
Krislai
“Laisvė” Patarnauja.
Radijukams.
Geriausia Mostis. j/
Apgavingai Informuoja.

Rašo A. B.

“Laisvėje” šiuo tarpu tel
pa labai daug raštų apie 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimą ir apie Su
sivienijimo jaunimo judėji
mą. Jų tilps ir daugiau.

Tai dar vienas parody
mas, kaip dienraštis nuošir
džiai tarnauja organizuo
tiems lietuviams. Nors LDS 
turi savo oficialį organą, 
tačiau, visi sutiks, dienraš
čio “Laisvės” vaidmuo tos 
didžiulės organizacijos auk
lėjime yra nepavaduojamas.

Todėl, man atrodo, LDS 
kuopos turėtų nepamiršti 
laikas nuo laiko dolerį kitą 
išmesti “Laisvės” palaiky
mui.

tų 
tik 
at-

* * *
Kalbant apie dienraščio 

patarnavimą v i s u o menei, 
man mintin atėjo vedėjai 
arba užlaikytojai įvairių 
lietuviškų radio valandų. 
Jei tik jie prisiunčia, “Lais
vė” mielu noru jų progra
mas pagarsina. Kai kurias 
lietuviškas radio valandas 
jau senai garsiname visai 
sistematiškai.

Deja, kiek žinau, iš 
mūsų brolių “radijušų” 
vienas kitas labai retai 
simena prisiminti apie “Lai
svę.” Kiti nėra iš savo pu
sės tarę oro bangomis prie
lankaus žodžio už dienraštį, 
kuris jiems puikiai patar
nauja. * * *

Ir vėl geros valios žmcPl 
nės susirūpino mūsų “ne
laimingu” lietuvišku jauni
mu. Einąs jaunimas velniop 
ir tiek. Neužilgo jis visas 
pražilsiąs šventajai lietuvy
bei...

Tai labai sena daina. Kar
tais ji aptilsta ir pasidaro 
visuose frontuose ramu, 
Bet staiga vėl atsiranda, 
didvyrių, kurie ją garsiai: 
užtraukia.

Ir taip eina. j
Bet ką tie vyrai daro, ' 

kad tą mūsų jaunimą “iš
gelbėti?” Ogi beveik nieko.

Ar jie nuoširdžiai parė
mė jaunuolių žurnalą “The 
Voice”? Kur tau. Toks Tys- 
liava, toks Strazdas, tokie , 
kiti “mekanikai” dar tuos ’ 
jaunuolius išplūdo ir tą jų 
žurnalą dar negimusį amži
nai prakeikė.

Ar SLA seimas iš tautiš
kų centų paskyrė nors cen
tą jaunuolių žurnalui? Nie
ko panašaus. I

Amerikos Lietuvių Kon
greso konferencijoje buvo-| 
me iškėlę klausimą parem
ti “The Voice.” Broliai so
cialistai pasakė “No.”

Tai ve kaip dalykai stovi.* * *
Mes gi tikrai rūpinamės 

jaunimo reikalais. Pasižiū
rėkite į du tūkstančiu jau
nimo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime. Pasiklausy
kite dainuojant lietuvių 
jaunimo chorus, kurie sudaį 
ro Lietuvių Meno Sąjungą]

Štai kaip reikia palaikyt 
jaunimą lietuviškoje dval 
šioje. Ne tuščiomis kalbo
mis, bet gerais ir nuoširj 
džiais darbais.* ♦ *

Smetonininkų “Vienybė” 
šaukia: “Visos darbo unijos 
ture prašalinti narius ko
munistus.” Tai apgavingas 
ir melagingas šūkis.
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Lietuvių Darbininkui
Susivien. 4-sis Seimas

J aunuolių Kongresas
Atremia Pasakas, būk

Jis "Komunistinis”
Poughkeepsie, N. Y. — 

Amerikiečių delegacijos pir
mininkas T a rptautiniame 
Jaunuolių Kongrese, Joseph 
Cadden ir kiti delegatai kal
bėdami atrėmė pasakas tų 
fašistinių gaivalų, kurie 
įtaria, būk visas šis kongre
sas esąs “komunistinis’ bei 
sušauktas tik pagal komu
nistų sumanymą.

Cadden nurodė, kad čia 
susirinko jaunuoliai įvairių 
tautų, įvairių religijų ir 
skirtingi) politinių įsitikini
mų, bet jie visi siekia palai
kyt taiką pasaulyje. Jis pri
minė, jog šiame kongrese 
dalyvauja tokios anaip tol 
ne komunistinės Organizaci
jos, kaip Jaunųjų Krikščio
nių Vyrų Susivienijimas, 
Pasaulio - Jaunųjų Moterų

Didžios Uodų ‘Armijos’ 
Taip Pat Padeda Chinam 

Atremti Japonus
Shanghai, rugpj. 18. — 

Chinai žūt-būtinėmis kontr
atakomis užkirto kelią ja
ponams, bandžiusiems nuo 
Yangtze upės krantų mar
šuot toliau į pietus.

Associated Press, ameri
kinė žinių agentūra, prane
ša, kad chinai abelnai atmu
šė ir sustabdė japonus Kiu- 
kiango - Yangtze upės fron
te, i

Apart chinų kontr-atakų, 
japonus baisiai kamuoja 
Yangtze upės potvinis, iš 
kurio susidarė didžiulės ba
los ir klampynės per desėt- 
kus mylių. Atsirado milži- 
iniškos “armijos” uodų, ku
rie juo labiau skleidžia li
gas tarp japonų (supranta
ma, nepraleisdami ir chi-

! Stambus procentas japo
nų kareivių jau serga cho
lera, maliarija ir kraujalige.

Kraugeriškas Piktadarys 
Clevelande Nužudęs 12

Cleveland, Ohio. — Už
miesčio šiukšlyne rado lie
kanas dar vienos nužudytos 
moteries. Tai jau dvyliktas 
asmuo nežinia, keno nužu
dytas per paskutinius tre
jus metus.

Manoma, kad žmogžudys 
esąs koks pamišėlis kraugė- 
ris. Jis ne tik nužudo savo 
auką, bet ir kūną sukapoja 
ir gabalais išmėto.

NAZIAI AUSTRIJOJ iš- 
šlavė visas minyškas slau
ges (norses) iš ligoninių.

Komunistai yra darbinin
kai. Niekas jų iš niekur ne
prašalins.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

THE LITHUANIAN DAILY

Krikščionių Susivienijimas, 
Pasaulinė Krikščionių Stu
dentų Sąjunga, Tarptautinė 
Universitetų Moterų Fede
racija, Protestonų Jaunuo
liui Pasaulinė Komisija ir kt.

Į jaunuolių kongresą at
silankė ir New Yorko tei
sėja Anna M. Kross. Pas
kui ji su jais nuvažiavo į 
Albany, į New Yorko valsti
jos konstitucinį seimą, kur 
tuos jaunuolius seimui per
statė pažangus senatorius 
Wagner, ir juos karštai 
sveikino teisėjas Fr. E. 
Crane ir net Al. E. Smith. 
Tai buvo Chinijos, Anglijos, 
Čechoslovakijos ir Kanados 
jaunuolių delegatai.

Tarptautiniame Jaunuo
lių Kongrese nėra delegatų 
iš Vokietijos ir Italijos.

FAŠISTAI PERMESTI AT
GAL PER ZUJAR UPĘ 

ALMADEN FRONTE
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos kariuomenė laimė
jo mūšį prieš fašistus Es- 
tremaduroj, pietų vakaruo
se, ir permetė priešus atgal 
per Zujar upę ties Castue- 
ra-Puebla de Alcocer keliu. 
Tuomi respublikiečiai gana 
pakenkė fašistų planui spar
čiai maršuot ir “greit už
imt” Almadeną, gyvsidabrio 
kasyklų centrą.

Š i a u r -rytiniame Segre 
upės fronte respublikiečiai 
vis atmuša fašistus.

Vakariniame šone Ebro 
upės respublikiečiai atrėmė 
visus fašistų šturmavimus 
Pandos kalnuose, į pietus ir 
pietų rytus nuo Gandesos.

PUIKI BALTŲJŲ UNIJIS- 
TŲ VIENYBE SU 

NEGRAIS 

(Telegrama)
San Francisco, Cal., rugp. 

17. — 900 delegatų suvažia
vime Tarptautinės Valgyklų 
Darbininkų Unijos nubalsa
vo apleist Whitcomb Kotelį 
kaip suvažiavimo vietą, 
protestuodami, kad hotelio 
viršininkai nenori įleist bei 
niekina negrus unijos dele
gatus.

Suvažiavimas reikalauja 
vienybės Amerikos Darbo 
Federacijos su CIO.

Gengsteris pavojingai su
mušė vieną iš žymiausių pa
žangių suvažiavimo clelega- 
tų.

Konstancija Muganis.

NEMAŽIAU 30 CENTŲ 
VALANDAI būsianti val
diškai nustatyta alga Ame
rikos ąudėjams, kaip išsi- 
reiškia algų - valandų ad
ministratorius E.' F. An
drews.

Pitts

Iš LDS SEIMO TREČIOS 
SESIJOS

Trečia sesija LDS Seimo at
sidarė 10 valandą ryte, Lie
tuvių Mokslo Draugystės Sve
tainėje, 142 Orr St., 
burgh, Pa. (

Sekė vardošaukis.
Po vardošaukio sekretorius J. 

Siurba perskaitė laišką, kuris 
buvo atsiųstas Seimui kaipo pa
sveikinimas nuo Steel Workers 
Organizing Committee pirmi
ninko, Philip Murray. Kadangi 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas labai daug prisidėjo prie 
darbo suorganizavimui plieno 
darbininkų į unijas čia Pitts- 
burghe, tai ši unija labai yra 
dėkinga LDS, ir jos vadai atsi
neša labai draugiškai, ir įverti
na Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo darbą.

Laiškas, kurį p. Murray pri
siuntė LDS Seimui, skamba 
kančiai:
John Siurba, Secretary 
Association of Lithuanian 
Workers 
419 Lorimer Street 
Brooklyn, New York
Dear Sir:

Permit me to express to 
my appreciation' for the cordial 
invitation which you have ex
tended me to address the As
sociation of Lithuanian Work
ers which will begin its Con
vention, Monday, August 15th, 
10 A. M., at the Fort Pitt Ho
tel, Pittsburgh, Pa. I have a 
very pressing engagement in 
Washington on that date and 
this, of course, will preclude 
the possibility of my participa
tion.

Would you please convey to 
the delegates my regrets and 
also the hope that your Con
vention will prove to be a very 
successful one.

x Very truly yours, 
Philip Murray, 

Chairman.”
šis aiškiai parodo, kad stam

biausi darbininkų vadai Ameri
koje įvertina mūsų lietuvišką būt ligoninėj, 
darbininkų judėjimą. Garbė gaus pašalpą, 
yra Lietuvių Darbininkų Susi- Sesija užsidarė 1:00 P. M. 
vienijimui už jo darbą Ameri- Reporteris.

es e-

you

Anglija Siunčia Komisiją Ty
rinėt Bombardavimus Už

frontės Miesty Ispanijoj
London. — Ispanijos res

publikos valdžia vėl prašė, 
kad Anglija atsiųstų komi
siją patirt, kaip Italijos ir 
Vokietijos lėktuvai bom
barduoja užfrontės miestus.

Pranešama, kad Anglija 
jau siunčia du savo kari
ninkus kaip tokią komisiją 
į Ispaniją.

Kalėjime Pasikorė 2-ju Vai
ky Užmušėjas C. Jokšus
Chicago, Ill. — Praeitą 

savaitę Charles Jokšus buvo 
įkaitintas, kad tol mušė du 
savo vaikus, kol užmušė. 
Dabar Jokšus pasikorė aps
krities kalėjime. Jis buvo 
52 metų amžiaus.

Pirmiaus Jokšus yra bu
vęs Kan-Kakee pamišėlių 
name kaip proto ligonis.

kos darbininkų unijų tarpe.
Sesija pradėjo savo darbą 

svarstydama įnešimus ir patai
symus konstitucijai. Įstatų ko
misija susideda iš sekančių 
ypatų: E. Bimbienė, D. Krūtis, 
O. Giraitienė, D. Lekavičius ir 
F. Buknys. J. Gasiūnas skaitė 
LDS Centro Valdybos ir Įstatų 
Komiteto pasiūlymus konstitu
cijai taisyti.

Tarpe stambesniųjų permai
nų, kurias ši sesija priėmė, pir
mutinė yra, kad Centro Valdy
ba likosi padidinta iki devynių 
narių. Bus dabar du vice-prezi- 
dentai ir trys iždo globėjai. 
Vienas vice-prezidentas (an-! 
tras) prižiūrės jaunimo veiki
mą, o kitas vice-prezidentas 
(pirmas) eis tas pačias parei
gas, kurias ėjo lig šiol visi vi-, 
ce-prezidentai. ’

Seimas paskui priėmė nau
jas mokesčių lenteles, kurios 
yra paremtos American Men 
Mirtingumo lentele, vietoj NFC 
lentelės, šios naujos lentelės tu
rėjo būti priimtos, idant būtų 
galima prisitaikyti prie Illinois 
valstijos Insurance Departmen- 
to reikalavimų. Taipgi seimas 
priėmė Cash Surrender Value 
lenteles, taip kad LDS narys, 
kuris yra įmokėjęs pinigų or
ganizacijai per kiek metų, jei 
jis? nori pasitraukti iš organi
zacijos, gali taip padaryti ir 
gauti tam tikrą sumą pinigų, 
išeinant iš organizacijos. O jei 
narys pageidauja, jis gali da
ryti paskolą ant šių pinigų.

Buvo ir kitų pataisų padary
ta konstitucijoj, liečiančių iš
mokėjimus pomirtinės dėl pa
laidojimo kaštų, pašalpos išmo
kėjimo klausimu ir taip toliau. 
Įvyko gana daug diskusijų 
klausime, ar moterys, sergan- 
žios gyvenimo permaina arba Franc0 vis dar nieko neat. 

sako, ar jis priima ar at
meta Anglijos pasiūlymą 
dėlei svetimu armijų ištrau
kimo iš Ispanijos.

Nors Anglijos užsieninis

iš tos priežasties pasireiškusiu 
nerviškumu ir nusilpimu, turė
tų gauti pašalpą ar ne. Buvo 
išaiškinta, kad beveik nė viena 
organizacija tokios pašalpos ne
moka. Buvo, ant galo, nutarta,!
kad LDS pašalpos nemokės dėl ministeris Halifax yra na- 

| zių pritarėjas, bet ir jam 
nepatinką, kad Hitleris da
bar daro tokius milžiniškus 
karinius manevrus, nes tais 
manevrais naziai juo labiau 
drumsčia-taiką Vakarų Eu
ropoj.

šio reikalo. Tačiaus jei moteris 
labai serioziškai sirgs, ir turės 

tai tuomet ji

Italijos Fašistai Kaltina Pran
cūzus už Paramą Ispa

nijos Respublikai
Roma. — Italijos fašistų 

laikraščiai plūsta Franciją, 
kad jinai vėl siunčianti 
daugius ginklų, amunicijos 
ir kariautojų į Ispanijos re
spubliką prieš fašistus. 
Mussolinio’ juodmarškiniai 
keikia Franci jos spaudą, 
parodančią, kad Italijos ka
reiviai Ispanijoj yra bailūs, 
o jų komandieriai negabūs.

VIS SMARKIAU SMUNKA 
VOKIETIJOS PRAMONĖS 

ŠĖRAI

Berlin. — Vokietijos pra
monių Šerai nupuolė dar 2 
procentais, akivaizdoj da
bartinių didžiųjų manevrų 
ir karo pavojaus.

Dar Vienas Fašistas 
"Liudininkas” prieš 

Amer. Komunistus
Washington. — Nazių 

bendradarbiai, H. L. Cail- 
laux, “amerikonizavimo” di
rektorius iš Amerikonų Le
giono, ir Ed. F. Sullivan, 
apmokamas kompanijų šni
pas - skebininkas, “liudijo” 
kongresmanų k o m i s i j a i 
prieš Amerikos komunis
tus, kaip, girdi, “pavojin
gus” šios šalies demokrati
jai.

