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Smetoniškojo “seimo” atsto
vams Amerikoje nesiseka la
biau, negu buvo manyta.

Net tūli tautininkai nesi
lanko į jų naudai ruošiamas 
pramogas.

Štai, Brooklyno tautininkai 
pereitą sekmadienį suruošė 
jiems išleistuves. Susirinko iš
viso,—su rengėjais, programos 
pildytojais ir visomis taip sa
kant privilegijuotomis asabo- 
mis,—vos 34 žmonės!

Atsiminkit, juk šitos išleis
tuvės buvo ruošiamos “parla
mento” nariams, dargi jo vir
šininkams !

UNIJA PRIPAŽINTA VIENINTELE DARBININKŲ 
ATSTOVE, PAK ELTA ALGA IR TT.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Darbo Žmonių 
Dienraštis

. Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

KRISLAI
Nevyksta.
Katės Juoksis.
Kunigų Suvažiavimas.
Belgijos Socialistuos.
Kodėl ne New Yorko?

Rašo R. Mizara.
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ATGALEIVIAI PRIEŠ ALGŲ- 
VALANDŲ NUSTATYMĄ

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Yra žmonių posakis: Daž
nai pasitaiko, kad tie, ką iš
vyksta jieškoti vilnų, patys su
grįžta nukirpti.

“Seimo” atstovai važiavo 
Amerikon jieškoti fašistinių 
vilnų, bet sugrįš nuogutėliai.

Amerikos lietuvių visuome
nė juos boikotuoja, — pana
šiai, kaip Lietuvos visuomenė 
boikotavo rinkimus to “sei
mo,” kurį neprašyti svečiai 
atstovauja.

Tai ir gerai. Amerikos lie
tuvių visuomenė nerėmė, ne
remia ir nerems reprezentan
tų valdžios, kurią 
smurtininkai.

Del nenusisekusios 
niškų paslų misijos ne
gėlai verks, bet ir katės juok
sis!

Washington. — Atžaga
reiviai kongresmanai, ypač 
iš pietinių valstijų, rėkauja 
prieš Black-Connery suma
nymą, kuris reikalauja bū
tinai mokėt darbininkui bei 
darbininkei ne mažiau kaip 
40 centų už valandą ir įvest 
ne ilgesnę kaip 40 valandų 
darbo savaitę. Bet yra tvir
tinama, jog stambi kongres
manų dauguma priims tą 
sumanymą.

Senatas buvo išbraukęs 
punktus, apribojančius ir 
reguliuojančius vaikų dar
bą; bet kongreso atstovų 
rūmas vėl įdėsiąs tuos pun
ktus į šį sumanymą.

ŠILKO DARBININKU STREIKAS EINA 
VIENINGAI 95-KIAIS PROCENTAIS

FAŠISTAI IR TROCKISTAI 
NORI MAIŠTŲ ISPANIJOJ

sudaro

smeto- 
tik an-

Nesenai lietuviai kunigai 
turėjo savo suvažiavimą Pitts- 
burghe. “Amerika” sako, jis 
buvo “rimtas.”

“Rimtumas” tame, kad bu
vo vyskupas Reinys, “atlaikė 
pamaldas ir pamokslą,” vys
kupas Boyle atidarė suvažia
vimą malda, o paskui jaga- 
masčiai ilgai laužė sau galvas, 
kaip kovoti su komunizmo pa-Į 
vojum.

Pati “A m e r i k a” žymi: 
“Daugiausia kalbėta apie ko
vą su komunizmu.” 
munizmas sparčiai 
į parapijas.

Parapijonys vis
Jie negali pakęsti kunigų juo
dos politikos, pavyzdžiui, Is
panijos klausimu.

Parapijonų dauguma stoja 
su lojalistais, su respublika, o 
kunigai—su fašistais, žmoni
jos neprieteliais ir kultūros

Matyt, ko- 
veržiasi ir

radikaleja.

Jei kunigai ir jų spauda 
kovos su komunizmu panašiai, 
kaip kovojo iki šiol, tai para- 
pijonys, be abejo, dar labiau 
atkreips jiems nugarą.

DUOBKASIŲ STREIKAS

Kansas City, Missouri. — 
Sustreikavo duobkasiai ir 
kiti vienuolikos kapinių 
darbininkai. Užsipildė la- 
vonynai nepalaidotais nu
mirėlių kūnais.

Grūmoja Chinijai už 2 
Japonų Šnipų Nušovimą

Tokio, rugp. 10.—Japoni
ja grūmojančiai reikalauja, 
kad Chinija 
atlygintų už 
no Japonijos 
oficieriaus ir 
ko.

Shanghai, 
nų valdžia pakartoja, kad 
Japonijos laivyno oficierius 
ir jūrininkas mėgino kari
niu troku įsibriauti į Chini
jos lėktuvų stovyklą Hung- 
jao, prie Shanghai; kad jie
du neklausė Chinijos sargy
binių įsakymo sustot, ir ne
gana to, dar japonas ofi
cierius pradėjo šaudyti. Tik 
tada chinai kareiviai palei
do šūvius ir nukovė tuodu 
japonu.

atsiprašytų ir 
nušovimą vie- 
karo laivyno 
vieno jūrinin-

Chinija.—Chi-

VELTUI TAMMANY-CO- 
PELANDO RIKSMAS
New York. — Fašistiniu 

demokratų, Tammany Hall 
kandidatas į majorus sena
torius Copeland iš visų 
plaučių rėkavo prieš prezi
dentą Rooseveltą, kad jis 
remiąs teisėją J. T. Maho
ney, kaipo naujosios daly
bos demokratų kandidatą į 
šio miesto majorus.

Bet prezidentas Roosevel- 
tas pareiškė, kad jis visai 

sybės teikti pageibą Ispanijos bepusiskai. laikosi ateinan-

Belgijos socialistų laikraštis 
“Reveil” (išeinąs JLuxembur- 
go srityj) stipriai kritikuoja 
to krašto Darbo (Socialistų) 
Partijos vadovybę dėl jos 
veidmainiavimo. Ji, vadovybė, 
rašo laikraštis, protestuoja 
prieš blokadavimą Ispanijos 
respublikos, bet tuo pačiu 
kartu pati remia ta 
foę (Belgijos), kuri 
remia blokadą.

“Reveil” griežtai

vyriausy- 
oficialiai

reikalau
ja, kad socialistai ministerial 
pareikalautų Brusselio vyriau-

New Yorke pereitą šešta
dienį įvyko puiki anti-karinė 
demonstracija.

Smagu buvo matyti išsilie-

čiuose rinkimuose New 
Yorke ir nerekomenduoja 
jokio saviškio kandidato.

Lafayette, Ind.—Susidū
rus dviem automobiliam

jusias ispaniškai kalbančias pirmadienį, 4 važiuotojai 
mases, stojančias pries fasis- rižmušti ir5 sužeisti.
tus, už respubliką.

Kitas smacrus reiškinys bu
vo tas, kad labai daug visokių 
uniju dalyvavo demonstraci-

Yorko gubernatorium yra de
mokratų Tammany Hall poli

merių-Darbo Partijos sąrašu 
išrinktas.

joj. Net ir traukinių porterių tikierius, o Bensonas yra Far- 
unija oficialiai, savo unifor
mose dalyvavo parade.

Beje, parade dalyvavo 
jam vadovavo Minnesotos 
bematorius Bensonas. Tai 
jaunas vyras, gabus kalbėto
jas ir pažangus žmogus. 
. Kyla klausimas: kodėlgi 
new yorkiečiai turėjo kviestis, 
Minnesotos gubernatorių? Ko
dėl negalėjo dalyvauti mūsų 
valstijos gubernatorius?

