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Anglijos Pareiškimas Vie
nybės su Francija Pakenkęs 

Nazių Užmačiai

Montrealo Chinai Sudėjo 
$5,000 Savo Tautiečiam 

Chinijoj

Krislai
Puidienė Apie Kapsuką. 
Bernard Shaw’o Filoso

fija.
Drg. P. Bepirštis.
Priimtuves d.

Sakalauskui.
Rašo R. Mizara.

t
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Ponia Puidienė - Vaidiliu- 
tė spausdina “Lietuvos ži
niose” savo dienyną, vestą 
prieškariniais laikais Lie
tuvoje. Vasario mėn. 3 d., 
1907 metais, ji, be'kitko, už- z U 7 -7

rašė:
“Veik kas naktis nakvoja 

pas mus tai vienas, tai ki
tas ‘cicilikas.’ O jau kai at
sibaladoja Kapsukas — tik 
spėk dirbti ir kepti hekto- 
grafinius blynus (prokla
macijas).

“Ak, tas žmogus vistik 
yra savo idėjos kankinys. 
Ateina nekartą peršlapęs, 
sustyręs, kaip žiurkė. Kol 
jis miega, išdžiovinu prie 
pečiaus jo rūbus, užlopau 
visas skyles, prikepu jam 
ar kuriam kitam jo žmogui 
“ragaišio” ir vėl jie išklysta 
į pasaulį...”

* * *

Nepaisant visko-, tai gra
žus prisiminimas apie žmo
gų, visą gyvenimą paauko
jusį darbui už Lietuvos 
žmonių laisvę.

Jei ne toki žmones, kaip 
Kapsukas, tai Lietuva, vei
kiausiai, dar ne tuoj būtų 
mačiusi nepriklausomą gy
venimą.

jis 
ko-

* * * %
Prieš porą savaičių anglų 

rašytojas Bernard Shaw ra-, 
šė žurnale “Liberty”:

“Aš dar vis stoju už ma
no seną siūlymą, kad kiek
vienas žmogus kas penki 
metai turėtų būti pašauktas 
pasiteisinti, kodėl jie turė
tų gyventi. Yra daug pa
saulyj žmonių, kurie turėtų 
būti likviduoti.”

Keista pažiūra, ar ne? 
Na, ir ji išplaukia iš plunks
nos to vyro, kuris skaito
mas žymiausių šių dienų 
dramaturgu!* * *

Antrajam Kanados Lie
tuvių kongrese dalyvavo de
legatu draugas P. Bepirštis, 
tik kelios dienos prieš tai 
sugrįžęs iš Ispanijos.

Jis atstovavo torontiečių 
organizacijas.

Drg. Bepirštis kovojo Is
panijoje septynius mėne
sius, gindamas respubliką.

Daug įdomių dalykų 
papasakojo. Bet štai, 
kiam jis ūpe.* * *

Kai kongreso sesijoje ėjo 
kalbos apie tai, kaip kana
diečiai galėtų padėti ginti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kai ant još fašistinis agre
sorius pasimotų, tai P. Be
pirštis pasistojęs pareiškė:

—Jei ant Lietuvos užpul
tų bile fašistinė-imperialis- 
tinč šalis, tai aš pirmas vyk- 
čiau su ginklu ginti Lietu
vą!

Kas gi nesidžiaugs tokiais 
mūsų kovotojais!* * *

Perėtą šeštadienį brook- 
lyniečiai suruošė priimtuves 
draugui Juozui Sakalaus
kui, kuris nesenai sugrįžo iš 
Ispanijos kovos lauko su su
žeista ranka.

Deja, priimtuvėse žmonių 
nebuvo tiek, kiek turėjo bū
ti. Nebuvo visa eilė mūsų 
draugų, kurie neturi jokio 
pasiteisinimo dėlto.

Kaip sau norite, bet tai 
negražu!

Kaina $5.50 Metanu 
Brooklyne $6.00 

Metanu

PUSĖ PATERSONO 
ŠILKO BOSŲ JAU 

DERISI SU CIO
Paterson, N. J.—Visuoti

nas paprasto šilko darbi
ninkų streikas čia visiškai 
uždarė tą pramonę. Kol kas, 
buvo pikietuojama tik ke
lios dirbtuvės; bet jeigu 
fabrikantai bandys dirbt 
su streiklaužiais, tai CIO 
unijistai sudarys masinius 
pikietus.

Pranešama, kad pusė fab
rikantų jau rengiasi pasira
šyt sutartį su CIO unija.

EXTRA!
PER NAZIŲ RIAUŠES 6 

UŽMUŠTI ČECHOSLO-
VAKIJOJ

Praga, rugs. 13. — Čecho- 
slovakijos valdžia įvedė ka
ro stovi aštuoniuose mies
tuose “vokiškame” ruože, 
kur naziai vokiečiai padarė 
kruvinas riaušes. Tose riau
šėse tapo nušauti trys ce
chai ir trys vokiečiai naziai; 
daugelis sužeista iš abiejų 
pusių.

Karo teismas smerks 
greitam pakorimui tuos, ku
riuos pripažins kaltais kaip 
sukilėlius prieš valstybę.

Č e c h o s lovakijos naziai 
riaušininkai laukia, kad 
Hitleris ūmai atsiųstų ar
miją juos “gelbėti.”

LATVIJA SIUNČIA SAVO 
ARMIJĄ Į LIETUVOS 

PASIENĮ
Ryga, rugs. 13. — Del ne

žinomos priežasties, Latvi
ja siunčia pulkus savo armi
jos į Lietuvos pasienį. Ta 
Latvijos kariuomenė pilnai 
priruošta karui.

Naujosios Dalybos Priešai 
Priešai Laimi Nominacijas 

2-se Valstijose
Baltimore, Md., rugs. 13. 

—Naujosios Dalybos prieši
ninkas senatorius M. Ty- 
dings savo daugumą balsų 
demokratų nominacijose į 
Jungtinių Valstijų senato
rius. Prieš jį kandidatavo 
Roosevelto užgirtąs D. J. 
Lewis. Bet balsavimų pa
sėkos dar nėra pilnos.

Maine valstijoj republiko- 
nų kandidatai į kongresą ir 
valstijines valdvietes gavo 
nominacijose daugiau balsų 
už demokratus.

Maskva, rugs. 13. — Dau
guma Hitlerio atstovybės 
narių išvažiavo atgal į Vo
kietiją.

PAGARBA VIŠTAI
College Station, North 

Carolina. — Paukštininkas 
Dearstyne paskelbė laikraš
čiuose paminėjimą ką tik 
“mirusios” jo 6 metų am
žiaus vištos, kuri savo am
žiuje padėjo 1,209 kiauši
nius. Jinai buvo pasaulinė 
kiaušinių dėjimo čampionė.
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Oro Nelaimėj Žuvo-Rekor
dinis Anglų Lakūnas

Lrfndon. — Nukrito ir ek- 
splodavo didelis '^Anglijos 
b o m b a n ešis, vairuojamas 
garsaus lakūno leitenanto 
M. J. Adamo. Žuvo Adam 
ir jo bendras.

Pernai vasarą Adam spe
cialiu lėktuvu iškilo 93,937 
pėdas aukštyn, tai virš 10 
mylių, ir tuomi
aukščio rekordus vakarinės 
Europos ir Amerikos.

Washington. — Jeigu ly
giai padalint visas ameri
kiečių vakacijų (atostogų) 
išlaidas, tai išeis po 35 dol. 
ir 35 centus per metus kiek
vienam.

Valdžios Komisija Pri
pažino CIO Švino Dar

bininką Uniją
Washington. — Valdiškos 

Darbo Santikių Komisijos 
įgaliotinis Wm. Binger, po 
ištyrimo, patarė, kad Ko
misija pripažintų CIO Švi
no Darbo Uniją kaip visų 
darbininkų atstovę fabri
kuose Eagle Picher Švino 
Kompanijos, kurios centras 
yra Joplin, . Missouri. Jis 
taipgi patvarkė, kad kom
panija turi priimt atgal 130 
streikierių ir užmokėt jiem 
už sugaišintą laiką. Su
prantama, jog vyriausia 
Darbo Santikių Komisija 
užgirs to savo įgaliotinio 
atradimus ir sprendimus.
Bosai Įsteigė A. D. Federa

cijos “Uniją” prieš CIO
Wm. Binger atrado, jog 

ta kompanija pirmiau iš
daužė Amerikos Darbo Fe-( 
deracijos unijos streiką, bet 
kai susikūrė CIO unija ir 
pradėjo streikuot, tai pati 
kompanija sutvėrė fabri
kuose Federacijos neva 
“uniją,” bet ši federacinė 
“unija” yra pačių bosų vieš
pataujama, sako Bingerio 
raportas Nacionalei Darbo 
Santikių Komisijai.

Amerikos Smulkieji Biznie
riai Priešingi Karui

Pittsburgh, Pa. — Prasi
dėjo suvažiavimas Amerikos 
Smulkiųjų Biznierių Susi
vienijimo. Jų komitetas pa
skelbė pareiškimą, kad Šios 
šalies valdžia. visai nesikiš
tų į Europos karus ir ne
praleistų jokių reikmenų ka- 
riaujantiem kraštam.

Reikalauja Teismo Policijos 
Viršininkui, Nušovusiam

Pikietininką
Norristown, Pa. —Virši

ninkas Hatboro miestelio 
policijos Norman Findley 
peršovė pikietininką R. 
Cooke’ą prie Os. Nebel 
mezgyklos, ir pikietininkas 
jau mirė.

Koronerio prisiekdintųjų 
teismas dabar pataria su
imt ir teist tą .policijos gal
vą kaip žmogžudį.

AUKOS ATGALEIVIŲ 
KANDIDATUI IŠ 

žMstiju
New York. — Dešinysis 

“demokratas” kongresma- 
nas J. J. O’Connor, dabar 
kandidatuojantis į Jung
ti n i ų Vai stijų senatą, 
gavo aukų savo rinkimų va- 

sumušėjjui iš 24-rių valstijų, be to, 
dar net iš Francijos ir Pie
tinės Amerikos.

Taip Naujosios Dalybos 
priešai iš visur remia savo 
žmogų.

Prieš O’Connorą kandida
tuoja J. H. Fay, Naujosios 
Dalybos gynėjas.

ČILĖS NAZIAI PLANAVO NU
ŽUDYT PREZIDENTĄ IR KT.

Santiago, Chile. — Pasi
traukė Čilės ministerių ka
binetas.

Valdžia, dalydama kra
tas pas nazius, sučiupo są
rašus valdininkų ir redak
torių, kuriuoš naziai skyrė 
nužudyt. Tarp žmonių, ku
riuos naziai tykojo nužudyt, 
yra Čilės prezidentas A. 
Alessandri ir dauguma mi
nisterių.

Bet kai Čilės nazių suki
limas praeitą sekmadienį 
buvo sukriušiųtas, tai suiro 
ir jų žmogžudiškas sąmoks
las.

Valdžios agentai rado pas 
nazius didelius sandėlius 
sprogimų ir ginklų. Čilės 
naziai buvo gavę aukų ir iš 
tūlų Amerikos buržujų.

Mirė K. Markso Anūkas 
Jean Longuet

Paryžius. — Nesenai bu
vo sužeistas automobilio ne
laimėje ir dabar mirė ligo
ninėje Jean Longuet, sūnūs 
Karolio Markso dukters 
Jenny’ės ir jos vyro Char- 
les’o Longueto, Franci jos 
revoliucionieriaus, P a r y- 
žiaus komunaro.

Jean Longuet, Francijos 
socialistas, gimė 62 metai 
atgal Londone, nes jo tė
vas buvo ištremtas iš Fran
cijos kaip Komunos dalyvis.

Laike pasaulinio karo 
Jean Longuet buvo taikinin- 
kas; reikalavo taikos be 
pergalės vienai ar antrai 
pusei.

Suskilus Francijos socia
listam ir įsikūrus Komunis
tų Partijai 1921 m., Longuet 
nuėjo į vadinamą “Suvieny
tą” Socialistų Partiją.

Savo laiku jis gynė bolše
vikus, sakydamas, kad jie 
“ne blogesni už Francijos 
revoliucionierius” - komuna- 
rus. Bet toliau Longuet ėjo 
vis dešinyn.

ORAS
Šiandien abelnai giedra.-— 

N. Y. Oro Biuras.

Nuteistas Vagis Anglijos 
Karinio Sekreto

London. — Nuteistas tre
jus metus kalėt R. Walker, 
buvęs samdinys Vickers- 
Armstrong ginklų kompani
jos. Jis buvo išsinešęs pla
ną vienos naujos ihašinos, 
vartojamos šoviniams nu
statyt sprogimo laiką.

Tas sekretas būtų naudin
gas kariniam Anglijos prie
šui, tarė teisėjas, pasiųsda
mas kalėjiman Walkerj.

Varšava. — Lenkijos po
litikai spėja, kad Hitlerio 
grūmojanti kalba Nurem- 
berge privers Čechoslovaki- 
ją padaryt daugiau nusilei
dimų naziams.

D. Federacija Patraukė 
Teisman Darbo Santi- 

kiy Komisiją
Philadelphia, Pa. — Ame

rikos Darbo Federacijos va
dai apskundė federaliam 
apskrities teismui Nacionalę 
Darbo Santikių Komisiją, 
kad ji būk “neteisingai” 
pripažino CIO uniją Ro
berts and Manders pečių 
kompanijoj ir Hatboro Lie
jyklų kompanijoj. Reikalau
ja panaikint Darbo Santikių 
Komisijos sprendimą ir pa
sakoja, būk “dauguma” dar
bininkų tuose fabrikuose 
“norį” Darbo Federacijos.

Bet CIO unija buvo ten 
pripažinta tik po oficialių 
balsavimų, kur didelė dau
guma pasisakė už CIO uni
ją.

Japonai Atgriebė Kwangtsi 
Miestą nuo Chiną

Hankow, Chinija. — Ja
ponai šturmu atėmė iš chi- 
nų Kwangtsi miestą, kurį 
chinai paskutinėmis dieno
mis buvo atgriebę nuo ja
ponų. Prie jo buvo užmušta 
bei sužeista 3 iki 4 tūkstan
čių japonų.
J Japonai pasigrūmė kelias 
mylias toliau į vakarus nuo 
Juichango. Jie dabar laužia
si linkon Hwangchwano, 
prie Peiping-Hankow gele
žinkelio, apie 100 mylių į 
šiaurius nuo Hankowo, Chi- 
nijos laikinosios sostinės.

Chinų kanuolės pramušė 
dvi dideles skyles japonų 
kariniame laive “Migama.” 
Jis dabar nutemptas į 
Kiangnaną pataisyt. Tai jau 
penktas panašiai sužeistas 
japonų karinis laivas Yang
tze upėj.

Defiance, Ohio. — Pilie
tis Wm. Hovey dar tebe
vartoja^ 1906 metų automo
bilį. Mašina teturi tik vie
ną cilinderį ir bėga iki 20 
mylių per valandą.

Nuremberg, Vokietija. — 
Staiga susirgo įdegimu kvė
pavimo dūdų ir tūlų liaukų 
maršalas Goering, nazių or- 
laivyno ministeris.

HITLERIS SMARKAVO, BET PRIVERS
TAS ATIDET “PATOGESNIAM LAIKUI” 

KARĄ PRIEŠ ČECHOSLOVAKIJĄ 
------------- r------------------------------------- —0

Montreal, Canada.—Vie
tiniai chinai sudėjo $5,000’ 
pagelbai tiem žmonėm Chi- 
nijoj, kuriuos japonų bom- 
bininkai sužeidė bei padare 
benamiais- beduoniais.

