veiklą 
aprašė. Paveikslas parodo, kaip jie turėjo saliutuoti 
organizacijos susirinkimuose.

muštų, apie 600 paėmė į ne
laisvę. Čia pasikartojo tas 
pat, kas prie Brunete. Liau
diečiai atėmė nuo fašistų 
miestelį, fašistai pradėjo 
baisiai atakuoti, kad jį atsi
imti-. Jiems nepavyko. Abel- 
riai liaudiečiai šiame fronte 
atkariavo nuo fašistų 270 
keturkampių mylių.

Mūšiai Ore
Aviacija svarbiausis įran

kis kare. Orlaivių veikimas 
riesiliauja nei valandai nei 
dieną, nei naktį. Jie veikia. 
Atakuoja kareivių apkasus, 
bomba r d u o ja užfrontę. 
Liaudiečių lėktuvai muša 
tik fašistų karo jėgas; fašis
tai degina miestus ir kai
mus, žudo civilius žmones. 
Iš-svarbesnių mūšių ir įvy
kių buvo:

Rugsėjo 1 d. fašistų 3 tri- 
motoriniai bomberiai bom
bardavo Portbou miestelį, 
prie pat Francijos sienos. 
Tą pat dieną 25 fašistų bom
beriai, lydimi1 18-kos mūšio 
lėktuvų, numetė . 15 tonų 
bohibų ant liaudiečių Bel- 
chite fronte.

Rugsėjo 2 d. daug fašistų 
lėktuvų pribuvo į Belchite 
frontą, kad išgelbėjus jį nū'o 
liaudiečių. Liaudiečiai vie- 
rią trirriotoriinį bornbėrį nu- 
inušė. Fašistai sako, kad jų 
90 boinberių atakavo liau- 
diėčiūš.

Rūgs. 3 d. netoli Sarago
sos įvyko didelis oro mūšys, 
kuriame dalyvavo 60 lėktu
vų fašistų ir apie tiek liau
diečių. Liaudiečiai mūšį lai
mėjo, nukaudami 20 fašistų 
lėktuvų.

Rugs. 8 d. fašistai numušė 
Ęrancijos pasažierinj lėktu
vą ir užmušė jo lakūną.

Rugs. 10 d. buvo lėktuvų 
mūšys virš jūrų, ties Gi j on. 
Fašistai sako, kad jie numu
šė 5 liaudiečių lėktuvus.

Karas Chinijoj
Japonijos ir. Chinijos ka

ras virto į viėria iš didžiųjų, 
J aponi j a blokaduo j a visas 
jūras. Sakoma, kad iš Japo
nijos pusės dalyvauja 280,- 
000 karėivių, daug lėktuvų 
ir visas karo laivynas. Iš 
Chiriijos pusės į frontą jau 
patraukta 800,000 kareivių. 
Shanghajaus mūšiuose ne
imama belaisvių—visi žu
domi. Japonijos armijoj pa
sireiškė cholera.

Chinijos aririija padrūti- 
nama tuom, kad iš Sovietų 
Chinijos atmaršuoja Raudo
noji Armija, apie 200,000 
gerai išlavintų kovotojų,

vadovystėj ’komunistų gene
rolų Chu-Teh ir Peng Teh- 
hui. Tvirtėja Chinijos orlai- 
vynas. Kbvoje chinai labai 
gerai pasirodė.

Japonijos i m pe ratorius 
Hirohito meldžiasi ir pra
šo dievo, kad jam pagelbėtų 
sumušti Chiniją. Nuo kovo 
mėnesio Japonija iš Ameri
kos pirko už $158,800,000 
karo medžiagų. Japonija pa
skyrė karo reikalams $762,- 
600,000 arba 2,042,000,000 
jenų, kas labai apsunkina 
Japonijos gyventojus.

Chiniją, pasirašius su So
vietų Sąjunga nepuolimo 
sutartį, tuojaus atidarė or
laivių kelią tarpe Chinijos 
sostinės Nankingo ir Sovie
tų nuėsto ČukčuKar. Japo
nai kaltina, būk iš Sovietų 
pribuvę Chinijai 210 lėktu
vų ir nemažai lakūnų. Ja
ponija prisibijo, kad Chirii- 
jos lėktuvai neužpultų jos 
mieštų. Sako, kad Sovietų 
Raudonoji Armija turi ma
nevrus prie Korėjos sienos. 
Japonijos kompanijų žvejų 
laivai buvo įsiveržę į Sovietų 
Sąjungos vandenis. Sovietų 
karo laivai sugriebė 28 Ja
ponijos žvejų ir vieną kari
nį laivą, kaipo vagis.

Tolimuose Rytuose lieps
noja naujas didelis karas. 
Japonijos imperialistai ma
nė keliais dideliais smūgiais 
parblokšti Chiniją, bet jie 
apsiriko. Chinijos liaudis vis 
daugiau jungiasi apgynimui 
savo tėvynės, savo tautinės 
laisvės.

D. M. Š.

ŠYPSENOS
Lietuva, Tėvynė Mūsų.

(Taut-fašistų nuosavas himnas, 
dr. V. Kudirkos muzikai).

Lietuva, tėvynė mūsų,
Mūsų pelno žemė,

Mes—Smetonos pakalikai— 
Lobį sau ttk semiaM.

Kas čia paiso, kas čia žiūri 
Tų takų dorybės,

Mink kas minas, piešk kas
plėšias 

Dėl savos gėrybės.
Saulės mums visai neveik’,— 

Tegul plinta tamsuma, 
Ir šviesos ir tiesos

Palaikai lai nyksta.
Kas kad dūsauja liaudis, 

Bando priėš mumis sukiTt,
Mums dar čia ją nakčia 

Nuslopinti vyksta.
Buolio Sūnus.

Vasaris, 1937

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kaip pasirodo iš spaudos, 

tai vargiai kada pfrmiau bu
vo tiek pamazgų pilstoma 
ant Sovietų Sąjungos, kaip 
dabar. Jeigu paimsime lie
tuvišką spaudą, tai net kok
tu ją skaityti. Pavyzdžiui, 
“Naujoji Gadynė,” “Drau
gas,” “Vienybė” ir “Naujie
nos” niekada piririiau neva
rė tokios nešvarios kampa
nijos priėš Sovietų žemę 
kaip dabar varo? Kaip tą 
galima išaiškinti?

Tai, ką jūs sakote apie 
tuos laikraščius, tikra tie
sa. Tokio tų laikraščių su- 
nešvarėjimO ir mes nebuvo
me matę.

Neigi sunku tą “misteri
ją” sūprristi ir išaiškinti. 
Trisai “šventasai froritas” 
negimė šiandien. Kiekvienas 
tų laikraščiį savdtiškais iš- 
rokavimais pučia vienon dū
dom Juo didesnis Sovietų 
žemės pasisekimas, tuo tie 
nelaimingi redaktoriai dau
giau erzinasi ir šumija. 
“Vienybė” yra fašistinis 
Smetonos organas Ameri
koje. Žiriote, šų kokiu pasiu- 
tirim pasaulio fašistai puolė 
ir puola Sovietų Sąjungą.

" ^Draugas,” kaipo klerika
lų organas, niekados neniy-

Įėjo Sovietinio krašto, o da
bar, kai dar popiežius įsakė, 
jo redaktorius visokios lygs
varos neteko besikolioda- 
mas.

“Naujienos” tą pačią gies
mę traukė visus paskutinius 
aštuoniolika metų. Jų redak
torius įsikalbėjo sau ligą, 
kad bolševikams negali pa- 
vykt sukurt socializmą ir 
tiek. Betgi Sovietų Sąjungo- 4
je tas naujas gyvenimas sėk
mingai kuriasi. Tai ką gi *
žmogus darys: bando nors 
riksmu savo sąžinę sura
minti.

<. “Naujosios Gadynės” per
keliai persiėmę trockizrtiu. 
Jie niekur sau suraminimo 
neberanda. Kas tik buvo ar 
yra surišta su komunistiniu 
judėjimu, jie tą prakeikia. 
Ne tik Sovietų Sąjungoje jie 
nieko gero neberanda ir ją ą 
stato ant lygio su hitlerine 
Vokietija ir mussoliniška 
Italija, bet ir Ispanijos liau- 
diečius vadina “gengste- O,
riais,” kam jie trockistams 
neleidžia laisvai užsiimdinė- 
ti savo kontr-revOliūciniU 
darbu. i

Panašiai bus ir ateityje. 
Juo Sovietų žemei geriau 
seksis, tuo aršiau ją pute, ją 
šmeiš ir niekins josios prie
šai. t m
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Darbininkė ir Seimininke
Laiškas Draugei

kur mudvi augom, aš dabar 
prisirinkau pilną kepurę rie- 
kad tavęs nėra, pagelbėtum

MIELA VERUTE:
Gavau tavo laišką nuo rytinio laiškanešio, 

ant upės kranto. Ir kaip tik pasiliuosavau nuo 
darbo, rašau tau atsakymą.

Taip, tu matei mano paveikslą žurnale tarp 
kitų delegačių. Aš labai mažai panaši į tą pa
veikslą. Fotografas, nutraukęs mūsų paveiks
lą, mus visas perdaug pajaunino, ištrynė vei
do raukšles. Dabar žiūrėk ne į paveikslą, o į 
mane pačią. Nepažinsi mažos Aldukės.

Ar atsimeni mokyklos dienas? Aš negaliu 
pamiršt, puikiai atsiipenu, kaip popas daužė 
galvą už blogą supratimą poterių, o man jie ir 
sunkiai davėsi suprast. Aš jau 47 metų. Daug 
visko matėm. O dabar gyvename visai nau
joj gadynėj. Viskas persikeitė, vietoj supu
vusių griuvėsių pastatyta nauji socializmo na
mai. Dabar mūsų rajonai ir kaimai žydėte žy
di. O mūsų kaimas lyg auksas žiba. Seno li
ko tik miškas, bet ir tas turtingesnis įvairiais 
medžiais. Ten 
dirbu, ir miške 
šutų, tik gaila, 
krimst riešutus.

Mūsų rajone, šį rudenį paskutinį medinį plū
gą išvežė į muziejų. Kaip tik atvažiavau čio
nai dirbti, jau kolektyvų laukuose dirbo ma
šinom. Kur mudvi tarnavom pas kūlokus ir 
dirbom nuo aušros iki sutemos už 15 kapeikų 
į dieną, dabar viskas kolektyvizuota.

Tave, veikiausia, interesuoja, ką aš dariau 
mieste dar prieš revoliuciją. Buvau papuo- 
lus į popų seminariją, kur mokina moteris bū
ti popų žmonomis. Apart religinio katekiz
mo, jokių kitokių, pamokų neturėjom. Mes, 
mokinės, reikalavom mokyklos direktoriaus, 
kad mums duotų bendro mokslo. Mokyklos ve
dėjas atsakė, kad “būsiančiai motinai daugiau 
nieko ir nereikia žinot.”

Aš neištekėjau už vyro popo, sugrįžau į 
kaimą ir dirbau mokytojos darbą savo kal
boje. Bet kuomet mokyklos vedėjas sužinojo, 
pasakė man, kad jei aš nepamiršiu savo čū- 
vašinės kalbos, tai paleis iš darbo.

