
Krislai
Šventojoj Žemdje.
Dvi Vertingos įstaigos.

Lietuvai Kardinolas.
Geras Kandidatas.
Romain Rolland.

Rašo A. B.

Liepos 24 Palestinoj (“šven
tojoj žemėje”) vienas žydų 
tautybės teroristas metė bom
bą į arabų minią ir užmušė 
32 žmones.

Pirmiau ne vienas žydas 
žuvo susikirtimuose tarpe ara
bų ir žydų. Tokių susikirti
mų aukos jau siekia šimtus 
žmonių.

Taigi, “šventoji žemė” 
to kruvinąja žeme.

Kas už tai kaltas?
Tikroji kaltininke yra 

glija, kuri Palestiną valdo ir 
kursto vienos 
prieš 
kas” 
karo 
tina 
veisti žydų tėvyne, 
laiko toj liūdnoj žemėje nebe
buvo jokios ramybės.

vir-

An-

tautos žmones
kitos. Pirmasai “grie- 

prasidėjo tada, kada po 
Anglija pažadėjo Pales- 
atimti iš arabų ir pa- 

Nuo to

klausimą 
Atsakymą 

Tegul eina 
plėšikai ir

Kaip dabar tą 
reikėtų išrišti? 
duoda komunistai, 
velniop Anglijos 
kurstytojai. O arabai ir žy
dai turi susitarti ir taikiai su
gyventi. Vis tiek abiems rei
kia ten gyventi. Nei vieni, 
nei kiti niekur nebeišbėgs. 
Tai kodėl nesusikalbėti 
broliškai nesugyventi?

ir

Argi ne puiku pavyzdį duo
da Sovietų Sąjunga, kurioje 
sutelpa ir gražiai sugyvena 
įvairiausios tautos ir tautelės!

Ten tą klausimą išrišo ko
munistai. Panašiomis meto- 
domis tik bus galutinai klau
simas išrištas ir “šventojoj 
žemėje.”

Mes galime sveikinti ir pil
nai užginti darbą dviejų val
diškų įstaigų, būtent, National 
Labor Relations Board ir Se
nate Civil Liberties Commit
tee. Tai ir bus liberališkos 
Roosevelto administracijos ir 
paties Roosevelto vadovybės 
pažiba.

Štai ir dabar Senato Civilių 
Laisvių Komisija, vadovauja
ma senatoriaus LaFollette, 
kailį vanoja plieno karaliams 
su Girdleriu pryšakyje. Tie 
raitosi, kaip žalčiai ant skau- 
rados, o Senato Komisija jų 
kruvinus darbus verčia į vir
šų ir parodo visam pasauliui.

Visa katalikų spauda 
džiaugiasi, kad Smetonos val
džia baigia susiderėti su po
piežium. Pasekmės būsian
čios tokios, kad popiežius pa
skirsiąs Lietuvai kardinolą. 
Tuo laimingu žmogum būsiąs 
dabartinis arkivyskupas Skvi
reckas.

Lietuvos žmonėms, žinoma, 
jokios naudos iš to nebus. Bet 
jau jeigu kitų tautų katali
kams popiežius davė net po 
kelis kardinolus, tai kodėl jis 
iki šiol diskriminavo lietuvius?

Dalykas’tame, kad Pijus 
XI yra po Lenkijos įtaka. Juk 
jis ir Vilnių palaimino Lenki
jai.

New Yorko Miesto Harlemo 
dalyje, 20-tam distrikte, į 
kongresmanus Amerikos Dar
bo Partija nominavo Marcan- 
tonio, dabartinį Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo pir
mininką. Geresnio kandidato 
tai vietai Darbo Partija nei 
negalėjo surasti.

Marcantonio pirmiau buvo 
kongrese. Puikiai jis ten gy
nė liaudies reikalus. Vėlina
me, kad jis ir vėl ten atsi
durtų ir pasvilintų padus re
akcionieriams.

Garsusis Francūzų rašytojas 
Romain Rolland susilaukė 72 
metus amžiaus. Jis dabar gy
vena Franci jos miestelyje Ve- 
zelay.
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ANGLIJOS TARPININKAS TARNAUS 
NAZIAMS PRIEŠ ČECHOSLOVAKLIĄ
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain siunčia lordą 
Runcimaną į čechoslovaki- 
ją, kad perkalbėtų Čechos- 
lovakų valdžią padaryt kuo 
didžiausių nusileidimų te- 
naitiniams Sudeten vokie
čiams naziams, reikalau
jantiems pilnos savivaldy
bės.

Praha. — Čechoslovakijos 
valdžia supranta, kad Ang
lija per savo “tarpininką” 
Runcimaną stengiasi patar
naut hitlerininkam Čechos
lovakijos lėšomis.

Japonai Jau Užėmę Kiukiang 
Miestą Prie Yangtze

Shanghai, liepos 26.—Ja
ponų karininkai sako, kad 
jų armija visiškai užėmus 
Kiukiang miestą, prie Yan
gtze upės, už 135 mylių į 
rytus nuo Hankowo, Chini- 
jos laikinosios sostinės, ir 
kad japonų kariniai lai
vai prašliaužę jau 2 mylias 
aukščiau Kiukiango.

Japonai praneša, kad ir 
didvyriškas “karo dievo” 
chinų batalionas, galų gale, 
pasitraukęs iš Liūto kalnelio 
fortų, kuriuos per porą sa
vaičių japonai be atlaidos 
bombaradavo kanuolėmis ir 
lėktuvų bombomis.

Pasak japonų, tai chinų 

skubotai pasitraukę atgal.
Dabar chinai žada sukelt 

kanuoles į 4,000 pėdų aukš
čio kalną, kur yra vasarna
mių miestas Kuling, už 10 
mylių nuo Yangtze upės. 
Jie ragina visus 52 ameri- 
čius išsikraustyt iš to mies
to.

Italijos Lėktuvas Bombomis 
Padegė Anglijos Laivą

Valencia, Ispanija. — Ita
liškas vanden-lėktuvas bom
bardavo ir, žemai skraidy
damas, kulkasvaidžiais ap
šaudė Anglijos prekinį laivą 
“Bellwyn,” 1,687 tonų įtal
pos, Gandia prieplaukoj. 
“Bellwyn” tapo uždegtas.

Gandia nedidelė prieplau
ka, rytiniame pakraštyje, 
yra Ispanijos parsamdyta 
Anglijai.

Tas pats orlaivis bombar
davo aplinkinius anglų pa
status ir kitų šalių laivus 
prieplaukoje.

Kanton. — 16 japonų lėk
tuvų vėl naikino šį chinų 
užfrontės miestą.

Amerikoje buvo pasklidę 
gandai, būk Rolland esąs nu
liūdęs ir nusiminęs, “Nieko 
panašaus,” jis atšauna visiems 
jo laidotojams. Jis esąs ir 
sveikas, ir pilnas energijos, ir 
paskendęs dideliuose naujuose 
darbuose!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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W. Green’o Džiaugsmas, Kad 
Pralaimėjo Pažangus Kan

didatas j Gubernatorius
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green džiau
giasi, kad Texas valstijoj 
pralaimėjo nominacijas į 
gubernatorius pažangus 
kongresmanas M. Maverick, 
o laimėjo biblijistas demo
kratas O’Daniel. Green sa
ko, tai žymia dalim todėl, 
kad Maverick rėmė CIO.

O’Daniel pirm nominaci
jų sakė kalbas su Biblija 
rankose ir važiojosi religi
nius giesmininkus ir trūbo- 
čius. Be to, Texas valstijos 
demokratų partija rėmė jį 
prieš Mavericką.

Japonų Orlaiviai Išžudė Per 
16,532 Civilių Chinų

Hankow, Chinija.—Japo
nijos lėktuvai, bombarduo
dami užfrontės miestus, per 
12 mėnesių užmušė juose 
16,532 nekariškius chinus ir 
sužeidė 21,752, kiek oficia
liai suskaityta; o dar lieka 
tūkstančiai nesuskaitytu.

Tarp 1937 m. liepos ir 
1938 m. birželio mėli; japo
nu orlaiviai 8,472 kartus ar- 
dė ir degino atvirus Chini- 
jos miestus.

JAPONŲ-CHINŲ KOVOS 
UGNIM 

c

Hankow.' — Kanuolių ir 
orlaivių kovoj tarp japonų 
ir chinų, daugelis šovinių ir 
bombų krito visai arti Am
erikos šarvuoto laivuko 
“Monocacy”, stovinčio Yan
gtze upėj.

Policmanas Nušovė žmogų
Allentown, Pa.—Policma

nas J. H. McFadden nušovė 
L. Fulliną; sako, todėl, kad 
Fullinas parmušęs jį ant 
žemės geležiniu vamzdžiu.

Valencia, Ispanija.—8 Ita
liški lėktuvai numetė 40 
bombų ant Alicante miesto; 
užmušė kelis nekariškius 
žmones ir sunaikino 45 na
mus.

Nairobi, Kenya, Afrika.— 
Nežinia kas nušovė ameri
kietį W. J. Scanloną, buvu
sį karo laivyno oficierių.

Belfast, Šiaurinė Airi j a.- 
Nuteista viena moteris me
tus kalėt kaip Hitlerio šni
pė.

Jeruzale. — Susikirti
muose tarp arabų ir žydų 
Palestinoj per dieną tapo 
užmušti dar 3 žydai ir 1 
arabas.

JAPONAI PASAKOJA, KAI) “5 VALANDŲ M ūš Y J 
NUGALĖJĘ 300 RUSŲ”

Tokio, liepos 26.—Japonų 
spauda pasakoja, būk “300 
rusų kareivių” šarvuotais 
laivukais persikėlę per Us
suri upę ir, girdi, užėmę 
Manchukuo miestelį Yaolin- 
tze, arti Manchukuo. Bet, 
esą, japonų-mandžurų ka
reiviai, po 5 valandų mūšio, 
išviję juos atgal.

JAPONAI PROVOKUOJA 
Maskva.—Japonų armija

Manchukuo krašte tyčia da-

Žinios iš Lietuvos
Lenkai Vilnijoj Uždare dar 

4 Lietuvių Mokyklas
Vilnius, liepos 22.—Šio

mis dienomis lenkai uždarė 
dar keturias lietuvių pra
džios mokyklas Vilniaus 
krašte.

Pirmyn Choras Pasekmin
gai Koncertuoja Kaune
Kaunas.—Liepos 17 ir 19 

d. įvykę Amerikos lietuvių 
“Pirmyn” Choro koncertai 
susilaukę didžiausio pasise
kimo. Liepos 23 d. Panevė
žyje įvyko to choro atsis
veikinimo koncertas, nes

Martin Slapta ‘Teisia” 
Suspenduotuosius Auto. 
Unijos Kovingus Vadus

Detroit, Mich. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas H. 
Martin, trockistas, daro 
slaptą teismą prieš Fran- 
kensteena ir tris kitus savo 
suspenduotus unijos vice
pirmininkus ir sekretorių- 
iždininka G. F. Addes. v

50 delegatų nuo unijos lo
kalų iš Ohio, Wis. ir Mich. 
valstijų buvo vienu tarpu 
įsilaužę į neva “teismo“ 
kambarį. Martin pašaukė 
prieš juos detektyvus ir po
liciją. Kada šie atsisakė iš
mest delegatus, Martin su
organizavo savo klapčiukus 
prieš juos. Įvyko muštynės.

Visus “teisiamų” vadų 
pritarėjus Martin apšaukė 
“komunistais.”

CORRIGAN NORI MA
TYT ANGLŲ KARALIŲ

London.—Amerikietis la
kūnas Corrigan, kuris su 
savo senu “krepšiu” - lėktu
vu atskrido savaitė atgal į 
Airiją, dabar norėtų pasi
matyt su Anglijos karalium.

busŠiandien, turbūt, vėl 
lietaus.—N. Y. Oro Biuras.

ro karines provokacijas pa
sieniuose Sovietų Sibiro. Ja
ponijos valdžia norėtų šią 
armiją siųst į karą su Chi
nija. Bet Manchukuo armi
jos vadai to bijo. Todėl jie 
kartoja išsišokimus Sovietų 
pasienyj, norėdami įtikint 
savo valdžią, būk ta armija 
esanti reikalinga Manchu
kuo krašte, neva akivaizdo
je “pavojaus iš Sovietų pu
sės.”

jatf rugpjūčio pradžioje 
choras grįžta per Angliją 
į Jungtines Valstijas.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Laimėjimai Lietuvoje

Kaunas, liepos 24. Marti
naitis bokse laimėje aukso 
medalį, o Ališauskas ir 
Naujūnas dėl jo rungėsi 24 
dien., kurių rezultatai dar 
nežinomi.

Mačionis 1,500 metrų per
plaukė per 24:239 minučių 
ir laimėjo aukso medalį. 
Plaukime geriausia iš Ame
rikos lietuvių pasirodė Bi- 
kinas ir Mačionis.

Fašistai Vėl Pailso Ryty 
Fronte; Liaudiečių 

Ūpas Pakilęs
Valencia, Ispanija.—Fa

šistų jėgos vėl pailso ir iš
sisėmė rytiniame Teruel- 
Sagunto fronte. Per pasku
tines 24 valandas jie čia ne
darė beveik jokių atakų 
prieš liaudiečius. Fašistai 
per kelias dienas prarado 
6,000 savo kareivių vien tik 
trumpoj Espadan fronto da- 
lyje.

Liaudiečių ūpas aukščiau
siai pakilęs, o fašistus api
ma nusiminimas, kaip liudi
ja suimti nelaisvėn gen. 
Franco kareiviai ir pabėgė
liai, — rašo N. Y. Times 
korespondentas H. L. Mat
thews.

Praeitą šeštadienį fašistai 
Espadan srityj per kelias 
valandas pragariškai bom
bardavo liaudiečių apkasus, 
paleisdami į juos po 15 iki 
20 šovinių kas sekundą; be 
to, itališki ir vokiški orlai
viai nuolat pylė bombas į 
juos.

Fašistai, žymia dalim ita
lai, pamanė, kad liaudiečiai 
tose pozicijose jau išžudyti, 
o jų likučiai pabėgę. Tad 
fašistų pėstininkai jau drą
siai ėjo tas pozicijas užimt; 
bet kaip jie buvo nustebinti, 
kad liaudiečiai, tartum iš 
mirusių atsikėlę, iššoko iš 
apkasų, baisiu įnirtimu 
kontr-atakavo ir atgal at
metė priešus, padarydami

ISPANIJOS RESPUBLIKIECIAI KIRTO 
DIDELĮ SMŪGĮ FAŠISTAM ŠIAURĖJ

Puerto Rico Tautininkai Kė
sinosi Nušaut Amerikoną 

Savo Gubernatorių
San Juan, Puerto Rico.— 

Šios šalies ispaniški tauti
ninkai paleido 15 šūvių į 
Amerikos gubernatorių B. 
Winshipą, laike karinio pa
rado, kuriuom buvo minima 
40 metų sukaktis nuo ame-i
rikonų įsigalėjimo šičia, j tai sumišime bėgo, palikda- 
Tapo nušautas maršuojan-. nii daugius savo ginklų ir 
čios milicijos pulkininkas amunicijos, tam skaičiuje ir 

j didžiųjų kanuolių. Respu- 
policija blikiečiai suėmė per 500 fa

šistų. Pirmiausia bėgo jų 
oficieriai.

Respublikiečių dauguma 
naktį trijose vietose persi
kėlė pontoniniais tiltais per 
Ebro upę; kiti perplaukė 
valtimis.

