
Krislai
Karalienė Marė. 
“Linksmai ir Laisvai... 
Ar tai Manevras? .
Kalbant apie

“Sužmonėjimą...” 
Francijoj.

Rašo R. Mizara

M

Šiomis dienomis Rumunijoj 
numirė buvusi tos šalies kara
lienė Marė. Prieš mirsiant ji

“Aš gyvenau linksmai ir 
laisvai...”
To niekas negali užginčyti. 

Karalienė Marė gyveno links
mai ir laisvai. Bet kaip gyve
no tie milionai žmonių, ku
rių krauju ir prakaitu mirusio
ji boba tuko?!

Kadaise karalienė Marė bu
vo atvykusi į Ameriką, šičia 
ją pasitiko darbininkų demon
stracijos, kuriose buvo iškel
tos tos orgijos, ką jai te
ko “linksmai ir laisvai” daly
vauti. Nepatiko tatai jai ir 
tiems, kurie ją vaišino. Sako
ma, iš Amerikos karalienė su
grįžo labai nervinga ir tas ją, 
matyt, pastūmėjo į nesveika
tą.

Vakar dienos “Laisvėje” til
po labai svarbi Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto rezoliucija. Veik ištisa 
rezoliucija paaukota Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo rei
kalams aiškinti. Kurie mūsų 
draugai neperskaitė tos rezo
liucijos, patariu perskaityti.

Svarbu įsitėmyti sekantis 
rezoliucijos punktas:

“Pripažindamas, kad 
;mūsų partijos rolė kovoj dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo yra labai didelė, CK 
nurodo partijos organizaci
joms, kad reikia kovoti prieš 
tuos partijos narius, kurie, 
pasiduodami šmeištams, ma
no, jog Lietuvos nepriklau
somybės gynimo obalsis yra 

gyvybinis 
kovoj dėl 
ir mūsų

prieš tuos

manevras, o ne 
partijos reikalas 
liaudies reikalų 
krašto gerovės, 
giai reikia kovoti
partijos narius, kurie, nesu
prasdami Lietuvos 
klausomybės gynimo reika
lingumą, nesupranta parti
jos taktikos nepriklausomy
bės gynimo srityje ir nemo
ka iškelti dienos uždavinių, 
atatinkančiij mūsii krašto 
apgynimo interesus kiekvie
nu atskiru periodu”.

nepri-

Pas mus ir gi yra Partijos 
narių ir prijautėjų, kurie, pa
siduodami mūsų priešų šmeiž
tams, mano, jog Lietuvos ne
priklausomybės 
sis yra koks tai 
ras.

Nieko toliau 
draugai!

gynimo obal- 
mūsų manev-

nuo tiesos,

To- 
pa-

ra-

“Darbininko” Kmitas skel
bia, jog, girdi, “bolševikai mė
gina sužmonėti”. Kodėl ? 
dėl, kad jie “Dievo vardą 
rašė su didžiąją raide”.

Šitoj vietoj andai buvo 
syta apie to žodžio rašymą. 
Mes nurodėme, kad anglai ko
munistai, pavyzdžiui, visuomet 
Dievą rašo su didžiąją raide, 
nors jie yra toki patys mate
rialistai, kaip ir lietuviai, ru
sai, bei kitų kraštų komunistai, 
kurie dievą rašo su mažaja 
raide.

Apie žmoniškumą kalbant, 
bei jieškant žmoniškų žmonių, 
rodosi, nereikėtų eiti į rašyse
ną, j gramatiškas taisykles. 
Reikėtų pasižiūrėti j darbus.

Dauguma kunigų Dievą vi
suomet rašo didžiąją raide. Ne 
tik tai: jie kasdien Dievui mel
džiasi, jam aukodamiesi, anot 
jų pačių. Bet pažiūrėkim j jų 
darbus—‘-jie užgiria Ispanijos 
fašistus, kurie žudo nekaltus 
žmones tūkstančiais.

Ar negeriau būtų, jei jie

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 168 Telephone STagg 2-3878

Chinų Lėktuvai per Dieną 
Sužeidė 8 Japoną Laivus
Shangai, liepos 19. — Chi

na lėktuvai, padarydami ke
turias atakas per dieną, su
žeidė dar 8 japonų karinius 
laivus Yangtze upėje.

Japonai savo laivų ka- 
nuolėmis ir orlaivių bombo
mis vis dar nepajėgia pra
simuši tąja upe į vakarus 
nuo Hukowo nei prasilaužt 
iš Yangtze upės į Poyang 
ežerą.

Edgewater Streikieriai Sėdė
tojai Apleido Fabrikus Ir 

Derisi su Bosais
Edgewater, N. J. — Keli 

šimtai National Cukraus 
Refining Kompanijos strei- 
kierių sėdėtojų apleido fab
riką, kada bosai sutiko vest 
su CIO unija derybas dėl 
naujos sutarties. Bet strei
ko pikietas prie fabriko 
vartų tebėra palaikomas.

C u k rininkai sustreikavo 
sėdėjimu praeitą penktadie
nį prieš kompanijos pasimo- 
jimą kirst jiem algas, sako 
N. J. CIO apskrities direk
torius Wm. J. Carney.

šeštadienį keturias- va
landas streikavo sėdėjimu 
ir darbininkai Archer-Da- 
niels-Midland Sėmenų Alie
jaus fabriko, reikalaudami 
pripažint CIO uniją, kuriai 
priklauso dauguma darbi
ninkų. Darbininkai apleido 
fabriką tik tada, kai savi
ninkai sutiko derėtis su šia 
unija dėl sutarties.

Glassboro, N. J. — Per
kūnas užmušė beplaukiantį 
ežere Fr. W. Hoffmaną, 19 
metų.

Suklimpę Japonai Vėl 
Jieškineja Tarpininkų 

Baigt Karą Chinijoj
Shanghai. — Japonai ap

linkiniais keliais kreipiasi į 
įvairių šalių diplomatus, 
kad patarpininkautų baigi
mui karo su Chinija. Bet 
Chinijos valdžia nenori gir
dėt apie taikų tol, kol japo
nai išsikraustys iš Chinijos 
arba liks laukan išmušti.

besti
jos! os

Dievą rašyti? iš mažosios rai
dės ir stotų su Ispanijos liau
dimi, besiginančia prieš 
jiškus užpuolikus, prieš 
nekaltų moterų ir vaikų 
tojus ?!

žinių,Iš Paryžiaus ateina 
kad tūli Francijos socialistai 
pasiruošę skaldyti generalę 
Darbo Konfederaciją.

Tą faktą iškelia francūzų 
katalikių laikraščio “L’Aube” 
bendradarbis, Maurice Boula- 
doux.

Girdi, jie tai pasirįžę pada
ryti sekančiam Konfederacijos 
kongrese, kuris įvyks sekantį 
rudenį.

Tai būtų baisus nusižengi
mas darbininkų judėjimui. Ne
šiu oyi tikėti, kad visa Franci
jos Socialistų Partijos vadovy
bė tam pritartų.

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos (July) 20, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

GENEROLAS FRANCO NESITIKI GREI- **> ^'“"'“’AMERIKIETIS NULĖKE “SENU KREP
Zydy Koloniją PalestinojTO LAIMĖJIMO PRIEŠ RESPUBLIKĄ

Pats Pripažįsta, kad Respu- 
blikiečiai Turi Kur Kas 

Daugiau Žmonią
Burgos, Ispanija. — Fa

šistų komandierius gen. 
Franco, dviejų metų karo 
sukaktyje, apšaukė per ra
dio visą respublikos valdžią 
tik “Maskvos agentais.” Pa
sakojo, būk respublikiečiai 
nužudę 
Madride, 
lencijoj.”

Franco

“144,000 žmonių 
Barcelonoj ir Va-

karštai dėkojo 
Italijai ir Vokietijai už 
gausingą paramą kare prieš 
Ispanijos liaudiečius; bet 
skundėsi, kad “Rusijos tan
kai ir lėktuvai, Ispanijos 
auksas ir t a r p t a u t i niai „ _ . 
liuosnoriai” dar neleidžia ' įname plote.)

Japonai ir Naziai Tęsia Ispanijos Liaudiečiai Su-
Karines Provokacijas 

Prieš Sovietą Šalį
Maskva. — Sovietai iškė

lė viešumon, kaip Berlyno 
naziai s u k 1 a s t a vo neva 
United Press koresponden
to telefoninį pranešimą iš 
Maskvos, būk Sovietai “pas
kelbę karo stovį Sibire” ir 
būk “jie nuolat naktines 
siunčią naujas armijas į ry
tinį Sibirą” prieš Manchu- 
kiįo. . *

United Press yra ameri
kinė žinių agentūra. Jos 
korespondentas Maskvoj vi
sai nemoka vokiškai; todėl 
ir negalėjo “vokiečių” kalba 
persiųst telefonu tokia neva 
“žinią,” kaip kad tvirtino 
naziai.

Tokio. — Japonijos laik
raščiai pilni riksmų prieš 
Sovietus, kad jie, girdi, per
siuntę per Manchukuo sieną 
savo kareivius, kurie ir už
ėmę ten Chanchi ežero aps
kritį. Pasakoja, kad praeitą 
penktadienį Sovietų karei
viai per sieną nušovę vieną 
japonų kareivį.

Japonijos spauda ir kari
ninkai grasina, kad japonų 
kantrybė “baigianti išsi- 
semt”, ir reikėsią pradėt 
veikt prieš Sovietų Sąjungą.

Maskva. — Sovietų užsie
ninis komisariatas parodė 
Japonijos atstovui Rusijos 
1869 m. sutartį su Chinija 
ir sutartinį žemlapį, iš ko 
a i š k i a u s iai matosi, jog 
Chanchi ežeras su apylin
kėm priklauso Sovietam.

MIRĖ RUMUNIJOS KA
RALIAUS MOTINA

Bucharest, Rumunija. — 
Mirė senė Rumunijos kara
lienė Marie, 62 metų am
žiaus, motina dabartinio 
karaliaus Karolio, našlė ve
lionio karaliaus Ferdinando, 
artima giminė Anglijos ka
rališkos šeimynos ir buvusio 
Rusijos caro.

Marie savais laikais išgar
sėjo kaip didelė pasileidėlė. 

fašistam greit laimėt karą 
“už civilizaciją ir kultūrą 
prieš bolševizmą.”

Gen. Franco pripažino di
džią “priešo” (respublikos) 
jėgą, kuri per dvejus metus 
nedavė fašistam laimėt per
galės. Tačiaus, jis pranaša
vo, kad, girdi, respublikie- 
čiams “nėra vilties laimėt 
karinės pergalės,” ir gyrėsi, 
kad “iki šiol” fašistai “pa- 
liuosavę daugiau kaip tris 
milionus ispanų nuo raudo
nojo barbarizmo nagų.”

(Franco kalba tik apie 
tris milionus atkariautų nuo 
respublikos ispanų. Tai jo 
paties pripažinimas, jog re
spublika dar tebeturi nepa
lyginamai daugiau žmonių 
negu jų yra fašistų valdo-

laikė Fašistus už 25 
Mylią nuo Sagunto

Valencia, Ispanija, liep. 
19. — Vakar fašistai pasi
gyrė, būk jie pralaužę res
publikos linijas Teruel-Sa- 
gunto fronte ir būk respub- 
likiečiai “bėgą.” Iš tikro gi 

ir geroj tvarkoj pasitraukė 
ir įsitvirtino Ragudo tarp- 
kalnėse, už poros mylių į 
šiauriu vakarus nuo Viver 
miestelio, kuris stovi už 25 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Sagunto miesto su prieplau- 

pozicija tokia tvirta, kad, 
matyt, fašistai nedrįs ją 
atakuot iš priekio ir taiky
sis užpult juos iš šopo.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai už
ėmė du kaimus, Pina ir Fu
ente la Reina, į šiaurius nuo 
Viver. Jie skelbiasi, kad nuo 
praeitos savaitės galo iki 
šiol užkariavę 150 ketvirtai
nių mylių plotą.

Dar niekada pirmiaus 
per dvejus karo metus fa
šistai nešturmavo liaudiečių 
tokiomis didelėmis jėgomis 
vokiškų ir itališkų kanuolių, 
tankų ir lėktuvų, kaip šiuo 
atveju.

Republic Plieno Korporacija 
Išleido $100,000 Bomboms 

ir Streiklaužiams
Washington. — šeši liudi

ninkai parodė Senatinei Pi
liečių Laisvių Komisijai, 
kaip Republic Plieno Kor
poracija su gengsteriais, i 
skebais, ašarinėmis bombo
mis ir kitais pabūklais kriu- 
šino plieno darbininkų strei
ką Canton, Ohio, 1935 m. 
Fabrikantų knygos rodo, 
kad jie tam išleido $100,- 
000.

Šiandien bus lietaus ir vi
dutiniai šilta.—N. Y. Oro 
Biuras.

Jeruzale. — Apie 100 ara-

čių koloniją Ain Hashophet, 
netoli Haifos. Žydai, turė
dami 37 šautuvus, apsigynė 
ir nušovė vieną arabą.

Anglų vyrausybė padali
no ginklus visiem galintiem 
kovot žydam Haifos prie- 
miestyj Kiriath Eliahu, kad 
atmuštų užpuolimus iš ara
bų pusės.

Teismas Prieš Daktara, Kurs 
Paliuosavo Išžagintą Mer

gaitę nuo Vaisiaus
London. — Kiek laiko at

gal Anglijos kareiviai išža
gino ir užvaisino vieną 
15-kos metų mergaitę, bet 

I daktaras Aleck W. Bourne 
paliuosavo ją nuo vaisiaus 
ir pats pranešė policijai, 
kad jis taip padarė.

Už tai jis tapo patrauk
tas teisman ir dar prisipaži
no, kad jis treji metai atgal 
išėmė vaisių ir kitai išža
gintai mergaitei.

Šią bylą dr. Bourne pats 
sužiniai užsitraukė, idant 
priverst išleist laisvesnius 
įstatymus, kas liečia moti
nystę,—sako jis.

P r o k u roras kaltintojas 
pareiškė, kad vaisiaus išė
mimas būtų pateisinamas 
tik tada, jeigu gimdymas 
grėstų pavojum motinos gy
vybei. Kaltinamasis gydyto
jas pripažino, kad dviejuo
se minimuose atsitikimuose 
nebuvo pavojaus mergaičių 
gyvybei,, o tik gręsė jom 
nervų suirimas ir nelaimin
gas gyvenimas;

Šį daktarą teisme remia 
paties karaliaus Jurgio gy
dytojas baronas Horder ir 
eilė kitų žymių daktarų.

Urj • I • !• v*Žuvusioji Liaudiečių 
Brigada Prakirto Fa- 

šistŲ “Slastus”
)______________

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.— Fašistam už
imant Mora de Rubielos, jie 
pasigarsino, kad apsupą ir 
sunaikinsią bei nelaisvėn su
imsi ą daugiau kaip 15,000 
respublikos kareivių tame 
kampe. Tačiaus respubli
kiečiai perkirto fašistų 
“sląstų” lanką ties Yerica 
ir visi pasiliuosavo.

CORRIGAN GAVO $2,000 
UŽ RADIO KALBĄ

Dublin, Airija, liep. 19.— 
Amerikietis lakūnas Corri
gan gavo $2,000 už radio 
kalbą apie savo skridimą 
Airijon. Tai turėsiąs kuom 
sugrįžt namo.

Gen. Franco Ordinai Nazių 
ir Italų Fašistų Vadam 
Burghs, Ispanija. — Ge

nerolas Franco apdovanojo 
aukštais ordinais Vokietijos 
orlaivyno ministerį Goerin- 
gą ir Italijos užsieninį mi
nisterį G. Ciano.

SIU” AIRI JON; VISUS NUSTEBINO

Buvo 9 Metu Amžiaus

Corrigano Lėktuvas Tetarė- Kompasas Jį Suklaidinęs! 
jo Tik 175 Arklių Jėgą ir Corrigan, šypsodamasis, 

n n n/i i a v- [aiškinosi, kad jis norėjęsBUVO 9 Mėty Amžiaus | Californijon skristi, tik jį
“kompasas sūkiai dinęs,” 
kad jis atskrido Airijon.