Atsakymas: Dėlto, kad New

»r
RU- 
dar

Tai pasako, jog ir New 
Yorke ir kitur sekančiais rin
kimais reikia žiūrėti, kad juo 
daugiau gubernatorių ir sena
torių ir kongresmanų būtų iš
rinkta Farm erių-D ar b o Parti
jos sąrašais.

Tuomet jie tarnaus ben
driems žmonių , interesams. 
Tuomet jie kovos prieš fašiz
mo ir karo pavojų!

Paterson, N. J.—Strei- 
kan išėjo 95 procentai visų 
6,000 šilko darbininkų čia 
ir apskritai Passaic Klony
je, pagal pašaukimą, indus
trinio Audėjų Organizavi
mo Komiteto. Keturios 
dirbtuvėlės, samdančios tik 
apie 200 darbininkų išviso, 
pirmadienį dar laikėsi prieš 
streiką, bet jos yra pikie- 
tuojamos ir suprantama, 
kad jų darbininkai bus iš
vesti streikan.

Pennsylvanijoj beveik 43,- 
000 šilko darbininkų tuo- 
jaus išėjo streikan: Wilkes 
Barre-Scranton, Easton, ir 
Allentown srityje.

Iš • Bostono pranešama, 
kad faktinai visos šilko

dirbtuvės Naujoj Anglijoj 
pradėjo derybas su unija 
dėlei sąlygų pagerinimo 
darbininkams. Jos nori su
sitaikyti be streiko.

Tai dar pirmas toks pla
tus, galima sakyti, visaša- 
liškas streikas dirbtinio šil
ko darbininkų Amerikoj.

Vien Wilkes Barre apy
gardoj užsidarė 40 šilko 
dirbtuvių, kur dirbdavo 18,- 
000 darbininkų.

Allentown, Pa.—Streikan 
išstojo ne mažiau kaip 90 
procentų visų 6,000 šilko 
darbininkų Lehigh Klonyje. 
Užsidarė 22 dirbtuvės šia
me mieste ir 24 priemies
čiuose.

BALTOSIOS MEŠKOS ATĖJO Į SVEČIUS PAS 
SOVIETU MOKSLININKUS ŠIAURĖS POLIUJ

Paryžius. — Pirmiau bu
vęs Ispanijos ministeris pir
mininkas Largo Caballero, 
anarchistinių palinkimų so
cialistas, sako, jog norįs, 
idant respublika laimėtų 
prieš fašistus, bet jis nepa
tenkintas, kad tas karas ne- 
taip vedamas, kaip jis norė
tų.

Naudodamiesi tuom Ca
ballero nusistatymu, vėl 
pradėjo zuiti _____
trockistai Ispanijoj ir sklei
sti girdus, būk gręsiąs 
“naujas anarchistų sukili
mas” prieš liaudies valdžią.

Fašistai tokius gandus 
gaudo ir skambina užsie
niams, pranašaudami- sau 
pageidaujamą s u k i 1 i mą 
prieš dabartinę valdžią, ku-1 
ri susidaro iš respublikie- 
čių, demokratų, socialistų ir 
komunistų.

(Fašistai, kaip ir trockis
tai, trokšta sukilimų prieš 
respubliką, bet tai. dar ne
reiškia, kad taip bus.)

900 Edgewater, N. J
Cukrininkų Laimėjo

’’Sėdėjimo” Streiką

šiaurės Poliaus Stovykla. 
—Ernest Krenkel, vienas iš 
keturių sovietinių moksli
ninkų, sergėdamas stovyklą 
ant ledyno, rugpj. 9 d. pa
matė ateinant baltą' meSfcą 
su dviem meškučiais. Jis 
tuoj pašaukė ?avo draugus 
iš būdos. Jie pasiėmė šau
tuvus. O meška sustojo 
prie stovyklos vėjo malūno, 
gaminančio elektrą, ir pra
dėjo apžiūrinėti šį dar ne
matytą jai “sutvėrimą.” 
Meška taipgi darė “inspek
ciją” radio stiebų ir kitų 
įrengimų.

Išbėgo iš būdos ir šuva 
vardu “linksmas.” E. Kren
kel šovė nubaidyt mešką su 
jos vaikais; o šuva tik ska
lija, tik “vejasi” meškas, bet 
vengia pefarti prid jų pri
eit, o meškos klemšioja sau 
atgal, perdaug nesiskubin-

damos. Taip jos ir pasislė
pė tarp ledų laužų.

Šiaurės polius šiomis die
nomis aptrauktas tirštais, 
tamsiais rūkais, ir debesiai 
faktinai nugulę ant paties 
ledo. Štai kodėl trečias So
vietų lėktuvas su garsiuoju 
lakūnu Levanevskiu dar ne
išskrido iš Maskvos per po
lių į Jungtinės Valstijas. 
Reikia palaukt, kol pragie
drės šiaurės polius.
šiaurės Poliaus Augalėliai

Sniegas ant poliaus ledy
nų pasidarė rožavas. Tokią 
spalvą jam duoda daugybė 
savotiškų mažyčių augale; 
lių. Sovietų mokslininkai 
paėmė tų augalėlių ir tyri
nėja juos. Jie taipgi studi
juoja naujų rūšių gyvius iš
griebiamus iš šiaurės po
liaus jūros.

Turčiai Nusuka 200 Mil 
Taksy nuo Valdžios

Naziai Prašo Lauk An
glų “Times” Reporterį

Berlin. — Nazių vyriau
sybė pasiuntė reikalavimą 
“London Times’ui,” kad at
siimtų vyriausią *savo ko
respondentą iš Berlyno, 
Normaną Ebbuttą. ^Sako, 
kad jis rašinėjąs savo laik
raščiui “niekniekius,” bet 
nekreipiąs dėmesio į (ne
va) “didžiuosius” nazių 
darbus.

Mat, Ebbutt kartais ne
palankiai parašydavo apie 
nazių “tvarką”.

London. — Hitlerio at
stovas Ribbentrop Londone 
kreipėsi į Anglijos valdžią, 
kad leistų pasilikti Londone 
trims Vokietijos nazių lai
kraščių korespondentams. 
Anglų vyriausybė įsakė 
jiem išsikraustyti (kaip nu
žiūrimiems Hitlerio 
pams).

Pasikorė Kalėjime

šni-

Pittsfield, Mass.—Virėjas 
Eustace Sanchez pasikorė 
kalėjime. Jis buvo įkaitin
tas už nušovimą Fredo 
Mansfieldo, arklių “moky
tojo,” ir už sužeidimą savo 
pačios. Sanchez buvo užti
kęs juodu besimyluojant.

Japonų Oficieriai Muš- 
truoja Estų Armiją

Talinas, Estonija. — Per 
paskutinius kelis metus Ja
ponija ir Hitleris yra labai 
susidomėję šia mažyte Pa
baltijo šalim—Estonija.

Jau kuris laikas, kaip Ja
ponijos oficieriai padeda 
būdavot Estonijai armiją. 
Šį pavasarį atvyko Japoni
jos žymiausias armijos 
technikas Datsi ir, be kitko, 
žiūrinėjo valdiškus Estoni- 
jos miškus.

Nesenai Japonija atsiun
tė du savo armijos oficie- 
rius į Europą neva preky
bos reikalais; ir dabar abu
du apsistojo Estonijoj.

Juo labiau Hitleris inte
resuojasi Estonija. Nes ji
nai galėtų tarnaut naziam 
kaip karo “tiltas” į Lenin
gradą. ____________

Arčiausia Žemei Kometa
Rugpjūčio 10 d. Finsler’io 

kometa, matoma “Grįžo Ra
tų” srityj, arčiausiai pa- 
skrido linkui žemės. O vis 
dėlto jinai radosi dar už 
56,000,000 mylių nuo žemės.