Amerikiečiai Lincolno- 
Washingtono Brigados liuo- 
snoriai kareiviai, tarp jų ir 
unijistai automobilių darbi
ninkai iš Detroito, ypatin
gai pasižymėjo kaip tilta-* 
stačiai ir valtininkai. Tam 
darbui jie per dienas ir nak
tis iš anksto lavinosi, besi
rengiant respublikiečiams 
šturmuot fašistus anapus 
Ebro upės.

Respublikiečių žygis buvo 
atkreiptas ypač prieš Gan- 
desą, svarbų fašistų karinį 
centrą, 14 mylių į vakarus 
nuo Ebro upės.

Nustebinti tokiu smarkiu, 
netikėtu užpuolimu, kai ku
rie fašistų oficieriai perbė
go į respublikiečių pusę, 
kaip praneša Associated 
Press.

Respublikiečiai tebežy- 
giuoja pirmyn apsupdami 
fašistų miestelius.

Suimti fašistų kariai sa
ko, kad dvasia generolo 
Franco armijų yra nupuo
lus.

L. Irizarry.
Kariuomenė ii’ 

nušovė tautininką Antongi- 
orgį.

Du tautininku vadai are
štuoti ir po $25,000 paran
kos laikomi kaip pirmo laip- 
nio žmogžudžiai.

Kas Bandė Nunuodyt Ken
tucky Gubernatorių?

Louisville, Ky.—Begerda- 
mas vandenį iš uzbono vieš
buty]’ apsirgo Kentucky val
stijos gubernatorius Chand
ler, kandidatas j Jungtinių 
Valstijų senatą. Jo daktaras 
pripažino, kad vanduo buvo 
apnuodytas. Jieškoma kalti-

; ninku

NAZIŲ PAMINKLAS 
ŽMOGŽUDŽIAMS

Vienna. — Hitlerininkai 
atidengė paminklą septy
niom naziam, kurie buvo 
pakarti kaip nužudytoj ai 
Austrijos ministerio pirmi
ninko Dollfusso 1934 m.

Anglija Sukėlė Arabus 
Prieš Jos Valdžią

Jeruzalė. — Anglijos val
džia Palestinoj, beremdama 
buržuaziją, sukėlė prieš sa
ve arabus, kurie sudaro mil
žinišką daugumą to krašto 
gyventojų. Prieš Angliją 
dėl to bruzda arabai ir kito
se Anglijos kolonijose.

Vengrijoj plačiai paskli
do baimė, kad jeigu Hitle
ris nukariautų Čechoslova- 
kiją, tai būtų galas ir Ven
grijos nepriklausomybei.

Berlin. — Nazių policija 
išbla'škė tūkstančius vokie
čių moterų, kurios suspito 
apie žydų krautuves “bar- 
genų” dienoj.

Pernambuco, Brazilija.— 
Per radio šaukiasi pagelbos 
Brazilijos laivas “Parnahy- 
ba” jūroj. Sugedo jo inžinai. 
jiem didelių nuostolių!

105-ta liaudiečių brigada 
išbuvo tris dienas ir naktis 
tose pozicijose po neatlai- 
džia fašistų kanuolių ir or
laivių ugnim, ir galų gale, 
vis tiek kontr-atakavo ir 
atmušė fašistus.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XX

Barcelona, Ispanija.—Res- 
publikiečiai š i a u r i n jame, 
Katalonijos, fronte staiga 
užpuolė fašistus 50-mylių 
linijoj, palei plačią Ebro 
upę, ir atmetė juos 17 my
lių atgal.

Vydamiesi fašistus, res- 
publikiečiai gana giliai įsi
laužė į gen. Franco valdo
mą Tarragona ir Saragossa 
provinciją. Užklupti fašis-

EXTRA!
LIAUDIEČIAI SUėMe 

1,500 FAŠISTŲ
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis, liepos 26.— 
Liaudiečiai ir toliau veja at
gal fašistus 93-jų mylių 
frontu, pietinėje Kataloni- 
joje. Suėmė 1,500 fašistų į 
nelaisvę.

Washington. — Perkūnas, 
trankydamasis be lietaus, 
uždegė didelius plotus miš
kų Cal., Wash, ir Oregon 
valstijose.

San Saba, Texas, liepos 
26.—Potvinis, kilęs iš liūčių, 
visiškai apsiautė šį miestelį, 
kad tik laivukais tegalima 
gelbėt jo žmonėms.

Calcutta, India, liepos 26. 
—Apvirtus laiveliui Ganges 
upėj, prigėrė 40 žmonių. •

s



LAISVI Trečiadien., Liepos 27, 1938

šistiškas žmogus, pataikaująs Smetonos 
rėžimui Lietuvoj, gi SLA narių daugu
ma—demokratiško nusistatymo.

Kiek tai liečia “D.” Kurpiaus įspėjimą, 
kad “patriotinga Amerikos lietuvi ja” ne
turėtų remti bendro fronto, tai galima 
tiek pasakyti: “Dirva” patriotingos Am
erikos lietuvijos neatstovauja ir dėlto 
jos balsas čia kuomažiausiai turi svorio. 
“Dirva” atstovauja saujelę fašistų, kurių 
į bendrą frontą niekas niekur nekvietė 
ir nekvies. Bendras frontas juk yra su
darytas kovai su fašizmu, kurį “Dirva” 
atstovauja.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March >, 1879.

Ar Prezidentas Rooseveltas 
Kandidatuos Trečiu Kartu?
Nors prezidentiniai Jungt. Valstijų 

rinkimai bus dar už poros metų, tačiau 
jau šiandien daugelis žmonių stato klau
simą: Ar krašto prezidentas, p. Roose
veltas, kandidatuos trečiu sykiu į pre
zidentus? Kai kur žmonės ne tik tąjį 
klausimą stato, bet tiesiog reikalauja, 
kad p. Rooseveltas pasisakytų tuo reika
lu teigiamai, t. y., kad jis kandidatuotų 
dar karta ir būtu išrinktas.

Tiesa, mūsų krašte yra įsivyravus tra
dicija, sulyg kuria šalies prezidentai ne
kandidatuoja trečiam terminui—aštuo
nerius metus išprezidentavę, jie, papras
tai, pasitraukia. Bet tai tik tradicija, o 
ne įstatymas. Vadinasi, jei p. Roosevel
tas apsiimtų trečiam terminui, tai jis tą
sias tradicijas sulaužytų.

Reikia pasakyti, kad tie žmonės, ku
rie stoja už tai, kad prezidentas Roose
veltas kandidatuotų trečiam terminui, 
turi daug logikos. Jie sako, kad prie esa
mų sąlygų, jis negalėjo pravesti krašte 
tų gerų reformų, kurias buvo pasibrėžęs. 
Negalėjo todėl, kad stambusis kapitalas 
jo visus pasimojimus sabotažavo. Dau
gelis kongresmanų ir senatorių, nors iš
rinkti kaipo demokratų partijos žmonės, 
atsisuko prieš patį Rooseveltą ir smar
kiai kovojo prieš Roosevelto politiką. Jie 
sudarė kongrese bloką su visais kitais 
reakcininkais ir darė viską, kad nepri
leisti jokių pažangesnių reformų, kurias 
prezidentas siūlė.

Veikiausia tasai klausimas, ar prez. 
Rooseveltas kandidatuos trečiam termi
nui, paaiškės tuojau po sekančio rudens 
kongresinių rinkimų. Jei į kongresą bus 
išrinkta dauguma tų žmonių, kurie re
mia Naująją Dalybą, tai Rooseveltas 
matys, kad žmonės stovi su juo ir dėlto 
jis galės atvirai pasisakyti, kad jis kan
didatuos.

Papirkti Rašytojai
Pereitą savaitę Washingtone paaiškėjo 

vienas įdomus dalykas, būtent, kaip 
stambusis kapitalas papirkdinėja rašyto
jus ir spaudą. Tokio, sakysim, republi- 
konų dienraščio “Herald-Tribune” ko- 
lumnistas, George Sokolskys, gavo iš 
plieno trusto $37,000! Jis tuos pinigus 
gavo greta savo riebios algos, kurią 
“Tribune” jam moka. Už ką jam plieno 
trustas tuos pinigus mokėjo? Už tai, 
kad jis yra didelis priešas CIO ir ben
drai darbininkų judėjimo. Jis gynė 
ir gina — per spaudą, radijų referatais 
—plieno baronų interesus. Dėlto jam 
kompanijos nesigaili tūkstančiu dole
rių.

Šitie faktai iškilo aikštėn tyrinėjimuo
se, kuriuos dabar veda La Folletto komi
tetas, tyrinėjąs stambiojo kapitalo dar
belius. Ten paaiškėjo dar daugiau daly
kų: kaip stambusis kapitalas bando kon
troliuoti spaudą, kaip bando visokiais 
būdais tą ar kitą laikraštį pakreipti sa
vo pusėn.

Žmonės, kurie kalba apie “laisvą” “ne- 
partijinę,” “bešališką” spaudą, o nežino 
to, kad dauguma Amerikos buržuazinių 
laikraščių yra stambaus kapitalo papirk
ti, nieko nežino.

Apie Mūsų Spaudos Reikalus
Drg. L. Prūseika rašo “Vilnyje” apie 

to dienraščio reikalus. Pastebėjęs, kad 
“Vilnis” “niekad neturėjo sekretų, ku
riuos reikėtų slėpt nuo savo skaitytojų,” 
jis, be kitko, rašo:

Štai keli faktai, kuriuos turi žinoti kiek
vienas “Vilnies” skaitytojas:

1) šiemet Illinois valstijai turėsime už
mokėt Unemployment Compensation su virš 
$600 (Praeity tokių išlaidų nebūdavo).

2) šiemet mūsų įstaiga turi išmokėti So
cial Security fondan $400. Tiek moka pati 
įstaiga, o kitą dalį atrokujame iš darbinin
kų algų.

3) Įsigijome linotype mašiną, už kurią 
jau įmokėjome virš tūkstančio dolerių. 
Kasmet turime mokėti skolos likvidavimui 
po $600.

4) šiemet už popierą mokėsime $600 
daugiau, negu mokėjome pereitais metais, 
nes popiera labai pabrango.

5) Šiemet už metalą, atramentą ir kitas 
spaustuvės reikmenis užmokėsime apie $-500 
daugiau, negu pereitais metais.

Tai ekstra išlaidos, kokiu pirmiau nebu
vo, o dabar yra. Bet nežiūrint to, meš ver- 
čiamės, nes per pastaruosius metus /‘Vil
nies” įtaka padidėjo, pakilo cirkuliacija, pa
daugėjo spaudos darbų. Jei ne tos ekstra 
išlaidos ir jeigu ne depresija, mes jau be
veik galėtume apsieiti be aukų.

Drg. Prūseika ragina visus, kurie sko
lingi dienraščiui už spaudos darbus, skel
bimus ir literatūrą, kuo veikiausiai atsi
teisti ir tuo padėti vilniečiams šitam 
sunkmetyj verstis.

Panašūs sunkumai, aišku, gula ir 
“Laisvę”. Todėl tiek vilniečių, tiek lais- 
viečių mintis turi būti nuolat ir nuolat 
atkreipta į mūsų dienraščių išlaikymą, 
į jų vienokiu ar kitokiu būdu parėmimą.
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* Jie To Niekad Neslėpė
Clevelando fašistų “Dirva”, rašydama 

apie pastarąjį SLA Seimą, šitaip “argu
mentuoja” :

Mūsų komunistai, mažai paisydami kas 
“Tėvynę” redaguos, jeigu ji ne jų rankose, 
sutiko paremti... Jurgelionį...

Dėlto, girdi, į
...patriotinga Amerikos lietuvija privalo 
neužmiršti ir komunistų meškos pasitarria- 
vimo ir saugotis jų “bendro fronto” ateity
je dar labiau, nežiūrint kokiais gražiais pa
rinktais žodžiais jie į žmones kalbėtų.

“Dirvos” fašistai ne tiesą sako, kad 
komunistai mažai paiso, kas “Tėvynę” 
redaguos. Kaip tik atvirkščiai: jie per 
eilę metų nesutiko su p. Vitaičio politi
ka ir nuolat kėlė klausimą, kad SLA or
gano redaktorius turi būti pakeistas ge
resniu, tinkamesnių. Kaipo “Tėv. redak
torius, Vitaitis netiko, nes jis buvo fa-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš atvykau į šitą šalį 
1910 metais. Atvykau po 
kita pavarde. Aš dabar no
rėčiau tapti šios šalies pilie
čiu. Malonėkite man paaiš
kinti, ar aš galėčiau gauti 
pilietines popieras ir kiek 
tas kainuotų? Malonėkite 
nurodyti, kur man reikėtų 
kreiptis gavimui pirmų pi

lietinių popierų? Iš kalno 
širdingai ačiū.

C. S.
Atsakymas

Kreipkitės į Foreign Lan
guage Information Service 
(222—4th Ave., New York, 
N. Y.) ir gausite visas rei
kalingas informacijas. Ši 
įstaiga tam ir suorganizuo
ta, idant pagelbėti atei

viams panašiuose atsitiki
muose.

Rašyti jiems galite lietu
viškai, arba angliškai.. Su
teikite visas informacijas 
apie save.

Floridos darbo unijų dau
guma reikalauja, kad Roo
seveltas vėl kandidatuotų į 
prezidentus.

Madrid. — Fašistų artile
rija šoviniais iš priemiesčių 
užmušė keturis madridie
čius.

Karas ir Japonijai 
Smūgis

Sovietai Atrėmė Japoniją
Veik per dvi savaites vi

so svieto akys buvo nu
kreiptos į Tolimus Rytus. 
Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos karas grūmojo. Japoni
jos imperialistai paskelbė 
melą, būk Sovietų vienas 
viršininkas — generolas S. 
S. Luškov perbėgo pas ja
ponus. Sovietai užginčijo tą 
ir paskelbė, kad Tokio mies
te skelbiami japonų spau
doj neva Luškovo pareiški
mai ir ten esamas “Luško- 
vas”, yra kokis nors mela
gis, tik tuo vardu pasivadi
nęs, kaip savo laiku Itali
joj vienas baltagvardietis ir 
gi buvo pasiskelbęs pavog
to Sovietų atstovo iš Rumu
nijos vardu. Jau iš šių Ja
ponijos žygių buvo aišku, 
kad ji rengiasi prie išstoji
mo prieš Sovietus.

Ilgai laukti nereikėjo. 
Tuojaus Japonijos imperia
listai paskelbė, būk Sovie
tų kareiviai užėmę kalną, 
kuris priklauso Manchukuo, 
tai yra Japonijos kolonijai 
ir pradėjo reikalauti, kad 
Sovietai ne tik tuos karei
vius atšauktu, bet abelnai 
Raudonąją Armiją atšauk
tų nuo Mandžurijos sienos, 
kad nevežtų daugiau karei
vių iš Sovietų šalies.

Sovietai įrodė, kad kalnas 
priguli Sovietams, dar nuo 
1869 metų, kada buvo Ru
sijos ir Chinijos padaryta 
sutartis. Kas liečia Raudo
nąją Armiją, tai ji bus ten, 
kur Sovietai nori.

Tada Japonijos imperia
listai pradėjo grūmoti, kad 
jie spėka privers Sovietus 
skaitytis su jų reikalavi
mais. Maskvoje jiems -buvo 
aiškiai ir nedvejojančiai pa
sakyta, kad Sovietai karo 
nenori, bet jeigu Japonija 
ką mano atsiekti grūmoji
mais, tai labai klysta, kad 
jeigu Japonija užpuls So
vietus, tai ji gaus pati į kai
lį.

