
KRISLAI
Jaunimas: Lietuvoj ir 

Amerikoj.
Tysliavai Per Nosį.
Piliečių Kliubo Pramoga.
Heinrich Mann.
šimutis Jau Kavalierius!

R. Mizara.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo pramogoj (šeštadienį) 
kalbėjausi su vienu tautininku. 

‘ Jam patiko d. Bimbos užvažia
vimas Tysliavai dėl žeminimo 
Amerikos lietuvių jaunimo.

—Tysliava,—sako tasai pilie
tis,—nebeturi ko gero rašyti, 
tai rašo niekus. Daug tautinin
kų pasipiktino Juozu, kad jis 
šmeižia jų vaikus.

Tysliavai smarkiai užvežė per 
nosį įvykusis faktas Klasčiaus 
parke, sekmadienį.

Brooklyno lietuviai krepšinin
kai (basket-ball lošėjai) smar
kiai supliekė Lietuvos sportinin
kus. Pastarieji, atsiminkim, pa
vasarį Rygoj gavo Europos 
krepšinio čampionatą. O čia, va, 
susirinko paprasti brooklynie- 
čiai ir čampionus nugalėjo.

Ar tai, p. Tysliava, parodo, 
kad Amerikos lietuvių jaunimas 
atsilikęs nuo Lietuvos jaunimo 
net 50-čiu metų?!

Kai mes didžiuojamės Ameri
kos lietuvių jaunimu, tai netu
rime mažiausio noro ir pamato 
žeminti Lietuvo's jaunimą.

Puikiai žinome, kad Lietuvoj 
yra nepaprastai daug gabių 
jaunuolių. Atsiminkim: šian
dien Lietuvos kalėjimai perpil
dyti politiniais anti-fašistais 
kovotojais. Kas jie? Tai vis 
daugiausiai jauni žmonės. Tai 
pati geriausia Lietuvos jaunimo 
dalis. Tai Lietuvos liaudies žie
das.

Tūkstančiai kitų Lietuvos 
jaunų žmonių “laisvėj” yra an
ti-fašistiniam fronte ir kovoja 
už demokratijos atsteigimą Lie
tuvoj.

Brooklyno Amerikos Lietu
vių Piliečių Kiubas atšventė 
savo 30 metų gyvavimo su
kaktį.

Piknike gražiai pasirodė 
mūsiškė sriovė. Be kalbėtojų, 
mūsiškiai išpildė koncertinę 
programą: dainavo Aido Cho
ras, Velička, Kavaliauskaitė.

Kitos sriovės (apart katali
kų) tokių dalykų neturi.

šis Piliečių Kliubas yra at
likęs gražių darbų. Tai Brook
lyno lietuvių visuomenė įverti
no ir skaitlingai atsilankė į jo 
pramogą.

“Gailiuosi, kad nesu 30 me
tų amžiaus ir pavydžiu tū
liems savo profesijos drau
gams, kuriems amžius leido 
vykti Ispanijon ir kovoti loja- 
listų eilėse. Aš taipgi norė
čiau turėti savo rankose gink
lą, su juo laisvinti žmoniją ir 
atidaryti kelią į gyvenimą, 
darbą ir taiką.”

šitaip kalba žymusis vokie
čių rašytojas, Heinrich Mann.

Daug yra žmonių, kurie, jei 
būtų jaunesni, šiandien kovo
tų Ispanijos lojalistų eilėse.

šimutis—kunigiško laikraš
čio Chicago j redaktorius—jau 
gavo smetonišką medalį.

Vadinasi, jau dviejų lietu
viškų laikraščių (“Draugo” ir 
“Dirvos”) Amerikoj redakto
riai padaryti kavalieriais.

Abu laikraščiai yra mažiau
siai žmonių skaitomi. Gal dėl 
to ju redaktorius Smetona ap
karstė ordinais.

Švedijos Socialistu Partijoj 
kova tebeverda. Kai kuriose 
vietose ištisi rajonai pasitrau
kia iš Partijos.

Naziai Pardavinėja Radio, 
Per Kuri Negalima Būtų 

Girdėt Maskvos
Berlin. — Naziu valdžia 

bruka žmonėms pirkti timi- 
gybę naujų naziu radio pri
imtuvu. pardavinėiamų no 
59 markes. Tai tokie radio 
“setai”, kad nėr juos nega
lima būtų girdėt kalbu ir 
programų iš tolesnių užsie
nių, ypač iš Maskvos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $7.00 

Metama
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Hitleriečių Konsulas 
San Francisco Yra Pa- 
degiotojas, Žmogžudis

E

Wash ington. — Jungti
nių Valstijų kongresmanas 
S. Dickstein, kalbėdamas 
kongrese rugp. 2 d., paro
dė, koks išgama kriminali
stas yra dabartinis Vokieti
jos konsulas San Francisco j, 
Mannfried von Killinger.

Kongresmanas Dickstein 
perskaitė ištraukas iš paties 
nazių konįtilo Killingerio 
parašytos knygos. Čia Kil
linger gardžiuojasi, kaip jo 
šaika Vokietijoj dar 1919 
metais pasigavo ir sumėsi- 
nėjo vieną pažangesnę 19 
metų merginą:

“Aš daviau ženklą, o ma
no brigadieriai nudraskė 
drabužius nuo tos mergos 
ir paguldė ją skersai veži
mo dyselio. Tada pradėjo 
veikti bizūnai. Jie gerai 
savo darbą padarė, nes kai 
mes apsidirbome, tai ant jos 
nugaros neliko jokio balto 
taškelio” (visa buvo juoda, 
mėlyna, kruvina).

Vėliau Killinger tapo iž
dininkas slaptos nazių 
žmogžudiškos organizacijos 
vardu “Consul,” ir tada, pa
gal Killingerio pakurstymą, 
buvo nužudytas katalikas 
Vokietijos ministeris Erz- 
berger. O savo pasiųstus 
žmogžudžius Schultzą ir 
Tillessoną Killingeris slap
stė ir su jais draugiškai su
sirašinėjo.

Dabartinis Hitlerio kon
sulas Killinger buvo vienas 
iš tų, kurie suplanavo pa
degti Reichstagą, rūmą bu
vusio Vokietijos seimo. Jo, 
kaip ir kitų nazių vadų, tik
slas buvo suverst kaičią ant 
komunistų už Reichstago 
padegimą ir su ta priekabe 
masiniai teriot revoliucinius 
darbininkus.

Kad Killingeris buvo vie
nas iš vadų Reichstago pa
degimo sąmokslo, tai paro
do raštas nazių smogikų 
vado Ernsto. Hitlerininkai, 
darydami savo kruviną va
lymą 1934 m. birželio 30 d., 
nužudė ir Ernstą, kaip ne
gana jiem ištikimą; bet tas 
dokumentas išliko ir pakliu
vo į fašistų priešų rankas. 
Taigi dabar Dickstein ir 
paskaitė kongresui ištrau
kas iš Ernsto rašto, kuris, 
be kitko, sako:

“Mes vakarieniavome su 
Roehmu (artimiausiu tuo
met Hitlerio draugu), kai 
Heines ir Killingeris svars
tė, kaip padegt Reichstago 
rūmą; ir jiedu pilnai sutiko 
su mūsų planais dėl to.”

Phila. Majoras Rengias Lau
žyt 8,000 Vežikų Streiką
Philadelphia, Pa.—Miesto 

majoras Wilson mobilizuo
ja policiją, parkų sargus ir 
3,800 “spešialų” neva pa
laikyt tvarką prieš streiką 
8,000 trokimnkų, maisto 
produktų išvežioto jų. Ki
taip pasakius, jis rengiasi 
laužyti streiką.

Wash ington. — Praeiti 
prezidentiniai rinkimai pa
liko $216,000 nepriteklių de
mokratų partijos ižde.

40,000 Jūrininkų Strei
kavo prieš Nazius

San Francisco, Calif. — 
Rugpjūčio 2 d. įvyko didžiu
lė jūrininkų ir laivakrovių 
demonstracija su pusės va
landos streiku protestui 
prieš Vokietijos nazius,. ku
rie taip prispaudė darbinin
kus.

Streikavo ne mažiau kaip 
40,000 jūrininkų ir laivakro
vių. Kurie ir turėjo liktis 
laivuose, vis tiek per tą pus
valandį nieko nedirbo. Pa
našūs streikai prieš nazius 
taipgi įvyko Seattle, Port- 
lande, Los Angeles ir San 
Diego.

Naziai Turi 350,000 
“Vaisku” Amerikoje
Was hington. — Kariška 

nazių organizacija Jungti
nėse Valstijose turi iki 
350,000 narių ir jie veikia 
sutartinai su Mussolinio 
juodmarškiniais ir. rusais 

i caristais-fašistais šioje ša
lyje, kaip kad parodo kong
resmanas Sam. Dickstein.

Vonsiackio vadovaujami, 
cariniai fašistai Connecti
cut valstijoj turi “ginklų ir 
amunicijos sandėlį tokio dy
džio, kaip šis kongreso rū
mas,” sakė Dickstein. Vien 
toj valstijoj yra 50,000 fa
šistų armija baltagvardie- 
čių-caristų vadovybėje.

Nesenai nazių atidaryta 
nauja stovykla Nordland, 
New Jersey, įtaisyta netoli 
didžiųjų šios šalies amunici
jos fabrikų, priminė kong
resmanas Dickstein: ir jei
gu Amerikai tektų kariaut, 
jie galėtų padaryt panašiai, 
kaip Vokietijos kaizerio 
agentai padarė 1916 m., iš
sprogdindami didžiulį Ame
rikos amunicijos sandėlį 
Black Tom, — persergėjo 
Dickstein: “Jeigu mes ka
da nors būsime įtraukti į 
kitą karą, turėsime kovot 
ne tik su išlaukiniu priešu, 
bet ir su tokiais vidujiniais .minė, kad jis buvo “išrink- 
priešais.” |x— •------

Be kitko, paaiškėjo, kadtiistų ir šiaip pažangesnių 
įstojantieji į nazių organi-1 darbininkų, pritariančių
zacijas bei stovyklas yra 
prisaikdinanti, kad jie bus 
mirtinai ištikimi Hitleriui.

Suėmė 19 Laikraštininkų 
Streiko Pikietininkų

Seattle, Wash.—Areštuo
ta 19 pikietininkų streiko 
prieš “Seattle Star” laik
raštį. Jie laikomi teismui 
po $25 parankos kiekvie
nas. Streiką veda Ameri
kos Laikraštininkų Gildija 
(unija).

su italuos lėktuvu 
ŽUVO DEVYNI

Wadi Haifa. — Nukrito 
Italijos keleivinis lėktuvas 
Anglo-Aigiptiškame Suda
ne. Užsimušė visi keturi 
įgulos nariai ir 5 keleiviai.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

CHINIJA PRIRENGĖ MILŽINIŠKA ARMIJA 
PRIEŠ JAPONIJA; BŪSIĄS DIDIS KARAS

Shanghai, rug. 3.—Chini
jos valdžia sutelkė milžiniš
ką savo armiją prieš japo
nus. Armija maršuoja lin
kui Paotingo, už 85 mylių į 
vakarus nuo Peipingo, Chi
nijos senojo sostamiesčio. 
Chinija taip pat masiniai 
siunčia savo armiją Peipin- 
go-Hankowo geležinkeliu į 
pasienį tarp Shantung ir 
Hopeh provincijų. Pirmo
sios chinų kariuomenės ei
lės jau pasiekė Tsangchow, 
70 mylių į pietus nuo Tien- 
tsino.

Japonai su 18 lėktuvų, pė
stininkais ir raiteliais ata
kavo chinų kariuomenės

KAPITALISTU MELAI 
APIE CIO “SKILIMĄ”

New Yorko republikonų 
“Herald-Tribune” paskelbė 
išmislą, būk “suskilo” vado
vybė CIO, tai yra, Industri
nio Organizavimosi Komite
to; o kiti kapitalistų laikra
ščiai visoj šalyj pakartojo 
tą melą.

“Herald-Tribune” įvardi
jo šešis CIO vadus, kurie, 
girdi, sukilę prieš J. L. Le- 
wisą, tos organizacijos pre
zidentą; sako, tarp “sukilė
lių” esąs ir C. P. Howard, 
pirmininkas T a r ptautinės 
Spaustuvių Darbini nkų 
Unijos. Bet Howard tuoj 
atsiliepė, kad “Herald-Tri
bune” pasaka yra paskleis
ta be jokio pamato.

Anot “Herald - Tribune” 
išmislo, CIO “skilimas” įvy
kęs todėl, kad Lewis susipy
kęs ir nutraukęs ryšius su 
prezidentu Rooseveltu iri 
todėl, kad plieno streikie- 
riai, vadovaujami CIO, būk 
“naudoją smurtą ir prie
vartą.”

Bet Lewis nenutraukė ry
šių su Rooseveltu, ir santi- 
kiai tarp jųdviejų tebėra 
tie patys, kokie buvo tuoj 
po ■ Roosevelto išrinkimo, 
nors Lewis du kartu per
spėjo Rooseveltą, kad jis 
turi apgint pilietines strei- 
kierių teises. Vieną sykį 
Rooseveltas buvo taip per
spėtas laike automobilių 
darbininkų streiko, o antrą 
—dabartiniame plieno dar
bininkų streike. Lewis Roo- 
seveltui pirmu atveju pri- 

| tas žymia dalim bafsais uni-

CIO.

Milžiniški Kariniai Japoni
jos Įvežimai Padarė “Sky

lę” Prekyboj
Tok io.—Per paskutinius 

dvyliką mėnesių Japonijon 
įvežta už 720,000,000 jenų 
daugiau pirkinių, negu iš
vežta pąrdavinių į užsie
nius. Toks didelis skirtumas 
pasidarė svarbiausia todėl, 
kad Japonija pirko daugy
bę geležies, aliejaus ir kitų 
dalykų, reikalingų jos ka
riškiem prisirengimam.

Albion, Mich.—Apskričio 
teisėjas Hatch išdavė in- 
džionkšiną prieš' Gale ir Al
bion kompanijų streikuojan
čius darbininkus. Uždrau
dė pikietus.

susibūrimą Nankow tarp- 
kalnėj, 30 mylių į šiaurių 
Zakarus nuo Peipingo. Bet 
chinai atmušė tą ataką.

Japonų lėktuvai apšaudo 
chinų armijos traukinius ir 
bombarduoja užfrontės mie
stus ir miestelius.

Hankowe chinų kariuo
menė apsupo Japonijos kon
cesiją, kur yra 10,000 japo
nų.

Japonija siunčia savo ka
ro laivus į Kantoną, didį 
prieplaukos miestą pietinėj 
Chinijoj. Japonijos val
džia liepia savo pavaldi
niams tuoj apleist Chiniją. 
Numato didelį, ilgą karą.

8,000 PHILA. VEŽIKŲ
PRITARIMO STREIKAS

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo 8,000 trokų veži
kų; tuomi išreiškia savo 
pritarimą jau nuo pirmiau 
streikuojantiems vežikams 
Great Atlantic ir Pacific 
Tea kompanijos krautuvių. 
Šis 8,000 vežikų streikas sy
kiu yra protestas prieš 
kompanijos naudoj amus 
gengsterius-skebus.