Tos kometos galva yra aš
tuonis kartus didesnė už 
žemę, o jos uodega 2,000,- 
000 mylių ilgio.-—Kometos 
yra dujų “kūnai” erdvėse.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo ministerija ra
gina, kad dabartinė kongre
so sesija priimtų naują tak
sų planą, Tuom planu val
džia nori gauti šimtą iki 
dviejų šimtų milionų dau
giau taksų, kuriuos turčiai 
kasmet nusukdavo, naudo
damiesi senuoju “skylėtu” 
įstatymu. Jie inkorporuo
davo savo šeimynas, savo 
privačius laivus, angavingai 
apsidrausdavo užsieninėse 
neva apdraudos kompanijo
se, makliavodavo “šiaudi
niais” Šerais tūlų užrubeži- 
nių kompanijų ir taip neva 
pasidarydavo “nuostolių,” 
idant galėtų išvengt priva
lomų taksu mokėjimo Ame
rikos valdžiai.

DAUSU TOLIAUSIU MIG- 
LYNŲ FOTOGRAFIJA
Rochester, N. Y.—Bausch 

and Lomb optiškų stiklų 
kompanija praneša, kad pa
gaminus fotografinius stik
lus, su kuriais galima būsią 
gana aiškiai nutraukt jpa- 
veikslus tolimiausių žvaigž- 
dynų-miglynų, nors tie mig- 
lynai taip toli, jog kol jų 
spinduliai pasiekia žemę, tai 
praeina 80 milionų “šviesos 
metu.” Minimi dausos mig- 
lynai nešasi su 26,000 my
liu smarkumu per sekundą 
tolyn nuo žemės.

Edgewater, N. J. — 900 
darbininkų National Cuk- 
raus Kompanijos laimėjo 

fašistiniai streiką, vadovybėje CIO, in
dustrinės unijos. Kompani- 

‘ ja padarė vieniem metam 
sutartį su unija sekamomis 
sąlygomis, kaip paduoda 
“Jersey Observer,” rugp. 9 
dieną:

Visiem darbininkam aps
kritai pridėt po 5 centus 
daugiau algos kas valanda; 
ir be to sumokėt darbinin
kam tokį priedą, pradedant 
nuo liepos 12 d., nors “sėdė
jimo” streikas buvo pa
skelbtas liepos 29 d.

Įvest 40 valandų 
savaitę;
daugiau mokėt už 
landžius ir dvigubą 
nį už darbą sekmadieniais 
ir kitais šventadieniais.

Didžiųjų skyrių darbinin
kam duot laiko pietum po 
keturių valandų darbo, o 
mažajame pakavimo sky
riuje įvest du poilsio tarpu- 
ku po penkioliką minučių. 
Leist atostogas (vakacijas) 
darbininkam, i š d irbusiem 
tam tikrą skaičių metų. 
Kompanija pasižada nieku 
neskriaus! ir nepersekiot 
unijos narių. Darbo per
traukose pačiame fabrike 
leidžiama traukt darbinin
kus į uniją. Kompanija su
tinka nepildyti užsakymų 
(orderių) jokiai kitai cuk
rinei, jei kada streikuos tos 
cukrinės darbininkai.

Jeigu darbininkas ateina 
darban, o būna pasiunčia
mas namo, pasirodžius, kad 
nėra darbo, tai kompanija 
turi užmokėt jam keturių 
valandų algą. Nuo to mo
kesnio kompanija paliuo- 
suojama tik tada, Jeigu ji
nai, išanksto praneša darbi
ninkui, kad tą dieną ar pus
dienį nėra darbo.

Sudaroma skundų komi
tetas, susidedantis iš trijų 
unijos atstovų ir trijų kom
panijos žmonių. Tas komi
tetas svarstys ir spręs įvai
rius ginčus, kylančius tarp 
darbininkų ir bosų, apeliaci
jas pavarytų darbininkų ir 
kt. Be rimtos priežastie? 
neturi būt paleidžiama iš 
darbo nė vienas darbinin
kas.

Kompanija pripažįsta cu
kraus darbininkų industri
nę uniją kaip vienintelę sa
vo darbininkų atstovę dery
bose su bosais, nors neme- 
tami laukan ir nepriklau
santieji unijai.

Cukrinės savininkai pasi
žada nedaryt lokautų prieš 
darbininkus, o ginčus su 
jais spręst derybomis su 
unijos atstovais.

EXTRA!
pusantro

darbo 
karto 

viršva- 
mokes-

Fašistai Grobia Keleivius 
, Nuo Franci jos Laivo

Casablanca, Ispan. Moro 
kko, rugp. 10.—Ispanijos 
fašistai Las Palmas prie
plaukoje, Kanarių salose, 
atstatė kulkasvaidžius į 
Franci jos laivą “Marechal 
Lyautey,” pasigrobė ir iš
tempė iš laivo tris ispanus 
keleivius, kaip praneša As
sociated Press. Grūmojo

tams.

Dabar Esą Perkaršta Ka* 
riaut Ispanų Fašistams 
London, rugp. io.—Genį 

Llano, Ispanijos fašistų ko-, 
mandierius pietiniame fron* 
te, savo kalboj per radio iš-; 
reiškė pageidavimą, kad 
liaudiečiai neatakuotų fa
šistus tokiame karštame 
ore kaip dabar.

Anglija Reikalauja Fašistų 
Sugrąžinti Užgrobtus 

Laivus
London, rugp. 10.—Angli

jos valdžia pareikalavo, kad 
Ispanijos fašistai tuojaus 
paleistų tris Anglų laivus: 
“Molton,” “Candleston Ca
stle” ir “Mirupano,” ku
riuos užgrobė fašistų karo 
laivai.

Talkon Chinams Atvykę 200 
Sovietų Oficierių?

Tientsin, Chinija, rugp. 
10.—Japonų karininkai pa
sakoja, būk į Chahar pro
vinciją atvykę 200 Sovietų 
Raudonosios Armijos ofi
cierių, kurie organizuosią 
chinų raudonarmiečius ka
rui prieš Japoniją. 

“ L

JAUNAVEDŽIAI BŪSIĄ 
“IŠGANYMAS”

Vatikanas. — Popiežius 
atrado naują pasauliui “iš
ganymą.” Laimindamas 100 
porų naujavedžių, jis parei-

Prigėrė 100 Aliejaus Dar
bininkų, Nuskendus Laivui
Maracaibo, Venezuela. — 

Nuskendo “Anna Cecilia” 
laivas vietiniame ežere. 
Juom plaukė 200 aliejaus 
laukų darbininku ir, kaip 
praneša United Press, apie 
pusė to skaičiaus prigėrė.

ORAS
Pasak New Yorko Oro 

Biuro, šį trečiadienį oras 
būsiąs dalinai apsiniaukęs 
čia ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
škėjkad “visuomenės” išga- 95 laipsnių, oro . drėgnu- 
nymas paeisiąs nuo tokių mas 91. Saulėtekis 6:00; 
jaunavedžių. saulėleidis 8:02.

Fašistai Panaujina Atakas 
Madrido Fronte

Madrid, rugpjūčio 10.— 
Fašistai išnaujo pradeda 
atakuoti Ispanijos liaudie- 
čius Villanueva de la Cana
da fronte, už keliolikos my
lių nuo Madrido. Liaudie
čiai išsprogdino fašistų am
unicijos sandėlį. Manoma, 
kad per eksploziją daug fa
šistų žuvo.

Mūšio laiku šeši fašistų 
kareiviai peršliaužė į res- 
publikiečių pusę ir tuoj iš? 
stojo kovon prieš fašistus.