Washington.— Už skridi
mą Airijon be Amerikos 
valdžios leidimo Corrigan 
galėtų būt nubaustas $500 
ir atėmimu “laisnių”. Bet 
valstybės ministeris Hull ir 
Oro Prekybos Biuro galva 
Mulligan taip pat šypsosi, 
kalbėdamiesi apie Corriga
ną; tai nemanoma, kad jis 
bus pilnai baudžiamas pagal

Dublin, Airija. — Ameri
kietis Douglas G. Corrigan, 
31 metų amžiaus, atskrido 
per 28 valandas ir 13 minu
čių iš New Yorko 2,800 my
lių per Atlanto Vandenyną 
į Baldonnel orlaivių aikštę 
Airijoj.

Visą šią kelionę jis atliko 
už $69.60—tai lėšos aliejaus, 
320 galionų gazolino ir ki
tu mažmožiu. Nusileidus C c
Airijoj, jis dar turėjo apie 
30 galionų gazolino.

Corrigan lėktuvas yra 9 
metu amžiaus, be radio ir 
be kitų naujoviškų įrengi
mų. Jis sako, kad už jį mo
kėjęs $900, bet nelabai kas 
tiki, kad tiek būtų vertas 
tas jo “senas krepšys.” 

Kadangi skrendant virš Jaunas amerikietis lakūnas 
debesų lėktuvai paprastai D. G. Corrigan sako, kad 
apšala, tai naujesnieji turi jo senam lėktuvui “nieko 
sparnuose šildytuvus ledam daugiau nereikią, tik pa- 

Corrigan šmėruot,” ir jis galėtų par- 
skrist atgal į Jungtines 
Valstijas. Bet lėkimas iš 
Airijos atgal į Ameriką bū
tų pavojingesnis. Kad Cor
rigan to nebandytų, todėl 
Amerikos valdžia pranešė 
Airijos vyriausybei, kad at
ima leidimą iš Corrigano 
kaipo lakūno. Tada Airijos 
muitų valdininkai ir užgrė
bė jo lėktuvą.

Corrigan gavo daug svei
kinimo telegramų nuo ame
rikiečių, tarp jų ir nuo au
tomobiliu fabrikanto Fordo.

Su Corriganu asmeniškai 
kalbėjosi pats Airijos minis
teris pirmininkas Eamon de 
Valera, ir Corrigan pareiš
kė jam, kad “šis lėktuvas 
gana geras skrist apie visą 
žemės rutulį.”

Kas liečia Airiją, tai jos 
vyriausybe nežada daryt 

kliuręs, todėl nieks jam ne-'J^ kokių ^teismiškų žings- 
davė tokio leidimo.

Taigi jis šiuo atveju iš-: 
lėkė be leidimo ir be jokio 
pasporto; sakė lėksiąs į 
“Calif orniją.” Bet pirma 
negu buvo leista jam pakilt 
iš Floyd Bennett Fieldo, 
New Yorke, jis turėjo pasi
rašyt, kad paliuosuoja mies
tą nuo bet kokios atsakomy
bės, jeigu jam atsitiktų ko
kia nelaimė...

Kai Corrigan nusileido 
Airijoj, tuoj buvo telefonu 
pranešta policijai, kad čia 
pasirodė koks tai “pamišė
lis lakūnas, kuris sakosi, 
kad esąs amerikietis.” Tik 
paskui jo dokumentai įtiki
no, kad Corrigan tikrai yra 
Amerikos lakūnas ir nėra 
joks pamišėlis.

Airiai ir jų vyriausybė 
tada draugiškai priėmė 
Corriganą, bet pranešė, kad 
jis skaitomas areštantu, 
kaip be pasporto atlėkęs, 
nors jis ir nebuvo tikrumoj 
areštuotas.

nutirpinti. Bet < 
pasiėmė tik 8 pėdų pagaikš
tį nudaužyt ledus nuo lėk
tuvo sparnų.

Jo lėktuvas turi tik 175 
arklių pajėgą. Jis neturi nei 
nusileidimo šviesų, nei lyg
mens kompaso. Pirm skri- 
siant Corrigan išsiplėšė tik 
nedidelį žemlapį iš atlaso 
kaip rodyklę savo kelionei 
ir pasiėmė 75 centų vertės 
kompasą ir dolerinį laikro
dėlį. Apskritai jo lėktuvas 
prastesnis ir beveik pusiau 
lengvesnis negu tas, ku- 
riuom Lindberghas nuskri
do į Paryžių,—nors Corri
gan, kaipo geras mechani
kas, pats įsidėjo vieną kitą 
naujesnį prietaisą.

Jis du kartu pirmiau no
rėjo gaut leidimą iš Ameri
kos vyriausybės skrist Eu
ropon, bet jo lėktuvas atro
dė perdaug palaikis ir su-

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

EXTRA!
užgrėbtas CORRIGA
NO LĖKTUVAS AIRIJOJ

Dublin, Airija, liep. 19.— 

nių prieš Corriganą.
Corrigan Planuoja Skrist 

Apie Pasaulį
Los Angeles, Calif., 

19. — Nesenai, pirm 
kiant Corriganui į 
Yorką, buvo rastas Sovietų 
Sąjungos žemlapis jo lėktu
ve, Los Angeles mieste. Tai 
spėjama, kad jis galvoja 
kada nors skrist apie žemės

liep. 
išle- 
New

Medžio fabrikantas Don 
Phillips planuoja pradėt 
rinkliavas Corrigano ap
link - pasauliniam skridimui 
ir pats jau pasiūlė tam au
kų.

Dublin. — Corrigan visą 
kelią iš New Yorko iki Ai
rijai skrido virš debesų.

Santa Monica, Calif., liep. 
19. — Northrop Orlaivių 
Kompanija atleido Corriga- 
ną iš tarnybos dėl to, kad 
jis vis neišpildė Socialės 
Apdraudos blankos.

j
l
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47 Lokalai Protestuoja
Pasirodo, automobilistų unijoj eimt 

smarki kova prieš pražūtinga trockisti- 
nio-lovestonietiško Martino politiką— 
unijos skaldymo politiką.

Jau 47 Suvienytos Automobilistų Dar
bininkų Unijos lokalai išnešė protestus 
prieš organizacijos skaldymą, kurį atlie
ka Martinas.

Savo rezoliucijose šitie lokalai reika
lauja, kad kuoveikiausiai būtų priimti 
atgal į uniją suspenduoti bei išbraukti 
unijos veikėjai; jei to Martinas nedaro— 
kad Lewisas, CIO galva, įsikištų į visą 
padėtį ir dalykus pataisytų, o jei ne— 
sušaukti nepaprastą lokalų delegatų su- 
važiavima.

Gerai, kad lokalai imasi griežto darbo. 
Anksčiau ar vėliau Martinui ragai bus 
aplaužyti ir pilna unijoj vienybė įvesta.

Kad Mussolinis rasizmo teoriją užgirs, 
tai mažai tenka abejoti, kadangi, kaip 
sako paskiausi Romos pranešimai, tam 
tikslui tapo jau įsteigtas speciališkas 
valdiškas departmentas.

Kai tik pasirodė spaudoj pranešimas, 
kad Mussolinio pakalikai pasirįžo iškelti 
rasizmo klausimą, tai popiežiaus laikraš
tis, girdi, tatai pasmerkė, kaipo nekrikš
čionišką ir nekatalikišką. Bet abejotina, 
ar ilgai popiežius dėlto su Mussoliniu 
pyksis. Nekrikščioniška ir nekatalikiška 
buvo žudyti ethiopus ir visą Ethiopijos 
tautą pavergti, tačiau popiežius tą užgy- 
rė. Nekrikščioniška ir nekatalikiška šiuo 
tarpu naikinti Ispanijos respublikos 
žmones, bet popiežius ir tą darbą yra 
užgyręs. Taigi ir dėl rasizmo, matyti, jis 
nesipyks su Mussoliniu. Pastarasis varys 
savo bjaurų darbą, kol Italijos žmonės 
fašizmą sukriušins.

Matyt, Italijos fašistai pajuto “žemės 
drebėjimą” po savo kojomis. Matyt, 
žmonės reiškia didelio bruzdėjimo. To
dėl fašistai sugalvoja naują teoriją, būk 
žydai, o ne fašizmas, yra jų nelaimių šal
tinis. Na, ir bekovodami prieš žydus, fa
šistai turėsią progos užbovyti mases gy
ventojų ir tuo ilgiau palaikyti savo žiau
ria diktatūra. V €*

0 Visgi Priversti Pripažinti
Iš Paryžiaus pranešama, kad nesenai 

Vokietijoj tapo išleista knyga apie or- 
laivininkystę, pavadinta “Oro Jėgos”. 
Knygą parašė nazis kapitonas Fischer 
von Poturzyn. Rašydamas apie Sovietų 
Sąjungos oro jėgą, tasai nazis priverstas 
sekantį pasakyti:

“Sovietų Sąjunga turi galingiausią ir 
tvirčiausią oro laivyną.” Girdi, Sovietų 
Sąjungai tuo gera, kad ji labai didelė 
teritoriniai ir jos gyventojai pasiskaidę 
po visą šalį, netirštai apsigyvenę. Todėl 
jai mažai esą pavojaus iš oro. Sovietų 
Sąjungos orlaiviai ir orlaivininkai yra 
jau gerai išbandyti ir parodę savo drąsą, 
narsą ir sugabumą padarydami ilgas ke
liones į šiaurės polių, Jungtines Valsti
jas ir po savo teritoriją. Girdi, tiktai 
1937 metais Sovietų Sąjungoj buvo iš
mokyta lekioti 10,000 naujų orlaivininkų.

Per radijų ir laikraščius Vokietijos na- 
ziai nuolat ir nuolat žmonėms “aiškina,” 
būk, girdi, Sovietų Sąjungoj viešpatau
jąs chaosas, betvarkė ir kad toji šalis 
labai silpna. Tačiau, kai rašomos knygos, 
kurias skaito karininkai ir kiti fašistų 
čyfai, tai jie priversti pasakyti visai ką 
kitą.

Keisti ir kvaili tie naziai!

IDS Pastogėje
“Tiesa” praneša, kad per pasibaigusį 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo vajų 
už naujus narius gauta 1,137 nariai, iš 
jų tarpo 574 jaunuoliai. Bet, sako laik
raštis, “aplikacijų į Centrą dar vis atei
na.” Su šio mėnesio 25 d. tikimasi gauti 
visas aplikacijas tų narių, kurie buvo 
įrašyti per šį vajų.

Šiuo tarpu LDS ruošiasi prie savo 
4-tojo seimo, kuris prasidės rugpjūčio 
15 d., Pittsburghe. Seimas tęsis apie ke
turias dienas. Jame, be kitko, bus renka
ma Centro Valdyba. Einant LDS kons
titucija, Centro Valdybos nariai nomi
nuojami visuotinu narių balsavimu, o 
renkami seimo.

Sekantiems dvejiems metams nomi
nuoti sekami asmenys į Centro Valdybą:

Prezidento Vietai
R. Mizara gavo balsų 1742
IT. Jočionis ............... 36
L. Pruseika ............... 27

Pirmo Vice-Prezidento Vietai
Ant. Litvinas............. 876
C. Strižauskas ......... 516
J. Gasiunas ............... 210

Antro Vice-Prezidento Vietai
S. K. Mazan ............. 544
J. Gasiunas ............... 544
C. Strižauskas ......... 144

Sekretoriaus Vietai
J. Siurba .................. 1516
E. N. Jeskevičiutė ... 106
J. Gasiunas ............... 93

Iždininko Vietai
E. N. Jeskevičiutė ... 915
J. J. Kaškiaučius .... 612 ,
J. Siurba .................. 92

Iždo Globėjų Vietai
J. Bimba.................... 856
H. Kauniutė ............. 835
D. Lekavičius ........... 781
A. Matulis ................. 666
J. Grubis.................... 654 i
J. Jesadavičius ......... 480
J. Gasiunas ............... 83
E. Jeskevičiutė ......... 80
A. Bimba .................. 26

Daktaro-Kvotėjo Vietai
Dr. J. J. Kaškiaučius 1L089
D r. M. D. Palevičius . 655
Dr. J. J. Breivis....... 47

Ketvirtasis LDS Seimas žada būti gra
žus, didelis ir įdomus. Visos kuopos tu
rėtų pasiųsti Seiman savo atstovus.
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Rasizmas Italijoj
Spauda skelbia, kad Italijoj prasidėjo 

“judėjimas” už tai, kad pripažinti ra
sizmo principą if persekioti žydus. Žydų 
Italijoj labai mažai, palyginti, gyvena, ta
čiau, vienais ar kitais sumetimais, to 
krašto fašistai pasirįžo iškelti kryžiaus 
karą ir prieš juos.

Tūli fašistiniai profesoriai sudarė sa
votiškas teorijas, sulyg kuriomis skel
biama, kad italų tauta esanti tikra ari- 
jieČių pasekėja, kad žydai neturį nieko 
bendro su italais, ir tt., ir tt.

Ar dučė šitą teoriją užgirs, liekasi pa
laukti ir pamatyti. Yra tačiau spėjimų, 
)kad jis tai užgirs. O jei taip, tuomet Ita
lijoj, kaip ir Vokietijoj ir Austrijoj, bus 
pradėta žiauri kova prieš žydus.

.Chinai Apsupo 25,000 Ja
pono; Užkerta Kelią X 
Karo Laivam į Vakarus

Shanghai. — Chinų lėktu
vai ir Liūto fortų kanuolės 
vis užkerta kelią kariniams 
japonų laivams, bandantiem 
prasilaužt Yangtze upe pro 
Hukową į vakarus linkon 
Hankowo ir į Poyang dide-

lį ežerą, kuris įsilieja į tą 
upę iš pietų šono.

Tame trikampyje tarp 
ežero ir Yangtze upės chi
nai taip apsiautė 25,000 ja- 

jponų, kad šie susiduria su 
alkiu. Tik Japonijos orlai
viai numeta jiem šiek tiek 
maisto ir amunicijos.

Po 2,000 iki 3,000 chinų 
ginkluotų partizanų per 
dieną įsiveržia į japonų už- 

! imtą didelį trikampį tarp 
Nankingo, Shanghajaus ir 
Hangchow. Japonai tik di
desniuose miestuose tame 
trikampyje pasilaiko; šiaip 
visą plotą laipsniškai užima 
chinai.

Japonų kariuomenė žvė
riškai viską plėšia iš gyven
tojų, degina, jų namus, ža- 
gina jų moteris ir merginas 
ir varo plačiausią prekybą 
pavojingu opium svaigalu.

LIETUVOS ŽINIOS
Ekonominė D a r b i n i n kų 

Būkle ir Kova dėl Josios
Pagerinimo

Jei šių metų pradžioje 
darbininkų uždarbiai buvo 
atsilikę nuo pabrangusio 
pragyvenimo per 40%, tai 
šiandien jie dar daugiau 
nuo jo atsilieka. Didelės 
darbininkų daugumos už
darbiai ubagiški. Pagal ligo
nių kasų surinktus duome
nis per 61% visų darbinin
kų teuždirba iki 100% mė
nesiui. Tas uždarbis yra 
žymiai mažesnis, jei atsi
mint, kad iš jo išskaitoma 
ligonių kasai, darbo rū
mams, darbo pajamų mo
kestis, o prie visų tų išskai
tymų dar prisidėjo privers
tinas išskaitymas ginklų 
fondui. Vien čia paduotieji 
duomenys pakankamai vaiz
džiai parodo, kiek skurdi 
darbininkų būklė. Ir ji ne
gerėja, priešingai, eina blo
gyn.

