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Kasdien Skaitykite 
“LAISVŲ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietu Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.

Kovo 29 d. Aragono fron
te, Ispanijoj, žuvo Julius 
Misiukevičius, jaunas, ga-
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šytojas.
Žuvo jis nuo prakeiktų

mas Ispanijos respubliką. 
Plačiau skaitytojas ras apie 
Julių šios dienos editoriale.

* * ♦
Skaitytojas, kuris nori 

paskaityti tikrai gražių jau-Į 
dinančiu eilių, 14- C '

“Šviesos
Ten jis ras Juliaus 
vičiaus (pasirašo 
“Tėviškei, Mylimai 
nai.”

Julius ten rašė:
Išėjau i pietus didžiam 
Tėviškėj vajoj nebaigęs arti, 
čia šausiu šūvį, nebaigtą iššauti. 
Tarsiu žodį, nebaigtą ištarti . . .

I 
Abiem sakiau raštu ir lūpom,
Kad savo žingsnių kareivis nežino: 
Gal Madride suklupsiu ant bruko, 
Gal kur Aragono kalnyne.
Bet jei kulka vergijos paklystų, 
Jeigu galvą dar gyvą parneščiau iš 
Savo žodį tikrai išlaikysiu— [karo, 
Nereikės man Simut sparnų aro . . .

Deja, nelemtoji “kulka 
vergijos” nepaklydo ir jį at
ėmė iš pažangiųjų lietuvių 
pasišventusį žnaonių lais
vės gynėją, poetą, rašytoją 
—didelį žmogų.

Teilsisi jis greta tūkstan
čių kitų kovotojų, pagul
džiusių galvas kovoje su 
barbarišku fašizmu!

Mussolinis “Išvalysiąs” ir 
Karaliaus ir Savo Žento

Daktarą Kaipo Žydą
Japonai per Akis Me 
luoja apie Savo "Per-

Liaudiečiai Sulaikė
Fašistų Ofensyvų Va
kariniam Ebro Šone

Gen. Franco Paleidžia 28
Liaudiečius Mainais už 28 

Suimtus Fašistus
St. J. de Luz, Franci i a.— 

Per pasidarbavimą C. G. 
Bowerso, Amerikos ambasa
doriaus Ispanijai, fašistai 
sutiko atiduot Ispanijos res
publikai 28 karinius imti
nius mainais už tiek pat 
fašistų.

Fašistai paliuosuos 14 
amerikiečių pėstininkų mai
nais už 14 Italijos pėstinin
kų. Taip pat bus apsikeista 
po 14 lakūnų-imtinių iš 
abiejų pusių.

Roma. — Fašistai rengia- 
“išvalyti” iš medicinos 

ofesijos ir garsų žydą 
| daktarą Al. Dubinskį, gy- 

; karaliaus ir 
Mussolinio žento grafo G. 
Ciano, užsieninio ministe- 
rio.

si
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turėtų gauti dytoją paties
num. 1-mą, š. m. 

Misiuke- 
Julmis) 
ir Moti-

darbui,

Tokio, rugp. 9.—Japonai 
skleidžia pasaką, būk “1,- 
000” Sovietų kareivių per
bėgę japonų pusėn Chang
kufengo fronte.

Generolas Franco Varo 
Į Savo Armiją Jau 18- 
kos Mėty Berniukus

ADF prezidentas Greenas 
džiaugiasi tuo faktu, kad 
Texas valstijoj nominacijo
se pralaimėjo buvusis pa
žangus J. V. kongresmanas 
Maury Maverick. Jo vieton 
nominuotas r e a k c i ninkas 
Paul Kilday.

Dėlto, kuo Greenas džiau
giasi, darbininkai ir pažan
gioji visuomenė verkia!* * *

“Mūsų Jaunime” telpa V. 
Drazdausko straipsnis apie

nerolas Franco įsakė imt 
savo armijon visus tinka
mus 18 metų amžiaus jau
nuolius, reiškia, trimis me
tais jaunesnius, negu abel- 
nai nustatytas kareiviavi
mo amžius.

(Respublikiečiai jau ke
lios savaitės atgal pastebė
jo, kad fašistai pristinga 
kareivių. Didelė dalis gene
rolo Franco kariuomenės 
žuvo jo ofensyvose Teruel- 
Sagunto fronte ir dabar Eb
ro upės fronte.)

Barcelona, Ispanija.—At- nelaimėjo vidurinėje to 
do, kad didžioji fašistų fronto dalyje, ties Gandesa 

ir į pietus nud jos.
Respublikiečiai tebeštur- 

muoja Gandesa ir Caspę, 
centrą generolo Franco gin
klų, amunicijos ir kitų reik
menų.

Valdžia Pasiekė Tikslą
Ispanijos valdžia sako, 

kad liaudiečiai jau pasiekė 
tą tikslą, kuriam jie persi
metė per Ebro upę ir už
klupo fašistus vakariniame 
jos šone. Tuo žygiu liaudie
čiai suparalyžiavo generolo 
Franco planą “galutinai” 
šturmuot ir užimt Sagunto 
ir Valenciją, respublikos 
prieplaukų miestus.

Fašistai negali tikėtis 
sėkmingai užpulti Sagunto 
ir Valenciją nei šį rudenį 
nei žiemą.
eikvojo tokį didelį daugį 
savo lėktuvų ir kitų ginklų 
ir amunicijos Ebro fronte, 
kad jiems reikėtų bent dvie
jų mėnesių išnaujo prisi
rengt žygiam prieš Sagun
to ir Valenciją,—kaip nuro
do respublikos karininkai. 

• Be to, fašistai prarado tūk- 
! stančius savo kareivių va-

ofensyva vakariniame Ebro 
upės šone jau sulaikyta, sa-i 
ko Ispanijos valdžios pra
nešimas. Karinis veikimas 
Ebro fronte dabar “norma
lus.”

Vidurinėj to fronto daly
je numalšinti fašistų štur- 
mavimai, kaip rašo užsieni
niai korespondentai. Jie pa
juokia pirmesnius fašistų 
pasigyrimus apie “sunaiki
nimą amerikiečių liuosno- 
riu” tenai.

FAŠISTŲ SKELBIMAI
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis.—Fašistai sako, 
kad vakariniame Ebro upės 
šone jie paskutinėmis dieno
mis užmušę “4,000” respub
likos kareivių ir suėmę ne
laisvėn “4,000”, 
nušluodami’ 
na valdžios 
fronte.

Amerikinė žinių agentūra 
Associated Press pripažįsta, 
kad fašistai laimėjo Ebro 
upės įsilenkime į šiaurius 
nuo Fayon miestelio, bet sa
ko, jog fašistai visomis sa-l 
vo atakomis beveik nieko kariniame Ebro šone.

Fašistai Tyko Nužudyt 
Rooseveltą, Kaip Kad 
Parodoma Senatoriam

“visiškai 
šiaurinį spar- 
armijos Ebro

Fašistai iš-

Mussolinis Atimsiąs Dakta
ravimo Teises iš žydų 
Pabėgėlių Gydytojų

Roma.—Italijoj yra apie 
30 žydų gydytojų, pabėgusių 
nuo nazių persekiojimų iš 
Vokietijos-Austrijos. Bet 
Mussolinio valdžia jau pla
nuoja atimt iš jų daktara
vimo teises, dalinai, girdi, 
todėl, kad jie yra fašizmo 
priešininkai, kaip rašo juod- 
marškinių laikraštis “Teve- 
re.”

CHINAI PASKANDINO 4 
JAPONŲ LAIVUS, APGU

LĖ 2 MIESTUS
Shanghai, rugp. 9.—Chi

nų lėktuvai bombomis pas
kandino 4 japonų karo lai
vus Yangtze upėj ir rimtai 
sužeidė keturis kitus.

Chinai visomis pusėmis
Lietuvos literatūrą ir lite“lapgU]č japonus Hwangmei 
ratus. Apie Petią Cviiką P«ijr Taihu miestuose. Japonų 
Drazdauskas šitaip issireis-L • • • , - 
kia: !

“Matyti jis (rašytojas 
Cvirka) šiuo metų pritrūko 
temų ir pergyvena kūrybi
nę krizę, nes jo ‘Sąžinė’ la
bai silpna, tiesiog nepaskai
tomas dalykas. Tikime, kad 
jis susigriebs ir pradės rim
čiau rašyti. Jam tektų ir te
ma kiek labiau susirūpinti, 
nes paskutiniais metais jis 
verčiasi arba anekdotais ar
ba šiaip niekais. Iš ‘Franko 
Kiliko’ ir ‘Žemės Maitinto
jos’ autoriaus mes galime 
daugiau reikalauti...”

Šitų žodžių rašytojui ne
teko skaityti vėliausieji Pet
ro Cvirkos kūriniai, todėl 
jis ir savo nuomonės negali 
pareikšti, įc * *

kareiviai būsią ten sunai
kinti, jeigu nepasiduosią.

Japonijos karo laivai, 
bombarduojami chinų pa- 
krantinių kanuolių, jau bė
ga atgal iš Poyang ežero.

Desetkai tūkstančių japo
nų kareivių tapo išsiųsti iš 
cent valinės Chinijos i Sovie
tų Sibiro pasienį. Tas pa
lengvina chinam kovą prieš 
japonus. Keliose vietose pa
lei Yangtze upę chinai at
metė japonus kelias mylias 
atgal, ypač į pietus ir šiau
rius nuo Kiukiango.

Amerika Panaujino Pa
lankiausią Prekybos 
Sutartį su Sovietais
Washington. — Jungtinės 

Valstijos vėl panaujino vie
niem metam prekybos su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Amerika besąlyginiai sutei
kia “kuo palankiausias”

Republic Plieno Galva 
Rodė Falšyvus Paveiks

lus Prieš Streikierius
Washington. — Senatorių 

komisija i, tyrinėjančiai, 
kaip fabrikantai laužo pa
prasčiausias darbininkų pi
lietines teises, liudytojai pa
rodė, jog Republic Plieno 
Korporacijos g e n g s t eriai prekybos teises . Sovietams, 
per fabrikų langus šaudė Be^ kitko

Mūsų vajininkas ir veikė
jas, philadelphietis draugas 
Smitas, taipgi kai kada iš
vyksta poilsio. Vakar gavau 
nuo jo visos šeimos atviru
tę iš Atlantic City. Be Smi
tų, pasirašo P. Lamsavičius 
ir J. Masionis.

Tegu draugai pasilsi. Jų 
laukia didelis darbas—did
žiulis “Laisvės” naudai pik
nikas, jvykstąs rugsėjo mėn. 
4 d. Reikia priminti, kad to
kio pikniko suruošimas rė

miasi saujalės draugų ir 
draugių pastangomis.* * *

• “Vienybė”, rašydama apie 
praeitąjį SLA seimą, nesi
drovi užpulti tūlus profe
sionalus, kurie nepūtė į fa
šistų dūdą. Ji užpuola vie
ną profesionalą (iš Bosto
no) ir tūlą advokatą iš New 
Yorko.

“Kas ne su tautine (fašis
tine) visuomene, tas prieš 
ją!” surinka “Vienybė”.

Gyvenimas parodė, kad 
fašistai pas mus niekad ne
buvo visuomenė ir nebus. O 
kiek tai liečia lietuvių vi
suomenę, tai ji visada fa
šistams laikė atsukusi nu
garą !

ramiai p i k i e t u o jančius 
streikierius, praeitą vasarą.

Šį ketvirtadienį bus pa
šauktas perkamantinėt pats 
tos korporacijos preziden
tas Tom Girdler, kurio gen- 
gseteriai ir papirkta polici
ja nužudė 20 streikierių tą 
vasarą.

Pirmiau buvusiame tar
dyme T. Girdler parodė paš- 
tinei senatorių komisijai 
falšyvas, klastingai padirb
tas neva “fotografijas” su 
būk tai “streikierių šautu
vais, dinamitu ir peiliais.” 
Po tomis žulikiškomis foto
grafijomis padėjo savo pa
rašą ir Youngstowno mies
to policijos viršininkas Carl 
Olson. Jų padirbime dalyva
vo Hill and Knowlton, Re
public Plieno Korporacijai 
tarnaujanti šnipų ir propa
gandos firma.

Bet dabar senatorių ko
misijai paliudijo S. R. Gi- 
boney, kad jis rinko seno
viškus ginklus, daugiau jau 
nenaudojamus, taip pat ir 
naujų ginklų pavyzdžius tik 
dėl asmeniško žingeidumo; 
o Republic bosų gengsteriai

i, Sovietai galės 
' {vežt Amerikon parduoti 
apie 500,000 tonų savo ang
lies su mažais muitais už ją. 

Sovietai, iš savo pusės, 
prižada per metus pirkti iš 
Jungtinių Valstijų ne ma
žiau kaip už $40,000,000 ma
šinerijos ir kitų techniškų 
dirbinių bei pramoninių me
džiagų.

Panašios sutartys tarp 
Sovietų ir Amerikos veikia 
jau nuo 1935 m., ir Sovie
tai kasmet ne tik pirko iš 
šios šalies tiek dirbinių bei 
medžiagų, kiek žadėjo, bet 
dar viršijo sulygtą pirkinių 
sumą.

Washington. — Senato
rių Pilietinių Laisvių Komi
sija su senatorium LaFol- 
lette priekyje turi faktus, 
jog Roy Zachary, vadas 
Amerikos Sidabramarškinių 
fašistų, grūmojo nužudyt 
prezidentą Rooseveltą.

Roy Zachary veikė išvien 
su vadinama “John Q. Pu
blikos Sąjunga.” O jinai 
buvo suorganizuota išdau- 
žyt CIO darbininkų streiką 
prieš Republic Plieno Kor
poraciją 1937 m. Taigi .ir ši 
korporacija, bent “iš šalies,” 
tarnauja kaip pere to ja 
žmogžudiškų sąmokslų prieš 
prezidentą Rooseveltą.

; Senatorių komisijai liudi
jo R. Q. Mclvin ir kiti, kaip 
amerikinių fašistų vadas 
Zachary savo kalbose 1936 
ir 1937 metais, slaptuose su
sirinkimuose, ragino nužu
dyt Rooseveltą. Liudytojai 
patys girdėjo tas kalbas.

Zachary, kalbėdamas Wa- 
rrene, Ohio, name H. H. 
Luse’o, to miesto valdybos 
nario, užreiškė, kad Nau
joji Dalyba turi būt panai
kinta,

“O jinai bus panaikinta 
todėl, kad prezidentas Roo- 
seveltas bus nužudytas.”

Panašiai žmogžudiškai 
kalbėjo ir S. J. Warwick,

EXTRA!
PLATĖJA SOVIETŲ KA

RO FRONTAS SU 
JAPONAIS

Tokio, rugp. 9.—Japonai 
praneša, kad pats maršalas 
Vas. Bliucher, vyriausias 
komandierius Sovietu Toli
mųjų Rytų armijos, atvyko 
vadovaut raudonarmiečių 
veiksmams prieš japonus 
Changkufeng-Khasan ežero 
srityje. Mūšiai su japonais 
pratęsti iki Suiliufeno.

Siaučia dvikova Sovietų 
ir japonų kanuolių. Japonai 
sako, kad vięnas sovietinis 
Šovinys suai’dė japonų trau
kinį už kelių mylių nuo sie
nos Korėjoj, Japonijos kolo
nijoj.