Chinai Sunaikino Japonų 
Armijos Būrį

Peiping, rugp. 10.—Chi
nai sakosi sunaikinę visą ja
ponų kareivių būrį mūšyje 
prie Didžiosios Sienos var
tų arti Nankowo, 30 mylių 
į šiaurių rytus nuo Peipin- 
go, Chinijos senosios sosti
nės. Pranešama, kad ir ki- 
tur chinų armija sėkmingai 
priešinasi japonams.
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“Vargo ir Skurdo Krašte’'
Po šitokia antrašte d. Katre Matulai

tytė, atydžiai sekanti dalykų padėtį Vil
nijoj, rašo “R. Artoju j” apie to krašto 
baisią valstiečių būklę.

Straipsnio autorė paduoda eilę ištrau
kų iš lenkiškų laikraščių, kurie aiškiau 
negu kas kitas vaizduoja nepakenčiamą 
darbo žmonių gyvenimą okupuoto j Lie
tuvoj ir bendrai visoj Vilnijoj.

Štai lenkų jaunimo laikraštis “Prze- 
wodnik Wiejski” rašo:

Nuo bajoriškosios Lenkijos laikų maža kas 
Vilnijos krašto kaime pakito. Baudžiavos 
panaikinimas nepagerino valstiečio būties. 
Tai kas, kad jis šiandien yra laisvas ir pil
nateisis respublikos pilietis. Kas buvo Vil
nijos krašte ir bent paviršutiniai pažino te
nykščius santikius, tasai regi, kad šių pilie
čių vadinimas “pilnateisiais” yra neskanus 
juokas arba baisi ironija.

Valstiečiai gyvena negirdėtą skurdą, o 
kartais 1 ha žemės rėžyje gyvena per 10 
žmonių šeima, žiemą ir pavasarį badas, 
vasarą—miltagaliais atmiešta širmė, neda- 
kepta duona, bute—kamšatis, vargas ir nu
siminimas. Vaikai, ypač maži—tai baisus 
vaizdas, nei vienas normalus žmogus negali 
praeiti. Iš pirmųjų dienų šias bejėges bū
tybes apipuola utėlės ir visokiausios ligos... 
6 metų vaikas panašus į 3-metį, išblyškęs, 
mažas, kreivom kojom, nuskuręs, pusnuo
gis ir pirmučiausia alkanas.

"“^G'kit'as laikraštis “Prostų-^-.ĄIostu” nu- 
f rodo: . z

Lūšnos žemos, nebaltintos, kerpėtomis pa
lėpėmis. Per palšvą tvorą purvina, pilnan 
gyvulių kelian svyra sunykus kriaušė. Ma
žyčiai langeliai. Vietomis užkaišioti lent
galiais ar skarda. Už namo mėšlynas. Tro
bos vidus pusiau perskirtas: vienoje pusėje 
gyvena žmonės, kitoje—gyvuliai. Kartais 
tai tas, tai kitas suserga. Ištisus metus riog
so migije ir meldžiasi mirties.

Visame kaime tėra vienintelis visiems šu
linys. Iš jo geria ir žmonės ir gyvuliai. 
Tai ravas, ne šulinys. Tai gyventojų nelai
mių versmė, nors per šimtų šimtus metų 
jie įprato nugalėti nuodus ir mikrobus. Pir
miausia ligos apnyksta vaikus. Jei nenu
miršta, kelias savaites slankioja lyg šmėk
los.

Vaisius, jei yra sodas, už skatikus išpar
duoda “išanksto,” vos medžiams sužydus. 
Priešrugiap jotinėmis dienomis išvedžioja 
svetimiesiems ir paskutinę karvę. Badauja. 
—Nors ligi rugiapjūtės, nors ligi rudens.

Laikraščių jokių nematyti. Jei ir būtų, 
tai kas. Nemoka skaityti. Analfabetų skai
čius diena iš dienos auga. Tėvas dar moka 

I skaityti, buvo kare, svetur males. Sūnus į 
mokyklą neis, nes jos nėra arba trūksta 
batų. Visą žiemą prasėdės lūšnos tvankoj.

Kaip gi gyvena Vilnijos ponai. Rašy
tojai paduoda sekančią iš , “Przevodnik 
Wiejski” laikraščio citatą, gražiai vaiz
duojančią dvarininkų gyvenimą:

Tenykščiai magnatai (dvarininkai-turtuo- 
liai) ir šiaip dvarininkėliai, gyveną ūkio 
darbininkų gėrybėmis, nieko nedirbdami, 
ruošdami medžiokles, ir girtuoklystes, lošda
mi kortomis, dribsodami gultuose, niekad 
neleis, kad valstietis šiek-tiek apsimokytų, 
pasiimtų rankosna padorų, bet ne “Rycev- 
zą” (klerikalų laikraštėlis) laikraštį, apie 
skaityklą ką jau kalbėti—apie darbininkų- 
vatetiečių organizacijas nei nesvajotina. 
Nors tenykštis ponas sukirmijęs prietaruos 
ir sustingusio proto, bet gerai supranta, 
kad kaimo švietimas, laikraštis ir knyga 
pravers liaudies masėms akis, o valstiečių 
organizavimas—šitai būrimasis prieš jį patį. 
Už snukio laikyti chamą ir skiepyti nesą
moningumą—tai vyriausias šūkis, kuris už
rašytas dvarininkų vėliavoje. Vilnijos 
krašto , dvarininkai didžiuojasi savo kilme, 
valstiečius niekais verčia, pasak jų, valstie
tis kaž-kas žema, žmoniškas galvijas, kurį 
geradarys dievas sutvėrė tik tam, kad ari
stokratai ir dvarininkai galėtų gerai ir be

liAISVI Trečiad., Rugpj. 11, 1937
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rūpesčio gyventi. Dažnai šlykštisi valstie
čių, girdi, jis tamsus, atšiaurus, purvinas; 
nepagalvoja, kad ir patys nors šilkiniais 
marškiniais vilki, dvasiniu atžvilgiu maža 
kuo jį pralenkia, o šį chamų tamsumą, šį 
skurdą ir purvą stropiai jų • tėvai kūrė ir 
patys taipgi suaugo.
Reikia atsiminti, nurodo d. Matulaity

tė, kad šitaip rašo ne komunistiniai, bet 
buržuaziniai laikraščiai, kurie nori refor
muoti gyvenimą, jį gerinti. Girdi: ‘‘Rei
kia parodyti, kad Lenkija valstiečiui ne 
pamotė, bet motina.”

Žinoma, autorė pabrėžia, jog “dvari
ninkų Lenkija niekuomet nebus darbo 
valstiečiams motina. ’Ji buvo ir liks 
žiauri pamotė. Ir tik Sovietų Lenkija, 
darbininkų ir vargingųjų valstiečių Len
kija ištaisys visas valstiečių ir aplamai 
darbo masių skriaudas ir atidengs prieš 
juos naują, puikų, kolektyvų gyvenimą.”

Čia paduotas vaizdas iš bendro vals
tiečių gyvenimo. Mes, tačiau, puikiai 
žinome, kad pavergtų tautų valstiečiai 
Vilnijoj, lietuviai, baltarusiai, kenčia dar 
sunkesnį skurdą: kaipo klasė ir kaipo 
pavergtosios tautos žmonės.

Reikalinga jiems visiems bendrai orga
nizuotis ir kovoti prieš fašizmą ir už pa
gerinimą savo būvio.

•Didelės Svarbos Darbai Sovietinėj 
Baltarusijoj

Tūli žmonės dažnai nebegali suprasti 
dalyko apie trockistų žalojimus Sovietų 
Sąjungoj. “Kaip tai gali būti,” sako jie, 
“kad trockistai, įėję į atsakomingas vie
tas, galėjo tiek daug niekšybių padaryti? 
Kur buvo Visasąjunginės Komunistų 
Partijos Centralinis Komitetas? Kur so
vietinės vyriausybės viršųnių akys?”