Fašistai, Sako, Laipsniškai 
Laimį Ebro Fronte

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad per pa
skutines dvi savaites ir da
bar jie kasdien daugiau ar 
mažiau vis laimi prieš liau- 
diečius vakariniame šone 
Ebro upės; o per 7 savaites 
tai jie ten atėmę iš liaudie- 
čių “14 apkasų linijų,” ir 
dabar liaudiečiam, girdi, te
lieka tiktai “penktadalis” to 
ploto, kurį jie buvo užėmė 
vakarinėje Ebro pusėje.

Dabar, girdi, fašistai val
dą svarbiuosius strateginius 
Caballos kalnus į šiaurių ry
tus nuo Gandesos. Pasak 
fašistų, tai per keturias pa
skutines dienas1 jie užmušę 
“daugiau kaip 1,000” liau- 
diečių.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Ispanijos re- 
spublikiečiai nuolat kontr
atakuoja fašistus vakarinia
me šone Ebro upės.

Port Washington, L. L, 
N. Y.—Iš Azorų salų atskri
do Vokietijos vanden-lėktu- 
vas “Nordstern” 2,397 my
lias per 13 valandų \ir 35 
minutes.

PHILADELPHIJOJ TEI
SIA 111 GEMBLERIŲ

Philadelphia, Pa. — Teis
man patraukta 111 gemble- 
riu.

Majoras Wilson įkaitintas (Ja> ^a\. Anglija eis
už davimą gembleriam lais
vės ir laikomas po $10,000 
parankos iki teismo.

Prieš Amerikos ir Anglijos 
Imperialistus

Mexico City. — Tarptau
tiniame Kongrese prieš Ka
rą ir Fašizmą kalbėjo Lo
tynų Amerikos ir Puerto 
Rico salos delegatai, -smerk
dami Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos imperialistus, kad 
jie stengiasi užkart savo 
valią Centralinės ir Pietinės 
Amerikos respublikoms.

Šveicarija Apsisaugoja
Geneva. — Šveicarijos ka

rinė vyriausybė pakasė mi- 
nas-sproginius po visais til
tais ir tuneliais prie sienos 
su Vokietija. Nes Hitleris, 
aplenkdamas galingąją 
Francijos Maginot tvirtovių
liniją,v gal briautųsi peri valdininkai pasakoja, 
Šveicarijos kampą užpult tyčia “kenkęs galingas S< 
Franciją.

-r

Kasdien Skaitykite 
u

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

nės Japonijos

Nuremberg, Vokietija. — 
Hitleris užbaigė nazių par
tijos suvažiavimą smarkia 
kalba, kurioj “krauju-griau- 
■stiniu” smerkė demokrati
nes šalis ir klykė prieš So
vietų Sąjungą. Nes tos ša
lys bent šiuo tarpu sulaikė 
Hitlerio pasinešimą užpult 
Čechoslovakiją ir atplėšt 
nuo jos vadinamą “vokišką
jį” ruožą su 3,500,000 gy
ventojų.

Hitleris gyrėsi Austrijos 
prijungimu ir bažijosi, kad 
“jeigu Sudetai (Čechoslova- 
kijos) vokiečiai negali apsi
ginti, tai mes jiem padė
sime.” Jis pasakojo, būk 
č e c h o s 1 ovakai “kankiną” 
tuos vokiečius, ir užreiškė: 
“Aš sakau demokratijoms, 
kad mes ilgai nežiūrėsime 
pro pirštus!”

Hitleris kaltino demokra
tines šalis, kad, girdi, jos 
“veikia išvien su bolševikais 
ir žydais, kapitalistais.” J 
karštai sveikino Mussolin: 
daromus žingsnius prieš. 
žydus.

1 •» PBe kitko, Hitleris gyrėsi, 
jog “1,350,000” Vokietijos 
armijos “tik laukia ’̂kky- 
mo,” kad Vokietija paska
tiniu laiku pasistatė' I 
tūkstančių plieno ir cėme: 
to fortų - tvirtovių, o ir 
bar 278,000 vyrų dien~

%

$s?

1I
B

t

....... ai

vietų radio.”

bar 278,000 vyrų dienai ir 
naktį budavoja Vokietijai 
tvirtumas.
A N G LIJA ATGRĄSINUS 

HITLERĮ?
London. — Anglijos val

džia pareiškė, kad jąigi 
Vokietija’ karu užpuls Če
choslovakiją ir dėl to kils 
Vokietijos karas su Franci- 

..... *, « ■'
Francijos čielybę”. Anglį 
politikai mano, kad tai šis 
jų vyriausybės užreiškimas 
žymia dalim atgrąsinęs Hit
lerį nuo tuoj autinio karo 
prieš Čechoslovakiją.

Italijos Karalius Parašu 
Užgyre Žydų Trėmimą

Roma. — Italijos karalius 
Viktoras Emmanuelis p: 
rašė Mussolinio įsakymą, 
kuris liepia iki ateinan 
metų kovo 12 d. išsikraus 
tyt iš Italijos visiem žydą 
atvykusiem ten po 1919 m. 
sausio 1 d.

(Italijos karalius buvo lai 
komas “plačių pažiūrų 
žmogum, bet Mussolinis yn 
ir karaliaus diktatorius.)

Varšava.— Hitlerio ra 
kalba čia buvo prastai gir 
dima ir tik tarpais. Len
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Pavojus Nepraėjo
.. Pagaliau Hitleris pasakė savo “isto
rinę” kalbą Nuremberge. Tūluos pasau
lio kraštuos toji kalba buvo laukiama di
deliu susidomėjimu. Ką gi Hitleris pasa
kė? Nieko konkretaus. Jis nepasakė, kad 
naziai rytoju ar poryt pradeda karą. 
Neigi jis pasakė, kad naziai nepradės " 
karo. Kitais žodžiais, Hitleris paliko vis
ką beveik kaip buvo.

Tiesa, nazių vadas išniekino demokra
tiją, išplūdo komunistus, nesigailėjo epi
tetų Čekoslovakijos prezidentui ir visai 
tautai. Pasakė, kad Vokietijos naziai 
rems Čekoslovakijos nazius. Tai ir vis
kas.

Pasauliui pasilieka aišku: karo pavo
jus šiandien tokis pat, koks jis buvo 
pereitą savaitę. Jei jie nori, kad pasau
linio karo nebūtų, jei nori suvaldyti Hit
lerį ir jo govėdas, tai demokratiniai 
kraštai privalo griežtai pasakyti dabar, 
kad jie Čekoslovakiją ištikimai gins, kai

įdomi rinkimų kampanija. Pas mus, Am
erikoje, žinoma, tokis dalykas svetima^. 
Pas mus per rinkimines kampanijas sun
ku rasti ramesnė vieta, kad negirdėtum 
to triukšmo, kurį partijos gamina gar
siakalbiais. O jau lapeliu, laiškų ir ki
tokios spausdintos rinkiminės propagan
dos pilnos gatvės ir balsuotojų namai.

Tačiau, kaip minėta, prie šitų kultūriš
kų rinkiminės agitacijos priemonių ne
prisidėjo Švedijos nacionalsocialistai, fa
šistai. Pasiskaitykite:

“Iš šito susitarimo išsiskyr 
ritetinės santvarkos gynėjai—■; 
cionalsocialistai. Jiems susitari 
tai negalioja. Jie beveik kasdien dalina 
gatvėse savo atsišaukimus ir siūlo pirkti 
j u* laikraščius. Jie važinėja sunkvežimiais 
TKrekia per garsiakalbius šalin parla
mentarizmą, tegyvuoja Mussolinis, Hit
leris ir Lindholmas, mūsų vadas! Šalin 
Tautų Sąjunga! Jie ėmėsi patys įrodyti, 
jog demokratinė santvarka yra netvar
ka, nes ji leidžia laisvai veikti demokra
tijos priešams net tada, kai patys de
mokratai savo šalies kultūros vardan 
nuo tokių veikimo priemonių atsisako. 
Naciams nėra ko skaitytis su priemonė
mis, nėra reikalo tartis dėl tautos gero
vės su kitų pažiūrų žmonėmis. Jie žino 
tik vieną: jiems valdžia.”

Fašistai nebūtų fašistais, jei jie neiš
stotų prieš tai, kas yra gera, kas yra 
gražu!

i- A'A'

Mūsų krašto vyriausybe privalo tatai 
pasisakyti taipjau.
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Paveiksle matosi ligoninės automobilius Chinijos mieste Wuhan, 
bombardavo 70 Japonijos lėktuvų.
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Kaip Švedai Veda Rinkiminę 
Agitaciją

“Liet. Žinių” bendradarbis, p. O. Brei- 
vė, rašo tam laikraščiui iš Stockholmo, 

-----Švedijos, apie tai, kaip švedai neagituos
už savo partijų kandidatus. P-nas B rei
ve žymi:

.“Dabar pats didysis rinkiminės agita
cijos įkarštis, bet joks užsienietis, joks 
turistas negalės jo pastebėti. Gatvėse at
sišaukimai nedalinami, plakatai nekli
juojami, per ruporus nešaukiama, nekal
bant jau apie agitatorius ant bačkos ir 
apie sugedusius kiaušinius.

“Per šį rinkimų sezoną švedai pasiryžo 
įrodyti, kaip turi atrodyti demokratiški 
ir kultūringi rinkimai. Pradėdamos rin
kiminės kovos sezoną visos švedų parti
jos, pradedant komunistais ir baigiant 
konservatoriais, susitarė kokių agitacijos 
priemonių nevartoti. Kad netrukdyt pra
eivių ir nešiukšlint gatvių jos pasižadėjo 
necĮplinti gatvėse proklomacijų. Kad ne
būtų ardoma tyla gatvėse, nebus agituo
jama per garsiakalbius, nebus ruošiamos 
agitacines, eisenos, nebus kaišiojami at
sišaukimai į- namus. Taigi, visos partijos, 
išskyrus nacionalsocialistus, laisvai, tu- 

. redamos galvoj kultūringiausias kov^s 
priemones, susitarė net tokiam nesude
rinamam dalyke, kaip partinė konkuren
cija. Tad, ką jau bekalbėti apie krąšto 
gynimo klausimą, dėl kurio skirtingų 
nuomonių tarp partijų nėra.”

Iš tikrųjų, tai įdomus susitarimas,

Fašizmas—V yriausias Amerikai 
Pavojus

Mes šimtu nuošimčių sutinkame su 
CIO Vado, John L. Lewiso, pareiškimu, 
kad Amerikos demokratijai šiandien di
džiausias pavojus grūmoja iš fašizmo pu
sės. Jis tai pasakė Tarptautiniam Antį? 
fašistiniam ir Anti-kariniam Kongrese, 
įvykusiam. Meksikos mieste.

“Dęmokratija,” sakė Lewis, “visuomet 
turėjo savo priešų. Dabar tie priešai su
sivienijo po juoda fašizmo vėliava, pa
dedant reakciniams elementams.

“Jungtinėse Valstijose reakciniai kor
poracijų advokatai visuomet priešinosi 
darbininkų organizavimuisi. Šitos gru- 

. pės kol kas nepasireiškė atvirai už fa
šizmą. Mes galime tikėtis, tačiau, kad 
jie pataps atvirais fašistais, kai tik su
ras patogų laiką tai padaryti.”

Ku klux-klanas, sidabramarškiniai, na- 
zių organizacijos—vyriausi fašizmo reiš
kiniai, pabrėžė Lewisas. Jis ragino abie
jų Amerikų kontinentus—Pietų ir Šiau
rės—vienytis bendrai kovai prieš reakci
ją. “Mes stiprinsime savo organizacijas, 
kadangi mes žinome, jog tarpe mūs ir 
fašizmo taikos negali, būti.”

Kiekvienas protaująs asmuo, kiekvie
nas, kuriam rūpi taikos ir demokratijos 
išlaikymas, šitam Amerikos darbininkų 
vado pareiškimui pilniausiai pritars.

Komunistai jau senai aiškino žmo
nėms, kad Amerikos demokratijos ir tai
kos didžiausias priešininkas yra fašiz
mas. Jie ragino prieš tai visus pažangius 

. žmones burtis, sudaryti Demokratinį 
Frontą ir per jį neprileisti fašizmui įsi
galėti.

Labai smagu, kad CIO vadas ir kitų 
kraštų darbininkų judėjimo vadai, kal
bėjusieji Meksikos mieste, su tuo pilniau
siai sutinka ir pradeda rimtus konkre

čius žingsnius kovai su fašizmu.

Klausimai ir Atsakymai

į

KLAUSIMAS:
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Aš kreipiuosi pas 
jus su geru klausimu ir ar 

. neduotumėte man gero at
sakymo. Aš noriu žinoti, ko- 
biu būdu reikia pradėti jie
škoti Lithuanian Develop
ment Corporation (Lietu
vių Atstatymo Bendrovės), 
kuri randasi po num. 294 
8th Ave.,. New York City?

Mes čia turime dvi ypa- 
tas, kurios turi pirkę po 
$100 vertės šėrų. Kai mes 
nuvykstam nurodyton vie
ton pas Strimaitį, jo nieka
dos nerandame, jis kavojasi 
nuo žmonių. “Okey,” nuva-

žiuojam pas Trečioką, New- 
arkan, bet jis neduoda jokių 
informacijų. Jis tik sako, 
rašykite laišką pas Strimai
tį. Mes gi Strimaičiui siun
tėme bent kelius laišku^ o 
nuo jo jokio atsakymo ne
gauname. 7

Norėtumėme žinoti, kaip 
mums atsinešti ir pąs kokią 
ypatą kreiptis apie mūsų 
sunkiai uždirbtus dolerius. 
Mes čia buvome pas advo
katus, bet mes negalime nu
rodyti, ant kokios ypatos. 
skundą duoti arba nuo ko 
pinigų jieškoti.

Malonėkite duoti patari
mą. “L.” Skaitytojas.

ATSAKYMAS:
Berods prieš du metu 

Lietuvių Atstatymo Ben
drovės suvažiavimas nutarė 
bendrovę likviduoti ir išmo
kėti šėrus. Todėl ir jūs tu
rėjote gauti savo dalį.

Kiek mums žinoma, kaipo 
bendrovės sekretorius, po
nas Strimaitis turi atsaki
nėti į laiškus ir suteikti šė- 
rininkams visas informaci
jas.

Kur Strimaitis gyvena ir 
kaip jį pasiekti, mes neži
nome. Čia geriausia jums 
galėtų patarnauti ponas 
Trečiokas, nes jis yra labai 
artimas politinis Strimaičio, 
bičiulis.

Komunistai, Darbo 
nijos ir Ponas Dies

pyks- 
remia 

Roose-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

žemiau telpa kalba, saky
ta USA Komunistų Partijos 
sekretoriaus E. Browderio 
Seattlėj, Washingtone. — 
“L.” Red.
Šiuo laiku laikraščiai1 ir 

radio kreipia taip daug do
mės į komunistus, jog aš 
esu užtikrintas, kad radio 
klausovąi iš Seattle ir ąpie- 
li'nkės nori išgirsti, ką sako 
patys komunistai. Ką ko
munistai aktualiai daro ir 
sako, kad kongresmanas 
Dies vėl demonstruoja visai 
šaliai tą neskaniai pakvipu
sią raudonąją silkę?

Tas kongresmanas 
ta, kad komunistai 
progresyvius prez.
velto sumanymus, kaip At
sigaivinimo Bilių, Algų-Dar- 
bo Valandų 'Bilių, Darbo 
Santykių Bordą, Jaunimo 
Administraciją, CCC kem
pes ir tt. Tai kas iš to? Jei
gu komunistai pritaria tam, 
reiškia jie yra geroj drau
gijoj 27 milionų Amerikos 
balsuotojų. Taįs klausimais 
mes sutinkame su didele 
didžiuma Amerikos žmonių. 
Ar raudonbaubiai (red bai
ters) nori, kad mes kovotu
me prieš tas reformas? Mes 
turime atmest jų reikalavi
mą^ nors jie ant mūs dar la
biau supyktų.