Mano vyras irgi buvo mokytojum, bet jį 
paėmė karan pirmais metais imperialistinio 
karo. Va, jis prieš, mano akis kabo ant sie
nos, ant pageltusios popieros. Saldotas Mika
lojaus armijoje, kepurė ant galvos be kazirko, 
susijuosęs diržu, prie kurio prisegta blizganti 
blekė su areliais. Mes fotografijas ėmėmės 
jauni būdami ir pirmu syk važiavau į» artimą 
miestelį paveikslų nusiimt. Bet tas viskas bu
vo senoj Rusijoj. Pirmutinė žinia iš karo 
fronto pranešė, kad užmuštas mano vyras. Jis 
paliko 3 vaikus. Ėmiausi už siuvinėjimo ir 
mezgimo ir rankdarbius pardavinėjau, kad pa
laikius šeimyną. Likau našle, būdama 26 
metų. Ar ne baisu tą viską prisiminti?

Kuomet aš gimdžiau pirmą vaiką, baisiai 
kankinaus, keikiau visą pasaulį. Ir labai no
rėjosi jį pagimdyt negyvu, nes senoj Rusijoj 
gyvenom pusbadžiai. Dabar aš sarmatinuos 
tos minties. Tas vaikas dabar išaugęs. Jo 
profesija—agronomas. Vedęs ir gyvena lai
mingai. Juk aš pirma nežinojau, kad pasikeis 
mūsų gyvenimas, aš nežinojau, kad bus panai
kintas išnaudojimas ir bus pastatytas socia
lizmas.

Mano naujas gyvenimas prasidėjo nuo 1921 
metų. Partija mane mobilizavo į Ceboksa- 
rak, kaipo mokytoją. Mokytojau! buvo sunku, 
neturėjom mokyklų, nei vadovėlių, nei popie
ros. Ir valgyt nebuvo ką. Viskas buvo karo 
sunaikinta. Pirmiausiai mes pradėjom kolek
tyviai statyt mokyklas. O vėliau organiza- 
vom inteligentiją (ji buvo labai silpna) ga
minti mokyklom vadovėlius. ,

Aš pradėjau mokytojau! be vadovėlių ir be 
mokyklų. Vaikučius mokinau drėgnoj ir šaltoj 
buvusioj popų seminarijoj. Neturėjom kuo 
pečių kūrent nei ant ko rašyt. Tas viskas 
prisiėjo mums patiems parūpint. Prisiėjo 
dirbti sunkiai. Neturėjau kambario, kur gy
vent, gyvenau ant upės kranto, raštinėj. Ten 
ir miegojau ant rašomo stalo. Tuo laiku ir 
mano vaikai tebebuvo maži: 13 metų ir 3 me
tų. Užteks apie tai rašyt.

Dabar, parašysiu, ką aš dirbu vėliausiu lai
ku. Mane partija kelia iš vietos vieton ir ant 
įvairių darbų. Esu laiminga, kad gavau pro
gos kovot prieš senas liekanas. Kad tau būtų 
aiškiau, kokį aš darbą dirbu, tai aprašysiu sa
vo dienos darbą.

Šį rytą atsikėliau 7-tą valandą ir nuėjau ap
žiūrėti, kaip eina statymas naujos mokyklos.

Mūsų rajonas staigiai pildosi naujais namais. 
Mes jau turim naują universitetą, didelius na
mus specialistams, kurie aptarnauja žemės 
ūkį, kaip tai agronomai, zootechnikai, gydyto
jai, mokytojai, ir kiti įvairūs specialistai. Nau
ja mokykla greit bus užbaigta statyt. Taipgi 
valgykla jau baigiama statyt.

šį rudenį pradėsim statyt kultūros namą su 
400 vietų. Pastaruoju laiku kultūros namui 
mes naudojam drėgną, tamsią buvusią cerkvę. 
Ten rodom krutamus paveikslus, turim radio 
ir sales knygynui.

Šiandieną nuo 3-čios vai. į savo raštinę 
pradėjau priimti žmones įvairiais reikalais pa
sitarimui. Atėjo kolektyvo pirmininkas, bu
vęs raudonarmietis, dar nešioja šinelį. Jis 
atėjo pasitart, kad greičiau išpildžius val
džios planą. Atėjo sena kolchozninkė skųstis, 
kad jos sūnų išmetė iš technikumo. Aš grei
tai ten pasiunčiau žmogų, kad ištirtų dalyką. 
Atėjo 'didelės šeimynos motina skųstis, kad 
sulaikė jai išmokėjimą pinigų. Pasirodė, kad 

• ižde pinigų nebuvo. Padarėm viską, kas tik 
buvo galima.

Paskutinė atėjusi tau bus pati įdomiausia. 
Persistatyk sau—jauna, raumeningo veido 
mergaitė, geltonplaukė ir mėlynakė, ir protin
gos išžiūros. Vailokais apsiavus, apsivilkus 
kailinukais, iš po kurių matyt raudonais siū
lais išsiuvinėtas andarokas, pilka skarele gal
vą apsirišus. Ir su nauju portfeliu. Tai Ul- 
jana Ivanova, čukino Selsovieto pirmininkė. 
Vos tik 24 metų mergaitė. Ne partijos narė. 
Ją išrinko į Selsovietą nesenai ir nelauktai. 
Ten pirma buvo vyras pirmininkas, bet jis 
labai girtuokliavo ir prisiėjo jį greit nuimt 
nuo darbo. Mese peržiurėjom daug žmonių, 
bet tinkamesnio žmogaus neradom užėmimui 
vietos Selsoviete. Ir išrinkom Ivanovą. Ko
lektyvo laukuose ji dirba geriausia ir už tai 
gavo vardą stachanovietės. Aš ją žinojau se
nai.

Ivanova trumpu laiku sutvarkė kolektyvų 
reikalus, įvedė puikią discipliną. Taip pat ne
tingėjo ir nesisarmatino susirinkimuose išsto
ti su aštria kritika ir savikritika. Ji puikiai 
numaskavo kūlokus, žulikus ir kitus neaiškius 
elementus. Ji tikrino kolektyvo finansų kny
gas. Ji visuomet klausimus rišo teisingai. Ir 
todėl laike susirinkimo ją nominavo patys kol- 
chozninkai ir vienbalsiai tapo išrinkta Selso
vieto pirmininke. Ir šiandien ji atėjo su ma
nim pasitart kolektyvų reikalais.

Kada aš pamisimu apie naują konstituciją 
ir naujus rinkimus, slaptus balsavimus, tai 
man nei kiek nebaisu, nes aš esu užtikrinta, 
kad mūsų kolchozninkai ir moterys kūlokų ir 
baltagvardiečių nerinks. Jie nuo kolektyvinio 
darbo ir šiandieninio gyvenimo neatsisakys. 
Esu tikra, kad mano UI j ana Ivanova pirmuti
nė bus ir vėl išrinkta į Selsovieto pirmininkus.

Dar mano diena neužsibaigė, dar važiuoju į 
artimą kolchozą. Naujas Gyvenimas—vienas 
iš draugiškiausių kolektyvų. Jo pirmininkas 
—moteris, čionai moterys abelnai svarbią ro
lę lošia. Arą pirmą smuiką griežia. Jos šiais 
metais dasimušė, kad gavus 570 centnerių bu
rokų iš hektaro. Moterys pačios buvo net ag
ronomais, jos dėjo trąšas į žemę pagal savo 
nuožiūrą. Taip pat buvo puikūs kviečiai.

Kalbėjau su kolchozninkais apie šiandieni
nius reikalus, patikrinau jų prisirengimą pa
vasario sėjai. Aš negalėjau prie jų prikibti, 
jie gerai prisirengę.

Kolektyvas Naujas Gyvenimas šiais metais 
pasistatė du nauju tvartu gyvuliams. Dabar 
jie rengiasi savo spėkomis *statyt-kasti prūdą. 
Ir jie turės jį, nes jie turi užtektinai spėjeų 
tam darbui. Aš daviau jiems patarimą užves
ti sodą. Mes turim specialistus, kurie rengia 
kadrus sodų prižiūrėjimui. Kol kas mūsų 
apylinkėj sodų yra mažai, bet mes juos turė
sim, ir neužilgo.

Aš rengiuos organizuot siuvinėjimo dirb
tuves. Mes vieną turim, tai visas darbas eina 
eksportui. Iš jos ima prekes Francija, Ame
rika ir Anglija. Užsakymą turim didelį, o 
prekes nespėjam gamint.

Žinai, Verute, aš dabar esu valdžios narys. 
Ir aš savo rajoną negaliu palikt. Darbo tu
riu daug ir esu labai patenkinta, kad savo 
darbu galiu atnešt naudos savo valdžiai.

Jau gili naktis, paukščiai čiulba, greit bus 
šviesu. Lik sveikai

* * *

Mūsų draugės iš šio laiško matys, kaip So
vietų Sąjungos moterys dirba ir kaip yra užin- 
teresuotos visa socialistine statyba. Jos pa
čios yra gaspadoriais šalies tvarkyme.

J. Bondžinskaitė.

“VIRĖJA”
Knyga “Virėja” bus gata

va už apie noros savaičių. 
Knyga atspaudus, jos kaina 
bus $1. Kas dar turi gautų 
prenumeratų ar dar nori užsį- 
rašvt už 75c — dabar laikas.

Kaip iš pradžios kampani
jos už knyga “Virėja,” kada 
knyga dar tebebuvo “neužma
toma,” taip ir dabar, kada 
knyga jau baigiama, smagu 
skaityti laiškus, kurie rodo di
deli draugiu pasiryžimą sėk
mingai atlikt knygos išleidimo 
darbą. Štai dar keli jų :

WESTVILLE, ILL.

Gerbiamos Draugės:
Prisiunčiu už knyga “Virė

ja” $9. Tai yra už 12 knygų. 
Siųskite visas mano vardu, aš 
jas išdalysiu užsiprenumera
vusiems.

Draugiškai.
L. Kvetinskienė.

TORONTO, ONT.

Brangios Draugės:
Dar prisiunčiu $3.75, 

dar už 5 “Virėjos” prenume
ratas. Pirmiau pasiunčiau 10 
prenumeratų, tai viso bus 15.

Visa kopijas malonėkite 
prisiųsti mano antrašu.

Draugiškai,
O. Adams.

BENTON, ILL.
Brangios Draugės:

Čia prisiunčiu dar 
prenumeratą knygos “Virėja.” 
Užsitraukė taip ilgai, nes aš

Vaikų Mirtingumas

mą ką virt pirmoj vietoj. Ta-1 70,°00,000 gyventojų mirtin- 
čiaus turėjimas gerų patarimų m'.. '© nu0

tai

4 pren. 
Bayonne, 
prenume-

visose Suv. 
States Pub- 
daviniai pa- 
valstijų su

Draugės tiesą sako, kad ne
sant iš ko virti ir knyga ne
gelbės. Joms kova už buvi-

prie daugi- 
skaitlinių, 

ligų, kaip 
ligų, neda-

apie maisto produktų vertę ir 
subalansavimą, taipgi skonin
gą pagaminimą daug padeda 
ir prie mažo ištekliaus, tad 
reikia manyt, ]

Mezgėjų organizavimo kampanija visuose šalies kraštuose yra gerai atstovau
jama vakariniame šalies krašte per šią pasiryžusią grupę. Tai streikuojanti 
darbininkai iš Columbia Knitting Mills, Portland, Ore., išėję reikalaut geresnių 
sąlygų.