Tie žmonės nesupranta to fakto, kad 
Sovietų Sąjunga—pasaulis savaimi. Veik 
tris kartus didesnė šalis už Jungtines 
Valstijas, su arti dviem šimtais milionų 
gyventojų.

Užimąs atsakomingą vietą asmuo, jei 
jis nebus doras ir ištikimas socializmo 
kraštui, kol jo bjaurūs darbai iškils aik
štėn, gali pridaryti eibes šunybių.

Visa eilė apsimetėlių, trockistų, Japo
nijos ir Vokietijos nazių šnipų, kaip tik 
panašiai ir padarė. Jie žodžiais nudavė 
ištikimiausiais komunistais. Partija ir 
vyriausybė jais pasitikėjo ir pastatė 
juos į visą eilę atsakomingiausių vietų. 
Iš tų pozicijų tie bestijos varė savo žalo
jimo darbus.

Dabar, kai trockistai tapo išgaudyti, 
partija ir vyriausybė daro viską, kad juo 
greičiau atitaisius jų padarytas socializ
mo kraštui ir žmonėms nuoskaudas.

Mes vakar rašėme apie tai, kaip tei
sėtumo srityj prokuroras, d. Višinskis, 
patyrinėjęs, surado daugybę trockistinių 
teisėjų bjaurių darbų,—neteisingai nu- 
smerktų žmonių, etc. Tie trockistai tei
sėjai tatai darė tam, idant sukėlus prieš 
sovietinę tvarką kolektyviečius ir bend
rai darbo žmones.

Dabar ateina kitas iš Maskvos prane
šimas, liečiąs Sovietinę Baltarusiją. Pa
sirodo, kad ten tūlą laiką ėjęs žemdirby
stės komisaro pareigas trockistas paliko 
dar bjauresnių darbų.

Jis bandė pravesti kolektyvizaciją 
taip, kad juo labiau sukiršinus kolekty
viečius, kad įliejus juose juo daugiau ne
pasitenkinimo sovietine sistema.

Po to, kai Baltarusijoj trockistai buvo 
iškelti aikštėn, įvyko visos Baltarusijos 
kolektyvų (kolchozų) pirmininkų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 1,900 asme
nų. Jie atvirai ir draugiškai kėlė aikš
tėn netikslumus, padarytus sulyg troc- 
kisto žemdirbystės komisaro nurody
mais. Tą viską jie sužymėjo laiške, kurį 
pasiuntė Visasąjunginės Kompartijos 
Centro Komitetui ir Sovietų valdžiai 
Maskvoj.

Po to partija ir vyriausybė išleido spe- 
ciališką pareiškimą, kuriuomi įsakoma 
greit pravesti sekamas Baltarusijoj tam 
tikras reformas:

1. Sugrąžinti kolektyviečių privatiniam 
naudojimui 8,000 akrų žemės. Einant 
kolektyvų statutu, kiekvienas kolektyvie- 
tis turi turėti savo asmeniniam naudoji
mui tarp 2-3 akrų daržą.

2. —Dar šį mėnesį likviduoti 138 sovie
tinius (valstybinius) ūkius, kurie buvo 
įsteigti iš žemės, atimtos iš kolektyvų.

3. Kuogreičiausiu laiku įsteigti 60 
naujų mašinų-traktorių stočių, iš kurių 
kolektyviečiai naudojasi mašinomis.

4. Panaikinti 15,000,000 rublių baus-

Chinijos—Japonijos 
Karas

Japonijos imperialistų už
puolimas ant Chinijos yra 
bandymas pavergti tą mil
žinišką šalį ir prisirengti 
prie didelio karo su Sovie
tų Sąjunga. Dabartinis Ja
ponijos imperialistų užpuo
limas yra visai skirtingas 
nuo pirmesnių “incidentų” 
Chinijoj. Japonijoj eina ge- 
neralė mobilizacija, spauda 
pakinkyta kėlimui patriotiz
mo, šaukimui žmonių ka- 
ran prieš chinus. Tokio mie
ste ir kitur fašistai ir impe
rialistai surengė eilę patrio
tinių parodų. Visa šalis ruo
šiama/ karui. Matyti, kad 
Japonijos imperialistinė 
valdžia nemano apsistoti 
pavergus tik kokį atskirą 
kampą.

Tuom pat kartu ir Chini
joj eina didelis prisirengi
mas apsigynimui. Chinijos 
moterys šaukia savo vyrus 
ir sūnus į kovą, apginti Jų 
tėvynę. Studentai, darbinin
kai ir valstiečiai reikalauja 
iš Chiang Kai-sheko val
džios griežtesnių apsigyni
mo žygių. Centralinės val
džios armija traukia į šiau
rines Chinijos provincijas 
karui prieš įsiveržėliu^. Ži
noma dar peranksti kalbėti 
apie didelį karą tarpe Japo
nijos ir Chinijos, nes Chini
joj japonai imperialistai tu
ri daug savo agentų: parsi
davusių generolų, guberna-, 
torių, majorų, kurie ten tu
ri daug galios ir yra viešpa
čiais atskirų provincijų. Tas 
jau iš karto pasirodė tarpe 
japonų ir chinų susirėmi
muose Peipinge ir kitur, 
kur daugelyj vietų prieš ko- 
mandierių norą ir valią chi- 
nai kareiviai kovėsi, kad su
laikius įsiveržėlius. Bet vis 
vien šiuom kaistu Chinijoj 
matosi daug geresnis pasi
priešinimas Japonijos im
perialistams.

Vienas reporteris rašo iš 
Chinijos, kad Nankingo val
džia sudarė labai galingą 
apsigynimo liniją ant Gel
tonosios (Yellow) upės. Ta 
linija eina nuo Tengchau 
prieplaukos išilgai gelžkelį. 
Ta linija sudaro labai gerą 
apsigynimą, nes iš pietų su
eina prie jos gelžkeliai. Ži

noma, Chinijos valdžia jau 
dabar metė priešakiu už jos 
savo jėgas į šiaurės linkui 
Tientsino ir Paotingo, kad 
ten pasitikus japonus.

Kaip žinia, Japonijos im
perialistai jau 1935 metais 
bandė atplėšti nuo Chinijos 
penkias provincijas: Hopeh, 
Chahar, Siujan, Shansi ir 
Shantung. Šios penkios .pro
vincijos užima daugiau, 
kaip 400,000 keturkampių 
mylių, tai yra bent tris kar
tus tiek, kaip pati Japonija, 
ir jos turi iki 90,000,000 gy
ventojų. Japonijos imperia
listams tada tas nepavyko, 
nes Anglija ir Jungi. Ame
rikos Valstijose pareiškė, 
kad jos nemano pripažinti 
Japonijos užgrobimus, kad 
jos yra prieš Chinijos teri
torijų pevargimą. Biski Ja
ponijos apetitai atslūgo. 
Vienok vėl tais pat metais, 
kada Italijos fašistai smau
gė Ethiopiją, tai Japonija ir 
vėl puolė ant Chahar ir Ho
peh provincijų ir ten įsteigė 
“neprigulmingą” naują nau
ją Chinijos valdžią. Bet jos 
“neprigulmybė” aišku ko 
verta, nes pirmą dieną į 
Tengchau miestą, kur buvo 
centras tos valdžios, pribu
vo 3,000 Japonijos kareivių, 
o sekamomis dienomis ir 
daugiau.

Japonija pasiliko laisvą 
savo tavorų įvežimą, kas jai 
taupino dešimtis milionų je
nų, pradėjo pilnai gaspado- 
riauti ir chinus išnaudoti. 
Bet tas iššaukė didesnį Chi
nijos žrųonių pasipriešini
mą ir boikotą Japonijos ta
vorų.

