
Krislai
Chinijos Amazones.
Taisydami Pagadina. 
Bausmė—N usikaltimas. 
Iškepė Gyvus.
Augejaus Tvartas.
Seka Tėvo Taką...
Dūmoja Jie...

Rašo P. Balsys.

Iš Shanghajaus žinios 
skelbia, kad 25,000 Chinijos 
moterų griebiasi ginklo gy
nimui savo šalies nuo Japo
nijos bestijų. ,

Nėra abejonės, jog tos 
Chinijos amazonės bus ne
tik fizine jėga, o ir inspira
cija Chinijos didvyriškoms 
kovoms prieš plėšrųjį Japo
nijos imperializmą.* * *

Kiekvienos bausmės pa
grindinis tikslas —atlyginti, 
atmokėti prasikaltėliui. La
biausiai visuomenei yra ži
noma bausmės forma—tai 
kalėjimas. Į jį žiūrima ne- 
vien kaip į bausmę-atlygini- 
mą nusikaltėliui, bet dar 
kaip ir į pataisymo-perauk- 
lėjimo įstaigą.

Tačiau, kiek tenka paste
bėti laikraščiuose, matyti 
judžiuose ir patirti pačia
me gyvenime, tai kapitalis
tinės sistemos kalėjimai 
vieton pataisyti nusikaltė
lius,—juos dar daugiau pa
gadina ! * * *

Žymėtina ir tai, kad pati 
bausmė dažniausia virsta 
kriminaliu nusidėjimu.# * *

Holmes burgo kalėjime, 
Philadelphijoj, dėlei nepa
kenčiamų sąlygų ir blogo 
maisto, kaliniai apskelbė 
bado streiką. Sulig kalėji
mo taisyklių, sužinus bada
vimas arba atsisakymas val
gyti blogą maistą, yra nusi
kaltimu. Na, o jeigu yra 
nusikaltimas, tai turi būt ir 
bausmė-atlyginimas “nusi
kaltėliams.” Kalėjimo virši
ninkai sugrūdo 23 kalinius 
į baudžiamojo skyriaus tam 
tikrą paruoštą urvą ir pa
leido smarkiausiai įkaitintą 
garą į urve įtaisytus radia
torius. Šutino nelaimingus 
kalinius tol, kol 3 iš jų vi
sai sušuto, o 19 išliko vos 
tik pusgyviai ir nugabenti 
j ligoninę.

Kuomi tokią bausmę pa
vadinti, jeigu ne kriminaliu 
nusidėjimu?* * *

< Vi Graikai turi legendą apie 
kada tai buvusį-gyvenusį 
karalių Augejų, laikiusi 
3,000 jaučių savo tvarte, 
kuris per 30 metų nebuvo 
valomas. Kuomet Herku- 
les’as ėmėsi tą tvartą va
lyti, tai prisiėję didžiausią’ 
upę panaudoti, kad visą 
brudą nuplauti...

Kurie skaitote New Yor- 
ko didlapius, tai be abejo jau 
įžiūrėjote, kokiuo Augejaus 
tvartu yra “demokratų” 
Tammany Hall su jos “jau
čiais” Jimmy Hines ir Ko.

Prokuroras Thomas E. 
Dewey dabar lošia Herkule- 
so rolę. * * *

K a i k u r i e pažangiosios 
sriovės laikraščiai dažnai 
bando pataisyti fašistuko 
Vyt. Sirvydo krapaliojimus 
“Vienybėje” apie smetoninę 
“demokratiją.”

Tai bergždžias darbas... 
V. Sirvydas turėtų būt vi
siems prisiminimu šio lie
tuviško posakio: “Vėžio 
vaikas seka savo tėvo ta
ką.” * ♦ ♦
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Nazių Orlaivių Mechanikai Is
panijoj Jau Būsią Reika

lingi Pačiam Hitleriui
Barcelona, Ispanija. — 

Liaudiečiu suimtas Vokieti
jos lakūnas Erich Naumann 
sako, kad Hitleris planuoja 
atšaukt daugumą savo or
laivių mechanikų iš Ispani
jos. Jie būsią reikalingi Vo
kietijai akivaizdoj jos gra
sinamo karo prieš Čechoslo- 
vakiją.

HITLER APŽIŪRINĖJO SAVO 
TVIRTOVES IR ARMIJA 
FRANCUOS PASIENYJ

Strasbourg, Franci ja. — 
Hitleris apžiūrinėjo Vokie
tijos tvirtumas Franci jos 
pasienyj ir darė apžvalgą 
nazių armijų toj srity j. Tuo 
tarpu Franci jos armija ma
nevravo tik už 100 mylių 
nuo Vokietijos sienos.

Atvykus Hitleriui, naziai 
tuoj uždarė tarptautinį 
Rhein upės tiltą. Su Hitle
riu atvažiavo ir aštuoni 
aukščiausi Vokietijos gene
rolai į Kehl miestą, antroj 
pusėj upės prieš pat Stras- 
bourgą.

Hitleris taip pat atsilan
kė Offenburgan, arti Švei
carijos rubežiaus.

Šveicarijos vyriausybė su
sirūpinus, kad Vokietijos 
generolai planuoja maršuot 
per Šveicariją, idant ap
lenkt Franci jos tvirtumas, 
ir iš Šveicarijos užpult 
Franci ją.

50 Japonijos Lėktuvų Oro 
Bombomis Užmušė per 1000 
nekariškių chinų, užpulda
mi Kingshaną, už 78 mylių j 
į šiaurių vakarus nuo Han- 
kowo.

Sakoma, kad Naziai Tik 2 
Mėnesius Tegalėtų Kariaut
London. — Anglijos poli

tikai gavo žinių, kad Vokie
tija turi permažai medžiagų 
ilgesniam karui. Sako, Vo
kietijai užtektų tik porai 
mėnesių įvairių reikmenų, 
jeigu jai prisieitų kariaut 
su Anglija, Franci j a, So
vietais, Čechoslovakija, Ru
munija ir Jugoslavija, ne
žiūrint, kad Hitleriui talki
ninkautų Mussolinis.

19 Chinų Lėktuvų Sunai
kino 6 Japonų Bombinius 
Lėktuvus smarkiame oro 
mūšyje ties Shuikwanu. 
Chinų lėktuvai buvo “rusiš
ki”.

“V-bę” su savimi išsinešė ir 
kolumną “Kasdieną.”

Tas Montrealo Marijai 
Aukštaitei išspaus ne vieną 
ašarą... ♦ * *

Gavę vilko bilietus J. Tys- 
liava ir smetoninis atsargos 
kapitonas P. Jurgėla, sako
ma, dūmoja užsidėt savaiti
nį laikraštį.

Nepavydėtinas u ž s i ėmi
mas, ypač šiais laikais.
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Hitler Šaukia Angliją 
Priverst Čechoslaviją 

Nusileist Naziam
Berlin. — Vokietijos už

sienio reikalų ministerija 
šaukia Angliją “kuo grei
čiausiai ir stipriai” verst 
Čechoslovakiją patenkinti 
reikalavimus Sudetų vokie
čių- nazių čechoslovakijoj. 
Jeigu tie nazių reikalavimai 
nebus patenkinti, tai išsi
vystys “aštri padėtis,” kaip 
grūmoja Hitlerio valdžia.

Grąsina Panašiu Žygiu 
Kaip Prieš Austriją

Vokietijos vidaus reikalų 
ministeris W. Frick viešai 
pareiškė, kad Čechoslovaki- 
jos vokiečiai turi būt “ap
saugoti” tokiu žygiu, kaip 
Austrija buvo prijungta 
Vokietijai.

Jau Atėjęs Laikas
Praha, čechoslovakija. — 

Antras po Henleino aukšta
sis vadas Čechoslovakijos 
vokiečių-nazių K. H. Frank, 
kalbėdamas užsieninių vo
kiečių suvažiavime Vokieti
joj, arti Čechoslovakijos sie
nos, užreiškė, kad jau “atėjo 
laikas galutiniai ir spren- 
džiamajai kovai” prieš Če
choslovakiją.

200,000 Japonų Atakuo
ja Chinus-Klimpsta Ja

ponų Karo Laivai
Shanghai, rugpj. 30.—Ja

ponai praneša, kad jie po 4 
valandų baisiam mūšiui at
ėmė iš chinų Hwoshan mies
tą ir jau artinasi prie Tei- 
ano su geležinkelio stočia; 
tai dabar japonam telieka 
98 mylios į vakarus iki 
Hankowo, Chinijos laikinos 
sostinės.

Pranešama, kad Yangtze 
upės klonyje dabar, 110 iki 
140 laipsnių karščiuose, ker
tasi 200,000 japonų prieš 
chinus, kurių esą ketvertą 
tiek daugiau.

Vienas chinam palengvi
nimas, tai kad Yangtze upės 
potvinis tiek atslūgo, kad 
jau negali jąja aukštyn 
plaukt didesnieji japonų ka
riniai laivukai ir bombar- 
duot pakraštinius chinų 
miestus. Bet tebelieka pot- 
vinio padarytos milžiniškos 
balos ir klampynės su di
džiais spiečiais ligas nešan
čių uodų ir musių.

Motina 115 Mėty; Keturi 
Sūnūs 90 iki 97 Mėty

Istanbul, Turkija. — Sari 
Fatmai suėjo 115 metų am
žiaus. Fatmos gimtadienio 
minėjime dalyvavo ir ketu
ri jos sūnūs nuo 90 iki 97 
metų amžiaus. Jos vyras 
mirė 8 metai atgal, sulau
kęs 110 metų.

Anglija Tik “Ramiai, be 
Grūmojimų” Perspės •

Nazius«•
London.—Čia yra supran

tama, kad Anglfjos valdžia 
įpareigos savo ambasadorių 
Hendersoną “ramiai ir be 
grūmojimų” persergėt Vo
kietiją, kad jeigu jinai pra
dės karą prieš čechoslova
kiją, tai pati Vokietija atsi- 
dur pavojuje.

Berlin. — Vokietijos už
sieninė ministerija per savo 
organą perspėja, kad išsi
vystys “aštrus krizis,” jeigu 
Čechoslovakija nepatenkins 
savo nazių (ir Hitlerio) rei
kalavimų.

Henlein Nesukalbamas
Praha. — Anglijos tarpi

ninkas lordas Runciman 
stengėsi įtikint K. Henleiną, 
Čechoslovakijos nazių ko- 
mandierių, kad eitų pasikal
bėt su šalies ’prezidentu 
Benes’u kas liečia tautinius 
nazių reikalavimus ir val
džios planą dėlei praplati
nimo teisių įvairioms tau
toms, gyvenančioms Čecho
slovakijoj. Henlein atmetė 
Runcimano pasiūlymą.

Ispanijos Liaudiečiai 
Apsupę 3 Fašistų Divi
zijas Almaden Fronte

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Liaudiečiai 
atkariavo nuo fašistų mies
telius Matellarno, La Higue
ras, Casa de Hibera, Zarza- 
capilla, Campanillo, Ben- 
queraoia ir kitus pietiniai- 
vakarinėje Ispanijoje ir da- 
sigrūmė iki fašistų centro 
Castueros. Per trejetą pas
kutinių dienų fašistai šiame 
fronte tapo atmesti 22 my
lias atgal.

Kiek pirmiau fašistams 
buvo telikę tik keliolika 
mylių iki Almadeno gyvsi
dabrio kasyklų; o dabar jie 
stengiasi įsidrūtint apsigy
nimui jau už 45 mylių į va
karus nuo Almadeno.

Ispanijos respublikos ka
riuomenė nukirto fašistam 
geležinkelį ir vieškelį ir, 
kaip pranešama iš Barcelo- 
nos, apsupo tris generolo 
Franco divizijas vienoje al
kūnėje vingiuotos Zujar 
upės.

Fašistų pradėta ofensyva 
prieš Almadeną virto jų bė
gimu atgal į vakarus, linkon 
Portugalijos sienos.

Paryžius. — Italijos val
džia išvijo Franci j on 50 
francūzų farmerių šeimy
nų, kurios turėjo ūkius Ita
lijos pusėj arti Franci jos 
rubežiaus.

Mussolinio karo inžinie
riai dabar stato tvirtumas 
tų farmerių žemėj.

Chinų Partizanai Užklupo 'TvTfinp'iL
Shanghai Priemiestį; Vos Pa- AvlLclo IvLCo O 1 y III1CJ i-
spruko 4 “Aukšti” Japonai

Shanghai, Chinija, rugpj. 
30. — Chinų partizanai die
nos laiku užpuolė japonus 
Shanghajaus poniškoj dalyj 
Hungjao ir sudegino vieške
lio tiltą. Vos paspruko Ja
ponijos ambasadorius Tani 
ir trys aukšti japonų valdi
ninkai, žaidžiusieji golfą 
anapus tilto.

PAGAL KALĖJIMO GALVŲ 
ĮSAKYMĄ, ŽMOGŽUDIŠKAI 

KEPINO KALINIUS
Philadelphia, Pa. — Tai 

pats Holmesburgo kalėjimo 
galva W. B. Mills arba jo 
antrininkas Fr. Crane įsa
kė kalėjimo sargams “ke- 
pint” atskirame “juodame 
urve” 23 kalinius, sako 
Philadelphijos miesto koro
neris C. H. Hersch. Taip, 
užkūrus smarkiausiai radia
torius ir uždarius urvo lan
gus, ten ir buvo mirtinai 
sukepinti keturi kaliniai, o 
19 kitų, galop, išnešti pus
gyviai ir apalpę. Jie buvo 
kepinami kaip kalinių bada
vimo streiko vadai, idant 
greičiau sulaužius tą strei
ką.

Hersch, apžiūrėjęs tą in- 
kvizitorišką urvą ir iškvotęs 
sargybinius, atrado, kad tik 
pagal aukščiausių kalėjimo
viršininkų įsakymą sargy
biniai tegalėjo paleist tokį 
žmogžudiškai karštą garą į 
“baudžiąmąją skylę.”

London. — Šiomis dieno
mis 42 Anglijos karo laivai 
manevruos Šiaurinėj Jūroj, 
kurią Vokietija vadina “vo
kiškąja jūra.”

San Francisco Sandelių Lo
kautas prieš CIO Uniją

San Francisco, Calif, rug
pjūčio 29.—Laivų kompani
jos pasirašė sutartį su CIO 
Marininkų Unija, bet atsi
sako panaujint sutartį su 
CIO Laivakrovių Unija. 
Tuomi bosai stengiasi sulau
žyt vienybę tarp laivakrovių 
ir marininkų.

