
Krislai 
žinios ir “Laisvė”. 
Newarkieciams.
Pirmasis Traukinys. 
Technika ir Socialė

Sistema.
Faraukienė ir 

Lietuvaitės.
Rašo R. Mizara.

Bile minutą, bile valandą, 
bile dieną gali kilti pasauli
nis karas.

“Laisvė” stengiasi paduo
ti skaitytojams kiek galė
dama daugiausiai žinių apie 
visą politinę eigą, apie visą 
dalykų stovį.

Mes duodame ne tik žinių, 
bet ir straipsnių — informa
cinio ir politinio pobūdžio 
straipsnių—apie visą pašau-

Niekas neužginčys, kad 
rytinėse valstijose “Laisvė” 
yra vienintelis lietuvių laik
raštis, kuris tiek daug duo
da žinių ir straipsnių apie 
gyvenimo bėgį.

Tfū pripažįsta net ir kita- 
likų kunigai. Pasiskaitykit 
šios dienos “Laisvėje” vie
tos žiniose tūlo katalikų ku
nigo išsireiškimą!* * *

Aną dieną teko kalbėtis 
su newarkiete d-ge Žukaus
kiene, kai ji lankėsi “Lais
vėje.” Ji yra nuolatinė 
“Laisvės” vajininkė. Šiemet, 
tačiau, d-gė Žukauskienė 
turbūt daug darbuotis “Lai
svei” negalės, kadangi turi 
tam tikrų stambių kliūčių. 
Visvien ji jau atvežė vieną 
prenumeratą.

Mes raginame kitus New- 
arko draugus stoti darban.

—Karas — ne karas, žmo
nas nori laikraščius skaityti. 
Jie nori skaityti tokius laik
raščius, kurie remia pažan
gų žmonių judėjimą, kurie 
podraug kovoja prieš fašis
tinius agresorius.

Tokiu dienraščiu ir yra 
“Laisvė”! * * «

Prieš šimtą trylika me
tų, rugsėjo mėnesio 26 d., 
Anglijoj buvo paleistas pir
mas traukinys.

Rodosi, tai trumpas lai
kas. Tai vieno gerokai sens
telėjusio žmogaus amžius.

Bet žiūrėkim, kiek per tą
jį laiką padaryta važiuotėje 
(transportacijoj) progreso!

Nūnai automobiliai, orlai
viai užima traukinio vietą. 
Dar pusė šimto metų ir 
traukiniai gali patapti tuo, 
kas šiandien Amerikos 
miestuose arkliai.* * *

Kai technika daro stebuk
lus, tai tuo pačiu sykiu dar
bininkų gyvenimas daugeliu 
atvejų stumiamas atgal; jis 
sunkėja. Toj pačioj Angli
joj, Amerikoj ir kitur—mi- 
lionai bedarbių, gyvena 
skurde.

Tai parodo, kad kapitaliz
mo sistema savo dienas at
gyveno. Ji pūva, ji įra. Rei
kia naujos sistemos, parem
tos ne privatine nuosavybe, 
ale visuomenine. Reikia so
cializmo.

Ir jis, kad ir per kančias 
ir vargus^ ateina. Kaip trau
kinio vietą užima automobi
lius ir orlaivis, panašiai so
cializmas užims vietą kapi
talizmo. * * *

“Vilnyj” telpa Aigipto ka
ralienės paveikslas ir sako
ma, kad ji “savo gražumu 
ir Kleopatrą ‘subytina’.”

O aš pasakysiu, kad mes 
turime amerikiečių lietuvai
čių, kurios tiek Kleopatras,

Darbo Žmoniy 
Dienraštis 
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ANGLIJA IŠVIEN SU FRANCI JA IR SOVIETAIS

Anglų Premjeras Chamberlain Užtikrina 
Kad Naziai Gaus "Vokišką” Čechoslovaki 
jos Ruožą, jeigu Hitleris Nepradės Karo

HITLERIS GRŪMOJA PRADĖT ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
KARA PRIEŠ ČECHOSLOVAKIJA

DĖKOJO ANGLIJOS PREMJERUI Už ČECHOSLA- 
VIJOS VOKIEČIŲ SKYRIMĄ NAZIAM

London, rugs. 27. — Pirm 
Hitlerio kalbos, grūmojan
čios apsidirbti su Čechoslo- 
vakija, Anglijos ministeris 
pirmininkas C h a m b erlain 
pasiuntė lėktuvu Sir H. Wil- 
soną, artimiausią savo pa
tarėją, su asmenišku laišku 
Hitleriui. Laiške Chamber- 
lain sakė Hitleriui, kad An
glija negali priimt naujųjų, 
aršių Hitlerio reikalavimų, 
statomų č e c h o s lovakijai. 
Chamberlain ragino Hitlerį 
toliau derėtis tuo klausimu, 
vengti karo, kuris reikštų 
neapsakomai baisias nelai
mes pasauliui.

Anglijos valdžiai atrodo, 
kad Hitleris ir pastarojoj 
grūmojančioj savo kalboj 
pirmadienį “dar nepasakė 
galutino žodžio” .ir todėl, 
girdi, jis “be garbės prara
dimo” galėtų panaujint de
rybas dėlei Čechoslovakijos 
“vokiško” ruožo pervedimo 
Vokietijai ramiu būdu.
Chamberlaino Užtikrinimas 

Hitleriui
Anksti rytą, ant rytojaus 

po Hitlerio kalbai, Anglijos 
premjeras išleido asmenišką 
pareiškimą, kur užtikrina, 
kad čechoslovakijos “vokiš
kas” Sudetų ruožas bus 
“teisingai” pervestas Vokie
tijai, jeigu Hitleris sutiks 
neiti karan prieš čechoslo- 
vakiją. šiame pareiškime 
Chamberlain, be kitko, sa
ko:
. “Matyt, kancleris (Hitle
ris) netiki, kad tie prižadai 
bus įkūnyti, šie prižadai bu
vo duoti ne Vokietijos val
džiai tiesiog, bet Anglijos ir 
Franci jos valdžioms pirmo
je vietoje.

“Mes, kalbėdami vardu 
Anglijos valdžios,, laikome 
save moraliai atsakomingais 
pasirūpint, kad tie prižadai 
būtų įvykdyti teisingai ir 
pilnai, ir mes esame pasi
rengę daryt žingsnių, kad 
jie būtų taip įvykdyti su 
tinkamu greitumu, jeigu 
Vokietijos valdžia sutiks, 
kad būtų nustatytos (‘vo
kiško’ Čechoslovakijos ruo
žo) pervedimo sąlygos per 
derybas, o ne per karinę 
prievartą.

“Aš tikiuos, kad kancle
ris (Hitleris) neatmes šio 
pasiūlymo. Aš darau šį pa
siūlymą toj pačioj draugiš
kumo dvasioj, kokia aš bu
vau pasitiktas Vokietijoj, ir 
jeigu jis bus priimtas, tai 

tiek Faraukienes savo gra
žumu tiek išmintimi “suby- 
tįs” bile kada!

patenkins Vokietijos pagei
davimą prijungt sau Sude
tus (Čechoslovakijos) vo
kiečius be kraujo liejimo 
bet kurioj Europos dalyj.” 

i
Tolesni Nusileidimai

Anglijos ir Franci jos val
dovai jau bendrai apsvars
tė, kokius nusileidimus Hit
leriui jie galėtų padaryt 
priedan prie pirmojo jų pla
no kas liečia “vokiškų” Če
choslovakijos sričių perlei
dimą Vokietijai. Bet jie sa
ko, kad ir Hitleris turėtų 
atsisakyt nuo tūlų savo rei
kalavimų, kuriuos jis pas
kelbė po savo paskutinio pa
sikalbėjimo su Chamberlai- 
nu, Godesberge.

Londono politikai jaučia, 
kad Čechoslovakija sutiktų 
leist Vokietijai greit užimt 
tas Sudetų sritis, kur vokie
čiai sudaro 70 iki 75 pro
centų visų gyventojų, jeigu 
Vokietija sutiktų atlygint 
už perimamą ten nuosavy
bę, jeigu Vokietija leistų 
cecham, slovakam, 'A nena- 
ziam vokiečiam ir kitiem 
nefašistam ’ pasiimt savo 
nuosavybę iš Sudėtu apskri
čių. Vokietija, girdi, galėtų 
užimt vėliau vietas, turin
čias nuo 50 iki 75 procentų 
vokiečių gyventojų; bet dėl 
to turėtų būt dar derybų, 
jeigu Hitleris su jomis su
tiktų,—kaip mano Anglijos 
ir Francijos diplomatai.

Anglų Legionas (buvusių 
kareivių organizacija) pasi
siūlė prižiūrėt visuotinus 
balsavimus (plebiscitą) tose 
“vokiškose” Čechoslovakijos 
dalyse, kur yra neperdidelis 
vokiečių perviršis arba kur 
pusė vokiečių, o kita pusė 
čechoslovakų ir kitų tautų 
žmonių.

Sudetai Vokiečiai Grįžta į 
Čechoslovakiją Gint Šalį 
Nuo Hitlerio Užpuolimo

Praga. — Čechoslovakijos 
naziai, vadovaujami K. 
Henleino, buvo išsigabenę 
bei išsivarę į Vokietiją dau
gelį tokių Sudetų vokiečių, 
kurie sutiko su demokrati
ne Čechoslovakijos valdžia. 
Tuos vokiečius naziai buvo 
įgąsdinę “gręsiančiomis bai
senybėmis” iš čechoslovaki
jos pusės.,

Bet dabar daugelis išvi
liotų bei išgabentų vokiečių 
grįžta atgal į čechoslovaki- 
ją, ateina į valdiškas jos 
įstaigas ir pasižada kariau
ti už čechoslovakiją prieš 
Hitlerį.

•4-

Berlin. — Hitleris savo 
radio kalboj grūmojo pradėt 
karą šį šeštadienį prieš Če- 
choslovakiją, jeigu iki tos 
dienos nebus pervesti Vo
kietijai vadinami “vokiški” 
Čechoslovakijos plotai.

Hitleris karčiai smerkė 
demokratines šalis abelnai, 
bet garbino Anglijos minis- 
terį pirmininką N. Cham- 
berlainą, kuris du kartu at
lėkė pas Hitlerį. (Tai vy
riausiai per Chamberlaino 
pasidarbavimą sutiko ir 
Franci j a pervest Vokietijai 
tariamus “vokiškus” Čecho
slovakijos plotus.) Hitleris 
sakė:

“Aš esu dėkingas ponui 
Chamberlainui už visas jo 
pastangas.”

Žymią dalį savo kalbos 
Hitleris pašventė nuodin
gam plūdimui Čechoslovaki
jos taikaus prezidento Be- 
neso; jis apšaukė Benešą

NAZIAI PAŠIEPIA ROOSE- 
VELTO KABĖEGRAMA

Berlin. — Valdiški Vokie
tijos laikraščiai smerkė ir 
šiepė prezidento Roosevelto 
kablegramą, kurią jis at
siuntė Hitleriui ir čechoslo
vakijos prezidentui Benesui, 
ragindamas išspręsti dery
bomis tarpsavinius kivirčus 
ir vengti karo.

Nors Roosevelto kable- 
grama buvo sykiu pasiųsta 
Hitleriui ir Benesui, bet Vo
kietijos naziai aiškiai su
prato, kad jinai iš esmės 
taikoma tik Hitleriui. Na- 
zių spauda atsišiepė, būk 
kablegrama atsiųsta “ne 
tuo antrašu.”

HITLERIO VEIDMAINIŠ
KAS ATSAKYMAS PREZ. 

ROOSEVELTUI

Berlin, rugs. 27.—Į Roo
sevelto kablegramą, šau
kiančią taikytis, Hitleris at
sakė, kad, girdi, pagal velio
nio Amerikos prezidento W. 
Wilsono paskelbtus apsi
sprendimo principus, turi 
Vokietijai tuojau'būt per
vesta “vokiškas” Čechoslo
vakijos ruožas. O jeigu kils 
karas, tai, pasak Hitlerio, 
būsianti “kalta” pati Čecho
slovakija.”

Nazių spauda sako, kad 
“Hitleris, niekad nesitrauk
siąs atgal,” supraskite, jis 
pradėsiąs karą prieš Čecho- 
slovakiją, jeigu jinai iki 
spalių 1 d. neužleis savo 
“vokiško” ruožo Vokietijai.

“pasiutėliu” ir “kriminalis
tu.”

Hitleris sakė, kad jam la
biausia rūpi privienyt Vo
kietijai neva “žiauriai per
sekiojamus” Sudetus Čecho
slovakijos vokiečius, bet jis 
užreiškė, jog ir po to Vo
kietija neužtikrins čielybės 
liekamai Č e c h o s lovakijos 
daliai, kol nebus “lenkiški” 
ir “vengriški” jos plotai pri
jungti Lenkijai ir Vengri
jai. .

Hitleris kartotinai sveiki
no Mussolinį kaip “didįjį 
mano draugą,” ir visai ne
prisiminė apie “liuosavimą” 
Pietinio Tyroliaus vokiečių, 
kuriuos šiurpiai spaudžia 
Italijos fašizmas.

Pripažindamas, kad jis 
gavo daug protestų iš Ame
rikos ir Anglijos prieš ne- 
naziškų kunigų persekioji
mus ir kalinimus Vokietijoj, 
Hitleris sušuko: “Mes nie
kiname demokratus!”

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI
LAIMĖJO 2 POZICIJAS

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos armija atmušė ir 
sustabdė žiauriausias fašis
tų atakas, kurias jie darė 
per ištisą savaitę vakarinia
me šone Ebro upės. Čia res- 
publikiečiai tebevaldo aštuo
nis iš devynių miestų-mies
telių, kuriuos atėmė iš fašis
tų du mėnesiai atgal.

Villafranca de Cordoba 
srityje, pietuose, respubli- 
kiečiai atkariavo nuo fašis
tų du strateginius kalnus.

Mussolinis per Dieną Mobi
lizuoja 1,500,000 Rezervą

Roma, rugs. 27. — Musso
linis įsakė per dieną sumo- 
bilizuot pusantro miliono 
atsarginių* Italijos kareivių 
(rezervistų).

“Italija nesvyruos nė vie
ną minutę” pultis talkon 
Vokietijai, jeigu išsivystys 
visuotinas karas Europoj, 
užreiškė Mussolinis.

FRANCIJOS IR SOVIETŲ 
LĖKTUVAI ČECHOSLO- 

VAKIJAI GINTI
Geneva. — Sovietų užsie

ninis komisaras Litvinov 
siūlo, kad Franci j a ir Sovie
tai pasiųstų daugius savo 
orlaivių Čechoslovakijai 
gint, kaip tik Hitleris pra
dėtų karą prieš ją.

ORAS
Šiandien giedra ir vėsiau. 

—N. Y. Oro Biuras.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

Anglijos Darbiečiai ir “Viešoji Nuomonė”
Spyrė Anglų Valdovus Drauge su Francija

Ir Sovietais Gint Čechoslovakiją• • > A ’ . - -
London, rugs. 27. — Jeigu 

Vokietija užpuls Čechoslova
kija, tai “tuojautinė pasėka 
to žygio bus tokia, kad 
Francija turės eit į pagelbą 
Čechoslovakijai, o Anglija ir 
Rusija tikrai eis išvien su 
Francija,” — kaip pareiškė 
Anglijos valdžia. Šį pareiš
kimą jinai paskelbė tuoj, kai 
Hitleris pabaigė savo kalbą; 
o joje Hitleris grūmojo ka
ru “eit ir išlaisvint mūsų vo
kiečius” (č e c h o slovakijos 
Sudetus), jeigu vokiškas če
choslovakijos ruožas nebus 
pervestas Vokietijai iki spa
lių (October) 1 d.

