
Krislai
Kaip Tą Išaiškinti?
Dar 100 Poilsio ir

Kultūros Parkų! 
Teisėjas Musmanno. 
Vitaičio Credo.

Rašo R. Mizara

Kai pereitam SLA Seime 
“Tėvynės” redaktorium bu
vo išrinktas Kl. Jurgelionis, 
tai Juozas Tysliava sakė:

“Negražu išmesti iš vie
tos žmogų (Vitaitį), kuris 
taip ilgai dirbo organo re
daktorium.”

Dabar tas pats Vitaitis, 
atsimokėdamas Tysliavai, 
“išmetė” jį iš vietos ir pats 
jon nutūpė.

Vadinasi, fašistams vis-l 
kas gražu! Dėl vietos, dėl 
cento-kito jiems principas- 
niekas!

Greitu laiku Kijevo apy
linkėj bus įsteigta dar 100 
naujų poilsio ir kultūros 
parkų, sako pranešimai.

Neims daug laiko, kai vi
sa milžiniška šalis—SSRS— 
bus viena didelė kultūros ir 
poilsio šalis.

Greitu laiku Sovietų Są
jungos piliečiai rinks teisė
jus. Apie 7,000 aukštesnių 
ir žemesnių teisėjų bus iš
rinkta. Bus renkami ir ant
stoliai.

Nereikia nei aiškinti, kad 
SSRS piliečiai išrinks pa
čius geriausius ir tinka
miausius toms vietoms vy
rus ir moteris.

Kalbant apie teisėjus, 
tenka pasakyti keli žodžiai 
apie vieną Pittsburgho tei
sėją—teisėją Musmanno.

Per pereitą LDS Seimą 
man buvo pranešta, kad tei
sėjas Musmanno norįs ma
tyti mane ir kitus tūlus sei
mo atstovus.

Ketvirtadienį nuvykome 
—J. Ormanas, Kučinskas ir 
aš aplankyti jį. Tai malo
nus žmogus. Jis plačiai pa- 
skilbęs kaipo įžymus libera
las, didelis humanistas.

Šiuo tarpu visi pažangūs 
Pa., Delawares ir N. J. val
stijų piliečiai uoliai daRbuo- 
jasi, kad teisėjas Musman
no būtų paskirtas federatin' 
teisėju distrikte, kuris api
ma paminėtąsias valstijas, 
nes ten dabar yra vakanci- 
ja.

Šitie piliečiai siunčia pra
šymus prezidentui Roose- 
veltui, ragindami jį paskir
ti teisėją Musmanno.

Būtų gerai, kad visos pa
žangiosios paminėtųjų val
stijų lietuvių organizacijos 
ir kliubai taip jau pasisaky
tų savo žodį: siųskite pra
šymus prezidentui Roosevel- 
tui ir reikalaukit, kad jis 
paskirtų teisėją Musmanno 
federalio distrikto teisėju.

Juo daugiau į federalius 
teismus įeis tokių žmonių, 
kaip teisėjas Musmanno, 
tuo Amerikos liaudis turės 
užtikrintesnį ir gražesnį 
gyvenimą!

Vitaitis pasisako, kad jis 
“Vienybę” vesiąs liberaliz
mo dvasioj, tik... jis nelie- 
siąs Lietuvos fašizmo. Ki
tais žodžiais, jis remsiąs fa
šizmą Lietuvoj, nors abs
trakčiais klausimais kalbės 
apie demokratiją.

Visai neįstabu. Viena, Vi
taitis nenorės kąsti tą ran
ką, iš kurios gavo Smeto
nos ordiną. Antra, jei jis 
tą ir bandytų daryti, tai 
Trečiokas ir jį išvytų, pana
šiai, kaip išvijo Tysliavą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Anglam Įsakant, Fran
cijos Valdžia Naikina 
40 V ai. Darbo Savaitę
Francijos Darbininkai Sujudę—Darys Žingsnius Apgynimui 

40 Valandų Įstatymo—Smerkia Valdžių, Kuri Pasiduoda 
Kapitalui, Sabotažuojančiam Šalies Finansus ir Ūkį

Paryžius. — Pasitraukė 
iš Francijos valdžios du są
junginiai socialistai: viešų
jų darbų ministeris L. Fros- 
sard ir darbo ministeris P. 
Ramadier. Jie atsistatydino 
todėl, kad ministeris pirmi
ninkas Ed. Daladier fakti- 
nai naikina 40 valandų dar
bo savaitės įstatymą, ir to
dėl, kad valdžia pašaukė af
rikiečius kareivius iškraut 
atvežtus produktus iš laivų 
Marseille mieste, kur strei
kuoja laivakroviai.

Pastarojoj radio kalboj 
ministeris pirmininkas Da
ladier ragino darbininkus 
dirbt bent 48 valandas per 
savaitę vietoj įstatymiškų 
40 valandų ir pasakojo, būk 
bandymas laikytis 40 valan
dų įstatymo puldąs Franci
jos pramonę ir ginklavimą
si. Dabar Daladier sako, 
kad Francijos fabrikantai, 
girdi, turėję atmest 15 mi- 
lionų frankų vertės užsaky
mą iš Amerikos todėl, kad, 
esą, negalima pagamint lai
ku dirbinius, kai fabrikai 
veikia tik 40 valandų per 
savaitę.

Specialis pranešimas ame
rikiniams komunistų laik
raščiams iš Francijos paro
do, jog Anglijos valdžia da
ro spaudimą Francijos vy
riausybei, kad panaikintų 
40 valandų darbo savaitę; 
už tai žada paskolomis stip
rini popierinius Francijos 
pinigus frankus. Antra, tai 
Francijos ministerių kabi
netas daro nusileidimą savo 
šalies fabrikantams, rėkian
tiems prieš 40 darbo valan
dų įstatymą.

“Populaire”, laikraštis so
cialisto L. Blumo, pirmiau 
buvusio ministerio pirmi
ninko, klausia: “Ar prem
jeras (Daladier) nori nusi
pirkt kapitalo pasitikėjimą, 
laužydamas 40 valandų įs
tatymą?”

J. Duclos, vardu komunis
tų atstovų Francijos seime, 
užreiškė:

“Valdžios vadas nieko ne
daro prieš piniginius vieš-

Tokio. — Japonija užpro
testavo, kad būk Sovietų 
lėktuvai “skraidą per sie
ną” Korėjos, Japonijos ko
lonijos.

Paryžius. — Suimta 14 
slapukų, kurie vogčia per
važiavo didlaiviu “Norman
die” per Atlanto vandeny
ną. Tarp areštuotų yra 11 
amerikonų.

Reikia atsiminti, kad 
“Vienybės” leidėjai gauna 
iš Kauno abrako.
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pačius, kurie sabotažuoja 
šalies finansus ir pramonę- 
ūkį, bet jis faktinai pareiš
kia intenciją panaikinti 40 
valandų darbo savaitę,” 
nuolaidaudamas “kapitalis
tams, kurie nori išpiešti vi
sus darbininkų socialius lai
mėjimus.”

Generalė Darbo Konfede
racija sušaukė nepaprastą 
susirinkimą darbininkų at
stovų iš fabrikų ir dirbtu-1 
vių Paryžiuje svarstyt, ko
kiais žingsniais galima bū
tų atremt valdžios pasimoji- 
mą, kuriuom jinai siekia pa
naikint 40 valandų įstaty
mą.

Į vietas pasitraukusių Washington. — Dies’o va-' mininkas Dies pradėjo kalt 
dviejų socialistų ministerių dovaujama, kongresmanų kūjeliu į stalą, liepdamas 
premjeras Daladier įstatė, komisija, tyrinėjanti “prieš- jam sustot, 
du mažiau žinomus sąjun-1 amerikinius veikimus,” da
ginius socialistus A 
Monzie ir C. Pomaret.

de ve šnekėt streiklaužiui J. B. 
Matthews’ui, kiek tik jis no- 

— rėjo prieš komunistus, prieš 
r r V VL v* T . i CIO unijas (kurias jis va- uallDgR VieSDllClŲ 13T" jdino “komunistų įrankiu”), 

i prieš sėdėjimo streikus ir 
prieš prezidento Roosevelto 
pervarytus įstatymus.

Matthews, seniau buvęs 
pirmininkas A m e r i k iečių 
Lygos prieš Karą ir Fašiz
mą, paskui tapo renegatas 
ir skebininkas, kuris laužė 
darbininkų streiką prieš 
Consumers Research. Da
bar jis tos įmonės vice-pre- 
zidentas. Matthews’o pasa
kos taip patiko fašistuojau
čiam pirmininkui kongres
manų komisijos Dies’ui, kad 
pastarasis žadėjo komisijos 
kaštais suruošt Matthews’ui 
eilę radio kalbų. Vienu tar
pu Matthews pareiškė, kad 
jam geriau patinka hitle
riška Vokietija negu So
vietų Sąjunga.

Savo šnekose komisijai 
Matthews įtarė ir Heywood 
Brouną, Amerikos Laikraš
tininkų Gildijos prezidentą, 
kaip komunistų rėmėją, ir 
pasakojo, būk Broun kada 
tai žadėjęs įstoti į Komunis
tų Partiją.
Perkartus Dies’ui Brouno 

Teisybes žodis
Gavęs žodį, H. Broun 

reiškė:
“Aš remiu CIO unijų 

dovybę ir stoju už Ispani
jos liaudiečius. Aš priešin
gas fašizmui ir palaikau tai
ką ir demokratiją. Aš ne
su komunistas ir niekada 
nebuvau komunistas. Pirm 
negu jūs man uždarysite 
čia burną, aš jum pareiškiu, 
kad jūs tik laiką bergždžiai 
e i k v o j ate” (be j ieškodami 
raudonųjų baubų).

Vos tik vieną minutę 
Broun pakalbėjo, 
rinėjančios komisijos pir-

nautojij Unija Reikalau
ja Vienybės su C. I. 0.

San Francisco, Calif.— 
Didelė, galinga federacinė 
unija—Sąjunga Viešbučių, 
Valgyklų ir Barti tarnauto
jų savo suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, kad Amerikos 
Darbo Federacijos Pildan
čioji Taryba turi tuoj vėl 
pradėt derybas su CIO dė
lei industrinių unijų priė
mimo į Darbo Federaciją.

Rezoliucija pripažįsta 
stambių, pramoninių unijų 
reikalą daugmeniškose pra
monėse.

Daktaras Bandė Išromyt Vy
rą, Lindusi Pr'e Jo Pačios

Olympia, Wash. — Poniš
kas gydytojas W. K. Ber
ry, su pagelba taxi-cabo ve
žiko J. Reddicko ir vieno 
buvusio policininko, pagro
bė iš namų'Irvingą Bakerį, 
buvusį oficierių, 37 metų; 
įsimetė jį į automobilį ir 
bandė išromyti, nes dakta
ras Berry, 50 metų amžiaus, 
nužiūrėjo, kad Bakeris “len
dąs” prie jo gražuolės mote
ries, 27 metų. Taip prisiek
dintųjų teismas dabar įkai
tino daktarą ir tą taxi ve
žiką. Abudu laikomi po 
$10,000 parankomis iki teis
mo.

Replėmis sudraskytas ir 
peiliu suraižytas, I. Baker 
randasi ligoninėje.ORAS

Šiandien bus apsiniaukę 
ir gal lietaus.—N. Y. Oro 
Biuras.

ŽEMES DREBĖJIMAS PENN. 
IR N. JERSEY VALSTIJOSE

Philadelphia, Pa.—Vidur
naktyj iš pirmadienio į ant
radienį žemės drebėjimas 
sukrėtė tūkstančius namų 
Philadelphijoj ir apylinkėj; 
o daugelyje vietų pietiniai- 
rytinėj Pennsylvanijoje ir 
plačiose New Jersey valsti
jos apygardose sukriušino 
langus, numėtė indus nuo 
lentynų ir paveikslus nuo 
sienų. Daugelyje vietų iš
šaukta ugniagesiai.

Žemės drebėjimas New 
Jersey valstijoj gąsdino 
žmones nuo Asbury Parko 
iki Barnegat Pusiausalio ir 
buvo jaučiamas iki Trento
no ir Flemingtono.

Shanghai. — Nors japo
nai užėmė Shanghajų pra
eitą vasarą, bet 50,000 chinų 
partizanų vakar ir užvakar 
atakavo japonus Pootunge, 
Shanghajaus pramoninėje 
dalyje, ir įvairiuose jo prie
miesčiuose. Partizanai vei
kė prieš japonus trumpomis 
apkasų kanuolėmis, didžiai
siais kulkasvaidžiais, šau- 

! tuvais ir rankinėmis gra-

Dies o Komisija Tik Minutę Leido Kalbėt palei Shanghai - Hangchow 
H H • T •! • I If 1 • geležinkeli, ir sunaikino. Kronom, Laikraštininku Gildijos Vadui daugelį tiltų į vakarus nU0 

Shanghajaus.
Kovai prieš chinus parti

zanus japonai sutelkė išti- 
'sus savo pulkus, desėtkus 
orlaiviu ir kariniu laivų.

Hankow, ru^n. 23.—Janė
nai, gavę desėtkus tūkstan
čiu nauios kariuomenės, na- 
smarkino atakas prieš chi-

Bet Streiklaužiams Davė Ištisas Dienas

uz-

va-

ir ty-

LIAUDIEČIAI ATĖMĖ DVI 
POZICIJAS IŠ FAŠISTŲ
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Vėl apie 
70,000 fašistų atakavo liau- 
diečius vakariniame Ebro 
upės šone ir vėl tapo atmuš
ti. Fašistai buvo užėmę 
strateginį kalną num. 444, 
netoli Villalba miestelio; 
bet liaudiečiai greit juos iš 
ten išmušė ir vėl užėmė tą 
kalną.

Valencia, Ispanija. — Pa
darydami staigią kontr-ata- 
ką, liaudiečiai atgriebė nuo 
fašistų EI Cubillo ir La 
Marina pietinėj dalyj Teru- 
el provincijos.

Jau šešta diena siaučia 
kruviniausi liaudiečių mū
šiai su fašistais Ebro fron
te.

Dies’o komisija pralei
do tik vieną diena neva ka- 
mantinėdama Hitlerio šni
pų ir sabotažninkų veiklą 
prieš Ameriką; užtat ši ko
misija “pašventė” jau 8 die
nas, beklausydama streik
laužių ir kompanijų šnipų 
pasakų, kurios buvo at
kreiptos ne vien prieš ko
munistus, bet prieš pačią 
Amerikos demokratiją.
Judžių Aktoriai Įveliami 
Kaip Komunistų Rėmėjai

Streiklaužis Matthews 
gąsdino Dies’o komisiją, 
kad ir tokie žymūs judamų
jų paveikslų aktoriai, kaip 
Robert Taylor, Clark Gable, 
James Cagney ir Miriam 
Hopkins remia komunistus; 
jis nušnekėjo, būk komu
nistai “išnaudoju” net ma
žą mergaitę aktorę Shirley 
Temple “raudoniem tiks
lam.”

Mussolinis Iššluoja Visus 
Žydus iš Mokytojų Vietų

Roma. — Mussolinio val
džia įsakė pašalint visus žy
dus mokytojus iš pradinių 
ir vidurinių mokyklų nuo š. 
m. spalių 1 d. Jeigu kuris 
žydas norės pasilikti moky
tojam, tai turės įrodyt švie
timo ministeriui Bottai, kad 
jis pats ar jo šeimyna “la
bai kuom pasitarnavo” fa
šistinei Italijos valstybei. 
Visi kiti žydai bus iššluoti 
iš mokytojų profesijos.