Republikonas kongresma- 
nas N. Mahon tvirtino, būk 
amerikiečių Lyga Palaikyt 
Taikai ir Demokratijai taip 
pat esanti “užvaldyta ko
munistų”, ir įtarė 8 Ameri
kos valdžios narius kaip 
“komunistų rėmėjus” todėl,

ANGLŲ VALDOVAI TEBE
BANDO TAIKYT DEMOKRA

TIJAS SU FAŠIZMU
London. — Nepasitvirti

na paskleisti girdai, būk 
kilę nesutikimai tarp An-ĮNazių vokiečių vadai Hen-
glijos ministerio pirmininko 
N. Chamberlaino ir užsie
ninio ministerio, lordo Ha- 
lifaxo. Jiedu vis.darbuojasi 
išvien, “kad sutaikius de
mokratines šalis su fašisti
niais kraštais Vakarų Eu
ropoj.” Tačiaus, Halifax jau 
abejoja, ar tai galimas daik
tas.

Anglijos valdžia esanti 
nepatenkinta, kad generolas

EXTRA!
LDS Seimas Paskyr ė Para
mą Studentam; Užgyrė 

Steigimą Senelių Namo
(Telegrama)

Pittsburgh, Pa., rugpj. 
18. — Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Susi vienijimo 
Seimas paskyrė po $400 per 
metus paremt pažangiem 
studentam. Nutarė priimt į 
narius žmones iki 60 metų 
amžiaus.

Kitas svarbus tarimas, tai 
ištirt galimybes įsteigimui 
senelių prieglaudos Illinois, 
P e n n s y 1 v anijos ar New 
Yorko valstijoj.

Seimas nusprendė rinkt 
LDS Pildomąją Tarybą vi
suotinu b a Isavimu-referen- 
dumu.

P. Buknys.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nes Japonijos.

kad jie priklauso tai Lygai.
K o n g r e sinės komisijos 

pirmininkas M. Dies godžiai 
klauso plepalų prieš komu
nistus, bet jis nepaisė faktų 
prieš Amerikos nazius.

D. W. Smythe, ekonomis
tas Jungtinių Valstijų Cen- 
tralinės Statistikų komisi
jos ir vice-prezidentas Tai
kos ir Demokratijos Lygos, 
užreiškė: “Lyga nėra ko- • 
munistinė, ir aš didžiuojuo
si, kad esu jos narys.”

Dabar Dies’o komisija 
mobilizuoja neva “liudyto
jus” prieš “raudonąjį” San 
Francisco unijų vadą Harry 
Bridges, kad deportuot jį 
atgal į Australiją.

Nachališki Čechoslova
kijos Nazių Reikalavi

mai ir Grąsinimai
Praha, Čech o Slovakija. — 

lein ir Kundt atmetė Čecho- 
slovakijos valdžios planą dė
lei teisių praplatinimo tau
tinėms mažumoms.

Č e c h o s lovakijos naziai 
reikalauja visiškos savival
dybės tariamai vokiškai sri
čiai ir įstatyt bent du-tris 
nazius ministerius į Čecho- 
slovakijos valdžią. Jie spi
ria Anglijos atsiųstą “tar
pininką” lordą Runcimaną 
daryt stipresnį spaudimą 
Čechoslovakijai, kad paten
kintu naziu reikalavimus. O 
vienas tų reikalavimų tai 
panaikint Č e c hoslovakijos 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį su Sovietais.

Šį penktadienį ir šeštadie
nį Čechoslovakijos naziai 
daro daugmeniškas mankš- 
tas-manevrus, kurie reiškia 
pasirengimą veikt išvien su 
Hitlerio armija prieš Če
ch oslo va ki ją.

Suimta daugis ginklų ir 
amunicijos, kurie buvo “far- 
merių vežimais” gabenami 
Čechoslovakijos naziams iš 
Vokietijos.

Čechoslovakijos naziai 
laukia, kad Vokietija, baig
dama dabartinius manev
rus, užpultų Čechoslovakiją.

Lindberghai Gražiai Pas
veikinti Maskvoje

Maskva. — Atskrido ame
rikietis lakūnas pulkininkas 
C. A. Lindbergh su žmona 
dalyvaut Sovietų lėktuvų 
parade, Aviacijos Dienoje.

Lindberghus pasitiko civi- 
lės orlaivininkystės viršinin
kas Al. Slepnev ir kiti So
vietų valdininkai.

Dvi merginos įteikė Lind- 
berghams didelius gėlių bu
kietus.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir šilčiau.
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Amerikos Darbo Partijos kandidatą 
La Guardią į miesto majorus, kuris ir 
buvo išrinktas.

Pageidaujama, kad lietuviai partijie- 
čiai daugiau rašytų į “Laisvę” iš atski
rų valstijų, kokia ten susidarė padėtis, 
kokia yra Komunistų Partijos pozicija. 
Reikia jau dabar lietuvių mases supažin
dinti su būsimais rinkimais, kad jos ži
notų, už ką atiduoti savo balsus.

Balsas už Sužeistą 
Draugą

Jaunimo Kongresas ir 
Rooseveltienė

Poughkeepsie, New Yorko valstijoj, 
Vassar kolegijos patalpoj laikomas An
tras Pasaulinis Jaunimo Taikos Kongre
sas. Čia yra 500 delegatų iš 54 pasaulio 
kraštų. Kongrese kalbėjo Vassar kolegi
jos prezidentas Dr. Macracken. Bet di
džiausio entuziazmo iššaukė, tai Eleano- 
ra Rooseveltienė, prezidento žmona.

Rooseveltienė sveikino delegatus ir 
sakė, kad kongresas prisideda prie tai
kos palaikymo ir pareiškė, kad “Jungti
nės Valstijos gali daug prisidėti prie iš
laikymo pasaulyj taikos, ypatingai su 
‘gero kaimyno’ politika.” Prezidento 
žmona kalbėjosi su vadovaujančiais kon
greso žmonėmis.

Pasaulinio Jaunimo Kongreso rengė
jai buvo suruošę Randalls Island Stadi- 
jume masinį susirinkimą, kur dalyvavo 
virš 22,000 žmonių. Susirinkime kalbėjo 
ir New Yorko majoras F. H. La Guardia.

Kaip matome, tai vis daugiau žmonių, 
mylinčių laisvę ir taiką, jungiasi su ka
ro priešininkais, su kovotojais už taiką.

Lietuvoj Nesusikalba Lietuviškai
Lietuva jau gyvuoja dvidešimts pir

mus metus, bet labai daug valdininkų, 
krautuvių savininkų, o ypatingai fabri
kų savininkų ir viršininkų vis dar kalba 
lenkiškai, gudiškai, arba vokiškai. Štai 
“Tėvų Žemė”, 17-me numeryje rašo apie 
atsitikimus dirbtuvėse:

“darbovietėse visur dar tebeskamba 
lenkiškai-gudiškas žargonavimas vietoje 
prigimtos kalbos. . .Nepaslaptis, kad dau
gelio mūsų stambių akcinių įmonių kon
torose, o lygiai ir fabrikuose bei kitose 
darbo vietose girdisi ne lietuviška kalba. 
Girdėjau, kad darbininkai, nemokėdami 
kitokios kalbos, kaip lietuviškai, vargais 
negalais laužė liežuvį, kad susikalbėtų su 
savo “amtmanas”. Tokį šlykštų įspūdį dar 
labiau padidino, kai aš kreipiausi į vy
riausią įmonės direktorių su viešojo pobū
džio reikalu. Į mano lietuvišką klausi
mą ponas direktorius visiškai ramiai ir iš
didžiai atsakė: “Ich spreche nur deutsch, 
bitte sprechen Šie mit andere Direktor”.

Kada nesusikalbėjo vokiškai, pašau
kė direktoriaus pagelbininką, tai ir su 
tuo tik rusiškai susikalbėta.

Lindberghas Sovietų Parodoj
Garsusis Jungtinių Valstijų lakūnas 

pulkininkas Charles A. Lindbergh, kuris 
pirmas sėkmingai perskrido. Atlantiko 
Vandenyną, kuris dabar gyvena Europoj 
ant vienos salos, nuskrido su savo žmo- 

. . na į Maskvą.
Charles Lindbergh jau ir pirmiau ke

lis kartus buvo Sovietų Sąjungoj. Jis sa
vo laiku, 1929 metais, pasitiko Sovietų 

.... lakūnus New Yorke. Sovietų spauda vi
sada atidavė Lindberghui užsitarnautą 

. aviacijoj garbę.
Rugpjūčio 18 dieną kas met Sovietų 

; .Sąjungoj įvyksta oriai vyno parodos, nes 
• tai aviacijos diena. Charles Lindbergh 

. su savo žmona išvyko dalyvauti toje pa- 
• rodoje ant Tušino orlaivių lauko. Iš Mas- 
,kvos praneša, kad ten vienas dvimoto- 

rinis lėktuvas vilks devynis sklandžio- 
.. tojus, tai yra, bemotorinius lėktuvus.

Būsimi Rinkimai ir Komunistai
Kiekvienoj valstijoj susidarys nauja 

padėtis būsimais rudens valdininkų rin
kimais. Bus valstijų, kur Komunistų 

. Partija statys pilną surašą savo kandi- 
datų; bus, kur dirbs bendrai su Ameri
kos Darbo Partija, Farmerių Darbo Par
tija, kitomis demokratinėmis ir pažan
giomis partijomis.

New Yorko valstijoj Komunistų Parti-
■ ja stato 110 kandidatų. Į gubernatoriaus 
vieta statomas drg. Israel Amter; į se- 

"• natoriaus—James W. Ford; į New Yor
ko miesto kontrolieriaus—Grace Hut
chins, ir visa eilė kandidatų į kitas 
svarbias vietas.

Įvairiausia rinkimų padėtis yra pa-< 
čiame New Yorko mieste. Čia veikia ga- 

” linga Amerikos Darbo Partija, kuri per
eitais metais gavo pusę miliono balsų ir 
kelis savo žmones išrinko į iniesto tary
bą. Visoje eilėje rinkimų distriktų Ko- 

--• munistų Partija susitarė su Amerikos 
Darbo Partija ir remia pastarosios pa

sistatytus kandidatus, kad n'esuskaldžius 
/j' pažangiųjų jėgų balsus. Ir laike pereitų 
-•■'metų rinkimų Komunistų Pahtija rėmė

“ PRANCŪZAI ŠAUI>Ė ĮSI- 
t. BRUKUSIUS VAšlSTŲ

LĖKTUVUS
Bourg-Madame, Fra nei j a. 

Priešorlaivinės Franc ūzų 
kanuolės šaudė į tris Ispa
nijos fašistų lėktuvus, per

Katalikų Srovės Bėdos
Nėra jau taip viskas ramu Amerikos 

katalikų srovės fronte, kaip iš viršaus 
atrodo. Tą pripažįsta ir Chicagos “Drau
gas” (rugpj. 16 d.). Katalikų srovės va
dai, matyt, nebesusikalba su jaunimu, or
ganizuotu į Vyčius.

“Draugas” rašo ir barasi:
Tenka konstatuoti neužginčijamą faktą, 

kad mums, katalikams, to taip reikąlingo 
vieningumo dažnai pritrūksta. Dažnai 
veikiame nepasitarę ir nesusitarę ir dėl 
to įvyksta mūsų jėgų susiskaldymas, kuris, 
be abejojimo, silpnina mūsų veikimą.

Prieš savaitę laiko buvo Lietuvos Vyčių 
seimas. Tai mūsų lietuvių katalikų jau
nimo organizacijos seimas ir tai gražus, 
gyvas seimas, tačiau buvo katalikų vei
kėjų, kurie tą seimą ignoravo. Ypač bu
vo pasigesta seime jaunųjų kunigų ir jau
nųjų mūsų profesijonalų, kurie kaip tik 
turėtų ne tik interesuotis Vyčių veikimu, 
bet ir patys būti veikliais organizacijos 
nariais.

Nebuvo be trūkumų ir Vyčių seimas. 
Didžiausias trūkumas — per mažas paro
dymas susidomėjimo bendruoju Amerikos 
lietuvių katalikų veikimu. Viena delega
tų grupė nuėjo truputį pertoli varydamos, 
kad neleisti Vyčių seimuose sveikinti nuo 
organizacijų, jei sveikintojas nėra vytis. 
Čia parodyta tendencija nesiskaityti su ki
tomis lietuvių katalikų organizacijomis, 
nežiūrint kaip tos organizacijos būtų gar
bingos ir net patiems vyčiams naudingos. 
Tokio sumanymo įnešėjai nepagalvojo, ko
kios iš to pasekmės galėtų būti. Vadinas, 
parodyta nevieningumo jausmo.

Neįvertinimas vieningumo pasireiškė ir 
tame, kad pravesta nutarimas įvesti į Vy
čių organizaciją apdraūdos skyrių, lyg ir 
nežinant, kad Amerikos lietuviai katalikai 
jau turi dvi apdraūdos (fraternalines) or
ganizacijas, būtent—Lietuvių R. K. Susi
vienijimą Amerikoj ir A. L. R. K. Moterų 
Sąjungą. Vyčiai pasisakė norį sudaryti 
trečią fraternalinę organizaciją, visai at
skirą nuo aukščiau paminėtųjų. Šis su
manymas nevisai sveikas dėl to, kad jį 
vykinant būtų skaldomos mūsų jėgos ir 
pakartojamos tos klaidos, kurias darė mū
sų veikėjai prieš keletą dešimtų metų: 
pristeigė šimtus draugijų, kurios dabar 
turi su nuostoliais likviduotis. Kas bus 
iš to, jei dabar pristeigsime daug frater- 
nalių organizacijų, kurių nepajėgsime iš
auginti, kad jos galėtų tinkamai laikytis 
ir prisitaikinti prie valstybių apdraūdos 
departamentų reikalavimų.

(Iš Laiško d. A. Bimbai) 
Brangus Drauge:

Skaitydamas “Laisvę”, 
radau vieno sužeisto lietu- 
vio-kovotojo laišką iš Fran- 
cijos. Aš tą draugą pažįstu, 
su juo teko pasikalbėti. Tas 
draugas, Kuprinskas atvy
ko į Ispaniją spalio mėne
sį, 1936 m., kuomet buvo 
pirma brigada suorgani
zuota. Jis pastojo į vokie
čių batalioną “Thaehman” 
ir jam teko kovoti lapkričio 
mėn. pradžioj su tuo bata
lionu Madride, kuomet mes 
visi gerai atsimenam, gen. 
Franco paskelbė, kad jau 
Madride, ir jau pietus už
sisakęs viešbutyj.

Bet, jo nelaimei, tie pir
mieji savanoriai, karžygiai 
už laisvę, demokratiją, su 
savo dideliu pasiryžimu, 
narsumu ir Madrido žmo
nių pagelba, sulaikė Fran
ko maurus* nuo užėmimo jų 
brangaus miesto. Bet tose 
savaitėse kovojant jiem 
prieš gausingą ir gerai ap
ginkluotą ir mokintą ka
riuomenę, teko Madrido gy
nėjams gerai nukentėti.

Jų tarpe, krito daugelis 
kovotojų, ypač ; pirmieji 
Tarptautinės Brigados ka
riai nukentėjo. Jų krito 
daug, ir man drg. Bronius 
sakė, kad jo draugas lietu
vis irgi žuvo toj kovoj 
lapkričio pradžioj. Ir jis 
taip pat tapo sužeistas ga
na sunkiai. Jis neatmena to 
kritusio draugo pavardės.

Su draugu Broniu susi
pažinau rugsėjo mėn. 1937 
m., Albacetėj,. kuomet jis 
ten atvyko iš ligoninės. Tas 
draugas per visą laiką tu
rėjo kentėti nuo sužeidimo 
kovoje Madride, ir, maty
tis, kad dar pusėtinai gerai

turėjo vargti, . gydytis, kol 
jo koja pagerėjo. Ispanijoj 
tuo laiku, kuomet jį sužei
dė, nebuvo reikalingų gydy
mui reikmenų, daktarų ir 
per tai draugas daug vargo 
turėjo ir taip nuo to laiko 
iki šiol gydėsi.

Jam norėjo koją nupjau
ti, bet jis nenorėjo, ir vis 
sakė, kad pagys, ir matytis, 
tvirta valia nepasidavė li
gai.