Japonijos i m p e r ialistai 
užėmė vieną Sovietų salukę, 
bet pribuvo Sovietų laivas, 
japonus sumušė ir suėmė į 
nelaisvę. Tuo kartu į jūras 
išplaukė Sovietų laivai, o į 
Mandžurijos pasienį pribu
vo daugiau Raudonosios Ar
mijos ir orlaivyno. Tada 
Japonija tuojaus sušvelnino 

Čechoslovakijos kariai rodo savo išsilavinimą mo
torinių dviračių vairavime; visa Čechoslovakija pa

siruošusi gintis nuo Vokietijos nazių, kurie bile 
kada gali ant tos šalies užpulti.

savo kalbos toną. Mat ji už- 
klimpus Chinijoj, o Sovietų 
Sąjunga, tai ne Chinija. Bet, 
žinoma, dar būtų peranksti 
daryti išvadas, kad jau vi
sos Japonijos karo provo
kacijos pasibaigė.

Karas Chinijoj
Chinijoj Japonijos impe

rialistams nesiseka. Mūšiai 
eina ties Yangtze upe, jos 
abejomis pusėmis, apie Kiu- 
kiangą. Mat, Japonijos im
perialistai nori prasimušti 
linkui Hankowo. Japonijos 
imperialistai kelis kartus 
atvežė padrūtinimus, bet ir 
tas negelbėjo.

Blogiausiai jiems išėjo 
ant Yangtze upės, kur jie 
laivais norėjo prasiveržti, 
Chinu lėktuvai uždavė di
delį Japonijos karo laivams 
smūgį. Liepos 18 pranešė, 
kad chinai lakūnai nuskan
dino 4 Japonijos karo lai
vus. Kita žinia atėjo, kad 
chinai lakūnai bėgyj dviejų 
savaičių nuskandino ir su
gadino 45 Japonijos karo 
laivus ir laivelius upėj. Tai 
didelis Japonijai smūgis. 
Nuo to nesigirdi apie jos 
karo laivų veikimą.

Žinoma, bendros Chinijos 
nuostolių skaitlinės didelės. 
Į metus laiko apskaitliuoja
ma, kad ji neteko apie 400,- 
000 kareivių užmuštais ir 
500,000 sužeistais. Civilių 
žmonių žuvo apie 500,000, 
daugiausiai nuo Japonijos 
lėktuvų, kurie bombarduoja 
miestus. Chinijoj yra iki 
35,000,000 benamių, kurių 
namai arba supleškėjo ka
re, arba buvo juos priversti 
palikti traukiantis nuo puo
lančių japonų. Bet ir Japo
nijos nuostoliai yra dideli, 
nemažiau 500,000 užmuštais 
ir sužeistais, o tai baisios 
skaitlinės, kaipo geriau iš
lavintai ir ginkluotai armi
jai. Chinijos karo jėgos 
auga ir ji vis geriau prisi
rengia kovai.

Kovos Ispanijoj
Ispanijoj atsinaujino mū

šiai Valencijos, Pietų ir Ka
ta 1 o n i j os frontuose. Di
džiausias fašistai atakas 
vedė ant liaudiečių fronto 
išsikišimo tarpe Viver— 
Mora de Rubielos—Lucena 
—Chilces. Tai buvo, kaip 
kokis liaudiečių kišenius, 

įsidavęs į fašistų frontą.
Čia fašistai sutraukė bai

siausias jėgas, kokių jie ne
turėjo nei kovo mėnesio 
ofensyvoj. Bet tik po dvie
jų savaičių liaudiečiai atsi
traukė ištiesindami frontą. 
Sako, kad fašistai tame 
fronte turėjo vokiečius, 
maurus, italus, 500 lėktuvų, 
150 tankų ir 600 anuotų. 
Karininkų akimis žiūrint, 
tat, jeigu ši jėga negalėjo 
prasilaužti per Viver fron
tą ir užimti Valenciją, tai 
fašistai labai daug pralai
mėjo. Po to, jie pradėjo ata
kas kituose frontuose, kad 
išsklaidžius liaudiečių jėgas.

Karo strategai, lygindami 
jėgas, sako, kad kaip vienoj, 
taip ir kitoje pusėje po gin
klu, yra iki 800,000 armi
jos. Fašistai tvirtesni ore 
ir jie turi daug toli šaunan
čių kanuolių. Tame jų ir 
pirmenybė. Pas fašistus yra 
ir daugiau iš užsienio karo 
specialistų.

Kitų Šalių Įvykiai
Brazilija ir nazių Vokie

tija vėl atsteigė prekybos 
sau tikins, kurie kiek laiko 
atgal nutruko.

Italijoj fašistų laikraščiai 
karštai sveikina Jersey Ci
ty majorą Hague, kuris 
puola darbininkų organiza
cijas.

Šveicarija labai susirūpi
no, kad Italijos fašistai ve
da militarius kelius linkui 
jos sienų ir atlieka kitus 
karo prisirengimus.

Bolivija ir Paraguay, Pie
tų Amerikoj, pasirašė savo 
tarpe sutartį ir tuo baigė 
ilgų metų karą ir kovą už 
Chaco. Bet tuojaus po to, 
vėl iš abiejų pusių pasigirdo 
nepasitenkinimai.

čechoslovakija kietai nu
sistačius prieš Vokietijos 
nazius, už savo tautinę lai
svę, nepaiso Anglijos apga- 
vingų pasiūlymų.

Rumunijoj mirė karalie
nė Marė, kuri savo laiku tu-

Kur Veikiama, Ten 
Ir Vyksta

Draugai wilkesbarrieciai 
surengė “Laisvės” naudai 
pikniką liepos 17-tą, apie 
kurį drg. M. Ragužinskas 
rašo:

“Gerbiami Draugai:— 
Prisiunčiu jums čekį ant 
$60. Išsiskaitykite bilų už 
plakatus $5.46, tai “Laisvei” 
liks $54.54 kaipo pelno nuo 
mūsų pikniko.”

Apart čia minimo pelno, 
tame piknike buvo surinkta 
virš $16 aukų Intertype iš
mokėjimui. Tad šis piknikas 
davė dienraščiui materialūs 
naudos apie $70. Graži pa
rama !

Beje, šis piknikas buvo 
garsinamas, kad ir seranto- 
niečiai - prie jo prisideda. 
Bet girdėjome, kad seranto- 
niečiai visai menkai teprisi- 
dėjo prie pikniko. Dabar tu
rėtų serantoniečiai vieni 
ką nors surengti naudai sa
vo dienraščio.

Kitas gražus dalykas. 
Niūvarkietis draugas D-ras 
patiesė dvidešimt-penkius 
dol. išmokėjimui Intertype...

Drg. Stasys Jasilionis iš 
Binghamton, N. Y., rašo, 
kad per paskutines 13 sa
vaičių uždirbęs tik apie $70. 
Tai būtų po penkius dole
rius su centais į savaitę. Ai
šku, kad toli nuo to, kiek 
kainuoja pragyvenimas. Bet

ŠYPSENOS
ŠALIA KELIO...

Vladas šiupelis
Šalia kelio vieškelėlio, 
Palei girią giružėlę 
Gyveno šaltyšius.

Vai dūda...
Jis turėjo tris sūnaičius, 
Tris gražius, kaip 

katinaičius, 
Visus tris kaip vienas.

Vai dūda...
Baigė jie “nivirsitietus”
Ir jau ruošės gauti vietas, 
Kur nors banko rūmuos.

Vai dūda...
Bet dabar jau šitoks metas, 
Kad be dėdės ar be tetos 
Vietą sunku rasti. ✓ 

Vai dūda...
Tad nors prašymus jie rašė, 
Ir nors ponų visų prašė, 
Bet vietos negavo.

Vai dūda...
Tada viens susipažino
Su žmona gan aukšto cino, 
Prie jos prisimostė, 

Vai dūda...
Reikalą išklosto.
Sako: “Mūsų meilė ryški, 
Tad jei myli man nors biškį, 
Duoki man vietelę, 

Vai dūda...
Prie kasos bankelio.
Ir prašyt daug nereikėjo, 
Tuoj įsakymas atėjo 
Stoti i tarnybą, 

Vai dūda...
Į banko valdybą.

Vai dūda... 
(“Kuntaplis”)

rėjo didelę įtaką Europoj ir 
dirbo išvien su caristine Ru
sija.

Vokietijoj pasireiškė di
delis pinigų ir kitų vertin
gų dokumentų nupuolimas.

Iš Anglijos i Ameriką at
skrido lėktuvas “Mercury.” 
Anglija paskyrė dideles su
mas pinigu apsiginklavimui.

D. M. š.

jis aukuoja visiems svar
biausiems tikslams. Štai jo 
paties įsakymas:

“Agitacijos Fondui (Liet. 
Komfrakcijai) $1.00; “Lais
vės” mašinų išmokėjimo 
fondui $2.00; Miko Petraus
ko Tūriniams leisti (Liet. 
Meno Sąjungai) $3.00; Is
panijos kovotojams (per lie
tuvių komitetą) $1.00. Nau
ja “L.” prenumerata pus
mečiui $3.25. Viso $10.25. 
“L.” noriu užprenumeruoti 
žmonėms, pas kuriuos tu
rėjau nakvynę nesenai bū
damas Brooklyne. Nuolatos 
gaudami dienraštį per visą 
pusmetį...”

Drg. J. čirikas, brookly- 
nietis, turi tik sezoninį dar
bą ir Intertype išmokėjimui 
aukojo $1. Drg. V. Saudar
gas, iš Inkerman, Pa., irgi 
aukojo $1. Drg. Saudargas 
dažnai išmeta po doleriuką 
savo dienraščiui. /

Šiuoni kartu dovanotojų 
tik keletas, bet dovanų tai 
džiuginantis pluoštelis. Ai
šku, kad ir kiti dienraščio 
patrijotai paseks draugus, 
kurių vardai aukščiau skam
ba. Tas duoda mums vilties, 
kad Intertype mašinos iš
mokėjimas bus įmanomas. 
Ačiuojame visiems aukoto
jams.

P. Buknys.
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Didvyrės Moterys Did
vyriškų Masių

Nauji Laimėjimai Sovietų 
Sąjungos Aviacijoj

Didvyre lakūnė Paulina 
Osipenko, su savo draugėm 
Marina Raskova, Varonika 
Lomaka, perskrido be su- į 
stojimo is Juodųjų Jūrų iki 
Baltųjų. Tos drąsios sovie-1 
tinės moterys-lakūnės paro
dė visam pasauliui sudėtin
gą aviacijos rekordą ir auk
šta masinu technika Sovie
tų Sąjungos.

Jos pradėjo kelionę iš. 
Topolskio aerodromo ir be 
sustojimo nuskridę nusilei-i 
do Į Holmovskio ežero 
kranta, visai arti Archan-; 
gelsko. Jom prisiėjo susi
durti su Sibiro šaltais debe
sim ir didelėm audrom. Ta
čiau jos pergalėjo visus 
gamtos sunkumus ir visas 
kliūtis. Jos skrido orlaiviu 
“MP-I.”

Ši sovietinių moterų-la- 
kūnių kelionė parodė di
delį Sovietų Sąjungos žmo
nių patriotizmą ir meilę sa
vo didelei motinai-žemei. 
Jas sveikino šalies vadai: 
Stalinas, Molotovas, Kalini
nas, Ežovas, su sekama 
telegrama:

“Karštai sveikinam drau
ges lakūnes-moteris, Pauli
ną Osipenko, Verą Lomako 
ir Mariną Raskova proga 
greito ir laimingo perskri- 
dimo su hvdro-orlaiviu “M P -r.

“Didžiuojamės sovietinių 
moterų didvyriškumu ir 
aukštu technikos suprati
mu. Tai yra dar vienas di
delis sovietinėj aviacijoj re
kordas. Drūčiai spaudžiam 
jūsų rankas.
'“Šis laimėjimas yra visos 

šalies laimėjimas, šį pe i^- 
skridimą, iš Sevastopolio į 
Archangelską galėjo pada
ryti tik Sovietų Sąjungos 
moterys.”

Kas jos tokios yra per 
vienos, ypatingai draugė 
Paulina Osipenko? Šių žo
džių rašytoja turėjo laimės 
kalbėtis su ja ypatiškai 
įvairiais klausimais. Todėl 
ir noriu tarti keletą žodžiu 
apie ją.
Paulina Osipenko Buvus

Buožių Tarnaite ;
Ji pasakojo:
’‘‘Gimiau biedno valstiečio;

šeimynoj. Mokinaus tik du 
metu, nes nuo kūdikystės 
dienų turėjau sau duoną už
sidirbti ir nežinojau, kas 
yra vaikystės dienos. Tar
navau pas stambius buožes. 
1924 m. mano tėvai atėjo i| 
kolektyvą, su jais ir aš. Kol- V V 7 J

chozas gavo nuo mokyklų 
pakvietimus, kad leistų ko- 
lektyviečių jaunimą moky
tis. Gavau progą ir aš va
žiuoti į mokyklą. Nors tu
rėjau didelį norą mokytis, 
tačiau apie aviacijos moks
lą nė nesvajojau, nes buvau 
visai mažamokslė. Bet mūsų 
mokykloje daug studentų 
rengėsi stoti į karinę mo
kyklą. Paėmė noras ir ma
ne būti lakūne. Nuėjau pas 
aviacijos direktorių ir su 
dideliu karštumu kalbėjau 
jam, kad noriu būtinai būti 
lakūne. Sakiau jam, ar aš 
esu blogesnė už vyrus, no
riu ginti savo šalį.

“Viršininkas, girdėdamas 
mano žodžius, nusijuokė ir 
pasiuntė pas karinius gydy
tojus. Karo medicinos kabi
netus perėjau visus ir ant 
ankietų gydytojai parašė 
‘praėjo,’ ‘praėjo’ ir ‘praėjo.’

“Ir va, jau aviacijos stu
dentė. Nukirpo man plau
kus, davė karinę uniformą, 
davė kambarį, maista ir 
dar algą moka, kad moki- 
nuos. O dabar tik reikia 
mokytis ir mokytis.
Paulina Osipenko Lakūno 

žmona ir Pati Lakūne
“1932 metais užbaigiau 

karinę mokyklą, išdaviau 
egzaminą ant visų discipli
nų puikiai. Va, aš jau pilo
tė. Per penkis metus netu
rėjau nei vienos nelaimės, 
nei karinės disciplinos nesu- 
laudžiau. Mane pakėlė į 
aukštesnį laipsnį. Esu ko- 
mandierius ir nusprendžiau 
daryti greitą skridimą. Nu
ėjau pas savo viršininką, 
kad jis pavelytų mano pla
nus vykinti gyvenimam Ta
čiau jis man patarė rengtis 
skristi į aukštumą. Aš links
mai sutikau. O mano pagel- 
bininku buvo Bandoro ir su 
juom dariau pirmus žings
nius.

“1936 metais iššaukė ma
ne viršininkas ir pasakė:

Pasaulyj aukščiausi vartai Bonnevilės užtvankoj, 
per kuriuos praleidžiama dideli laivai. Paveikslas 
nuimtas iš oro, kai laivas “Charles L. Wheeler” 

plaukė iŠ Vancouver, Kanados, į Dalles, Oregon.

—Rengkis pasiekti dausų 
lubas.

