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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Iš! ai mesi t 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX

kanis” siuntinėjama tik 
tiems, kurie su užsakymais 
prisiunčia ir pinigus už bro
šiūrą.

Brošiūra pigi, tik 3 cen
tai kopijai. Chicaga prašo 
500, Detroitas 200, bet nei 
vieni, nei kiti neprisiuntė 
pinigų.
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Japonija giriasi, kad jos 
kareiviams ant sienos tarpe 
Sibiro ir Mandžurijos pavy
kę nukauti 50 kareivių So
vietų Sąjungos.

Dar nėra žinios, ar tas 
tiesa. Jei tiesa, tai Sovietai 
mokės už tai Japonijai at
simokėti. O tada, pamaty
site, Japonijos plėšikai dras- 
kysis, kaip pašėlę.

Yorke įvyks milžiniška 
prieškarinė demonstracija. 
Tai bus atžymėjimas 24 me
tų sukakties nuo pradžios 
pasaulinio karo.

Kas tik gyvas, lietuviai, 
dalyvaukite šioje demons
tracijoje. Tegul ir mūsų bal
sas skamba prieš naujo ka
ro kurstytojus.

Kalbos eina, būk Lietuvos 
valdžia paskyrus poną Už
davinį atstovauti Lietuvos 
jaunimą būsimam Pasauli-! 
niam Jaunimo Kongrese. Į 
Jei tas tiesa, tai Lietuvos i , . ............ ... ,iz ’ 'na, dabar is 10 viešpataujajaunimas Kongrese neturėsi u J 1 J
atstovybės.

Uždavinys juk nieko ben
dro neturi su Lietuvos jau
nimu. Jis tik gali atstovauti 
Smetonos valdžią.

Airišis kunigas O’Flana- 
gan vėl važinėja Amerikoje 
su maršrutu už Ispanijos 
liaudiečius. Tas senas žmo
gus yra nuoširdus demokra
tas ir teisybės mylėtojas.

Katalikų bažnyčia labai 
mažai tėra davus žmonijai 
tokių kunigų.

Prasidėjo žodžių batalija 
tarpe Pijaus XI ir Mussoli
nio. Popiežius atmeta fašis
tų rasizmo filozofiją, tai 
yra, kad tiktai arijonai yra 
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pasaukti žemę apveisti n-jo- kie£iai h. kiti tarptautiniai
j e viešpatauti.

Žinoma, labai gerai, kad 
tą nežmonišką filozofiją po
piežius atmeta. Deja, toliau 
nuo žodžių jis neinaJlš tie
sų, savo darbais popiežius 
kaip tik sušilęs remia tuos 

■ fašistinius barbarus su visa 
jų rasizmo filozofiją.

Pavyzdį turime Ispanijo
je. Juk visa katalikų bažny
čia laimina Ispanijos gen. 
Franco ir Mussolinio gink
lus.

Už šitą sunkų nusidėji
mą prieš žmoniją ir žmoniš
kumą popiežius ir katalikų 
bažnyčia kada nors turės 
atpakutavoti. Vis tiek liau
dis paims viršų—anksčiau 
ar vėliau. Ji niekados nepa
mirš to fakto, kad kunigi
ja padėjo barbarams skers
ti jos geriausius sūnus.

Jeruzalė. — Anglų karei
viai nušovė 6 arabus, o ara
bai sužeidė 2 anglus ties 
Nablus.

ISPANIJOS RESPUBLIKIEČIAI UŽE- Federalis Srities Teisėjas Patarnavo 
ME STRATEG1NJ KALNĄ, IŠ KURIO

GRŪMOJA FAŠISTAM TERUELYJ
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikie- 

talonijos fronto, Lobia de
Segu r ir upės Flamiseli ba
re. Respublikiečiai šia ofen- daugį

atimt iš fa- ginklų ir amunicijos į Kata- 
lonijos-Ebro upės frontą; 
tai dabar labai susirūpinęs,

šyva stengiasi 
šistų didžias vanden-elek- 
tros dirbyklas, iš kurių pir- 
miaus Barcelona gaudavo 
stambią dalį elektrinės pa
jėgos ir šviesos.

Centralings Ispanijos ar
mija, komanduojama gene
rolo J. Miajos, šturmu atė
mė iš fašistų strateginį 
skardų kalną Camareną, 

kiečių, kurie rimtai grasina 
Terueliui.

Fašistai d e s p e r a tiškai 
stengiasi apgint nuo res- 
publikiečių Gandesą, buvusį 
savo karinį centrą pietinė
je dalyje Ebro upės fronto,

tik už 13 mylių į pietus nuo Liepsnoja atakos ir kontr- 
Teruelio, fašistų karo “ste- atakos 45-kių mylių linijoj 
bulės.” Respublikiečiai, su- šiame fronte, bet linija per 

’1 kėlę savo kanuolės į tą kai- kelias dienas liekasi fakti- 
nai ta pati. Jeigu fašistam, 
veikiantiem daugybe vokiš
kų ir itališkų lėktuvų, kai 
kur truputį pavyksta dieną, 
tai respublikiečiai atkariau
ja pozicijas naktį.

tuzinui miestelių ir kaimų 
tarp Camarenos ir Teruelio. 
R e s p u b 1 i kiečių kanuolės 
lengvai gali pasiekt fašistus 
esančius Valacloche, Cas- 
cante ir Cubla miesteliuose, 
už kelių mylių į šiaurius 
nuo dabar užimto kalno.

Camarena kalnas randasi 

karus nuo svarbiojo Teruel-

Pasiaukojimas Ameri- 
kiečią ir Kt. Liuosnorią 

Davė Puikią Vaisią
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Associated 
i Press praneša, kaip ameri-

respublikos gynėjai pasiau
tojo, idant respublikiečiai 
galėtų iš Katalonijos persi
kai! per Ebro upę ir netikė-

Keli šimtai liuosnoriu iš 
Tarptautinės Brigados, sa
vaitė atgal, tyliai prieš auš
rą, persikėlė iš rytinio tos 
upės šono į vakarinį, arti 
Amposta miestelio, ir pra
dėjo atakuot fašistus.

Fašistai sutelkė visas sa
vo karines jėgas toj srityj 
prieš tarptautinius liuosno- 
rius. Mūšis šėlo per ilgas 
valandas, ir liuosnoriai la
bai nukentėjo. Bet tuo tar
pu, kai fašistai buvo pasi
nėrę kovon su tarptautie- 
•čiais, tūkstančiai Kataloni- 
jos liaudiečių kariuomenės 
persikėlė pontoniniais til
tais ir valtimis per Ebro 
upę toliau į šiaurius ir. už
puolė fašistus Gandesoj.

Taip amerikiečiai ir kiti 
tarptautiniai liuosnoriai pa
siaukojo, idant pulkai liau-

Sagunto vieškelio, ir res
publikiečiai jau bombarduo-Į 
ja fašistų susisieki mus 
šiuom keliu.

Generolas Franco pasku
tinėmis dienomis permetė 

savo kariuomenės,

Atlantic City, N. J.—Se
natorius W. H. Smathers 
darbuojasi, kad Rooseveltas 
kandidatuotų j prezidentus 
trečiai tarnybai.

Iowa Gubernatorius Sta
to Miliciją prieš Val
džios Darbo Komisiją
Newton, Iowa. ■— Valsti

jos gubernatorius Krascbel 
paliepė milicijai neleist dau
giau šalies valdžios Darbo 
Santikių Komisijai nagrinėt 
CIO darbininkų streiką 
prieš Maytag skalbiamųjų 
mašinų fabriką, to streiko 
priežastis ir kaip fabrikan
tai naikina unijines darbi
ninku teises, v

Gubernatorius sako šalies 
valdžiai nesikišt į “jo” vals
tijos reikalus.

Shanghai. — Chinų parti
zanai sukirto japonus dau- 
gelyj mūšių Shanghajaus 
apygardoj.

tliečių kariuomenės galėtų 
pereit per upę ir užklupt 
priešus. Bet jų auka davė 
gausių vaisių.

Netikėtai užklupti fašis
tai buvo visame tame fron
te supliekti ir liaudiečiai 
per ketvertą dienų atkaria
vo didžiulį plotą žemės su 
pora desėtkų miestelių; pa
grobė daugį fašistų finklų 
ir amunicijos ir suėmė 10,- 
000 priešų į nelaisvę.

Kruviniem Priešam Kentucky Mainieriy
London, Kentucky. — Fe- 

deraliame teisme prisiekdin
tieji posėdininkai (smulkūs 

I biznieriai ir farmeriai) per 
10 valandų ginčijosi ir nie
kaip nesusitarė, ar kalti yra 
ar ne tie 39 asmenys ir 16 
angliakasyklų k o m p anijų, 
kuriuos valdžia patraukė 
teisman, kaip laužytojus 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymo, terorizuotojus unijis- 
tų mainierių.

Prisiekdintųjų posėdinin- 
kų balsai, galop, šitaip pasi
dalino: 5 už visų kaltinamų
jų nuteisimą, 3 už išteisini
mą ir 4 už vienų nuteisimą, 

kitų išteisinimą.
Teisėjas Nenori Skirt 

Naujo Teismo
Teismas paskelbtas nepa

vykusiu, ir šalies valdžios 
p r o k u r o r a i pareikalavo 
naujo tuoj autinio teismo, 
bet srities teisėjas H. C. 
Ford tokį reikalavimą at
metė ir žadėjo tik rugsėjo

o

Daktarų Susivienijimas Išsto
ja prieš Valdžios Planą 
Dėlei Žmonių Sveikatoj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų teisingumo minis
terija žada traukt teisman 
Amerikos Gydytojų Susivie
nijimą, kad jis laužo prieš- 
trustinius įstatymus. Gydy
tojų Susivienijimo valdyba 
grasino išmest iš organiza
cijos daktarus, kurie apsi- 
ims tarnaut valdžios remia
mai Grupių Sveikatos Są
jungai, kurion dedasi ypač 
tūkstančiai valdžios tarnau
tojų. Jie moka nedidelį mo
kesnį šiai sąjungai ir už tai 
gauna iš jos gydytojų medi- 
kalį aptarnavimą.

Gydytojų Susi vienijimo 
vadai dabar viešai užreiškė, 
kad jie priešingi Naujosios 
Dalybos kišimuisi “į 
gyvenimo sritis.”

visas

Chinai Atmuša ir Sulaiko 
Japonus Kiukiango Srityj
Hankow, Chinija, rugpj. 

2. — Patys japonai pripa
žįsta, kad chinai savo kontr
atakomis beveik sulaikė ja
ponų žygiavimą pirmyn pa
lei Yangtze upę nuo Kiu- 
kiango tolyn į vakarus lin- 
kon Hankowo, Chinijos lai
kinosios sostinės. Chinų 
frontas dar nepralaužtas, 
sako Japonijos karininkai.

Abiem pusėm Yangtze 
upės, arti Kiukiango šėlsta 
vieni iš pačių didžiausių 
mūšių visame šiame kare. 

17 d. Lexingtone išgirst ir 
apsvarstyt valdžios reikala
vimą panaujint teismą.

Teisėjas Ford visoj virš 
111-kos savaičių byloj palaip 
i kė Harlan apskrities angliak 
kasyklų kompanijas ir jų 
gengsterius-šerifus ir kitus 
padaužas, nors dokumentai, 
faktai ir liudijimai rodė 
žvėrišką terorą bosų ir jų 
agentų prieš unijinius mai- 
nierius ir unijos pritarė
jus. Jie grobė, plakė ir žudė 
unijos veikėjus su vietinės 
policijos ir šerifų pagelba.

Eigoje pačios bylos, kom
panijų gengsteriai nužudė 
tūlus žmones kaipo valdžios 
liudininkus; kitiem mirčia 
grūmojo, jeigu jie liudys 
prieš bosus; dar kitus pa
pirko arba mėgino papirkti.

Vietiniai politikieriai taip 
gi pasistengė, kad ir “džiū- 
rė” buvo parinkta iš tokių 
žmonių, kuriais bosai ir še
rifai galėjo pasitikėti.

Provokacijomis prieš Sovie
tus Japonai Nori Išbrist 

Iš Karo su Chinija
Maskva. — čia vyraują 

įsitikinimas, kad japonaį 
daro karines provokacijas 
prieš Sovietų Sibirą, idant 
Japonija galėtų be didelėš 
sau gėdos baigt karą su 
Chinija. Tuo tikslu japonai 
nori sudaryt pasiteisinimą, 
būk jiem gręsiąs rimtesnis 
pavojus iš Sovietų pusės.

EXTRA!
VĖL SIAUČIA MŪŠIAI 

JAPONŲ SU SOVIETŲ 
KARIUOMENE

Tokio, rugp. 2. — Japonai 
sako, kad verda nauji mū
šiai tarp japonų ir Sovietų 
kareivių Changkufenge (Si
biro pasienio ruože). Iš 
abiejų pusių kaujasi artile
rija, tankai ir lėktuvai.

Japonai pasakoja, būk pa
grobę tris Sovietų tankus. 
Japonijos karo ministerija 
sako, “padėtis pavojinga.”

LIAUDIEČIAI UŽKARIA
VO 4 MIESTELIUS TERU

EL SRITYJE : 
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis, rugp. 2. — Re
spublikos armija atėmė iš 
fašistų Verges, Griegos, 
Portillo de Guadalavier ii’ 
Frias miestelius, Teruelio 
fronte. R e s p u b 1 i k iečiai 
laipsniškai artinasi prie Te
ruelio, nežiūrint smarkiau
sių kontr-atakų iš fašistų 
pusės.

200 JAPONU NUKAUTA, 200 SUŽEIS
TA; JAPONAI PRARADO 5 KANUOLES, 
14 KULKASVAIDŽIŲ IR 157 ŠAUTUVUS

Maskva, rugpj. 2. — So
vietų raudonoji kariuomenė 
su tankais, kanuolėmis ir 
lėktuvais iššlavė jsibriovu- 
sius japonus iš sovietinės 
žemės ruožo Khasan ežero 
srityj, Possiet marių įlan
kos apygardoj, į pietų vaka
rus nuo Vladivostoko. 200 
japonų tapo nukauta ir tiek 
pat sužeista. Visa japonų 
armijos divizija (12 iki 15 
tūkstančių vyrų) liko iš
mušta laukan iš Sovietam 
priklausančių Changkufen- 
go kalvų.

Sovietų kariai, išvydami 
japonus po dviejų dienų 
mūšių, pagrobė 5 jų kanuo- 
les, 14 kalkasvaidžių ir 157 
šautuvus su daugiu šovinių.

Iš Sovietų pusės žuvo 13 
kareiviu ir buvo sužeista 
55. Be to, Sovietai prarado 
viena tanka ir viena kanuo- 
lę. Manoma, kad į japonų 
rankas pakliuvo ir vienas 
Sovietų lakūnas, kuris pa
rašiutu leidosi žemyn, kuo
met japonai pašovė jo žval
gybinį lėktuvą.

Sovietu raudonarmiečiai 
būtų galėję ir nelaisvėn su-

Hawaii Policija Pašovė 
Bei Kitaip Sužeidė 36

Laivo Pikietininkus
Hilo, Hawaii. — Policija 

užpuolė ašarinėmis bombo
mis, o ugniagesiai sriovėmis 
vandens iš gaisriniu vamz
džių penkis šimtus strei
kuojančių laivakrovių ir jų 
pritarėjų, kurie demonstra
vo prieš atplaukusį “Waia- 
leale” laivą Inter-Island Na 
vigacijos Kompanijos, prieš 
kurią eina streikas jau nuo 
gegužės 27 d.