GEN. FRANCO DIRBA 
KULKAS Iš PINIGŲ, nes 
jau pristinga metalo amuni
cijai gamint, kaip praneša 
United Press iš Gibraltaro. 
Du milionai varinių pinigų 
paskutinėmis savaitėmis bu
vo sutirpdinti į kulkas fa
šistų valdomuose miestuose 
Ispanijoj.
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50,000 Chinų Partiza 
nų Atakavo Japonus 
Shanghajaus Srity

Partizanai Veikė Trenčių Kanuolėmis, Didžiaisiais Kulka- 
svaidžiais ir Rankinėmis Granatomis; Iškėlė Smarkų Mū

ši Japonams Pramoninėje Dalyje Paties Shanghajaus

Vieningas Calif. CIO Su

veidžiŲ Paskalas
važiavimas Sumušė Dvi- organizacijų susirinkime,

Los Angeles, Calif.—Suk- 
niasiuvių Unijos pirmininko 
Dubinskio šalininkai buvo 
paskleidę gandus, būk įvai
rios unijos jau atsimetą nuo 
CIO, būk prasidedąs ten CIO 
krikimas, nesigirdi, unijis- 
tai “esą priešingi” H. Brid- 
ges’ui, “raudonajam” va
dui ir tt.; bet dabar įvykęs 
pirmas Californijos CIO 
unijų suvažiavimas sumuša 
tuos girdus.

Suvažiavime dalyvavo 409 
delegatai ir pirmininku išsi
rinko H. Bridgesą, CIO sri
tinį direktorių. Suvažiavi
mas buvo visai vieningas. 
Jis, be kitko, išnešė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
CIO ir Darbo Federacijos 
vadai panaujintų derybas 
dėlei apvienijimo unijinio 
darbininkų judėjimo.

Californijos CIO unijų 
bendru prezidentu tapo iš
rinktas Ph. Connelly, iš 
Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos, o sekretorium—L. 
Goldblatt.

SOVIETAI REIKALAUJA 
SUŠAUKT “BEPUSIŠKU- 

MO” KOMISIJĄ
London, rugp. 23.—Sovie

tų ambasadorius Anglijai, 
Ivan Maiski reikalauja tuoj 
sušaukt posėdį tarptautinės 
“bepusiškumo” komisijos, 
kadangi generolas Franco 
atmetė Anglijos planą dėlei 
svetimų kareivių ištrauki
mo iš Ispanijos. — Visi su
pranta, kad Franco taip pa
sielgė, kaip jam buvo įsa
kyta Hitlerio ir Mussolinio.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nes Japonijos.

nūs vakaruose nuo Kiu- 
kiango ir užėmė Chuchwan- 
gą, už 17 mylių nuo Kiu- 
kiango. Bet japonai turė
jo didelių nuostolių. Per 48 
valandas chinai nukovė bei 
sužeidė 5,000 japonų.

Philadelphia, Pa
Extra! Dėlei “Laisvės” 

Pikniko Bušų
Bušai eis iš sekančių sto

čių : nuo 9 vai. ryto, 1331 So. 
2nd St. ir 143 Pierce St., iki 
bus žmonių; nuo 10 vai. ry
to, 1011 Fairmount Ave., 
iki bus žmonių busams; Al
legheny ir Tilton—pas Mu- 
zikalę Lietuvių Salę, nuo 11 
vai. ryto.

Bosais šiemet nuvažiuot 
ir parvažiuot—65c. Pigiau
sias nuvažiavimas nuo City 
Line.

Visi išplatinę įžangos lai
mėjimo tikietukus, sugrą- 

rugp. 25 d., 735 FairmoUiit 
Avė., 8 vai. vakare.

Visi norintieji padėt prie 
šio pikniko, būkite šianie 
susirinkime. Jūsų pareiga 
paremt savo reikalus, spau
dą ir visą darbininkišką ju
dėjimą.

Rugpjūčio 28 d. važiuoki
te pas Mikolaitį pagelbėt 
stalus subudavot, nuo 10 
vai. ryto.

Veik. Komiteto Valdyba.

4-ri Kaliniai Užmušti Laike 
Bado Streiko Pa. Kalėjime
Philadelphia, Pa. — Neži

nia kas užmušė keturis ka
linius dviejose kalėjimo ka
merose Holmesburge, Pa. 
Manoma, kad jie nužudyti 
ryšyje su kalinių bado strei
ku prieš perblogą maistą.

Streike dalyvavo 650 iš 
1,480 kalinių.

Philadelphia, rugp. 23.— 
Miestinis gydytojas dr. C. 
M. Hersch kaltina, kad ke
turis kalinius Holmesburg 
kalėjime “kažin kas” mirti
nai užplikė.

ANGLIJOS ŠARVUOTIS 
APGYNe PREKINĮ LAI

VĄ NUO FAŠISTŲ

Valencia, Ispanija, rugp. 
23.—Anglijos šarvuotlaivis 
“Hero” nustatė savo kanuo- 
les ir priešorlaivines pat
rankas į Ispanijos fašistų 
karinį laivą ir du lėktuvus, 
kurie rengėsi bombarduoti 
prekinį Anglijos laivą 
“Stanmore”, 800 tonų įtal
pos, netoli Ispanijos pakraš
čio.
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“Tėvynė” ir “Vilnis” apie LDS
Pereitą savaitę apie Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimą spaudoje buvo daug 
rašyta. Be kitų laikraščių, rašė apie jį 
ir SLA organas “Tėvynė”. Pastaroji ši
taip rašė:

“Šiam ‘Tėvynės’ numeriui pasirodžius, 
Pittsburghe bus pasibaigęs Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ketvirtas dvimeti- 
nis seimas. Su įdomumu turime pastebėti 
šios organizacijos augimą. LDS yra an
troji SLA atskala. Pirmoji buvo ta, kuri 
pavirto į Lietuvių Rymo Katalikų Susi
vienijimą Amerikoje. Mes matome, kad 
jauniausioji atskala savo sparčiu augimu 
kol kas pralenkė ir savo ‘motiną’ (SLA) 
ir savo ‘tetą’ (LRKSA). Per aštuonis me
tus LDS įsigijo apie aštuonis tūkstan
čius narių.”

Tai teisingai ir gražiai pasakyta. Ta
pčiau to viso išvada pas “Tėvynės” redak
torių neišeina, kaip turėtų išeiti. Jis žy
mi:

“Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 
rodos bus pasiekęs aukščiausio jam gali
mo skaitlingumo ir gal taip sparčiai to
liau nebeaugs, jei bent komunistai dar 
labiau pasikeistų, suliberalėtų arba taip 
sakant ‘sužmonėtų’. Bet tuomet jiems 
nebūtų prasmės atskirai laikytis. Tuo 
tarpu Susivienijimui Lietuvių Ameriko
je dirva Amerikos lietuviuose neturi ri
bų, nes visi lietuviai visų pažiūrų ir tikė
jimų čia pirmiausia jungiasi brolybės ry
šiais.”

Kodėl gi LDS bus pasiekęs “aukščiau
sio jam galima skaitlingumo ir gal taip 
sparčiai toliau nebeaugs?” Argi jau nėra 
daugiau lietuvių, kurie galima. į LDS 
įrašyti? Argi dirva jau susitraukė, kad 
LDS negali augti? Jeigu taip būtų, tai, 
-aišku, tatai greičiau atsilieptų į SLA ir 
LRKSA, negu į LDS. Pastarasis Susivie
nijimas, mat, yra jaunesnis ir kaipo to- 
kis—gajesnis; jame daugiau veiklių žmo
nių. Jo visa mašinerija smarkiau veikia 
ir veiks ateityje. Kiek tai liečia “sužmo- 

« nėjimą”, tai nereikia nei sakyti, kur šian
dien “žmoniškumo” yra daugiau, LDS ar 
SLA. Tą lietuvių visuomenė gerai žino.

Komentuodama šį “Tėvynės” pareiški
mą, “Vilnis” be kitko nurodo:

“Jeigu LDS vienais metais gavo 1,438 
naujus narius, o šiemet vien laike vajaus 
1,279 naujus narius, tai kodėl sekančiais 
metais negalės tiek ar daugiau naujų na
rių gauti ?

“Kodėl LDS jau pasiekęs aukščiausio 
skaitlingumo?

“ ‘Tėvynės’ redaktorius klysta many
damas, kad prie LDS rašosi nariai tik 
komunistinio nusistatymo, ar bent ko- 

.munistinių simpatijų. LDS narių yra ir 
- katalikų ir kitokių įsitikinimų žmonių.

“Pagalios, jei ir rašytųsi tik komunis
tam simpatingi, juk ir tokių skaičius kas 
metai daugėja.

“ ‘Tėvynės’ redaktorius iškelia vieną 
ypač svarbų klausimą, nors jis tik užsi
minęs palieka tai, būtent, kad LDS ‘ne
būtų prasmės atskirai laikytis.’

Ji Stipri!
Aną dieną New Yorko “Timeso” ko

respondentas Maskvoje parašė savo laik
raščiui apie Raudonąją Armiją. Jis nu
rodė, kad pastarieji Sovietų Sąjungos— 
Japonijos jėgų susirėmimai ant SSSR- 
Mandžurijos sienos išblaškė visas buržu
azinės ir trockistinės spaudos pranašys
tes, būk Raudonoji Armija tapusi su
silpninta po to, kai buvo sušaudyta eilė 
šnipų—fašistiniam kraštam parsidavė
lių.

Raudonoji Armija yra stipri. Šiuo tar
pu ji galingesnė, negu kada nors buvo. 
Tą puikiai žino Japonijos ponai ir dėlto 
jie nedrįso stoti į karą. Jie nusilenkė 
Sovietams.

Mes sakėme kad taip bus, tačiau tūli 
žmonės nenorėjo mums tikėti. Jie argu
mentavo, būk šnipų sušaudymas susilp
nins Raudonąją Armiją ir visą Sovietų 
Sąjungos apsigynimo aparatą.

Koks tų žmonių naivumas!

/Franco Atsisako!
Dalykai, pagaliau, darosi ir aklam aiš

kūs. Generolas Franco pareiškė, kad Is
panijos fašistai nesutinka išleisti iš savo 
eilių Italijos ir Vokietijos kareivių.

Kaip žinia, prieš tūlą laiką Anglija 
skelbė pasauliui, Tuk fašistai sutinką 
Italijos kareivius išleisti. Jie reikalavo 
Franci jos uždaryti sieną, neįleisti jo
kios pagalbos Ispanijos respublikos gy
nėjams, nes, girdi, tas gali sugadinti visą 
planą ištraukimo svetimšalių kareivių. 
Franci jos valdžia paklausė, sieną užda
rė, kuomet Vokietija ir Italija siuntė fa
šistams rinklus, amuniciją ir kareivius.

Ką gi dabar darys Anglija? Ką darys 
Franci ja? Ar gi ne aišku, kad reikalinga 
kuoveikiausiai nuimti blokada nuo Ispa
nijos respublikos? Su Ispanijos fašistais, 
kaip ir su kitų kraštų fašistais, susikal
bėti kitaip nebus galima, kaip tik gink
lu! Todėl demokratijos gynėjai privalo 
turėti ginklų!

New Yorko Republikonai
• Nepatenkinti Proportiona

tes Atstovybes Naikinimu

New York'.—Daugelis vie
tinių republikonų nepaten
kinti, kad konstituciniame 

..New Yorko valstijos seime 
Tammany Hall “demokra- 

' tai” išvien su mažesnių 
miestų ir farmų republiko- 
nais atstovais nusprendė 
panaikint proporcionalę at

Vienijasi
Vienoj šiuo tarpu vieši Vengrijos dik

tatorius Horthy. Jis ten buvo karštai pri
imtas ir vaišintas. Po šito jo vizito, sa
koma, tarp Vokietijos ir Vengrijos bus 
padaryti ankštesni ryšiai, nepaprastos 
sutartys.

Tai reikš lipdymą fašistinio fronto. 
Neabejotina, kad Vengrijos diktatorius 
panorės glaudžiai susirišti su Italijos, 
Japonijos ir Vokietijos ašimi. Jis ban
dys įvelti Vengrijos liaudį į budelišką 
fašistinių imperialistinių kraštų avantū- 
rą-Kai fašistiniai kraštai, kraštai norį ka
ro, jungiasi, tai demokratinės šalys, tai
kos trokštančios šalys tebestovi maiša- 
tėje. žodžiais kai kada ką ir pasako, bet 
darbais veik nieko.

stovybę rinkimuose.
New Yorko miesto repu

blikonai supranta, kad to
kios atstovybės panaikini
mas eitų naudon Tamma
ny Hall grafteriams politi
kieriams.

Ruda, Lenkija. — 3,000 
mainierių, po 40 valandų, 
užbaigė savo sėdėjimo-bado 
streiką angliakasykloje.

“Ar ‘Tėvynės’ redaktorius stoja už vie
nijimą LDS ir SLA? Būtų gerai, kad jis 
tuo klausimu daugiau pasisakytų.

“Manome, kad dauguma SLA narių 
sutiktų vienytis. Veikiausia ir LDS na
riai nesipriešintų, nors LDS finansinis 
stovis tvirtesnis, didesnė solvency, taipgi 
LDS amžius mažesnis, nes daug narių 
jaunuoliai.”

Kaip mes jau ne kartą nurodėme, vi- 
sųpirmiausiai reikėtų tarp šitų abiejų 
susivienijimų atsteigt taip sakant bro
liškesni ryšiai. Reikėtų abiem tartis įvai
riais reikalais, nesulaikant, žinoma, kom- 
peticijos už gavimą naujų narių.

Dirva visiems trim Susivienijimam plė
stis yra dar didelė. Broliškai veikiant, 
galima daugiau pelnyti, negu kreivakiau- 
jant ir bandant vieni kitus ignoruoti.

JAPONAI ATSIPRAŠĖ 
AMERIKOS MARIN IN
KUS dėl to, kad karinis ja
ponų trokas briovėsi į Tarp
tautinę Koloniją Shangha- 
juj. Amerikos marininkai 
tada nutaikė kulkasvaidžius 
į troką ir privertė jį pasi
traukt atgal.

Kaunas. — Ministerių ta
ryba nustatė “tvirtas” kai
nas ūkininkų javams.

LAISVE
■ ...... ........ „„i

Vizituojant Lietuvą
Binghamtonietė Adelė 

Tvarijonienė, išgyvenus šioj 
šalyj apie 8 metus, šią va
sarą vizitavo Lietuvą, šio
mis dienomis teko su ja pa
sikalbėti, pasiklausinėti įs
pūdžių.

Kokių pakaitų radai Lie
tuvoj po 8 metų?—paklau
siu jos.

—Pakaitos nelabai žy
mios, bet visgi jų yra.—Pa
stebėjau, kad jaunime ran
dasi daug daugiau laisvos 
minties idėjų. Bažnyčia sa
vo vilionėmis nebepalaiko 
jaunimo. Laisvesnė dvasia 
plinta, nors dvasininkai ir 
taip labai norėtų ją už
gniaužti.

—O kaip vienkiemių gy
venimas—geresnis ar blo
gesnis, negu pirmesniame 
kaime?

—Geresnis. Visa kas prie 
vietos. Nesieikvoja laikas 
tolimesniam vaikščiojimui. 
Daugiau darini nudirbama, 
namai geriau apžiūrima, 
trobesiai remontu ojama, 
taisoma.

—O ponija, valdininkėliai 
kaip jaučiasi?

