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Kasdien Skaitykite 
f‘ L A IS V Ę ” 

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

nės Japonijos.

Kongresmanas ■ Martin 
Dies iš Texas valstijos, už
siglaudęs už kongresinės ko
misijos. tyrimui prieš-ame- 
rikinės veiklos, sušilęs rezga 
tinklą ateinančio rudens 
Amerikos torių-fašistų rin
kimų kampanijai.

Amerikos visuomenės ka
štais tas torių-fašistų agen
tas narplioja štai kokias re
zgines: Komunizmas suriša
mas su CIO, CIO jungiama 
su prez. Roose vėl to Naują
ja Dalyba, Naujoji Dalyba- 
su Ispanijos liaudies kovo
mis prieš tarptautinį fašiz
mą, Ispanijos liaudies kovos 
—su Amerikos liberalų rė
mimu Ispanijos demokrati
jos, liberalai prisegami prie 
“raudonųjų,” o “raudonie
ji”—prie amatinių unijų...

Visam tam fantaziškam 
tinklui, kaip priedą, prise
gama p. Rooseveltienė ir ... 
judžių žvaigždutė Shirley 
Temple. * * *

Visą tą kombinaciją Mr. 
Dies bando pakišti Ameri
kos visuomenei kaip “rau- 

\ doną tinklą,” kuris, anot jo, 
“gręsia Amerikos demokra
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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS NUMAS- iš Lietuvos
KAVO DVIVEIDŽIUS DEMOKRATUS IR 
REPUBUKONUS, ŽMONIŲ PRIEŠUS ...gs 

______ 0---------------------------------------- dienomis Kaune lankėsi

Europos Krepšinio Pirme
nybes Lietiiyoj

Ragino Marylandiečius No- 
minuot į Senatą Pažangų 
Kongresmaną D. J. Lewisa

Naziai Ištrems per Pusę Mi- Tarptautinės Krepšinio Fe- rlnvomiAQ cronornlic! Qpkrnrn-
liono Žydų ir Katalikų

tijai.” * * *
/ visą tą p. Dies’o “sun

ką” darbą, tačiau, Ameri
kos pažangioji visuomenė ir 
spauda žiūri kaip į torių- 
fašistų veiklą prieš roose- 
veltinę administraciją.♦ * *

Kitaip kalba apie Dies’o 
“patriotišką” darbą politi
niai šantažistai iš fašistų 
liogerio. Hearsto geltonla- 
piai ir “mūsų” nublukusis 
fašistlapis “V-bė” džiūgau
ja ir ploja Dies’ui katutes...* * *

Kas nežino, kad Stasys 
Vitaitis, už savo diesiškus 
“tyrinėjimus” Lietuvos dik-4 
tatoriaus Smetonos naudai,\ 
gavo nuo jo medalį ir ma
garyčioms buvo pakviestas 
Kaunan “arbatėlės” gerti?

Kas nežino, kad už tokį 
“patriotišką” nusistatymą 
ir darbą Vitaitį demokrati
nis SLA seimas išdrėbė iš 
“Tėvynės” . redaktoriaus 
vietos?

Žinome mes, žino tą ir 
“pats” Vitaitis.* * *

Iš diktatoriaus Smetonos 
malonės, S. Vitaitis gavo 
užvėją “V-bėje,” gaudamas 
ten abrako. Už tokią malo
nę, suprantama, reikia atsi
mokėti — . dirbti fašistų 
naudai...•» * * *

Pasirodymas pliku fašis
tu Amerikoje kol-kas nepa
togu, tai fašistai dangstosi 
demokratinėmis plunksno
mis.

Paklausykite:
“Čiumpa Diktatorių šali

ninkas” (antgalvis, “V- 
bės” rugpjūčio 30 d.).

Po tuo antgalviu SLA. 
40-to seimo “nučiuptas” 
Smetonos agentas tarp ki
ta ko, rašo:

“Matoma, jau pradeda 
suprasti ir Amerikos tole
rantingi šeimininkai, kad 
perdaug toli eina diktatūrų 
šalininkai su savo veikla, 
kas grūmoja demokratinei 
mūsų krašto santvarkai.”

Skaitai žmogus ir stebies 
iš taip bjaurios veidmainy- 
bės!

Jis pats yra šalininku 
diktatoriaus Smetonos, ku
ris banditišku būdu pasi
grobė valdžią; jis pats visa

Denton, Maryland.-—Pre
zidentas Rooseveltas Darbo 
Dienos kalboj nuplėšė kau
kes dviveidžiams neva “de
mokratams” ir republiko- 
nams. Jie pripažįsta, kad 
daugybė žmonių šioj šalyj 
tebekenčia nuo krizio-ne- 
darbo, bet jie priešinasi 
Naujosios Dalybos daro
miem žingsniam pagelbėt 
tiem žmonėm.

Prezidentas nurodė savo 
pastangas gerint būklę far- 
merįąms ir darbininkams. 
Jis pabrėžė, kad jeigu dar
bininkai gauna permažas 
algas arba visai jų negau
na, dėl to kenčia ir farme- 
riai, nes tada darbininkė 
negali įpirkt farmų produk-

Jis ragino demokratus no- 
minuot pažangų demokratą, 
liberalą kongresmaną D. J. 
Lewisą į Jungtinių Valsti
jų senatorius; priminė, jog 
šis kongresmanas buvo “tė
vas” socialiės bedarbių ir nu
senusių darbininkų apdrau- 
dos ir įstatymo atlyginimui 
darbininkam už sužeidimus. 
Tuomi prez. Rooseveltas 
agitavo prieš atžagareivį 
demokratą senatorių Tyd- 
ingsą, nors kieminė jo jo 
vardo.

JAPONŲ LĖKTUVAI ŠAUDĖ 
CHINŲ-VOKIEČIŲ KELEI

VINI ORLAIVI

Hong Kong. — Trys japo
nų lėktuvai užpuolė kulkas- 
vaidžiais šaudyt Vokiečių- 
Chinų keleivinį orlaivį, be- 
skrendant jam iš Anglų ko
lonijos Hong KongoįYuna- 
na, Chinijoj. Japonai suva
rė 10 kulkų į tą orlaivį, iki 
užsidegė jo gazolinas. Bet 
tuo tarpu, turbūt, japonų 
lakūnai pamatė užrašą, kad 
šis orlaivis yra ir vokiečių 
nuosavybė, ne vien tik chi- 
nų. Todėl japonai toliau jo 
nešaudė, ir Orlaivis nusilei
do Liūchiove, Chinijoj, kur 
galėsiąs būt pataisytas.

Šiame orlaivyje tįuo laiku 
buvo 4 chinai ir 5 vokiečiai. 
Visi išliko sveiki.

deracijos generalis sekreto
rius p. Jones, su kuriuo su- 

• sitarta Europos krepšinio 
Geneva. — 550.000 žydų ir pirmenybės kitą metą su- 

šimtai tūkstančių persekio- i ruošt Kaune gegužės 21 die- 
jamų katalikų buk priversti na.
per kelis metus apleist Vo-.1-------------------
kieti ją-Austriją, sako Ang-1 Pirmasis Lietuvos Keleivi- 
las Sir Neill Malcolm, aukš- nis Lėktuvas Jau Kaune 
tasis Tautų Lygos komisio- .
nierius. Jis prašo demokra
tines šalis bent laikinai duot j 
teisę tiem tremtiniam apsi- 
gyvent jose.

Čilės Policija Greit Su- 
kriušino Naziy Gin

kluotą Sukilimą

nis Lėktuvas Jau Kaune
Kaunas, rugs. 1.—Iš An- 

, glijos į Kauną parskrido 
'pirmasis Susisiekimo Minis
terijos 400 arklių jėgų mo
toru, septynių vietini moder
niausias keleivinis lėktuvas.

Santiago, Chile. — Naziai 
su slapta nešiojamais gink
lais buvo užėmę didelius Či
lės Universiteto ir Darbi
ninkų Apdraudos rūmus ir 
radio stotį. Bet policija, 
veikdama 75-milimetrinėmis 
kanuolėmis, tankais ir ran
kinėmis granatomis, per ke
turias valandas apvalė nuo 
nazių tuos rūmus ir sukriu- 
šino jų sukilimą.

Susikirtimuose buvo nu
kauta 86 naziai ir 1 polici
ninkas, ir sužeista 19 poli-’ 
cijos .narių. Areštuota 80 
nazių sukilėlių ir vyriausi 
jų vadai: buvęs šalies dik
tatorius generolas Carlos 
Ibanez ir pulkininkas To
bias Barros.

-Prieš nazius buvo suri
kiuoti ir pulkai armijos/oet 
jai neteko veikt, nes pati 
policija vikriai apsidirbo su 
sukilėliais.

EXTRA!
CHECHOSLOVAKIJA ŽA
DA SAVO VOKIEČIAM 
NAZI AM apribotą savival
dybę ir pilną kalbos ir tei
sių lygybę su čechoslova- 
kais. Visi dar daugiau sie
kianti nazių reikalavimai 
būsią atmesti, kaip praneša 
Associated Press rugs. 6 d.

Nauji Paminklai Karo Mu- 
zejaus Sodelyje

Juozapavičiaus ir pirmojo 
žuvusio kareivio Lukšio 
paminklai. Lapkričio 23 d. 
bus atidengtas paminklas 
pirmajam Lietuvos kariuo
menės vadui generolui Žu
kauskui.

Naujasis Italijos Pasiunti
nys Atvyko į Kauną

Kaunas, rugp. 31.—Nau
jasis 7
Lietuvai baronas Di Giura 
atvyko į paskyrimo vietą 
Kaune.

ANGLIJA REIKALAUJA, KAD ČECHO
SLOVAKIJA TUOJ DARYTU DIDŽIAU
SIU NUSILEIDIMU HITLERININKAM 
-------------------- ---------------------------e ______ >

Fašistai Užėmę Pozicijas 
Vakariniame Ebro Šone

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jų generolo J.

i Yague’s armija užėmė mies-

Kitaip Anglija Neduosianti 
Jokios Paramos Čechoslo- 

vakijai prieš Narius

Italijos pasiuntinys, telį Corb bombarduo- 
ja liaudiečių kryžkelius va
kariniame šone Ebro upės.

Fašistai sako, kad jie vėl 
pradėję ofensyvą Castellono 
fronte, palei Teruel-Valenci- 
cia vieškelį.

Amerikos Studentų Ekskur
sija Kaune

Kaunas, rugsėjo 2.—Šio-:
mis dienomis Lietuvoje lan- Cirioe Rnlr Tr*
kėši vienuolikos Amerikos J WOHS, BUK U 

i studentų ekskursiją. Ame- f
rikos Jaunuomenės Turizmo;

Kaunas, rugs. 2.—Karo ■ Sąjunga siūlo kasmet keis- i 
Muzejaus sodelyje baigti 
statyti ir rugsėjo 7 dieną, 
Tautos Šventės išvakarėse, 
bus “pašventinti” pirmojo 
Lietuvos nepriklausomybės 
karuose žuvusio karininko

Lietuva atostogaujan 
lunuomene.

“Užimsią Haskową 
per Tris Savaites”

Klaipėdiškiai ir kiti pajū
rio lietuviai paaukojo Lietu
vai 10 kulkasvaidžių.

ANGLAI LIUOSNORIAI IŠ ISPANIJOS IR MA1- 
N1ERIAI ŠAUKIA ANGLŲ UNIJŲ KONGRESĄ 

PADĖT ISPANIJOSfRESPUBLIKAI
Blackpool, Anglija.—Ang

lai liuosnoriai kariautojai 
už Ispanijos respubliką at
siuntė'iš Ebro< fronto pa
reiškimą Kongresui Angli
jos Darbo Unijų:

“Didis jūsų kongresas, 
teisingai vadinamas Darbi
ninkų Parlamentu, gali su
vaidinti didelę rolę ir pri
verst Chamberlainą (Angli
jos ministerį pirmininką) 
duot teisę Ispanijos valdžiai 
pirkt ginklų (iš Anglijos) ir 
nuimt blokadą nuo Ispanijos 
respublikos prieplaukų.”

Anglijos Mainierių Fede
racija įteikė reikalavimą, 
kad šis Darbo Unijų Kon
gresas apdėtų visus unijis- 
tus po 60 centų mokesčių

pagelbėt Ispanijos respubli
kai.

Bet Unijų Kongreso ge
neralis sekretorius Citrine 
ir kiti vadai .šaltai ima at
sišaukimą anglų liuosnorių 
iš Ispanijos ir reikalavimą 
Mainierių Federacijos. Cit
rine žodžiais pritaria Ispa
nijos resp., bet dabar jis su 
kitais lyderiais nusprendė 
tik uždarame Kongreso po
sėdyje syarstyti tarptauti
nius klausimus, neleidžiant 
eilinių unijistų į tą posėdį.

Anglų liuosnorių pareiš
kimas iš fronto apkasų šau
kia Anglijos Darbo Unijų 
Kongresą padėt apsaugot 
žmoniją nuo pasaulinių ka-

Shanghai, Chinija. — Už
sieniniai karo žinovai-tpmy- 
tojai sako, kad japonai tik 
labai mažai tepažengia pir
myn Yangtze upės fronte 
linkon Hankowo. Chinai de
speratiškai gina kiekvieną 
pėdą žemės. Daugybė karei
vių krinta iš abiejų pusių. 
Japonai šiek tiek pasivaro 
pirmyn ypač todėl, kad jie 
turi kur kas daugiau kari
nių lėktuvų. \

Japonai pranešė, kad jie 
užėmę strąteginį miestą 
Mahuilingą šiame fronte.. 
Chinai užginčija tą priešų 
“laimėjimą.”

Nors japonai taip sun
kiai grumiasi pirmyn tik po 
mažą biskį, tačiau jų ko- 
mandieriai giriasi, būk “per 
3 savaites užimsią Hanko- 
wą,” Chinijos laikinąją sos
tinę. ,

Praga, Čechoslovakija. —• 
Anglijos tarpininkas lordas 
Runciman “patarė” Čecho
slovakijos prezidentui, kad 
padarytų kuo didžiausiu nu
sileidimų Sudetam vokie- 
čiam-naziam, “kol dar ne- 
pervėlu.”

London. — Anglijos laik
raščių dauguma pranašau
ja, kad Anglija neužtars 
Čechoslovakijos, jeigu jinai 
neišpildys hitlerininkų rei
kalavimų, ir jei todėl Hit
leris pradės karą prieš Če- 
choslovakij-ą.

Praga. — Čechoslovakijos 
nazių vadai pareiškė, kad 
jie nenusileis nuo savo “as
tuonių punktų,” kurie, be 
kitko, reikalauja plačiausios 
savivaldybės naziam-vokie- 
čiam čechoslovakijos ribo
se ir didelio balso net tos 
šalies karo ministerijoj.

Vienas iš nazių reikalavi
mų tai, kad čechoslovakija 
atmestų tarpsavinio apsigy
nimo sutartis su Sovietais 
ir Franci j a. Čechoslovakų 
spauda pareiškia, kad nega
li būt nė kalbos apie šių su
tarčių naikinimą^^

AMERIKOS VALDŽIA už- 
sisakė 333 naujas pHešor- ‘ 
laivines kanuoles.

DARBO FEDERACIJA IR CK) 
SYKIU DEMONSTRAVO 

SAN FRANCISCOJ

Dramų Rašytojas Sugrąžino 
Mussoliniui Ordiną

MII

Paryžius. — Pats Musso- 
linis buvo 1923 metais su-GEN. FRANCO LĖKTŲ-

VAI BQMBOMIS PADEGS teikęs Henriui Bernsteinui,
Anglijos prekinį laivą, ve
žusį kviečius į Ispanijos res-

žydiškam francūzui dramų 
rašytojui, garbės ordiną šv. 
Mauricijaus ir Lozoriaus* 1*1 ą i* i • JLVACv A A I V4.0 AA A ACX LAO*publiką per Alicante prie- Dabar Bernstein 8Ugrąžino 

plauką, rugs. 6 d. Užmušė
ieną jūreivį,

CHINAI NUŠOVĖ JAPO
NŲ LĖKTUVĄ

Hong Kong. — Chinų 
priešorlaivinės kanuolės nu
kirto žemyn vieną iš pen
kiolikos Japonijos lėktuvų,
kurie bombardavo Canton- M. D. Ansari. Matyt, jį nu- 
Hankow geležinkelį.

Arabai Nušovė Anglų-Žydų 
Pataikūną ir Du Žydus
Jeruzalė. — Gatvėje nu

šautas arabas kunigaikštis

kovė patys arabai kaipo 
Anglijos ir žydų pataikūną.

širdžia pritaria Amerikos /BU6,1’8 ar^. užpuolė ge- 
torių-fašistų diesiškai veik- lezinkelio stotį Lyddoje; 
lai, kuri nukreipta prieš; nušovė vieną žydą virsinm- 
prez. Rooseveltą ir jo Nau- ką ir vieną raštininkėlį, 
jąją Dalybą, ir jis pats ‘ ’ ’ _ ’
— dedasi šalininku demo- žydų namus ir ūkius įvai- 
kratinės santvarkos.

y

Arabai padegė dar kelis

riose Palestinos dalyse.