Dabartinį pritarimo-sim- 
patijos streiką iššaukė 
Tarptautinė Vežikų Brolija, 
priklausanti prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Streikas sustabdė išvežio- 
jimą didelio daugio vaisių, 
daržovių ir kitų produktų 
ir daro kompanijom stam
bių nuostolių.

EXTRA!
Japonai Bandė Išprovokuot 

Karą Su Sovietais
Maskva, rugp. 3.—Sovie

tu spauda rašo, kad Japo
nijos karininkai su savo 
agentais caristais balta
gvardiečiais, padarydami 
užpuolimą ant Sovietu kon
sulato Tientsine. Chinijoj, 
norėjo tuomi iššaukt karą 
tarp Sovietų ir Japonijos.

Japonai Išskerdė Kelis šim
tus Chinų Kaimiečių

Tientsin, Chinija, rugp. 3. 
•—Japonija atsiunčia stam
bią savo armiją prieš Tient- 
siną. Chinijos kareiviai ker
tasi su japonais už 15 mylių 
į pietus nuo šio miesto.

Japonai išžudė kelis šim- turį didelį. daugį lėktuvų 
tus chinų kaimiečiu prie ge- prieš liaudiečius. Sako, būk 
ležinkelio. Tai. sako, todėl, Jie “p™'1’™” —i— 
kad chinai ardę geležinkelį, 
norėdami sutrukdyt japonų 
armijos gabenimą.

FAŠISTAI ATMUŠTI
TREMADUROJ

Madrid. — Ispanijos liau
dies kariuomenė nukovė bei 
sužeidė 600 fašistu, atmuš
dama juos atgal Estrema- 
dura fronte.

Liaudiečiai bombarduoja 
fašistus Oviedo fronte.

Los Angeles, Calif.—Pus
tuzinis amerikiečių lakūnų 
norėtų Chinijai tarnaut ka
re su Japonija,; jeigu Chini
ja jiem gana gerai apmokė
tų.

Japonai su Caristais 
Išdaužė, Išplėšė Sovie-

tinį Konsulatą
J

Anglijos Valdžia Flir
tuoja su Mussoliriiu
London. — Anglijos mini

steris pirmininkas Neville 
Chamberlain praeitą šešta
dienį parašė draugišką laiš
ką Mussoliniui; pageidavo 
glaudžių, taikių politinių 
ryšių su Italija. . ~ t j

Dabar Mussolinis atsakė , valdomą miesto plotą.
- KAXTinrni vnilzolninosavo draugišku laišku1 

Chamberlainui. A n g 1 ijos 
valdovai labai- džiaugiasi 
kad einama prie į 
santikių su Italijos fašistų 
valdžia.

Atžagareivių Audra dėl 
Naujo Teisėjo Skyrimo

Was hington. — Atgalei- 
vis republikonas senatorius 
Vandenberg padarė įneši
mą, kad prezidentas Roose
veltas negalėtų paskirt nau
ją teisėją į Vyriausią Teis
mą vietoj pasitraukusio tei
sėjo Van Devanter’io, kuo
met jau užsidarys dabartinė 
kongreso sesija.

Roosevelto u ž k 1 a ustas, 
generalis prokuroras Cum
mings (teisių ministe/is), 
surado, jog prezidentas, pa
gal konstituciją, gali skirt 
Vyriausio Teismo narius ir 
tuo laiku, kai kongresas ne
posėdžiauja. Jau ir praeityj 
buvo taip kartais daroma.

Vanderberg su sėbrais rė
kauja, kad jie turi tart sa- 

I vo žodį apie tai, kas bus ski- 
Iriamas nauju teisėju; todėl 
prezidentas būtinai turįs jį 
skirt tik kai kongresas po
sėdžiauja.

Ispan. Fašistų Pranešimai
Albarracin, Ispanija. — 

Fašistai praneša, kad jiem 
telieką jau tik 30 mylių pa
siekti Cuencą iš šiaurių-žie- 
mių pusės. Pasakoja, kad 
Šiame frante jie atėmę iš 
liaudiečių “350 ketvirtainių 
mylių plotą” per dvi savai
tes (nors tai kalnų ir dyku
mų plotas) ir užėmę 20 kai- 
mų-miestelių.

Fašistai didžiuojasi, kad 
Albarracin-Teruel fronte jie

s "pradūrę” valdžios lini
ją į šiaurius nuo Villanueva 
de la Canada, Madrido 
fronte.

Visi tie fašistų praneši
mai skamba, kaip perdaug 
entuziastiški pagyrai.

JAPONŲ-CHINŲ KARAS 
GRĘSIĄS PASAULIO

TAIKAI
Nanking, rugp. 2. — Chi

nijos valdžia planuoja viso
mis savo karinėmis jėgomis 
atmušt Japonijos briovimą- 
si toliau linkui pietinės Chi
nijos.

Tarptautiniai tėmytojai 
sako, gali išsivystyt toks 
didžiulis karas, kad grę- 
siąs pavojum viso pasaulio 
taikai.

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės i Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re. 

težins, o I šiai mesi t 
Pasaulį!

Maskva, rugp. 3.—Sovie
tų vyriausybė per savo at
stovą Japonijoj stipriai už
protestavo Japonų valdžiai, 
kad rusai baltagvardiečiai, 
pagal Japonijos karininkų 
planą, užpuolė Sovietų, kon
sulatą Tientsine, Chinijoj, 
viską išdaužė, išlaužė ir iš
plėšė archyvus. Pagrobti 
dokumentai buvo sukrauti į 
trokus ir nuvežti į japonų

Sovietai reikalauja tuoj 
areštuot ir nubaust kalti
ninkus, kurių daugelio var- 

’ dai yra žinomi. Taip pat 
j reikalauja sugrąžint pa- 
- grobtus dokumentus ir at-> 

lygint už padarytus nuosto
lius.

Rusai caristai, kurie pa
darė pogromą Sovietų kon
sulate Tientsine, tarnauja 
kaip Japonijos užlaikomi 
šnipai. Jų komandierius 
yra japonų armijos vyres
nysis karininkas Taki. Yra 
žinių, kad jie planavo ne 
tik suardyt Sovietų konsu
latą, bet išžudyt jo štabo 
narius.

Baltagvardiečiai banditai 
sykiu su persirengusiais ja
ponais išlaužė konsulato du
ris ir su bombomis, kulka- 
svaidžiais ir revolveriais 
įsibriovė vidun, rugp. 1 d.

Tą miesto dalį pirmiau’ 
saugodavo chinų policija.. 
Dabar ją užėmė japonai.- 
Pastatytas japonų kareivių 
būrys neleido jokiems ki
tiems žmonėms eiti į tą vie
tą, kuomet Japonijos agen
tai plėšė ir ardė Sovietų 
konsulatą ir krovėsi pa
grobtus dokumentus į tro
kus.

Sovietų konsulas Smir
nov išanksto sužinojo apie 
ruošiamą užpuolimą ir atsi
kreipė į Japonijos konsulą 
Kiši, kad apsaugotų nuo 
užpuolikų. Bet Kiši aiški
nosi, būk “nieko negalįs pa
gelbėti,” nes, girdi, jo “te
lefonas neveikiąs,” o tuo 
tarpu pogromščikai jau pra
dėjo ardyti Sovietų konsu
latą.

Bet Japonijos valdžia per 
savo ambasadorių Mamoru 
Shigemitsu bando išsime- 
luoti, būk jinai “nieko ben
dra neturėjusi” su užpuoli
mu ant Sovietų konsulato 
Tientsine, ir būk tatai esąs 
tik rusų baltagvardiečių ki
virčas su bolševikais...
TEISMAS Už JĖZAUS 

PRIPAŽINIMĄ ŽYDU
Berlin. — Naziai suėmė 

protestonų kunigą O Dibe- 
liusą ir teis jį už tai, kad jis 
savo atvirame laiške bažny
čių ministeriui atžymėjo, 
jog Jėzus buvo žydas, ir to 
negalima užslėpti, kaip kad 
naziai norėtų.

ORAS
Šį trečiadienį New Yorke 

ir artimoj New Jersey bū
siąs panašus giedrus oras, 
kaip antradienį, sako New 
Yorko Oro Biuras.

Temperatūra vakar buvo 
82 laipsnių. Saulėtekis 5:53; 
saulėleidis. 8:10.
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rių, automobilių, aliejaus, plieno, tekstilės, 
siuvėjų, radio, elektro, alumino, mėsos,- lai
vų budavojimo ir jūrininkų unijos. Prie jų 
priklauso baltveidžiai ir jūodveidžiai; jau
nimas ir moterys. Viso CIO unijos dabar 
turi virš 3,000,000 narių.

2. CIO unijos daugelyj industrijų yra lai
mėję kolektyvių derybų teisę, laimėję trum
pesnį darbo laiką, geresnes darbo sąlygas 
ir teisę organizuotis be bosų kišimosi į tai.

3. Pagaliaus kompanijų unijos, kurios 
grūmojo darbininkam, buvo nušluotos į 
šalį.

4. Pirmas atsitikimas istorijoj, kur dar
bininkai prie CIO vadovybės užėmė tokias 
drūtvietes kaip plieno, anglies, gurno, auto
mobilių industrijų ir priverčia pripažinti 
darbo unijas.

Kova dėl Liaudies
Frontč Lietuvoje

A. Ragenas
. (Tąsa)

Kartu Lietuvos Kompartija 
sustiprino kovą su sektanti- 
niais nusistatymais savo pačios 
eilėse, nes tie sektantiniai nusi
statymai kliudė partijai taikyti

Pinigai už Liaudies Fronto Vadų 
Galvas

RUNA praneša iš Athenų įdomią ži
nią. Graikijos fašistinė spauda įtalpino 
valdžios pareiškimą, skelbiantį, kad ji 
mokėsianti po 75,000 drachmų už kiek
vieną sugautą sekantį asmenį:

Vasilios Nefedulis, Graikijos Komunis
tų Partijos generalinį sekretorių ir išvai
kyto parlamento narį;

Kostas Feosa, Nepriklausomosios Ge
neralinės Darbo Konfederacijos sekreto
rių:

Dionysius Menitchtas, buvusį Serres 
miesto komunistą majorą;

Georgios Santos, buvusį Graikijos 
Kompartijos sekretorių.

O po 50,000 drachmų už kiekvieną siū
lomą tam, kuris sugaus ir valdžiai pri
statys sekančius asmenis: Konstantinos 
Basiakos, Piros Ikonomides ir Konstan
tinos Varuksis,—visi gerai žinomi Grai
kijoj anti-fašistai veikėjai.

Pasirodo, kad Graikijoj anti-fašistinis 
judėjimas yra gerokai įsistiprėjęs ir dėl
to fašistinė vyriausybė imasi griežčiau
sių priemonių sugavimui to judėjimo va
dų ir jų, žinoma, nužudymui.

Ar jai tas pavyks, tai kitas klausimas.

Ko CIO Reikalauja Stokjardų 
i Darbininkams?

Chicagoj, kaip jau mūsų skaitytojai 
žino, šiuo tarpu karštai darbuojamasi už 
suorganizavimą Stokjardų (galvijų mu- 

; * Šimo ir mėsos apdirbinėjimo fabrikų) 
darbininkų. Jau 15,000 asmenų įstojo į 
Apvienytą Stokjardų Industrinę Uniją. 
Tuojautiniai unijos reikalavimai, stato
mi samdytojams, yra šie:

1. Kolektyvės derybos ir kontraktas.
2. Pakėlimas darbininkam algų, kad ata- 

tiktų pabrangsiančiam gyvenimui.
3. Už lygų darbą, lygus apmokėjimas— 

neturi būti diskriminuojamos moterys, jau
nuoliai ir kitataučiai.

4. Pagerinimas abelnų darbo sąlygų.
5. Panaikinimas skubumo sistemos. 30 

darbo valandų savaitė, su užmokesčiu, koks 
gaunamas už 40 valandų.

6. Apmokamas vakacijas.
7. Viena industrinė unija stakjarduose. 

Demokratiniai rinkimai ir visoj unijoj de
mokratinė tvarka.
Chicagos Stokjardai—didžiausi mėsos 

pramonės fabrikai Amerikoj. Kai ten 
darbininkai laimės, tai jau bus labai di
delė visų tos pramonės darbininkų per
galė. Tuomet bus galima pilnai suorga
nizuoti visus mėsos pramonės darbinin
kus Amerikoj. Dėlto labai svarbu, kad 
šis Apvienytos Stokjardų Industrinės 
Unijos (priklausančios prie CIO) vajus 
praeitų gyveniman kuoveikiausiai.

Lietuvių Stokjarduose ir bendrai mė
sos pramonės fabrikuose dirba daug. Jų 
pareiga stoti į uniją, gelbėti sau ir savo 
broliams.

“Vilnis”, kuri padavė viršpaminėtus 
Stokjardų darbininkų unijos reikalavi
mus, sekančiai pažymi apie patį CIO:

Čia eina kalba apie CIO pasiektus lai
mėjimus.

1. CIO susideda iŠ suvirs 15 internaciona- 
lių unijų, kurių tarpe yra didžiausios Ame
rikos darbininkų unijos, kaip tai: mainie-

Kongresas Taisosi
Pereitą savaitę J. V. senatas užgyre 

valandų ir algų nustatymo klausimu bi- 
lių. Šiuos žodžius rašant, šis bilius ran
dasi kongrese (žemesniajam kongreso 
bute) ir tikimasi, kad jis bus priimtas. 
Tiesa, kongresas turi pataisymų, dėlei 
kurių dar gal iškils kiek nesusipratimų, 
bet manoma, kad pataisymai biliaus jau 
nesugadins.

Kongresas dar turi visą eilę svarbių 
dalykų aptarti,—dalykų, būtinai reika
lingų pravesti šioje sesijoje. Tarp kitko, 
yra bilius, reikalaująs paskirti $700,000, 
000 pinigų statybai. Jei šis bilius bus 
priimtas, tai daug lūšnynų bus išgriauta, 
o jų vietose statoma nauji, moderniški 
gyvenamieji namai.

Labai svarbu, kad šis bilius būtų tuo
jau priimtas.

Pietinių valstijų senatoriai ir kiti re
akcininkai priešingi minėtam biliui. Jie 
daro viską, kad abiejų kongreso butų se
sijas nutraukus ir tuo būdu nustūmus to
lyn svarbių bilių priėmimą.

Dimitrovas Vėl Šaukia Darbinin
kus Vienytis

Komunistų Internacionalo vadas, Jur
gis Dimitrovas, ir vėl atsikreipia į pa
saulio darbininkus vienyti savo jėgas ir 
nugalėti fašizmą. Fašizmas yra karas, 
o taika—fašizmo nelaimė, sako Dimitro
vas.

Jis pabrėžtinai nurodo, jog norint iš
laikyti taiką, reikalinga būtinai sumušti 
plėšikai Ispanijoj ir Chinijoj. Toliau re
voliucinio proletariato vadas pabrėžia:

Ar galimas tad daiktas, kad ir dabar 
Darbininkų - Socialistų Internacionalas ir 
Tarptautinė Darbo Unijų Federacija pasi
tenkins tik bendrais pareiškimais žodžiu ir 
maldavimais taikos, o praktikoj vengs ben
dro veikimo visų organizacijų tarptautinia
me darbininkų judėjime?

Negalima gi rimtai kovot už taiką, jeigu 
nėra mobilizuojama visos darbininkų ju
dėjimo jėgos ir plačios žmonių masės, idant 
išvyt fašistinius grobikus iš Ispanijos ir 
Chinijos, kuo greičiausiu laiku.