Pirmininkas CIO Sandė
lių Darbininkų Unijos, Eu
gene Paton nurodo, kad sa
vininkai tyčia uždarė 180 
sandėlių, paskelbdami lo
kautą, idant suardyt šią 
uniją.

Darbininkai, iš savo pu
sės, paskelbė streiką prieš 
tuos sandėlius. Streikui va
dovauja Harry Bridges, 
CIO srities direktorius ir 
pirmininkas Tarp tautinės 
Laivakrovių ir Sandėlių 
Darbininkų Unijos.

Amerikos Darbo Federa
cijos aukštieji vadai eina iš
vien su laivų kompanijomis 
ir sandėlių savininkais prieš 
CIO unijas.

ORAS
Šiandien abelnai giedra.— 

N. Y. Oro Biuras.

mo Komisijos Liudy
tojas Taipgi Vagis

----------------------------------------------------- -------B

Japonija Atmeta USA Pro
testą prieš Jos Lakūnų 

žvėriškumą

Tokio. — Japonija atme
tė Jungtinių Valstijų pro
testą, kad japonų lėktuvai 
kulkasvaidžiais užpuolė chi- 
nų-amerikonų keleivinį or
laivį ties Kantonu ir šaudė 
jį net tada, kai tas orlaivis 
nusileido ant vandens, ir 
pylė kulkasvaidžių ugnį į 
amerikietį lakūną Woodą, 
kada jis plaukė iš orlaivio į 
kraštą.

Iš minimo orlaivio išimta 
14 chinų lavonų, visi japo
nų sušaudyti.

EXTRA!
DIES RĘIKALAUJA 

TUOJ DEPORTUOTI H.
BRIDGESĄ

Washington, rugp. 30. — 
Dies, pirmininkas atžaga
reivių kongresmanų tyrinė
jančios komisijos, pareikala
vo, kad Amerikos darbo mi
nisterija tuoj aus deportuotų 
iš šios šalies į Australiją 
Harry Bridgesą, CIO unijų 
vadą Californijoj, kaip ko-
munistą ir “streikų kursty
toją.” .

KARO LĖKTUVAI SKRI- 
SIĄ 400 MYLIŲ PER 

VALANDĄ
Los Angeles, Cal., rūgo. 

30.—Buvęs Rusijos ofi- 
cierius Al. P. Seversky, da
bar atskridęs 2,600 mylių iš 
New Yorko į Los Angeles 
per 10 valandų, 3 minutes ir 
7 sekundas, ir sumušęs ame
rikinį greičio-tolio rekordą, 
dabar sako, kad jis statys 
lengvus karinius lėktuvus, 
kurie skrisią po 400 mylių 
per valandą.

Seversky yra vienas iš in
žinierių, statančių naujoviš
kus karo lėktuvus Amerikos 
valdžiai.

Trockistas Martin Grąsina 
Ištraukt Auto. Darbininkų 

Uniją iš CIO
Detroit, Mich., rugpj. 30. 

—Homer Martin, trockistas 
pirmininkas Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos, pareiškė, kad jo santi- 
kiai “labai įtempti” su J. L. 
Lewisu, generaliu preziden
tu CIO unijų. Martin jau 
kalba apie “savo” unijos iš
traukimą iš CIO.

Jis kerštauja prieš Lewi- 
są ypač dėl to, kad Lewis 
pasiūlė priimt atgal R. 
Frankensteeną ir tris kitus 
unijos vice-prezidentus, ku
riuos Martinas išbraukė už 
jų “bendradarbiavimą su 
komunistais.” Lewis ragino 
Martiną palikt jo kirvirčus 
su “raudonaisiais” išspręst 
būsimam unijos suvažiavi
mui.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nes Japonijos.

Dienraščio XX

Washington. — Edward 
F. Sullivan, smarkiausias 
liudytojas Dies’o kongresi
nės komisijos prieš komu
nistus ir CIO unijas, taipgi 
yra vagis. 1932 m. vasario 
4 d. aukštesnysis teismas 
Cambridge, Mass., nuteisė 
Sullivaną šešiem mėnesiam 
į pataisos kalėjimą, atras
damas, kad

“Edward Francis Sullivan 
iš Bostono 1931 m. spalių 3 
d. tikrai pavogė $425 iš Ed. 
P. Rice’o, gyvenančio Mel
rose, Mass.”

Bet kad Sullivan žadėjo 
atmokėt Rice’ui pavogtus 
pinigus, tai kalėjimo baus
mė buvo atšaukta tokia są
lyga, kad Sullivan tikrai su
grąžins Rice’ui $425 paskir
tu laiku.

Tas atžagareivio kon- 
gresmano Dies’o “žvaigždė- 
liūdytojas” prieš raudonuo
sius, Sullivan buvo, be to, 
aštuonis kartus areštuotas 
ir nubaustas už girtumą, už 
važinėjimą automobiliu be 
laisnio ir kt.

Sullivan yra kompanijų 
šnipas ir streiklaužis, taip
gi kurstytojas prieš katali
kus ir žydus.
Kriminalistų, Streiklaužių 

ir Fašistų šaika
Kitas Dies’o komisijos 

“žvaigždinis” 1 i ū d y to j as 
prieš raudonuosius, Alvin 
L. Halpern greit pabėgo iš 
Washingtono, bet šiomis 
dienomis buvo už akių ten 
nuteistas kaip vagis.

Trečias liudytojas tos ko
misijos, susidarančios iš re- 
publikonų ir atžagareivių 
demokratu k o n g r esmanų, 
tai streiklaužis prieš Ame
rikos Darbo Federacijos 
unija, James B. Matthews; 
ketvirtas —“sidabramarški- 
nių” Amerikos fašistų va
das Walter Steel.

Visiem šiem ir panašiem 
gaivalam tyrinėjančioj i ko
misija leido šnekėt, ką tik 
jie norėjo per 8 dienas, bet 
garsiam laikraščių rašytojui 
Heywood Brounui, prezi
dentui Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos (unijos), te
davė kalbėt tik lygiai vieną 
minutę.

Dabar ši “raganų gaudy
mo” komisija važiuosianti 
tyrinėt Hollywoodo juda
mųjų paveikslų aktorius ir 
Minnesotos Farmerių-Dar- 
bo Partiją kaipo “komunis
tų rėmėjus.”

Manchukuo Kareivių Didelis 
Sukilimas prieš Japonus

* \

Shanghai. —Septyni tūks
tančiai Manchukuo, Japoni
jos kolonijos, kareivių su
kilo prieš Japonijos koman- 
dierius Changli ir Luanchi 
miestuose, rytinėj Hopeh 
provincijoj.
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Pranešimai skelbia, jog milžiniška dau
guma automobilistų unijistų sveikina 
Lewiso planą ir žada jį energiškai remti.

Puiku! Jei tik automobilistai stovės 
tvirtai su CIO vadovybe, su patiektu pla
nu, tai jie ir laimės: išgelbės uniją iš 
krizio, nepaisant trockistų ir kitokių ne
naudėlių, pasimojusių uniją suskaldyti.

Apie Jaunalietuvius ir 
Pavasarininkus

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............
Brooklyn, N. Y., per year.......
Foreign countries, per year.....
Canada and Brazil, per year ... 

United States, six months.....
Brooklyn, N. Y., six months.....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at

Ar Jie Klausys?
Santikiai tarpe Vokietijos ir Čekoslo

vakijos nešvelnėja, bet vis aštrėja. Tie
sa, paviršiai dalykus imant, atrodo, vis
kas tyku. Bet tie, kuriems prieinama da- 
dalykų padėtį pažinti iš arčiau, suranda 
kitaip.

Vokietijos naziai slapta ruošia viską 
ginkluotam puolimui ant Čekoslovakijos, 
nepaisydami, kokios bus pasėkos tų ty
rinėjimų ii- taikymų, kuriuos bando pa
daryti Anglijos lordas Runciman. Jie 
ruošia sau ir talkininkus. Pastaromis 
dienomis pasikvietimas Vokietijon Ven
grijos diktatoriaus Horthy’io aiškiai ro
do uolų Vokietijos ruošimąsi ginkluotam 
puolimui ant demokratines Čekoslovaki
jos.

Šitaip dalykams esant, demokratiniai 
kraštai pakartotinai, tiesioginiai ir netie
sioginiai, pareiškė, kad jie stovės už nu
garos Čekoslovakijos, jei Vokietija ją 
puls. Ypačiai atvirus ir nesvyruojančius 
pareiškimus padarė Sovietų Sąjunga ir 

• Francija, kurios yra sudariusios su Če
koslovakija apsigynimo sutartį.

Smagu konstatuoti, kad šiomis dieno
mis ir tūli Anglijos politikos vyrai pa
našius pareiškimus padarė. Jei Vokieti
ja pradės ginkluotą veiksmą prieš Če
koslovakiją, nurodė jie, tai kils pasauli- 

uis karas.
Dar smagiau, kai šiomis dienomis Ju

goslavija ir Rumunija pasisakė stovė
siančios su Čekoslovakija, jei ją Hitleris 

. .pradėtų pulti.
Vadinasi, penkios didelės jėgos—So

vietų Sąjunga, Francija, Anglija, Jugos
lavija ir Rumunija—įspėja Berlyno 
šistus, kad nesmarkautų, nes jiems 

• karšta.
Dabar išsiriša ir tas klausimas,

kurio daugelis žmonių iki šiol sau laužė 
galvas, būtent: kaip Sovietų Sąjunga ga
lėtų Čekoslovakijai padėti, kai ji su ta 
šalimi nesiribuoja? Išsiriša, taigi, ta 
prasme, kad Sovietų Sąjungai būtų ke
lias atdaras per Rumuniją.

Šiomis dienomis liberalų savaitraštyj 
“The Nation” tilpo įdomus Maxwel’io 
Stewarto straipsnis apie Čekoslovakiją. 
Autorius lankėsi Sovietų Sąjungoj ir Če- 

.. koslovakijoj ir kalbėjosi su įžymiais abie- 
jų kraštų politikais. Jis žymi, kad Pra- 
goję šiuo tarpu daugiausiai vilties deda- 

... ma Sovietų .Sąjungoj, nors to viešai ir 
neskelbia. Čekoslovakijos paprasti pilie-

— čiai ir politikai mano, kad SSSR geriau
sias jos draugas ir daugiausiai jai padė-

"• tų atsiginti nuo Vokietijos barbarų. Ji, 
.... mat, stipri, vieninga ir ištikima savo pa- 

• : žadams.
Taigi dalykų padėtis aiškėja. Jėgos 

kristalizuojasi. Jos kristalizuojasi gerąją 
kryptimi. Todėl Berlyno viešpačiai turi 
labai gerai pagalvoti apie tai, ką jie ruo- 

. .c šiasi pradėti veikti. Jie turi klausyti pa- 
šaulio balso, demokratinio pasaulio įspė-

— jimo.
Bet ar jie klausys?!

fa- 
bus

dėl

Automobilistai Su Lewisu ir CIO 
♦J 1 

z

Mums atrodo, kad CIO prezidento pa- 
- siūlymas automobilistų unijai išlyginti 

nesusipratimus, yra vietoj ir jis labai 
remtinas. J. L. Lewis, kaip jau žinia, 
patiekė planą, sulyg kuriuo visi suspen- 

;’ duotieji unijos vice-prezidentai turi būti 
J,K priimti atgal į uniją ir visas reikalas tu

rėtų eiti taikiu keliu iki sekančios uni
jos konvencijos.

Tai sveikas sumanymas, geras planas. 
Tačiau trockistas Martinas, kuriam rūpi 
uniją griauti, o ne statyti, nenori plano 
priimti.

'‘Demokratija Ar Fašizmas?”
Po šita antrašte Kompartijos Centro 

Biuras išleido lietuvių kalboj USA Ko
munistų Partijos 1938 m. Rinkimų Plat
formą, kuri neužilgo bus siuntinėjama 
lietuviams komunistams ir šiaip pažan
giems žmonėms platinimui. Ši platforma 
—įdomus dokumentas. Platformos įžan
goj randame:

“Su šių metų kongresiniais rinkiniais 
tampriai surišta Amerikos žmonių gy
venimas, laisvė ir džiaugsmas—visa atei
tis šalies, kurią mes mylime.

“Demokratija ar fašizmas—kuris lai
mės? Greitas gerovės atsteigimas žmo
nėms, ar didžiojo kapitalo streiko tęsi
mas? Šie klausiniai stovi prieš kiekvie
no mūsų akis prisiartinant 1938 metų 
rinkimams.

“žmones žino puikiai, ko jie nori. z
“įmonės nori darbų ir ateities užtik

rinimo.
“Tačiau naujas ekonominis krizis pa

ralyžiuoja mūsų kraštą. Wall gatvės mo
nopolijos, kurios yra atsakomingos už 
krizį, bando panardinti žmones vargau 
ir pavergti juos.

“žmonės nori taikos.
“Tačiau karo liepsnos, uždegtos Ispa

nijoj, Kinijoj ir Ethiopijoj fašistų bar
barų, valdančių Vokietiją, Italiją ir Ja
poniją, grasina įtraukimu Amerikos ir 
viso pasaulio į karą.

“Žmonės nori demokratijos.
“Tačiau Teisių Bilius ir Konstitucija, 

už kurią liiūsų protėviai kovojo ir mirė, 
dabar yra ekonominių rojalistų puolama 
ir laužoma prieš mūsų akis.

“Didysis biznis eina linkui fašizmo. 
Tačiau didysis biznis gali būti nugalė
tas. Ir jis bus nugalėtas, kadangi pas 
žmones ir vėl apsireiškė 1776 metų dva
sia. Lincolno dvasia tebegyvuoja. Demo
kratijos dvasia ir vėl kyla pirmyn žen
giančiame darbo ir demokratijos judėji
muose, beaugančioj žmonių vienybėj.

“Amerikos žmonės gerai atsimena 
skurdą viešpataujant “senosios .dalybos” 
republikonams. Jų neapgaus rėkimu apie 
“Naujosios Dalybos diktatūrą.” Jie lai
mėjo gan daug prie Naujosios Dalybos 
ir pasiruošę ją ginti. Jie pasiruošę laimė
ti naujas pergales, daugiau demokrati
jos, laimėti ateities būvio užtikrinimą, 
darbus ir taiką.”