J. D. LEWISO IR WM.
GREENO KALBOS

DARBO piENOJ

Mussoliniui tą ordiną todėl, 
kad Mussolinis taip skriau
džia, neigia ir tremia iš 
Italijos niekuo nenusikaltu
sius žydus.

Bernstein per spaudą ^pa
šiepia Mussolinį, kad jis įsi
vaizduoja pavojų iš saujeles 
žydų tarp 50 milionų Itali
jos ir jos senesnių koloni
jų gyventojų.

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
J. D. Lewis Darbo Dienos 
kalboje atkreipė domę į tai, 
kad CIO trumpų laiku su
organizavo milionus darbi
ninkų į unijas, nežiūrint, 
jog Amerikos Darbo Fede
racijos atgaleiviai vadai ve
dė ir tebeveda niekšišką 
“karą” prieš tą darbą. J. D. 
Lewis nurodė, jog žymia da
lim per CIO pasidarbavima 
buvo išleista ir įstatymai 
socialės apdraudos, Šalies 
Darbo Santikių ir algų-va- 
landų nustatymo.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos galva 
Green, kalbėdamas Darbo 

(Dienoje, gyrėsi, kad jis 
"šluoja “komunistus” iš tos

Philadelphiečių “Laisvės” organizacijos, ’ir didžiavosi,' 
piknike pereitą sekmadienį būk Federacijos vadai “pa-

Sovietų Darbo Unijos Turi

— Nepalankus 
korespondentas

Maskva.
Sovietam
New Yorko Times’o, Harold 

• Denny neva “apgailestau
ja,” kad darbo unijoms So
vietuose “uždrausta strei
kuoti,” bet ič jis pripažįsta, 

’ kad unijos turi “balsą nus
tatyme algų ir kitų svarbių 
darbininkam Smulkmenų.”

San Francisco, Calif.— 
Darbo Dienos didžioj de
monstracijoj sykiu gatvė
mis maršavo apie 50,000 
unijistų, priklausančių Dar
bo Federacijai ir CIO uni
joms. Demonstracija tęsėsi 
ilgiau kaip 4 valandas.

Darbo Federacijos sky
riaus galvinyj ėjo San Fran
cisco miesto majoras Rossi, 
o CIO unijų priekyje mar
šavo Harry Bridges, garsus 
CIO laivakrovių ir marinin- 
kų vadas. Buvomešama mil
žiniška paveikslinė iškaba, 
vaizduojanti suvienytą galy
bę CIO ir Darbo Federaci
jos unijų. i

PATAISA

Šiandien dalinai apsiniau
kę ir vėsu.—N. Y. Oro Biu
ras. Vakar temperatūra 7O.‘ną.

Eddingtone, Pa., buvo virš 
500 automobilių, kaip vėliau 
suskaityta.

Vakarykščiame “L.” nu
meryje buvo paduota “per 
300” automobilių tik pagal 
skaičiavimą 4 valandą die-

sidarbavę” išleidimui pažan
gių įstatymų.

(Greenas su sėbrais labai 
ilgai priešinosi išleidimui įs
tatymo, kuris apriboja dar
bo valandų skaičių ir nusta
to, kiek samdytojai būtinai 
turi mokėt savo darbinin-

HITLERIS GRASINA IR 
PATS BIJO

Nuremberg, Vokietija.-— 
Atsidarant nazių partijos 
kongresui, Hitleris gyrėsi 
Vokietijos “galybei ir di
džiavosi Austrijos užgrobi
mu; jis netiesioginiaf grū
mojo čechoslovakijai, bet 
jos vardo neminėjo.

kam. Jis kelia maištą prieš 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymą, kurį nuoširdžiai re
mia CIO).
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Ar Gi Tai Taika?
• • Net ir dalis darbo žmonių, kuriems ka
ras tik mirtį ir vargą neša, neįsitraukia 
kovon už taiką. Tūli sako: “Karo ne
bus!” Gi tikrumoj, kasmet vis slenkame 

4 didesnį karą, baisesnę žmonijos katas
trofą.

Paimkime tik dviejų pastarųjų metų 
pasaulio įvykius ir matysime, kad jau 
milionai žmonių žuvo kare. Bolivijos ir 
Paraguay kare, už Chaco teritoriją, vien 
užmuštų buvo virš 100,000 vyrų. Italijos 
fašistų kare prieš Ethiopijos žmones, jie 
neteko kelių desėtkų tūkstančių kareivių 
ir apie 200,000 ethiopų išteriojo. Ispani
joj, kurią užpuolė Italijos ir Vokietijos 
fašistai, į du metu išteriota nuo miliono 
iki 1,500,000 žmonių. Japonijos kare prieš 
Chiniją vien karo fronte jau žuvo per 
milioną žmonių. Taigi į du metus žuvo 
karo liepsnoj apie trys milionai žmonių. 
Chinijoj žus dar milionai iš bado, kur 
karas viską nuteriojo.

Vien šie faktai turėtų apjungti visus 
ir visas karo priešus, taikos šalininkus 
kovai prieš karą, už taiką.

Naujas Pasaulis
Rusijos revoliucija ne tik padarė galą 

dvarponių, kapitalistų ir visų parazitų 
viešpatavimui, bet ir išlaisvino masių 

— iniciatyvą, progresą ir gabumus. Sovietų 
šftlyj kiekvieną metąrnaūjus išradimus, 

/pagerinimus skaito ne tūkstančiais, bet 
šimtais tūkstančių.

zTik šiomis dienomis Sovietai paskyrė 
gubernatorium Vrangelio salos'"eskimosą 
Tajaną. Prie caro eskimosąi gyveno di
džiausiame skurde ir atsilikime. Dabar 
ir ten, kur gamta žiauri, žmonės daro 
milžinišką progresą. Taįan pats vienas 

' užmušė 29 baltas meškas ir jo grupė su
medžiojo ant salos‘tik vienos žiemos lai- 

w ku 416 mėlynų lapių. Jis aukštai prasi
lavinęs kultūroj,, atsidavęs darbininkų 

„tėvynei.
Neveltui vien Leningrade 20,000 jau

nuolių, minėdami jaunimo dieną, išreiš
kė karštą pasveikinimą d. Stalinui, re- 

.„voliucijos ir socializmo budavojimo va- 
. dpi.

Kas Bus Toliau?
Europoj tartum perkūnas dunda, pa

dangėj žaibuoja karo žaibai. Pavojus 
tokis didelis, kokio dar niekados nebuvo 

m. nuo 1914 metų, tai yra pradžios Pasau
linio Karo.

Vokietijos fašistai ruošiasi pulti Če- 
choslovakiją. Jie savo pusėj turi Itali
jos ir Japonijos pritarimą. Jiems simpa
tizuoja ir Lenkijos fašistai. Dabar pas 

' Hitlerį apsilankė Vengrijos diktatorius 
Horthy ir vos jis sugrįžo Vengrijon, kaip 
įvedė verstiną armijoj tarnavimą, didina 
armiją, mobilizuoja jėgas. Su pagelba

Portland, Oregon

Vengrijos Hitleris veik visai apsupa Če- 
choslovakiją.

Už taikos išlaikymą, už Čechoslovaki- 
ją stoja Sovietų Sąjunga, Francija ir pa
skutiniu laiku Anglija, Jugoslavija ir Ru
munija persergėjo Hitlerį, kad jis nelies
tų Čechoslovakijos.

Hitleris sušaukė fašistų suvažiavimą 
į Nurembergą, kur tariasi, rodo kard jė
gas ir rengiasi, kaip tigras šokti ant Čė- 
choslovakijos. Bet tos šalies demokrati
nė valdžia, armija, gyventojai ruošiasi 
gintis iš visų’jėgų.

Francija sutraukė karo jėgas prie Vo
kietijos sienos, kur turi galingas Maginot 
požemines tvirtumas, nes prie jos sienos 
Hitleris atlieka didelius karo pratimus. 
Francija apsižiūri, kad Hitleris netikėtai 
nepagriebtų tas tvirtumas. Šveicarija 
ginkluojasi ir ruošiasi gintis.

Apskaitliuojama, kad Vokietija ir Ita
lija turi 1,600,000 pastovią armiją, 6,625 
karo lėktuvus, 8,850,000 išlavintų rezervų 
ir 1,000,000 tonų įtalpos karo laivyną.

•

Francija, Čechoslovakija, Anglija ir 
Sovietų Sąjunga bendrai turi 2,500,000 
reguliarę armiją; l£,500 karo lėktuvų; 
15,000,000 išlavintų rezervų ir iš 2,750,- 
000 tonų įtalpos karo laivyną.

Amerikoj net tūli kapitalistiniai laik
raščiai sako, kad Hitleris gali pradėti 
karą, bet jis jį neišlaimės. Jam primena 
pereitą Pasaulinį Karą.

Prisirengkite Vajaus Darbui
Spalių mėnesį, kaip ir kitais metais, 

prasidės dienraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” metiniai vajai. Jau dabar reikia 
prie vajaus gerai rengtis. Mūsų many
mu, didelių lietuvių kolonijų draugai turi 
šaukti skaitytojų ir visų simpatikų susi
rinkimus ir išdirbti planus vajaus dar
buotei.

Veikiausiai niekados pasaulyje nebuvo 
tiek daug naujų įvykių, naujų atsitikimų, 

t didelių* perversmų, kaip dabar yra. Nie
kas taip greitai, tikrai irjeisingai žinias 
■nepaduoda, kaip rytuose “Laisvė”, o va
rkaliuose “Vilnis”. Mes norime, kad mūsų 
skaitytojai, kad lietuviai, kurie skaitė 

j mūsų ..dienraščius ir sekė nurodymus, pri
simintų, kaip kiekvienu klausimu mūsų 
ntAodym^i pilniausiai išsipildė.

“Laisvė” iškėlė faktą, ikad Jungtinės 
Valstijos ritasi ,į baisų ekonominį krizį, 
nedarbą, dūr tada, kada š$yj viešpatavo 
“geri laikai.” Ir kas gi pasirodė? Mūsų 
teisybė. Mes vėliau iškėlėme, kad šalyj 
artinasi baisi banga bankrūtų, bankų už
sidarymų, ir tas pilniausiai pasitvirtino. 
Mes pirmieji iškėlėme obalsį už pašalpą 
bedarbiams, už viešus darbus; dabar ma
tome, kad Roosevelto administracija ei
dama, tuo kėliu daug nudirbo. Mes nuo
latos reikalavome bedarbiams apdrau- 
dos, seneliams pensijos, ir dabar turime 
tą, kad ir ne taip vykusioj formoj.

Jeigu skaitytojas prisimins tą, ką 
“Laisvė” nuolatos nurodinėjo, juk fašiz
mas yra karo organizatorius, jis karu 
kvėpuoja, tai ir čia matys, kad mūsų aiš
kinimas pilniausiai pasitvirtino Ispani
joj, Chinijoj, Ethiopijoj.

Mes visada nurodinėjome, kad Lietu
vai yra pavojus iš Lenkijos ir Vokietijos 
fašistų pusės. Tas pilniausiai pasitvirtino 
pereitą kovo męnesį. Ir šimtai kitų klau
simų mūsų teisingai buvo išaiškinta, iš
dėstyta. Todėl ateinančio vajaus metu 
reikia pasiekti kiekvieną lietuvio namą, 
nepaisant, kokių jis yra pažvalgų, supa
žindinti jį su mūsų dienraščiu ir jam už
rašyti. “Laisvė” turi rastis pas kiekvieną 
lietuvį, kuris myli laisvę, brolybę, teisy
bę, progresą.

kad iš mūsų tokios mažos kolo
nijos lietuviai gana gerai pasi
rodo su auk^om dėlei Ispanijos 
ir dar kaip kurias didesnes ko
lonijas pralenkiame; tai, sakau, 
turime duoti kreditą Oregono 
valstijos lietuviams ir jų kuo
poms. Taip ir „reikia.

J. Stupur.

Gerbiamas “Laisvės” štabas!
Čionai rasite 6 dolerių “Mo- 

' ney Order” vertės, tai dėl Ispa- 
-'Oiijos liaudies, kuriuos mūsų 

draugai paaukavo. Aukavo šie 
po $1: P. Repeika, M. Jonukai- 

.‘tis ir V. Ulskis. Po 50c: A. 
''Murphy, J. Slizes, S. Umbrosas 
“ir J. Urbon. Po 25c šie aukavo:
į. Stupur, L. Jozel, D. Karbons- 

Kkiėnė, A. Vaitkienė.
Tai aukautojams tariame 

ačiū! Tai matoma, kad mūsų 
draugai nepamiršta savo klasės 
darbininkus. Ir galima sakyti,ris gerai pavyko. Machuto dar-’1

karo.

Cleveland, Ohio
Spaudos Piknikas Gerai 

ž Nusisekė

Rugpjūčio 28 d. įvyko ilgai 
lauktas spaudos piknikas, ku-

—----------------------—.---------------------------—

žan suvažiavo keli šimtai žmo
nių. Tarpe to buvo daug jaunų 
piknikierių. šokiai ir pasilinks
minimai tęsėsi iki dešimtai va
landai va

Spauclos piknike buvo rodo
mi krutami paveikslai iš LDS 
seimo. Jei būtų gerai buvę iš
garsinti, Šie krutami paveikslai 
ir draugo L. Pruseikos lanky
masis Clevelande, būtų daug 
daugiau publikos stivažiavę. 
Vienok šis piknikas, galiu sa
kyti, geriausias buvo.

Clevelando progresyviai žmo
nes, atsilankydami, gausiai pa
rėmė darbininkišką spaudą.

Laiškas Ponui Privat
pasigrožėjus. Buvo skaudu, 
bet nelikta. Svetimas, pri
vatus parkas—ką gi?

Ak, pone X, ne tik sveti
mas parkas! Tvoros jums 
nepakako įrodymui, jog tai 
jūsų nuosavybės teisė. Jūs 
pakabinote iškaba su įspė
jančiu grūmojančiu parašu: 
privat ! Kaip žandaras ji 
stovi prieš praeivio akis, pa
laimintą vaisių ųždrausda- 
ma, atsisakydama leisti 
akims gamtos džiaugsmu 
pasidžiaugti. Privat! Ir šį 
akimirksnį aitraus jausmo

Gerbiamas pone,
Tamsta stebėsies, kad aš 

visai nepažįstamas jums 
žmogus—rašau. Aš vadinuo
si Erna Biuchi ir esu dar
bininku kuri tikrai rūsčiai 
gyvenimo mokoma. Prašau, 
pone X, tamsta nepamanyk, 
kad aš iš jūsų ko nors no
riu. Iš tiesų aš šio to noriu, 
bet ne to, ką jūsų įmonės 
einamoji sąskaita galėtų 
duoti. Šituo savo laišku aš 
noriu tik jūsų dėmesį at
kreipti, pone X. Noriu pa
kalbėti apie vieną.vienintelį 
dalyką, apie vieną iškabą. 
Reikalas visai paprastas ir 
gal būt net visai dėmesio ne
vertas — pamanysite jūs. 
Tačiau prašau, būkite kan
trus ir leiskite man iš pat 
pradžios papasakoti! Žino
ma, jūs esate įpratę visai 
kitokius laiškus gauti, negu 
šis, manasis. Aš taip pat ge
rai žinau, jog aš neturiu 
teisės kištis į jūsų asmeniš
kus reikalus. Bet juk aš tu
riu savęs paklausti ar iš tie
sų toji nuostabi iškabą, apie 
kurią eina kalba, yra gry
nai asmens reikalas, kaip 
kad iš pirmo pasižiūrėjimo 
atrodo. Aš nežinau, ar tam
stai bus lengva suprasti, ką 
aš manau.

Gal būt jums bus aiškiau, 
kai jūs sužinosite, jog aš 
šįmet vasarą pirmą kartą 
savo gyvenime galėjau išva
žiuoti iš savo gimtojo mies
to ir pamatyti šį puošnų 
žęmės kampelį, kurio pa
čiam vidury jūs turite savo 
vasarnamius. Tamsta, pone 
X, visai negalite suprasti, 
kaip jautiesi žmogus čia 
patekęs. J-ūs/ žinoma, esat 
matę visus gražiausius pa
saulio kraštus ir aš turėčiau 
ištisus skyrius savo gyveni
mo papasakoti, kad jūs ga
lėtumėt suprasti, kas tai 
per įvykis mano gyvenime. 
Kai visa tai pirmą kartįą 
pamatai, kai iki šiol buvo 
gyventa tik tarp namo sie
nų ir fabriko mūrų—atrodo, 
jog .žmogus atsiradai tarp 
žemės ir dangaus iki... 
taip, iki nesusiduri su iška
ba, spinduliuojančia, baltai 
poliruota, kuri įspėjančiai 
prie atdarų jūsų parko var
tų prikalta kabo. Tada pa
stebi, kaip daug dar žemė
je reikia dirbti, kad kiek
vienas iš mūsų, o taip pat 
ir tamsta, pone X, pašali
niuose dalykuose visuomenė 
nius reikalus pamatytumėte.

