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“Darbo” ir “Momento” 
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Naujoji Konstitucija.
Gražiai Paminėjo.
Kaip Palaikyt Lietuvybę?

Rašo R. Mizara.

I

Uruguajiečių “Darbas” 
mini savo trejerių metų gy
vavimo sukaktuves. Laik
raštis rašo:

“šias reikšmingas sukak
tuves tinkamai paminėsime 
padvigubindami savo ener
giją už laikraščio padidini
mą, už naują prenumeratų 
gavimą, už padidinimą skai
čiaus bendradarbių ir paji
ninkų į bendrovę.”

Jubilėjinis “Darbo” nume
ris išeis padidintas ir pa
iliustruotas.

Argentiniečių - “Momen
tas” šiemet švenčia savo 
dvejų metų sukaktuves.

Abu laikraščiai yra de
mokratinės minties, darbi
ninkiški. Abu . vaidina žymų 
vaidmenį Pietų Amerikos 
padangėje.

* # *

Reikia tik pasidžiaugti, 
kad mūsų draugai Urugua- 
juj ir Argentinoj ištesi pa
laikyti savo spaudą. Jiems 
laikraščiai išleisti yra kur 
kas sunkiau, negu mums, 
Jungtinėse Valstijose gyve
nantiems. Todėl jie spaudą 
labai ir įvertina.

* * *
Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos lietuvių kalboj nau
joji USA Komunistų Parti
jos konstitucija. Tai įdomus 
politinis dokumentas, kuris 
buvo priimtas dešimtajam 
Partijos suvažiavime ir pas
kui užtvirtintas visuotinu 
narių nubalsavimu — refe
rendumu.

Konstitucijos kaina tik 5 
centai. Ją išleido Lietuvių 
Komunistų Centro Biuras.

Konstituciją, mano nuo
mone, turėtų įsigyti ir 
skaityti ne tik partijiečiai, 
bet ir nepartiniai žmonės, 
kurie nori susipažinti su 
Komunistų Partijos princi
pais ir josios veiklos būdais.

* * *
Pereitą sekmadienį brook- 

lyniečiai gražiai paminėjo 
kompozitorių Miką Petraus
ką.

Kurie buvo atėję į pramo
gą, išsinešė gilų įspūdį. Vi
sa programa susidėjo iš 
Petrausko kūrinių.

Svarbiausia: be poros as
menų, visi programos pūdy
toj ai buvo Amerikoje gimę 
ir augę žmonės.

Na, ir kaip jie gražiai 
viską atliko!* * *

Mes daug kalbame apie 
palaikymą lietuvybės, apie 
supažindinimą mūsų jauni
mo su lietuviška kultūra, su 
mūsų tautos tradicijomis. 
Ar galima surasti geresnis 
būdas lietuvybės skiepini- 
mui jaunime, kaip praplėti
mas Miko Petrausko kūri
nių?!

v Štai kodėl Komitetas Mi
ko Petrausko Kūriniams 
Leisti darbuojasi, kad juo 
greičiau sukėlus reikiamą 
sumą pinigų ir išleidus dalį 
jo kūrinių.

Tasai leidinys turėtų būti 
padarytas savo kaina labai 
prieinamas kiekvienam lie
tuviui.

Tai ir bus galima pada
ryti, jei plačioji visuomenė 
stos Komitetui į talką.* * *
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Wm. Green tik Plusta
CIO ir Valdišką Šalies 

Darbo Komisiją
Houston, Texas. — Ame

rikos Darbo Federacijos su
važiavimo mandatų komisi
ja nepatarė priimt delega
tus didžios Spaustuvių Dar
bininkų Unijos. Mat, ši uni
ja visuotinais balsavimais ir 
savo suvažiavime atmetė 
Federacijos vadų reikala
vimą, kad visi Spaustuvinin
kų Unijos nariai mokėtų 
mokesčius į fondą “karo 
prieš CIO” unijas.

Wm. Green, pirmininkas 
Amerikos Darbo Federaci
jos, savo įvadinėje kalboje 
piktai atakavo CIO unijų 
organizaciją, apšaukdamas 
ją “komunistine,” ir rėkavo 
prieš valdišką Šalies Darbo 
Santikių Komisiją, kad ji
nai, girdi, “remia CIO” 
prieš Darbo Federacijos 
unijas.

Federacijos valdybos ra
portas atrodė, kaip politinis 
manevravimas tarp atžaga
reivių republikonų ir Nau
josios Dalybos demokratų; 
bet Greeno kalba buvo at- 
žagareiviškesnė už tą ra
portą.

Greenas visai vengė šių 
svarbių dalykų: panaujini- 
mas derybų dėl vienybės 
tarp ■’Darbo Federacijos ir 
CIO, politinis rėmimas Dar
bininkų Nepartijinės Ly
gos, užgyrimas prezidento 
Roosevelto taikos politikos, 
pasmerkimas tų, kurie už-

“Draugų” Išduota Čechoslo
vakija Verčiama Prisi

taikyt prie Hitlerio

Praga. — Pranešama, kad 
būsiąs perorganizuotas Če- 
choslovakijos ministerių ka
binetas ir jos valdžia bū
sianti priversta taikytis prie 
Vokietijos. Nes kai tariami 
Čechoslovakijos “draugai” 
—Anglija ir Franci ją—įda
vė Čechoslovakiją Hitleriui 
į nagus, tai jaučiama, kad 
žiauriai apkapota šalis “ne
pajėgsianti” išlaikyt savo 
ūkiškos nepriklausomybės ir 
negalėsianti vest savaran
kios užsieninės politikos.

Žemvaldžių - dvarininkų 
komitetas reikalaują taiky
tis prie Vokietijos^ jiem 
pritaria ir buvęs vidaus rei
kalų ministeris J. Cerny.

Čechoslovakijos ministe
ris pirmininkas gen. Syro- 
vy veda derybas su žeriival- 
džiais. Jie gi, be kitko, siūlo 
paskirt nauju užsienio rei
kalų ministerių Milaną 
Hodzą, buvusį ministerį pir
mininką.

Iki šiol stambesnėmis su
momis Komitetas gavo: iš 
LDS $100, o iš SLA $50.

Vistiek tai graži pradžia! 

daro negram duris į Darbo 
Federaciją ir kt.

Ypač Lewisa, CIO unijų 
bendrą pirmininką, Greenas 
plūdo kaip “raudonąjį” ir jo 
“raudonumo” pavyzdį matė 
ypač tame, kad Lewis kal
bėjo nesenai laikytame 
Tarptautiniame Kongrese 
orieš Karą ir Fašizmą, įvy
kusiame Meksikoj, nes, gir
di, tame x kongrese buvo ir 
raudonų vėliavų.

ČECHOSLOVAKAI LAIKO 
ANGLIJA IR FRANCIJA 
TIKRAISIAIS PRIEŠAIS
Praga, čechoslovakija. — 

Žmonės ir spauda, karčiai 
nusivylę Anglija ir Franci- 
ja, vadina jas aršiausiais 
Čechoslovakijos priešais. 
“Česke Slovo” primena, kad 
Čechoslovakija ne nuo Hit
lerio gavo ultimatumą pasi
duot Vokietijai; tą ultima
tumą jinai gavo nuo Angli
jos ministerio pirmininko 
Chamberlaino ir nuo Fran
ci jos premjero Daladiero, 
kurie skaitėsi Čechoslovaki
jos “draugais.”

Dabar Anglijos ministeris 
pirmininkas C h a m b erlain 
savoseime aiškinai, būk 
per jo' ir Mussolinio pasi
darbavimą ko nf e r encijoj 
Muniche buvę “sušvelninti” 
Hitlerio reikalavimai, ku
riuos Hitleris Godesberge 
buvo išstatęs prieš Čecho
slovakiją. Bet “Česke Slovo” 
nemato sušvelninimų. Juk 
kai dabar Berlyne vėl 
Hitleris pakartojo savo Go- 
desbergo reikalavimus tarp
tautinei komisijai, tai An
glijos ambasadorius Hen
derson ir Franci jos ambasa
dorius Francois-Poncet nė 
vienu žodžiu nepasipriešino 
jiems. Taigi Municho konfe
rencijos tarimai iš esmės 
yra tie patys, kaip ir godes- 
bergiškis ultimatumas.

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Pikniko Raporto 
ir Kitų Svarbių Kampanijų 

Masinis Susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, 9 

d. spalių-October, įvyks vi
suotinas mūsų organizacijų 
narių, “L.” skaitytojų ir 
simpatikų susirinkimas, 735 
Fairmount Ave., 2:30 vai. 
po pietų. Šiame susirinkime 
bus išduotas “Laisvės” pik
niko labai optimistiškas ra
portas; bus svarstyta “Lais
vės” bankietas, vajus ir bū
siančių rinkimų kampanija. 
Bus svarbių diskusijų mūsų 
judėjimo reikalais.

Nariai, rėmėjai ir veikė
jai, dalyvauki! kuo skaitlin
giausiai ir iš kolonijų.

Veik. Kom. Valdyba.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIH, Dienraščio XX

MAŽIAI, PIRM LAIKO ATĖJĘ, GRŪMOJO IŠŽU- 
DYT 500 CECHOSLOVAKŲ KAREIVIU

Falkenau, Čechoslovakija. 
—Hitlerio “rinktinė” gvar
dija čia atmaršavo šešiomis 
valandomis pirmiau, negu 
buvo nustatyta tarptautinės 
komisijos; taigi netikėtai 
užklupo 500 Čechoslovakijos 
karių, daugiausia miesto 
aikštėje.

Čechoslovakų komandie- 
rius rodė nazių oficieriam 
patvarkymą, kad tik po 
šešių valandų čechoslovakai 
turi išsikraustyt iš Falke
nau. Tuo tarpu Hitlerio 
gvardiečiai sustatė kulkas- 
vaidžius ir atkišo durklus— 
žudyt visus tuos Čechoslo
vakijos karius, jeigu jie 
tuoj neišsinešdins.

Nazių komandieriai davė

Užsienių Koresponden
tu Spėliojimai apie 

Maršalą Bliucherį
Maskva. — Koresponden-

tai svetimų šalių laikraščių 
stebisi, kodėl pastaruoju lai
ku nėra sovietinėj spaudoj 
minimas maršalas V. Bliu- 
cheris, kuris buvo koman- 
dierium Tolimųjų Rytų ar
mijos. Apie jį buvę tylima, 
kai Raudonoji Armija išmu
šė iš Changkufengo įsibrio- 
vėlius japonus. Nieko apie 
Bliucherį ųesą sakoma ir 
dabar, ryŠy.j su , Komunistų 
Partijos ko n f e rencijomis 
Pirmoj'oj ir Antrojoj Rytų 
armijose. Bet tos konferen
cijos širdingiausiai sveikina 
Staliną ir atskridus} apsigy
nimo komisarą Kl. E. Voro- 
šilovą, ir L. Z. Mechlį, Rau
donosios Armijos politinio 
skyriaus galvą.

Šiose raudonarmiečių ko
munistų konferencijose žy
mią rolę vaidina ir koman- 
dierius Pirmosios Rytų ar
mijos Štern, kurio vadovy
bėje ėjo kova prieš japonus 
Changkufenge. Štern atida
vė pagarbą “tūkstančiams 
partijinių ir nepartijinių 
bolševikų,” kurie padeda 
atidengt ir sukriušint sai
kas trockistų - bucharinie- 
čių išdavikų, karjeristų, 
slaptų šalies priešų, šnipų 
ir kt.

(Dėlei girdų ir spėliojimų 
apie Bliucherį reikia paste
bėt, kad jeigu jis teisingai 
tarnavo savo šaliai, tai ne
nukris nė vienas plaukas 
nuo jo galvos, nežiūrint vi
sų “tylėjimų” apie jį.)

Pageidauja Naujos “Nusigin
klavimo” Konferencijos
Washington. — Antrinin

kas Amerikos valstybės mi
nisteris S. Welles radio kal
boj sakė, kad ši šalis pri
tartų šaukimui naujos vals
tybių konferencijos mažint 
ginklavimąsi ir “išlaisvint” 
prekybą tarp įvairių šalių.

tik 10 minučių laiko čecho- 
slovakam pasišalint.

Pagaliaus, čechoslovaki
jos kareiviai ištrūko, bet 
naziai užgrobė jų ginklus ir 
automobilius.

Franci jos Ministerių Kabi
netas Užgyrė čechoslovaki

jos Pardavimą

Paryžius, spal. 4.—Fran- 
cijos ministerių kabinetas 
v i e n b a 1 s iai užgyrė savo 
premjero Daladiero padary
tą sutartį su Anglija, Mus- 
soliniu ir Hitleriu prieš Če
choslovakiją.

Pranešama, kad Franci- 
jos valdžia neužilgo oficia
liai pripažins Mussoliniui 
Ethiopiją.

Naziai Bėga Didint Bal
sus ^Vokiškų” Čecho

slovakijos Plotų
Praga, čechoslovakija. —

Atmaršuojant Hitlerio ar
mijai į “vokiškus” Čecho
slovakijos plotus, bėga iš tų 
plotų ne vien nazių priešai; 
bėga ir vokiečiai hitlerinin
kai į čechoslovakijos žiny
bą, apsimesdami “demokra
tais” ar “socialdemokra
tais.” Kodėl jie taip daro? 
Todėl, kad nori padaugint 
hitlerininkų balsus tose vie
tose, kur bus daromi visuo
tini balsavimai, — ar jų gy
ventojai pasirenka prisidėt 
prie Vokietijos ar pasilikt 
Čechoslovakijos ribose.

Čechoslovakijos valdžia 
supranta šią gudrybę “bė
gančiųjų” nazių ir kartais 
sugrąžina ištisus bėglių pil
nus traukinius atgal į Hit
lerio armijos užimamus 
miestus; sako, kad stinga 
bėgliams maisto ir patalpų 
Čechoslovakijoj.

Dėl tų grąžinimų nukero 
čia socialistai, komunistai ir 
kiti fašizmo priešininkai, 
sykiu su hitlerininkais de
portuojami į nazių žinybą; 
bet Čechoslovakų vyriausy
bė sako, kad nieko geresnio 
negalinti padaryt.

Skaičiuojama, kad iš “vo
kiškų” Čechoslovakijos Su
detų sričių pabėgsią 300 iki 
500 tūkstančių žmonių į Če
choslovakijos respubliką.

Tragedija
Kai Čechoslovakijos gele

žinkelio viršininkai nus
prendė sugrąžint vieną 
traukinį su keleiviais atgal į 
Hitlerio užimtą plotą, dėl 
to išėjo iš proto vienas So
cialdemokratų Partijos se
kretorius vardu Haas ir bu
vo paimtas į Bodice beprot
namį.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar iš ryto New Yorko 
priemiesčiuose jau šalna pa
sirodė.

Audra Anglijos Seime 
Prieš Čechoslavijos Iš
daviką Chamberlainą

London. — Anglijos mi
ni s t e r i s pirmininkas N. 
Chamberlain davė praneši
mą seimui, kaip jis pravedė 
derybas ir sutartį su Hitle
riu, Mussoliniu ir Francijos 
premjeru Daladieru dėl Če
choslovakijos; sakė, kad 
tuorni “išgelbėjęs” Europą 
nuo karo; kad Muniche “su
švelninęs” Hitlerio išstaty
tus Godesberge reikalavi
mus Čechoslovakija! ir kad

ANGLIJOS PASKOLA ČE- 
CHOSLOVAKUAI TAI VI
SAI MENKA “MALONĖ”
Praga, Čechoslovakija. — 

Nieks čia perdaug nesi
džiaugia Anglijos duodama 
50 milionų dolerių paskola 
Čechoslovakijai.