Tai dar pirmą kartą An
glijos valdžia pasisakė, kad 
jinai išvien su Francija ir 
Sovietų Sąjunga gins Čecho
slovakijos respubliką.

Darbiečių Reikalavimas
Kaip tik pirm to Anglijos 

pareiškimo, pas jos ministe- 
rį pirmininką Chamberlainą 
atėjo Anglijos Darbo Par
tijos vadas Cl. R. Attlee ir 
pareikalavo, kad valdžia 
vykdytų tarimą organizuo
tų šalies darbininkų, kurie 
rugs. 8 d. atsišaukė į An
glijos valdžią, kad jinai iš
vien su Francija ir Sovietų 
Sąjunga atmuštų gręsiantį 
Čechoslovakijai užpuolimą. •

Darbiečių vadas Attlee 
pasakė Chamberlainui, kad 
naujieji Hitlerio reikalavi
mai, išduoti Čechoslovakijai. 
“giliai sudrebino Anglijos 
visuomenės nuomonę.” Att
lee dar pridūrė, jog “Če
choslovakijos valdžia nega
lėjo kitaip pasielgt, kaip tik 
atmest tuos reikalavimus, 
nes jeigu jie būtų priimti, 
tai reikštų visišką sunaiki
nimą Čechoslovakijos vals
tybės.”

Churchiirio Pareiškimas
Labai įtakingas Anglijos 

seimo atstovas ir politikas 
Winston Churchill, nors ir 
dešiniųjų (konservatų) par
tijos narys, išleido pareiš
kimą, kuriuom reikalavo, 
kad Anglijos valdžia priža
dėtų sykiu su Francija ir 
Sovietais gint Čechoslovaki- 
ją. Be to, W. Churchill at
sišaukė į Jungtines Valsti
jas, kad prezidento Roose
velto valdžia tartų pritari
mo žodį Čechoslovakijai ir 
jos gynėjams.

Masiniai Susirinkimai
Jau sekmadienio žiniomis, 

šią savaitę buvo ruošiama 
/Anglijoj du * tūkstančiai di
delių, masinių susirinkimų 
daryt spaudimo valdžiai, 

kad jinai gintų Čechoslova- 
kiją.

Visa tai turėjo paveikt 
Anglų valdovus, kad jie jau 
prižada kartu su - Francija 
ių^Sovietais gint Čechoslo- 
vakiją, jeigu Hitleris sauva- 
liškai, karu mėgins “iš
spręst” Čechoslovakijos vo
kiečių klausimą. Anglijos 
darbininkų unijos, Darbo 
Partija ir “visuomenės nuo
mone” taipgi padarė spau
dimo, kad valdžia, galop, 
jau sutiko sušaukt seimą Šį 
trečiadienį.

Seimas
Premjeras Chamberlainas 

perstatys seimui derybas, 
kurias vedė su Hitleriu^ 
dviem atvejais nulėkęs į 
Vokietiją; praneš apie pasi
tarimus, kuriuos turėjo su ’ 
Francijos ministeriu pirmL ■ 
ninku Daladieru ir užsieni
niu ministeriu Bonnetu, ir 
paaiškins, kodėl Chamber
laino valdžia, galop, pasiža
dėjo išstot kartu su Franci
ja ir Sovietais, jei Hitleris 
pradėtų karą prieš Čfcehp- 
Slovakiją^

Londoniškis New Yorkp 
Times korespondentas ne
abejoja, kad seimas užgir- 
siąs Anglijos bendrą frontą 
su Francija ir Sovietų Są
junga šitokiame atsitikime.

____________________

LENKIJA GRŪMOJA 
TUOJAUTINIU KARU 

ČECHOSLOVAKIJAI

Varšava, rugs. 27. — Len
kijos valdžia grūmoja šį 
penktadienį ar šeštadienį 
pradėt karą prieš Čėchoslo- 
vakiją, jeigu Čechoslovakija 
tuojaus neatiduos Lenkijai 
Teschen miesto su trimis 
apskritimis.

EXTRA!
LONDON, rugs. 27.—An

glijos ministeris . pirminin
kas Chamberlain per radio 
šaukė visus Anglijos vyrus 
ir moteris būt prisirengu
sius karui ir bet kokiom 
pareigom, į kurias valdžia 
juos pašauktų.

Chamberlain i š s i reiškė, 
kad dar “gal būtų galima” 
karo išvengti; bet jeigu jis 
kils, tai ne iš Anglijos kai
čios, ir jis bus vedamas ne 
tiek už čechoslovakiją, bet 
juo svarbiau tuo sumetime, 
kad neleist vienam asme
niui ar vienam kraštui (Hit
leriui) smurtiškai diktuot 
bei grasint visam pasauliui

i
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Dėl Ko Čia Taip Triukšmauti?
“N. Gadynė” ir “Keleivis” sukėlė di

delį Šurną dėl to, kad Brooklyno lietuvių 
komunistų kuopa išmetė iš savo eilių tū
lą Buivydą. Jis buvo išmestas (kaip ži
nia, paminėtoji kuopa kadaise paskelbė 
pareiškimą “Laisvėje”—motyvus dėl to), 
kad rašinėjo svetimoj spaudoj melagin- 

> gas žinias apie komunistus, kad jis juos 
šmeižė.

Nei jokia partija, jei ji save gerbia, 
aišku, niekad tokio asmens savo eilėse 
nelaikys. Nelaiko jo ir komunistai. Jeigu 
jam pas komunistus “nėra demokrati
jos,” tai ko jam joje būti? Jeigu jis ma- 
to demokratiją (šmeižti komunistus) 
“Keleivyje,” tegu ten sau eina. Jeigu jis 
per eilę metų buvo aklas, o tik dabar pra
regėjo šviesą—gerai. Tegu jis ten ir žiū
ri.

Mes vieną dalyką žinome: tas pats 
“Keleivis” per eilę metų niekinęs tą patį 
Buivydą, dabar jį giria. Jo dalykas. Toji 
pati “N. Gadynė”, kuri tik prieš porą 
mėnesių Buivydą visaip dergė (asmeni
niai ir politiniai, jo gyvenimo draugę 
vadindama “Chicagos expresu” ir Ki
taip), dabar pradėjo jį garbinti—tai jos 
dalykas. Pasirodo, kad pas tuodu laik
raščiu ir paminėtąjį asmenį buvo kažin 
kokis nesusipratimas—vienas kito jie ne
suprato. Tik dabar jiems dvasia šventa 
apšvietė galvas. Na, tai ir gerai.

Dabar tiem laikraščiam Buivydas “ge- 
■f ras asmuo.” Girkit ir ginkit jį, vyrai.

Mums, tačiau, žinoma, kad “geras” ir 
. “blogas” priMauso nuo to, kaip kas jį 

supranta. “Keleiviui” ir “Gadynei”, pav., 
trockistai geri, o komunistai—negeri. 
Mums gi priešingai. Vadinasi, mes nega
lime klausimu “gero” ir “blogo” susitai
kyti. Panašiai yra ir su Buivydu. Kol 
jis, būdamas komunistu (prieš keletą me- 

- tų) dirbo gerai, tuomet “Keleiviui” ir 
“Gadynei” jis buvo “blogas,” o mums bu
vo geras. Kai jis pamatė “tikrą demokra
tiją” ir pradėjo komunistus šmeižti, tai 

'mums patapo negeras, o aniem laikraš- 
i čiam geras.

, Vienas dalykas žinomas: save gerbiąs 
žmogus, jeigu jis mato, kad politinė par
tija, kuriai jis priklauso, neturi demokra
tijos, neatsako jo nuomonei, kad jis jai 
pergeras, tai jis pats ją, paprastai, ap
leidžia, ir glaudžiasi ten, kur jam patin
ka, o nelaukia, kol jį už ausų išmeta, 

} kaipo šmeižiką.
g Šiuo tarpu, kai pasaulis stovi ant karo 

pavojaus kranto, kai yra tiek daug svar- . 
bių dalykų apie ką rašyti, mes kuoma- ’ 

| žiausiai turime noro ir matome reikalo 
rašyti apie tąjį žmogų. Bet jei aniedu 
laikraščiai mano, kad jie. labai daug ko 
laimės apie jį rašydami—jų dalykas.

senai laukė prezidento žodžio. Jo ypa
čiai laukė Amerikos žmonės.

Mums, tačiau, rodosi, prezidento pa
reiškimas yra perdaug švelnus. Prieš 
metus laiko, jis, kalbėdamas Chicago j e, 
pasakė aiškiau ir ryškiau. Reikia atsi
minti, kad taikos ar karo klausimas pri
klauso šiandien vyriausiai ne tik nuo 
Vokietijos fašistų, bet ir nuo pasaulio 
demokratinių kraštų nusistatymo.

Jei Amerika, Anglija, Franci j a, Sovie
tų Sąjunga—visos bendrai—būtų pasa
kiusios griežtą žodį Hitleriui, tai karo 
pavojaus šiandien neturėtum. Jis būtų 
susivaldęs. Jei Chamberlainas nebūtų 
Hitleriui prisilaižinėjęs, tai to pavojaus 
taip jau nebūtų buvę.

Todėl p r e z i d e ntas visųpirmiausiai, 
mūsų nuomone, turėjo pasmerkti Vokie
tijos nazius, su Hitleriu galvinyj. Jeigu 
jis to nepadarė, tai bent reikėjo jam 
imtis kokių nors praktiškų žingsnių— 
tartis su demokratiniais kraštais—karui 

rsulaikyti.
Šį prezidento Roosevelto pareiškimą 

Hitleris mokės išsiaiškinti savotiškai ir 
apdumti Vokietijos žmonėms akis, kaip- 
jis jiems dūmė kitokiais skymais.

Argi Jau Taip?
Tie žmonės, kurie labai nemėgsta ko- 

lektyvio saugumo, dabar, kai Chamber
lainas išdavė Čechoslovakiją, kalba, būk, 
girdi, kolektyvis saugumas (Collective 
security) jau suiręs ir jis prie nieko gero 
neprives. Jis pasaulio nuo karo neišva
duos.

Teisingai USA Komunistų Partijos 
pirmininkas Wm. Z. Foster, pereito sek
madienio “Sunday Workeryj” pastebi, 
kad tokis tų žmonių argumentavimas yra 
paikas. Jeigu kolektyvis saugumas nega
li išlaikyti taikos, tai kas ją išlaikys? Ar 
ją išlaikys pavienės valstybės, atskiri 
kraštai. Ar gali taiką išlaikyti atskiros 
valstybės, nesusijungusios, kai tuo pačiu 
kūrtu karo ruošėjai—fašistinės imperia
listinės šalys—Vokietija-Japonija-Italija 
—veikia iš vien, veikia bendrai?! Aišku, 
kad ne!

Visiems gerai žinoma tie faktai: jei 
demokratiniai kraštai—įskaitant Ameri
ką ir Sovietų Sąjungą—būtų veikę ben
drai, tai šiandien būtų buvusios laisvos 
ir Mandžurija, ir Ethiopija, ir Austrija, 
ir Ispanija, ir Chinija ir Čechoslovakiją- 
nebūtų liečiama. O jeigu tiek daug ne
laimių žmonijai buvo padaryta, tai tik 
dėka nebuvimui kolektyvio saugumo su
tarties; tik dėkui tam, kad niekas ag
resorių bendrai nevaldė. Tik dėkui tam, 
kad demokratiniai kraštai per pirštus 
žiūrėjo (o kiti net jiems padėjo, kaip 
pav. Anglija) į plėšikiškus-fašistiškus 
kraštus!

Taigi, kad ir stovėdami išvakarėse 
naujo pasaulinio karo, mes sakome, kalti 
yra demokratiniai ir taikos trokštantieji 
kraštai, kad jie nesudarė kolektyvio sau
gumo sutarčių ir kartu nedarė pastangų 
fašistinių kraštų suvaldyti.

Nors penkiom minutom prieš 12-tą jie 
turėtų griebtis visų priemonių suvaldyti 
plėšikiškus žmonijos civilizacijos ir kul
tūros neprietelius!

Chinų Tautos 
Didvyriai

VAIZDELIAI Iš KARO SU 
JAPONAIS

Chinų lakūnų ir .Hankowo 
gyventojų tarpe yra labai po
puliari šitokia juokinga iš ka
ro lauko pranešimų santrau
ka :

“Vadas pasileido priešo 
link ir ėmė artėti prie jo. 
Mes kryptelėjome arčiau prie 
pryšakinių ir, degdami iš ne
kantrumo greičiau pradėti 
mūšį, nesąmoningai didinome 
greitį, vydami vienas kitą. 
Mes norėjome pulti bombane-

“Japonų aviacija žiauriai ' sius, nešančius savo baisų kro- 
bombardavo miesto apylinkės vinį numesti jį ant mūsų aero- 
ežerą. Užpuolimo išdavose už-Į dromo ar miesto. Tačiau ja- 
mušta daug žuvų.” !P°nU naikintuvai perėjo į puo-

tik Įima iš viršaus ir mes pradė
jome su jais mūšį.

“Aš prikibau prie tik ką 
antpuolio išvengusio japono,

•šis juokas visai nėra 
sąmojaus vaisius. Jis parem
tas faktais. Po pagarsėjusių 
oro puolimų vykusių balan- i ‘ 
džio. 29 d. ir gegužės 31 d. .šaudydamas j jį išilgų kaspi- 
Hankowo rajone, kur japonų I 
aviacija buvo visiškai sutriuš
kinta, japonų bombanešiai iš 
tikrųjų buvo priversti

• bombomis kurtinti 
esančiame netoli 
aerodromo.

Tokios taktikos

inų. Netrukus jo lėktuvas bu
vo liepsnos apimtas ir nuskri
do žemyn. Tačiau šiuo metu 
aš išgirdau šaudant mano lėk
tuvo užpakalyje ir iš karto ,1 V į V VI j

Hankowo PaJutau duslų kulkos smūgį į

savo j 
žuvį ežere.

japonus iš-
koją. Nors geliamai skaudė
jo, aš griežtai pasukau į deši-
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mokė chinų lakūnai naikintu-i"? ir «reltu manevru paspru- 
jkau. Kraujas, tekedamas is 
žaizdos, rinkosi apave, ir aš 
jaučiau, kad mano sužeista 

1 koja stingsta.
“Įtempdamas visas jėgas ir 

įveikdamas silpnumą dėl krau
jo netekimo, aš pradėjau 
smarkiai pulti vieną iš japonų 
naikintuvų, mėginusį užeiti į 
uodegą mano draugui. Jau 
reibo mano akys, ir man buvo 
daug vargo gerai prisitaikyti į 
judrų priešo lėktuvą, mėginu
sį pasprukti nuo mano taikyk- 
lėlio. Pagaliau aš parinkau 
tinkamą momentą ir paleidau 
ilgą kaspiną. Priešo lėktuvas, 
kaip pašautas paukštis, iš 
pradžių smarkiai rėžė aukš
tyn, lyg apmirė valandėlę, 
vingiu sukdamasis ėmė kristi 
žemyn. Lakūnas buvo užmuš
tas. Mašina nukrito netoli 
Nančano miesto, į kur mėgino 
skristi japonų lakūnai. Dalis 
iš jų rado šio miesto apylin
kėse kapus, o kiti, saugodami 
savo kailį, kiek įmanydami, 
smuko atgal į savo aerodromą.