Aš prašau tamstą patikėti 
manimi, jog aš nuo bet ko
kio pavydo visiškai laisva 
esu. Bet kai aš šiandien po 
pietų ėjau pro nuostabų, se
ną parką iš kurio kaip pilis 
baltavo vasarnamis, aš pa
klausiau sodininko, kam 
tas viskas priklauso. Tai 
priklauso jums, sakė jis 
man, ir jūs galite manimi ; 
patikėti, pone X, kad aš jo
kiu būdu nesiryžau • įeiti į 
jūsų parką pasivaikščioti, 
nors kaip dangiškai gražus 
jis bebūtų. Aš per tvorą žiū
rėjau į puošnius jūsų gė
lynus.’ Žiedai kyšojo pro 
vartų ir tvoros grotas, 
nuostabūs krūmai rodė sa
vo šakas. Sužavėta aš gal
vojau, kaip nepaprastai gra
žu būtų pereiti jūsų parko 
keliu tarp žydinčių erškė
čių ir rūpestingai prižiūri
mų gėlių lysvių. Bet niekad 
aš to nepadarysiu. Aš praė
jau lauke pro šalį, pro šalį, 
kaip daugelis kitų, kuriems 
reikia pro pasaulio grožį 
pro šalį praeiti visai juo ne-1 Prisirašę ant kylančios len-

aš negalėjau išvengti...
Aš neilgai buvau šite 

įspūdžio prislėgta, pone 
Privat, aš nuėjau žiūrėti 
valstiečių namų, jų sodybų 
su darželiais ir daržais. 
Ten nebuvo iškabų. Dauge
lis buvo net tvoromis ne- 
apsitvėrę. Ten nežydėjo taip 
pat brangios, retos gėlės. 
Viena valstietė moteris, pa
mačiusi mano godų žvilgsnį 
į jos rezetas ir gvazdikus, 
pasilenkė ir priskynė man 
didelę vasarinę puokštę. Tai 
ir viskas, ką aš jums norė
jau pasakyti, pone X...
Iš žurnalo ‘Naturfreund’ 

išvertė O. B.

ŠYBSENOS
i ----------------------

Prie Vyro Kapo
Susirūpinusi našlė stovi 

prie vyro kapo. Stovi ir aša
ras laisto. ' Pagaliau nusi
šluosto ašaras ir sako:

—Viena paguoda man lie
ka: dabar aš tikrai žinosiu, 
kur jis praleidžia naktis.

Trečiadienis, Rugs. 7, 1938

Naujiems LD.S. Nariams Lengvatos

ėtų pinigų. Išbuvęs 
metų organizacijoj,

teles jokių minimų lengvatų 
negauna.

Mūsų LDS Seimas gana 
gražiai praėjo. Jisai atiden
gė mūsų organizacijos kny
gas ir visam svietui parodė, 
kad LDS yra gyva, energin
ga, smarkiausia auganti or
ganizacija, turinti didelį 
skaičių jaunimo, turinti 
stiprų finansinį pagrindą. 
Pas visus narius vienybė ir 
brolybė viešpatauja.

Malonu todėl dirbti tokiai 
organizacijai. Visi meski- 
mės darban. Visi bendrai 
budavokime Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą.

J. Gasiūnas.

" Nustebimas
Andrūnas užeina pas savo 

kaimyną, gyvenantį greti
mame bute, atsiprašyti, kad 
pereitą naktį, gal 
drumstė jam ramybę:

—Žinote, vakar pas 
buvo minima žirginio 
to sąjungos dešimties metų 
sukaktis,-—aiškinasi Andrū
nas.—Atsiprašau, jei mes 
truputį patriukšmavome.

—Tiesa, pas tamstą, pone 
Andrūnai, visą naktį buvo 
girdėt triukšmas, — atsakė 
kaimynas.—Bet pasakykite 
man, kaip jūs galėjote žir
gus įvesti pas save į butą. 
Didžiausis žvengimas buvo 
girdėti.

būt,

mane 
spor-

Paveldejinjas
Ką tamsta manai dėl pa

veldėjimo įtakos žmonėms? 
—klausia Petras draugą.

—Paveldėtas palikimas 
padeda sutvarkyti pašliju
sius piniginius reikalus,— 
atsakė šis.

(Surinkta)

LDS Ketvirtas Seimas pa
darė tam tikrų lengvatų 
naujiems LDS nariams, ku
rie prisirašo ant pastovių 
mokesčių lentelės, įėjusios 
galion sausio 1 d., 1938 m.

Svarbiausia čia reikia pa- 
žymėt tai, kad visi tokie 
nariai turi teisę prie pini
ginės vertės. Bile toksai na
rys, išbuvęs tris metus LDS, 
priverstas gyvenimo aplin
kybių pasitraukti iš organi
zacijos, gauna tam tikrą 
sumą pinigų. Juo ilgiau iš
būna organizacijoj, gali 
gauti didesnį nuošimtį sa
vo įm 
bent 2
pasitraukdamas jaip gali 
gauti pusėtiną sumą pinigų.

Kitas naujiems nariams 
palengvinimas — tai pinigi
nės paskolos. Kiekvienas 
naujas narys, išbuvęs tris 
ar daugiau metų organiza
cijoj, susilaukęs kokių nors 
sunkenybių/ dėl kurių nebe
gali tuo laiku pasimokėti 
mėnesinių mokesčių, tada 
gali gauti paskolą užsimokė
jimui reikalingų mokesčių. 
Sunkenybėms praėjus, jisai 
lengvai gali atmokėti savo 
paskolą ir visada pasilikti 
pilnu nariu.* * * 

naujų narių ap- 
mokestis vienu-ki- 
aukštesnė už senų

Tiesa, 
draudęs 
tu centu 
narių mokestį. Ęet jiems, 
gaunant tokias lengvatas, 
visada apsimoka biskį aukš
tesnes mokestis mokėti. O 
ir šios mokestys yra paly
ginamai žemesnės už kitų 
panašių organizacijų mo
kestis. ‘

Pereitas 4-tasis Seimas, 
padaręs tokių žymių leng
vatų naujiems nariams, tuo 
pačiu sykiu pasibrėžė smar
kiai darbuotis, kad iki kito 
dvimetinio seimo LDS f pa
siektų 10,000 narių. Mūsų 
LDS organizatoriai, supran
tama, tuojaus imsis uz dar
bo. Bet jie vieni negali visą 
darbą atlikti. Visiems LDS 
nariams, visiems LDS pat
riotams reikėtų pridėti sa
vo pečius prie budavojimo 
savo organizacijos.

* * į:

Kalbinant savo kaimynus 
stoti į LDS visada reikėtų 
atsiminti, kad šiuo laiku 
daug geriau prirašyti na
rių ant pastovios lentelės, 
negu ant kylančios. Mat 
pastovios lentelės mokestis 
pasilieka tokia pat visą gy
venimą, o kylančios lentelės 
mokestys, nors pradžioj pu
sėtinai žemos, bet vėliau vis 
didėja ir sulaukus senatvės 
pasidaro pusėtinai aukštos. 
Tai dar ne viskas. Kaip vir
šuj minėjau, prisirašiusieji 
ant pastovios lentelės turi 
teisę pries paskolų ir atsiė
mimo dalies įmokėtų pinigų.

Žinios iš Lietuvos
VERŠVUOSE ATRASTAS 

ARKLIŲ KAPINYNAS

Veršvuose (Raudondvario 
v., Kauno ap.), kairėje kelio 
Kaunas — Lampėdžiai pusėje, 
beimant graužą 1935 m. buvo 
aptiktas priešistorinis kapiny
nas, tačiau apie jį laiku nebu
vo painformuotos atitinkamos 
įstaigos. Tik šių metų pavasa
rį buvo gauta žinių apie ten 
randamus žmonių griaučius ir 
įvairius radinius. Per tuos ke
lerius metus buvo suardyti, 
žmonių pasakojimu, apie 80— 
100 kapų. Dabar čia V. D. 
Kultūros muziejaus priešisto
rinis skyrius atlieka kapinyno 
gelbėjimo darbus, šio skyriaus 
vedėjas dr. J. Puzinąs pain
formavo, kad iš viso šiol 
jau ištirta 22 žmonių kapai ir 
šiomis dienomis buvo aptikti 
3 arklių kapai, žmonių kapai 
nepasižymi ypatingu radinių 
gausumu, tačiau ir čia surasta 
vertingos II—
medžiagos: įvairių stiklinių ir 
emalinių karolių, žalvarinių 
antkaklių, žalvarinių laipte- 
linių segių, smeigtukų rūbams 
susegti, juostinių apyrankių, 
įmovinių kirvių, peilių, pjautu
vų ir kt. Paskutiniomis dieno
mis viename kape prie kau- 
kuolės buvo surasti net keturi 
antsmilkininiai papuošalai, pa
daryti iš žalvarinės vielos ir 
susukti į spyralę.

Rytinėje kapiny
buvo surasti 3 arkliil kapai. 
Čia arkliai duobėje gulnkniūp- 
šti, iš dalies pavirtę ant kairio
jo šono ir paguldyti galvomis 
į pietų vakarus. Viename ka
pe buvo surasti geležinės žąs
ies, prie viršugalvio žalvarinės j 
susuktos sRardeles papuošalas 
ir'po kaklu geležinis ketur
kampės formos skambalas. 
Antrame kape terastos žąslos 
ir žalvarinis viršugalvio pa
puošalas. Pats turtingiausias 
buvo tretysis kapas, čia ar
klys į duobę, atrodo, lyg bū
tų buvęs įstumtas kniūpsčias, 
priešakinė kūno dalis guli žy
miai giliau užpakalinę, i 
Arklys palaidotas su ypatingai 
gausiais papuošalais. Iš nas
rų ant nosies gulėjo išmestos 
geležinės žąslos, odinis apinas
ris ir apkaltas apvaliomis di-

r
dėlėmis žalvarinėmis plokšte
lėmis, viršugalvio srityje, kai
rėje pusėje aptikta daug žal
varinių grandinėlių su galuose 
prikabintais ' pailgais ketur
kampiais'kabučiais, ornamen
tuotais įvairiais raštais. Po 
kaukuole gulėjo didelė žalva
rinė antkaklė susukta iš trijų 
vielų; antkakles galai baigiasi 
išplotomis plokštelėmis ir po 
vieną kugelį. Viršutinioji ar
klio uodegos dalis buvo apvy
niota didele ir masyve žalva
rine spyrale. Sprendžiant pa
gal šiuos radinius, arklių kapai 
tenka priskirti XI—XII amž. 
Atrodo, kad rytinėje kapinyno 
dalyje greičiausiai bus susi
durta ir su kitais to paties lai
kotarpio kapais. Kasinėjimai 
tęsiami toliau. “L. Ž.”

♦

amž. po Kr.

dalyje

Biauri Žmogžudystė

Bagdonavo girininkijos ei
gulys B. Spridavičius dėl ne
žinomos priežasties nužudė 
pas jį tarnavusią Julę Remei- 

| kaitę. Spėjama, kad nužudy
mo priežastis yra miško med
žiagos išeikvojimas. Vienas 
žmogus tikrai matęs, kad B. 
Spridavičius Remeikaitę nužu
dė. Jis ryte ėjęs į Bagdonavo 
pievas piauti šieno ir pastebė
jęs bėgančią nuo B. Spridavi- 
čiaus gyvenamų namų mergai
tę, eigulio tarnaitę, galvą su
siėmusią, o ją vijos B. Sprida
vičius su brauningu, rankoj. Ji 
perbėgo per Aitros tiltą ir bė- 
go į pietų pusę. Netoli nuo 
Aitros upės Bolius Spridavi
čius pasivijęs davė brauningu 
per galvą, įmetė į Aitros upę 
ir koja primynęs laikė ir sakė: 
“žalty, ar besakysi?” Remei- 
kaitė buvo dar jauna, vos 17 t 
metų mergaitė. Jos nelaimint 
ga mirtis šeimos ir giminių 
tarpe sukėlė gilaus liūdesio.

IZUDETŲ EKSKURSIJA AT
VYKO | KLAIPĖDĄ

Apie 30 čechoslovakijos vo
kiečių—zudetų nesenai atvyko 
į Klaipėdą.

Zudetų ekskursiją klaipėdiš
kiai vokiečiai labai iškilmingai . 
sutikę ir rodą didelio palanku
mo. Iš Klaipėdos ekskursantai 
išvyko į Nidą, o paskui dar 
vyksią Latvijos vokiečių ap
lankyti.
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Darbininke ir Seimininke
Ona Miciūtė.

BAISIOS DIENOS. j VAISIAI ŽIEMAI

Negrės Kovoje Už 
Rasės Laisvę

K. PETRIKIENĖ Ver- 
pakartotmai 
virtuvę, bet 
pasiryžimo, 
prisiartinus

nakties—vergų globėjos, 
gas berniukas 
šaukė Janę eiti į 
jinai laikėsi savo 
Betemstant, Jane
prie berniuko paprašė, kad jis 
išneštų iš stubos jos skarą, ba
tus ir suknę. Berniukui įgrą-. 
sino, kad jeigu jis išdrįs ją dą 
kartą šaukti į stubą, tai jinai 
jį pakars.

Sutemo, Jane iškeliavo į 
laisvę : ji keliavo naktimis, gi 
dienomis įlindus kur į krūmus 
slapstydavosi ir kiek pramig
davo. Pagalios, po tokios var
ginančios ir išgąstingos kelio
nės, jai pavyko pasiekti laisvą 
valstiją, bet, dvigubai jos lai
mei, kaip tik tą pačią dieną 
likosi visi Amerikos negrai iš
laisvinti. Kokis buvo vergų

biama gydymui tūlos ligos, tai 
jūs galite eit laižybų iš pas- . 
kutinio dolerio, kad nei vieni 
iš jų nėra niekam tikę. Tai Į 
yra puikus skymas pinigams 
pasidaryti išnaudojant lengva- 
tikę publiką.

Atsakymas į klausimą, k^ip 
padaryti aborciją, yra seka
mas : Ją tik galima padaryt 
operacijos keliu. Ji turi būt 
daroma apmalšinus skausmus. 
Ji turi būt daroma gabaus mo
terų specialisto daktaro (gy- 
necologisto). Ji turi būt' daro
ma ligonbutyje.

Gyveno Prabangiai 
Mirė Skurde

Šeima per- 
Cincinnati,

Kartą, eidama gatve, 
negrę, 
dairė- 
kame

(Tąsa)
Frances Jane Brown

Frances gimė 1819 metais, 
Virginijos valstijoje, vergų 
šeimoj. Mažai mergaitei es
ant, ją motina kartą pasiuntė 
parnešti vandens iš pakelėje 
esamo šulinio. Vos tik užka
binus viedrą, Frances pamatė 
keliu atsisukantį dulkių debe
sį. Ji greitai pasislėpė krūmo- 
se. Prie šulinio prisiartino bū
rys negrų, poromis geležiniais 
pančiais surakintų. Ant ar
klio sėdėjo didelis, su ilgais 
juodais ūsais, šautuvu prie šo
no ir bizūnu rankoje vyras. 
Ilgaūsis kamandavo vergus 
gręitai atsigert, negaišint lai
ko. Ūsorius gėrė iš mergaitės 
viedro, gi vergai iš arklio 
žiuptuvo. Ištroškusių ir išvar
gusių vejamų vergų vaizdas 
paliko nepamirštamą įspūdį 
mergaitės vaidentuvėj. Jau
nose savo dienose jinai nu
sprendė pašvęst savo gyveni
mą kovai už vergijos panaiki
nimą. Mergaitės tėvai, per di
deles pastangas pasiliuosavo 
nuo savo pirkėjų, 
sikėlė gyventi į 
Ohio,
sutiko bėgančią jauną 
kuri bėgdama vis atgal 
si. Frances paklausė, 
dalykas? Mergina aiškinosi, 
jog ji tik pabėgo nuo laivo ir 
jos savininkas ją vejasi. Pa
griebus už rankos, abi bėgo 
link jos žinomų namų; įbėgus 
į namą, jai nereikėjo aiškinti, 
kame dalykas. Vergės savi
ninkas greitai pradėjo belsti 
duris, reikalaudamas savo tur
to, gi namo savininkas jam 
aiškino, jog jis Frances senai 
pažįsta, kaipo laisvą negrę ir 
jo j ieškomos vergės visai neži
no. Pakol toji kalba tęsėsi, 
pabėgusi vergė jau buVo nuga
benta per Kiemus į kelintą 
stubą ir taip paspruko nuo sa
vo- išnaudotojo.