Kodėl taip Japonija ver
žiasi į tas provincijas? To
dėl, kad Mandžurijos paver
gimas nesuteikė Japonijos 
imperialistams reikalingų 
medžiagų. Mandžurija tur
tingas kraštas iškasamais 
turtais, bet jos anglis, ge
ležies rūda yra blogesnė, již 
Šiaurinės Chinijos gamtos 
turtus. Mandžurijoj nėra 
gatavų išdirbysčių, o parti-

pergeriausį anglį. Japonija 
geležies rūdą veža iš Chini
jos, Yangtse upės srities, 
vieton iš Mandžurijos. Gi 
Šiaurinės Chinijos penkios 
provincijos yra turtingos 
gamtiniais turtais. Shansi 
provincijoj yra labai daug 
anglies, o Chahar provinci
joj — geležies. Prie to, ji ne 
tik daug geresnė už Man
džurijos, bet čia jau yra ir 
išdirbystė, kiek lavintų dar
bininkų. O ir kariniai šios 
provincijos .yra strategi
nės, Japonija jas valdyda
ma gali giliau veržtis į Chi- 
niją ir daryti puolimą iš 
pietų ant Mongolijos Liau
dies Respublikos ir apsupdi- 
nėti Sovietų Sąjungą iš pie- 
,tų pusės. Peipingo—Sin- 
gan gelžkelis turi virš 500 
mylių ilgio ir eina išilgai 
Mongolijos pietinę pusę. Ki
tas gelžkelis nuo prieplau
kos Tanku eina per Peipin- 
gą į Kalganą, tiesiai linkui 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos. Štai šiais ekonomi
niais ir kariniai strategi
niais sumetimais Japonijos 
imperialistai ant žūt-būt 
nori pavergti tas provinci
jas.

Bet 1936 metai nebuvo 
geriausi Japonijai. Japoni
ja pergyveno didelius su
krėtimus. Vasario mėnesį 
fašistai sukilo Tokio mies
te ir nužudė kelis ministe- 
rius. Tarptautinėj politikoj 
Japonija turėjo.kelis nepa
sisekimus, Mandžurijoj ne
gali partizanus nuslopinti, 
lėšos auga. Jos karinis suo
kalbis su Vokietija prieš 
Sovietų Sąjungą iššaukė So
vietų griežtesnę politiką. 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos tą Japonijos ir Vokieti
jos karinį suokalbį taipgi 
nedraugiškai pasitiko. Bai
siai didelės karo išlaidos, 
daugiau, kaip pusė visų .val
džios įplaukų, apsunkino ša
lies gyventojus ir > iššaukė 
didesnį nepasitenkinimą 
valdžios politika. Ir štai, 
kad iš to išeiti, tai Japoni
jos imperialistai metasi į 
naujas karo avantiūras — 
puola Chiniją.

Bet 1936 metai Ghinijai 
daug davė, kas sutvirtino

liaudis buriasi ir stoja ko
von. Kaip šis Chinijos-Japo
nijos karas vystysis, kurion 
pusėn jis kryps, sunku da
bar pasakyti. Tiek yra žino
ma, kad dabar Chinija turi 
daug daugiau progų atrem
ti Japonijos imperialistus, 
kaip bent kada pirmiau. Jos 
centralinės spėkos yra dide
snės. Mandžurijoj ir Korė
joj eina partizanų karas 
prieš Japoniją. Japonijos 
plėšikai jau dabar bijosi 
Mandžurijoj generalio suki
limo. Japonijos veržimasis į 
Chiniją skaudžiai palietė 
Jungtinių Valstijų, Franci- 
jos ir Anglijos reikalus. Bet 
Anglija, nors ir pareiškė, 
kad .ji nepripažins jokius 
Japonijos užkariavimus, bet 
veikiausiai laikysis tokios 
išdavikiškos politikos, kaip 
ji laikėsi linkui Ethiopijos 
ir laikosi linkui Ispanijos.

Jungtinės Valstijos Ame
rikos gali kitaip į tai pažiū
rėti. Sovietų Sąjunga ne
dvejojančiai pasisakė prieš 
Japonijos imperialistų įsi
veržimą. Trumpa ateitis To
limuose Rytuose gali atneš
ti didelių permainų.

D. M. Šolomskas.

Iš Lietuvos

| jos jėgas. Chinijos centrali- 
dmnr daro ianonamUnė valdžia Nankingo — zanai daug daio japonams Qkįang Kai-sheko daug su- 

khucių. Is Mandžurijos Ja- 8 &
ponija į xpetus gauna C_. 
600,000 tonų čiguno ir ne-

Vaizdas iš San Francisco vieno viešbučio “lobes.” 
To miesto viešbučių darbininkai streikavo nuo 1 d. 
gegužes. Tik nesenai jie susitaikė su samdytojais .ir 

dabar viešbučiai vėl atidaryti.

mių, uždėtų ant valstiečių ir kolektyvie
čių dėl ganymbsi gyvulių valstybės gi
riose.

5. Sumažinti 750,000 akrais apsėjamą 
žemės plotą. (Pasirodo, kad buvo rei
kalauta apsėti žemės plotas perdidelis 
tam, idant įnešus visame darbe nesusi
pratimo ir nepasitenkinimo).

Apart višpaminėtųjų, visa eilė kitų 
lengvatų suteikta Baltarusijos kolekty- 
viečiams.

Žinias, apie šį taip svarbų • sovietinės

tik tvirtėjo, nes ji pasirašė su 
Sovietų Chinija pertaiką. 
Chinijoj išaugo didelis ma-
šių judėjimas už tautinę lai
svę, už atrėmimą Japonijos 
imperialistų. Chinijos liau
dis įgavo daugiau pasitikė
jimo, kad ji bendrai gali 
gintis ir sutvirtino apsigy
nimo jėgas. Centralinė val
džia gavo iš užsienio nema
žai ginklų — kanuolių, kul- 
kasvaidžių ir lėktuvų. Jos 
autoritetas pakilo po to, 
kaip baigė karą prieš Chi
nijos Sovietus.

Japonijos imperialistai 
matydami tą, kad Chinija 
centralizuojasi, jungiasi ir 
stiprėja,, pareikalavo iš jos, 
kad derybų. pagelba išsprę
sti ginčus.. Bet tie reikalavi
mai buvo toki, kad vis vien 
norėjo pavergti tąs provin
cijas. Derybos pakriko ir 
Japonijos, imperialistai pra
dėjo karo veiksmus.

Aišku, kad Japonijos im
perialistai siekia pilno pa
vergimo Chinijps. Jie , vis 
didesnes karo . jėgas perme
ta prieš Chiniją. Chinijos

ALYTUS
Žmona Nušovė Savo Vyrą
Liepos 18 d. 23 vai. Varė

nos miškų urėdijos buhalteris 
Bronius Ivaškevičius, pasikvie
tė pas save svečių. Vaišinosi. 
Katrė Ivaškevičienė savo vy
rą Bronių revolverio šūviu nu
kovė mirtinai. Ivaškevičienė ir 
dar vienas asmuo sulaikyti. 
Tuo reikalu vedama kvota.

UKMERGE

Žaibas Padegė Deltuvos 
Klebono Trobesius

Birželio .25 d. vakare, už
ėjus smarkiai- perkūnijai, žai
bas padegė Deltuvos kleboni
jos tvartus.

Tuo pačiu metu perkūnas 
įtrenkė ir į telefono laidus, 
kartu nutraukdamas ryšį su 
Ukmerge.

Kartu su tvartais sudegė 15 
paršelių, 2 bekonai ir smar
kiai apdegė dvi veislinės kiau
lės.