Kongresmanas Dies išsi
gando, kad komunistai pri
klauso darbo unijoms, vei
kia jose, būdavo ja jas ir 
kad kartais komunistus iš
renka į vadovaujančias vie
tas. Ar tai bloga? Beveik 
visi darbininkai sutiks, kad 
tai geras nusistatymas ir 
kad tuo nusistatymū vaduo
jasi beveik 9 milionai dar
bininkų (unijistų). Ar tas 
kongresmanas nori, kad ko
munistai pasitrauktų iš uni
jų ir vestų su jorni^ kovą? 
Bet tas patiktų korporaci
joms, kurios neapkenčia 
darbįninkų judėjimą, o di
delė didžiuma - darbininkų 
tuomet žiūrėtų į mus su pa
nieką. Ne, mes turime at
mest misterio Dies reikala
vimą, bad ntes prasišalintu
me iš tų ųnijų ir kovotume 
prieš jas. Mes buvome ir 
būsime su unijomis ir mes 
esame užtikrinti, kad Ame
rikos žmonės supras mus ir 
sutiks sų mumis.

Mr. Dies pasikvietė liu
dininku pulkininką Frey, iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos, kuris, daro ypatingų 
kaltinimų CIO, kad tame/są-

judy yra komunistų. Žino
ma, kad CIO yra komunistų, 
nors Mr. Frey melagingai 
įvardijo esant komunistais 
19 asmenų, o tik vieną tik
rą komunistą. Bet labai 
keista, Lad Mr. Frey nepa
sakė iš kur komunistai at
ėjo į CIO. Teisybė yra ta, 
kad komunistai atėjo iš Am
erikos Darbo Federacijos, 
kur Mr. Frey su jais sugy
veno. Dabar jam pikta, kad 
komunistai atsisako skaldyt 
CIO unijas ir darbuojasi ta 
kryptim, kad įvyktų vieny
bė visų CIO unijų su visom 
Amerikos Darbo,. Federaci
jos unijom. Ir šiame atsiti
kime komunistų nusistaty
mas supuola su beveik visų 
darbo, žmonių troškimu, kad 
užsibaigtų susis kaldymas 
darbininkų eilėse ir kad 
įvyktų visiška vienybė. Dėl 
to ir rūstauja ant mūsų 
Mr. Dies ir pulkininkas 
Frey. •

Be to, visa Amerika turė
tų žinoti, kad Amerikos 
Darbo Federacijos eilėse 
yra beveik tiek jau komu
nistų, kiek ir CIO unijose.

“Roudonbaubių” komite
tas sukėlė sensacingą alasą, 
kad. komunistai remia tai
kos judėjimą ir ypač, kad 
rejnią Amerikos Lygą už 
Taiką ir Demokratiją, tą 
didžią organizaciją, kuri tu
ri 4 milionus rėmėjų. Tai 
ko jis norėtų iš mūsų? Ar 
jis nori, kad mes kovotume 
prieš taiką ir demokratiją?

Mes tęsime savo darbą 
dar energingiau, remdami 
taiką ir demokratiją;

Raudonbaubiai švokščia, 
kad komunistai tik nusiduo- 
dą, jog remia liaudies orga
nizacijas, o ištikrųjų norį 
jas išardyti iš vidaus. Pana
šiai rašė aną dieną Portlan- 
do “Oregonian,” sakyda
mas, kad “Browderis tiki, 
jog operuojant per Roose
velto demokratiją galima 
paskleisti chaosą Jungtinė
se Valstijose.” Leiskite man 
pasakyti, kad tai melas. 
Browderus nieko panašaus 
nesakė. Tai paties “Orego- 
nian’o” pozicija, o ne komu
nistų.

Mes esame nuomonės, kad 
tik ačiū Roosevelto politikai 
išvengta pakrikimo ir su
iručių Jungtinėse Valstijose 
ir todėl mes jį remiame. 
Mes jau turėjome užtenka
mai to pakrikimo Hooverio

režimo laikais. Sykiu su 
'didžiuma Amerikos žmonių 
mes norime užtikrinimo, 
kad Amerika niekad negryš 
atgal į Hooverio laikus. ,

Kongresmanas Dies ban
do pakrikštyti komunistais 
šimtus žmonių, kurie visiš
kai nėra’ nariais Komunis
tų Partijos. Jis susirado liu
dininkų, kurie sako, kad tai
kos judėjimas, Pasaulinis 
Jaunimo Kongresas, CIO ir 
tuzinas kitų organizacijų 
yra tik dalis plataus komu
nistų suokalbio. Jis ir Mrs. 
Roosevelt ir' net patį prezi
dentą atakuoja, kaipo tos 
konspiracijos dalyvius. Bet 
jis prilipo liepto galą, kuo
met savo tinklan pasigavo 
mažytę Shirley Temple. 
Tuomet visa šalis garsiai 
sukvatojo. ■ ’

Tačiaus, būtų didelė klai
da, jei mes tik gardžiai pa
sijuoktume iš kongresmano 
D&s’o. Jis nėra toks žiop- 
fas durnius, kaip gali išro
dyt!. Pirm negu jo komite
tas pradėjo veiktu jis <buvo 
nukeliavęs į V valde, Texas. 
Ten gyvena Jack Garner, 
vadas visų priešroosevelti- 
nių pajėgų demokratų par
tijoj. Aišku, kad juodu ten 
tarėsi ir apie to komiteto 
darbus... ši raudonbaubių 
kampanija yra pradžia di
džio karo visų reakcionie
rių prieš naująją (dalybą ir 
prieš Roosevelto vadovybę.

žinant tą, jums bus leng
va suprasti, kodėl anti-roo- 
seveltiniai politikieriai ir 
laikraščiai kreipia tiek daug 
domės į mažą Komunistų 
Partiją. Nemanykit, kad tai 
mes ir mūsų 75,000 narių 
jiems taip rūpi. Jiems rūpi 
Rooseveltas ir naujoji da
lyba, jiems rūpi tie 27 mi- 
lįonai piliečių, kurie vienin
gai palaiko tą programą. 
Jie gąsdina < raudonaisiais 
tik todėl, kad tikisi ir trokš
ti tuo būdu suskaldyti Roo
sevelto pasekėjus ir susigrą
žinti sau valdžią.

Bet kaip tas raudonbau
bių pašinas gali suskaldyti 
didžiumą? Tūli žmonės, ma
tydami, kaip maža Komu
nistų Partija, mano, kad 
“redbeiterius” galima nu
tildyti, prašalinant komu
nistus iš garbingos kompa
nijos. Tuomęt, jų -manymu, 
viskas nusiramins. Bet tokie 
žmonės nepažįsta raudon- 
■baubių\ Jeigu tik jūs pa
duosite velniui vieną pirštą, 
jipai nenurims, kol nepasi
griebs jus visą. Jeigu jūs 
sutiksite prašalinti viešus 
komunistus, tuomet jie 
šauks, kad reikia prašalinti

slaptus komunistus, o prie 
šių jie priskaito visus libe
ralus ir progresyvius, net 
patį Rooseveltą, net 
tę Shirley Temple.

Ne komunizmas 
raudonieji yra šiuo 
problema^ prieš Amerikos 
žmones. Tai išmislas ekono
minių rojalistų ir jų agen- 
tų.

Tūli iš mano klausytojų 
gali paklausti, kad jeigu 
Komunistų Partija remia 
programą paprastų progre
syvių ir demokratinių re
formų, o ta programa nei 
iš tolo nėra komunistinė, tai 
kam dar reikia atskirai gy
vuojančios Komunistų Par
tijos ir komunistų vardo?

Štai mūsų atsakymas:) 
Komunistų partija yra tos 
nuomonės, kad galutinai 
Amerikos problemos bus iš
spręstos tik tuomet, kuomet 
šioj šaly bus įvesta nauja 
sistema, socializmas, kuris 
yra pirmasis komunizmo 
laipsnis. Socializmas reiškia 
paėmimą industrinių įmo
nių, bankų, gelžkelių, ka
syklų, žibalo laukų ir tam 
panašiai, iš rankų keliolikos 
šimtų ekonominių rojalistų, 
kurie tas įmones valdo ir 
trukdo jom dirbti, ir pave- 
Jimą jų valdžiai, kad dirbtų 

i§ų žmonių gerovei. Mes 
Įtinome, kad tai vienatinis 
sveikas išsprendimas visų 
problemų. Bet tuo klausi- 
mu didžiuma Amerikos 
žmonių dar ne su mumis. 
Todėl . savo programą mes 
negalėsime įvykinti, kol di
džiuma žmonių nepakeis 
savo nuomonės. Bet jeigu 
mes' negalime įvykinti so
cializmą dabar, tai, kol eg
zistuoja dabartinė kapitalis
tinė sistema, yra tūkstantis 
kartų geriau turėti liberalę 
ir progresyvę naująją daly
bą ir mūsų demokratines 
teises, negu susilaukti nau
jo Hooverio, kuris neišven
giamai nutemptų mūsų šalį 
į juodą ir nykų fašizmo ir 
karo šunkelį.

Tai matot, kaip išrodo ta 
tariamoji komunistų kons
piracija, apie kurią jūs tiek 
daug girdite. Jus matote, 
kad pas mus viskas atvira, 
visos kortos ant stalo. Kiek
vienas gali matyt ir žinot, 
ko mes norime ir gali prisi
dėt prie mūsų. Tos “konspi
racijos” bijosi tik prasi- 
šmugeliavę politikieriai ir 
monopoliniai k a p i t ąlistai, 
kurie jiems moka.

I
Mūsų vienatinis tikslas— 

patenkinti d e m o k ratinius 
tikslus ir aspiracijas Ame
rikos žmonių. i

Earl BBwder.

Katalonijos Vienybė įsu 
Ispanijos Respublika

*

Barcelona, Ispanija.—Ka
talonijos Vyriausybė, minint 
kasmetinę sukaktį,, senojo 
Katalonijos karžygio Rafa- 
elio de Casanova, vėl pareiš
kė stiprią katalopiečių vie
nybę su Ispanijos respubli
ka.

Kataloniečiai prisimena, 
kaip treji metai atgal bu
vusioji tada fašistuojanfi 
valdžia ištaškė Jų minią, 
norėjusią paminėt Casąno- 
vą. O ir, dabar geęęęolas 
Franco “savame” plote pęr- 
sekioja kataloniečius ir slo
pina jų kalbą.

Rafael de Casanova buvo
sužeistas ir mirė 1717 me-. 
tais, bekovodamas už Kąta- 
lonijos laisvę. *.



Trečiadienis, Rugs. 14, 1938 LAISVE e

LIETUVOSŽINIOS
Už kėsinimąsi nužudyti ir su

deginti moterį nubaustas iki 
gyvos galvos

Šių metų balandžio mėn. 15 
d., pačiam vidudienį, Kaune, 
žaliojoje gatvėje Aldonos Sta- 
cevičienės buto viduje žmonės 
pastebėjo gaisrą. Tuoj buvo 
mėginta atidaryti Stacevičie- 
nės buto duris, bet jos buvo 
užrakintos. Įeiti į vidų susi
rinkusieji turėjo išmušti lan
gus ir jėga išversti duris. Per 
langą žmonės pastebėjo, kad 
buto viduje ant lovos guli pu
siau ' sukniubusi Stacevičienė. 
Jos galva, veidas ir rankos 
buvo kruvinos. Atvykęs nuo
vados viršininkas ir kiti pi-
liečiai, mėgino įsiveržti į butą jr vėl atstatytas, 
gelbėti Stacevičienės, bet, už- miestelio pagražėjo
dusę nuo nepaprastai gausių 
ir stiprių dūmų, turėjo atsi
traukti. Tik po pakartotinų 
mėginimų nuovados viršinin
kui pavyko įsibrauti į butą— 
kur rado sukniubusią ir besi
stengiančią prislinkti prie at
viro lango Stačevičienę. Iš
gabenta į tyrą orą, Stacevičie
nė, kiek atgavusi sąmonę, 
klausiama pareiškė, kad ją 
sumušė, reikalaudamas pini
gų, Petras Pravdzinskis.

Vėliau kvočiama ji paaiški
no ir smulkiau. Prieš porą sa
vaičių iš jos buvo pavogta 900 
litų pinigų. Aiškinant vagys
tę, Pravdzinskis jai pranešė, 
kad pinigus pavogusi jos tar
naitė, už ką ji Pravdzinskiui 
davusi 10 litų. Praėjus ke
lioms dienoms, pas ją į namus 
atėjo vėl Pravdzinskis ir rei
kalavo už pranešimą duoti 
1,000 litų. Kai ji atsisakė iš
pildyti šį Pravdzinskio reika
lavimą, pastarasis staigiai pri
šoko prie jos ir kažkokiu kie
tu įrankiu ėmė ją mušti per 
galvą. Kai ji pargriuvo, tai 
Pravdzinskis, patikrinęs, ar 
kad ji dar gyva, vėl ėmė muš
ti tol, kol ji neteko sąmonės. 
Po to ji lyg per sapnus matė, 
kai Pravdzinskis, išsiėmęs 
degtukus, padeginėjo keliose 
vietose, o paskui išėjęs laukan 
užrakino duris.

Pravdzinskis tuoj po įvykio 
buvo sekamas. Ir kaip tik jis 
po šio įvykio pasistengė gero
kai išsigerti. Kai jį policijos 
pareigūnai vedėsi į saugumo 
departmentą, tai Pravdzins
kis prašė policijos parei
gūnų leisti jam persivilkti. 
Pareigūnams sutikus, visi už
ėjo į Pravdzinskio butą. Bet 
policijos pareigūnai, pamatė, 
kad Pravdzinskis nusivilkęs 
lyg nori drabužius paslėpti, 

^atėmę ir apžiūrėję rado juose 
kraujo žymių. Saugumo de- 
partmente Pravdzinskis mė
gino šokti pro langą iš antro
jo aukšto, norėdamas nusižu
dyti; vedamas į daboklę mė
gino griūti stačia galva - ant 
akmeninių laiptų. Kvočiamas 
Pravdzinskis kaltu prisipaži
no, aiškindamas, kad tai da
ręs, prašomas Stacevičienės 
vyro. Mat, vyras gavo žinių, 
kad žmona Stacevičienė ren
giasi jį nunuodyti, bijodamas, 
jis prašęs jo kaip nors nuga
labyti Stanevičienę. Buvo nu
tarta primušti Stačevičienę, o 
paskui padegti trobą. Už tą 
darbą jam Stacevičius žadėjo 
duoti 3,000 litų.

Teisiamas Kauno apygardos 
teisme Pravdzinskis savo pa
rodymus pakeitė, kaltu prisi
pažino ir prašė išteistinti. Kai 
prokuroras iš pradžių savo 
kalboje lyg ir nebandė smar
kiai jo kaltinti, jis terodė ma
žą susijaudinimą. Tačiau kai 
prokuroras pareikalavo teis
mo skirti jam bausmę iki gy
vos galvos, jis beveik apalpo, 
o išėjus teismui iš salės vėl 
atsigavo ir šypsojosi.

Po penkiolikos minučių pa
sitarimo teismas išėjęs į salę 
paskelbė sprendimą, kad jis 
nubaudžiamas sunkiųjų darbų 

kalėjimo bausme iki gyvos 
galvos.