“Kai aš pradėjau tūpti, tai 
ir skausmas kojoje smarkiai 
padidėjo, ėmė labiau suktis 
galva. Atsimenu, kaip žemai 
viršum žemės plaukė mano 
lėktuvo šešėlis. Aš iš papra
timo tempiau į save rankeną, 
ir mašina lengvai palietė žalią 
aerodromo kilim ... Aš at
sipeikėjau ligoninėje. Pasiro
do, kad mūšio įkarštyje aš ne
jutau, kad buvau sužeistas 
dar dviejų kulkų. Tačiau 
žaizdos greit užgijo, ir tru
putį pasilsėjęs aš vėl sėdau į 
savo puikų lėktuvą, kad muš- 
čiau priešą ligi visiškos per
galės, ligi bus jis išvytas iš 
mano mylimo, taikaus krašto.

vai, pasiaukojamai kovoję 
prieš stipriausią priešą už sa- ? 
vo tėvynės nepriklausomybę.

Naikintuvų aviacija yra di
džiausią chinų oro jėgų da
lis savo gausingumu. Eilę ja
ponų lėktuvų numušusių pa
sižymėjusių lakūnų vardai yra 
žinomi visai chinų tautai.

Chinų lakūnas kapitonas 
Kao, naikintuvų grupės vadas, 
parodydavo nepaprastą drą
sumą ir narsumą orO mūšiuo
se su priešu. Jis pats vienas 
numušė 12 japonų lėktuvų. Jį 
pažįsta visa chinų tauta ir gar
bina kaip savo tautinį didvyrį. 
Viename iš japonų bombane- 
šių staigių puolimų prieš chi
nų aviacijos aerodromą kapi
tonas Kao, jau sprogstant 
priešo bomboms, mėgino pa
kilti ir buvo užmuštas lėktuve 
sprogus bombai.

Jei pirmame karo laikotar
pyje toki didvyriai, kaip ka
pitonas Kao, buvo suskaitomi 
chinų naikintuvų aviacijoje 
vienetais, tai' šiuo metu jos 
eilėse išaugo dešimtys naujų, 
drąsių lakūnų patriotų, žiau
riai atmušančių įsismaginusius 
samurajus.

ŠYPSENOS
JUDAS ŠIMTERIOPAS

Palyginus sakmę, kad Iskarijotas, 
Ką pardavė Kristų už saują skatikų, 
Nebuvo, taip sakant, didis idijotas, 
Kokį šiandien turim tarpe fanatikų, 
Kurie judošystėj perdėm y r’ sumirkę, 
O už gautą grašį mantą nusipirkę.
Tarpe tokių niekšų yr’ Anglijoj tūzas! 
Didžiausias nenauda: Judas šimteriopas... 
Niekšysčių suėstas lyg senas arbūzas.
Jo sąžinės vaizdas: tai pasenęs kropaš, 
Kuris atstovaudams stambų kapitalą— 
Pažangai planuoja netikėtą galą.,
Įvirių judošių jau daug nudardėjo
Pas savąjį tėvą: visogalį grašį.
Bet dar tokio niekšo* niekas neregėjo, 
Kuris tepė Rymo ir Berlyno ašį... 
Čechoslovakiją Hitleriui įdavęs— 
Džiaugias kaip papaikęs, malonės jo gavęs...
Bet Iškąri jotas tai tiktai nykštukas 
Priešais Chamberlain’ą žemą pardaviką, 
Tai taip, kaip prieš tigrą. mažytis katukas, 
Nes jisai pralenkia kožną išdaviką: 
Kai Judas išdavęs—nuėj pasikarti, 
Tai šis, nazių dirvą numaršavo arti.

Andrius Keleivis.

džiant. Tačiaus tatai jiems 
padaryti nepavyko. Tvirta 
draugiška vienybė yra būdin
gas chinų lakūnų bruožas. 
Parašiutu nusileidžiantį saugo
jo kitas chinų lakūnas naikin
tojas, vaikęs japonų lėktuvus. 
Nusileidęs prie paties aero
dromo, išsigelbėjęs chinų la
kūnas nenorėjo trauktis nuo 
mūšio. Nebodamas tik ką pa
tirtų jaudinimų, jis tuč tuo
jau sėdo į kitą lėktuvą ir pa
kilo aukštumom Prieš tai, kai 
japonai galutinai nusprendė 
pasitraukti iš mūšio, jam pa
vyko numušti dar vieną japo
nų naikintuvą.

Šie pavyzdžiai rodo, kad 
chinų aviacija tapo baisi jė
ga priešui. Ji jaučia savo did
vyriškos tautos paramą.

Prezidento Roosevelto 
Pareiškimas V

Prezidentas Rooseveltas pasiuntė kab- 
I & legramą Hitleriui ir Čechoslovakijos res

publikos prezidentui, ragindamas vengti 
į O karo. Jis teisingai pareiškė, kad taika, 

’ ne tik Europoje, bet visam pasaulyj, at- 
sidurė pavojingoj padėtyj, nes Europoj 

. užsiliepsnojusi karo liepsna gali uždegti 
visą pasaulį. *

. Prezidentas ragina abi šalis laikytis 
Kellbggo-Briando pakto, kurį pasirašė 
milžiniška pasaulio šalių daugūriia,. tame 

* skaičiuje Vokietija ir Čechoslovakiją.
Gerai padarė mūsų krašto prezidentas 

- nors vienuoliktą valandą pasiuntęs tokį 
įspėjimą. Visas demokratinis pasaulis jau

V

Kelios Dešimtys Tūkstančių!
Pereitą sekmadienį New Yorke {vyku

sis masinis mitingas padėti Čechoslova- 
kijai stebuklus parodė. Tik per kelias 
dienas buvo sušaukta arti pusės šimto 
tūkstančių žmonių į masinį mitingą. Kal
bėjo čia visokių sriovių žmonės. Visi 
vienu ypu šaukė: “Tegyvuoja Čechoslo
vakijos nepriklausomybė.” “Šalin Hitle
ris!”

Labai įspūdingą prakalbą pasakė pa
saulinio masto rašytojas, Nobelio lau
reatas, Thomas Mann. Jis vokietis. Jis 
iš ten turėjo bėgti. Jis pareiškė: kol Hit
leris viešpatauja, tol pasaulyj nebus ra
mybės. Todėl: šalin Hitleris!

Kiekvienas asmuo, dalyvavęs šiame is
toriniame mitinge, išsinešė nepaprastai 
gilų įspūdį. Mitingas parodė su kuo stovi 
New Yorko žmonės; parodė, kad Ameri
kos žmonės kaip mūras stovi už demo
kratiją, prieš fašistus agresorius.

Sekantį penktadienį Brooklyno lietu
viai pareikš savo vieningą balsą Čecho
slovakijos klausimu. Jų masinis mitingas 
įvyks Piliečių Kliubo Svetainėje.

—Dvi* stambios priešo gru
pės,—pasakoja vieno oro mū
šio dalyvis,—vykdami į mūsų 
užnugarį, perskrido mūsų 
fronto liniją. Mūsų priešaki
nės sargybos pranešė į aero
dromą jų skridimo kryptį ir 
aukštį. Aerodrome buvo su
keltas aliarmas. Vienas pas
kui kitą kilo į orą ir skrido 
aukštyn būriai mažų, greitų 
paukščių, vedamų drąsių žmo
nių valios. 5 tūkstančių me
trų aukštumoje mūsų būrys 
laukė priešo. Tolumoje, aki
ratyje, truputį žemiau mūsų, 
pasirodė būrelis bruoželių, 
artėjančių prie mūsų aerodro
mo. Tai skrido japonų bom- 
banešiai. Aukščiau jų buvo 
galima matyti mašalų spiečių: 
tai buvo naikintuvų būrelis, 
lydėjęs savo bombanešius. '

Ne tik chinų lakūnai, bet ir 
kitų šalių kariai, partizanai ir 
net šiaip eiliniai gyventojai 
rodo didvyriškumo pavyz
džius kovojant prieš japonus.

Japonų kariuomenei okupa
vus Beipino Tiancino rajoną, 
japonai privertė chinų šofe
rius vežioti automobiliais ja
ponų kareivius ir karininkus 
iš Beipino miesto į Tianciną. 
Važiuodamas Jundino upės 
pakrante vienas iš karininkų 
išplėtė didelį greitį ir nukrei
pė mašiną tiesiog į upę. Buvę 
mašinoje 32 japonų kareiviai 
ir du karininkai kartu su pa
čiu šoferiu chinu nuskendo.

Japonų kariuomenė išnau
doja Beipino-Hankowo gele
žinkelį šaudmenims pervežti į 
frontą. Kartą traukinys, pri
krautas šaudmenimis, išvažia
vo iš Beipino į pietus. Garve
žį vedė chinas mašinistas. Jį 
stebėjo japonų kareiviai su 
ginklais rankose. Traukinys 
atvyko prie japonų kariuome
nės buveinės. Išnaudodamas 
valandėlę, kai japonų apsau-

sušaudyt jį nusilei- ga lipo iš traukinio iškrovimui

Apie didelę kantrybę, chi
nų lakūnų dvasią liudija ir 
toks atsitikimas, įvykęs mūšy
je ties Hankowu gegužės 31 
d. Chinų lėktuvas užsidegė 
ore oro mūšio metu. Lakūnas 
išpuolė su parašiutu. Japonai 
mėgino

Bsrbi

Išimamas iš upes chiniečių orlaivis, kurį Japonijos fašistai nukirto belekiantį 
iš Hong-Kong į Čunkingą.

paruošti, mašinistas ėmė vež
ti traukinį toliau. Didindamas 
greitį, nepaisydamas šaudy
mo, jis vedė traukinį, perpil
dytą šaudmenų, prie chinų ka
riuomenės fronto linijos. Trau
kinio iškrovimas vyko jau chi
nų teritorijoje. Patrioto ma
šinisto pagalba, chinų kariuo
menei teko didelis kiekis ja
ponų šaudmenų.

Kai Nandavo (pietinė Šan
chajaus miesto dalis) buvo už
imtas japonų, šiame rajone li
ko ginkluotų darbininkų bū
relis, kovojęs ligi paskutinio 
žmogaus. Būrelis buvo apsup
tas japonų iš visų pusių. 
Kiekvienas būrelio narys tu
rėjo po du mauzeriu ir daug 
rankinių granatų. Dviejų die
nų laikotarpyje jie atkakliai 
priešinosi japonams. Mūšyje 
su tuo būreliu japonai neteko 
per šimtą žmonių nukautų. 
Visi būrelio nariai didvyriškai 
žuvo nelygioje kovoje. Tačiau 
užduotį — duoti galimumą 
pasitraukti chinų kariuome
nei—jie atliko visiškai.

Klausimai ir Atsakymai
Ateivį Galima IšdeportuOti, 
Jeigu Jis Atvažiuodamas Pa
davė Neteisingų Informacijų

Klausimas: Aš vartojau 
draugo pasportą, kada atvy
kau į šią šalį 1926 m., bet at
vykęs čion vartojau savo var
dą. Ar galiu prašyti pilietys- 
tės savo vardu?

ATSAKYMAS
Ateivis, kuris atvyko po ki

tu vardu, ne savo, nuo liepos 
1 d., 1924 m., ir kuris padavė 
klaidingų informacijų, kada 
jis prašė įleidimo, ir išgauti 
imigracijos vizą vartojo doku
mentus kito asmens, ne savo“, 
kreivai prisiekė ir jį gali iš- 
deportuoti.

KLAUSIMAS
Suprantu, kad algų - valan

dų įstatymas įsteigia maksi
mumo darbo savaitę iš 44 va
landų. Ar įstatymas viršlaikį 
pavėlina? Ir kada tas įsta
tymas pradėjo veikti?

.ATSAKYMAS
Algų-valandų įstatymas pra

dėjo veikti spalio 24 d,, 1937 
m. Aprūpina maksimumo dar
bo savaitę iš 44 valandų pir
mą metą, 42 valandas antrą 
metą, ir 40 valandų, kada įsta
tymas veikia dviejus metus. 
Viršlaikis pavėlintas,' bet dar
bininkam^ reik mokėti nema- 
žiaus vieną *ir pusę syk jų re- 
guliariškų algų už viršlaikį. 
Įstatymas apdengia tik tas in
dustrijas, kurios užsiima tarp- 
valstijiška komercija arba iš
dirba tavorus, kurie siunčia
mi iš vienos valstijos į kitą.

F. L. L S.
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ŽINIOS iŠ LIETUVOS

DELEGATAI PIRMOJ N. Y. VALSTIJOS CIO KONVENCIJOJ

Scena konvencijos, įvykusios New Yorke, rugsėjo 16-tą ir 17-tą, kur 6,000 de
legatų ir narių girdėjo Leon Jouhaux, Francijos Darbo Konfederacijos vadą, 
kviečiant darbuotis už pasaulinių darbo žmonių vienybę.

CIO yra pirma iš didžiųjų unijų, pradėjusių visomis pajėgomis organizuot 
neorganizuotus, kurių skaičiuje yra milionai moterų, dirbančių mažiausiai ap
mokamus taip vadinamus moteriškus darbus, marškininėse, skalbyklose, po
pierinėse ir kitur.

MOTERŲ KOVA UŽ TAIKĄ IR 
LAISVU, PRIEŠ FAŠIZMĄ

Pastaraisiais laikais visame 
pasaulyje vystosi platus mote
rų judėjimas ir kova už tai
ką ir laisvę, -prieš fašizmą ir 
karą.

Fašistai, Hitleris ir Mussoli- 
nis, uždegė karo ugnį Ispani
joj; karinė Japonija naikina 
Chiniją ir daromos nuolatinės 
provokacijos ant Sovietų Są
jungos. Italijos Mussolinis 
paskandino kraujuose Ethiopi- 
ją. Hitleris uždėjo kruvinas 
rankas ant Austrijos. Lenkija 
prievarta užkorė savo sutartį 
ant Lietuvos. šiuos žodžius 
rašant, Hitleris razbaininkiš- 
kai puola čechoslovakiją.

Ypatingai bombom naikini
mas Ispanijos ir Chinijos ra
miu piliečių, masinis žudymas 
kūdikiu, moterų ir seneliu iš- 
šaukė viso pasaulio moterų pa
sipiktinimą prieš kruviną fa
šizmą ir karą.

Viso pasaulio moterys pa
kėlė savo balsą prieš agresiją. 
Be skirtumo socialūs padėties 
ir politinių pažiūrų, jos užė
mė pozicijas gynime’ Ispani
jos ir Chinijos.
PIRMUTINE TARPTAUTINĖ 

MOTERŲ DELEGACIJA

Pirmutinė tarptautinė mote
rų delegacija susidarė ir vyko 
Ispanijon dar tuo laiku, kuo
met ėjo gandai, kad Ispanijos 
karas “tai jos( pačios reika
las” ir būk Ispanija “visada 
kariauja” ir į ją nereikią 
kreipti domės. Pirmon delega- 
cijon įėjo net Belgijos seimo 
atstovė, socialiste, ir seimo 
pirmininko duktė. Jos nuvyko 
Ispanijon ištirti karo ^igą ir 
pagelbėti lojalistams.