“Nuskridau į aukštumos 
lubas. Mano orlaivis ir mo
toras vis ir vis kyla aukš
tyn ir aukštyn. Tačiau nu
sprendžiau nerizikuoti auk
ščiau. Nusileidau žemyn. 
Mano komandierius pasvei
kino su sėkmingu skridimu 
ir pasakė:—‘Jūs dabar pa- 
kilot aukščiau už visas mo
teris lakūnes pasaulyj.’

“Mano vyras Osipovas ir
gi kilo į padanges. Tačiau 
aš jį pralenkiau, kaip ir vi
suose mūsų darbuose.”

1936 m. Osipenko daly
vauja Raudonosios Armijos 
ir komandieriu žmonų su
važiavime. Ji sako:

“Buvau iškilus 9,100 mtr. 
aukštumo ir išbuvau 19 mi- 
nutų tame aukštume. Jau
čiaus labai ge'rai. Pas mus 
labai tvirta ir sudėtinga 
aviacijos technika, su kuria 
galima skrajoti aukščiausia, 
toliausia ir greičiausia.

“Būsiančiam kare, jei ant 
mūs užpuls, jei mum prisi
eis su priešu susidurti, oro 
ponavo j imas bus su mumi. 
Mes priešą mušim ant tos 
teritorijos, iš kurios jis at
eis. Iš kur jis nepasirodytų

MOTINŲ IR KŪDIKIU APSAUGA
SOVIETU SĄJUNGOJ

Didžioji socialistinė Spa
lio revoliucija atnešė tarp 
kitko ir Sovietų Sąjungos 
moteriai išlaisvinimą, suly
gino jos teises su vyrų tei
sėmis visose gyvenimo sri
tyse. Sėkminga socializmo 
statyba, kuo toliau, tuo vis 
daugiau suteikia galimybių 
Sovietų Sąjungos moterims 
parodyti savo gabumus vi- 
suonVeniniam, k u 1 tūriniam 
ir ekonominiam gyvenime. 
Staliniškoji K o n s t i tucija 
greta garantavimo moteriai 
lygių teisių su vyrais, kartu 
nurodo, kokiais keliais tos 
lygios teisūs pasiekiamos, 
būtent “...valstybiniu mo
tinos ir kūdikio interesų 
saugojimu, suteikimu nėš
čioms moterims atostogų 
paliekant joms jų uždar
bius, plačiu gimdymo namų, 
vaikų lopšelių ir sodelių 
tinklu.”

Ir tikrai. Sovietų Sąjun
gos motinos, darbininkės ir 
tarnautojos gauna 8 savai- 

i tęs atostogų prieš gimdymą 
ir 8 savaites po gimdymo. 
Algos jų paliekamos tokios, 
kokias jos gaudavo iki atos
togų. Be gimdymo atostogų 
visos moterys, kaip ir vyrai, 
darbininkės ir tarnautojos, 
gauna kasmet dar eilines 
atostogas (nuo 2 savaičių 
iki 1 mėnesio, o žalingose 
sveikatai pramonės šakose 
—H mėnesio). Žemės ūkio 
kolektyvizavimas davė gali
mybės suteikti gimdymo 
atostogas ir valstietėms- 
kolchozninkėms. Kolchoz- 
ninkės pagal kolchozo įsta
tus gauna 4 savaites atosto
gų prieš gimdymą ir 4 sa
vaites po gimdymo. Atosto
gų metu kolchozninkės taip 
pat gauna panašų uždarbį, 
kokį turėjo iki atostogų. Nė 
vienoj kapitalistinėj šalyje 
valstietė motina nežino, kas 
tai yra atostogos. Kapitalis
tinėj visuomenėj valstietės 
ir nesulauks gimdymo atos

ir kai]) jis nebūtų stiprus, ir 
nepaisant iš kurios pusės 
pasirodytų, mūsų bus per
galė.

“Nepaisant, kad aš esu 
karinis žmogus ir karinių 
nervų, stiprių jausmų, ta
čiau Partijos vadų rūpestin
gumas apie sudarymą mote
rims sąlygų, kad jom gyve
nimas būtų laimingesnis, 
paveikia į mano jausmus.”

Suvažiavimo p a b a i goję 
Osipenko su kariniu inžinie
rių Margarita Lecinskaja 
padarė socialistines sutar
tis lenktynėms. Jos prižadė
jo užkariauti oro aukštumą, 
sumušti pasaulio moterų la
kūnių rekordą.

Draugas Vorošilovas, su
sipažinęs su jų sutarčia, 
pasakė:

“Sveikinu! Dalykas yra 
labai svarbus, tačiau ne
lengvas.”

Paulina Osipenko, būda
ma lakūne ir komandie- 
rium, visuomet kelia savo 
politinį žinojimą ir savo 
kvalifikaciją. Ji puikiai mo
ka šaudyti iš įvairių kari
nių įrankių ir rengiasi įsto
ti į Oro Laivyno Akademi
ja.

J. Bondžinskaite. 

togų. Tokios atostogos vals
tietėms galimos tik socialis
tinėj visuomenėj, kur yra 
organizuoti kolchozai.

Sovietų valdžios laikais 
motinos ir kūdikiai susilau
kė daug naujų įstaigų, ku
rių nepažinojo carų Rusi
jos moterys. r Buvusios gi 
kūdikystės ir motinystės 
apsaugos įstaigos sovietų 
valdžios laikais smarkiai iš
augo. Šiandien Sovietų Są
jungos moterims kasdienine 
būtenybe yra konsultacijos 
nėščioms moterims, poilsio 
namai nėščioms moterims, 
gimdymo namai, konsultaci
jos kūdikiams, lopšeliai, pie
no virtuvės, vaikų namai, 
sodeliai, aikštelės. O juk ca
ro laikais jos viso to did
žiumoje neturėjo, nekalbant 
jau apie tai, kad dabar vi
sų tų įstaigų patarnavimais 
naudojasi darbo žmones, o 
seniau jos darbo žmonėms 
buvo sunkiai prieinamos.

Darbo žmonių gerbūvio 
kilimas Sovietų Sąjungoje 
davė galimybės pastatyti 
klausimą apie uždraudimą 
abortų, kurie taip ardo mo
terų sveikatą ir atsiliepia į 
būsimų kūdikių sveikatą. 
Abortų uždraudimo įstaty
mo projektą svarstė ištisą 
mėnesį visa Sovietų Sąjun
gos liaudis. Didžiulė daugu
ma pasisakė už abortų už
draudimą.

1936 m. birželio 27 d. pro
jektas virto įstatymu, įne
šus pataisą apie leidimą 
abortų sergančioms moti
noms, kurių liga gali persi
duoti kūdikiui. Nuo to lai
ko praslinko du metai. Re
zultatai: visi moterų ligų 
gydytojai konstatuoja, kad 
moteriškų ligų skaičius 
smarkiai sumažėjo, abortai 
ėmė beveik visiškai nykti. 
Sumažėjo dargi medicinos 
leistų abortų skaičius. Taip, 
viename didžiausių Mask
vos tekstilės fabrikų, “Tre-

chgornaja manufaktūra”, 
kur dirba keliolika tūkstan
čių moterų, mediciniškų 
abortų 1935 m. buvo 318, o 
1937 m. į u skaičius nupuolė 
iki 42.

Kartu su abortų uždrau
dimu, Sovietų valdžia ėmėsi 
eilės kitų priemonių, kad 
pagerint motinų padėtį: vi
sų pirma buvo nutarta duot 
materialinę paramą daugia
vaikėms šeimoms, turin
čioms daugiau šešių vaikų. 
Parama gan stambi ir kuo 
toliau, tuo vis labiau auga 
(pradedant nuo 2 tūkstan
čių iki 10 tūkstančių rub
lių). Iki 1938 m. gegužės 1 
d. daugiavaikėms šeimoms 
išmokėta 1 miliardas 357 
milionai rublių valstybinės 
pašalpos.

Be to, socialinio draudi
mo įstaigos smarkiai pakė
lė pašalpas nėščioms ir gim
dančioms motinoms. 1936 
m. šios įstaigos išmokėjo 
nėščioms motinoms 376 mi- 
lionus rublių, 1937 m.—785,6 
milionus rublių, o 1938 m. 
numatyta išmokėti 991,5 
miliono rublių.

Toliau. Sovietų valdžia 
nutarė smarkiai išplėsti vai
kų lopšelių ir sodelių skai
čių, padidinti kitų įstaigų, 
globojančių kūdikį ir moti
ną, skaičių. Buvo įnešti kai 
kurie pasunkinimai persi
skyrimams. Rezultate, jei 
1936 m. Maskvoje buvo 16,- 
182 persiskyrimai, tai 1937 
m. ju skaičius nupuolė iki 
8,961?

Visos tos priemonės nė 
tik sustiprino dirbančių mo
tinų sveikatą ir palengvino 
jų materialinę padėtį, bet 
ir atnešė gimusių skaičiaus 
padidėjimą. 1937 m. Sovie- 

I tų Sąjungoje gimė 18% 
daugiau kūdikių, negu 1936 
m., kada (pirmojoj metų 
pusėj) abortai nebuvo var
žomi. Atskirose vietose gi
mimu skaičius dar labiau iš
augo. Pavyzdžiui, 1936 m. 
Maskvoje gimė 71.073 kūdi
kiai, o 1937 m. beveik dvi
gubai daugiau, būtent— 
135.848.

Centraliniam kultūros ir 
poilsio parke Maskvoje tarp 
daugelio kitų parodų yra ir 
motinystės bei kūdikystės 
apsaugos Maskvoje paroda. 
Ši paroda tiksliais skaičiais 
ir diagramomis parodo, 
kaip gerėjo motinų ir kū
dikių aptarnavimas pas
kutinių trijų metų bė
gyje. Nors paroda paduoda 
tik Maskvos miestą (su jo 
3,6 miliono gyventojų) lie
čiančius skaičius, bet jų kei
timasis pagal metus charak
teringas ir visai Sovietų Są

jungai. Užtat pravartu susi
pažinti su parodos davi
niais.

Medicinos personalas, ap
tarnaujantis motinas ir kū
dikius, paskutiniais metais 
keitėsi šitaip:

1935-36—1937 m. 
Gydytojų akušerių—ginekolo
gų buvo Maskvoje 657 883
Gydytojų pediatrų 1025 1753 
Paprastų akušerių 407 885
Vaikų lopšelių

sesučių 2112 3986
Didėjant medicinos per

sonalui buvo padidintos ir 
išlaidos motinystės bei kū
dikystės apsaugai. 1935 m. 
Maskvoje šiam reikalui bu
vo išleista 31,3 milionai rub
lių, 1936 m.—57,9 milionai, 
o 1937 m.—97,9 milionai 
rublių.

Moterų konsultacijos— 
įstaigos, kur nėščios mote
rys gauna nemokamai me
dicinos pagelbą ir patari- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Dėl Platesnių Informacijų Naujosios An- 
gli jos Moterų Sąryšio Pikniko Reikalu
Visų pirma reikia tarti Prašome Naujosios An-

žodis žiniai tų draugių, ku
rios gyvena tolimose kolo
nijose ir pačios negalės da- 
lyvaut piknike, bet norėtų 
prisiųsti savo rankų dirbi
nius į parodą. Jos yra pra
šomos tai padaryti. Rengė
jos užtikrina tuos dirbinius 
prižiūrėti ir saugiai grąžin
ti juos siuntėjoms. Bent ku
ri draugė gali išstatyti savo 
dirbinius viena, arba kelios 
susidėjusios iš vienos kolo
nijos, kaipo grupė, po tos 
kolonijos vardu. Jei kurios 
siųs daiktus, prašoma tai 
pažymėti.

Šio pikniko moralis ir ma- 
terialis pasisekimas suteiks 
mums energijos ir galimy-
bes tęsti pradėtą prakilnų 
darbą. Atėjus žiemos sezo-| 
nui, mes būsime prisirengę 
svarbiam kultūriniam ir or
ganizaciniam darbui lietu
vių moterų tarpe.

Sąryšis pasimojo surengti 
šaunų pikniką. Bet įvykini- 
mas šio plano gyvenimai! 
reikalauja kooperacijos ir 
paramos iš draugių, kai]) 
apylinkės, taip ir iš tolimes
nių kolonijų. To mes tiki
mės gauti.

Moteris ir Naujas Imperialistinis Karas
l-mą Rugpj’ūčio Tarptautinė 

Antikarine Diena

1914 m. l-mą d. rugpjūčio 
prasidėjo imperialistinis karas. 
Ir 6-tas Komunistų Internacio
nalo Kongresas 1928 metais pa
skyrė l-mą d. rugpjūčio tarp
tautine antikarine diena. Viso 
pasaulio darbo žmonija, kuriai 
rūpi progresas ir kultūra ir ku
ri yra nusistačiusi antifašisti
nei kovai, o ypatingai l-mą 
rugpjūčio privalo pakelt protes
to balsą prieš naują imperialis
tinį karą.
Pereitas Imperialistinis Karas 
Prarijo 46 Milionus Gyvasčių

Karo fronte tapo užmušta 
9,998,771 ; sunkiai sužeistų, ku
rie ir iki šiai dienai skausmuos 
kankinasi, buvo 6,295,512; len
gviau sužeistų 14,002,390; žuvo 
be žinios ir nelaisvėj 5,983,600.

Karo laike užpuolė ligų epide
mijos, o ypatingai influenza, 
kurios nusinešė 1918 metais 
10,000,000 gyvasčių. O kiek 
žmonijos turtų tapo išnaikinta 
dėl .karo priežasties, kiek mirė 
žmonių nuo bado.

Fašistai Vėl Rengia Naują 
Imperialistinį Karą

Armijos padidėjo sekamai; 
Fašistinėj Vokietijoj nuo 100 
tūkstančių kareivių 1933 me
tais pakilo iki 900 tūkstančių 
1935 m. Fašistinėj Japonijoj— 
nuo 285 tūkstančių užaugo iki 
345 tūkstančių. Lenkijoj — nuo 
266 tūkstančių iki 307 tūkstan
čių.

Pačios svarbesnės šalys, kaip 
Anglija, Francija, Italija, Vo
kietija, Amerika, Japonija nuo 
1925 metų iki 1935 metų orlai
vių skaičių padaugino net iki 
10 kartų.

Karinė chemijos industrija 
vis daugiau ir plačiau vystosi, 
kad ateinančiam kare, lyg ko
kius vabalus naikins—troškins 
žmoniją, šio karo rengėjais 
yra šios valstybės: Vokietija, 
Italija ir Japonija.

Apvaikščiojant 24 metus 
nuo karo užliepsnojimo ir vėl 
stovi prieš mūs akis dar dides
nis, žiauresnis ir baisesnis nau

glijos įvairių pažiūrų mote
ris, rengtis dalyvauti mūsų 
piknike ir atvežti rankdar
bių parodai. Iš toliau pra
šome prisiųsti daiktus.

Perskaitę šį pranešimą- 
. prašymą, draugės moterys 
j imkitės už darbo. Sušaukite 
(pasikalbėjimus savo koloni
jose, išdirbkite planą, kaip 
geriausia galite prisidėti 
padarymui šio pikniko isto
riniu. Pareikalaukite sekre
torės, kad prisiųstų platini- 

pnui įžangos tikietų, už ku
riuos bus duodamos šešios 
piniginės dovanos. Taipgi 
draugė pardavus 10 tikietų, 
gauna du veltui. O tikietai 
tiktai 10 centų.