Čechoslovakijos valdinin
kai sako: “Mes esame sudė
ję daugiau kaip 400 milionų 
dolerių vien į savo tvirtu
mų statymą (o jos dabar 
teks Vokietijai); mes taip 
pat išleidome didžiules su
mas pinigų, bevykdydami 
bendradarbiavimo politiką 
su vakarų Europos demo
kratijomis prieš pavojų iš 
Vokietijos, pusės pajos visai 
neatsižvelgia į milžiniškus 
nuostolius, kuriuos - mums 
daro Municho konferencija 
(Anglijos ir Francijos su 
Hitleriu ir Mussoliniu).

“Mes žinome, kad p. 
Chamberlain išleido 150 mi
lionų dolerių neva Anglijos 
prisiruošimui . prie karo” 
neva prieš Hitlerį, bet 
Chamberlainas kalba taip, 
lyg darytų “didelę malonę” 
apiplėštai Č e c hoslovakijai, 
sutikdamas jai duoti tik 50 
mil. dolerių paskolos.

EXTRA!
Lenkija Spiria čechoslova

kiją Atiduot Rusinus 
Vengrijai

Varšava, spal. 4. — Len
kija reikalauja atkirst nuo 
Čechoslovakijos rytinį, rusi
nu plotą ir prijungt jį Ven
grijai. Tuomi būtų nukirs
tas Čechoslovakijos susisie
kimas su Rumunija ir če
choslovakijos susisiekimas 
su Sovietais per Rumuniją; 
tada Lenkija rubežiuotųsi 
su Vengrija iš pietų vakarų 
pusės.

San Antonio, Texas.—At
sirado liudininkas, kad tūlas 
Joe Bali žudydavęs moteris 
ir jų kūnais šerdavęs kro- 
kodilius.

Madrid, spal. 4. — Itali
jos lėktuvai bombomis su
žeidė dar tris Anglijos pre
kinius laivus Barcelonoj ir 
Valencijoj, Ispanijos prie
plaukose.

jis (Chamberlainas) dabar 
padedąs Čechoslovakų va}* 
džiai, skirdamas jai 50 me
lionų dolerių paskolos, kad, 
po “vokiškų” sričių atkirti
mo, jinai galėtų ūkiškai 
persitvarkyt ir apgyvendirit 
pabėgusius iš tų sričių; 
Chamberlainas didžiavosi, 
kad, girdi, “aš nepasidariau 
sau jokios gėdos” dėl visų 
tų žingsnių. • *4 

Judošiaus Bučkis
Čia jis dar pirmą kartą 

tarė gerą (tiesa, veidmai
ningą) žodį apie čechoslo- 
vakus:

“Čechoslovakija užsitar- 
navo mūsų gilios pagarbos: 
jinai taip susivaldo, parodo 
tokį vertingumą ir puikią 
discipliną akivaizdoje tokio 
sunkaus išbandymo, kokio 
dar niekad nebuvo pareika? 
lauta iš jokios kitos šalies.” 

Darbiečiai seimo atstovai 
tik paniekos šauksmais at
siliepė į tą (judošišką) 
Chamberlaino pagyrą Če- 
choslovakijai, jo išduotai ir 
Hitlerio draskomai.

Pasidavė Gengsteriui ..... /•
Alfred Duff Cooper, k.ą 

tik pasitraukęs Anglijos lai
vyno ministeris, atsakydą- 
mas Chamberlainui, užreiš- 
kė raudodamas, kąjį Cham
berlainas pasidaVe įfttlerio 
“gengsteriškiem grtfmoji- . 
mam;” todėl, girdi, aš; 
“giliai n e p a s i t i kė damas” 
Chamberlaino valdžia, ir išt 
stojau iš jos.

Seniau buvęs Anglijos u& 
sieninis ministeris A. Edeh 
sakė, kad Chamberlaino su
tartis su Hitleriu prieš Če
choslovakiją “giliai pažemį 
no” Angliją.

Darbo Partijos vadas 
Attlee pareiškė, jog Cham
berlaino valdžia, išvien su 
Francijos ministerių pirmF 
ninku ir Mussoliniu, “davė 
baisiai didžią Hitleriui per
galę.” . ;

Smerkė Chamberlainą ir 
liberalas Sir A. Sinclair ir 
daugelis kitų.

“Gėda! Gėda!”
Chamberlaino kalba buvo 

nuolat pertraukinėjama sei- 
mo narių šauksmais: “Gė
da jums, gėda!”

Chamberlainas gi, be kit
ko, pripažino, kad tai pagal 
Mussolinio planą jis pravedė’ 
sutartį Muniche prieš 
choslovakiją.

Ką tik pasitraukęs An
glijos laivyno ministeris 
Cooper a t ž y m ė jo, kad 
Chamberlainas pasielgė sau* 
vališkai, neatsiklausdamas 
savo ministerių kabineto. 
Cooper persergėjo, kad Hit
leris, taip lengvai gavęs sį 
grobį, reikalaus, grąsinda- 
mas ginklais, ir naujų gro
bių, o “Anglija tada jau 
bus netekus kai kurių buvu
sių savo draugų.”



*
LAISVB

LITHUANIAN DAILY, PUBLSHED BY 

The Laisve,In c. 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............
Brooklyn, N. Y., per year.......

.. Foreign countries, per year.....
Canada and Brazil, per year.... 

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

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

Act of March 3, 1879.

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

; Bruzda
Net ir Anglijos konservatorių eilėse 

prasidėjo bruzdėjimas prieš Chamber
laino reakcinę politiką ir nusilenkimą 
Hitleriui. Atsistatydinimas iš admiral- 
tijos pirmojo lordo Alfred Duff Coo- 
per’io parodo, kad ne viskas Chamber
laino namuos yra tvarkoj. Lordas Coo- 
pęr pasitraukė iš vietos su protestu, pa
reikšdamas, kad tokia politika, kokią ve
da Chamberlainas, užaugina ragus Hit
leriui ir žada nelaimę Anglijai.

-Be abejojimo, bus ir daugiau konser- 
* >jfatorių, panašių, kaip Edenas ir kiti, 
į^iįirie pradės Chamberlainą atakuoti.

t

^Pereitą sekmadienį N. Y. “Times” ko
respondentas Genevoj pranešė, kad tū
liuose Anglijos konservatorių rateliuose 
ein& gyvos diskusijos dėlto, kad ji, An
glija* kreiptųsi prie Sovietų Sąjungos dėl 
sutarties sudarymo tarpe abiejų kraštų. 
Toki^ sutartis, girdi, tūlų Anglijds poli
tikų nuomone yra būtina, jei norima su
valdai Hitleris.

Anglijos visuomenė, kaip ir Francijos 
ir ’fitų kraštų žmonės, priešinga Cham- 
berlaino-Daladiero politikai, kuri su
draskė Čechoslovakiją. Anksčiau ar vė
liau tiedu premjerai bus išvyti.
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įUruguajiečiai Plečia Kultūros 
Darbą

- Urugvajaus lietuvių darbininkų laik
raštis “Darbas” rašo:

“Uruguajaus lietuvių kolonija atvi
ram kultūros etape. Tik tveriąs, tik dyg
sta, viena po kitos, įvairios organizaci
jos. Nesenai Centre gimė “Kultūros ir 
Meno Kliubas”; susitvėrė “Ispanijai 
Gelbėti Lietuvių Komitetas”; dabar vėl, 
liėtuviais apgyvento j miesto daly j, Cer- 
roj, rugpjūčio mėn. 28 d. LT, Patronato, 
ALDLD ir Isp. Resp. Ginti K-to inicia
tyvoms liko suorganizuotas ir atidarytas 
kultūrinis lietuvių kliubas. Tai antrasis 
musų kolonijos kultūros centras.
" “Kliubas liko pavadintas Lietuvos 
liaudies numylėto poeto Juliaus Janonio 
vardu.

“Nuimtos gražios patalpos gatvėje Ęo- 
gota 3887; tai pats šio rajono centras, 

Ągraži gatvė, patogi vieta.
“Išrinktoj i Juliaus Janonio Kliubo 

valdyba užsibrėžė šį kliubą gražiai iš-

puošti ir aprūpinti patogumais bei kul
tūriniais, kliubui reikalingais, daiktais. 
Ir, kad darbas būtų pasekmingas, J. Ja
nonio Kliubo valdyba prašo visų prijau
čiančių lietuvių ją apsupti ir padėti šiam 
didžiam darbe.

“Juliaus Janonio Kliubas bus visų do
rų, visų laisvę ir kultūrą mylinčių lietu
vių sąjungą; bus mokslo, lietuviško 
draugiškumo, susitikimo ir bendrai viso 
gero namas.”

Vadinasi, biskis po biskio Pietų Ame
rikos lietuviai vis žengia pirmyn kultū
ros darbe. Gražu!

Vokietijos Komunistų Balsas
-- Šiomis dienomis pateko į mūsų rankas 
atsišaukimas, išleistas Vokietijos Komu
nistų Partijos Čechoslovakijos klausimu.

“Vokiečiai,” sako pareiškimas, “nesu
maišykite Vokietijos ir Francijos reak
cininkų su tų kraštų žmonėmis. Žmonės 
nori taikos, bet nekenčia fašizmo ir jie 
yra pasiruošę gintis nuo jo.”

Pareiškimas sako, jog viso pasaulio 
žmonės yra labai pasipiktinę Hitlerio 
provokacijomis ir jo pasimojimu ant Če
choslovakijos. Sudetų srities vokiečiai 
gyvena demokratinėj Čechoslovakijoj ir 
jų padėtis ten yra šimtu kartų geresnė, 
negu tą vokiečių, kurie’ gyvena Pietų 
Tyroliuj, katrą turi pasigrobusi Italija. 
Tačiau Hitleris, kuris sakosi labai susi
rūpinęs vokiečių laisve, netaria nei žo
džio apie vokiečius Italijoj.

“Kareiviai! Jei Hitleris bandys pulti 
Čechoslovakiją, broliaukitės su demokra
tinės Čechoslovakijos kareiviais, kovo
jančiais prieš Hitlerį,” sako pareiškimas. 
“Darbininkai, dirbantieji ginklų fabri
kuose! Darykite kliūčių ginklų gamybai. 
Moterys, aiškinkit savo vyrams ir sū- 
nams, kurie yra kariuomenėje, kad jie 
atsisakytų pulti laisvus žmones!”

Aišku, atsišaukimas buvo skleidžia
mas po visą Vokietiją. Reikia atsiminti, 
kad tuomet, kada Hitleris buvo pasimo- 
jęs sunaikinti Čechoslovakiją, visoj eilėj 
Vokietijos miestų įvyko masinių darbi
ninkų išstojimų ir politinių streikų. Va
dinasi, atsišaukimas suvaidino „žymų 
vaidmenį.

Nepaisant baisiausių represijų, Vo
kietijos Komunistų Partija visvien gy
vuoja ir veikia. Jokia galvažudiška Hit
lerio priespauda tos partijos negalėjo su
naikinti ir negalės.

Darbo Partija Nacionale Plotme
Amerikos Darbo Partija, kuri iki šiol 

veikė tik New Yorko valstijos ribose, 
manoma padaryti nacionaline partija, t. 
y., visą šalį apimančia partija.

Tos nuomonės yra šitos partijos sekre
torius, Aleksandras Rose.

Tai geras sumanymas ir jis reikėtų 
greičiau pradėti vykdinti gyveniman. 
1940 metai nepertoli. O tie metai Ame
rikai bus nepaprastai svarbūs, kadangi 
bus renkamas krašto prezidentas. Visos 
pažangiosios jėgos jau dabar turi pradė
ti glaustis krūvon, į eiles, kad neprilei- 
dus reakcininkams laimėti.
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Vaizdas iš masinio mitingo Madison Square Gardene, sušaukto Cečhoslova- 
Iii jai ginti, virš savaite laiko atgal.

Tarptautinė Apžvalga
čechoslovakijos Likimas
Didžiausia pasaulyj bus 

gėda, tai atidavimas fašis
tams sudraskyti demokra
tinę Čechoslovakiją. Angli
jos ir Francijos atstovai— 
Chamberlain ir Daladier su
važiavo su Hitleriu ir Mus- 
soliniu ir nutarė Čechoslova
kiją faktiškai padalinti^ 
Hitlerio armijai, leista už
imti tam tikros teritorijos, 
o kitur bus pravestas fašis
tams prielankiose sąlygose 
piliečių balsavimas. Nėra 
abejonės, kad visi tie pa
kraščiai pereis prie Vokie
tijos. Prieš karą nei colis 
tos žemes nebuvo po Vokie
tija. Ji visa buvo Bohemi
jos teritorija, kurią valdė 
Austrija.

Vokietijos fašistinė armi
ja tūkstančiais puolė į ke
turis punktus ir vieną po 
kitam užėmė. Čechoslovaki
jos valdžia priešakyj su mi- 
nisteriu pirmininku genero
lu Jan Syrovy ir armijos ko- 
mandierium generolu Lud
wig Jan Krejec atsišaukė į 
gyventojus, kad jie ramiai 
priimtų visas sąlygas. Jie 
savo atsišaukime sako, kad 
kito kelio nėra, kad Angli
ja ir Francija to norėjo, o 
pirmesnė Cecho Slovakijoj 
valdžia jau priėmus tas są
lygas ir dabartinė negali 
atmesti.

Čechoslovakiją nustos ne 
tik didelio ploto savo terito
rijos, apie 4,000,000 gyven
tojų, bet svarbiausiai, kad 
ji turėjo palikti Vokietijai 
anglies kasyklas, metalo ka
syklas, chemikališkus, stik
lo, metalo ir kitokius fabri
kus. O dar blogiau, kad šim
tus apdrutintų pozicijų ir 
fortų .kalnuose, kuriuos per 
20 metų budavojo; daug ka- 
nuolių, kulkasvaidžių, amu
nicijos ir kitokių ginklų.

Negana, kad Vokietijos 
fašistai užpuolė Čechoslo
vakiją, bet iš šiaurių ją už
puolė Lenkijos fašistai, o iš 
pietų Vengrijos — Hitlerio 
talkininkai. Lenkijos fašis
tai pasekė Hitlerio pėdomis. 
Jie pastatė 500,000 armiją ir 
grūmojo pulti karu. Čecho- 
•slovakija nusileido ir jiems 
atidavė Tescheno miestą, jo 
apygardą su anglies kasy
klomis. Už tą sritį tarpe 
Lenkijos ir čechoslovakijos 
eina ginčai nuo 1919 metų. 
Ji užima 600 ketvirtainių 
mylių plotą ir labai svarbi.

Rašant šiuos žodžius su 
Vengrija dar nėra užbaig
tas dalykas. Vengrijos fa
šistai reikalauja 18,000 ket
virtainių mylių plotą su 1,- 
000,000 gyventojų, kur pa
gal jų davinius gyvena 
690,000 vengrų. Vengrija 
veikiausiai ir grūmotų ka
ru, bet ji yra kur kas kari
niai silpnesnė už Čechoslo
vakiją. Bet pagal Hitlerio, 
Mussolinio, Daladierio ir 
Chamberlaino susitarimą, 
tai į tris mėnesius Čecho- 
slovakija turi gražuoju su
sitarti ir su Vengrija, jeigu 
ne, tai Hitleris ims į savo 
rankas reikaląAZ

Atrodo, kadcechoslovaki- 
ja miršta, kaipo nepriklau
soma valstybė. Jos teritori
ja turėjo 600 mylių ilgio ir 
nuo 25 iki 150 pločio. Dabar 
bus dar daugiau apraižyta,, 
atimta nuo jos kalnai, in
dustrijos, kasyklos, keliai 
ir tvirtumos. Kariniai ji 
bus silpna. Ekonominiai pa
teks po Vokietijos įtaka.

Argi Neįveikiamas 
Hitleris ?