Taip pat sudegė ir prie tvar
tų buvusi daržinė su -žemės 
ūkio mašinomis ir kitais pa
dargais ir tuo metu buvusiu 
suvežtu šienu bei dobilais, ku
rių buvę apie 40 vežimų.

Gaisro gesinti buvo nuvykę 
Ukmergės gaisrininkų koman
da ir pulko -dviratininkai.

Nuostolių padaryta apie 
7,000 litų.

vyriausybės ir partijos'' žygį , paduoda 
buržuazinė spauda.' Aišku, ji toli gražu 
nepaduoda viso" paveikslo.

Bet iš to išplaukia vienas labai svar
bus dalykas: Soviėtinė vyriausybė ir par
tija daro viską, kad atitaisius tas nuo
skaudas, kurias šian ir ten padarė žmo
nėms trockistai.

Tas viskas pakels , kolektyviečiuose dar 
didesnę meilę sovietinei - tvarkai ir par
tijai -ir juos juo griežčiam nustatys prieš 
žalotojus, fašistų agentus, trockistus.

Keno Armija Turi Sunkiausią 
1 Pasaulyj Kareivį?

Prieš kiek laiko paimtas 
Estijos kariuomenėn tar
nauti Leonardas Kaskas, 21 
metų ,jaunuolis, -sveria 350 
svarų. Tai sunkiausias ka
reivis pasaulyj.

Patekęs armijon, jis tu
rėjo kareivinėse sėdėti, .kol 
buvo specialiai pasiūtajam 
rūbai, batai ir kepurė. Bet 
tuoj - iškilo valgio klapsi
mas. Pasirodė, kad jam per- 
maža ir dviguba kareivio 
porcija.

Valgo, tai valgo, bet Kas
kas yra ir nepaprastai stip
rus. Jis lengvai pasibraukia 
į abi pažastis po' vyrą ir 
vaikščioja sau kaip niekur 
nieko. Kaskas vienas pave
ža kanuolę, Jiurios negali 
patraukt trys-keturi. vidu
tiniai vyrai. —L.

Respublikos ‘ Lakūnai Bom
barduoja Mussolinio Ka- 

, riuomenę Ispanijoj

Madrid, rugp. 9.—Ispani
jos lėktuvai įnirtusiai bom
barduoja Italijos armiją, 

atsiunčiamą į Toledo.



ŠAPA NAUJOSIOS DALYBOS MIESTE

Darbininke ir Seimininke
Ko Dabar Siekiama Gimdymo Kontrolės Srityje?

Puente mieste

Bendradarbėms

Baltimore, Md.

kraują, kad gelbsti

for-

Lietuvių Motery 
Konferencijos

Šiuo 
tad ir

Workers 
pakalbėti apie šių 

nuotikius

Conn. Valstijos Moterys 
Veiks Darbininkiškos 

Spaudos Naudai

pagelbos 
darbinin- 
1936 me-

kriušins fašizmą, kad Ispanijoj 
bus fašizmo kapinės.

J. Klevas.

VALGIU GAMI 
N1MAS

Rūpinimysis Soviety 
Moterim

Valdžia
Ir todėl įstatymas, iš' 

pernai, vedė prie toli- 
moters padėties pagerė

tonikų bei 
šviežiose ir 

daržovėse,

vienų nebūt perdaug, kitų per- 
mažai.

Rengimo Komisijos Narė,
O. Vilkaitė,

65 Main St., Rocky Hill, Conn

ir vėl gimdys 
kaip kad 

Ispanijos liau-

Darbininkiškos spaudos išva
žiavimas įvyks 12 rugsėjo 
mėnesio, Hartforde, Conn., Lie
tuvių Parke. Svarbumą darbi
ninkiškos spaudos mūsų publi
ka supranta ir remia gausiai. 
Manau, šį kartą susiries irgi 
tūkstantinė minia.

Būnant Dainų Dienoj, 1 d. 
rugpjūčio, Waterburyj, teko 
nugirsti, kad draugės moterys 
rengiasi eiti į lenktynes gami
nime valgių spaudos išvažiavi
mui. Jos rengiasi išvažiavime 
įsteigti šeimininkių skyrių. Aš 
manau—tai gražus darbas.

Taigi, gerbiami svečiai, val
gių jums nereikės vežtis. Už
tikrinu, kad čia galėsit paval
gyt skaniai ir už žemą kainą.

Draugės moterys, katros ma
not dalyvauti šeimininkių sky
riuje pavieniai ar kolektyviai, 
prašau pranešt rengimo komisi
jai iš anksto, tai bus galima 
geriau sutvarkyti valgiai, kad

mas, kuris nematytai padeda 
Sovietų šeimos sužydėjimui, pil
dantis socialistinės visuomenės 
statybos dėsnius. L. Liepa.

Norėtųsi girdėt draugių at
siliepimus ir iš kitur.

S. Sasna.

Reikia Daugiau Klinikų
Mrs. Margaret Sanger, kuri 

vadovavo kovai prieš Comstock 
įstatymą, prisiųsdama ALDLD 
Centro Moterų Komitetui padė
kos žodį už masinę paramą, sy
kiu rašo:

“Dabar yra mūsų pareiga su
pažindint ligonbučius, šalpos 
agentūras, labdarybės ir visuo
menės sveikatos vedėjus, kad 
ta įstatymo panaikinimas pa- 
liuosuoja jų rankas. Eikite pas 
visuomenės sveikatos viršinin
kus ir reikalaukite, kad įdėtų 
gimdymo kontrolę savo patar
navimu programon. Kad įsteig
ti klinikas, šiandieną Ameriko-

Jūsų Maisto Sudėtis
Pereitos savaitės skyriuje ra

šiau, kiek visokių maisto pro
duktų reikia balansuotam val
giui, kad kūnas perdaug pri
krautas vienu, kito nebadautų. 
Kur rast kūnui reikalingas me
džiagas? ,

Raumenų būdavo j imui me
džiaga, proteinai, maistas gau
nama piene, kiaušiniuose, žuvy
je, riešutuose, sūryje, sausuose 
žirniuose ir visokiose pupelėse, 
taipgi mėsose. Tos medžiagos 
daugiau reikia augantiems ir 
sunkiai dirbantiems.

Pereitą savaitę šiame skyriu
je draugės bostonietės paduo
da sumanymą, kad šį rudenį ar 
žiemą būtų sušaukta lietuvių 
moterų konferencija ALDLD 
7-to Apskričio ribose ir kad ji 
būtų plačiausia, kaip galima. 
Kad jon būtų įtraukta visų 
sriovių moterys.

Gražus sumanymas. ALDLD 
Centro Moterų Komiteto irgi 
buvo pageidavimas, kad ne tik 
Massachusetts, bet ir visose ki
tose valstijose- apskričiuose bū
tų sušauktos moterų konferen
cijos. Tas padėtų vystyme mo
terų judėjimo, gaut naujų spė-

tarpu vasara, kaitros, 
mūsų draugėms bendra

darbėms malonu kai kada pa
sidžiaugti pavėsiu arba pasi
maudyt saulėj—tūlos Mot. Sky
riuje rečiau bepasirbdo. Poilsis 
visiems reikalingas, bet, pasil
sėjus, draugės, prie darbo, kad 
mūsų skyrius, apsidžiaugęs ge
rėjimu, nepradėtų šlubuoti.

S k. Vedėja.

dieną Profsąjungų Cen- 
Taryba publikavo įsta

tymą apie atidarymą ir organi
zavimą poilsio namų nėščioms 
moterims ir motinoms su žin
dančiais kūdikiais. Tokių namų 
bus atidaryta visoj plačioj So
vietų Sąjungoj, visose respub
likose, įeinančiose į jos sąstatą.