Visais pikniko reikalais 
kreipkitės pas sekretorę A. 
Morkevičiutę, 44 Camden 
St., Methuen, Mass.

Piknikas jau netoli. Jis 
įvyks rugpjūčio 21 d. Todėl 
kviečiame visas į darbą.

S.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

jas karas. Pagaliau, karas jau 
pradėtas. Visai nieko nekaltus 
ir ramius Ispanijos gyventojus 
užpuolė fašistinė Vokietija ir 
Italija, naikina šalies turtus, 
kultūrą ir žmones. Taipgi už
puolė fašistinė-karinė Japonija 
ant Chinijos. RazbainikišTai 
Japonija gazų ir ugninėm bom- 

i bom degina Gliinijos miestus ir 
'naikina šalies gvventojus.
!i Naujam imperialistiniam ka
rui galima kelią pastoti, suda
rant platų liaudies frontą, ko
vojant už taiką ir demokratiją, 
ir grieštą kovą vedant prieš fa
šizmą ii- karą.

Kiekviena moteris, kokios ji 
profesijos nebūtų, darbininkė, 
namų šeimininkė, profesionalė, 
valstietė ar smulki biznierka, 
turi rimtai pagalvoti, ar ji il
gai gimdys i)- auklės savo sū
nus kanuolėm pašarui? Jei mo
tina suteikė savo sūnui gyvybę, 
privalo pasirūpinti, kad jos sū
nus ir duktė turėtų šviesų ir 
laimingą gyve.;:..r;, o ne bai
saus karo nasruose žūti.

šiandien mūsų tarpe neturėtų 
būt pasidalinimų kovoj už de
mokratiją ir taiką, kovoj prieš 
kruviną fašizmą ir karą.

Po visą Ameriką nuo 1-mos 
į rugpjūčio prasideda antifašisti
nės demonstracijos. Kiekviena 
moteris, kuriai rūpi progresas 
ir kultūra ir jos sūnaus ateitis, 
privalo skaitlingai ir aktyviai 

j dalyvauti tose demonstracijose 
j ir pakelti savo galingą protes
to balsą, kad turi gyvuoti taika 
ir demokratija, o šalin fašizmas 
ir karas. Lai gyvuoja kova už 
socializmą!

J. Bondžinskaitė.

Draugės Moterys, Kurios Au« 
kavo “Laisvės” Piknike, 

Maynard, Mass.

čia vardai draugių, kurios 
aukavo ką nors dėl moterų val
gių stalo “Laisvės” piknike, 

i liepos 4 d. Draugės: Grybienė, 
Nukienė, Dovidonienė, Kvet- 
kauskienė, čiuberkienė, Žu
kauskienė, Kazlauskienė, Skers- 
ton, Jenkus, Jasus ir Tamu- 
šauskienė. Vardo “Lt is vės” pik
niko komisijos, ačiū! D. L.
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Apysakaitė Iš Praeities Laikų SENAS PIJUS.

STEBUKLINGAS ALVITAS
L

Mes savo jaunystės laikais, būdami 
Lietuvoje, esame ne tik girdėję senų 
žmonių pasakojimus a^ie stebūlingų, 
“cudaunų” vietų atsiradimus, bet ne vie
nas ir “gydėmės” cudaunam šaltinėlyj— 
kaip kad Rūdoje—miške, baloje, kurio
je “apsireiškė” cudauna šventoji, taip 
pat ir Mažučiuos ir kitur...

Tačiaus šiame gi rašinėlyje papasa
kosiu tik apie vieną—būtent, kaip gar
susis Alvitas patapo stebuklingu!

Alvitas nebuvo ir nėra didelis Lietuvos ■ 
miestelis, o tiktai bažnytkaimis. Alvito 
gi bažnytėlė, kaip senukai pasakodavo, 

/ buvo maža, sena, apleista; o klebonijos 
suvis nebuvo. Todėl Alvito klebonas— 
kunigas Gudras gyveno Gauronskio dva- 

; re, arti bažnyčios.
Ne tik bažnyčia, bet ir arti jos kelios 

bakūžės tupėjo, gamtišku žvilgsniu žiū
rint, labai gražioje vietoje—tarp Alvi
to ir Gauronskio dvarų—ežerų sąsmau- 
goje. Tarp ežerų, sakydavo, giliai žemėje 
yra paties dievo duotas tunelis, kuriuo- 

r mi ne tik vanduo, bet ir žuvys pereina 
‘ iš vieno į kitą ežerą.
i Kunigui dvare begyvenant, dvarponis 
' jį prikalbino pasportauti,—eiti ekonomo 

pagelbininko pareigas, kas jagamastė- 
liui, sako, labai patiko, ypatingai arkliu 
jodinėti. O dvarponis savo dvasišką eko
nomą visa širdžia pamylėjo,^nes kume
čiai, dvarokai — darbininkai pasidarė 
nuolankesni, darbštesni...—nes prieš 
dvasišką ekonomą ir jo šventą rapnyką 

j —niekas priešintis neišdrįso!..
Vieną vasaros gražią dieną, saulutė 

{ savo karštais spinduliais žavęjančiai
glostė, glamonėjo visą laukuose esančią 

, gyvybę, O ežero pakraštyje, Jievos marš
kiniuos, maudėsi dvi, jau subrendusios, 