Dabartinė Vokietija yra 
didesnė už prieškarinę. 1914 
metais Vokietija užėmė 
209,000 ketvirtaines mylias 
ir turėjo 67,000,000 gyven
tojų. Dabar 220,000 ketvir. 
mylias su 78,500,000 gyven

tojų. Jos armija yra iš 1,- 
600,000 kareivių; 5,000,000 
rezervų; 9,000 karo lėktuvų 
ir keli tūkstančiai tankų. 
Sako, kad Vokietijos naziai 
kas mėnesis padaro nuo 500 
iki 800 karo lėktuvų. Aišku, 
kad jie puls kitas šalis. Hit
leris paskelbė naują pasko
lą net ant 1,500,000,000 (bi- 
liono ir penkių šimtų milio- 
nų) markių, kuri bus su
naudota karo prisirengi
mui. Hitlerio pasiutimas ir 
prisirengimas karui prieš 
Čechoslovakiją p r i v e r tė 
Europos šalis s u t r a u ktį 
į mažiuką kampą 6,000,- 
000 kareivių ir 20,000 karo 
lėktuvų. Tas Europos šalims 
atsėjo net 500,000,000 ame
rikoniškų dolerių, kaip tai: 
suvežimas armijų, ginklų, 
amunicijos ir tt.

Hitleris taip paveikė į 
Anglijos ir Francijos politi
kus, kad jie mano, būk vie
na Vokietija daugiau turi 
lėktuvų, kaip į daiktą sudė
jus Anglijos ir Francijos 
karo lėktuvus. Nesąmonė! 
Maršalas Goering, kuris yra 
komandierium Hitlerio or
iai vyno, prisipažino, kad jis 
buvo labai nusigandęs, ka
da Anglija ir Francija buvo 
pasirengę išvien su Sovietų 
Sąjunga ginti Čechoslovaki
ją ir labai nusidžiaugė ga
vęs Rodsevelto pasiūlymą, 
kad Vokietija nepradėtų 
karo, bet vėl derėtusi. Tik 
prieš Municho konferenci
ją Hitleris gavo du praneši
mus, kaip rašo Jules Sauer- 
wein, kuriuose Vengrija 
pranešė, kad ji nepasiren
gus karui ir Hitleriui nega
les gelbėti ir generolas 
Franco iš Ispanijos, kad jis 
taipgi negalės nieko padėti. 
Nors Italijos Mussolinis po 
du kartus į dieną kalbėjo ir 
šaukė, kad jis gelbės Hitle
riui, bet jo generalinis šta
bas matė didelį Italijos ne- 
prisirengimą. Italija daug 
prakišo ginklų < Ethiopijoj, 
ten priversta laikyti 300,- 
000 armiją prieš to krašto 
žmones ir daug ginklų su
kišo Ispanijoj fašistams. 
Italija negalėtų ilgiau ka
riauti, kaip 6 mėnesius, nes 
neturi nei daugiau ginklų, 
nei žalios medžiagos. Goe- 
ringas sako, kad greitai Vo
kietija būtų buvusi privers
ta gelbėti Italijai, bet tuom 
pati save apsilpnintų, kaip 
kaizerinė Vokietija susilp
nėjo gelbėdama Austro- 
Vengriją.

Šitokioj tai buvo padėtyj 
Hitleris ir Mussolinis. Bet 
jie garsiai šaukė ir ginklais 
švytravo. Jiems pavyko, nes 
Anglijos ir Francijos impe
rialistai pardavė ne vien če
choslovakiją, bet abelnai de
mokratiją.

Sovietų Sąjunga tą per
matė. Spauda ir kalbėtojai 
pasmerkė Chamberlaino su 
Hitleriu susitarimą ir jų su
sitikimą Muniche. Litvino
vas Tautų Lygoj pasmerkė 
tą pardavystę. Sovietai bu
vo pastatę galingas armijas 
prie Rumunijos sienos pa
siuntimui Čechoslovakijai į 
pagelbą, bet Rumunija atsi-

“Laisvės” Vajus Plečiasi
Pradžia ankstyva ir graži. Gavome daug laiškų iš 

draugų, kurie užsiregistruoja dalyvauti vajuje. Drau
gai hartfordiečiai, kurie pirmieji įstojo į vajų jau pir
moje vietoje kontestantų surašė, štai ką rašo vienas iš 
jų vyresniųjų kapitonų:

“Drg. P. Buknys:
Atšauname šūvį naujų “Laisvei” skaitytojų iš Conn, 

valstijos žiemines dalies, šį glėbį skaitytojų kredituo
kite Hartfordo Komitetui.

Vajaus pradžia džiuginanti, daug lietuvių užsirašo 
dienraštį be jokio kalbinimo, kiti atsinaujina ir išmeta 
po keletą'centų “L.” Intertype išmokėjimui.

Nauji skaitytojai yra gauti Torringtone su d. V. Kel
melio nurodymu ir parama. Šiame mieste dar yra gra
žių ir gana' daug progų užrašyti dienraštį lietuviam dar
bininkam. Pas juos ir biznieriai draugiški; prijaučia 
spaudos svarbai, atsinaujina iš anksto.

Laukiame mūsų oponentų iš pietinės dalies Conn, valsį 
tijos su Waterbury’u pryšakyj. Tikimės, kad ši dalis 
valstijos vajininkų mum nepasiduos.

Tėmykite spaudoj daugiau žinių iš mūsų vajininkų 
“čyfo” d. A. Taraškos. Jis turi tikrai gerų žinių.

V. J. Valaitis.”

Draugas Valaitis meta pirštinę į Waterbury. Aišku, 
kad Waterbury stos į kontestą. Draugai Bokas ir Žemai
tienė, kurie per eilę metų aukštoje vietoje išsilaikė kon- 
testuose, aišku, pasirodys ir šiemet. Bet draugas Valai
tis gali tikėtis kompeticijos iš New Haven ir Bridgeporto. 
Jei tie du miestai susijungtų, galėtų daug baimės įvary
ti hartfordiečiams ir waterburieciams.

šiandien kontestantų surašąs rodo sekamą:
Punktų

Hartfordo Komitetas ........................................... 233
A. Stripeika, Elizabeth ................................... 202
P. Buknys, Brooklyn ........................  130
ALDLD 6 Apskr., Philadelphia.................. * 56
K. Žukauskienė, Newark.......... • ...'............... 41
S. Mason, New Haven .................................... 40
J. Sleivis, Chelsea .............................................. 22
S. Puidokas, Rumford.................................  20

Karštai sveikiname visus jau įstojusius į kontestą ir 
laukiame žinių iš visų didžiųjų lietuvių kolonijų. Visus 
labai džiugina draugo Valaičio laiškas, kur jis pabrėžia, 
kad lengva gauti naujų skaitytojų. Tegu tas uždega 
mus visus stipriu pasirįžimu darbuotis šiame vajuje.

0----------------------------------------- - ---------------------------------------------------—0
sakė perleisti, jeigu Fran
cija neina ginti. Sovietai 
buvo pastatę 650,000 Rau
donos Armijos prieš Lenki
ją, grūmojo eiti per ją Če
choslovakijai į pagelbą, jei
gu Lenkija puls ją. Bet'Če
choslovakijos valdžia pasi
davė Francijos ir Anglijos 
reikalavimams, susitaikė su 
Lenkija ir tuo padarė negan 
Įima Sovietų pagelbą. Sovie
tų valdžios organas “Izvies- 
tija” rašo, kad Anglijos ir 
Francijos valdonai nusigan
do ne Hitlerio ir Mussolinio, 
bet pabijojo ginklus duoti 
savo šalių darbo žmonėms, 
tai yra nusigando patys sa
vo gyventojų ir tuo išda
vė ne vien čechoslovakiją, 
bet demokratiją ir savo 
šalis. Sovietų spauda sa-

1,000,000 ketvirtainių mylių, 
turtingos žaliaja medžiaga; 
prieš”Lenkiją už Lenkų Ko
ridorių; prieš Belgiją ir Da
niją. Jis trokšta Rumunijos* 
aliejaus šaltinių. Jis senai 
reikalauja Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos. Jis nori pa
vergti visus Balkanus—Bul
gariją, Jugoslaviją, Albani
ją, Graikiją ir Turkiją. Jis 
nori Sovietų Ukrainos su 
jos derlingais laukais, galin
gais fabrikais ir turtais. 
Daug ko Hitleris nori. Kur 
jis pasuks savo smūgius, 
prie ko prisikabys, būtų 
sunku spėlioti. Bet visiems 
aišku, kad jis nenusiramins,

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
ko, kad Anglija ir Francija 
labai greitai skaudžiai už
mokės už tą pardavikišką 
žygį, nes tas sugriovė demo
kratijos vienybę, liaudies 
pasitikėjimą ir sustiprino 
fašistinius agresorius.

Kas Seks Po čecho
slovakijos?

Kas bus sekantis? Ką 
dabar Hitleris ir Mussolinis 
puls? Sovietų Sąjunga pa
silieka viena. Jos sutartis 
su’ Čechoslovakiją faktiškai 
1 i k v i d u o jasi. Sovietų ir 
Francijos x sutartis nustoja 
reikšmės, nes Francija pa
sidavė Anglijos politikai, o 
Anglija pataikauja Hitle
riui. Hitleris sutvirtėjo. 
Lenkijos ir Vengrijos fašis
tai įgavo daugiau drąsos. 
Demokratijos tarpe suirutė 
ir nusiminimas.

Hitleris siunta prieš 
Francija už Alzacijos ir Lo
taringijos provincijas; prieš 
ją ir Angliją už buvusias 
Vokietijos kojpnijas Afri
koj, kurios sudaro apie

Klausimas

Prašau “Laisvės” redakciją 
atsakyti į sekamą mano klau
simą : Ar aš galiu čia gyven
damas parduoti savo žemę 
Lietuvoje? Ir ar gali tą ma
no žemę pirkti čia gyvenda
mas žmogus, ar jis turi gy
venti ten pat Lietuvoje?

Aš jau per senas važiuoti 
Lietuvon. Už paaiškinimą dė
kui iš anksto. A. K.

Atsakymas

Berods Smetonos valdžia 
yra išleidus tokį patvarkymą, 
kad žmogus, kuris negyveno 
Lietuvoje per dešimtį metų, 
netenka visokios teisės prie 
savo nuosavybės. Jūs gi sa
kote arba manote, kad tebe
sate savininkai savo žemės.

Kiek mums žinoma, tai tie, 
kurie turi Lietuvoje nuosavy
bės, gali ją kam nori parduo
ti čia gyvendami Amerikoje.

Bet mes nenorime draugą 
suklaidinti arba klaidingai in
formuoti. Smetonos valdžia 
nuolatos arbitrariškai leidžia 
visokias reguliacijas. Tad pa
tariame kreiptis ir paklausti 
apie tai pas Lietuvos atstovy
bę Washingtone, arba pas Lie
tuvos konsulatą New Yorke.
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Darbininke ir Seimininke Iš Gyvenimo Japonijos Mergaičių

“Pigiai Pirkau” Moterys Siekia Mokslu Jai Nereikia Sargybos Motinų Laiškai
Ne viena moteriškė apsi

džiaugia pigiai pirkus prekių 
nuo kokio garsiai šaukiančio 
perėjūno arba iš pagal na
mus vaikščiojančių “barge
nų” pardavinėtojų.

Kiekviena gudri šeiminin
kė žino ir visos kitos turėtų 

■- įsitėmyti vieną paprasčiausią, 
bet labai teisingą taisyklę, 
kad “už nieką ir gausi nie
ką.” Kitais žodžiais, mes nie
ko negauname be mokesties.

New Yorko turgaviečių in
spektorių buvo surasta ir ne 
kartą per spaudą šeimininkės 
perspėta apie antrus dugne
lius uogų pintinaitėse; švino 
“kiaušinius” vištose ir kala
kutuose, kuriuos išvalo su vi
duriais po pasvėrimo paukš
čio; apie trūkstamą svorį; 
apie pigesnę kainą prekių su
maišytą su brangesne; apie 
pūvančių vaisių pridėjimą 
tarp sveikų ir tt.

Reikia žinot, kad nei vienas 
privatiškas mažmenomis (re
tail) pardavinėtojas negali 
parduot daug pigiau už kitą. 
Jei jis parduoda, tai apsi
žiūrėk gerai ir rasi kur nors 
“šuniuką pakastą.”

Tiesa, didžiosios krautuvės 
gali parduot biskį pigėliau, 
kadangi jos, pirkdamos po 
daug, gauna didesnes nuolai
das iš urmo (wholesale) par
duotuvių. Jos gauna ir ge
resnį pasirinkimą,
su “gerais kostumeriais, 
jomis geriau skaitosi, 
taip pat lengviau turėt 
žiausias prekes, kadangi 
išparduoda, nėra kada
sent. Tačiau tiesa ir tas, kad 
jos moka pasiimt ir daugiau 
pelno. Jų savininkai ir ma- 
nadžeriai nedirba už tiek, 
kiek gauna su gaidžiais kė
lęs ir pusiaunaktį gulęs jūsų 
Susiedas krautuvininkėlis.

Dėl

Veik visos žymesnės mote
rims kolegijos praneša didelį 
padaugėjimą studenčių, 
stokos vietos ir įrengimo, kai
kurios iš jų turėjusios labai 
apribot priėmimą, kas reiškia, 
kad minios trokštančių moks
lo merginų dar 
mokyklų sienų, 
nei nebandė į jas 
palankių sąlygų.

pasiliko už 
Minios kitų 
įeit dėl ne-

“Laisvės” Vajui 
Prasidėjus

Mūsų dienraščio “Laisvės” 
vajus prasidėjo šio mėnesio 1 
dieną. Tai darbymetė, kuria 
kiekvienam pažangiam žmogui 
reikėtų susidomėt.

Smagu priminti, kad tarp 
ankstybųjų vajininkų pasirodė 
ir d. K. Žukauskienė, sėkmin
gai dalyvavusi pirmesniuose va
juose. Nors ji sakėsi dėl rimtų 
kliūčių gal negalėsianti šiemet 
taip lenktyniuot, kaip pernai, 
tačiau rūpinasi 
lės.

Pereitų metų 
liai dalyvavo
draugių. Daugelis kitų buvo ofi
cialių vajininkų padėjėjomis. 
Būtų gražu, kad tos pasišven- 
tusios darbuotojos ir vėl stotų 
darban, taipgi, kad susilauk
tume ir naujų vajininkių.

atlikt, kiek ga-

vajuose oficia- 
gražj grupelė

sekmadienį pribuvus
stotin, New

Mrs. Elenor Roosevelt per
eitą
Grand Central
Yorke, rado net šešis detekty
vus laukiant duot jai sargybą. 
Biskį nustebus, biskį užsiga
vus prezidento žmona pasiun
tus detektyvus ten, iš kur at
ėjo, sakydama, kad jinai tūk
stančius sykių pirmiau pribū
davo New York an ir apsiėjo 
be policijos apsaugos, tad ap
sieisianti ir dabar.

Ne kartą ir ne du teko skai
tyti laiškai motinų, kurios, 
praradusios viltį santikiuose 

/su savo jaunimu, atveria savo 
sielos liūdnas gelmes organi
zacijos priešakyje stovinčiai 
draugei. Pro jų kuklius žo
džius matai traediją, žėri aša
ros.

nes, kaip 
” su 
Joms 
švie- 
daug 

pa-
kelis

Bendrai imant, vargiai be
verta sueikvot pusdienį jieš- 
kant “bargenų,” jei tik susie- 
dijoj galima gaut tą, ko 
jums reikia. Jus pažįstantis 
krautuvininkas labiau steng
sis jus patenkinti, nes jei jūs 
ir daug kitų 
leis, tai ir jis 
iš to bloko.

kaimynų jį ap
turės kraustytis

išimčių: apsilei-Aišku, yra 
dėlių, ar norinčių greit pra- 
lobt. Toki pakankina savo 
kaimynus tūlą laiką ir užsi
daro duris. Yra sakoma: “Ga
li apgaut lengvatikius visada 
ir gudrius kai kada, bet nie
kas negali apgaut visus žmo
nes visada.”

Kaip Prižiūrėt 
Veido Oda

Rodos, buvo minėta
kartus apie užlaikymą veido 
ir abelnai visos sistemos, bet 
nieko blogo, jeigu pakalbė
sim plačiau.