Darbininkų būklė blogėja 
ne vien todėl, kad brangsta 
pragyvenimas, o uždarbiai 
lieka tie patys. Ją dar la
biau blogina išnaudotojai, 
didindami išnaudojimą ir 
mažindami darbo užmokes
tį. Fabrikantai paskutiniuo
ju metu masiniai kreipėsi į 
vidaus reikalų ministeriją, 
prašydami sumažinti darbi
ninku uždarbio normas, o 
kada ministerija, bijodama 
darbininkų pasipriešinimo, 
to nedarė, jie griebėsi kito
kių machinacijų. Jie atlei
džia senuosius darbininkus 
ir už kelių dienų vėl juos 
samdo, bet jau už mažesnį 
užmokestį. Jie vienodų kva
lifikacijų darbininkus su
skirsto į kelias kategorijas 
su skirtingu užmokesčiu. 
Jie samdosi mokiniu ir ne
moka jiems jokio užmokes
čio, arba moka daug ma
žesnį, nors jie ir dirba ly
gų darbą su senais darbi
ninkais. Mokiniai mokomi 3 
mėn. Pradedant prezidentu, 
baigiant darbo rūmais, visi 
tie kapitalistų atstovai, 
šaukte šaukia, kad reikia 
kelti darbo našumą. Išnau
dotojai didina darbo našu
mą, čiulpdami paskutinius 
syvus iš darbininko. Pra
monės darbininkų įstaty
mai, darbininkų išplėšti iš 
kapitalistų ir jų valdžios, 
apeinami. Išnaudotojai ne
duoda darbininkams atsis
kaitymo knygelių, kad ne
reiktų registruoti jų, ligo
nių ir nelaimingų atsitiki
mų kason; o jei ir išduoda, 
tai keičia jas kas kelintas 
mėnuo, kad nereikėtų mo
kėti kompensacijos ir duoti 
apmokamų atostogų. Dar 
šiandien nemoka pabrangi
mo priedų, nors vyriausy
bės nutarta mokėti juos 
1937 m. vasario pradžioje. 
(Gluchovskis ir kiti). Ne- 
visur moka tas minimalities 
uždarbio normas, kurios 
buvo nustatytos 1936 m.

Tai tokiais būdais išnau
dotojai atiminėja iš darbi
ninkų jų kovos laimėjimus 
ir blogina jų būklę. Išnau
dotojams lengvina pulti 
darbininkų kovos laimėji
mus jų valdžia, areštuoda
ma komunistus ir revoliuci
niai nusiteikusius darbinin
kus, uždrausdama streikus 
ir siųsdama streikuojančius 
j koncentracijos stovyklą. 
Darbininkų, išdrysusių pa
siskųsti darbo inspektoriui, 
kad pas juos nevykdoma 
pramonės darbininkų įsta

tymai, pavardės praneša
mos išnaudotojui, o šis juos 
atleidžia.

Darbininkai dar kartą įsi
tikina, kad fašistų valdžia 
atstovauja ne visą tautą, 
kaip jie nori darbininkus 
įtikinti, o tik kapitalistus ir 
dvarininkus. Darbininkų ne
pasitenkinimas savo būkle 
kas kartą garsiau reiškiasi. 
“Šilko” fabriko darbininkai 
parodė nepaprastą solida
rumą ir ištvermę kovoj dėl 
savo reikalavimų. Saragovi- 
čiaus baldu fabriko darbi
ninkai ištverme ir solidaru
mu pralenkė ir “šilko” dar
bininkus. Visi Kauno ir Jo
navos darbininkai atėjo į 
pagelb ą s t r e i kuo j autiems 
Saragovičiaus darbininkam. 
Savo reikalavimus išstatė 
Levino lentpjūvės ir Solo- 
veičiko medžio apdirbimo 
įmonės, “Bostono”, “Litek
so” ir “Fortūnos” tekstilės 
fabrikai.

Darbininkai neturi pa
miršti, kad jų kova dėl savo 
būklės pagerinimo bus sun
ki, nes teks susidurti ne 
vien su išnaudotojais, bet ir 
su jųjų valdžios aparatu. 

Seni Kovotojai Remia 
Laisvę

Seni kovotojai už mainie- 
rių uniją, už laisvamanybę, 
ir skleidėjai, socializmo min
ties padeda “Laisvei” išmo
kėti naują mašiną. Tai 
draugai Jonas ir Marijona 
Ramanauskai iš Minesrville, 
Pa. Jie prisiuntė platų pa- 

I sveikinimą “Laisvės” šta
bui prisimindami savo že- 
nybinio gyvenimo Sidabrinį 
Jubilėjų. Jų raštas ištisai 
tilps dienraštyje vėliau, čia 
paduodame tik vieną para
grafą iš minimo pasveikini
mo:

“Su tuom atminimu links
mai sveikiname visą “Lais
ves” štabą. Kartu nepamirš
tame pasveikinti ir Inter- 
type mašiną, prisiųsdami 
jos išmokėjimui nors mažą 
auką kaipo nuo bedarbių 
dėl “medicinos”, palaikyti 
tvirtas raides, statyti raš
tus, nešti kultūrinę šviesą į 
darbo mases niekada nepa
ilstant.—Aukaujam $5.”

Gražus pasveikinimas! Jis 
turėtų, sujudinti visus dien
raščio skaitytojus, visus ko
votojus už darbininkų kla
sės reikalus ir visus apšvie- 
tą branginančius žmones. 
Išmintingos žilos kovotojų 
galvos aukščiau paduotais

žodžiais liudija tą faktą, jog 
dienraščiui yra labai reika
linga parama. Draugų Ra
manausku žodžiai turėtu, 
būt trimitu visai pažangia
jai lietuvių visuomenei sto
ti į pagelbą “Laisvei” padė
ti išmokėti naują Inter type 
mašina.

Padėti galima įvairiais 
būdais: paaukaujant, be jo
kio vilkinimo užsimokant 
prenumeratą, kuriem jau 
yra išsibaigusi, gaunant 
naujų skaitytojų, rengiant 
ir skaitlingai lankant “Lai
svės” naudai parengimus. 
Visi privalome suprasti tai, 
ką supranta draugai Rama
nauskai, jog ši bedarbė bai
siai slegia dienraštį “Lais
vę.” Turime stipriai išsi
tempti, kad išsilaikyt iki 
rudens.

Suprasdami savo dienraš
čio sunkią padėtį, stojo į pa
gelbą ir šie draugai:

Po $1.00 aukojo: K. Vil- 
trakiutė, Chappaqua, N. Y., 
J. A. Jeromskis, So. Barre, 
Mass., ir K. Jenkeliūnienė. 
A. F. Miller, Worcester, 
Mass., 50c.

Dėkodami draugam už pa
ramą, kurių vardai aukš
čiau pažymėti, tikimės, kad

Mūšy krašto sidabras gabenamas iš New Yorko banko i valstybes sandėlius.

Ta kova tik tada bus sėk
minga, kada darbininkai iš
stos gerai organizuoti, iš
tvermingi, solidarūs.

Paskutini ai daviniai 
rodo, jog prasidėjo pla
ti darbininkų kova dėl savo 
padėties pagerinimo. Vie
nur per ištvermingus strei
kus, kitur tik spėjus įteikti 
savo reikalavimus, darbi
ninkai juos laimėjo pilnai 
arba dalinai. Šioj kovoj 
ypač pažymėtinas darbinin
kų ištvermingumas ir soli
darumas. Bijodami tolimes
nio streikų judėjimo išsiplė
timo, fašistų valdžios orga
nai (vidaus reikalų ministe
rija, darbo inspekcija ir 
darbo rūmai) jau tarėsi, 
“ar reikia pakelti uždarbio 
normas”. Bet jei darbinin
kai nevystys savo kovos to
liau, tai fašistai jų nepa
kels, arba, formaliai pakėlę 
stengsis nevykdyti, kaip 
stengėsi nevykdyti 1937 m. 
vasario mėnesyje darbinin
kų iškovoto pabrangimo 
priedo. Tik nuolat stovėda
mi savo reikalų sargyboj, 
darbininkai gali pagerinti 
savo padėtį. Komunistų pa
reiga visur stovėti pirmose 
tos kovos eilėse.

(Iš “Tiesos”)

LIETUVOS INTELIGENTO 
DIJETA KAIME

Pusryčiams.
1) Stiklą šalto vandens iš 

šaltinio.
2) Vieną lėkštę rytinės pie

vų rasos.
3) Samtį laukinių bičių me

daus su pušų sakais.
Priešpiečiams.

1) Rūgštaus pieno su par- 
stupo uogom.

2) Blynų su barsuko taukų 
padažu.

3) Petelnią spirgintų agras
tų.

Pietums.
1) Minkštai išvirti du pem

pės kiaušiniai.
2) Kotletai iš lydekos sme

genų.
3) Kanapių sriuba.

Pavakariams.
1) Puodynę beržo sulos.
2) Dvi ankštys šviežių pu

pų.
Vakarienei.

1) Gaidžio skiauterės keps
nys.

2) Bliūdas zacirkos.
3) Pienių drebučiai.

“Kuntaplis.”

Londoniečiai Pasmerkė Val
džią už Fašistą Rėmimą
London. — Anglai, prita

riantieji Ispanijos respubli
kai prieš fašistus, suruošė 
didžiulę demonstraciją. Kal
bėtojai smerkė ministerio 
pirmininko N. Chamberlai- 
no “bepusiškumo” politiką 
kaip “šlykščią komedijėlę”, 
vaidinamą prieš Ispanijos 
liaudį. Tarp kalbėtojų buvo 
ir Pandit J. Nehru, kovin
gas vadas judėjimo už In
dijos nepriklausomybę nuo 
Anglijos.

Demonstrantai prie m ė 
i rezoliuciją, prižadėdami ne- 
atlaidžiai kovot, kad pri
verst Chamberlaino valdžią 
daugiau neremt fašistinių 
šalių.

Shanghai.—Yangtze upės 
karo fronte, Chinijoj, jau 
smarkiau skleidžiasi chole
ra.

jų suteikta parama dienraš
čiui paakstins kitus dien
raščio patriotus prisidėti 
prie išmokėjimo Intertype 
mašinos. Mokame už ją po 
$100.00 kiekvieną mėnesį.

P. Buknys.
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Į vietine.
Šių žodžių rašytoja turė

jo laimę tuo laiku gyventi

ALDLD Centro Moterų Komiteto Raportas ALDLD Su
važiavimo Moterų Sesijai, Liepos 2 d., 1938, Brooklyne '

Didelė Kovotoja už Komunizmą
(Birželio 20 d. Suėjo 5-ki Metai nuo Mirties Klaros Cetkinos)

Penki metai atgal, 20 d. 
birželio, 1933 metais, Klara 
Cetkina užbaigė savo didvy
riško gyvenimo kelią. Klara 
Cetkina buvo didelė revo
liucionierė, kovotoja, viena 
iš žymių vadų pasaulinio 
komunistinio judėjimo ir 
Vokietijos Komunistų Par
tijos budavotoja ir vadas.

Klara Cetkina gimė 1857 
m. Ji pašventė visą savo gy
venimą darbininkų klasei. 
Jos didvyriškumas darbi
ninkų klasei ir darbo liau
džiai, jos kova už darbinin
kų klasės reikalus tapo už
registruota viso pasaulio 
darbininkų širdyse ant vi
sados.

1876 metais, Klara Cet
kina, būdama 19-kos metų 
mergaitė, pasirinko sau ke
lią būti kovotoja tarptauti
nei revoliucijai. Vokietijos 
darbininkų judėjimas tais j 
laikais vos buvo pradėjęs 
tik pirmus žingsnius.

Klara Cetkina pasiryžu
siai studijavo Markso, En
gelso mokslą, kad teisingai 
ir aiškiai suprasti. Ji su En
gelsu daug dirbo ir organi- 
zatyviam darbe, ypatingai 
kovoj prieš išdavikus dar
bininkų klasės. Klara tapo 
viena tų, kurie geriausia 
suprato marksizmą. Jinai 
įstojo į nelegales palėpio 
darbininkų organizacijas. 
Klarai kūdikiai nei kiek ne
kenkia dideliam revoliuci
niam darbe. O atbulai, jie 
Cetkinai tarnavo pasislėpi
mui nuo reakcijos. Jinai vė
lai nakčia grįždama namo 
iš susirinkimu nešėsi savo 
miegantį kūdikį ant rankų, 
dėl to niekas negalėjo turė
ti jokios nuožiūros, kad ji 
yra nelegalis darbininkas.

Klara Cetkina suorgani
zavo Vokietijoj darbininkų 
Social - demokratų Partiją. 
1889 m. jinai aktyviai dirbo 
prirengime 2-ro Internacio
nalo I-mo kongreso ir jo 
ateities darbuose. Tame 
kongrese Klara Cetkina iš
stojo su šauksmu, kad būti
nai reikalinga organizuoti 
darbininkes moteris.

Kuomet įvyko buržuazinė 
-demokratinė r e v o 1 iucija, 
1905 m., Klara organiza
vo moteris po visą Vokieti
ją ir visuose masiniuose mi
tinguose aiškino pasaulinę 
reikšmę Rusijos revoliuci
jos.

Klara Cetkina—iniciato
rius šventimo Tarptautinės 
Moterų Dienos, 8-tos kovo. 
Kaip tik Antro Internacio
nalo vadai išdavė darbinin
kų klasę ir pradėjo sabo- 
tažuoti tarptautinio prole
tariato kovą prieš imperia
listinį karą, Klara karštai 
pakėlė savo balsą į Lenino 
atsišaukimą, kad 1915 m. 
būtų sušaukta tarptautinė 
moterų socialistinė konfe
rencija prieš razbaininkų 
surengtą karą. Tai buvo 
pirmas tarptautinis protes
tas prieš imperialistinį ka
rą. Už paskelbimą Vokieti
joj viešai moterų manifes
to, Klara buvo suareštuota. 
Apart arešto, atėmė-sulaikė 
Klaros redaguojamą moterų 
žurnalą “Lygybė”.

Tačiaus nei žiauriausi te
rorizavimai negalėjo sunai-

kinti Klaros revoliucinius 
įsitikinimus. Klara tvirtai 
apsiginklavus marksistiniu 
mokslu; ir kaip tik atbuvo 
kalėjimo baudą, taip grei
tai ir vėl pradėjo anti-im- 
perialistinę propagandą Vo
kietijoj. Klara su Liebck- 
nechtu ir Rože Luksemburg 
organizuoja sąjungą “Spar
takas” kovai prieš Vokieti
jos imperializmą ir social
demokratines partijas, ku
rios išdavė tarptautinio 
proletariato vieningus rei
kalus. “Spartakas” buvo 
pradžia Vokietijos Komu
nistų Partijos.

Rusijos proletariatas, va
dovaujamas Lenino-Stalino
Partijos, 1917 m. sunaikino 
buržuazijos ir pusiau feoda
linę valdžią ir jos sąjungi
ninkus... Vokietijoj būda
ma Klara Cetkina teisingai 
suprato tarptautinę reikš
mę Rusijos didžiosios spa
lio socialistinės revoliucijos 
ir ji stovėjo po jos vėliava 
iki savo mirčiai.

1920 m. Klara važiuoja į 
Sovietų Sąjungą; jinai tam
pa organizatore Kominterne 
ir vadovauja tarptautiniam 
komunistiniam moterų ju
dėjimui.

1921 m. Klara tampa iš
rinkta Kominterno Pildan
čio Komiteto nare ir. pasilie
ka iki mirčiai ant sargybos 
kelio.

Klara gyvai degė neapy
kanta prieš social-demokra- 
tus ir buržuazinius agentus, 
pradedant Kautskiu ir bai
giant fašistų šnipu ir par- 
daviku Trockiu.

Klara buvo neapsakomai 
gabi darbininkė; karštai in
teresavosi tarptautiniu ju
dėjimu. Ji vadovavo moterų 
sekreto riatui komunisti
niam Internacionale. Ji rašė 
puikių ir gilių teoretinių 
straipsnių, populiares bro
šiūras, sakė prakalbas; ji 
užartavodavo visus savo 
jauna energija ir liepsno
jančia gražiakalbyste.