Būtų gerai, kad ši platforma (išleista 
4 puslapių lapelio formoj) pasiektų 
kiekvieną lietuvį Amerikoj.

Kodėl Italijos Fašistai Griebėsi 
Antisemitizmo

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Paryžiuje iš sykio žmonės nemokėjo 

išaiškinti, kodėl tik 16-tais savo gyvavi
mo metais fašizmas staiga griebėsi anti
semitizmo. Jei Vokietijoje žydai sudarė 
1% gyventojų ir savo laiku Viešpatavo 
spaudoje, bankuose, prekyboje, net liter- 
ratūroje ir teatruose, tai Hitlerio anti
semitizmą, esą, buvo galima suprasti. Bet 
Italijoje dalykai atrodo kitaip. Čia žydų 
iš viso yra tik apie 0.1%, nes jų skai
čius neprašoka net 50,000 žmonių. Ir tie 
patys žydai čia nuo italų beveik niekuo 
nesiskiria. Tiesa, žydai ir Italijoje turėjo 
didelės įtakos prieš fašizmą ir jo laikais. 
Žydai buvę premjerai ir ministerial, 
kaip: Lucatis, Senino, Otolengis, Mor- 
tara, Šanceris; prie Mussolinio pažymė
tini žydai: Volpis, Suvičas, Jungas. Ži-

Sarfati, gimusi Grasini-Levi, taip pat yra 
ištekėjusi už žydo bankininko. Dar 1932 
m. Mussolinis pareiškė savo džiaugsmą, 
kad italai veda žydes ir atvirkščiai, nes 
Italijoje esanti piliečių lygybe. Bet 1938 
m. ir fašistai pasekė nacionalsocialistų 
pavyzdžiu, pasiskelbdami antisemitais.

“Paryžiuje tai yra aiškinama dviem 
priežastimis: noru patikti Vokietijai ir 
dar didesniu noru gauti pasitikėjimo 
musulmonų ir arabų tarpe, ypač Pales
tinoje, Sirijoje ir prancūziškoje Šiaurės

Birželio mėn. 12 dieną 
Kaune įvyko “Jaunosios 
Lietuvos” šeštasis suvažia
vimas.

Iš “Jaunosios Lietuvos” 
generalinio sekreto riaus 
Parplėno patiektų duomenų 
matyt, kad “J. L.” organi
zacija turi apie 42,000 na
rių. Nors šitie skaičiai ge
rokai išpūsti, visgi netenka 
abejoti, kad šitoj fašistų 
sukurtoj jaunimo organiza
cijoj buriasi ne mažas Lie
tuvos jaunimo skaičius. 
Kuom gi pritraukė fašistai 
tokį didelį jaunimo skaičių? 
Nors “J. L.” “vadas” Grė
bliūnas nesigėdina tvirtint, 
kad “Jaunosios Liet.” orga
nizacija jokių privilegijų, 
jokių lengvatų neturėjo, bet 
visi puikiai žino, kad tai 
melas. Nes fašizmas, atim
damas nuo Lietuvos jauni
mo visas teises, puikiai su
pranta, kad vien demagogi
ja bei gražiom frazėm jau
nimo nepritrauksi. Todėl 
jis—“kaiką papeni, apren
gia savo būriuose ir kuria 
taip vadinamas “kultūrines 
įstaigas” jaunimui” (Iš 
draugo Pimitrovo kalbos). 
Mes žinom, kad jaunalietu
viai greičiau gauna darbą, 
pašalpas, valstybines tarny
bas. Bet juk visų jaunalie
tuvių prie valdiško pyrago 
nepasodinsi. Tai likusiem 
fašistai turi ęlemagogiją, iš
kilmingas frazes apie tau
tos vienybę bei ateitį. Jei 
tos priemonės neužteks, tai 
pavartoja “didžiausią orga
nizaciniame gyvenime gink- 
lą-drausmę” (Iš Grėbliūno 
kalbos, pasakytos 12 (VI). 
Kitaip sakant, jaunalietuvį, 
pamėginusį abejoti tuščiais 

. pažadais, išlheta iš organi
zacijos, o paskui šitą seka 
kitos, jau administratyvi- 
nės priemonės (šalinimas 
nuo darbo ir pan.). Tas bū
tent ir padeda išlaikyti di
delį savo narių skaičių.

Pasak to pat Grėbliūno 
svarbiausias “J. L.” uždavi
nys yra kultūrinis veikimas 
ir kūno kultūros darbas. 
Bet ką “J. L.” organizacija 
padarė jaunimo masių kul
tūrinimui? Mes žinom, kad 
Lietuvos jaunimo 90% net 
nebaigia 4-rių skyrių pra
džios mokyklos. Ar suruo
šė “J. L,” nors vienus, rašy- 
mo-skaitymo kursus? Iš vi
sų pranešimų bei atskaitų 
matyt, kad nė vienų. Visas 
kultūrinis- darbas apsirube- 
žiuoja vienu Įritu vaidinimu, 
lekcija. “J. L.” vadovybė ne
nori perdaug kultūrinti sa
vo narius, nes tada jie su
pras fašizmo esmę. Visas 
kultūrinis darbas daugiau
siai vedama^ per ideologi
nius kursus, kur jaunalietu
viam kalama į galvą fašisti
nė ideologija. Štai tas ir pa
tvirtina draugo Dimitrovo 
žodžius, kad “fašistų val
džia, atimdama visas jauno
sios kartos 'teises, militari
zuoja visą jaunimą, mėgina 
išauklėti paklusnius fįnansi- 
nio kapitalo vergus, kaip 
pilietiniam taip ir imperia
listiniam kare”. Ir “J. L.” 
vadovybė nori paversti jau
nalietuvių masę į paklusnų!

įrankį kovoj prieš Lietuvos 
liaudį, prieš antifašistinį 
judėjimą ir toj linkmėj ji 
veda visą kultūrinį darbą. 
Neveltui Smetona pripažįs
ta, kad “J. L.” organizacijos 
idėją pasiskolinęs pas Lietu
vos nepriklausomybės did
žiausius priešus—Italiją ir 
Vokietiją.

Svarbiausias arkliukas, 
kuom “J. L.” fašist. vadovy
bė mėgina geriausius Lietu
vos jaunimo jausmus ir at
sidavimą tėvynei—tai Lietu
vos nepriklausomybės gyni
mas. Nors Smetona šiame 
suvažiavime sakęs, kad 
“jaunimas turi būti paruo
štas savo tėvynę ginti,” 
nors Grėbliūnas tą patį kar
toja “Laisva Lietuva, vie
ninga tauta” ir tt., bet nėra 
didesnio melo už šitą. Vi
sose kalbose, pasakytose per 
šeštąjį “J. L.” suvažiavimą 
nėra nei vieno žodžio pra
tarta apie kovo mėn. įvy
kius, apie gresiantį mums 
pavojų iš Lenkijos bei Vo
kietijos fašistų pusės. To
kiu būdu, vieton auklėti 
jaunalietuvių mases budru
mo dvasia, vieton užaštrinti 
jų dėmesį į mūsų priešus, 
“J. L.” šefas Smetona ir va
dovybė tik migdo jų bud
rumą, stengiasi nukreipti jų 
dėmesį nuo fašistų valdžios 
kapituliacinės užsienio poli
tikos ir jų vidujinio teroro 
prieš liaudies' organizavimą- 
si nepriklausomybei ginti. 
Visą pasiruošimą ginti Lie
tuvos nepriklausomybę jie 
mėgina pakeisti “moraliu 
gynimusi,’ kitaip sakant, šo
vinizmo ir aklosios tautinės 
neapykantos ugdymu, kas 
dar daugiau silpnina Lietu
vos atsparumą.

Kaip matyt, nepasitenki
nimas savo vadais jaunalie
tuvių tarpe auga. Tai buvo 
aiškiai matyt per kovo mė
nesio įvykius. Kovai prieš 
šitą augantį nepasitenkini
mą “J. L.” fašistinė vado
vybė nesitenkina dabartine 
tvarka, kuri jau ir taip vi
są vadovavimą vietinėm “J. 
L.” organizacijom, atiduoda 
į skirtų iš centro vadų ran
kas. Užtat speciali komisija 
įieško kelių dar daugiau su
varžyti jaunalietuvių eilinių 
masių teises “J. L.” organi
zacijoj. “J. L.” organizaci
joj esančios jaunimo masės 
—tai, mūsų broliai ir sese
rys, svarbiausia fašistų de
magogijos bei skambių fra
zių suvilioti. Išaiškinti ši
tom jaunimo masėm jų va
dų tikrą veidą, būtent tą, 
kad jų skambios kalbos ne- 
atatinka jų išdavikiškiem 
darbam — yra garbingas 
antifašistinio jaunimo, pir
moj eilėj komjaunimo užda
vinys. Jau ir dabar mus ir 
juos jungia vienas nenu
traukiamas ryšys—karštas 
atsidavimas mūsų bendrai 
tėvynei, pasiryžimas gint 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Parodyti šitom “J. L.” ma
sėm, kad fašistų vadų poli
tika veda šalį į pražūtį, prie 
nepriklausomybės praradi
mo—tai jau galima ir reikia 
padaryti. Jaunosios kartos 
vieningas frontas Lietuvos

Anglija ir Amerika Pro- * 
testuoja prieš Japonę 
Cėnzūrą^hanghajuj
Shanghai. — Anglija už

protestavo Japonijos amba
sadoriui Chinijoje, kad ja
ponų cenzoriai užgrobė te
legrafinius pranešimus, ku
riuos angliška Reuters ži
nių agentūra siuntė apie tai, 
kaip japonų kariniai lakū
nai sušaudė ir paskandino 
chinų-amerikonųv keleivinį 
lėktuvą, nužudydami 14 iš 
jame skridusių žmonių.

Anglijos ambasadorius 
Chinijoj Sir Arch. Kerr už- 
reiškė Japonijos atstovui, 
jog Anglija nepripažįsta ja
ponam teisės trukdyt bet 
kokius pranešimus, kuriuos 
siunčia Anglijos piliečiai ar
ba kurie būna atsiunčiami 
Anglijos piliečiams.
Japonija Neatsako į Ame

rikos Protestą
Jungtinės Valstijos jau 

pirmiau protestavo Japoni
jai, kad jos valdininkai cen
zūruoja bei konfiskuoja 
laiškus ir laikraščius, at
siunčiamus Amerikos pilie
čiams, Shanghajuje. Japo
nija dar nieko neatsakė į 
šį Amerikos protestą. Bet 
vienas japonų valdžios at
stovas Shanghajuje pareiš
kė, kad nežiūrint protestų 
iš užsienių, japonai ir to
liau palaikys ten savo cen
zūra, v

nepriklausomybei ginti—ši
tuo obalsiu mes turim eiti 
į jaunalietuvių jaunimą ir 
susitelkti kartu su visu Lie
tuvos jaunimu tam, kad iš
tikimųjų apginti savo krašto 
nepriklausomybę.

Pavasarininkų Jaunimas 
Turi žinoti

Birželio mėn. 28 ir 29 die
ną Kaune įvyko Pavasari
ninkų kongresas. Kongresas 
sutraukė nemažą skaičių 
jaunimo iš Lietuvos kaimų 
ir miestelių. Bet žmogui 
pripratusiam prie pavasari
ninkų organizacijos opozi- 
cingumo fašistų valdžiai, 
vienas dalykas krito į akis, 
šis pavasarininkų kongre
sas buvo fašistų valdžios 
labai palankiai sutiktas, net 
ir oficialūs valdžios asme
nys k. a. teisingumo minis- 
teris Masiulis, kariuomenės 
vadas Raštikis, Smetonos 
giminaitis ir kiti jame da
lyvavo. Šitie faktai dar 
kartą patvirtina, kad pava- 

, sarininkų reakcinė vadovy
bė veda katalikiška įauni- 
mą i fašistų glėbį.

Aišku, kad šitoks “susi- 
. taikinimas” su fašistu val

džia visų pirma neša pava-
■ sarininkų organizacijai sa

vistovumo palaidojimą ir 
sufašizavimą.

O ar tas susitaikinimas 
. patarnaus Lietuvos nepri

klausomybės gynimo sustip
rinimui, ar jis patarnaus 
Lietuvos jaunimo kovai dėl

• savo ekonominių, politinių 
ir kultūrinių reikalų? Pava-

• sarininkų jaunimo masės 
turi žinoti, kad jų vadai, 
tardamiesi su fašistais-tau- 
tininkais, tuom pat silpnina 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo frontą. Nes fašistai 
kapituliuoja prieš Lenkiją 
ir Vokietiją, pataikauja

< Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasiam ir jų-agentam, 
šnipam Lietuvoj—naziam, 
voldemarininkam ir pan.

Lietuvos fašizmas did
žiausi Lietuvos jaunimo, ta
me skaičiuje ir pavasarinin
kų jaunimo, priešai. Jie at
ėmė iš jaunimo visas politi
nes teises, jie be galo pa
blogino jo ekonominę ir kul
tūrinę padėtį. Jaunimui, vis- 
tiek kokių pažiūrų jis bebū
tų, jei tik jam brangi Lie
tuvos nepriklausomybė, jei 
jis nori kurti kultūrinę gra
žią ateitį sau ir lietuvių 
tautai, nepakeliui su fašiz
mu. Pavasarininkai, įrašę į 
savo vėliavą “Dievui ir tė
vynei”, negali eiti kartu su 
Lietuvos fašistais, kurie lai
mino italų kulkas, iššau- 
džiusias katalikiškiausią pa
saulyje tautą—baskus. Pa
vasarininkų jaunimas nega
li eiti su fašistais, tiesian
čiais rankas į Vokietijos fa
šistus, persekiojančius kata
likus dvasiškius ir kanki
nančius juos kalėjimuose.

Jei pavasarininkams yra 
brangūs jų idealai, jei jiems 
yra brangi Lietuva, jie turi 
pasirinkti kitą kelią.

Jie turi pasirinkti bend
rą kelią su antifašistiniu 
jaunimu, kartu su juo kovo
ti prieš fašizmą-, šiuo keliu 
eina pavasarininkų jauni- negu karo ministerija išlei- 
mo bendraminčiai: Ispani-1 do visai kariuomenei išlai- 
jos, Francūzijoš, Amerikos, 
Vokietijos ir kitų šalių ka
talikiško jaunimo pažan
giausia dalis. Šiuo keliu tu-
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Ar Bus Ištesėtas Pažadas?
—Už tavo vieną bučkį aš 

pasirengęs numirti.
—Jei žinočiau, kad tu sa- 

žodį ištesėsi,—sutikčiau.