Tarptautinis darbininkų judėjimas turi 
įvalias jėgų ir priemonių sustabdyt Vokie
tijos ir Italijos įsiveržimą Ispanijoj, užkirst 
kelią Japonijos militaristų šaikos įsibrio- 
vimui Chinijoj ir įvykdyt tarptautinę taiką.

Bet tam reikia suvienyt didžiąsias jėgas 
ir organizacijas tarptautinio darbininkų ju
dėjimo ir panaudot jas sėkmingai ir griež
tai kovai prieš fašizmą.

Aišku, kaip diena,- kad fašizmas gali
ma būtų suvaldyti ir taika įvykinti, jėi 
tik pasaulio darbininkai sujungtų sRvo 
jėgas. Tegu tik milžiniškos darbo uni
jos ir politinės darbininkų partijos visuo
se kraštuose susijungia ir pradeda ryš
kesnę kampaniją prieš tuos žmonijos ne
prietelius, o matytumėt, kaip greit fa
šizmui būtų aplaužyti ragai.

Bet vienybę vykinti labai sunku. Re
akciniai darbo unijų ir tūlų socialistinių 
partijų lyderiai daro viską, kad tokios 
vienybės nebūtų. Tas didžiai apsunkina 

' sudarymą bendro darbininkų fronto pa
sauliniai. Tačiau komunistai ir visi, ku
riems rūpi fašizmo ir karo nugalėjimas, 
nenuleis rankų, bet darbuosis ir, anksčiau 
ar vėliau, išeis pergalėtojais.

Darbininkų vienybė bus pasiekta!

bendro ir liaudies fronto takti
ką. Vieni iš tų sektantų atvirai 
priešinosi naujosios taktikos 
pritaikinimui, kiti pasitenkino 
vienu kitu kreipimusi į social
demokratų ir liaudininkų va
dovybes, gi jokio darbo su tų 
partijų apačiomis nevedė. Sek
tantai nematė žymiai pasikei
tusių sąlygų, neįvertino plačiai 
varomos Lietuvos hitlerizacijos 
ir po senovei norėjo prisilaiky
ti senų kovos metodų. Parti
jai prisiėjo griežtai kritikuoti 
tuos sektantus, o aktingesnius 
iš jų šalinti nuo vadovavimo.

Kominterno VII Kongreso 
darbai ir tarimai apie bendrą 
darbininkų frontą ir antifašis
tinį liaudies frontą davė naują 
akstiną kovai prieš fašizmą, 
sudavė naują smūgį visiems 
sektantams. Dar kongreso me
tu, 1935 m. rugpjūčio 16 d., 
LKP CK išleidžia du pagrin
dinius dokumentus, kurie VII 
Kongreso tarimus pritaiko 
Lietuvos sąlygoms. Tai LKP 
CK laiškai “Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Centro Ko
mitetui ir visiems LSDP ba
riams” ir “Visiems Lietuvos 
Komunistų Partijos nariams. 
Visiems darbininkams ir dar
bo žmonėms.” Tuose doku
mentuose Lietuvos Kompartija 
pastato klausimą apie darbi
ninkų klasės vienybę ir prie
mones tai vienybei atsiekti, 
pastato klausimą apie antifa
šistinę vyriausybę, apie tos vy
riausybės sudarymo galimy
bes ir apie jos veikimo pro
gramą. Kokio pobūdžio bus 
toji antifašistinė vyriausybė?

“Tokia bendro darbininkų 
arba antifašistinio liaudies 
fronto vyriausybė nebus pana
ši į 1926 m. socialdemokratų 
ir liaudininkų vyriausybę,” nes 
pastaroji “silpnino fašistų 
priešų eiles. Iš kitos pusės ta 
pati vyriausybė suteikė plačiai 
laisvę fašistams organizuotis 
ir ruoštis prie fašistinio per
versmo.”

“Vienok, jei liaudies kovos 
eigoj prieš fašizmą vėl susi
darytų vyriausybė iš socialde
mokratų ii' liaudininkų, ir ta 
vyriausybė kovotų prieš fašis
tinės diktatūros atstatymą, 
mes remsim tą jų kovą, ir kar
tu mums rūpės toliau kovot 
dėl demokratinių laisvių ir dėl 
darbo žmonių gerovės. Komu
nistai kartu eis išvien su tais 
revoliuciniais socialdemokra
tais ir liaudininkais, kuriems 
rūpės tą socialdemokratų ir 
liaudininkų vyriausybę pakeist 
antifašistine liaudies fronto 
vyriausybe (Iš LKP CK atsi
šaukimo “Visiems Lietuvos K. 
P. nariams. Visiems darbinin
kams ir da'rbo žmonėms”).

Dar nespėjo Lietuvos pa
siekti pilnos žinios apie VII

Kongreso darbus, xai Suvalki
joj, o paskui ir kitose vietose 
prasidėjo platus valstiečių 
bruzdėjimas. Protestuodami 
prieš nepaprastai nukritusias 
žemės ūkio produktų kainas, 
prieš visokias spekuliacijas ir 
fašistinę sauvalę, valstiečiai 
paskelbė streiką, atsisakydami 
vežti maisto produktus į mie
stus, nemokėdami mokesčių. 
Tūkstantiniai valstiečių mitin
gai neretai pasibaigdavo susi
rėmimais su policija. Eilė už
muštų ir daugybė sužeistų bei 
sumuštų valstiečių judėjimo 
dalyvių. Garsas apie Suvalki
jos įvykius netrunka aplėkti 
visą Lietuvą. Įvairiuose Lietu
vos kampuose ima kurtis liau
dies fronto komitetai, valstie
čių streiko komitetai, šaukia
mos valstiečių konferencijos, 
pasitarimai. Tuose komitetuo
se bei konferencijose greta ko
munistų aktingai dalyvauja 
liaudininkai, jaunimiečiai, so
cialdemokratai, bepartiniai 
valstiečiai ir darbininkai anti
fašistai. Tie komitetai organi
zuoja valstiečių streiką, gami
na ir platina antifašistinę lite
ratūrą.

Praktiškam darbe ir kovoj 
komunistai susiartina ir suran
da bendrą kalbą su eiliniais 
liaudininkais, jaunimiečiais, 
socialdemokratais, o taip pat 
ir su dalimi jų aktivo. Pasiro
dė, kad bendras darbas ir ben
dra kova yra pilnai galima.•

Bendro fronto idėja susilau
kia vis didesnio pritarimo ir 
miestuos. Kaune atskirų gamy
bos šakų darbininkai ima kur
ti savo bendro fronto komite
tus. Komitetus iš socialdemo
kratų, komunistų, darbiečių, 
nepartinių sudaro tekstilinin
kai, odininkai, spaustuvinin
kai, medžio apdirbimo šakos 
darbininkai, popierio f-ko dar
bininkai, Klaipėdos uosto dar
bininkai. Pagrindiniai reikala
vimai, dėl kurių šie komitetai 
kovoja, yra toki: 1) prieš algų 
mažinimą, 2) dėl laisvų rinki
mų į Darbo rūmus, 3) dėl prof
sąjungų laisvės, 4) prieš dar
bo pajamų mokestį. Dėka šių 
komitetų veikimo ne vienoj 
įmonėj pasiseka bendromis jė
gomis atremti naudotojų puo
limus, sutrukdyti fašistų šauk
tus susirinkimus prie “atsto
vimos.”

šitie bendro ir liaudies fron
to pasisekimai apačiose dar 
nereiškė, kad socialdemokratų 
ir liaudininkų vadovybės pa
keitė savo taktiką. Ne. Tų va
dovybių dauguma po senovei 
jieškojo vis naujų kliūčių liau
dies fronto sudarymui. Social
demokratų vadai pareiškė bi
ją, kad komunistai, kaip stip
resnė organizacija, gali social
demokratus praryti. Kiti gi 
motyvavo, kad liaudies fron
tas negali būti sudarytas dėl 
to, kad Kompartija Lietuvoj 
yra nelegali organizacija, o 
liaudininkai ir socialdemokra
tai — legalūs. LKP CK savo

laiške “Liaudininkų Sąjungos 
Centro Valdybai. Jaunimo Są
jungos Centrb Valdybai,” pa
rašytam 1935 m. spalių 25 d. 
perspėjo tas organizacijas, 
kad kelius liaudies fronto su
darymui reikia rasti. “Jei jie 
(keliai) nebus rasti, tai fašis
tai atims legališkumą ir social
demokratams, ir liaudinin
kams, ir kitoms partijoms.” 
Kompartija nurodė konkre
čius kelius liaudies fronto su
darymui Lietuvos sąlygose, 
kad nepakenkt socialdemokra
tų ir liaudininkų legališkumui. 
Deja, jų vadovybės nepaklau
sė perspėjimo. Ir štai lapkričio 
mėn. ir vėliau fašistų valdžia 
uždarė socialdemokratų, sio
nistų socialistų, liaudininkų ir 
krikščionių demokratų parti
jas, liaudininkų jaunimo są
jungą, socialdemokratų “žie
žirbą” ir kt. Buvo išleisti nau
ji draugijų ir spaudos įstaty
mai, kurie smarkiai suvaržė

NESEKTINAS PAVYZDYS
Jei sūnus vieno parazito 
Eina, tik dėl paleistuvystės, 
Su duktė re turtuolio kito 
Neva į “stoną moterystės.”
Kaip tik “septintą sakramentą” 
Klebonas tvirtai įpumpuoja, 
Striokais pagriebę “šliūbą šventą,” 
Ant “medaus mėnesio’ važiuoja.

Vos “medų” spėjo iškabėti 
Ir jau “divorso” reikalauja, 
Viens kitą nor atsikratyti, 
Kad gauti “medaus puodą” naują.
Ne dyvai, kad latrai turtuoliai 
Per visą amžių latravoja, 
Bet gaila, kad skurdžiai varguoliai 
Tuos parazitus pamėgdžioja.

Raguotis.
Lojalistų tranšėjos šiaurinėj Madrido miesto dalyj.'Iš jų

Ispanijos kovotojai apgynė nuo fašistų' Madridu,

organizacijų kūrimą, pažabojo 
visą spaudą. Neatsisakė savo 
trumparegiškos politikos liau
dininkų ir socialdemokratų 
vadovybės ir po to, kai jų or
ganizacijos neteko legališku- 
mo. Į naują komunistų pasiū
lymą kovoti bendromis jėgo
mis prieš jų partijų uždarymą, 
prieš naują draugijų įstatymą 
kaip vieni, taip ir kiti forma
laus atsakymo nedavė. Kai ku
rie liaudininkų vadai pareiškė 
biją liaudies fronto su komu
nistais sudarymu atstumti 
kaikurių visuomenės sluoksnių 
simpatijas, o socialdemokra
tai esą biją tokio fronto su
darymu atbaidyt nuo savęs 
liaudininkus.. .

(Daugiau bus)

New York.—Visi 37 chi- 
nai jūrininkai didelio laivo 
“Santa Paula” prisięke pa
dėt Chinijai apsigynimo ka
re prieš Japoniją.

James L. Houghteling, Naujas Imigracijos ir 
Natūralizacijos Komisijonierius

Liepos 22 d., prezidentas •
Rooseveltas nominavo James L. 
Houghteling iš Chicagos, Imi
gracijos ir Natūralizacijos Ko- 
misionierium. Jeigu bus Sena
to užtvirtintas, tai Mr. Hough
teling užims vietą, kuri neuž
imta liko nuo pereito sausio 1, 
kada buvęs komisionierius, Da
niel W. MacCormack, numirė.

P. Houghteling gimęs Chica- 
goje lapkričio mėn. 1883 m. ir 
su savo šeimyna jis prisideda 
prie to miesto visb civiliško 
gyvenimo. Jis turi platų paty
rimą kaipo įvestmentų bankie- 
rius ir laikraštininkas ir nuo
lat interesuojasi į viešus daly
kas. Užbaigdamas Yale Uni
versitetą jis tapo nariu ir vė
li aus vice-prezidentu Chicagos 
pankavimo firmos, Peabody, 
Houghteling ir Co. Pradžioje 
1917 m., jis nuvyko Rusijon 
kaipo specialis “attache” prie 
Amerikos pasiuntinybės Petro
grade, bet su Jung. Valst. pri
sidėjimu prie karo jis tapo ka
pitonu 103rd Field Artillery, 
Battery A., dalyvaudamas Ar

gonne ir Meuse kovose. 1920 m. 
stojo prie laikraščio, kuris dar
bas jį visuomet interesavo. 
Trumpu laiku jis dirbo prie 
“New York Post.” 1921 m. ta
po vyriausių editorialų Rašyto
ju prie “Chicago Evening 
Post.” 1923 m. prisidėjo prie 
“Chicago Daily News” edito- 
riališko štabo ir vėliaus tapo 
vice-prezidentu ir iždininku. Su 
permainomis ant “News” 1931 
m. jis sugrįžo prie bankavimo.

Nuo 1933-34 jis tarnavo kai
po narys ir sekretorius Illinois 
Advisory Board of the Federal 
Emergency Administration of 
Public Works. Jis simpatiškai 
remia visus natūralizacijos ir 
imigracijos interesus, kurie lie
čia ateivius, tą parodo faktas, 
kad per pereitus dešimts metų 
jis yra globėju Foreign Lang
uage Information Service.

Mr. Houghteling žmona yra 
Jungt. Valstijų prezidento bro- 
liaduktė. Jie turi keturis vai
kus.

F. L.I.S.

Antano “Atlaiduose” Du Užmušti, Keli Sužeisti
KALVIAI, Kruonio valse., 

Trakų apskr.—Pas mus dar 
gyvuoja senoviškas paprotys: 
atlaidai be muštynių neapsi
eina! 13 d. birželio Kalvių 
bažnytkaimyj būna “švento 
Antano atlaidai”. Veik kas 
metai per šiuos “atlaidus” vai
kinai sukelia muštynes, bet 
kuomet nebūna užmušimų, o 
tik pakaušius vieni kitiems 
praskaldo, tai platus svietas 
nei nežino apie tai. Gi šių me
tų “antaninės” labai atsižymė
jo, nes du krito negyvi, o ke
lis smarkiai sužeidė.
“Atlaidai” Išrodė, Kaip Karo 

Laukas

mis. Jis toj vietoj išgulėjo tris 
dienas ir naktis, kol perėjo vi
sa “slestva” ir valdžia paveli
jo jį vešt namo palaidot. (Jis 
buvo smarkus muštukas apie- 
linkėj). Jį užmušė Sundakų 
kaimo vaikinai Pempė ir Ma- 
tikas.

Tai mat, kokius “griekų at
leidimus” gavo nuo švento An
tano ! Du jau pūsta po žeme, 
o Pempė su Matiku sėdi kalė
jime ir laukia “zupelnų at- 
puskų”.

Ar žinot, už ką jie mušasi? 
Nagi už merginas... O kiti dar 
sako, kad Lietuvoj ant vieno 
vaikino yra kelios merginos.