Pirmutinę moterų delegaciją 
pasekė Anglijos ir Francijos 
moterys, jos Ispanijon pasiun
tė didelę grupę įvairių pažiū
rų moterų. Į Francijos delega
ciją įėjo ir žymių katalikių 
darbuotojų. Vėliau važiavo 
delegacijos iš Holandijos, Nor
vegijos, Amerikos...

Daug moterų slaugių, gydy
tojų, felčerių liuosnorių važia
vo padėt lojalistų Ispanijai. 
Kai kurios atidavė gyvybę už 
demokratiją. Tarp žuvusių 
buvo tarptautinės moterų de
legacijos narė, jauna francūzė 
gydytoja. Iš visų .pasaulio 
kampų moterys atvažiuodavo 
Ispanijon, kaip kurios su sa
vim atsiveždavo ambulatorijas 
su visokiomis medikališkomis 
reikmenimis Ispanijai.

TARPTAUTINĖ MOTERŲ 
PAGELBA ISPANIJAI

Gelbėjimui Ispanijos mate
rialiai daugiausiai dirba mo
terys’. Visame pasaulyje, net 
Afrikoj moterys renka ir siun
čia aukas Ispanijai. Kveikerės, 
pati didžiausia pasaulyje mo
terų krikščionių organizacija, 
kuri susitvėrė 17-me šimtme
tyje, Anglijoje, egzistuojanti 
daugelyje šalių, irgi prisidėjo 
prie gelbėjimo Ispanijos.

Daug dirba ir ^arptautinis 
moterų komitetas kartu su 
įvairiomis moterų organizaci
jomis visame pasaulyje. Jos 
surinko tūkstančius tonų dra
bužių, pieno, duonos, medžia
gos perrišimui žaizdų, ir kitų 
reikmenų.

Francijos moterų darbinin
kių komitetas paėmė (auklėti 
72 ispanų vaikučius, gyvenan
čius Francijoj. Jos kas mot 
surenka po 25,000 frankų vai
kučiu palaikymui. Francijos ir 
Belgijos moterys sudarė komi
tetą, kuris užlaiko du vaikų 
našlaičių namus Katalonijoj. 
Amerikietės taipgi darbuojasi 
steigime ir užlaikyme namų 
Ispanijos našlaičiams.

Brooklyno Lietuvių Moterų 
Apšvictos Kliubas irgi prisidė
jo prie to didelio darbo. Jis 
kas mėnuo siunčia po $5 Ispa
nijos vaikučių užlaikymui.

J. Bondžinskaitė.

Ispanė Šnipė
Veikiausia nesiranda nei 

vieno šio skyriaus skaitytojo, 
kuris nebūtų skaitęs ar girdė
jęs apie tūkstančius didvyriš
kų Ispanijos moterų, kurios at
liko ir tebeatlieka milžiniškus 
darbus gynime liaudies respu
blikos nuo tarptautinio fašiz
mo.

Tačiau, kaip visur, taip ir 
Ispanijoj yra ir kitos moterys, 
kurių vienos dėl aristokratiš
kos kilmės — priprasto palin
kimo išnaudojimui, kitos dėl sa
vo didelio troškimo pliuškant, 
lėbaut parsiduoda išnaudoto
jams ir parduoda liaudies rei
kalus. Tokias, kaip ir visus ki
tus respublikos, priešus, dabar
tinė liaudies valdžia ima na- 
gan be pasigailėjimo.

žemiau talpiname “L. ž.” 
korespondento “T.” aprašymą 
darbelių vienos tokių moterų, 
kuri panaudojo nedaugelio 
moterų turimą, bet visų aukš
tai branginamą gamtos dova-

ną-grožę tarnybai fašistams.

ELVYRA MIRALES
Nepaprasto grožio moteris 

aristokraOų kilmės. Idėjinė 
šnipė. Generolo Franko maiš
tui prasidėjus, stojo į sukilėlių 
žvalgybą. Italų ir vokiečių 
šnipinėjimo specialistai tuojau 
įvertino jos sugebėjimą aki
mirksniu sužavėti kiekvieną 
vyrą. Jai buvo pavesta spe
ciali misija dezorganizuoti res
publikos karininkų kadrą Va- 
lencijoje 'ir Barcelonoje.

Dezorganizacijos planas bu
vo tiesiog šėtoniškas, kurį ga
lėjo vykdyti tik jokių dorovės 
principų neturinti moteris.

Elvyra Mirales sueidavo į 
artimus santykius su gabiau
siais respublikonų armijos ka
rininkais ir prikalbinėdavo 
juos pereiti į generolo Franko 
pusę. Beprotiškai įsimylėję, 
apsvaiginti karininkai sutikda
vo “tarnauti nacionalei Ispa
nijai.” Tada gundytoja nuro
dydavo jiems kalnų taką, ku
riuo galima pasiekti generolo 
Franko kariuomenės būrius.

Savo “Madonos” laiminami, 
silpnavaliai karininkai nueida
vo tuo taku ir patekdavo... į 
vyriausybininkų sargybų ran
kas.

Finalas: išdavikų sušaudy
mas. Ųencrolui Frankui ne
rūpėjo padidinti savo karinin
kų kadrą respublikonų ka
riais.

'Savų ir svetimų karininkų 
jam netrūksta.

(Nuo D. ir Š. Sk. Redakcijos. 
Mūsų supratimu, Frankas ne
sistengė Įgauti respublikonų 
karius ne dėl to, kad “savų 
ir svetimų karininkų jam ne
trūksta,” bet dėl to, kad par
sidavusiais už moteriškę, kai
po silpnavaliais, negalima pa
sitikėti.)

Frankui buvo svarbu tokiu 
būdu dezorganizuoti respubli
konų karininkiją.

Gražioji Elvyra turėjo siųs
ti respublikonų karininkus 
mirti nuo respublikonų kul
kų. Norėta, kad respublikonai 
patys žudytų savo karininkus 
ir tuo demoralizuotų armiją.

Pagaliau Elvyra “suklupo,” 
pati to nelaukdama ir nesiti
kėdama.

Įsimylėjęs ir prikalbėtas 
sprukti pas Franką, jaunas ar
tilerijos leitenantas paskutinę 
minutę atsipeikėjo ir . . . apie 
visa pranešė savo vadovybei.

Elvyra Mirales buvo suimta 
ir prisipažino kalta.

Karo teismas nusmerkė ją 
mirti, tačiau sprendimas nebu
vo įvykdytas. Dabar ji užda
ryta Barcelonos kalėjime , ir 
izoliuota nuo kitų kalinių.

Jos vienutę saugo rinktinė 
sargyba.

“Iš Tos Bobos Galima 
Pasimokinti”

Dorothy Thompson, buržu
azinio laikraščio “Herald- 
Tribune” kolumnistė, kalbėjo 
Čechoslovakijai Gint masinia
me mitinge pereitą sekmadie
nį, New Yorke.

Visų taiką mylinčius žmones 
krikštijančių komunistais ži
niai noriu priminti, kad p-lė 
Thompson nėra komunistė. 
Dar daugiau, jinai neturi nei 
simpatijų komunistams. Ta
čiau rimtis tarptautinės poli
tikos klausimais jos prakalbo
je iššaukė audringą pripažini
mą taip vadinamame “raudo
najame” New Yorke. Ją gir- 
dėjusieji ir dabar tebekalba: 
“Iš tos bobos galima pasimo
kinti.”

Ką gi jinai pasakė? Ji pir
moj vietoj pasmerkė taikos iš
daviką Chamberlainą, sakyda
ma, kad jis “ant rankų ir ke
lių 200 mylių ropojo” prieš 
Hitlerį. Ji pareiškė, kad ne 
šliaužiojimu prieš užpuolikus 
atsiekiama taika, sakydama:

“Nieko daugiau neišeitų iš 
Čechoslovakijos tragedijos, 
kaip tik ateities karai, ku
riuos laimėt naziai turėtų ge
resnes galimybes.

“Iškiltų daugiau Ispanijų, 
daugiau čechoslovakijų, iki 

■ pačios didžiosios demokratijos 
taptų Ispanijomis ir čechoslo- 
vakijomis.”

Ji smerkė ir Amerikos “ne
sikišimo” politiką. Jinai taip 
pat pareiškė, kad Hitleris tu
ri būti nušluotas, sakydama, 
kad žlugimas saujos Vokieti-, 
jos saumylių grobio jieškoto- 
jų dar nereikštų žuvimą vo
kiečių tautos.

Tą tiesą gerai supranta ma
sės Amerikos darbininkų, inte
ligentijos, profesionalų, spau
dos ir visuomenės darbuotojų. 
Jie įmato, kad ne šliaužioji
mu, o tik bendra, sutartina 
ir griežta veikla prieš už
puolikus bus apgalėtas fašiz
mas ir išgelbėta taika. Ta
čiau to niekaip neįmato “gal
vos” lietuviškų tautininkų 
(fašistų) ir kai kurie kiti. 
Tiesa, jie labai užimti niekini
mu Sovietų Sąjungos ir viso 
pažangiojo judėjimo, kad, 
veikiausia, užmiršo ir galvot, 
tik lyg gaidžiai gieda jau nuo 
senai išmoktą giesmę. T. M.

Dabar Geriausia Proga 
Užsisakyt “Virėją”
Prasidėjus parengimams sa

lėse, taipgi yajininkams ei
nant po stubas užrašinėt dien
raščius “Laisvę,” “Vilnį” ir 
žurnalą “šviesą,” visuomet 
bus naudinga, apart kitos lite
ratūros, turėt po ranka ir kny
gą “Virėja.” Tai knyga, ku
ria įdomauja kiekviena mo
kanti skaityt ir savo šeimos 
gerbūvį branginanti šeiminin
kė.

Mes prašome visus įsitėmy- 
ti sekamą: nusinešta į namus 
“Virėja” supažindins jus su 
namų šeimininke, o parduota 
“Virėja” reikš tai šeiminin
kei naują, gerą pagelbininkę 
gaminime maisto, mums gali
mybę išleist kitą moterims 
naudingą knygą, o jums padės 
pasidengt vajaus išlaidas ar
ba duos įplaukų organizaci
jos reikalams.

Specialis Nuošimtis
Pradedant su spalių 1 iki 

naujų metų, Moterų Komite
to tarimu, “Virėjos” platinto
jams duodamas specialis nuo
šimtis'. Knygos kainą yra $1. 
Užsisakant ne mažiau 5 kny
gų duodame 40-tą nuošimtį ir 
apmokame persiuntimą. Pa
prastai būdavo duodama tik 
25 nuošimtis.

Užsakymus siųskite: “Virė
ja,” 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

s S.z Sasna, Admin.

Mūsų skyrius “Darbininkė ir 
Šeimininkė” nutarta papuošt 
mod’erniškesne, gražesne skry
bėlaite — antgalviu, kurį nu
pieš vienas jaunų artistų. Ta
čiau darant vieną permainą, 
svarstėme, kad reikėtų pada
ryt ir kitą, būtent: pakeist pa
tį pavadinimą.

VARDO KONTESTAS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Moterų Komite
tas, kuris pasiūlė padaryt šias
permainas, prašo visas šio sky-jti plačiai apimantis, kadangi 
riaus bendradarbes ir skaity
tojus padėt parinkt gražų, 
atitinkamą vardą. Už du ge
riausius pavadinimus bus duo
dama sekamos dovanos:

1-ma “Šviesos” metinė pre-

numerata.
2-ra “Virėja,” LLD Moterų 

Skyriaus naujai išleista knyga.

Kontestui duodame mėnesį 
laiko. Sumanymai turi būti at
siųsti ne vėliau 29-tos spalių 
(Oct.), adresuojant: LLD Mo
terų Komitetas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Vardas turi būti trumpas 
ir naujas, nevartotas esamų ar 
buvusių moterų skyrių kituo
se laikraščiuose. •Jisai turi bū-

apie 14
neiš-

stogu. Kadangi tvartas 
senas šiaudais dengtas 
apie 5 metr.nuo gyve
namo, tai buvo didelis

mūsų skyriuje telpa raštai pa
liečia moteris visose gyvenimo 
ir darbo srityse.

S. Sasna, 
LLD Centro

Mot. Kom. Sckr.

Plaukų Priežiūra ir Pleiskanų Prašalinimas
Plaukų ir galvos odos prie- • Po tokio galvos trytmento, 

žiūra yra taip pat svarbu, kaip plaukus sunkiau išplauti, tai 
ir veido, nežiūrint kokios spal-! geriausia plaukų nevilgyti 

vandeniu, bet pirmiau tą tirš
tą, muiluotą vandenį užpilti 
ant galvos, tai geriau alyva 
nuo plaukų atsiliuosuoja. 
Plaukus reikia gerai muilyti 
per tris kartus ir gerai muilą 
kiekvieną sykį išplauti. Kada 
palieka plaukuose muilo, tai 
iš to tankiausia ir atsiranda 
pleiskanų.

Tokis galvos trytmentas la
bai gerai dėl pleiskanų arba 
žilų plaukų, kad būtų vieno
dos spalvos, slenkantiems plau
kams, arba kurie mažai auga. 
Tokį trytmentą galima tankiai 
duoti, kad ir kožną savaitę, 
tai galvos odą gerai sugydys 
ir

GIEDRAIČIAI 

Gaisrai

Rugpjūčio 28 d.
vai. Giedraičiuose dėl 
aiškintos priežasties užsidegė 
prekybininko V. Noreikos 
tvartas ir sandėlis, buvę po 
vienu 
buvo 
ir vos 
namo
pavojus užsidegti ir gyv. na
mui, bet dėka daugumos žmo
nių, kurie dar nebuvo išsi- 
skirstę po pamaldų iš mieste
lio ir vietos gaisrininkams (2 
rankinės mašinos) sudegė tik 
tvartas ir sandėlis. Trobesys 
buvo neapdraustas.

—Tą pat dieną apie 20 vai. 
šaltabarščių kaime ūkininko 
šepečio sudegė klojimas, gy
venamas namas ir tvartai. 
Gaisro priežastys nežinomos. 
Trobesiai buvo neapdrausti.

vos plaukai būtų, ar tamsūs ar 
šviesūs, arba balti-pražilę. 
Ypatingai jei plaukai jau gra
žiai 
m i, 
kės;

balti-žili ir gerai prižiūri- 
tai labai
ar vyro
plaukai daro žmogų ypa

tingesniu, daug ko mačiusiu 
gyvenime.

jNekurie žmonės, matydami, 
kad vyras arba moteris pra
deda žilti, tai jau sprendžia, 
jog pasenęs. Sena patarlė sa
ko: “Silpna galva nei plinka, 
ne žilsta.”

žmogus, gyvendamas šios ga
dynės vargų verpetuose, visko 
sutinka; mažiau gero, o dau
giau vargo. Paimkime kad ir 
praėjusį karą, arba dabartinį 
karą Ispanijoj, kur jauni, gra
žūs, sveiki vyrai aukauja sa
vo sveikatą ir gyvastį. Kiek 
tai rūpesčio, gailesties, šird
peršos ir tt., kaip jiems pa
tiems, taip ir jų žmonoms ir 
motinoms. Ar stebėtina, kad 
pirm laiko retina ir žildina, 
ir žvilgančius, gražius plau
kus ?