* mergaitės—piemenaitės, o dvasiškas eko
nomas jodinėjo po dvaro laukus, apžiūrė
damas, ar viskas tvarkoje, ar darbinin- 

~~~ kai netinginiauja. Pasuko savo šyvį į 
paežerę ir pastebėjo besimaudančius 
mergaites ir... taip susisarmatijo, kad 
vos-ne-vos nuo šyvio nenuvirto ir nujo
jo, atgal žiūrėdamas.

u “Ekonomui”, bejodinėjant, dinktelėjo 
jam mintis į galvą, kad visgi būtų 
daug geriau jam gyventi savo locnoje 
gražioje klebonijoj, turėti sau porą gas- 
padinių, negu dvare maišytis tarp ponų

1 ir mužikų. Prijojo prie vieno gražaus, 
labai maknotomis šakomis žilvyčio me-

1 džio, augančio ant pat ežero kranto, su-
I vis netoli nuo bažnyčios, sustabdė savo

šyvuką, apsidairė ir pats į save prašne- 
’ kėjo:

—Gaila, kad šioje aplinkumoje nėra 
šaltinuko... Bet tai niekis... O taip, 
šiame medyje...— šioje vietoje apsi-

r— ........ -/I
reikš stebuklai ir.. . —bus klebonija ir 
nauja bažnyčia ir... taip čion bus gerai, 
nes piemenaitė, avis ganydama, tankiau
sia po šiuom medžiu pa vėsiau ja,—ji ir 
pamatys... Bet, kažin.. . O, taip, reikia 
pasitart su dvaro ponais. Taip, gerai,— 
zakristijonas viską pritaisys!... Bet, 
kažin kas geriaus—abrozas ar stovylą? 
—O, taip, stovylukė, nes lytus nesumir
kys... Na, šyvuti, marš j dvarą,—dva
siškas ekonomas, cudauna planą sugal
vojęs, ragino savo žirgą, jodamas į 
dvara. v

Vieną gražų rytą, pradžioje liepos mė
nesio, dvaro piemenaite Onutė, kaip pa
prastai, išginė pulką dvaro avių į ga
nyklą ir nusivarė arti ežero, arti to gra
žaus medžio, prie kurio aną dieną ji, 
ežere, su savo drauge Petrone, besimau
dydama, matė ilgai , stovintį dvasišką 
ekonomą ir jo šyvį.

Iš žiemių pusės pakilo tamsiai pilkas 
debesys, atnešdamas stambius lašus ly
taus. Lytui užėjus, Onutė ir avys subėgo 
po medžiu, tačiaus neilgai lijo; bet, dar 
lytui nepraėjus, rytų pusėje dangaus ho
rizontą apjuosė laumės juosta (vaivo
rykšte).

Piemenaitė Onutė, galvutę užvertusi 
aukštyn, arti medžio stovėdama, gėrėjo
si įvairiomis vaivorykštės spalvomis ir, 
besidairydama, netikėtai pastebėjo, tarp 
storų medžio šakų, stovinčią “dvasią 
šventą.” Mergiotė nusigando, pašiurpo, 
bet dar kartą dirstelėjo į šventą “asabą,” 
kuri Onutės akyse pasirodė judanti—gy
va; mergaitė tris kartus persižegnojo, 
puolė ant kelių ir, baimės apimta, lyg 
tai sustyro,—nei bėgt, nei rėkt...

Dvasiškas ekonomas ant savo šyvio 
jodinėjo dvaro laukuose, ganiavose, ap
žiūrėdamas, ar piemenys palaiko gyvu
lių bandas tvarkoje ir, tiksliai pastebėjo,, 
kad avys pilnoj betvarkėj, o piemenaite 
klūpo arti medžio. Ekonomas ūmai su
laikė šyvį, nes suprato, kame dalykas. 
Palengva prijojo prie mergaites ir, nu
duodamas nieko nežinąs, rapnyku leng
vai šmikštelėjo- klūpančiai mergaitei per 
nugarą ir riktelėjo:

—Mergaite! Kogi tu čion klūpai; kokį 
gi biesą tu tame medyje matai? Žiūrėk, 
kur tavo avys. Aš tave!...

—D-va-si-škas tėveli, žiūrėk, štai šia
me medyje... mačiau, stovint motinėlę 
švenčiausia, ar šventa O-n-a. Tikrai ma- 
čiau; girdėjau, ji verkė...

—Na, jeigu tu, mergaite, teisybę šne
ki, tai gerai; einame į dvarą, o tu prie 
liudininkų papasakosi, ar tikrai tau pasi
rodė, apsireiškė šventa dvasia. Tik ne
meluok, nes matai šį rapnyką.

(Bus daugiau)

se. Tą darbą apsiėmė New 
Britaino draugai.

Matant Lietuvos nepriklau
somybei pavojų, turime rimtai 
ir smarkiai padirbėti, kad vi
sas lietuvių organizacijas, vi
sus lietuvius sutraukti po 
ALK vėliava, kad mūsų bal
sas būtų stiprus už demokrati
jos atsteigimą, nepriklausomy
bės gynimą, Lietuvos politinių 
kalinių išliuosavimą ir tt. O 
tą svarbų darbą galima pasek
mingai veikti bendrai visi dori 
lietuviai, nepaisant tų, kurie 
laukia nuo Smetonos medalių 
ir nori ALK užsibrėžtam dar
bui pakenkti.

ALK Conn. Apskr. Rašt.
J. J. Mockaitis.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas iš ALDLD 12 Apskri
čio Pikniko, Kuris įvyko Lie
pos 17 d., “Laisves” Naudai

Philadelphia, Pa.

Amerikos Lietuvių Kongreso Connecticut 
Apskričio Valdybos Posėdžio Raportas 

_____  a-----------------------------------
Liepos 16 d., š. m., New 

Haven, Conn., įvyko minėto 
apskričio valdybos posėdis.

Dalyvavo: Pirm. M. Ariso- 
nas, rast. J. J. Mockaitis, kom. 
narys V. T. Jok imas, atstovai 
V. J. Valaitis ir A. Mureikie- 
nė. Taipgi dalyvavo ir kele
tas svečių.

Pirmininkui atidarius posė
dį, raštininkas išdavė smulkų 
raportą iš komiteto darbuotės 
nuo praeitos ALK apskričio 
konferencijos, atsibuvusios ge
gužės 29 d., š. m., New Bri
tain, Conn.

Minėtoj konferencijoj išrin
kus atstovus į ALK suvažia
vimą, Scranton, Pa., Valaitį ir 
Jokimą, buvo nutarta ir atsto
vams įvairių draugijų įteiktos 
blankos reikale sukėlimo lėšų 
siuntimui atstovų ir kitiems 
apskričio reikalams.
\ Kolonijų draugai gerai pa

sidarbavo ir nekurios draugi
jos šiek-tiek prisidėjo, ką da
bar skelbiame visų žiniai \

Blanka No. 1, per M. Ari- 
soną, Bridgeport, $1.75;

Blanka No. 6, per F.

trušiūną, Manchester, $3.25;
Blanka No. 8, per V. F. Jo- 

kimą, New Britain, $7.13;
Blanka No. 9, per Kl. Jen- 

keliūnicnę, Waterbury, $4.60;
Blanka. No. 13, per A. Bal

čiūną, L. P. P. Kliubas ir 
Šviesos Draugija, $3;

Blanka No. 17, per A. Kli-
mą, L.A.U.N. Kliubas 1 lart-
ford, $2.80;

Be blankos, per M. Baltu-
lionį, Laisvės Choras, H.art-
ford, $2.00;

Be blankos, per F. Grigą,
Bristol,

A. Ru- 
60c ;
V. žo-

L. A. U. N. Kliubas, 
$2.16;

Blanka No. 21, per 
džinskienę, Hartford,

Blanka No. 22, per
lyną, ALDLD kuopa ir nariai, 
New Haven, $3;

Blanka No. 23, per M. Stri- 
Žauskienę, Waterbury,

Blanka No. 24, per 
ponį, LDS 93 kuopa, 
bury, $3.70;

Blanka No. 25, per
nauską, Southbury, $2.75;

Blanka No. 26, per D. Bur- 
Pe-; bą, Stamford, $3.20 ;

30c;

South-

J. Iva-

Blanka No. 27, per O. Vi- 
sockienę, LDS 79 kuopa, $1;

Per konferenciją aukų su
rinkta $8.03.

Viso kartu iki dabar suma 
$53.08.

Išmokėta konferencijos rei
kalais $9;

Birželio 20 duota atstovams 
į Scranton, Pa., $20;

Apskričio valdybos kelionė 
į konferenciją $2;

Visos kitos apskričio valdy
bos išlaidos $3.

Viso kartu išmokėta $34.00.
Pasilieka apskričio ižde 

$19.08.
Nutarta parašyt visoms at

stovautoms draugijoms konfe
rencijoj New Britaine kvieti
mus įstot į apskritį ir prie pir
mos progos surengt platesnį 
susirinkimą, pakviest atstovus 
buvusius ALK Scrantono su
važiavime išduoti raportus iš 
suvažiavimo. Raportų reika
lu patariame kreiptis: V. T. 
Jokimas, 257 O ak St., New 
Britain, Conn.

Raportų išklausymas ir vie
tinių komitetų tvėrimas yra 
labai svarbūs reikalai.

Apkalbėta ir nutarta išleis
ti ALK reikalu tam tikru la
pelių minėto apskričio ribose 
ir paskleisti visose Connecti
cut valstijos lietuvių kolonijo

Šiam piknikui oras pasitai
kė labai puikus, todėl ir pu
blikos buvo prisirinkę gražus 
būrelis, kad paremt savo dien
raštį.

Svečių buvo iš plačios apie- 
linkės, o daugiausia bingham- 
toniečių — net du didžiuliai 
busai, nors ir kiti draugai ne
blogai darbavosi, kad skait
lingai dalyvaut dienraščio 
“Laisves” piknike, bot to vi
so darbo generalis organiza
torius buvo draugas Ogentas, 
kuris daugiausia rūpinosi šiuo 
taip svarbiu reikalu. Draugas 
Ogentas užsitarnavo didelį 
kreditą.

šiam piknike tolimiausi 
svečiai buvo draugas J. Ste- 
ponkovičius su šeimyna iš De
troit, Mich., kuriems gana pa
tiko “Laisves” piknikas, sake 
smagiai laiką praleidę.

Pikniko kaip apskričio ko
mitetas, taip ir kuopų drau
gūs ir draugai gerai darbavo
si ir gana sutartinai, taipgi 
daug pasidarbavo draugė M. 
Radzevičiūtė, jaunuole, del 
“Laisvės.”

Piknike laimėjo dovanas 
šie: M. Norbutionė, Wilkes- 
Barre, $5; A. Navalinskas, 
Binghamton, $3; K. Naravas, 
Shenandoah, $2.

Piknike dalyvavo ir drau
gas J. Gasiūnas, brooklynietis, 
kuris pasakė puikią prakalbė- 
lę. Buvo ir kitų kalbėtojų.

Reikia pripažinti, kad pik
nikas neblogai pavyko. Visi 
smagiai laiką praleidom ir 
tuo pačiu sykiu parėmėm fi
nansiniai dienrašti “Laisvę” su 
nemaža auka.

Visiems ir visoms, kaip iš 
toli, taip ir iš arti, kurie daly
vavo piknike ir kurie prisidėjo 
su darbu vienokiu ar kitokiu 
būdu, apskričio komitetas ta
ria širdingiausj ačiū.

J. T. Visockis.

Palestinos Žydai Apsideda 
Mokesčiais Ginkluotai

Kovai Prieš Arabus
Jeruzale. — Tam tyčia iš

rinktas žydų komitetas nu
sprendė apdet visus žydus 
Palestinoje “liuosnoriais” 
taksais, už kuriuos žydai 
pirktų ginklus ir vestų or
ganizuotą kovą prieš ara
bus.

Haifa, I Tilcsti n a.—Mano - 
ma, kad tai arabai paleido 
15 šūvių iš šautuvų į busą, 
kuriuom važiavo amerikie
čiai, atplaukusieji Italijos 
daivu “Roma.”

4,500 ANGLIAKASIŲ
STREIKAS MEKSIKOJ

Mexico City.—Streikuoja 
4,500 mainierių, dirbusių 
daugiausia amerikonų ang- 
liakasyklose Coahuila vals
tijoj. Kompanijos siūlosi pa
naujinti senąją sutartį. 
Darbininkai reikalauja dau
giau algos.

Alydai Tūlą Ory. ir Veikėją.
Ketvirtadienį, 28 d. liepos, 

1938, kaip 8 vai. vak., 1011 
Fairmount Ave., įvyks labai 
svarbi konferencija Lietuvos 
Nepriklausomybės Gynimo Ko
miteto, prie kurio jau priklauso 
apie 15 įvairių organizacijų. 
Konferencija, manoma, bus 
svarbi, nes bus svarstoma apie 
tolimesnį veikimą, kaip padėt 
Lietuvos liaudžiai kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
atsteigimą demokratinės san
tvarkos. Bus svarstoma apie 
šaukimą greitu laiku jaunuolių 
kongreso ir bus išduotas rapor
tas iš Lietuvių Kongreso skyrių 
konferencijos, kuri atsibuvo 25 
d. birželio, Scranton, Pa.

Todėl visi atstovai ir atsto
vės nuo organizacijų privalo 
būtinai dalyvauti.

* *
Antras svarbus, atydos vertas 

klausimas, tai pranešimas AL 
DLD 1.0 kp. veikėjams ir veikė
joms, kurie turi paėmę parda
vinėti išvažiavimo į Wildwood, 
N. J., 31 d. liepos tikietus. Ku
rie tik manot, kad jau -neturit 
progos parduoti, būtinai grą
žinkit ketvirtadienio vakare. Aš 
būsiu Liaudies Namo, 7:30 vai. 
vakare ir priimsiu tikietus. Ti- 
kietų mažai randasi ant ranku, 
o dar yra keli draugai, kurie 
turi gerų progų parduoti pas
kutinėmis dienomis. Taip pat 
tikintai ar pinigai už tikietus 
bus priimami 1011 Fairmount 
Ave., nuo 8 vai. iki vėlumos, ū

Taigi, kurie nesuspėsi! mane 
matyt Liaudies Name, inatykit 
kliube. * 4:

Trečias svarbus klausimas, 
tai “Laisvės” pikniko serijos. 
Atrodo labai lotai platinasi. 
Laiko jau neperdaugiausia pali
ko, o dar tik vienas d. J. Ma
sionis grąžino pinigus už dvi 
parduotas serijas.

Draugai ir draugės platinto
jai, turite daugiau sukrusti.

Dar vienas dalykas svarbus 
ir vertas prisiminimo, tai visi! 
dirbanti arba nusimananti apie! 
medžią darbą meisteriai, turėtų) 
pribūti į būsimą Veik. Kom. 
šaukiamą susirinkimą, kad ga
lėtume pasitarti, padaryti pla
ną, kaip greit galėsim pabuda-

Ivot 100 stalų ant Mikolaičio 
paiko, kur suvažiavę svečiai ga
lėtų linksmintis. Visi virš pami
nėti darbai yra greiti ir svar
būs. Todėl visi veikėjai turėtų 
atkreipti kuodaugiausiai atydos 
į tai. J. B.

Cleveland, Ohio
Veikiančio Komiteto 

Susirinkimus
Veikiančio Komiteto susirin

kimas įvyks liepos 28 d. Lietu
vių Darbininkų Svetainėje, 920 
E. 79 St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Veikiančio Komiteto nariai 
malonėkite visi būti laiku, nes 
turėsime svarbių reikalų aptar
ti, kaip tai, svetainės reikalus 
ir taip pat “Vilnies” pikniką, 
kuris įvyks 28 d. rugpjūčio Ma
čiules darže. ■—

Nutarimų Rašt. J. Bayužis.
Reikia prisimint apie Lyros 

Choro pirmą pikniką, įvykusį 
liepos 10 d. Piknikas buvo gy
vas, tik notai p labai publika 
skaitlingas. Buvo programa, su
sidėjo iš lenktynių ir iš kitų 
žaislų, biznis gerai ėjo, kaip gir
dėti ir pelno liks apie $35.

Simpatikas J. B.

“Vilnies” Piknikas
Rugpjūčio (August) 28 d. I 

Machutos darže įvyks dienraš
čio “Vilnies” piknikas. Mūsų 
geras rėmėjas kriaučius Rūbas, 
kurį visi gerai žino, niekados 
neatsisako su auka. Jis yra 
“Vilnies” skaitytojas. Jis pasi
žadėjo pasiūti siūtą vertės $25 
veltui tam, kuris laimės pikni
ke. Kitas geras vilnietis dr. J. 
Simons aukavo akinius vertės 
$13. Trečias geras mūsų rėmė
jas p. Rodžers aukavo radio 
vertės $12.

Nepamirškite visi dalyvauti, • 
turėsime progų laimėti dovanų. 
“Vilnies” Spaudos Komitetas 
dar turės ekstra programos.

J. B.

Dallas, Tex., liepos 25.— 
Nominacijose į kongresma- 
nus biblijinis demokratas 
biznierius W. L. O’Daniel 
gavo 548 balsais daugiau už 
kovingą rooseveltinį kon- 
gresmaną Mavericką. O’Da
niel labai pataikavo “die- 
vašninkams.”

Paryžius. — Atsilankęs 
Jungtinių Valstijų iždo mi- 
nisteris Morgenthau pieta
vo pas Franci jos prezidentą 
Al. Lebruną.

WORCESTER, MASS.
AIDO CHORO PUIKUSIS

PIKNIKAS
Jis Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 31 JULY
Bus Puikioje Vietoje

OLYMPIA PARK
• • •

Kad būtų smagus ir linksmas piknikas, tad kviečiame vi
sus vietinius ir iš apylinkių draugus ir svečius skaitlingai 
suvažiuoti.

Bus Skanių Valgiu ir Gėrimų
<*

Visiems atsilankiusiems užtikrinam, kad piknikas bus 
vienas iš smagiausių.

•

Gros Gera Orkestrą

METINIS PIKNIKASV

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys

Sekmadieni, 31 Liepos-July
P. VAICIONIO (MEADOW GROVE) DARŽE

CRANFORD, N. J.
Gera Orkestrą Grieš šokiams. Užkandžiai ir Gėrimai Bus Ant Vietos

PRADŽIA 12-tą VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Programoj dalyvaus trys chorai: BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J., vadov. 
A. Klimaites; SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vad. B. Šalinaitės, ir AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas A. Žilinskaitės.

Taipgi bus leidžiama ant išlaimėjimo 6 1 ube AC-DC Emerson Radio $30.00 vertės.

Liepos menuo, tai yra linksmiausias metų laikotarpis ir kiekvienas trokšta pakvė
puoti tyru oru, pasivaikščioti po lapuotais medžiais girioje, pasigrožėti malonia 
gamta; tad tokiam praleidimui linksmai laiko mes rasime vietą tik P. Vaičionio 
ūkyje, čia suvažiuos chorai; susidarys didelis būrys jaunimo, taipgi ir suaugusių. 
Galėsime visi kartu linksmai pasišnekučiuoti ir smagiai pasišokti.

KELRODIS. Iš Elizabetho: West Jersey ir Broad gatvių imkite Union Bus 49 
ir važiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikite North Ave., sukite po 
dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po 
kairei ir Division Ave. iki Meadow Grove.

Iš Brooklyn©: BMT ar 8th Ave. Subway važiuokite iki Fulton gatvės. Eikite Ful
ton gatve į West gatvę ir imkite Central Railroad of New Jersey trūkį į Garwood, 
N. J. Iš čia sekite Elizabetho kelrodį.

Automobiliais iš visur važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad St. 
iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North Ave., Garwood, N. J. North 
Ave. važiuokite iki Cedar St. čia sukite po dešinei, kaip aukščiau nurodyta.
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WORCESTER, MASS.
Trumpos žinutės apie 

Aido Choru 4
Aido Choras išrinko tris nau

jus narius į komitetą vietoj re
zignavusių. Naujas pirmininkas 
dabar yra drg. N. Kuduraus- 
kas, sekretore drg. Katkauskiu- 
tė, ir korespondentas į anglų 
skyrių drg. Ausejus. Geriausių 
pasisekimų jūsų darbuotei!

Choras nesigaili duoti savo 
kambarius veltui įvairiom orga
nizacijom. Išdavom kambarius 
Workers’ Alliance, kuris rūpi
nas bedarbių reikalais; Young 
Communist League, kuri turėjo 
vieno daktaro prelekciją sveika
tos klausimu; ALDLD 11 ir 
155 kuopoms dėlei bendro susi
rinkimo.

* *
Choras rengia savo metinį 

pikniką liepos 31 d. Olympia 
Parke. Prašom visų mūsų pri
tarėjų Worcesteryj ir apielinkėj 
dalyvauti. Mat, dabar chorui 
reikia pinigų — esam užkviesti 
dalyvauti Waterbury, Conn., pi
knike dėlei spaudos Aug. 27 d. 
Taipgi ir ant Mass. Liet. Suvie
nytų Draugijų Kongreso pikni
ko, kuris įvyks Labor Day, 
Maynard, Mass. O busai neveža 
už dyką, reikia pinigų.

:ji J: *
Choras yra dalyvavęs ant 5 

piknikų pildymui programų 
įvairiom organizacijom (ir dar 
manom dalyvauti ant dviejų). 
Nariai labai gerai dalyvavo ant 
pamokų, savo pareigas gerai 
atlieka, taigi ir nusitarėm duoti 
sau "pood time." “Good time” 
įvyks ant Salisbury Beach, Au
gust 1 1 d. D. Lukas, Koresp.

Motinų ir Kūdikių Apsauga Sov. Sąjungoj
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

mus. Jos yra įvairiose mies
to dalyse ir visos nėščios 
moterys nėštumo metu tini 
reguliariai tas konsultacijas 
lankyti, kad nėštumas būtų 
gydytojų priežiūroje. Arti
nantis gimdymo metui mo
terų konsultacijos išduoda, 
liudijimus, nurodančius i 
kokį gimdymo namą-ligoni- 
nę motina turi eiti gimdyti. 
1928 - 29 metais Maskvoje 
buvo 33 moterų konsultaci
jos, 1936 m.—47, o 1937 m. 
—64. Konsultacinė pagelba 
moterims tose įstaigose bu
vo suteikta 1928-29 m. — 
413.365 kartus, 1936 m.—2,- 
239,794 kartus, o 1937 m.— 
2,467,097 kartus.

Prieš karų Maskvoje gim
dymo namų-ligoninių, tikra 
to žodžio prasme, nebuvo. 
Buvo gimdymo prieglaudos, 
kurioms toli iki šių dienų 
gimdymo namų, pastatytų 
pagal medicinos reikalavi
mus ir aprūpintų moderniš
kais įrankiais. Štai kaip kei
tėsi gimdymo namų, lovų 
juose ir gimdžiusiųjų mote
rų skaičius įvairiais metais 
(darbininkės ir tarnautojos 
gimdymo namais naudojasi 
nemokamai):
1913 m. 1928-29 rn. 1936 m. 1937 m.
Gimdymo namų Maskvoje buvo

11 21 26 39
Lovų juose buvo:

600 1683 2,463 4,405
Gimdo juose moterų

35,780 62,309 90,065 150,235

Pagal statistikos davinius 
Maskvoje 1937 m. maskvie
tės moterys pagimdė 135,848 
kūdikius, tuo tarpu gimdy
mo namuose Maskvoje gim
dė 150,235 moterys. Tai 
rodo, kad Maskvoje ne tik 
visos moterys gimdo spe
cialiuose gimdymo namuo
se, bet j Maskvą dar atva
žiuoja gimdyti nemažas 
skaičius moterų iš provinci
jos.

Los Angeles, Calif.
Koncertas ir Kitos Naujienos

Liepos 10 lietuvių choras 
buvo surengęs koncertą, arba, 
kaip jie garsino, “Radio 
Hour.” Visą programą išpil
dė dainomis (su maža išim
čių) choras su jo kvartetais 
ir duetais. Reikia pasakyti, 
kad choras, po vadovyste Va
lento Babič ir Olive Pu pis, 
atliko savo užduotis gerai. 
Taipgi labai gražiai įvairino 
oktetai ir duetai, kurie su
tartinai žavėjo klausytojus. 
Bet svarbiausioji programos 
pažiba buvo 5 metų žvaigždu
tė Viola Mae Sink, kuri mo
kinasi Hollywood studijose ir 
siekiasi tapti judamų paveiks
lų žvaigždute. Taigi ta žvaigž
dutė ir čia linksmino klausy
tojus, kuomet sudainavo: “Aš 
Mergytė, Kaip Rožytė” ir ki
tas daineles. Už tai gavo gė
lių bukietą ir saldainių.

Nežiūrint, kad buvo gera 
programa, bet žmonių buvo 
nedaug. Tai buvo visa eilė 
trūkumų, kad Los Angeles lie
tuviai labai įvertina chorą, 
bet permažai atsilankė ant 
parengimų. Ateityj komisija 
turėtų vengti tų klaidų, ko
kias dabar padarė.

Liepos 17 Uršulė ir Ch. Do
viai buvo surengę šaunias su
kaktuves ir išleistuves. Kadan
gi sukako 13 metų U. ir Ch. 
Deivių ženybinio gyvenimo ir 
kadangi čia. svečiavęs Deivių 
dvi seserys ir švogeris iš De
troito ir dabar grįžta atgal, 
ai jųjų pagarbai ir buvo su- 
•engta ta šauni puota.

Naujais, tik ką gimusiais 
maskviečiais netrukus ima 
rūpintis kitos gydymo įstai
gos — vaikų konsultacijos. 
Vienos jų rūpinasi kūdikių 
iki 3 metų sveikata, o kitos 
—vyresniųjų sveikata. Vai
kų konsultacijos seka, regis
truoja vaiko vystymąsi, 
duoda atitinkamus nurody
mus motinoms, siunčia savo 
atstovus į butus, kada kū
dikis suserga (visas aptar
navimas irgi nemokamas). 
Štai kaip keitėsi vaikų kon
sultacijų ir lankymosi jose 
skaičiai įvairiais metais:

1928-29 m. 1936 m. 1937 m. 
Vaikų konsultacijos Maskvoje buvo:

21 35 49
Apsilankė jose vaikai kartų: 

170,007 1,895,145 2,492,100.

Didelį palengvinimų dir
bančioms motinoms suteikia 
vaikų lopšeliai, kur jos gali 
palikti savo kūdikius (iki 
3 metų) darbo metu. Štai 
kaip keitėsi nuolatinių lop
šelių ir lovų juose skaičiai:

1913 m. 1936 m. 1937 m.
I Pastovių lopšelių Maskvoje buvo: 

0 211 272
1 Lovų lopšeliuose skaičius:
! 0 14,143 21,392

Ar nuostabu tatai, jei dė- 
i ka visų šių priemonių sovie
tų valdžiai pasisekė perpus 
sumažinti vaikų mirtingu
mą palyginus su prieškari
niais, iki revoliuciniais me
tais, o tuo met? carų Rusi
joj Maskvoje vaikų mirtin
gumas buvo vienas aukš
čiausių pasaulyje. Natūra
lūs Maskvos prieauglis 1937 
m. buvo 1,000 žmonių—21 
žmogus, Leningrade — 17, 
Minske—27. Tuo tarpu Ber
lyne 1936 m. 1,000 žmonių 
priaugo 1 žmogus, o Londo
ne 1937 m.—2,5 žmogaus. 
Kaip matom, Sovietų Sąjun- 

jga ir šioje srityje aplenkia 
kapitalistines šalis. 
1938. VI. 30.

A. Rainutis.

Kuomet svečiai valgė, tai 
Lietuviu Choras su kvartetais 
ir duetais linksmino savo dai
nomis. Taipgi ir žvaigždutė 
Viola Mae gražiai ir daug 
dainelių sudainavo. Valio, Vi
ola, kad savo talentingumu 
mus palinksminot!

Vakaro toastmestoriu buvo 
d. J. Zdara, kuriam gerai se
kėsi perstatydinėti programos 
dalyvius. Gerai darote, Juo
zai,—keep it up!

Reikia pasakyti, kad tokioj 
vietoj vienas buvo trūkumas, 
tai praleistas visuomeninis ju
dėjimas. Tą trūkumą pastebė
jo ir pati šeimininkė U. Dei- 
vienė ir atsiprašė, kad šį sykį 
ji praleis aukų rinkimo klausi
mą, o stengsis ateityj pasidar
buoti.

šiomis dienomis darbininkiš
ko judėjimo geri draugai Re- 
pečkai išvažiavo ant poros sa
vaičių į Oregono valstiją pasil
sėti Linkime gero poilsio ir 
laimingai sugrįžti.

Visiems Lietuvių Literatū
ros Draugijos 145 kuopos na
riams žinotina, kad sekamas 
susirinkimas bus Arrojo Seco 
Parke, pirmą nedėldienį rug
pjūčio 7 d., 11 vai. ryte. Tai 
prašome visų atsilankyti!

Visiems Los Angeles lietu
viams žinotina, kad rugpjūčio 
30 d. bus pradiniai linkimai 
visų valdiškų viršininkų. Kad 
sužinoti, už ką balsuoti, tai 
Lietuvių Laisvės U. Kliubas 
nutarė laikyti masinį susirin
kimą pirmą panedėlį ir pirmą 
dieną rugpjūčio mėnesio, šia
me susirinkime bus išaiškinta 
kandidatų tinkamumai. Tad 
visi atsilankykite, nariai ir ne- 
nariai! Dabar tik tiek para
šysiu, kad visos progresyvės ir 
demokratinės jėgos remia 
kandidatūras: ant gubernato
riaus Gulgert L. Olson, ant 
gubernatoriaus pagalbininko 
Ellis E. Patterson. Tai už 
juos reikia balsuoti.

J u d ė j i m as u ž atš a u k i m ą 
Los Angeles miesto majoro 
Frank L. Shaw davė geras 
pasekmes. Liepos 16 d. miesto 
raštininkui tapo įteikta petici
jos su 120,000 parašų, rei
kalaujant atsaukt majorą, ku
ris yra kaltinamas šmugelyj ir 
palaikyme raketierystės. Bal
savimas už atšaukimą majoro 
Shaw bus rugsėjo 16. Tad rei
kia varyti agitaciją už atšau
kimą tokio majoro, kuris yra 
netikęs. M. P.

A1.D.L.D. REIKALAI
ALDLD Kuopų Atydai 

12-tam A pskrityj
Šiuomi pranešu visoms kuo

poms, kad šio apskričio pusme
tinė konferencija įvyks rugpjū
čio (Aug.) 21 dieną. Pradžia 
lygiai 11-tą valandą ryte, po 
numeriu 325 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Draugės ir draugai, kiekvie
noje kuopoje išrinki! delegatus 
bei delegates į šią konferenciją, 
nes turėsim daug svarbių rei
kalų aptarti. ALDLD suvažia
vimo buvo nutarta daug svar
bių dalykų, kas link darbuotės 
š io j e o rgan i zac i j o j e.

Kurios kuopos ir neturėjo 
pasiuntę delegatų į suvažiavi
mą, vienok žino iš spaudos, kas 
buvo nutarta tam suvažiavime 
ir būtinai turim pradėt tuos ta
rimus vykdint. Todėl mums ir 
reikia turėt skaitlingą šią kon
ferenciją, kad galėtum gerai iš
dirbi planus dėl veikimo..

Taipogi kiekvienoje kuopoje 
neatidėliojant mokėkim savo 
metines duokles, nes pinigai 
centre labai reikalingi.

Kitas svarbus dalykas, tai 
traukini naujus narius1 į šią or
ganizaciją, pildykim suvažiavi
mo tarimus — gaukime tūks
tantį naujų narių iki pabaigos 
šių metų. Todėl visos ir visi 
prie darbo!

Į Apskr. Rašt. J. T. V.

Baltimore, Md.
ALDLD 25-tos kuopos mė

nesinis susirinkimas buvo lai
kytas 11 d. liepos, ir buvo 
draugiškas ir visi nariai kal
bėjo organizacijos reikalais. 
Tas parodo, kad nariai rūpi
nasi ir dienos klausimais. De
legatam išdavus raportą iš 
ALDLD visuotino suvažiavi
mo, kad yra nutarta vesti 
vajų dėl žurnalo “šviesos,” 
gauti vieną tūkstantį naujų 
skaitytojų, ir nariam apkalbė
jus raportą, nutarta išrinkti 
vajininkus. Likos išrinkti trys 
vajininkai — K; Juškauskas, 
Mrs. J. Pivariūnienė ir A. že
maitis. Nutarta išrinkti ko
misiją dėl organizavimo busų 
į “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks 4-tą d. rugsėjo, Phila- 
delphijoj. Į komisiją išrinkti 
A. Vitkus, P. Pivariūnas ir A. 
žemaitis.

Taipgi nariai pasipirko ke
lias knygeles “Išdavikai” ir 
dabar kalba, kad tai yra ge
ra knygelė ir daug suteikia 
mums žinių, kaip šios šalies 
valdžia organizavęs, kaip tu
rėjo kovoti su išdavikais ir 
šnipais, kaip kovoja Ispanijos 
liaudies valdžia ir Franci jos 
valdžia su šnipais. Tai dabar 
mes turimo gyvus faktus ap
ginti mūsų., veikimą ir Sovietų 
Sąjungos valdžią nuo šmeiži
kų. Draugui Prūseikai pri
klauso didelis ačiū už surinki
mą faktų iš istorijos šios ša
lies ir kitu šalių. 4- 4.

Kuopos Korespondentas.

Elizabeth, N. J.
Iš Muštynių Nuvežtas 

Ligonbutin
Liepos 19 dieną einant na

mo iš Bangos Choro susirin
kimo, prieš Mikolo Kostako 
saliūną pastebėjau būrį žmo
nių. žingeidumo dėlei prisiar
tinau ir aš prie to būrio ir 
pamačiau šiurkštų reginį: ant 
trotuaro guli be žado gana 
diktokas vyras. Pasiteiravus 
sužinojau, kad tai Juozas že
maitis, 50 metu amžiaus ir 
gyvenąs po 218 Bond St.

Pribuvus policijos vežimui, 
vienas iš policistų arti priė
jęs ir pažiūrėjęs ant gulinčio 
žemaičio prabilo angliškai: 
“Hmm... happy!” Ir įdėję 
į vežimą nuvežė į Ii go n b utį.

Ant rytojaus policija areš
tavo Samuel Drabak, kuris, 
sulyg savo liudijimu, papasa
kojo policijai, kad Juozas že
maitis išėjęs iš Kostako sa
binio išsigėręs, susiginčino dėl 
kokios tai moters ir tarp jų 
dviejų įvyko muštynės. že
maitis parkrito ant cemento 
grindų, persiskeldamas sau 
galvą.

Samuel Drabak tapo su
laikytas policijos nuovadoj tol, 
kol Juozo žemaičio kritiškas 
padėjimas ligonbutyj pagerės.

Iš Lindeno Valdininkų Teismo

Liepos 20 ir 21 dienomis vėl 
tapo kamantinėta Lindeno 

Shenandoah - Minersville, Pa

Dienraščio “Laisves” Naudai
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apielinkės ir iš toliau visi “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

valdininkai per teisėją Fred 
Stickel ir komisionierių Or
lando Day Union County 
Court House teismabutyj. 
Teismabutis buvo pilnai užsi
kimšęs iš visos apielinkės už- 
interesuotais piliečiais.

šioj teismo eigoj daugiau
siai susikompromitavo Lindeno 
advokatas Lewis Winetzky ir 
aštunto wardo tarybos narys; 
William J. Ilurst.

Teisėjas Fred Stickel, kuris, 
eina pareigas prokuroro, ir ko- 
misionierius Orlando Day už
klausė William Hurst’o, tary
bos nario, kodėl jis be jokio iš 
jo pusės tyrinėjimo taip stro
ll i ai norėjo, kad miesto val
džia nupirktų žemės sklypą iš 
real estate biznieriaus Fitz- 
patricko permokant virš $12,- 
000 miesto pinigų ?

Ilurst į tai atsakė, kad pa
bijojęs, kad kartais to žemės 
sklypo nenupirktų kokia tai 
gumds išdirbystės kompanija.

Teisėjas Fred Stickel parei
kalavo Iįuršto, kad įvardintų 
pilnu vardu jo tariamą “rub
ber company.” Tai Ilurst taip 
susimaišė, kad nieko į tai ne
galėjo atsakyti.

Beklausinėjant miesto advo
kato Lewis Winetzky, kuris 
vedė visą legališką darbą 
pirkimo žemės dėl miesto 
parko, užklausta jo, kodėl 
jis, kaipo miesto advokatas, 
nieko, o nieko netyrinėjo, kad 
tą žemę galima buvo nupirkti 
tiesiai iš Simmons Bed Co., o 
ne iš perkupčio Fitzpatricko ? 
Jis į tai atsakė, kad tai ne jo 
atsakomybė, bet miesto tary
bos. Reiškia, reikia j ieškot 
kaltininkų nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus. Visi “nekalti.” O 
sulyg komisionieriaus Orlando 
Day išsireiškimo, Lindeno iž
das tapo apkarpytas, kaip ta 
balta avele.

“L.” Reporteris.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

"pranešimai iš kitur
WORCESTER, MASS.

Ketvirtadieni, 28 d. liepos, po num. 
29 Endicott St. bus išduota rapor
tai iš suvažiavimų ALDLD ir Ame
rikos Lietuvių Komunistų. Visi na
riai tų organizacijų dalyvaukite ir 
simpatikai prašomi dalyvauti.—J. M. 
L. (174-175)

BALTIMORE, MD.

Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, liepos 28 d. 7:30 
v. v., 111 S, Popplcton St. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi prašome atsivesti ir savo 
draugų prirašyti prie Partijos. — 
Org. A. Z. (174-175)

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, liepos 28 d., 7:30 v. 

v., 735 Fairmount Avė. įvyks Kom. 
Partijos (Liet. Kuopos) svarbus su
sirinkimas. Prašome visų dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių. Bus labai 
svarbių raportų. Šiame susirinkime 
dalyvaus vienas draugas, kuris buvo 
Ispanijoj nuo pat pradžios kovų, pa
sakys daug įspūdingų dalykų. Atei
kite ir ne nariai. — Kom.

(174-175)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkes A. K. 

Partijos Liet. Frakcijos susirinki
mas įvyks liepos 28 d., 7 v. v. Par
tijos raštinėj, 109 S. Washington 
St. Visi nariai būtinai dalyvaukit, 
turėsim labai svarbių dalykų aptar

ti. Kviečiame ir ne partijiečius atsi
lankyti. — Valdyba. (174-175)

BINGHAMTON, N. Y.

Svarbus Susirinkimas
Vietos lietuviai komunistai šaukia 

svarbų susirinkimų, kuris įvyks ket
virtadienį, liepos 28-tą dieną, Lietu