Kai bombomis ir vande
niu “tvarkadariai” nepajė
gė išblaškyt streiko pikieti- 
ninkų, tuomet policija pra
dėjo veikti durklais ir šau
dyti šruotais.

Taip susikirtime ir liko 
36 pikietininkai sužeisti, 
penki iš jų, turbūt, mirti
nai. Tarp sužeistų yra ir 
dvi moterys. Vienas laiva- 
krovis durtuvu sužeistas į 
šoną. Sumišime sutrempti 
trys pikietininkų vaikučiai. 
Honolulu mieste CIO unijos 
pikietuoja gu b ernatoriaus 
Pointdexterio palocių; pro
testuoja, kad jis leido Hilo 
policiją padaryt tokį kruvi
ną pogromą prieš streikuo
jančius laivakroyius. 

buvo
per 

Rau- 
pasi-

imt kiekį bėgančių japonų, 
jeigu būtų perėję Manchu- 
kuo - Japonijos sieną ir ap
supę japonus iš šonų; bet 
Sovietų kariuomenei 
įsakyta nekelt kojos 
Manchukuo rubežių. 
donarmiečiai, todėl,
tenkino tik ištaškydami ja
ponus ir išvydami iš pustre
čios mylios pločio pasieninio 
ruožo.

Tą ruožą japonai buvo už
ėmę liepos 31 d. pirm auš
tant. Jie nelauktai tada už
puolė mažą skaičių sovieti
nio pasienio sargų, ir iš 
daugelio kanuolių šaudė 
virš jų galvų toliau, idant 
kiti sovietiniai kareiviai ne
galėtų ateit talkon užpul
tiems. Bet jie vis tiek atėjo 
ir davė japonam gerą pamo
ka, v

Tokio, rugp. 2. — Japoni
jos valdžia kalba, kad gal 
būsią galima susitaikyt su 
Sovietais, nežiūrint įvyku
sių rimtų susikirtimų. (Pir
mieji bandymai parodė ja
ponam, kad jie negalėtų lai
mėt karo prieš Sovietus).

Anglai Tevaldo Palesti
ną Tiktai Dieną; Ara
bai Viešpatauja Naktį
Jeruzale. — Arabai suki

lėliai Palestinoje turi ne tik 
reguliarę savo karinę ko
mandą, bet jau ir teismus. 
Jie nemokamai sprendžia 
civiles žmonių bylas ir mir- 
tin smerkia arabus išdavi
kus, kurie palaiko Anglijos 
ar žydų pusę prieš arabus.

Arabų sukilimas taip įsi
galėjo, jog patys žydai sa
ko, kad Anglijos kariuome
nė ir žydų-anglų policija tik 
dieną tevaldo tą kraštą, o 
naktį viešpatauja arabai su
kilėliai.

GINKLUOTI JAPONŲ 
PRIEŠAI SHANGHAJUJ

Shanghai. — Pootunge, 
pramoninėj S h a n g hajaus 
daly j, japonai suėmė 20 chi- 
nų vyrų ir moterų, pas ku
riuos rado 8 bombas ir 30 
šautuvu. c

ORAS
Šiandien dalinai debesiuo- 

ta.—N. Y. Oro Biuras.
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Rimta Padėtis Tolimuose Rytuose
Apie padėtį Tolimuose Rytuos, Sovie

tų Sąjungos-Manchukuo pasieniu, ateina 
visokių žinių. Nors jos kita kitai prieš
tarauja, tačiau savyje turi daug baugi
nančiu elementu, v v

Japonijos paleistos “žinios” skelbia, 
kad, girdi, Sovietų orlaiviai bombarduo
ja Korėjos miestus, kad “rusai kareiviai 
buvo įsiveržę į Manchukuo pusę, bet ja
ponai juos privertė trauktis su nuosto
liais,” ir tt.

Maskvos žinios gi nieko nesako apie 
Korėjos miestų bombardavimą, o tik pa
reiškia, jog Japonijos kariuomenės bū
riai buvo įsiveržę į Sovietų teritoriją. 
Sovietų raudonarmiečiai juos išvijo ir 
japonai turėjo nemažai nuostolių.

Nereikia nei sakyti, kad čia bus tei
singos žinios, gautos iš Maskvos? Ko
dėl? Visų pirmiausiai todėl, kad Japoni
jos imperialistai savo melais, savo pro
vokacijomis jau yra gerai pasižymėję ir 
visam pasauliui gerai žinomi. Skelbdami 
pasauliui apie tai, būk Sovietų orlaiviai 
bombarduoją Korėjos miestus, jie nori 
paskleisti pasaulyj ir Japonijoj nepalan
kios Sovietų Sąjungai propagandos. Su- 
lyg tuo išeitų, kad Sovietai nori karo, 
jie puola miestus, ant beginklių žmonių.

Kiekvienas protaująs asmuo tikės ge
riau Sovietų Sąjungos žinioms. Sovietų 
vyriausybe, mat, niekad nebandė karą iš
provokuoti ir nebandys. Ji nuolat, ji vi
suomet stovėjo ir stovi už taikos palaiky
mą. Todėl ir žinios apie Sovietų orlaivių 
bombardavimą Korėjos miestų pasilieka 
paprastu blofu.

Kad Sovietų Sąjungos žmonės mušė 
japonų įsiveržėlius į josios teritoriją— 
pilniausiai galimas dalykas. Ne tik ga
limas, bet toks žygis yra laukiamas, ka
dangi Sovietai laikosi to garsaus d. Sta
lino pareiškimo: Nei vieno colio žemės 
priešui! Taip jau reikia tikėti, kad So
vietai iškaršė kailį japonų įsiveržėliams. 
Sovietų pasienis, be abejo, yra tvirtai 
apdrū tintas, apginkluotas ir bile kokis 
kiaulagalvis negali savo šnipo kišti į 
Sovietų daržą.

Bet čia yra ne tame dalyko esmė. Da
lyko esmė yra tame: kad šitos Japonijos 
provokacijos ruošia karui dirvą. Šitos 
provokacinės “žinios” reiškia tą, kad Ja
ponijos imperialistai, matyt, ruošiasi dar 
didesnei kruvinai puotai—karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Va, kur keri pavojus.
Taiką mylinčių žmonių uždaviniu turi 

būti: mobilizuoti visas jėgas prieš agre
sorius, prieš fašistinius karo ruošėjus, 
prieš imperialistinę fašistišką Japoniją! 
Kovoti už pasaulinę taiką!

Kokios Ta Jų Demokratija Rūšies
Rašydamas “Vienybėje” (kurią, beje, 

girdėjome jis neužilgo redaguos), p. Vi- 
taitis pasakoja apie “tautinių grupių 
bendradarbiavimą.” Kas tos tautinės 
grupės? Vitaitis aiškiai nepasako, bet 
reikia suprasti, kad jis turi galvoj san- 
dariėčius ir tautininkus-fašistus. Tų tau
tininkų yra dvejopų: smetonininkų ir 
voldemarininkų. Pirmųjų daugiau, bet, 
iš visko matosi, sandariečiai ir smeto- 
nininkai nori įtraukti į savo eiles ir vol- 
demarininkus.

Įdomu pažymėti tai, kad p. Vitaitis 
pareiškia, jog Amerikos sandariečiai jau 
senai nutraukė ryšius su Lietuvos liau
dininkais. Girdi:

“Lietuvos liaudininkai jau seniai

pertraukė ryšius su sandariečiais ir 
susidėjo su socialistais...”
Mums tai—naujiena. Mes vis dar ma

nėme, kad sandariečiai palaiko bėnt šio
kius tokius ryšius su liaudininkais—Sle
ževičiaus, Griniaus, Bortkevičienės par
tija Lietuvoj, kuriai atstovauja “Liet. 
Žinios.” Bet p. Vitaitis mums pasako ką 
kitą.

Paaiškinęs tai, p. Vitaitis rašo:
“Sandariečiai veidmaininga propa

ganda dėl šiandieninės santvarkos Lie
tuvoje neužsiima, kaip daro komunis
tai ir jų talkininkai...”
Kokia gi toji komunistų propaganda 

“dėl šiandieninės santvarkos Lietuvoje”? 
Argi neaišku, kad komunistai stoja už 
atsteigimą demokratinės santvarkos Lie
tuvoj? Ar tam sandariečiai priešingi? 
Iki šiol mes manėme, kad ne, bet p. Vi
taitis, sandariečių ideologinis vadas, aiš
kina, jog taip—priešingi.

Tai ko siekia sandariečiai, nutraukę su 
Lietuvos liaudininkais ryšius (Beje, liau
dininkai taipgi, bent formaliai, sakosi, 
kad jiems rūpi atsteigti demokratinė 
santvarka Lietuvoj)? Su kuriomis grupė
mis Lietuvoj sandariečiai palaikys ry
šius? Su klerikalais? Fašistais-tautinin
kais? Vitaitis to, deja, nepasako. Bet iš 
visko aišku, kad jam rūpi palaikyti ry
šiai su tautininkais-fašistais. Jis, beje, 
iš jų gavo ir medalį. Jis “Pasaulio Lie
tuvių Kongrese” nei žodžio nepasakė 
prieš fašistų diktatūrą. Lietuvos politi
kos atžvilgiu, matyt, Vitaitis nori būti 
tautininkas, na, o Amerikoje jis siūlo 
sandariečiams ir tautininkams “remtis 
plačiu liberalizmu.”

Gerai, kad p. Vitaitis šitą pasakė. Bet 
argi visi sandariečiai seks jo pėdomis?!

Mums rodosi, jei sandariečiams rūpė
tų demokratybė, tai jie, nieko nelaukę, 
atsiskirtų nuo tautininkų-fašistų, už- 
megstų su Lietuvos liaudininkais arti
mus ryšius ir čia, Amerikoje, turėtų ban
dyti veikti su ta visuomene, kuri veikia 
po Amerikos Lietuvių Kongreso vėliava.

Henry Fordas—Hitlerio 
Kavalierius

Šiomis dienomis, kai Amerikos auto
mobilių karalius minėjo savo 75-rių metų 
amžiaus sukaktį, Hitleris apkorė jį “Vo
kietijos Aro Didžiojo Kryžiaus” medaliu.

Tai garbingiausias ordinas, kokį Vo
kietija tegali duoti svetimšaliui. Sakoma, 
Fordas buvęs pirmas amerikietis, gavęs 
tąjį Vokietijos ordiną.

Už ką gi šis bilionierius taip gausiai 
buvo Hitlerio apdovanotas? Nereikia nei 
aiškinti: tai buvo už tai, kad Fordas 
uoliai darbavosi Amerikos fašizmui. Ko
vodamas prieš darbininkų judėjimą, ne
leisdamas jiems organizuotis į darbo 
unijas, kovodamas prieš visokias pažan
gesnes reformas, šis žmogus buvo plėtė- 
ju tų idėjų Amerikoje, kurias Hitleris 
atstovauja Vokietijoj.

Yra žinių, beje, kad Fordas dar dau
giau kuo nusipelno Hitleriui: jis finan
savo nazių judėjimą Vokietijoj, kai tie 
ruošėsi pasigrobti galią į savo rankas. 
Jis remia Japonijos imperialistus) Chini- 
joj. Per ilgus metus šis bilionierius buvo 
karštas anti-semitas. Savais laikais jis 
net laikraštį leido prieš žydus, “Dear
born Independent,” skelbdamas tas pa
čias idėjas, kurias šiuo tarpu skleidžia 
Hitleris, Mussolinis. Jis rėmė ir,.tebere
mia nazių judėjimą Amerikoj. Jis šaudė 
Detroito automobilių pramonės darbi
ninkus.

Tai štai Fordo nuopelnai. Štai, kuo jis 
yra užsipelnęs Hitleriui!

Hitleris puikiai mato Amerikos fašis
tus besiorganizuojančius ir besiekiančius 
tų pačių purvinų tikslų, kuriuos naziai 
pasiekė Vokietijoj. Jis puikiai žino, kad 
šitam reakciniam, juodam judėjimui 
Fordas nesigailės pinigų, nesigailės nie
ko. Tam tikslui jis padarė Fordą savo 
kavalierium, sustiprino, taip sakant, jį 
dvasioje.

Detroito automobilių pramonės darbi
ninkai ir visa plačioji Amerikos visuo
menė—demokratiniai nusistačiusi? visuo
menė—privalo tai žinoti j r mokėti, kaip 
reaguoti-į aršų progreso priešą—bilio- 
nierių Hitlerio kavalierių!

Trečiadien., Rugpj. 3, 193? 
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Generolo Miajos 
Pareiškimas

Apsilankęs Madride gė-' ofensyvos turi prašyti nau- 
nerolas Miaja, Centralinės ■ i 
ir Pietines Ispanijos armi
jų vadas, pietaudamas su 
šio miesto vyriausybės at
stovais, i žurnalistų užklau- 
simus apie operacijų eigą 
Levan te fronte, atsakė:

Levan tėję kovojama su 
tikru narsumu. Priešas su
traukė į šį frontą didelę 
kiekybę jėgų ir medžiagos 
ir spaudimas yra stiprus, 
labai stiprus; bet mūsų ka
reiviai gina tėritoją pėda už 
pėdos ir priešo progresas, 
kaip yra pastebėta, labai lė
tas ir su dideliu smūgiu 
svetimšalių jėgoms.

Priešo troškimas šioje 
ofensyvoje, į kurią sutraukė 
visus savo vyrus ir karo 
medžiaga, buvo užkariauti 
Levantės zoną į penkiolika 
dienų. Jau praėjo du mėne
siai ofensyvos ir mažas lai
mėjimas, jiems žinoma, 
kiek atiku kainavo.

Mūsų armijos supranta 
savo laikymosi svarbą ir gi
na teritoriją su- neapsako
mu didvyriškumu.

Valencijos apylinkė yra 
nusistačiusi sekti Madrido 
pavyzdžiu ir stoja visomis 
jėgomis savo apgynimui.

Prieš liaudį, kuri nenori 
būti nugalėta, nėra galimy
bės kovoti.

Aš, būdamas tikrai isiti- z v

kinęs Ispanijos likime, tu
riu viltį, kad su šiuo laiky
musi laimėsime. Argi jau 
neesame nugalėję pardavi- 
ku? c-

jos paramos žmonėmis ir 
karo medžiaga; medžiaga ir 
vyrais, kuriuos pražudo ne
atsiekiant savo tikslo, kuris 
yra pralaužimas mūsų 
frontų ir demoralizavimas 
mūsų retrogvardijęs. Dėl šio 
pastarojo griebiasi tankių 
ir kriminališkų bombarda
vimų ant ramių gyventojų.

Dabar, kaip jums sakau, 
nėra politinių idėjų proble
ma; yra nacionalė proble
mą tėvynėje, nesvyravo ati- 
po okupuota svetimšalių jė
gomis, be karo paskelbimo. 
Šitą daleido egoizmas ir 
mandrumas tu, kurie suki- 
lo prieš teisėtą Respublikos 
vyriausybę. Pardavikai tuo- 
jdus tapo liaudies nugalėti, 
o kad tęsti kraujo pralieji
mą tėvynėje, nesvyravo ati
daryti duris svetimšaliams, 
žinodami, kad jie ateina ša
lies išgriovimui ir pavergi
mui.

Jie žino, kad nevaldo ir 
niekad nevaldys Ispanijoje. 
Autoritetas fašistinėj daly j 
yra svetimšalių rankose, ir 
jie yra tiktai lėlės, kurios 
žaidžia išlaukė j.