ROKIŠKIS
Iš Čedasų Apylinkės 

Gyvenimo

Per lygumas Vyžuona neš
dama tyrąjį vandenėlį į Ne
munėlį, pribanguoja Čedasų 
miestelį. Miestelis nedidelis, 
gyventojų tik per šimtą. Jis 
įkurtas gilioje senovėje. Kal
bama, kad prie šio miestelio 
senovėje įvykę didelės kovos 
lietuvių su švedais. Nors šis 
padavimas nėra aiškiai įrody
tas, tačiau spėjama, kad jis 
tikras. Miestelis per metų ei
les buvo kelis sykius sudegęs 

Vaizdas kėje buvo visiškai nežinomas, 
tik prieš o dabar, perėjęs per kaimus,

J
ŪSŲ Mėgiamiausio Judamųjų Paveikslų Teat
ro Vedėjas kalba: “Taip,” sako jis, “aš gir
dėjau veik kiekvieną mano teatro lanky

toją kalbant apie kino pramogą. Poros minučių 
eigoje aš girdėjau tą patį paveikslą entuziastiškai 
giriamą ir griežtai kritikuojamą, —T tas pačias 
‘žvaigždes’ garbinant ir niekinant.

“Aš galutinai išvedžiau, kad,—nors paveiks
las, kuris patenkintų visus ir visur, gal niekad 
nebus pagamirttas, — judamieji paveikslai, ben
drai imant, pasiekia gana aukšto malonumo— 
teikimo vidutiniško laipsnio. Imk bet kurį atskirą 
paveikslą—ir rasi, kad dauguma jo žiūrovų 
gaus iš jo daug pasitenkinimo.

“Taip, Tamsta, 200,000,000 žmonių negali 
klysti ir mažiausiai tiek visame pasaulyje kino 
lankytojų kas savaitę. Kodėl? Mat, judamieji 
paveikslai gali daugiau suteikti malonumo di
desniam žmonių skaičiui ir pigiau, negu beveik 
Hbet kas kita, už ką žmogaus protas bet kada 
buvo atsakingas. Už smulkią pinigų sumą žmonės 
gali kakti į patogų poilsio teatrą—vėsų vasarą 
ir šiltą žiemą—ir laisvai ilsėtis, taikoje su pa
sauliu, sėdėti ramioje tamsumoje ir ištisoms 
dviems valandoms iš savo gyvenimo persikelti 
j jaudinantį kitą pasaulį. Psichologai tatai vadina 
‘išsivadavimo iš tikrovės’, ir tatai yra malonus 
dalykas, daug patogesnėje aplinkumoje, negu 
mūsų dauguma džiaugiasi namie. ‘Judžiai’ daug

*250,000.00
5,404 PINIGINIAI PRIZAI

PRIZŲ SĄRAŠAS:

Du Šimtai Milijonų Žmonių

Negali Klysti!
pažengė pirmyn per tą laiką kai aš įėjau jų 
biznio. Daug pažangos padarė ir judamųjų pa
veikslų teatrai. Kartais aš stebiuosi,kodėl nesi
girdi daugiau ‘O-o’ ir ‘Ach’ stebįųU karkuriuos 
stebėtinus dalykus, rodomus mano .ekrane, bet 
apsvarsčius, atsakymas yra lengvas.

“Šiandien žmonės yra apsipratę su juda
mųjų paveikslų esimu,—taip kaip ir su telefonu4- 
ir automobiliu. ‘

v

“Judamieji paveikslai liovėsi buvę stebėtina 
naujove ir tapo pramoga—didžiausia, kokią pa
saulis bet kada pažino.”

ils *

<♦. .J

Kitais metais “judžiams” sukaks 50 metų 
amžiaus—penkiasdešimt metų praslinko po tos 
1889 m. spalių mėnesio 6-tos dienos, kada ponas 
Edisonas pirmą kartą parodė judančio paveikslo 
stebuklą.

Ir kas savaitę, vien tiktai Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje, daugiau kaip aštuoniosdešimt 
aštuoni milijonai žmonių eina į “judžius”,— 
dalindamies romansu, susijaudinimu, sapnais, 
meile ir juokais, ir giminingumu su tolimiausiais 
žemės užkampiais.

Judamųjų paveikslų gamintojas tiksliai jau
čia savo atsakingumą. Jis supranta savo ryšį 
su šimtais milijonų žmonių, kuriems jis turi 
teikti pramogos—ant jo užgulusią pareigą, ju

Sekite šiuos naujojo sezono paveikslus jūsų mėgiamiausiame teatre:

1- mas prizas $50,000
2- ras prizas 25,000 
2 po $10,000, 20,000 
5 po $5,000, 25,000

VELTUI! VELTUI
Jūsų mėgiamiausiam teatre! 

Skubėk ! Skubėk I Graži 32 pusla
pių knygelė dalinama tiktai ribo
tų laikų 1

NEMOKAMAI — ši 32 puslapių Judžių Kvotimo Kontesto Kny
gelė dalinama jūsų mėgiamiausiam teatre — turi pilnas infor
macijas apie $250.000 Judžių Kvotimų Piniginių Prizų Kontestų 
PLIUS visas naujienas apie ateinančius paveikslus — jūsų mė
giamiausių artistų paveikslus — kontesto įžanginį blankų. Tik 
paprašyk — 'VEIKIAMA NEMOKAMAI ir būsi kely į vienų 
5,404 piniginių prizų, kurių bendra suma yra $250,000. Gauk 
SAVO egzempliorių šiandien—savo vietiniam teatre.

Ši skelbimą remia stambiausi Jungtinių Valstijų ir Kanados Judamųjų, Paveikslų Rodytojui, Skleidėjai ir Gamintojai. Jūsų nuomonės, kritikos ar patarimai 
apie judamuosius paveikslus bus širdingai vertinami. Malonėkite adresubti: Motion Picture Industry Campaign, P. 0. Box 450, Gen. Post Office, New York City

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI YRA JŪSŲ SMAGIAUSIA PRAMOGA

kelerius metus. Čedasų mies
tely yra pašto agentūra, giri
ninkija, pradžios mokykla, 

i krautuvė, kooperatyvas ir, ži
noma, bažnyčia ir restoranas.

Čedasų apylinkės, savo gra
žumu nepasižymi — lygumos 
su keliais miškais ir vienų 

•ežerėliu—Čedasų dvare. Nuo 
i Čedasų į šiaurę yra Kavolių' 
[kaimas. Prie jo senovėje taip 
I pat buvo ežerėlis, bet ilgai- 
Iniui nuseko ir visiškai užaugo. 
'Jo vietoje dąbar yra pelkės— 
Ežerokšnės bala. Netoli Gu
diškių kaimo yra piliakalnis. 
Jame yra rasta įvairių senųjų 
amžių liekanų. Prie Čedasų— 
Taručių šilo vieškelio yra sto- 
vyla, apipinta pasakomis, pa
davimais.

Jaunimas progresuoja. Prieš 
2-3 metus sportas šioje apylin-

5 po $2,000, $10,000 
10 po $1,000, 10,000 
40 po $500, 20,000
40 po $250, 10,000
300 po $100, 30,000 
5,000 po $10, 50,000

5,404 Iš viso $250,000 

tuojau matai beveik prie kiek
vienos bakūžės sporto įran
kius. Be to, tenka pasidžiaug
ti, kad čedašiškių jaunimas 
pamėgo dainą. Ji šiose apy
linkėse skamba nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro. Jas 
dainuojant, rodos, taip ir bė
ga iš jų ugninga dvasia, pasi
ryžusi pašalinti nuo kelio vi-' 
sa tai, kas užstotų kelią žen
giant į gražesnį, žmoniškesnį 
gyvenimą.

Daug čedašiškių jaunimo 
mokosi įvairiose mokyklose, 
daug iš jų yra baigę aukštuo
sius mokslus ir yra žymūs 
žmonės.zMJaila tik, kad jie 
užmiršo savo bakūžes, kurio
se augo. Z

Paskutiniu laiku, vietos gy
ventojams pageidaujant, deda
ma pastangų Čedasuose 
įsteigti L. Etinės Kultūros 
Draugijos skyrių.

LITTLE MISS BROADWAY
Shirley Temple, George Murphy

MOTHER CAREY’S CHICKENS
Anne Shirley, Ruby Keeler, James Ellison

PROFESSOR BEWARE
Harold Lloyd, Phyllis Welch

THE AMAZING DR. CLITTERIIOUSE
Edward G. Robinson, Claire Trevor

THE CHASER
Dennis O’Keefe, Ann Morriss, Lewis Stone

BAREFOOT BOY
Jackie Moran, Marcia Mae Jones

ALGIERS
Charles Boyer, Hedy LaMarr, Sigrid Guric

BULLDOG DRUMMOND IN AFRICA
John Howard, Heather Angel, H. B. Warner

GATEWAY
Don Amcche, Arleen Whelan

I’M FROM THE CITY
Joe Penner, Richard Lane, Lorraine Krueger

LETTER OF INTRODUCTION
Adolphe Men jou, Andrea Leeds, Edgar Bergen

THE CROWD ROARS
Robert Taylor, Maureen O’Sullivan

MR. CHUMP
Johnny Davis, Lola Lane, Penny Singleton

KEEP SMILING
Jane Withers, Gloria Stuart

PAINTED DESERT
George O’Brien, Laraine Johnson

RICH MAN—POOR GIRL
Robert Young, Lew Ayres, Ruth Hussey

THE MISSING GUEST
■ Paul Kelly, Constance Moore

Chester, Pa.
Trupiniai

Pereitame Lietuvių Litera
tūros Draugijos 30 kuopos su
sirinkime liko nutarta sureng
ti draugišką- išvažiavimą ant 
draugo Lenausko farmos, rug
sėjo 18 d., kaipo užbaigimą 
vasaros sezono. Už tai katrie 
dar norite pakvėpuoti tyru 
oru, nepraleiskite progos, at
silankykite.

Čia kuopa buvo išrinkusi 
komitetą, kad parinkus dėl 
Ispanijos liaudiečių aukų. Su
rinkta gana gerų drapanų ir 
apautuvų, už ką yra tariama 
ačiū varde Ispanijos Chesterio 
lietuviams. Drapanos bus su- 
pakiuotos ir pasiųstos į Phi- 
ladelphijos Ispanijos Komiteto 
kontrolę.

THE TEXANS
Joan Bennett, Randolph Scott, May Robson 

racket busters
Humphrey Bogart, George Brent

THE GLADIATOR
Joe E. Brown, June Travis

ALEXANDER’S RAGTIME BAND
Tyrone Power, Alice Faye, Don Ameche

BLOCK-HEADS
Stan Laurel and Oliver Hardy

GIVE ME A SAILOR
Martha Raye, Bob Hope, Betty Grable

SMASHING THE RACKETS
Chester Morris, Frances Mercer, Rita Johnson

BREAKING THE ICE
Bobby Breen, Charles Ruggles

dark rapture
African Jungle Feature

MARIE ANTOINETTE
Norma Shearer, Tyrone Power

SPAWN OF THE NORTH
George Raft, Henry Fonda, Dorothy Lamour

SPEED TO BURN
Michael Whalen, Lynn Bari

BOY MEETS GIRL
James Cagney, Pat O’Brien. Marie Wilson

UNDER THE BIG TOP
Anne Nageli Marjęrie Main, Grant Richards

CAREFREE
Fred Astaire, Ginger Rogers

FOUR’S A CROWD
Errol Flynn, Olivia de Havilland •

FRESHMAN year
Dixie Dunbar, William Lundigan

damiesiems paveikslams keistu būdu patapus 
kasdienio žmonių gyvenimo dalimi... jų įtekmę 
milijonų įmonių mintims ir veiksmams. Jis žino, 
kad judamasis paveikslas negali stovėti vietoje, 
bet eiti pirmyn, siekti didesnių ir dar didesnių 
laimėjimų.

Jūsų Mėgiamiausio Judamųjų Paveikslų Te
atro Vedėjas jums parodys—paveikslų' sąraše 
šiam rudeniui—ir įrodys, jei įrodymas būtų 
reikalingas, kad judamasis paveikslas nuolat 
JUDA pirmyn.

< Judamųjų Paveikslų ..Gamyba sumobilizavo 
visą savo sugebėjimą, visą savo vaizduotę, visas 
savo pajėgas, kad parūpinti puikiausią rinkinį 
bet kada išleistų gaminių.

Didžiosios apysakos, puikiai pagamintos 
filmose... meilės kupini romanai, jaudinančios 
dramos, linksmi nuotykiai, smagios komedijos, 
melodingi muzikos veikalai—“žvaigždėmis” ap
kamšytos trupės, pripildytos jūsų mėgiamais ir 
naujais veidais, naujais talentais, kurių jieškota 
visame pasaulyje. Vienas paskui kitą, savaite 
paskui savaitę, šie puikūs paveikslai lankys jūsų 
mėgiamiausio teatro ekraną.

Pramoga, poilsis, laisvė nuo rūpesčių bus 
perpildytu saiku jūsų, jums suteikti Judamųjų 
Paveikslų Gamybos aukščiausiomis pastangomis 
—padaryti šį rudens sezoną niekad neužmirštinu.

I AM THE LAW
Ed ward G. Robinson, John Beal, Wendy Barrie

MY LUCKY STAR
Sonja Henie, Richard Greene

SING YOU SINNERS
Bing Crosby, Fred MacMurtay, Ellen Drew

THREE LOVES HAS NANCY
Janet Gaynor, Robert Montgomery •

BOYS TOWN
Spencer Tracy, Mickey Rooney

IN OLD MEXICO
William Boyd, Russell Hayden, George Hayes

SAFETY IN NUMBERS
The Jones Family, Jed Prouty, Shirley Deane

THE AFFAIRS OF ANNABEL
Jack Oakie, Lucille Ball

THE COMET
Wm. Gargan, Joy Hodges, Andy Devine

SECRETS OF AN ACTRESS
Kay Francis, George Brent, Ian Hunter

THE LADY OBJECTS
Lanny Ross, Gloria Stuart

JUVENILE COURT
Paul Kelly, Rita Hayworth, Frankie Danro

HOLD THAT CO-ED
John Barrymore, George Murphy

RENEGADE RANGER
George O’Brien, Rita Hayworth

SONS OF THE LEGION
.Lynn Overman, Evelyn Keyes

THE ROAD TO RENO
Randolph Scott, Hope Hampton

TOO HOT TO HANDLE
Clark Gable. Myrna Loy, Walter Connolly

VALLEY OF THE GIANTS
Charles Bickford, Claire Trevor, Jack La Rue

DRUMS
Sabu, Raymond Massey, Valerie Hobson

CAMPUS CONFESSIONS
Hank Luisetti, Betty Grable —

FUGITIVES FOR A NIGHT
Frank Albertson, Eleanor Lynn

LISTEN DARLING
Freddie Bartholomew, Judy Garland

THE LAST EXPRESS
Kent Taylor, Dorothea Kent, Barbara Read

TIME OUT FOR MURDER
Gloria Stuart, Michael Whalen

four daughters
Claude Rains, Priscilla, Rosemary, Lola Ląne

wanted by the police
Frankie Darro *

GIRLS’ SCHOOL
Anne Shirley, Nan Grey

KING OF ALCATRAZ
Gail Patrick, Lloyd Nolan, J. Carroll Naish

MR. WONG, DETECTIVE
Boris Karloff

YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
Jean Arthur, Lionel Barrymore

ROOM SERVICE
The Marx Brothers, Lucille Ball

STABLEMATES
Wallace Beery, Mickey Rooney

SUBMARINE PATROL
Richard Greene, Nancy Kelly, George Bancroft

YOUTH TAKES A FLING
Andrea 1-eeds, Joel McCrea, Dorothea Kent

Virš 60 chesteriečių dalyva
vo 6-to apsk. Philadelphijoj 
“Laisvės” surengtam piknike. 
Tai buvo puikios publikos iš 
Chesterio. Bet kas. svarbu, kad 
šiemet net 3 chesteriečiai lai
mėjo “praisus”. Chesteriečiai 
visada gauna “praisus”. Bet 
šiame piknike tai jau tikrai iš
tuštino laimėjimo maišą;

* * *
Draugės ir draugai, čia jau 

prasidėjo “Daily-Sunday Wor
ker” kampanija. Pagelbėkime 
pagal išgalės darbininkų spau
dos vadui “Daily Workeriui”, 
nes “Daily Worker” kovoja 
už visų darbininkų reikalus.