Frances apsivedė suJSrown; 
jie apsigyveno St. Louis mies
te. Brownu namai buvo neg
rų iš Vergijos į laisvę pabėgi
mo namais. Frances kartu su 
savo vyru įvairiais būdais iš
gelbėję kelis tūkstančius ver
gų. Laike Civilio Karo, ne kar
tą abiem gręsė kalėjimas ar
ba linčiavimas, bet įvairiais, 
nuo senai priprastais slapsty
mosi būdais pavykdavo iš
sprukti.

Drąsioji Jane
Drąsioji Jane gimė vergų 

šeimoj, Alabama valstijoj, še
šių metų amžiaus jau buvo 
parduota žiauriai šeimininkei, 
kuri be pasigailėjimo ją vertė 
dirbti. Jane visuomet svajojo, 
kaip pasiliuosavus iš vergijos. 
Kasdieninis paniekinimas ir 
sunkus darbas jai atrodė nepa
kenčiamu visam gyvenimui. 
Keturiolikos metų amžiaus, 
Jane turėjo pati viena paga
minti maistą šeimai, suside
dančiai iš keturiolikos narių.

Kartą Janės šeimininkė ap
kaltino ją, kuomet ji nesijau
tė prasikaltusi. Už prasikal
timą Janei gręsė nuplakimas, 
bet kadangi ji priešinosi po
nios apkaltinimui, tai ponia į- 
pykusi taip sudavė jai per 
burną, kad ji apsipylė krau
jais. Jane lupo svogūnus; 
kraujas apliejo jos nuluptus 
svogūnus. Jane paėmusi bliū- 
dą su svogūnais, metė į kitą 
virtuvės šoną, bet peilį tvirtai 
suspaudus laikėsi. Jane išbė
gus iš virtuvės nusprendė dau
giau į ją nebegrįšti; jinai pa
sislėpė už triobėsių ir laukė

BROOKLYNIETES veikia
IR NARIŲ GAUNA - ’

Rugpjūčio 18-tą įvyko Mo
terų Apšvietos Kliubo susirin
kimas, kuris buvo skaitlingas ; 
ir įvairus. Kadangi pirmu syk Į 
laikytas Piliečių Kliube, tad 
kaip kurios kliubietės abejojo 
ar bus sėkmingas, tačiau na
rių ir svečių dalyvavo apie 40

džiaugsmas, mums sunku ir į-lyęątų. Įsirašė trys naujos na- 
sivaizduoti. Vergai ir laisvie- rėš.
ji būriais ėjo į gatves; vieni jų 
džiaugėsi, kiti verkė iš džiaug
smo. Susitelkusi minia žmo
nių kėlė ovacijas už laimingą 
pergalę. Miniai maršuojant 
gatvėje, kas tai paleido lauki
nį bulių, bet bulius likos apga
lėtas ii; taip drąsioji Jane, kar
tu su savo rasės žmonėmis 
džiaugėsi sulaukę gyvenime 
didžiausios šventės-laisvės. * •

(Bus daugiau) ■

Ar Vaistai Gali Pa
daryt Abortą?
šį daugelio moterų stato- 
klausimą angliško darbi

ninkų dienraščio “Daily Wor
ker” daktaras sveikatos pata
rėjas atsako sekamai:

Mūs tankiai klausia, kokius 
vaistus imt pertraukimui nėš
tumo (persileidimui). Kas me
tai moterys praleidžia milio- 
nus dolerių, stengdamosios su
žinot atsakymą. Tie milionai 
dolerių yra <^isi, taip, visi ir 
visiškai veltui išmetami. Joki 
vaistai, ar jie bus imti vidun, 
ar įtrėkšti po oda, ar įdėti 
vaginon, nepertrauks nėštumo 
(nepanaikins užsimezgusio 
vaisiaus).

Tai tiesa, kad tūli vaistai, 
jeigu paimsi jų daug, gali būt 
priežastimi aborto; tačiau do
žą turi būt taip didelė, kad 
moteris gali ne tik persileisti, 
bet gali net numirti nuo apsi
nuodijimo.

Tūlos moterys atsakys, kad 
tai netiesa; kad po paėmimo 
vaistų-jos turėjo persileidimą. 
Jeigu moteriškei pasirodo 
kraujas po paėmimo vaistų, 
tam yra kelios priežastys. Pir
ma, gal būt ji nei nebuvo nėš
čia, veikiausia jos mėnesinės 
buvo tik užsivilkusios ir jinai 
jau būtų ir be vaistų jas tu
rėjus. Paėmimas vaistų ir pa
sirodymas kraujo tik supuolė 
netiksliai.

Antra, yra gerai žinomas 
faktas, kad persileidimai įvyk
sta be darymo bent ko norš jų 
padarymui, čion nekalbėsime 
apie priežastis tokių ūmų per
sileidimų. Tačiau gana pasa
kyti, kad jeigu pasitaiko pa
imt vaistus, kada moteriškė ir 
be to randasi arti persileidi
mo, tuomet vaistams (aišku, 
klaidingai) teks kreditas už 
aborto padarymą.

Tik pagalvokite apie šim
tus skirtingų vaistų, garsinamų 
ir parduodamų kaipo tikrų- 
tikriausią pagelbą pertrauki
mui nėštumo. Vienok yra to
kia taisyklė, kurią verta vi
siems įsitėmyti, kad jeigu dau
gybė visokių vaistų yra skel-

ma

Susirinkimui pirmininkavo 
d. Kazakevičienė. Jo eigoj, 
atėjo draugė V. ^ibeika ir at
nešė kliubui gražią dovaną, 
savo rankų darbo paduškaitę, 
kurią kiekvienai norėjosi lai
mėti. Susirinkimui užsibaigus, 
išleista laimėjimui, ir ją laimė
jo veikli kliubietė d. A. Ka
nopa.

Drg. A. Gilmanienė atva
žiavo su savo šeima—vyru ir 
dukrele—ir atvežė daug dra
panų ir konservų, kuriuos pri
rinkę po stubas Ispanijai; 
taipgi atvežė didelį gyvų gė
lių bukietą ir pastatė ant sta
lo, kur sėdėjo kliubieįrių val
dyba. Gėlės papuošė visą mo
terų susirinkimą. Drg. Gilma- 
nas, pakviestas, davė patari
mus, kaip rinkti po stubas 
drapanas ir kitas reikmenis, 
kad pagelbėti Ispanijos loja- 
listams.

Ispanijai galbėt komisija iš
davė raportą, kad gausiai 
plaukia pagelba. Kliubietės į 
susirinkimą taipgi atnešė švi
no, piniginių ir kitokių aukų.

Susirinkimo svarbiausiu ta
rimu buvo steigti mokyklą ga
vimui pilietybės. Ant vietos 
susiųašė keliolika draugių ir 
tuo pačiu kartu nutarta atsi
šaukti į visas organizacijas ir 
kliubus, kviečiant moteris lan
kyti mokyklą. Išrinkta dvi 
draugės, kurios rūpinsis gauti 
mokytojus ir visą darbą dirbti.

Baigiantis susirinkimui, kliu
bietės atydžiai klausėsi d. Va- 
lilionienės paskaitos apie vai
sių kenavimą. Buvo ir klausi
mų, į kuriuos d. Valionienė 
aiškiai atsakinėjo. Jinai tan
kiai suteikia moterims daug 
naudingų patarimų.

Užbaigus' paskaitą,
dėjo draugiškas pasikalbėji
mas prie užkandžių—lemona- 
do, prie kurių daugiausia pa
sidarbavo d. J. Lazauskienė. 
Pyragaičių atnešė d. Valilio- 
nienė.

Mūsų moterų kliubas auga 
narėmis ir dirba didelį, nau
dingą kultūros darbą žmoni
jos gerovei.

Kliubo Narė.

prasi-

JŪSŲ KIEMAS
Kiemo žolei' apsaugot nuo 

Japanese beetles reikia nau
dot arsenate of lead miltelius 
(nuodingi žmonėms ir gyvu
liams), imant svarą šimtui 
ketvirtainių pėdų. Galima iš- 
barstyt sausus ar atmiešus 
vandeniu' išpurkšt. Lietus ar 
šiaip paliejus sumerks žemėn. 
Šis vaistas nepatartina dėt ten, 
kur reik žieminius žolynus ar 
daržoves augint, jis geras tik 
žolei.

Keista, 'kaip mūsų sistemoj 
nieko nėra pastovaus, užtik
rinto. šiandien gal gyveni iš
tekliuje, džiaugiesi rytojaus 
viltimis, o rytoj gali pabust be 
nieko ir net nežinot, su ku
riais vėjais nuėjo jūsų planai, 
svajonės, garbė ir laimė, ypa
tingai jei visa tai buvo parem
ta turtu.

Pereitą sekmadienį, Bosto
ne, mirusios aktorės May Yo- 
he gyvenimas yra vienu iš 
daugelio to pavyzdžių.

Pigiame, pustamsyje apart- 
mente, netoli lovos, kurioje 

.nesenai paskutinį syk sumirk- 
Isėjo buvusi skaisti dviejų kon
tinentų žvaigždė, stovi išdi
dus paveikslas barzdoto vy
riškio su jo paties ranka pa
rašytu užrašu: “Mayai, 1898.” 
Pasirašo: “Edwardas.”

Tai Anglijos karaliaus Ed- 
wardo Septintojo parašas tais 
laikais, kada jisai buvo Vali- 
jos kunigaikščiu ir vaišino ją, 
,o Maya buvo Amerikos ir Eu
ropos kontinentų mylėtinė ak
torė muzikališkose komedijo
se, kada ji buvo žmona lordo 
Francis Hope, o jos 1 
dabino garsusis 
Hope deimantas. Jinai, būda
ma graži, pilna gyvumo, su
manumo, ir drąsos, valdė rak
tus į daugelio širdį ir pinigin
gą kišenių.

Vėliau, įsimylėjus, ji pabė
go su kapitonu Putnam Brad- 
lee Strong ir bandydama jį 
pasilaikyt prašvaistę daug 
tjbrto, bet jo meilės neįgijo. 
Nusivylus, pagaliau jinai nuo 
jo atsiskyrė ir išėjo už trečio 
vyro, kapitono J. A. Smuts, su 
kuriuo pragyveno iki mirčiai, 
tačiau nebe tuo gyvenimu, ko
kiu ji buvo pripratusi gyvent.

Tuo tarpu naujos žvaigž
dutės tekėjo, o jos žvaigždę___ v ___  . _____
pradėjo tamsint senatvės de- žiūrėti daugiau į pasaulinius 
besėliai. Sykiu su tuo ėmė 
mažėt ir turtas, garbė taipgi; 
kadangi jinai teatrų galiūnams 
buvo nebereikalinga, jie pa
liovė apie ją kalbėti. Dingo ir 
pinigingieji draugai. Dėka 
Naujajai Dalybai, toji buvu
sioji žvaigždė nebaigė savo 
dienas gatvėj; bet ant tiek 
savystoviu ir padoriu gyveni
mu, koks galimas su $16|50 
WPA darbininko alga, su ku
ria prisiėjo verstis kartą buvu
sios

Oi baisios pakilo tos dienos prakeiktos, kaip rūdys jos graužia, 
Kaip 'plienas kietasis jos širdį, jos mintį sukaustė, 
žaizda sopulinga lyg amžinas balsas parląritusio vergo 
Ir žemei ir dangui grūmoja...
O šaukite žodžiai, lyg miestų sirenos, balsais nelaimingais 
Te žvaigždės nukrinta ir žemė liepsnoja, 
Sutelkite maištą ir Jcruviną audrą, tiems mirtį pameskit, 
Kurie mūsų sielą apvogę, jau bijo numirti kovoje.
Gyventi, gyventi, o žemė plačioji, keliai jau po kojų išnyko.
Štai paukštis jau šis paskutinis apleido sodybą,
Ir vėjai ir naktys, kaip raudos, kaip maldos prakeiktos ’ 
Vai pražūtį didžią namams mano neša, nelaimė pakibo . . .
Suskaldykit žodžiai tuos vartus granito, tuos vartus baisiuosius, 
Ką skausmas pastatė, atskyrė pasaulį ir šviesųjį dangų;
Myjiu juk tą žemę, jai giesmę norėčiau dainuoti gražiausią, 
Nejaugi Jcaip vergo tik skundas kartosis.. .

Jauna Lietuvaitė Kviečia Moteris Veiklon
Anelės Markėvičiutės Prakalba, Pasakyta Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšio Piknike, Methuen, Mass.

Gerbiamos Draugės ir Drau
gai Susirinkusieji!

Aš norėčiau jums paaiškin
ti,'kas yra Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšis ir kodėl pa
vienės moterys ir jų organiza
cijos turėtų bendrai veikti su 
šiuo sąryšiu.

Šiais metais, kovo 20, įvai
rių moterų organizacijų Nau
jojoj Anglijoj buvo sušaukta 
pirmutinė konferencija dėl su- 
bepdrinimo moterų draugišku
mo ir jų veikimo.

šiame posėdyj buvo delega
čių iŠ visokių pažiūrų organi- 
zacijų, kurios nutarė, kad yra

krūtinę i reikalinga turėti Moterų Sąry- 
44’ karatų i šis. Įdomu pridėti, kad šiame 

susirinkime dalyvavo moterys 
ne vien tik iš Jungtinių Valsti
jų, bet ir iš Toronto, Canada.

Moterys dalinosi mintimis ir 
pasakojo apie savo darbus ir 
interesus. Kalbėta kas link 
moterų socialės gerovės, kaip 
mūsų darbininkės moteries, 
gyvenimas yra sunkus ir kar

atais pavojingas, kad susiorga- 
nizavimas moterų išves jas iš 
Išnaudojančių kapitalistų ver- 
I gijos. ‘ Nurodyta, kaip būt 
naudinga, kad moterys užsiin
teresuotų apšvieta, politika ir 
daile, o ne vien tik tamsūnių 
darbais, kaip tai kūmutėm tik 
sueiti “alutį gerti ir kitą kū
mutę apkalbinėti”. Tartasi

2. Lietuvos klausimu.
3. Reikalingume subendrin

ti moterų veikimą. (
Suvažiavime surasta, kad 

moterys veikia vien palaidos, 
be jokių ryšių, tad ir be pasek
mingų vaisių. Kad sėkmingiau 
moterų darbas skleistųsi, kad 
Lietuvių moterų masės eitų į 
kovą už taiką, prieš karą ir 
pravesti apšvietos, kultūros 
darbą, suvažiavimas vienbal
siai pritarė sudarymui Nau
josios Anglijos Lietuvių Mo
terų Sąryšio, kurį sudarytų 
įvairios pažangios, demokra
tiniai nusistačiusios moterų 
organizacijos.

Aš, kaipo Sąryšio narė, pra
šau, visas moteris, prigulin
čias prie organizacijų ir pa
vienes, pagalvoti apie reika
lingumą šio Sąryšio—ką jūs 
galėsite nuveikti susidėjusios 
su pažangiom moterimis. Pri- 
klausydamos Sąryšyje jūs da
linsitės mintimis, entuziazmu 
veikimą pastiprinsit, įvairias 
paskaitas galėsite laikyti, ben
drai reaguosite į visuomenės 
klausimus, elgesius pagražin
sit, pažintys bus skaitlingKs- 
nės.

Moterys, žengkim pirmyn!

šių paskubos laikų šeimi
ninkei smagu yra sugrįžus iš 
darbo ar savo kliubo bei uni
jos pareigų rast lentynoj eilę 
varsuotų skanėsių, kurie pa
gelbsti ant greitųjų paduot 
turtingesnę, skoningesnę vaka
rienę. Kitoms, kurios savo dar
želiuose turi vaisių arba gali 
pigiai pasipirkt pas farmerius, 
konservavimas vaisių sutaupi- 
na ir nemažai pinigų.

štai keli lengvai sukenuoja- 
mų ir išlaikomų vaisių-uogų 
receptai: ■ '

VYNUOGIŲ KISIELIUS 
(JELLY)

Vynuoges (grapes) pirmiau
sia perrink, kad būtų tvarios 
(nemazgok). Sudėk į puodą, 
ant dugno kelias sutrink, kad 
nesviltų. Virk iš lengvo, tan
kiai maišant, kol uogos bus su
virusios, žievelės sutrūkusios. 
Tada supilk į merliaus (cheese 
cloth) maišiuką ir lai varva 
per naktį ar 5-6 valandas. Li
kusį maišelyje skystimą iš- 
spausk su rankomis į atskirą 
puodą ir išvirk atskirai, nes 
šis nebus taip tyras, kaip iš
varvėjęs uogų skystis.

Atmieruok skystį. Ant kiek
vieno puoduko skysčio imk 
puoduką cukraus. Cukrų su
dėk į atskirą puodą ir laikyk 
pečiuje, kad būtų šiltas. Skys
tį pavirink 3 minutes^ tada su
pilk cukrų ir kaip užvirs, dar 
pavirink ne daugiau 10-ties 
minučių. Vedant reikia visą 
laiką nugraibstinėt putas, tai 
būna čystesnis.