Puslapis Trečias

ŠIAURVAKARINIO PACIFIKO PAKRAŠČIO MEZGĖJAI

vis norėjau gauti daugiau, bet' 
negalėjau. Mainierių moterys 
sako, kad tik būtų iš ko valgį 
gaminti, jos ir be knygų mo
kėtų. Nėra pinigų, tai nereikia 
nei knygos.

Draugiškai,

Kiek pastangų yra padėta 
mokinant žmones apie sveika
tą, tačiau rekordai rodo didė
jantį mirtingumą 
Valstijose. United 
lie Health Service 
rodo, kad 20-je

• vieną

11.9 nuošimčių iki 12.5 nuoš. 
1936 m. Tai ženklas, kad ša
lies sveikatos padėtis nėra 
taip gera, kaip pereitais me- 

reikia'manyt, ’"kad” draugės,taia;.?ietinSs ir Pietvakarinės 
bentonietės prie pirmos pro-1 "IT"
gos knygą įsigys, kaip bus ga-{ 
tava.

B. E. Senkevičienė iš East
on, Pa., pridavė $4.50 už 6 
prenumeratas.

A. Griciūnienė iš Philadel- 
phijos pridavė $3 už 

P. Janiūnienė iš 
N. J., pridavė dar 1 
ratą.

S. Sasna.

Laiškas iš Smetonos
Kalėjimo

“Laisvė” nuo 
jos Amerikoje 
laišką:
Gerbiamieji:

Kaipo nuolatinė “Laisvės” 
skaitytoja aš seku jūsų atydų 
susidomėjimą likimu politinių 
kalinių Lietuvos kalėjimuose. 
Čia įdedu iš Lietuvos nesenai 
gautą laišką apie moterų kali
nių sąlygas, ir kopiją priešfa- 
šistinio lapelio, kuris parodo 
Lietuvoj vedamą priešfašistinį 
darbą.

Laiškas atėjo nepasirašytas 
ir be antrašo atgal dėl jau ži
nomų priežasčių, bet aš žinau, 
kad jis yra nuo N. ir N., ku
rių viena nuteista keturiem, o 
kita aštuoniem metam kalėji
mo už politinius prasikalti
mus.

Tūlas laikas atgal “Laisvėj” 
jūs suminėjot vardus politinių 
kalinių Lietuvos kalėjimuose. 
Sąraše buvo ir N. su N., taip
gi X. Su jomis tankiai susira
šinėju, bet visi laiškai cenzū
ruojami ir tik labai asmeniš
ko pabūdžio dalykai pralei
džiama, tad mes labai mažai 

(teišgirstame apie politinių ka
linių kančias. Jų pralinksmini- 
mui retkarčiais aš pasiunčiu 
pinigų ir šeimynai drabužių.

Naudokite jūsų laikraštyje 
čia įdedamos medžiagos tiek, 
kiek jūs matote tinkama. .Aš 
galėčiau atsiust jų paveikslus 
ir daugiau laiškų, parodančių 
esamas sąlygas Lietuvoje, kad 
parodytų jūsų laikraščio skai
tytojams reikalą remti mūsų, 
draugus Lietuvoje.

Jei naudotumėt ką iš šio lai
ško, malonėkite naudoti taip, 
kad neatnešus daugiau sunke
nybių politiniams kaliniams, 
kurie jau ir taip kenčia dau
giausia.

savo skaityto- 
gavo sekantą

syti maistą sulyg hygijeniškos 
mieros.

Vienas iš ekonominių fakto
rių rodo, kad dirbančių toli”' 
nuo namų motinų kūdikių mir-‘ 1 
tingumas buvo 175 iš tūkstan
čio, dirbančių arti prie namų . 
— 115, ir tų motinų, kurioms 
nereikėjo eit į dirbtuves buvo 
tik 98.

Įvairiausios ligos, neatsar
gumas, trūkumas žinojimo, 
kaip apsisaugoti nuo tų ligų 
irgi atsiima daug gyvasčių^ 
Nuostabu sužinot, kiek vaiku
čių nekaltai prarado savo gy
vastį nuo netikėtų nuodų. Try-, 
lika vaikučių nusinuodino 
strychnina, kuri randasi medi-' 
cinose nuo vidurių užkietėji
mo ir toninėse pilėse. Trylika 
žuvo nuo gėrimo kerosinos, 
septyni nuo gasolinos ir kito
kių aliejų. Nuodingos medžia
gos ir medicinos turėtų būt pa
dėta į tokią vietą, kur vaikai': 
negalėtų prieit, ir paženklin- « 
ta.

Suv. Valstijose 18,000 mir-,s 
šta nuo appendicitis, ji esanti;; 
didele priežastimi kūdikių 
mirties. Manoma, kad šiame' 
ankstybame gyvenimo periode 
esą sunku appendicitis išana
lizuoti ir kad dijeta esanti ' 
priežastimi tos ligos.

Vaikučiai is senesnieji žmo
nės būna labai jautrūs karš-, 
čiuose. Paskutiniais laikais be
veik pusė mirusių nuo karščių 
buvo suvirš 60 metų ir 45%—a 
kūdikių. Dėlto reikalingas at>'* 
sargumas apsaugojimui ma
žiukų nuo atviros saulės ir 
per karščių sezoną jų dijeta ir " 
drabužiai turi būt rūpestingai 
prižiūrimi.

Labai mažai kas esą įvyk
dyta apsaugojimui nuo netikė
tų mirčių paskendimu.
Valst. 1934 metais taip pra
rado savo gyvastis 7,326 žmo
nės, 90% iš to skaitliaus buvo ' 
vyrai ir vaikai tarpe 5-25 me- ’ 
tų amžiaus. Prigėrimų dau-*' 
giausia atsitinka per vasaros • 
sezoną — gegužės — rugsėjo,., 
mėnesius. Dabartiniu laiku 
įsteigė mokyklose • kursus in
struktavimui, kaip plaukti ir,. 
kaip gelbėti tuos, kurie pa- ‘ 
puolė į nelaimę.

Diarrhea (trizna) ir entiri- - 
tis seniau būdavo kūdikių, gil
tinė, kuri pasiėmė su savim be 
skaitliaus daug gyvasčių. Ga
lima sakyt, kad šiandien šios 
ligos nupuolė, 1936 metaiš 
nuo jų mirtingumas buvo 
8.2% per 100,000.

Amerikos Medikalės Ass. 
Konvencijoj 1935 metais, At
lantic City, ekspertai liudijo, 
kad nedamaitinimas (malnu
trition) nuo neganėtino pašal
pos budžeto pasiims savo au
kas. Pereitais metais nedamai
tinimas jau pradėjo atsiliepti 
ant silpnesnių per influenzą ir 
plaučių uždegimo epidemiją. 
New Yorko Miestą—Manhat
tan Borough — ištyrę raporta
vo, kad skaitlius išbadėjusių 
kūdikių pakilo nuo 16% 1929 
metais iki 29 % 1932 m. Biuro 
cenzas rodo, kad 2,217 vaiku
čių ne pilnai metų sulaukę mi
rė nuo influenzos 1932 m. ir 
2,552 mirė 1933 m. Tai atbal
sis ekonominės padėties — 
sumažėjusių įeigų — kuri ap
juosia kūdikių gyvenimą, ir 
dėlto galima tikėtis vaikų ma
rumo kilimo aukštyn.

Pagrečiui būtų gerai žinoti, 
kad mažėja mirtingumas nuo 
keturių principalių limpančių 
ligų; tymų, Skarlatinos, difte-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

'ties saika. Aštuoni metai ne- 
' darbo ir sunkios ekonominės 
I padėties prisidėjo 
nimo mirtingumo 
sykiu įvairiausių 
vėžio, limpančių 
maitinimo, džiovos ir tt.

Faktoriais veikiančiais ant 
kūdikių marumo yra fiziškas 
ankstybumas, maitinimas, vi
suomeniška ir ekonominė pa- 

1 dėtis. Ankstybumas (gimimas 
prieš laiką) pasižymi aukštes
ne skaitline mirčių, negu pilną 
laiką išnešioti kūdikiai. 1933 
metais nepasiekusių pirmų 
metų kūdikių įvairiausiomis li
gomis mirė 54.67 iš 1,000 gi
mimų, iš kurių 16.2 buvo ank
stybi gimimai.

Taip pat yra skirtingas vai
kų mirtingumas tarp įvairių 
tautų. Pas tautas vaikų globo
jimas priklauso nuo jų tradi
cijų ir taisyklių, kurios ran
dasi tarpe tų tautiškų grupių.

Vaikų Biuras po studijavi
mo ištyrė, kad tarp kūdikių, 
kurie buvo maitinti priemoniš- 
kai pirm devynių mėnesių, 
mirtingumas buvo 3-4 sykius 
didesnis, negu tų kūdikių, ku
rie buvo maitinami krūtimi, 
šie atsitikimai gal būt parodo 
trūkumą žinojimo, kaip sutai-

liau, kad administracija pra
leistų.

Kalėjimo viršininkas labai 
žiaurus ir nemažai apsunkina 
kalinių sąlygas. Ištisais mėne
siais tenka badauti, gyventi 
didžiausiame ankštume, be 
laiškų, be gyvo žodžio.

N. su X. buvo visai nekalti 
pasodinti kalėjimam Prieš juos 
medžiagos visai nebuvo, bet 
policija jau sukūrė. N. irgi 
buvo paimta iš mokslo suolo. 
Ji jau baigianti savo sėdėjimo 
metus, >bet visai nusilpusi, iš
varginta, be jėgų. Jos fiziniai 
sulaužytos, bet dvasiniai tvir
tos ir tiki pergyventi tuos vi
sus sunkumus ir eiti gyveni
mą pasitikti.

Aš buvau žadėjusi jums vis
ką išrašyti, kiek tik leis sąly
gos. Tikrumoj, galima būtų 
prirašyti didžiausias knygas 
apie tą gyvenimą. Bet mes pa
imsime svarbiausia.

N. ir N. troško su jumis 
susirašinėti, nori' žinoti apie 
jus. Vien tik tas jausmas, kad 
kur tai gyvena žmonės, kurie 
rūpinasi tavimi, labai milži
nišką reikšmę turi. O jei gali
ma padėti medžiagiškai, tai 
puikiausias dalykas.

Beveik visos kalinės blogai 
atrodo: nervų suįrimas, širdies 
mušimas, plaučių ligos taip ir 
apsupa viduj gyvenančias. Ka
mera maža, kaip silkės bačko
je visos sukimštos, langai ma
ži, nėr oro, nėr vietos kur dė
tis, nėr kur miegoti, baisios 
dulkės keliasi aukštyn, bet ne
gaunama galimybės dulkinti.

N. gavo 9 metus, X. taipgi 
tiek. Atėjo ji sveika, raudona, 
o dabar jau baigiasi visai. Ji 
kenčia nuo vidurių skaūsmo, 
nuo mažakraujystės. Aš jums 
tai rašau taip smulkmeningai, 
nes ji to negalės padaryti. O 
kaip tik tamsta gausi mano 
laišką, būtų pravartu joms 
tuojau atsakyti. Bet rašykite 
tik apie savo sveikatą, gyve
nimą, nes jei yra vienas kitas 
žodis—jau laiškas tampa pa
naikintu.