Mes esame šiuo įsitikinę 
ir dėl šito tęsime kovą iki 
galui, nepuolant mūsų entu
ziazmui, kaskart su didesne 
morale, nes norime, kad 
mūsų šalis būtų valdoma 
dėl ispanų ir sulyg jų va-

PASAULINES ŽINIOS
Vokietijoj vasario mėnesį 

buvo areštuotas antifašis
tas Kurt Becker ir išsiųstas 
į koncentracijos lagerį. Už 
nepaklusnumą naziai jį už
mušė ir sudeginę pelenus 
prisiuntė tėvams.

Nužudytojo kito antifa- 
isto Eberto tėvas už tai 

kad jis savo pažįstamųjų
s

naziams už sūnaus nužudy
mą, tuojaus buvo areštuo
tas ir nuteistas ketverius 
metus kalėti.

Vengrijoj parlamento at
stovas Gyorki pasakė kalbą 
apie politinių kalinių padė
tį. Tarp kitko jis pareiškė: 
( ‘Kaltais prisipažinti reika
laujama mušant ir nežmo
niškai kankinant. Teismuo
se labai dažnai teisiamieji 
tjiesiog į akis policijai pasa
ko, jog prisipažinimai ir 
parodymai buvo išgauti mu
šimo keliu arba protoko
luose visai kas kita užrašo
ma negu sakoma.” Žurna
listas Strem, “Nepszva” re
daktorius buvo nubaustas 
kalėti penkis mėnesius už 
tai, kad jis gynė demokra
tiškų įsitikinimų rašytoją

ŽINIOS iŠ LIETUVOS

Kad Respublika laimėjo 
karą prieš pardavystę, paro
do tas, jog dėl kiekvienos

Laikykimės ir turėkime 
omeny j. Karas nelaimimas 
nei pralaimimas iki pasku
tiniam mūšiui, ir šis pasku
tinis bus Respublikos, o 
ypač Ispanijos. A. T.

Brošiūrėlė Katalikam
Nauja brošiūrėlė, “Bro

liška Ranka Katalikams,” 
išleista Liet. Kom. Centro 
Biuro, jei bus tinkamai pas
kleista į lietuvius katalikus, 
pasieks savo uždavinį. Ji

davinys dėstomas iš pačių 
gyvenimo įvykių, kuriuos 
vienaip ar kitaip žino kiek
vienas žmogus, bent kiek 
įdomaująs gyvenimu.

Koks gi brošiūrėlės užda
vinys? Gi toks, kad plačios 
katalikų masės susidomėtų 
gyvenimo gabenamais įvy
kiais ir kad jos drauge su 
kitais kovojančiais darbi
ninkais, komunistais, eitų 
ginti žmoniškumo teisių, 
kurias trempia ir ryžtasi 
trempti fašizmas ir kasdien 
labiau grasinantis karo pa
vojus.

Brošiūrėlė maža, joje ne

me, būtų buvę labai gerai, 
jei būtų buvę įdėta bent ke
li pavyzdžiai, kaip katalikai 
vienoje ar kitoje šalyje tu
rėjo nukęsti gyvasčia ir tur
tu nuo įsigalėjusio fašizmo. 
Bet, aišku, ši brošiūrėlė yra 
tik kalbos pradžia. Kiti 
klausimai tu platesnėmis iš
vadomis bus s u rastini kito
se progose ir kitose kalbose.

Katalikų vadai atvejų at- 
vėjais savo sekėjus drau
džia kalbėti ir reikalus tu
rėti su komunistais, su ne
tikinčiais į tąjį dievą, kuris 
skelbiamas katalikams. Bet 
gyvenimas kelia gyvą reika
lą, kuris liečia lygiai ir ka
taliką ir komunistą. Vienas 
įvykis po kitam labiau ir 
labiau įrodo, jog bendras 
susikalbėjimas ir bendras 
žygis tam tikrais reikalais 
duotų naudos ir vieniems 
ir kitiems.

Tinkamai prisiminta, kad

lietuviuose buvo bendrai su
sikalbėta . Lietuvos gyni
mo klausime pereitą kovo 
mėnesi, ir nurodoma visa v 7

eilė klausimų, kuriais gali
ma ir verta susikalbėti da
bar ir greitoje ateityje.

Drg. Browderis pažymi, 
kad katalikų vadai, kuni
gai, dažnai vartoja melą, 
kaipo ginklą prieš komunis
tus (kun. Curran knyga 
“Faktai apie Komunizmą”). 
Bet tuos kun. Curran me
lus užginčijo Browderis, o 
kitus melus privalo užginčy
ti visi tie, kurie juos susi
tinka. Pavyzdžiui, lietuvių 
katalikų laikraščių prasi
manymus dažnai atremia 
mūsų dienraščiai “Laisvė” 
ir “Vilnis.” Dėlto, tinka
mus laikraščiuose straips
nius, kuriuose atremiama 
katalikų vadų melai, reikia 
stengtis paduoti katalikams 
pasiskaityti.

Browderis sako: “Fašiz
mas grūmoja ne tik darbi
ninkų judėjimui ir komu
nistams. Jis grūmoja vis
kam, kas tik pyogresyviška 
ir gražu žmogaus gyvenime. 
Jis grūmoja sunaikinti lais
vę religijos ir bažnyčios — 
katalikų, protestonų ir žy
dų. Savaime suprantama, 
kad akiregyj šito baisaus 
pavojaus, kuris apgulęs 
Ameriką ir Europą, mes tu
rėtum pamesti skirtumus ir 
sunerti rankomis bendram 
išsigelbėjimui, panašiai 
kaip mes darytum pasiliki
mui kokios nors gamtos ka
tastrofos!”

Brošiūrėlė 1G puslapių. 
Spauda aiški. Kaina tik 3 
centai. Verta paskleisti.!

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laiavę” Sdvo Draugams

Fėja ir jo su konfiskuotus 
veikalus.

Rumunijoj Bucharesto 
priemiesčiuose nesenai bu
vo arešauoti 23 darbininkai, 
kurie buvo policijos įtarti 
kaipo antifašistai.

Mussoliniečiai Vadina Ame
riką “Idiotu No. 1”

Milan, Italija. — “Visuo
menės Idiotas (pusgalvis) 
Pirmo Numerio,” — taip 
dienraštis “Popolo d’Italia” 
vadina Jungtines Valstijas, 
ypač amerikinį žurnalą 
“Esquire,” kuris pašiepė 
“Mussolinio fašizmą.

Redaktorius “Popolo 
d’Italia” yra Mussolinio 
brolėnas.

Kaip Washingtonas Perėjo 
Delaware Upę, taip Ame

rikiečiai Ispanijoj
Ebro Frontas, Ispanija.— 

Amerikiečiai liuosnoriai ka
riautojai už Ispanijos res
publiką sako, “kaip Wash
ingtonas perėjo per Dela
ware upę (kare prieš Ang
liją), taip mes perėjome per 
Ebro upę,” darydami sėk
mingą ofensyvą prieš fašis
tus.

KAIRIŠKIAI

Kaip Turtėja darbininkų 
“draugas” Sirutavičius

čia yra toks fabrikantas Si- 
tutavičius, kuris dedasi dide
liu darbininkų draugu. Bet 
iš to draugiškumo naudos yra 
tik jam vienam, nes darbinin
kai kaip skardom, taip ir te- 
beskurstam. Pats Sirutavičius 
turi “įsigijęs” kartonažo fa
brikus Kairiškiuose (Tryškių 
valsčiuj), Kaspėnuose (Viekš
nių valsčiuj). Prie tų fabrikų 
turi didelius
jis su kitais kapitalistais stei
gia akcinę bendrovę su beveik 
milioniniu kapitalu plytinei 
štatyti, kuri pagaminsianti ke
lias dešimtis milįonų plytų.

Moka ponas Sirutavičius iš
spausti mūsų paskutinius sy
vus, jei pats taip gerai tarps-

M c r k c rs, Vokietija. — *
Nuo dujų čionaitiniame po- 
tašo fabrike žuvo 11 darbi
ninku. c

dvarus. Dabar

Nuo “T.” Redakcijos. Siru
tavičius—tai buvo socialdemo
kratas. Rodos, ir dabar jis 
turi įtakos į socialdemokratų 
partiją.

5ryškių Valsčiuj Miško 
arbininkai Laimėjo.
žiemą prie miško kirtimo 

dirbo 40 darbininkų. Uždirb
davo už malkų ketmeterį 1. lt. 
30c, o popiermalkių—2 lt. 60c. 
Darbininkas per dieną uždirb
davo ne daugiau 2 litų, ir 
tie pinigai išeidavo vien tik 
nbaistūi. Darbininkai pareika
lavo darbo užmokestį padi
dinti; priešingai grasino 
streiku. 30 darbininkų tvirtai 
laikėsi savo reikalavimų; 10 
darbininkų to reikalavimo ne
parėmė. Darbininkų reikalavi
mą miškų urėdija buvo pri
versta 
pakėlė 
Tiems, 7

patenkinti. Užmokestį 
iki 3,50-4 lt. dienai. 

, kurie neparėmė reika
lavimo, užmokesčio nepakėlė, 
ir jie už tą pat darbą gavo po 
du lt. dienai.

Gudžiūnai (Kėdainių apskr.) 
Valsčiaus viršaitis išsiuntinėjo 
raštą, reikalaudamas 10% že- 
mes mokesčio mokamos sumos 

fondui.paaukoti” ginklų 
alstiečiai atsisako vykdinti

neteisėtą viršaičio 
ma.

rcikalavi-

Kruonis (Kaišedorių apskr.). 
Kruonio valsčiaus viršaitis 
sauvališkai apdėjo valstiečius 
5-10 lt. sumos mokesčiais gin
klų fondui. Valstiečiai labai 
nepatenkinti naujais mokes
čiais.

KAUNO DAINA
Iš Liet. Tautosakos Archyvo rinkinių

Įpilk, drauguži, dar bokalą— 
aš įsipilt nebegaliu, 
jau artinamės prie finalo 
šaunaus Bachuso keleliu.
Eik čia, gražioji padavėja, 
toks karštas tavo bučinys!
Nuo jo niauri dvasia giedrėja 
ir silpsta Volfo mišinys.
Atneškite dar bonkų porą, 
ir dainą plėškime plačiai, 
juk buitis nyki ir nedora, 
o žemėje mes—tik svečiai.
Tegu šiandien bokalai žvanga 
garsiau užu Kovų Varpus, 
gal šeimininkas greit pro langą 
laukan švelniai išmėtys mus...
Išgerkime dar po bokalą! 
Bučiuoki, mylima, karštai!
Kol kraujas gyslose nešąla— 
dėkokime visiems už tai.

Užrašė
Zigmantas Vingierka. 
(“Kuntaplis”)

Klausimai ir Atsakymai ‘
Klausimas:

Nežinau, ar aš būsiu vie
toje su savo klausimu, ar 
ne, bet vis tiek klausiu. Ar 
visose Jungtinių Valstijų 
valstijose yra legališkai pri
pažinta tiktai viena angliš
ka kalba?

J.
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, tai 
tiktai vienoje New Mexico 
valstijoj konstitucija reika
lauja, kad visi įstatymai 
būtų spausdinami dviejose 
kalbose, būtent, angliškoje 
ir ispaniškoje. Kitose visose 
47 valstijose tevartojama 
legališkai tiktai viena ang
liška kalba.
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/ Darbininke ir Seimininke
Darbas Tarp Moterų

;\LDLD Centro Moterų Komiteto Raportas ALDLD Su
važiavimo Moterų Sesijai, Liepos 2 d., 1938, Brooklyne

(Tąsa, Pradžia tilpo liepos 
20-tos laidoj)

Laimėkim Moteris Kovai 
Prieš Reakciją

Visi, o visų pirma pažangio
sios moterys, turime suprast, 
kad neorganizuotos moterys 
gali lengvai patapt reakcijos 
įrankiais prieš viską, kas bran
gu kiekvienam darbo žmogui, 
kiekvienam pažangiam pilie
čiui.

Artinasi' kongresiniai rinki
mai. Visos reakcines spėkos 
sueiliuota, kad po priedanga 
gražių obalsių ir pažadų su
medžiot moterų balsus ir pa
statyt šalies kongresan reak
cionierius, kurie vienu pasimo- 
jimu nušluotų visus darbo 
žmonių laimėjimus. Neorga
nizuotoms, nedalyvaujančioms 
pažangiuose s u s i r inkimuose 
moterims nelengva bus atskirt, 
kur tiesa, kur apgaulė. O mo

PIRMOJI NEGRE POETE
laiku Wheatley sūnus rengėsi biznio rei
kalais važiuoti j Angliją, tai kartu su sa
vim, paėmė kelionei Phillis. Kaip Phillis 
troško savo rasės žmonėms laisvės, liudi
ja jos eilės, parašytos Dartmouth’© 
Earlui, kuomet pasikalbėjime jinai paty
rė, jog jis remia prieš vergiją judėjimą.

Ji rašė:
Ar gali, mano Viešpatie, kuomet klausais 

mano dainos, 
Stebėtis, iš kur toji meile už laisvę veržias,— 
Iš kur teka tie troškimai paprasto 

žmoniškumo.
Tik jaučiančios širdys geriausiai supranta,— 
Aš jauna amžiuj, mačiau žiaurų likimą kai 
Kada buvau išplėšta iš Afrikos—linksmos 

šalies.
Kokia apmaudą, staigios kančios, 
Koki skausmai draskė tėvų krūtinę! 
Išvogta toji siela, ir be jokios pagalbos, 
Kuomet nuo tėvų pagrobtas brangusis kūdikis. 
Tokis buvo mano likimas; ir aš vien tik

j meldžiuos, 
Lai kitų neliečia toks tironijos sūkurys. ;

Phillis savo sieloje jausdama didžiau
sią jos rasės žmonėms skriaudą, sulig iš
galės savo dainose dievino kiekvieną ko
vą už laisvę. Kilus Amerikos revoliuci
niam karui, ji savo dainomis ir eilėraš
čiais garbino Amerikos kovotojus už lais
vę. Kuomet Jurgis Washington apsisto
jo Bostono priemiesty j Cambridge, jinai 
pasiuntė jam parašiusi eilėraštį. Kaip jos 
talentas buvo giliai vertinamas, liudija 
J. Washingtono jai rašytas laiškas.

• Čion cituojama ta dalis laiško.
“Jeigu tu būsi Cambridge ar netoli 

stovyklos, aš mylėčiau matyt į taip Mū
zos apdovanotą asmenį, kuriam gamta 
taip gausiai paskyrė savo lobį.

“Su aukšta pagarba,
“Jurgis Washington.”

Laike Amerikos Revoliucinio Karo, 
Phillis šeimininkai mirė; taipgi nepoilgo 
mirė ir jos mokytoja Wheatlyte; jų sū
nus apsivedė, gi Phillis turėjo rūpintis 
pati savo likimu. Mažai gyvenimą paži
nusi, apsivedė su jaunu, gražiu Peters, 
kuris nudavė giliai vertinąs jos talentą, 
bet trumpai pagyvenus, vyras pasirodė 
esąs tinginys, saumylys ir vietoj pagel
bėjus savo žmonai grumtis gyvenimo aš
triose bangose, jisai reikalavo, kad jinai 
uždirbtų jam pragyvenimą. Jiems gimė 
trys kūdikiai, bet visi trys mirė. Pati 
Phillis, suspausta širdperšos ir vargų, 
gana jaunose gyvenimo dienose mirė. Tai 
buvo pirmutinė negrų rasės poetė; jeigu 
gyvenimo sąlygos būtų buvusios kiek pa
lankesnės, be abejo, jinai būt sukūrusi 
daug gražių dainų ir eilėraščių, budi
nančių savo rasės prispaustą sielą, bet 
sunkus gyvenimo likimas išplėšė iš gy
vųjų tarpo vos tik pražydusį žiedą.