Jis plačiai važinėjęs po 
pasaulį, gyvenęs Afrikoj, 
Europoj, mokąs keletą kal
bų, ir atvažiavo į Ispaniją 
ginti demokratiją nuo fa
šizmo.

Manau, kad draugai ir 
skaitytojai sutiks paaukuoti 
keletą centų ir‘nusiųst jam 
pagelbos. Tas suteiks jam 
daug džiaugsmo.

Nors lietuviai darbininkų 
judėjimui gana plačiai au
kauja ir vis neatsisako nuo 
aukojimų, tačiau turime ži
noti, kad mūsų priešai ir 
turtuoliai nešelpia. Mes pa
tys susivieniję tegalini vie
nas kitam ranką ištiesti.

Todėl prašyčiau, kad ger
biamieji draugai, ko grei
čiausiai ateitų į pagelbą 
šiam draugui. Manau, jog 
lietuvių komitetas apsiims 
tą garbę, ir kuo greičiausia 
pasiųs tam draugui pagel
bą.

Per draugių Jeskevičiū- 
čių pagerbimo vakarienę 
Chicago j, draugai suauka- 
vo 10 dolerių dėl Ispanijos 
lietuvių, ir draugė Amilia 
Jeskevičiūtė atveš auką dėl 
lietuvių komiteto.

Baigsiu. Šiuo tarpu gy
vuoju gerai, esu sveikas, 
nieko netrūksta, bet nelink
sma.. .pasaulyj tiek daug 
nuotikių—vargo...

Salud!
Tony Litvinas.

nominuos kandidatus į naciona- 
lį jaunimo komitetą, buvo iš
rinktas. Į šį komitetą įeina A. 
Vasaris iš Montello; V. Bog- 
dal iš Chicago; A. Gutauskas 
iš Chicagos; F. Olsen iš So. 
Boston; ir J. Paltan iš Cleve
lando.

Sekė nacionalio jaunuolių ko
miteto raportas. Raportavo na- 
cionalis jaunimo sekretorius J. 
Ormanas. Jis savo raporte pla
čiai apibudino jaunimo veiki
mą LDS. Jis pasakojo, kaip 
reikia jaunuolius organizuoti į 
sporto, kultūros, ir socialį vei
kimą. Pareiškė, kad LDS jau
nimas kooperuoja su kitais jau
nuolių veikimais, kaip tai, re
mia žurnalą “Voice of Lithua
nian Americans.” Taipgi daly
vauja American Youth Kongre
se. Raportas priimtas.

Po raporto buvo išdalinti vi
si medaliai ir trophies, kurie 
buvo laimėti pereito sekmadie
nio olimpijadoj. Medalius ir 
trophies dalino Allegheny 
Mountain Association Ama
teur Athletic Union preziden
tas, p. W. S. Haddock. John 
Mazan raportavo konferencijai 
apie olimpijados rezultatus.

Konferencija uždarė savo 
pirmą sesiją 11:30 vai. vakare.

Reporteris.

ŽINIOS E LIETUVOS
PANEVĖŽYS

Perkūnas ir Audra Padare 
Daug Nuostolių

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Jaunimo Konferencija

skridusius Francijbs pusėn. 
Bet įsibriovėliai sveiki pabė
go.

ITALIJOS BOMBININ- 
KAI BEVEIK SUNAIKI
NO GANDIĄ, Anglijos pa

sisamdytą prieplauką ryti
niame pakraštyje Ispanijos 
respublikos.

J U D OŠĖLIS TROCKIS, 
Meksikoj, garsinasi, kad ra
šąs Stalino “biografiją.”

PIRMA SESIJA
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo nacionalė jaunimo kon
ferencija atsidarė rugpjūčio 16 
d., 9 vai. vakare, Hotel Fort 
Pitt, Pittsburgh, Pa. Mildred 
Jamison, pirmininkė nacionalio 
LDS Jaunimo komiteto, atidarė 
sesiją. Ji pasveikino konferen
ciją ir paskelbė, kad pakol 
mandatą koniisija sutvarkys 
mandatus, tai ji iššauks keletą 
jaunuolių veikėjų delegatų iš 
įvairių kolonijų. •

Pirmiausia tapo iššauktas A. 
Gutauskas, LDS jaunuolis vaji- 
ninkas, iš Chicagos. Jis pa
sveikino konferenciją ir papa
sakojo, kad su kooperacija yra 
galima daug naujų narių gauti.

Paskui kalbėjo S. Gugas iš 
Detroito. Jis paačiavo drg. M. 
Sholomskui už jo darbą pagel
bėjimui gauti naujų narių De
troite.

Po to kalba Matas Skoloms- 
kas iš Chicagos. Jis pasveikino 
konferenciją ir p a r e i š k ė 
džiaugsmą, kad LDS aUga na
riais. *

Kalba A. Vasaris iš Montel
lo, Mass. Jis pasižadėjo, kad 
kitame seime ir Massachusetts 
turės jaunuolių kuopas, kurios 
turės savo atstovus olimpija- 
doj ir seime.

Kalba J. Paltan iš Clevetlan- 
do. Pareiškė, kad nuo pat pra
džios, kai LDS prasidėjo, jis 
norėjo būti LDS nariu ir vei
kėju ir jam linksma yra, kad 
jis savo tikslą atsiekė.

Iššauktas kalbėti LDS sekre
torius, J. Siurba. Sveikina jis 
jaunimo konferenciją ir sako, 
kad jaunuoliai labai daug ko

operuoja darbe LDS labui. 
Dirbkime gauti daug naujų 
jaunuolių narių ir budavokime 
LDS ir išauginkime jį į di
džiausią fraternalę lietuvių or
ganizaciją Amerikoje.

Pirmininkė perskaito telegra
mą, kuri buvo prisiųsta iš Call* 
fornijos nuo jaunuolių kuopos, 
“Gauchos”. Telegrama išreiškė 
nusiminimą, kad jie negalėjo 
pasiųsti savo delegato į konfe
renciją. Tačiaus jie sveikina 
konferenciją ir linki, kad kon
ferencija paremtų žurnalą 
“Voice.”

Kiti kalbėtojai, kurie trum
pai kalbėjo ir sveikino konfe
renciją, buvo: Sophie Waigi- 
nis iš Richmond Hill; Mary 
Gates iš Clevelando; Adele Va
sil iš Clevelando; ir Frances 
Seselgis iš Chicago.

Paskiausia kalba F. Olsen iŠ 
So. Bostono. Jis pareiškė, kad 
jam yra nelinksma, kad dau
giau jaunuolių iš Bostono nėra.

Po kalbėtojų pirmininkė pa
šaukė mandatų komisiją išduo
ti savo raportą. An Petritus iš 
Chicagos raportavo. Konferen
cijoj yra 46 jaunuoliai delega
tai atstovaudami 18 jaunuolių 
kuopų. Mandatų komisijos ra
portas priimtas.

Sekė konferencijos prezidiu
mo rinkimas. Matt Sholomskas 
iš Chicayos tapo vienbalsiai iš
rinktas konferencijos pirminin
kas. John Mazan iš Clevelando 
viehbalsiai buvo išrinktas se
kretorium.

Al Klimus iš Richmond Hill 
raportavo,' kaip jaunuolių kon
ferencija bus vedama.

Nominacijų Komitetas, kurįs

Liepos 11 d. visame aps
krityje siautė nemaža audra 
su perkūnija, kuri padarė 
daug nuostolių. Tą dieną apie 
16 vai. perkūnas trenkė į pil. 
Švagždžio Juozo, Šeduvos v., 
Džiugonių km., klojimą. Už
mušė klojime buvusį veislinį 
eržilą 1,200 Lt. vertės ir su
degino klojimą 2,000 litų ver
tės. Sudegė ir visas klojime 
buvęs inventorius. Viso nuos
tolių padaryta 3,570 lit. Tur
tas buvo apdraustas.

Tą pačią dieną perkūnas 
trenkė į Kazio Railos, Šeduvos 
v., Valuonių km., tvartą ir jį 
sudegino. Sudegė tvartas ir po 
vienu stogu buvusi daržinė, du 
bekonai ir 6 vežimai šieno. 
Nuostolių padarė apie 1,000 lt. 
Turtas neapdraustas. \

Papirosu Sudegino Klojimą

Liepos 10 d. apie 16 vai. už
sidegė pil. Jasėno Antano, gy- 
ven. Meldžiūnų km., Krinčino 
v., klojimas. Klojimo užgesin
ti nepavyko ir kartu sudegė 
viskas, kas jame buvo. Sude
gė du paršai, vežimas, dvejos 
rogės ir vienas vežimas dobi
lų. Nuostolių padaryta apie 
800 lt. Turtas neapdraustas. 
Klojimas užsidegė, manoma, 
nuo papiroso nuorūkos, nes 
Jasėnas netoli klojimo rūkęs.

Staiga Mirė
Liepos 3 d. apie 10 vai. prie 

Biržų v. Buginių pradž. mo
kyklos statybos bedirbdamas, 
staiga mirė darbininkas Salinis 
Jokūbas, 55 m. amž., kilęs iš 
Pasvalio miestelio. Jis mirė 
nuo širdies paralyžiaus.

Durys Užmušė Vaiką

Liepos 11 d. apie 15 vai. 
siautusi audra išvertė Jono 
Vanago, gyv. Radžiūnų km., 
Subačiaus v. daržinės duris, 
kurios krisdamos užmušė Va
nago pusantrų metų sūnelį Al-
girdą.

Panevėžio Kainos

Liepos 14 d. Panevėžio tur
gaus kainos buvo šios:

Rugių centn. 8 lt., kviečių 
13—13,50 lt., miežių 9 lt., avi
žų 7 lt., pernykščių bulvių 
centn. 1,80 lt., šiųmečių švie
žių kg. 10 centų. Gyvuliai: 
didelė riebi avis 28 lt., paršiu
kai 4—6 savaičių 18—20 Itr
Paukščiai: žąsis senė 4,5 Jt., 
antis 3,5 lt., senės vištos 2,5— 
3 lt., viščiukai: maži 25 et.,

Mokytoja, d e s t y d a ma 
gamtos istoriją: — Klevuk, 
kur randami drambliai?

Klevukas susimąsto, bet 
staiga nušvinta jo veidas: 
—Drambliai, mokytoja, yra 
toki dideli gyvūnai, kad jie 
vargiai pametami...* * *

P a r d a v ė j as, drabužių 
krautuven įėjusiam vyrui: 
—Tamsta įdomauji vyriš
kais drabužiais?

Vyras:—Visai ne. Įdo
mauju moteriškais drabu
žiais, kuriuose rasčiau savo 
žmoną. * * *

Gydytojas, ligoniui po 
operacijai: — Turėsiu aš 
tamstą iš naujo atidaryti, 
nes niekur nesurandu savo 
guminės pirštinės.

Ligonis:—E, nesivargink 
tamsta, še dolerį ir nusipirk 
naują porą pirštinių.* * *

Bernelis, išėjęs su merge
le pavaikščioti: — Aš ma
nau, tu esi vaikščiojus su 
prastesniais vaikinais, negu 
aš.

Mergelė tyli.
Bernelis, manydamas ją 

nenugirdusią, pakartoja sa
vo sakinį,

Mergelė: — Girdėjau iš 
karto, tik mąsčiau, argi aš 
būčiau kada vaikščiojusi su 
prastesniu už tave.

• * * *

Kalbi moteriškė, jūrei
viui:—Tamsta gali plaukti?

Jūreivis: — Kai kada.
Moteriškė: — Tik kai ka

da! O kada gi tos laimin
gos valandos tamstai atei
na?

Jūreivis: — Tada, kai bū
nu vandeny, tamsta.

* * *

Vaikutis, sesers vaikinui: 
—Prašau nusiimt kepurę!

Vaikinas: — Galiu nusi
imt, bet kam tas liepimas?

Vaikutis: — Noriu matyt, 
ar tu esi pramuštgalvis, 
kaip sesuo sakė.

Sugraibstė Es-Džei.

Hankow. — J a p o n i j os 
bombiniai lėktuvai naujau
siais savo žygiais užmušė 
500 nekariškių chinų Han- 
kowe ir kituose artimuose 
miestuose. Sužeidė 600.

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

20 et., aviečių litr. 50 et., bra
škių Itr. 30 et., agrastų kg. 80 
et., serbentų kg. 70 et. Kitų 
produktų: pamidorų kg. 2,40 
lt., sviesto kg. 2,50—2,60 lt., 
šviežio medaus kg. 2,5 lt. kiau
šiniai po 7—8 et.

Liepos 8 d. 17 vai. Svėdasų 
ežere nusiskandino Staniulis 
Juozas, 44 m. amž., gyv. Pa- 
laukiškio km., Svėdasų valsč. 
Staniulis buvo psichiniai ne vi
sai sveikas ir todėl žudymdsi 
priežastis neaiški.

Mirė Beversdanias Akmenis
Liepos o d. Mykolas Mitra, 

46 m. amž., gyv. Papilio dv. 
vienk. išėjo į savo lauką Vers-
ti akmenų. Tai sunkus darbas, 
reikalaująs stiprios sveikatos, 
o Mitra turėjo silpną širdį. Po

vid. 60 et., did. 1,5 lt. Uogos: 
vyšnių kg. 1 lt., mėlynių literis

kiek .laiko Mitrą kad'o prie 
darbo susmukusį negyvą.
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Rūkymas ir Kaip Tū
li Atpranta nuo Jo
—Kodėl rūkai? Kodėl ne

gali mest rūkęs?—klausinė
jo Psichologiškosios Korpo
racijos mokslininkai New 
Yorke 855 rūkytojus papi
rosų, cigaretų ir pypkės.

—Tai ir aš pats norėčiau 
žinot,—atsakė dauguma rū
kytojų į tą klausimą.

Psichologiškoji Korpora
cija, be to, tyrinėjo 145 as
menis, kurie nustojo rūkę. 
Visi nusikračiusieji to pa
pročio džiaugėsi, kad jie 
geriau miega, nekosėja nak
timis, turi geresnį skonį 
burnoj, didesnį norą valgy
ti, jaučiasi geriau abelnai ir 
sugrįžo jiems pasiryžimas 
ko nors geresnio siekti.

Kai kurie iš teberūkan
čių buvo nustoję, bet vėl 
pradėjo, ale dar nepraranda 
vilties kada nors mest rū
kymą. Kiti, po kelių ban
dymų, atsako:—Ką mačys? 
Aš vistiek negaliu nusikra
tyti rūkymo.

Kurie laipsniškai mažino 
skaičių surūkomų cigaretų 
bei cigarų, iki nustojo rū
kę, šitokių daugiau visiškai 
atprato nuo rūkymo, negu 
kiti, kurie vienu sykiu ban
dė mest rūkymą.
- Henry C. Link, filosofijos 
daktaras, per 23 metus rū
kė net iki 60 papirosų per 
dieną, ir per 6 mėnesius 
paskui laipsniškai visai at
prato nuo rūkymo.

Pirm pradedant kovą 
prieš tą paprotį, jis pasi
rašė sau tokią teoriją: 

' Žmogus rūko ne vien to
dėl, kad įkvepia tabako du
jų, bet dar labiau todėl, kad 
jo visi nervai ir raumenys 
pripranta prie tam tikrų ju
dėjimų: paimti cigaretą, 
užsidegti, traukti dūmą ir 
tt.

Todėl jis nusprendė su- 
traukyt tą paprotinių judė
jimų “lenciūgą”; taigi darė 
šitaip:

Paima papirosą ir pade
da neužsidegęs jo; kartais 
užžiebia cigaretą, bet atide
da jį šalin neužsitraukda
mas ir laukia kelias minu
tes; namie pasideda cigare- 
tus kitoje vietoje negu 
paprastai; kas valanda ir 
kasdien rūko vis vienu ki
tu papirosu mažiau ir ma
žiau; ir taip galų gale, laip
sniškai dingsta pas jį pats 
noras rūkyti.

Beveik visi rūkytojai ži
no, kad rūkymas jiem ken
kia; daugeliui žinoma, kad 
tabakas trumpina amžių, 
kaip kad parodė tyrinėji
mai, kuriuos padarė profe
sorius Raymond Pearl 
Johns Hopkins Universite
te; bet rūkytojų armija au
ga.