Kaip jūs, gerbiamieji, gyve
nate ? N. ir N. manęs prašė su
sirašinėti su jumis. Aš nieko 
prieš neturiu, jei jums tai ne
sunku.

Kalėjime būdamos ant kiek

tik yra sąlygos visos stengiasi 
mokintis ir kuo daugiau pa
siekti. O mokslas tai didžiau- 
sis, geriausis dalykas.

Manau, jog šiek tiek turėsi
te vaizdą apie tenykštį gyve
nimą. Bet geriau pirmą kartą 
mažiau. Nuo — jos gauna lai
škus. Beveik visa šeimyna po 
visus Lietuvos kalėjimus. Bet 
žmonės nepa'prastai dori ir ne
galima jų taip greit užmiršti.

Tiesa, aš buvau užmiršusi 
pridėti apie drabužių trūku
mą. N. rengiasi laisvėn ir be
veik neturi su kuo išeiti. N. ir
gi neturi drabužių. Ypatingai 
paskutiniu metu sąlygos labai 
apsunkintos. ,

Tai taip atrodo tas gyveni
mas kalėjime. Bet dėl dvasinio 
tvirtumo ir išlaikymo negali
ma ir nereik skųstis, nes ten 
visos 
siose 
mas 
viena
kuo tik galima, kad 
ti tą viską ir išlikti tvirtos.

Štai maždaug taip jis atro
do tas gyvenimas. Man sunku 
darosi ant širdies matyti jas 
uždarytomis, kada laisvėje to
kia graži gamta. Tikrumoje, ir 
laisvėje sunku pragyventi. Bet 
visgi dar kiekvienas stengiasi 
ką nors gauti iš gražios gam
tos.-

O kaip pas jus? Kaip padė
tis, irgi gana sunki?

Bet aš jau baigsiu. Linkiu 
jums viso gero, ir tuojau pa
rašysiu N. ir N. laišką. Jei tu
rite kiek galimybės remti juos, 
būtų labai naudinga. Tuom ir 
baigiu. Viso gero nuo N. ir N.

Į?

Suv. *

Binghamton, N. Y

Daly-

sugyveni- 
širdingas, 
padėti su 
pergyven-

įįf
■j#

tvirtos ir nors sunkiau- 
sąlygose, bet 
draugiškas, 
kitai trokšta

Vištienos vakarienę (chi
cken supper) rengia ALDLD 
20-tos kuopos Moterų Skyrius 
pionierių naudai. L W. O. or
ganizacija tam tikslui duoda 
veltui svetainę, parodydama

tuomi pritarimą pionierių gru- ■ 
pelei. Mes užprašome visus 
lietuvius įsigyti tikietus išank- 
sto ir dalyvauti šiame gražia
me parengime. Tikieto kaina 
60c ypatai. Grieš gera orkes
trą ^šokiams, t. y. jaunuolių 
orkestrą po vadovyste Len.

Girnio. Minėta vakarienė ir 
šokiai įvyks spalių 2-fą dieną, 
Recreation Club-room, 358 
Clinton St. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

Nepraleiskite progos! 
vaukite visi ir visos.

Širdingai kviečia
Rengėjos.

Jūsų,
Mrs. Grenevich.

LAIŠKAS NUO LIETUVOS 
KALINIŲ

Gerbiamoji Mrs. Grenevich:
Varde N. ir N. kreipiuos į 

jus. Jos siunčia jums širdin
giausius linkėjimus. Jūsų pas
kutinio laiško negavo. Labai 
skaudu buvo, nes norėjo ži
not, kaip jūs ten gyvenate ir 
alsuojate. Ateinantį kartą tu
rite pasistengt rašyti kuo kuk-
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Kapas Rusų Kareivio
L. Borisov

Pėstininkas kareivis pabėgo iš karo 
lauko, parėjo pas žmoną, vaikus, o ryte 
aplankė savo draugus—darbininkus fab
rike. Fabrike jį sučiupo. Kareivis kovojo 
ir ištrūko. Penkias dienas slapstėsi. Val
džia sulaikė jo šeimynai pagelbą, išvarė 
iš gyvenamio. Vaikštinėjo jo šeimyna apie 
Nevskio gatvės galą, nakvojo griovyje, 
dieną prašė išmaldų, vargo ir skurdo.

Kareivis ir vėl buvo užkluptas, kur tai 
už miesto. Jis gynėsi pagelba medžiojamo 
šautuvo. Suėmė, surišo ir karo lauko tei
smas teisė.

Krito šaltas, nei tai lietus, nei tai snie
gas. Trys ginkluoti kareiviai varė “de
zertyrą” pėstininką. Jis ėjo povaliai, gal
vą nuleidęs. Jis žinojo, kur jį veda ir kas 
su juom bus. Jis giliai kvėpavo ir dairėsi 
džiaugdamasis paskutinėmis minutėmis 
gyvenimo. Jį varantieji kareiviai neragi
no skubėti, jie žinojo, kad jis paskutinį 

% kartą eina miesto gatvėmis.
Kareivis žiūrėjo į medžius, šalimai bė

gančius šunis, į verkiančius vaikus; jis 
atydžiai. dairėsi aplinkui, šypsojosi ir ju
dino galvą. Jeigu greičiau eis, tai greičiau 
pasieks vietą. Povaliai reikia eiti, kad 
pratęsti gyvenimą, kad dar minutę kita• ̂ ‘ pasigėrėti juomi.

Kareivis giliai kvėpavo ir tuom negalė
jo atsigėrėti. Jis buvo apsivilkęs kareivio 
ploščium, persigėrusių apkasų ir parako 
kvapsniu; jo kišeniuje gulėjo motinos, 

. žmonos ir vaikų paveikslai, kuriuos visą 
laiką išnešiojo karo fronte. Širdis neri
mavo. Akys tėmijo pasaulį, kuris buvo 
gražus, kaip niekados pirmiau.

Dešimts metų tam atgal, sekmadienį, 
šiuom pat keliu jis ėjo susikabinęs už 
rankų su savo žmona. Tada buvo jaunas, 
gražus, laimingas. Ir tada nei tai snigo, 
nei tai lijo. Kartu su juom ėjo jo motina, 
tėvas ir broliai.

Visi dabar jie negyvi—visi, apart žmo
nos.’Broliai buvo trys ir visi krito im
perialistinio karo laukuose. Gyvena tik 
žmona ir jų vaikai. Štai kyšo į dangų 
tvirtumos bokštas, kaip ir tais laikais. Ir 
Nevos upė tokia pati—švininė, dangus to
kia pat—apsiniaukęs.

Kareiviai varė “tėvynės neprietelių, 
dezertyrą, prasikaltėlį.” Jiems buvo įsa-

* kyta: jeigu prasikaltėlis bandytų bėgti, 
tai jie turi jį nušauti. Bent kokis jų apsi
leidimas, susimylėjimas, pasigailėjimas, 
bus skaitomas didžiausiu prasikaltimu 
prieš tėvynę.

Praeiną žmonės sustodavo ir žiūrėdavo 
į apsuptą sargybos kareivį, surištomis 
rankomis už nugaros. Upės pakraštyje, 
ant Dvorcovos gatvės po kareivių sargų 
kojomis puolė moteriškė, ją pasekė dvi 
mažos mergaitės, kurios prasiskverbė pro

sargus kareivius ir įsikibo į “kaltininką.”
Kareiviai sargai nusiminė. Dar nei 

kartą jie savo gyvenime nešaudė į žmones, 
ypatingai į moteris ir vaikus. Dabar jie 
jautė, kad tas bus neišvengiama. Varo
masis kareivis parpuolė ant kelių, apsi
kabino jį žmona ir mergaitės. Kareiviai 
sargai pastovėjo, pasitarė savo tarpe ir 
griežtai įsakė:

—Eik!
Moteris ir mergaites verkė. Šaligatviu 

ėjo štabinis oficierius besiramstydamas 
ant kriukų, nuo jūreivių kareivinių gir
dėjosi karo bubnų tratėjimas. Pėstininkas 
norėjo gyventi, gyventi kartu su žmona ir 
vaikais.

Bet, matyti, džiaugsmo pasaulyje ma
žai ir visiems jo neištenka. Pėstininkas at
sistojo, suriko, prisilenkė ir kaip kareivis 
karo lauke, leidosi bėgti.

Sargai sutauškėjo šautuvų zamkais ir 
kartu netaikydami šovė. Kareivis pribė
go prie upės užtvaros, užšoko ant jos ir 
puolė į vandenį. Moteris ir mergaitės 
baisiai verkė ir šaukė. Visi trys kareiviai 
—sargai šaudė į vandenį. Garsiai bubnai 
mušė už jų pečių, aiškiai pasirodė virš 
vandens kraujo klanelis ir įgavęs valties 
formą plaukė pavandeniu. Paskiau iški
lo ant vandens ir pėstininkas, galva ir 
nugara buvo kruvina. Jis dar šaukė, pra
šė pagelbos. Kareiviai—sargai numetė 
šautuvus.... Ir pirmas iš jų puolė į van
denį, vyresnysis, ūsuotas, paskui jį, puolė 
ir du kiti. Vienas iš jų sušuko:

—Teta, jeigu prigersime, tai nekaltink 
mus.

Gatvėje atmaršavo rota naujokų ir pa- 
oficierius sukomandavo:

—Ramiai! Į kairę tvarkoje!
Paoficierius atidavė pagarbą štabo 

oficieriui. Tuom kartu iš kur tai atsirado 
ubagas su šarmanka ir prie artimiausio 
namo pradėjo sukti tą savo aparatą. Iš jo 
plaukė daina:

“Nežinos motina brangioji, 
Ką sūnelis pergyveno.
Smegenys užvirė galvoje, 

Širdis krauju patvino.”

Pajūryje žvejai sugavo plaukiantį 
žmogaus kūną kareivio uniformoje. Galva 
buvo peršauta trijų kulkų, burna ir akys 
atdaros. Akyse—nusigandimas-ir nusi
stebėjimas.

Žvejai negyvėlį palaidojo krašte, krū
muose ant Krestovskos salos. Nuėjus ant 
Krestovskio salos, ties laivų prekybos 
įstaiga, į kairę pamatysi ąžuolėlį, o už jo 
krūmus. Čia rusų nežinomo kareivio ka
pas.

Vertė D. M. Š.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Vaikų Mirtingumas
(Tąsa iš 3-čio puslapio) 

rijos ir kokliušo. Nuo tų ligų 
.. 1-14 metų vaikų mirtingumas 
> yra nupuolęs.

Mažėjimas mirtingumo nuo 
šių ligų esąs rezultatas išpla
tinimo- hygijenos mokslo. Mo
tinos esą supažindinamos su 
auklėjimu tvirtesnių kūdikių, 
žinystė apie maistą ir jo ver
tingumą, pagerinti namai, ma
žesnės šeimynos pagelbsti su
mažinti marumą.

Bet vistiek nuo šių ligų neiš
vengiama mirčių — 1934 m.

Suv. Valst. mirė 21,000. Iš to 
matome, kad dar reikalinga 
žmonėms daugiau žinoti apie 
gydymą ir kaip apsisaugoti 
nuo tų ligų, kaip vartojama 
antitoksinas prieš difteriją, se
rumas nuo tymų ir skarlati
nos. Su .gera priežiūra būtų 
galima išgelbėti daug gyvas
čių.