Nesveikata vidurių ir abel
nai visos sistemos tankiausia 
atsiliepia ant veido. Daugu
ma gauna spuogų, kas pada
ro daug nesmagumų. Kitiem 
pasidaro sausa oda, taipgi 
tankiai pasirodo rudi taškai. 
Na ir kada toki apsireiškimai 
ant veido, tai’kiekvienas turi 
suprasti, kad tų nesmagumų 
kitaip neprašalins, pakol nesu
tvarkys visą sistemą, 
metikai neprašalins 
nei tų rudų taškų.

Dauguma moterų
veido odą vartodamos visokias 
motis ant veido. Kartais 
vyksta nugydyt spuogus, 
palieka žymes, duobukes 
veido.

Joki kos- 
spuogų,

sugadina

pa
tai 
ant

"Tuose Pundeliuose 
Yra Meilė!”

Aną dien užėjau mūsų kolo
nijos moterų centran ir nuste
bau radus jas apsivertusias 
pundais - pundeliais, skirstant, 
dėstant rūšimis į atskiras vie
tas.

—Ką jūs čia, draugės, turite 
tuose pundeliuose?—paklausiau.

—Tuose pundeliuose yra mei
lė—atsakė viena, tęsdama savo 
darbą.

Atrodė stebėtina. — Rimtos 
moterys, tačiau kažin kodėl no
ri mane pašiept, — pamaniau 
sau, nesitraukdama, norėdama 
patirt priežastį tokio atsakymo.

Neilgai ėmė surast. Jos dės- 
tinėjo drabužius. čia matėsi 
kailiniai, ten kostiumai ir suk
nelės, dar kitur vyriški drabu
žiai. O čion, va, gražutėliai kū
dikio drabužiukai, tarpe jų nau
jutėlis, vos užbaigtas megst rū
belis. Naujų, tik užbaigtų 
megst-siūt šalikų, kojinių ir ki
tų dalykų matėsi ir tarp didžių
jų drabužių.

O štai tenai, kitame šone, su
dėta dėžės kenų. Ko juose ne
rastum? Gi daugiausia pieno, 
mėsos ir žuvies. Pirmasis ma
žyčiams ir ligoniams, o kiti du 
—kariams ir abelnai gyvento
jams.

Visa tai, sako, skubinama 
prirengt, kad galėtų suspėt į 
specialį laivą, kuris dar prieš 
15-tą šio mėnesio norima išsiųst 
Ispanijai.

Dabar man buvo viskas aiš
ku. Tik meilė laisvės ir jos 
gynėjų galėjo šiais sunkiais lai
kais įtikint moteriškę, kad ji 
skirtųsi su dar gerais .kailinu
kais ar kuriuo kitu drabužiu; 
kad ji atiduotų savo 
mintinį drabužiuką, 
dėtų per vakarus 
megsdama naujus
arba vaikščiotų po žmones pra
šinėdama aukų.

Taip, tuose pundeliuose yra 
didelė meilė ir parama didvy
riškiems Ispanijos gynėjams!

M.

kūdikio at- 
kad ji sė- 
susilenkus 
megstinius

Kalbant apie užsidarančius, 
neturiu mintyje išvaromus iš 
užsiėmimo dėl depresijos ar 
konkurencijos su kompaniš- 
kom krautuvėm, kurios tan
kiai parduoda prekes žemiau 
pirkimo kainos kol išvaro 
privatiškus prekybininkus iš 
biznio ir paskui, nesant kon
kurencijos, lupa už viską, 
kiek tinkamos. Tokį lupimą 
gerai pažįsta mainierkos kom- 
paniškuose kaimeliuose-“pečė- 
se,” kur neleidžia kitų krau
tuvių apart kompaniškų.

Didžiuma maisto produktų 
■geriau pirkt svarais. Tik pati 
akyliausia šeimininkė gal iš
lošia pirkdama galvomis sa
lotas, kopūstus, arbūzus, ar 
kitas panašias daržoves ar vai
sius. Kitos pralošia, ypač lietu
vės, kurios yra kuklios, perdaug 
knaibyt nemėgsta, ši yra pa
girtina mūsų moterų ypatybė, 
nes maisto produktų čiupinė- 
jimas, knaibymas, gniaužy- 
mas yra nesanitariškas, ne
praktiškas. Jis kada nors tu
rės visai pranykt.

šeimininkė.

Norint išlyginti veido odą, 
patartina vartoti “musele oil”. 
Einant gult būtinai veidas turi 
būt švariai numazgotas šiltu 
ir šaltu vandeniu, o paskui pa
imt biskelį vatos ir suvilgyt 
veidą su “musele oil”. Nerei
kia daug, kad tik būt vieno
dai. “Olive oil” taipgi gerai 
ir dar pigiau kainuoja, tik jis 
reikia vartot šiltas.

Minėti aliejai labai naudin
gi veido odai, kaip moterim, 
taip ir vyram, kurie turi veido 
odoj dideles skylutes.

Kiekvienas asmuo būtinai 
turi švariai numazgot veidą 
ant nakties. Ypatingai vasaros 
laiku;*" kuom et labai šilta, odos 
skylutės (pores) būna atda
ros, odos skylutės prisipildo 
pagražinimo milteliais ir abel
nai nuo dulkių. Na ir jeigu 
palikti ant nakties tokį neš
varų veidą, tai labai pagadi
na odą. Ir iš to nešvaraus už
laikymo atsiranda 
galvių spuogų.

Mazgot veidui 
vartot mazgojimo
(wash cloth). Veidas turi būt 
mazgojamas atsargiai, nerei
kia perdaug trint, nes galima 
pažeist veido audinius. Reikia 
suvilgyt abrūsėlį į gerai šiltą

DRĄSI SENUTĖ
Mrs. Hilda Edgepatch, 

metų, gyvenanti Welch, 
Va., nusprendė pamatyt savo 
vienintelę dukterį, kuri gyve
na Oregon valstijoj. Tačiau 
vienintelis būdas, kuriuo ji 
galėjo pasiekt tikslą, buvo eit 
pėsčia ir prašyt automobilistų 
pavėžint. Susiedai bandė at- 
kalbinėt, bet senutė išėjo, už
tikrindama, kad viskas bus ge
rai.
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tų juod-

reikalinga 
abrūsėliai

vandenį, daug sumuiluot ir 
juomi apiplovus veidą numaz
got šiltu ir šaltu vandeniu. Na 
ir jeigu bda sausa, tai patarti
na suvilgyti su “musele oil” 
arba “olive oil”. Taipgi kar
tais gerai vartot geri kosmeti
kai. Aš nuo savęs rekomen
duoju vartot Elmo “tissue 
cream” arba Woodbury.

Švarus užlaikymas veido ir 
abelnai viso kūno nekainuoja, 
tik reikalinga pašvęst biskelį 
laiko ir žinot kaip. Geriau sa
ve tinkamai prisižiūrėt, negu 
praleist laiką bereikalingai.

E. K. Sliekienė.

Kame priežastis, ar vaikai 
blogi? Ne, vaikai geri, bet jie 
nesupranta motinos. Jie, lyg 
vištos išperėti žąsiukai, sup- 
liumpsėjo svetimų jai idėjų, 
ežerėliu ir toli, toli nuplaukė 
svetur, jinai su jais nebegali 
susikalbėti, prie jų nebepri- 
tinka. Jai skaudu, liūdna. . .

Vienų, visą gyvenimą pasi
šventusių darbininkų judėji
mui, vaikus buržuazinė aplin
kuma išauklėjo to judėjimo 
nesuprantančiais. Jie, nors ne
galėdami išbėgt iš savo klasės 
ir dirbtuvės ar bedarbio liki
mo, gėdisi garbingo darbinin
ku vardo. Bemokslė motina 
nepajėgė jiems viską išaiškinti, 
juos įtikinti. Kiti motinos kal
bos nebesupranta, o jai būtų 
labai miela, kad jie būtų lie
tuviais, žinotų savo tėvų kal
bą ir apie jų gimtąjį kraštą.

Tūlos, kaip ir pridera, kol 
vaikai dar jauni, pratina juos 
prie tinkamų draugijų, litera
tūros. Jos turi gerų pasekmių. 
Deja, seniau tokioms moti
noms nebūdavo kas pagelbsti. 
Nebuvo jaunimo organizacijų 
nei spaudos. Dabar kas kita. 
Yra dideli, veik išimtinai iš 
jaunimo susideda chorai, LDS 
jaunimo kuopos, LLD duoda
ma angliška literatūra, dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies” 
ir du kart mėnesinio laikraš
čio “Tiesos” angliški skyriai.

Viena iš tinkamiausių prie
monių lietuviams tėvams su
pažindinti savo vaikus su lie
tuvių liaudies istorija, spauda, 
draugijomis, veikėjais ir socia
liu gyvenimu yra pačių lietu
vių jaunuolių leidžiamas žurna
las “The Voice (Balsas) of Li
thuanian Americans”. Jame ra
šo patys jauni studentai, profe
sionalai, menininkai, mokslinin
kai, darbininkai, abelnai, lietu
vių liaudies sūnūs ir dukterys 
iš visokių gyvenimo sričių, viso
kių pažvalgų ir įsitikinimų. Jų 
kalbą jaunimas supranta. Iš 
čia veržiasi spinduliai, kuriuos 
kiekviena liaudiškai-lietuviš- 
kai nusiteikusi motina savo 
vaikui linki matyt.

Tas skaistus žibintas šiemt 
prašvito sykiu su skaisčia pa
vasario saule. Jam, kaip ir 
saulutei, linkėtina amžinai 
šviest. Tačiau pranešama, kad 
šis taip puikiai pasirodęs lei
dinys turėjo prašokt vieną mė
nesį, dalinai, dėl stokos lėšų. 
O tai atrodo skaudu, netikė
tina ir neleistina.

Kas daryti, manau, visos 
moterys žino. Ypatingai Ame
rikoj pagyvenusios moterys ži
no, kad čion yra priimta su- 
ruošt “Showers” ir per jas 
apdovanot naujagimį. Tikiuo
si, kad draugės ir šiam taip 
brangiam visų bendram kūdi
kiui—“The Voice” — neleis 
kęst nedatekliaus ir skurdo, 
kad moterys-motinos pirmos 
išgirs ir supras jaunimo “Bal
są” šaukiantį pagelbos.

S. Sasna.

London. — Anglijos ka
ralius ir Canterbury’o ar
kivyskupas viešai paskelbė 
karštą padėką premjerui 
Chamberlainui kaip “tai
kos apaštalui.”

San Francisco, Calif.— 
Policija suėmė 12 žmonių iš 
minios, kuri šturmavo nazių 
mitingų.

Japonijos miestas Kovasaki yra industri
jos miestas. Kovasaki miesto šilkų dirbtuvė
se ir fabrikuose dirba tūkstančiai jaunų mer
gaičių, kurios yra biednų valstiečių dukte
rys.

—Vieną gražią dieną kaimuose pasirodė 
fabrikų pirkliai—agentai.

—Mums reikalingos audėjos mūsų šilkų 
fabrikuose,—pareiškia jie,—už kiekvieną 
jauną mergaitę mes mokam 80 ienų.

Ienas 20 centų Amerikos pinigais.
Japonijos biednam valstiečiui 80 ienų reiš

kia tą patį, kaip auksinis lietutis.
—80 ienų?—pakartoja valstietis.—Ar 

no duktė turės teisė lankyti miestą?
—Aišku, kad taip.
—Ką ji turės dirbti už 80 ienų?
—Jai reikės dirbti per 5 metus mūsų šilkų 

fabrike. Ir per visą tą laiką ji gaus maistą, 
gyvenimui vietą, drapanas ir, apart to, kas 
mėnuo ji gaus mokėt po 5 ienus.

Pirklys išsiveda Jauną gražią vos pražy
dusią mergaitę. O. tėvas net ir neklausia sa
vo dukterų ar ji sutinka, kad ją tėvas par
duotų. Japonijos mergaitėms tėvo įsakymas 
yra įstatymu.

Tačiau mergaitės ir pačios nepriešingos iš
važiuoti iš kaimų į miestus. Ar gi gali būt 
kur nors blogiau, kaip kaime?

Pirkliai negaili jaunom mergaitėm gražių 
prižadų, kaip teatrų, judamų paveikslų, net 
parodo ir gražios spalvos šilkus. . .

Mergaičių Naujas Gyvenimas
Ve, mergaitės jau ir Kovasaki mieste ir 

prasideda naujas jų gyvenimas. Vyriausias 
pirklys Noviskov visų pirma mergaites veda 
į registracijos biūrą, o vėliau nuveda į ben
drabutį—kazarmę, kurios langai yra gele
žinėm štangom aptverti ir sutalpinama po 
200 mergaičių. Jos miega ant grindų apsi
rengusios, be jokių užsiklojimų. Ant ryto
jaus, 4 vai. ryte, mergaites prikelia. Jų pus
ryčiai susideda iš šilto vandenio ir bliūduko 
ryžių. O vėliau visas nuveda į fabriką ir 
pristato prie sunkaus darbo.

Praeina daug laiko, kol mergaitės gauna 
progą dirbti ant mašinų. Bet ir tuomet- ne
lengva, nes prisieina dirbti po nuolatine už- 
veizdos priežiūra. Į dieną tegauna vieną 
kartą valgyti. Pietų laike vienos valgo, o 
kitos dirba jų darbą, nepertraukdamos nei 
vienos minutės.

Jaunuoles Kankina Didelis Nuovargis
Vakaras neatneša pageidaujamų vaisių. 

Mergaitės, baisiai nuvargusios, gula ant 
grindų. Laimingos tos, kurios gali miegoti, 
o kitos pradeda mislyti, kad jas apgavo. . . 
Apimtos baimės, pradeda verkti, garsiai de
juoti iš didelio nuovargio, o tuomet sargybi
niai paleidžia radio. . .

Taip tęsiasi tol, kol pačios mergaitės ne- < 
išlaužia geležinių durų štangų.

Mergaitė Kone Rimtai Suserga
Kone—biedno valstiečio duktė. Jos tėvui 

Yamamogo užėjęs potvinis sunaikino visą 
ryžių derlių. Ir Kone su kitom mergaitėm 
buvo pirklio Fuzi nupirkta. Veik kiekvieną 
dieną ji vis balo ir menkėjo, jos sveikata 
nyko lyg palaužta gėlė. Kone buvo pasta
tyta prie mazgojimo šilko ir nuodingi garai 
pakirto jos jaunas spėkas. Vieną gražią 
dieną Konę prie darbo galutinai suparaly
žiavo skausmai. Į jos skaudų dejavimą ir 
graudų verksmą atkreipia domę jos visos 
draugės ir net pats vyriausias užveizda Ko- 
roda, kuris visas mergaites nuvijo nuo Ko
nes. Tačiau Kone tęsė skaudų vaitojimą. 
Koroda pradėjo kulokais mergaitę mušti, 
rauti jai plaukus nuo galvos, bet tas ligonės 
rienumalšino. Tuomet užveizda mergaitei 
bandė burną užčiaupti. Kone jam į ranką 
įkando. Į pagelbą Korodai atėjo kiti sar- 
gybininkai, kurie mergaitę nutvėrė ir išne
šė į kiemą. Apie 40 darbininkių metėsi- gin
ti savo draugę.- Po didelės kovos, darbinin-. 
kės, atėmė Konę iš sužvėrėjusių bosų.

Laike pietų mergaitės atnešė savo 
gančią draugę į bendrabutį.

Kone Pusgyvė Verčiama Dirbti
Užveizdų pasielgimas su Kone į fabriko

Neaprūpino “Virėja”
Randasi kolonijų, kur užsisa

kantieji po vieną knygą “Virė
ją” žmonės nusiskundžia, kad 
vietos literatūros platintojai jų 
neaprūpino knyga.