Tiesa, yra tokių moterų ir 
vyrų, kurie gamtos apdovano
ti gražiais, tankiais, natūra- 
liškai garbiniuotais plaukais. 
Tai jų laimė. Mes visi galime 
tokiais gražiais plaukais pasi
džiaugti. Bet ir tokių plaukų 
gyvenimo sąlygos neaplenkia; 
žildina, trušina ir silpnina. 
Plaukų gražumas, tankumas ir 
žvilgėjimas labai 
klauso nuo žmogaus 
sveikatos stovio.
Keli Patarimai, Kaip 

Oda Prižiūrėti

Čia paduosiu kelis 
mus galvos odos priežiūrai ir 
pleiskanų prašalinimui.

Pirmiausiai reikia plaukus 
gerai iššukuoti su šepečiu ar
ba su tankiom šukom iš visų 
šonų, priešakio ir užpakalio. 
Paskui pirštais povaliai ma
sažuoti visą galvos odą, kad 
galvos oda liuosai slinkinėtų.

Dabar gerai karštam van
denyj suvilgius abrūsą gerai 
išgręžk ir uždėjus ant galvos 
gerai 
bent 
odos 
tų.

Turėk užšildžius 4 šaukštus 
Russian Mineral Oil arba tiek 
pat gero alyvų aliejaus. Įpilk 
į tą aliejų 3 lašus Oil of Eu
calyptus ir 2 lašus Iodine. Vis
ką gerąi sumaišyk. Paėmus 
mažą gabalėlį vatos, ištepk vi
są galvos odą, o paskui ir 
plaukus ir ypač plaukų galus, 
jeigu jie sutrūkę (ypač da
bar per vasarą plaukai pasi
daro sausi ir galai sutrūkę). 
Minėtą mišinį palaikyk ant 
galvos odos ir plaukų 10 ar 
15 minutų.

Kada minėtas tepalas yra 
ant odos, tai gerai ir vėl su 
pirštų galais odą masažuoti, 
kad alyva geriau susigertų.

Geriausias muilas plaukams 
plauti, tai “pure castile sham
poo.” Jo galima nusipirkti 
vaistinėj už 25 centus ir už
teks ilgam laikui. Niekad ne
reikia plaukus trinti su mui
lu ; reikia muilą ištirpinti karš
tam vandenyj, ir kada išsilei
džia, tik tada skiedinį vartoti 
galvos plovimui.

dabina moteriš- 
veido išvaizda.

daug pri- 
abelno

Galvos

patari-

kaitink. Taip padaryk 
du kartu, kad galvos 
skylutes gerai atsidary-

plaukai augs sparčiau.
U. Andrulienė.

jūsų darželis
pa-Jeigu kam yra reikalas 

daryt žymių pakaitų daržely
je: praplėsi ar mažint bei 
perkelt vienus augmenis ki
ton vieton, geriausia tą pada
ryt dabar, žolė (veja) taip 
pat geriausia mėgsta priren
giama iš rudens. >

Taip pat dabar laikas so- 
dint anksti pavasarį žydinčias 
tulpes, lelijas ir kitus bulby- 
tėmis veisiamus žolynus. Nuo 
seniau esamus, padidėjusius 
žieminių žolynų kelmus irgi 
geriau paskaidyt rudenį, ne
gu pavasarį, ir tas padaryt 
anksčiau, nelaukiant šalnos.

G. M.

Gal Motery Neįsileidžia?
Teko peržiūrėt didžiulį A- 

merikos Darbo Federacijos 
leidinį, pašvęstą Darbo Dienai. 
Ten pridėta gausybė paveiks
lų įvairių unijos viršininkų. 
Desėtkai jų, bet tai vis 
lių.” Gi “seserų” nei su 
riu nerastum. Nejaugi 
rikos Darbo Federacija
ra vien vyrams, kad dabarti
nėj masinio organizavimo ga
dynėj nerado savo eilėse nei 
vienos vertingos moters, ku
rios paveikslą galėtų panaudot 
savo leidinyje? CIO Narė.

“bro- 
žibu- 
Ame- 
tebė-

100,000 WPA Darbininkų
Padeda Nukentėjusiem nuo 

Potvinių

Boston, Mass. — Pagelbai 
nukentėjusiem nuo audrų- 
potvinių Naujosios Anglijos 
valstijose, šalies valdžia 
duosianti 75 milionus dole
rių paramos. Jau pastatyta 
darban 100,000 WPA pašal- 
pinių darbininkų.

Per tą gamtos subjurimą 
Rhode Island valstijoj 
285 žmonės, Mass. 
Conn. 66, N. Y. 63, ir 
viso 641.

žuvo
178, 
tt.—

LONDONE KASAMA 
APKASAI apie svarbesnią
sias miesto dalis ir skubiai 
ruošiama požeminės prieg
laudos žmonėms apsisaugot 
nuo Hitlerio ir Mussolinio 
lėktuvų bombų, akivaizdoj 
gręsiančio karo.

Nėra Gydytojo

Vargas gyventojams čia si 
medicinos pagalba. Sveikato 
punktas įsteigtas, tik iki šian 
laikui neskiriamas gydytojas. 
Šiluvoje buvęs gydytojas iškel
tas ten, kur yra net 8 gydyto
jai, o Šiluva paliko be jokio 
gydytojo. Naujo gydytojo iki 
šiol nėra. Ligonių kasos na
riai ir šiaip gyventojai bei 
darbininkai negali mediciniš
kos pagalbos prisišaukti.

Didelė Lietuvos Delegacija 
Tautų Sąjungoje

KAUNAS.—Lietuvos delega
cijoje XIX Tautų Sąjungos se
sijai dalyvaus: užsienių reika
lų ministeris S Lozoraitis; Lie
tuvos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Pary
žiuje P. Klimas; Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Varšuvoje K. 
Škirpa, kuris yra nuolatinis 
Lietuvos delegatas prie Tau
tų Sąjungos; delegatė pava- 
dūbtoja S. Čiurlionienė; dele
gatas pavaduotojas A. Geru
tis, nuolatinės delegacijos prie 
Tautu Sąjungos sekretorius; ir 
delegatas pavaduotojas S. 
Daukša, užsienių reikalų mi- 
nisterio asmens sekretorius.

Lenkija Tikisi “Ramiai’ 
siglemžt nuo Čechoslovald- 

jos Tescheno Sritį
________

Varšava. — Lenkija krei
pėsi į čechoslovakijos vy
riausybę su klausimu, ar ji
nai žada lygias teises len
kams, esantiems čechoslova
kijos ribose, kaip ir sa\ 
“vokiškoms” a p s k r i tim 
Pranešama, jog Čechoslov; 
kija atsakė, kad taip.

Tuo būdu Lenkija tiki 
“be" karo gaut” nuo Čech< 
slovakiios pramonišką p: 
sieninj Teschen miestą s 
trimis apskritimis, ir n< 
“gal šią savaitę.” '•ft;

Lietuva “Prisirišusi” prie 
Tautų Lygos Principų ‘

Geneva, rugs. 21.—Užsie
nių reikalų ministeris Lozo
raitis Tautų Lygos pilnatie^ 
posėdije pasakė kalbą, pa
brėždamas Lietuvos prisir* 
Šimą prie Tautų Lygos prii 
cipų. Bet jis sakė, kad kiel 
vienam kraštui—Lygos n; 
riui turi būti palikta teif 
apsispręsti, ar jo ypating 
padėtis leidžia jam dalyvai 
ti vykdyme drausmių (pr 
karinį užpuoliką) ir kur 
mastu. •

(Taigi p. Lozoraitis pal 
kė Anglijos pusę šiuo klai 
simu ir prisidėjo prie Tai 
tų Lygos pradinių princų: 
silpninimo, kurie reikalauį 
privalomo, sutartino veik 
mo prieš užpuolikus.

I. . ■ I
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Į MAINŲ SRITYS $a00
J SESTAD. NAKTJ, Spalių 1,
I Kelionė } Mahanoy City, ___

$3.00; Gilberton, $3.05; J
I Mahanoy Plane, $3.10; Gi- ajv v 
Irardvilie, $3.15; Aahland,„niX mm 

$3.20; Shenandoah, $3.20 ; P
. Gordon, $3.25; Mt. Carmel Jct., $3.40; 
1 Mt. Carmel, $3.45; Shamokin, $3.55.
I Išeina iš New Yorko nuo Liberty 

St.: 11:35 P. M.
* KITOS EKSKURSIJOS SPALIŲ 2-rą 
| J READING, PA., HARRISBURG, 
■ SEABRIGHT, N. J., UNION BEACH, 
1 N. J., KEANSBURG, N. J., LAKE- 
I WOOD, N. J., FREEHOLD, N. J„ I 
, BARNEGAT, N. J., ASBURY PARK, . 
I N. J., LONG BEACH, N. J. VINE- ■ 
| LAND, N. J., BRIDGETON, N. J.
| Dėl tolimesnių informacijų ir dėl ne- | 

nustatyto traukiniams laiko aukščiau,
■ tarkitės su bilietų agentais ar iale- 
| fonuokite B A relay 7-9670.

į
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Prieš keletą dienų aš gavau iš Ka 
nuo “Kultūros” žurnalo redaktoriaus 
šką. Ten jis rašė, jog pirmomis rugsėjo 
mėnesio dienomis Stocholme įvyks tarp
tautinis Rotary kliubų suvažiavimas, į 
kurį atvyksiąs ir “Kultūros” žurnalo lei
dėjo—Kultūros Švietimo draugijos pirmi
ninkas ponas Sondeckis. Redaktorius ma
ne prašo, kad aš Sondeckiui vieną kitą 
dieną pabūčiau vadovu po Stocholmą ir 
parodyčiau visą, kas yra įdomiausia, apie 
ką aš ne kartą lietuvių spaudoje esu ra
šęs. Šią pareigą atlikti apsiėmiau mielu 
noru, nes aš norėčiau ne'tik vienam žmo
gui, bet, jeigu tai būtų įmanoma, ir visai 
Lietuvai parodyti, kaip žmonės už Lie
tuvos sienų, anapus Baltijos gyvena.

Kadangi Stocholmas nėra jau taip 
mažas miestas ir čia pirmą kartą pate
kusia^ mane surasti ir turint adresą nė
ra lengva, aš pats nuėjau į uostą pasi
tikti svečių iš Lietuvos atplaukiančių su 
laivu “Marieholm.” Su Sondeckiu asme
niškai nebuvau pažįstamas, bet šiaip jau . 
vardas man daug kartų girdėtas. Kol 
Lietuvoj socialdemokratų partija nebu
vo uždaryta, jis buvo vienas iš žymesnių
jų tos partijos veikėjų. Daug metų jis 
buvo išrinktas Šiaulių miesto burmistru 
arba amerikoniškai sakant — majoru. 
Dirbo kooperatyvuose ir parašė net ke
letą knygelių. Dabar jis tėra Šiaulių mie
sto ligonių kasų direktorius ir miesto 
tarybos narys. Jį aš pasitikau ir pagel- 
bėjau apsigyventi viešbutyj.

Bet štai ponas Sondeckis atvažiavo ir 
apsigyveno ne vienas. Susipažįstant su 
juo man teko susipažinti su advokatu 
Urbaičiu ir gydytoju Vaitiekūnu be to su 
ponų Urbaičio ir Vaitiekūno žmonomis. 
Jie visi pareiškė norą, kad aš viską, kas 
mano manymu rodytina yra rodyčiau ne 
tik Sondeckiui, bet visiems, neišskiriant 
ir ponių. Taigi net penki žmonės tampa 
mano svečiais. Bet man taip pat įdomu 
mano svečių pažiūros, kad aš galėčiau ži
noti, kaip kas reaguos į mano rodomus 
daiktus. Pasirodo, advokatas Urįiaitis, 
kol Lietuvoj valstiečių liaudininkų są
junga nebuvo uždaryta, jis buvo tos są
jungos narys. Dabar jis vienas iš žymes
niųjų provincijos advokatų. Gydytojas 
Vaitiekūnas — tautininkas, Tautininkų 
Sąjungos narys. Vadinas, atstovas vie
nintelės Lietuvoj politinės organizacijos, 
kuriai ne tik nedraudžiama priklausyti, 
bet raginama ir reikalui esant paspau- 
džiama.

Taigi savo pažiūromis mano svečiai, 
kaip matote, labai įvairūs. “Mano didžiau
sias noras buvo parodyti svečiams iš tė
vynės, kaip švedų darbo žmonės gyvena, 
parodyti skirtumą tarp Lietuvos ir Šve
dijos. Tiesa, Švedija nėra kažkokia pa
vyzdinė socialistinė šalis, tačiau lietu
viams, kurie nuo demokratiškų, kultūrin
gų šalių esam labai toli atsilikę, pama
tyti Skandinavijos^šalis labai naudinga.

Apžiūrėję miesto centrą ir kai kuriuos 
parkus, rugsėjo pirmą dieną garį anksti 
elektros traukiniu visi šeši išvažiavom 3 
kilometrus už miesto į Enskede priemie- 

•, sčius, kur išimtinai gyvena darbininkai. 
% Aplink Stockholmą pušynai, akmenynai 
ir tai vienur, tai kitur iš jūros įsiterpęs 

' vanduo. Enskede apylinkėj pastatyti net 
penki darbininkų miesteliai. Tuos mies
telius, kiekvienas jų turi bent po 500 vie
nodų namų, pastatė miestas ir valstybė. 
Privačia iniciatyva ten niekas namų ne
stato. Miestelių gražios asfalto gatvės, 
paliai šaligatvius auga jauni, gražiai ap
karpyti medeliai, žydi erškėčiai ir rožės. 
Ant gatvės asfalto arba ant šaligatvio 
nematyti jokio popiergalio, jokios šiukš
lės, viskas gražiai nuvalyta, nuplauta. 
Gatvė ilga, tiesi, plati ir kai į ją žiūri, 
atrodo, jog ji eidama ’tolyn, eina vis 
siauryn ir siauryn ir ties pušynu pasi
baigia nedideliu juodu tašku.

—Na, kaip patinka, mano ponai?
—Nepaprastai švaru,—sako moterys.

—Ir čia tikrai darbininkai gyvena?'
—Patikėkit, kad aš tamstų neapgaudi

nėju.
Visi nameliai nudažyti balta arba gel

tona spalva. Saulės spinduliuose jie at-

C)
iš vaško nulipdyti. Kiekvie- 
yj gyvena viena darbininkų

šeima.
—Bet kodėl čia taip tyku, viskas kaip 

išmirę? — ima savo nepasitenkinimą 
reikšti gydytojas.

—Matote, čia nėra kam triukšmauti. 
Čia gyvena tik darbininkai, o jie dabar 
visi yra išvažiavę į darbą. Daugumas ši
tų namelių dabar iki vakaro visai užra
kinti, nes dirba ir vyras ir žmona. Tik 
senesnės moterys — šeimininkės dabar 
triūsia namie.

—O vaikai?
—Vaikai mokyklose arba darželiuose.

. Moterys vėl stebisi, kad paliai kiekvie
ną natnelį nedidelis daržas, j 
uogos, serbentai, agrastai ir keltys kriau
šės arba obelaitės. Kiekvienas elis 
pagenėtas, uogos apkauptos, žolė nukirp

 

ta, o nedidelis kiemas ir takeliai_įšpįjti 

 

smulkiais ^akmenėliais. Atrodo, jog vis
kas kaip pagodoj išstatyta, jog viduj nie
kas negyventa ir todėl nėra čia kam terš
ti. Bet kai kur pro langus matyti mote
rys. Jos siuva ką nors arba mezga.