Dešimt metų atgal Jung
tinėse Valstijose buvo surū
kyta 106 bilionai cigaretų, 
o pernai 162 bilionai; ir da
bar rūko jau 60 procentų 
vyrų ir apie 25 proc. mo
terų ; taigi iš suaugusių 
žmonių tik 15 iš kiekvieno 
šimto nerūko.

Šiaip ar taip, bet patar
tina gerai išbandyt profe- 
riaus Linko receptą laips-

Pusiau-Amžis Vyras 
Mato Mirusios Se

nės Akimis

Margareta Carrienė, 81 
metų, pirm mirsiant Berk
ley, Calif., padarė testamen
tą, kuriuom paaukojo po 
mirties savo akis tam, kam 
jos bus reikalingos.

Taip mirus senei ir buvo 
išimtos jos akys.

Dabar tomis akimis džiau
giasi protestonų kunigas U. 

• E. Harding Portlande, Ore
gon valstijoj.

šeši metai atgal Hardin- 
go akių priekinės dalys, va
dinamos korneos, taip suge
do, kad jis visiškai apako. 
Dabar gi per operaciją įdė
jus jam priekines dalis tos 
senės akių, jis jau sugijo 
ir tiek mato, kad gali pa
žint įvairius daiktus. Jis 
yra 53 metų amžiaus.

100,000 KARTU DIDINAN
TIS MIKROSKOPAS

Vokietijos mokslininkai E. 
Ruska ir B. von Borries iš
rado naują elektronišką 
mikroskopą, kuris padidina 
100 tūkstančių kartų smul
kiausius krislelius medžia
gos, kad galima patirt, kaip 
jie atrodo. Tai būsią nau
dinga ypač sužinot begali
niai mažyčius perus tokių 
ligų, kaip grippo ir influ- 
enzos. Per paprastus mikro
skopus, didinančius iki 5 
tūkstančių kartų, tie perai 
visai nematomi.

Naujasis mikroskopas 
i naudoja elektronus vietoj 
šviesos spindulių. Elektro
nai tai smulkiausios medžia
gos dalelytės, kokios tik ži
nomos. Kai skrisdami elek
tronai kur atsimuša, jie at- 
šoka-atsilaužia atgal visai 
panašiai kaip šviesa.

Minimas elektroniškas mi
kroskopas yra plieninis in
strumentas apie 5 pėdų au
kščio. Iš jo vidaus išpum
puotas oras panašiai, kaip iš 
radio lemputės. Jo šonuose 
yra stikliniai langeliai žiū
rėt, kas viduj dedasi. Tiria
mos medžiagos elektronų 
skridimas nustatomas kur 
reikia tam tikra elektros 
sriove-“lauku.” Tada elek
tronai atsimuša nuo daikto, 
į kurį jie nutaikyti, ir duo
da vaizdą tyrinėjamos me
džiagos dalelytės.

Elektronų, atmušimui vi
duj to mikroskopo naudoja
ma lygus stiklas nuteptas 
savaime žvilgančiais-atšvie- 
čiančiars chemikalais; ir tas 
jų žvilgėjimas parodo tikrą 
paveikslą, kaip susideda 
e 1 e k t r onai, skrendantieji 
nuo tiriamo medžiagos kris
lelio, o sulig to jau matosi, 
kaip atrodo ir patsai tas 
daiktelis. —J.

LAKŪNAS CORRIGAN 
gausiąs $75,000 iš R. K. 
O. kompanijos už judamuo
sius paveikslus savo skridi
mo į Airiją. Corrigan daly
vaus jų gaminime.

niškam atsipratinimui nuo. 
rūkymo. —J. C.

Gamta yra labai ypatinga 
savo sudėtimi; įvairi, pasi
puošus daugybe Spalvuotų 
žolynų, medžių-krūmokšlių. 
Tarpe kitų, dabinasi ir nuo
dingais medeliais. Kam nė
ra žinoma, kad vasara ne 
vienas esame buvę suvilti, 
jei įsipainiojome į tokių 
krūmų “glėbį.” Beveik visi. 
Kiti turime platų patyrimą, 
esame išbandę ant savęs.

Šia tema yra tekę turėti 
pasikalbėjimų su daugeliu 
asmenų. Visokiu minčių, U c- c. z

patyrimų papasakoja; tūli 
jų įdomūs, naudingi ir pa- 

| mokinanti. Tačiaus jų čia 
aiškinti nesiimsime. Mum 
šiuo atveju svarbu tai tas, 
kad nuodingų medelių-krū- 

I mų yra daug ir jų nuodais 
daug kam vasara tenka ap
sinuodyti. Jei taip, tad kaip 
to išvengti? Kaip juos pa
žinti? Mums svarbūs šie 
klausimai, tad čia kiek pla
čiau ir kalbėsime apie juos.

Vardas
Nuodingi medeliai yra ži

nomi įvairiais vardais. Ke
letą jų čia ir paminėsime. 
Jie yra: poison-ivy, poison
oak, poison-sumac, poison
dogwood ir kiti. Tačiaus 
vardas mums daug ko nepa
sako, apart to, kad nuodin
gų krūmokšlių yra net ke
letas skirtingų veislių (spe
cies). Tačiaus visi yra vie
nos padermės (genus), nuo
dingi. Skirtumas tarpe jų 
yra tame: jie turi skirtin
gą išžiūrą lapelių, augimo į 
dydį ir geografišką pasirin
kimą augimui vietos.

Pavyzdžiui, nuodingi ivy 
ar oak randasi beveik per 
visą Šiaurių Ameriką. Ivy 
auga pagal akmenis, kel
mus, tvoras, ant šalikelių

Senovės Indijonai ir Jų 
Kultūra Amerikoje

Indijonai Amerikoj ne tik 
gyveno 700 metų pirm krik
ščionių gadynės, bet jau tu
rėjo gana išvystytą kultūrą. 
Tatai parodo atkasimai, ku
riuos nesenai padarė moks
lininkai Chicagos Field 
Gamtamokslių Muzėjaus.

Tie mokslininkai, vado
vaujami profesoriaus P. S. 
Martino, atkasė senovės in
di jonų kaimą šone skard
žios Cahone tarpkalnės Co
lorado valstijoj. Iš rastų ten 
palaikų sprendžiama, kad 
tas kaimas gyvavo apie 2,- 
650 metų atgal. Vieni jo na
mai mūriniai ir dengti mū
ro stogais; kiti namai iškal
ti uoloje, kalno šone.

Tie namai ir radiniai ro
do, kad jau tada indijonai 
gerai pažino žemdirbystę, 
statybą, mokėjo dirbti gra
žius puodus, pintines ir tu
rėjo pusėtinai išvystytas kai 
kurias meno-dailės šakas.

Prie kaimo atrasta ir pa
grindai didokos indijonų 
bažnyčios “kivos”, kuri bu
vo apvalo pavidalo ir turė
jo 80 pėdų skersai-išilgai. 
Ta bažnyčia buvus apleista 
po kokio ten didelio gaisro 
apie 1,200 metų atgal.

NUODINGI KRŪM< IKŠLIAI
Rašo J. Gužas

bei vingiuoja ant medžių. Gi 
nuodingas oak ■— ąžuolas 
kartais auga, tarsi medis, 
trijų iki penkių pėdų aukš
čio. Jo lapeliai esti daugiau 
į ąžuolo lapus panašūs, tad 
ir vardas atatinka. Nuo
dingas sumak’as auga vien 
šlapioje vietoje, pelkėse ir 
užauga nuo 10 iki 20 pėdų 
aukščio.

Kaip Pažinti?
Juos pažinti nėra sunku, 

tik reikia gerai įsitėmyti jų 
lapelių pabudavojimą. Da- 
leiskim, nuodingo ivy la
peliai yra visada du greta 
iš abiejų pusių lapstambio 
ir neturi kotelio, kuomet 
trečiasis turi apie colio il
gumo kotelį ir išsidavęs į 
priekį tarsi vadas. Tas pats 
galima sakyti ir apie nuo
dingo oak-ąžuolo lapelių 
struktūrą. Jo lapeliai ski
rias tuo, kad kartais turi 
ąžuolo lapų išžiūrą, bet ne 
visada. Jo lapeliai randasi 
visada po tris, ir vienas vi
sada daugiau išsidavęs į 
priekį. Kiti trilapiai mede
liai turi lapelių visų trijų 
stambelių vienokio ilgio, tad 
šią savybę įsitėmijus, padės 
atskirti nuodingus krūmok
šlius ...

Kas kita su nuodingo su- 
mak’o lapeliais. Jo lapelių 
sudėtis ir skaičius skiriasi 
nuo aukščiau minėtų. Jis 
turi net 7 ar 13 lapelių ant 
vieno bendro lapstambelio. 
Jo giminės ne nuodingas 
sumak’as, kuris per klaidą 
paskaitomas nuodingu, turi 
nuo 9 iki 31 lapelių ant vie
no bendro stambelio. Šiuo 
atveju skirtingas skaičius 
lapelių atskiria juodu.

Nuodingumas
Nuodingumo savybės yra 

visų panašios — visi nuo
dingi. Jų nuodai randasi 
ant viso augmenėlio, lape
lių ir paties medelio. Visada 
privalome saugotis, nedasi- 
lytėti.

Dar daugiau, jų žiedai 
irgi nuodingi, kuriems už
kritus ant kūno lygiai apsi
nuodysi. Jei žiedus vėjas 
užkrės ant drapanų, o dra
bužių dasilytės asmuo, ku
ris bus visai nė nebuvęs 
miške, galės tapti apnuo- 
dintas. Kaip matome, tai jie 
yra užtektinai įkyrūs, nuo
dingi.

Ligos Požymiai
Ligos požymiai pasirodo 

jautriem į keletą valandų; 
kitiems gali pasirodyti per 
keletą dienų. Taipgi liga ir 
nevienodai visiem tęsiasi,— 
nuo kelių dienų iki trijų sa
vaičių laiko ar daugiau.

Pirmi ligos ženklai, tai 
išbėrimas rausvais pučke- 
liais tarpe rankų pirštų; 
bet jie gali pasirodyti bile 
kurioje kūno dalyje. Tą nu
stato būdas apsinuodijimo, 
kuri kūno dalis dasilytėjo 
nuodų, tai ten pirmi požy
miai ir ligos pasirodo, o vė
liau ir kitur. Ligai įsivyra
vus, pučkai pasikeičia į pū
liuojančius spuogus ir ima 
labai niežti, deginti, kad ki

tam daug nesmagumo pri
daro, jei ūmai nesigriebia- 
ma priemonių pastoti tam 
kelią. Kada perdega, per- 
peršti, tai pučkai pradeda 
džiūti, šašais apsidėti, gyti, 
tada laipsniškai liga prade
da eiti į teigiamą pusę, pa
vojus mažėti.
Kas Daryti Apsinuodijus?

Pirmiausia, tai dalykas 
turi būti imamas šaltai, ap
galvotai, bet greit. Jei ži
nai, pats pasigelbėk, o ne, 
tad kreipkis pas gydytoją. 
Spėlioti ar kaimynų patari
mais gydytis nepatartina— 
ant galo brangiau lėšuos. 
Jei gydytoją negalima pa
siekti dėl tam rimtų prie
žasčių, tai ant greitųjų ga
lima sekamais būdais - vai
stais mėginti gydytis:

Maudynė.—Šviežiai apsi
nuodijus nereikalingi jokie 
vaistai. Paprastu muilu— 
“laundry soap” ir šiltu van
deniu gerai nusiplauk tris 
ar daugiau kartus. Atsar
giai trink, kad odos kiau
rai nepratrintum, nes tuo
met nuodai įsigaus į paodį. 
Lašų maudynė yra labai 
praktiška, kam prieinama. 
Ši metodą tinka tik pradžio
je ligos, kada dar simpto
mai neišsivystę. Vėliau ne
tinka.

Sodium Bicarbonate. — 
Šis skiedinys apie 10 nuo
šimčių stiprumo galima pa
sidaryti namie. Paliestas 
vietas plauk 3-4 kartus į 
dieną, sterilizuotą medvilnę 
(vatą) pašlapindamas į tą 
skiedinį.

Boric Acid. — Dr. John 
E. Lane rekomenduoja opas 
aprištas sterilizuotu raiščiu 
vilgyti skiediniu iš bi kokio

(Tąsa ant 4-to puslapio)

“Dienos Šviesos” Akiniai
Išrasti Sovietuose<

Elektrinės lemputės, kaip 
žinoma, duoda šviesą daug 
geltonesnę, negu dienos. 
Tas prastai atsiliepia ant 
akių tiems žmonėms, ku
riems prisieina ilgą laiką 
dirbti prie dirbtinos švie
sos. Gi paveikslų piešėjai 
nakties laiku prie tokios 
šviesos visai negali dirbti, 
kadangi dažai prie dirbti
nos šviesos labai daug per
maino savo spalvas.

Nesenai tapo išrasta taip 
vadinami “filtrai dienos 
šviesos,” t. y. stiklas, iš ku
rio daroma “dirbtinos die
nos šviesos” lemputės. Vie
nok, tos lemputės dar nėra 
tobulos, todėl ir mažai var
tojamos.

Dabar, Sovietų Sąjungoj, 
tapo išrasti akiniai, per ku
riuos žiūrint gauni visiškai 
tobulą dienos šviesą, jeigu 
elektrinė lemputė būna 
200-300 watt. —V. R.

JAPONAI VISAI PASI
TRAUKĘ iš s o v i e t i nes 
Changkufengo srities ir 
perėję per Tumen upę atgal 
į Korėją, kaip praneša Ja
ponijos karo ministerija.

Profesorius Užgirio 
Blogų Įstatų Laužy
mą Kaip Pažangą

“Jurgis Washingtonas bu
vo vadas sukilimo prieš An
gliją, taigi išdavikas-krimi- 
nalistas Anglijos akyse,”— 
sako Californijos Universi
teto profesorius Knight 
Dunlap.”

Blogus įstatymus jis pa
taria laužyt dėlei visuome
nės gerovės. Prie blogų įs
tatymų prof. Dunlap pri
skaito buvusį “prohibišiną,” 
įstatymus, kuriais uždrau
džiama gimdymo kontrolė, 
ir tulus kitus. Tokiem įsta
tymam yra priešinga pati 
visuomenė, o galų gale, vi
suomenės nuomonė yra 
sprendėja, kas dora, o kas 
nedora, nežiūrint įstatymų, 
sako prof. Dunlap. Jis skel
bia taisyklę, jog tas dora, 
kas visuomenei abelnai nau
dinga bei pageidaujama.

—C.

JAU REIKIA ANTRINIU, 
POŽEMIO MIESTŲ

“Naujoviškas miestas turi 
būt dvigubas—ant žemės ir 
po žeme,”—sakė Anglijos 
atstovas E. J. Goodacre 
Tarptautiniame Namų Sta
tymo ir Miestų Planavimo 
Suvažiavime, kuris dabar 
laikomas Mexico City.

“Antrinio miesto”, po že
me reikia apsaugai nuo 
priešo oro bombų ir nuodin
gų dujų, nurodė Goodacre.

“Požeminiai rūmai turė
tų būt įtaisyti su sauliniais 
bokštais, per kuriuos tam 
tikrais stiklais-veidrodžiais 
galima būtų gaut saulės 
šviesos kad ir giliam pože- 
myj; tuose rūmuose turėtų 
būt įrengtas moksliškas oro 
šviežinimas, kontroliuojama 
temperatūra (air-condition- 
ed), įrengta sandėliai, ypač 
konservuotiem valgiam lai
kyt, taipgi ir išeinamosios 
vietos.

“Požeminiai rūmai turėtų 
būt aprūpinti ir poilsio kam
bariais ir ligoninėmis”. 
Kiekvienam žmogui būtinai 
reikėtų užtikrint ten po 100 
kubiškų pėdų oro. O ra
miais laikais, girdi, juose 
galėtų gyvent kad ir be
darbiai bei pavargėliai.