—Valdininkėliai ir žymes
ni tarnautojai ar tai val
džioj, ar kitose įstaigose, 
pučiasi labiau nei ta varlė 
prieš jautį. Kas tik išgali— 
tuojau samdosi (žinoma, už 
labai mizerną mokesnį) tar
naites. Tarnaitėms krauna
ma labai daug net ir visai 
bereikalingo darbo. Pavyz
džiui, jei vadinamas ponas 
rūko papirosą, tai jau nenu- 
mes nuorūkos kur į tam tik
rą vietą, bet meta kampan, 
teršia kambarius, kad tar
naitei būtų daugiau darbo 
valant juos. O jau valdinin
kų palengvumas savo par
eigose—tai eina, juda, ro
dos, taikydamiesi, kad kiau
šinis nuo galvos nenukristų. 
Apskritai, pripratus Ameri
koj prie viso judėjimo smar
kesniu tempu, atrodo, kad 
valdininkai ir kaimo gyven
tojai, net ir pats Kaunas 
perdaug palengva juda.

—O nagines ar da tebedė- 
vi kaimiečiai? Metai laiko 
atgal, Juozas Tysliava rašė 
savo “Vienybėj,” kad niekas 
jomis nebeavi.

—Kur neavės, avi. Jei kas 
neturi iš ko nusipirkti odos 
dėl naginių, tai dirbasi ir 
avi šliures iš drūto audek
lo; dėvi vyžas; dar ne visi 
batuoti. O Kauno Laisvės 
Alėjoj teko matyt net basų 
moterų ar mergaičių. Vei
kiausia, tai buvo tarnaitės, 
beeiną į krautuves parnešti 
šį tą savo ponams, kurie 

Kairėje pusėje sėdi anglas lordas Runciman, o dešinėje—Čechoslovakijos prem
jeras Dr. Hodza. Ponas Runciman atvyko Čechoslovakijon padėti vokiečiams 
naziams paklupdyti valdžią ant kelią ir suteikti jiems autonomiją.

patys nepaslenka savo išdi
dumu, o tarnaitėms moka 
tiek algos, kad bateliams 
nusipirkti neužtenka.

O lenkų pasinio j imas pul
ti Lietuvą ar labai buvo iš
gąsdinęs gyventojus?

—Sakoma, kad ne. Lietu
vių jaunimas buvęs pasiry
žęs laikytis prieš lenkus. Jie 
įsitikinę, kad lenkai, nors ir 
didele skaitline, yra baikš
tūs, ir lietuviai įstengtų 
juos nugalėti.

—Ar smulkesnieji valstie
čiai geresnius turi gyvulius, 
negu seniau, ar pavasarį ne
bereikia jų kelti?

—Turbūt, ne. Mat, dabar 
kiekvienas stengiasi laikyti 
gyvulių mažiau, bet geres
nius. Seniau dažnai būdavo, 
kad ūkininkas laikąs keliatą 
karvių neturėdavo sau už
tektinai pieno, o dabar tas 
pats kiekis karvių duoda 

įtiek pieno, kad ne tik sau 
užtenka, bet ir parduoti lie
ka. O išvada tame, kad kar
vės geriau prižiūrimos, ge
riau maitinamos. Žmonės ir 
sau vartoja įvairesnį mais
tą. Šviežios daržovės—pa- 
midorai, salotai, braškės— 
jų augimo sezone jau yra 
kasdieninis maisto pridėč- 
kas.

Pažvelgiau Tvarijonienės 
atsivežtą numerį “Ūkininko 
Patarėjo,” jame matau, kad 
Žemės Bankas skelbia apie 
40 ūkių pardavimui iš var
žytinių. Nustebau, nes tokia 
skaitlinė tik viename nume
ryje. Tai kas gi dedasi visą 
meta ?

—Ūkių pardavimai — ne 
naujiena. Skolinosi valstie
čiai pinigų savo ūkių re- 
montavimui, skolinosi pa-/ 
dargų pirkimui, o dažnai I 
užtraukia skolas ir dukterų 
pasogoms, dalims išmokėti. 
Daugelyje atvejų, mat, pa
sega būna svarbesnė, negu 
pati nuotaka. Ir slysta ūkiai 
iš rankų—nesulaikysi nei 
atsispyręs, jei pažadą, pa
rašą davei.

Žiūriu, “Ūkininko Patarė
jas” už metinę prenumeratą 
duoda ne tik laikraštį, bet 
ir apdraudą skaitytojo tro
boms nuo perkūno gaisro. 
Tai tau pažanga! Lietuvos 
laikraštis apsukresnis biz
niauto jas, negu lietuvių 
laikraščiai Amerikoj.

—Taip. Amerikoj, mat, ne 
tiek daug gaisrų būna nuo 
perkūno. O ten perkūnas 
dar, rodos, tebejaučia esąs 
vertas lietuvių garbinimo, 
duoto jam senovėje, ir spar
dosi jis, ir dunda, ir tarški
na net ugnies vilyčias svai
dydamas. O gaisrų susiku

ria nemaža. Laikraštis tos! 
apdraudos ne kažin kiek te
moka, bet patraukimas pre
numeruoti jį, žadant ap
draudą, jau yra geras aks
tinas.

—Džiaugies padarius vizi
tą Lietuvon, ar ne?—pa
klausiau.

—D ž i a u g iuos. Smagiai 
laiką praleidau, daug gra
žių įspūdžių įsigijau, daug 
ko gero kelionėje patyriau, 
brangius namiškius atlan
kiau. Pasitenkinus. Jei būtų 
galimybė, ir vėl ne po ilgam 
važiuočiau.

St. Jas—n is.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
TELŠIAI

Prasidėjo Medžiotojų Dienos
Nuo liepos 21 dienos, kaip 

ir kas met, prasideda ančių ir 
oželiu medžiokle. Ta diena iš 
pat aušros buvo matyti paeže- 
ryje daug medžiotojų.

4 -4 
Geras Derlius

Šiemet Žemaitijoje vasaro
jus ir kiti pasėliai labai geri, 
šieno ir dobilų veik dvigubai 
daugiau, negu pernai buvo ir 
vienu trečdaliu daugiau nor
malaus derliaus. Jei tik nebus 
per šlapias ruduo, tai Žemai
tijoje bus geri metai.

Pačiupo Merginą
Liepos 23 d. Rietavo valse. 

Vatušių kaime įvyko veik 
amerikoniškas triukas. Tūlas 
jaunuolis I). V. ginkluotas re
volveriu atvyko Į minėtą kai
mą ir iš ten pačiupęs 19 metų 
amžiaus panelę I). B. išsive
dė. Vienas žmogus bandė pa
sipriešinti, bet į tą paleidęs 3 
šūvius, tik nepataikęs. Mergi
na ir jos pagrobėjas kažkur 
dingo.

Grįžta Amerikos Lietuvių 
Sportininkai

Kaunas, rugpj. 14.—Ame
rikos lietuvių sportininkai, 
išskyrus kelis, išvyko per 
Klaipėdą atgal į Jungtines 
Valstijas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Mane sužeidė 1935 m., ir 
gavau kiek nors kompensa
cijos. Kompanija leido dirb
ti prie lengvesnio darbo, bet 
nesenai mane perkėlė į kitą 
department^, ir šitas dar
bas nėr tokis tinkamas ma
no sveikatai. Ar galiu kreip
tis prie Bureau of Compen
sation* kaslink šito reikalo?

Atsakymas
Valstijos K o mpensacijos 

Biuras negali tamstai pagel
bėti, nes nėr jokio įstatymo, 
kuris verstų darbdavį duoti 
darbo darbininkui, kuris ka
da nors buvo sužeistas.

FLIS.
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JŲ “FAKTŲ” ŠALTINIAI
Žvelgiu lietuvių kanadie

čių “Liaudies Balsą” ir 
dienraštį “Laisvę” rugpj. 16 
dienos — abiejuose randu 
komentuojamą “Naujienų” 
sandarbininko J. P. Tarno 
straipsnį “Ar Hitleris ir 
Stalinas Susitarę Valdys 
Pasaulį?” Imu “Naujienas” 
(rugp. 10-11 d.), skaitau... 
ir dasiprotėju, kad šios min
tys man jau kur tai skaity
tos, ir dar taip nesenai... 
Aha, tai bus skaityta angliš
kame žurnale “Liberty”, 
straipsnis antrašte “Wil 
Stalin and Hitler Join 
Hands to Rule the World?”, 
parašytas baltagvardietės 
Princess Catherine Radzi- 
will.

Kunigaikštytė Radzivilai- 
tė (ar Radzi vilionė)—ta lie
tuvių kilmės asmenybė — 
rašė apie Staliną pranašys
tes jau ne sykį. Pranašys
tes rašo ir jomis guodžiasi 
ir kiti baltagvardiečiai. Jie 
labai geistų, kad jų minti
mis patikėtų ir jiems pri
tartu dideliausios minios 
sekėjų. Jiems vaizduojasi 
brangios nelabai tolimos 
praeities dienos, kada Ru
sijoj viešpatavo didžiūnų 
galia, kada jie galėjo nau
dotis visu šalies geru, kada 
prieš juos nuolankavo, ke
liaklupsčiavo tos didelės ša
lies darbo liaudis... Ot bu
vo laikai! Dabar jų nėra... 
dabar už “živnasti” reikia 
parodyti darbą, reikia tar
nauti kitiems — tarnauti 
tiems, kurie dar turi galią 
—kapitalistų klasei.

Kad tarnysta nebūtų tai]) 
skurdi, taip palaužianti jė
gas ir stumianti į nusimini
mą, reikia j ieškoti kelių 
lengvesnių.. Plunksnos dar
bas, tai ne lėkščių plovimas, 
—jis lengvesnis, švaresnis. 
Dėstyk politines pranašys
tes, surask joms rinką— 
gausi gražų atlyginimą, 
nes tokie pranašysčių “per
lai” dar kai kam reikalingi, 
dar kai kam brangūs, ne
šanti paguodą... ,

Tais pranašysčių “per
lais” puošiasi ir “Naujie
nos”, socialistu laikraštis. 
Bet jis nedrįsta tiesioginiai 
savo skaitytojams sakyti, iš 
kurio šaltinio ima “faktus.” 
Mat, jei pasakytų, kad 
straipsnio autorė yra balta- 
gvardietė kunigai kštytė 
Radzivilaitė ir kad jos 
straipsnis imtas iš Ameri
kos fašistinio žurnalo “Li
berty”, kuris — lyg tas ap
siputojęs šuo — puola Roo
se vėl to a d m i n i s t raciją, 
“Naujienų” skaitytojai gali 
pasipiktinti. Bet kai jiems 
faktų šaltinis nerodomas, 
jie, pasiskaitę, palinguoja 
galvas ir... ant rytojaus 
ima kitą “Naujienų” nume
rį-

“Naujienų” sandarbinin- 
kas J. P. Tarnas sulietuvino 
Radzivilaitės straipsnį labai 
artimai ir pasirodė lietuviš
kam svietui tarptautinės 
politikos “žinovu”. Tikreny
bėje gi—jis yra niekas ki
tas, kaip tik plagiatas, sve
timo rašto pasisavintojas, 
nes jis nė nepažymėjo strai
psnio autorės vardo, nė iš 
kur jį ėmė. Gi jis imtas iš 
“Liberty” laidos už liepos 
30 dieną.

Josephus.
Draugijų Komisijos žino

kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

f
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Darbininke ir Šeimininke
Mūšy Uždaviniai

Ponia Rooseveltiene, USA prezidento žmona, sa
ko kalbą Pasaulio Jaunimo Kongrese, Pough-

APIE PLAUKUS

kaip tūli žmonės sau persista- 
to. Tj.k išsiplovus plaukus rei
kia su rankšluosčiu sausai iš
šluostyti plaukai ir jie greit 
bus sausi. Ne, o jei jau taip 
bijomasi galvą šlapinti, tad ga
lima pasipirkti 
taip vadinamos 
poo.”

“Dry shampoo
kia vartoti: pirmiausiai su še
pečiu gerai iššukuoti, tada paė
mus “dry shampoo” medžiagos 
apie du šaukštus su vatos šmo
teliu galvos odą ir plaukus iš
trinti. Po tam su rankšluosčiu

Pa- pasiryžta veikt, būtų neįkai-

š vaistines
Dry sham-

Lietuvių Literatūros Draugi
ja yra gana žymi apšvietus ir 
kultūros nešėja darbininkų ju
dėjimui. Mes, moterys, dirbda
mos organizacijos ribose, gal 
nepakankamai kreipėme atydos 
į platesnį veikimą tarpe tų mo
terų, kurios dar stovi už šios 
organizacijos sienų ir kol kas 
dar mažai interesuojasi darbi
ninkų klasės reikalais abelnai. 
Bet klasių kovos klausimas ap
ima bendrai viso pasaulio dar
bininkų klasę. Darbininkų kla
sės spaudėjai spaudžia visus ly
giai: ar darbininkas būtų mo
teris ar vyras, vienokių ar kito
kių pažiūrų jis kenčia išnaudo
jimo naštą lygiai kaip ir visi 
darbininkų klasės nariai. Kad 
mūs kova prieš spaudėjus būtų 
pasekmingesnė, tad mes, , ku
rios esame Lietuvių Literatūros 
Draugijos narėmis, turime rim
tai pagalvoti apie tas tūkstanti
nes darbininkių moterų minias, 
kurios dar tebėra neorganizuo
tos. Mes turime išpildyti praė
jusio suvažiavimo tarimus: 
Gauti “šviesai” 1000 naujų 
skaitytojų arba 1000 naujų na
rių į L. L. D. Mes to pasiekti 
negalėsime, jeigu mes būsime 
toli nuo neorganizuotų darbi
ninkų masių. Tad mūsų par
eiga būti kuo arčiausiai susiri- 
šusioms su darbininkų masė
mis. Dalyvaudamos sykiu, pas- 
kleisime daugiau apšvietos ir 
susipratimo tų masių tarpe ir 
gausime jas į savo organizaci-. 
jas.
Reikia Priklausyt Partijoj į . . . . ., Iriausių ir nepaprastai gražių

Moterys taip pat turėtų sto-1 dirbinių : rankomis verptų ir 
ti į Komunistų Partiją ir dar- austų, siuvinėtų, pintų, visaip 
buotis platesniame darbininkiš- mėgstu, 
kame judėjime. Ypač toms dar
bininkėms, kurios organizacijo
se užimame vadovaujamas vie
tas, reikėtų būti Kom. Partijos 
eilėse dėlei to, kad Kom. Par- baigiant kambarių pagražini- 
tija vadovauja visam darbiniu- rnui visokiausio dydžio ir var- 
kų judėjimui kasdieninėse ko- Sų bei medžiagų 
vose prieš išnaudotojus.

Mes, nepriklausydamos Kom. 
Partijoje, negalime sėkmingai &al gerokai virš 500. 
atlikti visko to, ko darbininkų, ankštokos jiems vietos neįma- 
judėjimas šiandieną nuo mūsų noma buvo kiekvieną atskirai 
reikalauja. O jis reikalauja išdėstyt, kad galėtum suskai- 
daug darbo, pasiaukojimo, tyt rankomis nelietus, tad pri- 
energijos ir klasinio žinojimo, siejo pasitenkint akyregio ap- 
Gi tą klasinį žinojimą galime' skaičiavimu. Ju buvo iš visos 

; ir keletas
Parodoj išsta-

Naujos Anglijos Motery Rankdarbiu Paroda
Moterys vis ką nors naujo 

išranda. Taip buvo ir su Nau
josios Anglijos Moterų Sąryšio 
pikniku, įvykusiu 
sekmadienį, Maple 
Lawrence, Mass. Jos 
pino, kad būtų ne tik
valgyt ir išsigert, bet kad bū
tų ir ką stebėti, kuo grožė
tis. Moterų piknike buvo 
graži rankdarbių paroda.