Maskva, rugp. 9. — So
vietų užsieninis komisaras 
M. Litvinov užreiškė Japo
nijos ambasadoriui, kad vi
si japonų kareiviai jau iš
šluoti iš Changkufengo- 
Khason ežero srities, kuri 
priklauso Sovietam ir į ku
rią japonai buvo įsibriovę. 
Japonijos a m b a s a d orius 
Shigemitsu visai nebandė 
užginčyti, kad japonai iš 
ten jau visiškai iššluoti.

Bet Japonijos karininkai 
iš Tokio ir Korėjos per akis 
meluoja, būk japonai “at- 
mušę” Sovietų raudonar
miečių atakas “antrame ga
le fronto” ir būk japonai 
“tebevaldą” Changkufengo 
kalvas.

Maskva. — Sovietų užsie
nio komisaras Litvinov, at
sakydamas į antrą Japoni
jos ambasadoriaus Shige
mitsu pasiūlymą taikytis,- 
pasakė: Jau visai nebeliko 
japonų Changkufengo sri- 
tyj, ir jeigu Japonija nori 
taikytis, tai tegul atitrau
kia savo armiją nuo tos li
nijos tam tikrą tolį atgal; 
Sovietai sutiks atšaukt rau
donarmiečius lygų tolį at-

Janoniios ambasadorius 
siūlė, kad taikos dervbosT ... . v. , i sjuie, Kad vainos uervuusJaponija jau treciu atveju ,b£įtu Dradėtos beesant aWem 

siūlo Sovietam taikytis.
(Bet Japonijos kariuomenė
nesiliauja šaudžius per
vietų sieną.)

So-

JAPONŲ LĖKTUVAI 
BOMBARDAVO PRAN

CŪZŲ KATEDRĄ
Kanton, rugp. 10.—Kelio

lika Japonijos lėktuvų dviem 
atvejais bombardavo tolimą 
Chinijos užfrontės miestą 
Kantoną; užmušė 200 neka- 
riškių chinų ir labai apardė

Sidabramarškinių f a š i s tų į Prancūzų. katedrą, nors ant
direktorius Youngstown, 
Ohio, srityje.

O tie fašistai veikė bend
rai su vadinamu “Johns
town Piliečių. Komitetu,” 
kuris buvo suorganizuotas 
laužyti streiką Bethlehem 
Plieno Ko. darbininkų pra
eitą vasarą.

CHINAI, O NE JAPONAI 
TIKRUMOJ VALDO ŠIAU

RINĘ CHINIJĄ

jos buvo iškelta didelė Fran- 
cijos vėliava. Vyskupas rei
kalauja, kad Francijos val
džia stipriai užprotestuotų 
Japonijai.

Katedroj nuo japonų bom
bų žuvo keli desėtkai chinų 
darbininkų, kurie ten j ieš
kojo prieglaudos nuo japo
niškų oro žmogžudžių.

Šiandien būsią lietaus ir 
ta pati dušni 80—88 laips
nių temperatūra, kaip va
kar. Tai būtų jau 16-ta die
na panašaus oro šičia.—N. 
Y. Oro Biuras. *

Nusmerkti Sušaudyt Penki 
Sovietų Kasyklų Ardytojai

su policija užpuolė jo namą, 
išplėšė tuos ginklus, nufoto- 
grafayo juos ir paskelbė, 
būk tai “streikierių ginklų 
sandėliai” prieš korporaci
ją!

Hankow, rugp. 9.—Chinų 
partizanai tikrumoj užval
dė jau visą šiaurinę Chini- 
ją, kurią japonai gyrėsi už
kariavę, sako Amerikos ma- 
rininkų kapitonas Ev. F. 
Carlson, kuris šiomis dieno
mis apkeliavo tą Chinijos 
plotą.

New York, rugp. 9.—Nu
sišovė dainų rašytojas Kor- 
tum Central Parke.

Maskva. — Du direkto
riai ir trys inžinieriai Do- 
netzo angliakasyklų srities 
ir dar du asmenys tenai ty
čia krikdė anglies išvažioji- 
mą ir Tiksliai darė kasyklų 
eksplozijas ir įgriuvimus.

Už tai tie ex-direktoriai 
ir ex-inžinieriai tapo nus
merkti sušaudyti, o du jų 
padėjėjai nuteisti kalėjiman 
25-kiem metam.

armijom tose pat po^c1’lo
se. kur jos bus tuo laiku. 
Sovietu ministeris atsakė, 
joir šitokia sąlygą tik ska
tintų vienus ir kitus užimt 
kaip galint tolesnes pozici
jas.

Sykiu Sovietų ministeris 
Litvinov persergėjo Jano
nį j a, kad Sovietai naudos 
artileriją, lėktuvus ir visas 
kitas karo priemones prieš 
japonus, jeigu jie ir toliau 
užpuldinės Sovietų pasieni- 
nes pozicijas. Litvinov nu
rodė, jog tuo laiku, kai Ja
ponijos ambasadorius siūlė 
taikytis, tai Japonijos ka
reiviai su kulkasvaidžiais iš 
Manchukuo jsibriovė į Sibi
rą per sieną ties Grodekovo 
ir kelis sovietinius kareivius 
užmušė ir sužeidė; iš japo
nų pusės taip pat keli krito. 
Sovietų pusėje liko dešimt 
japonu grantu ir 50 ju da
liu.

Yuki, Korėja. — Japonai 
pasakoja, būk jų pusėn per
bėgę du Sovietų raudonar
miečiai, buožių sūnūs, ir 
pranešę, kad Sovietų armi
joj “daugelis” kareivių esą 
nusistatę prieš Sovietus.

Japonai riečia pasakas, 
būk jie sunaikinę bei nepa
taisomai sužeidę “100” So
vietų tankų ir nušovę že
myn “50” sovietinių lėktu
vų, o japonų žuvę, girdi, 

įtik “keli” kareiviai.
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Naujas Suvažiavimas Būtinas
Po to, kai lovestonietiškas Martinas 

išbraukė iš automobilistų darbininkų 
unijos tris žymiausius josios veikėjus— 
Richard Frankensteen, Wyndham Mor
timer ir Ed Hall, nepaprasto suvažiavi
mo šaukimo reikalas pasidarė būtinas.

Žinios skelbia, kad tokis suvažiavimas 
ir bus sušauktas. Mūsų nuomone, kitaip 
ir būti negali. Juk Martinas, besuokal- 
biaudamas su trockistiniu Lovestonu, iš
ėdė iš unijos tuos vyrus, kurie buvo pa
tys pirmutiniai unijos organizatoriai, 
kurie pasižymėjo streikuose, su kuriais 
eina šiandien nemažiau 80% visų auto
mobilistų, priklausančių unijai.

Kur jau girdėta, kad unijos skaldyto
jai sėdėtų jos priešakyje, o tie, kurie ją 
organizavo, kurie dėl jos organizavimosi 
kentėjo, turėtų būti išmesti laukan.

Negalimas daiktas, kad Benediktas 
Arnoldas būtų vietoj Jurgio Washing- 
tono!

Konstantinas Stanislavskis
Rugpjūčio 7 d. Maskvoje užgeso meno 

žvaigždė — Konstantinas Stanislavskis. 
Jis turėjo 75 metus amžiaus ir veik iki 
pačios savo mirties valandos buvo veik

lūs. ■
Amerikos žmonėms Stanislavskio var

das buvo tuo žymus, kad jis, drauge su 
V. I. Nemirovičium-Dančenko, įsteigė 
Maskvos Meno Teatrą, kuris šiandien 
skaitomas giliausiu ir gražiausiu teatru 
pasaulyje; kuriam nėra kitur lygaus. 
Žmogus, kuris buvo Maskvoj ir nebuvo 
atsilankęs Maskvos Dailės Teatre, labai 
daug prarado ir praras.

Mums, žinoma, Stanislavskis buvo 
svarbus tuomi, kad jis, kaipo pažangus 
žmogus, kaipo tikras menininkas, tuo
jau po Spalio revoliucijos, visa širdimi 
atsidavusiai dirbo drauge su Sovietų vy
riausybe. Jam Sovietai buvo tvarka, ar
tima prie širdies. Jis žinojo, kad Sovietai 
dirbo liaudies labui. Jo, kaipo meninin
ko, uždaviniu buvo taipjau dirbti liau
dies švietimui, liaudies kultūrinimui.

Stanislavskis—ne Šaliapinas, kurį su
žavėjo buržuazijos žibučiai. Stanislavs
kis puikiai numatė šviesią ateitį Sovie
tų Sąjungos liaudžiai prie Sovietų tvar
kos. 1936 metais, todėl Sovietų vyriau
sybe padarė jį Liaudies Artistu,—sutei
kė jam aukščiausį garbės laipsnį, kokį 
toji šalis kam nors gali suteikti.

Vadinasi, mirdamas, Stanislavskis, ga
lėjo iš tikrųjų būti laimingas: jo darbas 
nenuėjo veltui. Jis buvo įvertintas taip, 
kaip patsai parinktiniausias žmogus, 
patsai garbingiausias žmogus galėtų' bū
ti įvertintas.

Stanislavskis, numirė, bet jo vardas gy
vuos. Jo vardu bus pavadinti teatrai ir 
gatvės. Iš jo darbų mokinsis jaunoji so
cializmo šalies jaunuomenė. Per 75 me
tus savo amžiaus Stanislavskis suteikė 
Sovietų Sąjungos liaudžiai labai daug. 
Dėl to jis bus nepamirštamas.

Pažanga V išvien Laimi
Nominacijos, kurios įvyko Kentukės 

valstijoj pereitą šeštadienį, turi daug 
reikšmės visam mūsų kraštui. Ką 
gi jos parodo? Parodo tai, kad pažangu
sis žmogus, kurį rėmė CIO nariai ir visa 
pažangioji visuomenė, laimėjo nominaci
jas į Jungtinių Valstijų senatorius. Tuo 
žmogum buvo senatorius Alben W. Bark
ley. Prieš jį kandidatavo labai populia
rus tos valstijos gubernatorius, A. B. 
Chandler. Pastarasis naudojo visokiau
sias priemones tam, kad suklaidinti bal
suotojus ir nugalėti savo oponenetą, p. 
Barkley.

f

Neveizint to, p. Barkley laimėjo no
minacijas milžiniška balsų dauguma.

Kur gi p. Chandler gavo daugiausia 
balsų? Kaip tik tuose apskrityse, kur 
vyrauja žiauriausia reakcija, pav., Har
lan apskrityje, kurį valdo anglies baro
nai, kurį valdo reakcija. Ten p. Chandler 
gavo 3,814 balsų, o Barkley tik 2,211. 
Vadinasi, ten, kur balsuotojai turi dau
giau laisvės išsireikšti, kur jie jaučiasi 
turį teises, nesuvaržyti, jie padavė savo 
balsus už senatorių Barkley, o ten, kur 
jie bijosi ir savo šešėlio, įbauginti žiau
rios reakcijos, jie balsavo arba už Chan- 
dlerį arba visai susilaikė.

Reikia pasakyti, kad senatorius Bark
ley yra uolus rėmėjas prezidento Roo
se velto politikos, rėmėjas Naujosios Da
lybos. Jeigu panašiai nominacijos vyks 
ir kitose valstijose, tai mūsų krašto žmo
nės pasijus laimingesni, nes jie žinos, 
kad sekantis senatas bus ištikrųjų tokis, 
kuriam rūpės daugumos piliečių likimas, 
daugumos mūsų šalies gyventojų laimė 
ir laisvė. Su tokiu senatu prezidentas 
Rooseveltas galės pasekmingiau pravesti 
savo pasibrėžtus darbus realybėm

Labai svarbu, kaip nominacijos praeis 
Ohio, Arkansas ir Georgia valstijose. 
Balsuotojai turi žiūrėti, kad nepaduoti 
savo balsų už tuos žmones, kurie yra 
priešai Naujosios Dalybos, kurie priešai 
prezidento Roosevelto!

Julius Misiukevicius
“Lietuvos Žinios” praneša, kad kovo 

29 d., š. m., Aragono fronte, Ispanijoj, 
fašistų kulipka nudėjo jauną kovotoją, 
poetą, rašytoją Julių Misiukevičių. Kau
no dienraštis žymi:

“Baisusis Ispanijos karas nusinešė šim
tus tūkstančių gyvybių. Didžiuma žuvu
siųjų yra patys ispanai, atkakliai kovoję 
su maištininkais ir jų talkininkais iš ki
tų šalių už demokratišką Ispanijos res
publiką.

“Bet nemaža žūva ir svetimšalių, ku
rie atėjo ispanams padėti kovoti su ispa
nišku ir užsieniniu fašizmu.

“Vienas iš tokių buvo ir lietuvis Jul- 
mis (Julius Misiukevicius) kelių lietuvių 
laikraščių, jų tarpe ir “L. Ž.” bendradar
bis.

“Bet Julmis buvo ne tik žurnalistas, 
jis buvo poetas ir rašytojas, ir tikrai ga
bus žmogus.

“Mūsų laikraštyje buvo atspausdintas 
eilėraštis “Tėviškei, mylimai ir motinai,” 
kuris parašytas Aragono fronto apka
suose (Paminėtas eilėraštis tilpo “Švie
sos” num. 1-mam, š. m.—“L.” Red.).

“Rašytas nepaprastai sunkiomis aplin
kybėmis, bet rašytas karštu širdies krau
ju ir tikrJi savo turiniu ir nuoširdumu 
vertesnis už daugelio mūsų poetų nudai
lintus aimanavimus.

“Jau vien tas eilėraštis rodo, kad Jul
mis buvo širdies žmogus, kiek panašus į 
Julių Janonį. Bet gyvenimas nenormalė- 
se aplinkybėse, neįstengė savo talento iš
tobulinti.

“Jis yra parašęs ir ne vieną apysaką, 
o prieš 4 mėnesius mūsų laikraščiui buvo 
prisiuntęs net savo rašomo romano iš Is
panijos gyvenimo pradžią. Deja, daugiau 
jo romano mums nebeteko gauti, nes jis 
žuvęs Aragono fronte, kažkur kovose ne
toli nuo Teruelio. Tebūdamas vos 4 
gimnazijos klasių, greit išmoko svetimų 
kalbų. Vokiškai skaitė ir rašė. Taip pat 
ir ispaniškai. Bet mūsų skaitytojams Jul
mis daugiausia pažįstamas iš jo reporta
žų Aragono fronte.

“Ispanijos laisvės kovos ne vienai tau
tai atėmė ne vieną gabų tautietį ir ta
lentą. Ir mes lietuviai ant to aukuro su
dėjome savo auką. Julmis žuvo kovo 29 
dieną.”

Turime pastebėti, kad prieš kurį laiką 
Julius Misiukevicius bendradarbiavo ir 
“Laisvėje” (kai jis dar gyveno Lietu
voje).

Ant Ispanijos respublikos aukuro jau 
ne vienas rašytojas padėjo savo galvą. 
Pirmiausiai Ispanijos fašistai sušaudė 
žymųjį- ispanų poetą Gracia Lorca; už 
respublikos reikalus bekovodamas žuvo 
vengrų rašytojas Mate Zalka, anglų ra
šytojai John Cornford ir Ralph Fox, ir 
kiti. fei JJf

Tebūva jiems garbė! Tegyvuoja jų 
darbai ir tepasiekia jie plačiausias dar
bo žmonių minias!