Sudilk į švarius stiklus ir 
tegul stovi, kol sustings. Kar
tais ima 2-3 
stingsta.

Į kisielių 
ketvirtą dalį
tai greičiau sustingsta.

Serbentų (currant) kisielius 
verdasi taip pat, kaip ir vy
nuogių, tik darant serbentų ki
sielių gerai yra įdėt aviečių 
(raspberries), tada turės avie
čių kvapą ir skonį.

Aviečių vienų kisieliaus da- 
(Tąsa 4-tame pusi)

dienas, kol su

reikia dėt bėnt 
žalių vynuogių,

Sovietų Pasižymėjusios Moterys

garsios aktorės šeimai.
M.

FAŠISTŲ DORA
Rengdamiesi karui, 

tijos fašistai atvirai 
jaunuomenei palaidą 
mą, kad būtų daugiau vaikų
ir kareivių tolimesniems ka
rams.

Vokie- 
perša 

gyveni-

nazių spokesmanas 
Paul Danzer viena- 
raštų leidinyj- “No- 

rašo, kad
neturį progos

žymus 
daktaras 
me savo 
ras Turėt Vaikų,
jauni žmonės 
gerai susipažint ir prieit ve
dybas. Vedybų biurai irgi ne
maloniai atsiliepią į jaunų 
žmonių jausmus, tad, girdi, 
nereikėtų jokių specialių tai
syklių vedyboms. Užtektų, 
kad jaunas vyras nusive
da merginą ir su ja pasielgia, 
kaip tinkamas, jeigu jinai tam 
‘’nesipriešina.”

O kad naziams, kad ir, prie
šintųsi, jeigu jau taip “aukš
tuomenės” patvarkyta. Kad 
apsikrovus vaikais mergaitė- 
motina su tai vaikais kęs badą 
ir skurdą, dėlto naziams gal
vos neskauda, bile bus karių.

M.

atsitikimus, kas dabar darosi 
kitose šalyse, kurios kariauja 
prieš žmonijos • demokratiją, 
kaip Vokietijoj, Italijoj ir Ja
ponijoj ; kaip tų karų rezulta
tai atsilieps ant mūsų; ką mes, 
moterys, galim padaryti, kad 
fašizmas mumis neužčiuptų.

Jei moterys susibendrintų, 
joms lengviau būtų išmokti 
rašyti ir skaityti angliškai; o 
kitos dar ir lietuviškai nemo
ka. Ir kaip gi gali būti apšvie- 
ta, jei mes nebandysim praš
vies! tos žibančios ugnelės į 
mūsų mintis. Draugė, kuri iš
moks angliškai skaityti ir ra
šyti, galės gauti ir pilietybės 
popieras, kurios labai reika
lingos mūsų dabartiniu nepa
stoviu laiku. Jeigu šion šalin 
atvažiavusios užsidirbat sau 
duoną ir gyvenimą vedat ge
resnį, negu toj šalyj, kurią jūs 
taip mylit, Lietuvoj, jūs yra 
priderystė pirma duoti šiai ša
liai atlyginimą—tai yra apsi- 
šviest, be ko nei viena šalis 
negali progresuoti. Atidavu
sios tą atlyginimą mūsų šaliai, 
galėsim su aiškesnėm akim 
pažiūrėti ir į Lietuvą ir duoti 
pagelbą jūs motiniškai—gim
tinei—šaliai, kuri verkia jūs 
galingų rankų.

Be apšvietos | nieko negali
ma nuveikti socialei gerovei, 
tad mūs Sąryšis bandys su 
įvairių pažiūrų moterimis 
draugiškumą stiprinti, o tūlų 
kūmučių plepėjimus apvošt 
bačkom, kad daugiau fašis
tams netarnautų.

Minėto j konferencijoj visos, 
susipratusios moterys priėmė 
3 rezoliucijas:

1. Už taiką, prieš karą ir 
fašizmą.

esančios 
ochos pat-

SSRS ne mažns moterų skai
čius ^iži.ma j(ukštas vietas val
stybės aparate. Pasak Sovietų 
spaudos, motery/ 
“karštos Stallm^jž
rijotės.” Daugelis jų buv. dar
bininkės, tarnaitės ir kaimie
tės, kuriorhs pavyko išsimoks
linti ir parodyti savo gabu
mus. štai keletas jų.

M. šaburova 1937 m. buvo 
paskirta socialistinės apsau
gos komisaru, o 1938 m. pa
teko į RSFSR Aukščiausiąją 
Tarybą. Iki 1917 m. ji buvo 
padienė darbininkė. 1930 m. 
baigė sovietų mokyklą (par
tinę). Keletą metų redagavo 
darbininkėms skiriamą žurna
lą ir buvo išrinkta į “Veiką.”

SSSR Tautų Tarybos pirmi
ninko pavaduotoju išrinkta 
Cimnez Abdul Ali Aslanova.- 
Seniau ji buvo varginga 
erbeidžano mergaitė ir 
papročiu dengdavo veidą 
dra”. 19 m turėdama ji 
dėjo mokytis pedagoginėje 
mokykloje. Dabar ji mokyto
ja ir visuomenės veikėja. As
lanova buvo Užkaukazės “Ci- 
ko” narys.

Nuri Karadžajeva—Turkmė
nijos respublikos teisingumo 
komisaras. Prieš tai ji buvo 
prokuroras ir apygardos teisė
jas. Karadžajeva dar 1921 m. 
kaip ir daugelis rytų mergai
čių, ausdavo kilimus. Tėvas 
pardavė ją 60 metų seniui, bet 
Nuri pabėgo nuo savo vyro ir 
atvažiavo pas motiną į Ašcha- 
badą. Oia ji stojo mokytis. Ji 
yra talentinga organizatorė.

Karelijos švietimo komisaro 
pareigas eina A. Afanasjeva. 
Prieš revoliuciją ji buvd tar
naitė. Dabar gydytoja.

Az- 
rytų 
“ča- 
pra-

Kobra Fafadževa—Azerbėi- 
džano sveikatos komisaro pa
vaduotojas. Ji gydytoja.

Altybajeva — Turkmėnijos 
lengvosios pramonės komisa
ras, Manmanova — Baškirijos 
socialinės apsaugos komisa
ras. Grigor je va—Uzbekistano 
lengvosios pramonės komisaro 
pavaduotojas ir t.t.

Paskutiniuoju laiku išgarmė
jo Sovietų lakūnės Polina Osi
penko, Vera Lomako ir Mari
na Raskova. Jos vieno motoro 
lėktuvu per 10 valandų 33 
minutes nuskrido iš Sevasto
polio į Archangelską (2.146 
kilometrai). '*/

Osipenko bu v. darbinipkė, 
dabar raudonosios armijos 
vyr leitenantas. Ji pastatė ke- 
turius tarptautinius moterų 
skridimų rekordus.

Vera Lomako — taip pat 
vyr. leitenantas. Raskova—ra
diste. Ji 1937 m. laimėjo tarp
tautinį tolumo rekordą.

IAI

Tamsus Jaunimas
UPYNA, Luokės valsč. Upy

noj buvo metiniai atlaidai. Pa
sitaikius gražiam orui, suva
žiavo iš apylinkės daug žmo
nių. Buvo surengta keletas 
pramogų: bažnytinė loterija 
prie parapijos nėirengto namo 
tarp akmenų, krūvos, vakare 
gegužinė ir kt.cžmonės besi- 
grūsdarrj savo laimėsmėginti 
loterijoj pradėjo spaustis ir 
stumdytis perversdami silpnes- 
iuosius ant akmenų. Tokia lo
terijos tvarka datfg žmonių 
pasipiktino. i

I
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Zinaida Ordžonikidze Vertė A. Ramutis

BOLŠEVIKO KELIAS »
(Puslapiai iš Atsiminimų apie Sergo Ordžonikidzę)

Laiškas iš Afrikos

(Tąsa)
Stanicos Kara-Bulak, Troickaja, Mi- 

chailovskaja, Nesterovskaja, Osinovska- 
ja visą laiką ėjo su mumis ir mušėsi su 
kaimyninėmis stanicomis, taip pat turė
jo žymių pasisekimų linijoje. Tuoi pat 
metu, kai buvo paimta stanica Grozrįens- 
kaja, buvo paimtas stanicos Samaškins- 
kaja, Jermolovskaja ir Romanovskaja. 
Anksti rytą į Grozną atvyko pirmas šar
vuotas traukinys iš Vladikaukazo. Drau
gų džiaugsmui nebuvo ribų. Užmesti tri
jų mėnesių bėgyje, netekę vilties vienas 
su kitu susitikti, mūsų draugai vėl susi
tiko laimėtojais.

Tuo pat metu 11-sios armijos dalims 
pasisekė pralaužti priešininko pozicijas 
prie Prochladno, susijungti su mumis ir 
greitu judėjimu pirmyn paimti Mozdo- 
ką, kur buvo įsitvirtinus kazokų vyriau
sybė. Savo laiku spaudos paskelbti di
džiuliai trofėjau atiteko mums.”

Vidaus kontrrevoliucija prie Tereko 
buvo likviduota. Tereko respublika ėmė 
stiprinti sovietų valdžią.

Pirmoji Sergo priemonė buvo sugrą
žinimas kalniečiams jų gimtųjų žemių, 
kurias atėmė1 iš jų caro vyriausybė ir 
kuriose gyveno kazokai. Šituo Sergo ga
lutinai palenkė sovietų valdžios pusėn la
biausiai prie carizmo pavergtą tautą— 
ingušus ir čečencus. .

Sergo nenuilstamai dirbo tarp osetinų, 
kazokų, ingušų. Jis sakė ugningas kal
bas Tereko liaudies sovieto ketvirtoje ir 
penktoje sesijose; jis išstojo prieš ofi- 
cierių sudarytą buvusios “laukinės divi
zijos” ingušų pulką.

Rudenį aš sugrįžau iš Tifliso į Vladi- 
kaukazą. Tuo periodu Denikino kariuo
menė vis arčiau žengė prie Tereko. Vla- 
dikaukaze buvo sudarytas Šiaurės Kau
kazo Gynimosi sovietas.

Sergo pasiėmė organizuoti miesto gy
nimąsi. Buvo sudaryti būriai iš darbi
ninkų ingušų, osetinų-kermenistų ir rau
donųjų kursantų. Sergo išdirbo planą, 
sujungtiems veiksmams prieš denikinie- 
čius.

Sausio mėnesyje baltieji užėmė Piati- 
gorską. Prie pat Vladikaukazo priėjo 
denikiniečių Škuro ir Pokrovskio gaujos.

Prasidėjo stiprūs mūšiai. Sergo išva
žiavo į Ingušetiją, suorganizavo ten in
gušų • partizanų būrius ir pasiuntė juos 
padėti Vladikaukazui. Štabas buvo per
neštas į ingušų kaimą Bazorkino, už 
dvylikos kilometrų nuo miesto, nes fron
to linija ėjo nuo Vladikaukazo iki stoties 
Beslan. Mūšiai ėjo ir prie ingušų kaimų 
Dolakovo ir Kantyševo. Sergo pats da
lyvavo mūšiuose. Parūpindavo šovinių 
ir ginklų, keldavo karių ūpą. Kartą jis 
sustabdė jau prasidėjusį pasitraukimą. 
Pranešdamas Leninui apie sunkią padė
tį, apie šovinių nebuvimą, jis visgi pa
reiškė tvirtai tikįs galutinu laimėjimu. 
Jėgos buvo nelygios. Kariniu atžvilgiu 

Tiarsūs kalniečiai ir jauni ^kursantai bu
vo žymiai silpnesni už Denikino gaujas. 
Terekas buvo atkirstas nuo Sovietų Ru
sijos, ir Maskva negalėjo pasiųsti čia pa-

* gelbos.
; Nazranio kaime, po šimtametėmis lie

pomis, Sergo atidarė ginkluotos ingušų 
tautos suvažiavimą. Suvažiavime daly
vavo nemažiau kaip du tūkstančiai gink
luotų raitelių. Sergo .kalbėjo apie ver
giją, kurią nešė kalnų tautoms balta
gvardiečiai. Jo kalbą • išvertė ingušų 
kalbort.

Sergo, kreipdamasis į delegatus, pa
sakė:

—Kalnų kontrrevoliucionieriai, pavyz
džiui, ingušų, gerai gieda. Jie visaip 
stengiasi jus suklaidinti dėl savo išnau
dotojų reikalų. Aš neabejoju, kad jei
gu ne visi, tai gera jūsų pusė žino, ko 
siekia kontrrevoliucinės viršūnės. Ant 
jūsų nelaimės jie nori pastatyti savo lai
mę. Jeigu kontrrevoliucijai pasiseks čia 
užgrobti valdžią, tai bus tik laikinas re
voliucijos pralaimėjimas. Jiems neteks 
ilgai išbūti. Mes vėl susitiksime čia su 
jumis ir išvien gydysime tas žaizdas, ku
rias padaro jums dabar kontrrevoliucija.'

Sergo paskelbė suvažiavime nepri
klausomą Kalniečių sovietų respubliką.

Tai buvo sutikta griausmingu “ura.” 
Atsakydamas Sergo kalbai su karštos 
padėkos žodžiais ingušų darbo žmonių 
vardu išstojo garbės senelis Saidas (už
muštas 1919 metais ginkluoto sukilimo 
metu Ekaževo ir Surchocho kaimuose). 
Kreipdamasis į Sergo jis pasakė:
s —Tu—šviesusis sakalas. Tavo spar
nams šitos žemės maža. Kada kontrre- 
voliucija bus pasmaugta, tada plačiai iš- 
siskės tavo sakalo sparnai.

• Sergo pasiūlė Ingušetijos vyriausiam 
vadui pasiųsti esančius čia ginkluotus 
raitelius į Dolakovo, Vladikaukazo ir 
Plijevo frontus prieš generolų Škuro ir 
Heimano gaujas. Šis Sergo parėdymas 
buvo išpildytas. Pats Sergo visą laiką 
praleisdavo frontuose — prie Pšechads- 
ko, Dolakovo, prie vokiečių kolonijos, 
prie Vladikaukazo — ir pats asmeniškai 
vadovavo mūšiams.

Vienok baltųjų gaujų spaudimas buvo 
perdaug aršus. Priešas užėmė Vladikau- 
kazą ir ingušų kaimus Dolakovo, Kan- 
•tyševo ir Bazorkino. Dalis raudonųjų 
kariuomenės pasitraukė Kariniu Gruzi
jos keliu j Tiflisą, dalis raudonarmiečių 
ir ingušų būriai priešakyje su Sergo ir 
Tereko sovnarkomu. — į Ingušetijos kal-
nūs.

Kelios dienos iki pasitraukimo kartu 
su Arusiak (žinomo bolševiko Kam o se
suo) išvažiavau į Barsukų kaimą, kur 
gyvenau pas ingušą Ziazikovą. Pas Aru- 
siaką buvo trijų mėnesių kūdikis.

Ingušetijos Kaimuose
Pasitraukimo dieną Sergo automobiliu 

nuvažiavo užšalusiu keliu Bazorkino 
kaimo pusėn. Jis norėjo patikrinti šta
bo darbą. Atvažiavęs į Bazorkino, Sergo 
nieko nesutiko išskyrus kurčią* senelį 
sargą, kuris pranešė, kad visi štabiečiai 
evakuayosi į Nazranį. *

Sergo grįžo atgal. Kelyje jį apšaudė 
baltagvardiečių žvalgai, kurie jau įsi
veržė į kaimą.

Naktį Sergo kartu su draugų grupe 
atvyko į Barsukų aulą, kur gyvenome 
Arusiak ir aš. Sergo papasakojo, kad 
Raudonoji Armija laikinai nueina į kal
nus, bet ji surinks naujas jėgas ir vėl 
puls Denikiną.

Naktį dviejuose automobiliuose mes 
iškeliavom į kainus.

Pas mus būvio Tereko sovnarkomo pi
nigai. Mes juos sudėjom į maišą. Tuos 
pinigus Sergo laikė šoviniams pirkti. Jis 
pasiūlė dalį pinigų išdėlioti į kišenes. 
Mūsų palydovas Ziazikovas, kuris tai 
matė, pasakė, kad mūsų niekas nepalies. 
Pas ingušus esą paprotis—neliesti tų, 
kas važiuoja su ingušu.

Sėrgo, Arusiak ir aš važiavom pirmą
ja rhašina. Tuojau paskui mus sekė an
trasis automobilis, kuriame buvo kili 
draugai, o taip pat Ziazikovas su “savo 
dviem žmonomis (tuo metu Ingušetijoje 
dar buvo daugpatystė). Važiavome mes 
mišku. Kelias bėgiojo nuo kalvos ant 
kalvos. Buvo tamsi naktis. Didelio kai
mo (matyti, Ekaževo) apylinkėje iš 
miško iššoko ginkluotų raitelių būrelis ir 
lėkė priešais mus.