Parodoj buvo išstatyta įvai-

pereitą 
Parke, 
pasirū
ko pa-

braižyti! ii’ kitaip 
kaip daryti; dalykėlių, prade
dant apmegstomis - siuvinėto
mis skarytėmis, suknelėmis ir 
kitais dėvimais drabužiais,

užtiesalais, 
užlaidomis, lempomis ir tt;

Eksponatų buvo daugybe,
Dėl

įgyti tik priklausydamos Kom. I Naujosios Anglijos 
Partijoje ir dalyvaudamos vi- tš Brooklyno.
suose jos susirinkimuose bei te savo dirbinius 41 moteris, 
pamokose ir klasinėse kovose, j Tūlos iš jų išstatė po kelis ir

Inet keliolika. Iš to jau galima
Tiesa, L.L.D. tūluose klausi-1 - - - 

muose atlieka gana svarbių 
darbų, ypatingai Kom. Partijos
vedamose finansinėse kampani- j<00pGracjj0S’
jose. Tas labai puiku. Tačiau j Vardai dalyvavusiu parodoj 
Lietuvių Literatūros Draugija jr laimėjusiųjų dirbiniu kon- 
nepavaduoja Partijos. O kaip fest0 dovanas bus paskelbti 
išrodo, Komunistų Partijoj, šiame skyriuje ateinantį tre-
mūs, moterų, dar mažai tepri
klausome. Būtinai turėtume ar
tintis prie jos, būti jos narė
mis. Jeigu pas mus būtų dau-

i net keliolika. Iš to jau galima 
'spręsti, kokia gausa gražumy
nų turėta. Nei pačios rengė
jos nesitikėjo tokios gražios

čiadienį.
Turėdamos gražaus patyri

mo, Sąryšio darbuotojos keti
na jau nuo dabar pradėt 

giau pasiaukojimo darbininkų1 rengtis sekamų metų paro- 
^dai: įtraukt dar daugiau mo- 

reikalus, terų, skirt daugiau ir dides-
judėjimui, didesnio atsidavimo 
apginti savo pačių i 
tad susidarytų ir sąlygos priei
namesnės beveik kiekvienai 
darbininkei būti Komunistų 
Partijos nare.

Vykinkime suvažiavimų tari
mus gyveniman! Stokime visos 
darban, kad gautume 1000 nau
jų narių į Lietuvių Literatū
ros Draugiją ir 300 naujų na
rių į Komunistų Partiją!

Onytė S.

Poughkeepsie, N. Y. — 
Prezidento Roosevelto žmo
na nuolat sėdi Pasaulinia
me Jaunuolių Kongrese, o 
jeigu kurių 
nesupranta, 
mezga.

svetimų kalbų 
tai tuo tarpu

sekamai rei-

Mąs
li etų -

kon-

kad Massachusetts draugės ir 
draugai neleis tam gražiam 
talentui sustot pusiaukelėj. Iš 
jos gali išsiauklėti sėkminga 
veikėja ii* vadovė ne tik 
sachusetts, bet ir visam 
vių judėjimui.

R an k d a i ‘b i ų p aro d os
testo pirmą dovaną nusinešė 
irgi jauna draugė Belavičie- 
nė iš Methuen, Mass.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis dar jaunas, ši buvo 
pirma pramoga, ir graži pra
moga. Neabejotina, kad už 
jos surengimą įgytas kreditas 
patarnaus padaryt sekamas 
pramogas dar sėkmingesnė
mis ir laukiamomis visos Nau
josios Anglijos 
Geros kloties!

galvą uždengtą, ka
stinis vanduo ir didelė 
kaitra išdžiovina plau- 
atmaino jų spalvą.

vyrai to nepaiso,

Vasaros metu, jei tankiai 
tenka sūriame vandenyje pa
simaudyti bei prieš saulę pa- 
sikaityti, tai plaukams tenka 
biskį nukentėti. Nepaisant, 
kad saulė ir maudynės ki
tiems žmogaus kūno orga
nams gero daro, tačiau plau
kus džiovina. Nereikia saulės 
bijoti, nes saulė yra nepavaduo
jamas žmogaus kūnui vaistas. 
Vienok laike maudynių bei 
kaitinantis prieš saulę vertėtų 
laikyti 
daugi 
šaulės 
kus ir

žinoma, 
nes jų plaukai biskį trumpes
ni ir didžiumoje jie jų ma
žai turi. Na, bet nesinorėtų 
vyrų jausmus užgauti su to
kiu atvirumu. Gal gi jie ir 
daug paiso savo plaukų, bet 
ne ką darys, jei “dievas” jiems 
nėra prielankus.

Sugrįžus iš maudynių rei
kėtų ilgai nelaukus išmazgoti 
plaukus, taipgi tankiai prieš 
gult einant bei bile laiku 
plaukus su šepečiu pašukuoti, 
galvos odą pamasažuoti. Taip 
darant priduos galvos odai 
geresnę kraujo apytaką-cirku- 
liaciją. 
oda
nors retkarčiais prieš mazgo
ja n t plaukus 
odą su alyva arba “Glover’s J piant, jojant į laukus dirbti, o 
Mange Medicine.” Pastarasis kitas rodo, kaip motina supa 

I tepalas nėra malonus, vienoki savo vaidutį tuo pačiu sykiu at- 
lyra gana efektingas tam tiks- likdama ir audimo darbą. 
Ilui.
jie 
ui

Prie tam, jei galvos 
sausa, plaukai irgi, tad

plaukus gerai iššluostyti, 
matysite, kaip galvos oda ir nuojamas steigime simfonijos 
plaukai lieka švarūs jr aišku, orkestrų... Priedams prie jų 
jog ligoniui būna smagiau. Yra rūpestingos atydos
daugiau pridėčkų prie to “dry(bui, jos greit supranta prasmę 

’ ” 1 1 , ir sąžiningiausia
virsi lankosi į repeticijas. Kuomet aš 

mąstau apie moteris, kokiomis 
aš jas matau muzikos pasauly
je, ką jos sugebėtų atlikti, su 
kilnia dvasia, su puikia techni
ka, aš permatau kokią galingą 
jėgą mes leidžiame pranykt 
šioje šalyje ir kitose taip pat.” 

Sutinkant su Stokowskiu, aš 
sakau toliau, kad moterys yra 
galinga jėga bile organizacijai 
ir jau labai laikas, kad jos 
kreiptų daugiau domės į savo 
kultūrinę vertybę.

Jau turime vieną gražų pa
vyzdį. Chicagoje, Moterų Kul
tūros Kliubas laike keletos mė
nesių gavo suvirs 50 narių į 
savo chorą. Jo sekretorė rašo, 
kad moterys mėgsta dainuoti ir 
taip pat joms patinka savysto- 
vis darbas. Reiškia, moterys 
progresuoja ir įvertina svar
besnes formas meno. Su pasi
ryžimu viskas galima atsiekti. 
Jeigu vietos sąlygos ir spėkos 
yra prieinamos, tai nelaukit il
giau. Organizuokit tuojau savo 
chorus arba grupes. Jeigu ne
numatoma galimybės atsiekimo 
tokio darbo, tai moterys turėtų 
stoti į mišrius chorus. Kitos 
moterys pasitraukia iš tokių 
chorų, nusiskundžiant, kad jau 
esančios per senos tokiam už
siėmimui. Bet tos moterys klys
ta tatai bedarant ir jos didžiu
moj yra kaltos už laikiną tūlų 
mūsų chorų nusilpnėjimą. Rei
kia atsiminti, kad moters bal
sas pasidaro gražiausias ir 
stipriausias, kuomet moteris 
yra jau pilnai pribrendusi. 
Operose, koncertuose, arba pro
fesionalų choruose nerasime 
jaunesnės dainininkės kaip 25 
arba 30 m. Viduramžyje, bal
sas yra gražiausias. "

Dabar, kadangi visi mūsų 
Lietuvių Meno Sąjungos Cho
rai gavo pakvietimą dalyvauti 
išpildymui Lietuvių Dienos 
programos Pasaulinėje Parodo-- 
je ateinančiais metais, New 
Yorke, tai moterų pareiga yra 
organizuoti chorus bei grupes, J 
arba stoti atgal į mišrius cho
rus, kad galėtų mūsų chorai ge
rai pasirodyti pasaulio žmonių 
akyse.

Obalsis mūsų turi būti—Visi 
LMS Chorai—Pasaulinėj Pa
rodoj! (angliškai LMS Cho
ruses —On to 1 the World’s 
Fair!

shampoo”, tačiau namie darant partitūros, 
užteks ir tiek, kadangi 1 
minėtai mažiau laiko ir išlaidų ' 
ima, o plaukai vis viena išsiva
lo gerai.

Nereikia užmiršt, kad “dry 
shampoo” tk tuomet reikia var
toti, kada yra būtinas reikalas, 
nes vanduo ir muilas pilniau
siai išvalo plaukus.

M. Baltulioniūtė.1

MOTERYS DAILĖJ IR MENE
Iš Kompozitorės IL L. šalinaites Prakalbos, Pasakytos 
Naujos Anglijos Moterų Są ryšio Dailės Parodoj ir Pik

nike Lawrence, Mass., Rugpjūčio 21 dieną

savo dar-

Kaip matote iš šios gražios 
parodos, tai dailė ir menas nė
ra moterims svetimas dalykas. 
Jau per kelius šimtmečius, po 
visą pasaulį, moterys užsiimda
vo verpimu, audimu ir siuvinė
jimu. Jos ne vien tik sau ir 
darydavo tuos darbus. Aprėdy- 
davo savo vyrus, vaikus ir pa
dabindavo ir savo trobas. Iki 
vėliausių laikų, moterys buvo 
visuomet pavergtos, ir joms 
buvo pavestas visas sunkiau
sias darbas—jos turėjo ir dirb
ti laukuose, prižiūrėti namus, 
ir auklėti vaikus. Liuoslaikio 
mažai tebuvo dėl tų rankdarbių 
ir tam panašiai, bet mes skaito
me iš įvairių kraštų istorijos, 
kad moterys visuomet surasda
vo laiko dėl to užsiėmimo. Man 
teko matyti ir keletą paveikslų: 
vienas atvaizduoja moterį ver-

ir!

ištrink galvos 
arba

Taip prižiūrint plaukus, 
atsigauna, atrodo gražes- 

ir gyvesni.
“PERMANENT WAVE”

Daug moterų girdisi nusi- 
skundžiant, kad 
kas joms darytų 
nent”, bei kiek jos už

lietuviams. j Retų, bet vis viena jų 
Viešnia.

PATARIMAI
Jeigu p in a vi j os nežydi, per

sodink rugsėjo mėnesį į sau
są vieta, bet nesodink giliai.

Jeigu nenori stipraus kopūs
tų kvapo stubojc, kada verdi, 
virk neuždengtus.

Jeigu nori, kad kiaušiniai 
įdėti į verdantį vandenį 
truktų, pirmiau pašlapink 
tu vandeniu.

ne-

nuo
pa-

Jeigu vilnonis drabužis 
nešiojimo pradeda žibėti, 
mirkyk čystą skudurą ar kem
pinę į karštą actą (vinigerį) 
ir gerai patrink žibančias vie
tas, tada prosyk iš prastosios 
pusės, žibėjimas pranyks.

Jeigu nori greitai ir leng
vai išplauti cukraus arba mil
tų maišelius, sušlapink gerai 
šaltam vandenyje (nemir
kyk), išmuilink ir tuojau 
trink, pakol raidės (litaros) 
išsitrins. Tada galima virinti 
įdėjus muilo ir baltinamojo 
vandens.

nes dovanas pripažintoms ge
riausia pasirodžius konteste, , 
prirengt eksponatam daug di
desnę vietą.

Abelnai, visa pramoga ir 
jos programa darė gražų 
Įspūdį, tačiau apie tai smulk- 
meningai, - tikiuosi,
vietinės, kurios viską geriau
sia žino. Man už vis labiau
sia metėsi akysna tas, 
pas 
vosi 
£ių, 
kiai.
šio sekretorė Anelė Markevi
čiūtė 
laike 
sakė 
buvo 
kioj

aprašys

kad 
jas dalyvavo ir darba- 
graži grupė jaunų drau- 
nors ten uždrausta šo- 
Jauna veikėja ir Sąry-

gabiai gaspadoriavo ir 
programos taip pat pa- 
puikią prakalbą. O tai 
jos pirmas išstojimas to- 
pareigoj. Keikia tikėtis,

Birute.

Moterys Streikuoja

nepaisant, 
‘Ferma
tai mo- 
plaukai 
susirai-!neatrodo taip gražiai 

tę-susigarbiniavę, kaip kad ki
tų. Tas tiesa, yra tokių plau
kų : nepaisant, ką jiems dary
tum bei kas ant jų dirbtų, 
kokią medžiagą ant jų var
totum, tačiau jie neatrodys 
gerai ir tiek. Tai. jau tokios 
rūšies plaukai, kurie raitytis 
nebenori. Tu sau daryk, ką 
nori su jais, o jie priešinas ir 
viskas. Toki plaukai, kurių 
“Permanent wave” nėima, bei 
neatrodo gerai, didžiumoje, 
yra ploni plaukai “fine hairs”. 
Plaukai vidutiniai arba stam
būs (coarse hair) daug gra
žiau garbiniuojasi. žinoma, 
yra išimčių, pasitaiko, kad ir 
stambūs plaukai priešinasi 
“permanent wave.”

Be to, jei žmogaus organiz
me nėra viskas tvarkoj, tai aiš
ku, kad ir ant plaukų atsilie
pia. Labai retai rastum arba 
būt sunku rasti sergantį žmo
gų su gražiais, sveikais plau
kais, 
kurie 
mis. 
savęs
Pavyzdžiui: jei tik fiziškai jau
čiamės blogai, tai mūs ir plau
kai atrodo serganti, nesuvaldo-'dukros 
mi, be 
puses.
jaustis 
mūs ir

Kas 
plaukų,
ve” nenori imti, teks kitą kar
tą plačiau apie tai pakalbėti.

Kada kalba eina apie sirgi-

Neseniai vienas rašytojas pa
rašė apie liaudiškų kostiumų 
gaminimą Pietų Slavijoj ir jis 
sekamai išsireiškė: “Moteriai 
ima nuo keturių iki aštuonių 
mėnesių pagaminti sau papras
tą kostiumą. Ji dažniausia ver
pia, audžia, siuva ir išsiuvinėja 
naktimis po dirbimo visą die
ną laukuose. Yra pasibaisėtina 
vergija.”

Tas išsireiškimas aišJciai pa
rodo, kad moterys su visa šir- 
džia buvo atsidavusios atliki
mui to dailės darbo. Tas paro
do taipogi, kad jos turėjo ir 
stipriai gilius jausmus ir tas 
darbas buvo tų jausmų išsireiš
kimo būdas.

Moterys turėjo ir savo dai
nas, kurios skyrėsi nuo vyrų

tuo atžvilgiu, kad jos buvo 
jausmingesnės, jose atspindėjo 
meilė, neapykanta, pavydas, 
d ž i a u g smas, liūdnumas
bendrai visi incidentai, kurie 
priklausė prie šeimyninio ir so- 
cialio gyvenimo. Vyrų dainos 
dainuodavo apie kokį nors atsi
tikimą arba apie didvyrius ir 
jų nuveiktus darbus. Tai reiš
kia, moterų dainos turėjo labai 
daug reikšmės ir tas parodo 
taip pat, kad šis moterų jaut
rumas privedė jas prie pavyz
dingų veikimų meno srityje.