Norinčių įsigyt knygą ran
dasi, tačiau ne kiekvienas nori 
rašyt laišką, j ieškot čekio ar 
money orderio, taipgi pridėt jo 
pasiuntimui 9 centus, kuomet 
literatūros agentas gali pasiųst 
5 knygų užsakymą už tą pačią 
sumą. Jie laukia, kol literatū
ros platintojai juos aprūpins.

Platintojai dabar galėtų pa
gelbėt jiems įsigyt knygą ir sa
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darbininkes paveikė, sukeldamas didelį pa- •' 
sipiktinimą, bet ir tas, veikiausia, būtų už
sibaigęs nieku, jeigu Koroda nebūtų priver
tęs pusgyvę Konę dirbti. Darbininkės, pa- 
mačiusios tą vaizdą, ėjo į mūšį su užveiz: •
domis. Jos nusiavė nuo kojų medines klum^L; 
peš, taipgi stvėrė bliūdukus ir leido į už- 
veizdas. Jas užrakino fabrike. Jos pradėjo 
šilką mesti pro langą, daužyti mašinas ir > 
garsiai verkti. Jų šauksmą išgirdo susiedo 
fabriko darbininkės. Fabriko direktorius, 
matydamas, kad negalima nutildyti mergai
čių, buvo priverstas atidaryti fabriko duris. 
Staigiai prisipildė fabriko kiemas, susirin
ko apie 3,000 mergaičių, net ir iš tolimes^ 
nio fabriko atėjo į pagelbą kovotojoms dvi j 
moterys: Matajan, kur buvo parsidavus save . 
į fabriką, kad davus progą savo broliui mo- 
kintis, ir 19 metų našlė Fake, kurios vyras 
tapo užmuštas laike streiko. Tačiau kiemo 
vartai uždaryti, darbininkės negali išeiti į 
gatvę. Jos visos, kaip jūra, griežtai reikalą- ’ 
vo, kad vartai būtų atidaryti. Fabriko di- 
rektorius pamatė, kad reikalą turi labslf ’ ' ■ 
rimtą ir pačiom mergaitėm leido atidaryti 
vartus.

• * A,

Mergaitės Pasipuošė Raudona 
Kraujo Spalva

Jaunuolių streikierlų masės, išbudintos iš. 
miego, demonstratyviai ėjo į gatvę, matanF- 
važiuojantiem gatvekariuose, automobiliuose 
ir gatvių praeiviam. Vienos tvarkėsi į kolo
nas, o kitos sugrįžo į fabriką ir išsirinko šil-’ 
ko kavalkų raudonos kraujo spalvos. Apsį-/ 
vyniojo ir išėjo į gatvę. Jos išsirinko raudo
ną spalvą ne dėlto, kad simpatizavo darbi
ninkam, tik • dėlto, kad nekentė geltonos’ 
spalvos, kuri buvo Fuzi fabriko spalva. Ža< 
lia spalva jom atrodė perdaug 
juoda—liūdna.

Jos susitvarkė į kolonas ne 
taip darė darbininkai, o todėl,
mos kolonose jos jautėsi stipresnės.

Kareiviai Pastoja Kelią Demonstracijai •
Streikierės, pasipuošusios raudona spalva, 

demonstravo po Kovasaki miesto gatves. Ka-< 
reiviai jom pastojo kelią, tačiau su šypsfiį^ 
veiduose sveikino jas, o mergaitės garsiu, 
juoku atsakė kareiviam. Plieno fabriklįV 
darbininkai pasitiko jas irgi su linksma šyp
są veiduose. Vienas iš jų su prakalba atsi- 
kreipė į1 mergaites. Plieno darbininkams at--.; 
sakė prakalbėlėm Fake ir mažoji Konė.

Tapo išrinktas komitetas iš 14 n^ergaiČių/S- 
Komitetas visą naktį vedė derybas su Plie- | 
no Unijos sekretorium. Jos aiškiai suplana- j 
vo savo ^reikalavimus ir jie buvo toki ma 
kad darnininkai stebėjosi: Jos reikalavo j 
ostogų, jei jų šeimynoje įvyktu mirtis ar- , 
susirgimai; teisės giminėm atlankyti darbi- 
ninkes Kovasaki mieste, kur jos dirba; tęf£ 
sės išeiti į miestą kartą į dvi savaites ari^|i| 
nors vieną kartą į mėnesį; kad duotų nors; 
biskį mėsos laike švenčių ir turėt teisę Q?-, 
ganizuotis į uniją. -«

* < k

Plieno, spaustuvių, gatvekarių darbini^-, 
kai ir audėjai jom padėjo tęsti kovą. Jie; 
suorganizavo komitetus rinkimui aukų. Aų?, J- 
kos buvo renkamos mieste net keturiose ka- 
zermėse ir kaimuose. Darbininkės streikavo, 
14 dienų ir fabriko direktorius buvo privers^ 
tas pildyti jų reikalavimus.

Darbininkes Grižo j Fabriką 
Demonstratyviai

Jaunos mergaitės grįžo į fabriką dem 
tratyviai, taip, kaip ir išėjo. Jos grįžo ko 
lumnoje, pasipuošusios šilku raudonos spal 
vos. Jas lydėjo plieno darbininkai su rauti 
nom vėliavoim Sugrįžus darbininkėm prie 
fabriko vartų, demonstracija virto dideliu 
masiniu mitingu, kurio nei vienas Kovasaki 
miesto darbininkas nepamirš. Pačios mer- 
gaitės išstojo su prakalbom apie savo laimė- , 
jimą. Ir plieno darbininkai parodė didelj‘? 
draugiškumą vergijos darbininkėm. Tas dary 
labiau sustiprino darbininkų ir darbiniiikių į 
spėkas.

.<5
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vo organizaciją paremt, nes 
nuo šio mėnesio 1-mos iki nau
jų metų duodame 40 nuošimčių 
nuolaidą ir apmokame persiun
timą užsisakantiem ne 
žiau 5 knygų.

ma-

Brooklyniečiams
Be moterų darbo vargiai 

įvyksta < bent vienas parengi
mas, tad drąsiai galima sakyti, 
kad už visas pramogas dalis, 
kredito tenka moterims. Tačiau 
šį sekmadienį, spalių 9-tą, 
“Laisvės” salėj Lietuvių Mote
rų Apšv. Kliubo rengiamoji 
pramoga bus moterų apšvietai, 
įsteigimo moterims anglų kal-

M'

■

*

f

V’

■

J. Bondžinskaitč.
____________________

bos ir pilietybės klasių lėšoms 
padengt.

*
Atskiri asmenys, kurie ren- 

gia lietuvius pilietybei,- ima? 
po. 10 ir daugiau dolerių už 
patarnavimus. Moterų tnokyį-’ 
kloj visas prirengimas bus lie*, 
mokamai. Mokyklon įstot gali i 
narės ir nenarės. Tokiam dar* 

'bui mes prašome ir tikimės vii 
sų paramos, kurią mums teik* 
darni ir patys galėsite gražiai ii 
įdomiai praleist vakarą. Go- 
riausia pašokus lietuvišką šoki i 
pora gaus dovanas, taipgi b'O 
vienas įdomumas, kuris laikCH į 
mas slaptybėje. Įžanga tik 35c.j

Kliubo Nori.
? 1

t
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Senas Vincas

Negyvėliai Tyli
- 1 Apysakaitė

I.
Tai buvo apie dešimtą valandą nak

ties, kuomet nesutartinų žingsnių tak
šėjimas bei raktų sužvangęjimas su- 
dnimstė kalėjimo nykią, tik giliais kali
nių atdūsiais nubarstytą tylą. Paskui pra
sižiojo kalėjimo vienutės durys, prarijo 
jauną, petingą darbo milžiną, čiaukštelė- 
jo savo geležiniu liežuviu, nutolo žings
niai ir vėl prisnūdo nelaisvės pasaulis.

Šios apysakaitės pastatas, Jurgis 
Striūgas, ant kurio subudavota ir pati 
apysakaitė, policisto bato galu Išautas į 
kalėjimą, iš apmaudo degdamas, iš MFto 
nei nesusivokė, kas su juom atsitiko bei 
kur jis atsidūrė. Jo siela vaitojo apgau
lės vilyčiomis varstoma, širdis beldėsi į 

•krūtinės sienas; kraujas šumijo, ošė gys- 
lose; įkaitusios smagenys plėšė jo galvą 
ir visas jo kūnas liepsnojo neapsakomo 
pykčio liepsnose.

Jurgis Striūgas, įšautas į vienutę ir 
atsimušęs kakta į sieną, išsitiesė ant ce
mentinės aslos. Čia jis, iš pritrenkime 
apkvaitęs, tarsi sutapęs su kalėjimo ty
la ir, tarytum tos tylos klausydamas— 
tysojo nesijudindamas... Kur tai toli, 
toli laikrodžio varpas lėtai nugaudė de-w

• šimts kartų... Kur tai, kas tai sunkiai 
I suvaitojo... Tai vėl, kurioj tai kame

roj, per miegą kas tai gynėsi: “Aš ne-
į kaltas! Kaip dievą myliu, nekaltas!”

Tik kalėjimo sargo tai nutoldami, tai 
vėl artėdami žingsniai, tarsi laikrodis, 
nuobodžiai taksėjo—tak, tak, tak.

Jurgis Striūgas, lig kad vėl norėdamas 
pulti priešą, staiga pašoko ant kojų, su
griežė dantimis ir iškėlė abi kumšti į 

c orą. Bet jau nieko prieš jį nebuvo, apart 
f jo paties, vos įmatomo nuo mažiutės 
j šviesos šešėlio, su iškeltomis rankomis 
I prieš jį stovinčio ant vienutės sienos. Jis 

J nuleido rankas, jo pirštai atsipalaidavo
• iš kumščių ir jis pradėjo žvalgytis.

Pyie vienos sienos tysojo, kas tai pa- 
n našaus, k*ą galima įmvo pavadinti—lova, 
g Šalę jos stovėjo keturkampė, be jokio 
L atlaso, žemutė kėdė, ant kurios galima* 
j ir sėdėti, o ant aslos atsisėdus, pasidaryti 

iš jos stalas. Vienoj kertėj mažiutė len- 
į. tynaitė, po ja—viedras. Paskui sekė ke- 
| turios vienutės sienos, geležiniais pinu- 
|čiais išpiniotas langelis, tai ir visasęka
ilinio turtas, į kurį įsiskaitė dar ir—lais- 
s ve, savistovumas, piliečio teisių nepalie- 
*Čiamybė ir vyro teisė šeimynoje.

- Pirmiausia jis, priėjęs prie durų, ban- 
|dė jas atidaryti, bet... Neradęs nei jo- 
I kios klemkos, nei rankenos, suprato, kad 
į kalėjimo durys ne taip jau lengvai ati- 
| daromos. Jos užrąkintos devyniais rak

tais,” o po vieną iš tų raktų, nešiojasi 
į savo kišeniuose devyni valdininkai. Pa- 
; likęs duris ramybėj, žingsniais pradėjo 

V matuoti savo laisvės plotą, kas viso labo .
buvo tik—trys žingsniai išilgai ir du 
akerai. O kada jis, padaręs kelis žings
nius šiaip ir taip atsisėdo ant taip va
dinamos—lovos, jam rodėsi, kad tos ke- 
ttirios vienutės sienos, dar labiau artėja 

/Viena prie antros, lubos slenka žemyn ir 
tjo laisvės plotas siaurėja iš visų pusių. 
k
& - “Ir už ką tas viskas?” paklausė pats 

♦jįavęs Jurgis ir vėl tęsė: “Ar už tai/Tcad 
UŠ aplamdžiau kaulus savo šeimos grio- 
&5jui? Ar už tai, kad gyniau paties die- 
Eyo prisakymą—Nesvetimoteriauk ir ne- 
■geisk moteries artimo tavo?!”

aš turiu būt čia, bet tas latras, 
Kuris lindo prie mano pačios, kuriam aš 
Šventai tikėjau ir nežiūrėjau, ką kuni- 
wai daro, bet klausiau, ką jie sako... O 
įŽabar, nejaugi,, aš, Jurgis Striūgas, daug 
nį tą latrą tvirtesnis būdamas, neturė- 
HfcU tiesos žiūrėti, ką kunigas su mano 
KiČia daro ir klausyti savo sąžinės balso 

^Eįtkeršyk svetimoterninkui!
“Kaip tai šventai teisingas tas poša- 

į JjįĮf kur sakoma—kam arti bažnyčia, tai 
« dievas, o kam dievas glėbyj, tai vėl
ins širdy.”
.^R^aikrodžio varpas vėl nugaudė dvyli- 
.K kartų... Prisiartino ir vėl nutolo 
L^Bpgo žingsniai ir mūsų Jurgis, susigū- 
KHBBta ant lovelės, parėmęs galvą tarp 
HHbų, mintimis pradėjo skrajoti po savo

praeitį. Jis nuskrido į Lietuvą, nusilei
do ant savo tėviškės šiaudinio stogo ir 
pradėjo žvalgytis aplinkui.

Pirmiausia jisai mato savo vaikystės 
dienas. Jis mato, kaip jo motinėlė jį nu
prausė, sušukavo gražiai plaukus, ap
rėdė gražesniais drabužėliais ir palie
pus atkalbėti jos išmokintus poterėlius 
bei artikulus vieros šventos — išsivedįį 
bažnytėlę, kad prirengti prie pirmos iš
pažinties ir komunijos.

Jis atmena ir net mato tuos pulkus 
vaikučių, tų Lietuvos piemenėlių su ap
degusiais nuo saulės veidais, susigrupa
vusius apie kunigus, kurie, gąsdindami 
juos pragaro kančiomis bei velniais, lie
pia pasisakyti kunigui į ausį visas savo 
nuodėmes—rengia prie pirmos .išpažin 
ties.

Jis atmena, kad jis, atkrimtęs, kaip 
j riešučius poterius, “dešimts dievo prisa

kymų” ir atsakęs į kunigo klausimus, 
gauna kvitelę, kad gali eiti prie išpa
žinties ir paliks kataliku. Jis džiaugėsi, 
kad per kunigo ausį galėjo parodyti vel
niui špygą, bus atiduotas mielaširdingo- 
jo dievo globai, kuris juom rūpinsis, duos 
aniuolą sargą už vadovą ir tik nuo ge
rojo dievo priklausys jo gyvenimas, kaip 
ant šios ašarų pakalnės, taip ir po mir
ties.

Nemažiau džiaugėsi ir jo motinėlė, kad 
iš pirmos dienos jos Jurgutis nesusiba- 
lamūtijo kalbėdamas poterius, atsakė į 
klausimus, o rytoj prieis išpažintie^ ir 
tik.pora dienų sugaišęs vėl galės grįžti 
pas ūkininką prie bandos, o ji prie savo 
darbo. Todėl ji, nupirkus Jurgiukui po
rą riestainių, išsivedė vaiką iš miestelio 
ir, eidama namų link, pradėjo mokinti 
Jurgutį, ką turi sakyti priėjęs prie klau
syklos, kaip reikia pasisakyti nuodėmės 
ir kaip pasielgti priėmus komuniją. Bet 
čia juodu tuoj įsimaišė į pulkus motinų, 
vaikučiij bei mergaičių ir prasidėjo erz- 
gėjimas:

“Aš tau, Striūgiene, net pavydžiu... 
Nepaspėjai savo vaikiūkštį prikriušti 
kunigiukui prie alkūnės, tuoj ir pradėjo 
jį klausinėti ir gavo kvitelę. O mano tas, 
avingalvis, kaip vakar susimaišė, tai 
šiandien kunigiukas nei skersomis į jį 
nepažiūrėjo ir vėl veskis be niekur nie
ko”, tratėjo viena iš būrio.

“Ale, kad to jos Jurgiuko ir drąsumė
lis! Kaip paspoginęs akis kunigiukui į 
veidą pradėjo tratėti poterius, tai kaip 
riešučius atkrimto... O mano Barbiu- 
kė—mikt, mikt ir vėl gaišuok, negaiša
vęs,” skundėsi kita moteriškaitė.