Raiteliai pasirodė ingušai. Jie apsupo 
mūsų mašinas. Ziazikovas pradėjo kal
bėti su jais ingušiškai. Niekas mūsų ši
tos kalbos nemokėjo, ir todėl mūsų paly
dovas-galėjo kalbėti laisvai. Raiteliai pa
ėmė iš mūsų mašinos m
kuris gulėjo po priešakine sėdyne. Kada 
jie išnyko, senelis Ziazikovas, išskėtęs 
rankas, griaudingai pasakė, kad tai ne
matytas dalykas. Tačiau mes supratom, 
kad apiplėšimas įvyko ne be jo dalyvavi
mo.
/Jau pirmomis dienomis po pasitrauki
mo iš Vladikaukazo Sergo ėmė tvarkyti 
ryšius per ingušus-komunistus su sene
liais, kuriuos Ingušetijoje labai gerbia. 
Su jais jisz ilgai kalbėdavosi apie revo
liuciją, apie reikalą pradėti partizanų 
karą prieš baltuosius.

Ant rytojaus mes pasiekėm aulą Mu- 
žičij—nuo čia prasideda kalnuotoji In
gušetijos dalis.

(Bus daugiau)

su pinigais,

(Rašo lietuvis iš Franci jos 
Legiono)

Gerbiamas Drauge!
Smagu, kad Ispanijos 

liaudiečiai laikosi prie Mad
rido. Jeigu aš galėčiau ten 
būti, tai nesigailėčiau savo 
kaulų, bet liaudies priešus 
šienaučiau. Bet dabar turi 
būti gerai, kaip yra.

Pas mus labai karšta. Iš 
Afrikos štai ką galiu para
šyti. Didesni miestai—Tini- 
sas, Soussas, Sfaksas, Go- 
besas, tai atrodo šitaip. 
Soussas miestą gerai pažįs
tu, ba jame gyvenu. Jis pa- 
dalintąs į dvi dalis. Viena 
pusė, tai arabų miestas. 
Ten viskas yra arabiška, 
namai be stogų, mažais lan
gais ir kiekvienas langas 
turi gražiai išdirbtas gele
žines grotas, gatvės labai 
siauros, nešvarios.

Kitoj pusėj, tai europiečių 
miestas. Čia gyvena italai, 
portugalai, ispanai ir fran
cūzai. Čia namai gražūs, 
dviejų, trijų ir keturių auk
štų. Jie vadinasi “vilomis”, 
gražaus stiliaus, ypatingai! 
iš lauko pusės gražiai atro-

do, dideliais langais, bet 
tai turtuolių. Tarpe šių na
mų yra ir vieno aukšto 
prastų namų, kur, matyti, 
neturtingi gyvena. Miestas 
stovi prie jūros, yra didelė 
maudykla, kur kartą į sa
vaitę einame maudytis. Vi
duryj miesto, ant kalniuko 
yra arabų tvirtovė, kur da
bar francūzai laiko amuni
ciją ir savo štabą.

Lik sveikas, J. S.

Hartford, Conn
Smarkiai Rengiasi

Man grįžus iš LMS suvažia
vimo ir LDS Seimo, pirmiau
sia pasiteiravau pas draugus, 
ką jie veikė dėl spaudos pikni
ko, kuris įvyks rugsėjo 11 d.

Drg. Pilkauskas sako, kad 
rugp. 29 d. visi turime būti 
ir matyti, kuo šeimininkės 
šiemet pasirodys. Pernai jos 
pasirodė gerai, šiemet pasiro
dys 100% geriau!

Mūsų šeimininkės padarys 
surprizą. Jos labai organizuo
tai šiemet dirba.

Drg. Ramanauskas tam pa
čiam susirinkime pranešė, 
kad jų apylinkės moterys ko
lektyviai rengiasi kepti kuge-

Kita grupe moterų rengiasi
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kolektyviai kepti mėsą.
Trečia grupė maišo pyra

gus. Ir taip toliau, ir taip 
toliau.

Teko nugirsti, kad ir iš ki
tų kolonijų moterys atvažiuos 
su gardumynais ir sudarys sa
vo šeimininkių stalą. Sunkus, 
bet pagirtinas darbas ir drau
giškumas !

Laisvės Choras su Stygų Or
kestrą taipgi kolektyviai ren
giasi prie išpildymo progra
mos. Pasirodo, kad visas 
Hartfordas ir visa Connecti
cut valstija išjudinta 
dos pikniką rugsėjo 
11.

Moterys, kurios ką
būtinai parašykit savo aiš- 
vardą ir pavardę.

Komisijos Narė.

VAISIAI ŽIEMAI (

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
nepatartina. Geriausia, iš

jų daryt u ogi n į sviestą (jam), 
o ne kisielių. Imk pusę cuk
raus, pusę uogų. ĮĮ cukrų įpilk 
mažą dalį vandens, kad cuk
rus sušlaptų ir pavirk. Tada 
dėk uogas ir po užvirimo pa
virk kokias 5 minutes.

Slyvų sviestą daryk taip 
pat, kaip ir aviečių, tik išimk 
branduoliukus (kauliukus).

Visus kisielius ir sviestus, 
kaip sustingsta, reikia užpilt 
parafinu.

į spau- 
(Sept.)

aukau-
šit, 
kų

ryt

Kisielius galima uždengt ir 
sekamai: įmest šmotuką para
fino į tuščią stiklą ir tada su
pilt verdantį kisielių. Ištirpęs 
parafinas pats iškils į viršų.

PERSIKAI-PYČIOS

Užpilk pyčias verdančiu 
vendeniu ir palaikius apie po
rą minučių perpilk šaltu van
deniu, tada greit ir gerai nusi
lupa. Galima kenyt čielas ar
ba pusiau skeltas. Jei kenuo- 
jat skeltas, įdėkit ir branduo
lių, priduoda geresnį skonį.

Užvirink vandens, kiek rei
kės. Cukraus dėk pagal sko
nį, taipgi įdėkit kavalkėlį cit
rinos (lemono). (Jeigu nori 
tiršto syrupo, dėk daugiau 
cukraus ir ilgiau pavirink.) 
Sudėk pyčias ir pavirk apie 10 
minučių, kol bus minkštos, ša
kute įsmeigus galima pažinti, 
ar išvirusios. Nereikia iš kar
to virt daug, tai nesusitfina.

Turėk stiklines (jarus) ant 
ugnies verdančiame vandeny
je, po vieną išimk iš vandens 
ir tuojau pripilk, ^ždėk gu
minę rinkutę (ruberį), greit 
uždaryk ir apverstą pastatyk^,

Kad apsaugot stiklines nuo 
Nutrūkimo, reikia dėt į šaltą 
ar drungną vendenį, ne į 
karštą.

Slyvas galima kenuot tokiu 
pat būdu, kaip ir pyčias.

M. Valilionienč.

Falsfiijos Lietuvių i
S PIKNIKAS i

4
Rengia Literatūros Draugijos, Lietuvių Meno Sąjungos, ir Liet. Darbininkų Susivienijimo Apskričiai

Įvyks Sekmadienį., 11 Rugsėjo (September)
LIETUVIŲ DARŽE (LIGHT HOUSE GROVE) E. HARTFORD, CONN.

PROGRAMĄ PILDYS:
1) Ispanų Jaunuolių Dramatiškas Choras, iš New Britain, Conn., vaidins įdomius vaizdus, 

su muzika, dainomis, šokiais, iš dabartinių didžiųjų kovų Ispanijoj.
2) Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovystėje, J. Latvio.
3) Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovystėje, V. Visockio.
4) Laisves Choro Stygų Orkestrą, iš Hartford, vado v. V. Visockio.
5) D. M. šolomskas ir K. Michelsonas, iš New Yorko, pasakys prakalbas.

Laisves Choras iš Hartfordo, vadovaujamas W. Visockiu, dainuos šiame piknike.

Visokiais gėrimalsuir valgiais visi pikniko svečiai bus aprūpinti. Galima primint, kad visos Conn, 
valstijos rūpestingiausios šeimininkės ruošia šiame piknike šeimininkių stalą, kur bus galima pasirink
ti gardžiausiai paruoštų, įvairiausių valgių. ĮŽANGA 25c.

7 /

Šokiai tęsis visą popietį, gros geriausia Prasidės 11 vai. dieną ir tęsis iki vėlumai 
orkestrą lietuv. ir amerikoniškus šokius nakties. Kviečiame skaitlingai dalyvauti

■' "■ .......... ............ T — '



• Trečiadienis, Rugs. 7, 1938

, / Scranton, Pa

Publikos 
atsilankė

dar netekopelno bus, 
Kredito užsipelno tie

Scrantono Lietuvių Draugi
jų Sąryšio piknikas pavyko, 
nežiūrint, kad buvo surengtas 
į trumpą laiką ir nebuvo pro
gos gerai išgarsyt.

4 visokių 
daug.

t Kiek 
sužinot,
kurie surengė ir dirbo piknike.

Daugiausia darbavosi su
rengime pikniko sąryšio pirmi
ninkas, Petras Pestinikas. Jis 
darbininkus suprašė ir sužiū
rėjo viską kas reikalinga pik
nikui. Darbininkai, kurie dir
bo piknike buvo sekanti: 
Frank Narish, Geo. Janušaus
kas, Eva Kazakevičienė, Jonas 

/ Norkus, J. Lesajus, Kašinskie- 
nė, Gelažauskas, Ona Yanul, 
Walter Šimkienė, Petrė Indru- 
lienė, Marė Kupstienė, Bartkc- 
vičienė ii’ dar keli kurių var
dų nepavyko sužinot. Prašau 
atleist!

S. L. D. Sąryšis visiem dir- 
busiem be abejonės bus dėkin
gas. Taipgi ir tiem, kurie at
silankė ir parėmė. Dabar ma
no supratimu būt gerai, 
valdyba 

xšauktų 
kad ir

jei 
ilgai nelaukus su- 

Sąryšio susirinkimą, 
vėl nutart ką nors 

Aš manau, būt labai
gerai, jei Sąryšis surengtų Mi
ko Petrausko pagerbimui kon
certą su balium, F. M. I.

New Britain, Conn

tą daro iš 
bet ypatin- 
šie skaldo- 
reakcionie-

Reakcionieriai Prieš Progresą
Artinantis valstijos rinki

mam, • politikieriai iš reakcio
nierių bloko pradėjo smarkiai 
atakuoti naujos dalybos šali
ninkus. Ne vien 
republikonų pusės, 
gai iš demokratų, 
si į kelias dalis ir
riai to tik ir laukia, kad de
mokratų partijos valstijos no
minacijos konvencijoje, kad 
paimti viršų ir išnominuoti 
naujos dalybos priešus. I tą 
juodąjį sūkurį yra traukiamas 
miesto liberališkas majoras 
Coyle.

Labor’s Non-Partisan Lyga 
pasmarkino veiklą, del suda
rymo šiais rinkimais demokra
tinio fronto. Ji tėmija, koki 
kandidatai bus išnominuoti. 
Be to, jau dabar veda plačią 
agitaciją už naujadalybiečius 
prezidento Roosevelto šalinin
kus, kad išrinkti į gubernato
riaus, senato ir kongreso vietas 
pažangesnius d e m o k ratiniai 
nusiteikusius žmones, kad jie 
pravestų prielankius dirban
čiai liaudžiai įstatymus, kuo
met bus išrinkti į skirtas vald- 
vietes.

Demokratinės Ispanijos Gel
bėjimo komitetas 28 d. rug
pjūčio surengė šaunų pikniką, 
Schuetzen Parke. Publikos 
jame buvoxapsčiai, tik nedaug 
lietuvių.. Programą sudarė 
jaunos mergaitės slaugių uniT 
formose maršavimais, 
priešakyj buvo stįn. L. 
vu k as 
mažais

biskį rašyt moka, be jokio di
desnio supratimo apie muziką, 
o taip sutvarkę chorą, kad 
tik tėmyk į jo veiklą! Po cho
ro dainų pasakė neilgą, beL 
pritaikytą kalbą vienas kuni
gas iš Thomastono. Jis ragi
no remti Ispanijos- liaudies 
valdžią, Lincolno Brigadą ir 
siųsti drapanų ir maisto laivą, 
kuris neužilgo išplauks iš 
New York o į Ispaniją su šios 
šalies darbininkų ' suaukotais 
reikmenimis, 
čiaęai klasei
niai žmonės, liaudis, 
I s p an i j os d e mok rati j ai 
nuo fašizmo rankos, 
sumetė, rodos, viršaus 
Iš Bristol IWO. kuopa
virš penkinę, kiti pavieniai 
žmonės nešė ir klojo į tą pa
rengtą laivą po penkinę ir do
lerinę.

Waterbury, Conn
frakci- 
posėdį 

dalyva-

parodant valdan- 
kad demokrati- 

neleis

Aukų 
$147". 
davė

Šis ispanių merginų choras

Iš LK Posėdžio
Lietuviu Komunistu 

jų komitetas atlaikė 
rugpjūčio 26 d. Jame
vo visi komiteto toriai ir daug 
svarbių reikalų likosi aptar
ta, o svarbiausia bus tas, kad 
sušaukti Conn, valstijos visų 
lietuvių komunistų ir simpati
kų plačią konferenciją rugsė
jo 25 d., Lietuvių Darže. Šią 
konferenciją komitetas sten
gias sušaukti dėl keletos svar
bių problemų išrišimo.

1) “Laisvės” vajaus prave- 
dimas.

2) Jaunuolių veiklos pakėli
mas.

3) Valstijos rudeniniai rin
kimai ir

4) Lietuvių Komunistų kuo
pų auklėtė.

LK. komitetas pasiryžęs su

dauginu ir daugiau. Juodviem 
pianu akompąnavo Alena Žu
kauskaitė irgi bostonietė. Drg. 
P. Buknys trumpai kalbėjo. 
Bet kuomet jis kalbėjo, jo 
niekas nematė, nes garsiakal
bį draugai nemokėjo nusista
tyti tvarkiai, tad jam prisiėjo! 
kalbėt būnant kare. Daina'' 
Choras ir vėl dainuodamas už
darė programą.

Spaudoj buvo garsinta ga
na plačiai, kad dalyvaus Jau
nuolių chorai iš Bridgewater, 
Mass, ir iš Bridgeport, Conn., 
bet jų nebuvo. Nebuvimo prie
žastį d. P. Buknys, “L.” Adm. 
ir komisija aiškina visaip, 
tad korespondentas nesiima 
ant savęs atsakomybę paaiš
kinti tą visą incidentą. Lai pa
ti' komisija duos pareiškimą 
spaudoj apie tai, tada bus aiš
kiau.

Easton, Pa
Vietinės Žinios

Rugpjūčio 31 dieną kapito
nas II. J. Menikheim. pasiuntė 
į apskričio daboklę barzda
skutį Mike Reėchia, italą, 23 
metų. Jis laikomas po paran
ka $2,000 iki teismui. I

Maikis ‘priimdavo visokius' 
vogtus daiktus, ir vogtus pini
gus palaikydavo nuo vaikėzo 
14 metų. Policija tuos vogtus' 
daiktus rado pas Maikį. 
ginusia laikrodėlius 
Watches) ir žiedus.

ragino ir mokinęs tą 
vogt kas tiktai pa- 

Maikį pažįsta daug 
nes jis Stankaus kir- 
dirbo septynius me-

sakoma 
jaunuolį

teks ir lietuviam pamatyti per įkviesti į konferencija iki dvie-
spaudos naudai pikniką, Hart
forde, 11 d. rugsėjo, Lietuvių 
Parke. Ta grupė dainuos su 
pritaikytais maršavimais ir vi
sokiais padabinima?is, kokių 
šioj apielinkėj niekam nėra 
regėta. Kas tik . prijaučia de
mokratijai, turi atvykti į spau
dos pikniką ir pamatyti reginį, 
kaip perstatom^ nutrenkimas 
Franko vergijos nančių. Išgir
site liaudiečių Kalbiausias dai
nas ir kitus pamasinimus.

Vikutis.

WORCESTER, MASS

rugp. 28 d., buvo ke- 
raportų iš veiklesnių

Norvaiša, mūsų fi- 
davė gerą

Nauja L. Pruseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Dau- 
(Wrist, 
Maikisl

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

ku rių 
rriiamas lai- 

su dviem kapitonais, 
vaikučiais. Pradžioj 

veiksmo akte nutrauktas len
ciūgas, kaipo ženklas generolo 
Franko vergijos. Mergaitėms 
dainuojant du maži vaikučiai 
pritarė su muzika, ' vienas 
skambindams gitara, antras 
grodams armoniką, o, kapito
nai pasakė pritaikytas eiles 
per garsiakalbį kviečiant teik
ti paramą, pripildyti laivą 
Amerikos žmonių daiktais Is- I 
panijos liaudžiai atsigynimui 
nuo fašizmo. Tąjį reginį tė- 
mijant darėsi įdomus 
Šių 
niai 
tis 
mes 
chorų, o nemokame jaunuolius 
sumokint panašių veiksmų? O 
būtų labai naujiena piknikuo
se ir plačiuose išvažiavimuose. 
Chorvedžių turime, jie tą 
lengvai gali atlikti, sumokinti. 