Dabar kalbėsiu truputį apie 
moteris muzikoje.

Nors tarpe moterų muzikoje 
dar neišsivystė tokia kaip Rosa 
Bonheur—piešimo srityje; ar
ba George Eliot—literatūroje, 
vis vien jau nuo 16-to šimtme
čio rasime žymių moterų daly
vaujant muzikos srityje. Tar
pe žymesniųjų rasime Fanny 
Mendelssohn — kompozitorę, 
Clara Schumann — kompozito
rę ir pianistę ir Cecilę Chami
nade—taipogi kompozitorę ir 
pianistę.

Dainininkių— koncertuose ir 
operose — buvo labai 
žymių moterų.

Dainavimo srityje 
daugiausia moterų, nes
trose kol kas, pagal tradiciją, 
veikia daugiausia vyrai. Bet 

jau rasime ir vienur ir .kitur 
moterų orkestrų po vadovyste 
moters vadovės. Leopold Sto
kowskis, garsus orkestrų vado
vas išsireiškė sekamai apie mo
teris orkestrose: “Mūsų orkes- 
tros daro didžiausia klaida ne- 
įsileisdamos moterų. Nepapras
ta dvasia, kurią moterys įdeda 
muzikon, jų ypatingas entuziaz
mas bile užsiėmimui, kurį jos

daug

rasime 
orkes- -

B. Šalinaitė..

Negrės Kovoje Už Rases Laisvę
K. Petrikiene

Turiu mintyje ligonius, 
serga chroniškomis ligo- 

Mes galim ir patys ant 
patirti, jei tik temysime.

Pottsvillėj sustreikavo 500 
jaunų merginų-moterų prieš 
Philip Jones Co., protestuo
jant prieš $8 algas Į savaitę. 
Jos taip pat reikalauja pripa
žint Amalgameitų Uniją, 
CIO. Marškininė šapa visai 
uždaryta pikietu, kuriame pa
deda ir mainieriai.

Darbininkės pirma priklau
sė AF of L Unijoje, bet jai 
nieko nedarius pagerint sąly
gas, nori pereit į CIO.

Kiekvienos tautos bei ra
sės genijai iškyla tiktai susi
dėjus tam tikroms sąlygoms. 
Pasaulio istorija liudija, kad 
žymi dauguma didžiųjų ra- 
šėjų, poetų, kompozitorių, 
piešėjų net ir mokslininkų ki
lę iš gyvenimo apačios, tai 
yra iš biednuomenės. Tiesa, 
kad keletas genijų buvo iš 
turtingesnio luomo, bet paly
ginus su iš biednuomenės ki
lusiais genijais, tai bus tik 
lašas jūroje. Biednuomenės ir 
vidurinės klasės sūnūs bei 

augdami žino, jog
gyvumo, krinta Į visas jiems reikės gyvenimas pelny- 
Kaip tik pradedame ti doru darbu, savo paties 

tuomet, triusu, gi turtingosios klasės, 
jau nuo mažų dienų ruošiami 
vien tik lėbavimui; budavoji- 

nėra 
Jeigu 
sąly- 
daug 
gyve- 
dėlei 
bran

gių žiedų žūsta gyvenimo ban- 
----- , neturėdami progos iš
vystyti savo talento. 

)

Nesenai šiame skyriuje

jas jokio veikimo nėra, 
tai netiesa; negTės mote- 
turi gana plačias savišal- 
ir kultūros organizacijas; 

daugelyje miestų turi įsi-

normališkiau, 
plaukai atsigauna, 
link kalbamos rūšies 
kurių “permanent wa-įmo instinktui pas juos 

Inei reikalo nei noro, 
biednuomenės vaikams 
gos būt palankesnės,

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”

mą, tai štai kas norisi primin-, žymių žmonių iškiltų į 
ti. Daug žmonių randasi, kad mo viršūnes, gi dabar, 
jeigu jau jie serga šalčiais bei,s^°^?® ištekliaus, daug 
šiaip kokiomis ligomis, tai per J- - 
mėnesius laiko bijo plaukus, iš- gose’ 
simazgoti, kad blogiau nesu- " ' " 
sirgtų. Į kitų ligonių galvas 
net baisu pažiūrėti. Mano su- šiau apie pirmutinę negrę 
pratimu, nėra jau toks didelis etę. Jinai iškilo ačiū tik 
pavojus plaukus išsimazgoti,.sidėjusiom sąlygom. Jeigu

ra- 
po- 
su- 
ne

kiek palankesnės sąlygos, nie
kas apie jos talentą nebūtų 
girdėję. Sąlygos pagimdė, są
lygos ir pražudė genijus. Kol 
kas, nedaug genijų iš negrų 
tarpo randasi: tam priežastis 
jų sunkios gyvenimo sąlygos. 
Mes labai mažai girdim apie 
negrių moterų kultūrinį dar
bą ; kai kas gal pamanyti, kad 
pas 
bet 
rys 
pos 
jos
steigusios namų ruošos ir iš 
kitur atvykusioms apsistoti įs
taigas; kultūrinis darbas ve
damas gana plačia papėde, 
šiame rašinyje noriu kiek pla
čiau nušviesti, kaip negrės 
moterys darbavosi už panai
kinimą vergijos.

Isabela—Sojourner—Truth

Isabelos močiutė su vergų 
liuodu buvo atgabenta iš Afri
kos. Jos motinos tėvas buvo 
baltveidis, kuris buvo močiu- 

pirkęs. Isabelė vergės duk- 
visai jaunose dienose liko- 
atskirta nuo savo motinos 
parduota, kaip ir jos mo

čiutė, į vergiją. Pirm dvide
šimties metų savo amžiaus,

Isabela perėjo per penkių sa
vininkų rankas, kurie rodėsi 
vienas už kitą žiauresni. Isa
bela apsivedė su vergu. Jiems 
gimė penki kūdikiai, bet kiek
vienas buvo atplėštas nuo mo
tinos ir parduotas į vergiją. 
1817 metais pravestas įstaty
mas, šiaurinėse valstijose, ku- 
riuomi likosi paliuosuoti visi 
vergai, sulaukę keturiasdešim
tis metų amžiaus. Isabela, ku
ri gyveno New Yorko valsti
joje, likosi laisva. Įgytąją lai
svę Isabela pašventė kovai už 
išlaisvinimą likusių vergijoj 
savo rasės žmonių. Didžiu
moj Amerikos valstijų veikė 
įstatymas, draudžiantis negrų 
ir indijonų vaikus mokinti 
skaityti ir rašyti; tokiu būdu 
ir Isabela, būdama vergė, ne
galėjo išmokti skaitymo ir 
rašto.

Pasiliuosavusi is vergijos, 
nuo to ląjko, Isabela pasiliuo- 
savo ir nuo savo vardo, idant 
nepriminti pergyventus var
gus ir panieką; jinai pasivadi
no Sojourner Truth.

(Bus daugiau)
tę 
ra 
si 
ir

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS . ‘
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

Del "Laisvės” Pikniko
Philadelphijos Apylink.

Frankford Ave., 
ryte, ir visi be 
žinokit į minėtą 
būsite nuvežti.

Auka Ispanijai 
ir Draugui

Binghamton, N. Y

(Tąsa)
Sergo apvažiavo visus pietus, šiaurę ir 

Užkaukazę. Buvo sudaryta Rusijos or
ganizacinė komisija (ROK) partijos kon
ferencijos sušaukimui.

Bolševikų konferencija atsidarė Dra
goj 1912 metais, sausio 18 d. Sergo buvo 
Pragos konferencijoj delegatu nuo Tifli- 
so partinės organizacijos.

Visam konferencijos darbui vadovavo 
Leninas. Stalinas, tuo metu buvęs ištrė
mime, už akių buvo išrinktas partijos 
Centro komiteto nariu.

Sudaužius likvidatorystę, kaip anti- 
partinę srovę, Pragos konferencija nu
rodė, kad būtinai reikia toliau stiprinti 
palepinęs organizacijas ir suderinti le- 
galios ir nelegalios kovos metodus. Buvo 
priimtas tarimas, kad socialdemokratai 
aktyviai dalyvautų IV Valstybės Dūmos 
rinkimuose.

Pirmame konferencijos posėdyje išsto
jo Sergo. Jis padarė platų pranešimą 
apie organizacinės komisijos darbą, kuri 
ruošė konferencijos sušaukimą. Rezoliu
cijoj, priimtoj išklausius Sergo praneši
mą, sakoma:

“Konferencija laiko savo pareiga pa
žymėti Rusijos organizacinės komisijos 
pravesto darbo didžiulę svarbą sutelkiant 
visAs Rusijos partines organizacijas.”

)Sergo buvo išrinktas Centro komiteto 
nariu. Buvo sudarytas Centro komite
to biuras vadovauti visam partiniam 
darbui Rusijoj. Į šį biurą, vadovaujamą 
draugo Stalino, įėjo Sergo.

/ Netrukus po sugrįžimo Rusijon Sergo 
buvo areštuotas.

Ligi šiol užsiliko lapelis iš bloknoto, 
ant kurio Sergo skubia lygia rašysena 
parašyta:

“Areštavo Gudautuose 1905 metais 
gruodžio 24 d., paliuosavo 1906 metais 
balandžio mėnesyj.

Išvažiavau Vokietijon 1906 metų gale 
ir sugrįžau 1907 metų pradžioj.

1 gegužės buvau areštuotas Baku, pa- 
# liuosuotas 26 gegužės, vėl buvau ten pat 

areštuotas 1907 metais, ar tai 1 spalio, 
ar tai 1 lapkričio, ir 1908 metais buvau 
nuteistas ištrėmimam 1909 metais buvau 
paliuosuotas Enisiejaus gubernijoj, Pri- 
angarės krašte birželio mėnesyj, Potos- 
kujo kaime. Pabėgau iš ištrėmimo tais 
pat metais rugpjūčio mėnesyje ir atvy
kau į Baku.

Ryšyje su pravirtimu išvažiavau Per- 
sijon. Dalyvavau Sardar-Muchi ekspedi
cijoj į Ardabilą prieš kontr-revoliuciją. 
1910 metų gale emigravau Franci j on.

1912 metais buvau areštuotas Peter- 
burge ir prasėdėjau Petrograde, Šlisel- 
burge, Irkutske ir Aleksandrovske iki 
1916 metų galo. 1916 metais buvau pa
liuosuotas Jakutske, 1917 metais grįžau 
į Piterį.”
I Šiose šykščiose eilutėse sudėta daugelio 
kovos metų istorija. Sergo šešis mėne
sius buvo įžengiamojo kalinimo kame
roj. Netrukus Peterburgo apygardos 
teismas nuteisė jį už pirmąjį pabėgimą 
iš ištrėmimo ir už bolševistinį darbą 
trims metams katorgos, o ją atlikus— 
ištrėmiman iki gyvos galvos.

Sukaustytą pančius Sergo pristatė į 
šliselburgo tvirtovę. Trys ilgi metai pra

ėjo akmeniniam maiše. Vienok žvalumas 
ir visą nugalintis optimizmas neapleido 
Sergo. Jis lavinosi ir skaitė, skaitė be i 
galo. Storam vaškuotam sąsiuvinyje, ku
rį išdavė Sergo kalėjimo administracija, 
užsiliko ilgi jo per tą periodą perskai
tytos literatūros sąrašai. Čia dažnai su
tinkami Černyševskio, Dobroliubovo ir 
kt. vardai. Ilgas konspektas sustatytas 
iš vidurinių amžių istorijos.

1915 metų spalio mėnesyj Sergo buvo 
ųtapu išsiųstas Rytų Sibiran. Iki 1916 
metų pavasario, kolei neprasidėjo navi
gacija Lenos upe, Sergo buvo uždarytas 
Meksandrovsko centralinėj (Irkutske).

Vš Irkutsko Sergo nusiuntė į tolimąjį 
’ akutską.

Tremtinių partija ėjo beribėmis bu
latų stepėmis. Juos sekė keletas veži- 
lų. Sargybos karininkai šiurkščiais

šauksmais ragino atsiliekančius. Beri
biais plotais skambėjo tremtinių daina:

Leidžiasi saulė už stepės, 
Tolumoje auksuoja ašuotė. 
Kalinių skambios grandinės

. Kelia pakelės dulkes.
Eina su jais ilgi šešėliai, 
Du kuinai vežimą veža, 
Tingiai lankstydami kelius, 
Sargybiniai eina su jais...

Ilgas, sunkus etapas. Iš pradžių jis ei
na stepe, paskui taiga. Kelias sukaliojas 
staigiais Lenos krantais. Aplinkui stūk
so laiko suardytos laukinės uolos. Rytais 
prie upės atsigerti nusileidžia lokiai, vil
kai, danieliai.

Keletą dienų Sergo važiavo baržos 
triume. Čia nebuvo dargi pačių papras
čiausių patogumų. Dviem aukštais tęsėsi 
ištisiniai narai, ant kurių vienas ant 
kito gulėjo sveikieji ir ligoniai. Oras bu
vo tvankus, dvokiantis. Durys buvo ak
linai uždarytos. Išeiti tremtiniams ant 
denio buvo griežtai uždrausta.

Prasidėjo šiltos baltos naktys. Saulė 
nesislėpdavo ištisas paras, ir tik pirmą- 
antrą valandą nakties rytai pasipuošda
vo šviesiai raudonomis spalvomis.

Kuo arčiau ėjo prie Jakutsko, tuo ge
resni darėsi sargybiniai. Karininkai sten
gėsi nesirodyti tremtiniams į akis. Tik
tai pačiame mieste sargybos komandos 
viršininkas užpuolė ant Sergo šiurkščiai 
keikdamasis. Ilgai Sergo negalėjo su
prasti, kokia buvo šito priežastis.

Vietos “načalstva” buvo nepatenkinta, 
kad jiems prisiuntė taip pavojingą “pra
sikaltėlį”. S. Peterburgo gubernijos ka
lėjimo inspekcijos sudarytam “Sąraše” 
buvo pažymėta, kad “Grigorijus Kons- 
tantinovičius Ordžonikidze—katorginin
kas,” nuteistas jau trečią kartą. Grafoj 
“eina pančiuose ar be pančių” buvo pa
rašyta—“kojų pančiuose,” o grafoj “ar 
gali eiti pėsčiomis” buvo lakoniškas— 
“gali.” Toliau buvo pažymėta, kad Sergo 
ūgis—“2 aršinos ir 6 verškai, kūno sudė
tis gera, akys ir plaukai juodi, veido odos 
spalva ir išvaizda—balta.”

Svarbiausia buvo “Sąrašo” gale: “Pri
pažintas kaltu dėl pirmo pabėgimo iš 
apgyvendinimo vietos ne Sibire ir dėl 
gyvenimo su svetimu pasu,” o todėl “at
imtos visos turto teisės.” Skliauteliuo
se buvo išvardyti baudžiamojo statuto 
straipsniai.

Tokia charakteristika davė progos Ja
kutsko gubernatoriui nustumti Sergo 
kuo toliau iš akių. “Jakutsko srities val
dybos byloje” pasirodė naujas užrašas: 
“Atvyko į Jakutijos sritį 1916 metais 
birželio 14 d. ir paskirtas į Viliuisko 
apygardą Niurbinsko kaimo bendruome
nėm”

Niurba buvo tolimoj tundroj, už septy
nių šimtu kilometru nuo Jakutsko. Tai 
ištrėmimas ištrėmime.