Patarimai Buvo 
Nereikalingi

Garsus muzikas Mozar- 
tas savo gabumais pasižy
mėjo būdamas dar visai jau
nas, tačiau kitų gabių vaikų 
jis nelabai mėgo. Kartą vie
nas jaunuolis paklausė Mo- 
zarta:

—Pasakykit man, maes
tro, ką aš turiu daryti, kad 
tapčiau garsiu muziku?

—Tamsta esi dar per jau
nas,—atsakė Mozartas.

—Bet aš žinau, kad ir 
tamsta savo geriausius kū
rinius parašėtę būdamas vi
sai jaunas?

—Tai tiesa,—nusišypsojo ’ 
Mozartas.—Bet aš pas nie
ką nekląjusiau, ką aš turiu 
daryti. Patarimai man buvo 
nereikalingi.

Moterys ir Kariuomene
Žiūrėk, laikraščiai rašo, 

kad pernai Jungtinių Vals
tijų moterys kosmetikai iš
leido tris kartus daugiau,

t
■

U 
••

Afrikoje. Taigi, italams antisemitizmas 
yra naudingas dvejopa prasme: tai’ pa
tinka vokiečiams, Palestinos arabams ir 
kai kuriems šiaurės Afrikos vietos gy
ventojams, kuriems žydai darosi nepa
geidaujami.”

Mums atrodo, kad tai teisingas išaiš
kinimas Mussolinio “pasisukimo.” Kaip 
žinia, Mussolinis skelbiasi esąs globėju 
viso pasaulio mahometonų. Persekioda-r 
mas žydus, jis mano susilauksiąs arabų 
pakrypimo jo pusėn.

kyti.
—Nieko nuostabaus. Juk 

būva atsitikimų, kad ten, 
kur kariuomenė neveikli— 
moterys veiklios.

(Surinkta)

$

ri eiti ir Lietuvos katalikiš
kas jaunimas.

(Iš “Darbininkų-Valstie
čiu Jaunimas”)

.71
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Darbininke ir Šeimininke
Binghamton, N. Y.

Ką Pas Mus Veikia Moterų 
Skyrius

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20-tos kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas įvyko 5 
d. rugpjūčio, pas d. Oną Ki- 
reilienę. Narių atsilankė vidu
tiniai. Buvo kalbama-disku- 
suojama įvairūs šių dienų bė
gamieji klausimai. Padaryta 
keli geri tarimai.

Nutarta prisidėti surengti 
pikniką sykiu su Komunistų 
Partijos L. Skyriumi. Įvyks 4 
dieną rugsėjo. Tai bus vienas 
iš gražiųjų piknikų šiais me
tais, nes pasitaiko dvi dienos 
švenčių, tai galėsime gerai 
pasilinksminti patys ir svečius 
palinksminti, čia vieta yra la
bai graži, prie upės. Kurie no
rės, galės maudytis, taipgi 
šokti prie geros muzikos.

Tas viskas atsibus Langdon 
Grove, B. Balčikonio vasarvie
tėje, kelias 11 Langdon, N. Y., 
6 mylios nuo Binghamton,

Neturintieji su kuo važiuoti, 
esate kviečiami užsiregistruo
ti pas M. žvirblienę drabužių 
ir čeverykų krautuvėje, Clin
ton St., ir pas J. K. Navalins- 
kienę, Lietuvių svetainės na
me esančioj kriaučiaus šapoj, 
irgi Clinton St.

Važiuojantieji iš Scranton- 
Pittston-Wilkes Barre, Pa., 
kaip pravažiuosit Great Bend, 
Pa., miestelį, tėmykite iška
bas po kairei pusei. Virš mi
nėta vieta yra prie pat kelio, 
visai nesunku surasti. Sve
čiams ir viešnioms iš virš mi
nėtu miestu nereikės važiuoti 
į Binghamtoną.

Kurie draugai-gės neturėsi
te savų parengimų rugsėjo 
4-tą, mes, Moterų Skyrius, 
širdingai visus ir visas kviečia
me pas mus laiką praleisti. 
Ypač vietiniai, nei vienas ne
pasilikite namie, nes turėsite 
progą susipažinti su svečiais 
iš kitų miestų.

Mūsų šeimininkės rengiasi 
pagaminti šiltus ir gardžius 
pietus dienos laike. Pietums 
kaina tik 25c. Bus namie ga
mintos lietuviškos dešros, ko
pūstų ir dar ko kito. Mūsų 
visas Moterų Skyrius sujudęs 
dėl virš minėto parengimo: 
rengiasi, garsina ir kviečia 
visų pažiūrų žmones.

Draugės M. žvirblienės 
sumanymu, parsitraukta bro- 
šiūraitė “Broliška Ranka Ka
talikams’’, ji pati aukavo 50 
centų minėtai brošiūraitei nu
pirkti, o kiti 50c. iš iždo pas
kirta. šiuos žodžius rašant, 
knygutės jau baigiamos par
davinėti. Atrodo, kad perma- 
žai užsisakėme. Turėtume ją 
kuo plačiausia paskleisti tarp 
tikinčiųjų minių. Virš minėta 
knygutė buvo skaitoma Mote-
rų Skyriaus susirinkime, ją 
skaitė d. B. Zmitraitė. Klausy
tojams labai patiko.

Ateinantis s u s i r i n kimas 
įvyks rugsėjo (Sept.) 2 d., pas 
drauges B. ir V. Zmitraites, 
56 Brown St., J. City.

Po susirinkimo, draugė Ona 
Kireilienė vaišino mus visas su 
“kėku” ir lemonadu. Ačiū jai.

Moterų Skyriaus Koresp., 
J. K. Navalinskiene.

Mobilizuoja Moteris
Rengiantis naujam pasauli

niam karui, moterys irgi trau
kiama vienokion ar kitokion 
karo organ i z aci j on. Anglijoj 
sudaryta organizacija, kuri 
pavadinta Moterų Liuosnorių 
Tarnyba. Jon jau surašyta 
500,000 moterų nuo 17 iki 65 
metų. Jai kol kas vadovauja 
stambi ponia Reading, Mrs. 
Montagu Norman ir kitos pa
našios.

skystį ir jo užtenka vaisiam 
apsemt. Biskį vandens reikia 
citrinai pavirint pirm negu 
pilsi į puodą su grūšiomis ir 
cukrum.

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ SĄRYŠIO PIKNIKO, ĮVY
KUSIO RUGP. 21, METHUEN, MASS.,DOVANŲ LAIMĖTOJAI

Negrės Kovoje Už 
Rasės Laisvę

K. PETRIKIENĖ

(Tąsa)
Kartą Sojourner Truth 

klausėsi žymaus tų laikų ora
toriaus Fredrick Douglas’o 
prakalbos. Vos išbaigus Do- 
uglas’ui kalbėti, .Sojourner 
Truth užlipo ant estrados ir 
griausmingu balsu į susirinku
sius prabilo: “Fredrikai, ar 
dievas miręs, kad jis negirdi 
mūs žmonių balso?” Jos kal
ba sujudino klausytojus. Jinai 

i dabar įsitikino, jog negrų išsi
laisvinimas priklauso nuo jų 
pačių susipratimo ir neatlai- 
džios kovos. Nuo dabar So
journer pašventė likusią gyve
nimo dalį kovai už negrų iš
laisvinimą. Jinai asmeniniai 
pasižinojo su šalies preziden
tu Lincolnu ir atvejais pra
šė jo, kad jis dėtų pastangas 
pravest įstatymą, leidžiant 
negrams stoti į šalies kariuo
menę, kad momentui atėjus 
kovot už negrų laisvę. Įstaty
mas likosi pravesta. Po civi
liam karui Sojourner ilgai 
darbavosi tarpe savo žmonių, 
keliant apšvietą, nors pati bu
vo beraštė.

HARRIET TUBMAN— 
MAIŽIEŠ1US

Harrieta gimė verge, Ma
ryland© valstijoj. Pirmuosius 
dvidešimts penkis metus Ilar- 
rieta praleido sunkiai dirbda
ma laukuose, tankiai prie jau
čių velkamos žagrės, su ark
liais ir kitokių sunkių darbų. 
Už savo sunkųjį darbą nuo 
savininko tankiai kentėjo 
žiaurius smūgius, kurių kir
čių žymes nešiojo iki gra
bo lentos. Kentėdama pa
nieka ir žiaurumus, Harrieta 
nepaliovė mąsčiusi, kaip pa
sprukti iš vergijos. Kartą, vi
siems sumigus, ji pabandė 
jieškoti sau laisvės ir jai pa
vyko pabėgti į laisvą valstiją. 
Pabėgimo planą Harrieta bu
vo gerai sugalvojus: dienomis 
ji kur krūmuose ar javuose 
pasislėpusi prasnausdavo, gi 
naktimis keliavo.

Harrieta, apsigyvenus šiau
rinėse valstijose, dirbo viešbu
čiuose, kokis tik darbas jai 
pakliuvo. Jos troškimas buvo 
susitaupyti kiek pinigų ir grįž
ti atgal į gyventąją vietą, kad 
išgelbėjus kitus negrus iš ver
gijos. Po kelių metų tokių 
bandymų, Harrieta likosi pra
minta “Maižiešium.” Kiekvie
nas jos apsilankymas pietinė
se valstijose išgelbėdavo būrį

negrų iš vergijos. Vienu tar
pu už jos sugavimą arba nu
žudymą buvo skiriama $12,- 
000, bet tas jos nei kiek ne
baugino ; jinai taip mokėjo 
savo misijas sutvarkyti, kad 
bėgyje dvidešimties metų sa
vo darbuotės paliuosavo virš 
400 negrų ir, jos vedami, nei 
vienas nepakliuvo atgal į ver
giją. Laike Civilio Karo Har
rieta darbavosi tarpe sužeis
tųjų kareivių. Harrieta visur 
buvo patikima, jos darbas už 
vergų laisvę buvo tokis rūpes
tingas, taip daug daug reiš
kiantis, kad ji tankiai pakar
todavo : “Geriau laisvu nu
mirt, negu vergu gyvent.”

Joe Pasaka
Plantatorius, kuriam Harri

eta vergavo dvidešimts penkis 
metus, nusipirkęs naują vergą, 
Joe Pasaką, kad parodžius 
vergui savo aštrią discipli
ną, paliepė nusirengti, pri
rišo jį prie plakimui stulpo 
ir žiauriai nuplakė. Vergas 
iškentė skaudžius smūgius ne
suvaitojęs, bet sieloj pa-® sau 
prisiekė: “šie yra pirmutiniai 
ir paskutiniai man tavo kir
čiai.”

Sulaukęs nakties, vergas 
Joe nuėjo į Harrietos tėvo 
lūšnelę, idant tėvas jam pra
neštų pirmąjį Harrietos apsi
lankymą. Po kelių savaičių 
Harrieta vėl pasirodė. Kaip 
ir laike kiekvieno jos apsilan
kymo, moterys ir vaikai pra
dėjo pranykti iš plantacijų; 
Joe, jo brolis ir dar pora vy
rų taip pat pranyko. Harrie
tos metodą buvo pradėt ke
lionę šeštadienio vakare; mat, 
sekmadienį plantatoriai nega
lėdavo išnešioti pranešimus ir 
tas duodavo progos vergams 
toliau nukeliauti. Atvykus į 
Washingtona patyrė, kad til
tas, kuriuomi jie turi pereiti, 
stropiai policijos saugojamas. 
Harrieta slaptomis pranešė sa
vo sandraugui Garrettui (balt- 
veidžiui), kuris nuoširdžiai 
rėmė kiekvieną žygį vergų 
laisvinime. Garrettas parūpi
no porą didelių vežimų, surin
ko gerą būrį linksmų airių ir 
vokiečių ir anie, arkliams ris
čia bėgant, linksmai dainuo
dami karpo plytų krovėjai, 
policijos nekvočiami liuosai 
pervažiavo tiltą. Sukavojus į 
vežimus Harrietos gabenamus 
vergus, linksmieji “plytų kro
vėjai” atgal pervažiavo tiltą 
niekeno netrukdomi.

(Bus daugiau)

Vaisiam KenuotSezonas
Uogas mažiau kas kenuo- 

ją, nes jos didžiumai per 
brangios, tačiau grūšių, sly
vų, pyčių ir ųuincų daugelis 
vidutinių ir mažų miestų gy
ventojų savo kiemuose turi ar
ba pigiai nuo farmerių gali 
nusipirkti. Iš jų daug kas pa
daroma : prezervai, sviestai, 
konservai ir kitkas.

Įvairūs Patarimai

Norėdamas užtikrinti pagei
daujamą saldumą ir kad 
nereikėtų aptrint vaisius ar 
uogas, dėk cukrų sulyg svo
rio, ne sulyg mieros. Ameriko- 
nių yra priimta ant svaro vai
sių dėt nuo pusės iki trijų kt- 
virtadalių svaro cukraus, ta
čiau lietuvės tankiausia deda 
po mažiau, joms anaip per 
saldu.

Minkštiem, vandenuotiem 
vaisiam vartok visai mažai ar
ba ir visai nevartok vandens. 
Tirštas syrupas padės išlaikyt 
vaisių formą.

Kietiem vaisiam pridėt tiek 
vandens, kad syrupas būtų 
skystas ir vaisiai galėtų išvirt, 
kol syrupas sutirštės.

Nevirink ilgiau, kaip reikia. 
Juo trumpiau virsi, tuo skais
tesnė bus varsa ir turtingesnis 
skonis. Per ilgas virinimas pa- 
rudina varsą, palieka apsitry
nusią vaisių išvaizdą ir pakei
čia skonį.

Slyvas, vynuoges ir kitus 
daug rūkšties turinčius vaisius 
ar uogų “dželes” verdant, vi
rimo laiką sprendžia padažiu
sios šaukštą į syrupą: jei bėg
te bėga, dar virina, jei lašais 
varva, tada gana virt. Tačiau 
d. Valilionienė sako, kad ir 
“dželėms” gana kelių minučių 
virimo (po to, kaip užverda).