1932 m., nepaisydama sa
vo ligos, Klara važiavo iš 
Maskvos į Vokietijos sosti
nę Berlyną, kur ji atidarė 
pirmutinę sesiją Vokietijos 
reichstago ir išstojo su pra
kalba, kuri buvo drąsus 
šauksmas prieš fašizmą. Ji 
sakė: “kurie tik esate bai
saus fašizmo nasruose, visi 
privalo vienytis į vieną ben
drą frontą kovai prieš fa
šizmą.

“Aš atidarau reichstagą, 
kaipo seniausia deputatė ir 
pareiškiu, kad aš turiu vil
tį gyventi iki tai linksmai 
dienai, kuria, kaipo seniau
sia deputatė, atidarysiu pir
mą Sovietų suvažiavimą So
vietinėj Vokietijoj.”

Klara prieš pat savo mir
tį rašė, kad 2-ras Interna
cionalas žlugo ir laimę pra- 
,rado. O kad laimę turėti, 
yra reikalas kovoti už dar
bininkų klasės pasiliuosavi- 
mą iš po išnaudojančios kla
sės jungo. Pasaulyj nėra di
desnės garbės, kaip kova už 
darbininkų laisvę.

Tai buvo jos paskutiniai 
žodžiai. Ugninis Klaros pro
tas aiškiai dirbo iki pasku
tinei minutei. Begailestinga 
mirtis ištraukė iš pasaulinio 

proletariato tarpo energin
gą karžygę, kuri kovojo už 
proletariato diktatūrą. Nu
stojo muštis didelė, ugninė 
Cetkinos širdis, širdis pa
saulinio tribunolo ir socia
listinės revoliucijos.

1933 m., birželio 20 d., 
Klaros laidotuvės Maskvoje 
ant Raudonosios Aikštės 
pavirto į didelę demonstra
ciją prieš imperialistinių- 
fašistinių šalių rengimąsi į
naują imperialistinį karą ir
kovai už didvyriškos Vokie- moteris, kurios pelenai tapo 
tijos darbininkus, kurie yra padėta šalia žymių didvy- 
pasirįžę išpildyti ugninės rių, kritusių kovoj už dar- 
Klaros šaukimą, kad fašis- bininkų klasės reikalus.
tinę Vokietija turi likti so- J. Bondžinskaitė.

Suvažiavimo Įspūdžiai
Kiekvienas suvažiavimas 

palieka vienokį bei kitokį 
įspūdį jo dalyvėms; taip ir 
Brooklyne įvykęs moterų 
suvažiavimas nepraeis pa
mirštas. Suvažiavimai tai 
yra mūs spėkų peržvalga. 
Patyrę savo spėkas, tiesiam 
planus tolesniam darbui.

Brooklyne moterų suva- 
žiavime dalyvavo gera dalis 
daugiau p r a s i 1 a vi nu siu 
draugių. Laikas buvo labai 
trumpas, nespėjo draugės 
nei susipažinti tarpe savęs; 
tie trumpi pranešimai iš 
darbuotės įvairiose koloni
jose davė bent paviršutiniai 
suprasti, kaip mūs draugės 
darbuojasi. Apie kokį ten 
atskirą darbą tik dėl mote
rų pas atstoves nei kalbos 
nebuvo; visur pareikšta 
mintis, tai abelnas darbinin
kų judėjimas. Kur vedama 
darbas tarpe moterų atski
rai, tai tik tam, kad pakė
lus abelną darbininkišką su
sipratimą, kada atsiliku
sias * moteris sėkmingiau 
įtraukus į tą didįjį darbą.

Kalbėtojos
Stoka mum kalbėtojų, sto

ka rašėjų, nusiskundimai 
skambėjo. Tas yra tiesa, 
bet jau netaip labai daug 
mum jų stokuoja; mūs sky
riai vedami pusėtinai gerai, 
gi su kalbėtojom irgi šiaip- 
taip verčiamasi. Dėlei kalbė
tojų stokos, tai, manau, prie
žastis glūdi tame, kad ma
žai randasi draugių su ap
mokama alga dirbančių vi
suomeninį darbą. Gerai pra
silavinusių draugių, kurios 
galėtų pasakyti pusėtinai 
geras prakalbas, yra pas 
mus užtektinai, bet kada 
reik siųsti kalbėtoją į toli
mesnį kelią, tai pirmas žo
dis: “negaliu iš darbo iš
likti,” arba “negaliu šeimos 
palikti—maži vaikai.” Sėk
mingai išrišti kalbėtojų 
klausimą, tai prisieis rimtai 
tartis su mūs kitų organi
zacijų įstaigomis. Aš ma
nau, kad tūlose įstaigose 
reikėtų rūpintis gaut drau
ges, kurios, apart savo įs
taigos darbo, galėtų bent 
kiek ir organizacijos bujo- 
jimu rūpintis, tuomet gal 
kalbėtojų klausimas liktųsi 
kiek lengvesniu.

Naujos Spėkos
Laike Suvažiavimo dai

riausi po svetainę: apart 
mūs senesnių darbuotojų, 

Sovietų Sąjungoje. Kaip tik 
didvyrės revoliucionierės 
širdis nustojo plakus, po vi
są Sovietų Sąjungą tapo nu
lenktos raudonos vėliavos, 
su juodais kapinais. Prie 
jos karsto stovėjo garbės 
sargybos nariai, socialisti
nės Rusijos revoliucijos va
dai. Į Raudonąją Aikštę ly
dėjo visa Maskva. Ir Rau
donoj Aikštėj sakė prakal
bas visų komunistinių par
tijų atstovai. Klara Cetki
na tapo palaidota Krem
liaus sienoj. Tai pirmutinė 

kurių daugelis dalyvauja 
veik visuose didžiuliuose su
važiavimuose, matosi daug 
jaunuolių: Zuzana Kazoky- 
tė, profesionalė mergina, 
jauna, graži, turi gerą tar
nybą, bet ji visuomet su 
mumis; jos raštais nuolatos 
dabinamas “Laisvėje” mote
rų skyrius. Zuzana yra 
daug reiškiantis mūs judė
jimui asmuo.

Viduje svetainės sėdi tik
ra gražuolė, panaši į judžių 
žvaigždę Norma Shearer. 
Toji jaunuolė kanadietė, 
dr-gė Kilikevičienė. Maniau, 
kad toji draugė suvis nau
ja mūs darbuotoja, mažai 
politika įdomauja, nes to 
amžiaus daugelis vien tik 
jaunystės sapnais gyvena, 
bet kada draugė pradėjo 
pasakoti, kaip jos darbuo
jasi Kanados lietuvių išeivi
joje, ji savo patyrimu nevie
ną stebino.

Drauge 'Pakalniškienė, 
brooklynietė, jinai gerai 
darbuojasi Ispanijos kovo
tojų rėmime, ji taipgi rū
pestingai seka suvažiavimo 
eigą ir raportuoja, kokis 
didelis darbas mūs laukia 
kovoje už Ispanijos demo
kratiją.

Čion suminėjau tik kelias 
jaunuoles, gi suvažiavime 
dalyvavo geras būrys tokių, 
kaip čion suminėta; jos taip 
pat jaunos, linksmos, žydi 
jaunatve, bet suranda laiko 
ir mato reikalą gilintis į vi
suomeninį gyvenimą.

Mainosi laikai, mainosi ir 
jaunimo dvasia; netik dir
bančioji minia, bet ir stu
dentija Amerikoje rūpestin
gai seka gyvenimo įvykius, 
gi sekant kasdieninį gyveni
mą, neišvengiamai tenka 
susirišti su tuomi milžinu- 
judėjimu, kuris kovoja už 
kasdieninius žmogaus rei
kalus. Senos svajonės, kad 
jaunai, gražiai mergaitei 
teks turtingas vyras ir jos 
gyvenimas jau bus užtik
rintas, jau praėjo: daugelis 
tokių motinų, kurios augi
no savas dukras turtin
giems, gyvenime įsitikino, 
kad dukros likimas su ve
dybų žiedu neišsiriša: duk
rai reikia mokslo-apšvietos, 
o paskui ekonominės nepri
klausomybės ; tik tuomet 
dukros likimas bus išrištas. 
Gražūs drabužiai, papuoša
lai, pasilinksminimai, tai 
tik prabėgamas žvilgsnis,

Darbas Tarp Moterų Lawrence, Mass.

Darbas tarp moterų privalo 
rūpėti visiems, o pirmoj vie
toj pačioms klasiniai sąmonin
goms ir apsišvietusioms mote
rims. Kaip aukštai jį stato 
mūsų Am. Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cen
tro Komitetas, matome iš to 
fakto, kad nuo pat susivieniji
mo LDSA su ALDLD, gruodžio 
mėnesį, 1933 metų, nuolatos 
palaiko Centro Moterų Komi
tetą; taipgi iš to, kad vieną 
ištisą sesiją šio suvažiavimo 
paskyrė specialiams moterų 
reikalams. Didelį įvertinimą 
moterų darbo rodo ir mūsų 
dienraščiai “Laisvė” ir “Vil
nis”, kurie kas savaitę moterų 
reikalams paaukoja puslapį. Ir 
bile kada dienraščių, taipgi 
mūs organo “šviesos” špaltos 
atdaros moterų reikalams.

Padėtis Reikalauja Veiklos

Mūs gyvenimas ir veikimas 
rišasi su Amerikos moterų gy
venimu ir veikimu, dėlto priva
lom nors trumpai į tai paž
velgt.

Nuo 1929 iki 1934 metų mo
terys pergyveno karčių paty
rimų. Moterys matė Europos 
šalyse iškylant fašizmą, kuris 
sunaikino moterų per šimtme
čius iškovotas teises. Mūsų 
pačių šalyje moterys mato re
akcionierius monopolistus kėsi
nantis sunaikint liaudies de
mokratines teises. Savo padi
dėjusia veikla 1936-1937 me
tais J. V. moterys parodo, kad 
jos mato reikalą kovot už de
mokratiją, 'kad jos organizuo
jasi prieš nelygybes moterims, 
prieš nelygybes, kurios, savai
me yra paneigimu demokrati
jos; jos organizuojasi prieš be
gėdišką nepaisymą moters ir 
jos problemų.

Pereitais dviem metais dide
lis skaičius moterų dalyvavo 
streikuose už pripažinimą in
dustrinių unijų. Daugelis įsto
jo į unijas. Buvo žymios mo
terų demonstracijos už darbus 
WPA projektuose. Negrės ir 
baltos moterysvedė bendrus 
pikietus už darbus negrėms, 
šeimininkės siuntė brigadas į 
Washingtona, reikalaudamos 
daugiau pašalpos bedarbiams. 
Veikla automobilių, taipgi plie
no darbininkų žmonų paramai 
darbo unijų yra žinoma visoje 
šalyje ir užrubežiuose. Naujos 
darbo unijų pagelbinės (auxi
liaries) yra pasėka tos masi
nės veiklos. Gi šeimininkių 
demonstracijos ir pikietai 
prieš kėlimą kainų mėsos, pie
no, duonos, rendų, gaso ir kitų 
reikmenų pasiekė nepaprastų 
atsižymėjimų. Pirkėjų Mote
rų Lyga, vidurinės klasės mo
terių organizacija, praplėtė sa
vo organizaciją į 20 miestų 
dėka narių ir savo žurnalo 
veikliai paramai darbo žmonių 
judėjimui.

Pažvelgus į daugelį kitų ži
nomų moterų . organizacijų, 
mes matome, kad jos su pasu
kimu į darbo žmonių judėjimą 
turėjo panašių atsiekimų savo 
organizacijai. Visa tai rodo 
augimą progresyvio judėjimo 
ir tas mūsų draugijai, kuri per 
laikus buvo pažangi ir rėmė 
visą progresyvišką judėjimą, 
yra stipriu padrąsinimu dar 
energingiau mestis į darbą už 
demokratiją ir taiką, už mo-

nuo jų mes neatsisakome, 
bet patsai gyvenimas eina 
sava vaga, moterų ekonomi
nis išsilaisvinimas priklau
so pačiom moterim, kartu 
su jų sandraugais vyrais, 
todėl sąmoningos jaunuolės 
prideda savo dalelę prie to 
kilnaus darbo. Jų skaitlius 
nuolat didės.

Skruzde. 

terš, motinos ir vaiko specia
lius reikalus.

Padėtis Lietuviuose

Lietuviuose laikotarpis nuo 
ano ALDLD suvažiavimo iki 
šio taipgi davė daug atsieki
mų. Vienu tokių atsiekimų yra 
įvykęs apsivienijimas tarp AL 
DLD ir 1931” m. iškilusios opo
zicijos lietuvių pažangiajame 
judėjime. Tuo apsivienijimu 
grįžo į mūsų eiles daug gerų 
veikėjų, ypatingai puikių mo
terų, kurioms sugrįžus įmato
mai sustiprėjom ir bendrom 
spėkom galėjom atlikt naujų, 
didesnių darbų. Išleidimas pui
kios knygos “Virėja” yra vie
nu iš tų. IŠ priežasties buvu
sio pasidalinimo mūsų eilėse 
laikiusiosios pasyviai, daugelis 
draugių grįžo aktyvėn veiklon 
ir tas jau padėjo ir ateityje 
padės atsteigti moterų veikimą 
daugelyje kolonijų.

Lietuvės moterys yra persi- 
ėmusios šalyje vyraujančia tai
kos ir demokratijos gynimo 
dvasia. Jos aktyviai dalyvau
ja Amerikos Lietuviui Kongre
se, kurio tikslu yra atsteigt 
demokratiją Lietuvoje. Jos 
pasišventusiai darbuojasi gint 
Ispanijos respubliką nuo įsi
veržusio tarptautinio fašizmo 
ir prisideda prie boikoto Ja
ponijos prekių, ypatingai šil
ko, iš kurio Japonija kas me
tai Amerikoj surinkdavo 
$100,000,000. Jos dalyvauja 
susiedijos kovose prieš aukš
tas pragyvenimo kainas.

Tveriasi Naujos Kuopos ir 
Kliubai

Kad visas tas darbas būtų 
našesnis, kad daugiau moterų 
įtraukus į veikimą visais ben
drais Veikalais ir kad iškelt 
specialius moterų reikalus, rei
kia moterų organizacijų. Dėl
to Brooklyne susitvėrė ALDLD 
Moterų kuopa, So. Bostone ir 
Binghamtone — bendrų kuopų 
Moterų Skyriai; Norwoode, 
Minersvillėj, Clevelande; She
nandoah, Pittsburgh e, Keno- 
shoj, Chicago j — apšvietos bei 
kultūros kliubai. Vieni iš jų 
veikia susirišę su ALDLD, kiti 
— visai atskirai, savystoviai. 
Tačiau jie pasižymi kokiu nors 
darbu už taiką, demokratiją ir 
progresą.

Svarbiausia ypatybė tų kuo- 
pų-skyrių yra tame, kad kur 
seniau bendrame ALDLD kuo
pos susirinkime dalyvaudavo 
kelios veikliausios moterys, 
ten, įsisteigus moterų organi
zacijoms, susirašo desėtkai 
moterų ir skaitlingai dalyvau
ja veikime, žinoma, tas at
siekiama ne be darbo. Bet tu
rint organizaciją, kuri tuomi 
rūpinasi, galima atsiekti tas, 
ko negalima buvo atsiekt be 
organizacijos. Kur nėra truk
dymo, o įvalias pasirįžimo, pa
kantrumo ir darbštumo iš se
nesniųjų veikėjų, naujos mo
terys įsitraukia į veikimą, kas 
jau yra dideliu atsiekimų ne 
tik moterims, bet visai ALDLD 
ir pažangiajam judėjimui.

Prie to pastebėtina dar tas, 
kad tūlose vietose tos organi
zacijos susitvėrė veik nelega- 
liškai, be pritarimo vietos vei
kėjų. Kai kur žiūrėta ir te
bežiūrima į moterų organiza
vimą, kaipo į skaldymą spėkų. 
Dėlto toj srityj dirbančioms 
moterims reikėjo didelio pasi
šventimo, kad organizaciją iš
auklėt, bet jos tą padarė. Tas 
parodo, kokios milžiniškos ga
limybės yra suorganizuot ma
ses moterų, jei visi moterų or
ganizuotumo reikalą suprasi
me ir nuoširdžiai kooperuosi
me.