LAISVB Trečiad., Rugpjūčio 10, 1938

Praeities Istorinių
Takų Atsiminimai

J. Ramanauskas
(Tąsa)

Bot štai ir vėl greitu laiku 
pas mane persikeičia keistos 
mintys istorines, kad mes 
dabar privažiuosim Wilkes- 
Barre, Pa., miestą. Jis mano 
minčių sandėly] taip-pat daug 
paslėpęs istorinių nuotikių, 
kuriuos žingeidi! būtų iškelt 
į šviesą.

Prisimena 1901 m. gegužės 
mėnuo, kada per šituos kal
nus važiavau traukiniu į XVI 
Seimą SLA. Gegužės rytas 
buvo jaukus ii* malonu buvo 
žvalgytis per bėgančio trauki
nio langus į žaliuojančius kal
nus pavasario gamtiniais rū
bais pasipuošusius.

Važiavom mes 5 delegatai 
nuo Minersvillės kuopos, 3 mo
terys ir du vyrai. Visi nusista
tę ginti progresą nuo regreso 
— klerikalinio, nusistačiusio 
panaikinti visus konstitucijos 
punktus, kurie kalba apie ly
gias teises priklausyti prie 
Susivienijimo visiems lietu
viams be skirtumo pažiūrų bei 
tikybos. Kunigai nusistatę bu
vo laužyti konstituciją ii’ 
braukti laukan visus tuos na
rius, kurie nesutinka su ka
talikišku religiniu pažabojimu. 
Tad ir ėjo tarpe mūsų pasita
rimai, kaip išlaikyti tas tei
ses, kurios teikė visiems lais
vę.

Tam apsigynimui aš buvau 
apsiginklavęs faktais, įrodan
čiais, kad mūsų pusėj yra tie
sa, sulyg įstatymais. Mūsų de
legatai visi išrinkti teisėtai, 
kunigai negalės būti toki na
ci) ai ai, kad nesiskaityti su pa
grindinėm įstatymų teisėm. 
Todėl aš vežiausi su savim ir 
kuopos knygas, kurios įrodė 
dokumentaliai legališką iš
rinkimą į seimą delegatų. Bet 
kunigai nesiskaitė su jokiom 
legalėm teisėm.

Mūsų visi pažangiosios pu
sės delegatai, iš kurių jau tik 
aš vienas gyvas, tuomet va
žiavom progresyvę pusę gin
ti prieš klerikalinį fanatizmą. 
Važiavom savom lėšom, nes 
kuopa savo ižde neturėjo nei 
cento ir negalėjo . apmokėti, 
bet mums suteikė teises ją at
stovauti. Tai galima ir šian
dien sau persistatyti, koks są
žiningas buvo atsidavimas 
ginti Susivienijimą nuo suskal
dymo !

Bet mūsų atstovai tik du iš 
penkių likosi priimta. Ant 
suspenduotų vietos priėmė 3 
nelegalius. Todėl prisėjo ir 
mums dviems atsisakyti daly
vauti klerikalinėj pusėj ir eiti 
sykiu su pažangiasiais. Centro 
sekretorius su knygomis taip 
pat perėjo į mūsų pusę, tad ir 
pasidarė du seimai. Legalis

seimas su sekretorium turėjo 
surašą narių ir visus SLA do
kumentus. Kunigų pusėj, su 
nelegaliais delegatais, kurių 
didžiumą sudarė kunigų gas- 
padinės ir davatkos, likosi iž
dininkas su pinigais, kurių su
sidarė virš $4,000. Bet visgi 
prastas buvo seimas nežinant 
nei narių skaičiaus nei kuopų, 
be sekretoriaus knygų.

štai kokį padaro planą kun. 
A. M. Milukas. Išsiimti val
dišką leidimą j ieškoti knygų 
(search warrant). Pirmiausiai 
užpuolė su policija mūsų sei
mą jieškodami knygų. Suareš
tavo seimo pirmininką ir se
kretorių, nusigabeno pas al- 
dermaną. Bot knygas nepavy
ko sučiupti, nors jos ir buvo 
seimo salėj, o vėliau laimingai 
iškeliavo į Plymouth, Pa. Bet 
seimo sesija visgi turėjo užsi
daryti, kai suareštavo pirmi
ninką ir sekretorių.

Užsidarius seimo sesijai, 
skubinomės kuogreiči ausiai 
pas aldermaną išlaisvinti areš
tuotus. Bet skundėjų neradom, 
ir tyrinėjimas kaltininkų da 
nebuvo pradėtas.

Mums pasirodžius pas al
dermaną, už grotų sėdėjo tik 
mūsų aroštantai, sekretorius 
ir pirmininkas, o ant sargybos, 
kad jie nepabėgtų, dabojo 
konstabelis — taip vadinamas 
specialis policistas.

Sekretorius T. Astramskas 
tuoj rūsčiai ant mūs užsibarė. 
Sako, kam jūs atidavėt jiem 
centro knygas? Mes atsakom, 
kokias knygas? Centro kny
gos stovi geroj vietoj ir jų 
niekas neras.

Jis atkerta: Na, kad čia at
nešė kun. A. M. Milukas, J. 
Aukštakalnis ir su jais kon
stabelis rankinį krepšiuką ir 
jame buvo Susivienijimo kny
gos.

Man užėjo ant minčių: Tai 
kibą mano krepšiuką ir mūsų 
kuopos knygas jie čia atne
šė? Bet kaip jie galėjo pa
imti, kad mano kambarys vieš
buty] užrakintas ir aš raktą 
turiu? Na, reikia eiti persi
tikrinti. Argi jie išplėšė ma
no kambarį?

Taip mes nueinam į viešbu
tį, užklausiam savininko,—ar 
buvo kas mano kambaryj jieš- 
koti ko ?

Savininkas atsako, taip: At- 
jo konstabelis, kunigas Milu
kas ir da kitas kokis nepa
žįstamas; atsinešė “search 
warrant’a” ir reikalavo ma
nęs parodyt kambarį ir atra
kinti. Aš turėjau tai padary
ti. Jie atsidarė krepšiuką, pa
žiūrėjo, kad yra knygos, paė
mė ir išsinešė. Aš nežinau, 
kam jiem reikėjo.

Grįžtam atgal pas alderma
ną atsiimt privatinės nuosavy

bės, kuri nieko bendro neturi 
prie areštuotų. Pareikalavus 
sugrąžinti kas mums priklau
so, — jis nesileidžia- nei kal
bėti ii’ atsako, kad aš galėsiu 
atgauti po teismo. Tai kas da
bai1 lieka daryti?

Vietiniai biznieriai Paukš
čiai, kitų jau nei nepamenu 
pavardžių, žinojo geriau tei
ses. Tad nutarė eiti pas kitą 
aldermaną išimt “warrant’a” 
areštuoti išplėštojus mano 
kambario. Išklausęs mano 
skundą, aldermanas davė tei
ses ir konstabelį areštuoti plė
šikus, tik už tą visą reikėjo 
iš kalno užsimokėti $2. Ei
nam j ieškoti kaltininkų. J. 
Aukštakalnį greitai susitikom 
ant gatvės ir areštavo. Bot jis 
norėjo išsisukti nuo arešto, 
kad jo pavardė netikra. Kon
stabelis atsakė: Tas nieko ne
reiškia, bile tas pats žmogus. 
Ir nuvedė pas teisėją. Na, jau 
vieną turim. Dabar reikia an
trą pasigauti, kuris yra svar
besnis. Tai kun. Milukas — 
didelė žuvis! Bet sužinojęs, 
kur jis įsispraudė, spėjo pa
gaut traukinį ir nuvažiavo į 
Scrantoną pas kun. Kaupą. 
Nesurandant antro kaltininko, 
negali daryt teismą. Čia rei
kia žinoti, kad kun. Milukas 
kaip progresyvių, taip ir pa
žangesnių kunigų gaudytojas 
buvo pilnas ekspertas. Bet ši
tą sykį pasirodė labai negu
drus: atsidarė mano krepšiu
ką, pamatęs knygas, nepersi
tikrinęs, kam jos priklauso, ir 
ar turi kokią svarbą, paėmė 
ir išnešė. Bet kada pamatė, 
kad įsivėlęs į keblią padėtį, 
tuomet jau gėdijosi stoti prie 
pasiteisinimo. žinoma, kad 
būtų buvęs ne kunigas, netu
rėjęs pinigų pakankamai apsi
valyti, tai būtų jį greitai pri
statę į teismą.

Porą dienų palaukus, aš tu
rėjau grįžti prie savo darbo, 
nes ilgai negrįžtant, galėjau 
ir darbo netekti. Tad mūsų 
išrinktas komitetas Susivieniji
mo reikalus vesti paliepė man 
važiuot namo, o pasibaigus ši
tai procedūrai, mano bagažą 
prisius. Taip ir buvo. Man 
tas knygas sugrąžino virš už 
dviejų savaičių. Bet kokiu bū
du atėmė ir koks ten buvo 
teismas, man nieko apie tai 
nepaaiškino. Greičiausiai biz
nieriai su kunigu padarė su
tartį paslėpt tą visą skandalą.

Kiek man padarė nuostolio 
ir nesmagumo! Važiuojant 
savaitei .laiko, vežiosi ir balti
nius persimainyt. Turėjau pa
siėmęs ir “kilbaso” užkan
džiui, $2 sumokėjau alderma- 
nui, dvi darbo dienas veltui 
sugaišau. Tas viskas, kaipo tų 
laikų darbininkui, sudarė 
daug nuostolio. Jaučiausi nu
skriaustas nuo savo buvusio 
draugo. Sugrįžau iš seimo pil
nas pagiežos ant tų, į kuriuos 
turėjau įsitikinimą, kaipo į 
žmonijos vadus, tiesos ir do
ros mokytojus. Aš pats sau iš- 

-metinėjau, kad aš taip ilgai

Tėvas vaikui:—Kai aš 
buvau mažas, aš visuomet 
valgydavau duonos pluteles. 

Vaikas:—Ir mėgdavai? 
Tėvas:—Žinoma, kad taip. 
Vaikas:—Tai gali valgyt 

ir mano pluteles.

Mažas batų valytojas pro
fesoriui:—Nuvalyti batus, 
pone?

Profesorius, pasibjaurė
jęs vaiko murzinu veidu:— 
Aš nenoriu nuvalyti batų, 
mažink, bet jei tu nusivaly
tum veidą—duočiau kvoterį.

Batų valytojas, eidamas 
pas fontaną:—Gerai.

Profesorius, sugrįžus va
lytojai daug švaresniam:— 
Ir užsipelnei kvoterį, ma
žink!

Batų valytojas:—Nerei
kia man tavo kvoterio, gu
bernatoriau. Laikykis jį ap
simokėti plaukų kirpikui.

Žmogus, eidamas į gydy
tojo ofisą, šaukia:—Gydy
tojas nesiskiria nuo papras
to apgaviko! Ir kaip gi, pri
žadėjo mano brolį pagydyti, 
o dabar anas jau numirė. 
Aš pasielgsiu su tavim, 
kaip pridera...

Gydytojas, pertraukda
mas:—Atsiprašau! O gal 
tamstos brolis nesekė mano 
įsakymų ?

Žmogus:—Kur tau ne, 
kur tau ne! Jis sekė tavo 
įsakymus gerai. Jis tavo 
vaistus vartojo ištisus me
tus, o dabar miręs.

Gydytojas, šypsodamasis: 
—Štai tau, kad nori! O aš 
jam buvau įsakęs vartoti 
mano vaistus ne vienus iš
tisus metus, bet dvejus! Su
pranti ?

Motina, pastebėjus, kad 
jos maža mergaitė mazgoja 
katuką su vandeniu ir mui
lu :—O, Džekelina brangi, 
aš nemanau, kad motinai 
katei patinka tavo šitoks 
katuko mazgojimas.

Mergaitė:—Tai ką aš da
rysiu! Juk aš negaliu lai
žyti katuką, kaip katė laižo!

Sugraibstė Es-Džci.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu-
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Britu ginkluotas “tramvajus” vyksta i Haifą, Palestino
je, “nuvalydamas” kelią traukiniui, kuris gabena ka
riuomenę “tvarkai daryti”.

buvau toks minkštaprotis, atsi
daviau iš visos sielos, be jo
kios kritikos, tikėt į jų teisin
gumą !

(Bus daugiau)

ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Klausimai ir Atsakymai
, Klausimas

O visgi man neaišku, ko
de! Sovietų Sąjunga taip to
lerantiška linkui Japonijos. 
Argi ji negali paleisti Rau
donąją Armiją darban ir 
greitai su japonais apsidirb
ti Mandžurijoje?

Skaitytojas.
Apsakymas

Jau daug kartų esame sa
kę, bet dar turime pabrėžti, 
jog Sovietų Sąjunga deda 
visas pastangas išvengimui 
karo. Sovietų Sąjunga ko
voja už taiką. Tą reikia su

prasti ir visados atminti.
Ir dabar Sovietų Sąjunga 

stengiasi neprileisti prie vi
suotino, baisaus ginklų su
sikirtimo. Ir ne todėl, kaip 
tūli priešai sako, kad Sovie
tų armija būtų silpna.

Sovietų Sąjunga imsis 
ginklo ir kirs iš peties Ja
ponijos imperialistams tik
tai tokiame atsitikime, kai 
visos kitos priemonės susi
taikymui nieko nebepagel- 
bės. Štai kodėl palaikymas 
Sovietų Sąjungos ir jos gy
nimas yra kova už taiką, 
yra reikalas visos žmonijos.
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Darbininkė ir Seimininke Darbas Tarp Moterų
ALDLD Centro Moterų Komiteto Raportas ALDLD Su
važiavimo Moterų Sesijai, Liepos 2 d., 1938, Brooklyne

Gražus ir Naudingas 
Motery Žygis

GRAŽUOLĖ “SUBVES” KASĖJA 
SEIMO ATSTOVE

“Panelė Fedorova, narė 
Sovietų seimo — Vyriausio 
Sovieto, nenori pasitraukti 
iš požeminio geležinkelio— 
“subvės”^ kurią ji padėjo iš
būdavote” rašo “N. York 
Times” korespondentas iš 
Maskvos^ ’

“Tatjana Viktorovna Fe
dorova, 22-jų metų, yra vie
na iš jauniausių ir gražiau
sių pasaulyj seimo atstovų.”

Fedorova sakė pasikalbė
jime su korespondentu:
' “Žinoma, aš esu labai pa
tenkinta, kad Rusijos žmo
nės tiek daug turi pasitikė
jimo manim, išrinkdami ma
ne į pirmą Sovietų Seimą; o 
aš dėsiu visas pastangas 
tarnauti jiem. Bet aš myliu 
subvės darbą, ir manau, kad 
aš ir čia reikalinga, ir aš ne
apleisiu jos.”

Mudu, Fedorovos rašti
nėj sėdėdami ir gerdami 
arbatą prie nedidelio sta
buko, kalbėjomės apie jos

rinkimuose tik 
ją daugiau bal

prie Pionierių-

stovės Aukščiausiame So
viete. Kai ji buvo nominuota 
iš savo apskričio kaipo kan
didatė, tai 
Stalinas už 
sų gavo.