New Yorkas—Opiausias 
Miestas Pasaulyje

Jungtinių Valstijų Profe
sionalių Inžinierių Draugi
jos prezidentas A. V. She
ridan užreiškė, kad New 
Yorkas tai yra opiausias 
miestas pasaulyje, kas lie
čia bombardavimus iš oro. 
Tą pavojų tik dalinai maži
na New Yorko tolumas nuo 
Europos ir Japonijos. An
tra vertus, tolis čia jau nėra 
tokia didelė apsauga šiais 
laikais, kuomet karinis lėk
tuvas iš Europos galėtų at
skris! per kelioliką valandų. 
Paleidęs porą didžiųjų bom
bų ant tokių didnamių kaip 
Empire State Building ir 
kt., priešo bombininkas ga
lėtų nužudyti vienu sykiu 
kokį tūkstantį žmonių.

Kai kam atrodo, kad žmo
nės galėtų nuo oro bombų 
apsisaugo! sulįsdami į pože-

Verpiamos Mašinos 
200 Mėty Sukaktis
Per tūkstančius metų vie

natinis būdas verpimo buvo 
rankinis verptuvas; vėliau 
buvo išrastas “verpimo ra
telis,” kurio tėviškė, sako
ma, buvusi Indija. Tokių 
ratelių Lietuvoj dar ir da
bar nemažai randasi.

Tiktai 1730 metais Angli
joj stalius James White iš
rado verpiamą mašiną, kuri 
tuo laiku susuko dvi pėdas 
siūlo be pagelbos žmogaus 
pirštų. Ta mašina turėjo 
būt tobulinama, bet pas 
stalių White’ą nebuvo tam 
reikalui pinigų. Reikėjo 
jieškot turtingo partnerio. 
Tokiu partneriu atsirado 
turtingas Lewis Paul. Part
neriai padarė tam tikrą su
tartį, pagal kurią Paul su
tiko paimti mašiną “tam 
tikram vartojimui,” o White 
turėjo gaut 2500 svarų ster
lingų (apie $12,000).

Abudu partneriai dirbo 
kartu prie mašinos. O birže
lio 24 d., 1738 metais Lewis 
Paul ir James White gavo 
patentą dėl pirmos verpia
mos mašinos.

1740 metais Birminghame 
tapo įsteigtas verpimo fab
rikėlis, kuris turėjo tik vie
ną verpiamą mašiną. Tą ma
šiną varė dviejų asilų jėga, 
o prie jos operavimo dirbo 
10 darbininkių. Dėl mašinos 
netobulumo, greit jų fabri
kas subankrutavo.

Nors išradėjas ir išdir
bėjus subankrutavo, bet jų 
išrastoji mašina buvo pa
matu tobulinimui kitų ver
piamų mašinų, iš ko, paga- 
liaus, išsivystė dabartinė 
milžiniška tekstilinė pramo
nė. —V. R.

102 METŲ FARMERIUI 
J. Anicolai, Franci jo j, įgri
so gyventi, kaip pats senis 
sakė; todėl jis nusprendė 
nusižudyt, ir keturis kartus 
vėrė sau peiliu į krūtinę; 
bet nepajėgė nusižudyt. Nu
vežtas ligoninėn, Anicolas 
jau sveiksta. Jis yra stam
bus ūkininkas.
J ______________
PASISKANDINO D. G. 

DODGE, 21 metų, milionie- 
riukas automobilių kompa
nijos, nušokdamas nuo mo
torinio laivuko į Georgian 
užlają, Kanadoj. Pirm to, 
jis buvo paėmęs atrastą ga
baliuką dinamito savo ga
raže ir dinamitas eksplo- 
duodamas sukriušino jam 
ranką, koją ir nunešė dalį 
veido. Tas jaunuolis buvo 
“vertas” $9,000,000.

Shanghai. — Chinai per
ėjo per Tsien Tan upę ir 
sumušė 1,000 japonų prie 
Hangchow, Chekiang pro
vincijoj.

minius New Yorko-Brook- 
lyno geležinkelius (subves), 
bet visus tuos požemio ge
ležinkelius, apart 8th Avė. 
Subvės, priešas galėtų pra
mušt lėktuvų bombomis,— 
kaip perspėjo inžinierius 
Sheridan, kuris yra narys 
ir New Yorko Miesto Pla
navimo Komisijos. —C.
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LDS Sekretoriaus Ra
portas 4-tam Seimui

(Tąsa)

N. S. Pittsburgh, Pa.

Patyrimai parodo: kurioj tik kuopoj valdyba rūpestingiau pri
žiūri narius, ten būna kuomažiausia išsibraukimų.

Su jaunimo kuopomis yra ta problema, kad daugely vietų 
stoka vadovybės. Dėl to prisiėjo sulieti 14 jaunimo kuopų su 
suaugusiųjų .kuopomis ir suaugusiųjų kuopose įsteigti jaunimo 
skyrius.

Pastarasis mūsų vajus už naujus narius parodė, kad daug jau
nimo galima įrašyti į LDS. Svarbiausia, ko mums dabar rei
kia, tai išauklėti, išlavinti gerą vadovybę jaunimo kuopose. Tu
rint gerą vadovybę būtų galima visose lietuvių kolonijose turėti 
dideles ir tvirtas LDS jaunimo kuopas. Po Seimo Centro Val
dyba turės į tai kreipti daugiau domės.

Draugijų Priėmimas į LDS
Per pastaruosius keletą metų prie Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo prisidėjo penkios lokalinės pašalpinės draugijos. Susi
vienijus su Augščiausia Prieglauda, padarėm pareiškimą į loka
lines pašalpinės draugijas, kad jos vienytųsi su LDS ir tuo 
būdu užtikrintų savo nariams apdraudą ir pašalpą. Apie 20 

. draugijų atsikreipė su užklausimu, kokiomis išlygomis jos ga
lėtų prisidėti prie LDS. Tas sudarė nemažai darbo, nes reika
linga buvo padaryti kiekvienai draugijai narinių duoklių ir re
zervo apskaitliavimus. Su eile draugijų vedame pasitarimus. 
Svarbiausia problema būna ta, kad didžiumoj lokalinės draugi
jos palyginamai turi mažai pinigų, o nariai didžiumoj seno am
žiaus. Abelnai draugijų narių bendras amžius siekia virš 50 
metų. Mūsų Susivienijime naViai moka apdraudos duokles pa
gal amžių. Kuomet draugija negali įnešti reikalingos sumos pi
nigų, kad sudaryti reikalingą rezervą jos nariams, tuomet ne
galima draugijos nariams numažinti amžių, arba galima nu
mažinti tik metus kitus. Todėl draugijos nariams apdraudos 
duoklės susidaro žymiai augštesnės, negu moka draugijoj, ži
noma, kuri draugija geroj finansinėj padėty, tai jos nariams 
išeina palyginamai neaugštos duoklės, ir tokiu būdu geresnėmis 
išlygomis draugiją galima priimti. Bet mažai tokių draugijų, 

t Tačiaus iš tų draugijų, kurios atsikreipė į LDS Centrą, vei
kiausia neužilgo prisidės Laisvės Draugija, Jersey City, N. J. 
Ji turi 73 narius ir sutinka įnešti $6,000 pinigais. Su draugijos 
nariais turėjome platų pasitarimą ir draugija išrinko komitetą 
tolimesniam derybų vedimui su LDS.

Prie progos noriu priminti Seimo dalyviams: sugrįžę į savo 
kolonijas raginkite pašalpinės draugijas stoti į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą.

LDS Finansinė Struktųra
Daugelis LDS narių neturi aiškaus supratimo apie savo orga

nizaciją. Daugelis taip galvoja: LDS dabar turi nemažai pini
gų, tai turėtų mažesnes duokles imti ir galėtų daugiau pašalpo
mis išmokėti. '.

Manau, ne pro šalį bus čia paaiškinti apie LDS finansinę pa- 
dėtį, kad jūs, Seimo dalyviai, turėtumėte aiškų mūsų Susivie- 
nijimo paveikslą.

Sulig konstitucijos ir čarterio, LDS turi Apdraudos Fondą, 
Pašalpos Fondą, Nepaprastos Pagelbos Fondą, Vaikų Apdraudos 
Fondą ir Lėšų Fondą. Taipgi turime sudarę specialį fondą, tai 
Bedarbių Fondą, kuris neįeina konstitucijom Apie tų fondų sto
vį rasite paaiškinimus mano raporte Seimo Darbų Programoj. 
Čia matau reikalą tik kai kuriuos papildymus padaryti.

Pirmiaus nurodžiau, kad LDS, kaip ir kitos fraternalės or
ganizacijos, yra po valdžios priežiūra; turi laikytis apdraudos 
įstatymų visose valstijose, kur turi leidimą daryti biznį. O tje 
įstatymai nusako, kad kiekviena fraternalė organizacija privalo 
griežtai laikytis savo konstitucijos; nusako, kad pinigai, surinkti 
iš narių duoklėmis į apdraudos arba pašalpos fondą, negali būt 
naudojami kitokiam tikslui, kaip tik «apmokėjimui apdraudos ir 
pašalpų.

, Imkime apdraudos fondą. Į tą fondą duokles moka visi na
riai, apart vaikų. Ant 20 metų endowment plano priguli 65 
nariai; ant pastovių mokesčių (level rate) lentelės priguli 3,009 
nariai; ant pasikeliamu mokesčių (step rate) lentelės priguli 
4,350 narių. Visų tų narių apdraudos duoklės eina į tą fondą. 
Ir štai, kuomet mes kalbame apie mūsų Susivienijimo tvirtumą, 
tai mes turime minty tą fondą. Tas fondas tai mūsų Susi
vienijimo Gibraltariška uola. Su pradžia šių metų to fondo 
perteklius arba atsarga siekė net $124,619.85. Tai yra virš 39 
nuošimčiai pinigų daugiau, negu reikalinga turėti sulig įsta
tymų. Retai kuri kita fraternalė organizacija turi tokį didelį 
nuošimtį atsargos. Kuri organizacija turi gerą atsargą, tai ji 
pamatiniai tvirta. Kodėl mūsų tas fondas taip tvirtas? Svar
biausia todėl, kad mes turime nemažą skaičių jauno amžiaus 
narių; dėl to, kad mūsų narių mirtingumas palyginamai žemas— 
siekia tik 67 nuošimčius. Pavyzdžiui, Susivienijime Lietuvių 

/ Amerikoj narių mirtingumas siekia net 139 nuošimčius. Čia 
prisieina paaiškinti, ką reiškia tas mirtingumo nuošimtis. Pa
vyzdžiui, imkime tūkstantį žmonių po 49 metus amžiaus. Ke
lių' desėtkų metų patyrimai Amerikoj parodo, kad iš tūkstančio 
to amžiaus žmonių kasmet numiršta 10. Jeigu numiršta 10 
žmonių, kaip aprokuota sulig American Men mirtingumo lente
lės, tai sakoma, kad mirtingumas siekia 100 nuošimčių, nes, 
mat, išmiršta visas skaičius, kaip aprokuota. Jeigu vietoj de
šimts numiršta iš tūkstančio tik penki, tai sakoma, kad mir- 
tlhgumas siekia 50 nuoš. Bet, daleiskim, jeigu miršta 15 žmonių 
iš tūkstančio, tai sakoma, kad mirtingumas siekia 150 nuošimč.' 
Taigi, imant mūsų Susivienijimo narius abelnai, mirtingumo 
nuošimtis yra žemas, nenumiršta iš tūkstančio tiek narių, kiek 
mirtingumo lentelės aprokuota, kuomet kitose fraternalėse or
ganizacijose daugiau miršta narių iš tūkstančio, negu mirtingu
mas nustatytas mirtingumo patyrimo lentelėse. Dėl to mūsų

A apdraudos fondas yra tvirtas. Bet nežiūrint jo tvirtumo, ne
žiūrint, kad tam fonde turime didelę sumą atsargos, tų pini
gų negalima naudoti jokiems kitiems tikslams. Valdžia prižiū
ri, .kad nei vienas centas tų pinigų nebūtu panaudotas kitokiam 
tikslui, kaip tik apmokėjimui pomirtinių.

Pašalpos Fondas
Dabar pažvelgkime į pašalpos fondą. To fondo pinigus taip

gi negalima naudoti kitam tikslui, kaip tik mokėjimui sergan
tiems nariams pašalpų.

(Bus daugiau)

Rugpjūčio 6 dieną mirė Pet
ras Vąlungiavičius, apie 56 m. 
Pirmiau buvo komitetuose Lie
tuvių Kapinių Bendrovės, Ko
operatyviškų Krautuvių ir kitų 
įstaigų. Ilgai užlaikė krautu
vę pietų miesto pusėj, o vėliau 
subankrutavo. Palaidotas lie
tuvių kapinėse.

*
Rugpjūčio 10 dieną įvyko 

susirinkimas kelių draugijų at
stovų Piliečių Kliubo svetainėj, 
tikslu prisirengti, kad lietuviai 
galėtų dalyvauti apvaikščioji- 
me 150 sukaktyj Allegheny 
County. Lietuviai yra miesto 
valdžios užprašyti dalyvauti 
tose apeigose. Delegatų buvo 
mažai, tik nuo 7 draugijų, tai 
susirinkimas nukeltas ant rug
pjūčio 19 dienos vakaro. Nu
tarta atsišaukti į visus kliubus 
ir parapijas Pittsburgh apylin
kėj. Apvaikščiojimas prasidės 
2 d. rugsėjo ir tęsis iki 24 die
nai.

D. P. Lekavičius.

NUODINGI KRŪ
MOKŠLIAI

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
stiprumo šio chemikalo pa
darytu. Galima vilgyti taip 
tankiai, kaip greit raištis 
palieka sausas, pakartojant 
kartas nuo karto.

Potassium Permanganate. 
—Šis skiedinys yra tūluose 
atvejuose praktikuojamas, 
bet aukštos vietos jam ne
skiriama. Norint jį mėgin
ti, pasidaryk ar vaistinėje 
gauk dviejų nuošimčių stip
rumo—Solution of Potas
sium Permanganate, nes 
stipresnį skiedinį vartojant 
gali pažeisti sveiką kūną. 
Plauk 3-4 kartus į dieną.

“Universalis” Formula.— 
Ją rekomenduoja Jungtinių 
Valstijų Agrikultūros Sky
rius. Šis vaistas susideda:

Zinc Oxide 15 gramų, 
Phinol 2 gramu 
Lime Water 150 c. c. 
Šis vaistas tinka bent ka

da nuo šios ligos. Suvilgęs 
sterilizuotą raištį, aprišk 
paliestas vietas. Pakartok 
3-4 kartus į dieną.

Waterbury, Conn.
Iš Milžiniško Pikniko

Rugpjūčio 7 dieną “Lietuvių 
Darže”, Waterbury, susirinko 
labai didelė masė žmonių viso
kių tautų. Tą dieną buvo dainų 
diena. Buvo parinkta puiki or
kestrą griežti šokiams, šoko, 
linksminosi visi. O kaip 5 v. 30 
min., drg. Valaitis iš New Bri- 
taino, per garsiakalbį prašo pu
blikos rimtumo ir choristus 
tvarkytis.

Pasirodo iš Hartfordo Lais
vės Choras po vadovyste drg. 
V. Visockio. Tai puikus choras. 
Choras dainuoja gitarų prita
riamas. Tai malonu ir puiku 
klausytis. Bravo drg. Visockiui 
ir visam chorui už tokius gabu
mus !

Pertraukoj, iki kitas choras 
susitvarko draugas Valaitis pa
sako karštą ir ugningą kalbą, 
nueidamas net priex “Laisvės” 
“Vilnies” ir “Daily Workerio”. 
Pasirodo choras Daina iš New 
Haveno, vadovaujamas drg. J. 
Latvio. Tiesa, choras neperdi- 
džiausias buvo, nes, sakoma, 
buvo daug choristų kitur išvy
kusių visokiais reikalais, bet 
visgi puiki tai buvo griipė jau
nimo. Choristai beveik visi jau
ni, balsai puikūs, dainos buvo 
rinktinės, su pačiomis širdin 
puolančiomis melodijomis. Drg. 
J. Latvys deda didelių pastan
gų, kad choras išbujotų ir bū
tų viens iš žymiausių, žinoma, 
tam trukdo labai vasaros karš
čiai, bet vėliau reik viltis turė
ti, kad bus gerų pasekmių. Be 

to, lai kiekvienas lietuvis tre
čiadienių vakarais, berods 7 :45 
vai. vak., užsistato radio ant 
New Haveno stoties WELI ir 
girdės lietuvišką programą ir 
po vadovyste J. Latvio Dainos 
Choro dainas.