Savo svečius aš vedu toliau, „ į antrą 
Enskedes miestelį, kur yra senų žmonių 
prieglauda ir ligohinė. Beveik visą mies
telį ir užima šitos abi įstaigos. Prieglau
da turi apie 20 mūrinių dviejų aukštų 
vienodo stiliaus namų.

Kol mes mišku kelis šimtus metrų 
ėjom iš vieno miestelio į kitą, moterys 
mane kalbino:

—Ponas, jūs buvot kada nors Šiau
liuose? Žinot šimšę, Kaukazą, Braziliją. 
Kaip ten nešvaru, kokios lūšnos, kaip 
nuskurusiai ten žmonės gyvena. Ten taip 
pat darbininkai gyvena, bet per tuos už
kampius padoriam žmogui ir praeiti ne
drąsu. į

Šiauliuose aš esu buvęs, bet visų Šim- 
šiųę Kaukazu nebeprisimenu, bet Kaunas, 
mūsų dabartinė sostinė, mano akyse dar 
kaip veidrodyj tebestovi. Pažįstu Slabod- 
kę, Šančių uosto krantus, Žaliojo Kalno 
šermukšnių, obuolių ir kitų vaisių gat
ves. Žiūrint į šituos švedų darbininkų 
namus tikrai sunku suprasti, kodęl Lie
tuva darbo žmonių nelaiko tikraisiais sa
vo vaikais. Kodėl ji puošdama Laisvės 
Alėją visiškai užmiršta tuos, kurie į Lai
svės Alėją ne gyventi, o tik nedrąsiai pa
sižiūrėti teužklysta.

Mano svečias gydytojas nori prie sene
lių ir bobučių prieglaudos esančią ligoni
nę apžiūrėti. Sutinka jos pasižiūrėti jr 
kiti mano svečiai-ekskursantai. Aš juos 
prašau prie darželio sėstis ir palaukti, o 
pats įeinu į ligoninės raštinę gauti leidi
mo apžiūrėti ir gauti tarnautoją, kurįfe 
mums sutiktų viską aprodyti ir paaiš
kinti.* Laukti teko neilgai. Jaunas auga
lotas vyras, ligoninės ekonominio sky
riaus vedėjas, nuvedė mus į didžiulį ke
turių aukštų nesenai pastatytą namą.

—Matote,—sako jis mums švediškai, o 
aš savo svečiams pakartoju lietuviškai. 
—Ši ligoninė tik chroniškai sergantiems 

arba jau iš senatvės apsilpusiems ir rei
kalingiems nuolatinės gydytojo priežiū
ros. Tokių ligonių turime apie 360.

Toliau jis mums rodė vyresniųjų ir 
jaunesniųjų gydytojų kabinetus, labora
torijas ir palatas. Kiekvienam kamba
ryj radom 6, 4 arba 2, jeigu jie silpnes
ni, ligoniu. Jie visi seni, raukšlėtais vei
dais. 36 ligoniai turi vieną vyresnį gy
dytoją, vieną jaunesnį ir keletą sesu
čių. Mano svečias gydytojas stebėjosi 
naujais rentgeno ir kitokiais medicinos 
aparatais. Mums ne specialistams dau
giausia į akis krito švarumas, tvarka ir 
švedų mandagumas. Kiekvienoj palatoj 
senutės ligonės sveikinosi su mumis pa- 
lenkdamos galvas.

• Šitą ligoninę ir senelių miestelį pasta
tė ir išlaiko taip! pat Stockholm© miestas. 
Vieno ligonio išlaikymas per dieną kaš
tuoja 5 kronas, bet iš ligonių, jeigu yra 
kam už jį užmokėti teimama pusantros 
kronos. Bet šito senų žmonių miesto gy
ventojų dalis dar gali dirbti ir jie dirba.

-(Bus daugiau)
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Lietuviška Daina Urugvajaus 
Padangėje

Rugpjūčio 13 d. moderniš
kam salione, calle Jose L. Ter
ra 2526, tapo suruoštas L. T. 
centro sekcijos didelis vakaras, 
kuriame buvo suvaidinta pirmu 
kartu Urugvajuj 4-rių veiksmų 
įdomus veikalas “Spalvotos Mo
terys.” Vaidinimas pasisekė la
bai puikiai, ypač iš moterų ar
tisčių pusės, už ką publika pa
lydėjo gausiais aplodismentais.

Taipgi pirmą kartą Montevi- 
dejaus lietuvių kolonijoj viešai 
pasirodė U.L.K.M. Kliubo cho
ras, išpildydamas 2-rą vakaro 
programos dalį puikiomis lietu
vių liaudies dainomis. Vakaro 
publika audringa aplodismentų 
audra palydėdama ir apdovano
dama gyvų gėlių bukietais cho
ristus, išreiškė savo pasitenki
nimą lietuviškai meliodijai, ku
ri, tiesiog, jaudino kiekvieno 
tautiečio jausmus. Tapo sudai
nuotos trys dainos, pijanu 
akompanuojant šio choro ve
dėjui muz. Stasiui Krašauskui.

Prisieina pabrėžti, kad choro 
pasirodmas prieš tokią skaitlin
gą publiką, per tokį trumpą la
vinimosi laiką, yra didelė nau
jiena, ir tuo pačiu, milžiniškas 
progresas tautinia.i-kultūriniam 
veikime išeivijoj. Toks nusise
kęs pirmas choro pasirodymas 
rodo, jog visai neužilgo, U. L. 
K. M. k-bo choras 
geriausių lietuvių 
Amerikoj, ir jau 
pradės tankiau
lietuvių tautos dainos kokybę 
ne tik lietuvių, bet ir vietinių 
gyventojų tarpe. Teko girdėti, 
kad jau viena radio stotis pra
dėjo teirautis apie šį mūsų cho-

taps vienu iš 
chorų Pietų 
nuo dabar 

demonstruoti

Tankėja Bedarbių Eiles 
Urugvajuj

Paskutiniuoju laiku, bėgy vie
no mėnesio netekov darbo apie 
3’000 Urugvajaus darbininkų. 
Tas reiškia, kad besitęsiant ka
pitalistinei santvarkai ekonomi
nio krizio audra vėl pradeda 
pasireikšti, ir net gali virsti į 
19B0-34 metų nelaimę Urugva
jaus darbininkams. Bedarbė 
daugiausia palietė skerdyklų 
darbininkus. Iš “Swifto” pa- 
liuosuota apie 1,500 darbinin
kų. Gi, likusiųjų dauguma te
dirba vieną ar dvi dienas į sa
vaitę. »

Iš iiešųjų darbų, taip-pat 
liuosuojama kasdien. Cerroje 
gatvių grindėjų yra paliuosuo- 
ta apie 200. Apie tiek pat yra 
paliuosuojba iš dirbusių prie Ka- 
rasko kurorte valdiško parko 
įrengimo. Minas mieste ir apie- 
linkėj visai sustabdyti viešieji 
ir kasyklų darbai, dėl.ko neteko 
darbo keli- šimtai darbininkų.

Visa tai «rodo, kad darbinin
kiškoji spauda teisingai aiški
no, jog paskyrimas pinigų vie
šiesiems darbams buvo tik val
dančiosios klasės manevras tik
slu susigaudyti daugiau balsų 
laike rinkimų į Seimą.

Dabar gi Cerros rajone dar
bininkams atimta ir ta iškovota 
teisė gauti veltui kad ir mizer- 
niškus pietus laike bedarbės.

Atneštų didelę naudą skerdy
klų darbininkams ir darbinin- 
.kėins, jei šis 
būtų išnaudotas mėsos darbi
ninkų profsąjungos suorganiza
vimui.

palydėjo, vieną iš jų net kalboj 
pertraukdinėjo, gausiais ploji
mais.

Gražus dalykas! Pageidauti
na, kad šis veiklus komitetas 
tokias konferencijas ir toliau 
darytų, tik būtų daug geriau 
naujajam lietuvių kliube.

Rugsėjo 13 d. įvyko susi
rinkimas Lietuvių Komunistų 
Kuopos. Susirinkimą galima 
pavadinti vykusiu, gyvu ir, 
po vasaros sezono, skaitlin
gu, nes tik 3 draugai nepri
buvo dėl jiems žinomų kliū
čių.

Susirinkimas buvo tuomi 
svarbus, kad jame svarbią ro
lę lošė raportai. Ilgas rapor
tas, smulkmeniškai raštu iš
duotas, iš Lietuvių. Komunistų 
Frakcijos suvažiavimo, per 
kuopos atstovę d. O. Zeikie- 
nę.

Svarbu atžymėti, kad mū
sų jauniausia narė ir, rodosi, 
dar pirmu kartu dalyvavus 
suvažiavime, taip smulkmeniš
kai turėjo visą eigą suvažia
vimo susižymėjus, žinoma, jai 
nelengva buvo tas atlikti, vie
na—pirmu kartu pildo tą už
duotį, o antra—tai čia augu- 
siems jaunuoliams labiau pri
prasta anglų kalba, nors ir 
lietuvių kalbą paprastai kal
bant pusėtinai gerai vartoja.

Antras raportas sekė kuopos 
organizatoriaus iš kuopos vei
klos ir dalinai iš sekcijos. 
Raštišką ir pilną . raportą 
išdavė draugė O. žiobienė iš 
sekcijos susirinkimo. Iš ra
porto pasirodė, kad mūsų vi
sus draugus laukia svarbus ir 
nepavaduojamas darbas, 
kurio negalima būti 
nam liuosu, kuris tik 
nors naudingo atlikti 
darbininkų gerovei.

Prasideda vajus
Worker” sukėlimui paskirtos 
sumos 'mūsų apskričiui, turim 
stengtis kvotą išpildyti. Taip 
pat platinti ir užrašinėti nau
jus skaitytojus. Artinasi mūsų 
lietuviškų dienraščių vajai, 
“Laisvės” ir “Vilnies.” Tas 
mums neturi nueiti nuo min
čių, kaip geriausia juos išpla- 
tint tarpe lietuvių darbininkų. 
Nes mūsų darbininkiška spau
da suteikia didžiausią protinį 
ginklą, kaip nuo skurdo ir ba
do apsiginti darbininkams, 
kaip prašalint tą baisiausią 
pavojų visai žmonijai, karą! 
Norint pilnai žinoti, kas šian
dien darosi visam pasaulyj, 
būtinai reikia skaityti darbi
ninkų, pačių palaikomą spau
dą. O tas reikia žinoti kiek
vienam darbininkui, be išim
ties, skirtingų nuomonių ar 
įsitikinimų, nes ant mūsų vi
sų lygiai gula tos visos bai
senybės ir visus lygiai palies, 
jeigu mes bendrai nesisteng
sime prašalint tą kylančią pa
siutusią audrą! Todėl turim 
stengtis gražiai ir teisingai iš
aiškinti kiekvienam darbinin
kui, kaip yra svarbu skaityti 

ąrbininkų leidžiamas dien
raštis.

darbe

Graži Konferencija
Pasirodė pirmasis Urugva

jaus Lietuvių Komitotojspani- 
jos Respublikai Ginti viešas žy
gis : Vieną sekmadienį Cer- 
roj, Ispanijos Namo salione 
įvyko pirmoji, tuo klausimu, 
lietuvių konferencija. Kalbėjo 
Isp. Ginti Centro Komiteto se
kretorius madjUidietis Dr. Ro- 
dolfas Obregonas, kuris tipiška 
Madrido kalba išdėstė savo 
krašto tragediją ir fašizmo bai
senybes. Po jo, vardu Lietuvių 
Komiteto, lietuvių kalba, kalbė
jo Albertas Lukinskas ir nuo 
lietuvių socialistų Ignas Alek
sėj ūnas.

Publika kalbėtojus sutiko ir

nuo 
nė vie- 
gali ką 

pačių

“Daily

Svarbiais dienos klausimais 
čibnairuošiamas masinis mi- 
ti name kalbės žymi
kovotoja Elizabeth Gurley 
Flynn. Mitingas įvyks spalių 
13 d., 8 vai. vakare, mainie- 
rių svetainėje (Union Hali). 
Visi Minersvillės lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Taipgi tą patį vakarą rodys 
krutamus paveikslus iš civilio 
karo Rusijoj', kaip kovojo dar
bininkai Sovietų Sąjungos už 
pasiliuosavimą iš carizmo ver
gijos. Paveikslai užvardyti 
“Chepayev.” Labai žingeidūs, 
užims valandą ir pusę rody
mas, todėl tą vakarą įžanga 
bus 25c lėšų padengimui.

X.
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I

Parašė R. Mizara

(1)

(4)

(5)

Siųskit užsakymus tuojau.

(2)
(3)

laikraščio špaltas, tai mažai 
kas ją perskaito, ypač kitų ko
lonijų žmonės nenori skaityti

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

s-v

426 SOUTH 5th §TREET
Blokas nuo Hewes elcveiterio stoties

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

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

YKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

' pardavinėjama.
Knygutes kaina tik 5 centai

Platintojams, im autiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurae kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

, nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Kviečia visos apielinkės dar
bininkus ir abelnai visą pu
bliką dalyvauti. Tikietai jau 
platinami. Rengia Komunistu 
Partijos Sekcija Schuylkill Ap
skričio. ...A

Sekcijos organizatorius pri
davė raportą iš d. Nelsono 
prakalbų ir krutamu paveikslų 
Ispanijos liaudiečių sušelpi- 
mui, Minersville, Shenandoah, 
Mt. Carmel. Visų įeigų buvo 
$376.31, lėšų pasidarė $66.50. 
Ispanijos liaudiečiams pasiųs
ta $309.81.

J. Ramanauskas.

Nuo Redakcijos. Atleiski
te, drauge, kad dėl stokos vie
tos korespondenciją turėjome 
žymiai sutrumpinti. Be to, tie 
ilgi politiniai išvedžiojimai 
geriau tiktų šiaip straipsniui, 
negu korespondencijai. Kai 
korespondencija užima kelias

ONE DAY
OUTINGS

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateusas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

f*-

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę. ,

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Londono policija turėjo daug darbo sulaikymui anti-naziškos demonstracijos Dow
ning gatvėje tuomet, kai Chamberlainas buvo nulėkęs pas Hitlerį šliaužiot ant pilvo.

Amerikos Lietuvių Atsisvei
kinimo Valandėlė

Kaunas, rugs. 17.—Lietu
vos radio suruošė atsisvei
kinimo valandėlę išvykstan
tiems Amerikos lietuviams.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
NEWARK, N. J.

ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 
30 d. rugsėjo, 7:30 v. v., Jurginėj 
Svct., 180 New York Avė. Visi 
draugai kviečiami dalyvauti ir užsi
mokėti duokles. — Sekr. (227-228)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Komunistų Frakcijos su

sirinkimas įvyks paskutinį šio mė
nesio ketvirtadienį, 29-tą d. rugsėjo, 
11L S. Poplcton St’. Draugai ir 
Draugės malonėsite visi susirinkti 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų

Pagelbėtom Lietums Kaimiečiui-Prasčiokui Pa
siekt Aukštesnį Laiptą Kultūrinio Gyveninio 

 a-----------------

Mes turime palaikyt Frank 
Murphy Michigano gubernato
rium. Mes turime remti prez. 
Roosevelto remiamus kandida
tus. J. Brukąs.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

aptarti ir sykiu atsiveskite naujų' 
narių prirašyti j Partiją. — Valdy-. 
ba. (227-228)

ELIZABETH, N. J.
Anti-Nazlų Masinis Susirinkimas !
Kodėl tūkstančiai žmonių protes

tavo prieš nazius, kurie bandė lai
kyti savo susirinkimą rugsėjo 15 d. 
Elizabethe? Tie ir kiti klausimai
bus rišami šiame masiniame susirin
kimo. Bus rodomi judomi paveikslai 
iš nazių okupuotos Austrijos. Šis 
masinis susirinkimas įvyks trečia-' 
dienį, rugsėjo 28 d. Alexander Ha-i 
milton, Jr. High School, Westfield 
Ave. ir Cherry St. Įžanga veltui.1 
Rengėjai — Suvienyta Anti-Nazių 
Taryba. r (226-227)

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks rugsėjo 29 d., Lietuvių Darb. 
Svct., 920 E. 79th St. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Nariai, kurie priklauso 
prie to Komiteto, malonėkite visi 
būti susirinkime laiku. Turėsime 
daug svarbių .dalykų aptarti, kaip 
tai, Svetaines prižiūrėjimas ir kitus 
svarbius dalykus. Bus išduota rapor
tas nuo “Vilnies” pikniko komisijos. 
— Prote Rašt. J. Bagužis.

(226-227)

SVARBU

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj
• • •

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

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

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Kada šis straipsnis išvys 
pasaulį per skiltis laikraščio,- 
tai mūsų mylimos Laisv. Etinės 
Kultūros Draugijos Centro 
Valdybos pirmininkas bus jau 
išvykęs su maršrutu į tolimus 
rytus. Manau, kad vienminčiai 
atsidavusiai pagelbės, kad pra
kalbos kolonijose bus pasek
mingos ir skaitlingai publika 
atsilankys. Būtų tai kilnas, 
garbingas darbas nuveiktas, 
kad tose kolonijose, kur bus 
prakalbos surengtos įsisteigtų 
ir Laisvam. Et. Kult. Draugi
jos kuopos. Turint skaitlingai 
kuopų, galima būtų dideli dar
bai nuveikti. Galima būtų įta
kos padaryti ir Lietuvoje. Nes 
tartas galingas, organizuotas 
žodis Lietuvos valdžiai — pri
verstų ją paskubinti įvesti Ci- 
vilę Metrikaciją ir atskirti baž
nyčią nuo valstybes, mokyklą 
nuo bažnyčios.

Centro Valdyboj, pritariant 
kuopoms, tapo suredaguotas 
laiškas Lietuvos valdžiai, kur 
kreipiama domė, kad pildytų 
Lietuvos konstituciją, kurią 
patys parašė ir užtvirtino. Tik 
nesuprantama, kokiu tikslu vil
kina, neįkūnydama Lietuvos pi
liečių gyveni man.

Turinys laiško tilpo laikraš
tyje “Vilnyj” ir manau, kad 
draugijos, kuopos, kliubai pa
darę nuorašą pasiųs Lietuvos 
atatinkamom įstaigom. Kada 
Lietuvos valdžia gaus tūkstantį 
panašaus tūrinio Jaiškų, — tu
rės susidomėti; — ir patvarky
ti. Aiškiau pasakius priversta 
bus sustoti beproteguoti Lie
tuvos dvasiškiją, kuri ir taip 
perdaug turi visokių privilegi
jų. Vieton kunigams mokėti 
pensijas, algas ir dar priedan 
milžiniškas sumas subsidijomis 
lopyti, tuos pinigus turės su
naudoti Lietuvos piliečių švieti
mui, moksljnimui priaugantį 
jaunimą; ’Svarinimui, dailini
mui kaimiečio-prasčioko stube- 
lės. Nepakanka susirgusį gy
dyti. Reikia išmokslinti kaimie- 
tį-prasčioką sveikai, švariai 
gyventi. Sveikas kaimietis dau
giau bus darbingesnis ir grci-| 
čiau pasieks gerbūvį.

Tą viską galima pasiekti, tik 
noro ir pasiryžimo reikia. Ir 
mes Amerikos laisvamaniai 
galim pagelbėti pasiekti tos au
kštumos kultūrinio gyvenimo.

Dr. A. L. Graičūnas.

Laisvoji Sakykla

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

ČECHOSLOVAKIJOS NA- 
ZIŲ ŽIAURUMAI

Praga, Čechoslovakija. — 
Jei vokiečiai naziai laikinai 
kur užvaldo kokią vietą Če- 
choslovakijos Sudetų ruože, 
tuoj suima ten socialistus, 
komunistus, žydus ir kitus 
aiškius Hitlerio priešus ir 
žiauriai išveja .visus cecho- 
slovakus iš to ploto, užgrob
dami jų nuosavybę.

DETROIT, MICH.>.
Iš Šalies Žiūrint.

“Laisvėj” patėmijau atsaky
mą tūlam J. Kibortui iš De
troito, kad jo atsišaukimo apie 
“Lietuvių Demokratų Asšocia- 
ciją” netalpins, pakol nepatirs 
daugiau apie tai. “Laisvės” 
redakcija gerai pasielgė taip 
darydama. Dabar aš noriu tar
ti keletą žodžių tuo klausimu.

Toj grupėj, kuri pasivadino i 
“Liet. Demo.kr. associacija ar 
kliubas” yra visokių elementų. 
Ten rasime, daugiausiai, Stilso- 
no pasekėjų. Ten yra tautinin
kų, socialistų, na, ir keli prita
rianti komunistams. O vienas 
yra net Smetonos apdovanotas 
kavalierius su medaliu.

AŠ nei negaliu išgalvoti, kaip 
šitą mišinį užvardyti.

Jįę.-mano, kad reikia pasiro
dyti amerikonams prieš rinki
mus, kad mes, lietuviai, esame 
organizuotas kūnas. Gal būt ir 
neblogos mintys. Bet kuria par
tija remsis?

Smetonos kavalierius nerems 
demokratų. Jis turi remti re- 
publikonus. Priegtam, mes tu
rime Amerikos Lietuvių Kong
reso Skyrių. Ten buvo nutarta 
nupeikti tuos Smetonos kavalie/ 
rius, kurie priėmė tuos moda-' 
liūs, ir su jais nieko bendro ne
turėti. Na, o čia bendrai veikia 
net ir A. L. K. Skyriaus dele
gatų, kurie balsavo už tokį įne
šimą ALK Skyriuj.

Kad bendras lietuvių frontas 
reikalingas, tai mes visi žino
me. Mes turime ALK Skyrių. 
Mes pereitą rudenį užgyrėme 
CIO kandidatus į miesto urė
dus. Mes siuntėme Michigano 
senatoriui ir dviem kongres- 
manams — Detroito, .kad bal
suotų už prez. Roosevelto pla
ną. Vadinasi, šalę gelbėjimo 
Lietuvos liaudies, mes dirbame 
organizuotai ir remiame tinka
mus kandidatus demokratų 
partijos.

Kam dar kitą organizaciją 
tverti ?

Taipgi reikia pasakyti, kad 
ir L. Komunistų Frakcija turi 
užmezgus ryšius su demokratų 
partija. Tas yra labai gerai, 

į Bet ar nebūtų geriausia, kad 
i mes pažangus lietuviai bendrai 
susitartume į ir pasirodytume 
stipri jėga {politiniam lietuvių 

j judėjime ateinančiais rinkimais 
tarpe pažangiųjų demokratų?

Kalbama apie fašizmo rėmė
ją — Antano Smetonos remė- 

I ją, kuris gavo medalį. Medalio 
gavimas, tai jo dalykas. Bet 

| jam neturėtų būti vietos mūs 
tarpe, tai yra tų draugų tarpe, 
kurie dirba už pagelbą Lietu
vos liaudžiai, o jis dirba Smeto
nos naudai.

Bandykime susijungti ir dir
bti bendrai prieš rinkimus.

Ispanijos Respublikiečiai Lai
mi Dviejuose Frontuose Ir 

Atsilaiko Trečiam
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikos 
kariuomenė atėmė iš fašis
tų du aptvirtintus kalnus į 
vakarus nuo Manzanara 
upės, ir gręsia apsupti fa
šistų armiją toj srity j, *Te- 
ruelio provincijoj. Respubli- 
kiečių užimtieji -kalnai tėra 
tik už 8 mylių nuo fašistų 
vieškelio, einančio iš Terue- 
lio į pajūrį.

Ebro upės vakariniame 
šone respublikiečiai atmu
šė naujas įnirtusias fašistų 
atakas ir atlaikė visas te
nai tines savo pozicijas.

Respublikiečiai stumia fa
šistus atgal Cordobos pro
vincijoj, vakarinėj Ispani
joj.

Stephen Aromistos
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. Į 
Brooklyn, N. Y. !

Telefonas: EVergrcen 7-4335 R

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Statas
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS.
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisyt?} Koplyčią 
ir salę del pošerineninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: E/Vorgreen 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 Aveiiue 
Brooklyn, N. Y.

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

KONCERTĄ •
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

Lupk. 6 Nov.
Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.o

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NfcRVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ii' 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 n e s u p r a n* ta te, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

• DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė 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 vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.•

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

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. ■

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

ClementVokietaitis
/

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

GARSINKITES “LAISVĖJE

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

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

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

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

□ YVu UvllUIvTU^« Į —ĮĮĮ

VARPO KEPTUVĖi

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greita pristato.
I Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj r kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Kom. Partijai Būdavot 

Fondo Vajus
New Yorko Valstija jau su

kėlė $40,244.09 arba 14.4 nuo
šimčius visos savo kvotos. Di
dysis New Yorkas yra prida- 
vęs $18,000, kas reiškia apie 
16-ką nuošimčių visos kvotos.

Williamburgo 60-ta sekcija, 
kurioj randasi ir Lietuvių Ko
munistų Kuopa, iki šiai savai
tei teturėjo surinkus tik 12-ką 
nuošimčių. Mūs kuopa, kaipo 
atsakominga už tą padėtį, 
pirmadienio mitinge svarstė šį 
klausimą. Keli draugai prida
vė surinktų aukų, tūli iš jų 
net po gana gražią sumą, po 
virš $4 ir $3, kiti po mažiau. 
Visi pasižadėjo dėt pastangas, 
kad iki sekamo susirinkimo 
pakelti savo kvotos stovį ir 
paremt partijos rinkiminį ir 
kitokius darbus, kurie skau
džiai kenčia dėl stokos finan
sų.

Draugės ir draugai simpati- 
kai, kuriuos užklupsime, pra
šome ištiest draugišką ranką 
partijai taip toli, kaip išgali- 
tę. Liet. K. N.

ATEIVIŲ GYNIMAS 
PAGELBĖJO

Mrs. Anna Kusintzow, žydų 
tautybės, dėka Am. Ateivių 
Gynimo Komiteto pasidarba
vimui ir kongresmano Celler 
asmeniškai atydai išgelbėta 
nuo deportacijos Lenkijon, iš 
kur jinai išvažiavus 1922 me
tais ir atvykus Kanadon.

Į J. V. ji atvažiavus 1927 
m., su svečio leidimu ir čion 
pasilikus. 1932 m. ji ištekėjus 
už J. V. piliečio ir persisky
rus su juo 1934 m. šiemet ji 
areštuota ir būtų buvus išde- 
portuota. Dabar jai išgauta 
leidimas laisvai išvažiuoti į tą 
šalį, į kurią ji pasirinks ir 
gaus įvažiavimui leidimą.

VIEŠI BROOKLYNE
Biruta Ramoškaitė, daini- 

ninkė-chorvedė, iš Hartford, 
Conn., šiomis dienomis lanko
si Brooklyne, vieši pas dd. 
Vižlianskus, 135 St. Nicholas 
Ave. Jinai čia atvykus daina
vimo audicijomis. Gerų sėk
mių, Biruta!

Rep.

Menininkų Atydai
Šį sekmadienį LMS Centro 

Komiteto posėdis neįvyks, jis 
nukeliamas į spalių 9-tą, 10:30 
ryto.

B. L. Šalinaitė, 
LMS C. K. Sekretorė.

Pasidavė j Dewey Rankas
Pirmadienį pasidavė į pro

kuroro Dewey rankas trijų 
elektros kontraktorių ■ firmų 
viršininkai. Firmos kaltinama 
suokalbiavime prieš darbus 
išduodančias įstaigas. Skunde 
sakoma, kad jos susitardavu
sios ir varžytinėse įvarydavu
sios nesvietiškai aukštas kai
nas už darbus ir virš reikia
mos sumos gautą skirtumą pa
sidalindavusios. Tokiu būdu 
valdžiai padaryta daug nuos
tolių.

Pasidavusieji viršininkai, 
Frank Cooper, sekretorius J. 
G. Livingstone Co.; Loran 
McNutt, Watts and Tankard 
Co. prezidentas, ir Robert A. 
Goeller, Hatzel and Buehler 
Co. vice-prezidentas, paleisti 
po $5,000 kaucija kiekvienas.

Gelbsti Čechoslovakijai
L Amter, N. Y. Valstijos 

Kom Partijos pirmininkas, 
šaukia visus komunistus kas 
vakarą pribūti savo sekcijos 
raštinėn ir padirbėti čechoslo- 
vakijos rėmimo darbe. Jaunų 
Komunistų Lygos sekretorius 
John Little taipgi išleido tokį 
šaukimą Lygos nariams. ♦

Pirmu Kartu Išgirsime H. Jagminą, 
Svečią Kalbėtoją iš Chicagos

Šį penktadienį, 30-tą šio 
mėnesio, brooklyniečiai turė
sime. progą pirmu kartu išgirs
ti II. Jagminą, vieną dienraš
čio “vilnies” redaktorių, kuris 
šiuom tarpu lankosi rytinėse 
valstijose su prakalbų maršru
tu ir laisvamanių draugijos or
ganizaciniais reikalais. Ši bus 
vienintelė proga jį išgirsti, nes 
po prakalbų II. Jagminas iš
vyks į kitas kolonijas ir atgal 
Chicagon.

Prakalbos bus 7:30 vaka
ro, Lietuvių Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Jas rengia 
Lietuvių Komunistų Kuopą, 
kad supažindinti lietuvių vi
suomenę su svarbiausiais šios 
dienos klausimais—Czechoslo
vak i jos ir Lietuvos .padėtimi,

Pasikalbėjimas su Kunigu J. Baltrūnu
Pasipirkus šeimai kasdieni

nių maistui reikmenų, skubė
dama Grand Strytu, netikėtai 
patėmijau senų knygų krautu
vę. Nors laiko ir mažai turiu, 
bet visgi nors ant kelių mi
nučių sustosiu, gal rasiu jieš- 
komų knygų, pamaniau sau. 
Įėjus į krautuvę randu savi
ninką beskaitant “Laisvę”.

“Tai tamsta lietuvys esi?” 
užklausiau krautuvininko.

“Taip, lietuvys, skaitau 
‘Laisvę’. Nors ir nelabai geras 
laikraštis—komunistiškas, bet 
kad nėra geresnio, tai skai
tau. ‘Amerika’ išeina tik kar
tą į savaitę, ‘Vienybėje’ mažai 
kas yra rašoma, tai tenka 
skaityt ‘Laisvę’ skaitau ir 
‘Saulę.’ ”

“Bet jog ‘Saulę’ skaityt rei
kia mokėt, ne kiekvienas jos 
rašybą gali skaityt.”