Suvedus mirtingumo saiką 
mes galime matyt, kad jauny
stės mirčių grupėje nuo 1 iki 
4 metų vaikų gyvastis skinan
ti influenza ir plaučių uždegi
mas yra pirma priežastimi, 
limpančios ligos antra, ir neti
kėtos mirtys trečia.

Suzanna Kazokyte.

Sunkvežimis Suvažinėjo 
Darbininką

Vakar Jonavos g-ve važiavo 
sunkvežimis ir po vežimu nukri
to darbininkas K. Muraška, ku
ris sunkiai suvažinėtas. Muraš
ka be sąmonės nuvežtas miesto 
ligoninėn.

•-■’b-' •

LIETUVOS ŽINIOS
Kelios Autovežimių 

Katastrofos
Nesenai Kaune buvo kelios 

autovežimių katastrofos. Prie 
stoties ir Vilniaus gatvėje ir kt. 
vietoje buvo miesto autobusų 
katastrofos; vienur autobusas 
atsimušė į vežimą, o vežimas į 
naują taksi ir jį sudaužęs, kito
je vietoje autobusas užkabino 
kioską, jį apvertė ir kas jame 
buvo sutrupino, trečioje vietoje 
autobusas vėl į stulpą ar į ve
žimą atsimušęs, šoferiai sako, 
kad autobusų katastrofų padaž
nėję todėl, kad savivaldybė kur
suoti leidžianti nepatikrintas, 
neveikiančiais stabdžiais, maši
nas. Dažnai pasitaiko, kad lini
jose mašinos sustoja ir jas ten-

Nelaimės Kuliant
VIII. 21 d. Skaistgirio vi. Dve- 
laičių km. leisdamas į kuliamą

ją mašiną javus, pil. Mastaus- 
kas L. per neatsargumą įkišo 
į mašinos trumklį kairę koją, 
kurią nutraukė. Vežant į Saist- 
girį pas daktarą, kelyje Mastau-• 
skas mirė.

VIII. 17 d. Papilės vi. Agai- 
lių km. kuliamoji mašina nu
traukė kairę koją pil. Klegerai- 
tei Emilijai, kuri nuvežta į Ma
žeikių ligoninę mirė.

ka tempti į dirbtuves taisyti.

Lietuvio Išradimas

Kyla Arklių Kainos
Turguje labai gyvai supirki

nėjami tinkami eksportui ar
kliai. Dabartiniu metu gerų ar-

Lietuvis inž. Alfredas F. Va- Rijų kainos pakilo nuo 100 iki 
siliauskas, DULR stipendinin- 150 litų, 
kas dabartiniu laiku gyvenąs 
Didžiojoje Britanijoje, kaip 
tenka patirti, padarė įdomų ir 
svarbų išradimą aviacijos inži
nerijos srityje. Išradimą panau
dojus, būsią galima padidinti 
maksimalus aeroplanų greitis. 
Išradimas ypatingai esąs nau
dingas sunkaus tipo aeropla
nams bei dirižabliams. Išradė
jas tiki, kad jo išradimą bus gar 
Įima panaudoti ir jūrų inžinie- 
rijoje. Išradimąs bus užpaten
tuotas, greičiausia, visų pirmą 
Lietuvoje.

Bus Kasamos Durpės
Tytuvėnų valsčiaus apylinkėj 

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

Nenormaliai Išmokamas 
Uždarbis

Miesto darbininkai nusiskun
džia, kad jie savo uždarbį iš 
miesto s&v. tegauna po dviejų į 
trijų savaičių. Dauguma darbi-

ninkų neturtingi ir laukti tokio 
ilgo laiko, kaip trys savaitės 
neįstengia. Darbininkai pagei
dauja, kad miesto sav. jiems at
lyginimą išmokėtų normaliai 
kas savaitę.

“Metalumin” Darbininkų 
Skundai ir Prašymai

Kaunas. — “Matalumin” me
talo ir aliuminijaus dirbinių 
dirbtuvės darbininkai Darbo 
Rūmams atsiuntė kolektyvinį 
skundą-prašymą.

“Matalumin” darbininkai 
skundžiasi, kad darbdaviai kai
talioja darbininkus, daugeliui 
darbininkų duoda neapmoka
mas, priverstinas atostogas, o 
sugrįžus, užregistruoja kaip 
naują. Paleisto neapmokamoms 
atostogoms darbininko vietoje, 
priima naują. Tuo būdu darb
daviai stengiasi, kad darbinin
kams, juos atleidus, nereikėtų 
mokėti didelių kompensacijų. 
Be to, darbdaviai pernai atlei
do keletą darbininkų ir išmo
kėjo kompensacijas. Dabar tie 
darbininkai vėl priimti darban, 
o kompensacijos iš jų atimtos. 
“Metalumin” darbininkai pra
šo, kad darbdaviai būtų priver
sti grąžinti atimtas kompensa
cijas, nekaitaliotų darbininkų ir 
nepriimtų naujų, jei darbas nė
ra padidėjęs ir, kad akordinis 
darbas nebūtų privalomas. Be 
to, minėti darbininkai prašo pa
didinti atlyginimą: liejikams 
7-8 lt. per dieną (dabar gauna 
5.25—6 lt.), darbininkams, ku
rie dirba prie pavojingų darbų, 
prašo mokėti 6 lt. per dieną ir 
juodadarbiams — 4.40 lt. Dar
bininkės. — moterys prašo mo
kėti ne mažiau kaip 4 lt. per

dieną (dabar gauna 2.50-3 lt.). 
Darbininkai dar prašo, kad 
juos visus apdraustų ligonių ir 
draudimo kasose, mokėtų vieno
dą atlyginimą už akordinį dar
bą, nes ligi šiol, nors darbinin
kai padarydavo vienodą kiekį, 
gaudavo nevienodą atlyginimą; 
kad už viršvalandžius mokėtų 
50% brangiau kaip už papras
tą darbo valandą (ligi šiol dar
bdaviai už viršvalandžius atski
rai neapmokėdavo. Jei darbi
ninkas išdirbdavo viršvalandžių 
8 vai. gaudavo atlyginimą kaip 
už paprastą darbo dieną). Be 
to, darbininkai skundžiasi ir 
prašo, kad darbdaviai su jais 
mandagiau elgtųsi, ko ligi šiol 
nebuvo.

Tokius, reikalavimus darbi
ninkai buvo įteikę ir savo darbr 
daviams, kurie jų patenkinti 
nesutikę. Darbininkai laikinai 
buvo nustoję dirbti. “Metalu-

min” dirbtuvėje dabar dirba 
apie 70 darbininkų. (Darbo in
spekcijai suteiktomis žiniomis— 
apie 30).

Del Svetimšalių Cinkografų
Šiuo metu Kaune steigiama 

Į ketvirtoji cinkografija (prie 
“Vilties” spaustuvės), kurion 
pasamdytas Latvijos .. pilietis 
cinkografas — instruktorius ir, 
be to, stengiamasi dar pasam
dyti kelius svetimšalius cinko- 
grafus. Lietuviai cinkografai, 
naujos cinkografijos steigėjų el
gesiu, nepatenkinti. Jie sako,

kad jų darbo kvalifikacijos nė
ra žemesnės kaip užsieniečių, 
ką gali įrodyti. Be to, lietuvių 
cinkografų yra be darbo. Todėl, 
kad nebūtų pabloginta lietuvių 
cinkografų būklė, jie per Darbo 
rūmus padavė prašymą Vidaus 
reikalų ministeriui, kurio prašo 
atšaukti leidimą jau pasamdy
tam svetimšaliui cinkografui ir 
neduoti naujų leidimų.

Hong Kong, rugs. 20.— 
Cholera apsirgo United 
Press korespondentas S. A. 
Pike iš Londono.

HUDSON, MASS.

Haverhill, Mass.
L. U. GEDEMINO KLIUBAS 

Rengia

DIDELĮ PIKNIKĄ
Rugs. (Sept.) 26 d.

Nuosavam Parke
Bradford, Mass.

Tai bus puikiausias šios va
saros piknikas, nes suvažiuos 
daug kliubų iš Lynn, Lowell, 
Peabody, Lawrence ir iš kitų 
miestų.

Kviečia Komitetas.

Banketas-Koncertas
Rengia Amerikos Lietuvių Kongreso Lokalinis
Komitetas Užbaigimui Labor Day Bendro Pikniko

Nedelio j, Rugsėjo (Sept.) 26 d.
H. L PILIEČIU KLIUBO SVETAINĖJE

Pradžia 3 vai. po pietų

Dainuos Ig. Kubiliūnas, Ona Baltrušiulė ir 
So. Bostono Choro Vyrų Grupė

Kalbės Amerikos Lietuvių Kongreso Mass. Valstijos 
Apskričio Pirmininkas

DRAUGAS ST. MICHELSONAS 
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ 

Kviečiame Visus Dalyvauti RENGĖJAI.
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BROOKLYNO AIDOCHORO
Dvidešimts Penkių Metų Gyvavimo Sukaktuvių

OPERETE “KORNEVILIO VARPAI”
(Chimes of Normandy)

SČENON STATO AIDO CHORAS

Sekmad., 3 d. Spalio (October), 1937

F. YAKŠTYS, ( 
Senio Gasparo Rolėje

WM. NORRIS ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

Orkestrą Taipgi Akompanuos Chorų ir
Solistus Operetėje '

Muzikos Direktorė Bronė Šaknaitė 
Režisierius Jonas Valentis

P. PAKALNIŠKIS, 
Pono Vaito Rolėj

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue

Durys Atdaros 
3 Vai. po Pietų

Lošimas Prasidės 
5-tą Valandų

A 
cw

Brooklyn, N. Y.

Tikietų Kaina 
Lošimui 

75c, $1.00, $1.25

Įžanga Šokiams
50 centų

A. KLIMAITe, 
Serpoletės Rolėje*

Visi Aidų Choro rėmėjai, visi dailę mylintieji žmonės, ateikite pamatyt šį puikų vaidinimą. Įsigykite bi
lietus išanksto, nes sėdynės rezervuotos. , |
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Notary Public Tel. Stagg 2-S043

iwį im wi im ra fm ra ramwirarararararararararararara

J

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

s

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

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

H---------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

Trečiad., Rugsėjo 22, 1937

Laisvoji Sakykla

izabeth, N. J Wilmerding, Pa

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

F Vikiai A Ateinanti šeštadienį Sept.r. VlKlaS, A. bvezauskas, 4vvus nlatus darbininkiško iu

}

S

Rengėjai.

r

s

NOTARY 
PUBLIC

susi- 
svar- 
G. S.

jaunuomenė, 
į Komunistų

-fc,

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avehue J 

Kampas E. 28rd St.

vo draugus, bei pazjstamus. Po piety 
tą pačią dieną įVyks Ispanijos para
mai piknikas Schutzen Parke. Būti) 
gerai, kad ir lietuviai dalyvautų pik
nike. — V. (223-225)

BRIDGEWATER, MASS.
Dviejų miestų bendras piknikas 

įvyks sekantį sekmadienį, 26 d. Sep
tember, Grange Parke, Bridgewater, 
Mass. Jį rengia So. Bostono LDS, 
Bridgewater ALDLD ir LDS kuopos 
Tai bus paskutinis piknikas. Gera
orkestrą grieš šokiams ir bus skanii] 
valgių ir gėrimų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. — Komisija.