Po Dainos Choro dainuoja iš 
New Britain Y. C. L. (Jaunų 
Komunistų Lygos) Choras. 
Choras dainavo anglų kalboje, 
nes choristai yra kelių tauty
bių. Chorą tvarko draugas Ban
kus, chorui akompanavo p-lė 
Sakovič. Aplodismentai lydi 
choristus, choras ir vėl turi 
dainuoti; pabaigė ir vėl gau
singi aplodismentai ir vėl tre
čiu kartu publika jaunuolius iš
šaukia dainuoti. Tai tikra gar
bė tokiems jaunuoliams!

Draugas" Valaitis' trumpoje 
pertraukoje perstato italų tau
tybės jauną ir žymų kalbėtoją, 
draugą Michael Russo. Russo 
papasakoja apie rinkimų eigą 
ir ragina eonneetieutiečius bal
suoti už McLevy. Tai buvo spe-‘ 
cialiai pritaikyta lietuviams 
kalba. Kalbėjo Russo apie 15 
minučių.

Pasirodo ir Bridgeport© Jau
nuolių Choras po vadovyste 
Petro Bružausko. Tai linksmi 
choristai ir dainos! Dainuoja 
vykusiai, publika gerai nusitei
kusi. Pabaigia dainavę, jau 
skirstosi eiti, deja, publika ver
čia ir vėl chorą dainuoti, aplo
dismentų galybės, grįžta ir vėl 
dainuoja, ir vėl aplodismentai, 
ir vėl dainuoja, tai bent choras.

Galop pasirodo ilgai visų 
laukiamas ir Sietyno Choras iš 
Newark©, New Jersey, po va
dovyste p-lės Bronės Šaknaitės.

Choras nors buvo negausus, 
bet milžiniškai-gerai pasirodė, 
aplodismentai ir čia, chorą vėl 
prašo dainuoti, dainuoja.

Tuo jau ir baigėsi dainų pro
grama ir tuo prasidėjo rinki
mas aukų Komunistų Partijos 
rinkimų darbuotei. Dar, be
rods, turėjo būti kiek ilgesnė 
to vakaro programa, bet per il
gai viskas buvo, tad likosi žy
miai sutrumpinta.

žmonių buvo tiesiog “ma
rios.” Reik kreditas atiduot ka
talikams ir kitiems, kurie gau
siai atsilankė ant, šio parengi
mo. Visi buvo patenkinti. Buvo 
ir gana tolimų svečių, net su 
medum buvo atvykusių taipgi 
buvo vienas puikus svečias, tai 
Ignas Kubiliūnas, garsus dai
nininkas ir komikas.

Buvo pardavinėjama ir bro
šiūros “Išdavikai” ir “Broliška 
Ranka Katalikams”.

Pikniką reikia laikyt gana 
pasekmingu. Keli draugai išsi
tarė, kad dar reikalinga pra- 
platint vietą, nes parkas per- 
aiikštas. 

* * *
Berods, 27 d. rugpjūčio bus 

naktinis piknikas toje pačioje 
vietoje, taigi vėl publikos bus 
daug. O, žinoma, pas darbinin
kus ir įžanga darbininkiška, 
tad kiekvienam ji prieinama. Q 
laiko turi gero kiekvienas.

Aš perduodu širdingiausius 
linkėjimus visiems dainavu
siems chorams ir dar kartą lin
kiu pasekmingos darbuotės ir 
linksminti Waterbury piknikuo
se publiką. Juozelis.

Baltimore, Md.
Įdomi Žinia

Šių metų rugpjūčio 21, d. 
(sekmadienį) vokiečių-ameri- 
konų Kultūros Lyga rengia 
pirmą linksmą išvažiavimą 
Bay Front Beach vietoje.

Jau ir iš to kas virš paminė
ta svarbu, naudinga dalyvauti. 
Ši Lyga nors ir nesenai susitvė
rusi, bet yra daug gero nuvei
kusi vokiečių dirvoje, kur ap
art vokiečių-nazių šūkavimų, 
mes jokio kito veikimo mūšą 
mieste nesame girdėję. Be to 
puikios maudynės patenkins 
visus.

Pasiekti mašinomis ši vieta 
nėra kebli. North Point Rd. 
visiems lietuviams yra gerai 
žinoma. Ten gana tankiai, 
ypatingai prie kiekvieno užsi-

Philadelphia, Pa.
Rugpjūčio mėn. buvo susi

rinkimas So. Phila. pas drau
gus Tureikius vietinės Literatū
ros Draugijos kuopos. Įstojo 
vienas naujas narys. Nutarta 
daugiau gauti naujų narių se
kamame susirinkime, kad iš- 
auklėjus didelę kuopą.

Nutarta rengti balių rudenį. 
Tam tikslui išrinkta komisija. 
Buvo skaityta daug laiškų, 
daugiausiai prašant finansų pa
gelbos. Bet dabar kuopa neturi 
pinigų, tai palikta tie klausimai 
aptarti po baliaus ir pikniko.

Per Tag-Day mieste Ispani
jos liaudies naudai surinkta 
$1,400. Į du mėnesius laiko 
daug draugų įstojo į tam tikrą 
organizaciją. Reikia rinkti dra
panos ir apsiavai tam tikslui. 
Drapanas reikia pristatyti į 
graikų kliubą, 305 So. 11th St. 
Kliubas visada atdaras nuo 9 
valandos ryto iki 11 vakaro.

i

Ispanijos pagelbai komitetas 
nutarė rinkti gyduoles, drapa
nas, apsiavus, pinigais aukas ir 
kitokią teikti pagelbą. Mūsų 
pareiga pagelbėti Ispanijos 
liaudžiai jos kovoj ir aukoti bei 
rinkti aukas.

Drg. M. Kunišauskienė su
rinko jau keturis pundus dra
panų ; drg. V. Urbienė aukavo 
$5; drg. Griciūnienė surinko 
didelį pundą drapanų; drg. Tu- 
reikienė surinko nemažai dra
panų.

Visi ir visos stokime darban, 
atminkime, kad ateina žiema ir 
drapanos labai reikalingos Is
panijos žmonėms... Teikime 
Ispanijos žmonėms visokią pa
gelbą, kad jie nugalėtų neprie
telius fašistus. Komisija.

Torrington, Conn.
Rugpjūčio 14 dieną Torring- 

tono Lietuvių Piliečių Nepri- 
gulmingas Kliubas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą, į kurį 
atsilankė Conn, valstijos Lietu
vių Amerikos Kongreso dele
gatai V. Valaitis ir J. Yoki- 
mas iš New Britain, kurie bu
vo išrinkti delegatais į Scran- 
tone atsibuvusią konferenciją. 
Jie gerai išdavė raportą. Kliu
bo nariai atydžiai išklausė ir 
pasižadėjo ginti Lietuvos ne
priklausomybę ir kovoti už at- 
steigimą demokratinių teisių.

Valaitis ragino neužmiršt ir 
lietuvių jaunimą, kad dalyvau
tų Pittsburgh© šaukiamame 
jaunuolių suvažiavime ir spor
to parodoj. Jis pažadėjo, kad 
su pagelba Meno Sąjungos pa
dės torringtoniečiams jaunuo
liams organizuoti chorą. Tai 
būtų labai gerai ir tą reikės 
padaryti, kaip tik atves oras.

Torringtone darbai biskutį 
pagerėjo, pirma dirbo po 28 
valandas į savaitę, o dabar jau 
dirba 35 valandas. Bet naujų 
darbininkų niekur neima, žmo
nės vis laukia geresnių laikų. 
Reikia darbo žmonėms atei
nančiais rinkimais žiūrėti, ką 
rinkti į valdžios vietas, tai gal 
ir laikai pagerės.

Felix Grigas.

C HIN Ų PARTIZANAI 
per kelis paskutinius me
nesius pagrobė nuo japonų 
86 kulkasvaidžius, 2,604 šau
tuvus, 344 arklius, 200 auto
mobilių, 68 dėžes amunicijos 
ir kitų reikmenų Shansi 
provincijoj. Tuo pačiu lai
ku jie sunaikino per 40 ja
ponų trokų, 150 kanuolių ir 
daugį kitų priešo ginklų, 
amunicijos ir reikmenų.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

sukimo, iškaba su užrašu Bay 
Front Beach. Iki pat vietos.

Todėlei ne tik patys pasi- 
stengkime dalyvauti, praneški- 
me ir savo draugams.

Vinco Duktė.

Raymond, Wash.
Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimas
36 kuopos piknikas gerai pa

vyko. Piknikas buvo rugpjūčio 
6 d. Nors oras buvo debesuotas 
ir labai panašu į lietų ir šalta, 
bet publikos prisirinko viduti
niai. Turėjom svečių ir Aber
deen ir Burduko.

Piknikas nusitęsė iki vidur
nakčio. žmonės gerai linksmi
nosi — vieni šoko, kiti daina
vo, treti gėrė.

Kuopai liko keletas dolerių 
pelno. Kuopa taria ačiū visiem 
darbininkam, kurie dirbo visą 
dieną sunkiai — A. Burt, A. 
Pieta, M. Tenoski, P. Valis, J. 
Dalinkaucas, V. Daivis, C. Pa- 
viliūnas, M. Lapinski. Kuopa 
labai dėkinga Mike Kvederui, 
kuris grajino šokiams beveik 
veltui. Ir ačiū labai P. Gribe- 
nei ir Tanauskienei, kurios at
nešė gražius kvietkų bukietus.

šiemet didžiausia sausra Wa- 
shingtono valstijoj ir kitose va
karinėse valstijose. Jau 4 mė
nuo kai lietaus nė lašo nebuvo. 
Viskas išdžiūvo ir labai daug 

GROS ŠOKIAMS

Dainuos Jaunuolių Choras 
iš Bridgeport, Conn.; taip
gi 
is

Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos Naudai 

DIENRAŠČIO “LAISVES”
Prasidės 4-tą vai. šeštadienį popietyj ir tęsis iki 4-tos 

valandos sekmadienio ryto

LIETUVIŲ PARKE
Už Lakewood Ežero Waterbury, Conn

Ignas Kubiliūnas 
komikas-dainininkas

dainuos Choras Daina 
New Haven ir dainuos 

Ig. Kubiliūnas iš So. Bosto
no, Mass. Manome, kad su 
Kubiliūnu atvyks ir daugiau 
talentų iš Bostono. Tad bus 

puiki programa.

MERRYMAKERS
ORKESTRĄ

Piknikas Bus
Rugpjūčio 27 Aug

Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, 
N. Y., Montello, Mass, ir iš kitur.

Įžanga 35c asmeniui, prie to bus duodama užkandžiai

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atšylant Gerkite Brocket’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su EuropiŠkais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatesi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co,, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

miškų dega. Visus miškų dar
bus sustabdė, turėjo ir medžių 
išdirbystes miestuose sustoti, 
ba pristigo medžių. Dabar jau 
liko bedarbiais ir miškų darbi
ninkai ir miestų. Visi dabar 
laukia lietaus, kur tik ką suei
ni, tai daugiausia ir šneka, ka
da lietus lys.

Darbininkus labai nukamavo 
praeitą žiemą didelė bedarbė. 
Pavasarį pradėjo kiek dirbti, 
dabar ir vėl užėjo kita koro- 
nė ant darbininkų, ir vėl visi 
liko bedarbiais. A. B.

Barcelona, Ispanija. — 25 
valdžios lėktuvai kovoj su 
20 fašistų orlaivių nušovė 
du priešų orlaivius, o fa
šistai nukirto vieną valdžios 
lėktuvą.
a -------------------- □

F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613

□----------------- -------------- ra
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Pagelbėkime Mass. Valstijos Moterims
9

Jau tūlas laikas, kaip "Lie-' 
tuvių Literatūros Draugijos 7 
apskričio ribose, bostono apy
linkėj susiorganizavo Lietuvių 
Moterų Sąryšis.

Tame darbe tūloms drau
gėms teko daug pasidarbuoti. 
Jos darbavosi nenuilstančiai, 
taktiškai ir konstruktyviai, to
dėl darbo vaisiai atrodo geri.

Sąryšis gyvuoja, rodosi, nuo 
praeito kovo mėnesio 20 die
nos—dar jaunas - kūdikis, ta- 
čiaus smagus ir rūpestingas sa
vo darbuose.

Moterų Sąryšis daug žada 
ateičiai demokratiniam ir kul
tūriniam ruošte. Jeigu darbi
ninkės, profesionalės ir šiaip 
demokratiniai n u s i t e ikusios 
moterys gerai susijungs ir iš
auk lės didelį ir galingą sąryšį 
liuosą nuo kreivų politikierių, 
tai jų organizuota veikla ne
pavaduojamai daug pagelbės 
kovose prieš fašistų ruošiamus 
užpuolimo karus; už demokra
tiją ir už išlaikymą taikos pa
saulyje.

Tačiaus ir su geriausiais no
rais mūsų draugės moterys 
būtų persilpnos vienos tose ko
vose ir abelnuose darbuose be 
plačiausios visuomeniškos pa
ramos—be širdingo koopcravi- 
mo lietuviškų masių.

Kuomi gi visuomenė galėtų 
pagelbėti trumpiausiu laiku 
šių pažangių moterų veiklai? 
Na gi, ve kuomi: minėtas Mo
terų Sąryšis rengia puikiau
sios rūšies pikniką su įvairia 
rankų darbo paroda.

Bus duodamos dovanos už 
gražesnius išstatymus. Čia vi
si pamatys, ką lietuvės mote
rys moka pagaminti ir ką jos

gali nuveikti savo rūpestingu
mu.

Tas parodinis piknikas įvyks 
ateinantį sekmadienį—rugpjū
čio 21 d., Maple Park, Meth
uen-Lawrence, Mass.

Taigi visų miestų lietuviai: 
darbo žmones, biznieriai ir 
profesionalai, visi nuoširdžiai 
paremkime moterų didelį dar
bą visuomeniškai naudai, skait
lingai dalyvaudami jųjų ren
giamam piknike.

Masinė parama suteiks mo
terims pagarbą už jų apjung
tą veiklą ir paskatins prie di
desnių pastangų kituose dar
buose.

Ypatinga domė artimesnėms 
lietuvių kolonijoms, kurios ar
čiau prie pikniko rengimo vie
tos, būtent, Lawrence, Haver
hill, Lowell, Nashua, Hudson, 
Mass., na, ir visa Bostono apie- 
linkė.

Šių miestų lietuviai privalo 
visomis pastangomis — organi
zuotai dalyvauti piknike. Pa
radiniai atžymėti savo masinį 
dalyvavimą.
17—Koresp.

Skaitlingas dalyvavimas ir 
pikniko pasisekimas bus vo
kuojama masių prijautimu ap
jungtam moetrų darbui.

Atminkime, kad visuomeniš
kame kasdieniniame gyvenime 
moterys yra stambiu fakto
rium ir todėl su jomis priva
lome kooperuoti visi. Lai 
Maple parkas būna perpildy
tas lietuviškomis masėmis šį 
sekmadienį—August 21 d.

Apjungtom spėkom darbuo
kimės ir kovokime už demo-

vėl sakau, tos padugnes ne
pasiūlys nei vienos rezoliucijos 
prieš bjaurųjį fašizmą - naziz- 
ma.

Tarp kitko, mes puikiausiai 
žinom ir žinoti turim, ką tie 
juodašimčiai turi mintyj po žo
džiu “raudonieji”.

Amerikos Legionas susideda 
iš darbo minių, iš juodrankių 
darbininkų.

Didžiuma legionierių pūslė
tomis rankomis dirba fabri
kuose. Išnaudojami lygiai su 
kitais. Ir jei tie legionieriai 
dedasi su kitais darbininkais į 
darbo unijas, jei jie išeina 
streikuoti ir abelnai pasižymi 
savo aktingumu—visi tokie ap
šaukiami buržuazijos išsigal
votu baubu: “raudonieji”.

Baigdamas noriu pasakyti ir 
perspėti brolius lietuvius, kurie 
šioj konvencijoj dalyvaus 
sprendžiamu o j u balsu,—būkit 
drąsūs, patvarūs pasmaugti fa- 
šistinę-h itlerinę gyvatę su jos 
nuodais. Jonas.