Lavinta
vaikų komunistinės organi
zacijos, ji paskiau priklausė 
prie Jaunųjų Komunistų 
lygos, o dabar prie Komu
nistų Partijos.

Jos žodžiai: “Visos atsto
vės turi Lenino ir Stalino 
keliais eiti, ir visada turi 
būt ištikimos nustatytai 
Partijos linijai, ir kovot dėl 
geresnio gyvenimo.”

Nesėdi be Darbo
Pirma sesija Aukščiausio 

Sovieto-seimo traukės dvi 
savaites. Kita sesija gal bus 
šaukta tik pabaigoj metų. 
Nežiūrint to visko, Fedoro
va pasakė: “Mano parla
mentarinis darbas tai nėra 

I

i u ž 1 a i k y mas dykaduonės, 
’gyvenimą. Ji kalbėjo tyliai, kaipo kokio kunigo, 
švelniu balsu, kaip ji pradė
jo gyventi. Būdama 16 me
tų, užbaigus septynių metų 
pradinę mokyklą, ji pradė
jo dirbti gumos fabrike 
Maskvoj:

“Aš buvau 18 metų, kai 
Sovietų valdžia atsišaukė į 
Jaunųjų Komunistų Lygą, 
kad jos nariai eitų ir padė
tų požeminį geležinkelį— 
subvę kasti, sakė Fedorova:

“Dešimts tūkstančių mū
sų jaunuolių (apie 40 pro
centu buvo merginų) nuė
jome po žeme kasti subvę. 
Mes jautėme, kad mes tu
rime išbudavoti mūsų pir- 
Yną subvę savo rankomis, ir 
mes tai padarėme,” ji išdi
džiai pasakė.

Ji kalbėjo natūraliai, sy
kiais parausdama ir mosi
kuodama dešine ranka, kaip 
bolševikiškas kalbėt ojas. 
Jos laiba figūra, baltas 
skaistus veidas, mėlynos 
akys, kelta nosiukė ir gel
toni plaukai, trumpai su- 
garbaniuoti, biskį išdavė, 
kad jaunuolė jau ilgai kaip 
dirba 20 pėdų po žeme. Bet 
jos dailiai nutaisyti ir nule- 
keruoti nagai skyrėsi nuo 
jos pūslėtų rankų, kurios 
buvo nudirbtos bekeravo- 
jant didelį elektrinį grąžtą 
subvėj — požeminiame 
•žinkelyj.
Sveikata Nesugadinta 
f kaus Darbo

Keturis metus jinai po že
me dirbo po 7 vai. per die
ną, atsimainydama ir ant 
naktų. Ir naktinis darbas 
taipgi nekenkė jos sveika
tai.

Ji pasakojo, kaip liuosu 
laiku jinai lavinosi lakioti 
orlaiviu, šokti su parašiutu 
iš lėktuvų, ir per du metu ji 
dar išmoko sklandyti, ir 
200 skridimų pati viena 
padarė.

Ji sakė: “Aš turiu tik 
vieną atsitikimą, kur per
mainyčiau savo darbą,- tai 
karo laiku. Kad bus reika
las, aš tuojau įsirašysiu į la
kūnų korpusą ir ginsiu savo 
tėvynę.”

Nuo orlaivių ir požeminio 
geležinkelio — subvės mu
du pradėjom kalbėtis apie 
jos naują darbą, kaipo at- piknikui, be abejonės,

Kaipo “draugė atstovė” ji 
• turi turėt reguliar iškas raš
tinėj valandas prie srities 
Sovieto, kur daugybė pilie
čių ateina išpasakoti sąvo 
reikalus. Ji gauna šimtus 
laiškų kiekvieną savaitę nuo 
piliečių ir gerbėjų, ir su
prantama, nuo visokių žmo
nių, išskyrus apsivedimo 
laiškus. Ir jos taisyklė yra 
tokia: kiekvienas laiškas 
turi būt atsakytas rankraš
čiu į tris dienas, ne vėliau.

Kaipo seimo atstovė ji 
gauna 1,000 rublių į mėne
sį, o kaipo “stachanovietė”-

Sun-

gr ei ta darbe ir u ž v e iz d a 
“subvės” kasėjų gauna 700 
rublių į mėnesį. Prie jos 
raštinės stovi valstybės au
tomobilis, kuriuo ji važinė
ja į savo pareigas. Gauna 
apmokamas vakacijas.
Jos Pažiūros į Moralybę ir 

šeimynišką Gyvenimą
Ji pati yra nevedus, kur 

žmonių dauguma ten jauni 
apsiveda. Ji tiki į pastovų 
šeimynišką gyvenimą ir di
delę šeimyną. Ji sako: “Ve
dybos nesulaiko moterį nuo 
profesijos. Moteries vieta 
nėra paskirta visada na
mie būti. Moteries profesi
ja ir kūdikiai lengvai gali
ma sutaikyti, kur valstybė 
užlaiko kūdikių priežiūros 
vietas.”

Ji priešinga rūkymui ir 
gėrimui, bet ji myli džiazą, 
klasiškus veikalus, operas 
ir krutamas paveikslus.

Aukščiausiame S'o v i ete- 
seime, kuriame yra 187 mo
terys, Fedorova yra viena 
iš daug žadančių ateityj.

Fedorova savo asmenyje

to, klasiniai išauklėtą, ener
gingą, pilną pasiryžimo sun
kiai dirbti ir tvirtai-protin- 
ga.

E. Vilkaite.

ARTISTE “BE ŠALIES”
Lotte Lehmann, Vokietijoj 

gimus operos dainininkė, lai
vu Champlain grįžta Ameri
kon. Jos draugai sako, kad su
grįžus jinai dėsianti pastangas 
tapti Amerikos piliete. Ji va
dindavusi save “moteriške be 
šalies” nuo to laiko, kai Hit
lerio naziai užėmė galią Vo
kietijoj 1933 metais.

IR TOLIMŲ VALSTIJŲ MOTERYS INTERESUOJASI NAU
JOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ RENGIAMU PIKNIKU

Entuziastiškai, pasirįžusiai 
Mass. Valstijos moterys ren
giasi prie savo sąryšio pirmo 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 
21 d., Lawrence, Mass.

šiuo tarpu rengėjų žinioj 
yra, kad pirmoj vietoj su pri
sirengimu stovi draugės Lietu
vių žinyčios ratelietės ir Kul
tūros Kliubas iš So. Bostono 
su B. Lazickiene ir E. Ceikie- 
ne priešakyje. O ten randasi 
dar gera grupė LLD 2-ros kuo
pos Moterų Skyriuje. Jos, ma
noma, irgi nesnaudžia. Kaip 
lig šiol išsižiūri, tai bostonie- 
tės gali nusinešti rankų dirbi
nių parodos pirmą “praisą,” 
nes jos ne juokais prie to ren
giasi.

Norwoodo moterys smarkiai 
vejasi bostonietes ir tarp jų 
gali išeiti glaudžios lenktynės.

Kodėl nieko nesigirdi iš šių 
stiprių lietuviškų Tvirtovių, 
kaip Montello, Worcesterfb ir 
kitų ? Ar ten draugės rengiasi 
tyliai, ar dar nepradėjo dar
bo? Laiko jau nedaug ir lū
kuriuoti pavojinga, nes galit 
pasilikt užpakalyje, o to nie
kas nenori.

Specialiai Namie Gamintų 
Valgių Stalai

So. bostonietes pranešė ren
gėjom, kad jos ruošia gražų, 
savo gamintų įvairių valgių 
stalą. Vėliau gal pasirodys ir 
daugiau kolonijų, kurios turės 
valgių stalus. Draugės prašo
ma atvežti įvairių gardėsių ir 
paaukauti ten prirengtiem sta
lam. Visiem yra jau žinoma iš 
praeities, kad moterys yra pa
vaišinusios piknikų lankytojus 
įvairiais skanėsiais. O savo

> jos

prisiruoš dar rūpestingiau. 
Ateina žinių, kad drauges su
ves apsčiai skanėsių, paga
mintų pagal receptus naujai 
išleistos LLD moterų knygos 
“Virėja.” O jeigu moterys pa
jėgė išleisti tokį kūrinį, tai jau 
jį ir pademonstruoti mokės.

Atsiliepimai iš Tolimų

šiomis dienomis gauta žinių 
iš didžiojo New Yorko ir 
Conn. Valstijų. Draugė Sasna 
praneša, kad garsusis Brook- 
lynas jau turi gatavą didelį 
siuntinį gražių rankdarbių pa
rodai. Ir tuom pačiu sykiu pa
žada, kad brooklynietės nuga
lės visas skerspaines ir prisius 
didelę mašiną atstovybės į pik
niką.

O. Visockienė rašo iš Conn, 
valstijos, kad Conn, moterys 
bus atstovaujamos šiame Nau
jos Anglijos moterų piknike 
irgi. O kas gali užtikrinti, kad 
rengėjos vieną 'gražią dieną 
negaus atsiliepimų iš tolimos 
Chicagos, Kanados ir kitur? 
Tas labai galima ir pageidau
jama.

Rengėjos norėtų, kad ir la
bai tolimų kolonijų draugės, 
kurioms neįmanoma dalyvaut 
piknike, prisiųstų daiktų mū
sų piknike būsimai parodai. 
Ypatingai prašoma moterys 
visos Naujosios Anglijos — lai 
nelieka nei vienos kolonijos, 
kur draugės neprisidėtų prie 
mūsų pirmo pikniko, nes tik 
tokiu būdu bus užtikrintas jo 
pasekmingumas.

Visais reikalais kreipkitės 
prie sekretorės N. Markevičiū
tės, 44 Camden St., Methuen, 
Mass.

Laivas su Dovanomis 
Ispanijai

Ateinantį mėnesį Amerikos 
liaudis Ispanijos liaudžiai iš
siųs laivą su dovanomis. Lai
vas talpins, 5,000 tonų. Gerą 
dalį užkraus farmeriai, kurie 
aukaus šviežiais maisto pro
duktais ir gyvais raguočiais, 
kad suteikt tikrai šviežios 
sos sužeistiems kariams, 
dikiams ir kitiems.

Lietuviai taipgi norėtų 
kraut geroką kamputį to
vo su dovanomis. Brooklynie- 
tės lietuvės moterys pradėjo 
maisto ir drabužių rinkimo 
kampaniją. Literatūros Drau
gijos moterų 81-ma kuopa iš
siuntinėjo specialius laiškus i?’ 
po stubas eina prašyt aukų ke- 
nuotu maistu, pinigais ir dra
bužiais.
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Reikalingiausia yra kenuo- 
ta mėsa, žuvis, pienas, bet 
imama ir kitoks keruotas mai
stas. Taip pat labai svarbu 
bandažai raišiojimui sužeistų. 
Iš drabužių reikalingiausi yra 
vilnoniai megstiniai, pančia- 
kos, pirštinės, šalikai, bet taip 
pat naudingi ir kiti vyriški ir 
moteriški drabužiai, nes gin
damosi nuo fašistų Ispanijos 
liaudis neturi laiko 
drabužius.

Nepamirškime Mažiukus

Renkant drabužius, nepa
mirškime ir mažyčių kūdikių. 
Jie, ateidami pasaulin, juk ne
gali atsiklaust, ar kartais nė
ra jame karas, o atėję šalin, 
kur net paklodės suplėšytos 
sužeistų kareivių bandažams, 
būtų gana šiurkščiai prideng
ti, jei gerieji demokratijos 
nėjai iš kitų šalių jiems 
gelbėtų.

Man prisimena aną syk 
neštoji brooklynietės d.
Baltrušaitienės dovana, apie 
pora desėtkų setų . kūdikio 
apatinukų, kurie ■' apdengtų 
veik viso kaimo prieglaudos 
mažyčius. Jinai, kaip ir dau
gelis motinų, tau pinus savo 
sūnelio išaugtus drabužiukus 
atminčiai, bet jos taupinimas 
baigėsi, kada drabužėlių pri
reikė Ispanijai. Tą patį pada
rys daugelis kitų motinų, ka
da paprašysime.

Siuvančios drabužius namie 
galėtų iš likusių gabaliukų pa
siūt mažyčiams drabužiukų ir 
dėžę pridėjusios atnešt arba 
atsiust. Dabar taipgi mezgimo 
ir siuvimo kliubai galėtų gra
žiai paremt Ispaniją ir savo 
organizaciją padėt į garbin
gųjų atsižymėjusių sąrašą.

Šeimininkės gali paprašyt ir 
gaut pas savo groseminkus ir 
bučerius po kenuką, kitą 
maisto. Tiesa, iš tolimų kolo
nijų, kur negalima asmeniškai 
atvežt, brangiau lėšuoja pa
siuntimas, tačiau pasidarbavus 
galima būtų ir ta kliūtis apeit 
—kenus ant vietos paverst į 
tos vertės pinigus ir juos pri- 
siųst.

Mes, brooklynietės, prašo
me ir kitų kolonijų drauges 
talkon.

Brooklyniete.

Po 400 Lėktuvų Kovos Liau- 
diečiai Atlaike savo 

Pozicijas

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, rugp. 8.—Du 
šimtus fašistų lėktuvų pasi
tiko du šimtai liaudiečių 
lėktuvų. Daugelis lėktuvų 
nušauta žemyn iš abiejų pu
sių..

Liaudiečiai atrėmė visas 
pašėlusias fašistų kontr-at- 
akas vakariniame Ebro 
šone .

(Tąsa)
Išvada: budavokim visomis 

išgalėmis ALDLD, o kur są
lygos reikalauja, nepabijokim 
kito vardo, jei jis gali patar
naut moterų ir abelnai žmoni
jos gerovei, demokratijai ir 
taikai.

Kur yra lokalinės moterų 
draugijos, mūsų draugėms 
svarbu su jomis užmegst ry
šius ir kviest prie bendro vei
kimo tais klausimais, kuriais 
visos galim sutikt. Svarbu įta
kingom draugėm jose priklau
syt ir veikt. Gražiu tokio mū
sų draugių veikimo pavyzdžiu 
gali būti pažangi Montello Bi
rutės Draugija, kurios pa
sveikinimą girdėjom vakar 
įvykusioj sesijoj ir kurios pir
mininkė d. Stigienė randasi 
šiame suvažiavime.

Taikaus sugyvenimo su kito
mis organizacijomis kreditą 
reikia atiduot So. Bostono Mo
terų Skyriui, kuris susitvėrė 
gretimais jau gyvuojant mo
terų kliubui, tačiau jos taip 
taktiškai ir energingai mokėjo 
dirbt, kad ne tik nesudarė ke
blumų, bet išvystė gražią kom- 
peticiją gavime narių ir abel- 
nam darbe.

Kiekvienas iš mūs skyrių1 ar 
kliubų turi puikių atsižymėji- 
mų, bet tikimės, kad tai nu
švies pačios tų organizacijų 
delegatės.