(Bus daugiau)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Įvairios Naujienos
CIO piknikas, kuris įvyko 

liepos 3 ir 4 dio.iomis, gerai 
pavyko. Per dvi dienas daly
vavo apie 9 tūkstančiai žmo
nių. Dalyviai susidėjo dau
giausia iš sveturgimių. Lietu
vių mažai buvo liepos 3 dieną, 
nes jie buvo Maynarde spau
dos piknike.

CIO piknike buvo ir politi
kierių. Mat, jie laižosi prie 
unijos, kad juos paremtų, nes 
Lawrence CIO unija galinga.

Labai linksma girdėti, kad 
darbiu inkai pradeda susipras
ti.

D arb i n i n k ų Non -Partisan 
Lyga jau suorganizuota ir vei
kia. Išrinktas komitetas. Susi
rinkimo dalyvavo vietinis po
licijos viršininkas, aldermanas 
Thomas Galbin, taipgi ir Law
rence kongresmanas J. Connc
ry. Buvo ir kitų žmonių — 
profesionalų, daktarų, advoka
tų. *

Laimingos kloties darbe!

Liepos 10 d. įvyko penkių 
draugijų piknikas. Jį rengė 
L. Ū. Kliubas, Lietuvos Sūnų 
Draugystė, šv. Lauryno Drau
gyste, Šv. Onos Draugystė ir 
Aušros Vartų Draugystė. Pu
blikos turėjo apie vieną tūks
tantį. Tai buvo gražus būrys. 
Ir labai gerai, kad draugijos 
bendrai rengia piknikus, nes 
pavienes tokių pasekmių ne
turėtų. Draugijoms liks pelno.

O dabar artinasi dideli iš
važiavimai ir jie turėtų būti 
pasekmingi. Vienas tai Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos distrikto išvažiavi
mas, kuris Įvyks Montelloj lie
pos 23 ir 24 dienomis. Turė
tų visi lietuviai ir lietuvės da
lyvauti, ypač mūsų chorai pri
valo pasirodyti dainavime, nes 
tai bus jų kontestas.

Antras išvažiavimas, tai Li
teratūros Draugijos keturių 
miestų kuopų — Lawrence, 
Lowell, Haverhill ir Nashua. 
Piknikas bus laikomas Ila- 
verhjllio Lietuvių ūkėsų Gede- 
mino parke. Vieta puiki, ir 
svetainė puiki, gera jaunimui 
pasišokti. Nepamirškite da
lyvauti.

Ogi kas bus rugpjūčio 21 
d., Maple Parke? Ogi Nau
josios Anglijos motorų pikni
kas. Draugė Nellie Markevi
čiūtė jau išnešiojo po krau
tuves i)’ kliubus gražius garsi
nimus. šita jauna draugė 
puikiai darbuojasi. Turėtų sto
ti į darbą ir kitos moterys ir 
merginos.

Pajieškome L. K. Biuro ko
respondentų. Kur jie pasidė
jo? Jau pusė metų praėjo, 
o jų dar nematau. Pasirody
kite, draugai. Jeigu nepasiro- 
dysite, tai už poros savaičių 
nepykite, kad gausite tinginių 
vardą. Meskite tinginystę ir 
stokite į darbą. L. K. Biuras.

Atvyko Vilnijos Lietuvių 
Sportininkai

Kaunas, liepos 16. — Į 
Tautinę Lietuvos Sporto 
Olympiadą atvyko 26 Vil
niaus lietuviai sportininkai, 
vadovaujami žinomo skauto 
žižmaro. Jie buvo ypatingai 
šiltai sutikti.

KELI LAIVAI PILNI NU- 
KAUTŲ JAPONŲ 

LAVONŲ

Shanghai. — Per pasku
tines dvi savaites chinai už
mušė ir sužeidė 10,000 japo
nų žemiau Kiukiango, prie 
Yangtze upės.

Saviškių lavonus japonai 
išvežė keliais laivais.

I
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Ir todėl mes, susitaikę su gyvenimu ir 
žmonėmis, jau viltingai žiūrime į aną ir 
šį.

Ir matome, kad anas ir šis ne taip jau 
labai liūdnas, kaip kad savo laikais piešė 
mūsų pirmtakūnai. Mus džiugina ir tai
ko tas, kad po kukliu kevalu ir pasigailė
jimo vertais skudurais kartais žėri tikra 
meilė ir plaka tikra širdis. Ir tas matosi 
net ir pačiose sunkiausiose valandose. 
Tai labai puiku. Kitaip ir būti negali.

Dabar mes, dėlei tokių įvykių, norime 
pasiginčyti su poetu, kuris, nematyda
mas penkto gyvenimo skyriaus, savo lai
kais taip pasakė:

Kai]) dažnai verkiame—jūs ir aš— 
Dėl skurdaus savo gyvenimo!
O, jei jūs, bičiuliai, žinotut 
Šaltį, tamsą artimų dienų!
Bet mes šalčio ir tamsos ateinančių 

dienų nematome. Mes matome ir persi- 
statome visiškai kitokį ir puikų gyveni
mą. Ir labai puiku, kad poetas apsiriko.
Ir jeigu pažvelgti labai toli ir valandė

lę ])amišlyti, kad ve atsiras iš kur nors 
kokie žmonės ir jie atsisakys nuo puikaus 
gyvenimo ir pas juos vėl prasidės tamsa, 
girtuokliavimas, chamybė ir bazaras, tai 
ir tuomet būtinai ateis atlygis—ir stip
resnės ir galingesnės rankos suvarys ožio 
ragan viską, kas netinka, ir tuomet pra
sidės tas, kas reikalinga.

Ir taip, labai puiku, kas puikiai bai
giasi.

Ir tuomi, bičiuliai, mes užbaigiame 
penktą ir paskutinę mūsų “Melsvosios 
Knygos” dalį.

Pagaliaus, išblaškymui minčių mes 
dar pasiūlysime jums lyg ir specialį prie
dą prie penkto skyriaus. Ir šiame priede 
bus jums papasakota kaip kas įdomaus 
ir juokingo.

Ir šis mūsų pridedamasis skyrius da
linai bus priedu prie penkto skyriaus, ir 
dalinai jis užbaigs visą mūsų knygą be
siartinančią prie užbaigos.

Čia bus, taip sakant, tiltas, kuriuomi 
jūs po ilgos literatinės kelionės, lengvai 
galėsite nueiti į gyvenamąjį krantą.

Tai]), pavyzdžiui, pirma novelė bus 
apie pinigus jų stebėtingoje reikšmėje. 
Antroji—apie meilę, taipgi stebėtiname 
persilaužyme. Ir taip toliau, iki pat pa
baigos.

Ir taip, prasideda mūsų linksmos no
velės, parašytos minčių išblaškymui ir 
tam, kad pasijuokti ir gero ūpo įgyti.

Priedas Prie Penkto Skyriaus
1. Vargše Ližė

Viena jauna ypata, itešpetna, tamsia
plaukė, sumanė šiais metais praturtėti.

Tai yra ne tai, kad ji norėjo gauti pa
sakiškus turtus, kaip tas kartais būna 
kapitalo šalyse tarpe milionierių ir spe
kuliantų. Ne, ji, žinoma, to nenorėjo. Ji 
jau suprato, kad dabar tas negalima. Ir 
todėl ji nusitarė gauti tą, kas randasi 
ribų galimybėje.

Ji norėjo gauti kokį nors melsvą “For- 
delį” su nuolatiniu, ar kaip ten, šoferiu, 
nuolatinį vasarnamį, Torgsiną. Ir, žino
ma, vyrą, kuris turi žymią vietą, kad ji 
visur galėtų būti ir visus matyti.

O jos vyras buvo paprastas inžinie
rius. Jis gyveno iš savo septynių šimtų 
algos. Buvo atsidavęs savo darbui ir iki 
tam tikro laipsnio pasitenkinęs.

Jo žmoną ta suma nepatenkino. Ji, 
būdama dykūne ir vėjavaikė moteriškė, 
silpna pasauliažvalga, svajojo apie pasa
kišką perteklių.

O jai kas tai pasakė, kad, abelnai, ra- 
šėjai būk gyveną palyginamai ne taip 
blogai. Kad kaip kurie jų turi rašomą
sias mašinėles, atskirus kambarius, o 
kaip kada ir automobilius. Ir lai ji tarpe 
jų ką nors sau pajieško.

Bet ji nežinojo, kur j ieškoti. Todėl, il
gai nemąstydama, susidėjo su pirmu pa
sipainiojusiu autorium.

Vienok tas, kaip tyčia, pasirodė ne
turtingas ir dar kvėštelėjęs gaivalas. 
Apart to buvo alkoholio mėgėjas. Nega
na to, už mėnesio laiko jis pareiškė no
rą, kad ji kur nors gautų tarnystę, nes 
jis, rašinėdamas silpnas ir menkos ver
tės knygas, netiki, kad galės pragyveni

mui uždirbti.
Abelnai, jos užgaidos neišsipildė ir 

tuomet ji, palikus tą išsigimėlį, sugrįžo 
pas savo vyrą.

Ir ve, tuomet kaip tik ją ir supažin
dino su vienu svetimšaliu.

Ją supažindino su juomi restorane. Ir 
pasakė, kad jis keliauninkas. Ir kad jis 
gyvena viešbutyje, bet tuomi nepatenkin
tas ir svajoja kur nors privatiškame na
me surasti kambarį ant kokios poros mė
nesių. Ar kartais nėra pas ją vietos?

Nors ji ir neturėjo vietos, vienok tuo
mi labai nusidžiaugė ir sumanė porai 
mėnesių iškraustyti kur nors savo ger
biamą mamytę, kad tik nepaleidus išle
pusį svetimšalį, nemėgstantį gyventi ne
jaukiuose, triukšminguose viešbučiuose, 
tarpe skambučių ir atsilankančių merge- 
lių.

Abelnai, šiam keliauninkui ir išlepin
tam aristokratui savo bute įrengė kam
barį. Ir tas persikraustė pas juos su savo 
žavėjančiu aprėdalų rinkiniu, kvepalais, 
fotografiniu aparatu ir taip toliaus.

Mūsų Ližė manydama, kad savo gyve
nime jau sulaukė svarbiausi momentą, 
susidėjo su šiuo keliauninku.

Keliauninkas ją labai pamylo. Jis pa
siūlė jai formaliai apsivesti. Ji ne tik 
sutiko, bet dar daugiau—tuomi neapsa
komai nudžiugo.

Tuomet ji tuojaus apleido savo vyrą ir 
su keliauninku pradėjo gyventi mamy
tės kambaryje.

Ir nors jos svetimšalis nemokėjo rusiš
kai kalbėti, o ji atbulai, kalbėjo vien tik 
rusiškai, bet anaiptol tas nebuvo pertva
ra jų tarptautinei abipusiškai laimei.

Abelnai, ji jautėsi laiminga ir svajojo 
apie Paryžių, Londoną, Viduržemines 
jūras ir taip toliaus.

Bet už mėnesio laiko keliauninkas, 
pramokęs tinkamiau rusiškai išreikšti 
savo mintis, sykį kaip tai -pradėjo apie 
šį-tą kalbėti.

Iš jo išsireiškimų ji suprato, kad jis 
visiškai nesirengia važiuoti Europon. At
bulai, jis nori čia kaip nors apsigyventi. 
Ir kad ten, pas juos užsienyje, užsidarė 
kokia tai jų įmonė ir dėlei tos priežas
ties jis pasiliko kainjr be darbo. Štai 
kodėl jis ir atvyko įŠąjungą, tikėdama
sis čia surasti kokį nors užsiėmimą savo 
išsilavinime.

Ji, pabalus, paprašė pakartoti šias sta
čiokiškas rusiškas frazes. Ir jis vėl jai 
pasakė tą patį, pridurdamas, kad jis turi 
didelių vilčių čia, pas mus, apsigyventi, 
kadangi jis yra šnypštančių vandenų 
specialistas ir čia, Sąjungoj, veikiausiai, 
tas viskas labai reikalinga.

Tuomet ji, paraudus, piktai užklausė, 
kodėlgi jis, būdamas tokioj padėtyj, kai
po paprastas bedarbis, drįsta vadintis 
keliauninku ir prie to dar nepameta savo 
išlepimo įpročių, negyvena pigiuose vieš
bučiuose, o savo išvaizda ir elgesiu jau
dina kitus, leisdamas jiems daryti neži
nia kokias išvadas?

Tuomet jis pastebėjo jai, kad jis ir 
persikraustė iš viešbučio į jų būtą, taip 
sakant, sutaupinimui išlaidų.

Tuomet -ji pradėjo verkti ir pasakė, 
jeigu yra taip, tai jos silpnoj galvoj su
sipainiojo visas supratimas apie pasau
lio sutvarkymą. Ir kad apie keliaunin
kus ji turėjo visai skirtingą supratimą. 
Ji manė, kad jie visi, be išimties, važi
nėja dėlei savo užgaidų ir žingeidumo, 
o ne tuo tikslu, kokiu jis atvyko.

Tik to, girdi, ir trūko, kad ji su be
darbiu apsivestų. Juk pas mus netgi nėra 
bedarbių. O čia štai ji surado tokį. Tai 
jau geriau ji apsives su mūsų raštininku 
ir gaus savo šimtinę, negu kad dabar 
taip gyventi.

Ir ve, ji dėlei nuoskaudos ir paniekos 
tris dienas verkė. Ir paliepė keliauninkui 
kraustytis į viešbutį, kadangi jos mamy
tė gatvėje gyveno.

Abelnai, ji persiskyrė su juomi. Tuo 
labiau, kad jos vyras už kokį ten svar
bų išradimą gavo dešimtį tūkstančių rub
lių dovanų ir apie tai buvo spaudoje pa
skelbta.

(Bus daugiau)

Gerbiamieji Draugai 
ir Drauges!

Man pribuvus į Brooklyną 
į du svarbiuosius suvažiavi
mus ir į metinį “Laisves” pik
niką — bent turint viltį jį pa
matyti, senieji draugai, ne
matyti per keliolika metų, su
sitikus atsinešė mandagiai 
linkui manęs.

Kita svarba, kuri d a dau
giau džiugina mano sieTą, tai 
susitikimas jaunuolių — kaip 
vaikinų, taip ir merginų, ku
riuos žinojau esant draugiš
kais, bet pirmu kartu teko su
sitikti asmeniškai. Tai atei
ties žiedai darbininkų klases! 
Kaip tai buvo malonu susi
pažinti !

Bet štai mano nemandagu
mas pasireiškė, kad, man pa

liekant Brooklyną, neturėjau, 
progos visus tinkamai atsisvei-j 
kint. Atsiprašau viso “Lais
vės” štabo už tą nemandagu
mą !

žinoma, tai nebuvo mano 
patentuota kaltė už tą prasi
žengimą. Netikėtai, viduryj 
paskutinio mūsų susirinkimo, 
vairuotojas mašinos pranešė, 
kad jau turim apleisti Brook
lyną; tad ir prisėjo tik da
linai atsisveikinti draugus.

Pačiam vidurnaktyj kelionė 
buvo gana pasekminga; lai
mingai pasiekiau savo bakūžę; 
viskas namie buvo geriausioj 
nuotaikoj. Mano gyvenimo 
draugė laukė linksmai parve- 
žant džiuginančių žinių iš 
suvažiavimų.

Kaip aš, taip ir mano drau
gė, iš mano raportavimo apie 
visus 3 didžiuosius suvažiavi
mus ir “Laisvės” pikniką pil
nai patenkinti.

