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Kasdien Skaitykite 
“ L A IS V Ę ” 

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

nės Japonijos.

Dienraščio XX

Anglija Duoda Leidi
mų Hitleriui Apsidirbt 

Su Čechoslovakiją
Na, ir šis ponas literatas 

per 18-kų meti] redagavo 
SLA organų!

Paliekant “Maskvos” ab
rakų į šalį, pažiūrėkim, ka 
kiti sako apie Kauno abra
ką, kurį dabar p. Vitaitis 
maumoja.

“Draugas” nurodo, kad, 
jei naujasis “Vienybės” re
daktorius imtų rašyti prieš 
tautininkų partiją Lietuvo
je, “tada galėtų karvutė už
trūkti — tautininkai nebe
duotų ‘V-bei’ pašalpos. Tuo
met Trečiokui vėl reiktų va
žiuoti į Kauną jų atsiprašy
ti ir pasiaiškinti.” (mano 
pabraukta.—M.)

Mes sakėme ir sakome pa
našiai.

Sekančiais metais iš Lie
tuvos Amerikon atvyks ne
mažai žmonių pasaulinės 
parodos pamatyti. Vizitorių 
tarpe bus ir vertingų sve- [ gere kulkasvaidžių ugnį į 

...... _ Į rašytojų ir j amerikoną lakūnų H. L.čių, pažangių ] 
menininkų visuomenininkų.

Mūsų sriovė turėtų būti 
pasiruošusi tuos svečius ata
tinkamai sutikti ir iš jų 
gauti daugiau žinių apie 
Lietuvų. Jau dabar reikėtų 
tais dalykais pradėti rūpin
tis.

Vakar dienos “Laisvėje” 
buvo išspausdintas pirmas 
poeto Jovaro eilėraštis, ra
šytas 1903 metais. Savu lai
ku, nereikia nei aiškinti, 
Jovaras suvaidino žymų 
vaidmenį atgimstančioje lie
tuvių literatūroj. Bet ką jis 
veikia dabar? Kodėl jis ne
rašo ?!

“Darbininkas” mano, kad 
Dies’o komitetas, kuris šau
kiasi šnipus ir vagišius liu
dyti prieš komunistus, nie
ko gero neatliks. Komunistų 
neišnaikins, o tik ateiviams 
buitį gali pasunkinti.

Mes panašiai manome. 
Nėra pasaulyj jėgos, kuri 
galėtų sunaikinti komunisti
nį judėjimų. Norint jį su
naikinti, reikėtų sunaikinti 
visų darbininkų klasę, visus 
darbo žmones.

Mes prašome mūsų drau
gus korespondentus rašyti 
daugiau korespondencijų. 
Vasaros metu, kaip jau vi
si galėjote pastebėti, jos žy
miai sumažėjo.

Prašome rašyti dažniau, 
draugai!

FAŠISTAI JAU TIK ĮSI- 
DRŪTINA TAGUS UPĖS 

FRONTE
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Fašistai sa
ko, kad dabar jie įsidrūti
na Tagus upės fronte, už 
apie 90 mylių į pietų rytus 
nuo Madrido; jau nekalba 
apie savo žingsnius pirmyn 
tame fronte.

Japonai, Sunaikindami Chinu-Amrikony Lėktuvą su 14 
Žmoniy, “Sukėlė Apmaudo Jausmą Jungtinėse Valstijose”

Washington. — Jungtinės .Woodą, kuomet šis, iššokęs 
Valstijos griežtai užprotes- iš skęstančio orlaivio, plau- 
tavo Japonijai, kad japonų kė per upę į kraštų, 
karo lėktuvai praeitų tre
čiadienį kulkasvaidžiais su
šaudė beginklį keleivinį or
laivį Chinijos Nacionalės 
Orlaivių Korporacijos ir 
nužudė keturiolika iš septy
niolikos civilių žmonių, skri
dusių tuom orlaiviu.

Amerikos valdžia savo 
proteste juo labiau piktina
si, kad japonų lėktuvai, po 
užpuolimo ore, paskui, visai 
žemai skraidydami, vėl kul
kasvaidžiais atakavo tų or
laivį, kuomet jis buvo jau 
nusileidęs ant vandens, ne
toli Kantono. Japonų lakū
nai tol pyle į jį kulkasvai
džių šovinius, kol nuskan
dino tų orlaivį. Negana to, 
japonų lėktuvas vijosi ir

Rooseveltas Prašo Pa
šalpomis Darbininkus 
Neaukot Rinkimams
Hyde Park, N. Y.—Besi

kalbant prezidentui Roose- 
veltui su laikraščių atsto
vais, buvo jam prisiminta, 
jog vadovybė Am. Darbinin
kų Susivienijimo (bedarbių 
organizacijos) nori surinkti 
$50,000 aukų iš WPA pašal- 
pinių darbininkų ir panau
dot tuos pinigus agitacijai 
už Naujosios Dalybos kan
didatus į kongresų ir ki
tas valdiškas įstaigas.

Prez. Rooseveltas atsakė: 
“Aš širdingai tikiuosi, kad 
žmonės gaunantieji pa
šalpų kaipo bedarbiai neau
kos pinigų jokiai partijai 
remti.”

Darbininkų Susivienijimo 
pirmininkas David Lasser 
sakė, kad už WPA pašalpi- 
nių darbininkų aukas būtų 
samdoma radio, skleidžiama 
literatūra ir rengiama pra
kalbos, kad padėjus pažan
giem žmonėm laimėti rinki
mus.

WPA darbų administra
torius Harry Hopkins Wa
shingtone pirmas pasiprie
šino tokiom aukų rinklia
vom.
Senatorius Grasina Teismu 

Rinkėjam WPA Aukų
Senatorius Morris Shep

pard, pirmininkas senatinės 
komisijos, tyrinėjančios rin
kimų fondus, užreiškė, kad 
kolektuot aukas tarp WPA 
darbininkų rinkiminiams 
tikslams tai būtų įstatymo 
laužymas, ir persergėjo D. 
Lasserį, A. Darbininkų Su
sivienijimo pirmininkų, to 
nedaryti.

, Amerikos vyriausybė yra 
“griežtai priešinga” to
kiem veiksmam iš japonų 
puses, užreiškė šios šalies 
protestas: “Tas užpuolimas 
(neginkluoto keleivinio) or
laivio sukėlė visuomenės ap
maudo jausmą Jungtinėse 
Valstijose.”

Amerikos protestas nuro
do, kad tas orlaivis pri
klausė kompanijai, kurios 
daugelį Šerų turi amerikinė 
Pan-American Oro Kelių 
korporacija; todėl japonai, 
sunaikindami jį, pražudė ir 
dalį amerikonų nuosavybės.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė taipgi kreipia Ja
ponijos domę į tai, jog mi- 
nimas orlaivis skrido re£uj paramų jam ar j0 kandida- 
Lotini t-Trl-n Irklui X GV Jliariu, nustatytu keliu. Tai 
japonų-užpuolikų žygis yra 
nepateisinamas iš jokio at-

(Chinijos valdžia yra įdė
jus 51 procentų kapitalo, o 
amerikonai — 45 procentus 
į Chinijos Nacionalę Orlai
vių Korporacija.)

Japonų Nachališkumas
Shanghai. — Japonų val

dininkai šneka, kad jeigu 
Chinija išanksto jiem pra
neštų, kada skrenda jos ke
leiviniai orlaiviai, tai “gal 
japonų lakūnai jų nešaudy
tų.” (Chinai supranta šį 
japonų nachališka priešų 
juoką.)

Wm. Green Kviečia Atskiras 
CIO Unijas į Federaciją
Atlantic City, N. J. — 

Wm. Green, pirmininkas 
Amerikos Darbo Federaci
jos, kviečia^ CIO unijas: an
gliakasių, marininkų, auto
mobilių, sukniasiuvių ir ki
tas atsimest nuo CIO ir 
įstot į Darbo Federacijų ir 
jau žada > joms savivaldy
bę. Tas Federacijos galva 
taip pat ketina jau organi
zuot darbininkus ne tik į 
amatines, bet ir į stambias, 
industrines unijas. Jis, ta
čiau, atmeta reikalavimus 
daugelio pačių Federacijos 
narių daryt bendrų sutartį 
su CIO ir sykiu priimt vi
sas CIO unijas į Darbo Fe
deracijų su savivaldiškomis 
teisėmis tom unijom.

JAPONAI SUDEGINO 
600,000 CHINŲ NAMŲ ir 
padarė 2,000,000 žmonių be
namiais Shansi provincijoj. 
Jie ten sunaikino 40 chinų 
miestų ir 800 kaimų, ir išžu
dė 70,000 gyventojų, kaip 
paduoda Chinijos valdžia.

Hsinking, Manchukuo,— 
Japonų pulkininkas Michi 
Yamaoka sako, kad Japoni
jos karas su Sovietų Sųjun- 

!ga esąs neišvengiamas.
Kas liečia Changkufenga, 

sovietinio Sibiro kamputį, 
tas pulkininkas šneka, kad 
rubežius ten turėtų būt 
sprendžiamas ne pagal se
nus sutartinius žemlapius 
Chinijos su Rusija, bet pa
gal “gegužės 24 d. sutartį,

Prezidentas Gerai At 
kirto “Maliavojantiem 
Jį Raudonu Šepečiu”
Hyde Park, N. Y.—Repu- 

blikonų ir atžagareivių de
mokratų laikraščių reporte
riai pastatė prezidentui Ro- 
oseveltui p r o v o k atorišką 
klausimų: Ar jis negalėtų 
viešai pareikšti, kad jis at
meta bet kokių komunistų 

tams rinkimuose? Ar toks 
atmetimas nebūtų demokra
tijos atmetimas?

Prezidentas su pašaipa 
atsakė, kad Naujosios Da
lybos priešai bando jį “rau
donu šepečiu numaliavoti”, 
ir tarė, jog ir šių reporterių 
klausimas yra tos pat rūšies 
dalykas, kaip “liudijimai” 
kongresinei Dies’o komisi
jai Washingtone, būk ma
žytė mergaitė Shirley Tem
ple, judamųjų paveikslų 
aktorė, esanti “komunistų 
suviliota ir remianti juos”...

Priešingų Rooseveltui lai
kraščių reporteriai taipgi 
užklausė, ka jis mano apie 
tai, kad komunistai, girdi, 
New Yorke žada savo bal
sais padėt laimėt nominaci
jas Naujos Dalybos kandi
datui prieš atgaleivį neva 
“demokratų” J. O’Connorų 
kongresiniuose rinkimuose. 
Rooseveltas atsakė, jog pa
gal New Yorko valstijos 
rinkimų įstatymus komunis
tai negalėtų to padaryti.

Taip atžagareivės spau
dos atstovai nieko iš Roo- 
sevelto ir neištraukė “už lie
žuvio.”
Rooseveltas Jau Senai Va

dinamas “Raudonu”
Kas liečia įtarimų, būk 

Rooseveltas “raudonas”, jis 
atsakė, jog tai ne naujiena. 
Nes jau 25 metai atgal, ka
da jis, būdamas New Yor
ko seimo atstovu, rėmė įne
šimų sutrumpint darbo sa
vaitę moterims ir vaikams 
bent iki 54 valandų, jau ta
da atžagareiviai apkrikštijo 
Rooseveltų “raudonu.”

ORAS
Šiandien dalinai debesiuo- 

ta. — N. Y. Oro Biuras. 

pasirašytą Peipinge;” ši su- 
tartis, girdi, “panaikinanti” 
senąsias Rusijos - Chinijos 
sutartis. Bet japonų pulki
ninkas Yamaoka nesako, 
kas ir kokiais metais pada
rė šių sutartį.

Iš antros pusės, jis drąsi
na Japonus, būk Sovietų ar
mija esanti tokia “netvar
kų kaip Rusijos armija po 
1914 metu karo išsiverži
mo.”

Japonų Laivai Kasdien 
Vežasi Tūkstančius 
Sužeistų ir Sergančių
Shanghai. — Kasdien Ja

ponijos laivai veža namo 
tūkstančius sužeistų ir cho
lera, maliarija ir kraujalige 
sergančių savo kareivių iš 
Yangtze karo fronto.

Japonus užtvinusiame 
Yangtze upės klonyje skau
džiai kamuoja milžiniški 
pulkai' nešančių ligas uodų 
ir musių.