Veikimo Būdai

Kuo galima moteris užinte- 
resuoti? Viskuo, kas gražu 
ir kilnu. Tačiau mes labiausia 
rekomenduojame sekamus:

Rūpintis padėt išgaut pilie
tybę, kad moterys pilnai galė
tų dalyvaut šalies politikoj ir 
kad gyvenimą paaukojusios 
šios šalies statybai nebūtų pa
liktos badant arba deportuo
tos, jei kartais įsigalėtų reak
cija, kuri kelia galvą ir grū
moja visiems ateiviams be 
skirtumo religinių įsitikinimų 
ir politinių pažiūrų.

Skleist gimdymo kontrolės 
informacijas ir" yįeikt,vuž :'įstei; 
girną klinikų valdžios lėšomis. 
Daug kas mus dėlto pajuo
kia: “Senstat, nebereiks.” Ta
čiau dar jaunos mūsų ir kitų 
lietuvių darbo •' žmonių dukte
rys, kurios dėl esamo nedarbo, 
nesaugumo, pastumiamos pra- 
žūtin per tankiais nėštumais.

Veikimas prieš pragyvenimo 
brangumą, už žaislavietes vai
kams, už visos dienos auklė- 
tuvę vaikams dirbančių moti
nų, už saugias mokyklas, glo
ba Ispanijos vaikučių, šelpi
mas demokratijos gynėjų Is
panijoj, darbas unijų pa gelmi
nėse (auxiliaries) ir daugelis 
kitų panašių dalykų interesuo
ja moteris. Draugės vietose 
privalo surast, parinkt, kas jū
sų kolonijos aplinkybėse ir 
esamomis spėkomis geriausia 
galima atlikt.

Draugingas sugyvenimas yra 
viena iš svarbiausių sąlygų mo
terų organizacijos bujojimui. 
Iš asmeniškų pasikalbėjimų ir 
iš laiškais gaunamų nusiskun
dimų mes patyrėme, kad tarp 
moterų daug svarbos turi ap
lankymas ligoje bei nelaimėje, 
atlaidus atsinešimas, jei drau
gė nedaspėjo kokios pareigos 
dėl šeimyninės padėties. I r 
daug kitų mūsų organizaciniai 
įtemptame gyvenime nepaste
bimų ar nedaspėjamų dalykė
lių yra svarbūs moterų gyve
nime ir darbe. Moterys nepa
kenčia nei komandavojimo, 
gal dėlto, kad jos turi daugiau 
to pergyvent, tad asmenys su 
dideliais “aš” geriau padarys 
nesikišę į moterų veikimą. 
Sėkmingai dirbti moterų or
ganizacijoj tegali tik tie, ku
rie ją myli, kaip motina savo 
šeimą.

Prieit prie mums dar neži
nomų moterų galėtų daug pa-

gelbėt knyga “Virėja,” kuri 
užinteresuoja moteris. Ir jokia 
moteris nesibijos apie ją kal
bėt. Kalbant apie knygą, sy
kiu daug galėtume pasakyt ir 
apie knygą išleidusią draugi
ją, tačiau to patogaus įrankio, 
rodos, neišnaudojamo, kiek 
galima.

Trumpi, gyvi susirinkimai, 
taikioj atmosferoj, taipgi la
bai svarbu moterų kuopai.

(Bus daugiau)

VOKIETĖ TARNAITĖ 
GELBĖJO ŽYDUS

Elsa, krikščionė vokietė tar
naitė, šeši metai atgal atvyko 
į šią šalį ir apsigyveno Mil
waukee, Wis.

Tuo tarpu, buvęs jos sam
dytojas Vokietijoj, žydas fab
rikantas Hamburge, po įsiga
lėjimo Hitlerio prarado visą 
savo turtą. Buvusioji tarnaitė 
ir čionai tarnavo ir dėjo cen
tą prie cento. Per šešis metus 
ji sudėjo $1,000, kuriais ji pa
siūlė atvežt Amerikon savo 
buvusio samdytojo žydo šeimą 
ir gavo labdarį, kuris pasirašė 
dokumentą, užtikrinantį, kad 
šeima netaps našta visuome
nei. šeima dabar atvyksta 
Amerikon.

Naujosios Anglijos lietuvės 
moterys užsimojusios atlikt 
keleriopai gražų darbą. Jos 
nori pačios tarpusavyje gerai' 
susipažinti, kas yra būtina są
lyga geram veikimui. Jos pasi- 
rįžusios supažindint abelną 
publiką su moterų atliktais ir 
galimais atlikt darbais meno, 
visuomeniško veikimo ir dailės 
srityje. Tu0 tikslu Moterų Są
ryšis, kuriame priklauso įvai
rių pažiūrų moterys, rengia 
įdomų pikniką šio mėnesio 21 
dieną, Lawrence, Mass.

Jų pikniko program on, 
apart kitko, įeina moterų 
rankdarbių paroda, kurion ir 
kitų valstijų moterys prašo
mos atsiust savo dirbinius.

Tai gražus ir remtinas už
simojimas. Reikėtų ir tolimes
nių kolonijų moterims padėt 
Mass, draugėms paįvairint pa
rodą, taipgi turinčioms tuo 
laiku vakacijų arba šiaip ga
linčioms toliau pavažinėt, rug
pjūčio 21 d. pasukt ne kur ki
tur, kaip į Naujos Anglijos 
moterų pikniką. Bus malonu 
susipažint su Lawrence ir vi
sos apylinkės veikėjomis ir 
naudingą paremt pirmą Mass, 
motorų didelį žygį.

S. Sasna.

Verta Pabandyti
Šis skyrius visai nedaug 

teturi bendradarbių. Tatai 
buvo prisiminta Literatūros 
Draugijos suvažiavimo mo
terų posėdyje, tatai matome 
ir žvelgdamos šį skyrių. O 
skaitytojų šis skyrius, ma
nau, turi nemaža.

Žinau, kad ne viena drau
gė ir ne sykį pamano: turė
čiau ir aš šį tą pasakyti, bet 
nesu bandžiusi, nedrįstu, 
nemoku taisykliškai rašyti, 
gal redakcija tik pasijuoks 
iš manęs... Ir atideda. O 
kąj’tąįs gal ir labai gražias 
ir kilnias, mintis*- 'užgniau
žia, neleisdamos<joms ‘išbu
joti ir pražydėti, o žiedus 
atnešus į šį skyrių parodyti 
plačiam skaitytojų pasau
liui?

Jei nebandysi, niekad 
nieko neišmoksi ir nepada
rysi. Viskas prasideda iš 
mažo, iš menko, o užauga, 
išbujoja, tai daugeliu daly
kų ir platus svietas pasigė
ri !

Girdėjome vardus rašy
tojų: Žemaitės, Petkevičai
tės ir kitų senesnių lietuvių. 
Skaitėme jų raštus, gėrėjo
mės. O ar jos gimė mokėda
mos? Ne, ne! Ir jos nedrįso 
pradėti rašyti. Ir jas kai 
kas padrąsino, pakurstė, 
pamokė. Pagunda, matot, 
reikalinga daugelyje atve
jų •• •

Petkevičaitė -vaizduoja i 
laiką, kada ji ir Žemaitė 
buvo netoli žengę rašytojos, 
o Povilas Višinskis “užsa
kė” jodviem į vieną savaitę 
parašyti bent kokią komedi
ją, reikalingą vaidinti sce
noje, nes vienatinė turėta 
komedija “Amerika Pirty
je,” po kelių vaidinimų, 
buvo nubodusi. Kaip gi da
bar imti ir be niekur nieko 
taip trumpu laiku padaryti 
ne visai menką darbą?

—Mes juokiamės, tyčio- 
jamės iš Višinskio, — sako 
Petkevičaitė, — o jis neper
maldaujamas.

—Rašyti mokate abi, — 
sako jis. — Kas čia jums 
yra komedijėlė parašyti. 
Tiktai panorėkite ir bus. 
Jums nieko daugiau netrū
ksta, kaip* tik gerų norų.

—Šiaip kasdieniniam gy
venime nemėgstu rūgti, — 
juokdamos ėmė gintis Pet-

kevičaitė, — bet pats 
gaus gyvenimas, kai 
apie jį galvoti, išrodo

zmo- 
imi

man 
perdaug rimtas ir svarbus, 
drauge ir liūdnas — neran
du nieko, kuo būtų galima 
tyčiotis ir juokus krėsti... 
todėl žinau, kad ne man ko
medijas rašyti...

—Komedija vistiek turi 
būti, — kartojo Višinskis 
sausu balsu, kuriame skam
bėjo tikras žemaitiškas už
sispyrimas. — Kas daugiau 
parašys, jei ne jūs. Kitą va
sarą ne Palangoje, tai ki
tur Lietuvoje, ar slaptai, ar 
viešai turime būtinai vai
dinti. Suprantate, kad 
“Amerika Pirtyje” jau ne
begalima vaidinti. Būtinai 
reikalingas naujas veikalas. 
Laukti su parašymu ilgiau 
negalima. Juk turime j 
Prūsus nugabenti rankraš
tį; paskum kol atspausdins, 
kol parveši me, tai išauš va
sara.

—Ar turi bent temą? — 
klausia liepiamosios.

Žemaitė juokdamosi 
krato galvą:

—Juk sakiau: atvažiavo, 
sučiupo, kaip velnias sielą 
ir atgabeno, o aš nič nieko 
pirma nežinojau ir dabar 
nežinau.

Tupi Žemaitė vieną, an
trą dieną, bet jokios temos 
nesugalvoja. Višinskis ne
kantrauja. Žemaitė teisina
si:

—Mat, Poviliuk! Jei kas 
atsitinka tokio, kas man 
širdį užgauna, sugraudina 
arba supykdo, tai tada man 
nė galvoti nereikia, o 
šiaip...— skleidžia rankas 
senelė, krato galvą, rodyda
ma, kad niekas neišeina.

Bet Višinskiu! nenusilei- 
džiant, abi moterys buvo 
priverstos galvoti apie temą 
ir taip atsirado komedija 
“Velnias Spąstuose,” — sa
ko Petkevičaitė.

O vėliau gi mes žinome, 
ikad jodvi parašė ne vieną il- 
! gą apysaką, ne vieną kome
diją. Tik pradžia buvo sun
ki. Reikėjo bandyti, reikėjo 
galvoti, dirbti.

Aš manau, kad daugelis 
ir šio skyriaus skaitytojų, 
užėjus minčiai: kad ir aš 
gal galėčiau ką nors para-

(Tąsa ant 4-to puslp.)
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Lietuvos Nepriklausomybės Gy
nimas ir Komunistai

EAISV«

(Tąsa)

“Imperialistinės Lenkijos užpuolimo 
akyvaizdoj, mes, Šiaulių kalėjimo polit
kaliniai - antifašistai, visuomet kovoję 
už Lietuvos laisvę ir jos nepriklausomy
bės gynimą, kartu su visa Lietuvos liau
dimi ir viso pasaulio lietuviais šaukiame:

“Lietuvos nepriklausomybė pavojuje!
“šis plėšikiškas Lenkijos ultimatumas 

yra tik pirmas žingsnis j mūsų krašto 
užgrobimą.

“Atremkime jį!
“šios lemiamos valandos akyvaizdoj 

neturi būti vietos tautos jėgų susiskaldy
mui. Visi, kam tik brangi Lietuvos ne
priklausomybė, susitelkime į vieningą 
Tėvynės galbėjimui frontą.

“Izoliuokime visus tuos, kurie slepia 
pavojų, veda krašto išdavimo, kapitulia
cijos ir gėdos politiką, trukdo sveikųjų 
krašto jėgų susibūrimą ir tuo padeda iš
orės priešui uždėti okupacijos pančius 
mūsų tautai.

“Jokių nuolaidų fašistinei Lenkijai!
“Agresorių okupantiškam užsimojimui 

Lietuva galės atsispirti tik tada, kai ji 
vieningai suglaus savo eiles nepalaužia
mame Tėvynės gelbėjimo fronte!

“Mes, kaip vienas, esame pasiryžę kar
tu su visa Lietuvos liaudimi stoti su 
ginklu rankose ginti mūsų krašto nepri
klausomybę. Bet tik laisva liaudis gali 
išsaugoti mūsų šalį nuo Austrijos likimo!

“šalin Lenkijos ponų rankas nuo Lie
tuvos žemės!

“Tegyvuoja nepriklausoma ir laisva 
Lietuva!

“Šiaulių politkalinių kolektyvas.
(90 žmonių)

“Šiaulių Sunkiųjų Darbo Kalėjimas. 
“1938 m. kovo 19 d.”

Šis dokumentas, daugiau, negu kas ki
tas, parodo, kas yra Lietuvos nepriklau
somybės priešai ir draugai. Mūsų užda
viniu: remti Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjus, josios draugus, kad juo veikiau 
jie valdytų Lietuvą, o Lenkijos ponų šni
pai ir jiems pataikautojai, su visa jų par
tija, iš valdžios išvyti.

Tai tiek apie Lietuvos nepriklausomy
bės gynimą ir demokratinės santvarkos 
atsteigimą!

Amerikos Lietuvių Kongresas
Dabar keli žodžiai apie Amerikos Lie

tuvių Kongresą ir mūsų bendrą darbą su 
socialistais.

Amerikos Lietuvių Kongresas, kaip ži
nia, įsikūrė prieš du metu. Tai didelis ir 
turįs nepaprastai daug reikšmės žygis. 
Tūli draugai majio, kad šis kongresas 
įsikūrė kažin kaip savaime be didelių iš 
mūsų pusės pastangų. Tai didelė klaida. 
Keliais mėnesiais prieš Kongreso sušau
kimą, mūsų Centro Biuras ir draugų chi- 
cagiečių Sub-biuras turėjo įdėti nepa
prastai daug darbo ir energijos įvairiems 
pasitarimams su socialistais, kol buvo 
prieita prie galutino susitarimo. Centro 
Biuras turėjo siųsti į Chicagą draugą 
Bimbą galutiniems kai kurių skirtumų 
išlyginimams.

Praėjus dviem metams mūsų bendro 
darbo su socialistais dabar galime jau 
padaryti bent trumpą apžvalgą visos pa
dėties. Visų pirmiausia tenka pabrėžti, 
kad tarpe pačių socialistų yra tam tikro 
skirtumo linkui paties Kongreso. Kelei
viniai socialistai, vadovaujami Michelso- 
no, yra daugiau linkę kooperuoti su 
mumis ir į smulkmenas perdaug nesikiš
ti, jei tos smulkmenos galėtų pakenkti 
bendram darbui. Naujieniniai gi socia- 

» listai, dešinieji, vadovaujami Grigaičio, 
elgėsi kitaip. Jie dažnai bando panaudo
ti mažiausią smulkmeną, kad įnešus į 
mūsų bendrą darbą nesusipratimo. Gri
gaitis pačioj pradžioj organizacinio dar
bo, vadinasi, prieš Kongresą, bandė vi
sur įsprausti taip vadinamus sklokinin- 
kus, kaipo “trečią partiją.” Mes • jam 
griežtai nurodėm, kad tie elementai tre
čia mūsų bendro darbo dalimi kaipo par
tija nebus, kad mes su jais kaipo su to
kiais nesitarsime, kad jie yra dalimi Gri- 

’ gaičio šeimos. Mes sakėme, kad jei Gri
gaitis nori, tegul pasiima juos, o mes 

tarsimės tik su socialistais. Na ir dabar, 
po dviejų metų mūsų darbo, pasirodė, 
kad mes buvom teisingi. Grigaitiniai su
sivienijo su trockistiškais lovestonie- 
čiais.