Iš pat ryto jau matėsi bū
riai vaikinų suokalbiaujant ir 
planuojant užpuolimus ant ki
tų būrių,—vienų kaimų bernai 
ėjo prieš kitų kaimų. Tuoj po 
mišių vienoj vietoj ant rinkos 
pasigirdo moterų klyksmas: 
“Retavokit, mušasi!” “Ginkit, 
užmuš jį”... “Dėl dievo šven
to, šaukit policiją!”... Tuo lai
ku jau sukosi, kaip kokis ver
petas jauni vaikinai, be kepu
rių, kruvinomis nosimis bei 
pramuštais pakaušiais. Kuo 
toliau, tuo mušeikų kompani
ja darėsi didesnė. Vieni mušė
si akmenimis, kiti lazdomis, 
peiliais, o dar kiti—bilėmis. 
Sujudo visa rinka; žmonės li
po ant vežimų ir bėgb į šalis, 
kad nepakliuvus į tą verpetą... 
Muštukų būrys artinosi prie 
pat bažnyčios parkono (tvo
ros),—mat, silpnesnioji pusė 
traukėsi atgal—bažnyčion...

Po keliolikos minučių “vai
nos,” mūšis tapo pakrikdytas. 
Išvedžiojus ar išnešiojus “ro- 
nytus” į “pirmos pagelbos sto
tis”, mūšio lauke gulėjo negy
vas Stasys Raižys iš Alšininkų 
kaimo; tris greit vežė Kaunan, 
tai vienas kelyje mirė. Raižiu- 
ko galva buvo suskaldyta bilė-

Žmogžudys Arčikauskas 
Kitus Išdavė

Seniau buvau rašęs, kaip 
Stakliškių valsčiuj, Molijos A 
vienkiemio ūkininkas Arči
kauskas nužudė ir sukapojo į 
kelis kavalkus Jokūbą Lukšą 
iš Vaitkūnų kaimo, Užuguos
čio parap. Bekvočiamas Arči
kauskas kalėjime prisipažino 
papildęs kelias žmogžudystes 
įvairiais laikotarpiais seniau. 
Tos žudystės iki šiol nebuvo iš
aiškintos. Tai jo rankomis bu
vo nužudyti: Sobavos kaime 
A. Nanartavičius ir jo paties 
kluone sudegintas; per langą ♦ 
nušovė Pazelvės kaime ūki
ninką Grinkevičių; taipgi So
bavos kaimo Joną Urnevičių 
ir Vėliau jo žmoną Adelę. Dau
giausiai žudė apiplėšimo tiks
lu.

Dabar žudikas Arčikauskas 
išdavė savo buvusį talkininką 
vienoj žūdynėj—Vincą švedą 
iš Sudvariškių kaimo; taipgi 
įpynė ir savo moterį. Taigi, 
dabar jau trys suimti ir laukia 
teismo ir tinkamo atlyginimo .
už žiaurius ir baisius savo /
darbus.

Marcius.

įf m! 'i ■' j 'J?
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Darbininkė ir Seimininkė
M. L Uljanovos Gyvenimo Kelias

NEKUKUOKI GEGUŽĖLE
Lavėnos Liuda

pasakyk jiems,—

kal-

pa-

So. Boston, Mass
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visada 
moterį,

labai gerai merginos ap- 
savo smailiais batukais.

me palinkėt geriausių 
sėkmių jų darbuotėj.

Sunkiausia kova, tai su re
akcionieriais ADF vadais, nes

“VIRĖJA”

Kieto vargo iškankinti 
Jie senai paseno.
Bakūžėlėj ant kalnelio 
Ubagais gyvena.

Rodos, skundžias, aimanuoja 
Ir išvargus šaukia.
Balso aidas per rubežių, 
Girių plotais plaukia.

Neatskris čion, neatlėks čion 
Į Sovietų šalį—
Jie tenai užbaigs kentėti 
Savo skurdžią dalį.

Bet, gegele, tavo balsą 
Aš gerai pažįstu. 
Mano tėvas ir motutė 
Lietuvoj fašistų.

Svetimiems už duoną dirbant 
Spėką greit prarado.
O dabar senatvėj skursta, 
Miršta gal iš bado.

Nekukuokį, negriaudinki, 
Raiboji gegute.
Tave klausant man atrodo 
Skundžiasi motutė.

Pasakyk dar, kad pamilau 
Aš Sovietų šalį, 
Su ja surišau gyvybę, 
Savo laimę, dalį.

Pasakyki, kad ir Rainas 
Kraštui šiam dainuoju, 
Nors vargingą kraštą gimtą 
Net sapne sapnuoju.
20-VI-37 m.

Draugiškai,
B. Ramanauskienė.

kuriame randasi vi- 
reikalingų medžiagų, 
tinkamai balansuotu.

suva-
Iljič-

Aš atneščiau saulės glėbį 
Į senelių grįčią.
Iš gimtinės vargą, skurdą 
Su draugais išvyčia.

Bet išvyst labiau norėčiau
Lietuvą Sovietų,
Kad tautų šeimoj šis kraštas 
Kaip gėlė žydėtų. .

moterų — jei 
nepabaigė, tai 

dirba iki vėl li

ar motulę 
išvysi.

GRAŽIUOSE PENNSYLVA- 
NIJOS KALNUOSE

“stoką butų”, kaipo priežastį ten apgy- 
ergaite, džiauna baltinius saules kepina-

Jei išvysi,
Susitikt norėčiau
Ir atnešt jiems laimės 

džiaugsmo
Kiek spėkų turėčiau.

IŠMESTAS IŠ NAMŲ M1CHIGANO ŠEIMAS APGYVENDINO ŠĖTROSE

gal pasidarbuosiu 
daugiau knygos skaityto-

Jei, gegele, tu kaip kuomet 
Lietuvon nuskrisi, 
Gal tėvelį 
Mano ten

Nelie Valinčiute ir Pr. Re
le i d ž i a atostogas 

kalnuose.

Birželio 13 d., 1937 m., mirė 
V. I. Lenino sesuo, M. I. Ulja- 
nova. Jos gyvenimo kelias yra 
pavyzdis visoms moterims re
voliucionierėms.

Marija Iljična Uljanova, V.
l. Lenino sesuo, gimė 1878 m., 
Simbirske.

Iš pat jaunystės Marija II j ie
na buvo po savo genialaus bro
lio įtaka.

Dar būdama jauna mergaite 
ji įstoja į revoliucinį judėjimą. 
Po gimnazijos užbaigimo, 1896
m. , ji įstoja į Maskvos aukštuo
sius moterų kursus klausytoja 
ir aktingai dalyvauja nelega
liuose studentų susirinkimuose, 
kurie išreiškė savo protestą 
prieš caro valdžios sauvalę. Nuo 
1898 m. rudens Marija Iljična 
klauso paskaitas Briuselio uni
versitete ir tuo pat laiku veda 
partijos darbą, pildydama So
cialdemokratų Partijos užduo
tis.

1899 m. Marija Iljična su
imama Maskvoje. Po dviejų sa
vaičių ji buvo išleista ir išsių
sta po ypatinga priežiūra į Ni- 
žni-Novgorodą.

Nuo šio laiko carų policija 
nepalieka ramybėj Mariją II j ie
ną. Prasideda profesionalaus- 
revoliucionieriaus gyvenimas, 
perpildytas nepaliaujama pasi- 
aukavimo kova partijos ir dar
bininkų klasės reikalams.

Carų policija atydžiai ją se
ka ir visaip kliudo palaikyti ry
šius su V. I. Leninu.

Viename iš savo laiškų Ma
rijai Iljičnai Leninas rašo: 
“Labai sunku mūsų padėtyj su
sirašinėti, kaip norisi.”

1899 m. pabaigoj Marija II- 
jična grįžta į Maskvą. Greitai 
ji pradeda aktingai dalyvauti 
“Iskroj,” siųsdama į laikraštį 
korespondencijas ir informaci
jas. 1901 m. pradžioj ji vėl su
areštuota ir po kelių mėnesių 
kalėjimo metus laiko būna po
licijos priežiūroj.

Po RSDKP suskilimo 2-me 
suvažiavime į bolševikus ir 
menševikus Marija Iljična 
tvirtai stoja į bolševikų eiles, 
iki paskutinių savo dienų tar
naudama bolševikų partijai.

Nuo 1903 m. rudens Marija 
Iljična dirba Centro Komiteto 
sekretoriate, vesdama susiraši
nėjimą su vietų komitetais ir 
užsienio bolševikų centru. Grei
tai, 1904 m. sausio mėn., ją su 
aktingų organizacijos dalyvių 
grupe suėmė. Tuojau po išėjimo 
iš kalėjimo (Marija Iljična bu
vo paleista po ypatinga polici
jos priežiūra) ji dirba Peter-i

Šių dienų merginos moka ne 
tik rūkyt'tabaką, bet- ir gabiai 
kovot prieš tabako bosus.

Penn State Cigar Corp, dar
bininkės, Philadelphijoj, išėjo 
streikan už aukštesnes algas, 
sanitarines sąlygas ir uždaros 
šapos kontraktą su Industrine 
Unija. Bosai sumanė iškraus- 

, , . .. . ,tyt mašinas kitur, bet negalėjo,burgo bolševikų organizacijoj |Merginos sugulg prieš trokus ir1904 m. pabaigoj Marija II- 
jična išvažiuoja į Ženevą, kur 
tuo laiku gyveno Iljič, ir 1905 
m. grįžta partiniam darbui į 
Peterburgą.

Revoliucijos metais ir reak
cijos laikotarpyje Marija II j ie
na tvirtai stovi savo kovos ke
lyj. 1907 m. vasarą policija su
laiko ją Peterburge, darbinin
kų susirinkime.

1908-1909 m. Marija Iljična 
gyvena Paryžiuje, klauso pas
kaitas Sorbonoj. 1910 m. Mari
ja Iljična vėl Maskvoj, kur 
greitai policija suima ją.

1910 m. pabaigoj, po pasi- 
liuosavimo, Marija Iljična, dėl 
didelio policijos persekiojimo, 
pervažiuoja į Saratovą, kur to
liau aktingai dirba bolševikų 
organizacijoj. 1911 m. gegužės 
mėn. Marija Iljična ištremia
ma į Vologdos guberniją 3 me
tams. Tenai ji susiriša su gelž- 
kelio dirbtuvės darbininkais, iš 
čia veda susirašinėjimą su už
sienio bolševikų centru. 1914 
m. rudenį ji išbūna mėnesį ka
lėjime už gavimą bolševistinės 
literatūros iš “Pravdos” san
dėlių.

Vėliau Marija Iljična veda

darbą Maskvos bolševikų orga
nizacijoj.

Ištikus vasario revoliucijai, 
Marija Iljična su ypatinga 
energija imasi darbo bolševikų 
“Pravdoj.” šitame darbe ji dir
ba nuo kovo 1917 iki 1927 m. 
pavasario. Labai didelę atydą ji 
kreipia rabkorų (darb. kores
pondentų) judėjimui.

Keturioliktas partijos 
žiavimas išrenka Mariją
ną į Centralinės Kontrolės Ko
misijos narius.

Nuo pat XVII partijos suva
žiavimo Marija Iljična — So
vietinės Kontrolės Komisijos 
narys — įeina į Skundų Biurą. 
Jai pavedama vadovybė Skun
dų Biuro. Čia Marija Iljična vėl 
parodo savo neišsemiamą ener-

Merginos Kovoja Prieš 
Tabako Bosus 

Atsisakęs mokėti bedarbių šeimoms rendas, Oakland Apskričio Šalpos Komite
tas apgyvendino 50 Royal Oak, kunigo Coughlino miesto gyventojų šioje šėtrų 
kolonijoj užmiestyje. Komitetas kaltina 
vendinimo. Phyllis Bedard, 14 metų m 
moj Tentvillej (šetrinėj).

giją, jautrumą, rūpestingumą ir 
atydą žmogui. Tūkstančiai žmo
nių kreipiasi į Skundų Biurą, 
rasdami čionai įsigilinusį ir rū
pestingą atsinešimą prie savęs, 
savo reikalams, savo pareiški
mams.

Marija Iljična sugebėjo pri
traukti prie Skundų Biuro dar
bo platų visuomenės aktyvą, sa
vanorių inspektorių.

Daug padarė Marija Iljična 
politiniam revoliucija išlaisvin
tų moterų augimui. Valstybė 
įkainavo užsitarnautą jos pasi- 
aukavimo darbą ir apdovanojo 
Lenino Ordenu.

Toks puikus gyvenimo kelias 
Marijos II j ienos, atsidavusiu ir 
ištvermingo kovotojo Lenino- 
Stalino didžiojo darbo laimėji
mui.” Vertė L. Liepa.

trokai nei krust. Jas užpuolė 
kompanijos gengsteriai. Tiesa, 
tris merginas sumušė, bet ir 
gengsteriai gavo nemažą pirtį, 
juos 
kūlė

Moteris Industrijoj
Per daug metų dirbant prie 

moteriškų drabužių siuvimo, tu
rėjau progos prisistebėti gyve
nimą, darbą bei apšvieta mote
rų tarpe. Prie darbo jos labiau 

atsidavusios, negu vyrai. Jos 
stengiasi uždirbti pragyvenimą 
ne tik sau, bet ir savo šeimynai.

Vietoj kovoti dirbtuvėj už 
geresnes darbo sąlygas, mote
rys galvatrūkčiais skubina, kad 
tik daugiau darbo padarius ir 
tokiu būdu gavus daugiau algos. 
Yra net tokių 
dirbtuvėj darbo 
nešasi namo ir 
mos nakties.

Šią moterų silpnybę bosai ne
praleidžia neišnaudoję. Kada 
reikia moteriškų rūbų siuvimo 
rti d u s t r i j o j darbininko, 
bosas greičiau paims 
negu vyrą.

Apšvieta moterų tarpe daug 
m'enkesnė, jos iš mažens pri- 
mokintos, kad moterims moks
lo nereikią. Jom atrodo — nė
ra reikalo žinoti, kas dedasi 
plačiame pasaulyje, ką veikia 
organizuoti darbininkai, kokia 
eina kova tarpe darbo ir kapi
talo. Tiesa, yra labai drąsių ir 
pasišventusių kovotojų moterų 
tarpe įvairiose industrijos ša
kose, bet aš kalbu apie moteris 
abelnai.

čia mažą pavyz. paimu iš mū
sų dirbtuvės: Dirbam arti šim
tas darbininkų, daugiau pusė 
moterų. Lengvesnį, daugiau ap
mokamą darbą padaro vyrai; 
sunkesnį ir mažiau apmokamą 
— moterys. Į savo sveikatą jos 
mažai kreipia atydos. Ir ištik- 
rųjų, dirbant taip sunkiai ir to
kias ilgas valandas, nelieka lai
ko nei pamąstyti apie save bei 
savo šeimyną.

Pažangesnieji darbininkai 
daugiau turėtų tuomi susirūpin
ti, kad užinteresuoti tokias mo
teris klasiniais reikalais. Jų 
tarpe reikėtų paskleisi kuodau- 
giausia literatūros, ypatingai 
moterų klausimu, kad jos su
prastų iš kur kyla vargai ir kas 
yra to viso kaltininku. Jei mes 
tuomi nesusirūpinsim, darbda
viai ir toliau naudosis moterų 
tamsumu. A. Bie-nė.

Jūsy Maisto Sudėtis
Sveikata ir energija priklau

so nemažiau nuo maisto pro
duktų sujungimo, kaip lygiai ir 
nuo gero pagaminimo.