Liaudiečiy Laivas Pustrečios 
Valandos Gynėsi nuo 4 

Fašistų Karo Laivų
Gibraltar. Generolo Fran

co karo laivas “Canarias” ir 
trys naikintuvai naktį už
puolė bombarduot Ispani- 
kos karinį laivų naikintuvų 
“Jose Luis Diez,” begrįžtant 
šiam iš Franci jos. Sykiu 
bombardavo šį respublikie- 
čių laivų taip pat kanuolės 
iš Ceutos, pakraščio Ispa
niškos Morokkos, fašistų 
valdomos. Stiprūs fašistų 
švyturiai iš Ceutos nušvie
tė “Jose Luis Diezų” kaip 
taikiklį jų šūviams.

Užpultasis laivas gynėsi 
savo kanuolėmis per pus
trečios valandos, iki, galop, 
buvo rimtai sužeistas; ta- 
čiaus vis tiek jis dar savo 
jėgomis paskui nuplaukė į 
Gibraltaro prieplaukų.

Fašistų šoviniai užmušė 
32 “J. L. Diezo” jūrininkus 
ir sužeidė 14.

Nukryžiavojo Ex-Kalini

Reno, Nevada. — Du bu
vę kaliniai padarė gremėz
diškų kryžių, nuplėšė visus 
drabužius nuo trečio buvu
sio kalinio Ed. Collinso, 27 
metų; prikalė jį prie kry
žiaus miške ir taip gulščių 
paliko. Paskui jį ten rado 
vienas negras, ir pašaukus 
policijų, Collins buvo nuim
tas nuo kryžiaus. Jis dabar 
ligoninėje ir, manoma, pa
sveiks.

Collins sako, jok jis buvo 
nukryžiavotas todėl, kad at
silakė eit su dviem buvu
siais sėbrais vėl plėšti ir 
norėjo pasitaisyti.

Sovietai Perspėjo Hitlerį, Kad Jie Tuoj Maršuotu prieš 
Vokietiją, jei Tik Naziai Užpultu Čechoslovakiją

Praha, čechoslovakiją. — kiau šmugeliuoja sau gink- 
Ryšyje su prasidedančiu Vo- lūs ir amunicija iš Vokieti- 
kietijoš nazių partijos su
važiavimu Nuremberge, vėl 
gręsia tiesioginis karo pa-i 
vojus Čechoslovakijai iš Vo
kietijos pusės.

Dvylika dienų atgal Hit
lerio feldmaršalas Hermann 
Goering užtikrino vienų už
sieninį diplomatų, kad “An
glija nepajudintų vieno pir
što” jeigu Vokietija užpul
tų čechoslovakiją.

Dabar Hitlerio valdžia 
pasiuntė savo pareiškimų 
Anglijai, Jugoslavijai ir Ru
munijai, kad nors Vokietija 
“norinti taikos”, bet jinai 
turėsianti panaudot “visas 
savo pajėgas”, idant pri
verst Čechoslovakijų išpil
dyt reikalavimus 3,500,000 
nazių, gyvenančių “vokiška
me” Čechoslovakijos ruože.

Naziai Bando Užkalbėti
Dantis Sovietams

Vokietijos ambasadorius 
Maskvoj pareiškė Sovietų 
vyriausybei, kad, girdi, Vo
kietija stovėjo nuošaliai, 
kai Sovietai susikirto su Ja
ponija dėl Changkufengo 
kalvų, sovietinio Sibiro 
kamputyje; todėl Vokietija 
tikisi, kad ir Sovietai nesi- 
kišių, kai Vokietija darys 
“tvarka” Čechoslovakijoj.

Bet Sovietų valdžia stip
riai ir griežtai atsakė Hit
lerio atstovui, kad jeigu tik 
Vokietija pradės karą prieš 
čechoslovakiją, Sovietai 
tuojaus, be jokio atidėlioji
mo maršuos prieš Vokietiją.
ČECHOSLOVAKIJOS NA
ZIAI GINKLUOJASI, PRO

VOKUOJA KARĄ
Čechoslovakijos naziai 

daugmeniškai ir vis smar-

Liaudiečiai per Mėnesį Su
naikino 91 Franco Lėktuvą

Barcelona, Ispanija.—Su
ėjo mėnuo, kai Ispanijos 
respublikiečiai persikėlė per 
Ebro upę ir užėmė vakarinį 
jos ruožų. Per ištisų mėnesį 
fašistai atkariavo ten tik 
kelias kalvas, nors neatlai- 
džiai kasdien šturmavo res- 
publikiečius šimtais naujo
viškų Vokietijos ir Italijos 
kanuolių, lėktuvų ir tankų.

Oro kovose tame fronte 
respublikiečiai daugiau ne
gu atsilaikė prieš fašistus. 
Per mėnesį jie nukirto že
myn 91-na fašistų orlaivį, o 
iš savo pusės prarado tik 
20 lėktuvų.

ITALIJA IR VOKIETIJA
BUDAVOJA FILIPINAM
LAIVUS už $3,500,000; tai 
būsiu “tik” prekiniai laivai. 

jos. Jie karštai organizuo
ja savo juodųjų gvardijų ir 
Į smogikus talkon Hitleriui, 
| kai jis pradėtų briautis į 
Čechoslovakiją.

Čechoslovakijos vokiečių 
nazių laikraštis “Bauern 
Zeitung” kursto ūkininkus 
prieš valdžia, pasakodamas, 
kad jinai esanti “komunisti
nė” ir atimsianti jų nuosa
vybę. Čechoslovakijos hitle
rininkų ^spauda viešai did
žiuojasi, kad Anglija per sa
vo atsiųsta tarpininkų lordų 
Runcimana pilnai palaiko 
nazių reikalavimų duot jiem 
plačiausia savivaldybę Če
choslovakijos ribose. (O jie 
panaudotų tokių savivaldy
bę kaip priemonę padėt Hit
leriui atplėšt vadinamų vo
kiška ruožų nuo Čechoslo'vil
kijos.)

Anglija Bijo Naujo Pasauli
nio Karo, jei Hitleris 
Užpultų Čechoslovakiją

London. — Jeigu Hitleris 
pradėtų karų prieš Čecho- 
slovakijų, tai gal ir Anglija 
“negalėtų išvengt” įsivėli
mo į karų, nes sykį pra
dėtas karas galėtų į savo 
sūkurį įtraukt visas šalis,— 
uareiškė Anglijos valdžia 
nėr savo ministėrį Sir 
Johna Simona. c g

Todėl Anglijos valdovai 
vėl pataria Čechoslovakijai, 
kad ji darytų didžiausių ga
limų nusileidimų savo Su
detam vokiečiam; o iš an
tros,pusės, Anglija daro pa
stabų Hitleriui, kad jo su
mobilizuota pusantro milio- 
no armija gręsia pavojum 
taikai.

Bet Anglijos valdžia nė 
vienu žodžiu nežada gint 
čechoslovakiją nuo Hitlerio.

Pleškėjo 345 Mylias Auto
mobiliu per Valandą

Bonneville Salt Flats, 
Utah. — Anglijos kapitonas 
G. E. T. Eyston • savo spe
cialiu automobiliu “Thun- 
derboltu” (Žaibu) toli pra
lenkė visus pasaulinius auto 
greičio rekordus, pleškėda
mas' po mylių per 10 sekun
dų ir 42 šimtadalius, tai yra, 
345 mylias ir 49 šimtadalius 
per valanda.

Vokietijoj šiemet Visai Blo
gas Vaisių Derlius; todėl 
nazių vyriausybė ragina 
žmones eit į miškus pasi
rinkt “laukinių uogų”, nors 
ir tos jau išrankiotos.
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— Dėl Žemės Reformos Meksikoj
Jungtinių Valstijų Valstybės sekreto

rius p. Hull pashintė Meksikos vyriausy- 
•-fcei notą, protestuojančią prieš pravėdi
ną žemės reformos toje šalyje. Dėl že- 
’Jhės reformos Meksikoje tūli elementai 
■»*Washingtone kelia skandalą ir daro vis- 
■•ką, kad privertus Washington© vyriau- 
::?ybę aštrinti sąntikius su Meksika.
:z: Mūsų skaitytojams bus įdomu sužinoti, 
•jkaip toji žemės reforma Meksikoje šian
dien yra pravedama. Pastarajam “New 
glasses” numeryje telpa Meksikos pre
zidento, p. Cardeno, pasikalbėjimas su 
rnninėto savaitraščio korespondente Myra 
"Page. Be kitko jis ten pareiškė ir apie 
..pravedamąją žemės ref. Jis sako, kad 
^iuo tarpu puse Meksikos kaime gyvenan- 

. ;čių žmonių yra bežemių. Iki šiol apie pen
kiasdešimts milionų akrų žemės yra duo- 
:ta valstiečiams. Tai, palyginti, labai ma
ržai. Kaipgi toji žemė atimama iš dvari- 
: ninku ir atiduodama bežemiams? Val- 
; stiečių, kurių ūkiai neviršija 375 akrų

- žemės, reforma neliečia. Dauguma ūkių 
7 arba dvarų Meksikoj turi tarpe devy- 
~nių ir dvylikos tūkstančių akrų. Nema- 
;~žai yra ūkių su šimtu tūkstančių akrų 
7 žemės ir daugiau. Šitie ūkiai, aišku, yra 
^liečiami. Iš jų žemė atimama paliekant 
" jiems tik centrus su nedaugiau 375 ak

rais žemės. Tačiau Meksikos vyriausy
bė žemės nekonfiskuoja. Už ją bus atmo
kėta. Ypatingai bus atmokėta svetim-

-: saliams, iš kurių žemė atimama. Šiuo tar
pu, tačiau, Meksika per daug biedna ir 
negali atmokėti. Prezidentas Cardenas 
užtikrina, kad tai bus padaryta ateityje. 
Kadangi Meksikoj randasi daug dvari
ninkų Jungtinių Valstijų piliečių, tai pa
starieji ir kelia skandalą, šaukdami, būk 
juos Meksikos vyriausybė skriaudžianti.

Mūsų nuomone, Washington© vyriau
sybė neturėtų klausyti balso žmonių, 

. bandančių kelti skandalus, norinčių pa
aštrinti sąntikius tarp USA ir Meksikos. 

; Meksikos vyriausybė, vadovaujama pre- 
‘zidento Cardenso, daro tai, ką prezi- 

: dentas Rooseveltas bando daryti Ameri
koj, būtent, ji nori pagerinti plačiųjų 

: masių gyvenimą, kuris iki šiol buvo labai 
- sunkus, f

‘‘Organizacijų ir Spaudos 
j. Taryba” Argentinoje r »• MA

Argentiniečių laikraštis “Momentas” 
; praneša, kad ten nesenai įsikūrė “Orga- 
: .nizacijų ir Spaudos Taryba,” kurios už- 
L daviniu būsią bendrinti visą viešąjį lietu

vių darbą. Laikraštis rašo:
“Kad tas darbas eitų sklandžiaus ir

■ aiškiaus būtų matomi kolonijos opiausie- 
r reikalai, susiformavo jau senai reika-
■ Tmga, laukiama ir kalbama, Organiza

cijų ir Spaudos Taryba, kuri savo aukš
čiausiu tikslu statosi sąžiningai ir nuo
širdžiai spręsti visus pagrindinius kolo-

'"’nijos reikalus, nuo ko< daug kas priklau- 
•*‘sys visas kolonijos kaip ekonominio ir 
"'kultūrinio pakilimo laipsnis. Organiza- 

.,vcijų ir Spaudos Tarybos priešakyje sto- 
dideli ir sunkūs uždaviniai, kuriuos 

" Taryba turės ne vien tik išspręsti, bet ir 
" pravesti į gyvenimą. Gal kam kiltų klau- 
J’J simas, ar Taryba sugebės ir turės užtek- 
'""tinai jėgų tiems dideliems darbams? At- 
Tjggkymas trumpas ir aiškus, kad taip, bet 
~tik su sąlyga, kad taryba tuos didelius 

^’uždavinius spręs ir vykdys vieningai, su
siklausančiai ir sąžiningai, nekreipdama 
domės į jai daromas kliūtis ir užmetinė- 
jimus, iš tų, kurie deda visas pastangas, 
kad kolonijoj visuomet būtų iškrikimas

ir tuomi jie pasinaudodami darytųsi sau 
pelną> o kolonijai didžiausią žalą. Dar 
nespėtas žingsnis duoti pirmyn, o jaw 
priešas sutiktas, bet to nereikia pabūgti, 
nusivilti ir nepradėjus darbą atsisakyti 
nuo savo gražių užbrėžtų tikslų. Organi
zacijų ir Spaudos Taryboje tas neprivalo 
rastis, bet tvirtai su pasiryžimu tęsti sa
vo pradėtą darbą pirmyn. Jei Taryba 
pasiduos blogos valios žmonėms ir pa
klausys daromų visokių provokacijų, tai 
aiškiausiai, kad neatsieks savo užsibrie- 
žimo ir kolonijoj tęsis toliaus tas skur
das, kuris buvo iki šiol, bet jeigu Taryba 
į tai nekreips domės, bet su pasiryžimu, 
vieningumu tęs savo pradėtąjį darbą, tai 
pilniausiai jį įvykdys ir su didelėmis pa
sekmėmis, o tas padarys didelį žingsnį 
visame kolonijos darbe. Daugiaus vieny
bės ir sąžiningumo, o laimėjimai bus di
deli.^

Jų Bešališkumas
Drg. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Mūsų skaitytojai atsimena, kaip gra

žiai ir bešališkai mūsų spauda aprašė 
SLA seimą Scrantone. x

“O kuo mum atsilygino tokios ‘Nau
jienos’? Pirm seimo jos leido tūlam Ga- 
taveckui niekinti ir paškudinti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. Laike LDS 
seimo jos nedėjo oficialių pranešimų apie 
seimo eigą. Vieton to jos padėjo savo ko
respondento žinių, kur be terliojimų taip 
pat neapsieinama.”