“Aš esu pripratęs prie jos.”
Pasiteiravus, ar neturi mano 

jieškomos knygos, gavau at
sakymą, kad ne. Krautuvinin
kas paaiškino, kad turi keletą 
ir lietuviškų knygų, bet ma
žas pasirinkimas.

“Kaip tamsta senai esat 
šiame biznyj, bene būsite pir
mas lietuvys tokiame biznyje 
čion Brooklyne ?”

“Ketvirtas mėnuo jau, po 
valiai pradedu susitvarkyti, iš 
pradžių * buvo kiek sunkiau, 
bet dabar jau po biskį geryn 
eina.”

“Vietinis esate, ar iš kitur 
atvažiavę ?”

“Aš esu kunigas, iš Kana
dos atvykau.”

“Viena Kulka Tau, Kita Man 
Ir Trečia Jai!”

Ant Hudson Ave., Brooklyne, 
gyvena viena žydriaakė pane
lė vardu Bronė. Matyt, ji sa
vo aistria šypsena ir mėlynomis 
akimis padilgino keliems ka
valieriams širdeles. Netrūksta 
jai pasisiūlintojų nuvest ją 
ant šokių, palydėt namo, arba 
pakvietimų į “pares”. . .

Už vis labiausiai tai krito 
akin vienam ponaičiui iš tau
tininkų štabo.

Bet panelė Bronė, nepaisy
dama to ponaičio pasiaukavi- 
mo, nuolatos pavelijo atsilan
kyti kitam patogiam jauni
kaičiui, kurio vardas Alekas. 
Ir štai vieną vakarą ateina 
tautiškas ponaitis vestis p-lę 
B. į šokius ir randa tą gražų 
kavalieriuką Aleką... Įvyks
ta nesusipratimas. . . Tik tau
tininkų ponaičio buvo laimė, 
kad turėjo su savim iš tauti
ninkų Giflklų Fondo kokį įran
kį, ir po trumpų diskusijų mū
sų Alekui tas ponaitis pareiš
kė: “Jei dar sykį tave čia ra
siu, tai—viena kulka bus tau, 
kita man ir trečia Bronei...” 
Tuomet Alekas užleido tą po
ziciją tautiškam ponaičiui.

Dzūkelis. 

kada Hitlerio fašizmas joms 
graso ginkluotu užpuolimu ir 
pavergimu.

KALBĖS CH. YOUNG
Ch. Young, jaunas brookly- 

nietis lietuvis, kuris ką tik su
grįžo iš Ispanijos, kalbės apie 
padėtį Ispanijoj ir nušvies 
daugelį dalykų sąryšyje su 
liaudiečių didvyriškomis kovo
mis gynime savo šalies nuo fa
šistų.

Apart virš minėtų, kalbės 
A. Bimba, Kom. Partijos Lie
tuvių Centro Biuro sekretorius, 
ir D. M. šolomskas.

Visi Brooklyno lietuviai 
kviečiami išgirst'šias svarbiai 
prakalbas. Įžanga nemoka
mai. Komisija.

“Tai tamsta bene būsit tau
tinės bažnyčios kunigu?”

“Ne, esu Rymo katalikų 
bažnyčios kunigu; teologijos 
mokslą baigiau ir įsišventinau 
Kanadoje, bet negaunant ten 
vietos, buvau išvažiavęs į Lie
tuvą, ir ten nepasisekė, tuomet 
atvažiavau čion. Kunigų da
bar visur daug ir vieta gana 
sunku gauti.”

“Kanadoj, jog taip pat yra 
lietuviškų parapijų?”

“Taip, yra dvi parapijos, 
viena Montreale, kita Quibec- 
ke, bet ten parapijom sunkiau 
yra verstis, nes perdaug ko
munistų.”

“Na, bet jog komunistai ne
kovoja prieš asmeninius žmo
nių" įsitikinimus, komunistai 
tik kviečia tikinčius į bendrą 
kovą už ekonominių sąlygų 
pagerinimą, gi tikėjimo visai 
nekliudo.”

“Taip ir aš pritariu, kad tu
ri kovoti už ekonominių sąly
gų pagernimą, tas žinoma, vi
si nori geriau gyventi.”

Kunigo J. Baltruno^krautu- 
vėlė nedidelė, randasi po nu
meriu 358 Grand St., visai ar
ti Marcy Ave. Apart senų 
knygų ir žurnalų, laiko dar ir 
šiaip visokių mažmožių: at
virlaiškių, rožančių, adatų, 
šukų ir kitko. Biznis nedide
lis, bet pragyvenimą pasida
ro ir tuomi žmogus patenkin
tas. Nevien tik kriaučių-šiaučių 
perdaug, bet ir kunigams vie
tų trūksta.

Žmoniuke.

Iš Pono Matusevičiaus 
Pramogos

Pereitą nedėldienį Klasčiaus 
darže, Maspethe, įvyko pono 
Matusevičiaus, kaipo radio 
pusvalandžio vedėjo, suruošta 
pramogėlė.

Šiuos žodžius rašau atsar
giai, kad dzūkas dzūko neuž
gautų ; tačiau šis p. Matusevi
čiaus parengimas nebuvo toks 
pasekmingas, kaip pirmiaus 
rengti parengimai.

Iždrožė p. Matusevičius 
“graudingą” prakalbą. Buvo ir 
daugiau prakalbų i/ dainų.

Prieš programo/ ir po pro
gramos tęsėsi iki vėlokai šo
kiai, grojant G. Kazakevičiaus 
orkestrai. Dzūkelis.

MIRĖ
Frederick Charles Scheiler, 

73 m. amž., 18 Bleecker St., 
mirė rugsėjo 24 d., Bethany 
Deaconess ligoninėj./ Kūnas 
buvo pašarvotas 1015 Halsey 
St. Palaidotas rugsėjo 27 d., 
Lutheran kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

Padarykim Audringas 
Sutiktuves

Ne visoms lietuvių koloni
joms tenka garbė ir laimė da
lyvauti tokiose sutiktuvėse, 
kokias brooklyniečiai turėsi
me šio ketvirtadienio vakarą, 
rugsėjo 29-tą “Laisvės” salėj.

Sutiktuvės yra ruošiamos 
pagerbt brooklynietį jaunuolį, 
kuris, palikęs darbą, motiną, 
mylimąją, draugus ir gimines 
vyko Ispanijon, kad ten liaud
žiai padėt gintis nuo užpuolu- 
sio fašizmo. Toki jaunuoliai 
yra garbė tautoms, iš kurių 
jie kilę, ir šalims, kuriose jie 
gyvena. Tai jaunieji Lafayet- 
tai, kurių vardai puošia de
mokratijos gynėjų istoriją.

Pirmu iš tokių sugrįžusių 
brooklyniečių yra Charles 
Young-Yušas, kuris po išbuvi
mo Ispanijoj virš metus laiko 
ką tik iš ten sugrįžo ir pasiža
dėjo dalyvauti, kad su visais 
pasimatyti ir papasakot savo 
pergyvenimus ir įspūdžius. 
Atsilankykite, sutikite, išgirs
kite. Įėjimas sutiktuvėsna ne
mokamai, kadangi mes nori
me, kad nedarba's nei vieno 
nesutrukdytų nuo atsilanky
mo. Kom.

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
RINKLIAVA

Specialė rinkliava išsiunti
mui Ispanijai laivo su dovano
mis prasideda šiandien ir baig
sis spalių 3-čią. Visi Ispanijos 
liaudies draugai prašomi pa
sidarbuoti. Dėžutės ir kitokia 
medžiaga gaunama veik vi
suose darbininkų centruose ir 
Lincolno Brigados Draugų 
kuopose.

Moterys Pradės Mokyklą 
Su Šaunia Pramoga 

Spalių 9-tą
Brooklyno Moterų Apšvie- 

tos Kliubas yra nusitaręs 
pravest platų švietimosi dar
bą. Artimoj ateityj pradės an
glų kalbos ir pilietybės va
karinius kursus, kas šiandieną 
labai svarbu moterims. Jau su- 
siregistravo apie 20 moterų ir 
registruojasi daugiau.

Mokyklon priimamos narės 
ir ne narės. Mokinimas be mo- 
kesties. Kursus ves Miesto 
Švietimo Departmento žinioj 
esanti mokytojai, kas rodo, 
kad mūs mokyklos klausimas 
pastatytas rimtai.

t
Užsiregistruoti galima pas 

mot. kliubo komisiją: Vilkai
tę, Bondžinskaitę arba pas 
kliubo valdybą ir kitas žino
mas kliubo darbuotojas.

Mokyklos pradėjimo laikas 
ir vieta bus pranešta vėliau. 
Ji bus pradėta taip greit, kaip 
greit gausim atatinkamą vie
tą.

Mokyklos atidarymo proga 
rengiama smagi pramoga, ku
rios pelnas eis mokyklos įstei
gimo reikalams. Įvyks spalių 
9-tą, 419 Lorimer St. Bus 
dovanos už gerinusį lietuvišką 
šokį, dainos ir vienas visai 
naujas programos punktas, 
kurio ceremonijų masteriu 
bus J. Juška. Gi visiems ži
noma, kad kur J. Juška, 
ten ir linksmi juokai, šis punk
tas, tai paslaptis ir apie jį pu
blika sužinos tik atsilankius 
pramogbn.

Moterų vedama Ispanijai 
drabužių ir maisto rinkimo 
kartipanija eina gerai, visuo
menė gausiai aukoja. Kadangi 
specialį laivą su dovanomis 
rengiasi išsiųsti Ispanijon pra
džioj spalių mėnesio, tad pra
šome visuš suskubti pristatyti 
dar galimas surinkt ar aukot 
dovanas. Tiesa, dovanos bus 
siunčiamos ir po tam,' tačiau 
siunčiant visu laivu persiunti
mas atsieina pigiau, tad rei
kia panaudot kiekvieną to lai
vo kampelį:

Mot. Kliubo Nare.,

KRIAUČIŲ DOMEI
Lietuvių Kriaučių 54 Sky

riaus’ A. C. W. of A. mėnesi
nis susirinkimas atsibus šį va
karą, 28 d. šio mėn., Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė.

Draugai kriaučiai, dalyvau
kite kuo skaitlingiausiai, nes 
bus svarbus susirinkimas. Tu
rėsime išsirinkti vice-pirminin- 
ką ir vieną narį į “Trade 
Board.” Be to, išgirsite svar
bius raportus iš kitų unijos įs
taigų, taipgi iš CIO. Konven
cijos. Apkalbėsime — aptarsi
me ir kitus svarbius klausi- 
simus, liečiančius mūsų pūčių 
reikalus. Tad visi būkite.

Delegatas.

Miesto Sąmatų Taryba nu
tarė išleist siūlomą Valstijos 
Konstituciją brošiūraitės lor- 
moj ir išdalint balsuotojam\ 
kad žinotų, kaip už ją balsuot.

Atlantiko vilnys išmetė mo
ters kūną prie Westhampton, 
L. L, kitą, už 3 mylių nuo Co
ney Island, ištraukė žuvinin
kas. Manoma, kad jos žuvu
sios audroj.

Maksimo Gorkio Kūdikyste
Tuo vardu naujas Sovietų 

judis pirmu kartu Amerikoj 
pradėta rodyti Cameo Teatre, 
42nd St. ir Broadway, N. Y. 
pereitą savaitę. Po pietų iki 
5-kių įžanga 25c.

James H. Fay, pažangiųjų 
demokratų ir kitų progresyvių 
kandidatas į kongresmanus iš 
16-to Kongresinio Distrikto, 
serga, randasi French ligoni
nėj.

SUSIRINKIMAI
Namų Savininkų Susirinkimas

Didžiojo New Yorko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos susirin
kimas įvyks šį penktadienį, rugsėjo 
30 d. 8 vai. vakaro, grab. Broniaus 
Šalinsko įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., /Woodhavcne.

Visi nariai ir nenariai namų sa
vininkai, norintieji prisidėti prie or
ganizuoto veikimo, yra kviečiami 
dalyvauti virš minėtame susirinki
me. - Valdyba. (227-228)

Miko Petrausko Pagerbimui Spektaklis
Rengia Miko Petrausko Kūrinių Leidimui Komitetas

Įvyks Sekmadienį, Spalių 2 October
Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 50c Asmeniui

LABOR LYCEUM SALEJE
BROOKLYN, N. Y.949 WILLOUGHBY AVE.

. ALDONA KLIMAITĖ, 
Koloratūra sopranas

i Bus suvaidinta 1-mas veiksmas gražiosios Miko Petrausko Operetės “BIRUTĖS.” To 
akto perstatyme dalyvaus artistai: Marijona -Strumskienė, Birutės rolėje; Stasys Kažemė- 
kas, Birutės brolio rolėje; Feliksas Morkus, Birutės brolio rolėje. Juozas Sukackas, Sund- 
šteino rolėje; Pranas Pakalniškis, Lizdeikos rolėje; Jonas Valentis tėvūno rolėje, Niko
demas Pakalniškis, ir tJonas Gužas, sargų rolėse.

Z
Koncertinę programą duos: Nellie Statkevičiūtė, sopranas iš Philadelphijos; Vytautas 

Dvarackas, smuikininkas iš Newarko; Merginų šokikių Grupė iš Brooklyno, taipgi bus 
Vyrų Kvartetas, A. Klimaitė ir L. Kavaliauskaitė iš Brooklyno, duetas ir kiti įvairumai.

B. ŠALINAITĖ, Muzikos Dirigente JONAS VALENTIS, Režisierius

“Aidbalsiai” Ensemblis ims dalyvumą scenoje minios roleje

ŠOKIAI PRIE JEZAVITO ORKESTROS

BROOKLYN, N. Y.
Workers Alliance, Rusų, local 60 

susirinkimas įvyks 28 d. rugsėjo, 56 
Manhattan Avė., 8 vai. vak. Lietu
viai bedarbiai būkite susirinkime, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. (226-227)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti į Bar ir 

Grill, vakarais nuo 5 iki 10 vai. už 
patarnautoją. Alga nuo 88 iki $15 
į savaitę. Kreipkitės po num.: *148 
Grattan St., kampas Varick Ave., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Ever
green 4-8792. • (227-229)

Reikalinga mergina dirbti prie 
lengvo namų darbo. Rašykite se
kančiu antrašu, pažymėdama kiek

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer Št. Brooklyn “Laisves” Name 
t

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

S 
S

PRANAS PAKALNIŠKIS, 
ims dalyvumą operetėj “Birutėj”.

patyrimo turite prie tokio darbo, ir 
kiek algos reikalausite. Mrs. Eisen
berg, 71 Ocean Parkway, Brooklyn, 
N. Y. (222-2227)

Reikalinga moterų išrinkti skudu- * 
rus, turi būti patyrusios. Kreipkitės 
pas J. Eisenberg & Son, 195 Ply
mouth St., Brooklyn, N. Y.

(222-227)

PAJIEŠKOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai. Dėl 

daugiau informacijų, malonėkite 
kreiptis po antrašu 67 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (227-229)

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai, garu apšildomi, visada karštas 
vanduo, tinka pavieniam ir porom. 
118 Reid Avė., (arti Gates Ave.) 
Brooklyn, N. Y. (227-229)

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

M M M Wl RA

2

LILIJA KAVALIAUSKAITĖ, 
dainuos Petrausko komiškas dainas