“Ką jau čia ir bekalbėti... Obuolys 
nuo obels netoli tesirita. Kur protinga 
motina, išmintingas tėvas, tai gudrus ir 
vaikas. Manasis, va jau, čielas vyras, bet 
kas iš to didumo, jei durnas? Namie, 
rodos, viską moka, į visus klausimus at
sako, o kaip tik prie kunigo, tai ir 
šmikšts. Pernai negavo kvitelės ir šie
met vargu begaus. Vakar nepataikė at
sakyti net keli dievai yra. Vietoj vienas 
dievas trijose asabose, jis atsakė—trys 
dievai vienoje asaboje! Glušas ir tiek. Ir 
pyk ir juokis iš tokio mėmęs. Jau ir že- 
nytis galėtų, o poterių nemoka,” skun
dėsi trečia, net kumščia į sprandą niuk
telėjus savo sūneliui.

Šitaip mintimis beskrajodamas savo 
jaunystės pėdsaku, mūsų Jurgis, prisi
minė net ir tai, kas nutiko jam pirmą 
komuniją priėmus. Kuomet į jo alkaną ir 
sausą burną kunigas įdėjo sausų miltų 
skrituliuką, tas prilipo jam prie liežu
vio, o potam, prie gomurio. Jurgiukas, 
sudavęs tris kartus kumščia sau į krū
tinę ir negalėdamas liužuviu atkrapštyti 
nuo gomurio to skrituliuko, įkišo į bur
ną smilių pirštą, nugramdė komuniją ir 
prarijo. Kunigas tai pastebėjo ir įvyko 
skandalas. Subėgo net visi trys kunigai, 
nusivedė Jurgelį į zokristiją, nušluostė 
medvilne jo pirštą, uždegė tą medvilnę ir 
jo pirštą pusėtinai apdeginę, paleido.

O kada jis pasiteiravo pas savo moti
ną, kodėl taip daroma? Motina jam pa
aiškino: “Tai švenčiausias, Vaikei. Jį tik 
kunigo šventi pirštai gali čiupinėti.”

» I A 
(Bus daugiau)

Roseland, III.
Traginga Saužudystė Žymaus 

Darbininkų Veikėjo 
J. DeHaan

Sekmadienį apie 10 vai. va
kare, J. DeHaan, daug pasi
darbavęs unijų sukūrime, iš
siuntė moterį duktere pas 
kaimynus. Liepė joms svečiuo
se būti ilgai. Tuomet jis pali
kęs vienas keliais revolverio 
šūviai save nužudė.

Sugryžusios vėlai moteris ir 
duktė rado jo atšalusį lavoną. 
Išgąstis ir gailesys suspaudė 
joms širdis.

Draugas J. DeHaan buvo 
pirmas plieno apielinkėj Ko
munistų Partijos organizato
rius. Jis labai daug prisidėjo 
prie toj apielinkėj partijos iš- 
auginimo.

Nuo sunkaus ir įtempto dar
bo J. DeHaan sveikata pašli
jo. Jo nervai vis ėjo blogyn. 
Tačiaus, nežiūrint sunkaus gy
venimo ir nesveikumo, jis nuo 
širdies dirbo bedarbių organi
zacijoj ir rūpinosi, kad iško
voti žmoniškesnę pašalpą.

Dėka jo rūpestingumo, iš 
Roselando nuo bedarbių orga
nizacijos buvo pasiųstos dele
gacijos į Washington^, į 
Springfieldą ir tt.

Drg. J. DeHaan buvo be
darbis. Jam sergančiam teko 
gyventi iš skrumnios pašal
pos. Sveikata nėjo geryn. Per 
paskutinius du metus bandė 
pasigydyti nuo nervų ligos, 
bet, deja, jo sveikata nėjo ge
ryn. Ir va, sekmadienį nugrim
zdęs į beviltę, savo ranka nu
traukė gyvybės siūlą.

—Roselandietis.

Rumunija Nepasitiki Anglija 
Ir Bijo Hitlerio

. Bucharest. — Rumunijos 
valdžia bijo, kad Anglija ga
li paremt ir Vengrijos rei
kalavimus — atkirst “ven
grišką” Rumunijos plotą ir 
prijungt jį Vengrijai. O iki 
šiol Rumunų karalius Ka
rolis laikė Angliją savo 
drauge.

Po nuosprendžio prieš Če- 
choslovakiją auga Rumuni
jos žmonių baimė Hitlerio 
ir nepasitikėjimas Anglija.

jog bus neutrališkas, jeigu 
Vokietija ir Italija įsivels į 
karą su Franci j a ir Angli
ja. Mat, generolas Franco 
gauna iš Hitlerio ir Musso- 
linio pagelbą, bet tuo pat 
kartu jis gražiai sugyvena 
ir su Anglijos ponais. Sako, 
būk Vokietija daugiau jį 
nerems.

Pasklido gandai, kad ir 
Mussolinis daugiau nerems 
generolą Franco ir būk net 
atšaukė 500 savo lakūnų iš 
Ispanijos. Vokietija ir Itali
ja Ispanijoj turėjo 5,000 la
kūnų ir orlaivių mechanikų. 
Italijos fašistų laikraščiai 
rašo, kad jie nemato reika
lo toliau Ispanijoj sėti savo 
kraują ir pinigus už genero
lą Franco, kuris atsisakė iš
vien su jais prieš Angliją ir 
Franci ją kariauti. Gandai ir 
yra gandai. Bet gali būti ir 
tiesos. Vokietijos ir Italijos 
generaliai štabai mato, kad 
Ispanija jiems labai daug 
atsieina ir silpnina karinį 
prisiruošimą. Atrodo, kad 
Italija ir Vokietija gal pa
siims sau salas Viduržemio 
Jūroj ir Morokko žemę nuo 
generolo Franco už jam 
teiktą pagelbą ir paliks jį. 
Jeigu taip įvyktų, tai Ispa
nijoj liaudiečiai greitai apsi
dirbtų su generolo Franco 
gaujomis.

Padėtis Chinijoj
Chinijoj eina nuolatiniai 

mūšiai. Chiniečiai kelis kar
tus skaudžiai apdaužė japo
nų armijas, kurios jau ke
lintas mėnesis mušasi, kad 
pasiekus Hankowo miestą. 
Spalių 3 dieną, chiniečiai 
laimėjo didelį mūšį 75 my
lios į pietus nuo Hankowo, 
kur 10,000 japonų užmušė

ir daug sužeidė. Japonijos 
imperialistai nuolatos degi
na miestus lėktuvų pagelba. 
Nuo karo pradžios iki 11 
rugsėjo japonai bombarda
vo 274 chinų miestus, pada
rė 2,536 užpuolimus, nume
tė 35,984 bombas, kurios 
21,538 žmones užmušė ir 
24,385 sužeidė, kurie buvo 
vaikai, moterys, seneliai ir 
taip civiliai gyventojai.

Tautų Lyga grūmoja var
toti prieš Japoniją sankci

jas, bet veikiausiai iš to nie
ko neišeis. Japonija bijosi, 
kad po Čechoslovakijos įvy
kių Sovietų Sąjunga nenu
motų ranka ant Europos, o 
nepradėtų daugiau gelbėti 
Chinijai. Mat, jeigu Chinija 
sumuštų japonus, tai tada 
ji galėtų daug pagelbėti So
vietų Sąjungai, reikalui 
esant.
______________ D. M. š.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaltytohj.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Angly 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 
0F 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.

Vajus Gavimui Dienraščiui ' Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

TARPTAUTINE
APŽVALGA

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kad jis tuoj aus vieną ar ki
tą šalį pasirinks savo auka, 
kaip padarė su Čechoslova- 
kija.

Kaip Bus Ispanijoj?
Ispanijoj didelių karinių 

permainų per mėnesį laiko 
nebuvo. Vietomis liaudiečiai 
pasivarė pirmyn. Jie sudrū- 
tino savo pozicijas prie 
Ebro. Bet politinių permai
nų yra. Liaudiečiai paleidžia 
savanorius iš kitų šalių. Tai 
reiškinys pasaulinės. situa
cijos. Dabar Ispanijos liau
dis turi apie milioną gerai 
išlavintos armijos ir Tarp
tautinė Brigada su 10,000 
kovotojų mažai reiškia. Bet 
fašistų pusėj yra apie 150,- 
000 italų ir vokiečių. Kada 
liaudiečiai iš savo pusės pa
leis sveturgimius savano
rius, tai jie Tautų Lygoj ir 
Londono Komitete geriau 
galės reikalauti atšaukti iš 
fašistų pusės Italijos ir Vo
kietijos gaujas.

Kitas reiškinys, kad Vo
kietijos ir Italijos fašistai 
pradėjo jau nusivilti gene
rolo Franco reikalais. Itali
ja ir Vokietija daug ginklų, 
orlaivių, kanuolių ir amuni
cijos sukišo gelbėdamos ge
nerolą Franco, o naudos nė
ra ir karo galo nesimato. 
Goeringas sako, kad jis nie
kados nedovanos generolui 
Franco, kad tas pareiškė,

Prašom į talką visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

• • • ♦

Vajus Prasidės 1 d. Spalių-October
Jis bus du mėnesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
vės” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliarė 

“Laisvės” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų.
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų ■

t 1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18;
6—$15; 7—$12,- 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Tuojau stokite j kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtų do
vanu. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite j darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
%

Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į namus. 
Naciuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą skaityti 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų, nes ka
ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo piktinti dienraštį “Lais

vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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. Lewiston ir Auburn, 

Maine
Visokios Naujienos

Rugsėjo 8 d. čia buvo suren
gtos priešrinkiminės j valstijos 
urėdus Komunistų Partijos vie
tinės kuopos prakalbos. Kalbė
jo draugai Bob Minor ir W. V. 
Tabbut, kandidatas nuo K. P. 
į gubernatorius. Prakalbose bu
vo ir 7 lietuviai darbininkai.

Waterbury, Conndarbų savo fabrikuose, ir uždė
jo už penkius organizatorius 
dešimtį tūkstančių dolerių kau
cijos. Atsirado ir vienas politi
kierius, kuris priėjo prie išva
dos, kad 'CIO įgys galią ir Maine 
valstijoje, nes jau net šešios 
atidi nyčios Maine valstijos pa
sirašė kontraktą su CIO audė
jų unija. Tokiu būdu kaucijos 
buvo uždėtos ir byla perduota 
į United States Supreme Court.

Bet visgi streikas, nežiūrint 
to, kad ligi,šio laiko fabrikantai 
spiriasi prieš darbininkus, kaip 
ožka ant ledo, davė ir gerų re-

Rugsėjo 29 d. Auburne Su-lzuitatų. Nes Auburn mieste lai- 
perior Court užsibaigė teismas ke rinkimų miesto aldermanus 
Lewistono 
Tapo nuteisti trys 
— Moreau, Field ir 
žnas po vienuolika 
kalėjimą ir dar po 
pasimokėti bausmės už kyšių 
ėmimą ir kitas suktybes. Visi 
trys jau sėdi kalėjime.

Sykiu su jais buvo teisiamas 
ir valdiškos įstaigos Lewiston 
miesto bedarbių šelpimo sekre
torius Bussiere. Šis paukštelis 
gavęs iš Washingtono valdžios 
1,760 svarų sviesto dėl bedar
bių, bedarbiam nedavė nei pa
uostyt, bet visą pardavė, žino
ma, kaip jis, taip ir kiti aukš
tesni valdininkai išvogė daug 
daugiau, negu tą sviestą, bet 
nebuvo taip aiškiai prirodyta, 
tai kiti kaltinimai buvo atmes
ti. Bet sviesto skandalas toks 
buvo aiškus, kad jokiu būdu nei 
miesto 
ninkai 
sukčius 
ant 10 
tūkstantį dolerių 
mokėti.

Dabar ir šis bedarbių skriau
dikas jau sėdi belangėj ir kaipo 
geras katalikas, pakūtavoja ir 
“gailisi” už griekus. 

* * *
Kaip jau seniaus plačiai bu

vo rašyta apie Auburn ir Lew
iston čeverykų 
streiką, kuris 
pavasarį, už vadovavimą strei
ke United Shoe Workers Uni
jos CIO' organizatoriai buvo 
per fabrikantus ir Maine vals
tijos valdžią areštuoti ir nutei
sti. Kaltinami buvo neklausy
me ir paniekinime teismo. Buvo 
nuteisti ant 6 mėnesių į kalėji
mą. Ir už “suokalbį” (conspira
cy) iššaukti streiką buvo nu
teisti 9 organizatoriai ant pen
kių mėnesių į kalėjimą ir po 
100 dolerių bausmės, šie abu 
nuosprendžiai (cases) per CIO 
advokatus buvo perduoti į Me. 
valstijos aukščiausį teismą. 
Aukščiaųsis teismas paniekini
mo teismo bylą panaikino. Bet 
“conspiracy” bylą užtvirtino.

Reiškia, Maine valstijoje 
streikuot negalima, nes įstaty
miškai streikas yra nelegalis. 
Šiomis dienomis ta byla tapo 
perduota į United States Su
preme Court. Čia vėl su perda
vimu į Aukščiausį Teismą atsi
rado visokių skerspainių. Mat, 
perkeliant bylą į Supreme 
Court, reikia iš naujo uždėti 
kaucijos už 9 organizatorius po 
du tūkstančiu dolerių 
Viso 18 tūkstančių, 
kada streikas buvo 
šiame laipsnyj, savo 
tai ir darbininkai ir visokį mie
sto politikieriai nebijojo uždėti 
kauciją už areštuotus, streiko 
vadus ir streikierius. Politikie
riai tada manė taip: jeigu mes 
pasirodysime geri darbinin
kams, tai darbininkai mus 
rinks į visokias valdžios įstai
gas. Dabar gi tie patys politi
kieriai sako: Mes negalim už 
CIO organizatorius dėti kauci
jos, nes mes nustosime savo 
prestižo-įtekmės akyse čevery
kų fabrikantų ir Chamber of( 
Commerce. Darbininkai gi bijo 
uždėti kaucijas, nes sužinos fa
brikantai ir už tai išmes 
dirbtuvių į bedarbių eiles.

Bet visgi šis dalykas buvo iš
rištas, nes vienas bedarbis, ku
ris jau 7 metai yra bedarbių ei
lėse, pasakė, kad jis fabrikan
tų nebijąs, nes jo fabrikantai 
nebegalį išmesti iš bedarbių ei
lių ir už bausmę duoti jam

valdininkų - sukčių, 
aldermanai 
Ayotte, ko- 
mėnesių j 

300 dolerių

niu joras, 
negalėjo 
Bussiere 
mėnesių

nei kiti valdi- 
užglostyti. Ir 
tapo nuteistas 
j kalėjimą ir 
bausmės pasi

darbininkai išrinko didžiumą 
progresyvių, kurie užėmę val
džios vietą tuojaus išmetė iš 
tarnybos Auburn miesto poli
cijos viršininką Rowe, ir mies
to manadžerį Fordą, kurie lai
ke streiko išdavė carinį patvar
kymą (ukazą), kad darbininkai 
negali pi.kietuoti užstreikuotų 
fabrikų ir prieiti arčiau, negu 

-,_|5OO pėdų prie dirbtuvių. Apart 
to, policijos viršininkas Rowe 
laike streiko pats daugeliui 
darbininkų praskėlė galvas 
buože ir gan mokėjo mėtyti 
sines bombas į streikierių 
les.-

Toliaus Naujosios Anglijos 
distrikto Darbo Santykių Tary
ba patvarkė, kad 17 
dirbtuvių fabrikantai 
tų CIO uniją, kaipo 
jančią darbininkus 
niaus buvo balsavimai, kokios 
unijos darbininkai nori). Tai 
fabrikantai padavė apeliaciją j 
Washingtona. Dabar iš Wash
ingtono Darbo Santykių Tary
bos atėjo tik vienos Highland 
čeverykų dirbtuvės nuospren
dis, kuris patvirtino Naujosios 
Anglijos Darbo Santykių Tary
bos sprendimą.