“Naujienos,” matyt, mano, kad faktų 
kraipymais, nesiskaitymu su tiesa, bei 
ignoravimu jos pakenks LDS. Nieko to
liau nuo tiesos! Nuo pat Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo įsikūrimo tasai 
laikraštis jį puolė, pranašaudamas jam 
greitą mirtį ir kt. Tačiau tos pranašys
tės nuėjo vėjais.

Ką Jie Tuo Pasieks?
Niekad kunigų laidžiama spauda tiek 

, daug nerašė apie komunizmą ir komu
nistus, kaip šiais metais. Tiek “Drau
gas”, tiek “Darbininkas” nuolat ir nuo
lat pašvenčia ilgiausias špaltas komuniz
mo “kritikai”. Toji “kritika”, aišku, ne
turi nieko bendro su rimta kritika, ka
dangi joje viršų ima piktos tulžies lie
jimas ant komunistinio judėjimo.

Nejaugi kuniginių laikraščių redakto
riai ir bendradarbiai mano, kad tokiu bū
du jiems pavyks sulaikyti katalikus nuų 
bendradarbiavimo su komunistais? Ne
jaugi jie mano, kad katalikai darbinin
kai šiandien yra toki mulkiai, kuriems 
kiekvienas melas, kiekvienas prasimany
mas (nors jis būtų ir kunigo sugalvotas) 
pataps barjerą, sulaikanti juos nuo sa- 
vistovio mąstymo? Gali jiems pavykti 
sumulkinti dalį katalikų, bet visų—nie
kad.

Komunistai, eidami pas katalikus ir 
kviesdami juos bendrai darbuotis palai
kymui taikos, palaikymui demokratijos 
Amerikoje, neturi jokių užkulisinių tiks
lų, jokių slaptų mierių. Jie sako: reakci
jos pavojus grūmoja lygiai katalikams ir 
komunistams, todėl abieji privalo bend
rai veikti. *

Earl Browderis sako:
“Fašizmas grūmoja ne tik darbininkų 

judėjimui ir komunistams. Jis grūmoja 
viskam, kas tik progresyviška ir gražu 
žmogaus gyvenime. Jis grūmoja sunai
kinti laisvę religijos ir bažnyčios—ka
talikų, protestonų, ir žydų. Savaime su- 
prahtama, kad akiregyj šito baisaus pa
vojaus, kuris apgulęs Ameriką ir Euro
pą, mes turėtum pamesti skirtumus ir ' 
sunerti rankomis bendram išsigelbėji
mui, panašiai, kaip mes darytum pasiti- 
kimui kokios nors gamtos katastrofos.”

Ar ne tiesa? Kas čia gali būti prie
šingo katalikams?

Anksčiau ar vėliau, šis komunistinis 
žodis, ši komunistinė tiesa pasieks ir 
tuos katalikus, kurių iki šiol nepasiekė, 
bet kuriems' kunigų spauda kemša į gal
vas apie komunizmą melus. Kuomet jie 
tą žodį skaitys, kuomet jį išgirs, jie labai 
prastai pamanys apie savo “švietėjus” 
ir komunizmo “kritikus*’. Tuomet me
lagiams bus riestai.

Kai kuniginių laikraščių redaktoriai 
pradėjo melų kampaniją prieš komunis
tus, tai pastarųjų pareiga juo energin-

Degantis Klausimas
(Feljetonas) štai va, kad ir šv. Jurgį—

“Šv. Jurgis gali atstoti lietuviams 
šv. Patriką.” —Kl. Jurgelionis.

“Kodėl Amerikos lietuviai negalė
tų kasmet iškilmingai švęsti Jonines, 
gijiose deginti laužus?”

- — J. Tysliava.

Patarlė sako: “lašas po 
lašo ir akmenį pratašo.” Pa
našiai yra. ir su žmogumi: 
laiko lašai jįT “sutašo”.

Štai kad ir1 aš pats: pus
kapis metų tam atgal, bū
davo, jeigu man veršis pa
sipainiodavo, surikdavau jo 
adresu: “prrr-i-o-k-ššš, ba 
peršoksiu!” O dabar jau ir 
vištai pasipynus po kojomis, 
mandagiai jai pasakau: 
“šštišššš, ba parvirsiu”...

Valandos, dienos, mėne
siai ir metai, krūvon susi
telkę, jau ir pakaušį plikai 
pratrynė, ir paausius baltai 
nubraukė, akis padarė pa
našias į du lašu drumsto 
vandens, ir veidą — į su- 
kreivota arima... c.

Taip. Laikas eina, risčia 
bėga, modamas mus pasi
traukti nuo gyvenimo stalo, 
užleidžiant vietos jaunes
niems.

Daina išdainuota, taurė 
išgerta! Mums reikės eiti, 
iš kur atėjus. Ir mes savęs 
nepaisome! Bet kaip bus su 
tais jaunekšliais? Kaip jie 
gyvens mums išnykus? Ar 
juose, jų vaikuose ir jų vai
ku vaikuose rusens lietuviš
kumo dvasia? Tai vis klau
simai, dėl kųrįų mes kvar
šiname savo Rinkančias ir 
žylančias galvas. Ir jūs ma
note, kad tai lęngva proble
ma? Ne!

Dūmoj ame mes, dūluoja
me kaktas suraukę, nelygi
nant, kaip anie Maironio 
poezijoje “lietuviai barzdo
čiai,” snaudžiant tamsiem 
miškam...

Mes jaučiame ir supran
tame, kas būtų gerai įsuk
ti į mūsų vaikų sąmonę pa
laikymui lietuviškumo mūsų 
ateinančiose kartose. Mes, 
kitaip sakant, žinome ir mo
kame kepti duonutę, ale mil
tu neturime!

Mes žinome, kad būtų la
bai gerai, jeigu turėtume 
savo didelę literatūrą, pa
saulinio masto rašytojų ir 
mokslininkų; tas palaikytų 
lietuvystę ilgam laikui. 
Bet... to pas mus nėra.

Mes surandame ir dau
giau gerų elementų lietuviš
kumo palaikymui—tai mūsų 
tautos tradicijos, įdomios 
legendos. Praeities žavingu
mai yra svarbiausiu veiks
niu lietuviškumo dvasios 
palaikymui mūsų tolimesnė
se gentkartėse!

Delsti šiuo klausimu ne
galima, nes, ilgai tūpčio- 
jant, laikas išmuš paskutinę 
valandą—ir eik, iš kur at
ėjęs... Dabar, tučtuoj aus, 
mūsų pareiga šį bei tą įskie
pyti į mūsų jaunekšlius, kad 
jų atmintyje žibčiotų mūsų 
palikimai, kad paveldėtų ką 
nors!

Mano kolegos rabinišku 
tonu skelbia, kad jau dabar 
reikia populiarinti šv. Jur
gį, kuris galėtų lietuviams 
atstoti šv. Patriką; taipgi 
pataria turėt kasmet pago
niškas Jonines, kurti miš
kuose laužus, deginti raga
nas.

Nebūdami išrištų klausi
mų žmonėmis, mes abejoja
me: negalime imti viską, 
kas tik ką numeta!

šmakšt, ir pakišo! Jeigu ai
riai turi1 Patriką, tai mes— 
Jurgį...

Atsiprašau visų Jurgių ir 
jų kepurių už išdrįsimą pa
skelbt apie šv. Jurgį keletą 
Paktų... Neįsižeiskite!

1856 m. “Senas aukso al
torius” buvo jau priskyręs 
prie žemaičių patronų ir šv. 
Jurgį kareivį. Bet kur tu 
žemaičiams įsiūlysi neže
maitišką produktą! Mat, 
Jurgis buvo nei skuodiškis, 
nei telšiškis, o iš Mažosios 
Azijos. IlI-me šimtmetyje 
jis atsibaladojo Europon ir 
buvo artimas Romos cieso
riui, padėdamas jam užka
riaut svetimas žemes, pa
vergt mažesnes tautas. Jis 
daug išžudė vyrų, moterų, 
vaikų ir senelių. Tuomi jis 
ir pagarsėjo kaipo didelis 
ritierius. Padavimas apie jo 
išgelbėjimą karalaitės nuo 
smako arba krokodiliaus, 
yra tik mažu pridėčku prie 
jo taip didelių nuopelnų 
žmonių žudyme.

Jurgį prisisavino pir
miausia militaristai, jo var
du jie įsteigė visokių orde- 
nų ir pridarė visokių meda
lių, kuriuos jie duodavo sa
vo kareiviams už žmogžu
diškus atsižymėjimus. Jo 
vardo ordeną Rusijoje buvo 
įsteigusi karalienė - kekšė 
Katarina II-ji, kuris buvo 
žinomas net iki Nikalojaus 
Paskutiniojo laikų. Angli
jos karalius Edvardas III- 
sis Jurgį paskelbė savo ša
lies šventuoju-patronu ir 
įsakė švęsti jo varduves, ku
rios įvyksta kasmet balan
džio 23 dieną.

Jurgį prisisavino Portu
galija ir Aragonas. Dar ir 
dabar žmogžudis Franciš- 
kus Frankas naudoja šv. 
Jurgį savo sekėjų inspira
cijai. ..

Nemirksėdamas turiu pa
sakyti, kad šv. Jurgis— 
žmogžudžių simbolis! Jis 
mūsų būsiančiose gentkar
tėse lietuviškumo palaiky
mui tiek reikalingas, kaip 
tiltui skylė...

Laužų deginimas giriose 
gal būt nebloga priemonė 
apsigynimui nuo nuodų ir 
pypkei pridegti, bet ne nuo 
ištautėjimo. Mano kolega 
Juozas Tysliava dabar turi 
gražaus laiko tos gražios 
savo pagonišku turiniu tra
dicijos demonstravimui!

Juozai, nedelsk!
Pronce.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Murphy,. Hot Springs, So. 

Dakota.—Jūsų rašinėlį “Kaip 
atsiranda stebuklingos vietos 
Lietuvoje” negalėsime sunau
doti, nes jis pakartotų tą pa
tį, kas lietuvių spaudoje jau 
daug sykių yra tilpę, tik gal 
kiek kitokioje formoje.

Tas pats ir su Jūsų eilėraš
čiu : perdaug nudėvėtas moty
vas. Kas dėl pačios rašysenos, 
tai draugas rašote gana ge
rai. Nenustokit vilties, rašinė- 
kit.

Argentina Užpirko Vokieti
joj 30 Geležinkelio Garve
žių, pritaikytų važiavimui 
per kalnus.

giau sukrusti ir eiti pas katalikus su 
mūsų žodžiu. Duokim jiems skaityti mū
sų laikraščius ir knygas, padėkim jiems

KAIP URUGVAJIEČIAI DEMONSTRAVO 
UŽ DEMOKRATIJĄ

Rami Uruguajaus liaudis 
staiga pašoko ant kojų ir išė
jo į gatvę pirmiau negu prie- 
šas-fašizmas ją atakuos iš 
gatvės.