P. š.

New Jersey, suvažiavime 
nuogalių draugijos dalyvau
ja ir methodistų kunigas L. 
P. Clark, visai nuogas. Jis 
sveria 250 svaru, c

Wilkes Barre, Pa.
ALDLD 12-to Apskričio ren

giamas “Clam Bake,” įvyks 
rugsėjo 18-tą dieną Simko Glen 
Parke, netoli už West Pittston. 
Vietos ir apiclinkės lietuvius ir 
lietuvaites kviečiame skaitlin
gai dalyvauti.

šis išvažiavimas bus jau pas
kutinis šios vasaros arba atsi
sveikinimas su vasara, todėl vi
sos ir visi pasinaudckit šia pro
ga pamatyt savo draugus-drau- 
ges. čia atviram ore smagiai 
laiką praleisim ir tuom pačiu 
sykiu paremsim Ispanijos ko
votojus, s /

Kviečia Valdyba.

Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”
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Sovietinė Mergaitė jų darbe. Sokolovos autorite- pašvenčiau pirmą savo šoki- 
tas atėjo kartu su supratimu mą pasauliniam revoliucijos 
mašinų ir geru uždarbiu. Ji tribunolui, Kominterno Kon-

Negrės Kovoje Už 
Rasės Laisvę

Krasauskienė, Trakimavičiene, 
Budrevičienė, Sarapienė. So.’ 
Bostono Barčienė, čiuberkienė, 
Krasauskienė, Grinkaitienė, 
Kvietkauskienė, Tamošauskie
nė. Worcesterio žalimienė, Su-

Mes tankiai kalbam (ii; rei
kia kalbėt) apie suaugusių 
moterų padėtį Sovietų Sąjun
goj. O visai mažai domės 
kreipiame į jaunuolių darbus, 
jų gyvenimo padėtį ir jų atei
tį. čia paduosiu biografiją 
vienos jaunuolės, Antaninos 
Sokolovos, kuriai panašių So
vietų Sąjungoj yra milionai.

Priešakyj parado ėjo vėlia- 
vietės. Atrodė, kad tos vik
rios mergaitės, kurios pasi
puošusios mėlynomis sporti
nėmis suknelėmis, veda visą 
daug-tūkstantinę masių de
monstraciją; atrodė, lyg koks 
magnitas traukte traukia di
deles kolonas į vieną vietą. 
Jos ėjo į didelę stadijono aikš
tę. Priėjus-feu virš 50,000 žmo
nių, pasidarė didelė tyla ir 
Tosia Sokolova atidarė mitin
gą. Ji pakėlė vėliavą lyg ir 
pasitikimui saulės, o suknelių 
siuvėjų orkestrą liepsnojan
čiai griežė “internacionalą”.

Ant didelės tribūnos pasi
rodė žinomas veidas Kruninos, 
stachanovietės. Ji pirmutinė 
išstojo į daug tūkstantinių ma
sių mitingą. Ji turėjo savyje 
spėkas ir pasitikėjimą, kuris 
parodė, kad ji yra gabi ora- 
torka. —Mūsų kolektyvas,— 
sakė ji,—iškėlė kandidatais į 
aukščiausią Sovietų įstaigą 
pasaulio genijų d. Staliną ir 
artimiausį jo draugą ir pagel- 
bininką d. Molotovą, ir mūsų 
darbininkę-stachanovietę, duk
terį Spalio Revoliucijos ir pir
mą Krymo parašiūtistę Ana- 
taniną Sokolovą . . .

Draugei Kruninai užbaigus 
kalbą, pasipylė ovacijos, kad 
tą griausmingą spėką sulaiky
ti, orkestrai prisiėjo griežti me- 

* lodijas. Ir viena iš jos drau- 
1 gių kalbėjo Tošiai, kad tu, To

sia, .užtrauk ant savo mando- 
; linos, o mes pašoksim—ir per- 
į sistatyk sau, kad tas viskas 
| tavęs neliečia. Tosia taip ir 
Į padarė.

Geležinkeliečių kolonoj irgi 
, įvyko nedidelis “incidentas.” 

Buvęs prieš revoliuciją vagonų 
} krovėjas, o dabar geležinke

liečių agitatorius - mokytojas 
Andrejus Sokolovas nepaten
kintai susiraukė:

—Ot, ko susilaukiau, pasiro- 
| do, kad ant senatvės reikia 

i agituoti už savo dukterį.
i ' —O, tai kas, • argi bloga 
J duktė?—pastebėjo šalia sto- 
I vintis jo draugas.

—Regis, kad nieko... tik, 
. ‘ kaip tai, nepatogu.

—Tu pamiršk “nepatogu”, 
ji ne tavo, o mūsų duktė, — 
karštai pastebėjo iš kitos pu- 

i ■ sės stovintis žilagalvis.
Jaunai darbininkei, 20 me- 

j j tų jaunuolei, pasitiki daug- 
tūkstantinis žmonių kolekty- 

>1 vas.
Galų gale, kodėl ypatingai 

jai—Tošiai—suteikiama tokia 
j didelė laimė? Lyg tai ji būtų 
1 ypatingai užsitarnavus, lyg ji 

skirtųsi nuo kitų sovietinių 
mergaičių, ir lyg tas nepritik
tų kitoms. Ji komsomolka, kur 
tūkstančiai mergaičių tokių, 

j kaip ji. Tosia — darbininkė 
n * ***tachanovietė, o tokių mergai

čių yra milionai Sovietų Są
jungoj. Ant jos 'sportinės 
bliuskutės mėlynuoja parašiu- 
tistės ženklas No. “15”, bet ir 
tuomi dabar nieko nenustebin-

• si.,
Antaninos -gyvenime niekę 

‘ekstra nėra. Jos gyvenimo bi-
• Aografija pažymi datas visai 

pbovietinei gentkartei, kad gi
linus 18 rugpjūčio, 1917 m., di-

Jdžiose (liepose Spalių Revoliu
cijos. * O jos tėvas iki revoliu
cijai galvą/nulenkęs ir susikū
prinęs vilko maišus iš vagonų 

t į vagonus ir yra buvęs kaimo 
feodalo vergas, tuo ir skiriasi

visa Sokolovų šeimyną.
Tosės gyvenimo jaunystėj 

nejuoduoja praeities šešėlių 
požymiai. Ji gimus kartu su t 
Spalių Revoliucija. Ji auga ir 
bujoja drauge su kultūrine re
voliucija. Vaikystės vargus ji 
atsargiai laiko atminčiai. Ji 
atsimena laimingas dienas, 
kuomet ji atėjo į pionierių ei
les, su pasididžiavimu užsidė
jo ant kaklo pionierių kakla
raištį ir pionierių susirinkime 
ji pasakė prakalbėlę, kad ji 
bus pionierka ir aktyve pio_ 
nierka. Prisiegą ji atsimena iki 
šiai dienai.

Tošiai prisiėjo mokytis vi
durinėj mokykloj, fabrike, 
draugiškam sovietiniam ko
lektyve. Sovietinė įtaka išgy
vendina visas buržuazines lie
kanas : asmeniškumą, saumy- 
lystę, neteisingumą, o palieka 
visas geriausias ypatybes, 
žmogus tampa savystovįs, tvir
tos valios, teisingas, draugiš
kas, supranta kitus ir būna 
paprastas, nesistato, kas Aš. 
Ir Tosia Sokolova iš pat vai
kystės dienų tapo išauklėta 
tokiu žmogumi.

193# m. ji įstojo į Krupskos 
vardo fabriką, kuriame tuo 
kartu mechanizavosl nauja so
vietinė mašinerija, o rankų 
darbas, kuriuo primityviškai 
būdavo siuvama, turėjo pasi
traukti į šalį, jo vietą užėmė 
naujausios mados technika. 
Tosia sako:

“Nusprendžiau būti mecha
niku. Myliu tą darbą, myliu 
mašinų aliejaus kvapą, metalo 
balsą, mašinų malonų ritmą, 
jų protingą ir sudėtingą dar
bą”. - 4Neužilgo fabrike pasirodė 
linksma, liesa mergaitė, kuri, 
apsivilkus kelinėm, atrodė į 
linksmą, vikrų berniuką. Se
nos fabriko darbininkės link 
tos jaunos ir naujos mechani- 
kės nuo pradžios atsinešė ne
draugiškai ir nepasitikėjo To
šiai, nes joms sunkiai davėsi 
suprasti nauja technika ir ma
šinų “kaprizai”. Jos kalbėjosi 
tarpusavyje, ‘ kad tos jaunos 
mechanikės vaikiško balso 
mašinos visai neklausys.

Tosia atsargiai studijavo ir 
greitai suprato sudėtinga ma
šinų techniką ir greitai perga
lėjo visus technikos sunkumus. 
Tosia laipsniškai susidraugavo 
ir susiartino su savo fabriko 
darbininkėmis. Kiekvieną liue
są minutą ji išnaudojo pasi
kalbėjimui ir susipažinimui su 
moterimis, jinai atsargiai sten
gėsi suprasti jas ir pagelbėti

tapo geriausia darbininke vi
sam fabrike ir iš jos pavyz
džių užgimė visame fabrike 
stachanoviečių darbas, išsivys
tė stachanovietiškas judėji
mas, pakilo darbas tarpe 4- 
rių tūkstančių darbininkų ir 
fabrikas gavo Raudonos Vė
liavos ordiną lengvajai indus
trijai.

Sokolova visame Kryme yra 
žinoma kaipo revoliucijos 
duktė, kuri gimė kartu su 

'Spalių Revoliucija.
1935-tais metais, 18-tą rug

pjūčio, Tosia pažymėjo savo 
gimimo dieną pirmu savys- 
toviu parašiutu leidimusi iš 
800 metrų aukštumo. Tai buvo 
pirma parašiutistė Kryme.

Tosia, prisiminus praeitį, 
su linksma šypsą sako:

“Mums vienoj aikštėj lo
šiant volley ball atėjo visai 
nežinomas žmogus, sulaikė 
mūsų sportą ir paklausė mū
sų visų, kurie norėtumėm eiti 
į mokyklą ir mokytis šokti įš 
parašiuto. Berniukai pasižiū
rėjo vienas į kitą ir liuosnorių 
nesirado. Tuomet aš pasakiau:

—Imkit mane, aš noriu leis
tis nuo orlaivio parašiutu. Ma
no pasižadėjimui niekas neti
kėjo, apart kliubo instrukto
riaus. Užsibaigus parašiutų 
mokyklai, buvo pasiūlytas pir
mas savistovus šokimas nuo 
orlaivio.

Aš atsikėliau anksti rytą, 
dar visi namiškiai miegojo, ir 
palengva išėjau į aerodromą. 
Krymo kalnai stovėjo pasken
dę rūkuose. Mano orlaivis tūk
stančius metrų iškilo aukštyn, 
o virš debesų ir saulė švietė. 
Aš buvau užsiaytavojus ir kaip 
tik davė ženklą šokti, aš ra
miai ir linksmai šokau nuo or
laivio, leidausi ant miesto 
juokdamosi iš scenos:

Mano tėvas triukšmavo su 
aerodromo sargybininku, kad 
jo neleidžia į aerodromą. Pa
sirodė, kad mano tėvas, pabu
dęs, suprato mano nebuvimo 
priežastį, jis atbėgo žiūrėti 
mano šokimo.

Tosia Sokolova tą rugpjū
čio 18-tą skaito savo antro gi
mimo diena—tą dieną ji įstojo 
į Komsomolų (Jaunų Komu
nistų) organizaciją. Pageltu
siuose laikraščių kompletuose 
mes randame jos laišką. Ji 
rašė:

“Vakar skaičiau ‘Pravdoje’, 
kad visos Sovietų Sąjungos 
parašiutistai ir parašiutistės 
sveikina 7-tą Komunistų In
ternacionalo Kongresą. Man 
linksma prisipažinti, kad aš, 
pirmutinė parašiutistė Kryme,

gresui. šiandieną man didelio 
linksmumo diena ir aš ją ski
riu įsirašymui į Lcninistinio 
Komsomolo organizaciją.

Kartu su apvaikščiojimu sa
vo gimtadienio ji gavo nuo 
savo. motinos dovanų ir nuo 
nežinomo poeto jai parašytas 
šias eiles:
‘‘Dausų gilumoj skrenda parašiutas, 
Parašiutas didelis, tankaus audeklo. 
Aš visuomet ir visur tave matau. 
Tu skrendi mėlynose dausose. 
Ant šalies, ant miestų skrendi. 
O gėlės lengvos ir gražios.
Bukietas gėlių puikus, kaip diena, 
Brangi, tai tau nuo širdies.
Tai tavo užsitarnavimo dovana.

—

Moteris pikietę bando neįleist streiklaužę krautuve^ 
ant Market St. Po to, kaip 6,000 > Departmentinių 
Krautuvių Patarnautojų Unijos narių, AF of L, išėjo 
streikan prieš 37 žymiausias departmentines krautuves.

Tosios Sokolovos gyvenimo 
kelias tylus,- ‘ kaip desėtkų 
tūkstančių sovietinių mergai
čių. Ir kas žymėtina, kad pa
rašiutizmo dailėn, sportan ji
nai su savim įtraukė savo jau
nesnį brolį Mišą, 17 metų, ir 
artimiausias savo drauges— 
Niną Smirnovą ir Tamarą 
Trofiną. Brolis parašiutistas- 
desantas ir rengiasi būti pilo
tu. Nina įstojo į aviacijos 
institutą. Tamara jau moki
nasi institute ir neužilgo bus 
orlaivių motorų inžinieriumi.

Kas svarbu, kad, jai įstojus 
į Komsomolų organizaciją, ji 
su savim sutraukė visas pirmas 
eiles jaunimo. Dcsėtkai fabri
ko berniukų ir mergaičių įsi
rašė į Komsomolą ir pasižadė
jo lavintis politiniai, kad To- 
sią pasivijus.

Rinkimų deputatų (atstovų) 
eigoje į Sovietų aukščiausią 
įstaigą, Sokolovai buvo sun
kios dienos. Tomis dienomis 
buvo skirta didelė laimė kan
didatei į Sovietų deputatus. Ji 
kas dieną susitinka su savo 
rinkėjais ir išstoja dideliuose 
masiniuose mitinguose, pasiža
dėdama nešti, kaip laimės vė
liavą, masių garbingą pasiti
kėjimą.

Ji pripažįsta, kad šokti nuo 
orlaivį,d daug lengviau, negu 
išstoti atsąkominguose mitin
guose.. Ji sako,—ten mano ko
jos niekuomet nedreba, o čia 
kaip kada būna..., bijau, 
kad masių skirta laimė aukš
čiau manę užsitarnavimo. Vie-< 
nok vardą, kurį man suteikė 
masės, priimu su linksmumu 
ir pasididžiavimu.

—Koks planas ateičiai ir ką 
manote daryti toliau ?

—Mano mintys paprasto^: 
“Mokiniuos ir dirbsiu; ypa
tingai įdomauju aviacijos mo
kslu. Būtinai noriu būti inži
nieriumi orlaivių srityje.