K. Petrikienė
Tai buvo 1761 metais, vergų rinkoje, 

Bostono, Mass., mieste. Apie šešių ar 
septynių metų amžiaus suvargusi mer
gaitė išgąstingomis akimis dairėsi į su
sirinkusius pirklius. Ji buvo atvežta iš 
tolimos Afrikos, iš kur tūkstančiai negrų 
buvo gabenama į Amerikos Jungtines 
Valstijas. Mažoji mergelė neturėjo ant 
savęs jokio drabužio, bet, kad neparodyt 
mergaitę civilizuoto pasaulio pirkliams 
nemoralę, tai jos savininkas aprišo ma
žąjį kūnelį kavalku seno, purvino divo- 
no.

Ponia J. Wheatley, savininkė kelių 
vergų, jieškojo jaunos vergės, nes jos 
esami vergai jau buvo nusenę, tad rei
kėjo jauną vergę išmokinti, kad galėtu 
deramai užimti senųjų vietą. Ar tai iš 
pasigailėjimo, ar su išrokavimu, ponia 
Wheatley nusipirko mažąją mergelę. 
Parsivedus ją namon gerai išprausė, ap
rengė švariais drabužiais, pavalgydino ir 
davė progos suvargusiam kūneliui kiek 
sustiprėti. Mažoji mergelė angliškai vos 
tik kelis žodžius suprato: reikėjo ją mo
kinti ne tik darbo, bet ir kalbos. Ponia 
Wheatley turėjo augančią dukterį, kuri 
pradėjo įdomautis mažąja Afrikos mer
gele. Tuo laiku, Massachusetts valsti
joje nedraudė įstatymai negrus mo
kinti rašybos ir skaitymo, tad panelė 
Wheatley, į pusantrų metų laiko, pusė
tinai pramokino Afrikos mergelę skai
tyti ir rašyti. Mažoji mergelė galėjo pa
skaityti biblijos bile dalį ir labai įdoma- 
vosi bile skaitymu: dažnai jinai, pasiė
mus kavalką anglies, rašydavo kur nors 
ant tvoros bei sienos ir kas stebino jos 
šeimininkę, tai, kad mergaitė stengdavos 
rašyti savo mintis-išsireiškimus. Kadan
gi mažoji afrikietė buvo malonaus būdo, 
tai jos šeimininkė davė jai savo šeimos 
pavardę—Wheatley, gi pakrikštijo vardu 
Phillis. Phillis Wheatley, būdama ketu
riolikos metų amžiaus, jau rašinėjo eiles. 
Jos šeimininkai ja tikrai pradėjo did
žiuotis, jos eilėraščiai tilpo spaudoje, 
buvo skaitomi įvairiuose susirinkimuose 
ir kartais bažnyčioje. Bostono turtinges
nieji, kurie rėmė prieš vergiją judėji
mą, Phillis kviesdavosi pas save į namus, 
o ypatingai, kuomet būdavo kokis poki- 
lis ir ten skaitydavo jos eilėraščius.

Phillis apie savo motiną tik tiek atsi
minė, kad jos motina pirm saulėtekio 
visuomet saulės garbei liedavo vandenį. 
Kurioje Afrikos dalyje ji buvo gimusi ir 
kokie jos buvo tėvai, ji nieko apie tai 
nežinojo. Phillis šeimininkai, matyt, bu
vo nuoširdūs žmonės, nes jai esant silp
nos sveikatos, sunkiai susirgus, daktaras 
patarė išvažiuoti kur ant vandenų. Tuo

terys sudaro arti pusę visos 
šalies balsuotojų. Mūsų pa
žangios Literatūros Draugijos 
narių pareiga darbuotis, kad 
lietuvės moterys netaptų re- 
akcienierių aukomis, kad jas 
nepanaudotų fašistinei kilpai 
ant mūsų pačių kaklo.

štai, tik nesenai, New Yorke ! 
pradėjo steigtis kairiai pasi
vadinę “Women’s Rebellion” 
komitetai, kurių tikslas vest 
kampaniją prieš prezidento , 
Roosevelto daugiau darbų da
vimo planą. Tuos komitetus 
mano tvert po visą šalį. Juos 
organizuoja fašistiniai -elemen
tai, kuriuos slaptai finansuoja 
stambieji finansieriai. Tūlose 
valstijose reakcinis Republiko
nų Partijos sparnas pridengia 
savo platformą pažangiais 
obalsiais, kaip kad lygių tei
sių, ko niekad nemano vykint. 
Daug yra įvairiais vardais ir 
obalsiais besidangstančių or

ganizacijų, kurios tarnaus gau
dyt moterų balsus. Turėdamos 
moteris organizuotas vienoj ar 
kitoj formoj, mes gklesime pri
eit ir joms išaiškint tas pink- 
les.

Tiesa, pažangieji nesnaud
žia. Bet dabartinio veikimo 
negana. Mūsų draugės ir drau
gai negali pasitepkint radę 
bendrame; ALDLD kuopos su
sirinkime 4-5 motelis, kuomet 
didelė didžiuma lietuvių mo
terų niekur neorganizuotos ir 
reakcionieriam paliktos. Pri
valom panaudot visas spėkas 
ir organizacines formas, kad 
suorganiztiot moteris, kad pa
siekt su demokratinio fronto 
programai Tam reikia visose 
žymesnėse kolonijose ir visur, 
kur galima, sudaryt ALDLD 
moterų kuopos bej skyriai ar 
kliubai. Kur numatoma, kad 
reikalingą specialė organizaci
jos formai—kultūros, sporto ar 
piliečių kliubas, nesibijokime 
jį panaudot. Pažangus, de^ 
mokratiją ir taiką ginąs mo
terų kliubas, kuris pajėgtų su
trauki sąvėp žymią dalį tos 
kolonijos moterų, gal laikinai 
ir nustelbt ALDLD kuopą, ta

čiau išlaikymas tos kolonijos 
pažangia, demokratiška ilgai
niui atsimokės nariais ir para
ma mūsų draugijai.
Mūs Draugijos Durys Atdaros 
Visiem Demokratiją ir Apšvie- 

tą Mylintiem Lietuviam

Kada mes užgiriame tvėri
mą bile vardu organizacijų, 
kur to sąlygos reikalauja, sy
kiu norime stipriai įspėti drau
ges nuo pasidavimo kraštuti- 
nybei, įsivaizdinimo, būk nau
ja organizacija, naujas vardas 
viską atliksiąs. Būk mūsų 
draugija per kairi. Tai būtų 
didelė klaida. Iš esamų dabar 
kuopų, skyrių ir atskirų kliu- 
bų mes matom, kad mūsų dar
bo sėkmingumas priklauso nuo 
to, ką pastatome jų priešaky
je, kas veikiama, kaip vedami 
susirinkimai, kaip moka'ma 
prie narių prieit, o ne vien tik 
nuo vardo.

šiandien mūsų draugijos du
rys taip plačiai atdaros, kad 
'pro jas gali įeit kiekvienas de- 
nmklTTbiniai nusiteikęs apšvie- 
tą mylįs lietuvis. Moterų kuo
poms leidžiama dar liuosiau 
veikt ir tūlose vietose jau 
praktikuojama, greta centran 
mokančių narių, įrašyti taip 
vadinamas kliubines nares, jei 
jos nėra pasirengusios įstot į 
ALDLD su pilna mokestimi. Gi 
mūs literatūros leidimo pro
gramai negali prilygt jokio 
kliubo programa, nes švieti
mo srityj jai neprilygsta net 
jokia kita nacionale lietuvių 
organizacija. Jei tą gerai iš- 
aiškinsim ir pavyzdingai veik
sim, kiekviena išmintinga ir 
visuomenei geroves velijanti 
moteris su laiku įsitikins, kad 
yra garbe priklausyti mūsų 
draugijoj.

(Daugiau bus)

So. Boston, Mass.
Liepos 20 d. LLD 2-ros kuo

pos moterys turėjo savo susi
rinkimą, kuris nebuvo labai 
skaitlingas narėmis, bet jame 
buvo svarbių raportų ir tari
mų.

šiame susirinkime mūsų 
kuopoj delegatas d. J. Petruš
kevičius išdavė raportą iš: Li
teratūros Draugijos Suvažiavi
mo moterų sesijos. Po to dar 
buvo keletas klausimų ir dis
kusijos dėlei suvažiavimo ta
rimų ir veiklos tarpe moterų. 
Taipgi buvo išduotas raportas 
iš tarptautinio moterų veiki
mo, kur plačiau susisiekia su 
šios šalies moterų gyvenimu 
ir darbais.

Iš raportų pasirodo, kad 
ypač mūsų apylinkėj darbas 
tarpe moterų tebėra labai ap
leistas. Per mažai tesusisie- 
kiama su dirbtuvių darbinin
kėmis ir abelnai su platesnė
mis masėmis moterų. Dėlei 
aiškumo, čia paduosiu vieną 
mažą pavyzdį, kaip tarpe pa
čių darbininkių yra priešta
raujančių dalykų vienų ki
toms vien dėlto, kad jos netu
ri susisiekimo vienos su kito
mis.

Paimu skalbyklų darbinin
kes. Jos turi dirbti labai sun
kiai pirmadieniais ir tą dieną 
padirbti veik visos savaitės 
darbą už vienos dienos užmo
kestį, o kitomis dienomis būti 
be darbo vien dėlto, kad šei
mininkės siunčia drabužius 
skalbyklon pirmadieniais. Jei
gu būtų šiokis tokis susisie
kimas tarpe darbininkių ir šei
mininkių, tas klausimas būtų 
labai lengvai išrištas.

Tai mes, savo susirinkime 
apdiskusavusios šį klausimą, 
priėjom prie išvados nesiųsti 
drabužių skalbyklon pirmadie
niais, o tai atlikti kitą dieną, 
viduryj savaitės. Tokiu būdu 
sutaupysim darbininkėms dar

bą visai savaitei ir gausim tin
kamiau išplautus drabužius, 
nes kuomet yra per didelis už
vedimas dirbtuvėje, tai darbas 
visuomet būna prasčiau atlik
tas. Patartina visoms šeimi
ninkėms prisilaikyti minėti) 
taisyklių.

Buvo išduotas raportas iš 
trijų organizacijų pikniko, at
sibuvusio birželio 6 d., Mon- 
telloj. Pasidalinus pelną ir 
mums teko $16.69. Taipgi 
buvo raportas iš “Laisvės” 
pikniko, buvusio 4 d. liepos, 
Maynarde. Ten daugelis mū
sų -draugių prisidėjo prie 
draugių worcesteriečių stalo 
su valgiais ir darbu.

Dar nutarėm rengt vieną 
draugišką išvažiavimą, jei tik 
bus galima gauti liuosas nedėl- 
dienis.

Sekantis moterų susirinki
mas įvyks trečiadienį, rug
pjūčio 17 d.

Sveikatos klausimas pas mus 
šiemet prasčiau stovi, negu 
kada nors pirmiau. Daugelis 
draugių rimtai serga, todėl ir 
mūsų veikimas biskį šlubuoja.

Sunkiai serga d. O. Petruš
kevičienė. Randasi miesto li
goninėj. Ją galima atlankyti 
nuo 2 vai. po pietų ir nuo 6 
vai. vakare.

Drg. P. Žukauskienei buvo 
padaryta operacija ant kojų. 
Nors ji jau sugrįžo iš ligoni
nės, bet dar gana prastai jau
čiasi. Ji visuomet, nepaisyda
ma savęs, labai sunkiai dirbo, 
kaip dėl pragyvenimo, taip 
darbininkiškam judėjime ji vi
suomet buvo pirmutinė. Jos 
gyvenimo vieta yra 423 E. 7th 
St., So. Bostone.

Drg. P. Usevičienė ką tik 
sugrįžo iš ligoninės. Ją gali
ma atlankyti jos namuose, 79 
Barry St., Dorchester, Mass.

Drg. K. Kazlauskienė ran
dasi Faulkner ligoninėj, 1153 
Center St., Jamaica Plains. 
Jai padaryta operacija ant 
kaklinės liaukos.

Taipgi šiomis dienomis pu
sėtinai sunkiai susirgo d. M. 
Januškienė. Ji randasi savo 
namuose, 15 Catton St., Ros- 
lindale, Mass.

Visos, katrom tik laikas ir 
sveikata pavėlina, atlankykite 
sergančias drauges. Taipgi 
jaunimas turėtų atlankyti ser
gančią jaunuolę d. L. Januš- 
kaitę, kuri dabar randasi Bo
stono Sanatorijoj, Mattapan, 
Mass. .-i

Veliju visoms draugėms grei
tai pasveikti.

M. S. Kores-tė.

ŠALTI GĖRIMAI VASAROS 
METU

Vynuogių Punšas (Gėris)

Į vieną kvortą vandens įdėk 
vieną puoduką cukraus, trijų ci
trinų (lemonų) ir vieno apelsi
no (orindžio) sunką, taipgi vie
ną puskvortę vynuogių (greip- 
sų) sunkos. Viską sumaišius 
duok gerti šaltą.

šaltą galima padaryt pride
dant ledo arba palaikant šaldy
tuve.

Arbatos Punšas (Gėris)

Pilk verdantį lemonadą užtek
tinai užšaldytą pagal skonį, ant 
arbatos lapelių, ir palaikyk pa
kol atšals. Paskiau nusunk ir 
duok stikluose, kuriuose turėsi 
įdėjus ledo ir po riekutę citri
nos (lemono).

Lemonade

1 šaukštą cukraus.
1 puoduką šalto vandens.
3 šaukštus citrinos sunkos.
Ištirpink cukrų citrinos sun

koj, supilk šaltą vandenį ir įdėk 
biskį ledo, jeigu norima.

Cukraus Sirupas

Pusė puoduko cukraus.
Pusė puoduko virinto van

dens.
Sumaišyk cukrų ir vandenį ir 

maišyk, pakol cukrus ištirps. 
Virink ant lengvos ugnies, ne
maišydama, per 10 minučių.

Iš Brooklyn© Motery 
Kuopos Veiklos

Liepos 21 d. įvykęs LLD 
Fioterų 81-mos kuopos susirin- 

imas padarė keletą tarimų. 
Ypatingai tarėsi daugiau do
mės kreipti į gelbėjimą rinki
mo daiktų Ispanijai, kaip tai: 
drapanų, maisto, ir tt.

Daug kalbėta apie moterų 
apšvietos augimą, ir kaip dau
giau moterų pritraukus į mo
terų kuopą. Nutarta susirin
kimus laikyti Piliečių Kliube 
ir turėti mokyklas, kad mote
rims pagelbėjus tapti pilietė
mis. Pastaruoju laiku visiems 
žinoma, kad nepiliečiams sun
ku gauti darbą ir, reikalui 
esant, pašalpą. Todėl nepilie- 
tės moterys yra kviečiamos 
ateiti į mūsų moterų kuopą 
įsirašyti ir rengtis’ būti šios 
šalies pilietėmis.

Mūsų kuopoj randasi daug 
moterų, kurios yra pasiryžu- 
sios pagelbėt moterims visuo
se reikaluose. Jos yra veiklios 
ir rūpinasi, atvėsus orui, pa
kelti moterų veikimą.

Ateinančiam susirinkime, 
kuris įvyks rugpjūčio 18, Pi
liečių Kliube, d. Valilionienė 
duos paskaitą apie maisto ga
minimą, o ypatingai ji atkreips 
domę į konservų rengimą. 
Drg. Valilionienė yra maisto 
gaminimo specialistė.