Demokratinių partijų duo- 
tan pavojaus signalai! subė
go, sujojo, suvažiavo, susku-

|valstiečiai eilėse.: “Drebėkit, 
'tyronai!” grūmoja kumščiais į 
aukštųjų balkonų susirauku
sius turčius, tėmijančius para
dą.

Kolonos be galo, entuziaz
mas be krašto. “Demokrati
ja—taip, fašizmas — ne!” ne-

bo ir vyrai, ir moterys, ir vai
kai, ir miestų ir laukų gyven
tojai. Ištisos virtinės trauki
nių ekspresų centralinėj Mon
te videj aus stoty vertė ir vertė 
entuziazmu ir kova degančias 
žmonių mases. Iš visų toli
miausių respublikos kampų 
plaukė ir plaukė nepertrau
kiami autų karavanai, nežiū
rint, kad šį kartą reikėjo 
grumtis ir su gamtos jėgomis: 
tris dienas lijo, kaip iš kiauro 
dangaus.

Liepos 24 jau iš ryto mies
tas užtvino kaimų žmonėmis. 
Po piet, nežiūrint lietaus, ir 
iš miesto bairų išsitiesė žmo
niškos grandinės link centro. 
Dar minutės ir centro gatvės 
liko siauros. Pasigirdo gar
siakalbių balsai, kad mani
festacija dėl didelio lietaus 
atidėta sekančiai dienai ir pa
gerbimui provincijos svečių 
įvyks prakalbos Ateneo rū
muos. Muskuluoti laukų vy
rai nenoromis rinkosi į rū
mus; jie norėjo demonstruo
ti. “Mes neatleisim nei apa
čioje vandens!”—šaukė “gau- 
čiai.”

Iš Ateneo tribūnos kalbėjo 
oratoriai girdami sveiką lauko 
žmonių dvasią ir tradicines jų 
ypatybes kovoti už laisvę. 
Valstiečiai veržte veržėsi į 
gatvę, sakydami, kad: “gėda 
laikyti mitingą rūmuos, jų 
dvasia ir tėvynės interesai 
juos šaukia į gatvę.”

Prieš manifestacijos diri
gentų norą 100,000 žmonių 
minia be vadų, be ’dirigentų 
išsiliejo į gatvę. Plačia, 18 de 
Julio avenida tvarkoj žygia
vo manifestacija skleisdama 
griausmingus laisvės obalsius. 
Griaudė garsiakalbiai, staugė 
sirenos, aidėjo šūkiai, kibirais 
krito vanduo iš debesų ir de- 
besais skraidė atsišaukimai. 
Minia šeimininkė centro gat
vių demonstravo kaip mokėjo 
savo laisvės troškimus.

Tačiau manifestacija atidė
ta. Reiškia, tik ryt bus tikro
ji. Po griausmingų kalbų li
ko nusakytos nakvynės sve
čiams. Miestas su nekantru
mu laukė sekančios dienos 
7:30 vai. vakaro. Kas per 
manifestacija bus, jei po kiau
rų, debesų šiandien sustojo 
šimtas tūkstančių ?!

Sekanti diena, liepos 25, iš
aušo graži. Septyniose vaka
re vėl liaudis pasisavino gra
žiąsias avenidas. Galėjai eit 
kilometrus plačia “18 Liepos” 
alėja ir nebūtum matęs nei 
vieno, nei kito žmogyno galo. 
Išmušė nuskirta valanda. Su
staugė sirenos, rakietai; 
tvarkdariai prašė kelio ko- 
lumnoms. Pasistiepiant, ma
tėsi rikiuotos eilės, ugnies švy
turiai, vėliavų miškas; artino
si kolumnos, ateinančios nuo 
Serra gatvės. Girdėjosi tauti
nio himno ir Marsalietės 
akordai, žengia Demokrati
nių Studentų Unija, nešina 
tautinę ir Artigo vėliavas su 
obalsiu: “Laisvė ar mirtis!” 
Maršuoja Teisių Fakulteto 
studentai. “Teviešpatauja ly
gios teisės karalystė!” plevė
suoja užrašas vėliavoj. Su 
triukšmu, su ugnies švyturiais 
žengia merginų rykiuotės:

persto jautis sutartinas šūkis, 
lydimas kumščių išmetimu, 
viešpatavo virš visko. Ir “Nau
jos Konstitucijos, Demokrati
nių Įstatymų!” obalsis buvo 
pirmas visose kolonose.

Garsiakalbiai neperstojamai 
skleidė geriausių kalbėtojų 
žodžius, sutinkančius su šios 
milžiniškos minios jausmu. 
“Valdonai, klausykit, matykit, 
štai tikrasis tautos vairo šei
mininkas — liaudis gatvėje 
jums rodo, jums sako, kad 
čia turės būti Laisvės, Tei
sės ir Demokratijos karalys
tė!” sakė oratoriai. “Tegyvuo
ja Ispanijos Respublika!”, ‘Te
gyvuoja Demokratija!’ “ša
lin fašizmas!” taip ir taip 
kartojos šūkiai. Taip pat ko
jos taktan “Laisvės!”

Taigi ši manifestacija ati
darė naują erą šiam krašte ir 
čia suvažiavus visa tauta at
virai išsireiškė, kad ji seks 
Meksikos,-Ispanijos ir kitų 
laisvų tautų keliu. Fašizmą 
čia ši manifestacija sumynė 
ant visados! Čia bus laisvės 
šalis, nes liaudis gatvėse išsi
liejusi to nori.

(Iš “Darbo”)

Darbštumo Požymis
Dvaro savininkui buvo 

reikalingas naujas sodinin
kas. Jis paskelbė laikraš
čiuose. Pasisiūlė du kandi
datai. Dvarininkas pasamdė 
tą, kuris buvo blogiau ap
sirengęs.

—Ar tu jį jau seniau pa
žinai, ar dėl kurios kitos 
priežasties pasirinkai ?—pa
klausė žmona dvarininką.

—Aš jo nepažįstu,—atsa
kė šis, — bet aš turiu didelį 
patyrimą. Kai samdomas 
sodininkas, tai reikia žiūrė
ti į jo kelnes. Jei užlopyti 
kelnių keliai, tai tokį sodi
ninką reikia samdyti, o jei 
lopai užpakalyje,—tegul įie
ško darbo kitur.

Vaiko Plepumas ’
Namų savininkas atėjo 

pas buto nuomininką prašy
ti pinigų. Jis rado tik mažą 
vaiką.

—Mamos nėra namie ir 
tėvo nėra namie. Ateikite 
šeštadienį, tai tuomet gau
site pinigų,—paaiškino vai
kas.

—O kodėl jie nenori su
mokėti anksčiau?

—Kad mes tik penktadie
nį persikelsim į kitą butą,:— 
atsakė vaikas.

Kirvis Kotą Atitiko
Profesorius studentui:

“Rytiečiai, tėvynė ar kapai, 
tai balsas, ką siela mums skel
bia, ir karžygiais mokėsim iš
pildyt!”... sutartinai tonuoja 
himno štrofus. Seka Floridps

Tamsta visiškai negabus. 
Aleksandras Makedonietis 
būdamas tamstos amžiaus, 
pusę pasaulio buvo nukaria
vęs.

surasti tiesą. Juo smarkiau platinkim E. 
Browderio knygutę “Broliška Ranka Ka
talikams”, kurios kaina tik 3 centai.

—Bet dovanokite, pone 
profesoriau, M a k edoniečio 
mokytojas buvo Aristotelis.

(Surinkta)
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1 LDS SPORTO ŽVAIGŽDE KELETAS LDS GARBES ŽENKLO LAIMĖTOJU

ADELE VASILIAUSKIENE
Viena iš geriausių LDS dar

buotojų nuo pat LDS susitvčri- 
mo Clevelande.

AMELIA BALČIŪNAITE

Gera darbuotoja Clevelando 
LDS Jaunimo Kuopoj.
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TOLI NUŠOKO: Čia rodoma Mildred Sklėraitė, kuri LDS 
Olimpljadoj nušoko 12 pėdų ir 4 colius tolumo, laimėdama tas 

lenktynėse. Mildred tapo apdovan ota auksiniu medaliu už geriausj 
pasirodymą iš merginų LDS Olimpijadoj.

—Courtesy Pittsburgh Sun Telegraph.

I

NANCY GUŽAUSKIENE
DarbSti jaunuole, viena iš tvė

rėjų garsios Redwings LDS Jau
nimo Kuopos Chicagoj. Draugė 
Gužauskienė nesenai vedus, turi 
daug darbo (vairiose organiza
cijose, bet tuoin pačiu sykiu 
daug dirba dėl LDS ir pavyz
dingai sekretoriauja savo jauni
mo kuopai, kuri turi arti šimto 
narių.

LDS GARBES ŽENKLAI

EDVARDAS SKIEVIS
Geras sportininkas ir darbuo

tojas dėl LDS. Pirmininkas di
džiausios LDS Jaunimo Kuopos 
Clevelande.

GARBES ŽENKLAS
Čia yra nuotrauka LDS Jau

nimo auksinio garbės ženklo, 
kuriuomi tapo apdovanota de
šimts geriausių LDS darbuotojų 
jaunimo tarpe. Nuo šio seimo, 
kas antrais metais bus apdova
nota po dešimts geriausių dar
buotojų panašiais ženklais. Do
vanos skiriamos tiems, kurie už
sitarnauja daugiausiai punktų 
sulig “Merit System.“

ANTANAS GUŽAUSKAS
Chicagos Sparks kuopos pir

mininkas. Įrašęs daugiau jauni
mo j LDS, negu bile kuris kitas 
LDS narys. Veikiausiai, laimės 
pirmų dovanų pastarajam LDS 
vajuj. Jo pasidarbavimu Sparks 
jaunimo kuopa išaugo j didelę 
ir veiklių kuopų Chicagoj. žada 
ir ant toliaus darbuotis. Pavyz
dingiausias LDS jaunuolis. Ak
tyviai dalyvavo ketvirtame sei
me, kaipo delegatas.

JAUNIMO KOM. ŽENKLAS
Pereituose dvejuose motuose 

LDS Jaunimo Komitetas labai 
daug darbavosi organizavime 
lietuvių jaunimo j LDS eiles. Už 
gerų darbų, LDS Centro Valdy
ba apdovanojo visus Jaunimo 
Komiteto narius su auksiniais 
medaliais, kurių nuotrauka tel
pa aukščiau. LDS Prezidentas 
R. Mlzara {telkė juos jaunimo 
komiteto nariams laike Jaunimo 
Konferencijos, Pittsburghe.

CHARLES ANDREWS
Geras sportininkas visose ša

kose ir geras LDS Vajlnlnkas 
Clevelande. Daug dirbęs dėl 
LDS Clevelande.,

Jaunimo Trofe
i * •

JAUNIMO VAJAUS TROFE

LDS Jaunimas lenktyniuojas 
dėlei šios trofės laike LDS vajų. 
Tai didžiausia garbė LDS Jau
nimo kuopai, kada jų laimi. Pir
mutinė jaunimo kuopa, kuri lai
mėjo šj garbės ženklų, buvo 
Redwings kuopa Brighton Par
ke, Chicagoj. Pastaruoju laiku, 
betgi, Sparks LDS Jaunimo 
kuopa supliek? Redwings naujų 
narių gavime ir atėmė Jų nuo 
Redwings kuopos. Tai buvo dau
giausiai per A. Gutausko pasi
darbavimų. ši trofė tapo jam, 
kaipo kuopos pirmininkui, (telk
ta laike LDS Jaunimo Konfe
rencijos Pittsburghe.
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS ♦
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

Baltimore, Md.

(Tąsa)
Gubernatorius ir policijos viršininkas, 

remiami miesto galvos ii' kitų vietos re
akcionierių, mėgino tuo klausimu susi
siekti su Irkutsku ir Laikinąja vyriau
sybe, prašė atsiųsti karinių pastiprini
mų prieš bolševikus. Apie telegramas 
sužinojo bolševikai, nes telegrafe dirbo 
mums prijaučiantieji telegrafo tarnauto
jai. Tada bolševikai pasiūlė gubernato
riui atsisakyti nuo savo įgaliojimų. Ne
gavęs atsakymo iš Irkutsko, jis sutiko 
perduoti valdžią “visuomenės saugumo 
komiteto” rankosna.