Rugsėjo 28 d. Lewiston mies
to svetainėje buvo, čeverykų 
darbininku masinis susirinki- v

rupi- 
drau- 
Julia

kad

iš keturių narių išdavė rapor
tą apie vakarienę, kuri įvyks 
spalių 8 dieną. Komisijoje yra 
dvi moterys, kurios labai 
naši tuo parengimu—^tai 
gės K. Buzinauskienė ir 
Buzin.

Komitetas pasiaiškino,
nieko neveikė dėlei sudarymo 
Youngstown© lietuvių organiza
cijų sąryšio. Šiam komitete yra 
nuo LDS 9 kp. K. Kieras ir M. 
Skistimas, o nuo LLD 90 kuo
pos L. Buzin ir Madison.

Nutarta, kad šis komitetas 
turi matytis su visomis drau
gijomis mūsų kolonijoje ir pra
dėti veikti. Nutarta raginti 
prezidentą Rooseveltą, kad jis 
užstotų už čechoslovakiją.

Susi?'in kimo Buv ęs.

Č e cho
ir pa- 
ta utas

Francuos Atšalimas nuoliau- 
diečių Padeda Frankui

su 
ge- 
ei-

čeverykų 
pripažin- 
atstovau- 
(nes se-

darbininkų mas, sušauktas CIO unijos. Da- 
įvyko 1937 m. lyvavo apie 1000 darbininkų. 

CIO, unijos advokatas Rogers 
pranešė, kad greitu laiku iš 
Washingtono ateis užtvirtintas 
nuosprendis ir kitų dirbtuvių.

’»•
Rugsėjo 24 d. atsibuvo ALD 

LD 31 kp. piknikas ant Jono 
Plonadunio farmos. žmonių 
buvo, pagal mūsų mažos kolo
nijos, nemažai. Bet apart šokių 
nieko
kimo nebuvo.

“Laisvėje” buvo pranešimas, 
kad kožnai ALDLD kuopai yra 
išsiuntinėtos blankos dėl rinki
mo aukų Ispanijos kovotojams 
prieš viso pasaulio fašistus. Ir 
laike pikniko gan buvo gera 
proga parinkti aukų, bet, kaip 
matos, niekas nerinko.

Gamtos Simus.

buvo

už kožną.
Seiliaus, 

auk.ščiau- 
žydėjime,

tokio darbininkiško vei-

Cleveland, Ohio

Žmones už Čechoslovakiją
Dirbant biznio įstaigoj, ten

ka matytis su daug žmonių 
įvairių tautų ir įsitikinimų, 
kalbėtis ir girdėti jų nusista
tymus įvairiais klausimais, 
čechoslovakijos klausimu, ga
lima drąsiai sakyti, 99% žmo
nių už ją. žmonės įsitikino, 
kad vienintelė šalis nuošir
džiai stovi už čechoslovakiją, 
tai Sovietų Sąjunga, žmonės 
didžiai pasipiktinę ant Angli
jos ir Francijos valdžių dėl 
tokios baisios išdavystės. Tų 
šalių diplomatai, Chamberlain 
ir Daladier, atsiklaupė prieš 
budelius Hitlerį ir Mussolinį, 
pardavė demokratinę 
Slovakiją už 30 grašių 
statė mažąsias šalis ir 
į dar didesnį pavojų.

Ne už dyką liaudis taip pa
sipiktinus.
Du Lietuvių Mitingai—Dvejos 

Prakalbos
Šį penktadienį, spalių 7, 

7:30 vai. vakare, 103 Green 
St., įvyks lietuvių masinis mi
tingas ir prakalbos išaiškini
mui Europos padėties. Kuomi 
baigsis mėsinėjimas Čechoslo
vakijos? Kef*" gali susilaukt 
Lietuva šiuomi momentu ? 
Kaip bus su Klaipėdos kraš
tu?

Apie tai plačiai aiškins Jo
nas Gasiūnas iš Brooklyn, N. 
Y. Jis taipgi aiškins -svarbą 
mums lietuviams turėti stiprią 
savo spaudą, kuri atsakytų 
visiems demokratiniai nusista- 
čiusiems žmonėms, visiems 
demokratiniai nusistačiusioms 
žmonėms, visiems mūsų dir
bančios visuomenės sluoks
niams, būtent: darbininkams, 
smulkiems biznieriams, farme- 
riams ir profesionalams.

čia bus apkalbėta pravedi- 
mas spaudos vajaus. Kvie
čiam visus ir visas būti.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Waterburio Skyriaus Rapor

tai ir Prakalbos
Sekmadienį, spalių 9, 2 

vai. po pietų, 103 Gre|n St., 
ALK skyrius rengia lietuvių 
masinį mitingą, prakalbas ir 
diskusijas. Bus plačiai išduoti 
raportai iš ALK konferencijų, 
apie jo veiklą, Lietuvos ne
priklausomybės gynimą, kur 
dabar yra didesnis pavojus, 
negu bent kada, Vilniaus at
gavimą nuo lenkų ponų ver
gijos ir tt. šiuose klausimuo
se kalbės V. J. Yokimas, Kl. 
Strižauskas, V. J. Valaitis.

Apie Lietuvoj žmonių gyve
nimą, jų santikius su Smeto
nos valdžia kalbės tik sugrį
žęs iš Lietuvos T. Matas. Pla
čiai jis kalbės apie Lietuvos 
įsikalus ir ALK.

Visi dalyvaukim šiuose mi
tinguose. šiandieninis momen
tas reikalauja vieningumo ir 
darbštumo. J. Ž.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Dvejų me
tų sukaktyje savo visiško 
viešpatavimo fašistiniame 
Ispanijos plote, generolas 
Franco per radio “užtikri
no,” kad jis “greitai laimė
siąs” karą prieš Ispanijos 
liaudies valdžia.

Burgos, Ispanija. — Fa
šistų vadai džiaugiasi, kad 
Franci j a “atšoko nuo Rusi
jos” laike “ginčų” tarp Vo
kietijos ir Čechoslovakijos. 
Jie pranašauja, kad Franci- 
jos valdžia toliau gal visai 
jau nerodys jokio pritarimo 
Ispanijos respublikai, ir “ru
sai” liksią vieninteliai res- 
publikiečių rėmėjai. Tada, 
girdi, ‘ generolui Franco5!!!

nijos respubliką.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Dvejos Viešos Prakalbos
Penktadienį, spalių 7 d.,. 8 v. v., 

4097 Porter St. įvyks didelės pra
kalbos, kalbės Laisvamanių Centro 
narys, d. H. Jagminas iš Chicagos. 
Šias prakalbas rengia Detroito Lai
svamanių 2 kp. Antros prakalbos 
įvyks spalių 8 d., 8 v. v., 9219 Rus
sell St., Rusų Svet. Čion kalbės d. 
H. Jagminas ir A. M. Metelionis. 
Prakalbos bus labai žingeidžios 
įvairiais klausimais. Šias prakalbas 
rengia Detroito Lietuvių Kliubas, 
įžanga veltui. —- Kviečia Rengėjai.

(233-234)

CLEVELAND, OHIO
Laisvamaniškos prakalbos. Kalbės 

iš Chicagos atvykęs d. II. Jagminas. 
ALLEK Draugijos Centro Pirminin
kas. Ketvirtadienio vakar spalių 6 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Svet., 6835 
Superior Ave. Tokių prakalbų jau 
senai turėjome, todėl būkime visi.— 
Kviečia ALLEKD 6 kp. (233-234)

CHESTER, PA.
Ketvirtadienį, 6 d. spalių įvyks 

ALDLD 30 kp. • susirinkimas, 7:30 
v. v. Lietuvių Kliubo Knygyne. Da
lyvaukite visi nariai, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Sekmadienį, 9 d. spalių, 8 
įvyks tarptautiniai rengiamas
rėlis, Lietuvių Kliubo Svetainėj. Šis 
parengimas naudai “Daily Worker”, 
už tai kviečiame draugus skaitlin
gai dalyvauti, kad paremti darbi
ninkišką spaudą. (233-234)

labai

v. v. 
vaka-

jMBšMjf*,.;’,,... i g ,fc-’4:,» • 2*; .;> 
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darbininkiškai spaudai. Tokiu būdu i 
rengėjai užkviečia visus, vietinius ir 
iš apylinkės atsilankyti į šį balių. 
Bus gera muzika šokiams. — Ren
gėjai. ' (233-235)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 7 d, 7:30 v. v.,j 
3014 Ycmans. Malonėkite visi nariai 
būt laiku, nes yra daug reikalų ap-[ 
tarti, taipgi kurių narių mokestysi 
užvilktos! malonėkite užsimokėt. —■ 
A. V. V (233-234)

LPHIA, PA.PHILA
Spalių 6 d., įvyks didelis susirin

kimas Jaunuolių delegatų iš Ispani
jos sugrįžusių. Bus geri kalbėtojai. 
Įvyks Lulu Temple Svet., 1337 
Spring Garden St., prasidės 8:30 v. 
v. Tures gražų programą ir gerus 
kalbėtojus, todėl kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(233-234)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. mėnsinis susirinki

mas įvyks spalių 7 d., 8 vai. vak. A. 
Tenio Svet., 16th St. ir Winans Ave. 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukite, 
nes turime labai daug svarbių daly
kų, kurie turės būti svarstomi. — 
Sekr. A. Vertclicnė. (233-234)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas 

įvyks 7 d. spalių, 7:30 v. v. pas 
drg. M. Norbutą, 210 Hazle St. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų, kurie liečiasi 
su 12-to Apskr. maršrutu ir kontes- 
to vajum. Kad tų reikalų klausimai 
būtų pasekmingai pravesti, reikalin
ga didžiumos narių nutarimo ir 
bendro darbo. — J. V. S. Kp. Sekr.

(233-234)

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

KONCERTĄ
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

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

Koncertas Bus

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

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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

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

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

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

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”

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

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N.'J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir k ra j a vu s 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei 
kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio) kokio 
geidaujama. Tai- 
nogi atfnaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

M-

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

parengi- 
Ispanijos 
ir pusė 
Bazaras

Youngstown, Ohio

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

jį pamatyti.

vakare, 
Svetai- 

Atsi-

Bazaras Naujos Mados, Kokio 
Dar Clevelando Lietuviai 

Nėra Matę
Bazarą rengia ALDLD 22 

kuopa. Nauda iš to 
pi o bus: pusė dėl 
liaudiečių kovotojų 
ALDLD 22 kuopai,
bus įdomus, su daug įvairių 
laimėjimų ir kožnas bilietas 
laimės kokį nors daiktą.

Bazaras įvyks spalio 8 die
ną, prasidės 6 vai. 
Lietuvių Darbininkų 
nėj, 920 E. 79th St.
lankę turėsime progą puikiai 
pasišokti prie geros orkestros 
muzikos. Bus valgių ir gėri
mų įvales. Užkviečiam visus 
clevelandiečius į bazarą. Įžan
gai dykai. Komitetas.

ALDLD 22-ros Kuopos 
Susirinkimas

ALDLD 22 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, spalio 6 dieną, pra
džia 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Darbininkų Svetainėj, 920 
E. 79th St. Visi kuopos na
riai malonėkite atsilankyt, nes 
turėsime svarbių reikalų ap
tarti ir rengiamam bazarui 
darbininkus išrinkti. Ir nepa-

kp. rengia 
su šokiais, 

pas draugus 
Pearl St.

Spalių 8 dienos vakare mūsų 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 9 kp. ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos 90 
bendrą vakarienę 
Parengimas įvyks 
Danielius, 129 So.

Kviečiame šio miesto ir kitų 
kolonijų lietuvius dalyvauti. Ti
kimės turėti svečių iš Akrono ir 
Clevelando, taip pat iš Thomp
son© farmerių. Vakarienė bus 
labai gera ir šokiams grieš ge
ra muzika.

Komisija 
j lenktynes 
Mes tikimės 
pliekti,
čekerninkų.

kviečia Clevelandą 
lošime čekeriais. 

clevelandiečius su- 
Lauksimc Clevelando 

Komisija,,

Rugšėjo 25 d. įvyko L.L.D. 90 
kuopos susirinkimas. Komisija

mirškite atsivesti naujų narių 
prisirašyti prie Literatūros 
Draugijos.

Nut. Rast. J. B.

WORCESTER, MASS.
Spalių 6 d., 7:30 v. V., 29 Endi

cott St. įvyks susirinkimas “Lais
vės” vajaus klausimu. Kviečiame vi
sus narius kaip tai, vyrų ALDLD 11 
kp. ir motorų 155 kp. Taipgi kvie
čiame “Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojus ir visus veikėjus, simpatikus 
mūsų progresyvio judėjimo. — Prot. 
Sekr. J. M. Lukas. (233-234)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks 6 d. spalių, ketvirtadienio vak. 
8 vai., 4634 Milnor St. Prašome vi
sų dalyvauti. — Kp. Sekr. (233-234)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
spalių pas drg. A. Maldaikienę, 16 
Carver St., 7:30 v. v. Draugės, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, tad 
visos būtinai turime dalyvauti jame 
ir išgirsti raportą iš pikniko. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. ■— Sekr. M. Kulbicnė.

(233-234)

BAYONNE, N. J. 
Pasilinksminimo Diena.

ALDLD 212 kp. kartu su Jersey 
City lietuviais rengia puikų balių, 
kuris įvyks spalių 8 d., LAU Kliubo 
puikioje Svetainėje, Liberty Hali, 
329 Broadway. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35c, vaikams veltui. 
Pelnas nuo šio baliaus yra skiriamas

S
 CHRONIŠKOS 

LIGOS
KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, ‘ 
PŪSLĖS ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis . 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X^Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

9

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.<

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi

čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
Caleh ir raisin duona. Taipgi 
Puikiausias pasirinkimas ska-

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 
vičiam duona, balta duona, 
įkepama roliai ir bandukės.- 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Chees© 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

; Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas. .

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewYorto^/^zfeZliiios
Lietuviai Komunistai Dirbs 
Šiame “Laisvės” Vajuje;

Rengiasi Bankietui

girdėsite

dienotvar- 
platinimas 
literatūros.

kad šiuo

Lietuvių Komunistų Frakci
jos ir vietinės kuopos susirin
kime, įvykusiame pereito pir
madienio vakarą, “Laisvės” 
salėj, daugiausiai laiko pa
švęsta aptarimui, kaip geriau
sia finansiniai paremt Komu
nistų Partiją ir jos leidžiamą 
spaudą bei mokyklas. Tam 
tikslui rengia šaunų bankietą, 
apie kurį neužilgo 
daugiau žinių.

Kitu svarbiuoju 
kio punktu buvo 
lietuvių spaudos ir 
Komunistai įmato,
kylančio fašizmo ir aštrėjan
čios prieš jį pažangiųjų ko
vos laikotarpiu ypatingai svar
bu stiprint darbininkiškoji ir 
liaudiškoji spauda, kuri tik 
viena teisingai perstato ma
sėms tikrąją padėtį. Priruoši- 
mui planų išrinkta komisija 
ir sekančiame susirinkime, ku
ris įvyks spalių 10-tą, “Lais
vės” salėj, komunistai kiekvie
nas paims dalelę pareigų su- 
lyg savo išgale.

Į komunistų kuopos susirin
kimus kviečiami ir simpatikai.

Tyrimų komisionierius Her
lands, majoro patvarkymu, 
pradėsiąs nagrinėt ir kelt 
aikštėn Brooklyno teisdarybėj 
esamas suktybes, kuriose esą 
įvelti ir keli prokuroro Geog- 
hano padėjėjai.

Kl. Jurgelionis Kalbės 
Williamsburge

Kleofas Jurgelionis, nauja,- 
sis SLA organo “Tėvynės” re
daktorius, yra pasižadėjęs 
kalbėti williamsburgiec i a m s 
SLA 38-tos kuopos susirinki
me rytoj vakarą, ketvirtadie
nį, spalių 6-tą, Liet. Am. Pi
liečių Kliube, 280 Union Av., 
Brooklyne.