Draugė šibeika aukauja 
puikią paduškaitę ir ateinan
čiame susirinkime ji bus iš
leista kuopos naudai.

Užbaigus susirinkimą, mote
rys turėjo gražų ir draugišką 
pasikalbėjimą. Mūsų mylima 
draugė Valilionienė atnešė py
ragaičių, o drg. Depsienė — 
puikiai sutaisytą uogų gėrimą. 
Užsibaigus vakaro eigai drau
gės skirstėsi namo su energija 
daugiau veikt visuose darbuo
se. Kuopos Narė.

• • •

Padėkim Ispanijai Laimėt 
Kovą!

Liet. Literatūros Draugi
jos moterų 81-ma kuopa nuta
rė atsišaukti į visus Brookly- 
no gyventojus, o ypatingai 
moteris, kad pagelbėtų didvy
riškai Ispanijai laimėt kovą 
prieš kruviną fašizmą.

Artinasi žiema. Reikalinga 
kariams šiltų drapanų ir ap- 
siavimų. Draugės kuopietės ir 
visos moterys yra prašomos 
greit ateit į pagelbą - rinkti 
drapanas,’kaip tai siutus, kau
tus. Kariams ypatingai rei
kalinga šiltų pirštinių, pančia- 
kų, šalikų. Kurios moterys iš- 
galit — numegskit, o jei ku
riom sąlygos leidžia, prašom 
nupirkti ir paaukauti.

Kariaujančios Ispanijos kūdi
kiams ir moterims reikalinga 
maistas. Yra išleista maistui ir 
kitom aukom rinkt blankos. 
Prašome moteris ateiti į “Lais
vės” raštinę pasiimt blankų ir 
su jomis pereit pas anti-fašis- 
tinius žmones, parinkt alka
niems kūdikiams ir motinoms 
maisto.

Moterų kuopos komisijos 
narės bus “Laisvės” raštinėj 
nuo 7 iki 8-nių kiekvieno va
karo. Bile kuri iš sekamų 
draugių: Andriuškevičienė, 
Poškauskienė, Kanopa arba 
Bondžinskaitė priims atneštas 
drapanas, išduos maisto rinki
mui blankas ir suteiks visas 
informacijas rinkimui maisto 
ir drapanų.

Kviečiame visus ir visas į 
darbą!

LLD Moterų 81 Kuopa.

Shanghai, Chinija. — Išsi
veržė choleros epidemija ir 
Kweiyange.

Paskiau atšaldyk ir supilk į 
bonką.

Cukraus sirupas galima var
toti pasaldint šaltus gėrimus, 
nes paprastas cukrus sunku iš
tirpinti šaltame gėrime.

E. Wiljces.

Karštas Oras Kūdikiam 
Pavojingas

Užėjęs karštas oras stato 
pavojun tūkstančių kūdikių 
sveikatą, dėlto karščiuose 
kūdikiams reikia rūpestin
gesnės priežiūros.

Karščiuose daugeliui kū
dikių paliuosuoja viduriu* 
kus, tačiau tas paeina ne 
nuo paties karščio, bet nuo 
sąlygų. Lengvai rengiamas, 
neperkaitęs kūdikis leng
viau išvengs ligų. Vienok 
musės ir vabzdžiai gali už
krėst maisto produktus. 
Netinkamas š a 1 d y t u v as 
taipgi leidžia bakterijom 
veistis. Staigus atvėsimas 
bei nušalimas irgi kenkia 
kūdikiui, mažina atsparu
mą ligoms...

Patariama kūdikiu auklė
tojams prisilaikyt sekamų 

'taisyklių:
Pritaikyt drabužėlius su- 

lyg oro: rengt šilčiau vė
siam ore ir lengvai apreng
tą arba visai be drabužiukų 
laikyt karštam ore.

Naujo maisto iš karto te- 
duokite po labai mažai, to
lyn dadedant po daugiau.

Prižiūrėki t, kad šaldytu
vas veiktų tinkamai. Patik- 
rinkit kiekvieną bonkutę. 
Gyvenantiem iš pašalpos 
reikia kovot už atsakančią 
normą ledo, nes tas svarbu 
kūdikiu sveikatai, v

Girdinkit tik virintu van
deniu. Vandenį atšaldant ir 
visada laikyt sandariai už
dengtą.

Virtuvę saugokit nuo mu
sių ir vabalų. Tas paliečia 
ir miegama kambarį.

K. D.

AR ŽINAI, KAD-
•» f • .» h i

—Dr. Elizabeth C. Tandy 
tvirtina, jog J. V. nuo gim
dymo numiršta iš dešimties 
tūkstančių 96 juodveidės 
moterys. Gi nuo tos pačios 
priežasties numiršta iš 10,- 
000 55 baltos moterys. Ne
tinkama priežiūra ir neda- 
teklius sunaikina šias nelai
mingas moteris.

—Sulyg Medical Econo
mics, 15% vaistininkų šioje 
šalyje sutaiso receptus su 
pigesniais sudėtiniais. Vi
suomet reikia eiti pas už
tikrintą vaistininką su gy
dytojaus receptais.

—Nekados nereikia kasy
ti uodo pad:; rytą žaizdą. 
Patepkite gėliau koše so
dium bicarbonate ir ammo
nia su vandeniu, netaip nie
žės.

—Vokietijoj n e k u r i o s 
dirbtuvės reikalauja sutar
ties su nevedusiais darbi
ninkais vyrais, kad į tam 
tikrą laiką turi apsivesti ir 
turėti nemažiau dviejų vai
kų. Darbininkas neišpildęs 
šios sutarties netenka dar
bo.

—R e i k i a gar galiuoti 
skaudamą gerklę su citrinų 
skiediniu.

—Apsisaugoti nuo blakių, 
tarakonų lovoje ar šėpoje 
reikia kartą į mėnesį (ar 
rečiau) i š t eplioti lovos 
springsus, galus ir apie lo
vą taip pat šėpoje sienas, 
plyšius ir tt., su teplioriaus 
šepetuku, p a v i 1 g i n t u į 
naphtą. Žiūrėkit, kad nebū
tų kambariuose ugnies var
tojant naphtą.

Agnė.

Detroit Edison Co. išleido 
naujus Šerus už $15,000,000.

-v
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J. V. Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Pranešimas

Išnaikinimas Vilną 
Ėdančią Vabalą

Lietuvių Komunistų Nacionaliam Suva
žiavimui Liepos 4 ir 5 dd., 1938 m., 

Brooklyn, N. Y.
Raportą Išdavė C. B. Sekretorius, 

A. Bimba
(Tąsa)

Gal reikėtų ir vėl tas štampas siuntinėti 
abiejų masinių organizacijų kuopoms ir 
prašyti narių paramos.

Centro Biuras nori labai aštriai at
kreipti viso suvažiavimo dėmesį į Agita
cijos Fondo reikalus. Tai yra mūsų ko
munistinė įstaiga ir niekas kitas jos pa
laikymu nesirūpins, apart parti j iečių ir 
jų simpatikų. Jeigu norime, kad Centro 
Biuras galėtų daugiau ir sėkmingiau 
darbuotis ypatingai agitacijos ir propa
gandos srityje už partiją, tai turime su
rasti būdus ir šaltinius papildymui Agi
tacijos Fondo.

Drg. Bondžinskaitės Maršrutas
Kaip žinot, drg. Bondžinskaitė apva

žinėjo su prakalbomis ir organizaciniais 
reikalais beveik visas kolonijas. Jai šį 
maršrutą rengė Centro Biuras, nors dau
gelyje vietų prakalbos buvo suruoštos 
masinių organizacijų pastangomis ir 
vardais.

Mes manome, kad jos tas maršrutas 
davė nemažai gerų, teigiamų pasekmių. 
Ji plačiai išaiškino lietuviams Sovietų 
Sąjungos padėtį ir atsiekimus socializ
mo budavojime, gavo nemažai narių į 
Komunistų Partiją. Vienoj kitoj vietoj 
gerai pasidarbavo moterų organizavimo 
srityje, padėdama sutverti keletą pasek
mingų moterų kliubų.

Ateivių Gynimas
Gal ne visi draugai žinote, kad gyvuo

ja ir puikiai darbuojasi Komitetas Atei
vių Gynimui. Jo veiklą mes remiame ir 
turėtumėme dar daugiau remti. Jau se
nokai šio Komiteto palaikymui Centro 
Biuras iš Agitacijos Fondo moka dešimt 
dolerių per mėnesį. Tai irgi nemaža fi
nansinė našta. Prie to prisideda ir mūsų 
masinės organizacijos — Literatūros 
Draugija ir Liet. Darbininkų Susivieni
jimas.

Laisvamanių Draugija
Po apsilankymo Amerikoje D r. šliupo 

susiorganizavo Chicagoje Lietuviii Lais
vamanių Draugija. Buvo bandoma prie 
jos tvėrimo pritraukti visą mūsų judė
jimą oficialiai. Centro Biuras nesutiko 
tame judėjime oficialiai dalyvauti. Vie
na, mes turime savo organizacijas ir įs
taigas laisvamanybės skelbimui, antra— 
mes manome, kad laisvamanybė dabar 
nėra vyriausias darbininkų judėjimo 
klausimas.

Iš antros pusės, mes neišėjom prieš 
tokios draugijos kūrimą ir nesiprieši
nome, jeigu kur mūsų draugai įeina tos 
draugijos veiklon.

Kiek mums žinoma, Laisvamanių 
Draugija šiuo tarpu turi apie šešetą 
kuopų, bet tik viena kita iš jų gali di
džiuotis įtraukus savo eilėsna geroką 
būrį lietuvių. Mes nematome reikalo ir 
ateityj mūsų komunistines spėkas mesti 
į laisvamanišką judėjimą. Mes esame įsi
tikinę, kad šiandien katalikus darbinin
kus galima ir reikia traukti kovosna 
ne laismanybės skelbimu, bet konkre
čiais klasių kovos, kasdieninės darbinin
kų kovos reikalais. O kad gynimu tuo- 
jautinių, greitųjų ekonominių ir politi
nių reikalų mes galime lietuvius darbi
ninkus laimėti, tai mažai kas beabejoja. 
Kaip iškylančiuose streikuose, taip C.I. 
O. unijose, taip bedarbių judėjime mes 
matome tikinčius darbininkus ranka ran
kon kovojant su laisvais komunistais. 
Tuo kėliu komunistai eisime ir toliau.
Komunistų Nusistatymas Susivienijime 

Lietuvių Amerikoje
Kaip žinote, gyvuoja LDS. Nors keli 

tūkstančiai pažangių žmonių buvo iš
varyti iš SLA. 1930 metais, tačiau dar 
daug jų ten pasiliko. Komunistinė srovė 
ten prigijo ir rinkimuose jos kandidatas 
gauna nuo 17 šimtų iki dviejų tūkstančių 
balsų. Tai pusėtinai didelė spėka.

Kai Susivienijime susipešė tautininkai 
su socialistinės srovės žmonėmis ir pra
dėjo vieni su kitais kovoti, mes nutarė
me bendrai laikytis su pažangiuoju spar
nu. Ta politika buvo nustatyta dar prieš 
ana seimų, du metai su viršum atgal. 
Jos tebesilaikoma ir dabar.

Kokiuo principu ta politika yra pa
grįsta? Komunistų principas buvo toks: 
Mes turime stengtis uždaryti visas du
ris, užtverti visas spragas, užblokaduoti 
visus kelius fašizmo įsigalėjimui ir pleti- 
muisi Amerikos lietuviuose. Todėl reikia 
dėti visas pastangas ir Susivienijime, 
idant neleidus fašistams jį pasigrobti.

Ta politika pasirodė teisinga. Jeigu 
šiandien SLA nebūtų pažangiųjų bendro 
fronto kaip valdybos rinkimuose, taip 
seimuose, tai fašistai sudarytų daugu
ma ir pasiimtų Susivienijimų į savo ran
kas. Tai būtų smūgis demokratiniam ju
dėjimui.

Pravedime šios politikos prisieina su
sidurti su didžiausiais keblumais, nes, 
kaip visi žinote, Susivienijime socialisti- 

• nėms spėkoms vadovauja pats dešiniau- 
sias elementas. Prieš paskutinį seimų jie 
dėjo visas pastangas, kad komunistinę 
srovę išprovokuoti ir išmušti iš pozicijų. 
Kaip jau žinot, be dešiniųjų socialistų, ir 
net jiems griežtai priešinantis ir sabota- 
žuojant visa pažangųjų judėjimų, toje 
organizacijoje, buvo sudarytas pažangių
jų sleitas. Bendro fronto pozicija laimėjo 
kairesnius socialistus ir šiaip pažangius 
nepartinius žmones. Valdybos rinkimuo
se pažangiųjų jėgos pasirodė tvirtos.
Mūsų Santikiai Su Lietuvos Komunistų

turime Lietuvos
renka aukas

Mūsų santikiai su Lietuvos draugais 
labai geri.

Kaip žinote, mes 
Draugų Komitetų, kuris 
Lietuvos politiniams kaliniams. Per tūla
laika buvo užkliuvęs pasiuntimas aukų 
Lietuvon. Todėl Komiteta^tuo laiku ne
beveikė taip energingai, kaip pirmiau 
veikdavo.

Bet dabar aukų pasiuntimo klausimas 
išsirišo ir šiemet jau tapo pasiųsta as
tuoni šimtai dolerių. Mes turime remti 
Lietuvos Draugų Komiteto darbų ir ne
pamiršti Lietuvos draugų, kurie pūsta 
fašistų kalėjimuose.

Ispanijos Liaudies Kova ir Mes
Rėmimas Ispanijos liaudies didvyriš

kos kovos prieš kruvinąjį fašizmų buvo 
vienas iš didžiųjų Centro Biuro darbų 
ir rūpesčių laikotarpyj nuo pereito iki šio 
mūsų suvažiavimo. Visoje eilėje atsišau
kimų raginome draugus ir organizacijas 
remti Ispanijos kovotojus. Keliolika lie
tuvių jaunuolių savanoriai išvyko Ispa
nijon kariauti prieš fašizmų. Tai mū
sų tikrieji didvyriai. Garbė jiems, tiems 
mūsų drąsiems jauniems draugams!

Aukos Ispanijos liaudies kovai pradėjo 
plaukti taip greitai, kaip karas prasidė
jo ir paaiškėjo gen. Franco kruvini tiks
lai. Pradžioje nutarėme, kad aukas pri
imtų ir persiųstų amerikiniam komitetui 
mūsų dienraščiai ir organizacijų centrai. 
Daugiausia aukų plauke per dienraštį 
“Laisvę.” Per “Laisvę” pasiųsta apie ke
turi tūkstančiai dolerių.

Bet karui nepasibaigiant ir aukų plau
kimui sumažėjus, priėjome prie išvados, 
kad reikia atskiros įstaigos tuomi rū
pintis. Ypatingai tokios įstaigos reikala
vo mūsų jaunos draugės brooklynietės. 
Todėl Centro Biurui pritariant ir pade
dant tapo suorganizuotas Lietuvių Ko
mitetas Ispanijos Demokratijai Remti. 
Dabar jis rūpinasi visu vajum. Iki šiol 
šis Komitetas jau surinko ir perdavė 
amerikinėms įstaigoms, kurios sukurtos 
rėmimui Ispanijos liaudies kovos, berods 
virš $1,000. Be to, ir kas labai svarbu, 
tai kad šis Lietuvių Komitetas susiraši
nėja su Lietuviais kovotojais Ispanijoje 
ir jiems pasiunčia smulkių drapanų, ci- 
garetų, saldainių ir kitokių reikmenų. 
Tas labai daug reiškia ir mūsų kovoto
jai šį Komiteto darbų labai įvertina.