Prekybos tarnautojų kliube susirinko 
didžiulis mitingas. Gubernatorius ir po
licijos viršininkas atėjo čionai pilnoj uni
formoj, su ordenais ir ginklais, ir iškil
mingai pareiškė, kad jie sveikina revo
liuciją ir samoderžavijos nuvertimą. Dėl 
šito jie “savu noru” atiduoda valdžią ir 
ginklu^ į “visuomenės saugumo komite- 
WUrankas.

Kitaip jiems negalima buvo padaryti. 
Sergo priėmė iš gubernatoriaus špagą, 
o nuo policijos viršininko—kalaviją. Su
sirinkimas garsiai plojo šitam nusigin
klavimui ir griežiant orkestrui dainavo
“Marsel jietę.”

Palikęs Jakutske stiprią bolševistinę 
organizaciją, Sergo gegužės 23 dieną 
kartu su kitais buvusiais tremtiniais gar
laiviu išvažiavo į Irkutską.

Prieš tai Sergo padarė užrašą albume, 
kuris vadinosi “Atmintis apie politinį 
ištrėmimą Jakutijoj”:

“Lik sveika, šalis ištrėmimo, šalis-tė- 
vynė. Tegyvuoja didžioji Rusijos revo
liucija! Tegyvuoja pasaulinė revoliucija! 
Tegyvuoja socialistinė revoliucija!

Grigorijus Konstantinovičius Ordžoni- 
kidze (Sergo)”.
< - Į Piterį

V Garlaivis ėjo pro mūsų kaimą Pok- 
| rovskoje. Čia jis stovėjo dvi valandas.

Sergo kartu su G. L Petrovskiu, Em. 
Jaroslavskiu, Agejevu ir kitais draugais 
užėjo pas mane mokyklon, kad pasiimti

f mane.
Mano motina verkė. Ji kalbėjo:
—Duktė išvažiuoja—akmuo į vandenį 

krenta...
Bet štai mes garlaivyje. Aš iš karto 

pasijutau glaudžioj Sergo draugų—trem
tinių bolševikų—šeimoje. Visi jie labai 
rūpinosi manim ir aš greitai visai už
miršau sunkias atsisveikinimo su gimi-

* nėmis minutes.
Važiavom mes garlaiviu dvi savaites. 

Valgykloje, vadinamoje “pirmosios kla
sės aikštelėje>” ėjo begaliniai ginčai apie 
revoliucijos pobūdį, apie pažiūrą į Stei
giamąjį susirinkimą, • apie sovietų suva
žiavimą ir apie daug ką kitą. Ypatingai

* aštriai ginčijosi apie Kerenskio ir dešim
ties ministerių-kapitalistų politiką.

—Rusija jau laisvą! — Šaukė menše
vikas Ochnianskis. — Reikia ne kalbas 
kalbėti, o vesti karą iki laimėjimo!

Sergo piktai paklausė:
—Rusija laisva? O dvarininkai? O ka- 

pitalistai?...
* Ochnianskis nusišypsojo:

—Na, tai ne iš tos operos...
—Tai yra? Aš prašau aiškiau kalbėti, 

tarė Sergo.
—Aiškiau? Prašau: bolševikai turi 

pertraukti savo neatsakomingas.... taip, 
taip, neatsakomingas...

; ' Sergo prisimerkė ir pertraukė:
—Apie kokį neatsakomingumą tu kal

bi? Apie buržuaziniai parlamentinį? Tai 
žinok, kad mes — bolševikai, o tu elgies 
kaip pats niekšingiausias menševikas...

Upė kai kur jau nuseko ir mūsų gar
laiviui teko daryti kilpas nuo vienb 

f' kranto prie kito. Kaž kur, rodos, prie 
(Žigalovo, mes persėdom į baržą, kurią 
Įtraukė mažas garlaivis.

Važiavo mūs baržoj šimtas žmonių— 
1 visi tremtiniai ir jų šeimos.

Jaunasis šaltkalvis Andriejus Ageje
vas važiavo kartu su savo žmona Nadia, 

t Jį buvo nėščia. Kelionės metu pas ją pra
sidėjo gimdymo skausmai. Naktį Nadia 

i ėmė vaitoti.

Aš pažadinau Sergo. Jis ėmė žadinti 
miegančius, gavo kažkokią maršką, ma
tyti senas būręs, ir padarė širmos pavi
dalą. Už tos širmos paguldėm Nadią.

Mūsų laimei horizonte pasirodė gar
laivis. Kada jis prisiartino, mes ėmėm 
šaukti, kad jis sustotų.

Iš garlaivio paklausė, ko mums rei
kia. Prasidėjo ilgos derybos. Galų gale 
kapitonas sutiko pasiimti pas save ant 
denio keletą žmonių. Agejevas su žmo
na, Sergo ir aš perėjom į garlaivį.

Ten Nadiai pasidarė daug blogiau. 
Matyti, veikė supimas.

Sergo labai jaudinos. Jis kas minutę 
pribėgdavo prie Nadios, stengėsi, kuo 
galėjo, palengvinti jos padėtį.

Garlaivyje Nadia sėkmingai pagimdė.
—Berniukas? — susirūpinęs paklausė 

Sergo.
—Berniukas,—atsakė jam.
Jis aukštai iškėlė kūdikį virš galvos 

ir pareiškė:
—Vladimiru pavadinsim! Vladimiru! 

Lenino garbei!...
Garlaiviu mes plaukėm iki Kačugo 

stoties. Iš čia iki Irkutsko mūsų kelias 
ėjo stepe. Tos vietos labai gražios: ke
lias vingiuojąs! lygiu, plynu lauku, ir tik 
tolumoje matosi šiurkščios Jakutijos uo
los.

Kartu su Agejevu Sergo ant rankų 
išnešė iš garlaivio nusilpusią Nadią. Pas
kui ėjau aš su naujagimiu.

Kačugo stotyje mes prasėdėjom tris 
dienas. Nebuvo arklių, o iki Irkutsko rei
kėjo važiuoti tris šimtus vertų.

Pagaliau arklius padavė. Mes ėmėm 
sėstis. Netikėtai Agejevas sako:

—Aš važiuoju su jumis.
Sergo pastebėjo jam:
—Bet juk Nadia silpna, neišlaikys.
Agejevą traukė tėvynėn. Jis veržėsi 

prie revoliucinio darbo, norėjo vėl su
sitikti su savo draugais, su kuriais jį 
perskyrė caro žandarai.

Jis tarė:
—Aš paguldysiu Nadią į šieną. Vis

kas bus gerai. Juk būna atsitikimai, kad 
moterys gimdo lauke.

Šie žodžiai supykino Sergo.
—Važiuok, jeigu tu taip skubiniesi!— 

pasakė jis Agejevui. — Mes su Zina 
pasiliksim ir paslaugysim tavo žmoną.

Agejevas sumišo. Jis daugiau neprieš
taravo ir paliko Kačugoj dar trims die
noms. Netrukus jis pasivijo mus Irkuts
ke.

Iki Irkutsko mes važiavom greitai. 
Ūpas pas visus buvo puikus, pakilęs. 
Stepė tiesėsi begaliniai toli: margos gė
lės darė ją panašią į puikų šviesų kili
mą. Mes užtikdavom ištisus laukus ne- 
užmaršuolių ir kitų pavasarinių gėlių, 
kurie kaitaliojosi su švariais kaip veid
rodis ežerėliais. Jie atsirado tirpstant 
sniegui. Važiavom mes ištisu traukiniu 
—vežimas paskui vežimą: arklių kano
pos kėlė dulkių debesis.

Visa kelionė iki Irkutsko tęsėsi tris 
dienas. Retkarčiais mes sustodavom lau
ke, užkurdavom laužus Ir ilsėjomės.

Atvažiavę į Irkutską mes sustojom bu
vusios seminarijos namuose.

Čia mes sužinojom, kad Kerenskis tę
sia imperialistinį karą. Gelžkelio stotyje 
mes matėm ilgus traukinius, kimšte pri
kimštus kareiviais. Juos siuntė į frontą.

Bolševikai išvystė Irkutske didelį par
tinį darbą. Jie reikalavo tuč tuojau per
traukti karą, reikalavo patraukti atsa
komybėn tiesioginius šios kruvinos sker
dynės kaltininkus.

Irkutske mus sukiko draugai iš vie
tinės partinės organizacijos. Jie prašė 
Sergo išstoti prieš Irkutsko darbo žmo- 
neš. Buvo suorganizuotas milžiniškas 
mitingas. Ginčuose išstojo Sergo, G. I. 
Petrovkis, Irkutsko bolševikai ir Och- 
nianskis. Pastarasis pasakė šlykščiausią 
kalbą prieš bolševikus. Ochnianskio kal
bos metu Sergo neiškentė, pertraukė 
menševikišką kalbėtoją ir privertė jį nu
tilti. Ochniahskis sumišo.

Pasinaudojęs patogia minute, Sergo 
paėmė žodį ir piktai žiūrėdamas į Och- 
nianskį sušuko1:

(Bus daugiau)

Mainieris 9-nių, Advokatas 
23-jų; Sunkus Darbas, Da- 

vey’so Raktas Linkui 
Laimėjimo

Liberalas ir Roosevelto Nau
jos Dalybos rėmėjas, David 
John Lewis, kandidatuoja ant 
demokratų tikieto į Jungtinių 
Valstijų senatą, pareiškė:

“Pranešdamas mano kandi
datūrą demokratų nominaci
jose į Jungtinių Valstijų se
natą, aš turiu padaryti pareiš
kimą.” Toliaus kandidatas Da
vey’s Lewis sako: “Ar Mary
land turi būti įrašytas kaipo 
sena dalyba ir anti-roosvelti- 
nė, pasisakykite rugsėjo 12 
dieną.”

Davey Lewis, kirsdamas 
smūgį savo oponentui Millard 
E. Tydings, reakcionieriui ir 
Roosevelto Naujos Dalybos 
griovėjui, sako: “Gal pasa
kysi Marylando demokratams 
ponas Tydings, kodėl būda
mas demokratu, balsavai kai
po republikonas ?” Kandida
tas Lewis palygina Tydings 
su Robinson ir Barkley, de
mokratų lyderiais ir Vanden- 
burg—republikonų lyderį, kai 
jie balsavo griaudami Roose
velto programą.

Iš rekordų aiškiai matėsi, 
kad ' Tydings balsavo taip, 
kaip jam Wall Strytas įsakė. 
Jis dirbo, kad palaikius reak
ciją ir ant toliaus, laužyda
mas Roosevelto Naujos Daly
bos programą. Todėl demo
kratiją ir laisvę mylinti žmo
nės privalo balsuoti už David 
John Lewis. Juo daugiau į 
valdžią įleis tokių liberalų, 
kai Lewis, tuo Amerikos liau-
dis turės užtikrintesnį ir gra
žesnį gyvenimą!

Kas ištikrųjų Lewis yra? 
žemiau paduodu Lewis’o gy
venimo trumpą biografiją.

David John Lewis gimė ge
gužės 1, 1869, ir gyveno Cum- 
berland’e. Lewis’o gimtinė 
vieta buvo “log cabin,” Cen
ter County, Pa., prie Osceola 
Mills. Būdamas 9-nių metų 
amžiaus Lewis užsidėjęs ma
žiuką “pikį” ir mažą “ševe-
Juką” ant jo peties, sekė jo tė
vą į mainų darbą. Mainieriai 
jį vadindavo “Little Davey.” 

“Bet,” sako Lewis, “nieko
tokio nepaprasto būnant ma
no amžiaus jau mainieriaut. 
Daug mažesnių negu aš, įskai
tant mano tėvą ir dieduką, 
jau buvo mainieriais tokio am
žiaus, kai šiandien berniukai 
eina į pirmą “grade” moky
klą... Aš nejieškau kredito 
už nepamylėjimą mainų dar
bo ant visados, bet mano gal
voj visuomet laikėsi mintis, 
kad supratimas, žinojimas ir 
mokslas sutrumpins darbo va
landas ir palengvins gyveni

vokatas. Aš pasijaučiau la
mingai pasiekęs mano tikslą, 
su pagelba draugų. Aš ma
nau, kad aš visuomet intere- 
suojuosi politika. Aš manau, 
kad tai yra mano > prievolė 
gelbėti darbininkų klasei. 
Kada aš buvau 32 metų am
žiaus, aš “runinau”, į Mary
land State Senatą ir buvau 
išrinktas.. .