,'Pav: šis žmogus,.'ispanas vos

žodžių išreiškėjui 
per kūną perbėgo 
išmušė klausimą:

lietuviai, turėdami

įspūdis.
dirks-

ir min-
Kodėl

eile

Iš Lietuvių Literatūros Draugi
jos 11 kuopds Susirinkimo
Kadangi pora susirinkimų šią 

vasarą neįvyko iš priežasties 
piknikų, tai šiame susirinkime, 
laikytame 
lėtas gerų 
draugų.

Drg. J.
nansų sekretorius, 
raportą. Pasirodė, kad jis rū
pinasi, renka duokles nuo na
riu.

Draugai, kurie dar neužsimo- 
kėjot, matyk it patys drg. Nor
vaišą, kad jam nereikėtų tiek 
daug lakstyti. Jis ir kitoj drau
gijoj turi daug darbo.

Drg. Sadauskas darė prane
šimą iš Kongreso Komiteto su
sirinkimo. Pasirodė, kad Wor- 
cesterio Skyrius rūpinasi įvyk
stančiu Maynarde pikniku 
Darbo Dienoje, kurį rengia 
Amerikos 
Bostono

Šiame 
Skliutas 
ALDLD 
kiniui patiko suvažiavimo nuta
rimas, kad kuopos turėtų disku
sijas apšvietos bei politikos 
klausimais.

Taigi, ( šis susirinkimas ir 
pravedė tą suvažiavimo nuta
rimą.

Užbaigus dienotvarkį, kuopos 
reikalais, turėjome diskusijas 
temoj: “Ar komunistai gerai 
daro gindami Lietuvos nepri
klausomybę?” Diskusijos buvo 
gyvos, kurios tęsėsi visą valan
dą. Komunistų elgęsis užgirtas.

Kitame 
n u si tarė m 
“Reikšmė 
Amerikos

Visi dalyvaukit, ir savo drau
gus galit atsivesti.

Taipgi, draugai, knygius ir 
“Laisvės” agentas dalyvaukit ir 
išduokit raportą iš savo darbo.

Šis susirinkimas nutarė par
sitraukti 150 kopįjų “Broliška 

j Ranką Katalikams.” Organiza
torius pasižadėjo matyti knygių 
šiuo klausimu.

Drg. Pačėsa savo dukterei 
užrašė žurnalą “Voice.” Kas 
sekantis?

Ateinantis susirinkimas įvyks 
j/Tūgsėjo 25 d., 29 Endicott St., 

10 :30 iš ryto. J. M. L.

I jų šimtų draugų, draugių, jau
nų ir augusių iš visos valsti
jos minėtiem reikalam aptar
ti ir juos gyvenimai! pravesti. 
Iš anksto pavasarį buvo pana
ši konferencija ir ji davė džiu
ginančiu pasekmių lietuvių 
darbininkų darbuotėj, ypač 
pravedimui bendro plataus 
liaudies fronto už jpKiimą 
Li etų vos n e pr iki au som y b ės.
Yra vilties, kad ir šioje konf. 
bus pakaltas klausimas Lietu
vos, reikalais, kad ten mūs 
broliam, sesutėm pagelbėjus 
atsiginti nuo fašistų ir at^si- 
steigti demokratines teises.

LK. frakcijų komitetas ža
da pasiūlyt pakeitimus lietu
viškoj dirvoj veikiant, o la
biausiai jaunuolių organizavi
mą į chorus, dramos ir spor
to grupes, bei LDS. jaunuolių 
kuopas.

Nuskirta waterbu/ieciam šią 
konferenciją paįvairinti kokiu 
nors pamarginimu, todėl kon
ferencija ir įvyks Lietuvių 
Darže, ant tyro oro, ant kal
nelio, prie ežero. Ką vietos 
draugai suruoš naujo, kad vi
sus dalyvius palinksminus—
dar reikia palaukti, bet 
naujienybių, ką jau dabar 
Įima užtikrinti. Prie to čia 
pakviestas Centro Biuro 
rys geras strategas d. D.
Šolomskas, d. I. Wafsey KP. 
distrikto organ. LK frakcijų 
komitetas ir 
draugai iš įvairių kolonijų. Jie
visi duos nurodymus, kaip pa
kelti ant aukštesnės papėdės 
lietuvių darbininkų judėjimas.

Todėl kolonijų draugai ir 
draugės iš ( anksto privalo 
rengtis į šią konf. ir bandy
ti sutraukti skaitlingas gru
pes simpatikų ir veikėjų, taip 
pat ir jaunuolių.
Atsibuvo Sėkmingas “Laisvės”

Naudai Naktinis

lietuviu,
4. 7

pyki oje
tus. Jis buvo fašistu o j antis 
Mussolinio garbintojas. JUv 
bar turi savo kirpyklą.

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

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

bus

bus
na
ivi.

Visi
na-

Maynarde
kurį

Lietuvių Kongreso
Apskritys.

susirinkime drg. J. 
davė puikų raportą iš 
suvažiavimo. Susirin

kuopos susirinkime 
diskusuoti temoj 

bei Reikalingumas 
Lietuvių Kongreso.”

Roma. — Italijos vidaus 
reikalų ministeris suspen
davo. devyniolika savo pa- 
gelbininkų kaip negana iš
tikimų.

atsakomingi

Baigiant rašyti apie šį gra
žų parengimą, negalima iškęst 
nepasakius šventos tiesos, kad 
dienraštis “Laisvė” įsigyja 
daug pritarėjų, ką faktinai 
įrodė tokios minios susirinki
mas paremti tą apšvietus į lie
tuvių bakūžes nešėją. Čia buvo 
katalikai, bepartyviai ir kito
kios pakraipos žmonės, 
jie jautės kaip savuose
muose, visi buvo patenkinti 
visu kuo, nepaisė, kad buvo 
trumpesnė programa. Todėl 
yra viltis, kad į šaukiamą lie
tuvių komunistų, simpatikų 
konferenciją irgi daug “Lais
vės” skaitytojų suvažiuos pa
sitarti, kaip dienraštį “Laisvę” 
dar labiau praplėsti ypač tar
pe katalikų žmonių, beparty- 
vių žmonių ir kitų. O “Lais
vė” labai daug rašo apie kla
sių kovas, apie unijas ir jų 
veiklą. Jei ne dienraštis “Lai
svė” ir “Vilnis”, daugelis žmo
nių nebūtų pilnai painfor
muoti apie kylančias CIO uni- 
jąs, apie Lietuvos liaudies rei
kalavimus atsteigti demokra
tinę santvarką ir apie išlauki
nių imperialistų sykiu ir fa
šistų kas kart kėsinimąsi Lie
tuvos nepriklausomybei pavo
jų. Aplamai imant “L.” daug 
apšvietė mūs brolių—sesučių 
lietuvių ir ji dar daug ateity
je prie to prisidės.

Beje, kalbant -apie “Lais
vę”, reikia paminėti, kad gra
ži grupė buvo ir iš Brooklyno 
pačių “Laisvės” darbininkų ir 
rėmėjų: gerai, žinoma daini
ninkė Kavaliauskaitė, rodos ir 
Visockienč* Kuraitis, Kapic- 
kas, N. Pakalniškis ir gal kas 
daugiau. (

“Laisves” Rėmėjas.

Teisėjas Frank McCluskey į- 
sakė apskričio klerkui Howard 
Raub (Clerjt of the orphans 
court), kad sugrąžintų iždan 
$60,000. Stambi žuvukė. Ot, 
kodėl mum, nabagam pilie
čiam, buvo pakeltos apskričio 
iždan taksos dauginus, negu 
dvigubai! Rinkimai jau čia 
pat,—piliečiai, pagalvokite, už 
ką jūs balsuosite?

Pereitą savaitę pačiam vidu
ryj miesto (Centre Square), 
moteris Anna Vitale, bekėra- 
vojant savo mašiną, užvažiavo 
ant policmano Edward o Skin
ner, kuris dabojo automobi
lių tvarką. Kada mašina lam
dė policmanui kaulus, tai 0- 
nutė nusigando ir prarado 
vairavimo kontrolę, ir jos ma
šina, bėgdama tolyn, smogė į 
kitą mašiną. Buvo katastrofa 
ant katastrofos. Policmaną 
sužeidė nepavojingai. O šo- 
ferka paleista po' paranka 
$102.50'iki teismui.

Central Labor Unijos sve
tainėj kirpyklų lokalų delega
tų konferencijoj delegatas 
Lawrence De Greco raporta- 
va, kad kurios kirpyklos ne
turi languose unijos kortų, į 
jas niekas neitų, nes jos nesi
moką duoklių į uniją. Jis 
įvardino tokias dvi kirpyklas. 
Bet vėliaus buvo apžiūrėta 50 
kirpyklų, iš kurių _2Jy>neturėjo 
unijos kortų languose! Bet ir 
tos, ką turi unijos kortas, ne
kurtos pasisakė, kad į uniją 
duoklių nemoka ir varo būtle- 
gerinį biznį.

V. J. Stankus.

Piknikas

York o ir 
protarpiais 
ir lietus,

Girardville, Pa.

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 “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

GARSINKITUS “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

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

laukiu paveikslus familijų, v 
tuviu, kitokiu grupių ir

Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant h 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom. -

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

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

padarau 
paveiks

le ra j avus 
su ame-

VARPO KEPTUVE

j Kuomet New 
Mass, valstijose 
perkūnas trankėsi 
kai iš viedro pylė, tai Conn,
žmonės “Laisvės” naudai pik
nike, Waterburyj linksminos, 
šeštadienio naktį, 27 rugpjū
čio. ,

Piknikas nors buvo garsin
tas, kad prasidės nuo ketvir
tos’ vai. po pietų ir trauksis 
iki ketvirtos vai. ryto, bet jis 
aktualiai prasidėjo nuo aš
tuntos ir traukės beveik iki 
ketvirtai>ryto, taip, kaip buvo 
garsinta, žmonių buvo nema
žiau, kaip ir ant dieninių pik
nikų arba buvusios dainų die
nos. Komisijos nustatyta tvar
ka buvo pavyzdinga, gera, vi
si aprūpinti maistu ir kitais 
dalykais, išskyrus programos 
dalį. Programa prasidėjo arti 
paties vidurnakčio. Dainos 
Choras iš New Haveno, vado
vystėje J. Latvio^ atidarė pro
gramą su dainomis. Po to pa
sirodė iš Bostono laukiami 
svečiai, tai visų mylimas ko
mikas I. Kubiliūnas ir veikli 
jaunuolė lietuvių judėjime 
Amilija Rudokaitė,—daininin
kai. Jie dainavo tikrai žavę- 
jančiai, kad net po kelis kar
tus buvo 'iššaukti dainuoti, vis

Prieš kiek laiko (balandžio 
men. pabaigoj) keletas vieti
nių draugų sumetė Ispanijos 
respublikos gynėjams aukų, 

(kurios buvo perduotos per d. 
R. Mizarą, kai jis lankėsi Še- 
nadoryj su prakalbom. Bet 
del tam tikrų nesusipratimų, 
tos aukos nebuvo paskelbtos 
spaudoj. šiuomi skelbiame 
vardus draugų, aukojusių Is
panijos kovotojams. Po 50c. 
aukojo:'J. Kamarauskas ir J. 
Raulinaitis; po 25c.: J. Mor- 
dosa, J. Čiurinskas, ir A. Dam
brauskas. Viso surinkta $1.75.

Rep.

ŠAKIAI
Perkūnas Padarė Daug 

Nuostoliu
Šakių apylinkėje liepos mėn. 

28 dieną 17 vai. vakaro siautė 
audra su smarkia perkūnija. 
Perkūnija padegė daug trobe
sių ir padarė didelių nuostolių.

Bartupio km., Gelgaudiškio 
valse, griausmas trenkė į Anta
no Višinskio kluoną Jr jį pade
gė. Sudegė ten buvęs šienas ir 
daug smulkesnių daiktų.

Turtas buvo neapdraustas.
Jotijos km., Plokščių valse., 

liepos 28 dieną griaustinis tren
kė į pil. Pranevičiaus kluoną ir 
padegė. Kluonas buvo dar visai 
naujas,' jame buvo daug ūkio 
mašinų, kurių, ugniai greitai 
išsiplėtus, išgelbėti nepasisekė.

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

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVU LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos sų/ patenki
nančiomis ir greitomis (pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZJNS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

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

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

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

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



i

LAISVE* - Trečiadienis, Rugs. 7, 193^ 
_______________

NowYorko^AferZIniiH
Pasauliniuose Fėruose 

Bus Gana Įdomybių
Malioriai Priėmė Ir 

Pasirašė Sutartį
Kardinolo Hayes Kūną 

Parvežė Namo
t Iš Lietuvių Amer. Pil 

Kliubo Susirinkimo
Jau buvo minėta, kad Pa

saulinių Fėrų administracija 
mano išleist milioną dolerių 
nemokamai matomoms įdomy
bėms ir juokdariams fėruose. 
Tai, žinoma, ne viskas. Apart 
nemokamųjų, bus ir tokių, už 
kuriuos reiks mokėt norint 
pamatyt.

Būsimų įdomybių skaičiuje 
numatoma įrengt “Brooklyno 
Tiltą” su kas valandą nuo jo 
šokančiu Steve Brodie, kaip 
kad jis atrodė liepos 23, 1886. 
Ten pat bus matomas tų lai
kų miestas ir visas tas nuoti- 
kis. Tai tiek apie senovę.

Iš naujoviškųjų įdomybių 
būsiąs Hollywoodas ir ant vie
tos daromi kalbantieji judžiai, 
su tikrais aktoriais, kurių, ti
kimasi, didžiuma apsilankys 
fėruose.

Bus ir liliputų miestas. Ma
žųjų žmonių daug kas yra ma
tę, po vieną, du, bet čionai ti
kimasi turėt šimtą jų, didžiu
mą visame pasaulyje 
tokių gyventojų. Jie 
kviesti iš 25 skirtingų

Alpų augštumoms
planuojama išleist $600,000. 
Čia bus tikros pūgos, čiuožinė- 
jimai ir visoks kitoks žiemos 
sportas. Alpų kaimas užims 
vieno akro plotą.

Medžiotojai irgi ras progos 
atsižymėt. Kaip ir viskas, taip 
ir šioji Saka manoma padaryt 
tikra ir moderniška. šauliui 
nereikės tenkintis taikymu cie- 
liaus į krypuojančią antį, bet 
jausis medžiojąs “Afrikos gilu
moj”. Čia būsią kriokiančių 
liūtų, tigrų ir kitokių žvėrių, 
kuriuos nušovęs medžiotojas 
didžiuojasi ir laikosi kailį, o 
.jei neturi ištekliaus laikyt kai
lį, tai nors keletą plaukų lai
ko atminčiai, kaip relikviją.

Arti parodos ir pasilinksmi
nimo zonos bus įtaisyta vieta, 
kur atvykę į fėrus tėvai galės 
palikt vaikus. Vaiku Pasaulis 
būsiąs kita ’ tiek didesnis už 
Chicagos parodoj buvusią žais- 
lavietę. D. N.

New Yorko, Bronx ir Staten 
Island malioriai, priklausantie
ji Distrikto 9-to Taryboj, savo 
lokalų specialiuose susirinki
muose užgyrė unijos su bosais 
prieitą sutartį ir po to ją pa
sirašė unijos, ir bosų atstovai 
pereitą penktadienį.

Sutartis galios vienus metus. 
Paliečia 16,000 darbininkų. /

Sutartis pamatiniai pasilie
ka senoji, su $10.50 mokesties 
7 vai. dienai, 35 valandų 
vaite, dviguba mokestimi 
viršlaikį. Bosai iš pradžių 
kalavo algų numušimo. O

Nauju 
bosų
purkštimo priemonės 
gun), kas pripažinta 
•sveikatai. Kitu geru 
yra tas, kad su algos
turės būt išduoti kvitai apie 
samdytojo išmokesčius Social 
Security mokesčių, nuo ko pri
klauso darbininko gavimas pa
ramos nedarbo laiku. Išimta 
iš sutarties patvarkymas, kad 
trmja pristato 25 nuošimčius 
samdomų darbininkų iš savo 
bedarbių listo.