(223-225)

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Clement Vokietaitįs
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand štreė't 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

S. W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kuopos rengiamas didelis 

balius įvyks šeštadienį, 2 October, 
Rusian-American Hali, 8640 Eatwick 
Ave. Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti šiame parengime. — Ren
gimo Komiija. (222-223)

ELIZABETH, N. J.
Paminėjimui Komunistų Partijos 

18 metų gyvavimo vietiniai komunis
tai rengia masinį mitingą, kuris 
įvyks Rusų Svetainėj, 408 Court St., 
8 vai. vakare, rugsėjo 24 dieną, š. m,

Bus rodoma vienas iš geriausių so
vietinių judžių vardu “Maksimo Jau
nystė.“ Kalbės žinoma veikėja Mar
tha Stone. Įžanga 25c. (223-224)

NEW BRITAIN, CONN.
Šaukiamas susirinkimas labai svar

biais reikalais visų ALDLD 27 kuo
pos narių “Laisvės“ skaitytojų ii 
darbininkų judėjimo simpatikų. Susi
rinkimas įvyks sekmadionį, rugs. 
(Sept.) 26 d., 10 vai. ryte Darbinin
kų Svetainėj, 53 Church St. Šiuo sy
kiu dalyvaus vienas iš “Laisvės” re
daktorių d. D. M. Šolomskas. Būki
te visi susirinkime ir atsiveskite sa-

_____ i _

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas 

įvyks 24 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 
Jurgine j Svetainėj, 180-2 New York 
Ave., Newark, N. J. Visi nariai at
silankykite, nes turime svarbių rei
kalų apsvarstymui. — Sekr. V. J. 
Kasparas. (222-223)

CLIFFSIDE, N. J.
^ALDLD 77 kuopos susirinkimas 
įvyBre 'ŽŽ. d. rugsėjo (Sept.), 256 Wal
ker St. Pradžia 8 vai. vak. Prašome 
visus narius dalyvauti šiame 
rinkime, nes turime daug labai 
bių dalyką aptarimui. — Org.

(222-223)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos ^bei; 

taininis (kvoterinis) susirinkimMŽ 
įvyks sekmadienį 26 d. rugs. (Sept.). 
Pradžia 2-rą vai. po pietų, svetainėj 
40 Ferry St. Malonėkite susiriYflttf 
ir užsimokėti reikalingus mokesčius. 
Įsitėmykite, jog ant jūsų skolų auga 
procentas? Taipgi užsimokėkite po 
$1.00 už apvalymą kapų. Kiekvienas 
narys privalo dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. — 
Sekr. S. Staskevičius.

(222-224)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 

1Y' salę' del po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

autpYncįtyiius. ,.
84-02 JAMAICA AVĖ.

Priei Forest -Parkway
WOODHAVEN, L. 1„ A. Y.

------------------------ .----------  ž

, Tel. Stars 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUBKAfl) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
lemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St», kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6191

Susivaidijo Dėl “Kiškio 
Pyrago.”

Laisvės” 11 d. rugpjūčio 
laidoj Juozelis susivaidijo su 
f asistuojančios “Vienybės” fa- 
šistuojančiu korespondentu 
Antanu Alekna. Susiginčyta 
dėlei Waterburio miesto būk 
tai pažadėto sklypo žemės 

^lietuviams, įsteigimui viešo 
“kurorto” ar kaip ten jį nepa
vadinus. Bet, veikiausiai, tas

# Waterburio miesto pažadas 
gali būti kaip “kiškio pyra
gas” vaikams. Polemizuoti su 
fašistėliais kažin ar verta, nes 
jie patys save geriausia susi- 
kritikuoja demokratiškai nu- 
sistačiusios visuomenės akyse. 
Tą pareiškė ir Juozelis savo 
polemikoj. Bet toki kaip Anta
nas, tai niekuomet netikės,

* kad galima pasiliuosuot iš iš
naudojimo sistemos. Tai gana 
kuklus reiškinys iš Juozelio 
pusės. Juk tokių Antanų, taip 
sakant nesusipratusių darbi
ninkų, biznierių ar profesiona
lų kur-kas yra daugiau, negu 
susipratusių. Tai klausimas,

' kaip tada prieiti prie geresnės 
santvarkos ?

Verskime kitą medalio pu
sę. Daleiskime, jei to miesto 
taryba ir suteiktų žemės lietu
viams, tai visgi negalima su
tikti su Juozelio nuomone, kad 
to lietuvių darželio aikštėje 
stovėtų Markso ar Lenino pa-

minklai. Tai išrūdytų, kad 
brangi statula pastatyta už- 
pečkyj, arba kaip tasai ultra- 
patriotiškas vėlukas pryšakyj 
arkliais vairuojamo vežimo. 
Juk Marksas ir Leninas buvo 
pasauliniai genijai. Tai ką gi 
reikštą, palyginus su jų genia- 
liškumu, būrelis Waterburio 
lietuvių, arba net ir visas mie
stas. Be to, Marksas ir Leni
nas buvo tarptautinės ideolo
gijos veteranai, tai kokia gi 
jiems galėtų būti garbė, jeigu 
jų atvaizdus įdėtum į sukliu
rusį lietuvių tautos vežimėlį, 
priešakyje saujai ės Waterbu
rio lietuvių ?

Svarstant apie lietuviam ža
damą žemės sklypą, ar nege- 
riaus būtų prisiminus apie lie
tuvių tautos veikėjus, kaip tai, 
Mickevičių-Kapsuką ? Negali
ma panėigti ir Dr. Vinco Ku
dirkos, poeto Vaičaičio ir ki
tų švietėjų, kurie savo apysa
kom, poezijom, dramom ir ki
tais būdais budino Lietuvos 
kaimiečius iš letargo miego. 
Negalima neprisiminti ir apie 
Miko Petrausko nuopelnus lie
tuvybei, kuris savo muzika ir 
daina žavėjo lietuvių sielas. 
Nesakau, kad reikėtų pagerb
ti Vytautą, Jagailą ir kitus 
kunigaikščius, kurie po savim 
paliko brutališką istoriją. Tai 
ką į tai sakai, Juzeli?

Jaunas Senis.

Drg. Maksimas Litvinovas, 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaras, kuris Nyono 
konferencijoj pareiškė, jog 
Sovietai neduos fašistų pira
tams skandinti laivus Vidurže
mio Jūroje.

Peiping. — Pasirodo, kad 
japonai dar nenumalšino ir 
ginkluotų chinų partizanų 
Peipingo priemiesčiuose. 

—----------
IŠ KITUR

SoT^ ridgewater,
Mass., Apylinkėj

So. Bostono ir.-Bridgewater suvie
nytos Progresyvių Draugijos, ręnfha 
pikniką, Sept. 26, Grange’ FAriį Fair 
Grounds, Bridgewater. Gerbiantieji! 
Kviečiame visus dalyvauti šiame pas
kutiniame vasaros sezono piknike; 
pasilinksminti atviram ore ir pasi
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)

LOS ANGELES, CAL1F.
Kalbės Li Prušeika1.

Šiuomi pranešame, kad įvyks dve
jos prakalbos, kurias rengia vietos 
organizacijos “Vilnies” Redaktoriui 
drg. L. Pruseikai: Sept. 29-tą rengia 
ALDLD 145 kuopa, bus K. P. Svetai
nėje, 61 ir S. Broadway, pradžia 1 
vai. vakaro. Kalbės apie fašizmo ir 
karo pavojų.

October 3-čią, rengia LDS Jauni
mo ir suaugusių kuopds; prakalbos 
bus toj pačioj K. P. Salėj. Pradžia 
6:30 vai. vakaro. Prakalbų tema: 
Amerikos lietuviai, jų jaunoji gent- 
kartė ir svarba apdraudos. Įžanga 
veltui j abejas prakalbas,

“Vilnies“ naudai rengiamas pikni
kas bus 26 d. Sept., Arrayo Seco 
Parke, pietų laike. (223-225)

PHILADELPHIA, PA.
. 25-tą 

įvyks platus darbininkiško judėjimo 
simpatikų susirinkimas. Čia bus iš
duotas raportas iš “Laisvės” pikni
ko. O po raporto svarstysime kitus 
svarbius dalykus tolimesniam savo 
veikimui. Susirinkimas bus Liaudies 
Na*me, 735 Fairmount Ave. Prašome 
skaitlingai susirinkti. — Komisija.

(223-225)

Pulapla PenEtu

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

NEWARK, N. J.
Draugas J. Kalnietis Pavojin

gai Susirgo
Su dideliu liūdėsiu turiu 

pranešti draugams ir pažysta
miems, kad nelaboji liga sun
kiai pakirto . sveikatą mūsų 
gero draugo, “L.” skaitytojo 
ir “Aušros” draugijos nario J. 
Kalniečio.

Nors šis draugas nuošaliai 
gyveno nuo mūsų kolonijos, 
bet jo patiktoj nelaimėj mes, 
visi turime užjausti, aplanky
dami jį asmeniškai.

Šiuo laiku draugas J. Kal
nietis gyvena savo farmoj, ku
ri randasi apie White House, 
N. J. “L.” Rep.

Nėra valandų sekmadieniais

Susirinkimai—Prelekciįos 
Connecticut Valstijoj

Dalyvaus D. M. Šolomskas 
Connecticut valstijoj šau

kiami darbininkiškų orga
nizacijų ir skaitytojų susi
rinkimai labai svarbiais die
nos klausimais. Juose daly
vaus ir išaiškins begaftfus ir 
labai svarbius reikalus ALD 

*LD Centro Komiteto Sekre
torius D. M. Šolomskas iš 
Brooklyno. Visi organizaci
jų nariai ir “Laisvės” skai
tytojai kviėčiami atsilanky
ti. Susirinkimai įvyks se
kamose vietose:

WATERBURY, pehktfr- 
dienį, 24 d. rugsėjo (Sep
tember), 7:30 vai. vakaro, 
Darbininkų Centre, 774 
Bank St.

HARTFORDE šeštadienį, 
25 d. rugsėjo, 7:30 vai. va
kare, Laisvės Choro Svetai
nėj, 57 Park St. •

NEW BRITAINE sek
madienį, 26 d. rugsėjo, 10 v. 
ryto, Darbininkų Svetainė
je, 53 Church St.

Visi ir visos kviečiami 
atsilankyti.

Svarbus Susirinkimas, Gausi 
Auka

Rugpjūčio 13 d. ALDLD 18 
kuopa svarstė organizacijų 
Svarbumo ir žalingumo klausi
mą, ir vienbalsiai pasmerkė 
priklausymą prie National G., 
Y. M. C. A. ir tam panašių. 
Raginta didinti ALDLD 180 
kp. ir rašytis prie LDS. Dir
banti šapose turėtų patys ra
šytis į uniją ir kitus raginti, 
ypač kada CIO visur plečiasi. 
Gabesni, ypač 
turė’tų telktis 
Partiją.