“Aš niekada neatsisakiau 
paduoti mano pagelbos ran
ką Marylande ir mano kraš
te.. . Dar daug reikės eiti 
linkui pasiekimo mūsų užsimo
jimo. Mes ką tik pradėjome. 
Aš pilnai sutinku dirbti sun
kiai, kad ištraukus mūsų kraš
tą iš tamsių depresijos debesų 
ir paskandinti gerlaikia saulės 
spinduliuose... Aš stoviu su 
mūsų didžiuoju vadu Frank
lin D. Rooseveltu. Aš žinau, 
su jo pagelba ir su jūsų mes 
galime pasiekti šiame krašte 
tą, ko mes norime pasiekti.”

Kas tik myli demokratiją ir 
laisvę, privalo atiduoti savo 
balsą už David John Lewis, 
rugsėjo 12 dieną. Lewis yra 
demokratų partijos kandida
tas į Jungtinių Valstijų se
natą.

Ekskursija j Philadelphiją
Ar visi Baltimores lietuviai 

žinote, kad busai rengiasi va
žiuoti į “Laisvės” pikniką, 
rugsėjo 4 d., Philadelphijon ? 
Šiemet “Laisvės” piknikas bus 
naujoj vietoj, vadinamoj Mi- 
kolaičio Parku, Eddington, 
Pa. Stambios piniginės dova
nos prie įžangos tikietų: l-ma 
dovana $50 pinigais, kitos ne
daug smulkesnės. Puiki dailės 
programa ir gera orkestrą šo
kiams. Ant rytojaus bus La
bor Day šventė.

Būkite prisirengę, įsigykite 
busu tikietus iš kalno. Tikie- 
tai tiktai $2.25 į abi puses 
ypatai. Busai išeis kaip 6:30 
ryte, nuo Lietuvių Svetainės, 
851-853 Hollins St. Susirinki
te visi laiku prie busų, kad 
nepasiliktumėt namie, nes bu
sai apleis Baltimorę laiku.

Vitkus.

mą . . .
“Bet tais laikais mokslas 

man nebuvo prieinamas. Aš 
pradėjau mokintis skaityti, 
kuomet ėjau į Sunday School, 
bet rašyt negalėjau nei žode
lio... Aš visuomet myleda-' 
yau maišytis tarpe mainierių 
ir klausytis jų pasikalbėjimų 
ir idėjų. Daug kartų jie ma
nęs klausė mano opinijos, aš 
nepraleidau progos nepasakęs, 
ką aš manau... 1

“Vieną kartą man kalbant 
lokalo mitinge, pastebėjo koks 
tai žmogus, jis susijieškojo 
mane po mitingo, o tai buvo 
laikraščio reporteris. Jis man 
patarė studijuoti mokslą! Stu- 
dijuot mokslą, aš buvau pa
tenkintas. Tuoj to žmogaus 
malonus patarimas puolė man 
į galvą. Aš būsiu advoka
tas. . .

“Ant laimės aš turėjau ke
letą draugų, kurie man su
teikė knygas, ir vienas episko- 
palų kunigas pamokino loty
niškai, kas buvo labai reika
linga to mokslo šakoj.

“Sulaukęs 23-jų metų aš nu
vykau į Cumberland su mano 
draugų pagelba, buvau priim
tas prie baro, kaipo tikras ad-

Brighton, Mass.
Rugpjūčio 13 d. buvo su

rengta “surprise pare” 25 me
tų sukaktuvių ženybinio su
gyvenimo draugams Kazimie
rui ir Elzbietai Freimontams, 
katrie gyvena 39 Parkdale St., 
Somerville, Mass. Surengė jų 
mylimi sūnai Williamas ir Al
girdas su pagelba jų giminių 
ir gerų draugių ir draugų.

Parengimas buvo Brightone, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, nes tai yra labai pa
ranki svetainė dėl parengimų.

Draugai Freimontai buvo 
labai sujaudinti, kai sūnus at
vežė į Brightoną ir kai pa
matė savo draugus belaukian
čius jų prie gražiai parengtų 
stalų ir svetainės, nes nežino
jo, kame dalykas, kol nebuvo 
paaiškintas tikslas.

Draugams susėdus prie sta
lų, draugai Freimontai padė- 
kavojo savo sūneliams ir vi
siems draugams ir draugėms 
už atjautimą. Susirinkę drau
gai palinkėjo jiems laimin- 
giausio gyvenimo ir ant to
liaus. Ignas Kubiliūnas su
dainavo porą dainelių ir pra
sidėjo valgymas ir pasikalbė
jimai.

Taipgi nepamiršta ir Ispa
nijos karžygiai. R. Chuberkis 
davė sumanymą, kad būtų pa
rinkta aukų. Vakaro vedėjas 
J. Belekevičia paaiškino tiks
lą, ir sumanymas liko užgir- 
tas. Parinkta aukų. Aukavo 
po $1: E. Freimontienė, K. 
Freimontas, J. Motuzas ir K. 
Mineikienė; po 50c: J. Vasz- 
Kįs, V. Vaszkienė, S. Ainin- 
giš, P. Žukauskienė, P. Sta- 
šienė, ir smulkių aukų surink
ta $3.54. Pasidarė viso $10.- 
04.

Pagirtinas dalykas, kad ne
pamirštama Ispanijos kovoto
jų, kurie aukoja savo gyvas
tį dėl viso pasaulio labo—su
triuškinimui bjauraus plėšiko 
fašizmo!

Linkiu draugams Freimon
tams laimingo gyvenimo ir 
ant toliaus!

Draugai Freimontai pažan
gūs žmonės ir “Laisvės” skai
tytojai ir dalyvauja progresy- 
viškame judėjime. Sūnus Al
girdas yra So. Bostono Lais
vės Choro narys ir rimtas jau
nas vaikinas. Taipgi ir Wil
liamas, bet dėlei darbo aplin
kybių negali dalyvauti veiki
me. Vienas iš Dalyvavusių.

Pietų Afrikos, Anglijos Ko
lonijos, Seimas atmetė pa
siūlymą, reikalaujantį išan- 
ksto prižadėt visuomet iš
vien kariaut su Anglija. Sei
mas nutarė tik kiekvieną 
kartą atskirai spręst, ar 
stot talkon Anglijai, kai kils 
tiesioginis karo pavojus.

Madrid. — Penki trfmo- 
toriniai fašistų orlaiviai 
bombardavo Torrevieja 
miestelį į pietus nuo Alican- 
tes; tryliką civilių žmonių 
užmušė; daugelį sužeidė. 
įSiiiiSS
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 
sifilj, 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-

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

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

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARČUS 

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

ši knyga yra ir “Laisves” knygyne.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllH
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■LAISVĖS'PIKNIKAS
rHIIADELTHUOJ

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

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

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

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

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

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Dideles piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:

l-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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? AIDU). REIKALAI
ALDLD VEIKIMAS

12 APSKRITYJE

Rugpjūčio 21 dieną įvyko 
LLD 12 apskričio pusmetinė 
konferencija, kurion buvo 
kviečiama prisiųsti delegatus 
iš visų kuopų. Bet gaila, kad 
nekurios kuopos kvietimą į 
konferenciją praleido tylėji
mu—neprisiuntė delegatų nei 
raportų; tai labai blogas ir 
neleistinas dalykas taip elgtis.

Čia turiu įvardint vietas, 
kur draugai taip “įvertino” 
apskričio konferenciją, tai yra 
Scrantono, Forest City, In- 
kermano, Kingstono ir Nan
ticoke. Binghamtono drau
gams nors ir gana toli, bet 
prisiuntė net penkis delegatus, 
o kuriems arti, tai tie draugai 
tik ranka pamojo į šaukiamą 
konferenciją.

Nors konferencija ir nebu
vo skaitlinga delegatais, bet 
likosi nutarta daug svarbių 
dalykų organizaciniais reika
lais, kas tuojaus bus matoma 
spaudoje ir visose kuopose 
draugai būtinai turės imtis už 
darbo tuos tarimus įvykdinti.

Konferencijai pasibaigus 
draugas Jasilionis iš Bingham
tono davė labai puikią paskai
tą apie Povilą Višinskį. Drg. 
Jasilionis turi parašęs labai 
brangią paskaitą, kurią turėtų 
išgirst kiekvienas lietuvis.

Draugės ir draugai, visose 
kuopose imkitės už darbo, pa
gerinki! veikimą, mokėkit 
duokles, kurių da nemokėta, 
ir traukim naujus narius į 
apšvietos organizaciją ir 
dykim šios organizacijos 
važiavimo nutarimus, kad 
kelt narių skaičių.

J. Visockis,
Apskr. Rašt.

10 ypatų. Tai mes paskyrėm 
del Shenandoah sportininkų 
grupės ir manyta buvo, kad 
dėl grupės jaunuolių bus ge
ra poilsio vieta. Tą visą gru
pę ir pasiuntėm, bet kuomet 
atėjo naktis, tai savininkas 
pradėjo kelt lermą, netinka
mai pasielgė su jaunuoliais. 
Sekmadienio vakare jaunuolių 
visa grupė atsisakė cit nakvot 
į paskirtą vietą. Tai buvo dau
giau negu bloga, laikas vėlus. 
Nakvynės visur užimtos, pini
gų nėra pasiųst visus į Fort 
Pitt lietelį, tas labai skau
džiai atsiliepė ant drg. S. Kuz
micko, taipgi ir man
komisijos narei padare daug 
nesmagumo. Bet šiaip 
sutvarkėm: vienus 
į Fort Pitt Hotel į, 
gavom nakvynes 
gus. Tai 
atsiranda.
tai LDS 145 kuopos 
turėtų šį klausimą pakelt su
sirinkime.
neatitaisysi m,
turim žinot, kad su tuo asme
niu nieko bendro neturėt pa
tarnavimo klausime.

E. K. Sliekienė.

k a i p o

taip 
pasiuntėm 
o kitiems 

į) as drau-
mat, kokio svieto 

Mano supratimu, 
nariai

Nors šios klaidos 
bet ant toliau

San Francisco CIO Unijistų 
Streikas uždarė 79-nis san
dėlius maisto produktų. 
Prieš CIO unija skebauja 
Amerikos Darbo Federacija.

Klaidos Atitaisymas

Wilkes-Barre, Pa NOTICE is hereby given that 
EB 2261 has been issued to the 
to sell beer at retail under S< 
the Alcoholic Beverage Control 
78 — 6th Avenue, Borough of
County of Kings, to be consumed on 
premises.
B. and T. COFFEE SHOP and REST., 

78—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

pil- 
su- 
pa-

ALDLD finansinėj atskaitoj 
už gegužę paduota ALDLD 20 
kuopos įplaukų $8.90, o turi 
būti $9.70. ‘ D. M. š.

Pittsburgh ir Apielinke
Pasibaigė LDS Seimas ir šei

miniai parengimai. Kadangi 
“Laisvėj” tilpo koresponden
cija apie Meno Sąjungos at
sibuvusį koncertą, tai nėra 
reikalo pakartoti, tik noriu 
paskelbt aukas ir aukautojų 
vardus. Labai blogai, kad 
rinkėjos aukų nepridavė visų 
aukautojų vardus. Kurie esat 
aukavę $1 arba 50c ir nema
tysit savo vardo spaudoj, tai 
atleiskit už tokį nesusiprati
mą.