Ir dar, va, ji rodo ant sta
lo, kur guli knygos Lenino, 
Stalino ir Komunistų Partijos 
programa, didelė politinė lite
ratūra.

—Rengiuos įstoti į Komu
nistų Partiją. Manau, kad 
suspėsiu iki 18 rugpjūčio pri
sirengti ir paduoti prašymą, 
kad priimtų į Komunistų Par
tijos eiles. Įr lai 18-ta būna 
mano 3-čio gimimo diena.

J. Bondžinskaite.

K. PĘTRIKIENE
(Pabaiga)

Čion (pirmesnėse Moterų 
Skyriaus laidose.—Red.) su
minėjau tik keletos negrių 
moterų vardus. Jų buvo daug. 
Negrės moterys naudojo įvai
riausias priemones kovoje už 
vergų laisvinimą: kur buvo 
galima išvogti, jos darė tai, 
bet kur nebuvo galimybių, jos 
keliavo po šalį, sakė prakal
bas, rinko aukas ir tais pini
gais išpirko vergus. Stipraus 
vergo arba išlavintos virė
jos išpirkimui r.eikejo $1,500. 
Jos sukeldavo reikalaujamą 
sumą ir paliuosuodavo vergą.

Vergijai pranykus, jų kova 
nesibaigė. Mokyklos negrų 
vaikam visur buvo uždarytos. 
Reakcionieriai stengėsi negrų 
rasę ir toliau laikyti ignora- 
cijoj, bet ir ten moterys su
lošė svarbų vaidmenį; dauge
lyje miestų teko užvest teis
muose bylas prieš mokyklų 
komisijas, kad įleistų negrų 
vaikus į vidurines ir aukštes
niąsias mokyklas. Tasai dar
bas, didžiumoje, buvo moterų 
darbas. Tiesa, gelbėjo jom 
daugelyje atvejų ne tik neg
rai vyraj, bet ir baltieji, bet 
patsai darbo rūpestis buvo pa
čiu moterų. 4. <•

Kylantis prieš vergiją judė
jimas, vertė negrų rasę steig
ti, kur tik buvo galima, mo
kyklas. 1854 metais, San 
Francisco, Kalifornijoje, pane
lė Scott (negrė)* atidarė pir
mutinę negrams mokyklą. 
Mokyklos darbas ėjo labai 
sėkmingai. Juodoji rasė pasi
rodė ne tik sugebanti moky
tis, bet atvejais gali ir lenkty
niuoti su baltaisiais. 1858 me
tais, toje pat valstijoj, likosi 
pravesta įstatymas, liepiantis 
visiem laisviem negram apleis
ti valstiją. Tą pačią dieną, 
kuomet įstatymas! įėjo į galią,

Žymi Amerikietė Išvyko 
Su Prakalbomis

.. „ - ■ . .X——

Constance Kyle, žymi socia- 
lė darbuotoja, kuri virs metus 
laiko pašventė Ispanijoj steig
dama ir prižiūrėdama Ispani
jos karo našlaičių namus, ir 
taipgi mobilizuodama jiems 
amerikiečių paramą, dabar su
grįžo Amerikon ir važinėja su 
prakalbom, kad surinkt pieno 
Ispanijos kūdikiams.^

Su p-le Kyle sylqu važinė
ja Manuel Azcarate, sūnus Is
panijos ambasadoriaus Angli
jai, kuris atvyko šion šalin 
kaipo delegatas į Pasaulinį 
Jaunimo Kongresą. Jie dabar 
lankosi vakarinėse valstijose, 
o spalių mėnesį lankysis Ka
nadoj ir mūsų rytinėse valsti
jose. Draugės būtinai turėtų 
išgirsti šios puikios darbuoto
jos prakalbas. -

Viltis nuo 40 Mėty

Pomidorų Sunka Žiemai ■
Nuplikyt ir, šaltu vandeniu 

perpylus, nulupt pomidorus 
(tomhtoes), supjaustyt ir virt, 
kol išvirs. Tada ^per sietuką 
persunki ir gerai viską į sun
ką ištrint, kad atsiskirtų tik 
sėklos. Sunką vėl užkaisk, 
įdėk sulyg skonio druskos ir, 
kas mėgsta, cukraus, taipgi 
biskį paprika, ir pavirink kol 
biskį sutirštės. Verdančią pilk 
į karštus kenus arba;ir į bon- 
kas, jeigu turit įrankį bon- 
kas uždaryt-tąip, kaip uždaro- > 
ma alus. J boppas sų papras
tais kamščiais neapsimoka 
pilti, nesilaiko gerai.

M. Valilionienė.

Darbo Departmento Moterų 
Biuras pasiūlė planą padėt 
niekur neprisijungusias, be
darbes, biednas moteris virš
40 metų ant tam tikro savęs 
išlaikymo pamato. Tūkstančiai 
senstelėjusių moterų pasijun
ta be namų ir užlaikymo be 
savo kaltės. Planas įima me- 
dikalę priežiūrą, ęlarbo pri
taikymą ir, moteriįns, kurios 
negalėtų bedirbt dėl senatvės 
ar chroniškos ligos, šalpos sis
temą. Jei visa tai įeitų galion, 
tai viltis gal prasidėtų nuo 40 
metų.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Anglijos karalienės Viktorijos 
pasiųstas iš Vancouver laivas 
laukė Kalifornijos prieplaukoj 
gabenti į Kanadą Kalifornijos 
laisvus negrus.

Karalienė * Viktorija rėmė 
prieš vergiją judėjimą. Kartą 
dvi negrės iš Afrikos pasiuvo 
ir asmeniniai nuvežusios įtei
kė karalienei Viktorijai kald- 
ra. Ant kaldros buvo išsiuvi
nėtas kavos medis. Medis buvo 
taip natūraliai atvaizduojama, 
kad karalienė stebėjosi iš neg
rių artistiškumo, kaip jos su
gebėjo taip natūraliai spalvas 
suderinti ir tokį puikų darbą 
atlikti. Kaldra dar ir dabar 
randasi Londono karališkam 
muzejuje.

Marylando valstijoj, 1853 
m., likosi pravesta įstatymas, 
draudžiantis laisviems neg
rams įvažiuoti į valstiją. Lau
žantiems valstijos įstatymą 
gręsė kalėjimas arba pardavi
mas į vergiją. Nepaisant žiau
raus įstatymo, moterys mokė
jo sutvarkyti darbą taip, kad 
apėjus bile įstatymą. ’ Kavoji- 
maisi, slapstymaisi ir nuolati
niai persekiojimai tęsėsi iki 
1865 metų, pakol užsibaigė 
civilis karas. Įgytoji vergų lai
svė nepajėgė visiškai išspręsti 
negrų likimą, po civiliam ka
rui negrams teko sunkiai pa
dirbėti, idant užkariavus civi
lizuotam pasaulyje lygaus 
žmogaus vietą. Negrų mokyk
los plačiai prasiplėtė, literatū
roje, įvairiose profesijose, me
ne ir moksle negrai jau pakilo 
į pačias viršūnes, kartu su bal
taisiais. Ne tik negrai, kaipo 
tauta, bet ir jų moterys, turi 
sukūrusios plačią literatūrą 
apie savo rasę ir jų pasižymė
jusias ‘ moteris. Abelnai paė
mus, Amerikoje negrai dar vi
sur yra skriaudžiami ir žemi
nami, tik kylantis revoliucinis 
judėjimas pajėgs negrus iš
laisvinti iš paniekos.

kackienė, Kižienė. Montello 
Gutauskienė. Draugės Lazic- 
kienė, Norbutienė, ir dar pora, 
kurių vardų nesužinojau, dar
bavosi prie valgių stalo. O 
draugėm - draugam lawren- 
ciečiam, kaipo vietiniams, te
ko visas sunkusis darbas nuo 
ryto iki vakaro. Bet už tai 
jiem teko garbė turėti pirmą 
Moterų Sąryšio pikniką savo 
kolonijoj.

Kaip rengėjos, taip piknike 
dalyvavę liko pilnai patenkin
ti pirmu moterų surengtu pik
niku ir galima pasitikėti, kad 
rems Sąryšio ateinančius pa
rengimus. Pikniko surengimas 
duos ganėtinai pelno tolimes
nio darbo tęsimui moterų tar
pe. Ačiū visiems aukauto
jam, darbuotojam ir rėmėjam.

S.

Mados ir Figūra
Pirm negu jūs įdėsite krū

vą pinigų į visokius garsius 
modelius, atydžiai apsvarsty
kite, kas geriausia galėtų tik
ti sulyg jūsų augmens ir lie
mens. Niekad “ nemąstykite 
apie tai, kaip atrodė ta ar 
kita aktorė ar šiaip puošni mo
teriškė su tokiu modeliu, svar
bu, kaip jis tiks jums. Štai 
keletas taisyklių, kurios svar
bu atsiminti kiekvienai, norin
čiai atrodyti geriausia sulyg 
savo išvaizdos.

Jeigu jūs esat trumpo aug
mens, jūs galite pratęst savo 
ūgio išvaizdą ištisais coliais 
dėvėdama ilgesnį sijoną ir 
aukščiau liemenį, aukštą ke
purę, išilgai dryžiuotus ir 
smulkiai margus drabužius. 
Įsitėmykite: sijonas žemyn, 
liemenėlis aukštyn. Niekad 
nedevėkit priplotą prie viršu
galvio skrybėlaitę, išpūstus si
jojus su juostomis skersai kul
šis, Išpūstus žaketus, labai pla- 
čiusU^ijonusw ar rankoves bei 
daug ikaspinų.

Drabužiai Mokyklos 
Vaikams

WPA ką tik parūpino nau
jų drabužių mokyklos vai
kams. šalpos Departmentui 
pristatoma po 102,000 į dieną. 
Drabužiai yra madingi ir ga
na stiprūs. Nueikit į artimiau
sią šalpos stotį tuojau, kad 
gaut vaikams naujus drabu
žius dėvėt mokykloj.

Jeigu jūsų vaikutis šiemet 
pradės eit mokyklon pirmu 
kartu, nepamirškite jį nuvest 
nemokamon klinikon apžiūrėt 
jo sveikatą. Nedaleiskite, kad 
fiziniai trūkumai kenktų jo 
sėkmingumui moksle.

L. M.

Naujos Anglijos Motery Pik
niko Rėmėjos ir Rėmėjai
Jau trijose šio skyriaus lai

dose buvo platokai rašyta apie 
atsibuvusį Moterų Sąryšio pik
niką, jo programos dalyves- 
dalyvius, tačiau ir dar reika
linga tą parašyti.

Rengėjoj ir visi pikniko da
lyviai nuoširdžiai įvertino 
dainininkus, kurie atidarė pro-

Jeigu jūs diktoka per kul
šis, vengkit suspaustomis apa
čiomis ar labai ankštais dir
žais sijonų, figūrą apriečian- 

'&ų siūlių. Jūs geriausia atro
dysi! plačiom apačiom sijonu, 
aukštyn iškeltais pečiais, di
delėm skrybėlėm ir plačiu si
jonu nuo aukštokai užkelto 
liemens.

Moterims su diktomis krū
tinėmis geriau nedėvėt dide
lių kailinių kalnierių, mažų 
skrybėlaičių, ankštų diržų, ap
temptų liemeninių, negi išpūs
tų bliuzių. Dėvėkite gana išil
giniai juostuotas, liuosomis li
nijomis sukneles.

Aukštoms moterims visuo
met p atarti n a avėt kurpes že
momis kulnimis, dviejų varsų 
žaketus, trumpus sijonus, že
mai liemenius, įstrižai juostuo
tus audimus, žemyn nulenk
tas skrybėles. Vengkit išilgai 
dryžiuotų, ankštų, prisiploju
sių suknelių, žemai iškirptų 
kaklų, aukštų skrybėlių, ilgų 
priplotų, o taipgi ir aukštai su
šukuotų plaukų, ištisinių lie
menų.

Tos taisyklės padės jums at
rodyt geriausiai sulyg savo fi
gūros, nežiūrint kokia būtų 
mada.

L. M.
gramą it sudainavo kelias dai
nas prakalbų tarpais, L Ku
biliūną ir Evą ir Rapolą Au
dickus, Mass, ir apylinkėje 
tankiai girdimus per oro ban
gas laike lietuvių pusvalan
džio, transliuojamo Bostone. 
Šiam piknikui jie nebuvo 
kviesti iš anksto, nebuvo jam 
prisirengę. Bet ant vietos ren
gėjom paprašius, mielai suti
ko sudaryti programą ir vy
kusiai sudainavo. Rengėjos ta
ria jiems didelį ąčįų.

Daugelis draugių prisidėjo 
su skaniai gamintais gardė
siais. Norwtfodo Zurbienė,

Dideli Japonu Nuostoliai 
Rugpjūčio Mėnesj

Hankow. — Chinai kontr
atakomis rugpjūčio mėnesyj 
užmušė bei sužeidė 10,000 
japonų karių vien tik pieti- 
piarpe Yangtze upės šone. 
Dar daugiau japonų ten žu
vo nuo choleros, maliarijos 
ir kraųjaligės.

Oviedo, Ispanija. — Nu
virto nuo kaipo fašistų aų- 
to-buęas ir užsimušė 10 
žmonių.
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Šis ir Tas

LDS jaunimo kuopa planuo
ja suruošti pramogą, nuo ku
rios visą pelną skirs jaunimo 
žurnalui “Voice”. Tai svarbus 
pasimojimas! Kad jų pasimo
jimas būtų sėkmingesnis, jie 
kvies į bendrą darbą ir kitas 
organizacijas. Juk palaikymas 
jaunimo žurnalo—tai reikalas 
visų lietuvių, mylinčių kultū
rą, savišvietą, lietuvybę, de
mokratiją !

Diena pramogai dar nenu- 
skirta.

* * *
Baigiasi vasara, baigiasi 

piknikų sezonas. O piknikų šią 
vasarą nebuvo perdaug—ne 
visais sekmadieniais turėta 
lietuvių piknikai; kai kurios 
organizacijos “patingo” ir nė 
vieno nesuruošė.

Dabar bene paskutinį šios 
vasa/os pikniką rengia Ame
rikos Lietuvių Kongreso sky
rius, į kurį priklauso eilė or
ganizacijų. Piknikas įvyks 
rugsėjo 18 d., Balčikonio Dar
že. Reikia viens kitą ragintis 
dalyvauti piknike ir tikėtis, 
kad jis bus sėkmingas visais 
žvilgsniais!

*
Ruduo su 

jau visai arti,
karai nepraeitų visai 
kelios darbininkų organizaci
jos ruošia bendrus lavinimosi 
vakarus. Ruošimo komisija, 
manau, neužilgo paskelbs pla
nus.

kuopose. Dalis jaunuolių pri
klauso ir prie Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos. Tai galima sakyti, 
kad jaunuoliai vis daugiau pra
deda suprasti savo klasės reika
lus ir žino, kur yra reikalas 
jaunuomenei prigulėti ir 
buotis.

vanoti Ispanijos karo nukentėju
sioms drabužius, čcvcrykus ir kito
kius daiktus. Daiktus atveskite ar 
prisiųskite Greek Club, 305 So. llth 
St. Čia yra visada atdara. Komisija 
visų negali spėti aplankyti, tad pra
šo pačių atnešti savo dovanas į 
rodytą vietą. — Komisija.