Brooklyno maliorių 18-to 
Distrikto Taryba irgi jau tu
rinti sutartis su 60 atskirų 
kontraktorių. Tikimasi, kad ir 
kiti greit sutiks tartis.

sa-

rei-

laimėjimu skaitoma 
sutikimas nenaudoti 

(spray 
žalinga 
dalyku 
vokeliu

Mirusio kardinolo Hayes 
kūnas pirmadienį parvežtas 
iš Monticello, N. Y., kur jis 
mirė pereitą Šeštadienį, į jo 
namus, 452 Madison Ave., N. 
Y. Namie jis išlaikyta 24 va
landas ir antradienį nuneštas 
į St. Patricko Katedrą, kur 

Ijis gulės iki penktadienio ryto. 
Kūną parlydėjo katalikų aukš
tuomenė keliomis mašinomis. 
Keli tūkstančiai katalikų ir 
šiaip tėmytojų, pasitiko New 
Yorke.

O’Connor “Savo” Distrikte 
Turįs Tik Antrašą <,

Naujosios Dalybos , Demo
kratų Partijos darbuotojai, 
kurio remia James II. Fay 
kandidatūrą į kongresmanus 
iš 16-to Kongresinio Distrikto, 
sako, kad reakcinis kongres- 
manas John J. O’Connor ne
gyvena tame distrikte. Jis 
gyvenąs Bayport, L. I., už 53 
mylių nuo 16-to distrikto. 
“Savo” distrikto jis palaikąs 
tik mažą apartm’entuką, 211 
E. 35th St., kuris esąs “aiš- 

permažas O’Connoro šei- 
iš šešių su jų tarnų šta- 

Kitais žodžiais, jis lai- 
apartmentuką, kad ture-

trikto.
Taigi, gyvendamas už 53 

mylių atstovauja 16-tą kon
gresinį distriktą, kuris randa
si New Yorko Miesto centre.

Dewey Dar Pašauksiąs

Lankėsi “Laisvėje”

Šiandien Baigias^Vaikų 
Iškilmės Paroda

kiai 
m ai 
bu.’ 
kas
tų adresą, kurį galėtų paduot

Antradienio rytą lankėsi 
“Laisvėj” Aldona Reklaičiūtė 
iš Du Bois ir Norkevičiūtė iš 
Mt. Carmel, Pa. Aldona seniau 
gyvenus Brooklyne ir buvo nu
vykus į Du Bois atostogų, iš 
kur grįžo su drauge. Abi jau
nuolės ketina apsigyvent Broo
klyne.

VVOU11U HUlUlUIllf ; — ,{ j.

Numatoma, kad Hineso by
loj kaltintojų liūdymai baig
sis šią savaitę. Prokuroras 
Thomas Dewey turįs dar 10 * 
iš apie 50 buvusių liudininkų, 
šiuos perklausinėjus, kaltina
mieji statys savo liūdininkus. 
Tam dar imsią bent porą sa- J 
vaičių.

Bill, 4,500 svarų slonius, 
Prospect Parke, nustūmė duo
bėn savo “prietelką” Hildą. 
Ėmė valandą laiko ją iš ten 
iškelt sunkmenų keltuvu.

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Penktadienį, 2-rą rugsėjo, 
įvyko Kliubo mėnesinis susi
rinkimas. Narių dalyvavo ja
me neperdaugiausiai, kas nė
ra pagirtinu darbu. Organiza
cijos reikalais reikia visiems 
lygiai rūpintis. ’

šis susirinkimas padarė at
eičiai nuolatinį tarimą, tai kas 
metai turėti vakarienę Naujų
Metų vakare. Įvykinimui šio rinkimų metu, nes be to ne- 
tarimo išrinkta komisija iš 7- galėtų kandidatuot iš to dis- 
nių narių, kurie surengs šių 
metų vakarienę pagal geriausį 
jųjų supratimą. Kaip bus 
brangus vakarienės tikietas, 
tai komisija, manau, praneš 
vėliau.

Ligonių skaičius 
tas pats,
mėnesį — 8. 
yra Juozas 
nuo vidurio gruodžio menesio 
praeitų metų guli ligonbutyj. 
Yra sergančių kliubiečių ir ki
tuose 
delis

r

ONE DAY
OUTINGS

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

šiandien yra paskutinė die
na vaikų piešinių ir skulptū
ros parodos Central Park 
Mall, New Yorke. Sąryšyje su 
paroda taip pat suruošta įdo
mi vaikų programa: muzika, 
šokiai, dainos. Parodoj daly
vauja visos apylinkės vaikų 
įvairios įstaigos su savo artis
tiškų vaikų gaminiais ir pro
gramos pildytojų grupėmis, 
taipgi masiniai suvežą vaikus 
žiūrėt parodos.

pasilieka 
kaip buvo praeitą 

Ilgiausiai sergąs 
Babonis. Jis jau

SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

MAINŲ SRITYS SQQO 
SUBATOJ VAK., RUGSĖ- O— 
JO 10. Kelionė j Mahnnoy CArr- 
City, $3.00 ; Gilberton, $3.05; J) 

Mahnnoy Plane, $3.10; Gi- 
rardville, $3.15; Ashland, round trip 
$3.20; Shenandoah, $3.20;
Gordon. $3.25; Mt. Carmel Jet., $3.40; 
Mt. Carmel, $3.45; Shamokin, $3.55. 
Išeina iš New Yorko nuo Liberty 
St.: 11:35 T>. M.

KITOS EKSKURSIJOS RUGSĖJO 
11 Į PHILADELPHIA, PA., READ
ING, PA., HARRISBURG, PA., AT
I-ANTIC HIGHLANDS, N. J., SEA 
BRIGHT, N. J., UNION BEACH, 
N. J.. KEANSBURG, N. J., LAKE
WOOD, N. J., ASBURY PARK, N. J., 
LONG BRANCH, N. J., FREEHOLD, 
N. J„ BARNEGAT, N. J.
Dėl tolimesnių informacijų ir dėl 
nenustatyto traukiniams laiko aukš
čiau, tarkitės su bilietų agentais ar 

telefonuokit BArclay 7-9G70

miestuose. Vincas Vai- 
Roch estery j ; jis turėjo, 

pranešimą, automobi- 
nelaimę. Antanas že-

Pittston, Pa., serga

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Central BrooklynIš Darbiečiu Pikniko

BROOKLYN, N. Y.

re-

1S

: W. Skodis, K. Bender, čių rengtą

kaipo tvarkyto- iš kivtur svečiuosna

4-
Rugsejo 15-tą

na-
MIRE

metų

So.

Kuopos gėręs.

taipgi darbininkų knygynuo- laukt jūsų talkos?
Trafiko Stoti# “K.”se.

koo-
pro-

paprastas 
taisykles: 
gatvę tik 
leidžiant;

vietose;

cen
trini

jau 
kojos

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

esančių 
bus su
šaliu.

įrengt

brooklyniečius 
rast namie.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

tėvu
li au-
sure- 

kartfu

serga
Kas

kad, 
uždarytai, 
“Laisves” 
pakelyje

Albert Goslin, 65 m., buvęs 
jūreivis, rastas prigėręs East 
Upėj, prie Montague St. Prie
žastis jo ten patekimo nežino
ma.

negalėjo
P.

ir į 
Par-

išbuvo ligonbutyj 22 
Sirgo kraujo užsinuo- 
Dabar jis jau randasi 
bet dar kairė ranka

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskira# .kamba
rys, u že j imu i su 
moterims. • Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Telefoną# EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS 
) (BIELIAUSKAS) |

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET

JERSEY CENTRAL
H A » Iz'H O A I> •

i Vietos ir impor- 
š tuotos degtines ir 
? vynai, geriausių 
| bravorų alus ir 
? Ėlius. Kada būsi- 
5 te Brooklyne, už- 
1 eikite susipažinti.

SUSIRINKIMAI
MA SPĖTU, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 8 d. Za- 
bielskio Svet. 8 v. v. Visi nariai da

tų j lyvaukite laiku, nes turime daug 
| svarbių ęialykų apsvarstyti.

(209-210)

K

Tėvai. Padės Liaudies 
Mokyklų Slaugėm

Tėvų Sąjungos New Yorke 
sumobilizavo arti 3,000 
motinų, kurie pagelbės 
dies mokyklų slaugėms 
gistruot vaikus, pirmu
pradedančius eit mokyklon. 
Dr. Harold G. Campbell j už- 
gyrė tą pagelbą ir pranešė vi
sų mokyklų vedėjams, kad to
kių liuosnorių padėjėjų jie 

. gali gaut keturiomis registra
cijos dienomis, 7, 8, 9 ir 12 
šio mėnesio.

Tėvai atliks raštiškus dar
bus, tuo būdu slaugėms palie
kant daugiau laiko nuodug
nesniam sveikatos tyrimui.

Visi Komunistų Partijos 
riai, draugai " ir pritarėjai, 
taipgi visi norinti išgirst žy
mius komunistų kalbėtojus 
prašomi įsitėmyt, kad juos bus 
galima išgirst Coney Islando 
Velodrome 15-tą šio mėnesio. 
Kalbės Earl Browder, KP ge- 
neralis sekretorius, James W. 
Ford, nominatas į senatorius; 
Israel Amter, kandidatas į 
gubernatorius, Peter V. Cac- 
chione, kandidatas į kongres- 
manus iš 8-to Distrikto, ir Mi
chael Saunders, Kings County 
Jaunųjų Komunistų Lygos se
kretorius.

Bilietus galima gaut pas 
Lietuvių Komunistų 
Jūrius ir kitus komunistus,

Lietuviu darbiečiu ruoštas 
piknikas pereito šeštadienio 
popietį, Dexter Parke, nebuvo 
tokiu, kokio tikėtasi. Nors ti
kietų išanksto buvo parduota 
gana daug, bet piknikan atsi
lankiusių skaičius buvo mažo
kas. Tam, suprantama, buvo 
kelios priežastys. Vyriausia 
priežastis bene bus — tai su
puolimas daug panašių paren
gimų tuom pačiu laiku.

Pati vieta piknikams taip
gi nekokia: perdaug nuzulin
ta, daug purvo ir dulkių.

Pas atsilankiusius, tačiau, 
matėsi labai graži nuotaika: 
suaugesnieji prie stalų girs- 
nojo alų, užkandžiavo ir “rie
tė“ visokius anekdotus; jau
nimas, kaip ir paprastai, su- 
kos-šoko erdvingoj šokių pa
šiūrėj, nuolat muzikantams 
grojant.

Am. Darbo Partijos 
Liet. Kl. Koresp.

New Yorkas—Vienas 
Saugiausių Miestų

Dėka puikiai piliečių 
peracijai, mes padarėme 
gresą link tikro saugumo va- 
žiuotėj. Pereitais metais New 
Yorkas pažymėta vienu sau
giausių miestų visoj šalyj, o 
1936 metais gavo nuo Nac. 
Saugumo Komiteto 1-mą do
vaną kaipo saugiausias mies
tas visose Jungt. Valstijose.

Tas atsiekimas akstiną mus 
išvengt ir sumažint nelaimes 
mūsų gatvėse ir ant kelių šiais 
metais.

Važiuotos saugumo proble
ma — apsaugojimas žmonių 
gyvasčių ir sąnarių—nėra vie
no asmens, bet visų, visos su- 
siedijos nuolatinė pareiga, ku
ri kasdien didėja. O ją gali
ma išpildyt sekant 
saugios važiuotos 
Eik-važiuok skersai 
trafiko šviesoms 
eik tik pažymėtose
būk budrus — neskubėk, ne
prašok šviesas, nevažiuok įsi- 

Gerbiamasai pilieti! 
Ar mes galime visame tame

Praėjusį sekmadienį 
tralbrooklyniečiai net 
busais traukė į philadelphie- 
čių “Laisvei” rengiamą pikni
ką. Važiavo visi linksmi, dai
nuodami, rodos, kad kokis 
choras. Mat, liaudies dainas 
tai ir ne choristai gražiai su
dainuoja.

Reikia paminėt, kad pirmu 
kartu mes turėjom čielą bu- 
są jaunuolių, vaikinų ir mer
ginu ir veik visi buvo cen- 
tralbrooklyniečiai. Tai geras 
apsireiškimas. Mat, iki šiolei 
daugumas manė, kad pas mus 
jaunimo nėra.

Bušų tikietų daugiausia iš
pardavė mūsų čampionas J. 
žemaitis ir taipgi nemažai 
pardavė K. Bundonis, J. Bru
žas, A. Taučius ir J. Burnei- 
kis.

Nuvažiavus į pikniką, mū
sų gaspadinės nukrovė stalus1 
valgiais ir gėrimais, vyrai nu
sipirko alaus ir vįsi prie vietai 
linksmai leido laiką.

Taipgi dar reikia paminėt 
mūsų busų kapitonai, kurie 
gerai tvarkė busus. Kapitonai 
gi šie:
J. Bartašius ir J. žemaitis.

Taigi, aš, 1 .
jas busų, “Laisvės” ir savo 
vardu tariu širdingą ačiū vi
siems, kurie dirbo ir kurie da
lyvavo mūsų grupėj ir linkiu, 
kad kitą metą turėtum jau 
ris busus vieton trijų.

J. Juška.

liaus 
maitis, 
šiaip kokia liga.

Vincas Gerunaitis, brookly- 
n ietis,; 
dienas, 
dijimu. 
namie,
virš alkūnės neveikia, kaip tu
rėtų veikt. Ir šiaip dar jau
čiasi silpnokai.

Vincas Birbalas, pagal li
gonių lankytojo pranešima, 
serga sausu kojos gėlimu, ir 
jau rengiasi jieškot specialisto 
gydytojo, kad prašalinus 
nelemtąjį skausmą.

Franas Prčkša, sirgęs 40 
dienų, jau pasitraukė iš ligo
niu skaičiaus. Reiškia, C f

sveikas. Jis irgi turėjo 
sk audėjimą.

Antanas Budavičia 
širdies nenormalumais,
pasiliko sergančiais- šiam me
nesiui, linkiu skubesnės svei
katos ! J. N.

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

ketvirtadienį, 8 d. rugsėjo, Laisvės 
Svet., 419 Lorimer St., 8 v. v. Pra
šome visus narius atsilankyti ir 
taip pat prašome "tų narių užsimo
kėti duokles, kurie dar neužsimokė
jo. Taip pat atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti prie kuopos. Mokestis 
nedidelė, tiktai $1.50 į metus.—Org. 
G. W. (209-210)

Kur Brooklvniečiai 
Praleido Šventes

R. Mizara, “Laisvės 
d aktorius, dar prieš šventes 
šeštadienio rytą, išvažiavo į < 
Montreal, Canada, kur įvyko 
Kanados Lietuvių Kongreso 
sesijos.

Kiti laisviečiai, kaip žinia, 
septyniais busais ir nemažu 
skaičium privatišku mašinų 
buvo patraukę į philadelphie- 

i “Laisvei” pikniką, 
tad nestebėtina, .kad atyykti- 

pas 
jų

N.

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Proga darbininkui: Parsiduoda la
bai pigiai 4 kambarių rakandai. Yra 
Majestic Radio ir Sonora Grarriafo- 
nas. su daugybe rekordų. Kambariai 
labai geri, žema renda. Atsišaukite 

i greitai. Galima matyt vakarais nuo 
! 6 iki 8 vai. ’ A. Hintz, 135 Thames 
• St., Brooklyn, N. Y. Viršutinės lu
bos po kairei, spauskite varpelį.

(207-209)

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.

NOTARY PUBLIC

BROOKLYN.
Tel. Evergreen 7-8886

Tel. Stagg 2*5043

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

Lietuviu Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)'

Charles Milleris, 46 
amžiaus, mirė namuose, 264 
Union Avė., rugsėjo 4 d. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
7 d. rugsėjo, Holy Trinity ka
pinėse. Kūnas pašarvotas na
muose.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Policistas Arthur Harring
ton areštuotas kaltinant už 
vairavimą mašinos įsigėrus ir 
už pabėgimą iš auto nelaimės 
vietos. Su juo važiavęs poli
cistas Howard M. Higgins 
suspenduotas. Nelaimė įvyko 
prie Bedford ir Voorhies 
Avenues.

. Svečiavosi Brooklyne
Šventėmis lankėsi Brookly

ne Antanas ir Frances Ge
drimai su sūneliu Richardu ir 
jaunuolė draugė Isabella N., 
taipgi Valerija Visminienė iš 
Somerville, Mass. Visminienė 
viešėjo pas Bubliauskus ant 
Water St., C. Brooklyne. Ge-! 
drimai svečiavosi pas laisvie- ! 
čius Sasną iA Gužą, taipgi ’ 
lankėsi pas Evą Al on ant 31st 
St. ir Vaitelius, kurie turi už-1 
eigą 26th ir - 3rd Avė., 
Brooklyne.

. Svečiai buvo nuvykę 
darbiečiu pikniką Dexter 
ke, taipgi aplanke būsimųi 
Pasaulinių Fėrų vietą, Coney 
Islandą. Apgailavo, 
šventadienį esant 
negalėjo aplankyt 
įstaigą. Grįždami, 
dar žadėjo sustot pas savo se
nus draugus Elizabeth, N. J.

Rep.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Teh Eyck ir Mauler Sts.

Stephen Aromiskis
> (Armakauskas)

Graborius (Undertaker) 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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 Vilai Vakaro

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