Aukavo šie asmenys: J. 
šiurmaičiūtė $1, S. Juška $1 
ir E. Cibulskienė $1; po 50c: 
Ig. Urbonas, Valenčius, A. Pi-

V. Palevičienė, J. Jo-
Vi-

piras, 
kubauskas ir Karsokienė. 
so aukų buvo surinkta $21.43. 
Pagal sumą pinigų, tai labai 
daug trūksta aukautojų var
dų. Kurie aukavo, visiems 
varde Meno Sąjungos tariu 
širdingą ačiū. Dabar reikalin
ga tart žodį kitą, ar meš Sei
mo prirengimo komisija tin
kamai priėmėm delegatus ir 
sportininkus. Nors aš pati bu
vau komisijos narė, bet man 
atrodo, kad buvo daug trūku
mų ir 
kiami 
kai. 
kaltę
ninkams.
daug laiko ir energijos išeik
vojo, pakol suorganizavo gru
pę sportininkų Shenandoah 
apielinkėj. Specialiai dėl olim
piados jis davė prižadą, kad 
nuvažiavę į Pittsburghą bus 
gražiai priimti. Na, ir mes, 
kaipo rengimo komisija, de
jom pastangas, kad būtų tin
kamai priimti. Ir kuomet at- 
sišaukėm į kuopų narius dėl 
nakvynių, tai LDS 145 kuo
pos narės prižadėjo duot dėl

netinkamai priimti lau- 
delegatai ir sportinin- 

Mes esam labai prasi- 
Shenandoah’rio sporti- 

Drg. S. Kuzmickas

Keletas žodžių apie A. K. 
Partijos mokyklą, kuri eina 
šiuom laiku. Mokykla ran
dasi laukuose, labai ramioje 
vietoje ir mokyklą lanko dau
giausia jaunimas, augusių tik 
keletas.

Visi mokyklą lankanti ant 
vietos čįa ir gyvena. Vieta 
esą patenkinti, taipgi ir moky 
tojum. Mokytojas labai suga-

• bus draugas.
Nors mokykla bus tik dvi 

savaites, bet bus iš to nau
dos, nes mokyklą lankanti 
šiuom reikalu pilnai susirūpi
nę. Iš mokyklos eigos bus 
daugiau žinių. J. T. V:

Amerikos Lakūnas Lind
bergh su žmona išskrido iš 
Maskvos į pietinę dalį So
vietų Sąjungos. Sovietų val
dininkai surengė jam gar
bingas išleistuves.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB6/I3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

A leoholie 
Stone 

County of

License No. 
undersigned 

:>n 76 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

Ine.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB4506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 
Irving Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BERTHA GEFFKEN 
234 Irving Ave, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, 
the

No.NOTICE is hereb 
GB10814 has been 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1114 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH LIPTON and RITA LIPTON 
(d-b-a Naborhood Grocers) 

1411 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

that LicenseNOTICE is hereby 
GB10718 has been 
lo sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Con 
158 E. . 32nd Street. Borough
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AVADIS MELKONIAN and 
STEVE MELKONIAN

158 E. 32nd St., Brooklyn, N. Y.

No.

Brooklyn, 
the

NOTICE is held
EB3348 han been

the Alcoholic 
Wallaboul. Market, 
County of Kings,

No.that License
> the undersigned

Beverage Control Law 
Borough of 

(o be consumed

at 39 
Brooklyn, 

on (he

PAGANO and 
BRANDOFJNO 

Luncheonette 
39 Wallaboul Market, Brooklyn, N.

JULIUS
RALPH

PRANEŠIMAI IS railR
YOUNGSTOWN, OHIO

Berkley Giraitėj. Važiuokite Albert 
St. busu ir išlipkite ant Kimmel St. 
Turėsime gerą orkestrą, bingo, 
laimėjimų. Galėsite dvi dovanas 
mėti. — Eleanor Johnjulio. 

(201-202)

HARTFORD, CONN.

ir 
lai-

visiSpaudos pikniko komisija ir 
apsiėmę dirbti draugai ir draugės 
kviečiami būtinai dalyvauti susirin
kime, antradienį, rugp. 30 d., 7:30 
vai. vak. Laisvės Choro svet., 57 
Park St. Taipgi kviečiame ir negalė-! 
jusius apsiimti j komisiją bei darbi-; 
įlinkus, bet galinčius prisidėti prie' 
pikniko. Ypatingai kviečiame šeimi
ninkes, kurios ruošia įvairių valgių 
stalą piknikui. — A. T. (201-203)

CLEVELAND, OHIO

Green Rd. Pradžia 10 vai. 
ęsis iki vėlai nakties. Mes

Paskutinis ir didelis Lyros Choro 
piknikas įvyks sekmadienį, rugs. 4 
d. prieš Labor Day, Machutos Dar
že, prie 
ryto ir
turėsime gerą muziką ir skanių šal
tų valgių ir gėrimų. Prie įžangos bi
lieto bus laimėjimai. Todėl kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkės 

.dalyvauti šiame piknike, bus dvi 
dienos švente, tai ant rytojaus ga
lėsite pasilsėti. (201-202)

YOUNGSTOWN, OHIO
Komunistų Partijos piknikas įvyks 
,'kmadicnj, rugsėjo 11 d., Pleasant 
alley. Bus daug gerų kalbėtojų. 

Kalbės ir Andrew Onda, Clevelando 
darbininkų vadas. (201-202)

St

PITTSBURGH, PA.

Sekmadienį, rugsėjo H d. įvyks 
piknikas naudai “La Donna 
na,” italų moterų laikraštis.
dės 12 vai. dieną iki 12 vai. nakties, sukaktuves.

Italia- kitų

Bendro fronto organizacijos ren
gia masinį pikniką, sekmadienį, rug
sėjo 4 d., Locust Grove, Homestead. 
Bus gera programa. Kalbės tarpe 

kalbėtojų ir močiutė Ella
Bloor, kuri tik atšventė 76-tų metų 

(201-202)

Nauja L. Pruseikos Knyga

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 pramones 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 stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Kings,

IKE

ClementVokielaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street

VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

168 G HAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

CIIESSIN
459 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

GARS1NKITES "LAISVĖJE

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

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

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

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

paveiks-

iisl. ''

* vf
■ -

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

r Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

[VARPO
| Kep tuA^e

3; į

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewWko^/ži0zfe7inios
Gal Kita Žudystė?

Ozone Parko, Queens, poli
cija per penkias valandas

Hines’o Gynėjui Nepavyko Pakeist 
Brothwell Liūdymo

Ne Veltui Protestai

pereitą penktadienį žvejojo 
dviejuose nedideliuose Alley 
Pond Parko prūduose, jieško- 
dami lavono, bet kol kas nie
ko nesurasta.

Jieškojimui pamato davė 
rasti keli moteriški drabužiai 
ir vyriška, balta nosinė netoli 
Winchester Blvd. Juoda su 
baltais vilnonė suknelė, ruža- 
vos kelinaitės ir pora šilki
nių pančiakų rasta visai ma
žai dėvėti ir visi išvirkščioj 
pusėj. Iš to spėjama, kad jie 
galėję būt ant greitųjų nu
plėšti nuo jų savininkės kūno.

Katalikų Kunigu Lyga 
Turėjo Posėdžius

Šiomis dienomis, viešbutyj 
New Yorker, Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Kunigų 
Lyga turėjo posėdžius, ku
riuose svarstė katalikų bažny
čios reikalus, taipgi siuntimą 
Lietuvos Universitetan ameri
kiečių stipendijantų studentų, 
katalikų dalyvumą Pasauli
niuose Fėruose ir įvairius ki
tus bėgamus klausimus.

Lygos pirmininku vėl išrink-

Penktadienį perklausinėta 
liudininkas Dudley Brothwell 
iš Fairview, Conn., kurio liū- 
dymas išvakarėse buvo sukė
lęs sensaciją teisme. Aštrūs 
klausinėjimai nei kiek nesu
krėtė liudininko parodymų, ši 
antroji liaudies prieš Tamma
ny teismo savaitė baigėsi dar 
stipresniu pakrypimu teismo 
davinių liaudies pusėn.

Brothwell, jodinėjimo aka
demijos savininkas, teisme pa
rodė, kad Hines su Schultz’u 
kartu buvo jo akademijoj. Tas 
sustiprina liūdymą pirmesnių 
liudininkų, George Weinber- 
go ir kitų, kurie sakė, kad 
Hines buvo raketų karaliaus 
Schultz’o “fikseriu,” saugojo 
jo raketą nuo policijos perse
kiojimų ir gelbėjo areštuo
tiems išeit be baudos, vienu ar 
kitu būdu paveikiant į teisė
jus.

Pirmesniuose liūdymuose 
buvo parodyta teisėjai Hulon 
Capshaw ir Erwin, kaipo ra- 
ketierių paliuosuotojai. Kad 
taip pat tammanietis buvusis 
prokuroras Dodge, kaip ir mi
nėti teisėjai, buvo ant rake-

tierių donį gaunančių listo.
Stryker, Hines vyriausias 

gynėjas-advokatas, penktadie
nio rytą pašaukė Brothwell 
perklausinėt, norėdamas iš- 
gaut iš jo ką nors, kas suma
žintų vertę jo vakarykščio liū
dymo. Tačiau jis nieko nepe
šė. Į visokiausius klausimus 
liudininkas atsakinėjo taip 
greit ir stipriai, kad klausyto
juose neliko nei mažiausios 
abejonės apie jo liūdymo ti
krumą. Keliom minutėm pa
šaukta liudyt ir Mrs. Broth
well, kuri tik patvirtino savo 
vyro liūdymą.

Sakoma, distrikto prokuro
ras Thomas E. Dewey turįs 

j dar 9 liudininkus iš Bridge- 
i port-Fairview, kurie patvir
tinsią Brothwello liūdymą ir 
gal kai ką dadėsią liūdymuo
se apie Schultz’o ten buvimą 
ir jo ryšius su draugais iš 
Tammanės liogerio.

Byla bus tęsiama šiandien. 
Per dvi savaiti iššaukta 10 
liudininkų, bet Dewey dar tu
rįs 37. Galima spręst, kad by
la dar ilgai tęsis.

tas Maspetho parapijos klebo
nas Jonas K. Balkūnas, sekre
torium kun. R. M. Juras iš 
Lawrence, Mass., iždininku 
kun. Jonas S. Vaitekūnas iš 
Providence, R. I. Rep.

Daugiau Veteranų 
Sugrįžo Namo

Teisėjas Šalinasi 
Drausmės Bylos

Newyorkiepiu organizacijų 
ir asmenų protestai prieš N. 
Y. valstijos Konstitucinės 
Konvencijos torių užmačias 
nenuėjo veltui. Toriai norėjo 
suvelti krūvon blogus žmo
nėms pasiūlymus su geraisiais 
ir pasiūlyti balsavimuose už- 
girti arba atmesti visus kar
tu, tokiu būdu tikėdamiesi 
pravaryti bloguosius. Kilo au
dra protestų, kuriuose, apart 
šimtų organizacijų, dalyvavo 
ir majoras LaGuardia, taipgi 
gubernatorius Le h m a n as.

Galop, Konstitucinė Kon
vencija baigėsi pereito penk
tadienio popiet), sutikdama 
paleist konstituciją piliečių 
balsavimui devyniais skirtin- 
gais punktais, tad balsuotojai 
turės progą pasirinkt geruo
sius ir atmest bloguosius.

Tie devyni punktai, trum
poj sutraukoj, bus sekami:

1. Visi maždaug visiems 
priimtini klausimai bendrai.

2. Perdalinimas įstatymda- 
vystės d i strik tų, kad pad au
gint skaičių senato atstovų 
nuo 51 iki 53 ir seimelio nuo 
150 iki 159, ir nustatyt 4-riu 
metų terminą senatoriams.

3. Valstijos dalies prisidėji 
mo prie skerskelių panaikini
mo lėšų numažinimas nuo 49 
iki 15 nuošimčių.

4. Leidimas įstatyišdavys
tei sudaryt $300,000.000 vals- 
tijinį fondą, iš kurio būtų sko
linama miestu savivaldybėms

GRĮŽTA Iš ATOSTOGŲ
Elena ir Amelia Jeskevičiū- 

tės, jau iš savo valstijos — 
New Yorko, rašo:

“Matėme labai daug žin
geidžių ir gražių vietų, ypač 
Wisconsin valstijoj. Dabar gi, 
baigiant kelionę, apžiūrime 
savo valstiją. Viskas eina 
sklandžiai—ford ūkas nesi pur
to, tad tikimės greit pasiekti 
namus laimingai.

“Su geriausiais linkėjimais 
visiems laisviočiams.

“Helen ir Amelia.”

James Lapolla, seniau buvęs 
kalėjime už verstiną prostitu
ciją, vėl areštuotas už bandy
mą grasinimais priverst Mrs. 
Harvey, 2491 Ocean Ave., už 
jo tekėt.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviu Kriaučių 54 Skyriaus ir 
Kriaučių Ncprigulmingo Kliubo me
tinis balius įvyks 15 <1. spalių, 1938 
m., Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St. Prašom vietinių ir iš apy
linkes organizacijų jsitčmyti datų ir 
nerengti parengimų, kad nebūtų ne
smagumo vieniems ir kitiems. — J.