Grūšių ir kitų saldžių vai
sių skonis pataisoma, jei bai
giant virt įpilama biskėlis cit- 
rino sunkos. Prie grūšių tin
ka ir imbiero šaknelės.

Sviestų, konservų ir kai ku
rių prezervų ir marmaladų 
skonis pataisoma įdėjus biske- 
lį druskos.

Grūšės Prezervams
Jei nori vienodai geltonų ir 

kvepiančių, tačiau apykiečių ir 
savo formą laikančių grūšių, 
parink paaugusias, bet dar ža
lias, kietas grūšias, suvyniok 
kiekvieną atskiron popieron ir 
padėk sausoj, vėsioj vietoj po
rai savaičių ar kol pajusi, kad 
skaniu kvapsniu prašosi val
gomos.

Grūšioms prezervuot ne
reiks vandens, jei prirengus ir 
supjausčius sudėsi eilėmis su 
cukrum ir paliksi per naktį. 
Cukrus ištraukia pačių vaisių

SOVIETŲ MOTERYS ATLETES DIDŽIOJ ATLETŲ DEMONSTRACIJOJ

Grupe gražių gimnastų metiniame kūno kultūros parade sveikina Staliną 
Maskvos Raudonojoj Aikštėj. Dalyvavo virš 35,000 vyrų ir moterų atletų, 
atstovaujančių kiekvieną Sovietų Sąjungos valstiją.

Moterų Plaukų Mados
šiais metais moterų plaukų 

mados yra tokios, kaip, rodos, 
buvo suvirš 30 metų atgal. 
Šiandien moterų plaukai tai- 
somi-šukuojami ant pat vir
šaus galvos, šiandien visos 
baltagalvės senelės, kurios 
dar nespėjo nusikirpti savo 
ilgus plaukus arba jau jos vi
sai nežada skirtis su jais ant 
visados, stovi pirmose plaukų 
taisymo madų eilėse, kadangi 
jos turi ilgus plaukus ir ilgi 
plaukai geriau laikosi ant vir
šaus galvos. O antra, jos per 
eilę metų vienodai šukuodavo 
savo plaukus, todėl jų plaukai 
išmoko ir augt į viršugalvį. 
Tad aišku, jog senelių plaukai • 
ims viršų šių metų plaukų 
madose.

Jaunų merginų bei mote
rų, didžiumoje, plaukai trum
pai nukirpti; be to, šiaip nuo 
įvairių padailinimų nutriušę, 
nelygūs, todėl bus darbo, kol 
jie nustos priešintis ir įpras 
laikytis ant viršugalvio.

Pereitų metų “Page Boy,” 
irgi savo rūšies plaukų mada, 
ilgai negyvavo. Kadangi plau
kų taisytojai daug protestavo 
ir net buvo šaukiama tam 
tikslui specialai susirinkimai, 
kad “Page Boy” madai turi 
būt galas. Virš minima plau
kų mada daug blėdies nešė 
visai plaukų dailintojų indus
trijai. “Page Boy” plaukų 
madai juo plaukai buvo tieses
ni, tuo gražiau atrodė, taip
gi veik kiekviena moteriškė 
galėjo lengvai pati sau plau
kus susitaisyti. Tad aišku, 
jog virš minima mada kenkė 
plaukų taisytojų įstaigoms. 
Tačiau ir šių metų plaukų 
mada mažai kuom skiriasi iš 
biznio pusės žiūrint.

Sušukuoti į viršų plaukai 
ne visoms merginoms bei mo
terims tinka bei atrodo gra
žiai. Ypatingai pagyvenusioms 
moteriškėms į viršų galvos su
šukuoti plaukai padaro jas 
biskį senesnėmis. Merginoms 
bei moterims, kurios turi ne
didelius, apvalius veidus, tai 
toms geriau tinka plaukai šu
kuoti į viršų galvos. Tačiau 
toms, kurių veidai yra apyil
giai arba šiaip nemaži, tai 
toms nelabai kaip atrodo.

Visuomet yra gražiausia ir 
geriausia taip šukuot plaukai, 
kaip geriau tinka prie veido, 
o ne taip, kaip įvairios plaukų 
mados rodo.

M. Baltulioniūtė.

NAUJOS MADOS
Kadaise buvusios pripažin

tos senoms moterims, lelijavos 
varsos taikoma šiemet ir jau
nuolėms, taip pat dėvės daug 
rausvų ir fijolkavų.

Kas liečia medžiagas, šie
met bus vartojama ir vakari
nėms suknelėms daug plonų, 
minkštų vilnonių medžiagų, 
vietoj šilko. Mat, šilkas dide
lėj didžiumoj ateina iš Chini- 
ją teriojančios Japonijos, dėl
to jį boikotuoja ne tik darbi
ninkės, bet taip pat daugelis 
žymiausių aktorių ir vidurinio 
bei turtingųjų luomo moterų.

Tūli vilnoniai vakarinėms 
suknelėms būna įausti bei į- 
siuvinėjami blizgančiais siū
lais didesniam puošnumui.

Dieninės suknelės tebėra 
trumpos, plačiom apačiomis, 
iki klubų glaudžiai pritaikytos 
prie liemens.

Megstiniai kostiupiai ir va
karinės suknelės taipgi laiko
si. Aksominiai apvadai bus 
vienu iš žymiausių papuošalų.

Kurių motinos bei senutės 
tebeturi su ilgais, plonais rete
žėliais laikrodėlius, paprašy
kite paskolint, nes jie dabar 
labai madingi kostiumų kiše- 
niukuose nešiot.

Už įžangos tikietus dova
nas (prizus) laimėjo sekami:

1) $10, No. 2611, laimėjo 
P. Sarapienė, 21 St. George 
Ave., Norwood, Mass.

2) $5, No. 2517—W. Yu- 
deikis, Washington St., Han
son, Mass.

3) $5, No. 7—Helen Kizys, 
29 Endicott St., Worcester, 
Mass.

4) $2.50, No. 36—M. K. 
Sukackienė, 18 Hillside St., 
Worcester, Mass.

5) $2.50. No. 1658—S. Ya- 
nowski, 121 Balton St., So. 
Boston, Mass.

Už rankų dirbinius dova
nos :

1) $5, laimėjo P. Belevičie- 
nė iš Methuen, Mass.

2) $3, — P. Stepulionienė 
iš So. Boston, Mass.

3) $2—Veronika Kaškonai- 
' tė iš Methuen, Mass.

Rengėjos skyrė tris dova
nas už daugiausiai balsų ga
vusius daiktus. Tačiau daugu
ma buvo gražių daiktų, ku
rie irgi verti buvo dovanų. Tą 
pripažįsta rengėjos, toki išsi
reiškimai buvo girdimi iš pik
niko dalyvių. Todėl rengėjos 
jau dabar planuoja ateinan
čiais metais turėti daugiau ir 
didesnių dovanų, nes tikisi di
desnės parodos ir mano iš 
kalno plačiau prie jos rengtis.

PARĖMĖ PARODĄ

Parodai paskolino savo 
rankdarbius (kiek pavyko su- 
žymbt iš kortelių ant dirbinių) 
40 draugių. Iš paties Lawren
ce-Methuen, apart laimėtojų 
dovanų, išstatė dirbinius Al
dona ir Regina Lukauskaitės, 
M. Grinkevičienė, B. Chula- 
ladienė. Iš So. Bostono, apart 
laimėtojos dovanos, Grinkai- 
tienė, B. Lazickienė. Iš Nor- 
woodo: E. Karalienė, Mrs. 
Gendralius, Mrs. Krasauskie
nė, Mrs. Zurbienė, Mrs. Jakš
tienė. Iš Montello: M. Pet-

rauskienė, K. Kupka, S. Sau
ka, J. Blujis, A. Potsus, A. 
Masteika, A. Kellogg, M. 
Petrauskas. Iš Lowell—R. 
Chuladienė. Iš Brooklyn, N. 
Y.,—M». Jasilionienė, O. Če
pulienė, A. Dobilienė. Iš 
Worcesterio: V. Vaitkevičie
nė, A. Krukonis, Janulis, Mrs. 
Krikščiuvienė, B. Valadka, H. 
Gurskas, P. Bakšienė, A. Pa
lionienė, M. Pajaujis, M. Lu
kas, D. Vaitelis, M. Lattimer. 
Iš. Windsor, Conn.,—S. Shault- 
man. Iš Nashua, N. H.,—M. 
Vilkauskienė.

Rengėjos taria nuoširdų 
ačiū visom, kurios atvežė sa
vo dirbinius parodai ir kartu 
jau kviečia visas rengtis prie 
sekančių metų.

Nuoširdus BrooklynieČių 
Draugiškumas

Reikalinga pripažinti, kad 
dauguma moterų vistiek ne
įkainavo šio pirmo moterų pa
rengimo ir nesusirinko į jį 
taip skaitlingai, kaip turėjo 
susirinkti. Oras buvo gražus 
ir dauguma nuvažiavo į “by- 
čius” “sveikatos jieškoti.” Ir 
Bostono apylinkes moterys ir 
mergaitės nekaip jaučiasi su
žinoję, kad grupė brooklynie- 
čių mūsų pikniką laikė virš 
visko ir atvyko į jį taip toli, i 
Negana to, dar kartu atvežė 
gražių dovanų mūsų Sąryšiui. 
Draugė Bondžinskaitė — iš 
Sovietų Ukrainos parvežtą li
ninę rankom išdirbtą staltiesę, 
o Sasna, nuo grupės brookly- 
niečių,—30 rankom išdirbtų 
nosinių. Kompozitorė B. šali- 
naitė ir S. Sasna pasakė po 
labai atatinkamas prakalbė- 
les. Brooklynietės buvo malo
nios viešnios mūsų piknike", 
širdingai jom ačiuojam už at
silankymą, dalyvavimą prog
ramoje ir dovanas. Gal kada 
nors, kaip nors mes jums atsi
lyginsime.

. i

Fašistai Sėja Mirtį Ispanijos Žemėje
Ispanijos delegacijos nares Karinėn Meanos pasakyta 

prakalba Madison Squa re Gardene, New Yorke

“Aš atėjau perduoti jum 
sveikinimus iš gilumos širdies 
nuo Ispanijos liaudies, kuri 
jau su virš du metai kariau
ja. Ji kovoja didvyriškai, nes 
atmuša baisiausius karo puo
limus. Ispanijos liaudis stovi 
prieš tūkstančius mechanizuo
tos technikos, kurią prisiuntė 
Hitleris ir Mussolinis barba
riškam sėjimui mirties Ispani
jos žemėj, žudo moteris, vai
kus, senelius, naikina šalies 
turtą ir kultūra.

“Mano sveikinimas nuo Is
panijos liaudies yra gili viltis, 
kad Ispanijos liaudis laimės 
kovą. Nepaisant, kad Ispani- 

Ija gyvena sunkiose valandose, 
tačiau ji išskaitliuoja savo 
spėkas ir pasaulio šalis, ku
rios teikia ir teiks pagelbą: 
darbininkus, inteligentus ir 
technikus — visus tuos, kurie 
supranta, kad mūsų kova yra 
už nepriklausomybę tautos.

“Ispanijos moteris, kuri bė
ga su kūdikiu ant rankų dide
liu keliu — bėga iš savo gim
tinio miesto, užimto ateivio 
Franko razbaininkais, bėga į 
lojalistų teritoriją. Ir ta mo
teris, kuri kariauja drūčiai 
apkabinus šautuvą, iškritusį 
iš drūtų rankų jos sūnaus, su 
giliu jausmu ir sužeista šir- 
džia, dideliu pasididžiavimu 
išpildė savo pareigas, kad su
naikinus priešą. Ir visos tos, 
kurios Madridui pavojingose 
dienose, — nepaisant amžiaus 
nei dideliai šaltų rytų,—nešė 
drapanas ir kavą į pirmas 
fronto linijas savo draugam 
Internacionalėj Brigadoj. Ir 
visos tos, kurios jau senai nu
stojo verkusios žuvusių savo 
draugų ir artimų, o perėjo į

I industriją —r į karinę indus
triją, kad pagelbėjus liaudies 
frontui greičiau sumušti ant 
Ispanijos žemės visų tautų 
bendrą priešą.

“Aš Ispanijos moterų var
du atsikreipiu į jus, ameri
kiečiai vyrai ir moterys, padė
kit gelbėt mūsų vaikus nuo 
karo pavojaus.

“Ispanijos moterys aukavo 
ir aukaus viską, kas tik jom 
yra brangu gyvenime, kad 
laimėjus laisvę, tačiau jos pra
šo jūsų, amerikiečiai, pagel- 
bos, pagelbėkit jom sutaupyti 
gyvybę Ispanijos kūdikių, ku
rie yra baisaus karo pavojuj!

“Jūs nežinote, ką reiškia 
matyti gatvėj mirusį kūdikį, 
kurį užmušė Hitlerio-Musso- 
linio bombos. Tie kūdikiai 
miršta nuo fašistų bombų, jie 
klausia jūs — kodėl jie mėto 
bombas į mūsų gyvenimų vie
tas? Ir neturit supratimo, ką 
reiškia matyti savo kūdikį, 
kurį mirtis ištraukė pirma lai
ko, kuris nepažino gyvenimo, 
jis guli negyvas didelėse kū
dikių eilėse, negyvųjų tarpe... 
" “Aš mačiau Madrido gat

vėj, kaip iš baisumo ir skaus
mo širdies motina išėjo iš 
proto, kuomet fašistų bomba 
krito ant jos kūdikio galvos ir 
kūdikį sudraskė į šmotelius. 
Aš mačiau Barcelonos miesto 
gatvėj, laike baisaus fašistų 
bombardavimo, kūdikius be 
akių ir žaizdose.

“Ispanijos liaudis su gink
lu rankoj kariauja, tačiau ji 
nenorėjo kariauti, bet ją pri
vertė kariauti. Ji kariauja už 
savo nepriklausomybę ir lais
vę visų tautų.

(Tąsa ant 4-to* puslp.)



Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS »
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

(Tąsa)
—Ką, draugas Sergo, nepažįsti?
Pasirodė, kad su manim kalba drau

gas Leninas. Aš džiaugsmingai paspau
džiau jam ranką. Prasidėjo kalbos. Po 
keletos minučių Iljičius pasiūlė man su 
jais pavakarieniauti. Pasirodė, kad pas 
juos pačius nieko nėra: gabalėlis juodos 
duonos ir silkė. Štai ir visa jų vakarienė.