(Bus daugiau)

Kaurų vabalai ir drabužių 
kandžiai — tie abudu vilną 
ėdantieji insektai—patys save 
pasikviečia į jūsų namus šil
tam orui užpuolus. Jie jieško. 
tamsių, paslėptų vietų, kur ga-j 
Ii padėti savo kiaušinius. O 
geriausia jiems patinka dra
bužių pūkai, baldų apmušinė- 
jimai, grindų plyšiai ir pan.

Šiltame ore kiaušiniai išsipe- 
ri į dvi savaites ir jaunutė ler
va pradeda jieškoti maisto. 
Jie mėgsta vilną, bet jie irgi 
mėgsta plaukus, šerius, kailius 
ir plunksnas.

Vasarai atėjus, gerai tuos 
visus daiktus surinkti ir suvy
nioti tinkamai ir padėti. Jei
gu vilnoniai daiktai įdėti į 
drūčiai uždarytus maišus, 
skrynias arba į mažą kamba
rėlį tam tikslui, patartina ir
gi įdėti “flake napthalene”, ir 
drabužių kandžiai ir kauru 
vabalai prie jų neprieis.

Kada šeimininkė sunaikina 
tų insektų užsislėpimo vietas, 
tai tas geriausias žingsnis juos 
išbaigti. Išrūkymas kambario 
arba viso namo yra geriausias 
būdas išnaikinti vabalus, jei
gu jie pradeda naikinti daik
tus. Išrūkymui gazai 
dingi, ir patartina 
prie profesionališko 
ta d arba atlikti.

Padedant vilnones drapanas,, 
atsargiai peržiūrėk, ar nesi
randa kandžių lervos.

Visi daiktai, kuriuos neveik 
išplauti, išskalbti arba iščys- 
tyti, turi būti gerai su šepetu
ku išvalyti ir ant saulės iška
binti, jeigu saulė spalvom ne
kenkia. Paprastai lervos iš
puola iš drabužių, kuomet ant 
saulės išstatyti, ir lengva kiau
šinius išnaikinti. Valydami 
drabužius, kreipkite atydą į 
kišenius ir siūles.

Krautuvėse galima pirkti 
daug produktų išnaikinimui 
kandžių. Jungtinių Valstijų 
žemdirbystės Departmcntas 
nerekomenduoja tų produktų, 
kurie turi aršeniko. Pasekmin- 
giausi chemikalai turi “naph
thalene” ir “paradichloroben- 
zino.” Galima svarais pirkti 
abiejų. 4 uncijos užtektinai 
vienai skrynelei, bet patartina 
vartoti svarą. Dūmai sulaiko 
lervas nuo maitinimosi ir į lai
ką dūmai juos užmuša.

bėmis darbininkams; neša švie
są ir mokina, kaip iš tos ne- 
dąrbo sunkios padėties išeiti, 
kaip tą skurdų gyvenimą pija- 
šalinti. Ir dienraščio išlaikymas 
apsunkintas dėl nedarbo, daug 
darbininkų negali užsimokęti 
prenumeratą, prašosi palaukti; 
skolingi dienraščiui keliais tūk
stančiais. O išlaidos dienraščio 
palaikymui gana didelės. Dar
bininkų priešai nerems mūsų 
spaudos; jie trokšta jai mirtie 
nes jie gerai permato, ką duo
da darbininkams jų pačių spau
da. Bet mes darbininkai turė
tume visi žinoti, kaip mutns 
spauda reikalinga. Ir visi tu
rim ją remti ir tobulinti, kad 
mūsų dienraščiai dar daugiau 
mums duotų pamokų, kaip nuo 
visokių priešų apsigaugoti.

Taigi, širdingai kviečiama 
publika skaitlingai atsilankyti. 
Bus parama “Laisvei”, o mupis 
darbininkams, didelė dvasinė 
nauda. J. Ramanauskas.

Laisvoji Sakykla

■s,

Žiežirbos
Tyku, kaip po audrai.

Kiek laiko atgal Scrantone 
buvo šiek-tiek sujudimo, ypa
tingai fašistiniuose sluoksniuo
se. Bet po visų seimų, konfe
rencijų, laimėjimų ir pralai
mėjimų, užviešpatavo grabinė 
tyla. Kodėl ?

Tūlas biznierius buvo pasi
balnojęs baltą smetoninį žirgą, 
ir ne tik manė mandravoti S. 
L. A. 30 kp., bet net rengėsi 
garbingai joti ir į patį S. L. A. 
seimą, 
didžios 
go žiu m 
vieta,
per kokį stebuklą, 
paprastu būdu, nors ir netikė-

Bet žirgas suklupo, o 
“garbės” biznierius ra
li u si rito ten, kur jam 
Vienok tas neatsitiko 

bet visai

yra nuo- 
kreiptis 

žmogaus

Minersville, Pa

P. S. Apskričio ALDLD pik
nikui dovanojo keiksą d. P. Yu- 
revičienė. Už jį surinkta $2.00 
ir paskirta Ispanijos liaudie- 
čiams. J. R.

Tūlas, mat, žmogelis, kuris 
keturių vejų nešiotas po įvai
rius pasaulio kampus, užsima
nė pašposauti—kyštelėjo šluot
kotį ir žirgas suklupo. Pasiro
dė, jog žirgo būta molinėmis 
kojomis. Dabar biznieriui pri
sieina pasitenkinti tik tuo gy
vūnėliu, ant kurio 
Marija jodinėjo. O 
“didvyriui” toksai 
pilnai ir atatinka.

Tačiau, visgi ir čia pasirodo 
keistas kontrastas. Pats špo
sininkas “n e š p o s a vo,” kad 
jis pats norėjo pasijuokti iš 
“didvyrio”; jis užsigeidė kitus 
“juokinti”, o pats įsisėsti nors 
į balną ir be žirgo. Taip ir 
atsitiko.

kadaisia 
tokiam

“žirgas”

Laukiame Nepaprasto Svečio
Rugpjūčio 4 d. čionai lanky

sis kovotojas Robert Rave 
kuris yra sunkiai sužeistas ir 
netekęs regėjimo . Jį sužeidė 
Ispanijoje. Dabar šiam kovo
tojui Friends of the Lincoln 
Brigade ruošia platų maršru
tą po visą Ameriką. Ta p 
ga jis lankysis ir pas 
Chicagoje.

Jam pasitikimą bei p rak 
bas rengia Morrison viešbu
tyje, kampas Madison ir Chirk 
Sts.

Labai raginami lietuviai 
silankyti į šį parengimą ir 
girsti kovotoją Raven kalbant 
apie Ispanijos žmonių kovas ir 

I problemas.
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Jei nori parduot—garsiu 
“Laisvėje.”
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* *
Mūs judėjime nors ir yra 

draugų gana politiniai prasi
siekusių, bet kaip greit jie pa
siduoda lengvatikystei, tai ten
ka stebėtis. O jų lengvatikys- 
tė keri atme, kad jie nepajėgia 
Įžiūrėti tikrą fašistinį veidą 
per skystutėlį demokratijos žy
delį tokių žmonių, kurie tai 
daro gana gudriai savais poli
tiniais sumetimais. Prie to, dar 
tie žmonės moka ir dvejopai 
kalbėti: su savais (vietiniais) 
vienaip, o su svečiais (iš to
liau)—kitaip.

Jei tūli fašistiniai gaivalai 
kadaisia skundė mus, ALDLD 
ir “Laisvę” vietinei policiįjį/i,j 
o pastaroji draskė. mūs susi
rinkimus ir parengimus, ir dė
lei to, mes 1928 m. patraukėm 
miesto administraciją į teismą, 
idant išsikovoti sau žodžio ir 
susirinkimų laisvę, o tuomi ta
po išvilkti dienos švieson ir 
tie nenaudėliai lietuviški šni
pai. Tai pagal vieno iš mūs 
vadovaujančių draugų andai 
pusiau išsitarimą, tai ne skun- 
dikų-šnipų buvo kaltė, bet mūs 
pačių, kam mes tuos šnipus 
parodėm svietui.

Kaip sau norit, bet aš nesu
prantu, kas tokiame pasakyme 
ima viršų: sensas, ar logika? 
Greičiausia, kad nei vienas? .

Kiek teko iš šalies patirti, 
tai jei ne mūsiškių (pažangių
jų) žmonių perdidelis pasiti
kėjimas tūlais, demokratijos 
skraiste apsimaskavusiais, 
žmonėmis S. L. A. seime, tai į 
vieną svarbią komisiją būt ga
lėjęs įeiti pažangus žmogus. O 
dabar įėjo voldemarinio plau
ko, apsimaskavęs asmuo. Aš 
tūliems žmonėms taip ir sa
kiau, kad kas nors panašaus 
atsitiks.

Ar verta gi pasitikėti to
kiems žmonėms, kurie pasine
šę bile ką daryti, idant pa
kenkti progresui, pažangai; 
pakenkti viskam, kas tik prieš 
fašizmą, kas tik del kovos už 
laisvę, už atsteigimą demokra
tinės tvarkos Lietuvoj, prisi
dengę save skystutėliu demo
kratijos šydeliu; net mažesniu 
ir už fygos lapą?

Ar gi yra tokiuose žmonėse 
koks skirtumas tik todėl, kad 
jiems Smetona negeras, bet 
Voldemaras, ar kitas koks, tai 
būtų O. K. būt Lietuvos liau
dies engėju? Man rodos, jog 
tarp dviejų kranklių skirtumo 
nėra. Vienok, kaip kas iš mū
siškių patiki tokių žmonių 
saldliežuvystei ir už svetimus 
griekus, nors ir užuolanka, bet 
primeta savo judėjimo žmo
nėms kaltę. R.

LAISVĖS'PIKNIKAS
PHlLADELPniJOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisvės” naudai, šiemet bus
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skričio piknikas, kurį galima 
pavadinti vykusiu. Ne tuomi, 
kad jis būtų davęs daug pelno, 
bet tuomi, kad per visą savaitę 
prieš pikniką lytus be tvarkos 
diena iš dienos pylė, net ir šeš
tadienį. Jeigu ir sekmadienį 
taip bus — rengėjų kinkos dre
bėjo. Juk tai ne juokai: prisi
rengti lęšis didelės, o kas jas 
padengs, jeigu piknikas ne
įvyks I

Bet mums ant laimės, rodos, 
kad ir pati gamta susigėdo to
kią žalą daryti darbininkams— 
sekmadienį nelijo ir taip mūsų 
piknikas pavyko gana gerai. 
Turėjome svečių iš Readingo, 
ir iš mūsų apylinkės riūestukų.

Linksmai ir draugiškai pasi
kalbant su senai matytais 
draugais, laiką praleidom. Pik
nikas pavyko ir dar pelno vidu
tiniai atliko, kurį Apskričio 
Valdyba paskelbs.

Artinantis nakčiai, svečiai iš 
toliau skirstėsi visi linksmi, ir 
pilnai patehkinti. Atsisveikyda- 
mi pareiškė, kad jie lauks su 
nekantrybe ateinančio “Lais-: 
vės” pikniko, kuris įvyks rug-, 
pjūčio 7 d., pasižadėdami daly
vauti.

Ils * ii:

Ir ištikrųjų turėtų būti daug 
skaitlingcsnis “Laisvės” pikni
kas ne tik svečiais, bet ir vieti
ne publika. Nes dienraštis išti
kimai tarnauja visomis galimy-

Sektu adičių. 4-tą Rugsėjo - September
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
SIETINO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ

Tiek daug chorų iš tolimį miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimores, 
iš Nevvarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

i

Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles pinigines dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
l-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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Jei Karas Įvyktu 
Rytoj”

(Pabaiga)

s

Fašistai prigrūda savo armi
jos ir galybes įvairiausių įran
kių karo reikalui, rodosi, kad 
jų niekas ant svieto negalėtų 
apgalėti. Bet kur tau, juo 
jie daugiau turi, tuo daugiau 
to visko, dar geresnio, matosi 
pas Raudonąją Armiją. Pas 
raudonuosius, rodosi, visa že
mė galingiausiomis tankomis 
nuklota, kurios per girias, kal
nus, ravus, namus ir vande
nis lekia nesustabdomai, tie
siai ant priešo. Pasibaisė
tino dydžio oro milžinai, plie
niniai aeroplanai savo daugu
mu, rodosi, net saulę aptem
dina. Kur tu, svieteli mano, 
galėsi juos apgalėti! Jie sker
džia priešo armiją, ardo ke
lius, namus, fabrikus ginklams 
dirbti, tvirtoves ir viską kitą, 
kas tik karui reikalinga.

Taip, taip, mes galime nusi
kvatoti ir pasakyti: “Na, bro
leli, krutamuose paveiksluose 
galima beveik viskas. Iš mažo 
galima padaryti didelį, iš di
delio—mažą.“ Jeigu taip bū
tų, jeigu šis veikalas ištiktų
jų būtų atloštas aktorių, tai 
būtų galima taip sakyti. Bet 
šitame atsitikime taip nėra. 
Šis veikalas suloštas ne vaidy- 
lų, ale pačios Raudonosios 
Armijos, jos karinio štabo, ku
rie, stačiai nežinodami, sulošė 
tą stebėtinai reikšmingą vei
kalą.

Kaip viso pasaulio armijos 
turi laikinius tyrimus-maniev- 
rus, taip ir Raudonoji Armi
ja negali apseiti be tokių ty
rimų savo galios ir disciplinos. 
Ir kitų šalių armijos, turėda
mos tyrimus, pasidalina armi
ją į dvi dali, priešų ir apgy
nėjų, ir abi pusės veikia taip, 
kaip tik tikrame kare turi 
veikti. Sovietų Sąjungos ar
mija tą pat turėjo atlikti kas 
metai.

Ir, va, iš kur išdygo šitas 
puikus veikalas, “Jei Karas 
Įvyktų Rytoj.“ Visi tie armijos 
tyrimai, visi Raudonosios Ar
mijos štabo gabumai, visos 
darbininkų demonstracijos, vi
sos Raudonosios Armijos pa
rodos, visi laivyno ir orlaivy- 
no išstojimai — viskas, žo
džiu sakant, kas tik yra rei
kalinga šalies apgynimui—bu
vo nufotografuota kiekviena
me atsitikime, dalyviams ži
nant ar nežinant, ir laikyta vi
sos tos fotografijos žinioj ir 
įvertinant.

Kada tokių fotografijų jau 
būta gana, jas gabūs Sovietų 
kine m a tografijos technikai 
sudėjo eilėn, kaip tinkama ir 
logiška. Tarpe šitų fotografi
jų, gabūs aktoriai sulošė rei
kalingas daleles, kaip priešo 
štabą karo fronte, vokiškai 
kalbantį, aeroplanus su svas
tikomis, ir kitas reikalingas 
vieteles ir — veikalas gata
vas, kad kiekvienas Sov. Są
jungos priešas būtinai turi 
raukytis žiūrėdamas.

Ir kur jis tau nesi raukys, 
žiūrėdamas į šį paveikią. 
Šiuo veikalu Sovietų Sąjunga 
sako bile fašistam, prisiren
gusiam pulti jų žemę: “Pažiū
rėkit, jūs, svieto skerdikai, 
jeigu jūs tik mėginsite kišti 
savo purviną snukį Sovietų že
mėn, tai jums snukis bus iš
daužytas šitaip, ant jūsų pa
čių žemės, kad jūs atminsite 
iki grabo lentos ...”