Antra, tai man suteikė daug 
naujų minčių, kada aš susiti
kau daug ne tik senų drau
gų, ilgas laikas nematytų, bet 
ir naujų, žodžiu sakant, ra
dau tik draugus, nė vieno 
priešo nesutikau. Todėl ga
liu pakartot žodžius darbinin
ku vado E. V. Dėbso: “J. 
Rockefelleris turi daug mili- 
onų pinigų; bet neturi draugų. 
Aš neturiu pinigų; bet turiu 
daug draugų.” Tokiu prily
ginimu ir aš galiu pasididžiuo
ti.

ir daug svečių! Visai ne; ot, 
taip sau prisiminsim liepos 16 
d., 28 metus prabėgusio že- 
nybinio gyvenimo.

Su tuo atminimu sveikinam 
linksmai “Laisvės” visą štabą. 
Kartu nepamirštam pasveikint 
Intertype mašiną, prisiųsdami 
jai nors mažą auką, kaipo nuo 
bedarbių, dėl medicinos, palai
kyt tvirtas raides, nešti kultū
rinę šviesą į darbo mases ne
pailstant niekados. Aukaujam 
$5.00.

Su nuoširdžiais linkėjimais 
pasiliekam,

Juozas ir Marijona 
Ramanauskai.

20,000 Italy Grasina 
Francijos Pasieniui

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Sutraukta 
20,000 Italijos kareivių į 
šiaurinį frontą Katalonijos, 
Ispanijos šiaur-rytinio kam
po. Jie rengiasi šturmuot ir 
atkirst Ispanijos liaudiečius 
nuo susisiekimo su Franci ja 
per rubežių. Tie italai, va
dinami alpiniečiai, yra tam 
tyčia išlavinti kariaut kal
nuose. O Franci j os-Ispani- 
jos siena eina per Pyrene jų 
kalnus.

Mussolinis sako, kad svar
bu ne tik atkirsti liaudie
čius nuo susisiekimų su 
Franci ja, bet taip pat ištirt, 
kaip Franci ja apsiginklavus 
tame pasienyje; tai, girdi, 
būtų labai naudinga, jei iš
tiktų karas tarp Italijos ir 
Francijos.

Francijos vyriausybė at
siuntė daugį naujų priešo r- 
laivinių kanuolių gint savo 
sieną nuo pavojaus iš italų 
pusės.

žydai Amerikiečiai Palesti
noj Nukovė 6 Arabus

Jeruzalė, liep. 18. — Ame
rikiečių žydų kolonija arti 
Samarijos, Palestinoj, šau
tuvais atmušė 100 užpuolu
sių juos arabų, šeši arabai 
liko nušauti.

Jersey City, N. J.
Piknikas

10 d. liepos vietos organi
zacijos bendrai turėjo pikniką 
Park View darže Clark Town
ship, N. J. Vieta graži, diena 
irgi pasitaikė graži. Tačiau 
vietinės publikos nebuvo daug. 
Kitų kolonijų jersiečių paren
gime negali nei su žiburiu su
rasti, nepaisant, kad jersiečiai 
lanko įvairių kolonijų parengi
mus.

—0—
Nuo pirmos dienos liepos 

įėjo įstatymas, kad tie, kurie 
nori vestis, turi pristatyti nuo 
daktaro paliudijimą savo svei
katos stovio. Kaip Jersey City, 
taip ir jo priemiesčiuose vedy
bų skaičius sumažėjo 75 nuo
šimčiais. Gal norintieji apsi
vesti apsipras su nauju įstatu 
ir vėliau bus žymus skaičius 
tų, kurie nori vestis. Bet dabar 
tą naują įstatymą norintieji 
vestis, kaip pasirodo, ignoruo
ja.

—0—
Mūsų prabaščius, tai kaip 

tas ubagas, parengimą ant pa
rengimo varo. Turėjo laivu 
ekskursiją 2-rą d. liepos su 
Elizabetho ir Bayonnes para
pijomis. Dabar ir vėl ruošia 
pobažnytiniam skiepe paren
gimą, nepaisant nei vasaros 
karščių, o skiepas be jokių pa
togumų vasaros parengimam. 
Tačiau Jersey City lietuviai 
turėtų paklausti prabaščiaus, 
kur ir kada jisai atsilanko į 
vietos organizacijų parengi
mus? Kodėl ir kam toki tan
kūs jo parengimai? Kur ir 
kam nuo tų parengimų eina 
pelnas ?

Visi jersiečiai žino, kad kuo
met kunigas Vanagas buvo, ji
sai taip tankiai su parengimais 
žmonių nevargindavo. Tačiau 
Stonis tame jau neturi ribų. 
Godus.

—0—
Jersey City vyčiai savo su

sirinkimuose išneša protesto 
rezoliucijas prieš rodymą jud- 
žių iš Ispanijos civilio karo 
“Blockade.” Vyčių manymu, 
jirdis “Blockade” yra komunis
tų propaganda ir daugiau nie
ko.

Jie priimtose rezoliucijose 
ragina savo vienminčius boiko
tuoti, neiti į tas vietas, kur ro
doma judis “Blockade”. Ta
čiau tokia jų propaganda, kaip 
pasirodo, vėjo pučiama ir iš
nešiojama to pačio vėjo. Nė
ra dar atsitikimo, kad nors 
vienas teatras dėl vyčių pro
testo būtų minimą veikalą per
traukęs rodyti.

—0—
“Laisvės” piknike 3-čią d. 

liepos Jersey City lietuvių bu
vo daugiau, negu pirmiau bu
vusiuose “Laisvės” piknikuose. 
Stonis bažnyčioje užsakė, kad 
visi važiuotų į Maspethą pa- 
rapijonų parengiman, bet pa
rengimų lankytojai pasielgė 
priešingai. Netik senių, bet ir 
jaunimo “Laisvės” piknike 
daug dalyvavo. Maspethe ma
žai.

—0—
Mūsų mieste vietos lietuvių 

tarpe eina karštos diskusijos. 
Diskusijų tema — prabaščiaus 
elgęsis.

“Laisvės” skaitytojam jau 
yra žinoma, kad traukinio li
kosi užmuštas S. Vcrnickas. 
Vernickas gyveno vargingai, f 
pinigų neturėjo, ir moteris no
rėdama vyrą pakavoti su baž
nytinėm ceremonijom norėjo, 
kad kun. atvyktų į namus la
voną palaiminti. Bet kuomet 
buvo nuvažiuota prabaščiaus 
parvesti į namus, tai jisai atsi
sakė. Kodėl jisai atsisakė? 
Aišku, todėl, kad moteris li
kosi biedna su septyniais vai
kais ir pinigų nėra. Nėra pi
nigų, nereikia ir kunigo. Yra 
pinigų, yra ir kunigas. Kur 
pinigai, ten ir kunigas; kur 
kunigas ten ir mirusiam dan
gus. Nėra pinigų, nėra kuni
go ir kartu nėra mirusiam 
dangaus.

Negana to, pačios našlės pa
sakojimu, prabaščius pareika
lavo $25 už pusvalandį lavono 
palaikymo bažnyčioje. Tai kur 
čia yra Kristaus meilė prie 
biedno žmogaus!

K. Biuras.

Valetta, Malta, liep. 18.— 
Sugedusiu maistu apsinuo
dijo per 60 jūrininkų Angli
jos karinio laivo “Glorious.”

šitokis entuziastiškas pra
nešimas sukėlė pas mus daug 
naujų minčių, kurios po tru
putį buvo apmirę. Trys me
tai atgal buvo manyta paminė
ti 25 metų mūsų apsivedimo 
sukaktis. Tai turėjo būti taip 
vadinamas “sidabrinis šliū- 
bas.” Bet ant nelaimės mano 
jaunąją liūdnas likimas pašau
kė į ligoninę po chirurgo pei
liu. Nepranešus man apie tą 
liūdną padėtį, iškeliavo į 
Chesterio ligoninę, kur negalė
jau nė sunkiausioj valandoj 
jos ligos aplankyti po opera
cijos.

Prabėgus virš metams laiko, 
sveikata sutvirtėjo, ir vėl vis
kas pajaunėjo, atsiminus pra
eities laikų darbininkų tarpe 
veiklą, žinoma, fizinės spė
kos jau negrįžta prie jaunys
tės; bet mintys, sulyg šian
dienine pasauline situacija, 
pasidarė jaunos. Todėl prisi
minus praeitį ir nesant vilties 
sulaukti apvaikščiot 50 metų 
auksines sukaktuves, žadam 
paminęti suvėlintas 3 metais 
“sidabrines.” Tik neįsivaizduo- 
kit, draugai, kad mes rengiam 
didelę parę su didele iškilme

Chinai Naujomis Kanuolėmis 
Kalalija Japonus

Shanghai. — Naujos di
džiosios chinų kanuolės už
degė Japonijos karo laivą 
Yangtze upėj ties Hukowu 
ir paskandino du motori
nius japonų laivus.

Chinai toj srityj ne tik 
atmušė japonų atakas, bet 
ir pastūmė priešus atgal.

SVARBU BOSTONO APIELINKEI
9 -n iii Chorų Dain avimo Kontesto

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

23-čią ir 24-tą dd. Liepos ■ July, 1938
Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.

Liepos 23 d. bus Piknikas su smagiais Lietuviškais ir Amerikoniškais šokiais 
Už Fox Trot, ir Lietuvišką polką bus duodama dovanos

Liepos 24 d. bus Chorų Dainavimo Kontestas. Geriausiai dainuojanti gaus dovanas.

rmas Praizas $15; Antras—$10; Trečias—$5
KONTESTE DALYVAUS SEPTYNI MIŠRŪS CHORAI:

Lavinimos Ratelio Choras iš Norwood, vad. I. Yarmolovich.
Balso Choras iš Lowell, vad. B. Petrik.
Jaunuomenės Choras iš Bridgewater, vad. I. Yarmolovich.
Liaudies Choras iš Lawrence, vad. O. Vechkiutės.
Aido Choras iš Worcester, vad. J. Karsokienės.
Laisvės Choras iš So. Boston, vad. I. Yarmolovich.
Lyros Choras iš Gardner, vad. A. Mažeikaitės.

Vyrų Chorams bus duodama sidabrinė taurė. Vyrų Chorai dalyvaus šie:
So. Boston Laisvės Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio.
Worcester, Aido Vyrų Choras, vad. J. Karsokienės.
KALBĖTOJAS DRAUGAS ANTANAS BIMBA Iš BROOKLYN, N. Y.

Taipgi per abi dienas grieš Montellos garsioji orkestrą
Prie įžangos tikietuko bus duodama dovanos: Pirma—$5; antra—$3; trečia—$2. Ti- 
kietukai iš anksto parsiduoda: vienas už 10c ar trys už 25c. O kas neturės iš anksto 

pirkęs tikietuko tai prie parko reikės mokėti 15 centų.
Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir smagiai laiką praleisti. 

Paremti Komunistų Partijos darbuotę, už palaikymą bendro fronto; už kovą prieš 
fašizmą, už demokratijos palaikymą ir už galutiną darbininkų klasės pasiliuosavimą 
iš kapitalizmo. kviečia lietuvių komunistų pirmo distrikto biurai



Trečiad., Liepos 20, 1938

Visiems Svarbu!
Tuojaus iš spaudos išeis 

įdomi brošiūra po antrašte: 
“ Broliška Ranka Katali
kams .”

Veikiausiai, ne vienas 
mūsų skaitytojas pasakys: 
“Ir kas čia tokio? Aš ir 
‘Laisvės’ skiltyse mačiau 
panašia antrašte straipsnį 
ir, veikiausia, tai drg. Earl 
Browderio kalba, sakyta 
Dešimtame Jungtinių Vals
tijų Kom. Partijos suvažia
vime?”

labai rūpinosi duoti jam moks
lą, kad nereikėtų bemoksliu! 
skursti, sunkiai dirbti taip, 
kaip patys tėvai dirba.

Dar nepradedant sūnų leis
ti į aukštesnį mokslą, paties 
Martinkos ranka buvo sužeis
ta ir kaipo senas žmogus visai 
neteko pastovaus darbo. Kai
po bedarbis, velionis būdavo 
tarpais be jokio darbo, 
nigų reikėjo kur nors 
kad apmokėti už sūnaus 
lą. Todėl abu tėvai ir

Elizabeth, N. .1

O pi-

kuose šią brošiūrą, juo dau
giausia pasiekt tikinčiųjų 
žmonių, kad išaiškinus mū- 
sų nusistatymą linkui tikin
čiųjų masių.

Niekad pirmiau nebuvo 
taip nuodugniai ir įtikinan
čiai, lengvoj kalboj, atmušti 
begėdiški priešų užmetimai 
ant darbininkiškojo judėji
mo, kaip šioj ypatingoj drg. 
Browderio kalboj.

Priešai mus kaltino ardy
me šeimynų, primetė mums 
laisvąją meilę ir nemoraly-

Fas tiesa, kad panašia an- bę; kaltino mus dėl to, būk 
ište tilpo E. Browderio mes naikinam demokratiją, 

tiesa, išjuokiam ir niekinant įvai- 
kad tai buvo kalba, pasaky- rių religijų ir įsitikinimų 
ta drg. Browderio 10-tame žmones; kaltino mus už rė- 
J. V. K. P. suvažiavime. Bet mimą Ispanijos liaudiečių 
mes čia norime pabrėžti, i ir tt., ir tt., ir skleidė įvai- 
kad tas faktas nei kiek ne-'rias nesąmones tikinčiųjų 

tarpe apie komunistus.
Keikia prisipažinti, kad 

mes ne visi ir ne visur mo
kėjome ir galėjome tikinčiu

oju masėms tas užmačias iš
aiškinti.

Todėl, dabar turime auk
sinę progą į visą tai atsaky
ti ir išaiškinti katalikui pa
tiekiant brošiūrą “Broliška 
Ranka Katalikams.”

Šią brošiūrą išleidžia A. 
L. Komunistų Frakcijos 
Centro Biuras. Kaina trys 
centai.

Būt gerai, kad šios bro
šiūros užsisakytų Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuo
pos, L. D. S., Lietuvių Ko
munistų kuopos, frakcijos, 
mūsų chorai ir kliubai. Visu v C-

straipsnis “Laisvėje

sumažina svarbos, nei ver
tes virš minėtos brošiūros 
gimimui.

Gal būt daugelis iš mūsų 
bandysime užginčyti šį tvir
tinimą, sakydami: “Kaip gi i 
nesumažina svarbos ir ver-| 
tos? Juk aš jau skaičiau ir 
žinau tūrinį ir tikslą.”

Tiesa, kad mes skaitėme 
ir žinome. Bet nereikia už
miršti, kad viršmineta drg. 
E. Browderio kalba buvo 
taikoma ne vien tik komu
nistams. Suprantama, dali
nai komunistams, kad galė
tume mūsų partijos nusista
tymą išaiškinti katalikams, 
bet kuomet mes susipažino
me su tuo svarbiu dokumen-

moks- 
s Cinus 

turėjo sunkiai dirbti iki už
baigė inžinierystės mokslą.

šį paskutinį metą velionis 
buvo labai linksmas, kad jo 
sūnus Povilas pasekmingai 
baigė mokslą ir neužilgo gavo 
darbą tokį, prie kurio turi 
progą dirbti ir praktikos gauti 
savo profesijoj. Bet velionis 
neilgai džiaugiesi savo sūnum, 
kurį jis taip mylėjo, nogi sa
vo gyvenimu. Nelemtoji mir
tis atkirto draugo gyvenimą, 
kaip nuo jo mylimojo sūnaus 
ir jo gyvenimo draugės Emeli- 
jos Martinkienės, taip pat 
nuo jo artimiausių draugų, 
kuriais velionis draugavo 
veikė pagal savo išgalę.

Ant kapinių palydovai sto
vėdami prie jo karsto linkėjo
me velioniui: ilsėkis drauge 
šioj šaltoj žemelėj po tais ža
liuojančiais medeliais. Mes, su
grįžę namo, vėl veiksime ir ko
vosime už geresnį gyvenimą už 
tokį, kokio jūs troškote dėlei 
žmonijos.

ir 
su 
ir

I. A. Vaitpšas,

Padėkos Žodis

pttsi-

tu, jis daugiau nepriklauso musų organizacijų susirin- 
; mes, susipratę dar- kiniuose turėtų būt šis klau-inunis;

bininkai, privalome ši svar
bų dokumentą perduoti reli
giniai nusiteikusiems darbi
ninkams; šis svarbus doku
mentas turi tapt visų dir
bančiųjų masių nuosavybe; 
ta kalba, vyriausiai, taiko
ma tikintiesiems.