Bendro pikniko pelnas (ir 
dalis iš iždo pridėta) paau
kauta Ispanijos liaudiečiams, 
— $10. Pavieniai po $1 auka
vo sekanti draugai: F. Joku- 
bauskas, J. Oria, K. Lėonavi- • 
Čia, a. v XX.
S. K. Taraila, Vincas Valetko- 
nis; viso sudaro $7. šv. Jono 
Draugija aūkavo $6.50. Taip
gi, Šv. Jono Draugija paskyrė 
Liet, polit. kaliniams $6.50. 
“Laisvės” Adm. buvo pasiųsta 
čekis už $30.

Kilo sumanymas aukot ir 
“Laisvės” šėrus, bet palikta 
ant toliau. Gali įvykti dar 
svarbesnių nuotikių fašistam 
užpuolus Sovietų Sąjungą, ta
da paskutinius centus aukau
tume.

APLA 18 kp. birželio mėn. 
turėjo pikniką. Tas piknikas 
buvo garsinamas per lietuviš
ką pusvalandį. Bet kuopos na
riai labai nustebo, kuomet 
programos vedėjas iš garsini
mo praleido tris žodžius: 
“pelnas Ispanijos liaudie-^ 
čfa'fns.” Iš lietuviško . . . nėra 
ko geresnio norėti.

Ėast PittSbtrrgo-Wilmerdin- 
go šapų darbininkai sunkiai' 
kovoja su Westinghouse Čo. 
už pripažinimą unijos po kon
trole CIO. Daug yra parsida
vusių bosam. St&n-Ivan.

TIRŠTA ©KANA ANT 
ŠIAURIŲ POLIAUS

šiaurių Poliaus Sovietinė 
Stovykla. — Rugsėjo 19 d. 
šiaurių Poliaus sritis buvo 
apgulta tirštais ūkais, kad 
galima buto ipatyt ne dau
giau kaip per 60 jardų. Tem
peratūra buvo 3 laipsniai 
Fanhrenheftt. Ledynas su So
vietų mokslininkų stovykla 
nuplūduriavo jau 275 my
lias nuo ^bliaus, iki 86.05 
laipsnių siaurinės ptatūmos 

trečdalio laipsnio rytinės

VARPO KEPTUVE
Į 36-42 Stagg St. Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. „
Varno Kentuvė* Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi. ** "CglltlS, 03 VHlHlKaS

E 
S

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) S <

I-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

S 
s

Rūgšti ruginė, snfdi 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 paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svoij ir kainas.

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

Lietuviu Anglię Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonučkite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

Odos-Kraujo-Nervą Chronišką 
Ligą Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios įr Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suįrimai. BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MfišLAŽARNĖS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

K-^FINDULIAIS 'IšEGiZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamas, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
iro E. 16 St. Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 F M,

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. T.
Tel. Evergreen 7-1312

ir i 
ilgumos.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. X.
Telefonas: EVergrefeh 7-1661
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Legiono Konvencijoj Yra 
Delegatų iš Užrubežio

Komunistai Nustebinti 
LaGuardijos Elgesiu

r.

Legionierių Konvencijos 
Atidaryme Išsireikšta 

Už Demokratiją

J. Valstijų Sekretorius Hull 
Šaukė Legionierius Stoti 

Už Pasaulinę Taiką

Darbo Partija Irgi Ves 
Kovą Prieš Harvey

Laike Amerikos Legiono 19- 
tos Konvencijos atidarymo se
sijos, Madison Sq. Gardene, 
pereitą pirmadienį, žymūs Le
giono ir miesto bei šalies va
dai išsireiškė už civiles ir reli
gines laisves, už demokratiją 
ir taiką.

Atidarymo sesijoj dalyvavo 
apie 12,000 legionierių, dele
gatų ir svečių. Stiprių aplodis
mentų susilaukė šiais metais 
buvęs Legiono vyriausiu ko- 
mandierium Harry W. Col
mery, kuomet jis atakavo na- 
zių veiklą J. Valstijose.

Sesijoj kalbėjo gubernatorius 
Lehman as ir majoras LaGuar
dia. Kalbėdamas apie palai
kymą civilių ir religinių lais
vių gubernatorius išsireiškė:

“Tikroji laisvė negalima pa
laikyt vien tik įstatymais ar 
konstitucija. Už įstatų pečių 
turi budėti visuomenės nusi
statymas.”

Gubernatorius savo kalboj 
palietė nazių diktatūrą, kur 
persekiojama dėl rasės ir reli
gijos.

Majoras miesto varde svei
kino legionierius. Savo kalboj 
jis išsireiškė apie taikos palai
kymą sekamai:

“Dvidešimt metų atgal mes 
■narsavome Fifth Avenue su 
obalsiu: 'padarykim pasaulį 
saugiu demokratijai’.

“Mes turėjom 
metų pagalvojimui, 
marsuosime kaipo 
mija su obalsiu:

dvidešimt 
Mes rytoj 
taikos ar- 

‘Žiūrėkim

Lietuvių Kalbos ir 
Istorijos Kursai

Šiemet lietuvių kalb 
torijos kursai Col 
versitete prasidės 
(Sept.) 27-tą. Ves, 
pernai, Jos. J. Raymond-Rima- 
vičius Ph. D. Registruotis rei
kia prieš kursų atidarymą. 
Daugiau informacijų klauskite 
pas profesorių Clarence Man
ning, 406 Philosophy Hall, 
Amsterdam Ave. & 116th St., 
New Yorke.

Aido Choro Nariams 
Ir Rėmėjams

Visi Aido Choro nariai, 
taipgi rėmėjai, nepamirškite 
ateiti į Aido Choro susirinki
mą, kuris įvyks šį ketvirtadie
nį, 23-čią rugsėjo, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” Svetainėj. Repe
ticijų tą vakarą nebus, tai su
sirinkimas prasidės lygiai 8-tą 
valandą. Yra daug svarbių 
reikalų, kuriuos choras sykiu 
su rėmėjais turi apsvarstyti.

Vakarinės Mokyklos
Richmond Hill-Jamaica sek

cijoms gera proga pasinaudot 
vakarinėmis klasėmis prisirem 
gimui pilietybei, taipgi pramo
kti angliškai. Galima mokintis 
sukniasiuvystės, skrybėlių da
rymo ir panašių darbų. Regis
tracija pirmadienių, antradie
nių ir trečiadienių vakarais 
nuo 7:45 iki 9:45, vakarinėj 
mokykloj No. 
Jamaica Ave., 

Kitos klasės 
ca Vocational 
Union Hall (162nd) ! 
Hillside Ave., Jamaica.

90, 109th St. ir 
Richmond Hill, 
laikoma Jamai- 
School Annex, 

St. ir

Neatsargumo Meškerė
Vienu keisčiausių mūsų 

žmonyse yra viliugingas jaus
mas saugumo. Jie skaito apie 
nelaimes, jie apie jas girdi, 
mato jas, ir net sutinka, kad 
nelaimės yra pasėka neatsar
gumo, tačiaus patys pasilieka 
neatsargiais, manydami, kad 
tas jų nepaliečia iki nelaimė 
atsitinka ir jau būna pervėlu 
atsargai.

Važiuokit atsargiai. Nebū
kit ta pele, kuri kremta sūrį 

r iki spąstai sučiumpa už spran
do. Trafiko Stotis “I.”

Am. Legiono nacionalio ko- 
mandieriaųs Colmery suruoš
tam bankiete, Pennsylvania 
Viešbutyje, pirmadienį kalbė
jo valstybės sekretorius (mi- 
nisteris) Cordell Hull. Jisai 
buvo atvykęs varde preziden
to Roosevelto pasveikinti Le
gioną.

“Taika turi visuomet būt 
mūsų vyriausiu siekiu; taika 
ne vien patiem sau, bet visam 
pasauliui.”

Kalbėdamas apie amerikie
čių viltį laike karo paliaubų 
pasirašymo Hull pasakė: 
“Mes tuomet tikėjome, kad 
mes randamės prie vartų nau
jo pasaulio, ir kad seni nesu
tikimai, godumas ir neigimas 
kitų kartą ant visados sunai
kinta.”

“Vienok,” sako Hull, “šių 
dienų pasaulis menkai pana
šus į tą pasaulį, kokio mes 
troškome; į pasaulį, už kurį 
jūs, Legiono nariai, manėte 
kovoję.”

Pabrieždamas, kad J. Vals
tijos visuomet turi siekti pa
saulinės taikos dėlto, kad 
šiandieną valstybės yra taip 
susirišusios, jog karas neutra- 
liškas šalis paliečia tik keliais 
laipsniais mažiau, negu ka
riaujančias, Hull pasakė: 
“Taika nėra vien idealistų sie
kis; ji tuo pačiu sykiu yra pa
matinis akmuo tarptautiniam 
savęs išlaikymui.

“Kuo mes galime prisidėti? 
Aš manau, kad- mes daugiau
sia galime prisidėti vengimu 
dviejų kraštutinybių. Viena 
kraštutinybe būtų visuotinas 
atsiskyrimas, kas reikštų ne
matymą pasaulio tikrenybių... 
Kita kraštutinybe būtų

Visas darbininkų ir progre- 
syvis judėjimas yra nusistatęs 
kovoti prieš raudonųjų meške
riotojų ir darbininkų neapken- 
tėją Queens Apskričio preziden
tą Harvey, kad jis nebūtų vėl 
išrinktas ton vieton.

Nors jis gavo majoro La
Guardijos užgyrimą, tačiaus 
paties majoro partijos—Fusijos 
Queens Apskričio komitetas nu
balsavo stoti prieš Harvey, o 
vesti kampaniją už savo kandi
datą Ambrose Acker.

Alex Rose, Am. Darbo Par
tijos sekretorius šiai valstijai, 
ir Charles Krumbein su I. Am-

kovos prieš Har-

būk ADR remsian- 
Rose pareiškė:

teriu, vadai šios valstijos ko
munistų organizacijos, nedve
jojančiai pareiškė, kad jų or
ganizacijos 
vey.

Į girdus, 
t i PI ar vey,

“Išaiškinimui mūsų pozici
jos leiskite man pasakyt griež
tai, kad Am. Darbo Partija 
neužgirs George U. Harvey 
kandidatūros į Queens prezi
dentus. Mums jis nėra nieku 
daugiau, kaip triukšmingai 
staugiančiu isteriku iŠ neapy
kantos prieš darbininkus ir vi
są progresyvį judėjimą. Mes 
esame nusistatę kovot prieš jo 
išrinkimą.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams ’

Am. Legiono konvencijos pir
moji biznio sesija prasidėjo su 
1,339 delegatais, atstovaujan
čiais kiekvieną šios šalies vals
tiją. Taipgi yra delegatų iš 
Francijos, Belgijos, Italijos, 
Chinijos, Kubos, Panamos, Pu
erto Rico, Philippinų, Hawaii, 
Vakarinės Indijos ir Graikijos.

Minias atvykusių sudaro 
šiaip sau atvykę Am. Legiono 
nariai, jų šeimos ir draugai, 
kurie konvencijos proga nori 
dalyvauti konvencijai ruošiama
me parade, įvairiose iškilmėse, 
taipgi apsilankyti pas čion es
amus saviškius bei pamatyti 
didmiestį ir pasilinksminti.

Legionierius išnaudoti su
plaukė iš visos apylinkės (o 
gal visos šalies) gaujos šulerių 
ir vagišių. Veteranam ir ki
tiem iškilmių dalyviam reikia 
jų saugotis.