To meto Jakutskas buvo pirklių-kolo- 
nizatorių, bajorijos ir dvasiškijos mies
tas. Tai buvo “miesto tėvai”. Vienok ne
mažą rolę Jakutske lošė ir tremtiniai. 
Čia buvo Grigorijus Ivanovičius Petrovs- 
kis, Emiljanas Jaroslavskis, Andriejus 
Agejevas. Viso tremtinių buvo čia apie 
keturis šimtus žmonių. Tremtiniai buvo 
susivieniję į savišalpos kasą. Tikrenybėj 
tai buvo palėpinė politinė organizacija.

Dažnai Jaroslavskio name, kuris gyve
no prie miesto muziejaus atskiram na
melyje (draugas Jaroslavskis buvo Ja
kutsko muziejaus direktorium), rinkosi 
neva vardinėms arba kokiai kitai šven
tei tremtiniai, bolševikai. Čia buvo ruo
šiami pranešimai įvairiomis politinėmis 
ir švietmos temoms, buvo skaitomi refe
ratai, buvo ilgai kalbamasi apie karą, 
apie besiartinančią revoliuciją.

Tremtiniai bolševikai sulošė nemažą 
rolę, kad pakeisti gubernatoriaus nuta
rimą išsiųsti Sergo į Niurbą.

1916 metais liepos 4 dieną, spaudžiant 
Jakutsko tremtinių organizacijai, miesto 
ligoninės vedėjas kreipėsi pas “jo eks
celenciją poną Jakutsko vice-gubernato- 
rių:”

(Bus daugiau)

sta- 
tik

visi

Bloomfield, N. J., drau-

gavo.
draugai ir 

jūs labai pa- 
padarysit didelį

prisiuntė darbi-

apie 10 vai. 
mašinų va- 

vieta, iš ten c- 7
Atsiminkit,

turėsime pabudavoti 100 
lų, tai yra, jie padaryti, 
reikės sujungti.

Ateinantį ketvirtadienį
“Laisves” ir mūsų judėjimo 
draugai būkite Liaudies Na
me, tai yra 25 d. rugpjūčio, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. 
vakare, čia sutvarkysim vi
są “Laisves” pikniko struktū
rą; bus daug raportų.

Atsiminkit, draugai, kad 
mes pergyvenam vieną iš 
svarbiausių momentą prie fa
šizmo agresijos, 
kilodamas veda 
ra, nuo to mes 
sim, nu 
zacijos.

į Kolonijų Draugus
Artimom kolonijų organiza

cijom buvo išsiuntinėta laiš
kai su paraginimu, kad iš
rinktų darbininkus ir paskirs
tytų prie darbų ir prisiųstų 
sąrašus . Pereitais metais veik 
visi tą padare ir todėl buvo 
viskas tvarkiai sutaisyta, o 
visi turime atsiminti, kokia 
padėtis buvo su lietum; o vie
nok per tą trumpą laiką ge
ros' paramos “Laisvė 
Pasiskubink it, 
draugės, nes 
lengvinsi! ir 
darbą.

Pirmutinis 
ninku saraša
naitis iš Camdeno nuo AL- 
DtD jų kuopos. Apsiėmė dirb
ti abudu draugai—Pranaitis 
ir Lastauskas ir jiedu dar 
gaus daugiau pagelbos. Prioi 
to, jiedu organizuoja b ūsą į 
pikniką. Tai smagi žinia. 
Baltimoriečiai, readingiečiai, 
eastoniečiai, chesteriečiai, dc- 
lairiečiai, praneškit apie dar
bininkus, busų organizavimą, 
mašinų. Visų kolonijų drau
gai paskutinėmis dienomis tu
rime visi mažiau miegot, ma
žiau silsėtis, o daugiau pa
dirbėt.

J Philadelphijos Draugus
Rugpjūčio 28 d. Mikolaičio 

parke budavosim stalus, mums 
reikalinga didelės paramos 
nuo “Laisvės” skaitytojų, 
simpatikų ir organizacijų na
rių. Visi draugai, turinti ma
šinas, važiuokit iki City Line

kuris provo- 
pasaulj į ka- 
visi nukentė- 
mūsų organi-

B u dėk i m ir veikim 
bendrai, kad tą žaltį neprilei- 
dus prie to barbarizmo veiks
mų. A. J. S.

Iš 
gas prisiuntė sekamą laiškutį 
ir $3 aukų. Tai gražus drau
go darbas.
Drg. D. M. šolomske:

Prisiunčiu money orderį $3, 
tai yra mano ypatiška auka, ir 
skiriu sekamai: $1 dėl pasiun
timo pašeipos laivo Ispanijon 
ir $2 dėl jaunuolio įsigyti me
dinį batą, kuris atsišaukė į 
Amerikos žmones per “Lais

tai yra kovotojas už Is- 
demokratiją ir dabar- 
laike randasi Franci- 
su paralyžiuota koja, 
nariai atsisako 

nuo savęs

užsimokėju- 
Dar yra ir 

Tie draugai 
užsimokėti.

vę, 
pamjos 
tin i am e 
joj su 
Kuopos
koti. Tai 
kojų ir prisiunčiu blanką.

John Gabal.

au-. 
au-

,, o.ni>i lAtmušti Fašistų Šturmai Se- PALEIDŽIA 14 AMERI-1 • n r ,
KIEČIU L i u o s N o R ių gre ir Ebro Frontuose

MAINAIS Už ITALUS --------

St. Jean de Lu z, Franci ja. 
Per tarpininkystę Amerikos 
ambasadoriaus Ispanijai, C. 
G. Bowers’o, gener. Franco 
sutiko paleist 14 amerikie
čių liuosnorių, respublikos 
kareivių, mainais už 14 ita
lų fašistų, kurie suimti liau-

Bet dar liks 73 amerikie
čiai liuosnoriai, kuriuos fa
šistai laiko San Pedro de
Cardena stovykloje, kur 
apleisti brudu, alkinami 
dažnai mušami.

ir

gre ir Ebro Frontuose
Saragossa, Ispanija.— Fa

šistai praneša, kad jie “nuo
lat varąsi pirmyn” Segre 
ir Ebro upių frontuose; sa
ko, kad suėmę 2,000 respub- 
likiečių į nelaisvę, ir tt.

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos vyriausybė paro
do, kad jos kariuomenė pa
naujino atakas prieš fašis
tus vakariniuose šonuose 
Segre ir Ebro upių ir atmu
šė audringiausius priešų da
romus užpuolimus Pandos 
kalnų srityj, į pietus nuo 
Gandesos.

Literatūros Kuopoj

ALDLD 20 kuopos įvyko su
sirinkimas rugpjūčio 11 d. Iš 
finansų raštininko raporto pa
aiškėjo, kad jau 
šių narių yra 65. 
neužsimokėjusių, 
turėtų stengtis
Taipgi vienas įstojo į kuopą. 
Išrinkti keturi delegatai į 12- 
to apskričio konferenciją, ku
ri įvyks rugpjūčio 21 d., 
Wilkes-Barre, Pa.
Paskaita apie Povilą Višinskį

Paskaitą skaitė drg. St. Ja- 
silionis. Jis ją ir parašė. Iš 
paskaitos paaiškėjo, kad Po
vilas Višinskis buvo pasiekęs 
aukštesnio mokslo ir buvo 
pažangus žmogus. Jis daug 
yra prisidėjęs prie lietuvybės 
atbudinimo ir atgavimo spau
dos; buvo persekiotas caro 
žandarų tais laikais.

Per suvirs tris dešimts me
tų nuo P. Višinskio mirties jis 
buvo kaip ir pamirštas. Kad 
ir buvo kas rašyta apie Vi
šinskį, tai tik jo bendradarbių, 
kaip tai žemaitės ir kitų.

Po paskaitos drg. St. Ja- 
si lion is prašė susirinkusių iš
reikšti nuomones kas link jo 
paskaitos. Ar paskaita para
šyta gerai, ar verta bus ją 
skaityti kitur? Susirinkimas 
užreiškė, kad paskaita gera ir 

Susirinkime apart kuopos 
narių dalyvavo keletas ir ne 
narių, viso 27 ypatos. Nore ne 
didelis susirinkimas, visi pa
skaita buvo pasitenkinę.

P. M.

Naktinis Piknikas
į į RENGIA WATERBURY LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS NAUDAI

" i1 DIENRAŠČIO "LAISVES” 11J

* Prasidės 4-tą vai. šeštadienį popietyje ir tęsis iki 4-tos vai. sekmadienio ryto. *

LIETUVIŲ PARKE, WATERBURY, CONN.
(UŽ LAKEWOOD EŽERO)

MERRYMAKERS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Choras Daina iš New Haven, Conn., dainuos šiame piknike

Taipgi dainuos Choras Daina iš New Haven ir dainuos Ig. Kubiliūnas iš So. Boston, Mass. Manome, 
kad su Kubiliūnu atvyks ir daugiau talentų iš Bostono. Tad bus puiki programa.

PĖkal&as Bk Rugp. 27 Aug.
Daug svečių bus iš kitų miestų. Daugiausia iš Brooklyn, N. Y., Montello, Mass, ir iš kitur.

Įžanga 35c asmeniui ir prie to bus duodama užkandžiai

a
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Amerikos Lietuvių Kongreso Skyrių Elizabeth, N. J. Bridgeport, Conn.
Atstovų Konferencijos Protokolas

Konferencija Įvyko Birželio 25 ir 26 Dienomis, 
1938 m., Jermyn Hotel, Scranton, Pa.
(Tąsa)

Bostono Apskričio raportą 
žodžiu išdavė del. Michelso
nas. Daug* organizacijų įtrauk
ta ir parengimai būna pasek
ai ingiausi, nes visi vieningai 
veikia. Išleido atvirutes ir 
daug jų išplatino. Ant atviru
čių yra atvaizdai Lietuvos fa
šistinės valdžios nužudytų dar
bininkų ir valstiečių ir paaiš
kinimas lietuvių, anglų irfran- 
CŪzų kalbomis: “Lietuvos Fa
šistinio Teroro Aukos.” Atvi
rutes žmonės noriai perka ir 
siunčia į Lietuvą užadresavę 
fašistiniam valdininkam, kle
bonam ir kitiem valstybės at
stovam. Už nuveiktus darbus 
Bostono Apskrity j daug kredi
to priklauso Hudsono koloni
jai.

Worcesterio Skyriaus rapor
tą išdavė del. Bakšys. Sureng
ta pasekmingas mitingas Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mo klausimu. Taipgi surengta 
mitingas Ispanijos demokrati
jos gynimo reikale, kuriame 
kalbėjo drg. S. Michelsonas. 
Ispanijos pagelbai surinkta 
aukų $300. Pageidauja dau
giau vienybės.

Brooklyn© Skyriaus del. Sta- 
kovas. Skyrius netik veikia 
Brook lyne, bet pagelbsti susi
organizuoti skyriam apielinkės 
kolonijose. Del. Kreivėnas da- 
dėjo apie surengtas prakalbas 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai 
klausimu.

New Jersey Apskričio rapor
tą davė del. Jamison. Apskri
tis seniau veikė kartu su Broo- 
klynu, bet dabar jau susiorga
nizavo atskirai. Pasekmės ma
tomos geros.

Detroito Skyriaus raštišką 
raportą skaitė del. Kemešienė. 
Skyrius darbuojasi pavyzdin
gai ir už tai daugiausiai kre
dito priklauso skyriaus suga- 
biai valdybai. Kas metai ren
gia Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimus, pik
nikus ir kitokius parengimus. 
Lietuvos krizio laiku pasiuntė 
telegramas į atatinkamas vie
tas.

Cleveland© Skyriaus raportą 
davė del. Mažeika. Skyrius 
negali perdaug pasigirti nu
veiktais darbais. Amnestijos 
parašų surinkta mažai. Turė
jo keliolika parengimų-prakal- 
bų, kaip tai, Lietuvos valstie
čių persekiojimo klausimu, 
Lenkijos ultimatumo reikalu 
ir nepriklausomybės sukaktu
vių minėjime. Ateityj numato
ma sklandžiau veikti, įtraukti 
daugiau vietos ir apielinkės 
draugijų į Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Schuylkill County Skyriaus 
(Pennsylvania) raportą išdavė 
del. O. žiobienė. Skyrius vei
kia sutartinai ir kaikuriuose 
klausimuose įtraukia Kongrese 
nepriklausančias srioves į ben
drą darbą.

Wilkes-Barre Skyriaus rapor
tą davė del. Stankevičius. Raš
tišką raportą konferencijai 
prisiuntė Skyriaus sekretorius 
Saudargas. Po tūlų nesusipra
timų Skyrius vėl veikia gerai. 
Lietuvos nepriklausomybės 20- 
tas sukaktuves minint sureng
tas sėkmingas mitingas. Ry
toj (birželio 26) rengiamas 
pirmas piknikas, kuris įvyks 
tarpe Wilkes-Barre ir Scran- 
tono.

Pittsburgh© Skyriaus rapor
tą davė del. Pipiras. Skyrius 
gerai veikia ir veiktų dar ge
riau, jei centras duotų dau
giau direktyvų ir paraginimų. 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties paminėjimui surengė 
mitingą kartu su kitom srio- 
vėm. Mitinge kiekviena srio- 
vė rinko aukas skirtingiem rei
kalam. Skyriaus komiteto re

komenduotam tikslui, Lietuvos 
politinių kalinių paramai su
rinkta daugiausia aukų.

Connecticut Apskričio rapor
tą davė del. Jokimas. Apskri
tyj priklauso penkios apielin
kės kolonijos. Jau turėjo ke
lias konferencijas. Ypatingai 
pasekminga konferencija bu
vo sušaukta Lietuvos-Lenkijos 
ginčo klausimu. Visose kolo
nijose rengiama paminėjimai 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių.

Binghamtono Skyriaus raš
tišką raportą davė del. Miko-, 
lajfinas. Skyrius susiorganiza
vo lapkričio 15 d., 1936 m., iš 
9 organizacijų. Vėliau SLA 
k p. atšaukė savo atstovus iš 
Skyriaus ir dabar priklauso 8 
organizacijos su 599 nariais. 
Surengta, du Liet, nepriklauso
mybės sukaktuvių minėjimo 
mitingai 1937-38 metais; su
rengta prakalbos Centro Ko
miteto atstovui Dr. Montvidui 
ir skaitlingas mitingas, kada 
iškilo Lietuvoj krizis. Atlai
kyta jau 10 konferencijų ir 
įvairiais reikalais pasiųsta ke
liolika telegramų Lietuvos vy
riausybei. Surinkta nemažai 
parašų ant amnestijos peticijų.

Rochesterio Skyriaus rapor
tą iš rašto davė del. Druseika. 
Skyrius surengė du pasekmin
gu mitingu, vieną vakarienę ir 
vieną pikniką. Nuo tų paren
gimų liko pelno $372. Lietu
vos politinių kalinių paramai 
pasiųsta $112 ir Ispanijos ko
votojams už laisvę $242. 
Trumpoj ateityj numatomas 
dar vienas parengimas, kurio 
pelnas bus skiriamas pagelbai 
politinių kalinių Lietuvoj. Nors 
Rochester kolonija nedidelė 
bet pusėtinai daug nuveikta. 
Sutarimas yra pavyzdingas.