Mūsų visų didžiausiu rū
pesčiu turi būti: juo dau
giausia paskleisi darbinin-

simas diskusuojamas, kaip 
plačiausiai paskleisi brošiū
rą “Broliška Ranka Katali
kams.”

Su užsakymais siųskite ir ]ęju 
money orderius.

Centro Biuro Literatūros 
departmentas.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Clevelando Kronika
Mirė Drg. Danielius Martinka

Liepos 5 d., po ilgos ir sun
kios ligos, mirė draugas Da
nielius Martinka. Velionis mir
damas paliko dideliame nuliū
dime savo gyvenimo draugę 
Emeliją Martinkicnę ir sūnų 
Povilą Martinka. Velionis tu
rėjo du broliu, Augustą ir Juo
zą, seseris Marcelę ir Uršulę. 
Velionio broliai ir seserys gy
vena Lietuvoje. Amerikoje 
velionis turėjo tolimesnių gimi
nių, kurie dalyvavo laidotuvė
se.

Draugė M. Naujokienė 
rūpino surinkti aukų nuo drau
gų pirkimui gėlių dėl mirusio 
draugo Danieliaus Martinkos. 
Gražus didelis gyvų gėlių vai
nikas buvo nupirktas ir pas
tatytas prie velionio karsto su 
aukavusių draugų vardais. Sy- 
...j paskelbiami visų aukavu
sių vardus: A. Petrulienė 40c, 
Vasiliauskienė 50c, 1. Shimkus 
$1, Alekna $1, P. Nemura 50c, 
M. Macijauskienė 25c, A. 
Minšinskiūtė $1, Joe Pap 50c, 
Machuta $1, L Novarskas 40c, 
M. Kazen $2, N. Rudienė 50c, 
L A. Vaupšas $1, Jasi tinas $1, 
Ch. Brach 50c, Mr. and Mrs. 
Naujokai $1, A. Leikauskienė 
$1. Viso aukų surinkta $13.55.

Visiems aukavusiems drau- 
jgam tariam širdingai ačiū.

I. A. Vaupšas.

Iš Atsibuvusio T.D.A. Cleve
lando Distrikto Pikniko

pažinau per 18 metų. Velionis 
buvo draugiško ir rimto būdo 
žmogus. Jis nemylėdavo gin
čų, bet visuomet, pagal savo 
išgalę, paremdavo savo klasę, 
darbininku veikimą, ir kiek aš 
žinojau mylėdavo skaityti 
laikraštį “Vilnį”. Kad ir prieš 
pat mirtį, dar bandydavo “Vil
nį” skaityti. Kiek man laikas 
pavėlino, velionį aplankiau. 
Jis pasikalbėjime apie save 
daug ką nekalbėdavo, bet pa
sakodavo, ką jis skaitė “Vil- 
nyj”. Bet taip neilgai drau
gas galėjo džiaugtis gyvenimu -

Draugas Danielius Martinka (Jo spėkos per paskutines tris 
savaites žymiai pradėjo silpnė
ti, nors ir geriausiai buvo pri
žiūrimas, maistu ir kas tik li
goniui reikalinga.

Martinka pats sakydavo, 
kad jo prižiūrėjimu jis labai 
patenkintas, bet nežinąs kodėl 
jis nepasveiksta. Todėl pas 
velionį vis buvo tokia gera vil
tis pasveikti ir draugams pa
dėti piknikus rengti ir sykiu 
su draugais veikti.

Draugo D. Martinkos bio
grafija tokia, kaip ir milionų 
paprastų sunkaus darbo darbi
ninkų. Jis nebuvo plačiai ži
nomas, kaipo veikėjas, bet pri
klausydamas prie draugijų 
tankiai apsiimdavo į komisijas 
ir visuomet rūpestingai atlik
davo jam užduotą darbą.

Velionis visuomet būdavo iš
tikimas savo draugijos narys, 
todėl susirinkime jį tankiai 
perstatydavo į kokį nors dar
bą, kaipo pasitikintį draugijos 
narį.

Draugas Martinka turėjo 
vieną sūnų, kurį leido į moks
lą ir išmokino inžinierium.

Kuomet jo sūnus dar lankė 
pradinę mokyklą, Martinkai

Liepos 10 d. buvo sureng
tas T.D.A. piknikas Hillside 
Grove darže. Piknikas pavy
ko vidutiniškai. Tą pačią die
ną buvo dar 4 piknikai. Ne
žiūrint visko, pelno bus.

Buvo 
vienas 
tautinį 
mą ir
šią organizaciją ir kovoti' prieš 
gresiantį fašistinį pavojų, taip
gi gelbėti politinius kalinius.

trys kalbėtojai. Kiek- 
gerai prisiminė Tarp- 
Darbininkų Apsigyni- 
ragino visus rašytis j

Pajavonės parapijos, Ku- 
Velionis tu- 

Ameriko- 
30 metų.

bet iš ne- 
prisimetė

Atsibuvusio Cleveland
Labor Pikniko

iš Lietuvos paėjo Aniunų kai
mo, 
piškio valsčiaus.
re j o apie 58 metus,
je išgyveno daugiau

Draugas Martinka 
galėjęs ilgai gyventi, 
žinomos priežastis 
vėžio liga, kuri tūkstančius
žmonių nuvaro į kapus. Drg. 
Martinka liko auka tos ligos. 
Ši liga gydytojų buvo patėmy- 
ta jau per vėlai, todėl išgydyti 
velionio nebegalėjo. Velionis 
išsirgo apie 10 mėnesių. Liepos 
8 d. velionį palaidojo Knoll
wood kapinėse. Laidotuvių di
rektorium buvo N. A. Vilkelis. 
J kapines velioni lydėjo daug 
žmonių, virš 40 automobilių. 
Iš namų lydint drg. L žebrys 
pasakė trumpą prakalbą, pri
mindamas velionio gyvenimą 
ir jo šeimyną.

taip pat gražią 
sake. Draugas

Ant kapinių 
Siman, kuri 
prakalbą pa
ll. Martink a

priklausė prie LDS 44 kp., AL 
DLP 190 kp., ir LDPD. Drau
gijos ii’ draugai sudėjo daug 
vainikų ir bukietų prie velio
nio karsto. Drg. D. Martinkų

Iš Aušros Draugijos Veikimo

Liepos 11 dieną Aušros drau
gijos susirinkime (kuris buvo 
gana skaitlingas, kaipo vasaros 
laike) gauta vienas naujas na
rys.

Tapo išduotas trumpas rapor
tas iš atsibuvusio Aušros pikni
ko 10 dieną liepos, kuris vei
kiausia bus be deficito. Komisi
ja nusiskundė, kad mažai drau
gijos narių dalyvavo piknike.

Gaila, kad atstovai nieko ne
raportavo iš Elizabetho Lietu
vių Draugijų Sąryšio, kuris bu
vo pasiuntęs savo atstovą į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Konferenciją i Scranton, Pa. 
Tas nelabai gerai. Nes labai 
daug kas buvo pranešti draugi
jos nariams.

Tapo skaitytas laiškas nuo 
New Jersey Radio Rėmėjų 
Draugijos (kurios sekretorium 
yra ponas Trečiokas), prašant 
kooperacijos palaikyme lietuvių 
radio valandos. Bet kadangi dėl 
platesnio paaiškinimo tapo ža
dėta prisiųsti atstovą (kas buvo 
minėta laiške), o atstovas ne
pribuvo, tai nedaryta jokio kon
kretaus

Statys

tarimo.

Naują Miesto Rotužę

pro j c k t u o. j am a statyt i 
miesto rotužė (Citynauja

Hali) veikiausiai bus pastaty
ta su pagelba federalės valdžios 
paskolos.

Apskaitliuojaina, kad dėl 
miesto naujos rotužės pastaty
mo reikalinga bus $750,()()().

Būsianti Nauji Apartmentai

valdžia jau padavė 
federalei 
dėl pas-

Miesto 
formulę 
valdžiai ant $1,970,000 
tatymo naujų moderniškų namų 
miesto gyventojams, 

ji namai bus 
miesto dalyj,

daugiausiai “slum
“Port 
yra 
tai.

Manoma, 
statomi 
nes čia 

’ distrik-

minimo žmogaus liudijimą, bet 
tas jam nepavyko.

Tol i mes n is kam an t i nė j i m as 
valdininkų prasidėjo 18 dieną 
liepos. Bandysiu šiuo klausimu 
paduoti daugiau žinių “L.” 
skaitytojams.

“L.” Reporteris.

Čechoslavijos Naziai prieš 
Proporcionalę Atstovybę

Praha. — čechoslovakijos 
valdžia planuoja leist pilie
čiams išsirinkt savivaldiš- 
kus seimelius apkrityse 
Prahos, Bratislavos, Brun- 
no ir Udzhorodo. Iki šiol 
valdžia pati skirdavo ten 
apskritines komisijas. Į ap
skričių seimelius būtų ren
kami atstovai proporciona- 
liai pagal skaičių cechų, vo
kiečių ir kitų tautų įvairio
se apskrityse.

Naziai šiuom planu visai 
nepatenkinti.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Trečiadienį, 27 d. liepos, įvyks vi
sų mūsų organizacijų susirinkimas 
labai svarbiais reikalais. Jau parėjo 
“Laisvės” garsinimo kortelės, kurias 
turėsime susiorganizavę paskleisi

ant ekskursijos į Wildwoodq, 31 d. 
liepos. Turėsime daug reikalų dėl 
“Laisvės” pikniko, “Laisvės” bankie- 
to, Ispanijos rinkliavos. Dalyvaukit 
ko skaitlingiausiai šiame susirinkime 
ir nedarykit sarmatos Phila. koloni
jai. — Veik. Komiteto Valdyba.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

| Clement Vokietaitis į 

j LIETUVIS ADVOKATAS 1
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 !
Brooklyn, N. Y. !

168 Grand Street Į
Brooklyn, N. Y. j

Tel. Evergreen 8-7179
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Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

pa-

PRANEŠIMAI E KITUR
SAN FRANCISCO ir OAK

LAND, CALIF.
S. F. ir Oakland ALDLD kuopos 

rengia pikniką, sekmadienį, liepos 
24 d., Draugų Gegučių Darže, 384— 
105 Avė., Oakkande. Visi vietinės ir 
apylinkes lietuviai kviečiami daly
vauti šiame susiėjime. Už.likrinam, 
kad smagiai praleisite laiką. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. (168-170)

NEWARK, N. J.
Sietyniečių A tyriai!

Šį ketvirtadienį, 21 d. liepos repe
ticijų neįvyks. Bus pirmadienį, liepos 
25 d. ir ketvirtadienį, liepos 28 d. 
Prašome visų narių įsitėmyti ir pri
būti laiku. — Sekr. Mitkuvienė.

(168-169)

Lindeno Valdininkų 
Šinugelyste

Jau jūsų “L.“ reporteris yra 
padavęs gan daug žinučių apie 
teisiamus Lindeno valdininkus 
už prastą gaspadoriavimą' ir ei
kvojimą miesto iždo. Tai šiuomi 
paduodu daugiau informacijų.

Liepos 13 dieną prie teisėjo 
Orlando Dey tapo iškelta dar 
vienas šmugelis.

1936 metais Elizabetho real 
estate biznierius J. E. Fitzpat
rick nupirko nuo Simmons Bed 
Go. plotą žemės aštuntam war- 
de už $25,10 1, o už keleto minu
čių miesto rotužėj pardavė Lin
deno miestui dėl būsimo parko 
už $38,070, gaudamas gryno 
pelno $12,666.

Lindeno majoras Myles Mc
Manus klausinėjamas apie šią 
transakciją per teisėją Dey vėl 
“viską pamiršo,’’ nors jis tuomi 
laiku buvo miesto rotužėj, ma
tęs būrį žmonių, bet “nieko ne
žinąs,’’ ką jie ten darė. Toks jo 
“nežinojimas” ir “pamiršimas” 
supykdė teisėją, kuris pareiškė 
McManusui: “This isn’t a 
game. It is hard to understand 
that you can’t remember,” arba 
“Why do 1 have to pump you 
all the time.”

Kitą dieną (liepos 14 
viskas paaiškėjo, kodėl 
mis viską “pamiršo.”

Tūlas Steve Burchek
kamantinėjamas prisipažino, 
jog gruodžio mėnesį praeitais 
metais, važiuojant automobily
je iš Lindeno į Elizabeth su J. 
E. Fitzpatricku, pastarasis jam 
pasakė šitaip: 
slow brokeris. 
dene tiek ilgą 
esi broke. Aš 
šimtų dolerių,
tančius.” Ir parodė Burchekui 
čekį ant $2,500, kaipc^“dovana” 
miesto majorui McManusui, 
Lewis Winctzki, miesto advoka
tui ir aštunto wardo tarybos 
nariui William Hurst.

Advokatas Toolan, kuris yra 
gynėju miesto valdininkų, viso
kiais būdais bandė diskredituoti]

ONE DAY
OUTINGS
SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

ALLENTOWN llž
MAUCH CHUNK
NEDfcLIOJ, LIEPOS 2I-TĄ 
Kelionė i Euston, $1.50; 
Bethlehem, $1.75; Allen
town, $1.85; Northampton, 
$1.95; Treichler, $2.05; 
Walnutport, $2.15; Palmer
ton. $2.20; Bowmanstown, 
$2.25; Lehighton, $2.35; 
Mauch Chunk, $2.10. Išei
na iš New Yorko nuo 
West 23rd St.. 7:45 iš ry
to: Liberty St., 8:00 iš 
ryto.

Kitos ekskursijos Liepos 24-tą į 
Lakewood, N. .L, Freehold, N. .L, 
Toms River, N. .L, Asbury Park, 
N. .L, Ling Branch, N. J., At
lantic Highlands, N. .L, Sea- 
hrighl, N. J., Atlantic City, N. J.

Del tolimesnių informacijų ir dėl 
nenustatyto traukiniams laiko aukš
čiau, tarkitės su bilietų agentais ar 

telefonuokit BArclay 7-9G70

ROUND 
TRIP

JERSEY CENTRAL
. H A I I. n O AU •

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

dieną), 
McMa-

teisme

d. buvo leidžiami 
paskui prakalbos, 

ragino visus pilie-

Liepos 3 ir 4 dd. buvo 
sėkmingas Labor piknikas, 
dvi dienas buvo labai gražus 
oras. Todėl publikos abi die
nas buvo pilnas Hillside Grove 
daržas.

Liepos 4 
laimėjimai, 
Kalbėtojai
čius registruotis ir rengtis prie 
balsavimo šį rudenį, kad su
mušti rinkimuose fašistuojan- 
čius politikierius, jų vietoj iš
rinkti progresyvius piliečius į 
vai d vietos. I. A. V.

Havana, Kuba. — 25,000 
demonstracijoj, minint dvie
jų metų sukaktį Ispanijos 
liaudies karo su fašistais, 
kalbėjo ir Meksikos amba
sadorius G. Ordax.

“Kodėl tu esi 
Tu gyveni Lin- 
laiką ir visada 
išleidžiu keletą 

o uždirbu tūks-

KRAUJO, ODOS, NERVU LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th Si., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖTAS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame, darbe. Jo daromos 
sodės bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodėm daryt mašina. 
Tokią mašiną nebile kas gali jsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

Varpo Keptuvė
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti rugine, saldi rugine, Čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. 
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 duonas per paštą i kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

ml

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Liet. Darb. Susi v. Trečio 
Apskričio Kuopij Atydai

Nusižudė Jauna Mergina

Vasarą, kam nemalonu liuos- 
laikį praleisti ant tyro oro lau
ke: už miesto, kur jauki, be 
bildesio aplinkuma, su žavė- 
jančiais vaizdais gamta. Vi
siem smagu, malonu. Deja, 
sąlygos ne visiem velija, tik 
pripuolamai tenka pilnai at-

Ethel Handelmaniutė, 17- 
kos metų mergina, nusižudė 
nuodingais gazais motinos na
muose. Ji buvo garbingai bai
gusi aukštesnę mokyklą ir da
bar mokėsi City College. Mo
tina buvo išėjus į miestą. Mer
gina atsisuko penkis gazo ra
gučius ir paleido į virtuvę ga- 
zus. Daktarai dirbo ilgai, bet 
negalėjo atgaivinti. Saužu- 
dystės priežastis dar neišaiš- 

| kinta.