Naujasis “Tėvynės” redak
torius čionai dar tik svečias, 
jis nesenai atvyko iš Chica- 
gos, tad daugeliui ši bus pir
ma proga jį išgirsti, su juo 
susipažinti. Jo prakalbos pa
siklausyti kviečiama ir abel- 
nai publika, ne vien tik na
riai. Prakalba bus tuojau po 
kuopos susirinkimo, apie 8 :- 
15,/ne vėliau 8:30 vakaro. V.

Brooklyniečiy Sveikata
Per savaitę užregistruota 53 

nauji susirgimai ir 19 mirčių 
plaučių uždegimu. Sveikatos 
komisionierius sergantiem šal
čiais pataria nelūkuriuot, bet 
patirt savo ligos rūšį, kad 
prirengi atatinkamą serumą 
gydymui jos, jei ji pasirodytų 
pavojinga.

Su šaltu oru, didėja ir pa
vojus vaikam nuo difterijos. 
Patariama mažus vaikus ap
saugot nuo tos ligos čiepiji- 
mu.

Mirimų per savaitę buvo 
474, iš tų 5 žuvo auto nelai
mėse, viso 185 nuo naujų mė
ty.

Gimė per savaitę 741.

BLOGAS DRAIVERIS

Walteriui Pohl iš visų pusių 
blogai važiuojasi. Jis perei
tą pavasarį įvažiavo detekty
vo mašinon. Areštavus, su
rasta, kad tai asmuo, kurio 
jieškoma už pametimą žmo
nos su kūdikiu ir, be persky- 

Jis
čia atbuvo tris mėnesius kalė
jimo už vieną, o dabar jį siun
čia į Vermont teist už kitą 
pačią.

M
rų, apsivedimą su kita.

S®

F®.
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Šį Vakarą Visi j Didįjį Ispanijai Remt 
Mitingą Madison Square Garden!

Laski. Ispanijos liau- 
užrubežių ministerio 
del Vayo 15-kos mi-

bus išaiš- 
k laušimu, 

liaudies 
ir i

Trečiadienio, spalių 5-tos, 
vakaro sulaukę visi Ispanijos 
liaudies draugai, rėmėjai, sim- 
patikai patrauks į milžinišką
ją Madison Square Garden sa
lę, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke, kur įvyks Ispanijos pa
ramai prakalbos.

šiose prakalbose 
kinta eilė svarbių 
surištų su Ispanijos
kovomis prieš fašizmą, 
juos duota organizuotas ame
rikiečių atsakymas. Be to, to
kiuose mitinguose svarbu da- 
lyvaut ne vien tik išgirst pra
kalbas, bet taip pat savo da- 
lyvumu duot moralę paramą, 
kadangi toki mitingai, jei pil
nai sėkmingai pravesti, turi 
didelės svarbos. Jie sustiprina 
kovotojų dvasią ir paakstina 
naujus sluoksnius visuomenės 
į rėmimą kovotojų.

GIRDĖSIME ANGLIJOS IR 
ISPANIJOS KALBĖTOJUS

rold J. 
diečių 
Alvarez 
nučių prakalba bus iš Ispani
jos perduota mitingui telefo
nu. Pačiame mitinge kalbės 
kitas ispanas Antonio Baha- 
monde y Sanchez, buvęs Lla- 
šistų generolo Quiepo de Lla
no propagandos viršininku. 
Taipgi kalbės daktaras Ed
ward K. Barsky, viršininkas 
Amerikos Medikalio Biuro Is
panijoj, kuris pats praleido 
apie metus laiko dirbdamas 
karo ligoninėse Ispanijoj, ir 
William Pickens, žymus’ ne
grų vadas.

Ispanijos rėmimo darbo va
dovybėje esanti žmonės numa
to, kad po sumėsinėjimo Če- 

tie patys ke- 
pastangas 

Jie p arei š-

Mitinge kalbės žymus An
glijos darbiečių vadas ir pra- 
kalbininkas profesorius Ha-

choslovakijos, 
turi bučeriai dės 
padalint Ispaniją.
kia, kad Ispanija neturi būt
antra čechoslovakija, bet tas 
galės būt išvengta tik su ma
sių amerikiečių parama. ’ Iš 
to aišku, kaip syarbus šis mi
tingas.

AMERIKOS DARBO PARTIJA UŽGYRE LMA 
NO IR WAGNERIO KANDIDATŪRAS

Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko Valstijos pirmoji 
konvencija iškilmingai atsida
rė pirmadienio rytą, Manhat
tan Opera House, New Yorko 
Mieste. Dalyvavo 954 delega
tai.

Pirmą dieną svarbiausiais 
darbais buvo nominacijos gu
bernatoriaus, gub-leitenanto, 
senatoriaus. Gi majoro La- 
Guardijos prakalba buvo en
tuziastiškiausiu momentu kon
vencijos atidaryme. Jo pa
smerkimas fašizmo sukėlė 10 
minučių demonstraciją.

Herbert H. Lehmanas, da
bartinis gubernatorius, per 
David Dubinsky, garmentie- 
čių unijos internacionalį pre
zidentą, buvo perstatytas kan
didatu į gubernatorius ketvir
tam terminui. Masinė konven
cija jo kandidatūrą užgyrė 
aklamacijos būdu. Reiškia, 
gubernatorius bus oficialiu 
kandidatu Demokratų ir Am. 
Darbo Partijos tikietais. Leh
manas yra aiškus Naujosios 
Dalybos šalininkas.

Senadalybininkai per Repu
blikonų Partiją prieš Lehma- 
ną išstatė New Yorko proku
rorą Dewey, kuris sutiko būt 
senadalybininkų įrankiu rin
kimuose.

Konvencija taip pat nomi
navo darbininkam^ naudingų

įstatų uolų gynėją senatorių 
Robert F. Wagner tolimes
niam darbui. Jį perstatė 
amalgameitų prezidentas Hill- 
manas.

Aukščiausio Teismo teisėjas 
Charles Poletti, kuris valstijos 
konstitucinėj konvencijoj kal
bėjo vardu darbiečių, nomi
nuotas leitenanto gubernato
riaus vietai.

Jau pirmose konvencijos se
sijose buvo numatyta darbie
čių nominacija kongresmanam 
Caroline O’Day ir Matthew 
Merritt, tačiau oficialės nomi
nacijos palikta vėlesnėms se
sijoms.

KRITIKAVO DEWEY 1
Savo nominacinėj prakalboj 

Lehmanas kritikavo Dewey, 
republikonų kandidatą, saky
damas, kad jis apleido “svar
bų darbą, kuriam jis buvo 
paskirtas.” Tuomi jis turi 
mintyje New Yorko Miesto 
prokuroro darbą, kuris ištiesų 
labai svarbus akyvaizdoje 
esamų raketų, o Dewey nori iš 
jo pabėgt nei metų neištarna
vęs. ■

Lehmanas pažadėjo palai
kyt “progresyvę, žmonišką, 
teisingą, sumanią ir ekono
mišką valdžią” šioj valstijoj, 
jei jis bus išrinktas guberna
torium, taip pat “saugot visų 
piliečių civiles laisves.”

KOMUNISTAMS 60-T0J
* SEKCIJOJ

KRUMBEIN ATAKAVO 
REAKCININKUS

LAISVE

Telephone: Evergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

tLIETUVIšKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vymj ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

__ ______________________L

Fašizmas Saulėleidyje, Sakė 
LaGuardia Savo Kalboj 

Darbiečiams
Atėjęs pasveikint Amerikos 

Darbo Partijos pirmą valstiji- 
nę konvenciją, New Yorke, 
spalių 3 d., majoras LaGuar
dia savo entuziastiška prakal
ba ir aiškiu pasmerkimu fa
šizmo iššaukė audringą ova
ciją. Nors jis neminėjo vardų, 
tačiau nebuvo abejonės, kad 
jo kalba taikoma fašistams, 
kada jis pareiškė:

“O, taip, diktatoriai dabar 
yra skaidrioje šviesoje-prieš- 
akyje, bet tai yra šviesa besi
leidžiančios saulės. Jie ran
dasi šviesoje, kurios jie nega
li ignoruoti, ir Amerikos dar
bo žmonės laukia išauštant 
naujos dienos, dienos užtekan
čios saulės, kuria darbo vyrai 
ir moterys parodys, kad sykiu 
su religine ir politine laisve 
galima turėt ekonominis sau
gumas.”

Jis ragino pasiųst Wash ing- 
tonan senatorius ir kongres- 
manus, kurie rems J. V. pre
zidentą. Jis sakėsi konvenci
jai kalbąs ne kaipo miesto 
majoras, bet kaipo Am. Darbo 
Partijos narys. Jis ragino 
imt tokią platformą, ant 
rios būtų galima stipriai 
sistot ir ją remt. .

pri- 
ku- 
at-

James Fleming, 21. m., pra
rado ranką drabužius gręžia
moj mašinoj, prie kurios jis 
dirbo Park Laundry, 106-34— 
160th St., Jamaica.

“Mirty Vainiko” Repeticijos 
Šeštadienį

’ Laikas vaidinimų jau čia. 
Veikalas “Mirtų Vainikas” 
bus vaidinami gruodžio arba 
pradžioje sausio mėnesio. To
dėl reikia visiems aktoriams 
gerai mokintis ir lankyti repe
ticijas.

Paprastai “Mirtų Vainiko” 
repeticijos įvyksta, sekmadie
niais. Bet kadangi sekantį 
sekmadienį veikalo režisie
rius J. Kkčergius negali da
lyvauti, tai repeticijos perkel
ta į šeštadienį. Visi aktoriai, 
dalyvaujanti “Mirtų Vainike,” 
kviečiami susirinkti šeštadienį, 
spalių 8 d., 11 vai. ryte,
“Laisvės” svetainėje.

V. Bovinas, Sekr.

Tamsa Padaugina Nelaimes
Spalių mėnuo pripažintas 

pavojingiausiu važiuotės ka
lendoriuje. To didžiausiais 
kaltininkais manoma esant 
ankstybus vakarai, taip pat 
slid.umas dėl nukritusių lapų 
ir tankaus lietaus.

Nežiūrint didesnių pavojų, 
motoristai galėtų išvengt ne
laimių pavartodami daugiau 
atsargumo šiuo pavojingu lai
kotarpiu.

Trafiko Stotis “K.”

Cotillo Nebepripažįsta 
Jokio Pikieto

Teisėjas Salvatore ' A. Co- 
tillo, kuris išdavė paskilbusią 
drausmę prieš Busch Jewelry 
Co. ir Klark Kredit Klothes 
streikierius, dabar sakosi esąs 
“apgautas.”

Mat, streikieriai norėjo ži
noti, kuo remdamasis jis už
draudžia pikietą. Aišku, po
nas teisėjas nenorėjo sakytis, 
kad iš simpatijos kompani
joms, tad sakė, kad pikietas 
kenkia miesto ramybei. Girdi, 
jis nepriešingas “tyliam pikie- 
tui.”

Neilgai ėmė unijai pastatyt 
“tylius pikietus” ir taip pat 
greitai jiem atsidurt už gro
tų. Dalykas vėl sugrįžo pas 
teisėją. Pereitą pirmadienį 
teisėjas turėjo pripažint, kad 
CIO advokatas Harry Sacher 
“yra taip gudrus,” kad jis jį 
“apgavo’ išgaudamas iš jo iš
sireiškimą apie “tylaus pikie
to” teisėtumą. Jis dabar pa
reiškė, kad jis draudžia viso
kį pikietą, tačiau kaltinamus 
tyliam pikiete streikierius pa- 
liuosavo, bylą išmetė.

Streikieriai 
prie abiejų
unijų, dabar vėl 
išrast sėkmingą 
streiko ir apie jį 
visuomenės.

kurie priklauso 
CIO ir AFL 
galvoja, kaip 
būdą tęsimui 
informavimui

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, spalių 6 d., 7:30 
v. v. “Laisvės” Svet., 419 Lorimer 
St. Šiame susirinkime delegatai iš
duos raportus nuo LDS Seimo, bus 
svarbu išgirsti. Taip pat prašome 
narių užsimokėti duokles. Atsives
kite ir naujų narių į susirinkimą. — 
Prot. Sekr. C. Reinis. (233-234)

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos arba mote

ries dirbti abelną namų darbą. Gau
na du liuosus vakarus ir kiekvieną 
antrą sekmadienį. Kambarys ant 
vietos. Virti nereikia. Maža šeimyna. 
Reikalaujam rekomendacijų ir nori
me, kad bent kiek amerikoniškai 
kalbėtojų. Šaukite Buckminster 
2-8967, arba kreipkitės- pas Chanin, 
184 Clarkson Ave., Apt. 5F, Broo
klyn, N. Y. (231-233)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 arba 4 kambariai 

garu apšildoma, visada karštas van
duo. Kaina: 3 kambariai $25, už 4 
kambarius $3l
ropolitan Ave.\Brooklyn, N. Y. Vie
nas blokas nu(X Graham Ave. sto
ties. \( 229-234)

ir viršaus. 677 Met-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų 
e Visas maistas geriausios rūšies.
? KAINOS ŽEMOS

VISOJE APIELINKLJERYTAIS SKANIAUSIA KAVA

J 520 Metropolitan Avė.,
• corner Union

Brooklyn, N. Y
Avenue

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Siiftotiavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vyną i, geriausių 
bravorų alus ir 

' Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
į Blokas mij^Hewcs eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

I

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Komunistų Partijos Brookly
no 60-tos Sekcijos visų narių 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, spalių 6-tą, 8 vai. va
karo, Grand Paradise salėj, 
Grand ir Havemeyer Streets, 
Brooklyne.

Pete Cacchione, Kings Ap
skričio Komiteto pirmininkas, 
turi šiam susirinkimui svarbų 
pranešimą, kurį reikės ap
svarstyt, tad visi nariai priva
lo visus kitus reikalus padėt 
į šalį ir dalyvaut čionai.

Gaisrininkas J. A. Middle
camp gausiąs $17,500 atlygi
nimo iš N. Yorko ir Queens 
Elektros Šviesos ir Pajėgos 
kompanijų už sužeidimą ge
sinant rynoj kilusį gaisrą.

Kalbėdamas iš WMCA ra
dio stoties, pereito pirmadie
nio vakarą, Charles Krum
bein, Komunistų Partijos N. 
Y. Valstijos sekretorius, pa
reiškė, kad republikonų par
tijos dangstymasis taip vadi
namu liberališku frontu yra 
paprastu “langų dabinimu,” 
už ko slepiasi šlykšti reakci
ja.

Išstatymas “ugnį ėdančio 
prokuroro” priešakyje Repu- 
blikonų Partijos sleito ir pro
gramos negali paslėpt tos re
akcijos ir jos šulų, kaip Bar
ton, O’Connor, Fish, nurodė 
d. Krumbein savo prakalboje. 
Jis ragino išrinkt darbiečius ir 
kitus progresyvius kandida
tus.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Kliubas Rengia Judžius
Gale šios savaitės, penkta

dienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarais, nuo 7:30, 
Lietuvių. Am. Piliečių Kliubas 
rengia judžius, kuriuos rodys 
filmininkas J. Januškevičius, 
Jr. Jie bus Kliubo savoj 
svetainėj, 280 Union Avė. 
Jžanga 35c, vaikams 15c.

AUKSINĖS VESTUVĖS 
VIRTO

Metodistų kunigas Kepible, 
72 metų, iš Scotch Plains, N. 
T., su šeima atvyko New Yor- 
kan pasipirkt savo auksinėms 
vestuvėms. Belaukiant duk
ters 5th Avė. departmentinėj 
krautuvėj 
ligos, c

ŠERMENIM

jis mirė nuo širdies

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- 

* dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
38 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOJWIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europisko ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