(214-215)

nu-

nų ir sportų. Pelnas nuo šio pikniko 
bus sunaudotas rinkimų kampanijai. 
Visi laisvę mylinti, paremkite daly
vaudami šiame piknike. Tuomi pri
sidėsite šiai kampanijai prieš reak- 
cijonierių įėjimą į valdvietes, ii' su- 
stiprinsit progresą prieš karą ir fa
šizmą. — Worcestcrio Kom. Partijos 
Sekcija. (215-217)

Eleveitenu iki Bridge — paskuti
niai stočiai, iš čia imkite karą 66, 
važiuokite iki galui. Nuo City Line 
būsite nuvežti mašinom į parką.

(215-217) Nauja L. Prūseikos Knyga

dar-

dalis 
prie

prigulėti prie or-

ir jo apielinkės 
jaunuolių kuopose

* *
ilgais vakarais 

Kad tie ilgi va- 
veltui,

♦ * *
Rugsėjo 23 d. Lietuvių Sve

tainėje įvyks/labai svarbios 
prakalbos. Kalbės H. Jagmi
nas iš Chicagos, Amerikos 
Liet. Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos pirmininkas. 
Prakalbas rengia laisvamany- 
bės simpatikai. įžanga nemo
kamai. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Vietos ir apylinkės 
lietuviai turėtų pasinaudoti šia 
proga: išgirsti kalbant naują 
(mums!) kalbėtoją' ir jo dės
tomos laisvosios minties svar
bą ! ■ J.

Bet dar labai didelė 
jaunuomenės nepriklauso 
organizacijų ir nesistengia su
prasti to svarbaus reikalo pri
gulėti ir jose darbuotis dėlei 
savo geresnės ateities. Tiem 
jaunuoliam ir jaunuolėm, kurie 
jau aiškiai mato, kad niekas 
kitas nesirūpins darbininkų gy
venimo reikalais, kaip tiktai 
patys darbininkai, tiem reikės 
dar labai daug padirbėti tarpe 
atsilikusių jaunuolių, kad jiem 
įtikinti svarbų ir būtiną reika
lingumą kiekvienam jaunuoliui 
ir jaunuolei, 
ganizacijų.

Cleveland© 
organizacijų
ir choruose keliamas klausimas, 
kaip būtų galima pravesti pla
tesnį ir pasekmingesnį organi
zavimo darbą. Visi žinome, kad 
organizavimo darbas sunkus, 
bet jei nesistengsime darbuotis, 
tai neatsieksime nei tikslo. 
Man rodosi, kad jaunuoliam 
tarpe jaunuolių lengviau gali
ma skleisti idėją ir pasekmin
giai! pravesti tą # jaunuolių or
ganizavimo darbą, tiktai reikia 
mum jaunuoliam su didesniu 
pasišventimu ir energija dar
buotis.

Jei visi arčiau ir kiečiau su- 
glausime spėkas ir su pasišven
timu dirbsime, tai atsieksime ir 
tikslą.

Acquila Bekevičiutė.

Jeruzalė. — Arabai Pa
lestinos policininkai nesi
priešina sukilėliams ara
bams.

Cleveland, Ohio

lietuvių 
veikimą 
į mūsų 
Rodosi,

randasi 
jaunuolių, 
labai retai 
laikraščius 
kad Cleve-

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
new Britain, conn. 
Didelis C.I.O. Piknikas

U. E. R. ir M. W. of A. lokalas 
245 duos pirmutinį ir šiame sezone 
paskutinį savo pikniką. Įvyks šį 
šeštadienį, 17 Sept., Schuctzen Par
ke. Prasidės tuoj po pietų ir tęsis 
iki vėlai naktį. Bus gera orkestrą 
ir kiti įvairumai. (215-217)

CLEVELAND, OHIO
L. K. Kuopos išvažiavimas įvyks 

rugsėjo 18-tą pas drg. Lcvcrthus, 
862 Archer Ave., Bedford, Ohio. 
Įžanga veltui. Pradžia iš ryto, iki 
vėlai. Kelrodis: Važiuokite Broad
way iki Bedfordo antros trafiko 
lempos. Nuo čia pasukit po kairės į 
Columbia Rd. Biskį pavažiavę 
te Archer Avė. ir išvažiavimą.

(215-217)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, Sept. 17, 7 vai. va
kare, Bakanausko svetainėje, 
kuopos nariai malonėkite būti, 
randasi labai svarbių reikalų 
tarti. — Kuopos Valdyba.

(215-217)

Visi 
nes 
ap-

DETROIT, M’CH.
ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 17 d. i’ugsėjo, kaip 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Visi nariai ir narės būti
nai malonėkite dalyvauti ant šio su
sirinkimo, nes yra labai daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi, kurie dar 
nesate pasimokėję duoklių, tai ma
lonėkite būtinai apsimokėti šį kartą. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti.— Į 
Sekretorius. (215-217)

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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

rasi-

WORCESTER, MASS.
Komunistų partijos piknikas įvyk

sta nedėlioj, rugsėjo 18 d., Olympia 
Parke. Kalbės drg. Hugo DeGrego
ry. Programa bus iš muzikos, dai-

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Lietuvių Darbininkiškų 

ganizacijų piknikas įvyks šį sekma
dienį, 18 Sept., Mikolaičio Parke, 
Eddington, Pa. Prasidės 10 vai. ry
te ir tęsis iki vėlai. Bus gera muzi
ka ir bus gėrimų ir užkandžių.

Kelrodis: Važiuokite Frankford

Or-
WORCESTER, MASS.

Kurie esate paėmę pardavinėjimui 
Suvienytų Organizacijų pikniko ti- 
kietus, malonėkite sugrąžinti galiu
kus pas Dovidonj, Capitol Market, 
nevėliau kaip porą dienų prieš 18 
d. rugsėjo (Sept.) — P. B.

(215-216)'

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

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

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—^vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.
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ONE DAY
OUTINGS
SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vienų Valandų 

Dėl Daylight Saving Timo.
I

ALLENTOWN $1«;
MAUCH CHUNK

RUGSĖJO 18, 
Easton, $1.50; 
$1.75; Allen-
Northampton, 

Treichler, _ $2.05;
$2.20; Bowmanstown 

Lehighton,
Chunk, $2.40. Išei- 

New

NEDELIOJ, 
Kelionė i 
Bethlehem, 
town. $1.85 
$1.95; T___
Walnutport, $2.15; Palmer
ton. 
$2.25; J 
Mauch 
na iš New Yorko nuo 
West 23rd St.. 7:45 iš ry
to; Liberty St., 8:00 iš 
ryto.

Kilos ekskursijos Rugsėjo 
Williamsport, 
Lakewood, 
Barnegat, N. 
N. .J., 
N. J., 
N. J 
Branch, N.
Dėl tolimesnių informacijų ir dėl 
nenustatyto traukiniams laiko aukš
čiau, tarkitės su bilietų agentais ar 

tclcfonuokit BArclay 7-9670

$2.35

St..

ROUND 
TRIP

i

Devynių Chorų Kontesto 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’

Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

i Rugsėjo 17 ir 18 September 
LIETUVIU TAUTIŠKAM PARKE, MONTELLO, MASS, 
Sept. 17, šokiai prasidės 8 P. M.—Bert Oris Orkestrą 
Sekmadienį, Sept* 18, programa prasidės 3 P. M.

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

427 Lorimer St, Brooklyn, N

18-tų
Pa., Lewisburg, Pa.

N. .L, Freehold, N. J
J., Atlantic Highlands, 

Scabright, N. J., Union Beach, 
Keansburg, N. J., Atlantic City, 

Asbury Park, N. J., Long
J. i

i

i
I

JERSKYv-eiiW’KAL 
n A r i. n o a p

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 14 d., Tenio Svet., Winans 
Ave. ir 16th St., 8 v. v. Visi nariai 
kurie prigulite malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reikalų apkalbėti bei 
nutarti. — Kp. Sekr. C. Andriūnas.

(213-215)

Programoj Dalyvauja:
AIDO CHORAS, 

Worcester, Mass..
BALSO CHORAS, 

Lowell, Mass.
L. R. CHORAS, 

Norwood, Mass.
LAISVĖS CHORAS,

So. Boston, Mass.

JAUNIMO CHORAS, 
Bridgewater, Mass.

LYROS CHORAS, 
Gardner, Mass.'

Geriausi Dainuojanti Cho
rai Gaus Dovanas:

GARSINKITE “LAISVOJE’

Clement Vokietaitis

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

Antanas Bimba
Lietuvių Komunistų Centro Biuro 
Sekt. Jis sakys prakalbą šiame pik
nike įvairiais šių dienų klausimais.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tiįVilj, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom 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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.Pirma $15, antra $10, 

trečia $5 1G8 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
KRAUJO, ODOS, NERVŲ 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 su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindullai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Motus

110 East 16th Si, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

Vyrų Chorai dalyvaus: L. L. R. iš Norwoodo, Laisvės 
Choras iš So. Bostono ir Aido Vyrų Choras iš Worcester. 
Geriausiai dainuojantis Vyrų Choras gaus Sidabrinę Tau
rę, kurią paaukavo Roland Ketvirtis-Co. Jewelers, plačiai 
žinomas laikrodžių, žiedų ir kitų rakandų pardavinėtojas 
iš So. Boston, Mass.

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir 
smagiai laiką praleisti paskutiniam šio sezono piknike. 
Dovanos prie įžangos tikieto: $5, $3 ir $2.
Iš kalno perkant tikietą 10c., arba trys už 25c., o prie parko bus 15c.

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

VARPO KEPTUVEU
PHILADELPHIA, PA.

Komunistų- Partijos Lietuvių kuo
pos susirinkimas bus ketvirtadienį, 
Sept. 15, pradžia 8 vai. vakare, Kliu- 
bo Salėje, Fairmount Ave. Šiame su
sirinkime dalyvaus ir distrikto orga
nizatorius, jis duos svarbų raportą. 
Tad visi nariai dalyvaukite mitinge 
ir atsiveskite naujų aplikantų. Da
bar yra vajus gavimui naujų skaity
tojų. (214-216)

Ką Veikia Cleveland© Lietu
viai Jaunuoliai

Cleveland© nemažai 
čia kilusių 
bet apie jų 
kas parašo 
lietuviškai,
landė lietuviai jaunuoliai i r 
jaunuolės nieko neveikia lietu
vių darbininkų judėjime ir nei 
vienas nemoka lietuviškai kal
bėti nei rašyti.

Tad čia ir prisieina pasakyti, 
kad Cleveland© lietuviška jau
nuomenė darbuojasi visam 
abelnam 
judėjime ir didžiuma 
menės pusėtinai gerai 
kai kalba ir dalis gali 
kai rašyti, tiktai jiem 
paimti drąsos. Mane 
draugas paklausė, kodėl mes 
jaunuoliai ar jaunuolės nieko 
neparašom iš jaunuolių veikimo 
į darbininkiškus laikraščius lie
tuviškai. Atsakiau, 
riu drąsos ir prastai lietuviškai 
rašau, tai sarmata ir pradėti. 
Tasai draugas sakė, kad drąsą 
reikia paimti, o sarmatą pames
ti ir imtis mokytis, o mokytis 
nėra sarmata, tiktai būtų sar
mata nieko neveikti ir nemo
kėti. Apie to draugo patarimą (i* 
pamąsčiau ir pamačiau, kad 
teisybę pasakė. Tuoj ėmiausi 
mokytis geriau lietuviškai rašy
ti ir štai jau kelintą korespon
denciją rašau lietuviškai.

Clevelande mūsų darbinin
kiškai nusistačiusių jaunuolių 
susirinkimai, parengimai ir pi
knikai būna skaitlingi ir pasek
mingi. Cleveland© visuomenė 
jaunuolių darbui simpatizuoja 
ir jį remia, todėl, kad jaunuo
liai darbuojasi Lyros Chore. 
Darbuojasi ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo jaunuolių •••••e®®®®®®®®®®®®®©®®®®®©®®®®®®®®®®

darbuojasi
lietuvių darbininkų 

jaunuo- 
lietuviš- 
lietuviš- 
reikėtų 
vienas

PHILADELPHIA, PA.
Mes, Ispanijos Liaudies Rėmimo 

Komisija atsišaukiame į draugus ir 
drauges, prašydami rinkti ir pado-

Dienraščio “Laisves” Metinis
kad netu- KONCERTAS

BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November
Ruošiama šaunus programas, kuris greit bus 

paskelbtas dienraštyje

• Tojo pat priprastoje vietojo.

• LABOR lAf El .M SALĖJE
• 949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N.

Programas prasidės 3 valandą po pietų.
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vahdo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada, 
apsiveda ne pilietis vyras sų piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
” O

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras.popier^s. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūrą Yra Anglų Kalboje ŲžvarŪiųta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c. z • I
Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 

ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Now nios
Pecora Nutraukė Bylą 

v Prieš Hinesa

pas-

Pirmadienį teisėjas Pecora 
nutraukė bylą prieš Iliuesą, 
paskelbdamas ją neatatinka- 
mai perstatoma—“mistrial”.

.Paskelbdamas savo nuos
prendį, teisėjas Pecora sakė
si tai darąs “su dideliu ne- 
nįalonumu.” Jo nuosprendis 
ešąs paremtas “stipriai įsigy
venusiu principu,” kad davi
nių įstatai neleidžia teisiamą
jį būt kaltinamu ar jungia
mu su bile kuriuo kitu prasi
kaltimu, kaip tik su tuo, ku
riuo jis oficialiai įkaitintas.

Pasisukimas byloje įvyko po 
užbaigimo bylos iš kaltintojų 
pusės. Iš prokuroro Dewey 
pusės pastatytų liudininkų 
dramatiškai buvo parodyta, 
kad- Hi-nes naudojo savo poli
tikę įtaką Tammanės mašino-

’ apsaugot Dutch Schultzo, 
loterijų raketierius nuo teis- 

4h ų ir policijos. Taip liudijo 
tūli iš buvusių Hineso bendra
darbių rakete, taip liudijo 
daugelis kitų liudininkų, ku
rių pobūdžiui ir užsilaikymui 
nieko negalima primesti, ku
rių rekordas be dėmės.

Teisėjo nuosprendis
kelbtas “džiurei” nesant teis- 
mabutyje, kadangi “džiurė” 
buvo paleista pereitą šeštadie
nį, kuomet Hineso vyriausias 
gynėjas Lloyd Paul Stryker 
pareikalavo paskelbt “mis- 

. trial”. Savo reikalavimą jis 
pamatavo argumentu, kad 
Dewey einąs pertoli, kuomet 
Dewey paklausė Hineso liudi
ninko Lyon Boston apie tai, 
ar Hineso vardas buvęs minė
tas “grand džiurėj” sąryšyj 
su paukštienos raketų, 1935 
metais. Hineso gynėjas Stry
ker tuojau užsipuolė ant De
wey, kad jis esąs nusistatęs 
prieš Hinesą ir siekiąs toliau, 
negu jo oficialio skundo (su- 
lyg kurio Hines dabar teisia- 

, mas) ribos leidžia. *
Strykeriui taip dalyką per- 

' stačius, pereitą šeštadienį, tei
sėjas Pecora bylą pertraukė— 
“džiurę” paliuosavo iš teisma- 
bučio, o prokurorui ir Hineso 
gynėjui įsakė prjduot pareiš
kimus, dėlko byla turėtų būt 
paskelbta neatatinkamai ve
dama arba dėlko ji turėtų 
būti tęsiama, o jis tai pasvar- 
stysiąs per šventadienį. Pir
madienį, prasidėjus teismo ei
gai, greit paaiškėjo, kad tei
sėjas palaikys Hineso gynėjo 
reikalavimą.