Po šitos “vakarienės” pasikalbėjimą 
pernešėm į Lenino “apartmentus.” Jais 
buvo šieno kupeta, į kurią mes ir įlin
dom. Šviežias šienas puikiai kvepėjo, bu
vo šilta. Ilgai aš pasakojau, kas darėsi 
mieste jam nebūnant, koks buvo darbi
ninkų, kareivių ūpas, kas darosi mūsų 
organizacijoj, Petrogrado soviete, menše- 
vikiškam CIK ir tt. Vladimiras Iljičius 
išklausė manęs ir, uždavęs eilę klausimų, 
tarė:

—Menševikiški sovietai susidiskredi- 
tavo. Prieš dvi savaites jie galėjo paimti 
valdžią be ypatingo vargo. Dabar jie ne
be valdžios organai. Valdžia iš jų atimta. 
Valdžią galima dabar paimti ginkluotu 
sukilimu, kurio neteks ilgai laukti. Suki
limas bus ne vėliau rugsėjo—spalio.

Visa tai aš klausiau labai atsidėjęs, 
[spūdis buvo svaiginantis. Mus tik ką 
apdaužė, o jis pranašavo po mėnesio- 
dviejų sėkmingą sukilimą!”

Vladimiras Iljičius paruošė keletą 
mažų straipsnelių, laiškus Stalinui ir ki
tiems draugams. Sergo pasiėmė juos, at
sisveikino ir išėjo..

...šeštasis bolševikų partijos suvažia
vimas buvo spalio šturmo ruošinio suva
žiavimas. Politinį pranešimą darė Stali
nas. Antruoju pranešėju Lenino atvyki
mo į teismą klausimu buvo Sergo. Jis 
kalbėjo:

—Jiems svarbu išgraibstyti kiek gali
ui daugiau vadų-iš revoliucinės parti
jos eilių. Mes jokiu būdu negalim išduo
ti draugo Lenino.

Suvažiavimas prisidėjo prie Stalino ir 
Sergo pasiūlymo. Genialioji proletarinės 
revoliucijos galva buvo išsaugota.

Netrukus po rinkinių j Petrogrado 
miesto dūmą pravedimo, 1917 metų rug
sėjo menesyje, Sergo buvo pasiųstas į^ 
Tiflisą.‘Aš nuvažiavau kartu su juo.

Tomis dienomis Gruzijoj bolševikai ve
dė aštrią kovą su Gruzijos menševikais, 
kurie vadovavo kontr-revoliuciniam na
cionalistiniam blokui. Sergo toje kovoje 
dalyvavo labai aktyviai.

Kartu su Sergo mes aplankėm jo gim
tinę—Gerešo kaimą. Sergo papasakojo 
man apie savo praeitį.

Septynių metų Sergo buvo atiduotas į 
bažnytinę parapijos mokyklą. Ją užbai
gus jis įstojo į gelžkeliečių mokyklą, ku
ri buvo Chamu ruošė, bet po metų buvo 
priverstas ją apleisti dėl sunkios šeimos 
padėties.

Vienapavardis — liaudies mokytojas 
Simonas Ordžonikidze — pasiėmė pas 
save gabų berniuką, ir, tokiu būdu, Ser- i

go 1898 metais užbaigė dviejų klasių mo
kyklą Chorogoule.

1900 metų rudenį Sergo kartu su savo 
netikruoju broliu—Tarasiu — pervažia
vo į Tiflisą ir pastojo mokytis felčerių 
mokyklon prie miesto Michailovsko li
goninės.

Užbaigęs felčerių mokyklą 1905 me
tais, Sergo pervažiavo Vakarų Gruzi- 
jon, kur prasidėjo jo nesitaikstoma kova 
su menševikais. Jis dirbo kaip propagan
distas ir agitatorius, organizuodavo mi- 
tingus-diskusijas su menševikais.

Sergo visada turėjo prie savęs Stalino 
brošiūrą, kuri vadinos “Truputį apie par
tinių nuomonių skirtumus.” Ši brošiūra 
buvo parašyta 1905 metų pradžioje.

Devyniolikos metų jaunuolis Sergo li
ko visų pripažintas partinės organizaci
jos Gudautuose vadovas. Tais laikais jis 
buvo Suchumo apygardos partijos komi
teto narys.

Sergo buvo nenuilstamas, karštas agi
tatorius. Jis pasirodydavo visuose mitin
guose ir darbininkų susirinkimuose, nau
dojosi visais galimumais revoliucinei 
propagandai.

Kartą Gudautuose, po to kai buvo gau
tas 1905 metų spalio 17 d. caro manifes
tas, Sergo suorganizavo miesto centre, 
turgaus aikštėje, skrajojamą mitingą. 
Jis užsilipo ant arbos ir pradėjo kalbėti. 
Jis kalbėjo apie tai, kad tik caro nuver
timas ir samoderžavijos santvarkos pa
naikinimas gali duoti tikrą laisvę.

Pirmasis Sergo areštas įvyko 1905 
metais, kada netoli nuo Gudautų, Bom- 
barų kaime, jis iškrovinėjo ginklų trans
portą. Sergo sugriebė caro žandarai ir 
uždarė Suchumo kalėjimam 1907 metų 
viduryje Sergo išleido už užstatą ir jis 
atvyko į Tiflisą. Čia, laikraščio “Dro” 
(“Pirmyn”) redakcijoj, Sergo pirmą kart 
sutiko savo mokytoją ir draugą—Stali
na. .. v * *

Sergo neilgai tebuvo Gorešoj. Partijos 
darbas reikalavo, kad jis būtų Tiflise, 
ir jis netrukus nuvyko tenai. Aš pasili
kau jo giminių šeimoje. Po kurio laiko 
Sergo sugrįžo iš Tifliso ir pareiškė, kad 
skubūs reikalai reikalauja, kad jis tuo
jau važiuotų Piterin. Aš turėjau pasilikti 
Gorešoj.

Iš Armaviro aš gavau nuo Sergo laiš
ką:

“Važiuojam, bet baisus ankštumas... 
Jaučiuosi nepergeriausiai, nors ir visiš
kai sveikas. Kai tik atvažiuosiu, tučtuo
jau pasiųsiu pinigų, ir tu tuojau va
žiuok.”

Dvi dienos iki Didžiosios proletarinės 
revoliucijos Sergo rašė man iš Kursko:

“Rytoj rytą būsiu Maskvoje, užporyt 
—Pitere ir imsiuos darbo. Šiandien aš 
įsikarščiavęs: ištisą dieną pliekiau va
gone vieną menševiką. Jaučiuos puikiau
siai. Pirmą kartą po Kutaiso nusiprau
siau.”

(Bus daugiau)

“LAISVES” PIKNIKAS, PHILA., PA
Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos dienraščio 

“Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept
Jvicjg DienŲ ŠveiHeje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKO! AKIO PARKE, EDDINGTON, PA.

Aido Choras iš Brooklyno, vadov. Aldonos Žilinskaitės, dainuos Philadelphijos piKnike.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net Penki 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 ( .HORAS iš Philadelphijos

FAŠISTAI SĖJA M IRT J IS
PANIJOS ŽEMĖJE
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

“Tačiau, nepaisant visų 
kentėjimų, lai niekas nemano 
—nei draugas, nei priešas,— 
kad Ispanijos liaudį būtų ga
lima lengvai sudemoralizuoti.

“Mes apskaitliuojam, kad 
26,000 vaikų fašistai nužudė, 
bet tuo pasipiktino liaudis ir į 
šalies gynėjų eiles stojo desėt- 
kai tūkstančių vyrų, kurie yra 
pasirengę parodyti, kad Ma
dridas, Ispanijos sostinė, fašis
tams nepaimamas. Mūsų pa
siryžimas yra si m bolas—fašis
tai neįeis į Madridą tuo leng
vumu, su kuriuo jie įėjo' į Vi
eniją.

“Mes laimėsim kara todėl, 
kad mes mobilizavom viską 
dėl karo, kas priešą priver
čia pajausti.

“Mūsų valdžia susideda iš 
liaudies fronto, iš geriausių

Ispanijos žmonių atstovų. Is
panijos liaudis ir jos armija 
geležiniai kantri, disciplinuo
ta.

“Solidarumas Amerikos 
i liaudies ir amerikicčių-ispanų 
teikia pagelbą Ispanijos liau
džiai. Tos tarptautinės briga
dos gina savo šalių laisvę ant 
Ispanijos žemės. Ir dvi šalys 

|—Sovietų Sąjunga ir Meksi-’ 
' k a—aiškiai mato reikalą gy- 
1 n imu i mūsų šalies.

“Mes grįžtam Ispanijon su 
vilčia, kad jūs, amerikiečiai, 
kovosit už atidarymą Ameri
kos rubežiaus, kad mums leis
tų liuesai pirkti ginklus, kad 
greičiau sutriuškinus priešą.

“Kurie gelbsti Ispanijai, 
Ispanija atsiteis visiem savo 
krauju ir gyvybe.”

Ispanijos moterys su skau
džiai sužeistomis širdimis 
prašo amerikiečių moterų pa
gelbės, kad padėtų išgelbėti 
Ispanijos kūdikius nuo kruvi

no fašizmo, kuris jau prari
jo 26,000 kūdikių. Delegaci
jos narė Karmen Ispanijos 
liaudies vardu pasakė, kad 
“kas gelbsti ir gelbės Ispani
jai skaudžioj valandoj, Ispa
nija visiems atsiteis krauju il
gy vy b e.” Mes, amerikietės, tą 
Karmen pasakymą niekuomet 
nepamirškim, o sumobilizuo- 
kim visas savo spėkas gelbė
jimui Ispanijos kovoj prieš 
kruvina fašizmą. o

*■ v

J. Bondžinskaitė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Gilrrianui.—Draugo ke

lionės įspūdžius gavome. Ačiū. 
Sunaudosime prie pirmos pro
gos.

Drg. M. K., So. Boston, 
Mass.—Ačiū už koresponden
ciją. Pasinaudoti negalėjome, 
nes tuo pačiu klausimu gavo
me iš kito anksčiau.

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek privažiuos husais? Vien 
tik iš Brooklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimorės, iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų sri- 

ties miestų ir iš kitur.

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ

Kalbės A. Bimba, 44Laisvės” Redaktorius
------- 1 ♦ i--------

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto:
1-ma $50,2-ra $25,5-kios po $10 ir 10-ti po $5

K i

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų platintojai 
darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.

KELRODIS KOLONIJOM IR VISIEM
Pastebėjau spaudoj castoniečių nurodymą, kaip va

žiuot. štai, draugai: važiuokit keliu 611 iki Neshaminy 
miestelio ir sukit po kairei į kelią No. 132 ir važiuokit 
tiesiai iki pikniko tėmydami iškabas. Bethlehemicčiai irgi 
vykytės eastoniečius tuo pątim keliu. . .

Per Philadelphiją važiuokit į Roosevelt Boulevard, ku
ris eina į Now Yorką, ir važiuokit iki pasibaigs Rooscvcl- 
to kapines po kairei ir ten pastebėsi! gosolino stotį su 
aukštai iškaba “Le Taeres,” tai bus skerskelis No. 132. 
čia sukit po dešinei ir važiuokit apie dvi mylias tėmydami 
iškabas.

Iš New York o irgi ties ta pačia vieta bus kelias No.

132 ir sukit po kairei. Tas bus apie 14 mylių nuo 'fronto
no.

Roosevelt Boulevard iš Philadelphia eina No. 1, o iš 
Trentono irgi eina No. 1. Šis kelias irgi vadinasi Lincoln 
Highway.

Vietiniai žmonės žino, kad reikia važiuoti Fi-ankford 
Avė. iki gatvekarių bėgių galo, o iš ten pasisukti tuojau 
už tiltuko į kelią Knights po kairei ir tėmydami iškabas 
nuvažiuosit į pikniką tiesiai.

Be mašinų visi važiuokite eleveiteriais, karais iki Frank
ford Ave. Bridge stotis ir iš ten persimainykit gatvokarį 
No. 66 ir važiuokit iki sustos, o iš ten būsite greit nuvežti 
į vietą. Bus geras nuvežimas visiems. A. J. S.
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Boston, Mass.
Mirė Lidija Januškiūtė 

šeštadienį, rugpjūčio 27-tą 
dieną, Forest Hills kapinėse 
likosi palaidota jaunute, ta
lentinga ir žavėtinai graži vie
natine dukrelė N. Januškų. Su 
Lidijos mirčia Bostono lietu
viai nustojo vienos, daug 
mums žadančios, skaisčios 
žvaigždutės, kur/butų puošu- 
si savo talentu nnisų niūrią 
padangę. Nors Lidija buvo tik 
virš 17 metų, vietpik ji jau 
buvo pasiekusi muzikoje aukš
tą smuiko techniką, studijavo 
pianą, baigė aukštu laipsniu 
sunkią merginų Latin High 
mokyklą ir pirmus metus ėjo 
Radcliff Kolegiją. Visuose sa
vo trumpo gyvenimo darbuo
se parodė žymų talentą, bet 
tas viskas, suprantama, reika
lavo daug sunkaus darbo, kas 
pakirto jos sveikatą ir pagul
dė į grabą.

Atjautė draugai ir pažįsta
mi Januškų nelaimę jų sun
kiausioj, kritiškiausioj, tragiš
koj gyvenimo valandoj, kada 
jųjų gyvenimo tikslas, gyveni
mo viltis ir brangiausias jų 
turtas likosi begailestingos 
mil-ties išplėštas iš jų širdies. 
Plyšo tėvų širdys, nes be jos 
jų gyvenimas pasilieka tuščiu, 
bevilčiu, ir ašarojo draugai

Ilaukt konferencija nuo konfe
rencijos, kad paduot kokius su
manymus, bet jeigu kuri kuopa 
numato ką nors tokio naudingo, 
tai privalo duot patarimą aps
kričio komitetui bile kada. 
Taipgi, tėmykit antrašus.

Apskričio sekretorius: J. Ur
bonas, 112 Orr St., Pittsburgh, 
Pa.

Pirmininke: E. K. Sliekienė, 
3121 Elroy Ave., Brentwood, 
Pa.

Pasitikėdama, kad draugai ir 
draugės Pittsburgh ir apylin
kės ALDLD kuopų nariai dirbs 
sutartinai ir draugiškai dėl 
draugijos gerovės.