Tačiau ir dabar, turėdami savo eilėse, 
grigaitiniai socialistai bando juos visur 
panaudoti mūsų bendro darbo ne stipri
nimui, bet griovimui. Tam pavyzdžiu 
gali būti inicidentai Wilkes-Barriu Am
erikos Lietuvių Kongreso skyriuj ir 
Brooklyne. Laikas, tačiau, neleidžia eiti 
į smulkmenas. Mes tikimės, kad draugai 
esate apie tai skaitę spaudoje.

Su keleiviniais socialistais mūsų ben
dras darbas visur ėjo sklandžiau. Mūsų 
draugai sakė visą eilę prakalbų, suruoštų 
bendro fronto pagrindais, kur kalbėjo 
patsai Michelsonas ir mūsų kalbėtojai. 
Buvo atsitikimų, kur mūsų organizaci
jos ruošė prakalbas tik vienam Michelso- 
nui. Ar tai buvo daryta gerai, čia ne
bandysime aiškinti. Gal draugai diskusi
jų eigoje tais klausimais pareikš savo 
nuomonę.

Vienu, tačiau, klausimu, tiek naujie
niniai tiek keleiviniai socialistai pilnai 
susitaria. Tai Sovietų Sąjungos klausi
mu. Kaip vieni, taip ir kiti iš peties už- 
tarauja kriminalistus trockistus ir bu- 
chariniečius, kuriuos Sovietų teismai 
teisė. Aišku, mes nei per colį tuo klausi
mu jiems nenusileidome, nepaisant to, 
kad Lietuvos klausime mes veikėme ben
drai. Vienok tas viskas, iki tam tikro 
laipsnio, kenkė pravedimui ryškesnių 
kampanijų Lietuvos klausimu.

Tenka pasakyti, kad naujieniniai so
cialistai ir Lietuvos klausimu nekoope
ravo nuoširdžiai. Štai pavyzdžiui ALK 
Centro Komitetas (Centro Biurui pa
siūlius) paskelbė kampaniją už rinkimą 
parašų po peticijomis, reikalaujančiomis 
išlaisvinti Lietuvos politinius anti-fašis- 
tinius kalinius. Tuomet, kai mūsų spau
da tąją kampaniją nuoširdžiai ir entu
ziastiškai rėmė, ragindama Amerikos 
lietuvius po peticijomis rašytis, tai “Nau
jienose,” abejoju ar buvo bent nors 
kartą nuo redakcijos tuo klausimu palan
kiai išsireikšta. Pasekmės to buvo tos, 
kad parašų po peticijomis palyginti buvo 
surinkta nedaug, tik apie dvidešimts 
tūkstančių. Prie gerų norų, lengvai buvo 
galima surinkti mažiausiai penkiasde
šimts tūkstančių. Jei neklystu, imant 
proporcionaliai, mažiausiai parašų buvo 
surinkta pačioje Chicago j e.

Buvo visa eilė ir 'kitų klausimų-klau- 
simėlių, kuriuos mūsų spauda nuošir
džiausiai rėmė, o socialistai tik šen ir ten 
šaltai prisiminė.

> Kaip gi veikė mūsų draugai ALK sky
riuose ir pačiam centre? Paėmus ben
drai, pačiam centre mūsų draugai—Jo
nikas, Abekas, ir Šarkiunas—dirbo ge
rai. Tiesa, šen ir ten padaryta ir paklai
dų. Didžiausia, Centro nuomone, mūsų 
draugų paklaida buvo, kad jie, kai iški
lo Lenkijos-Lietuvos konfliktas, nesusi
orientavo atatinkamai ir dėka tam nebu
vo priimta nuo Centro Komiteto rezoliu
cija, smerkianti Lenkijos imperialisti
nius agresorius. Centro Biuras dėlei to, 
nutarė pasiųsti aštrią pastabą mūsų 
draugams.

Kongreso Skyriuose mūsų draugai kai 
kur perdaug metėsi į glėbį socialistams. 
Panašiai, mūsų nuomone, buvo Bostono 
Skyriuj. Nepaisant, kad mes sudarome 
mažiausiai aštuonesdešimts nuošimčių 
viso bendro judėjimo, mūsų draugai po
litinę vadovybę kažin kaip buvo pavedę 
“Keleivio” redaktoriui. Mes manome, 
kad tokis nusistatymas nėra sveikas ir 
jis reikia taisyti. Tiesa, pastaruoju lai
ku, rodosi, draugai tą suprato ir labiau 
susirūpino patys atsistoti Bostono Sky
riaus priešakinėse eilėse. Tūluose kituose 
skyriuose pas mūsų draugus pasireiškė 
sektantizmo. Jie ima Kongreso Skyriaus 
darbą, kaipo komunistinį darbą, ir tas, 
žinoma, taipo pat neduoda tokių rezul
tatų, kokių mes norime, nes kliudo 
įtraukti toliau nuo mūsų stovinčias or
ganizacijas.

(Daugiau bus)

Bolivijos ir Paraguajaus (Pietų Amerikoj) delegatai susirinko Buenos Aires 
mieste pasirašyti taiką. Kaip žinia, tarpe tų dviejų kraštų ilgą laiką virė ka
ras del Gran Čako srities.

rus tarp kolektyvių ūkių 
galvijų ir žmonių, degino 
grūdus, šieną ir gyvulius ir 
kitais būdais varė ardymo 
darbą, o už savo daromas 
nelaimes vertė bėdą ant bol-. 
ševikų.

Suimta 14 tokių piktada-> 
rių. 12 jau prisipažino; 2 
dar bando išsigint.

(Azerbaidžan turi 32,686 
ketvirtaines mylias ploto su 
2,891,000 gyventojų.)

Binghamton, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, rugp. 
11-tą dieną, Lietuvių Svetainė
je, 315 Clinton St. Pradžia 
7 :30 vai. vakare. .

dalyvauti 
nes turime 

atlikti.

Gen. Franco Bombininkai Pa
skandino Anglijos Laivą

Barcelona, Ispani j a.—Fa
šistų lėktuvai bombardavo 
ir kulkasvaidžiais kartoti
nai apšaudė Anglijos preki
nį laivą “Lake Lugano,” 
2,120 tonų įtalpos, stovėjusį 
Bąlamos prieplaukoj, už 70 
mylių į šiaurius nuo Barce- 
lonos, Ispanijos laikinosios 
sostinės.

Fašistų orlaivių kulkas- 
valdžiai atvejų atvejais pylė 
kulkų lietų į Anglijos jūri
ninkus, bandančius užgesin
ti gaisrą, kurį fašistų bom
bos padarė, uždegdamos tą 
laivą.

Laivas, pagaliau nusken
do.

Fašistų kulkasvaidžiai su
žeidė vieną anglą jūrininką 
ir vieną ispaną.

Hankowo Užėmimu Dar Ne
būtų Laimėtas Japoną Karas

Shanghai, rugp. 8.—Gili
nai laimėjo eilę mūšių Yan
gtze upės-Kiukiango srity
je; bet chinų vadai supran
ta, kad japonai galės šį ru
denį užimt Hankową, Chini- 
jos laikinąją sostinę, kuri 
randasi už apie 90 mylių į 
vakarus nuo japonų dabar
tinių pozicijų palei Yang
tze upę.

Manoma, kad kai japonai 
užkariausia Hankowa, tai c- v 7

Sučiuptas Kriminalis Troc- 
kistų-Buožiu Sąmokslas

Maskva. — “Bakinski Ro- 
botnik,” leidžiamas Baku, 
centriniame mieste Sovieti
nės Azerbaidžano Respubli
kos, praneša, kad trockistai 
ir buožės ten darė sąmokslą 
išžudyt komunistų ir Sovie
tų vadus ir atplėšt Azerbai
džaną nuo Sovietų Sąjun
gos.

Jie taip pat skleidė pa
vojingus anthrax ligos pe-

Visi nariai prašomi 
šiame susirinkime, 
daug svarbių reikalų 
Dabar juk eina vajus už ga
vimą naujų narių į LLD ir 
naujų skaitytojų žurnalui 
“šviesai.” Tad pasirūpinkime 
gauti naujų narių bei skaityto
ji.

Apkalbėjus kuopos reikalus 
bus ir paskaita apie Povilą Vi
šinskį. Manau, yra visiem svar
bu susipažinti su Povilo Višins
kio darbais, kuriuos jis atliko 
visuomenės naudai. Tad į šį su
sirinkimą yra nuoširdžiai kvie-’ 
čiami atsilankyti ir ne nariai. 
Bandykime dalyvauti visi ir vi
sos.

L. L. I). 20 k p. sekretorė

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Verta Pabandyti

bet Japonija nedarysianti 
taikos, jeigu nebus pašalin
tas Chiang Kai-shek, vy
riausias komandierius Chi- 
nijos armijų.

Bet chinai pasiryžę tęst 
karą ir po to, kai japonai 
paimtų Hankowa ir kitus 
toj srity j miestus, Wuchan
gs ir Hanyangą.

Telefonas: Humboldt 2-7864

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

šyti, — turėtų sėsti ir ban
dyti. Jei reikia, anot Žemai
tės, kad kas širdį užgautų, 
kad sugriaudintų arba su
pykintų, manant, kad tik 
tada sektųsi ką nors para
šyti, —galima naudotis ir 
tokiais atsitikimais. Tik pa
rašius ką nors iš pykčio, 
reikėtų savo rašto neišsiųst 
tuč tuojau į redakciją, o 
kai pereis pyktis, pačiai dar 
bent kelis kartus perskaity
ti ir spręsti rašto vertę, — 
gal bus surasta kas taisyti
no, kas perdaug ar peraš- 
triai pasakyta, gal reikės 
ką dadėti. Šitaip apsvars- 
čiuS) pataisius ir perrašius, 
jau siųsti redakcijai. Te ji 
daro savo sprendimą, te 
įvertina jūsų minties žiedų 
grožį ir svarbą, ir, jei iš
sprendžia teigiamai, terodo 
tavo žiedus šio skyriaus 
skaitytojoms.

Dėl nemokėjimo taisy
klingai rašyti, nebėdavokit! 
Redakcija, jei tik supras 
ką sakote ir. matys jūsų 
rašte bent kiek svarbos,— 
pataisys. O jūs tik tėmyki- 
te, ką redakcija taisė, ir jei 
rašysite kitą kartą, stengki- 
tės nepakartoti tokių klai
delių, kurios reikalavo tai
symo. Geriausia — pasiliki
te siunčiamo rašto kopiją, 
tai kaip ant delno matysite, 
ką redakcija taiso ir, laikui 
bėgant, suprasite dėl ko tai
so. O jau supratus tai, ga
lėsite laipsniškai mažinti ir 
mažinti savo rašysenos 
klaideles.

Kad redakcija iš jūsų 
rašto pasijuoks, — meskite 
tokią mintį į šalį! Ne tuo 
ji rūpinasi!

Verta pabandyti rašyti, 
draugės!

Alma Arzuolaite,

■LAISVĖS’PIKNIKAS 
PH1LADELTHUOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo - September 
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai: 

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

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

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ .
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles piniginės 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 darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus. j
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BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Beveik Kilo Riaušės Prie

• Pieno Stoties

Rugpjūčio 4 d. Bostone prie 
vienos pieno stoties ką tik ne
kilo riaušės. Daugiau kaip 200 
WPA darbininkų atėjo gauti 
pieno, bet stoties viršininkai 
pareiškė, kad pieno nėra. Apy
kantai pradėjo protestuoti ir 
šaukti. “Afc.s" norime pieno." 
Tuoj visi apgulė duris ir per 
langus pradėjo mėtyti popieras 
ir kitokias atmatas, žinoma, 
prie originates grupės prisidėjo 
ir pašalinė publika, kas padarė 
pusėtiną minią. Viršininkai nu
matydami pavojų, pašaukė poli
ciją, kurios atvažiavo visas 
skvadas. Pamačius policiją mi
nia aprimo ir išsiskirstė.

Visuomenė Reikalauja 
Patarnavimo

Mass valstijos visuomenė 
traukia į teismą New Haven 
geležinkelio kompaniją už tai, 
kad kompanija uždarinėja ge
ležinkelio stotis ir tuom apsun
kina visuomenės susisiekimą.

Našlė Iškovojo Pašalpą

Brocktono teisme našle Da
niel J. Sullivan, su 4-riais kū
dikiais, iškovojo keturių metų 
pašalpą $3.90 j savaitę iš vals
tijos industrialių nelaimių biu
ro.

Velionis Sullivan gyveno 
South Hanson ir dirbo North 
Weymouth Boston Edison kom
panijoj. Jis bedirbdamas pa
gavo “turpentine” gazų, kurie 
sugadino jo inkstus ir iš tos 
priežasties mirė.

Ir Daktarai Pataria Žuvis 
Valgyti

So. Bostono komunistų lietu
viška kuopa ir Amerikos Pilie
čių Kliubas nusitarė paimti di
delį laivą ir važiuoti žuvaut. 
Šiuos žodžius rašant da nėra 
tikrai žinoma\diena, bet komisi
ja stengiasi J aivą gauti ant 
rugpjūčio 286d.

Susipratę draugai nepirkite 
susenusių žuvų, bet pirkite bi
lietus ant laivo. Per dieną pasi- 
važinėsite laivu ant vandenio ir 
galėsite patys prisigaudyt žu
vies, kiek tik norėsite. Už tokią 
visos dienos kelionę, rodosi, bi
lietas tik vienas doleris ir dvi
dešimt penki centai, o laivas 
nuveš netoli Prūsų.

Jau Laikas Pasirodyt

Laisvės Choro vyrų grupė šį 
metą rengiasi duoti Meno Va
karą. Tai bus pirmas parengi
mas šios grupės gyvenime. Jie 
mano tą vakarą taip sukom
binuoti, kad Bostono ir apie- 
linkės publika nėra nieko pa
mišau mačius. ’

Aš tam pilnai tikiu, -nes 
grupė skaitlinga ir turi daug 
spėkų. Ji susideda iš solistų- 
artistų. Na, ir ką gi jai reiš
kia duoti vieną klasišką vaka
rą? Visuomenė ir laukia ką 
tokio naujo iš vyrų grupės.

1 Ar Nebūtų Laikas?

Jau bus daugiau du metai, 
kaip nėra šaukiama Komu
nistų Partijos lietuviško dis- 
trikto konferencija. Rodosi, 
jau būtų laikas distrikto orga
nizatoriui tai padaryti. Nerei
kia pamiršti, kad šį metą mes 
turėjome daug suvažiavimų ir 
mums ant vietos reikėtų dau
giau išsijudinti į veikimą. An
tras dalykas, šį metą mūsų 
laikraščiai daugiau sušlubavo 
finansiškai, iš priežasties ne- 
geriausia pavykusių tūlų pik
nikų. Suvažiavę draugai gal 
atras būdus su žieminiais pa
rengimais dapildyti vasarines 
stekas.

Man rodos, būtų gerai, kad 
Massachusetts valstijos Komu
nistų Partija ir ALDLD su
sidėję į daiktą surengtų ba- 
zarą dėl dienraščio “Laisvės”. 
Nėra abejonės, kad toks dide
lis parengimas netik suartin
tų kolonijų draugus, bet ne
mažai paremtų ir savo spau

da, kuri dabar randasi kritiš- V 7
kame padėjime. Ką sakote, 
draugai? Jaunutis.

kas mums daug ramumo suteik
davo.