Prokuroras Dewey savo pa
reiškime teisėjui, aiškindamas, 
dėlkb byla turėtų būti tęsia
ma, jiurodė, kad Hineso advo
katas patsai iškėlė klausimą 
liūdininkui .Boston' apie aną 
bylą, tačiau nepareikalavo liu
dininko viską nušviest. Dėlto, 
kada Dewey paėmė Bostoną 
perklausinėt, jis matė reikalą 
nušviest visą dalyką ir mano, 
kad jo klausimas apie aną by
lą buvo “pilnai vietoj”, kadan
gi ta byla jau buvo paliesta 
per patį Hineso gynėją.

Teisėjui palaikius Hineso 
gynėją, Dewey, žiūrėdamas j 
teisėją, pasakė:

“Nelaimei, liaudis 
teisės apeliuoti.”

Atsakydamas į jam 
prokuroro pareiškimą,
Pecora atsakė: “Liaudis turi 
teisę bylą iš naujo iškelt.”

J ♦’» Dewey savo pareiškime nu
rodo, kad jeigu vienas klau
simas ir nebūtų buvęs pilnai 
tinkamai pastatytas tokioj by
loj, ktrrios eigoj prirašyta 4,- 
600 puslapių liūdymų, teisėjo 

• neturėtų būt suprastas, kaipo 
nusistatymas prieš kaltinamą
jį-

Tiesa, byla leidžiama kelt 
iš naujo ir, be abejo, Dewey 
ją vėl iškels, tačiau ji paėmė

neturi

taikytą 
teisėjas

Lv

ŠIANDIEN ČECHOSLOVAKI JAI 
GELBĖT DEMONSTRACIJA

Tikslu moraliai paremt če- 
choslovakijos respubliką šioj 
krizio valandoj, kada jai grū
moja Hitlerio agresija, Komu
nistų Partija šaukia viso mies
to demonstraciją’. Kiekvienas 
taikos ir tautų nepriklausomy
bės šalininkas raginami Išeit 
demonstracijon ir pridėt savo 
protesto balsą prie balso visų 
žmonių, trokštančių pasauli
nės taikos, kuriai gręsia Hit
lerio pasikėsinimas ant če- 
choslovakijos.

Išeikime į gatves ir garsiai 
pareikškime: “čechoslovakija 
nebus antrąja Austrija!”

Demonstracija Įvyks Trečia
dienį,'14-tą rugsėjo, 5 Vai. po 

Piet, Union Square
Minėkime, šiandien suval

dytas hitlerizmas neišdrįs kė
sintis ir ant Lietuvos nepri
klausomybės. Gi palaidas, už
grobęs Austriją ir įsigalėjęs 
kitur, Hitleris drąsiai 
maršuot ant Lietuvos, 
protestas prieš Hitlerio

Todėl 
kruvi

ną maršuotę ant Čechoslovaki- 
jos kartu yra ir protestu prieš 
užgrobimą Klaipėdos, kova už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Rytoj Didysis Brooldyniečiy Mitingas
Rugsėjo 15-tos vakarą, Co- ,partijų spėkoms ir išeinant iš 

buržuazinių partijų rubežių 
savo nusistatymuose už ir 
prieš Naująją Dalybą, dauge
lio mintyse kyla painių klau
simų ir į juos svarbu išgirsti 
aiškų ir autoritetingą atsaky
mą.

Velodrome randasi visai ar
ti Stillwell Avenue stoties, tad 
privažiuojama visais į Coney 
Island vežančiais traukiniais.

Patartina įsigyti bilietus iš 
anksto pas partijiečius arba 
darbininkų knygynuose. Nors 
ten vieta didelė, talpina virš 
15 tūkstančių publikos, tačiau 
ypač pigesniųjų bilietų gali 
pritrūkti. Kainos: 25c., 40c. 
ir $1.10.

ney Island Velodrome, įvyks 
didžiosios Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos atidary
mo iškilmės—masinis mitin
gas,—kuriame bus šauni pro
grama ir grupė geriausių kal
bėtojų. Vyriausiu kalbėtoju 
bus Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius. 
Jis kalbės apie pažangiųjų 
ir reakcinių spėkų susigrupa- 
vimus šiuose rinkimuose.

Browderio prakalbas išgirst 
susirinks ne tik komunistai, 
bet ir abelnai publika, kadan
gi visi žiūri į Browderj, kaipo 
didelį autoritetą politiniais 
klausimais. O šių metų rinki
muose, persigrupuojant įvairių

Tikimės Girdėt Žinių 
Iš Lietuvos

Iš Lietuviu Komunistų 
Kuopos' Susirinkimo

Prašo Pinigo Sveikatos 
Reikalams

Sveikatos k o m i s i on Įę r i u s 
John L. Rice įteikė Miesto 
Planavimo Komisijai Sveika
tos Centro budavojimui pro
gramą, kurios pravedimui 
1939 m. reikėtų gaut iš mie
sto paskyrų $2,223,000.

Jo plano įmatoma Bedford 
Sveikatos Centro Bildingo 
statyba ir įrengimas $364,000.

Jamaica Sveikatos Centru j/ 
$405,000.

Wil liamsbrid go-Westchester, 
Bronx Sveikatos 
$375,000.

Sunset Parko 
Centrui $364,000. 

Otisvilles štabo
bendrabučiui $75,000.

Fort Greene Sveikatos pa- 
gelbinei stočiai $85,000.

Jamaica Sveikatos Pagelbi- 
nei Stočiai No. 1—$85,000.

Amerikos Sveikatos Muze- 
jaus įsteigimui $500,000.

Ccntrui

Sveikatos

butams ir

Loft Šapoj Streikas 
Už Sutartį

Didelės Lofts saldainių ša- 
pos, 40th St. ir Vernon Blvd., 
Long 
išėjo 
kius 
and
Unija, A F of L. Išėjo visi 1,- 
200 darbininkų. Vedama pi- 
kietas.

Island City, darbininkai 
į streiką^ firmai atsisa- 
daryt sutarti su Candy 
Confectionary Workers

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo narės ir viešnios tikisi 
ketvirtadienio vakarą nauju
tėlių. žinių iš Lietuvos, nes su
grįžo mūs narė Julia Stankai- 
tienė, kuri Lietuvoj išgyveno 
virš metus laiko. Jinai yra 
valdybos pakviesta ir, tikimės, 
neatsisakys papasakoti savo 
įspūdžius, kaip mums tą pa
žadėjo išvažiuodama.

Kviečiame visas merginas- 
moteris dalyvaut mūsų susirin
kime šį ketvirtadienį, rugsėjo 
15, Pil. Kliubo salėj, 280 Uni
on Avė., Brooklyne.

Valdyba.

baloto Komunistų 
kandidatų
ir raginta-kviesta

Darbo Uniios Rengia 
Vakarą Ispanijai

Darbo Unijų Ispanijai šelpt 
komitetas skelbia masinį mi
tingą, kuriame kalbės trys 
vadovaujanti Europos darbo 
unijų vadai ir žymūs vietiniai. 
Jis įvyks šio .mėneso 21-mą, 
Royal Windsbr Palace, 69 W. 
66th St., N. Y.

Iš užrubežinių, tikimasi, kal
bės Roman Gonzales Pena iš 
Ispanijos, Leon Jouhaux, iš 
Francijos'ir Eddo Fimmen iš i 
Holandijos. Iš vietinių kalbės: 
David Dubinsky, viršininkas 
ILGW Unijos, ir B. Charney 
Vladeck, didžiumos 
Miesto Taryboj.

Sekmadienį iššokusioji iš 
viešbučio Ledonia, N. Y., sau- 
žudė pažinta kaipo Mrs. Jose
phine Schneider, 27 metų.

vadas
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Unija sako, kad kompanija 
nori įvest kompanišką uniją. 
Pereitą savaitę ūmai pasamdė 
400 naujų darbininkų, kurie 
niekad nedirbo pirmiau, kuo
met yra šimtai darbininkų se
niau dirbusių ir atleistų del 
nedarbo. Tame’ kompanijos 
pasielgime darbininkai įmatė 
kompanijos ruošimąsi panau
dot naujus darbininkus prieš 
senus darbininkus unijistus 
laike streiko. Jų mintį sustipri
no faktas, kad kompanija 

[ griežtai atsisakė daryt sutar- 
|tį, nors del jos senai tęsta de
rybos. S. D.

Sugrįžo iš Atostogų

Trys Gaisrai į Dvi Valandas Prasidėjo Mokslo Metai
Trys dideli gaisrai, iškilę į 

dvi valandas penkių blokų plo
te, Brownsvilles sekcijoj, šukė- ko mokyklas pirmu kartu nu- 
lė gyventojuose daug išgąsties ėjo 40 tūkstančių 
ir nerimą, kadangi manyta at- kurie su kitais seniau pradė- 
siradus padegėjui. Dešimtis šei
mų išvyta iš namų. Prie gaisrų 
gesinimo užgauta arti stovėjusi 
moteriškė ir 7 gaisrininkai.

Ketvirtasis gaisras, sakoma, 
užsikūręs nuo cigarete ant tuš
čio loto esamose šiukšlėse, 
persimetęs artimuosna H. Ken
ny and Sons Floral Supply Co. 
bildinguosna, Rochester Ave. 
tarp Dean ir Pacific Sts., irgi 
padarė daug nuostolių.

Vakar į didžiojo New Yor-

vaikučių,

j tįsiais mokslus sudaro virš mi- 
lioną jaunukų piliečių tūkstan
tyje miesto mokyklų einančių 
mokslus.

Gyvenančių iš pašalpos ir iš 
WPA mažų uždarbių šeimų 
vaikučiai sudaro didelę did
žiumą mokinių, 900,000. Tas 
savaime parodo, kaip svarbu 
darbuotis už davimą veltui šil
tų užkandžių vaikučiams liau
dies mokyklose ir aprūpinimą

jų
ne

šiltais drabužiais ir avali- 
žiemai.

Pasirašė Sutartį
Virš Šimtas nepriklausomų 

maliorių kontraktorių pasirašė 
sutartį su unija, kuomet uų^ 
jos 9-to Djstrikto Taryba pa- 
grąsino skelbt “stapičių,” kaj 
priverst juos pildyt su organi
zuotais darbų kontraktoriais 
pasirašytą sutartį.

Madison House vedėjas 
Philip Schiff sako, kad įstaiga 
tęs pardavimą pieno po 7 cen
tus kvortą, nežiūrint kompani
jų pakeliamų pieno kainų.

t

k.

zi-

Į Unijizmo Kursai
Darbininkų mokykla, 35 

12th St., N. Y., apart kitų 
nomų įvairiausių kursų, skel
bia specialius unijizmo kur
sus. Rengiantis apvaikščiot 
15-kos metų sukaktį, kuri pri
puola šį rudenį, mokykla ati
daro daug naujų kursų. Regis
truojama dabar.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
šiandien, scrodoj, rugsėjo 14-tą, kaip 
8 valandą vakare, 950 Jamaica Ave. 
Visi nariai būkite.
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Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

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

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

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

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

ĮDEKITE j konvertą popierinį do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

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

Ši' knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIIIIIIIO

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turint puikiai įtaisyta Koplyčia 
ir salę del pošermeninių pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios, 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
a

Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

t
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

♦

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

i

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
h

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios d u o- 
damos mylimiems pašarvoti dovanaiREIKALAVIMAI

Reikalinga pora arba pavienė mo
teriškė prie lengvučio darbelio; bus 
pigus pragyvenimas, dėl sąlygų susi
tarsime asmeniškai. Prašome kreip
tis šiuo antrašu: 93 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (dveji tropai j vir
šų); atsikreipkite neanksčiau kaip 
po 5-tos vai. vakarais.

(214-216)

Antanas Balčiūnas, jauna- 
j” zeceris, sugrįžo 

j iš atostogų-ansilankymo pas 
| savo uošvius Krances, Bridge
water,- Mass. Jo žmona Milda 
dar likosi pasisvečiuot ilgiau 
nas tėvus. Darbai, sako d. 

i Balčiūnas, šiemet ten pagerė
ję, lietuvių kooperatyvas turįs 
i ivalias darbo ir siuvąs gerus 
batus. Įrodymui, Antanas pa- 

• rodė, kad ir pats sugrįžęs su 
koperatyvo batais ir sako, kad 
smagūs dėvėt.

valstijos , sis, “Laisves

Rugsėjo 12-tos vakarą įvy
kusiame Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkime buvo pra
nešta, kad sugrąžinimas kuo- 
pon ilgokai nepasimokėjusių, iš 
senos kuopos gautų narių, ei
na neblogai. Pereitą savaitę 
pasimokėjo ir sugrįžo geran 
stovin 4 iš jų. Tikimasi, kad 
ir didžiuma kitų pasimokęs.

Nariai pasidalino blankas 
rinkt piliečių parašus uždėji
mui ant 
Partijos 
urėdams
padėt Amerikos . Darbo Par
tijai laimėt vietos nominacijas 
prieš reakcininkus, šiek tiek 

. pasidarbuota paramai ADP 
Lietuvių Kliubo pikniko.

Apart kitų reikalų, svarsty
ta skundas prieš J. Buivydą, 
kad jis “Keleivyje” rašinėja 
lietuvių ir visą komunistinį ju
dėjimą šmeižiančius raštus, 
pasislėpęs po slapyvardžiais. 
Pirmesniame susirinkime iš
rinkta tam klausimui tirt ko
misija raportavo surinktas iš 
jo raštų ištraukas ir jo paties 
atsinešimą komisijos susirin- 

( kime. Po to pats J. Buivydas 
skaitė savo pareiškimą, kuris 

(tik patvirtino komisijos su
brinktus davinius ir aiškiau pa
rodė J. Buivydo prieškomunis- 
tinį nusistatymą.

Remiantis jo paties raštais 
ir pareiškimu, kuopa* priėjo 
prie išvados, kad J. Buivydas 
Komunistų Ęartijoj. palikt ne
galima ir 22 balsais prieš 1 
nubalsuota prašalint, su teise 

|apeliuot ^aukštesnes partijos 
| įstaigas, jei Buivydas manytų 
esąs neteisėtai prašalinamas.

Visas kaltinimas ir nuos- 
'prendis tilps ryt dienos “Lais- I — • •, ’ •veje”.

Kiek Lėšavo Hineso Byla?
Hineso 

$50,000 
išleistų 

remian-

kurios

Aprokuojama, kad 
ibyla lėšavus valstijai 
.neįskaitant tų sumų, 
.tyrinėjimams, kuriais 
,tis iškelta byla. 
I

Skylės įstatymuose,
leidžia žymiais advokatais ap- 
sistačiusiem piniguočiam pra
lįst pro jas, ėda žmonių pini
gus. Tačiau reikia manyt, kad 
Tammanė bus suvaldyta ir su 
laiku tos skylės bus užlopytos.

Išvyko Atostogauti

* Kuopos Narys.

Manhattan prezidentas Isaacs <

Lilija Kavaliauskaitė, “Lais
vės” raštinės darbininkė, pla
čiai žinomoji dainininkė, išva
žiavo į Minersville ir apylin
kę savaitei laiko pasilsio ir 
pasisvečiuot pas gimines bei 
draugus. Geros kloties, Lilija!

D-gė.

arti mėnesį laiko ir labai 
daug liaudies pinigų. Jos pa- 
antrinimas ims kita tiek. Taip
gi atitolinimas nuosprendžio 
padeda kaltinamajam, kadan
gi prokuroro liūdininkų paro
dymai viešai paskelbti, o kal
tinamojo tebėra nežinomi. Ta- , leido visiems savo ofiso darbi- 
čiau numatoma, kad Dewey ninkams dalyvaut kardinolo 
nenuleis rankų dėl šio sutruk- į Hayes laidotuvėse be išskaity- “Gaukite “Laisvei” Naujų 
dymo. v mo iš algos už sugaišuotą laika. SkaitvfntiLmo iš algos už sugaišuotų laiką. Skaitytojų.
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius, (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
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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