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas 
rugsėjo 20 išleido pareiškimą, 
kuriame pareiškia nepasiten
kinimą majoro užgyrimu reak
cininko Harvey kandidatūros 
į Queens prezidentus seka
mam terminui. Pareiškime sa
ko :

“Su didele nuostaba ir giliu 
nusivylimu progresyviai pas
tebėjo majoro LaGuardijos 
užgyrimą to žmogaus Harvey, 
atstovaujančio tokius dalykus, 
kuriuos mūsų miesto progresy
viai vienijasi sumušti. Komu
nistų Partija šaukia visus pro
gresyvius padvigubinti pastan
gas, kad užtikrinti Harvey’o 
nugalėjimą rinkimuose.”

Lietuviai Komunistai Rengia 
Viešas Diskusijas

Įvyks penktadienį, 24 rugsė
jo, 7:30 vai. vak., Liet. Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė. 
Tema: Komunistų Partija ir 
Liaudies Frontas.

Brooklyno ir Apylinkės lie
tuviai darbininkai, profesiona
lai ir biznieriai, be skirtumo 
srovių ar politinių pažvalgų ir 
religinių įsitikinimų, kviečia
mi atsilankyti ir imti dalyvu- 
mą diskusijose. Bus leidžiama 
laisvai išsireikšti mintis tuo 
klausimu visiems atsilankiu
siems. Įžanga veltui.

Rengimo Komisija.

tūlos 
ku
ša-

nesi
kišimo politikos ir įsivėlimą į• 
kitų šalių\ lenktynes ir gin
čus...”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

. * (UNDERTAKER) >
Vedu .šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą.
Farsamdad automobilius Vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

' . reikalam
t . ‘ ' e ’ - *

402 Metropolitan Ąve.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.
—I.............. i 1111 ■'>"1 ' " ■ ■

Stephen Aromiskis 
(Armakatuku) 

Laisnhiotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-431B

(Piano Instructor)

Piano Mokytojas » 
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

CARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

So. Brooklyno Lietuvių 
Smagus Vakaras

So. Brooklyno Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 50-ta 
kuopa rengia smagų šokių va
karą šį šeštadienį, 25 rugsėjo, 
Community Club House, 723— 
23rd St., So. Brooklyn. Bus iš
leista 3 piniginės dovanos: $3, 

$2 ir $1. Rep.

*250,000.00 IOOO-TY? PINIGINIŲ DOVANŲ

Pradėkit Šiandien OLD GOLD O Naujam Lengvam Konteste!

ma PRIZĄ
ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS

,4 (JU yra naudojamas vien tik parodymo tikslu, kaip jūs galite įstoti 
ir laimuti prizą šiame konteste. Skaitykite žemiau paduotą paaiš-

, z ■ -Idnimą.)

SAY, MARY, 
I WONDER WHAT 

KINO OF CIGARETTES 
I SHOULD SERVE 
Al MY BRIDGE 

PARTY ?

Be Tyrinėjimo! Be Studijavimo! Be Galvasukio!

t S jff ’H

J?>

pin
Į 'T f i 1/

JŪS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIA JAM BALIONUI 
(Atsakymus valykite anglu kalboj)

ŠTAI ką jūs turite daryti, kad 
laimėjus šiame konteste. Tik

studijuokite kalbą šiame piešinyje ir 
tada JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUŠČIAJAM BALIONUI.

Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje, aukščiau yra klausiama Mary
tės patarimo.
Maryte* atsakymai galėtų būt:

'•Old Golds. They hold their 
ash better. Nobody'll burn 
your tablecloth."

Arba Maryte galėtų sakyti:
"Old Golds! Smokers seldom 
drop ashes when they smoko 
Old Golds." '

Maryte gali sakyt:
"Get Old Golds. They’re al
ways frosh. They'll please 
everybody."

Yra tiek daug dalykų, kuriais Ma
ryte gali atsakinėti taip, kad atrodo 
bereikalinga rodyti daugiau pavyz

džių. Pavyzdžiui, Marytė gali labai 
gerai padaryti bi kuri iš sekamų 
atsakymų:

"My choice is Old Colds. 
They're always fresh, always 
Double-Mellow."
"Get Old Golds. Their double 
Cellophane package keeps 
them wonderfully fresh."'
"Either buy several brands or 
get Old Golds. Old . Colds 
please everybody."

Čia nėra nieko funkaus šiame kon
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Marytė atsakytų. 
Ir tai yra tas pats su visais oficialiais 
piešiniais šiame konteste. Tik studi
juokite šiandien paveikslą ir kalbą 
ir suteikite savotišką originali atsa
kymą tuščiajam baliūnui. Tai viskas, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas pa
gelbėjimui jums rašyti praleistą kąl. 
bą tuščiajam baliūnui. ' , ) '

Nenaudokite daugiau kaip 12 žodiiti kiekvienam atsakymui. i
ii i ii

This contest, in its entirety, copyrighted, 1937, by P. Lorillard Co.; Inc.

PRADEKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLETINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE WESTERN UNION OFISŲ

Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigę, Pasiųskite 
Kuponų po Tiesei

Žiūrėkite!!
Apatinis Užvalkalas 

iš "Cellophane" 
Atsidaro iš 

VIRŠAUS
Išlaukinis Užvalkalas 

Iš "Cellophane" 
Atsidaro iš 

APAČIOS

SVIEZOS! VISOKIAME Klimate
Jūs negalite nusipirkt nuvesusj Old Gold. Tas 
ekstra užvalkalas iš Cellophane suteikia įums Old 
Golds prizinio derliaus tabakus geriausiose sąly
gose rūkymo.

ŠTAI tas kontestas, kurio kiekvienas esatę laukę! Kurio JŪS laukėte! Nereikia sklaidyti 
žodynus ar enciklopedijas! Nėra tyrinėjimų ar studijavimų ar galvasukio! Šis vė

liausias ir svarbiausias Old Gold draugų-laimėjmo kontestas yra idėjų žaislas — JŪSŲ 
idėjų. Idėjos, kurios bliksterėja jūsų mintyje, kuomet jūs pažvelgiate į kai kuriuos žingei- 
daujančius piešinius. Viskas ką jūs turite daryti, tai parašykite tas idėjas savo priprastoj 
kasdieninėj kalboj!

Tai yra paprasta! Tai yra lengva! Ir tai gali atnešti jums turtą $100,000.00 PINIGAIS!

ŠTAI KAIP JŪS LAIMITE!
Pavyzdinis piešinys, išspausdintas kairėje, duos jums supratimą apie šį kontestą. Jis pa-

Žiūrėkite į PAVYZDINĮ piešinį po kairei. Kaip ir visi oficialiai piešiniai, jis turi vie
ną pasikalbėjimo baliūnų paliktą tuščiu. (Baliūnas reiškia tą skritulį, į kurį kalba įrašoma.)

Jūs pastebėsite, kad mergina po kairei sako: "Say, Mary, I wonder what kind of cigarettes I should 
serve at my bridge party?” Tada jūs pastebėsite, jog antros merginos atsakymui baliūnas yra tuščias.

šio kontesto tikslas yra, kad jūs suteiktumėte atsakymus ar pastabas kitais žodžiais, praleistą kalbą 
baliūnams, kurie yra tušti.

Bi kas gali sugalvoti tinkamą atsakymą, kurį galėtų Marytė padaryti. Jei jūs skaitysite paaiškinimą 
žemiau Pavyzdinio Piešinio, tai jūs rasite keletą skirtingų atsakymų.

PRISIŲSKITE SAVO ATSAKYMUS KIEKVIENĄ SAVAITĘ
Atsakymai šiame konteste reikia prisiųsti kas savaitė. Kiekvieną savaitę per 15 savaičių jūs prisiunčiate praleistas 
kalbas dėl 3-jų piešinių. Išrašykite praleistas kalbas ant Atsąkymo Formos. NESIŲSKITE PAČIUS PIEŠINIUS.

Tie 3 kiekvienos savaitės piešiniai yra žinomi kaipo serija. Prisiųskite savo Pirmosios Savaitės atsakymus bi 
kada nuo dabar iki vidurnakčio šios savaitės šeštadienio.

Tik atsiminkite prisiųsti savo atsakymus SAVAITINIAI šiame 
konteste. Siuntinėkite Atsakymų Blankas kiekvieną savaitę ištisai 
per visą kontestą. Ši procedūra yra tokia pat, kaip pirmesniame 
Old Goldo Konteste.

Nėra triksų! Nėra užčiuopimų! DAILINIMAS NESISKAITO 
ŠIAME KONTESTE! Pirm negu jūs įstosite j ši kontestą, skaity
kite taisykles ir sužinokite tikrai, ką jūs privalote atlikti. Tik 
kuomet jūs aiškiai suprasite taisykles, prisiųskite savo atsakymus 
santikyje su taisyklėm.

1st PRIZE

400,000.00
2nd PRIZE

*50,000.00
$25,000.00 
510,000.00 
55,000.00 
55,000.00 
55,000.00 
52,500.00 
52,500.00

3rd Prize .
4th Prize .
5th Prize .
6th Prize .
7th Prize .
8th Prize .
9th Prize .
3 Prizes U,000.00 ea. ’3,000.00
10 Prizes ’500.00 ea. ’5,000.00
28 Prizes’250.00ea. *7,000.00
50 Prizes *100.00ea. ’5,000.00 
100 Prizes ’501.00 ea. *5,000i00 
800 Prizes ’25 t00ea> *20,0001.00

A GRAND TOTAL OF

*250,000.00
/Kartu su savo kiekvienos savaites atsaky-\ 
[ inais idžkite 3 Old Gold pakelio popie* I 
l riukes ar rankos parašus sulyg oficialių J 
» . '. taisyklių reikalavimo. /

GAUKITE PIEŠINIUS VELTUI 
pas bi kurį cigaretų pardavėjų ar bi 

kuriame Western Union Ofise
Jūs galite gauti piešinius veltui iš bi kurio cigaretų pardavėjo ar iš bi 
kurio pirmaeilio Western Union ofisų.) Nuo 1-tnos iki 4-tos savaičių serijos 
dabar yra aplaikomos didžiumoje cigaretų krautuvių ir Western Union ofisuosė, 
patraukiančio Bulletino formoje.

Kiekvienoje serijoje jūs rasite atatinkamą ATSAKYMAM BLANKĄ, įrašymui 
jūsų atsakymų. Visvien, bi kuri ATSAKYMU BLANKA, ar tai rastumėte 
laikraštyje ar žurnale, ar cirkuliare, yra taip lygiai priimtina, kaip ir 
bi kuri ATSAKYMŲ FORMA.

įdėkite 3 geltonas popieriukes nuo OLD GOLDS pakelio (ar 3 rankos 
parašo kopijas) su kiekvienu iš savo Savaitinių Serijų Atsakymų. Tai yra 
reikalinga sulyg kontesto taisyklių. Adresuokite savo atsakymus: Old Gold 
Contest, P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Jei dėl kokios priežasties jūs negalite gauti piešinių, 
prisiųskite žemiau paduotų kuponų.

OLD GOLD CONTEST
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man veltui Old Gold Kontesto oficia
lius piešinius.

Vardas

Gatvė

Miestas Valstija,

9.
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