Mrs. N. Rudienė ir Mr. J. 
Rudis taip pat tankiai mus ap
lankė. N. Rudienė tankiai die
nom atlankė; prie to, daug ilgų 
naktų su mumis prie velionio 
praleisdavo.

Mr. ir Mrs. Numurai taip 
pat pas mus buvo iki velionio 
mirties. Mr. ir Mrs. Naujokai 
labai daug mums pasitarnavo. 
Naujokai tankiai velionį lankė, 
sykiu ir gražių gėlių bukietus 
atnešdavo. |

Yra eilė vardų, kurie galėjo 
daug rečiau velionį lankyti. Vi
sų čia negaliu suminėti.-

Širdingai ačiū Mr. ir Mrs. 
Žebrauskams ir Mr. ir Mrs. 
Simans. J. Žebrauskas išlei
džiant velionį iš namų pasakė 
gražią prakalbą, Eva Simans 
pasakė gražią prakalbą prie ve
lionio karsto ant kapinių, žo
džiu, tariu giliausią ačiū vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se.

Už patarnavimą ir gražų 
tvarkymą laike laidojimo tariu 
giliausią ačiū laidotuvių direk
toriui N. A. Vilkeliui.

A milia Martinkienč.

būklė. Kas apie juos rūpinsis, 
kad ne mes?

Fašistai nedrįsta nuteisti ant 
sykio sušaudyti, bet jie laipsniš
kai juos nukankina. Tarp Šiau
lių kalėjimo kalinių yra ir ma
no sesers sūnus P. Lisas, po ka
ro tarnavęs Lietuvos kariuome
nėj, vyresniu buvęs. Dalyvavo 
kare su lenkais ir tapo į koją 
sužeistas. Už tą dabar Lietuvos 
fašistai nubaudė jį 8 metus sun
kių darbų kalėjimu.

Kp. Koresp.

WILKES BARRE, PA. PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, 11 d. rugpjūčio-Au-

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. mėnesinis susirinki-

Cleveland, Ohio Hudson, Mass.

Wilkes Barre, Pa.
Bedarbiai Bruzda

Rugpjūčio ketvirtą dieną pa
leisti iš WPA darbininkai turė
jo susirinkimą Kirby’s Park’e, 
kuriame dalyvavo geras skai
čius bedarbių. Susirinkusiems 
pirmiausia išdavė raportą ko
mitetas, kas yra veikiama, kad 
atgaut darbus atgal. Paskui
buvo pakviestas kalbėt vienas iš
Miesto Tarybos narių, kuris sa
vo kalboje užgyrė tokią veiklą, 
kad yra kovojama atgaut dar- bin inkų

Šis Tas iš A. K. Partijos 
Veikimo

Partijos veikimas mūsų mies-Į 
te yra gerai vedamas. Parti jie-! 
čiai ima dalyvumą visose darbi
ninkų kovose, kaip tai, bedarbių 
reikalais, streikuose ir .kitur.

Rugpjūčio penktą dieną vie
tos Komunistų Partija buvo su-, 
rengus prakalbas atviram ore! 
Ispanijos ir kitais svarbiais pa-! 
sauliniais .klausimais. Kalbėto
jais buvo Jennie Cooper ir Ch. 
Spencer, kurie tais reikalais pa
sakė geras kalbas ir klausyto
jams gana patiko, žmonių buvo 
susirinkę pusėtinai daug.

Parti jiečių planas išsidirbt 
nors dvi vietas atviram ore su
sirinkimams, kad darbininkai 
turėtų progą tankiai klausytis, 
prakalbų ir geriau susipažint 
su pasauliniais įvykiais, taipogi 
ir vietiniais. * * *

Kaip anksčiau buvo spaudoj 
minėta, čia daug pavienių dar- 

paleido iš WPA darbų,
bot tie paleisti darbininkai ne
miega. Jie veda kovą atgaut 
darbus atgal. Prie vietos WPA 
raštinės pikietuojama pilnai ka
reiviškai. Daug ir lietuvių da
lyvauja. Partijos draugai šį pi
ki etavimą turi gerai sutvarkę.

Pikietuojanti nešioja, visokius 
savo reikalavimus ir turi daug 
žingeiduolių apie save. Taipogi 
turi daug simpatijos nuo praei
nančios publikos. Bikiel uotojas.

gust įvyks visų organizacijų narių 
susirinkimas dėl “Laisves” pikniko.

Piknikas artinasi, atsiranda daug 
reikalų. Reikia išrinkt reikalingas 
komisijas; tad bandykite kuo skait
lingiausiai susirinkt, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Kviečiame ne vien tik organizacijų 
narius, bet ir visus “Laisvės” skaity
tojus į šį susirinkimą, kuris bus 735 
Fairmount Avenue, 8 vai. vak.

mas perkeltas iš trečiadienio į ket
virtadienį, pereitas susirinkimas tą 
padarė. Todėl, kurio nariai žinote ir 
šį pranešimą matysite pasakykite 
kitiems. Susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, rugp. 11 d., vakare, Lietu
vių Svet. Stengkitės visi dalyvauti, 
nes bus pilnas prisirengimas prie 57 
kp. metinio pikniko, kuris įvyks 
rugp. 21 d. Mūsų kuopos piknikas 
turi būti pavyzdingas. — Koresp.

(186-187)

Bušai Į Philadelphijos' Pikniką
Iš Brooklyno 6 busai veš publiką į “Laisvės” pikniką 

Philadelphijoje, 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

Širdingai Ačiū Simpatikams

Nesenai paskelbėm laikraš
čiuose, “Laisvėj” ir “Vilnyje,” 
simpatikų vardus, kurie prisi
dėjo prie nupirkimo vainiko 
velioniui Danieliui Martinko 
liepos 5 dieną. Dabar pasirodė, 
kad buvo daugiau prisidėjusių 
prie pirkimo velioniui vainiko.

Vardai tų, kurių nebuvo pri
duota ir sykiu netilpo pirmes- 
niani pranešime, dabar paskel
biami. Mr. ir Mrs. Raulušaičiai 
aukavo $1; Mr. ir Mrs. Žukai 
$1; Mr. ir Mrs. Komandai $1; 
Mrs. Valantukonienė 75c; Mr. 
ir Mrs. Gurkliai $5. Viso 
$8.75.

Vardai tų, kurie sudėjo vai
nikus ir bukietus prie velionio 
karsto: Mr. J. Žebrys ir Mr. J. 
Kolas, Mr. ir Mrs. Bekiavičiai, 
Mr. P. Karulis, Mr. J. Minčins- 
kas, Mr ir Mrs. Machiai, Mr. ir 
Mrs. Mailing, J. Gunklis ir duk
terys, Mr, ir Mrs. Noverskai, 
duktė Aida ir posūnis Vitau- 
tas, Gilbert ir Izabelė.

Toliau seka: nuo Polyclinic 
Hospital; kitas nuo darbininkų 
Polyclinic Hospital; simpatija 
nuo darbininkų iš Woodcock 
Power Plant Bluffton, Ohio; 
taip pat vainikas nuo velionio 
pačios ir sūnaus. Prie to, 28 ve
lionio kaimynai susidėję nupir
ko vainiką. Dėl per daug ilgo 
surašo, kaimynų vardų neskelb- 
sim.

Labai širdingai ačiū Mr. ir 
Mrs. Kalakauskam. Kalakaus- 
kai buvo kasdieną velionio lan
kytojai. Jie abu pas mus daug 
naktų prie velionio praleido,

Iš Kuopos Veikimo

Rugpjūčio 2 d. ALDLD kuo
pa turėjo savo mėnesinį susirin
kimą. Tame susirinkime tapo 
apkalbėta bei. nutarta svarbių 
sau pasibriežiamų darbų. Vie
nas iš tų uždavinių, tai kaip čia 
paremti tuos Ispanijos kovoto
jus už demokratiją. Pinigų ma
žai esant kasoj, nutarta sureng
ti pikniką. Išrinkta komisija ir 
pavestas tas darbas.

Taipgi nutarta dalyvauti 
Naujosios Anglijos Moterų pik
nike, kuri bus 21 d. rugp., 
Lawrence, Mass. Nutarta pa
imti busą važiuoti, Moterys 
taipgi kuždasi nusivežti kokių 
rankų darbų dėl paįvairinimo 
pikniko, šiame susirinkime ke
letas draugų pasimokėjo meti
nes duokles, kurios buvo jau 
senai užsivilkę ir nepasiųsta į 
Centrą. Mūsų sekretorka prizą-, 
dėjo kaip galima greičiau iško- 
lektuoti ir pasiųsti į Centrą.

Šiame susirinkime tapo iš
rinkti darbininkai dėl pikniko, 
kurį rengia Mass, draugijų 
apsk., kuris įvyks Labor Day, 
Maynard, Mass. Turiu čia pažy
mėti, kad tūli mūsų draugai 
vilkina ant tolinus apsiėmimą 
padirbėti ant pikniko. Mums 
reikia čia storai pabrėžti, kad 
šio pikniko visas pelnas eis dėl 
atsteigimo Lietuvoje demokrati
jos.

Mes turim, draugai, labai su- 
jsidomėti, kad šis piknikas būtų 
pasekmingas finansiškai. Mes 
matom darbiniu k iškuose 
laikraščiuose surašus Lietuvos 
politinių kalinių ir jų atsišauki
mus. Jų ir jų šeimynų sunki

bus. Taipogi pasakė ir kitų ge
rų dalykų.

Buvo pakviesta ir kiti iš susi
rinkusių išsireikšt savo nuomo
nes, kaip vest šią kovą už dar
bus ir geresnę pašalpą. Vienas 
savo kalboj pasakė, kad laike 
buvusio .karo šita šalis galėjo iš
leist ant visokių žudynių 37 bi- 
lionus dolerių, tai kodėl dabar 
neišleisi 40 bilionų dolerių ge
riems tikslams, — bedarbiams 
palaikyti, dėl darbų ir geresnės 
pašalpos ?

Po visų kalbų likosi priimta 
tinkama rezoliucija, kuri bus 
įduota vietos WPA viršinin
kams. Taipogi vienbalsiai liko
si nutarta pikietuot WPA raš
tinę. Pi.kietavimas prasideda su 
rugpjūčio 5-ta diena.

Ten Buvęs.

Boston, Mass., rugp. 8.— 
Amerikiečiui lakūnui Corri- 
ganui, neva per klaida nus
kridusiam į Airiją, vieton 
Californijos, padovanota di-
džiulis kompasas 
tiktai į rytus.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

rodantisj.Ijęs
1 duotas. —-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugp. 10 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Būtinai daly
vaukite susirinkime ir užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėte suspenduo
tais. Atminkite, kad narys nemokė- 

už tris menesius, lieka suspen- 
V. K: Sheralis. (185-186)

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

ciališky masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Sales
61-38 56th Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

a
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

■■niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim

New Yorke gyveną chiniečiai suruošė demonstraciją ties Japonijos laivais, New 
Yorko uoste. Jie protestuoja prieš gabenimą iš čia karo reikmenų, kurios bus at

suktos prieš Chiniją.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už Lietuvos nepriklausomybę
ir laisvę.

(2) Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?

(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos
katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

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

Knygele nedidele, bet pilna dokninentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVĖ
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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

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

-- J
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama rokai 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 duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Dovanas prie įžangos lai

mėjo sekamos ypatos: Pirmą 
dovaną, Raudonosios Armijos 
Albumą, laimėjo No. 404, J. 

jBalažentis, 336 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Antrą do-

maar...

Trečia'd., Rugpjūčio 10, 1938

Laivas Queen Mary pribuvo i Užklaustas apie dideles pro 
New Yorkan rekordiniu greitu-Igas geriems uždarbiams dėl sa 
mu, į 3 dienas, 21 vai. ir 48 mi
nutes, valanda ir 14 minučių 
greičiau Normandie rekordo, 
padaryto pereitais metais.

vo pagarsėjimo, Corrigan’as 
sukęsis lig išvykstant į Bostonų 
padaręs mažiau tūkstančio do-

Dewey Kamantinėjo 4 
Hines’o Žmones

Pirmadienį Dewey pasišaukė 
vėl kamantinėti 4 asmenis, 
skaitomus žymiausiais Hines’o 
byloje. Tammanės šulo Hines 
byla prasidės ateinančią sa
vaitę. Pašauktais buvo Mor
ris Selk, vienas iš Hines’o ad
vokatu; James Noonan iš Al
bany, advokatavęs žuvusiam 
raketą karaliui Schultz’ui ke
liose bylose; Leo Rosenthal, 
žymus liudininkas, ir Selk’o 
šviesiaplaukė sekretorė, ku
rios vardo neskelbia.

Selk išėjo iš “d žiū rėš” kam
bario įkaitęs, lyg išpraustas. 
Gal būt jis turi pamato pykt. 
Jis bendrai veikia su Joseph 
Shalleck’u, kurio raštinėj, anot 
Dewey, vesta daug raketo biz
nio.

Rosenthal, gembleris, buvęs 
artimas su 1 lines, Dixie Da
vis ir pačiu Schultz’u.

Noonan vedęs Schultz’o bylą 
dėl nemokėjimo taksų nuo 
keto įplaukų.

“Skenduolė” Pribuvo 
Atsiimt Drabužius

ra

Mrs. Eva Zupkus, apsukri 
siuvėja iš Newarko, brooklynie- 
čių Coney Islando gal ir nebe
mylės, tačiau niekad neužmirš. 
Ir kasgi, būdamas jos vietoj, 
užmirštų? Kada ji sugrįžo at
siimt savo drabužius, jai pasa
kyta, kad ji paskendus arba ge
riau sakant užregistruota pas
kendusia, o ji jautėsi visai gy
va ir, tiesa pasakius, biskelį 
pikta už’ tų visą netikėtą nuoti- 
kį.

Dalykas dėjosi taip. Coney 
Islande uždrausta sėdėt ant po- 
pieros. Viešnia to gal nežinojo, 
o gal tikėjosi, kad ji prižiūrė
tojų įtikins, jog patogiau sėdėt 
ant popieros. Kaip ten nebuvę, 
prižiūrėtojui atėjus ir paliepus 
popiera nunešt gurban, o pa
čiai sėst ant nepridengto smė
lio, ji pasipriešino. Ja areštavo 
ir maudymosi 
kalėjiman. Gi 
tus drabužius 
paskendus.

kostiume uždarė 
radusieji palik
it- parėkavo ja

Nusimininus dėl ilgos ligos, 
Mrs. A. Montemerano pasiko
rė skiepe savo namų, 377—5th 
Street.

SUGROTA KETVIRTA GRU
PĖ VETERANŲ

Dar keturiolika sužeistų Is
panijos karo veteranų pribus į 
New Yorkų laivu Roosevelt at
einantį šeštadienį. Juos pasi
tiks delegacijos vietos organi
zacijų ir iš tų miestų, iš kurių 
paeina tūli grįžtantieji. Grįžta 
penki newyorkieciai.

Buvusi žaibo užgauta 
Parke pereitų sekmadienį, 
Cava su sūneliu apleido ligon- 
butį pirmadienį. Jos vyras žu
vo toj nelaimėj.