Kiekvienas žmogaus pasijudi
nimas ar mintis sunaudoja tū
las kūno dalelytes, dėlto kūnas 
nuolat budavoja liaująs. Tam 
medžiagos jis gauna maiste. 
Kadangi joks vienas maisto 
produktas neturi visų kūnui 
reikalingų medžiagų, tad valgis 
turi būt sudėtinis, tai yra, vienu 
valgiu reikia valgyt kelių 
skirtingų produktų po biskelį, 
vieton perkimšt pilvą vienu 
kuriuo.

Valgis, 
sų kūnui 
skaitomas

Šeimos sveikatai būtina, kad 
šeimininkė gamintų balansuotus 
valgius.

Kiekvienas balansuotas val
gis privalo turėt: vieną porci
ją muskulus budavojančio mai
sto—proteinų ; porą energijos 
būdavote jų—turinčių krakmolo 
ir saldumų; porą riebalų; vie
ną ar daugiau mineralų, kurie 
gaunami žaliose daržovėse, švie
žiuose ir kenuotuose vaisiuose 
bei cielame grūde; vieną ar 
daugiau stambmenų, randamų 
rupioj duonoj, gyslotose daržo
vėse, neluptuose ar sekiotuose 
vaisiuose; porą skystimų, kaip 
arbata, sriubos, vaisių sunkos, 
vandenėtos daržovės.

Jei to prisilaikysi, gali jaus
tis, kad duodi šeimai sveiką ir 
maistingą valgį.

meitis
Pennsylvanijos
Tik nesenai jiedu susituokė 
ir dabar gyvens New Bri
tain, Conn. Sugrįžus iš va- 
kacijų, Neljie žada imtis už 
darbo: atgaivinti chorą ir jį 
mokinti.

Be abejo, 
šiam . darbui pritars ir

Mes, komisija, sueidamos 
bamės ir rūpinamės, kad mūsų, 
knygoje tilptų daug svarbių re
ceptų, ir tuo pačiu sykiu žiū
rime į banko knygutę, ar jau 
daug pinigų turime? Ar užteks 
išleisti “Virėją”?

Redaktorė drg. Petrikienė 
sako: “Štai dar viena gerą re
ceptą gavau, reikia įdėt, ir dar 
vieną paaiškinimą parašiau.”

Receptas prie recepto, paaiš
kinimas prie paaiškinimo, kny- 

ir kiti draugai ga puslapiais didėja, ir išleidi- 
Pą- mo kaina didėja. Bet prenume- 

dės. Mes nuo savęs tik gali- ratų kainos nekėliam todėl, kad 
draugės ir draugai vis dar dir
ba “Virėjai.” Gauname prenu
meratų beveik kiekviena dieną.

Atrodo, kad mūsų darbas bus. 
pasekmingas. Ačiū jums drau
gės ir draugai.

Finansų sekretorė,
E. Vilkaitė.

Ką Veikia Draugė 
K. B. Karosienė?

šį klausimą daug kartų te
ko išgirst ir, manaių dar dau
giau kas juomi žingeidauja, 
nors ir neturėjo progos jį 
klaust. Todėl sulaukus nuo 
jos laišką apie jos darbuotę 
būtu prasižengimu ji pasilai
kyt tik savo žiniai. Turtingas 
didelėmis žiniomis d. Karosie- 
nės laiškas bus Įdomus dauggas< 
kam. štai laiško ištraukos:
Brangi Drauge: I

Atsiprašau, kad taip ilgai 
nieko neparašiau. Privatinius 
laiškus rašyti atidėlioju, nors 
juos aplaikyti labai myliu.

Esu oficiale CIO tekstilės 
(TWOC) organizatore Pacifi- ' 
ko pakraštyje. Todėl darbo 
turiu ,be galo daug. Perleidau 
eilę streikų. Ilgai streikavo 
maišų siuvėjai, vėliau kiti. Tik 
dabar vėl užbaigiau streikus, 
bet gal būt ir vėl bus; darbi
ninkai neramūs naujose vieto
se, kur suorganizavom, nes 
darbdaviai ilgai nepasiduoda 
reikalavimam.

Kol kas San Franciscoj mū
sų CIO unijos tebesiranda AD 
F Miesto Taryboj. Oaklande 
jau išmetė ir turime savo CIO 
Council, kuriame didžiuma 
unijų priklauso.

Man organizavimo darbas 
gerai sekasi. Suorganizavau 
eilę stiprių tekstilės unijų su 
pora tūkstančių narių, čionai 
nėra didelių dirbtuvių, tai 
vien San Francisco turiu 11 
dirbtuvių suorganizavus ir dir
ba po “closed shop” sutarti
mi. Pastarąjį streiką laimėjo
me su kaupu. Su kaupu to
dėl, kad po ilgam streikui pa
kėlėme reikalavimus (Jr juos 
laimėjome. Oaklande yra pui-

kus progresyvis lokalas iš 500 
narių. Toj dirbtuvėj, kurioj 
buvo streikas, kada buvau ry
tuose, dabar yra partijos vie
nutė ir gerai ten darbuotis. Ki
tuose Kalifornijos miestuose 
jau susitvėrė unijos lokalai, 
tai nuolatos esu kelyje čia bei

HARTFORD, CONN.
Brangios Draugės:

Dar prisiunčiu $3.75 už 5 
“Virėjas”; su pirmesnėm bus 
20 knygų.

Draugiškai,
O. Giraitienė.

Mes skaitėme “Laisvėj”, kad 
jūs išleidžiat knygą “Virėją”, 

anikdabar puola" draskyti mii- šiam« laiške Prisiunčiu $1.50. 
sų CIO unijas. Pasigrobė ir Malonėkit mum prisiųsti 2 kny- 
mano suorganizuotų virš tūk- .gas. 
stantį narių. . .Bet vesiu kovą. 
Gausiu ganėtinai pagelbos, nes 
laivakroviai perėjo į CIO, tai 
bus lengva kovoti.

Myliu savo darbą labai, ir 
nežiūrint, kad dirbu po 16 va
landų parai, tik tuomet jaučiu 
nuovargį, kuomet gulu lovon. 
Tankiai vis norėjau parašyti, 
bet nėra laiko. Pradėjau ra
šyti apie lietuvių moterų veik
lą nuo 1916 metų, kaip susi
tvėrė LMPS, bet stovi braiži- 
nyj. Nežinau, ar prieisiu grei
tai. ’ Pradėjau brošiūrą apie 
Kovo 8 d., ir ta stovi. Neturiu 
kada nei į spaudą parašyt, 
nors patyrimų turiu daug.

Man visgi miela mūsų lie
tuviška veikla ir tankiai il
gesys traukia, kad vėl grįžti 
dirbti tame būrelyje. Seku 
spaudą, kiek galėdama, - ir 
nors tiek pasitenkinu.

Moterų Skyrius ’“Laisvėj” 
gerėja. Smagu tai matyti. At
rodo, kad Vilkaitės maršrutas 
nusisekė. . .

Labų dienų visiem laisvie- 
čiam. Draugiškai,

K. B. Karosienč.

Štai pluoštas paskiausiomis 
savaitėmis atsiųstų prenumera
tų :

MINERSVILLE, PA.
Gerbiamos Draugės!

Prisiunčiu pinigus už 5 pre
numeratas knygos “Virėja.” 
$3.75. Lauk,siu atsiunčiant kny-

Draugiškai,
I, Ona Semberienė.

CLEVELAND, OHIO •
Gerbiamas ALDLD Moterų 

Komitetas. Meldžiu prisiųsti 5 
knygas “Virėja,” už kurias pri
siunčiu $3.75.

Moterų LDS 138 kuopa, 
Draugiškai,

A. Balčiūnas, 
Kuopos iždininkė.

RAPIDS, MICH.
Brangios Draugės:

Prisiunčiu Money Order už 
6 knygos prenumeratas “Virė
ja” $4.50.

Siųskit visas knygas ant ma
no vardo.

Draugiškai,
M. Worniene.

PHILADELPHIA, PA.
Gerbiama Drauge!

Šiame laiške jums prisiunčiu 
$2.00 už knygą “Virėja”. Mel
džiu, kaip bus gatava, man pri
siųsti dvi knygas. Likusius pi
nigus draugė Gutonienė ir aš 
aukaujame išleidimui knygos.

Vėliaus 
gauti 
jų.

Draugiškai, 
F. Kiškis.

MCKEES ROCKS, PA.
Gerbiamos Draugės:

Prisiunčiu čekį $7.50 už 10 
prenumeratų “Virėjos.” Vi§as 
knygas siųskit mano vardu.

Draugiškai, 
J. Miliauskas.

BLOOMFIELD, N. J.
Prisiunčiu už knygą “Virėją 

$4.50, už 6 prenumeratas.
Draugiškai,

John Gabal.
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kuopa, per drau- .» 
gą D. M. šolomską, prisiuntė > 
$7.50 už 10 “Virėjos” prenu
meratų.

JOHNSON CITY, N. Y.
Prisiunčiu čekį pusantro do

lerio; tai bus už dvi “Virėjas
Draugiškai,

' B. Zmitraitė.
MONTREAL, CANADA

Gerbiamos Draugės:
Gavau nuo jūsų knygutę “Vi

rėjos” prenumeratoms. Visas j 
negalėjau išplatint, nes gana tr> 
daug kas tas knygutes turėjo ir 
išplatino. Aš tik užrašiau 5 pre- ~ 
numeratas ir prisiunčiu jum **• 
pašto perlaida $3.75 už “Virė
ją” ir 25c. už kitą knygelę.

Draugiškai, 
A. Keršys.

Tiesą draugas sako, kad ten 
daug “Virėją 
kas 
moj

išplatino. Kol 
montrealiečiai tebėra pir- 
vietoj užrašytų prenume- 
skaičiumi.

SCRANTON, PA.
Brangios Draugės:

Prisiunčiu $2.25 už “Virėjos 
prenumeratas.

Draugiškai,
O. Janušauskienė. 

“Virėjos” Sekretorė, ,
E. Vilkaitė.

Iš ALDLD 2 Kp. Moterų 
Skyriaus Susirinkimo 

Liepos 21 Dieną
Buvo išduoti raportai iš bu

vusių piknikų. Nuo draugiško 
išvažiavimo, buvusio birželio 20 
d., W. Roxbury, pelno liko 
$8.12. Drg. T. Niukienė prane
šė, kad taipgi liks pelno nuo 
bendro pikniko, buvusio Mon
tello. šiam piknikui daiktus, ku
rie buvo išleisti laimėjimui, au
kavo dd. čiuberkienė ir Žukaus
kienė.

“Laisvės” piknikui besketų 
prirengimui V. Kvietkauskienė < 
ir A. Kvedaravičienė aukavo po 
dolerį.

Buvo duotas sumanymas ap- C 
vaikščioti mūsų ALDLD 2-ros * 
kuopos Moterų Skyriaus dvime- •; 
tines sukaktuves. Tam darbui 
išrinkom komisiją.

Pakeltas klausimas kas link 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Agitacijos Fondo, ku
ris dabartiniu laikotarpiu turi 
atlikti didelius darbus siuntinė- 
jant agitatorių po kolonijas 
darbui tarp lietuvių už organi
zavimosi į CIO ir kitais svar
biais darbininkų klasės reika
lais. Todėl į Agitacijos Fondą 
paaukavom $5.

Naujas Sumanymas
Mūsų ALDLD 2-ros kp. Mo

terų Skyrius savo pereitame 
susirinkime, liepos 21 d., visa
pusiai apkalbėjus, mato reikalą 
turėti ALDLD 7-me Apskrityje 
platų visų sriovių lietuvių mo
terų suvažiavimą.

Dabar, taip svarbiame laiko-
(Tąsa ant 4-to puslp.)



Puslapis Ketvirtas

Maskvos atletai žygiuoja per Raudonąją 
Aikštę fizines kultūros parado metu.

A.P.LA. REIKALAI

t

I

18, 
Ko-

Ga-

APLA Centro Komiteto Tri- 
mėnesinio Posėdžio Protokolas

Posėdis įvyko liepos 
1937, Centro raštinėj. Visi 
miteto nariai dalyvavo.

Buvusis pirmininkas J.
taveckas perdavė visus Cen
trui prigulinčius dokumentus 
naujam pirmininkui D., Leka
vičiui. Tuo pačiu sykiu atlik
ta visi išmokėjimai ir peržiū
rėta trijų mėnesių apyskaitos. 
Trimėnesinio ir dviejų specia
lių posėdžių protokolai per
skaityta ir priimta. Centro Ko
miteto nariai raportavo iš sa
vo veikimo. Sekretorius rapor
tavo vienybės klausimu susi
rašinėjęs su LDS sekretorium, 
šeiminis bankietas davė 
$41 .65 pelno, per tris mėne
sius gauta 16 naujų narių. Iž
do globėjai raportavo, kad per 
tris mėnesius buvo įplaukų 
$3,559.98, išmokėta $2,026.04. 
Su nuošimčiais liko $2,128.41. 
Visas APLA turtas $42,393.24. 
Raportai priimti.

Mortgečių komisija raportą- 

i “Apšvieta” Skaitytojų Balsai

I

“If a Russian train is late, 
they shoot the engeneer. If 
it’s on time, they shoot the 
passengers”. (“Jei 
treinas pavėluoja, jie nušauna 
inžinierių. Jei būna į laiką, 
jie nušauna keleivius”.)

Taip rašė Arthur “Bugs” 
Baer “Detroito Timese”, He- 
arsto fašistiniame lape. Na, 
kur čia yra koks nors sensas, 
išvada. Prie ko tokią nesamo- rįe nepritariam fašizmui, ra- 
nę galima pridėti? miai sau tylėsim prieš tuos

“Lenino moteris yra milio- Lietuvos liaudies priešus ? Aš 
nierė. Vieni milionieriai išvyti, manau, kad mes neprivalom 
o nauji atsiranda.” | tylėti. Mes turime visur eiti į

Tokia nesąmonė įdėta į
Detroit “Free Press.” Tas lai
kraštis galima aiškiai sakyti, 
tai Fordo ir jo tipo asmenų 
organas.

Amerikos piliečiai turi skai
tyti tokias nesąmones. Ir yra 
tokių žmonių, kurie ima tokį 
pasakymą už teisybę.

Na, o kad mūs lietuviški fa
šistai nesiskiria nuo tokių pat 
amerikoniškų fašistų su savo 
“apšvieta”, tai žemiau paduo
du ištrauką iš “Sandaros” 25 
numerio, na, ir dar iš apžval
gos:

“ ‘Bendras Frontas’ šauks 
Naują Kongresą.”

“Pasveikinti savo patronus 
Staliną ir Vorošilovą su nepa
prastu pasisekimu Rusijos ap
valyme, mūsų ‘bendras fron
tas’—komunistai su socialis
tais rengiasi šaukti naują kon
gresą, tur būt Omaha, Nebr.” 

"Svarbioji rezoliucija taip 
pat prirengtai Ji skamba se
kančiai :

“ ‘Galingasis Staline:—Ka
pok galvas, kaip kopūstus 
tiems, kurie tavęs neklauso, o 
savo ištikimiems tarnam, ‘ben
dram frontui,’ atsiųsk dvasiš
ką palaiminimą ir dolerių’ ”.

Na, skaitai žmogus tokias 
nesąmones ir manai: ištikrųjų, 
tokiems laikraščių leidėjams ir 

' jų rašė jams yra protas susi
maišęs.