, PALESTINOJ PAKAR
TAS JAU ANTRAS ŽY
DAS, pagal anglų teismo 
nuosprendį, kaip žmogžu
diškas užpuldinėtojas ara
bų.

So. Boston, Mass.
RADIO

ŠEŠTADIENIO PROGRA
MAS, Aug. 20 d., per stotį 
W0RL, 920 kilocycles, 8:00 
iki 8 :30 valandą ryte, bus se
kantis :

1— Dainininkai Yvonne ir 
Robert Audickai iš Dedham, 
Mass.

2— Dr. Jonas Repšis iš Cam
bridge duos paskaitą apie svei
katą.

3— žinios.
4— Radio Kontestas.

kratiją ir taiką, prieš karą ir 
fašizmą karų kūrėją.

Džei-Em-Kei.

WORCESTER, MASS.
Ei, Jūs Visi Worcesterieciai! 
Pamatykit Lietuvius Legionie

rius ir jų Milžinišką Beną!
Amerikos Legiono, Massa

chusetts valstijos konvencija 
šiemet įvyksta Worcesteryj, 
rugpjūčio 18, 19 ir 20 dd. Tai 
bus didelis jomarkas ne tik 
patiems legionieriams, bet ir 
publikai, Worcesterio visuome
nei.

Kaip žinia, Naujojoj Angli
joj yra tik vienas atskiras lie
tuvių postas, tai yra Stepono 
Dariaus Postas nr. 317, So. 
Boston, Mass.

Lietuvių postas gana gausus, 
gerai organizuotas, turi savo 
dūdų orkestrą (beną) iš apie 
40 ypatų, kuris jau daugelyj 
vietų gražiai atsižymėjo ir lai
mėjo prizų. Postas turi gra
žų ir gražių lietuvaičių mote
rų buri, t. y. auxiliary iš apie 
60 ypatų.

Visa šita So. Bostono armi
ja atvyksta į W o r c e s t e r į. 
Mums, worcesterieciams, ver
tėtų lietuviškąjį Stepono Da
riaus Postą visais būdais pa
remti. Tuomi mes suteiksime 
lietuviams legionieriams dau
giau energijos, duosime jiems 
dvasinės ir materialinės para
mos.

Dar daugiau: Su Amerikos 
lietuviais, didžiojo karo vete
ranais, mes užmegsim ir laiky
sim tamprius ryšius, o tas pa
dės, kad mūsų broliai legionie
riai visur ir visuomet stovėtų 
už demokratiją, už lietuvių, ir, 
abelnai, už darbo liaudies rei
kalus. Mūsų lietuviai legionie
riai neturi nueiti su judašim- 
čiais, fašistais, demokratijos 
priešais, bei kito, dar baises
nio, karo kurstytojais.

įvyks visų Amerikos Legiono 
Benų varžytinės už pirmenybę. 
Tose varžytinėse dalyvaus ir 
Stepono Dariaus Posto Benas. 
Po pietų ‘įvyks paradas ir pox 
parado Lietuvių Piliečių Kliu
bas rengia vakarienę vetera
nams ir kitiems svečiams savo 
svetainėje, 12 Vernon St. čia 
kalbės Posto komandierips d r. 
Landžius, adv. F. J. Bagočius 
ir kiti. Įžanga tik 50c.

Stepono Dariaus Posto Nr. 
317 dalyvaus apie 75 unifor
muoti nariai, jų benas suside
dantis iš 40 vyrų, ir moterų 
auxiliary susidedanti iš 60 mo
terų.

SEKMADIENIO PROGRA
MAS, Aug. 21 d., per stotį 
WORL 9:30 iki 10:00 vai. ry
te, bus sekantis:

1— Longin Buinio Jr., Kava- 
liers orkestrą iš Cambridge, 
Mass.

2— Akvilė šiauriūtė, daini-’ 
ninkė iš Dorchester, Mass.

3— Longin B u in is Jr., smui
kininkas iš Cambridge.

Po programui prašome pa
rašyt savo įspūdžius į stotį 
WORL, Lithuanian Program, 
Boston, Mass.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

5 AMERIKOS LAKŪNAI 
UŽSIMUŠĖ ir 4 susižeidė 
dviejų lėktuvų nelaimėse 
per karinius manevrus San 
Diego, Calif., apygardoj, 
rugpj. 16 d.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kp. rengia draugišką išva
žiavimą, sekmadienį, rugp. 21 d., 
pas drg. Gladkauskus, 4 Kittery St., 
Milford, Conn. Pradžia 1 vai. p. p. 
Čionai bus kas naujo, drauges mote
rys atsineš “Lunch for Two” ir au
kauja rengėjams. Rengėjai parduoda 
ir tada pirkėjas ir aukautoja kartu 
tą “lunch” suvalgo, pašoka ir tt. 
Pirmu .kartu tokis parengimas. 
Kviečiame visus atsilankyti. Kelro
dis: Devon Centre prie red light su
kite po tiesiai, Naugatuck Ave. pri
važiavę krūmą beržų sukite ko kai
rei, vėliaus per tiltuką ūmai suki
te po tiesiai, pirma balta šluba. — 
Kom. (194-195)

HARTFORD, CON N.
Pirmadienį, rugp. 22 d., 7:30 v. v., 

57 Park St. įvyks svarbus susirinki
mas. Visi komunistų rėmėjai, “Lais
vės” skaitytojai ir ALDLD nariai 
kviečiami dalyvauti, bus ir svečių 
iš kito miesto, kurie daugiau nu
švies reikalingumą organizacinio 
darbo Bendro Fronto klausime, Ko
va Prieš Fašizmą už Demokratiją ir 
Taiką. Visi dalyvaukite. (194-196)

DETROIT;MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, 20 d. rugp., 7:30 v. v., 
Draugijų Svet., 4097 Porter St. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti 
laiku, nes yra labai svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi, kurie dar neužsimo- 
kčjote metines duokles už šiuos me
tus, tai šiame susirinkime būtinai 
turite užsimokėti. Be to, drg. J. 
Baronas išduos platų raportą iš su
grįžusio ALDLD Centro suvažiavi
mo. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Sokr. P. Ž. (193-194)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, rugp. 21 d., visos 

Schuylkill pavieto Kom. Partija ren
gia didelį pikniką, Lake Side, ant 
kalno giraitėj. Bus gorų kalbėtojų, 
kalbės Močiutė Bloor, garsi kovoto
ja už darbininkų klasės reikalus. Šo
kiams grieš gera orkestrą, turėsime 
skanių užkandžių ir gėrimų. Tad 
draugai ir draugės, kviečiame iš pla
čios apylinkes atsilankyti į šį pikni
ką. — Rengėjai. (193-194)

Hankow. — Japonų lakū
nai bombomis užmušė 500 
civilių chinų ir sužeidė 600 
Yangsin mieste.

PITTSBURGHO IR ALLE
GHENY COUNTY LIE

Allegheny Apskričio ir Pittsburgho 
Miesto.'— tatai rengia ir mus kvie
čia. Atmetus kvietimą, sutaupysim 
mažas lėšas, bet numuši m žemyn 
lietuvių gerą vardą. Tai ir dalyvau
kime visi! Būkit antrame mitinge. 
Penktadienį, rugpjūčio 19 d., Pilie
čių Svetainėje, 1723 Jane St., South 
Side, 8 v. vakare.

Pirmas mitingas nesiskaito stei
giamuoju, nes tik 14 lietuvių tesusi
rinko. — Įtikinančiai kviečiame jus! 
— Laikinas Komitetas. (193-194)!

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau-į 

gija ruošia pikniką, Liet. Piliečių! 
Kliubo Parke, Pine Grove, Dracut, I 
Mass. Įvyks sekmadienį, 21 d. rugp. j 
Grieš šauni orkestrą šokiams iki vė
lumos. Prašome visus skaitlingai 
dalyvauti. Nariai už nedalyvavimą Į 
bus nubausti $1.00. Įžanga visiems 
15c — Kom. (193-194)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Draugijų Sąryšis rengia 

pikniką, sekmadienį, 21 d. rugp., 
Runo Parke, pradžia 2 vai. p. p. 
Bus gera muzika, visokių užkandžių 
ir išsigert. Kviečiame visus Scran to
no apylinkes lietuvius ir lietuvaites. 
Turėsite progą smagiai praleisti lai
ką. Pasidiskusuot su skirtingų min
čių žmonėmis ir paremsite labai 
naudingą organizaciją. (193-194)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia didelį pikniką, 

21 d. rugp., sekmadienį. Olympia 
Parke. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Taipgi grieš puiki orkestrą. Todėl 
visi, kaip jauni, taip ir seni daly
vaukite šiame piknike. —• Komisija.

(193-194)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, rugp. 21 d. įvyks 

koncertas ir šokiai, Belmont Man
sion, Fairmount Park. Šį koncertą 
ruošią didelė grupė muzikantų, ku
rie plačiai pagarsėję Philadclphijoj, 
kaipo Symphonic Concert muzikan
tai. Koncertas ruošiamas naudai Is
panijos liaudiečiams. Pradžia 2-rą v. 
p. p. Beje, grieš šimtas muzikantų, 
tai bus labai graži muzika pasiklau
syti. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. — Kom. (193-194)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos piknikas įvyks 

šeštadienį, 20 d. rugp. Pradžia 9 v. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties. Šį pik
niką rengia visos organizacijos. 
Bus Schncider’io ūkėje. Važiuokite 
karu 50 iki 26 karo stoties, karas 
26 nuveš iki galo, kur bus mašinos 
nuvežti tiesiog į pikniko vietą. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti. 
Bus visokių žaislų, turėsime gerą 
muziką, yra ir maudynės. Taip pat 
turėsime ir skanių valgių ir gėrimų. 
Nepamirškite dalyvauti. Įžanga 25c. 
— Kom. (193-194)

Worcesterio Lietuvių Pilie
čių Kliubas, savo sa4ę ant 12 
Vernon St., pavedė minėtam 
postui. Laike konvencijos, 
Stepono Dariaus Posto štabas 
bus čia. Penktadienio vakare, 
rugpj. 19 d., šioje salėje įvyks 
legionierių priėmimas ir mili- 
tarinis balius.

šeštadienį, rugp. 20 d., ryte

Baigiant, reikia pabrėžti 
štai kas. Amerikos Legionas 
(buvusio karo veteranai), savo 
įstatuose griežtai apolitinė or
ganizacija. Vienok, šitoj or
ganizacijoj yra daug ir juoda
šimčių, reakcionierių, fašistų ir 
panašių. Bet neapsiriksim pa
sakę, kad pažangusis elemen
tas Legione dominuoja. Ir ši
to pažangiojo elemento prievo
lė yra užkirsti kelią visiems re
akcionierių pasimojimams.

Štai, kad ir ši konvencija. 
Boston Sunday Advertiser, už 
rugpjūčio 14 d. šaukia: “Le
gionas nušluos raudonuosius!”

Pasirodo, kad juodieji gai
valai, tos visuomenės šiukšlės- 
atmatos, nesnaudžia. Jie daro 
kokusus, rengia atakas prieš 
“raudonuosius”, komunistus, 
bet nei žodeliu neužsimena 
prieš fašistų ir nazių veiklą. 
Teismas Vokietijos šnipų vi
siems turėjo atidaryti akis. Čia 
eina krašto likimo klausimas, 
demokratijos gyvybės ar mir
ties klausimas.

Bet Hearstas ir kitos padug
nės savo velniškus tinklus vi
sur tiesia, savo idiotiškus pe
rus visūr veja. Jie pasėjo ir 
Amerikos Legione.

Specialė komisija, kurioj į- 
eina trys buvę valstijos ko- 
mandieriaf, k. a.: Leo J. Hallo
ran, iš Quincy, James I. Rose, 
iš Jamaica Plain, Richard 
Paul, iš Canton, žada pasiūlyt 
konvencijai net dvi rezoliuci
jas, nukreiptas prieš “raudo
nuosius” komunistus. Bet ir

Rugpjūčio 21 AugU

TUVIAMS!
Dalyvavimas Allegheny Apskričio 

(County) 150 metų sukaktuvių pa
rodoje — tai pirmos svarbos reika
las visų lietuvių! Abi valdžios —

Pirmas Naujos Anglijos 
Moterų Sąryšio

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

MAPLE PARK
Lawrence (Methuen), Mass.
Naujausias ir Įdomiausias Dalykas

Šiame Piknike Bus, tai

Rankų Dirbinių Paroda
Į Kurią Moterys Atsiunčia Rankų
Darbo Daiktų Net Iš Tolimų Valstijų

B. ŠALINAITĖ, žymioji lietuVių kompozitorė ir veikėja meno 
srityje, iš Brooklyno, KALBĖS PIKNIKE.

' • K

Šis Moterų suruoštas piknikas bus įvairesnis, kaili 
maisto prirenginie, taip programo sudaryme

Pikniko Dalyviai Turės Progą Laimėti
6 Pinigines Dovanas

Rengėjos kviečia visus į šį jų rūpestingai 
rehgiamą pikniką %

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. metinis pik

nikas įvyks sekmadienį, 21 d. rugį). 
Stanionio ūkėje, Montville, Ohio. 
Visuomet šis komitetas' su koopera
cija Ohio kuopų surengia gražią ir 
didelę metinę pramogą. Šiais metais 
kaip ir kitais, atsilankiusieji turės 
progos laimėti eilę drabužių (vyriš
ką ar moterišką siūtą), kurį auko- 
vo siuvėjas Jonas Balčiūnas, 1317 E. 
66th St. Užkviečiame vietinius ir iš 
visos apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame piknike. Kelrodis: Clcvelan- 
diečiai imkite Route 85 iki Mont- 
villės, iš čia sukite po kairei ir už 
pusės mylios rasite pikniko vietą. 
Akroniečiam, Youngstovvnicčiam ir 
kitiems bile keliu į Chardon, Ohio, 
o iš čia 85 keliu į Montville ir į
pikniko vietą. — Kom. (193-194)

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• O • r
Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals

tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—salios išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto įtampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7961

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK,# N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINK1TCS “LAISVĖJE”

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks

21 d. rugp., 10 vai. ryto, DaQuino 
Hali, 1258 Providence Rd. Draugai, 
pasistengiate visi dalyvaut, nes ran
dasi svarbių reikalų aptart, taipgi 
nesivėluokite, nes po piet reikės da
lyvaut piknike. — Org. F. M. I.

(193-194)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskr. konferencija 

įvyks 21 d. rugp., sekmadienį. Pa
sibaigs, drg. Jasilionis iš Bingham- 
tono, N. Y., duos labai svarbią pas
kaitą apie V. Višinskį, todėl vietos 
ir apylinkės lietuviai kviečiami skai
tlingai dalyvauti. — Koin.

0 93-194)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia išvažiavimą 

ir maudynes sekmadienį, 21 d. rugp., 
10 vai. ryto. Busas išeis nuo A. 
Rupšio Svet., Wood Ave. ir 16 St. 
Važiuosime į Charles Beach, N. J. 
Tikictas 60c. — Rengėjai. (193-194)

EASTON, PA.
Smagus LDS 51 Kuopos Piknikas
Darbininkų Susivienijimo 51 kuo

pa rengia smagų pikniką sekmadie
nį, 21 d. rugpjūčio, Hackett Parko 
(Žemutiniarųe miške). Prasidės nuo 
pietų ir trauksis iki vėlumos. Bus 
įvairių gėrimų ir užkandžių. Rengė
jai širdingai kviečia visus Eastono 
ir apielinkės lietuvius ateiti ir pasi
linksminti ant tyro oro. Įžanga bus 
veltui. — Kviečia LDS 51 kp.