Draugiškai,
U. K. Sliekienė, 

ALDLD 4-to Aps. pirmininkė.

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

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuviai-vės piliečiai! 
Kviečiame jus visus dalyvauti susi
rinkime, kuris įvyks 2 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vak. Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Yra tveriamas Detroito 
Lietuvių Bepartijinės Lygos Kliubas, 
kad nugalėti reakciją, kuri yra su
siorganizavusi, idant sumušti pro
gresyvius kandidatus ateinančiuose 
rinkimuose. Už tad ir mes, kurie 
esam progresyviškesnių pažiūrų pi
liečiai, turime visi kuoptis j krūvą,

Suvienyto Liaudies Fronto kandida
tus j valdiškas vietas, kad jie tar
nautų mūsų darbininkų naudai. Šį 
susirinkimą šaukia Rinkimų Kam
panijos Komitetas pei' M. Klimą. 

(204-205)

PHILADELPHIA, PA.
Paskutinis Svarbus “Laisves” 

Pikniko Susirinkimas
Ateinantį ketvirtadienį, 1 d. rug

sėjo, įvyks visuotinas mūsų organi
zacijų susirinkimas su “Laisvės” 
skaitytojais ir simpatikais, 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. Tai bus ga
lutinas susitvarkymas pikniko. Ne
patingėkit draugai atsilankyti. Bus 
komisijų raportai, darbininkų sąra
šas. Kas tik gaus darbininkų, pri- 
duokit sąrašą kiek ir kur apsiima 
pagelbėti. Susirinkimą ilgiausi ne
turėsime. — Veik Kom. Valdyba.

(204-205)

rinkti iš organizacijų dirbti piknike, 
dalyvaukite pirmadienio ryte, 9 vai., 
29 Endicott St. Pavėlavę tūrėsit pa
tys pasidengti kelionės lėšas. Pikni
ko Komisija. (204-206)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
rugsėjo, pas drg. Zmitraites, 56

Brown St., Johnson City, N. Y. Pra
džia 7:30 v. v. Šis susirinkimas bus 
gana svarbus, tad visos būtinai turi
me dalyvauti, nes reikės daugiau 
darbininkų išrinkti del pikniko, turė
sime ir kitų svarbių reikalų atlikti. 
Prie progos nepamirškite ir naujų 
narių prirašyti prie Moterų Sky
riaus. — M. Kulbicnė, Sekr.

(204-206)

PIRMUTINIS N. J. LIETUVIŲ RADIO VALANDOS

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo (Sept.) 4-tą, 1938

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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. L, N. Y.

žiūrint į tą pakirstą tik ką 
pražydusią pavasario gėlę.

Namuose prieš uždarant 
karstą adv. F. J. Bagočius pa
sakė prakalbėlę ir vienas iš 
Lidijos muzikoje draugų su- 
grajino jautrų smuiko solo, 
kas iššaukė dalyviuose upelius 
gailesčio ašarų. J kapines pa
lydėjo arti šimto automobilių 
ir kapinėse vėl F. 
kas ir Adv. F. 
tarp verksmo ir 
kė atsisveikinimo Lidijai pra
kalbas ir sudėję ant karsto 
gėles su širdperša visi skirstė
si į namus.

Mes, kurie pažinojom Lidi
ją nuo pat kūdikystės, matėm 
jos gabumus ir talentą vystan
tis ir bręstant, turėjom viltį 
susilaukti žymios visuomeni
niu kės, bet netikėta mirtis 
mūsų viltis sugriovė. Užgeso 
Lidijos gyvenimas ir nutilo jos 
smuiko stygos, kurių žavėjanti 
garsai nebesukels ekstaze mū
sų jausmuose ir nejaudins dar
bininkų sielas, nors valandėlei 
užmiršti kasdieninio gyveni
mo sunkumus, iškeliant jį mū
sų sparnais į ramias padan
ges.

Ilsėkis, gražioji Lidija, ra
maus kapinyno pakalnėje.

Zavis.

Ramanaus- 
J. Bagočius 
ašarų pasa-

Pittsburgh, Pa.
ALDLD 4-to Apskričio 

Reikalai

kad atmušti juos ir turim išrinkti

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. svarbus susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 1 d. rugsė
jo, 4634 Milnor St., 8 v. v. Prašo
me dalyvauti. — Sekr. (204-205)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 2 d., 7:30 v. v., 
3014 Yemans St. Visi nariai būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. — A. V. (204-206)

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 4 d., 9 vai. ryto, 
4097 Porter St. 'Prašome narių 
skaitlingai dalyvauti, Seimo delegatė 
išduos raportą, daug naujo išgirsime 
apie savo organizaciją. — A. Gailu
sis. (204-206)

WORCESTER, MASS.
Prašome visų, kurie turite platini

mui bilietų Bendro Fronto pikniko 
(Labor Day) grąžinti parduotus ir 
neparduotus M. Kizienei, 29 Endi-
cott St. Taipgi visi, kurie esate iš-

OLD CIDER MILL GROVE
Vaux Hall Rd., Union, N. J.

Šokiams Grieš Radio Orkestrą
Pradžia 12 v. vidurdieny Įžanga 35 Centai

Maloniai kviečiame skaitlingai atsilankyti, čia 
išgirsite naujų dainų. Prie to dalyvaus Sportai: 

Kumštynių, Ristynių ir Akrobatų.

4 lietuviai akrobatai dalyvavę Olympic Campionale Vokietijoj 
BABE CADOCK -garsus lietuvis ristikas iš New Haven, Conn. 
JUSTIN SIRUTIS—iš Brooklyno, New Yorko Universiteto smarkiai 

kylantis kumštininkas.
ANTANAS KUNDRQTAS-—pirmasis lietuvis drūtuolis.
EDDIE HOGAN—žymus amerikietis, lietuvis kumštininkas
EDDIE BENSON—National Guard Champ.
JOE PASKE—Kumštininkas iš Brooklyno.
JONAS JOKUBAUSKAS--iš Brooklyno, Sporto Vedėjas.

Prie to, yra vieta po atviru oru bolių paristi.

KELRODIS—Iš Ncwarko: busas No. 10, nuo Penn Sta. (Market St.) 
per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield Ave. gatveka- 
rais ar busais, davažiavę iki Irvington Centre, (5 corners), čia išlipę, 
imkite Union-Vaux Hall Road busą ant kampo Clinton Ave. išlipkite 
ant Vaux Hall Road, ir po kairei už pusę bloko- parkas.

£

t Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

5 
i

-
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STREET426 SOUTH 5th
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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Telefonas: Humboldt 2-7961

MASS. LIETUVIŲ ŠVENTĖ
Dr. J. J. Karkiančius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

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

Labor
Rengia Massachusetts Valstijos 50 Draugijų—Bendras Komitetas

Rugsėjo 5 September
Prasidės 12-tą Vai. Dieną ir Tęsis iki Vėlai

VOSE PAVILION. MAYNARD, MASS.
Dainuos Didysis Worcesterio Aido Choras ir So. Bostono Laisves Choras

$150.00 DOVANŲ PINIGAIS
Paskirta prie Įžangos Tikietų—Galėsite Laimėt nuo $5 iki $50

GARSINKITĖS “LAISVĖJE”

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

• Tel. Evergreen 8-7179

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

Apskričio komiteto posėdis 
atsibus 1 d. rugsėjo (Sept.) L. 
M. D. Svetainėj, kaip 8 vai. va
kare. Komiteto nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyti. 
Taipgi, kuopos, priklausančios 
prie 4-to Apskričio, malonėkit 
kooperuot su apskr. komitetu. 
Kuopų sekretoriai prižiū rėkit 
narius, kad duoklės būtų užmo
kėtos į centrą.

Svarbu gaut naujų narių į A. 
L.D.L.D. kuopas, bet saugokim 
ir senus narius, kad neišsibrau- 
ktų iš draugijos. Jeigu matot! 
kokį trūkumą kuopose, tai ma
lonėkit pranešt apskričio komi
tetui. Baigiasi vasaros sezonas, 
artinasi ruduo, prasidės tam ti
kri parengimai. Jeigu bus rei-l 
kalinga apskričio pagelba ku-! 
riom kuopom, tai malonėkite 
kreiptis į komitetą, o apskri
čio komitetas su mielu noru • 
patarnaus, nes apskričio komi
tetas tam išrinktas, kad dirbt 
bendrai su kuopom ir prižiūrėt 
kuopų stovį. Jeigu kuri kuopa 
turi gerus sumanymus dėl ge-' 
rovės draugijos, tai malonėkite 
pranešt komitetui. Nereikia!

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

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----------- ------- - —........ -4

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

Laisves Choras iš So. Bostono, kuris dalyvaus šio pikniko programoj.

Bus Gražuolių Kontestas. Gražiausia Lietuvaitė bus išrinkta Amerikos Lietuvių Kongreso 
žvaigždė Naujai Anglijai

Kalbės: SLA Prezidentas Advokatas F. J. BAGOČIUS, “Keleivio” Redaktorius S. MICHELSON AS ir 
ir Mass. Komunistų Partijos Pirmininkas OTIS HOOD

Šokiams Gros Longin Buinis Kavaliers Orkestrą

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

i kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių keksų-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, 
j Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Keturi liudijo Matę Hinesą 
Su Schultzu Viešbutyje

S. Troso, 8 metų vaikas, įsi
smagino lipt stačia šimto pėdtA 
aukščio Palisades skala, bet į 
pusę atėjęs persigando ir pra
dėjo šaukt. Jį išgelbėjo virve

Susidarė Svarbus “500 
Komitetas'

New Yorke susidarė taip va
dinamas “500 Komitetas,“ ku
rio vyriausiu tikslu bus apgint 
Proportionates Atstovybės bal
savimu sistemą ir abelnai dar
buotis, kad ateinančiuose bal
savimuose būtą priimti visi 
New Yorko Valstijos Konstitu
cinėj Konvencijoj pateikti ge
rieji sumanymai valstijos kon
stitucijai ir atmesti visi blo
gieji.

Komitetai! įeina daug žymiu 
mokslo žmonių, visuomenės 
darbuotoju, organizacijų atsto
vų. Išpradžių planuotas sudaryt 
iš 500, dabai- jau turi virš 
1,300 narių ir vis gauna dau
giau.

Kaip minėta, vienu svarbiau
siųjų punktų yra Proporcionalė 
Atstovybė, angliškai vadinama 
Proprotional Representation, o 
sutrumpintai — “P. R.“

Pirmu kartu New Yorko 
mieste ši balsavimų sistema 
buvo išbandyta pereito rudens 
balsavimuose ir tos sistemos 
pasėkoj pavyko pažangiesiems 
išrinkt keletą pažangiųjų: dar- 
biečių ir šiaip demokratiškai- 
liaudiškai nusiteikusių demo
kratų bei republikonų į Miesto 
Tarybą. Komunistų kandidątas 
Cacchione nepraėjo tik apie po
ros šimtų balsų skirtumą. Dar 
biskelis daugiau darbo prieš 
rinkimus ir budrumo rinkimų 
metu, pažangieji būtų galėję 
sudaryt didžiumą Miesto Tary
boje ir pravest daug gyvento
jams naudingų tarimų, kam da
bar kliudo torės ir tammanie. 
čiai.

Visa tai įvarė didelę baimę 
visokiems pažangos ir liaudies 
priešams, dėlto jie visom pajė
gom kovoja prašalint “P. R.” 
Už tad visi pažangieji telkiasi 
prieš reakcininkų pasikėsinimą 
išplėšt iš liaudies rankų “P. 
R.“, liaudies valios reiškimo 
įrankį.

Policistas Freiman, ant pa
šaukimo pribuvęs į Mrs. Sulli
van namus, Bronxe, rado ne 
vagišius, bet per anksti pribū- 
nant dukrelę. Jis atliko akuše
rės pareigas kol pribuvo pagel- 
ba. Kūdikis padėtas inkubato
rium

Bušai Į Philadelphijos Pikniką
Iš Brooklyn© 6 busai veš publiką į “Laisves” pikniką 

Philadelphijoje, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Bušai iš Brooklyno į Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamų vietų:

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

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos Ceverykų 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 į pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

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

WPA TEATRUOSE
WPA vaidinamas veikalas 

“One Third of a Nation” jau 
gerokai pagyvenęs—jis stato
mas scenon 8-tas mėnuo ir dar 
žiūrėtojų netrūksta. Vaidina 
Adelphi Teatre, 54th St. ir 7th 
Avė., N. Y.

Kitas veikalas “Haiti”, Da
ly’s Teatre, E. 63rd St. ir 
Broadway, vaidinamas jau 6- 
tas mėnuo.

Priemiesčiuose Daugiau 
Važiuotės Nelaimių

J. V. statistikos rodo, kad 
važiuotės nelaimių būna dau
giau mažuose miesteliuose ir 
didžiųjų miestų priemiesčiuose. 
Tas rodo, kad pasiekus distrik- 
tus su mažiau trafiko šviesų 
motoristai mažiau koncentruoja 
atydos į vairavimą, negu vai
ruodami per trafiko pilnas gat
ves. Jie gal bando “padaryt 
laiką.” O kada toki du vai
ruotojai susiduria, tada ir 
įvyksta nelaimė.

Nėra laiko nei vietos, kur 
vairuotojas galėtų mažiau aty
dos kreipt vairavimui.

Trafiko Stotis “K.”

, Biedniokas Vis Bus Kaltas
F. Baldivialso, 22 m., sulai

kytas bėgant iš degančio tuš
čio bildingo, 177 Clinton St., 
N. Y., buvo kamantinėjamas 
per 12 valandų. Manyta, būk 
jis padegęs bildingą. Vėliau 
nustatyta, kad jis nesąs, kaltas 
padegime, tik būdamas bena
miu pasirinkęs ten pastogę, ta
čiau vis vien įkalintas už “val
katystę“.

O’Connorą Nori Šluot 
Iš Kongreso

Workers Alliance nariai New 
Yorke šį ketvirtadienį turės 
specialį susirinkimą, kurį pa- 
švęs diskusijoms, kaip geriau
sia pasidarbut šiuose rinkimuo
se, kad iššluot iš šalies kongre
so torį kongresmaną John J. 
O’Connor, didelį Naujosios Da
lybos priešą.