Pasitikime Drg. J. Saka 
lauską Šį Vakarą

Daugiau Saugumo Važiuotėj

lie-
va-

šį vakarą, trečiadienį, 
pos 20 dieną, 5:30 vai. 
kare, francūzų laivu “Cham
plain” parvyksta eilė kovotojų 
iš Ispanijos. Jie visi sužeisti. 
Jų tarpe yra ir draugas Juo
zas Sakalauskas iš Worceste- 
rio. Laivas pribus į prieplau
ka West 48th St., ant Hudson 
upės, New Yorkan. Pasitiki
me kovotojus!

Vieną iš tekių progų galė
sime turėti, pasigėrėti turtin
ga, pilna viliojančių paslapčių 
gamta, sekmadienį, liepos 31 
dieną, LDS Trečio Apskričio 
piknike. Meadow Grove, Cran
ford, N. J. Vieta yra labai 
graži, erdvi; pilna lapuotų me
džių ir įvairių žolynų. Apart 
smagios vietos; čia suvažiuos 
jaunimas ir senimas: chorai 
dalyvaus, kuopų nariai ir sim- 
patikai mūsų organizacijų. 
Svečių bus iš toli ir artį, kur 
visi smagiai, draugingai pra
leisime dieną.

Rengėjai paėmė gerą orkes
trą dėl šokių. Todėl jaunimas 
galės pasišokti įvairius šokius, 
pasismaginti iki vėlybam va
karui. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų svečiam sulig noro 
ir pasirinkimo. Kaip visada, 
taip ši sykį komitetas užtikri
na, kad visus svečius priims 
kuo draugiškiausiai. Darbščios 
Elizabeth o draugės davė gar
bės žodį ir jos ištesės,—paga
mins prašmatniausių skansko- 
nių visiem.

Yaphanke Lapeliais Bom 
bardavo Naziy Kempę

Į Yaphank vokiečių nazių 
kempę praeitą sekmadienį bu
vo susirinkę apie 2,000 žmo
nių. Viršuj atūžė lėktuvas ir 
išmetė apie 25,000 lapelių, ku
riuose buvo rašoma, kad čia 
yra Amerika, šalis, kurią val
do piliečiai, o ne diktatoriai. 
Lapeliuose pasmerkiama Vo
kietijoj budeliškas fašistų te
roras ir Hitlerio agentai, ku
rie Amerikoj klaidina vokie
čius.

Kas Veikiama Maspethe

Programa

Kaip teko nugirsti, tai pro
gramą pildys net trys chorai: 
Bangos Choras iš Elizabeth, 
N. J., vadovaujamas A. Kli- 
maitės; Sietyno Choras iš New
ark, N. J., vad. B. šalinaitės, 
ir Aido Choras iš Brooklyn, N. 
Y., vad. A. Žilinskaitės.

Tikimės turėti ir kitų nau
jenybių piknike. Viena jų: 
šešių-tubių AC-DC Emerson 
radio, $30.00 vertės, bus duo
dama dovana.

ir kitu visu konfe- V 4-

II Apskričio delega- 
raportą iš atsibuvu-

ir 
su-

Kuopų Sekretoriam

atatinkama skaičių 
su tikietukais pla- 
Ar jūsų platintojai 
tinkamai paskleidė?

Visų kuopų sekretoriai esa
te gavę 
knygučių 
tinimui, 
jau visas
Laikas trumpas iki pikniko, to
dėl rūpinkimės tinkamai pa
dirbėti paskutinėmis dieno
mis, kad nei viena knygutė ne
liktų neparduota!

Gal numatote, kad galėsite 
daugiau parduoti negu gavote 
knygučių ? Praneškite man, tai 
aš jum prisiųsiu daugiau jų. 
Taipgi pinigus už parduotas 
knygutes ir galus su antrašu 
galite jau dabar sugrąžinti 
man. Likusias knygutes ir pi
nigus rūpinkitės surinkę į pik
niką atvesti patys ar atsako- 
mingus savo kuopos valdybos 
narius įgaliokite, kad atveštų. 
Visi įsitėminkite šį patvarky
mą, nes to nepadarius, sunku 
suvesti apyskaitą ir leidimas 
radio susitrukdys.

Kuopų Mokestys

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 138 kuopa pusėtinai gerai 
veikia ir nariais yra skaitlinga. 
Pereitame kuopos susirinkime 
atlikta daug svarbių dalykų. 
Nutarta rengti ateinantį rude
nį didelį parengimą bendrai su 
rusais ir lenkais. Parengimas 
bus 23 dieną spalio, Lenkų Sve
tainėj, Maspethe. Taipgi, prisi
rašė viena nauja narė L Bigie- 
nienė. Buvo išduota platūs de
legatų raportai iš ALDLD su
važiavimo 
rencijų.

ALDLD 
tai išdavė
sios konferencijos. Išdavę 
portą, gavo kelionės lėšas 
paaukavo jas Ispanijos kare 
žeistiems amerikiečiams.

Delegatai buvo šie: N. Kauli- 
nienė, A. Kalakauskienė, A. 
Zablackienė ir P. Cibulskis. Vi
si aukavo po $1.00; viso $4.00. 
Taipgi, buvo skaitytas atsišau
kimas nuo Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno Skyriaus 
sekretoriaus J. Nalivaikos, kad 
kuopa prisidėtų prie padengimo 
kelionės lėšų delegatams, kurie 
dalyvavo Scrantono konferenci
joje. Paskirta $5.00.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 14 kp. iki šiol buvo pusė
tinai silpna, bet dabar pradeda 
darbuotis, nutarė veikti bendrai 
su Lietuvių Literatūros Draugi
jos 138 kuopa. Taigi, išrinko 
Komisiją dėl naujų narių gavi
mo. Į komisiją įeina J. Kalvai
tis ir P. Cibulskis.

Ateinančiame susirinkime 
manoma gauti apie 7 naujus 
narius. Taigi, dalykai išrodo ei
na gerojon pusėn, tik visa bėda 
su mūsų didžiuma organizaci
jų narių, kad nelanko susirinki
mų, o tas, draugai-gės, kenkia 
mūsų organizacijom. Jeigu mes 
kiekvienas organizacijos narys 
tik po biskutį padirbtume dėl 
savo organizacijos, tai mūsų 
organizacijos išaugtų didelės, 
stiprios. Todėl, visi į darbą!

New Yorko Mieste Yra 
iki 20,000 Daktarų

New York o mieste ir apylin
kėj yra iki 20,000 daktarų. 
Dabar jau veik pusė jų pasi
sakė, kad jie sutinka mokėti 
per tris metus po tris centus j 
dieną, kad tais pinigais būtų 
užlaikomos ligoninės.

Vakacijų laikas atėjo, mi- 
lionai žmonių yra automobi
liuose ant keliu. Yra visokiu 
auto valdytojų, moterų ir vy
rų, jaunų ir senų,, didelių ir 
mažų automobilių, gerų ir blo
gų kelių, užsisukimų, gelžkelių 
pervažiavimų, tiltų ir kitko.

Nelaimių galima išvengti, 
jeigu jūs atsargiai važiuosite. 
Geri automobilių valdytojai vi
sada turi mintyj tas kliūtis, 
žinoma, yra valdytojų, kurie 
daro nesmagumą sau ir ki
tiems. Jie bando pralenkti 
traukinius, nepaduoda užsisu
kimo signalų, važinėja girti, 
snaudžia prie vairo, lenkia ki
tus automobilius ant užsisuki
mu ir atsimuša į medžius.

Atminkite, kad kiekviena 
neatsarga, nelaime sugadins 
jūsų vakacijas, o gal ir svei
katą. Bukite atsargūs ir tu
rėkite smagias vakacijas.

Trafiko Stotis “K.”

Karštam ore ir mirtis ap
tingo, o tas brooklyniečiams 
naudom Pereitą savaitę mirė 
397. Tai buvo 3 5-k i ai s ma
žiau už pirmesnę savaitę ir 
mažiausia iš visų savaičių šiais 
metais. Pereitų metų tą pat 
savaitę mirė 456. Auto nelai
mėse žuvo 6; visam mieste 
žuvo 17. Nuo pradžios šių 
motų Brooklyne jau žuvo 137.

Gimė 715.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų, t
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

APSKUNDĖ MORGANA Karščiai ir Maudynės

Tymais susirgimai ma- 
Jei kiekvienas vaikas, 

su

Susirgimai difterija vis te- 
bekankina vaikus. Sveikatos 
komisionierius Dr. Rice ragina 
nuo jos apsaugot vaikus čiepi- 
jim u. 
žėja.
kuris kur nors susisiekė 
sergančiais ta liga, tuojau bū
tų gydomas ir prie jo nelei
džiama sveikieji, tą ligą būtų 
galima visai prašalint.

Keturi 17-18 motų vyrukai, 
S. M. Brutetski, J. Kimkowski, 
J. Zimowicz ir 
Queens teisme 
apiplėšimo tikslais 
mašinose sėdinčius

J. Sadowy 
prisipažino 
sutaikinėję 
meilužius.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

Morgano firmai sugrįžo $7,- 
619 bevertis čekis, kuris išduo
tas ir pasirašytas Morgano 
partnerių — Whitney firmos— 
jau tuo laiku, kuomet, kaip 
skunde sakoma, “jie žinojo, 
ar turėjo žinot, kad firma ne- 
beišsimoka.”

Bylą iškėlė Keiper & Zimm, 
42 Broad St., New York.

įdomu ir tas, kad čekis iš
duota pirkt dešimtį po $1,000 
Japonijos bondsų, išmokamų 
net 1954 metais.

Tai dolerių karalių mora
las: suk, kiek gali, savuosius, 
remk bile tironus. Japonija 
Amerikoj gautus pinigus pa
naudoja skerdimui chiniečių ir 
apšaudymui pačios Amerikos 
laivų, esančių Chinijos upėse, 
o jei ten laimėtų karą, tai at
vyktų apšaudyt juos ir Ame
rikos vandenyse.

Paminės Senutės Gimtadienį
Močiutė Ella Reeve Bloor 

už. keleto dienų jau sulauks 
76 metus amžiaus. Nuo jau
nų dienų ji yra Amerikos liau
dies kovose už geresnį, malo
nesnį, smagesnį gyvenimą. Jos 
gimtadienio paminėjimui ruo
šiami fėrai, liepos 31 dieną, 
Pleasant Bay Parko.

Lietuvių Radio Programa
Brooklyno Lietuvių Biznie

rių Radio programa yra re
guliariai kasdien duodama iš 
•stoties WWRL (1500 Kc.) nuo 
10:30 vai. rytais ir nuo 8 iki 
9 vai. vakarais kiekvieną ket
virtadienį. Programos skelbė
jas yra Vytautas žalnieraitis, 
manadžerius Juozas Ginkus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
j liepos 30 d., 8 vai. vak. Šapalo-Vai- 

Yginio Salėje, 147 Thames St. Visi 
i ir

Dabar New Yorke pusėtinai 
karšta. Praeitą sekmadienį ap- J narjaį stengkitčs atsilankyti laiku 
skaitliuojama, kad maudynėse 
buvo iki dviejų milionų žmo
nių. Cone,y Islande buvo per 
milionas, kur žmonių buvo 
kaip musių. Jones maudynė
se buvo apie 135,000 žmonių 
ir 21,000 automobilių; Riis 
Parke (Rockaway) apie 600,- 
()()() ir Orchard maudynėse 
100,000 žmonių, o kitur 
mažiau.

atsiveskite naujų kandidatų. 
Sckr. P. V.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. Jiepos, trečiadienio vakare, 8 
vai. Kyburio Patalpoj. Visi nariai 
dalyvaukite. — V. P.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

iki 
po

TDA 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo lietuvių 17 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 21 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St.

šis susirinkimas plačiai svar
stys, kaip prisirengti prie pa
rado už taiką ir demokratiją, 
kuris ruošiamas rugpjūčio 6 
dieną. Pereitais metais Now 
Yorke demonstravo 40,000 
prieš karą, šiemet turi būti kur 
kas daugiau.

Antras dalykas, tai Scotts
boro jaunuolių paliuosavimo 
reikalai ir visa eile politinių 
kalinių bylų. Todėl, ne vien 
nariai, bet ir tam pritarianti 
esate kviečiami atsilankyti.

A. Mureika.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo 
St. George’s viešbučio. Krautuvė 
randasi po num. 81. Henry St. Pra
šome kreiptis pos C. Brovvm.79 Hen
ry St., Brooklyn, N. Y. [Telefonas: 
Main 4-2632. (16241168)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dieną ir nuo 7--8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Karripas E. 28rd St.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

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

A. Kačergienė, finansų sek
retorė, Apskričio Komiteto po
sėdyje raportavo, kad daug 
kuopų dar vis yra neužsimokė
jusių į apskritį duoklių už 
1937 metus. Sąstatas tokių 
kuopų jau buvo spaudoje, tad 
čia nekartosime. Todėl, kuo
pų valdybos, esate prašomos 
tą padaryti su pirma proga. 
Jau laikas, labai laikas mokėti 
už 1938 metus. Nelaukime pa
raginimų, patys sau raginki
me, tai sau ir kitų laiko ię 
centus sutaupysime!

Pinigus siųskite: A. Kačer-

Šį ketvirtadienį minimoje 
radio programoje 
“Aidbalsiai”, Ensemblis, vado
vaujamas kompozitorės Bro
nės šalinaitės, kuri turi savo 
privatišką studiją po num. 
4334—9th Avė., Brooklyne. Ji 
mokina piano skambinimo ir 
balso lavinimo bei dainavimo. 
Jos Ensemblis susideda iš vy
rų ir merginų, puikiai išsila
vinusių dainininkų.

dalyvaus

Amerikos Liet. Kongreso 
Komiteto Nariams ir 

Buvusiems Delegatams
Buvau pranešęs “Laisvėje”, 

kad Brookįyno Skyriaus komi
teto ir Scrantone buvusių de
legatų susirinkimas įvyks lie
pos 22-rą, Piliečių Kliube. Bet 
dabar susirinkimas yra perke
liamas j 29-ta. Priežastis—LSS 
19-toji kuopa tą dieną posėd
žiaus.

Meldžiu šį pranešimą gerai 
įsitėmyti, kad nepadarytumėt 
klaidos. Susirinkimas bus Kliu
be, 7 :30 valandą vakare.

J. Nalivaika, Sekr.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokiij kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»Ci Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

J. Douglass, 15 metų ber
niukas, įkliuvo koja į groti- 
nius vartus BMT Wyckoff sto
tyje. Turėjo šaukt daktarą, 
kad padėtų ištraukt koją.

gienė, 310 Palisade Ave,, Jer
sey City, N. J.

J. E. Gužas,
LDS Trečio Apsk., 

Sekretorius.
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Norėjo Važiuoti Į Albany
Policija areštavo negrą Ch. 

Finger ir kaltina, kad jis buvo 
pavogęs daktaro Both moto
rinį laivelį. Kaltinamasis iš 
karto gynėsi, bet vėliau prisi
pažino. Mat, jis yra bedarbis, 
neturi pinigų ir jam būtinai 
reikėjo pasiekti valstijos sos
tinę Albany, tai jis ir buvo 
tam tikslui pavogęs valtelę, 
kad Hudson upe plaukti.

ŠILTAME ORE
šaltas lietuviškas Maisto 

kumpis su agurkui
•

REctor 2-2786 Llet.-Amer.
157 Chambers St., N. Y. Imp. & Eksp. B-ve

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbėtų, Tai Kas Gali?