' (193-194)

LDS III. APSKR. KOMITETO 
NARIŲ ATYDAI

LDS Trečio Apskričio Komiteto 
susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
rugpjūčio 21. dieną, 9:30 vai. ryto, 
“Laisves” patalpoje. Visi nariai da
lyvaukite. t Turime daug svarbių 
raportų ir ‘ tarimų apsvarstyti.—Se
kretorius. (193-194)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

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

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

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



6 LAISVE Penktadien., Rugp. 19, 1938

NeivYorko^/ž^feZinlos
AIDIEČIŲ ATYDA1

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn Sugrįžo Iš 

Lietuvos
Chicagiečių lietuvių choras 

Pirmyn rugpjūčio 15-tą išsėdo 
iš laivo Scythia, New Yorke, ir 
tą patį vakarą išvyko namo— 
Chicagon. Kai kurie choris
tai likosi rytinėse valstijose 
aplankyt savo gimines ir drau
gus bei pamatyt tūlas vietas.

Choras Pirmyn, vadovybėje 
Kazio Steponavičiaus, koncer
tavo Kaune ir eilėje kitų vie
tų. Pakelyje buvo sustojęs 
Londone, kur taipgi pildė pro
gramą. Apsilankė Vilniuje.

Choristai, su kuriais teko 
kalbėtis, visi pasitenkinę ke
lione ir pamatymu savo akimis 
Lietuvos, kurios nebuvo matę, 
taipgi kitų šalių, kurias per
važiuot teko. Tačiau apie 
Lietuvos gyvenimą parsivežė 
įvairių nuomonių. J tas nuo
mones giliau pasirausus nesun
ku patirt ir jų priežastys, dėl- 
ko viena grupė žmonių parsi
vežė nevienodą įspūdį.

Pasirodo, paeinantieji iš šei
mų, kurios čionai sunkumų ne
pergyvena, taipgi buvusieji 
pas gimines stambius versli
ninkus bei valdininkus Lietu
voje, ir šiandieną norėtų grįžt 
Lietuvon ir gyvent pusbrolio 
arba dėdės bei tetos gyveni
mu. Buvusieji pas gimines 
mažažemius, bežemius, darbi
ninkus ir bedarbius, sako, jog 
būtų išgąstinga ir susapnuot 
apie gyvenimą Lietuvoje.

Choristams vienoj vietoj il
gai neteko būti. Daugelyj Lie
tuvos miestelių rengta koncer
tai ir oficialės priimtuvės, tad 
daug važinėję ir, galima sa
kyti, pamatę Lietuvos ilgį ir 
plotį, taipgi pastebėję jos gy
venimą, kiek jis galima paste
bėt perėjūno-svečio akimis.

N. C.

Sugrąžino Nuo Unijos 
Bėgusią Šapą

Morger Bag Co., kuri išven
gimui kontrakto su unija buvo 
pabėgusi į Phillipsburg, N. J., 
unijos pastangomis sugrąžinta 
atgal New Yorkan. Tai dar 
vienas įrodymas, kad bosai su 
darbu negali išbėgt nuo užsi
spyrusių darbininkų.

Streikuoja Metalinių Lovų 
Dirbėjai

Metalinių lovų ir sprjngsų 
dirbimo industrijoj eina gene- 
ralis streikas. Paliečia 1,000 
darbininkų, 19-koj šapų. Už- 
streikuotų ir kitų šapų 20 savi
ninkų jau pasirašė atskiras su
tartis, su kitomis 24-mis firmo
mis tariamasi.

Mezgėjų “Stapičius”
Penkj tūkstančiai mezgėjų 

trečiadienį sulaikė darbą, kad 
apsvarstyt ir priimt unijos su 
bosais sutartį, galiosiančią du 
metus. “Stapičius” bus pratęs
tas tose šapose, kurios atsisako 
pildyt sutartį.

Hines Buvęs Schultz’o Fikseriu”; 
Rakete Pinigai Išrinkę Dodge

Pirmą dieną Tammanės bo
so James J. Hines teismo tre
čiadienį, vyriausia iškelti se
kami dalykai:

Kad Hines buvęs oficialiu 
ir sužiniu globėju Schultz’o 
raketo.

Ėmęs nuo $500 iki $1,000 į 
savaitę nuo Schultz’o leitenan
tų už politinę skraistę.

Bandęs patraukt ar įvelt 
suktybėsna Policijos Depart- 
mento narius ir bent porą tei
sėjų.

Parinkęs William C. Dodge 
į distrikto prokurorus ir įsa
kęs Schultz’o gengsteriams 
duot pinigų jo išrinkimui, 
taipgi gaut nelegalių balsų. 
Tikrenybėje, nelegaliai balsai 
reiškia: pirkimą ir vogimą, 
balsų, mobilizavimą balsuoto
jų vardan mirusių ir negimu
sių, taipgi nebalsuojančių pi
liečių, ir kitokias suktybes.

Tuos visus dalykus iškėlė 
savo liūdyme George Wein
berg, buvęs Dutch Schultz’o, 
nudėtojo raketų karaliaus, pa
dėjėjas. Jisai parodė į Hines’ą' 
kaipo į “fikserį” Schultz’o 
gengei. Gi patsai distrikto 
prokuroras Thomas E. Dewey 
iškėlė kaltinimą, kad Schultz’o 
pinigai ir nelegaliai balsai pa
dėjo išrinkt William Copeland 
Dodge distrikto prokuroru.

Weinberg, buvęs Schultz’o 
“biznio agentas”, liudijo, kad 
Hines priiminėjo nuo penkių 
šimtų iki tūkstančio dolerių į 
savaitę už gengsterių apsaugą 
nuo teismų.

Kaip žinia, Schultzas valdė 
numerinėmis lioterijomis, ku
rias jis trustifikavo—susiglem- 
žė savo globon—bauginimais 
priversdamas visokius lioterijų 
agentėlius palaikyt su juo ry
šius ir jam mokėt donį nuo 
visų įplaukų, tokiu būdu pa- 
sidarymas milionines sumas 
pinigų. O kas nesiskaitė, su
sidurdavo su “nesmagumais”. 
Paties liudijusio Weinbergo 
brolis, “Bo” Weinberg, sako
ma, įdėtas į cementinį bloką, 
guli kur nors upės dugne dėl 
susikirtimo tarp raketierių už 
valdymą raketo.

Prieš Hines yra 12 kaltini
mo punktų.

Dewey per savo antrąjį liu
dininką parodė, kad Hines tu-

PAMETĖ KŪDIKIUS
Stanley judžių teatre, 585 7 

Avė., N. Y., palikta 2 savai
čių amžiaus mergaitė, kuri 
paduota pamestinukų prie
glaudom

Apartmente, 249 E. 84th 
St., rasta palikti Ralph, 1 me
tų, ir Barbara Douglas, 3 sa
vaičių. Matomai, tėvai prasi
šalinę. Vaikai paduoti prie
glaudom

WPA išsiuntinėjo laiškus 
penkiem tūkstančiam įvairių 
drabužių gamintojų, su pasiū
lymais nupirkt iš jų drabužių, 
kuriuos WPA išdalins bied- 
nuomenei.

rėjo pasitarimą su Schultz’u ir 
George Weinbergu “Bo” Wein
bergo kambariuose, kovo mė-, 
nesį, 1932 metais, ir kad ten 
Hines sutiko “sufiksyt” daly
kus areštuotiems; leist vaitot 
jo vardą požeminiame pasau
lyje kaipo raketierių saugoto
jo; kad jis tame mitinge paė
mė $1,000 kaipo pirmą mo
kestį už menamąją apsaugą.

Dewey taip pat kaltino, 
kad tik bėgiu pastarųjų kelių 
dienų Hines bandė prieit vie
ną iš prokuroro liudininkų.

Byla sekama didžiausiu su
sidomėjimu, kadangi čion eina 
dalykas ne vidri apie papras
tus raketierius, bet apie asme
nis, kurie panaudojo Tamma
nės politinę partiją ir jos įta
koj esančias valdžios įstaigas 
pridengimui raketo ir jo plė
šikiškų ir kruvinu darbų.

S. T.

Kriaušiams Graso Neo
ficialiu Algų Nurausimu

Tūlose kriaučių šapose prasi
dėjo darbo sezonas, bet darbas 
sulaikinėjama neva dėl “ad- 
justmentų.” O tie “adjustmen- 
tai” reiškia atvirą kapojimą 
mokesties.

Kriaučiams aiškinama, kad 
be numušimo mokesties negau
sią darbo, kiti padirbsią pigiau. 
Tūlose šapose jau pavykę įkal
bėt darbininkams šią nesąmo
nę. Sutikusieji mokestis nusi- 
mušt patys gėdisi b prisipažint 
be “faito” pasidavę už nosies 
vedami ir dėlto slepia faktus, 
kad dirba už mažiau.

Tokių pasidavimų jau esą ir 
lietuviškose šapose, tačiau jose 
darbas ne daugėja. Kitur prieš 
tai .kovojama. Tiesa, kovotojai 
yra persekiojami. Aną dieną 
amalgameitas A. Golb nuvežtas 
ligonbutin; dėl priešinimosi ai-Į 
gų kapojimui jį sumušė. Kova 
nėra lengva, bet galima. Kur 
kovoja, ten išgelbsti jei ne vi
są, tai bent dalį norėtos nuka- 
pot mokesties.

Tūli sau atsidūsta, susideda < 
rankas ir kaltina uniją, ypatin
gai jos vadovybę. Apgailėtina 
tiesa, kad yra netikusių vadų. 
Vienok vadai dar nėra unija, 
o unija yra tokia, kokia ją pa
tys pasidarome. Vadais taip 
pat yra toki, kokius pastatome. 
Joks vadas nebus stebuklingu 
bibliškuoju Maižiešium, kuris 
lazdelės mostelėjimu išvestų 
mus iš “nevalios”: mes turim 
patys tartis, dirbt, kovot ir tai
syt visą, kas blogo šapoje ir 
unijoj. O kada susitarsim ir 
kovosim, tada ir vadai bus ge
resni, o jei nebus geri, tai sura
sime būdą ir spėkas pakeist 
geresniais. Snausdami, aima
nuodami ir už tai kaltindami 
visą svietą, nieko neatsieksi
me.

Kriaušius.

Am. Darbo Partija Svarsto 
Ištraukt Kai Kuriuos 

Savo Kandidatus

Mokytoja A. Žilinskaitė pri
siuntė telegramą iš Pittsburg- 
ho, kad šį penktadienį nega
lės dalyvauti repeticijose. To
dėl prašome narių Įsitėmyti, 
kad repeticijos neįvyks. Daly
vaukite sekančią savaitę.

ketą orlaivį ir juomi išskrido 
į Albany, pažadėdamas šį kar
tą gerai 
vyksiąs 
norima 
dingą” 
kuomet
Kalifprnijon.

Vedasi
John W. Ansell-Andziulai-

ŠILTAME ORE

šaltas lietuviškas Maisto
kumpis su agurku

REctor 2-2786
157 Chambers St., N. Y.

Liet.-Amer.
Imp. & Eksp. B-vė

Leido Lengviau Atsikvepi
Trečiadienio vakarą ir ket

virtadienį oras atvėso. Aukš
čiausia temperatūra trečia
dienį buvo 81, tačiau dar po
ra miesto gyventojų tapo nu
gabenti ligonbutin dėl karščių. 
Vienas prigėrė šiaurinėj Upėj.

Kepurinių Streikas
Skrybėlinių unija paskelbė 

streiką prieš visas šapas, siu
vančias vaikų siutams pritaiko
mas kepures. Streiką iššaukė 
protestui prieš firmų išdavimą 
darbo neunijinių šapų kontrak- 
toriams.

Amerikos Darbo Partijos va
dai atydžiai peržiūrinėja New 
Yorko Miesto sleitą, kad iš
traukt .kai kuriuos savo kandi
datus paramai kitų partijų 
kandidatų, kurie, Am. Darbo 
Partijos vadų manymu, yra 
progresyviai ir verti paramos 
prieš kraštutinius reakcinin
kus, Naujosios Dalybos prie
šus.

Numatoma, kad pirmuoju 
ištrauksią kandidatūrą Byrnes 
MacDonald’o, labdarybės ko- 
misionieriaus, kuris buvo Am
erikos Darbo Partijos paskir
tas kandidatu į kongresmanus 
iš 16-to Kongresinio Distrikto 
ir kuris turėjo asmenišką ma
joro La Guard i jos užgyrimą. 
MacDonaldo kandidatūra bū
sianti ištraukta, kad paremt 
James II. Fay, demokratą, 
Naujosios Dalybos šalininką 
prieš O’Connor, Naujosios Da
lybos priešą.

Tčvų Grupės Rūpinasi 
Religijos Klausimu

United Parents Association 
pasiuntė Konstitucinei Kon
vencijai į Albany laišką, ku
riame pasmerkia pasimojimą 
dėstyt religiją liaudies moky
klose. Aiškina, kad tai graso 
atskyrimo bažnyčios nuo val
stybės principams.

Tėvų laiškas nurodo, kad 
dėstymas religijos mokyklos 
valandomis ir leidimas vai
kams apleist bendras klases, 
tuojau įneštų tarp mokinių pa
sidalinimą į religines grupes. 
Pasidalinimą paprastai seka 
diskriminacija mažumų gru
pėms.

Sugrįžo Dar Penki 
Veteranai

Ketvirtadienį, laivu Wash
ington, sugrįžo iš Ispanijos 
dar penki amerikiečiai, sužeis
ti Lincolno Brigados vetera
nai.

Ši jau penkta grupė sugrįž
tančių po to, kaip Lincolno 
Brigados Draugai pradėjo \ 
kampaniją už sukėlimą pinigų ! 
parvežt amerikiečius kovoto
jus, kurie buvo sunkiai sužeis
ti ir nebegali toliau kariaut.

Vieno, veterano parvežimas 
lėšuoja $125. Lietuvių Komi
tetas Demokratijai Gint irgi 
jau aukojo vieno veterano 
parvežimui. Tai dėka visiems, 
kurie prie kiekvienos progos 
atsimena Ispanijos reikalus ir 
jos gynėjus ir paremia auko
mis.

Parvyko sekami: Henry 
Fuller, Sanfred Goldman, 
Louis Levine ir Anto Ulvi iš 
New Yorko, ir Leonard Gru- 
met iš Turtle Creek, Pa.

Corrigan Išskrido 
I Albany

Lakūnas Corrigan pasiėmė 
savo devynių metų, $900 mo-

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Anastazija Diskevičiūte, po 

vyru Šaltienė, pajieškau savo tikro 
mylimo brolio Kazimiero Diskevi- 
čiaus. Jisai dirbo Pittston, Pa., ir 
tenai apsivedė su Magdelena, po tė
vais nežinau pavardės. Vėliau išva
žiavo Lietuvon. Iš Lietuvos išvažia
vo j Argentiną, palikdamas pačią ir 
tris vaikus. Jo pati mirė iš rūpes
čio. Giniūnų kaimas, Prienai. Jo pas
kutinis Argentinos antrašas buvo se
kamas: Kazimieras Diskevičius, CoL 
la, Entre Rias 2943, Santa Fe, Ro
sario de Republica Argentina. Tarp 
pat pajieškau jo pusbrolių Kazimie
ro ir Jono Stakevičių iš Panemunės.

(193-195)

avė T. FUTURE 
A LITTLE EVERY WEEK 
MAIL DEPOSITS INVITED/ 
_ Watt fol

BUSHWICK
CHANO iT. AT GRAHAM AVE. BROOKLYN

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

MIRĖ
Barbora Kazlauskienė, 55 m. 

amžiaus, mirė trečiadienį, rugp. 
17-tą, savo namuose, 98 Ches
ter Ave., Brooklyn, N. Y. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, rugp. 
20-tą, šv. Traicės kapinėse 
(Holy Trinity Cemetery). Kū
nas pašarvotas namie, po virš 
minėtu antrašu.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Amerikos Darbo Partija jau 
įteikė savo pilną sleitą Rinki
mų Tarybai. Jos tikiete pa
žymėta nemažai progresyvių 
kandidatų iš kitų partijų, ku
riuos darbiečiai rems rinki
muose.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbcriai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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.

žiūrėti kompasam Jis
į daugelį miestų, kur tis, jaunas lietuvis advokatas, 

“klai- vedasi su Mary Antoinette Ur- 
Airijoj, kaitė, šliūbinės iškilmės įvyks 

28 dieną šio mėnesio, katalikų 
bažnyčioj. Rep.

apvaikščiot jo “klai- 
atsi dūrimą

jis “manęs” skrendąs

-
■į
s
s

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9108

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

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 prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME" 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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