Alliance darbuosis, kad vie
toj O’Connoro išrinkti Naujo
sios Dalybos šalininką James J. 
Fay, o Harleme išrinkt Vito 
Marcantonio.

Darbo Partijos Lietuvių 
Kliubo Pramoga

Ateinantį šeštadienį, rugsė
jo (Sept.) 3-čią dieną, įvyks 
metinis Am. Darbo Partijos 14 
A. D. Liet. Kliubo piknikas.

Piknikų mes, lietuviai, turi
me įvairių ir įvairiems tiks
lams. šis darbiečių piknikas 
turi ypatingos reikšmės mūsų 
politiniame ir ekonominiam 
gyvenime. Ir štai kodėl.

Pati Am. Darbo Partija yra 
išraiška darbo žmonių savis- 
tovio veikimo politikoje. Tame 
judėjime reiškiasi atspara se
nųjų Wall Stryto partijų besi- 
kėsinimui dominuoti mūsų 
ekonominiame ir socialiame 
gyvenime. Dominuojančios 
Amerikos politikoje partijos— 
republikonų ir demokratų— 
tarnauja išimtinai turčių kla
sei, neatsižvelgdamos į dirban
čiųjų masių interesus. Gi Am.' 
Darbo Partija rūpinasi ne pel- 
nagrobių, bet dirbančiosios 
liaudies gėriu. Pamatą tam 
judėjimui sudaro dirbančiųjų 
masių judėjimas už savo būk
lės pagerinimą. Į tą judėjimą 
telkiasi netik fizinio darbo 
masės, pet ir intelektualės 
darbo jėgos, kurios taip pat 
yra samdomos ir išnaudoja
mos.

Dėkime pastangas, kad 
darbo žmonių politinė galia 
išaugtų į tokią jėgą, kuri pa
verstų visą mūsų šalies valdy- 
mosi aparatą į naudingą did
žiumos žmonių labui. To at- 
siekimui mes turime organi
zaciją—Amerikos Darbo Par
tija-

Dalimi tos partijos yra šis 
A. D. P. 14 A. D. Lietuvių 
Kliubas. Prie jo turėtų telk
tis VISI lietuviai-darbininkai, 
biznieriai, ir profesionalai.

Manome, kad ir šis pirmas 
mūsų metinis piknikas turėtų 
susilaukti VISŲ šios apylinkės 
darbo žmonių, biznierių ir 
profesionalų širdingos para
mos. Tebūnie šis piknikas 
MŪSŲ VISŲ PIKNIKU.

Jis įvyks Dexter Parke. 
Pradžia—2:30 po pietų.

Am. D. Part. Liet.
Kliubo Koresp.

Maspetho Žinelės
Kaip žinia, Maspetho Liet. 

Darb. Liter. Draugijos 138 kp. 
nariai rengiasi važiuoti į “Lai
svės” pikniką, įvykstantį Ed
dington, Pa. Busas išeis nuo 
W. Zabielskio svetainės, 61-38 
56th Road, Maspeth, 8 vai. iš 
ryto (rugsėjo 4).

Šio buso pripildymui dau
giausia darbuojasi Katiliniai ir 
Kalvaičiai. Ir neabejojame, 
kad jie savo pareigą puikiai 
atliks su perviršiu.

Tad visi maspethiškiai ir jo 
apylinkės gyventojai, norintie
ji nuvažiuot busu su aldiečiais, 
prašomi gaut tikietus. Jų dar 
turi: Pakalniškis, Kalvaitis, 
Kaulinis ir Zabielskis. Kelio
nė į abi pusi busu—$1.75. Va- 
žuoj antie ji prašomi susirinkt 
prie buso laiku.

Jimmy (Kaulinių sūnų) iš
tiko nelaimė. Dirbtuvėje susi
žeidė akį. Linkime Jimiui grei
tai pasveikti. Rep.

Teisėjas Bromberger nutei
sė Times Square sumedžiotus 
batvalius vaikus po dieną ka- 
lėt. Esą, norima “apvalyt” 
Broadway nuo pigios rūšies 
biznio. Keistai “valoma”!

Braunwarth, buvęs milio- 
nierium, o dabar nubiednėjęs, 
apskundė buvusį savo gerą 
draugą Wellington, kaltinda
mas, kad jis sudorojęs sau vi
są jo turtą.

PRANEŠIMAS
Rugp. 28 d. įvyko trečias 

Amer. Liet. Muz. Men. Drau
gijos posėdis. Pradėjome 
svarstyti tarybos paruoštus 
įstatymus.

Nepaprastą garbę draugijai 
suteikė p-lė Ona Katkauskai- 
tė, sutikdama būti įrašyta į 
draugiją kaipo garbės narė ir 
siusdama savo nuoširdžiau
sius linkėjimus.

Buvo nutarta priimti Lietu
vos Daina Ensemblį todėl, kad 
Ensemblis yra aukštai pasižy
mėjęs tarp svetimtaučių mu
zikos meno srityje; p. J. An
tanavičius, pirm. Liet. Daina 
Ensemblio, atstovavo tą me
nišką chorą. Veiki pusė En
semblio narių yra solistai ir 
priklauso asmeniškai prie šios 

1 draugijos.
į Taipgi priėmėm sekančius 
naujus narius: p-lę Frances 
Ausevičiūtę, žymią Philadel
phijos pianistę; Joną Mažei
ką, garsųjį tenorą iš Brook- 
lyn’o. Sekančią dieną gavome 
laišką nuo p-lės E. Kiburiūtės, 
gerai žinoma lyrinis sopranas, 
kuri taipgi prisirašė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
antradien. vak., rugs. (Sept.) 
27 d., 8 vai., p. Violet Tam- 
kiūtės studijoje, 394 Lorimer 
St., B’klyn, N. Y.

R. Kurdinaitis, sckr.

Kūdikis Iškrito Pro Langą
Mrs. J. Wydrell, 21 St. 

Johns Place, džiovė išskalbtus 
kūdikio baltinėlius pro savo 
apartmento langą 4-tam aukš
te. Tuo tarpu 19 -mėnesių sū
nelis, norėdamas pamėgdžiot 
motina, užsilipo ant kitos pa- 
langės ir negyvas atsidūrė kie
me.

ŠĮ VAKARĄ
Clarence Hathaway, komu

nistų laikraštininkas ir vadas, 
per radio debatuos su Norman 
Thomas, socialistų vadu, apie 
tai, ar Darbo Partijos privalo 
užgirt koalicijų kandidatus. 
Laikas: rugpjūčio 31-mos va
karo 10 vai., iš stoties WEVD.

“Saugotoju“ Raketas
Majoras LaGuardia paskel

bė karą taip vadinamam sau
gotojų raketui, kuris, sulyg 
miesto tylimų department© 
komisionieriaus William B. 
Herlands pravestais tyrimais, 
tarsi koks devyngalvis laiko 
aprėpęs miesto mažuosius 
krautuvninkųs ir biznierius.

Tyrimuose surasta, kad 
mieste gyvuoja ne mažai ra- 
ketieriškų “apsaugos agentū
rų”, kurios iš smulkių biznie
rių iščiulpiančios po $765,247 
į metus, neva už apsaugą jų 
krautuvių nuo plėšikų ir žalo
tojų. Apie tai Herlands ra
portas sako:

“Tokių saugotojų kostume- 
riai samdo jų patarnavimą ne 
apsaugai nuo pašalinių asme
nų, bet kad išvengt išdaužytų 
langų, sulaužytų spynų ir ki
tų keršto priemonių už atsisa
kymą mokėt savaitinę ar mė
nesinę duoklę tokiems saugo
tojams ar agentūroms”.

LaGuardia įteikė kopijas 
raportoCMiesto Tarybos pirmi
ninkui Newbold Morris, Tary
bos didžiumos vadui John 
Cashmorę ir mažumos vadui 
B. Charney Vladeck, raginda
mas veikt biznierių apsaugai 
nuo raketo.

Jack Nasow, kuris pasakojo 
keistą istoriją apie jo pagro
bimą ir buvo saugomas ligon- 
butyje, dabar uždarytas Ray
mond St. kalėjime po $25,000 
kaucija.

Pirmadienį liaudies teisme 
prieš raketų globėją tamma- 
nietį Hines liudininkai patei
kė naujų parodymų apie 
1 liueso bendravimą su raketo 
karaliumi Dutch Schultzu, ko 
jis bando išsigint.

Liudininkais buvo keturi vy
rai iš Bridgeport, Conn., kurių 
parodymai pirmu kartu po 
prasidėjimo bylos suardė 
Hineso lošima ramumą; jis 
nervingai slankiojo tai pir
myn, tai atgal savo kėdėj. Pa
skiau liudininkus perkaman
tinėjo Hineso advokatas Stry
ker, tačiau per visą dieną pra
kaitavimo jam nepavyko juos 
sumaišyt neigi surast bent ko
kį užmetimą liudininkams dėl 
jų pačių pobūdžio. Liudijo se
kami :

Charles W. Hughes, mana- 
džerio padėjėjas Barnum vieš
butyje, Bridgeport, Conn., kur 
“dutehmanas” slapstėsi 1935 
metais.

John Pucher, vyriausis vei- 
teris Stratfield viešbučio tame 
pačiame mieste.

Charles Wall, buvęs Bar
num viešbučio sv.ečiam patar
nautoju.

Eddie Corbett, gerai žino
mas buvęs kumštininkas ir da
bar kūno kultūristas Stratfield 
viešbutyje.

Hughes, pirmasis liudinin
kas, sakė matęs Hines atėjus 
Barnum viešbučio prieškamba
riu ir paskiau matęs jį sėdint 
su Schultzu ir jo asmens sar
gu Louis Rosenkranz kavinėj 
prie stalo, kuris visuomet bū
davo rezervuotas Dutch 
Schultzui, kada jis sustodavo 
viešbutyje.

Pucher liudijo Hinesą ma
tęs Stratfield viešbučio valgy
kloj prie Schultzo stalo kal
bantis su Schultzu, kur sėdėjo 
ir keli kiti vyrai.

Charles Wall liudijo, kad 
tuo pat laikotarpiu 1935 metų, 
jam nuvežus Hines ant 9-to 
aukšto viešbutyje , Barnum, 
Hines atsigrįžęs ir paklausęs 
jo kambario 903, kuriame tuo
met Schultz as gyveno.

Corbett sakėsi buvęs kumš
tininkas ir esąs Pasaulinio Ka
ro veteranas, dabar užsiimąs 
kūno kultūra. Jis liudijo, kad 
“dutehmanas” ir jo asmens 
sargas abu samdydavo jį re
guliariai kaipo masažistą ir 
savo darbą jis atlikdavo kar
tais jų apartmente Stratfield 
viešbutyje, o kartais savo į- 
staigoj, kurią jis tuomet laikė 
priešais viešbutį.

Jis toliau liudijo matęs 
Hinesą atėjusį “dutehmano” 
apartmentan tik su apatiniais 
marškiniais, kelinėmis ir ba
tais. Prie to jis pastebėjęs 
“gražų Hineso kūno subilda- 
vojimą”. Rosenkranz, kuris 
niekad neapleisdavo Schultzo, 
paprašęs Corbettą išeit, kada 
Hines atėjo. Tammanės va
das išbuvęs su Schultzu ir jo 
sargybiniu kambaryje 40 mi
nučių.

Kitu liudininku buvo John 
J. Kearns, 520 E. 236th St., 
kuris sakė, kad Hineso leite
nanto John F. Plunketto, taip
gi Schultzo advokato Dixie 
Davis prašomas jis nuvežė Da- 
visą su Weinbergu pas Leslie

Vaikai Rengiasi Iškilmėms
Rugsėjo 6-tą ir 7-tą dieno

mis bus viso miesto vaikų dai
lės dirbinių paroda, kurios iš
kilmėse bus įteiktos trofės, do
vanos ir požymiai geriausia 
oasirodžiusiems vaikams dra
moje, muzikoje, piešime ir 
skulptūroj. Vaikų Pasaulis 
Pasauliniuose Fėruose ir 
Grand St. Berniukų Sąjunga 
įteiks vaikams laimėtojams 
dovanas rugsėjo 7-tos popietį, 
4 vai. Paroda .bus Central 
Park Mall. Parodoj dalyvaus 
įvairios vaikų globos draugi
jos.

V. Bateman, tuomet buvusį 
Mount Vernon majoru. Va
žiavę tikslu prašyt majorą 
leist ten operuot “policy” ban
kus. Tas įvykę 1933-34 me
tų žiemą. Jis sakė, kad po 
supažindinimo, jų, palikęs 
juos vienus.

Tada Dewey pašaukė patį 
buvusį majorą. Jis liudijo, kad 
jis tuos pasiūlymus gavęs, bet 
jų nepriėmęs. Iš karto jam 
pasiūlyta ne kaipo raketas, 
bet kaipo proga duot darbą 
porai tuzinų raštininkų. Jam 
tas patikę. Bet kada pasakę, 
jog biznis “nepopuliarus tarp 
policijos” ir, kad tai loterijų 
biznis, jis atsisakęs.

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Komunistų Kuopos susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” salėj. Jis atkelia
mas iš 1-mo pirmadienio dėlto, kad 
pripuola nedirbama diena ir tūli bus 
išvažinėje. Visi nariai dalyvaukite. 
Kviečiami ir simpatikai. — Valdyba.

“PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla (Diner). Sa

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

(201-203)

Parsiduoda saldainių krautuvė, ga-1 
Įima daryti gerą pragyvenimą. Sa-1 
vininkas atsitraukia todėl, kad svei- i 
kata silpna. Dėl daugiau informaci- ; 
jų kreipkitės po sekančiu antrašu: ( 
15 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 Skyriaus ir 
Kriaučių Neprigulmingo Kliubo me
tinis balius įvyks 15 d. spalių, 1938 
m., Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St. Prašom vietinių ir iš apy
linkės organizacijų įsitėmyti datą ir 
nerengti parengimų, kad nebūtų ne
smagumo vieniems ir kitiems. — J. 
Kairys. (202-203)

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčioj duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

NOTARY PUBLIC

LietuviŲ Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
A

nusileidęs nežinomas drąsuo
lis.

Gaisras sunaikino skudurų 
ir vilnų sandėlį, E. 3rd St., 
N. Y., padarydamas $75,000 
nuostolių. Gesinant, permir
kus vilna išvertė sieną ir vos 
neprislėgė gaisrininkus.

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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4SS6