Aišku, kad toki leidėjai lai
kraščių ir jų rašėjai netur ar
gumentų, kuriais galėtų pro-

— greso veikėjus sukritikuoti, tai

t'

Rusijos

vo apžiūrėję J. Miliausko na
mą ir pripažinę, kad galima 
duot $800 paskolos. Todėl ir 
suteikta paskola. Raportas 
priimtas.

Kadangi Geo Urbono mort- 
gečius pasibaigęs, tai nutar
ta vėl atnaujinti ant trijų me
tų.

Nutarta Centro iždininko 
raportą APLA 27 seimui iš
duotą, patalpinti organe “Lai
svėje.”

Nutarta, sugrąžinti savinin
kams tuos nuo ugnies apdrau- 
dos policies, kurie jau išsibai
gę. Laikyt tiktai tuos, kurie 
yra galioj.

Nauji Centro Komiteto na
riai peržiūrėjo visus APLA or
ganizacijos pas pirmininką 
esančius dokumentus ir kitus 
archyvus.

Posėdis uždarytas su linkė
jimu greičiau užbaigti vieny
bę su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu.

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekr.

Numaskuokim Fašistus

“Laisvės” skaitytojam jau 
žinoma, kad Lietuvos fašistų 
valdžia kartu su sportininkais 
atsiuntė ir savo agentus, kad 
varyt propagandą tarpe Ame
rikos lietuvių už dabartinę 
budelių valdžią, kad ji galė
tų ilgiau išsilaikyti ant liau
dies sprando.

Taigi, ar mes, lietuviai, ku
rie nepritariam fašizmui, 
miai sau tylėsim prieš 

jų prakalbas, susirinkimus ir 
statyt tiems Smetonos agen
tams klausimus ir numaskuot 
juos, išaiškinant jų atvažiavi
mo tikslus. Taipgi reikalinga 
dalinti prie svetainių lapeliai, 
išaiškinanti jų “misiją,” jeigu 
tokių lapelių bus išleista.

Nepaisykim, draugai, san- 
dariečių burnojimų, — sme
toniniai agentai turi būt nu- 
maskuoti, kad daugiau fašis
tai nedrįstų jų čion siųst.

Susnykų Jurgis.

Rochester, N. Y
Bėgyje septynių dienų pas 

mus lankėsi pora žymių sve
čių. 21 d. liepos lankėsi majo
ras Galeani, karininkas ir or
ganizatorius Garibaldi Bata- 
lijono ir dalyvis mūšiuose Is
panijoj prieš fašistus. Kalbėjo 
italų susirinkime itališkai. Au
kų surinkta 154 doleriai. Su
sirinkime matėsi ir keliolika 
lietuvių ir aukaujant mačiau 
juos duodant dolerines.

Antras svečias, sugrįžęs iš 
Ispanijos karo fronto, kapito
nas Steve Daduk, kuris pirmo
se dienose veikė kaipo lakū
nas, o vėliau buvo pristatytas 

rašo, kas jiems į jų makaulę 
vaizduojasi.

Neveltui, jų “spauda” vos 
ne. vos velka savo kojas. Tai 
jos rašėjai į desperaciją įpuo
lę. J. Brukąs.
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Anglies Dulkės
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paveiks-So. Boston, Mass

Earle

gerą 
D.

Baronų Melas.
Atsidaro ir Užsidaro.
Glen Alden Ko. Pelnas.
Surastas Viršyla.
Kennedy-Gubernatorius.
Mainos ant Rendos.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

per 
pas-

Tirps” dabar mainierių 
kurių yra baisi virti- 
ledas saulėje.

1-me d i s t r i k t e

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Penna, 
išvyksta 
Jo vieta 
gub. Kennedy, UMWA sekr.
—iždin. šios unijos viršūnių ra
teliuose reiškiasi didi garbė 
tuo įvykiu.

Prie- 
algos susmuko, vie- 
50 nuošimčių, taip 
kontraktinių darbi-

gubernatorius
Europon 6 savaitėm

užims leitenantas-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Iš Wall St. Pier New York 
City į Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Didieji Piknikai
New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&atų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

prie lavinimo naujokų Lin
coln Batalijone. Dalyvavo mū
šiuose prie Madrido ir buvo 
šešis sykius sužeistas. Kapito
nas Daduk kalbėjo 28 d. lie
pos anglų kalba. Prakalba bu
vo Lietuvių Svetainėj. Lietuvių 
dalyvavo geras skaitlius. Au
kų surinkta 68 doleriai.

Apie Daduk vietiniai laik
raščiai sekančiai atsiliepia: 
“Kapitonas Daduk, kuris turi 
inžinierystės laipsnį, pirmas 
amerikonų nuvažiavo kariauti 
už ispanų demokratiją lojalis- 
tų pusėj.”

Kapitonas Daduk prakalbo
se ir klausimuose turi 
nuoseklumą.

Kietųjų anglių baronai, 
Philadelphijos bankus, 
kelbė svietui, kad kietųjų ang
lių darbininkų algos pakilę 15 
nuošimčių. Tai bjaurus melas. 
Jokio algų pakėlimo šio lau
ko kasėjai nei vieno cento ne
matė jau nuo 1923 m. 
šingai, jų 
tomis iki 
vadinamų 
ninku.

UMWA
“daug” mainų atsidaro su “di
deliu” skaitliu priimamų dar
bininkų. Bet, kaip greit vienos 
atsidaro, taip kitos slekuoja 
arba užsidaro. Prie to, ir tos 
pačios atsidariusios vos tik 
šlubuoja. Mat, jos “atsidaro” 
vien tik propagandos skleidi
mui, kad čia būk bedarbė ma
žėja, laikai gerėja. Bet apie 
darbo sąlygas ir uždarbį to
se “atsidariusiose” kasyklose 
—trenk, Alijošiau, greičiau.

CIO vėsula čia taip lygiai 
pageidaujama, kaip ir visur 
kitur.

Jungtinėse Valstijose nei 
viena industrija taip despera
tiškai neaimanuoja apie savo 
pražūtį, kaip anglies industri
ja. O kietųjų Anglių, tai la
biausiai. čia baronai persista- 

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po piety

— M —— nw——im— —M——IW —

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba pašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.

to, kad jiems tik grabnyčių 
bereikia ir jie akis užmerktų. 
Bet, kaip pažiūri į jos pelnus, 
tai “merdėjimui” nėra pama
to. Štai Glen Alden anglies 
komp., kurią kontroliuoja 
Lackawana geležinkelio mag
natai ir kuri turi vergavimui 
20,000 darb., su dviem trečda
liais dirbimo laiku pereitais 
metais, atsiskaičiusi su dešimt
tūkstantinėmis algomis savo 
industarinių kapitonų, gavo 
pelno tris milionus (3,000,- 
000) dol.

Tai va, kokiose sąlygose jie 
merdėja.

Po ilgo jieškojimo kietųjų 
anglių .aukščiausios tribūnos 
(“taikymo boardo”) viršylos, 
jau jis atrastas. Tai Dr. Lar
kin, kuris šioje įstaigoje yra 
dirbęs, kaipo pagelbininkas 
prie viršylų Neil ir Gorman, 
bet dabar užimantis Federalės 
Reformatorijos švietėjo vietą 
El Reno, Okla. Jis yra kata
likas ir jo skyrė jams labai pa
tinkąs. Jį tuoj užtvirtins val
stijos aukščiausias teismas. O 
jo metinė alga bus tik $15,- 
000.
skundai, 
nė, kaip

Gubernatoriui Earle užkru- 
tinus tuos operatorius, kurių 
mainos uždarytos ir “butlege- 
riai” “išnaudoja” ir “būtlege- 
rių” n e p a s i t enkinimu savo 
“amate,” g u b e r n a torius pa
grasino mainų nacionalizavi
mu, tai baronai suskato gel
bėti savo nuosavybę. Kuogrei- 
čiausiai jie paskelbė, kad mai
nos dabar leidžiamos ant iš
randa vo j im o. G u b ern at or i u i, 
matyt, tas patinka. Kad pa
lengvinti išrandavoti, gub. sa
ko, kad didelės sumos pini
gų (milionai) laukia pagelbėti 
tiems, kurie randavos.

ženklai rodo, kad jau gub. 
nebereikės turbavotis su na
cionalizavimu tų kasyklų.

Požeminis.

Torringtono ir Apylinkes Lie
tuviai, Pagalvokite!

Kas galėtų būt geriau kaip 
išvažiavimas kurį nors nedėl- 
dienį, kur galėtume pasikalbė
ti su draugais, skaniai paval
gyti ir išsigerti, pasiklausyti 
gražios programos ir kitaip 
pasilinksminti ?

Taigi mes taip ir sumanėm.
Torringtono Jaunuolių Cho

ras rengia didelį pikniką, rug- 
pjūčio-August 8, 1937, draugo 
kelmelio Sode, ant Harwin- 
ton Road, Torrington, Conn. 
Prasidės 1 valandą po pietų ir 
tęsis iki vėlumos.

Bus visokių įvairių žaislų, 
kaip tai, virvės traukimai ir 
lenktynės. Bus proga laimėti 
dovanas. Torringtono Jaunuo
lių Choras dainuos po vado
vyste Clemens Strižausko.

Prašome visų ateiti ir pasi
linksminti mūsų piknike.

Rengėjai.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
tarpyje, kuomet virte verda 
kova darbininkų su išnaudoto
jais; kuomet eina platus darbi
ninkų organizavimasis į CIO; 
kuomet pragyvenimo produktų 
kainos su kiekviena die
na šuoliais kyla aukštyn, o tas 
labai skaudžiai paliečia mus be 
skirtumo pažvalgų bei religinių 
įsitikinimų — moterims reikia 
daugiau svarstyti ir veikti savo 
gerovei. Tam padės suvažiavi
mas.

Tik, žinoma, tas darbas nega
lės būti atliktas ant greitųjų. 
Reikia prisirengti: apkalbėti, 
apdiskusuoti, išdirbti planus, 
kaip pasiekti kitų sriovių mote
ris.

Mūsų ALDLD 2 kp. Moterų 
Skyrius duoda sumanymą šauk
ti ALDLD 7-me Apskrityje lie
tuvių moterų suvažiavimą šį ru
denį arba pradžioje ateinančių 
metu.

Lauksime, ką kitų kolonijų 
draugės apie tai pasakys.

Moterų Sk. Korespondentė 
II. Tamošauskiene.

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus. Philadelphia, Pa.

PIKNIKAS 
SU $250.00 DOVANŲ

Sekmadienį, 5 September 
WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atinalia- 
voju įvairiom 
spalvom,

JONAS STOKES
K12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore B-6111
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Paraše Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
(Apysakaitė iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo)

(Tąsa)
O sugrįžusi iš mokyklos, turėdavo dirbti 
įvairiausius darbus: karves ir kiaules 
šerti, ir iki vėlai prie ratelio pakulas 
verpti.

Jermalai nusitarė ją iš Dragūnų pasi
imti, ką pagaliau ir padarė, nors Morta 
kuo ne vęrkdama aiškino, kad ji ją taip 
mylinti, ir Leokadija geresnio gyvenimo 
niekur negausianti.

Pavasarį mergaitė mokykloje perkelta 
į antrą skyrių ir tuomet jai pradėjo daug 
geriau sektis mokslas.

Leokadija sugyveno gražiai su savo 
sandraugais; turėjo jau keletą artimų 
draugių ir draugų. Iš bernaičių arti
miausiu jos draugu buvo Teofilius Gegu
žis, kuris radosi tam pačiam skyriuj, ir, 
pasak mokytojos, juodu buvo pavyzdin
giausi mokiniai.

Pavasarį Leokadija tapo išleista tar
nauti trijų kilomertų atstume nuo Šven
čionių kaimo, pas dvarponį Karčiauską. 
Vasarą gana galvijus, o žiemą, buvo su
tarta, leisti ją artimiausioje mokykloje 
Muiželio dvare.

Tarnavo ji pas Karčiauskus kelis me
tus. Pradinę mokyklą užbaigusi, toliau 
mokslo tęsti nebegali, nors labai troško. 
Turi dirbti. Ji tarnauja jau merga. Leo
kadijos alga maža; už keturių pirmųjų 
tarnavimo metų algą vos-ne-vos ji pajėgė 
susitaisyti tinkamesnę eilutę šventadie
nių drapanų. Leokadija dirba sunkius ir 
lengvesnius darbus, dirba ir anksti ir vė
lai; dirbti ji nebijo, nes jaučiasi sveika 
stipri , nors savo išvaizda neatrodo 
stambi.

Leokadija pradeda nueidinėti į arčiau 
įvykstančias vakaruškas. Susipažįsta ji 
su apylinkės jaunimu; pasidarė įtakinga 
tarpe pažįstamųjų. Išmoksta šokti įvai
rius šokius. Su dainomis tampa pirmu
tinė. Ir kokių dainų ji nemokėjo! Ir len
kiškas, ir lietuviškas, ir linksmas, ir liūd
nas. Negalėjai matyt dainuojančio bū
relio, kur nebūtų Leokadijos.

—Kad ne tas prakeiktas kumeliukas, 
tad ir mes būtumėme buvę tenais.—Ne
galėdamas užmigti Adolfas vis murmėjo.

—Aš tau sakiau: aptepliok kumeliuką 
smala, tai vilkais neės... tuomet ir tu be- 
šluostai prakaitą nuo kaktos vakaronė
se; o gal dar ir saviškę būtum galėjęs 
kur po mėnesiena išsivesti... bet tik tenai 
brolau, turėtum saugotis Labonuko iš 
Kurmįškių, nes jie visada Rudnion atei
na pulku.

—Kas tas Labonukas?—Adolfas pa
klausė.

—Savo oponento nežinai! Jis jau buvo 
keletą kartų dviračiu net dvare atvažia
vęs, būk tai turėjęs kokių reikalų pas 
Karčiauską, bet vyriausiai, tai Leokadi
jos norėjo sueiti. O pereitą šeštinį ma
čiau miestelyj jis vedžiojosi Leokadiją ir 
tik saldžiuosius “Mergelių Liežuvėlius” 
lukštena, tik kramto abudu... Atrodo, 
kad tu, brolau, tiek daug svajoji ir rūpi
niesi dūsaudamas, o čia nuneš velnias 
tūpaudamas.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September
19 3 7

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.

į $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pinna Dovana $109; 2-ra—$35;

Apylinkės vaikinai jau suspėjo sužino
ti, kad Leokadija yra viena iš geresnių 
šokėjų, o prie to josios graži, atletiška 
figūra, lankstumas, miklumas ir malo
nios mėlynos akys, kiekvieną bernioką 
tartum traukte traukė prie savęs. Kar
tais jau įvykdavo tarpe vaikinų ir “nesu
sipratimų” dėl nepasidalinimo Leokadija. 
Antai Pigagų vestuvėse tūli berniokai 
dėl Leokadijos priėjo net prie ausų apsi- 
skaldymo, ir pasėkoj Leokadijai prisiėjo 
be laiko apleisti pokilis.* * *

Prabėgo dar vieni-kiti metai, dar kele
tas naujų lapų Lietuvos istorijon įrašy
ta. Kietai užsigrūdinęs kaimietis, samdi
ninkas, ūkininkas ar galinterninkas pa
triotizmu, pradėjo bruzdėti, pradėjo na
iviai svajoti apie tuos žmones, kurie sėdi 
prie valstybės vairo. Valstybės žmonės 
atsišaukdinėjo, kad šalis reikia kultūrin
ti, mechanizuoti, bet nuo rašomos plunk- 
nos iki motorinio vežimėlio, visi intru- 
mentėliai tapo suregistruoti ir storai ap- 
taksuoti; kad tas kaimietis norėjo ar ne
norėjo, turėjo grįžti į protėvių titnago 
gadynę. Nuo paprasto valsčiaus rašti
ninkėlio, iki ministerio, “valstybės vyrai” 
smarkiai tuko, jautėsi, augo tiek svoriu, 
tiek unaru; krūtinės pradėjo žvilgėti nuo 
ordenų ir medalikučių. Laikraščiai vie
ni gimė, kiti fnirė; cenzūra pasidarė 
kaip storos gelumbės koštuvas. Kaimie
tis galėjo sapne susapnuoti apie demo
kratiją, ar .Kokią liuosybę, bet nei savo 
pačiutei tokių dalykų išsireikšti negalėjo.