Na, žinoma, galime sakyti: 
Ne šokinėk, brolyti, ką viens 
gali, tą ir kits gali padaryti. 
Tas, aišku, gan tiesa, ką sovie
tai gali padaryti savo armijoj, 
tą ir jų priešai gali, daleiskim. 
Tačiau, kada užpuolikas mato, 
kad tu visuom kuom lygus, 
kiek jis mato, p gal dar virši
ja jį, kiek jis nemato, tai, kaip 
tie amerikonai sako, “It makos 
him think twice before he at

tacks you”, jis bus priverstas 
daug dar pamąstyti pirm puo
limo. Nes, užpuldamas, to
kią spėką, ištikrųjų, gali gal
vą nusisukti. . .

Kalbant apie armijas, štai 
kas galima pastebėti tarp so
cialistinės ir buržuazinės ar
mijos kareivių. Buržuazinės 
armijos kareiviai maždaug 
mediniai. Jie suvaržyti visa- 
kame. Kuomet buržuazinės 
armijos kareivis turi prieiti 
prie savo viršylų, tai jam, taip 
sakant, kinkos dreba, idant ne
padarius kokios nors klaidelės 
prasitari me ar veiksme, nors 
tas jo priėjimas, gal, visakame 
ant paties štabo-viršylų naudos 
ir laimės. Tas pat ir kituose 
atsitikimuose, kaip militari- 
niuose žinojimuose ir panašiai, 
jis labai suvaržytas.

Paimkime, kad ir demokra
tinę šalį Ameriką. Jeigu tu 
esi biedniokas, jokių turtų ne
turi ir kongresmanų ir senato
rių nepažysti, kurie galėtų ta
ve rekomanduoti į militarinę 
mokyklą, tai nors ir tūkstantį 
metų gyventum ir tai nega
lėtum į tokią mokyklą patekti, 
kur galėtum išmokti būti gene
rolu. šita privilegija išimti
nai priklauso buržuazijai ir 
nuosavybių savininkams, ar 
kam tas patinka, ar ne. O jau 
fašistinėse šalyse, tai nei tiek 
neprieisi prie militarinės mo
kyklos. ' ■<

čia pasirodo, kad tu, pa
prastas darbininkėlis, turi vi
są savo amželį išbūti paprastu 
kareivėliu buržuaziniėj armi
joj. O kada tu išeisi iš armi
jos, tai tavęs niekas nelaukia 
su duona ir druska. Jeigu po-

Tacoma, Wash.
Liepos 24 dieną ALDLD 132 

kuopa laikė ekstra susirinkimą. 
Tai buvo sušauktas dėl išdavi
mo pikniko raporto, kuris atsi
buvo liepos 4-tą dieną. Po išda
vimo raporto, nutarėm kam pa
aukauti likusį pikniko pelną.

Didžiuma nutarė išdalinti sa
kančiai : $5.00 “Laisvei“, $5.00 
“Vilniai“, $3.00 Jaunuolių žur
nalui “Voice,” $5.00 Lietuvos 
kovotojams už demokratiją ir 
$5.00 Aagitacijos fondam

Tai kad ir mažas mūsų taco- 
miečių būrelis, bet savo kvotą 
išpildom, paremdami darbinin
kiškus reikalus ir spaudą. Mes 
vieni to padaryti negalėtume, 
kad mus neremtų mūsų idėjos 
draugai, kaip oregoniečiai, 
aberdiniečiai ir apylinkės ūki
ninkai. Mes visiems tariam šir
dingai ačiū ir turime viltį, kad 
ir ateityj jie mus parems, o' 
mes galėsime su pagelba jūsų 
paremti darbininkų reikalus.

Mes ir vėl nutarėm bendrai 
su Seatties draugais surengti 
pikniką 5-tą d. rugsėjo “Lake 
Geneva.” Tai bus LDS kuopų 
piknikas. Tai bus paskutinis šio 
sezono piknikas. Mes tikimės, 
kad ir vėl mūsų geri draugai ir 
priedeliai atsilankys ir linksmai 
laiką praleis. O likusį pelną nuo 
pikniko paaukausiu! savo klasės 
gynimo reikalams.

V. Kavaliauskas.

Amerikos Ambasadorius Chi
ninai Kraustosi iš Hankowo

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Chi- 
nijai, Nelson Johnson su sa
vo štabu kraustosi iš Chi- 
nų laikinosios sostines Han
kowo 400 mylių toliau į va
karus, į Chungking miestą. 
Nes japonai nuolat atakuo
ja oro bombomis Hankową, 
o Japonijos armija, kad ir 
gana lėtai, vis tiek slenka 
artyn Hankowo. 

n as susimylėjo ir davė kokį 
darbelį, tai gerai, o jei ne, tai 
gali “šventu duku” gyventi, 
kiek tavęs kas paiso, nors tu 
gal daug kovojai ir daug prie
šų nuo savo salies atgynei. To
kią loską gal ir priešo šalyj 
būtum gavęs.

Koks tai yra didelis skirtu
mas socialistinėj armijoj, čia 
kareiviams visai nėra prieš ką 
drebėti. Jų viršylos, jų vadai 
yra jų pačių draugai, kilę 
ir gimę tokiame pat gyvenime, 
tos pačios klasės, šitam ka
reiviui visai nėr prieš ką dre
bėti ir klaidą padaryti, jeigu 
toks negeistinas atsitikimas ir 
įvyktų. Jis už tai nei bus bau
džiamas, nei durnavojamas; 
jam tik bus draugiškai perspė
ta, jis tą žino. Todėl jis vei
kia liuesas ir pagal visas savo 
išgales, tik prisilaikydamas 
bendros reikalingos discipli
nos.

Jeigu toks kareivis nori tap
ti vadu ir rodo žymių ir noro 
tuomi būti, tai jo niekas ne
klausia, kur jis gimęs, kodėl, 
ir kiek pinigų turi, ar keli už 
jį senatoriai liudija. Vyre, tik 
stok, mokinkis ir būk vadu, 
kokiu tik geriausiai gali.

O kada socialistinės armijos 
kareivis pareina namon, tai 
jam nereikia lenkti nei vienam 
ponui savo galvelės, idant 
gauti darbas. Darbas yra jam 
privalumas; jis turi tik eiti ir 
dirbti.

Tai, va, kame ir čia yra 
skirtumas socialistinės šalies 
kareivio nuo buržuazines. Jei
gu jis kovoja prieš savo šalies 
priešus, tai jis žino, jog jis ko
voja dėl savo gero, kokio jo
ki priešo šalis jam negali duo
ti. " ' ®

Todėl šitokis kareivis yra 
keleriopai geresnis, stipresnis ir 
naudingesnis karo lauke, negu 
buržuazinės armijos kareivis.

A. Gilman.

Seltzer City, Pa.
’ • i

Liepos 10 dieną Minersvillės 
Moterų Apšvietus Kliubas turė
jo parengęs pikniką. Kokios 
pasekmės buvo iš bizniškos pu
sės, — geros ar vidutinės, nete
ko sužinoti. Bet iš publikos 
dalyvavimo, išrodo, turėjo būti 
geros. Bet moterys visuomet po 
truputį slepias nuo vyrų, jeigu 
ką naudingo nori atsiekti. Tik 
tada paskelbia, kaip jau esti už
baigti planai ir geras darbos 
atlikta.

Iš Seltzer City d. Amilia 
Kempertienė minersvillietėms 
moterims aukavo sūrį leisti iš- 
laimėjimui per pikniką; už jį 
surinkti pinigai ($3.00) Mote
rų Kliubo ižde, bet tai nestovės 
ten ilgai. Jų susirinkimas pa
skirs sunaudoti geriems tiks
lams. O d. Kempertienės simpa
tija arčiau prie draugiškumo su 
minersvillietėm, garbė jai už 
tai.

* s|:
Nebuvo aišku, kodėl miners-, 

villietės savo pikniką nukėlė 
nuo Minersvillės į Seltzer City? 
Išrėdytų, lyg biskį neparanku. 
Bet kada plačiau įsigilini į tai, 
tai jų tas sumanymas turi žy
mios svarbos. Kodėl? Todėl, 
kad tas miestukas lyg nuošaliai, 
bet lietuvių gerokas skaitlius 
ten gyvena. Yra moterų, taip 
pat ir vyrų, gana pažangių. Jie 
dalyvauja mincrsvilliečių pa
rengimuose, o minersvilliečiai 
jų. Tad čia jau susidaro šioks 
toks bendrumas. Bet jis (Selt
zer City) neturi didesnės visuo
meniškos reikšmės tarp darbi
ninkų. Kodėl? Todėl, kad ten 
draugai neorganizuoti, neturi 
bendrų pasitarimų. Tad ir ne
sudaro didesnes svarbos darbi
ninkų judėjime.

Tiesa, moterys turi susiorga
nizavę kokį ten demokratų 
kliubą. Bet aiškaus vairo neži
nom to kliubo: ar jis eina su 
demokratais, ginančiais šios ša
lies tikrąją demokratiją, ar tik 
tuo vardu pasivadinusiems re
akcionieriams pagelbsti. Tos 

kliubietės birželio 19 d. turėjo 
pikniką, kuriame teko ir man 
truputį užkliūti. Publikos buvo 
gana, tirštai, ir pelno galėjo 
likti vidutiniai. Bet kokiems 
tikslams tas pelnas bus sunau
dotas, visuomeniškiems, politi
niams ar tik privatiniams rei
kalams, to neteko sužinoti. Ir 
darbininkų spaudoj niekas nė 
puse žodžio neprasitarė, o tas 
gana svarbu. Rengiami pikni
kai visuomenės naudai reiškia 
vieną, o asmeniški — kitą.

Ot, šičia kaip tik ir vietoj 
mums, pakalbėti: Ar ne laikas, 
broliai ir sesės, jums susiorga
nizuoti į darbininkų judėjimo 
kuopas, o tuomet mes galėsimo 
sutartinai ir bendrai veikti, 
kaipo kaimynai, vieni kitiems 
pagelbėdami. Tuomet mūsų 
darbas bus daug tvirtesnis. Pa
galvokit apie šitą. Juk mūsų 
darbininkų reikalai vienodi. Tai 
ar ne laikas visiems bendrai 
tartis, kaip juos pagerint?

Jeigu mincrsvilliečių moterų 
šitokį planai buvo, tai pagirti
nas žingsnis daroma! J. H.

Mussolinis Gėdijasi Savo 55 
Metų Amžiaus

Roma. — Fašistų vadai 
uždraudė laikraščiams bent 
žodžiu paminėt, kad Musso- 
liniui suėjo 55 metai am
žiaus. Jis pyksta, jeigu kas 
primena, kad jis jau ne jau
niklis.

pittsburghTpa.
Besirengiant Prie North Side 

Pikniko

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, LDS 160 kuopa ir ALD 
L D 87 kuopa rengia gražų 
pikniką, kuris įvyks 7 dieną 
rugpjūčio (August) Amšiejo 
Sodne, McKees Rocks, Pa. 
Kiek teko patirti, tai rengėjai 
deda daug darbo ir energijos, 
kad šis piknikas ištikrųjų bū
tų didelis ir gražus, ir, kad 
visi dalyviai būtų sotūs ir link
smi. Jeigu tik oras būtų tin
kamas, tai iš tikrųjų čia su
plauks daug gražaus svieto iš 
visos Pittsburgho apielinkės.

Aš nemanau čionai girti ar 
peikti Amšiejo Sodną, kame 
atsibus šis piknikas, tik pasa
kysiu, kas ten yra: Pikniko 
vieta yra gražus sodnas, kur 
po vaismedžiais pritaisyta sta
lų ir sėdynių, kaip tikras Lie
tuviškas sodnas. Smagu pa
būti tokioj vietoj, susieit su sa
vo draugais, pasišokti prie 
gražios muzikos, pasilinksmint.

Iki pasimatymo, K. K.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

■ I

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVE”, 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y.
...

New Britain, Conn.
Lietuvių Radio Programa yra 

vedama A. Rėkaus. Per rugpjū
čio mėn. bus girdima ketvirta
dieniu vakarais 7:15 v. iš sto
ties WNBC, 1380 Kc. Šį ket
virtadienį programoje dalyvaus 
Prano Pikenio Orkestrą iš 
Hartford, Conn, ir Lietuvių Ra
dio Choras, vedamas panelės 
Marytės Cheponytės.

Klausantieji yra prašomi pa
rašyti laiškelį ar atvirutę, kaip 
patinka programa. Visuomet 
rašykite taip: A. R e k u s , 
WNBC, New Britain, Conn.

L. Ii. P. V.

lizabeth, N. J.
Svarbu Elizabethiečiams

Nuo liepos 29 d. ligi rugpjū
čio 4 d. eina rodymas garsaus 
paveikslo iš Ispanijos civilio 
karo “Blockade” Ritz teatre. 
Būtinai bandykite pamatyti.

Močiutės Bloor gimtuvių 
dienos paminėjimo vakaras 
įvyks 8 d. rugpjūčio, Rusų sve
tainėj, 408 Court St. Bus gra
ži programa. “L.“ Rep.

SO. BOSTON, MASS.
Extra Radio Žinios

Lietuvių Radio Korporacija 
pradedant šį šeštadienį, leis 
dvi programas, vieną subatom 
nuo 8:00 iki 8:30 ryte, o an
trą nedėliomis nuo% 9:30 iki 
10:00 ryte-per stotį WORL, 
920 kilocycles.

Subatos, August 6-tos pro
grama bus sekanti:

1. Valentina Minkienė, pi
anistė iš South Bostono.

2. Andrew Yuga iš South 
Bostono pasakys monologą.

Nedėlios, August 7-tos pro
grama bus sekanti:

1. Trijų žvaigždžių orkes
tras iš South Bostono.

2. Jonas Tamulionis, daini
ninkas iš Nashua, N. 11.

Steponas Minkus.
garsintojas.

“DIEVIŠKAS TĖVAS” DO
RESNIS Už BALTĄ ROO- 

SEVELTO PRIEŠĄ

Highland, N. Y.—Dvari
ninkas kapitalistas Spencer 
pervedė negrui dvasiškiui 
“Dieviškam Tėvui” palivar
ką antroj pusėj Hudson 
upės nuo prezidento Roose- 
velto Hyde Park dvaro tuo 

tikslu, kad pažemint Roo- 
seveltą.

Bet “Dieviškas Tėvas” 
I pareiškia, kad jis gerbia 
rprez. Rooseveltą ir todėl 
i nedarys jokių negriškai 
“dangiškų” ceremonijų ty
čia įžeidinėt jausmus prezi
dento ir jo šeimynos.

Washington. — Per me
tus 2,500,000 žmonių atsi
lankė į valdiškų WPA teat
rinių projektų vaidinimus- 
teatrus.

PRANEŠIMAI E KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, rugp. 4 d., 
7:30 vai. vak. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th S t. Visi kuopos nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti.

Norime priminti, kad ši kuopa

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

Iš visos šios apielinkės ir iš toliau visi “Laisvės“ patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę“

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August 
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa

tuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Shenandoah - Minersville, Pa

Clement Vokietaitis
■ 
|

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179g
^immnnnninnniiiiiniiiniiniiiiiiiiimnnniininmimnninninnnmimfflninninnnnnnnin^

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen-« 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

rengia draugišką išvažiavimą, rugp. 
14 d. Bus daugiau apie tai parašyta 
vėliau. (180-181)

HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas 
jvyks penktadienį, rugp. 5 d., 7:30 
v. v., 3014 Ycmans. Visi nariai ma
lonėkite būt laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Atesiveskit 
ir naujų narių. — A. Varaneckicnč.