vių Svetainėje (įeiti per šonines du
ris), pradžia 7:30 vai. vakare.

Šiame susirinkime bus išklausytas

raportas iš atsibuvusio Lietuvių Ko
munistų Suvažiavimo ir apdiskusuo- 
ta ir kiti reikalai, liečianti vietos 
veikimą. Tad visi lietuviai komu
nistai, jų pritatrėjai ir rėmėjai esa
te kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime ir sykiu su draugais parti- 
jiečiais išdiskusuoti tūlus klausimus 
ir padaryti gerus planus pasekmin
gam veikimui lietuvių darbininkų 
tarpe. — Komunistė. (174-175)

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas? I

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYK1T ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui
•

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuvės 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 j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NewYorko^/a^Zliikn
Keturi gaisrininkai susižoi- 

lu vežimai smarkiai 
.Jie skubinosi Į gais- 

• pasirodė, kad sig
nalas buvo apgavingas.

paslydo.

Trečiadien., Liepos 27, 1938
-------------

WPA nupirko už $1,431,436 ' fiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiim 
vertės drabužių, kurie bus ati-li pi ų i •
duoti bedarbiams. Sakoma, Į J 1461116111 V0K.lCt3.ltlS 
kad dar pirks už $10,000,000.'
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Liet. Komunistu Susirin-' Suarštavo Gembleriu ir Lenk- w . n i •
kimas ir Diskusijos 

Apie Religiją
tynių Tikiety Pardavėjus
Policija padarė visą eilę 

užpuolimų miesto centre, apie 
Broadway, ir suareštavo 27 
asmenis, kurie užlaikė gem- 
bleriavimo įstaigas ir platino 
arklių lenktynių tikiętus. Bet 
veik visi areštuoti tuojaus 
buvo paleisti po mažomis kau
cijomis.

Prašo Prezidento Pla 
čiau Atidaryt Duris 

| Ameriką

Subatoj Liet. Piliečiu Klinbo 
Metinis Piknikas

Ateina n t į šeš tad i e n i, 
30 dieną, Dexter Parke, 
Jamaica

Koridoriuje 9(5 First St. su
do paliktą apie trijų savai- 
.1 kūdiki. Jis paimtas į 

Į Foundling ligoninę. Manoma, 
liepos kad tiksliai paliktas.

prie
Woodhavene,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau senyvo žmogaus dirbti 

prio ūkės. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės po num. 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (173-175)

Pacific Lighting Corp. per l

Nori Paskubinti Tunelio 
Budavojimą

Vyriausias inžinierius Brook- 
une-

Pirmadienį, rugpjūčio 1 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetainėj 
įvyks lietuvių komunistų kuo
pos susirinkimas. Po atliktų 
organizacijos reikalų bus disku
sijos temoj : “Komunistų ir ka
talikų masių santikiai ir bend
ras veikimas.” Diskusijoms pa
matau bus imama drg. Brow- 
derio brošiūraitė “Komunistų 
Ištiesta Ranka Katalikams,” | 
kuri dabar'tik išėjo iš spaudos, j
Tą brošiūraitę galima gauti i lyn-Battery-Jersey City 
‘‘Laisvėj’.” Nariai turėtų gauti lio ponas Olc Singstad ^ako, 
pirm susirinkimo ir perskaityti, Į kad reikia pagreitinti darbai 
kad diskusijų metu galėtų ge-Įto tunelio budavojimo. Tune- 
riau orientuotis. į šį susirinki-, lyis sujungs Brooklyną, Mau
mą kviečiami ir komunistų sim- 
patikai. Visi nariai turi daly
vauti. Kurie dar negavote 
metinį kontroles ženklelį, 
ateikite ir gaukite.

pus
tai

Artimiausia Jo Moteris 
Liudininkė Prieš Jj

Governor saloj yra teisiamas 
pulkininkas-leitenantas S. S. 
Giffin visoj eilėj prasikaltimų. 
Vyriausiu prieš jį liudininku 
yra ilgų metų jo buvusi draugė 
geltonplaukė, gražuolė ponia 
Smith. Sako, kad jai visi pul
kininko prasikaltimai labai ge
rai žinomi, kad jis daugiau ne
tinkąs būti armijoj ir atsako- 
mingose vietose.

Komunistu Brošiūros 
Apie Santikius su 

Katalikais

hattan dalį prie Battery Par
ko ir Jersey City. Tunelis tu
rės arti 9 mylių ilgio. Jo iš- 
budavojimas ir įrengimas at- 
seis apie 70 milionų dolerių.

Jau kelinti metai darbas ve
damas. Inžinierius sako, kad 
reikia prie darbo pastatyti nuo 
8,000 iki 9,000 darbininkų ir 
iki liepos 1 dienos, 1940 m., 
būtinai darbą baigti. Inžinie
rius sako, kad reikės daug 
daugiau paprastų darbininkų,1 
bet tai bus miestui taupinimas 
pinigų, kadangi tunelis grei
čiau bus užbaigtas, greičiau 
jis pradės atsimokėti, o ir su
trumpins darbo laiką inžinie
rių ir kitų lavintų darbininkų, 
kurie gauna aukštas algas.

—o— 
metų berniukas 
53 Manahan St., 
buvo įkliuvęs į

Amerikos Lyga už Taiką 
Demokratiją pasiuntė ilgą re
zoliuciją Jungtinių Valstijų 
prezidentui Rooseveltui, pra
šant jo, kad būtų plačiau ati
darytos durys imigrantams į 
•Ameriką. Am. tradiciniai visada 
buvo prieglauda tiems, kas ko
vojo už laisvę ir geresnį gy
venimą kitose reakcijos šalyse. 
Amerika suteikdavo tiems 
žmonėms prieglaudą, — sako 
atsišau kimas.

Dabar, kada taip siunta fa
šizmas Vokietijoj, Austrijoj, 
Italijoj, kada tūkstančiai anti
fašistų negali ten gyventi, ka
da taip dideliame skaičiuje 
žmonės žudosi Austrijoj, kad 
išvengus laipsniškos ir baisios 
mirties, tai Amerika turėtu 
plačiau atidaryti duris visiems 
antifašistams.

Policija Sugavo Didelę 
Cengę Plėšiku

ir

Pagaliau policija mano, kad 
suėmė plėšikų gengę, kuri 

Union Avė.,

išleido 
Brow- 
parti-

Komunistų Partija 
mažoj brošiūroj tą dalį 
derio raporto dešimtam 
jos suvažiavimui, kur kalbama
apie komunistų ir katalikų san- 
tikius, kur komunistai ištiesia 
brolišką ranką katalikams, kad 
bendromis jėgomis kovojus 
prieš karą, fašizmą, už geresnį 
gyvenimą.

Brošiūraitė išsiuntinėta kuni
gams, parapijoms. Iš kunigų 
pusės visokio yra atsiliepimo. 
Iš kapitalistų spaudos sužino
me tik tą, kur kunigai gavę 
brošiūraitę bandė ta proga pa
sinaudoti ir katalikams įkalbi
nėti, kad nieko bendro negali 
būti tarpe komunistų ir katali-

sa-
ce-

Dviejų 
Doherty, 
vo koja 
mento skylę. Tik po dviejų
valandų darbo, kada cementas 
buvo sudaužytas, tai išlaisvino 
vaiko koją.

elek-

vieno

Protestai Išgelbėjo Studentą
Amerikoj areštuotas kore- 

'jietis studentas George Kwon 
ir buvo ruošiama deportuoti jį 
į Korėją, kurią valdo Japoni
jos imperialistai. Aišku, kad 
jam ten gręsė didelis pavojus.

Darbininkų organizacijų 
protestai išgelbėjo jį nuo de
portacijos į Korėją. Gautas iš 
Darbo Departmento atsaky
mas, kuriame sako, kad jis tu
ri apleisti šią šalį, bet gali 
pasirinkti bile kitą šalį ir bė
gyj 30 dienų ten išvažiuoti sa
vo lėšomis.

mūvi vcu jžv i\viiiuiii0Vij u naucui-

kų, bet jie nutyli ten, kur pa™- Prieškarinė Paroda, Chinijos
pi jos • narių susirinkimai pri
ėmė tą brošiūraitę ir užsisakė.

Brošiūraitė yra išversta ir iš
leista ir lietuvių kalboj. Ją ga
lima gauti “Laisvės” raštinėj, 
tik 3 centai už kopiją.

Nazių Susirinko Tik 1,000
nazių 
buvo

Yaphanke vokiečių 
Siegfriedo kempėj, kur 
šauktas nazių susirinkimas pro
testui prieš nuteisimą kempės 
šešių direktorių ir nubaudimą 
nazių įstaigos $10,000, susirin
ko tik apie 1,000 vyrų, moterų 
ir vaikų. Seniau čia jie sušauk
davo kelis desėtkus tūkstančių. 
Matyti, kad naziai skaudžiai 
nusiminę, gavę iš demokratinės 
valdžios smūgį. Jie šūkavo, kad 
saviškius išlaisvins iš kalėjimo 
ir bausmės nemokės.

Trysdešimts trys miestų ma
jorai, įskaitant New Yorko 
LaGuardią, Philade 1 p h i j o s 
Wilsoną ir kitų miestų, pro
testuoja prieš Japonijos ir Is
panijos fašistų bombardavimą 
civilių žmonių.

Ir Ispanijos Reikalai
Amerikos Lyga už Taiką ir 

Demokratiją rugpjūčio 6 dieną 
ruošia New Yorke masines de
monstracijas paminėjimui 24 
metų nuo pereito karo pra
džios ir protestui prieš naują 
imperialistų ruošiamą pasauli
nį karą.

Paradas bus masinis. Jis 
įvyks šeštadienį, tai visi galės 
dalyvauti, šis paradas bus su

jungtas su Ispanijos liaudies 
didvyriška kova prieš užpuoli
kus fašistus ir Chinijos liau
dies kova prieš barbarišką Ja
ponijos imperializmą.

John Rockefeller sugrįžo iš 
Europos. Jis mano, kad Eu
ropoj nebus karo, nes būk vi
si jo bijo.

Veteranai Pagelbėjo Draugei
Kings apskr. žydai karo ve

teranai sudėjo $336 bėgyj vie
nos savaitės laiko. Jie tas au
kas surinko našlei Sadie Mon- 
senienei, kurios vyras nesenai 
mirė.

įvyks Lietuvių Amerikos Pilie-'metus laiko pasidarė $7,116,-1 
čių Kliubd metinis piknikas, šo
kiams bus gera orkestrą. Kaip 
kasmet, taip ir šiemet laukia
ma daug svečių ir viešnių, 
ginami lietuviai skaitlingai 
lyvauti kliubo piknike.

483 pelno.

ji 
per ilgą laiką 
Flatbush, Church ir eilėje ki
tų gatvių terorizavo krautu
ves.

Policija turi davinių, kad tą 
gengę sudarė iki 50 jaunuolių 
nuo 15 iki 20 metu amžiaus. 
Jie turėjo daug revolverių, 
maskų, pirštinių, raktų, 
trikinių lempučių.

policistas nutėmijo 
jaunuolio keistą elgesį,
jaunuolis leidosi bėgti automo
biliu, policistas vijosi. Paga
liau jų tarpe įvyko susišaudy
mas. Jaunuolis pasidavė. Jis 
padavė savo vardą Fredrick 
Reilly, 18 metų. Jį suėmus 
pasirodė, kad jis bėgo vogtu 
automobiliu. Per jį susekta ir 
daugiau. Policija jau arešta
vo devynis iš tos gongės. Ma-= 
no greitai suimti ir daugiau, i 
Sako, kad gengei vadovavo | 
senaš kriminalistas Fagin.

William Conors, 16 metų 
vaikėzas sulaikytas 'ir kaltina
mas, kad būk jis apiplėšė R. 
Lindsay, 14-kos metų berniuką, 
atimant nuo jo $4.25.

Policija saugojo I.R.T. ir 
B.M.T. elevatorių liniją Queens 
miesto dalyj. Vienoj vietoj su
rado retežį padėtą ant bėgių, 
kitur traukinys buvo apmėtytas 
akmenimis. Matyti koki išdykę 
gaivalai darė tuos “šposus.”

A. Goldstein, 27 metų, tei
siamas už nužudymą savo žmo
nos Lee 28 metų amžiaus.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
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j LIETUVIS ADVOKATAS 
150 Court Street 

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

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—8 dienų ir nuo 7--8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

Lone Star Gas Co. ruošiasi 
už $31,- 

000,000 savo bonų.
Rft- išleisti pardavimui
da

Važinėtojai, Pagalvokite
Apie Saugumą

New Yorko mieste .jau daug 
atsiekta mokinant saugumo, bet 
dar daug reikės nudirbti. Dau
giau apšvietos reikia automobi
lių valdytojams, ne vien jau
niems, kaip tinkamai automobi
lių valdyti, bet ir seniems, ku
rie per motų metus važinėja ir 
mano, kad jie yra 
vairuotojai. Nauji 
prie mašinų, naujos 
taisyklės ir daugelis
ku reikalauja, kad ta gerai su- 
prasti, kad važiuotę pridarius Ibi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
saugia. j

Saugumas yra reikalingas no Į 
vien mieste, kad turėjus smagią 
važiuotę ir išvengus nelaimių, 
bet taip pat ir už miesto išva
žiavus ant didelių kelių?

puikiausi 
Įtaisymai 
važi notes

I
Saugokitės Lyties Ligų!

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap- j 
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie' 
sifilį, gonorėjų ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
gties gyvenimų, bet dabar ypač svar-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniaie.

Gabus Artistas ir Radio

tris

Rado parkritusį savo kam
baryj ir negyvą artistą, kom
pozitorių ir radio prakalbų 
specialistą George Grosman— 
Sideley — Brown, 51 metų 
amžiaus. Jis gyveno 75 Cen
tral Park West.

Tai buvo žmogus; kuris per 
kelis metus radio pagelba aiš
kino, kaip vesti laimingai šei
mynišką gyvenimą. Per
metus per radio nuolatos bu
vo jo leidžiami pasikalbėji
mai temoje “Vyras ii1 žmona,” 

įkur jis patsai vaidino vyro ro
lę, o ponia Miles—žmonos.

Kada daktarai padarė skro
dimą, tai pripažino, kad jis 
buvo paėmęs narkotikų. Jo 
duktė sakė, kad tėvo finansi
niai reikalai buvo neperge
riausi, taip, kad jis kartą grū
mojo persipjauti sau gyslas.

Cities Service Co. paaukavo 
New Yorko našlaičių fondui 
$10,000.

North American Co. birželio 
menesį padare apyskaitą, kad 
į metus ji turėjo $16,212,549 
pelno.

National Dairy Produce Co. 
į" metus laiko pasidarė $4,- 
845,134 pelno.

Išskrido Dieselinis Vokietijos 
Lėktuvas “Nordmeer”

New York. — Iš
Cove, Long Island, 
atgal Vokietijos vanden-lėk- 
tuvas “Nordmeer”. Jis vie
nu pradėjimu skrenda 2,397 
mylias į Azorų Salas. “Nor- 
dmeer” yra varomas Diese- 
lio motorais, be elektros ba- 
tarejų.

Jis pakilo nuo laivo “Frie- 
senland,” kurio tam tikra 
galinga spyruoklė (sprenži- 
na) išspyrė tą lėktuvą oran.

Glen 
išlėkė

Central Parke pastatyta pa
minklas generolui Bolivar, ku
ris išlaisvino Pietų Ameriką 
155 metai atgal.

Surijo 27 Pėdas Ringiuotu 
Vielų Kalėjime

John Reo, kuris nužudė sa
vo kaiminką Celiną Waitę, ne
galėjo išsisukti nuo elektros 
kėdės, kaipo lunatikas. Rug
pjūčio 18 jis bus užmuštas 
elektros kėdėj, nes medicinos 
daktarai pripažino, kad Reo 
protiniai yra sveikas.

John Reo bandė nuduoti 
visokius triksus, kad save pa- 
sivertus į beprotį. Kartą ka
lėjimo jis išardė lovą, išsiėmė 
iš springsų vielų ringuotos 
(“coils”) ir surijo jų net 27 
pėdas ilgio. Vis tai buvo da
roma, kad įrodyti, jog jo pro
tas nėra tvarkoj. Sakoma, kad 
jis dabar labai susisukęs ir 
prastai jaučiasi.

Praneša, kad New Yorke 
pereitą savaitę plieno gamyba 
pakilo ant 1.6%, palygimus su 
pirmesne savaite.

WPA pradėjo darbus 
Duffield St., Brooklyne, 
jie budavoja maudymosi

ant 
kur 

pr Ci-

P'KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtu reika
lingiems ją Įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (I Kanada 
—$1.25c.)

ĮDEKITE j konvertų popierinį do
lerį ir savo aiškų adresų, ir greitai į 
gausite knygų.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
VIIIIIIIUIIWIMIIIIIIIIIIIIIIIHilllllllUHII^

Traukiu paveikslus famili.ių, ves
tuvių. kitokiu grupių 
I§ senu nadarau 
naujus^, naveiks- 
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio na
go.! d a u.iam a. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairkm spalvom.

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

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

FRANK DOMIKAITIS i

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

t 
te

s
ir pavienių.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių 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

GevI Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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.

s

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

i

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

*

Apšvietos mokyklų bordas 
skelbia, kad budavojant naujas 
mokyklas labai daug padaroma 
senų klaidų, tai yra, jas buda
voja pagal senų konstrukciją, 
kas praktikoj netinka.

Tel, Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytų Koplyčių 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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