Riis
Mrs.

Mrs. Rose Merola pamatė au
to nelaimę prie 16th Avenue ir 
60th St., ir taip išsigando, jog 
nuo to mirė. Gi sudaužytų ma
šinų draiveriai išliko sveiki.

Jacob Orlansky, 205 Montgo
mery St., mirė nuo 
eksplozijoj, kuri kilo 
dariusių dujų senos 
gasolinos patalpoj.

apdegimo 
nuo susi- 

mašinos

City Teatre, 14th St., tarp 3 
ir 4th Avenues, N. Y 
Sovietų 
tis.”

rodo
judį “Paskutinė Nak-

Woolman, gyvenus pre- 
ant Hudson

Blogas Oras Pakenkė 
Dainų Dienai

Pereitą sekmadienį visa die
ną grūmojęs griaustinis ir vie
tomis lijęs lietus pakenkė Lie
tuvių Meno Sąjungos 3 Ap
skričio piknikui,
Tiesa, piknikas įvyko, bet to
li ne toks, koks galėjo būt. 
Mat, tolima vieta, tolokas ėji
mas iš stoties iki parkui, tad 
mažai kas rizikavo būt ant at
viro l<elio užkluptu audros, tą 
padarė tik patys stipriausi me
no draugai.

Reikia 
ti, kurie 
n inkams 
mės savo
pirmos progos duosniai 
skaitys su menininkais.

Workers Alliance 90 Kuopos [ |$ Lincolno Brigados
Nariai Laimėjo Bylą Draugu Vakaro

va na 
m <3 j o 
1603

— Elektros Lempą, lai- 
No. 129, B.
R. 95th St.

Skubi iskas, 
Brooklyn,

Pirmadienį, 8 rugpjūčio, 
Bridge Plaza teismabutyje, 
įvyko, dviejų moterų ir vieno 
vyro teismas. Mėnuo laiko at-

Cranforde. gal jie buvo areštuoti prie be
darbių šelpimo įstaigos, 1066 
Lorimer St., Greenpointėj, už 
reikalavimą suaugusiems ir 
mažiems vaikučiams drapanų. 
Jų teismas buvo perkeltas net 
4 kartus,'bet šį kartą prisiėjo 
užbaigti.

Bylos laimėjimas labai daug 
priklausė nuo sugabumo advo-manyti, kad visi ki- 

likosi skolingi meni- kato ir užpildymo teismabučio
“deita,’ 
kalendoriuje ir

tai pasižy- 
prie 
atsi- 
D.

Pribuvo Pietų Amerikos 
Delegatai j Pasaulinį 

Jaunimo Kongresą
Pirmadienį laivu Santa Lu

cia pribuvo Chilės jaunimo de
legacija, 26 jaunuoliai, kurie 
atstovauja visų platų jaunimo 
judėjimų toj šalyj. Delegaci
jos siuntime darbavosi visas 
platus masinis judėjimas ir de
legacijoj atstovaujama įvai
riausių pažiūrų jaunimas: ko
munistai, socialistai, radikalai, 
liberalai, studentija.

Komunistų jaunimą 
vauja Ricardo Fonseca 
yo, Jaunų Komunistų 
generalis sekretorius.

Delegacijos finansavime fi
gūruoja žymūs asmenys 
įstaigos. Patsai šalies prezi
dentas apmokėjęs vieno’ kelio
nę, švietimo ministeris — pen
kių, šalies universitetas—vie-

žmonėmis. Teisėjas, policija 
ir šelpimo įstaigos viršininkai 
jieškojo progos, kad kaip nors 
nubausti tuos darbininkus ir 
jų teismas ilgokai tęsėsi. Tei
sėjas parodė savo piktumą. 
Jis dėjosi patriotu, tačiau pri
pažįstančiu laisvę organizuo
tis, tad advokatas ir atšovė 
jam : tu sutinki, kad darbinin
kai organizuotųsi, tai kodėl 
tu juos nori apkaltinti?

Kaimietis.

Maspethiečiai Irgi Vyks 
į “Laisvės” Pikniką

atsto- 
Agua- 
Lygos

il'

no.
Su chiliečiais pribuvo Para

guay, Nicaragua, Peru ir Co
lombia delegacijos.

Jauni delegatai apgyvendin
ta International House, Co
lumbia Universitete. Jie čio
nai pasiliks iki antradienio, 
kada laivu išplauks Hudson 
Upe į Poughkeepsie, į Pasau
linį Jaunimo Kongresą, kurin 
suvažiuos delegacijos iš 52 
skirtingų šalių.

Visi delegatai dalyvaus jau
nimo rengiamame masiniame 
mitinge, kuris įvyks šį pirma
dienį, Randall’s Island Stadi- 
ume.

Jau visiem žinoma, kad 
Philadelphijos ir jos apylinkės 
darbininkiškos organizac i j o s 
rengia dienraščiui “Laisvei” 
piknikų Eddington, Pa.

Gal kas paklaus, ką bendro 
tas turi su Maspethu ?

O štai ką!
Maspethiečiai smarkiai ruo

šiasi į minima pikniką, važiuot 
busu iš Maspetho.

Maspetho busas išeis į “L.” 
pikniką nuo W. Zabelskio 
svetainės,
Maspeth, nedėlioj, 4 Septem
ber, 8 v. ryto.

Tikietų kaina į abi pusi $1.- 
75. Jų galima gaut pas Kal
vaičius, Kaulinius, Zablackus 
ir Zabelskius. Maspethiškis.

nuo
61-38 — 56th Rd.,

Dėl Delegatų Kelionės !
j Pittsburghą

TELEFONU IŠGELBĖJO NUO 
NUSIŽUDYMO

gavo
iš

New Yorko policija 
viena telefonu pranešimą 
Californijos, kitų iš Rockville 
Center, L. I., kad savo apart- 
mentre 
400 E. 
išlaužė 
pjovus

žudosi Duncan Draper, 
52nd St., N. Y. Policija 
duris ir rado j j persi- 
rankos riešelį.

Policistas Frank Crane pra
sišalinęs iš namų, Jamaikoj, 
pereito mėnesio 31 d., ir iki 
šiol nežinomas. -Jis būsiųs pra
šalintas iš policistų surašo.

Gaisrininkas D. Cogan, 486 
7th St., apsvaigo Independent 
Subvės 7th Avenue stotyje ir 
nukrito po ateinančiu trūkiu. 
Nupjauta dešinė koja.

John Farley, 113-15) Liberty 
Avė., Ozone Park, sulaikytas 
Po $1,000 kaucijos už nupir
kimų už $9 dviejų žiedų, ku
rie buvę vogti ir verti $500.

Sekmadienį nuo karščio mirė 
A. Bersatsky, 56, 196 Eldridge 
St., N. Y. Temperatūra buvo 
tik 84 laipsniai, tačiau oras bu
vo varginantis dėl didelio drė
gnumo.

Peter 
.kinėj pervažoj 
Upės prie W. 33rd St., iš savo 
“namo” įkrito į upę. Išgelbėtas, mų arešto už mušimų žmonos.

Anthony Di Landi, 251 S. 
9th St., padėtas metams na-
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Menininkų ir LDS delegatų 
ir sportininkų, taipgi visų ki
tų, norinčių vykt į Pittsbur- 
ghą šio menesio 12-tą iki 20- 
tos dienomis užsakymai buso 
tikietų, sykiu su pinigais, turi 
būt gauti ne vėliau rugpjūčio 
12-tos d., 5 vai. vakaro.

Perkant buso “round trip” 
tikietus visai grupei kartu 
gausime po $10.95. Norint 
pirkt tik į vieną pusę—$6.08.

Išvažiuot ir grįžt galima ir 
ne sykiu, kada kam paranku. 
Jaunimas išvažiuos penktadie
nį, rugpjūčio 12-tą.

J. E. Gužas,
LDS III Apskr. Sekr. 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Gausus Lietus Pertraukė 
Karsčius

Užėjus žaibų-griausmų-lietaus 
sūkuriui, pirmadienį paliovė 
kepinusieji karščiai, tačiau au
dra padarė ir nemalonumų. 
Staten Islande žaibas apardė 
keletą namų, taipgi sugadino 
gaisro signalų sistemą.

New Yorke ant Broadway 
sulaikyta trafikas 20 minučių 
sugadinus automobilių motorų 
ūžsikūrimo aparatus ir trafiko 
signalus. Dėl potvinio sulaikyta 
pervažomis susisiekimas 
hattan’o su S. I. 15-kai 
čių..

Man- 
minu-

Mrs. El. Sedekersky, 
8th St., dėl nervų ligos 
ta į Kings County ligoninę, iš
šoko pro ligoninės langų nuo 3 
aukšto ir pavojingai susižeidė.

52 S. 
nuvež-

Lincolno Brigados Draugų, 
Vytauto Zablacko vardu kuo-, 
pos vakaras, įvykęs pereitą 
pirmadienį, “Laisvės” salėj, 
tikrai buvo įdomus. Išgirdom- 
pamatėm programą, kuri susi
dėjo iš prakalbos per draugą 
du kart buvusį Ispanijoj, laiš
ko ir judžių iš Ispanijos. Bu
vusieji išsinešė gerų įspūdį ir 
pasirįžima daugiau remt Is
paniją.

Publikos atžvilgiu, veikiau
sia, vakaras būtų labai pa
vykęs, jei ne žaibų lietaus au
dra, kuri nesiliovė grasinus 
iki vėlumos. Vienok ir lietu
je susirinko gražus būrelis pu
blikos. Auką Ispanijai remt 
surinkta $15.80. Vardai auko
jusių bus paskelbta vėliau.

Vakarui pirmininkavo D. M. 
Šolomskas, Lietuvių Komiteto 
Ispanijos Demokratijai Gelbėt 
pirmininkas. Jisai perskaitė 
laišką nuo Vytauto Zablacko, 
kuriame Vytautas praneša ma
tęs “Laisvėj” apie sutvėrimą 
Lincolno Brigados Draugų lie
tuvių kuopos, pažymėdamas, 
kad toki namie pasilikusiųjų 
darbai sustiprina lincolniečių 
energiją dar stipriau kovot 
prieš fašizmą, ir palinkėdamas 
tokioms kuopoms įsisteigt dau
gelyje lietuvių kolonijų.

Ir ištiesi], argi gali būti tin
kamesnis įvertinimas išvykusių 
karo frontan jaunuolių žygių, 
kaip sutvėrimas kuopų, kurios 
tęsia rėmimą tos kovos užfron- 
tyje. Apie tai turėtą pagal
vot visos kitos kolonijos. 
Brooklyne taipgi dar yra vie
tos šiai kuopai plėstis ir ki
toms tvertis.

Charles Nusser, du kart bu
vęs Ispanijoj, sužeistas karo 
veteranas, pasakė trumpą, 
įdomią kalbą, apibūdindamas 
paltį ’karą ir "padėtį Ispanijoj. 
Jis pareiškė stiprų įsitikinimą, 
kad lojalistai gali karą lai
mėt, jeigu tik jie turės rei
kalingus karui laimėt įran
kius, kuriuos galėtų gaut Ame
rikoj, jei mes pasidarbuotu
me nuimt tą fašistams pasi
tarnaujantį embargo.

Judis “Amerikos Lafayet- 
tai” visus suįdomino. Gaila, 
kad jis plačiau nebuvo gar
sintas. Judyje- matėm daugelį 
tų, kurių šiandien jau nebe- 
siranda tarp gyvųjų. Atrodo, 
tarsi būtų iš numirusių prisi
kėlę. Tiesa, padėję gyvastį 
kovose už liaudies laisvę lie
kasi visada gyvais tos liaudies 
atmintyje, d ypatingai šian
dieną, esant darbininkų spau
dai ir judžiams.
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ilgas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties Ilgas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

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

ĮDEKITE j konvertą popierini do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ’ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

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

KAS REMIA ISPANIJA

į LLD motorų 
kuopos atsišaukimą 
atveždami nuo savęs 
dovanu drabužiu ir 
nuo d. J. Sadauskie- 
didelį pundą gerų

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
t

K. Degutis, Savininkas 
Gerai Patyrę Barberiai 

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts.

fti knyga yra ir “Laisves’’ knygyne.
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Draugai Baltrušaičiai, east- 
newyorkieciai, 
81-mos 
atsiliepė 
Ispanijai 
kitko, ir 
nes irgi 
drabužiu.

Arturas Baltrušaitis aukojo 
$1.00.

Draugė Chelus paėmė blan
ką, pasižadėdama parinkt do
vaną. Drg\ Brown paėmė dė
žutę aukom.

Su blankom renka dovanas 
ir pačios komisijos narės: 
Poškauskienė, Kanopa, An- 
driuškevičienė. Komisija taip
gi kas vakaras nuo 7 iki 8 
vai. būna “Laisvės” raštinėj, 
kad priimt brooklyniečią pa
čią atvežamas dovanas bei iš
duot blankas rinkimui auką.

Visi išgarintieji prisidėt dar
bu ar aukomis prašomi su to
mis draugėmis pasimatyt bile 
vakarą (apart šeštadienių ir 
sekmadieniu, kada ofisas būna 
uždarytas). Narė.

Trys ginkluoti vyrai sulai
kė Michael Manno, dviejų 
Rockaway’s kafėjų savininką, 
prie jo namų, 1727 E. 93rd 
St., ir atėmė $1,000 ir revol
verį.

John James, 95 Driggs Ave., 
sakoma, smagiai jautęsis šešta
dienio vakarą, “pilnu balsu” 
pradėjęs ant gatvės “kalbėtis” 
ir dėlto turėjęs su policistų ne
smagumą. Sulaikytas po $500 
kaucijos.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rupg. 10 d., 
7:30 v. v. 79 Hudson Ave; Visi na
riai būkite laiku. — Valdyba.

' .. (185-186)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 

trečiadienį, 
ea Avė., 7 
skaitlingai
me svarbių dalykų aptarti. - 
dyba.

kp. susirinkimas 
10 d. rugp., 950 
vai. vak. Visi 
dalyvaukite, nes

įvyks 
Jamai- 
nariai 

turėsi-
- Val-

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugp. 11 d., 8 v. v. 
Laisvės Svet., 419 Lorimer St. Pra
šome visų skaitlingai dalyvauti ir 
užsimokėti duokles. Kviečiame ir 
naujų narių prisirašyti. Metinės 
duoklės tik $1.50. Šiame susirinkime 
turėsime išrinkti darbininkus išva
žiavimui, kuris įvyks 14 d. rugp. —

Kp. Org. G. W.

IŠRANDAVOJIMAI

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 
NEDELIOMIS-

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuviy Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

REIKALAVIMAI

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

s

s

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, šiltas vanduo ir visi paranka
mai. Kreipkitės pas John Garlaus- 
kas, 2005 Palmetto St., Brooklyn, 
N. Y. (185-188)

Reikalinga patyrusio vyro dirbti 
prie moteriškų siūtų, kaip tai siūti 
rankoves, apsiūti kraštus, vartoti 
mašininį prosų ir paprastą prosą.

FABRIC GARMENT CO., Inc. 
473 Liberty Ave, Brooklyn, N. Y.

(185-187)

417 Lorimer St. Brooklyn

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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