(180-182)

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 4-tą, 7:30 

vai. vak. įvyks pas dd. Pietus ALD 
LD 105 kp. susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite, atsiveskite ir naujų na
rių. Bus išduota raportas nuo suva
žiavimo įvykusio Brooklyne. Turėsi
me ir kitų svarbių dalykų aptarti.— 
Valdyba. (179-181)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Komunistų Kuopos 

svarbus susirinkimas jvyks trečiadie
nį, rugpjūčio 3-čią, 7:30 v. v., 735 
Fairmount Avė. Visi nariai būkite 
laiku, nes bus konstitucijos balsavi
mas ir bus labai svarbių raportų. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Val
dyba. (179-180)

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

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

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



LAISVE Treciadien., Rugpj. 3, 1938

Didelė L Traukinių
Nelaimė Bušai J Philadelphijos Pikniką

SMAGUS PAŽMONYS IR 
GRAŽIAM TIKSLUI

Amerikos Taikos Ir Demokratijos Lyga Šaukia 
Visus Į Taikos Paradą 6 Dieną Rugpjūčio

apiplėšė banka prie
KOSTUMERIŲ

Ar rengiatės ateiti į LDS 
Konvencijos delegatų išleistu
ves ši šeštadienį, rugpjūčio 6, 

LDS 
kuopa

“Laisvės” svetainėje ? 
B roo klyno j a u n u o 1 i ų
rengia šį vakarėlį, kad sukė
lus finansų siųsti savo delega
tus į LDS seimą, kuris įvyks 
Pittsburgh c rugpjūčio 14-20. 
Mes netik siusime delegatus i 
seimą, bet taipgi kelis spor
tininkus i LDS Olimpiadą, ku
ri įvyks tą savaitę. Tad, ma
tote, mum reikės gana daug 
pinigų dėl kelionės lėšų.

Ateikite į vakarėlį, kur ga
lėsite linksmai pasišokt prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes- 
tros, taipgi galėsite išsi 
šalto alaus, ir su visu tuom 
gelbėsite mums siųst savo 
legatus į seimą. Įžanga 
35c, tai visai pigu.

Tą vakarą taipgi leisime 
$15.00 vertės “candid came
ra”, tai kurie norite laimėt, 
nusipirkite tikietukus nuo LDS 
kuopos nariu. M. S.

pa- 
de- 
tik

Rytoj Pribus Dar 12 
Ispanijos Veteranų

Laivu Manhattan šį ketvir
tadienį grįžta dar 12 didvy
riškų Ispanijos karo veteranų, 
kurie buvo sunkiai sužeisti ko
voj prieš fašizmą. Laivas su
stos Pier 59, prie West 18th

Veteranus pasitiks darbinin
kiškų, pilietinių ir broliškų or
ganizacijų atstovai.

Ši jau trečia grupė sužeistų 
amerikiečių.

Tuo pat laivu grįžta ir kitas 
amerikietis, Douglas G. Corri
gan, kuris didvyriškai pasižy
mėjo kitoj sirtyje, būtent: per
skrido pats vienas Atlantiką 
devynių metų senumo orlaiviu, 
kurį jis pirkosi už $900 ir pats 
jį sisitaisęs atskrido iš Kali
fornijos į New Yorką, o pas
kui, niekam nesisakęs, pasuko 
per Atlantiką.

Lincolno Brigados Draugų 
sekretorius White’ pasiuntė 
jam pasveikinimą, sykiu in
formuodamas, kad tuo pat lai
vu grįžta 12 kitų didvyrių am
erikiečių, kurie “liejo kraują 
už pasaulio demokratiją karo 
laukuose Ispanijoj”.

Ellsworth Tirs Antarktiką
Laivu “Europa” išvažiavo iš 

New Yorko garsus šiaurių tyri
nėtojas Lincoln Ellsworth. Jis 
ruošiasi artimoj ateityj dau
giau tyrinėti Pietų Polių.

Ellsworth yra perskridęs 
lėktuvu per abu žemės ašiga
lius — šiaurinį ir Pietinį 
liti.c

Po-

Apiplėšė Viešbuty]
EWestbury viešbuty), 15 

69th St., New Yorke, buvo api
plėštas turčius L. S. Wing, ku
ris gyvena 116 E. 68th St. Sa
koma, kad iš jo atėmė $95 pi
nigais ir $2,600 deimantinę 
špilką. Jis ten buvo ne vie
nas, su moteriška ypata.

Tūla Betty Vorunion, bedar
bė knygvedė iš Irvington, N. 
J., ant 5th Avė ir 32nd St., 
visai netoli to viešbučio, kur 
po 11 valandų demonstravimo 
nušoko Warde, užsilipus ant 
namo stogo pradėjo demons
truoti. Jau ir vėl . gatvėse bu
vo žmonių minia. Bet pribuvęs 
policininkas J. Ryan ją pa
gavo ir nuvedė žemyn. Ji no
rėjo ištraukti jo revolverį ir 
nusišauti. Po to pasiuntė ją 
j Bellevue ligoninę.

atstovaujanti 387,132

6-tą 
už taiką ir 

Tai

Liepos 16 d. įvykus konfe
rencija Mecca Temple svetai
nėj, kur dalyvavo 233 delega
tai nuo įvairių organizacijų bei 
unijų
narius, pasisakė maršuoti New 
Yorko miesto gatvėmis 
dieną rugpjūčio 
a pgyn i m ą demok rati j os.
dar ne viskas: vėliau prisidė
jo dar daug organizacijų su 
tūkstančiais narių ir rengiasi 
paraduoti gatvėmis 24 metų 
sukaktuvėse nuo pereito Pa
saulinio Karo.

Taikos Parado pritarėjų 
skaičiuje randasi šimtai atsi
žymėjusių žmonių iš New 
Yorko ir apylinkės. Jį remia 
nemažai universitetų profeso
rių, rašytojų ir novelistų, tar
pe kurių figūruoja vardas ir 
Antano
“History of 
Working Class

Teko sužinoti, kad šiemeti
nis paradas bus daug dides
nis už pereitąjį. Ispanų ir chi- 
nų organizacijos stropiai ren
giasi masiniai parodyti solida- 
riškumą savo broliams kovose 
prieš beširdį ir sužvėrėjusį fa
šizmą.

Bimbos, autoriaus 
the American 
’ ir kitų knygų.

Lietuviai 
skaitlingai dalyvauti 
Parade ir tuomi parodyti Lie
tuvos liaudžiai savo pasiryži
mą bendrai kovai už demokra
tines teises Lietuvoje ir apgy
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės. Anglijos reakcionieriai, 
su m misteriu p i r m i n i n k u 
Chamberlain priešakyje, suši
lę darbuojasi, kad prirengus 
dirvą Hitleriui pulti čechoslo- 
vąkiją. Tuo įvykiu būtų pla
čiai atidarytos durys karui 
Europoje ir Lietuva atsidurtų 
baisiame karo pavojuje.

Nuo minių veikimo daug 
priklauso atitolinimas karo. 
Jeigu pavyks daug žmonių su
traukti į Taikos Paradus ir 
demonstracijas, tai ir karo 
rengėjams bus lemta atvėsti.

Taikos Paradas prasidės 11 
vai. ryto, nuo 40th Street ir 
8th Ave., New Yorke. Mar
šuos 8th Avenue iki 3Qth St., 
paskui į 5th Avenue ir ja mar
šuos iki 23rd Street ir Madi
son Avenue, aplink Madison 
Parką pro “reviewing stand” 
ir čia paradas baigsis.

Kaimietis.

taipgi privalome
Laikos

Du 
susidūrė 100 pėdų virš gatvės 
prie UOth St., N. Y. Einąs 
stotin tuščias traukinys smo
gė Į besijudinančio iš stoties 
su keleiviais paskutinį karą.

Smūgis pastūmėjo trūkį su 
keleiviais 30 pėdų pirmyn, 
pirmą karą nušokdino nuo be-1 
gių. Gi tuščiojo pirmas ka
ras Įsmigo tris 
vinie paskutinį 
(Įėjo liepsnot, 
juose užgeso, 
nų. sužeista.

aukštuti ni a i Irau kini ai

Keturi ginkluoti banditai 
atėjo į Banco di Napoli sky
rių prie 12th St. ir 1st Avė., 
N. Y., kada banke buvo 14 
kostumerių ii- 6 banko darbi
ninkai, pasigrobė prirengtą iš
vežimui valizą su $70,000i ir 
pabėgo automobiliu. A*

Toks didelis grobis plėši
kams tekęs dėka faktui, jog 
šarvuotvežimis, kuris kas die
ną pribūdavęs bankan 1 :30, (sužeista, bet keleivinio sargy- 
kad išvežt susikaupusius pini- ’ 
gus, pasivėlavęs 11 minučių.

buvęs išėjęs pietų.

Du banditai laikė šautuvus 
atstatę Į langučius, kur stovė
jo eilėse kostumeriai. Vienas

re ant vedėjo deskos buvusį 
prirengtą maišeli.

Lauko pusėj praeidinėjo bei 
stovinėjo tūkstančiai žmonių, 
bet niekas nepastebėjo pieši
mo.

Visi Rengkimės I Daimi 
Dienos Pikniką!

Padėkite Išlaisvint 
Kovotoją!

Draudžia Sėdėt Ant 
Popieros

pėdas i kelei- 
vagoną ir pra

šviesės abie- 
Dvvlika asmo-

butų daugiau

bin is, pastebėjęs būsiant ne
laimę, spėjo suriki perspėjimą [ 
keleiviams ii* jie buvę prisircn- į 
gę gelbėtis.

MASPETH, N. Y.
Ši ketvirtadienį, rugpjūčio

70-42 Link Ct., Maspethe, 
jvyks LDS 14 kuopos susirinki
mas. Visi nariai kviečiami da- 
lyvaut. Sekr.

(180-181)

Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į Philadelphijos 
pikniką, kuris Įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Busai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamų vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St., Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56th Rd., Maspelh, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Slreet, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks i pikniką

KELIONĖ į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisves” 
pikniką ii* Įsigykite buso bilietą.

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetas, Room 1500, 100 
Fifth Ave., N. Y., prašo pa
skolint nors kiek pinigų iš
laisvint iš Ellis Salos 
ei j a kovotoją Walter 
kuris tapo sulaikytas 
grįžtant iš Ispanijos,
kovoj prieš fašizmą buvo tris 
kart sužeistas. Galima tartis 
telefonu: Algonquin 4-2334.

Jo byla perkeliama į Fede
ral į Apeliacijų Teismą. Viso 
kaucijai reikia $1,000.

Po kau- 
Richter, 
slapuku 
kur jis

Apskundė Graikų Atstovą
Radio ir paveikslų firma ap

skundė Graikijos atstovą 
George Givot ant $65,000. Sa
ko, kad jis New Yorke būda
mas pasirašė su ta firma kon
traktą, bet vėliau sulaužė jį. 
Givot dabar randasi Anglijoj.

Surado Moters Lavonų
Lavonas Ida Reck, 30 metų 

amžiaus, kurį važiuodama eks
kursijos laivu ir juokaudama 
krito nuo laivo ir nusiskandi
no, pagaliau, jau surastas. Jį 
surado ties 59th St., Iludsono 
upėj; tai labai daug nunešta 
pavandeniui.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Mary Waschkevich, 53 m., 
mirė rugpjūčio 1 d., namuose, 
81 Milford St. Laidotuvės į- 
vyks trečiadienį, rugp. 3-čią, 
šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas po viršminėtu antra
šu.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Mirė H. S. Brooks, 73 me
tų, vienas iš telefonų ir tele
grafų kompanijos vedėjų.

Bronx’e manoma budavoti 
naujus gyvennamius, kurie už
ims 129 ketvirtainių akrų plo
tą. Ten galės sutilpti 20,000 
šeimynų.

Pašalpos biure, 1946 Web
ster Ave., Bronx, virš 40 vyrų 
ir moterų buvo paskelbę sėdė
jimo streiką prieš neteisingą 
pašalpos išdavimą.

Dėlto, kad ji sėdėjo ant po
pieros Coney Islande, Mrs. E. 
Balsky, 5 vaikų motina, nu
teista 3 dienas kalėti arba už
simokėti $10 baudos. Mat, yra 
toks parkų patvarkymas, kad 
nevalia sėdėt ant popieros, 
nes palikta, užteršia parkus.

Žuvo Daug Kūdikių
re-Policijos Departmento 

kordai rodo, kad 27 kūdikiai, 
šešių ar mažiau motų, užmuš
ta ir 1162 sužeista gatvių ne
laimėse'pirmais šešiais mėne
siais šių metų didžiajame New 
Yorke.

Daugiausia atsakomybės už 
kūdikių nelaimes puola ant tė
vų ir globėjų. Maži vaikai ne
turėtų žaist gatvėse neprižiū
rėti, kad nenubėgtų nuo šali
gatvių. Neduot jiem žaislų, 
kurie veda į pavojų.

Atsiminkite, kūdikiai negali 
savim rūpintis, už juos privalo 
rūpintis tėvai.

Trafiko Stotis “K”

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos 

ketvirtadienio vakare, 4 d. August. 
Visi nariai turi dalyvaut. ir užsire- 
gistruot, katrie važiuos į Waterbury, 
nes komisija turi žinot, kokj busą 
paimt. — Org. K. Z. (180-181)

jvyks

Septynis žmones sužeidė, 
kai traukinys atsimušė į stul
pą. Penki iš jų paimti į ligo
ninę.

Charles Tassine, 46 metų 
amžiaus, 553 — 40th Street, 
Brooklyne, pasikorė savo na
mų skiepe.

Nac. Darbo Taryba įsakė J. 
Chesler and Sons firmai su
grąžint darbą pravarytam dar
bininkui ir pripažint Mirror 
Workers Uniją, CIO.

Kailiasiuviai rengia iškilmin
gas įkurtuves naujai išrink
tiems savo unijos viršininkams. 
Didele didžiuma balsų išrink
ta visi Eilinių Narių Komiteto 
užgirti kandidatai.

Policija ir vėl areštavo 13 
streikierių - pikietininkų prie 
Eagle Pencil Co., 14th St., ir 
Avenue C.

Visi Lietuvių Mono Sąjungos 
III Apskričio choristai, meni-j 
ninkai ir šiaip dailės, kultūros 
tvėrėjai rengkimės dalyvauti 
mūsų Dainų Dienos piknike, 7 
dieną rugpjūčio, Vaičionio dar
že, Cranford, N. J.

Ypač atsikreipiu į mūsų 
chorus, prašydamas jus visus! 
dalyvauti šiame piknike, nes 
nuo šio pikniko priklausys vi
sas mūsų veikimas šiame aps
krityje. Bandykite visi kaip 
galima daugiau išplatinti ti- 
kietukus prieš pikniką.

Taip jau iš tolimesnių kolo
nijų organizuokite busus, kad 
atvežus kuodaugiaus pašalinių 
žmonių. O ypač chorai daly
vaukite, nes būtinai reikės iš
pildyti dainų programą.
■'? D. Krūtis, pirm.,

L.M.S. III Apskr.

Žiurkių Nuodai Broliams
Bellevue ligoninėj' laikoma 

EI z. Wagner, 22 metų mergi
na, ir tyrinėjamas jos protas. 
Prieš ją iškeltas apkaltinimas, 
kad žiurkių nuodais nunuodi
jo du savo brolius—Henry, 21 
metų, ir Charles, 14 m.

Netekęs regėjimo Richard 
11 uber, 45 metų, aklųjų name 
išrašė atsisveikinimą ir pasi
korė.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gft’Ci Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namą 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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Graborius (Undertaker

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA ’

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.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

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

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 18rd St.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA 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.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

• • •

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

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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