Scrantono ir Philadelphijos 
delegatai raportavo, jog tose 
dviejose kolonijose Skyriai yra 
susiorganizavę tik visai nese
nai, tad nėra kas raportuoti 
iš nuveiktų darbų. Abiejų ko
lonijų delegatai pasižadėjo 
stengtis pravesti šios konferen
cijos tarimus ir veikti ateityje 
sulyg Cleveland© suvažiavimo 
priimta programa.

Po trumpų diskusijų visų 
Skyrių delegatų raportai pri
imti vienbalsiai.

MANDATŲ KOMISIJOS 
RAPORTAS

Chicagos Skyrius atstovauja 
80 organizacijų su 15,000 na
rių. Delegatai: Dr. A. Mont- 
vidas, P. Grigaitis, V. Andru
lis, A. Litvinas, K. Liutkus, 
P. Miller, X. Shaiko, K. P. 
Deveikis, Aldona Mikužiūtč,' 
V. Kaulinas, P. Daubaras, An
astazija Mikužiutė, K. čepule- 
vičius, V. černauskas, Mačiu
lis, ir V. Adomėlis. Viso 16 
delegatų.

Brooklyn© Skyrius atstovau
ja 18 organizacijų su 3,415 
narių. Delegatai: M. Stakovas,
R. Mizara, P. Tjškus, A. Bim
ba, K. Michelsonas, M. Brow- 
niutė, A. Sinkus, K. Kreivė
nas ir K. Lukauskas. Vėliau 
dar pribuvo: J. Glaveckas ir 
A.. Viznis, nuo LSS 19 kp. ir
S. Cibulskis, nuo LDD 7 kuo
pos. Viso 12 delegatų.

Bostono Skyrius atstovauja 
1.3 organizacijų su 1,450 na
rių. Delegatai: St. Michelso
nas, Povilas Kubiliūnas, Jonas 

iKrukonis ir J. Laurinskas. Vi
so 4 del.

Detroito Skyrius atstovauja 
18 organizacijų su 2,500 na
rių. Delegatai: M. Andrulienė, 
M. Prakevičius, S. J. Markū
nas i? M. J. Kemešienė. Viso 
4 del.

(Bus daugiau)

Neužteko Vienos Pačios, Tai i . ’
Gavo Kitą

Tai ve jums, broliai ženo- 
čiąi, kurie gyvenate New 
Jersey valstijoj, būkite atsar
gūs su divorsais, nes besidi- 
vorsuojant kartais įvyksta 
klaidos ir visai nejučiomis 
gaunate dvi legales pačias.

Bet jūs sakote, “negalima,” 
nes įstatymai nedaleis. Įsta
tymai taip sutaisyti, jog gali 
iškirst visokių šposų.

Ve imkime už pavyzdį tūlą 
Baldermero Rey, kurį teis
mas nuvedė net į Chancery 
Court, Trenton, N. J.

Baldermero Rey savo laiku 
linksmai ir meiliai gyveno su 
Josephine Rey, bet kaipo ro
mantiškam vyrui įpuolė jam į 
akį Victoria Trueba.

Kaipo įsimylėjęs vyras, jis 
paprašė Josephine duoti jam 
divorsą, bet ši iš pavydo ar 
iš piktumo griežtai atsisakė tą 
padaryti.

Baldermero, meilės karščio 
apimtas, nuvyksta į garsųjį 
divorsų koštuvą Reno, Neva- 
doj, ir išgyvenęs sulyg tenai- 
tinio įstatymo šešias savaites 
gauna divorsą ir tuoj aus ap- 
siveda su Victoria Trueba ir 
grįžta Elizabethaii gyventi.

Buvusiai Josephine ta vi
sa procedūra visai nepatiko ir 
patraukė Baldermero teis
man. Teisėjas pripažino gau
tą divorsą Renoj nelegališku 
New Jersey valstijoj. Balder
mero, nenorėdamas pamesti 
naują pačią Victoria, sykiu su 
ja išsikraustė per upę iš Eli- 
zabetho į Staten Island, N. Y., 
nes New York o valstija pri
pažįsta Renoj gautus divorsus 
už legalius.

Tai ve jums, broliai ženo- 
čiai, Baldermero neužteko vie
nos pačios, tai gavo kitą. Vie
na legal ė pati New Jersey 
valstijoj, o kita Ųew Yorko 
valstijoj. Gal jam toks pa
tvarkymas ir patiko.
Buvę Elizabethiečiai Pabėgo 

iš Franco Žemės

Nesenai spaudoj pasirodė 
žinia, kaip pritarianti lojalis- 
tams ispanai gudriu ir karžy
gišku būdu nugalabijo fran- 
kistų laivo Tiburon įgulą ir 
pabėgo į Franci ją.

Tarpe 24 karžygių buvo 
buvę elizabethiečiai Lisardo 
Fernandez ir Demetrio Colla
zo. '

Collazo išvažiavo Ispanijon 
kaipo liuosnoris kariauti prieš 
fašizmą, o Fernandez keturi 
metai atgal išvažiavo į savo 
tėvynę gyventi ir atsirado fa
šistų užimtoj teritorijoj.

Atrado Čielą Akrą 
Marijuanos

Kas tai pranešė policijai ir 
sveikatos departments, kad 
ant Division St., netoli Bond 
St., ant tuščio loto vieno akro 
didumo auga labai nuodinga 
žolė, vadinama marijuana. 
Tai labai pavojingi nuodai 
narkotikai. Iš jų raketieriai 
šarlatanai daro cigaretus ir 
pardavinėja žmonėms.

Sveikatos departmentas la
bai susirūpino ir tuojaus pa
siuntė būrį žmonių išnaikini- 
fnui tos žolės. Visa žolė tapo 
sudeginta.

Nuožmus Tėvas Nuteistas 
Kalėjiman

Teisėjas Lloyd Thompson 
rugpjūčio 18 dieną nuteisė 
nuo dviejų iki keturių metų 
kalėjiman tūlą John George 
Dzuvilla, gyvenantį 148 Bal
timore Ave., Hillside, N. J. 
Kaltinamas užpuolime ant ti
kros savo dukters lytiškam 
užsiganėdinimui. Tai kokių 
žmonių randasi!

“L.” Reporteris.

Rugpj. 12 d. 1938 m., prieš
karinis komitetas turėjo ma
sinį mitingą, 407 Lafayette 
St., Lietuvių Svetainėje. šis 
susirinkimas buvo gana svar
bus, nes jame buvo išduotas 
raportas iš atsibuvusios na- 
cionalės konferencijos Amer. 
Lietuvių Kongreso birželio 
mėn. 25-26 dienomis 1938 m., 
Scranton, Pa.

Kaip jau žinoma, Conn, ap
skritys buvo •pasiuntęs du de
legatus ton konferencijon, bū
tent, Jokimą ir Valaitį, ir A. 
Mureikienę—nuo vietinio kon
greso skyriaus.

Draugas Jokimas ir draugė 
Mureikienė išdavė gana 
gerus raportus nušviesdami 
visą konf. eigą ir planus, kurie 
buvo padaryti to svarbaus 
lietuvių išeivijai kultūrinio 
darbo žygiotei. Abiejų dele
gatų raportai publikai labai 
patiko, kurie tapo vienbalsiai 
priimti.

Draugas Valaitis iš New 
Britatin pasakė, turiu pripa
žinti, puikią prakalbą Ameri
kos Lietuvių Kongreso ir abel- 
nais šių dienų bėgančiais klau
simais, nušviesdamas daug 
svarbių dalykų. Conn apskri
tys yra paskyręs draugus Va-' 
laitį ir Jokimą aplankyt visas 
lietuvių kolonijas, kuriose tik 
randasi kongreso skyriai Conn, 
valstijoj.

Aš turiu pažymėt štai ką. 
Draugas Valaitis turi tam tik
rų gabumų prakalbų klausi
me, tad yra patartina ir ki
toms liet, kolonijoms būtent, 
kuriose dar nėra įsteigtų kon
greso skyrių, pasikvies! drg. 
Valaitį, o jis jums nušvies 
kongreso svarbą bei ant kiek 
svarbu darba atlieka šis kultū
rinis judėjimas. Taip darant 
bus lengvinus įtraukti lietuviš
ką liaudį tan judėjimam

Lėšoms padengti buvo rink
tos aukos, čia telpa aukauto
jų vardai. Aukavo:- A. Mu
reikienė $1.00; Po 50c.: G. 
Valatka, J. J. Mockaitis; po 
25c.: M. Valatkienė, A. Jocis, 
J. Jasevičia, J. Jasiunas, M. 
Arisonas.

Su smulkiais surinkta $4.10. 
Visiems dalyviams ir aukoto
jams širdingai ačiuojame.

M. Arison.

CHINŲ PARTIZANAI AP
SUPO PAOTINGĄ

Shanghai, Chinija.—Chi- 
nai partizanai apgulė viso-| 
mis pusėmis Paoting mies
tą,-Hopeh provincijos sosti
nę, šiaurinėj Chinijoj.

Partizanai atakavo Sin- 
siang ir Siaochichen mies
tus Honan provincijoj; nu
kovė bei sužeidė 200 japo-Į 
nų kareivių. Kai kurie ja
ponų pastatyti chinai valdi
ninkai pasidavė partiza
nams.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Trečiadieni, rugp. 24 d. įvyks di
delis protesto susirinkimas (jeigu 
lytų, tai sekantį vakarą įvyks) Jef
ferson Square, 4th ir Washington 
Ave. Republikonų Miesto Taryba 
vagia nuo jūsų darbus! Šį susirinki
mą šaukia Non-Partisan Job Securi
ty Assoc., 1st Congressional Distr. 
Programa: 7 v. v., minkštos boles 
žaislas, Baldwin Field, 5th ir Wash
ington Ave., 8 v. v. Koncertas, Jef
ferson Sq., 8:30 Prakalbos. Kalbės 
žymūs kalbėtojai. Svarbu, kad daly
vautų darbininkai, profesionalai ir 
biznieriai.

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Korn. susirinkimas 

įvyks 25 d. rugpjūčio, ketvirtadienio 
vakare, 7:30 vai. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Nariai malonėkite 
visi būti laiku, nes turime svarbių 
reikalų aptarti, kaip tai: Svetaines 
reikalus, “Vilnies” pikniką, kuris 
įvyks rugp. 28 d. Machutos darže. 
Reikia daryti planus, kad piknikas 
būtų sėkmingas. Todėl visi įsitėmy- 
kite datą ir dalyvaukite šiame susi
rinkime. — Prot. Rast. J. Bagužis.

(198-199)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisvės” Pikniko 

Susirinkimas
Rugpjūčio 25-tą, ketvirtadienį, 

įvyks vela visų organizacijų susirin
kimas dūlei “Laisvės” pikniko, Liau
dies name, 735 Fairmount Ave., 8 v. 
vak. Ant šio susirinkimo plačiai yra 
kviečiami “Laisvės” skaitytojai ir
simpatikai, nes bus pikniko darbi
ninkų registracija. Visų organizacijų 
komitetai turi priduoti sąrašus dar
bininkų, kur kas apsiima pagelbėti 
tą dieną. Bus raportai komisijų. 28 
d. rugpjūčio, sekmadienį, Mikolaičio 
parke Imdavos stalus. Tie draugai, 
kurie turi mašinas ir katrie neturi, 
važiuokit ir pribūkit 10 vai. iš ryto 
prie City Line, Frankford Ave. Iš 
čia nuvešim darbininkus ir visi ben
drai dirbsim. Bus maisto ir gėrimo. 
— Veik Kom. Valdyba. (197-199)

PHILADELPHIA, PA.
Am. Liet. Community Association 

susirinkimas įvyks 24 d. rugp., 8 v. 
v., savo name 280 S. 80th St. Prašo
me visų pribūti laiku, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptart. Turė
sime prisirengti prie pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 5 d. (197-198)

Shanghai, Chinija. — Du 
tuzinai japonų orlaivių,

BALTIMORE, MD.
Liet. Kom. Frakcijos susirinkimas 

įvyks paskutinį ketvirtadienį, 25 d. 
rugp., 7:30 v. v. po num. Ill So. 
Poppleton St. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi susirinkti laiku, nes

bombarduodami Changsha 
miestą, užmušė šimtus civi
liu chinu. 

l- v

yra daug svarbių reikalų apkalbėti 
ir sykiu atsiveskite naujų narių pri
rašyti j Partiją. — Valdyba.

(197-199)

Vienna. — Nazių valdžia 
didžiausiomis i š k i 1 m ėmis 
pasitiko atvažiavusį fašisti
nį Vengrijos diktatorių ad
mirolų Horthy.

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyno 6 basai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Bušai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamų vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

Busas išeis 8 vai. ryto

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

- Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

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

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

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

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI*

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj
• • •

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—šalies 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 stamponus, 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

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
TeL Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

BI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.

j 168 Grand Street
H Brooklyn, N. Y.

j Tel. Evergreen 8-7179
faniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiim iinnmininnDl

Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiem spalvom.

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

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

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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, Konvencijoj
VYRIŠKAS” ELGESYS

metų, 
kuris

Už Nelaimę Kaltina 
Žuvusį Motormaną

GERAI DARBUOJASI “D 
WORKERIO” VAJUJE

NEPRAŠYTI SVEČIAI
VESTUVĖSE

TDA Delegacija Pas 
Darb. Kalinius

įvykusios 
ant IRT 
Tranzito

m o-

Dėl pirmadienį 
traukiniu nelaimės 
Lexington linijos, 
Komisija kaltina žuvusį
tormaną Salvatore Cotta, būk 
jo “neatsargumu” ji padary
ta. Joj žuvo patsai motor
manas ir 1 keleivis, Emanuel 
Auerbach; 51 keleivis sužeis
ta.

Sužeista daug ne vien tik 
dėl traukinių susidūrimo, bet 
ir dėl susidariusios panikos. 
Traukiniu viens į kitą smūgį 
sekė eksplozija ir gaisras. Iš
siveržus liepsnų ir dūmų vul
kanui, minia spiegiančių vy
rų, moterų ir vaikų viens pro 
kitą metėsi link durų, savimi 
užblokuodami išėjimą, sutruk- 
dydami gelbėjimąsi. Sužeistų 
gelbėjimą trukdė ir subėgusi 
apie 5,000 minia vėpsotojų.

Nors Tranzito Komisija ap
kaltino mirusį darbininką, ta
čiau jos pirmininkas Mack 
Numberg taip pat pripažino, 
kad prie 116th St. stoties, kur 
įvyko nelaimė, bėgiai 
saugota automatiškais 
lais.

Trečiojo Assembly Distrikto, 
New Yorke, komunistai jau 
gerokai pasidarbavo šiame 
“Daily Worker” finansiniame 
vajuje ir įteikė “D. W.” 
riausiam redaktoriui čekį 
moję $1,093.87. ši yra 
džiausią auka, kokios lig
gauta iš bile kurios sekcijos. 
Visa sekcijos kvota yra $12,- 
500.

vy-’ 
su- 
di- 

šiol

Kitas Liudininkas Parodė 
Ryšį Tarp Hines’o ir 

Raketo Karaliaus

Alfred Yanucci turėjęs no
ro vestuvėse pasilinksmint ir 
nuotaką pabučiuot, dėlto jis, 
dar ir su savo draugais, sau 
užkiūtino į vestuves, 97-05 — 
150th St., Jamaica. Kas čia 
tokio, kad neprašytas, pama
nė jis,. ir laikėsi kaip namiš
kis, kas liečia vaišes ir nuota
kai bučkius. Įvyko susikirti
mas. Jame svečias “laimėjo” 
prieš jaunąjį, Klingenbeck, 
kuris nugabentas ligonbutin. 
Vestuvių mėgėjas Yanucci 
talpintas kalėjimam

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo delegacija lankėsi 
pas darbininkų kalinius, esan
čius Rikers Salos ir Queens 
City kalėjimuose. Aplankyta 
Manuel MacDonald, kuris bū
na metus Rikers Saloj. Jis 
nuteistas dėl veiklos bedarbių 
organizacijoj, Workers Alli
ance. Taipgi, aplankė Henry 
Beckman ir kitus.