I Kairys. (202-203)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškom merginos arba moteries

dirbti prie namų darbo, gaminti pa
prastus valgius, taip pat prižiūrėti 
kudikj 3 '/z m. amžiaus. Pradinė al
ga $35 ir privatinis kambarys. Rei-i 
kalaujam rekomendacijų. Šaukite 
telefonu Evergreen 8-7937.

Lankėsi “Laisvėj”
Pereitą penktadienį “Lais

vėj” lankėsi vaistininkas 'Z. 
F. Borisas, iš S. Boston, Mass.

ATĖMĖ $3,500 AUKSO
Trys ginkluoti plėšikai pa

čiupę Lewis Mencher, 4500 
Broadway, dentistams aukso 
pristatinėtoją, kada jis rengėsi 
pastatyt mašiną prie 23rd St. 
ir 7th Ave., New Yorke. Jie 
išvarę jį užpakalinėn sėdynėn, 
o patys atsisėdę prie vairo ir 
ėmę važiuot. Prie 21st Street 
vienas plėšikų išlipęs su auk
su, o kiti du jį nuvežė ir iš
laipino prie 77 Second St. Po
licija jo mašiną rado paliktą 
už pusės bloko nuo tos vie
tos.

Workers Alliance veikla 
pereitą ketvirtadienį per tris 

I valandas išgavo Bronx negrų 
(šeimai pašalpą ir sulaikymą 
levikcijos. šeima badavo per 
į ištisą mėnesį.

Penki ginkluoti vyrai išlai
pinę Irving Iskowitz, 147 Ri
verdale Ave., iš jo vairuoja
mo troko su $4,000 vertės ta
bako, o jį “pavėžinę” savo 
mašinoj ir paleidę be nieko.

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

sekmadienį, 
ir DeGrasse, 
septinta gru- 

amerikiečių

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.
i --......... - - ■

:■
s Mateušas Simonavičius

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

■i

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

J*

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Workers Alliance, bedarbių tary
ba, ir W. P. A. rusų lokalas 60 kvie
čia visus narius lietuvius dalyvauti 
pirmadienį, 29 d. rugp. jų- susirinki- 

! me, 56 Manhattan Avė. Viso didžio- 
į jo New Yorko miesto Ccntralinis or
ganizatorius drg. J. Benton daly
vaus. Jis duos platų paaiškinimą ir 
naudingus būdus dėl organizacijos.—

. Kom. (201-202)

laužynams valyt ir pigesnėmis 
rendomis butams steigt.

Aukščiausio Teismo teisėjui 
Thomas F. Noonan penktadie
nį pripuolė spręst drausmės 
nesilaikymo byla prieš Langų 
Dabintojų Unijos Lokalo 
144-to, CIO, narius. Noonan 
bylą pervedė teisėjui Salvato
re Cotill o, autoriui aštrios 
drausmės prieš Busch Jewel
ry Co. krautuvių pikietus.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-88865. Peržiūrėjimas teisdary- 

bės įstato ir sudarymas 10-to 
teisdarybės distrikto Nassau 
ir Suffolk apskričiuose, taingi 
pakaitos apeliacinėj divizijoj.

6. Paskelbimas darbininkų 
teisių, įimant kolektyves de
rybas, 8 valandų dieną, 5 die
nų savaitę viešuose projektuo
se, su apylinkėj esamomis al
gomis.

7. Uždraust proporcionalės 
atstovybės rinkimų būda.

8. Autorizuot naudojima 
valstijos pinigų ir kredito tū
liems socialūs gerovės , tiks
lams.

9. Leist New York o Mies
tui išleist $315.000,000 bond- 
sus virš savo skolų rubežiaus 
pirkimui ir apvienijimui pri- 
vatiškai valdomų susisiekimo 
linijų. .

Čion paduodame tik su
glaustoj formoj leisimus bal
savimams punktus. Sekamo
se laidose, nuo šio laiko iki 
balsavimų lapkričio mėnesi, 
jie bus papunkčiai ir plačiai 
nušviesti “Laisvėje.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla (Diner). Sa

vininkas atsitraukia nuo biznio. Ra
šykite sekančiu antrašu: A. Baier, 
59-81 — 58th Rd.. Maspeth, N. Y.

(201-203)

šeštadienį ir 
laivais Harding 
sugrįžo šešta ir 
pės sužeistų 
liuosnorių, gynusių demokrati
ją Ispanijoj. Kadangi didžiu
ma tų didvyrių- yra nariais 
dapbo unijų ir masinių orga
nizacijų, 'tai juos, kaip ir 
an tačiau pribuvusius, prie lai
vo pasitiko įvąirių organizaci
jų įh ėlegacijcis?; •’ 1 •

Tarp šugfjžiisių yra sekami 
new:yorkįėčiai h t

Irving Morrison, Albert Pra- 
SamUel 

Peck/ Ely Sacks ir Alexander 
Schwartzman. Taipgi sugrį
žo Elijah Bottik, Morris Da
sh evsky ir Peter Gaspar iš 
Massachusetts;. Webster Cal
lion iŠ Missouri, Allen Duer- 
den iš Califomijos; T. Sali- 
gopolos, Manuel Lizarraga ir 
Lucas Sacalis iš I^hiladelphi- 
jos, Louis Zlotnick ir Robert 
Sullivan iš Chicagos; John 
Clyde iš Seattle; Augustinus 
Knudsen iš Wisconsin, Cla
rence Prince iš Indianapolis, ir 
Arthur Woutinen iš Michigan.

šiomis dienomis užėjo “Lais
ves” įstaigos pamatyt tik ką 
atvykęs iš Lietuvos jaunuolis 
P. Velykis. Jis gimęs Amerikoj 
ir dar mažam būnant išvežtąs 
Lietuvon. P. Velykis gyveno 
Šiauliuose. Iš pasikalbėjimo su 
juo galima suprast, kad j iš yra- 
prasilavinęs ir laisvų pažiūrų g0 Haris Glutinah:
vaikinas; apsipažinęs su Lietu
vos spauda.

UŽSIMUŠĖ DARBE
E. Broku, 26 m., dirbęs prie 

geležies, taisydamas Mahhat- 
tan Tiltą iš Brooklyno pusės, 
nukrito 85 pėdas ant Front St. 
Pribuvus pagelba jau rado 
negyvą.

Keistas Ligonis Gal Būsiąs 
Misteriškasis Faulkner

Į Israel Zion Ligonbutį, ket
virtadienį, pribuvo keistas li
gonis, kurį detektyvai mano 
būsiant misteriškuoju “J. J. 
Faulkner.” figūravusiu Lind- 
berghų vaiko pagrobėjų by
loj.

šis ligonis pasakojo, kad 
trečiadienio vakarą jį pagrobę 
du vyrai prie Westchester 
Avenue ir Fordham Road, 
Bronx. Grąsinant šautuvu, jį 
įsivarę mašinon, sumušę ir su- 
badę. Paskiau išmetę jį prie 
57th St. ir 21st Avė., Brook- 
lyne. Prieš išmetant iš jo at
ėmę $2,580 ir “labai svarbius 
dokumentus,” kuriuos jis tu
rėjęs sąryšyje su “jo vedamu 
tyrinėjimu.”

Jisai sakėsi buvęs federalės 
valdžios agentu nuo 1918 iki 
1921, bet daugiau apie save 
pasakyt atsisakė. Vardą pa
davė Jack Nasow, Tačiau re
kordai Washingtone rodą, kad 
jis niekad detektyvu nebuvęs.

Nepasiganėdinę, atatinkamų 
įstaigų žmonės veda toliau ty
rimą, o prie jo kambario du
rų ligonbutyje pastatytas sar
gybinis.

Metropolitan Insurance Co. 
per uniją įteikta formalia rei
kalavimas pradėt su unija de
rybas dėl agentų algų ir dar
bo sąlygų.

Gaisria Gesint Laivas
Miestas įsitaisė naują, mo

dernišką gaisrui gesint laivą, 
kuris lėšavo $1,000,000. Jis 
galės puikiai patarnauti nuo- 
tikiuose didžiųjų gaisrų upių 
ir jūrų pakraščiuose. Laivas 
nuleista Marine Harbor, S. L, 
pereitą penktadienį, su viso
mis ceremonijomis, kuriose 
dalyvavo majofas LaGuardia 
ir gaisro komisionierius Mc- 
Elligot.

Inspektorius F. J. Kear, sako
ma, penktadienį nustatęs, kad 
Jack Nasow esąs “John Ja
cob Nosovitsky, arba J. J. 
Faulkner,” kuris gegužės 1, 
1933 metų, Federalio Rezer
vo Banke, New Yorke, padėjo 
$2,980 auksu atmokamų po
pierinių pinigų su numeriais 
serijų, kurios buvo išmokėtos 
išpirkimui Lindberghų vaiko.

NOTARY PUBLIC •043

Brooklyno krautuvėse ple
čiasi pardavinėjimas Vartoto- 
jų-Farmerių Kooperatyvo pie
no. Kooperatyvas nesenai 
pradėjo veikt, bet jau prista
to pieną 32 krautuvėm Brook- 
lyne ir 180 visam mieste.

NEŽINO SAVO VARDO

Parsiduoda saldainių krautuve, ga
lima daryti gerą pragyvenimą. Sa
vininkas atsitraukia todėl, kad svei
kata silpna. Del daugiau informaci
jų kreipkitės po sekančiu antrašu: 
15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Apygražė rausv aplankė 
'moteriškė, apie 40 metų, su
laikyta betiksliai svaiginėjant 
prie 5th Avenue ir 30th St., 
New Yorke. Ji negalėjo nie
ko apie save pasakyt. Nuvež
ta į Bellevue ligonbutį.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bobų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MIRĖ
Juozas Avižonis, 56 m. am

žiaus, mirė šeštadienio ryte, 
rugpjūčio 27, savo namuose, 
po numeriu 200 So. 2nd St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugpjūčio 30-tą, šv. Traicės 
Kapinėse (Holy Trinity Ce
metery). Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Avenue.

Gresia streikas virtuvei ra
kandu ir vaikų vežimėlių in
dustrijose. Unijos su bosais 
vestos derybos dėl naujos su
tarties nutrūko. Sena baigiasi 
rugsėjo 1-mą.

Stephen Aromiskis
( Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Lieliiviii Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Hines Paliuosuotas!
—Kibą pa. . .to ta “džiūrė”! 

—sakysite. Taip, ne “džiūrė,” 
bet teisėjas Sabbatino tikrai 
paliuosavo Jimmy Hines, kal
tinamą dalyviu didžiąjame 
“palisų” rakete ... tik ne tą, 
gyvenusį Central Park West, 
bet tą nuo 392 Classon Avė., 
Brooklyne, negrą. Pas jį 
anartmente buvo rasta “pali
sų” kortelių,.

“Ar tas jūsų tikras var
das?” paklausė teisėjas.

“Ištikrųjų taip, teisėjau! 
Aš jį turiu nuo pat gimimo,” 
atsakė teisiamasis.

Teisėjas šypsodamasis, pa
sakė: “šioje byloje prieš 
Jimmy Hines ne gana įrody
mų. Paliuosuoju.” I

Nenori 6 Centą Vyro _ _ _ 4
Mrs. Blanche Berle Kenne

dy, Brooklyno mokytoja, per
nai reikalavo $200,000 už pa
vogtą jos vyro . meilę, bet 
“džiūrė” priteisė 6 centus. 
Matyt, ir jinai dabar ne dau
giau vyrą įvertina, nes aną 
dieną nuvykus į Reno pasiė
mė nuo jo divorsą.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MAAfvjMflAAAŠįįįįįįįįįįįįįŠįflįęRAįįįįįįįįįįRįįČįįįįĮ!.

s FRANK DOMIKAITIS*

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Hippodrome Opera Co.
Pradės Sezoną

žinomoji populiarėmis įžan- . 
gos kainomis Hippodrome O- 
pera Kompanija pradės sezo
ną ketvirtadienį, rugsėjo 8-tą, 
su Verdi’s opera “Aida.” Se
kamos ant programos yra “Ri- 
goletto,” Travatore,” “Cąr-1 
men,” “Traviata” ir kitos. |

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

S
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.