Pilnas dangus mirgančių žvaigždelių. 
Mėnulis, lyg papurtęs, šaipėsi iš dviejų 
Karčiausko naktigoninkų, begulinčių po 
plačiai-išsišakojusių šimtmetiniu ąžuolu 
pakraštyje lygios Pakrikštių pievos. Čia 
kiek tolėliau prunkštauja keletas arklių 
ir vienas jaunas kumeliukas; pešioja sau 
jauną žolelę. Iš vakarų, rytų ir žiemių 
pieva apsupta gražiu šlaitu, apaugusiu 
lazdomis bei kitokiais žaliais medžiais, 
vienur kitur tryškejo ramiai iš pakalnės 
šaltinėliai, o tik į pietus tęsėsi net iki- 
Nemuno lyguma, kurios viduriu, tartum 
žaltys, vingiuoja siauras upeliukas.

—Ar tu girdi, Broniau, kaip rudniškiai 
Kuprelio vakaronėse dangų su žeme 
maišo?

—Aš girdžiu tik muziką ir būgno dun
dėjimą, net jokio dangaus su žeme mai
šymo negirdžiu.

Geriau Bronius Adolfui būtų šlapiu 
lopiniu per akis pliaukšterėjęs, negu to
kią naujieną pranešęs.

—Bet kas jis do per vienas? Kokis val
dininkas?—Nekantriai klausinėjo Adol
fas.

—Ne valdininkas, bet, sakoma, buvęs 
Merkinės Vidurinės Mokyklos studentu, 
pasiekęs net ketvirtą klasę, bet kada jis 
tapo sugautas bevagiant kepurninko ke
pures, tuomet liko prašalintas iš progim
nazijos. Sakoma, jis vienturtis, o gi La- 
bonai, sakoma, turtingiausi iš viso Kur- 
miškių kaimo.

—Tai rakalis!—Užkeikė Adolfas.
—Dar čia ne viskas. Kada Leokadija 

nueina aplankyti savo tėvus Švenčionyse, 
ten Gegužiukas Teofilius ją ir pasitinka 
ir palydi. Ji net savo draugei Elzei išsi
reiškė, kad Gegužiukas rimtas ir pado
rus vaikinas...

Nežiūrint, kokią svarbią temą jie turė
jo savo pasikalbėjime, bet klaiki vidur
naktis visgi pajėgė jų murmėjimą užge
sinti. Ir šie du jauni Dzūkijos sūnūs, 
Karčiausko samdiniai, nukamuoti plūgo 
ir mėžiamų šakių per ištisą subatos die
ną, knarkė iki vėlyvo rytmečio vėversė- 
lių ir kitokių paukščių mišri orkestrą pa
vargo begrajidama. Jau saulutė gerokai 
pasikopėjo. Pabudo juodu tik tada, kai 
to paties ąžuolo viršūnėje, po kuriuo jie 
gulėjo, pradėjo gegutė net nusikvatoda
ma savąjį ku-kų...

Senis Karčiauskas, anksti nedėldienio 
rytmetį, apjojo raitas visą savo palivar
ką ir rado viename Rudnios parūbežyje 
nuganytą pakraštį dobilų. Parjojęs su
stojo prie palociaus, pas gonkas, ir sėdė- 
mas balne ant “stoninio” šyvio, kuris at
rodė, kad ims ir išsiners iš po senio ir to 
balno, piktai suriko:

—Kur bernai? ! Uždarykit eržilą į sto- 
nią! O kur mergos? Jos turi palieti jau
nus kopūstus, nes šiandien, atrodo, bus 
karšta diena.—Rėkalojo senis ant viso 
dvaro vokišku akcentu, lipdamas nuo šy
vio, ir negalėdamas ištraukti vieno bato 
iš balno kilpos.

Eržilą bernai uždarė. O Leokadija su 
Elze nuskubėjo lieti nesenai pasodintus 
antroje pusėje upelio kopūstus. Liedinė- 
jo kopūstus, triūsėsi ir po valiai šneku
čiavosi tarp savęs. Nors Elzė kartais pa
vydėdavo Leokadijai gražumo ir vaikinų, 
bet šiuom kartu ji jai pripažino:

—Kažin, kodėl Dievas ne visas mer
ginas vienodai apdovanojo gražumu ir 
tokiu lipšnumu... nejaugi pas tave, Le
okadija, yra kokio magnaso, kad kur tik 
tu pasisuki, tai tie berniokai net apsi- 
stumdydami brukasi ir gerinasi tau?

—-Nežinau.... — nusišypsojusi atsakė 
Leokadija.

—Jeigu aš tavimi būčiau, tai su kūnu 
ir su dūšia pasiaukaučiau Algirdui La- 
bonukui... Jis nieko sau- berniokas: 
Aukštas, tiesus ir dar gerai pamokintas, 
o svarbiausia, turtingas...—Elzė lyg 
žaizdama prie vieno kopūsto diego įkal
binėjo Leokadijai.

—Tai kas, kad jis gražus ir turtingas, 
—griežtai atsakė Leokadija.—Juk gražu
mas ir turtas tai dar neviskas. Švarbiau- 
siay kad būt doras, rimtas, o Labonas 
Algirdas ... he, daugiau tylėt, mažiau 
kalbėt...

(Bus daugiau)
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Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busŲ ir prie parko vartų—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. 1, Rusų Choras iš Philadelphios ir Rusų Grupė.

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
□------------------------------------------------------------------ •----------------------------—----------------------------------------------------------------------------------w

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Nesivėluokite.

Tientsin, rugp. 2. — Chi- 
nų šauliai vis dar šūviais iš 
namų ir užkampių skainio- 
ja Japonijos kareivius šia
me mieste.

Japonai surinko šimtą 
chinų lavonų, nužudytų oro 
bombomis, sudraskytų arti
lerijos šoviniais bei sudegin
tų ir sumetė juos į upės 
prieplauką.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HUDSON, MASS.

Rugpjūčio 6 d., 8 vai. vakare jvyks 
mėnesinis susirinkimas, LDS 66 kp, 
H. L. Piliečių Kliubo Svet. Kvie
čiame visus nariuS-nares dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus svarsto
ma ir balsavimas vienybės klausimo 
su Augščiausia Prieglauda.

J. Jaskevičius, Kp. Org.
(182-184)

BALTIMORE, MD.
šiaurių Amerikos Komitetas, Me

dicinos Biuras, rengia prakalbas, ket
virtadienį, rugpjūčio 5 d., 8:30 v. v., 
Southern Hotel. Įžanga 25c. Žymiau
sias kalbėtojas bus Dr. Edward H. 
Barsky, pirmininkas medikalės pagel- 
bos Ispanijai, tik ką sugrįžęs iš Is
panijos. Prakalbos tema: šeši mė
nesiai Medicinos Fronte. Kviečiame 
visus dalyvauti. (182-183)

HUDSON, MASS.
Rengia bendrai trys kliubai, Cam

bridge, Brighton ir Hudson milžiniš
ką. pikniką, >kuris įvyks sekmadienį, 
8 d. rugpjūčio, 12 vai. Inter Colo
nial Hall, Fort Meadow, Marlboro 
Ežero tarpe Hudson ir Marlboro, 
Mass.

Kviečiame kuo skaitlingiausia at
silankyti ir linksmai laiką praleisti 
tyrame ore. Yra didelis ežeras mau
dytis, erdvi svetainė šokiams. Grieš 
pagarsėjus Hudson’o Trijų žvaigž
džių Orkestrą per visą dieną. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Kliubo Kom.
(182-184)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. bendrai .su LDS 

11 kp. rengia didelį pikniką, rugpjū
čio 8 d. Kooperatyvo Parke (Green 
Lake). Bus įvairių žaislų, šokiai prie 
geros orkestros, užkandžiai ii’ gėri
mai. Kviečiame visus dalyvauti.

Bendras Kom.
(182-184)

NEWARK, N. J.
Bendras Jaunuolių Komitetas, gel

bėjimui Ispanijos Liaudžiai, rengia 
didelį išvažiavimą rugpjūčio 7 d., 
Walters Grove, New York; Ave., and 
Jab'ez St., Nėwark. šis Išvažiavimas 
yra rengiamas naudai Ispanijos vai
kučiams, kurie liko benamiais.

Programoj dalyvaus vietinis Sie

tyno Choro Oktetas ir kiti žymūs 
artistai. Tikietus galima gauti Jau
nuolių Komiteto ofise. 40 Clinton St., 
Room 512, 25c. asmeniui.

Pradžia 7 vai. vale. Apart skanių 
valgių bus ir įvairių gėrimų. Kvie
čiame dalyvauti.

(182-183)

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 6 d. 
rugpjūčio, pas drg. A. Žemaitienę, 
14 Hazle St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Draugės šis susirinkimas bus gana 
svarbus, tad visos būtinai dalyvauki
te jame. Turėsime išrinkti darbi
ninkes ateinančiam piknikui. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti.

Sekr. M. Kulbiene.
(182-184)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 6 d., 7:30 vai. 
vak., 3014 Yemans. Nariai būtinai 
dalyvaukite, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Bus Nominacijos 
Centro Komiteto. — Sekr. A. Vara- 
neckienė. (182-184)

MONTREALIEČIAMS, 
DĖMESIO!

Pajieškoma ANTANINA RAČIŪ
NIENĖ, Juozo Endriukaičio ir Onos 
Račiūnaitės duktė, gimusi 1902 m. 
sausio 27 d. Šakių apskr. Ji pati, ar 
jos adresą žiną atsiliepkite adresu 
C. R. Jurgčla, Esq., 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (177-182)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 5 d. 

rugpjūčio (Aug.), 8 vai. vak. Jurgi- 
nėj Svet., 180 New York Avė. Drau
gai ir draugės, malonėkite visi da
lyvauti šiame susirinkime, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
K. K. (180-182)

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 5 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
vak., Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Tą patį vakarą, toj pačioj 
svetainėj įvyks ir ALDLD 22 kp. su
sirinkimas. Todėl, visi nariai būkite 
susirinkime ir išgirskite raportus iš 
ALDLD 15 Apskr. konferencijos. 
Atsiveskite naujų narių prirašyt prie 
organizacijos. — J. A. V. (180-182)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareartidau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

L. L, N. Y.

Tel. Stars 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

VARPO KEPTU VE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I. 
Varpo 'Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, sarti! ruginė, sielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus iftiestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Nėra valandų sekmadieniais.
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legali&kas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

ir Raportai 

po 50 cen- 
ir šapų ko- 
kuomet jie

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

A. Stripeika.
Puikus pasiryžimas! Darbe 

ar - atostogose — jam visada 
“Laisvės” vajus.

Reikalingas jaunas vyras mokin
tis prie vaistų darvmo. Gera ateitis, 
nuolatinis darbas. Su^eik’te visas 
snrrikmėnas anglų kalboje ir kiek 
mokestios pageidaujate gauti. Ra
šykite sekamu antrašu: J. L. H. & 
Co., 427 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.

(181-183)

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

RFTKALAVTMAT
Reikalingas “porteris” dirbti prie 

Bar & Grill biznio ir taip pat prie 
valgiu. Taingi yra kambarvs prie 
gyvenimo. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan St., kamnas Var’ck Avė., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Evergreen 
8-8792.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

417 Lorimer St., ' Brooklyn,

PARDAVTMAT
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Gera biznio vieta, apgy
venta jvoiriom tautom. Yra “lease” 

I ant patalpos ir randa gana žema. 
Parduosime už prieinamą kainą. 
Kreipkitės: 107 Throop Ave.. Brook

lyn, N. Y. (182-187)

Šį penktadienį, 6 rugpjūčio, 
įvyks Aido Choro mėnesinis 
susirinkimas, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėje. Visi cho- 
riečiai, taipgi garbės nariai 
privalo ateiti j susirinkimą, 
nes bus svarstomi svarbūs 
klausimai, kaip tai choro da
bartinė finansinė padėtis, ren
giamoji operetė “Kornevilio 
Varpai,” taipgi kiti klausimai.

Choro Sekretorė.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, NStephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43Ji

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

MM.M

Puslapis šeštas Trečiadienis, Rugpj. 4, 1937

IŠ Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Lietuvių Kriaučių Amalg. Uni
jos 54-tas Skyrius turėjo savo 
mėnesini susirinkimą. Jame 
nemažas skaitlius kriaučių da
lyvavo ir svarstė bėgamus rei
kalus, kurie buvo paduoti die- 
notvarkyj.

Pirmininkui, V. Zaveckui, 
perskaičius dienotvarkį, iš su
sirinkimo kilo balsas, kad bū
tų įdėta jame vienas punkte- 
lis Liet. Piliečių Kliubo pikni
ko klausimu. Mat, Kliubas mi
nėjo 30 metų gyvavimą, duo
damas pikniką 31 dieną lie
pos, kurin buvo užkviestos ir 
kitos vietinės didesnės organi
zacijos, priskaitant ir kriau
čių skyrių. Kitos organizaci
jos, žinoma, nevisos, eidamos 
Kliubo piknikan nusitarė ger
ti ir bačkutę alaus. Gi Kliu
bas davė kitą organizacijos 
stalui, prie kurio reikėjo būti 
virš 30 žmonių. Kriaučiai, ne
norėdami atsilikti nuo kitų or
ganizacijų,—pareikalavo pas 
pirmininką įdėti ir bačkutę 
dienotvarkyj. Kas tai pastebė
jo, sakydamas: “Keista, kad 
alaus klausimą pirmiausiai 
svarstome.” Ir diskusijos gert 
ar negert užsitęsė gana ilgai, 
tačiaus didžiuma susirinkimo 
nutarė gerti pusbačkį. Paskui 
nupirko Kliubo prisiųstus 100 
tikietų, užmokant $40. Tikie- 
tus, susirinkimui pasibaigus, 
išdalino kriaučiams, ne Kliu
bo nariams. Tai šitaip susirin
kimas užbaigė Kliubo ir pik
niko klausimą.

Iš pusmečio finansinio ra
porto pasirodė, kad Skyrius 
išmokėjo 356 dolerius savo na
riams, kurie eina unijos parei
gas; su kitomis išlaidomis, 
priskaitant aukas,—išmokėta 
virs tūkstančio dolerių. Pas 
skolininkus Skyriaus pinigų 
yra keturi tūkstančiai ir dar 
šimtinukė, o atmokėta Skyriui 
tik $186.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas

Tarptautinis Darbininkų 
Aps’gvnimas prisiuntė laišką 
Pildančiajai Tarybai, prašyda
mas Skyriaus prisidėti prie čia 
kalbamos organizacijos. Mo
kestis doleris mėnesiui, o jeigu 
yra galima, tai mokėti 
narių skaičiaus pagal 
rimą.