Majoras LaGuardia šiandien 
vyksta į Rochester, N. Y., kur 
jis kalbės Amerikos Darbo Fe
deracijos, N. Y. Valstijos Kon
vencijoj.

LaGuardia labai nepatenkin
tas Valstijos Konstitucinės 
Konvencijos reakciniais dar
bais ir pasiryžęs kovot už pa
taisas. Tuo klausimu jis pasa
kysiąs eilę prakalbų. Pirma jo 
prakalba suruošta antradienio 
vakaro 7 vai., iš radio stoties 
WMCA.

James Paskovics, 29 
142 E. 33rd St., N. Y., 
kaltinamas nušovęs 
Twelvetrees, buvusį aktorės vy-

jo “vyriškumas” — pareiga ap
gint moteriškę. Jis sakosi ma
tęs, kaip Twelvetrees ėjo su 
moteriške priešais jo namus ir 
jiedu barėsi, ūmai, Twelvetrees 
smogęs moteriškei taip stipriai, 
kad toji parpuolus. Paskovics 
pribėgęs jai pagelbėt ir ten jie
du susibarę su Twelvetrees. 
Paskovics jam sudavęs, nuo ko 
Twelvetrees ir mirė. Paskovics

pa-

neap- 
signa-

Antru sykiu nuo prasidėji
mo Hines’o teismo, kuriame 
jis kaltinama saugojęs nuo 
teisdarystės lioterijų raketą, 
liudyta, kad Tammanės stam
busis šulas turėjo tiesioginius 
ryšius su Dutch Schultz’o ra
ketų. Tai liudijo Leo 
negras, kuris veikė 
riams teismo agentu 
metais, apmokėdavo 
nuteistu už raketa.

Distrikto prokuroro
savo klausimais

SUĖMĖ VAGĮ
Irving Leder, ekspertas vagi

šius, suimtas pereitą šeštadienį, 
kada sugrįžo į miestą po 3 
slapstymosi, šis būsiąs 
nuteisimas ir jam grasia 
j imas iki mirčiai.

mėn. 
4-ta s 
kale-

Sąryšyje su Sacco-Vanzetti 
mirties U-tos sukakties pami
nėjimu taip pat aplankyta ka
pai kritusiųjų šio miesto dar
bininkų kovose ir uždėta vai
nikai ant kapų Steve Kato- 
vis’o, Gonzalo Gonzales’o ir 
Alfred Levy’so, kurie ilsisi 
Alyvų Kalnelio kapinėse, 
Maspethe.

GRĄSĖ NUS1ŽUDYT DĖL 
NEGAVIMO DARBO

Tūlas jaunas, kolegiją baigęs 
žmogus, grasė nusižudyt pirma-! 
dįenį dėlto, kad negauna darbo. 
Apie tai jis iš anksto pranešė 
vienam vietos laikraščių, kuris 
jo laišką išspausdino. Sakoma,! 
jo draugai pažino jo rankraštį 
ir nuėję sulaikė nuo žudystės,! 
pranešdami, kad dabar jis tik
rai gausiąs darbą.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

NORI QUEENSBRIDGE 
PROJEKTUI PARKO

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

dabar sulaikytas kaltinimu žu 
dystėj.

MASPETHUI PARKAS

Miestas veda derybas įsigyt 
10 akrų Urban Water Works 
žemės ir ten įsteigi parką ir 
žaislavietę. Jei žemę gaus šį 
rudenį, planuojama parką už
baigt pirm sekamo pavasario.

Walter Haduney, restauran- 
čikas, rastas uždusęs gasu sa
vo namuose, 104 7th Avė., N. 
Y. Mirtis įvykus netiksliai, dėl 
neatsargumo su gasu.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Altman, 
raketie- 
1932-34 
baudas

padėjė-

Baltieji Gyventojai Neleis 
Išmest Negrą iš Namą

Nelaimės Neatsitinka,— 
Jos Padaroma

prasi- 
išeit iš 

traukinio moteriš- 
buvo priverta užsi- 
durų. Traukinys, 
judinėsi iš stoties,

Nelaimės priežastys 
dėjo, kada bandžiusios 
stovėjusio 
kės ranka 
darančių 
kuris jau
buvo sustabdytas rankos pa- 

. liuosavimui, o tuo tarpu atei
nantis stotin traukinys ir smo
gė į per ilgai užsilikusį stotyje 
traukinį.

Motormanas Cotta buvo pa
gautas sukriušintoj motorma- 
no kamaraitėj ir turėjo nu- 
pjaut jo koją, kad paliuo- 
suot. Jis mirė vos spėjus nu
gabeni ligonbutin.

Nelaimės ištiktiems gelbėt 
pribuvo kelios kompanijos 
gaisrininkų, keli ambulansai ir 
nepaprastos pagelbos grupės. 
Už 9 minučių, radio mašinoj,- 
pribuvo ir patsai majoras La
Guardia iš Vasarinės Miesto 
Salės, kuri randasi apie 8-nių 
mylių atstume nuo nelaimės 
vietos, kad prižiūrėt gelbėji
mą. Jisai švietė žibintu, kada 
gaisro departmento daktaras 
White darbavosi išimti su
trėkštą motormaną. Mažiausia 
50 asmenų apžiūrėta ligonbu- 
čiuose, tarpe jų radosi ir An
tanas Vadvarka iš Long Is
land City. Daugelis kitų 
viau užgautų apžiūrėta 
vietos ir nuvyko į darbą 
namo. •

Tarp sužeistų yra ir 
duktorius McKenna. Jį
bloškė ir apmindžiojo bėgan
ti keleiviai.

jas Grimes 
privedė jį prie išpasakojimo 
visko sąryšyje su jo darbu ra
kete. Jis išklausinėjo, kaip 
atrodė jų centras, kuris buvo 
351 Lenox Ave., N. Y. Jis 
klausinėjo ir apie tai, kas bu
vo tankiausi ir nuolatiniai to 
centro lankytojai. Liudinin
kas įvardino daugelį, kurių 
skaičiuje buvo George Wein
berg, Richard (Dixie) Davis, 
Harry Scheohaus, John Coo
ney, visi Schultz’o padėjėjai 
rakete, ir tūlas Leo Rosenthal.

Čia Grimes jį pertraukė: 
“Ar jūs matėt Rosenthal?” 
“Taip,” atsakė liudininkas. 
“Kaip jūs žinojot, kad tai 

buvo jis?”
“Aš klausiau John Cooney, 

ar jis yra vienu grupės, ir jis 
sakė, ‘taip, Rosenthal buvo 
Jimmy Hines’...”

Čion Hines’o 
Stryker pertraukė 
kalbą, prašydamas 
leist toliau kalbėt, 
sėjas 
pusių
tuo tarpu 
vardo.

lend
ant 

arba

kon- 
par-

Nuteisė Kišenvagius
Harold Fazier ir Clarence 

Adams nuteisti vienas 6, kitas 
5-kiems mėnesiams kalėjimo 
kaltinant vagišiavus po kelei
vių kišenius IRT subvėj per
eito sekmadienio rytą, kada 
juos detektyvai pastebėję 
rausiantis į miegančio kelei
vio kišenių.

Areštavo Streiko Vadus
Vos tik išėjus streikan 800 

darbininkų iš Aerovox Radio 
Condenser Co. šapos, 70 Wash
ington Ave., tuojau areštuota 
Al Smith ir Louis Schmalowitz, 
streiko vadai, nariai Elektristų, 
Radio ir Mašinistų Unijos Lo- 
kalo 1206, CIO. Padėti po $500 
kaucijos.

Streikuoja prieš pasikėsini
mą nukapot algas ir prailgint 
darbo valandas nuo 40 iki 44 į 
savaitę, šis jau 4-tas streikas 
toj šapoj begiu pastarųjų 6 me
tų.

advokatas 
liudininko 

teisėjo ne- 
Tada tei-

Pecora sušaukė abiejų 
advokatus ir sutikta 

neminėt Hines’o

Suėmė su Vogtais Daiktais

East Sides rendauninkų uni
ja pradėjo kampaniją už ap
gynimą negrų šeimos nuo iš
metimo iš namų, kampas St. 
Marks PI. ir 7th Ave., N. Y.

John Winters šeima yra 
vienintelė negrų šeima iš 20 
šeimų tame name, šio mė
nesio 1-mą, Stewart, Frank
lin ir Co., namus išrenduo- 
janti agentūra, įteikė Win- 
ters’ų šeimai įsakymą išsi- 
kraustyt į 30 dienų, nes, esą, 
apartmentas reikalingas dže- 
nitoriaus šeimai, nors apart
mentas, kuriame . paprastai 
gyvendavo dženitorius, buvo 
tuščias.

Minėta kompanija turi 
daug namų Harleme, tad jie 
ekspertai 
grų.

Tačiau 
ir abelnai 
dradarbiavimo 
tad, žmonėms akių migla ne
uždengsi. Aštuoniolika šeimų 
susirašė po peticijomis, kurio
se protestuoja diskriminaciją 
ir reikalauja, kad jų kaimynai 
negrai būtų palikti gyvent 
name. Ir jie žada darbuotis, 
kad jų reikalavimas būtų iš
pildyta.

diskriminavime ne-

dabar rasių, tautų 
darbo žmonių ben- 

laikotarpis,

Grąžins Jūrininkams Darbus
Du policistai suėję prie Ma

rine Hospital, 67 Hudson Av., 
apie 3 vai. ryto, pAmatė ten 
stovint pastatytą 
vienu vyru prie vairo. Neuž- ga] darban 
ilgo mašinon atėjo trys vyrai, 
su pundeliais. Juos visus su
laikė. Paaiškėjo, kad nešama, 
ligonbučio rašomoji mašinėlė, 
vaistai ir kiti dalykai. Areš
tuoti jie ir ligonbučio dženi
torius Thomas Carr, 150 Ne
vins St., išdirbęs ten 20 metų, 
kaltinant padėjus vogt.

Kiti areštuoti yra: 
Schweit, Mauro Nicoletti, H. 
Schųltz ir G. Lupo, visi jauni 
vyrai. Jie padėti po $5,000 
kaucijos. Vogtų daiktų vertė 
siekianti $300.

PATI SUDAUŽIUS VAZĄ 
ANT JO GALVOS

Seniau dirbusieji ant Pana
ma-Pacific laivų Pennsylva
nia, California ir Virginia jū-v. ’ • , .masiną su rininkai būsią grąžinami at-

per Nacionalės 
Maritime Unijos samdymo 
ofisą, 45 Broadway, N. Y. 
Unijos viršininkas King sako, 
kad prie to prieita pasitarus 
su U. S. Maritime Komisija.

Minėtais laivais dabar ope
ruos Moore and McCormick 
Laivų Kompanija.

W. AUTOMOBILISTAMS

Mrs. A. R. Seligmann parei
kalavo nuo savo vyro perskyrų. 
Atsakydamas į tai, vyras ap
kaltino savo poniutę, kad ji 
esanti tie>k pat pavojinga jo iš
puoštuose namuose, kaip bulius 
indaujoj. Jinai kartą pasiuntus 
tiesiai jam arba teisingiau ta
riant jo galvon $3,000 vertės tautiečiai, 
vazą.

Teisėjas Dwyer atsisakė nu- 
teist 3 nepilnamečius vaikinus 
už apvogimą krautuvės, 30 
Graham Ave., kol nebus su
rasti ir areštuoti priėmusieji 
vogtus daiktus.

Turintieji automobilių ope
ratoriaus leidimus vieniems 
met-ams, juos gali atsinaujint 
jau dabar. Jų išdavimas pra
dėta anksčiau, kad išvengt su
vėlavimų; baigsis rugsėjo 30 
dieną.

Japonijos Agentai, Chi- 
niškai Persirengę, įsibriau- 
dami į Tarptautinę Koloniją 
Shanghajuj, virš antra tiek 
daugiau paleido; bombų ir 
nušovė žmonių negu chinai 

“valantieji” ja
ponus ir jų pakalikus. Ja
ponai, darydami žmogžudiš
kas provokacijas ten, įieš
ko priekabes užimt Tarp
tautinę Koloniją, — kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas.

New York o Miestas galėtų 
būt saugesniu, jei mūsų pilie
čiai atsimintų, kad važiuotės 
nelaimės neatsitinka, bet jos 
padaroma. žmonės privalo 
jieškot nelaimiu priežasčių ir 
jas prašalint.

Mašinos vairuotojas priva
lo jieškot priežasčių mašinos 
mechanizme, savo vairavime, 
savo pobūdyje ir savo fiziškoj 
padėtyj. Jis gal rastų stabdy- 
tuvus netikusiais arba neat-s 
sakančiai juos valdąs. Gal 
rastų negerai atsinešus link 
pėstininkų ir kitų draiverių, 
arba vairuojąs būdamas ligu
istu ar pavargusiu. Tas vis
kas daro nelaimes ir to rei
kia vengti.

Prašalinkit nelaimių prie
žastis ir jūs neturėsit nelai
mių. Trafiko Stotis “K.”

Parkų Departmentas pla
nuoja paimt mažai naudoja
mą prie Barge Kanalo galo 
esamą žemę, septynis ir pusę 
akrų, ir ją panaudot praplėti
mui planuojamo parko prie 
Queensbridge namų projekto, 
Queens’e. Miesto Planavimo! 
Komisija jau užgyrė planą.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvoje”.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

į Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ŽINIŲ ŽINELES
Šimtai Milionų Dolerių Plau

kią j Automobilių Gamybą
Detroit, Mich.—Šio mies

to automobilių fabrikai už
sisakę už šimtus milionų do
lerių įvairių automobiliam 
dalių, kurios dirbamos New 
Castle, Ind.; Cincinnati, 
Milwaukeej, C1 e v e 1 a n de, 
Daytone, Akrone, Pittsbur- 
ghe, Youngstowne, India- 
napolyj, Columbuse, Toledo, 
Monroe ir Naujosios Angli
jos miestuose. Tuzine vals
tijų jau pradeda šaukt at
gal darbininkus į fabrikus 
dirbt automobilius ir jų 
įrankius bei dalis.
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilf, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

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

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

ĮDĖKITE J konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

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

ši knyga yra Ir “Laisvės” knygyne.
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Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

į 

į

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

1
I

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

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

7777/2222727222777777777777^

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

If

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

Reikalauja Fordo Priimt 
Atgal 400 Streikierią

Washington. — Valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos 
pasiųstas tyrinėtojas pata
rė šiai komisijai, kad įsa
kytų Fordo automobilių 
kompanijai priimti atgal 
darban 400 streikierių Long 
Beach, Californijoj, ir pri
pažint CIO Jungtinę Auto
mobilių Darbininkų Uniją 
kaipo vienintelę darbininkų 
atstovę Long Beach fabri
ke, nes dauguma darbinin
kų to nori.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
S

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

Telefonas EVergreen 7-1661

M M M M M M

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” Name

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai pradėjo be galo, 
be krašto plūst Franciją 
kaip “jau 20 metų kenkian
čią” Italijai.

Telephone: E Vergreen 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.

S 
E GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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