Kada užkvietimo 
buvo perskaitytas Pild. Tary
bos susirinkime, tai kilo min
tis, kad ar nebūtų galima kaip 
nors suvienyti į vieną kūną 
visas tas organizacijas, kurios 
rūpinasi sušelpimu suareštuo
tų streikierių ir politinių ka
linių. Užkvietimo laišką ir Ta
rybos mintį perdavus Skyriaus 
susirinkimui—kilo ilgos disku
sijos. Tiškus išsigando, kad 
jau čia kas nors bando įkišti 
politinį šmagaikštį ir sugadin
ti bendro fronto ramius susi
rinkimus. Tokiu pasakymu, 
žinoma, pasigavo kelis pasekė
jus. Buvo įnešimas prisidėti 
prie T. D. A. dabar, o pirmi
ninko pataisymas — pavesti 
Pild. Tarybai, kad ji parašytų 
laišką T.D.A. vienytis su kito
mis panašiomis organizacijo
mis ir kada jos visos susivie
nys, tada ir mes prisidėsime. 
Iš syk balsus skaitė tik du 
maršalkos, bet Tiškaus pusėje 
Bernotą suskaitė 23 
Tiškus užprotestavo, 
mas, jog čia eina 
balsu,—ir pirmininkas davė
vėl du maršalkas, tada jo pu
sėje suskaitė 25 bal. Vadinasi, 
pats sau sarmatą pasidarė. 
Balsavimo pasekmės: 45 bal
sai prisidėti prie T.D.A. dabar, 
42 pavesti Pildančiai Tarybai. 
Čia vėl Daubara užprotestuo
ja, kad jo pusėje buvo suskai
tyta 25 bal., o pridavė 19. 
Naujas ir tik Daubaros pusės 
balsavimas trimi balsais sumu
šė pirmesni sprendimo balsa
vimą ir visą klausimą pavedė 

’ Pild. Tarybai.

balsus, 
sakvda- 
vogimas

Auka Laivų Streikieriams

Perskaitytas laiškas nuo 
streikuojančių laivakrovių, 
prašantis finansinės paramos. 
Laiškas, taip sakant, manda- 
tuotas Amalg. Unijos centro 
raštinės, eiti per skyrius ir 
prašyti paramos. Be ilgų kal
bų nutarta duoti $50, už $25 
balsavo tik keli žmonės.

Skyriaus Reikalai

Nutarta mokėti 
tų už susirinkimą 
misijų nariams, 
bus šaukti sykiu su čermanais 
susirinkimam

Iš Suvienytos Tarybos (Jo
int Board) davė pranešimą 
Palionis, kuriame žymėjo, jog 
Newarke italų skyriuje su
spendavo visą Pild. Tarybą ir 
iškėlė porą delegatų už dalei- 
dimą fašizmui susisukti lizdą. 
Net ne unijos nariai pradėjo 
dalyvauti susirinkimuose pra- 
vedimui fašistinės politikos.

Iš Amato Tarybos raportas 
buvo silpnas ir net neleistinas 
taip raportuot. Kokiu sumeti
mu taip buvo daroma—sunku 
atspėti. Susirinkimas taipgi 
pašiepė raportierius, kad ne
turėjo rašytų raportų.

Visi Amalg. Unijos nariai 
turės užsimokėti po penkinę 
organizavimui audėjų. Audėjų 
yra virš miliono, o suorgani
zuotų skaičius siekia apie po
rą šimtų tūkstančių. Tokiam 
darbui reikalingi finansai, tad 
kitų unijų darbininkai turi pa
dėti jų suorganizavimui.

Delegato Bubnio Raportas

Delegatas Bubnys pranešė, 
kad jam pasisekė sutaikinti 
Lapašausko šapą, kur darbi
ninkai jau gauna pakėlimų 
net dvidešimtą nuošimtį. Kaip 
atrodo, tai Lapašausko kriau
šiai bus geriausiai apmokami 
už visus lietuviškus kriaučius.

Zalevskio šapa nedirba jau 
dvi nedėlios, nes darbininkai 
negauna jokių pakėlimų. Ma- 
nelio-Belekovo šapa neturi 
darbo, tai šios dvi silpniausios 
lietuviškam distrikte. Kitos 
dirbinėja.

J. Nalivaika, S. K.

Aido Choro Narių ir 
Rėmėjų Atydai

Lietuviai Kumščiuosis 
Madison Sq. Gardene

Eddie Hogan, diktas lietu
vis vaikinas, kumščiuosis su 
Sandy McDonald šį ketvirta
dienį, rugpjūčio 5, Madison 
Sq. Gardene. Hogano gimta
sis vardas yra Eddie Yushis. 
Yra 24 metų amžiaus, sveria 
225 svarus.

Toj pat programoj pasiro
dys ir kitas lietuvis, brookly- 
nietis Yustin Sirutis, kuris iš
stoja prieš Eddie Blunt aštuo- 
niu “roundų” kumščiuotėie. 
Taipgi dalyvaus jaunuolis lie
tuvis Joe Uskey iš Scrantono.

Retai pasitaiko matyt du 
lietuviu vaikinu kumštynėse 
vienu vakaru. Lietuviai to 
snorto mylėtojai kviečiami pa
sinaudot proga, praleisti va
karą vėsiame Gardene ir pa
dėt vaikinams įsigyveht tame 
sporte. lan Yermal.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą antradienį “Laisvė

je” lankėsi p. Vincas Petronis, 
Kauno . “Aušros” Gimnazijos 
mokytojas ir “Lietuvos žinių” 
korespondentas.

Pasikalbėjimas su Smetonos 
Prisiųstais Sportininkais

Pereitą sekmadienio rytme
tį, vienoje lietuviškoje užeigo
je kalbėjausi su Smetonos pri
siųstais iš Lietuvos sportinin
kais.

—Kaip jums, patinka Ame
rika ?—užklausiau.

—Labai puiku ! Negalėjome 
to visko įsivaizduoti, ką čia 
tenka savo akims pamatyti.

—Kaip atsineša Amerikos 
lietuviai linkui jūs čia, ir ki
tose vietose, kur teko gastro
liuoti ?

—Kiek teko sutikti lietu
vių, visur svetingi, bet tik...

—O kas “tik?”
—Hm, čia bračia, politika, 

boikotas!... O mes kuo 
biausia vengiame susidurti 
politika. . .

—Kas padengia kelionės 
šas ?

—Lietuvos valdžia.
—Na, o kaip dabar dalykai 

Lietuvoje ?
—Lietuvoje viskas kultūrė- 

ja, auga, bręsta. . . Tiesa, dar 
daug dalykų yra taisytinų.

—Pavyzdžiui, kas žymiau
sio padaryta Lietuvoje pasku
tinių dešimties metų 
piu ?

—žymiausiu, gal 
įvedimas privalomo
Daugelis yra aukštesnes mo
kyklas pabaigusių; jau profe
sionalų net didelis perteklius— 
neužtenka jau valdžioj tarnys
čių.

—Kaip su tais, kurie betur
čiai ir nepajėgia privalomo 
mokslo eiti?

—Kaip kur valdžia šelpia 
tokius, o kiti, kaip negali, tai 
ir nesimokina. . .

—O kaip jūs žiūrite į žy
mesnius Lietuvos rašytojus ir 
pažangiuosius laikraštininkus?

—He, ką su jais. . .—pasi
žiūrėję viens į kitą, pamojo su 
rankoms, išreikšdami ,panieką. 
—Jie galima priskaityti prie 
šalies nenuoramų. Kuomet 
mes tautines jėgas stiprinam, 
šąli nacionalizuojam (kaip 
kad Vokietijoj daroma), tai 
jie kritikuoja, tas spėkas skal
do. . .

—Kaip dabar Lietuvoj jau
nimas žiūri į religiją?

—Jaunimas stengiamasi au
klėti religiniai. Kadangi tikė
jimas, tai yra pamatas gyveni
mui. Be tikėjimo žmogus pa
laidas, nieko nebijantis. Ypa
tingai tikėjimas reikalingas 
nelavintiems! Mokyklose, kaip 
pradinėse, taip ir aukštesnėse, 
tikybos pamokos sistemačiai 
dėstomos.

(Sportininkų mintis tikėji
mo klausimu veikiausiai yra 
bendra visų, bet kada pradėjo 
pusryčiauti.—nė vienas nesi- 
žegnojo.—P. B.)

—Ar daug Lietuvos jauni
mo norėtų išvažiuoti į užsie
nius ?

—Neturtingi, žinoma, norė
tų išvažiuoti, bet turtingiems, 
arba turintiems valdžioje tar
nystes, tai ir Lietuvoje gerai. 
O kita, dabar veik į visas šalis 
rubežiai užsidarę, tai mažai 
kas ir išvažiuoja.

—Ar mylėtumėt pasilikti 
Amerikoje ?

—Gal laikinai būt ir nepro- 
šali, bet kad čia gyvenantiems 
reikia sunkiai dirbti; mums 
teko matyti mainas, anglių 
kasyklas. O bračia, kokis paš-

Kvarlūnams Pagerbti 
Pokilėlis

Pereitą sekmadienį Vaiginio- 
šapalo svetainėje įvyko gražus 
ir didelis pokilėlis arba parė 
atžymėjimui Jono ir Onos 
Kvartūnų sidabrinio jubilėjaus 
vedybinio gyvenimo. Jonas 
Kvartūnas — švogeris Mykolo 
Liepos, dėlto dd. Liepai dau
giausiai ir darbavosi padary
mui šito pokilėlio pasekmingu.

Kaip 6 vai. po pietų susirin
ko pilnutė svetainė svečių, ku
rie gražiai linksminosi iki vė
lumos. Ndrs.

kudnas darbas! Ten 
dirbti susirietus. . .

Kada manote grįžti 
tuvą ?

—Sekantį trečiadienį, 
ną rugpjūčio.

Su šiuo ir baigėsi pasikal
bėjimas.

P. Baranauskas.

Red. Pastaba. — Visai na
tūralu, kad smetoniški sporti
ninkai kalba taip, kaip kalba. 
Jie taip išmokinti. Jie prisiųsti 
Amerikon populiarizavimui fa
šistiško rėžimo Lietuvoj. De
mokratiniai n u s i s t a čiusieji 
Amerikos lietuviai tą gerai su
prato ir dėlto juos boikotavo. 
Veik kiekvienoj lietuvių kolo
nijoj, kur tik jiems buvo ruo
šiamos “priimtuvės” arba iš
leistuvės, išėjo didžiausias ne
pasisekimas. Taip ir turėjo 
būti!

IW0 Su 10,000 Nariu 
Dalyvaus Parade

Didžiausia broliška darbi
ninkiška organizacija Ameri
koj, Tarptautinis Darb. Orde- 
nas pareiškė, kad tikisi sumo- 
bilizuot į prieškarinį paradą 
10,000 savo narių, gyvenančių 
šiame didmiestyje.

Nuo didžiojo karo pabaigos 
iki šių dienų nebuvo momento, 
kurį gręstų didesnis karo pa
vojus, negu gręsia šiandien.

Kada pagalvoji, jog antri 
metai kaip fašistai lieja krau
ją ant Ispanijos žemės; kad Ja- 
ponijos militarizmas kulkomis 
ir ugnimi naikina iš pamatų 
Chinijos miestus; kad gengste- 
riškai užpuolė ir išvogė Sovie
tų konsulato Tientsine rekor
dus; kad tik užvakar grasino 
bombarduot J. V. karių būrį— 
neišvengiamai matai baisaus 
karo pavojų apgaubiant visą 
žemės skritulį. Ir sykiu pama
tai, kad šiandien, tuojau lai
kas veikti prieš karą.

Amerikos Prieškarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga „šaukia minias 
organizuotų ir neorganizuotų 
darbininkų ir visus taikos my
lėtojus demonstracijon prieš 
karą, už taiką.

Demonstracija-paradas prieš 
karą bus šį šeštadienį, 7 rug
pjūčio. Mobilizacijos laikas 11 
vai. ryto. Kalbinės grupės su
sirinks Sekcijoj 8b, kuri bus 
ant 79th Street tarpe York 
Avenue ir East River.

Drg. A. Stripeika Išvyksta 
Chicagon Atostogų

žymusis “Laisvės” vajinin- 
kas A. Streipeika, rašydamas 
iš Elizabetho “L.” reikalais, 
d. Bukniui rašo sekamą apie 
save pranešimėlį:
Brangus Drauge P. B.—

Aš vienai savaitei išvažiuo
ju į Chicagą. Aplankysiu sa
vo gimines ir draugus, ir pasi
stengsiu gauti “Laisvei” nau
jų skaitytojų. Išvažiuoju atei
nantį penktadienį arba šešta
dienį.

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, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Laimingos Kelionės, 
Draugai!

Šiandien, 3 vai. po pietų, 
nuo laivų prieplaukos, 48th St. 
New Yorke, didžiuliu Franci- 
jos laivu “Normandie”, iš
plaukia trys Sovietų Sąjungos 
lakūnai — didvyriai Gromov, 
Jumošev ir Danilin.

Grumovas, Jumoševas ir Da
nilinas Sovietų Sąjungos išdir- 
bystės lėktuvu “ANT-25-1” 
atliko ilgiausią pasaulyje ke
lionę iš Maskvos, per šiaurių 
Polių į San Jacinto, Kalifor
niją. Jie sumušė visus pasaulio 
tiesaus ir ilgo skridimo rekor
dus. Jie atliko 6,262 mylias 
pagal, tiesią oro liniją, bet tik
rumoj, su pasisukimais, daug 
daugiau.

šie didvyriai dar kartą pa
rodė pasauliui, ką gali atlikti 
laisvos darbo žmonių šalies 
piliečiai ir technika. Amerikoj 
būdami viešėjo įvairiose val
džios, aviacijos, kultūros įstai
gose ir domėjosi Amerikos at- 
siekimais aviacijoj. Laimingos 
kelionės, pasaulio didvyriai!

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

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

Brooklyno Draugijų Sąry
šio piknike, kuris įvyko Ulmer 
Parke, liepos 25 d. buvo ren
kamos aukos Ispanijos liaudie- 
čių naudai. “Laisvėje”, 27 d. 
liepos, tarpe paskelbtų vardų 
įvyko pora klaidų, kurias čio
nai atitaisome. Tarpe auka
vusių po $1, atspausdinta drg. 
Ulozo vardas klaidingai. Taip
gi d. J. Degutis aukavo $1, o 
jo vardas randasi tarpe auka
vusių po 25c.

Reporteris atsiprašo draugų 
šias nemalonias paklaidas.

Rep.

Išvyko Atostogų
Amelia Jeskevičiutė ir He

len Kaunaitė, aidietės, puikios 
jaunos darbuotojos meno sri- 
tyj ir LDS jaunime, taipgi vei
kėjos Lincolno Bataliono 
Draugiu grupėj ir kitose orga
nizacijose, išvyko atostogauti. 
Jos ketina aplankyti kai ku
rias vietas aukštutinėj N. Y. 
valstijos dalyje—“up-state.”

Stanley Masiulio 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street
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TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661 •

H

3

)