Daugvaikėms motinoms jau 
išmokėta, kaip dekretas numa
to, daugiau 650 milionų rublių 
valstybinės paramos.

Naujų gimdymo namų, pieno 
virtuvių ir lopšelių organizavi
mui miestuose ir darbininkų 
miesteliuose šiais metais išlei
džiama 574 milionai rublių. 
Gimdymo namų skaičius auga 
mieste ir kolchozuose. Jei po 
spalio revoliuc. gymdytojoms 
buvo vietų tik keli tūkstančiai, 
tai jos šiais metais sieks dau
giau 125 tūkstančių.

Auga ir medicinos 
teikimas ir medicinos 
kų skaičius. Valstybė 
tais paskyrė 2 miliardus rublių 
pravedimui priemonių, pageri
nančių motinų ir vaikų padėtį.

Aišku, kad tas rūpestingas 
atsinešimas prie motinos ir vai
kų reikalų smarkiai pakėlė gim
dymo skaičius. Taip Maskvoje 
sausio-gegužės mėnesiais perei
tais metais gimė 30,171 vaikas, 
o 1937 metij tais pačiais mėne
siais — 56,398 vaikai; Lenin
grade gimdymų skaičius dvigu
bai išaugęs, Baku mieste — 50 
nuošimčių, Taškente — irgi 50 
nuoš. Toks pat vaizdas Kijeve, 
Minske, Tiflise ir Frunze.

Sovietų šeimos sustiprėjimą 
rodo ir tas faktas: 1936 m. sau
sio-balandžio mėnesiais Sovietų 
Sąjungoj buvo įregistruota 82,- 
001 persiskyrimai, o šiais rpe- 
tais — 24,331. Ukrainoj persi
skyrimų skaičius sumažėjo 70 
nuošimčių , Baltarusijoj irgi to
kiu nuošimčiu.

Taip įgyvendinama įstaty-

PABĖGO Iš DULKIŲ DUBENIO — BET KUR DABAR?

Marškinine šapa Arthurdale, West Virginia. Tai bena
mių mainierių ir jų šeimų apgyvendinimui kolonija, kuri 
tapo įsteigta Mrs. Franklin D. Roosevelt pastangomis. 
Tame pat bildinge įsteigta “vacuum cleaner” sudėstymo- 
baigimo šapa.

šaika generolų 
suareštavo 50 moterų, daug iš 
jų išžagino, nupjaustė krūtis, 
surišo rankas ir sumetė į upę. 

Eskodrome fašistai, pralai
mėję mūšį, pasitraukdami, su
vijo 50 moterų į kapines ir su
šaudė.

Sierra provinciją užėmę fa
šistai tyčiojosi iš moterų įvai
riais būdais. ’Jaunas mergaites 
žagino, o jų motinoms nuskuto 
nuo galvų plaukus ir po gat
ves. vedžiojo, rodydami ispanių 
plikas galvas. Ispanei moteriai 
be, plaukų likti • skaitosi didele 
gėda. Kokia ji nebūtų: sena, 
maža, biedna ar turtinga, bet 
jos kasos skaitosi jos didžiau
siu gražumu, turtu. Aštuonioms 
moterims pasisekė pabėgti į 
liaudies miliciją. Pabėgusios 
moterys “gėdą” pavertė kovai 
prieš fašizmą. Jos sakė: “Mes 
nenorėjom kariauti, bet mus fa
šistai padarė kareiviais, ir ka
riausim, kol mūsų plaukai už
augs iki pečių.”

šiandieną, suėjus metams 
nuo pradžios karo, demokrati
nė Ispan. turi lavintą, ginkluo
tą, disciplinuotą ir vieningą ar
miją,. Ispanijos moterys taip 
pat visomis spėkomis padeda 
karo frontuose ir industrijoj 
užfrontyje. Tik jų organizuota 
pagelba dabar yra daug našes
nė, negu buvo vandens virini
mo periode. Gi kaip pas vyrus, 
taip pas moteris pasiliko ir 
daug sudrūtėjo viena sena, pui
ki ypatybė — pasiryžimas ko
voti iki galui ir pasitikėjimas, 
kad vieningomis spėkomis su-

Energijos budavotojai randa
mi bulvėse, visuose miltiniuose 
valgiuose ir krakmoluotose dar
žovėse, kaip burokai, morkos, 
kukurūzai (komai), taipgi ba- 
nanos bei visokį krakmoliniai 
ir cukriniai valgiai. Jų reikia 
daugiau žiemos metu, kada šal
tas oras paima iš kūno šilumos.

Riebumų turinti produktai 
didžiumai geriau atsimenami už 
visus kitus, tad neprisieina kar
toti.

Mineralų arba 
rūgščių gauname 
kenuotose žaliose 
kaip salieros, kopūstai, agurkai, 
visokį žalialapiai; taipgi švie
žiuose, kenuotuose ir džiovin
tuose vaisiuose (apart bananų), 
ir čielų grūdų produktuose. Mi
neralų reikia kaulams ir rau
menims, taipgi virškinimo or
ganams.

Taigi, pasirinkus iš kiekvie
nos rūšies nors po vieną, pri
dėjus dar geros sriubos ir ko
kių vaisvandenių užsigėrimui, 
taipgi čielo grūdo produktų, 
rupių daržovių ar vaisių stam- 
bmenoms, gausis balansuotas 
valgis, kurio pavalgius ir be 
pilvo braškėjimo nuo perkimši- 
mo bus sotu ir sveika.

N-ė.

Metai atgal, 28 birželio, 1936 
m., buvo publikuotas puikus 
staliniškas rūpesčio žmogumi 
dokumentas, įstatymas, už
draudžiantis abortus, didinan
tis materialinę pagelbą gimdy
tojoms, gimdymo namų išplėti
mui, vaikų namų ir sodų skai
čiaus padidinimui.

Įkainuoti Sovietų moters rei
kšmę ir pasirūpinti jaja, kad ji 
jaustųsi laimingiausia pasauly
je, kad laimintų žemę, kurioj 
gimsta jos vaikai, tegalėjo tik 
Sovietų Valdžia, Komunistų 
Partija 
leistas 
mesnio 
jimo.

Aną 
tralinė

Išsimėtę po visą San Joaquin slėnį, centralinėj Kalifornijoj bastosi apie 
70,000 benamių pabėgėlių nuo sausros, vėjų išpustytų buvusių derlių lau
kų, taipgi daugybė išvarytų iš savo farmų ir namų už skolas ir palūkanas 
vidur-vakarinėse ir piet-vakarinėse valstijose. Čia matosi tipiškas tų kla
jūnų butas. Alkis ir tifusas sekioja benamius klajoklius.

Iš Tarptautinio Veikimo

Liepos 11 d. pas draugus 
Ražanskus įvyko tarptautinė 
parė, surengta Ispanijos liau- 
diečių naudai. Buvo gėrimų ir 
užkandžių. Viskas buvo duo
dama veltui ir jokios įžangos 
nedaryta, todėl svečių atsilan
kė pusėtinas būrelis. Besilink
sminant svečiams, bevalgant 
vakarienę, kurią draugės Ra- 
žanskienė, Kudirkienė ir Ža
lienė, kaipo gaspadinės, buvo 
paruošę, pirmininkas pakvie
tė vieną iš draugų—slavų In
ternational Workers Order 
sekretorių 
dienų nuotikius. Minimas 
draugas puikiai nupiešė šių 
dienų Ispanijos kovą su fašiz
mu. Baigdamas kalbėti, pa
prašė aukų dėl Ispanijos ko
votojų. Svečiai, tam at jausda
mi, duosniai aukavo. Aukų 
surinkta $68. Apmokėjus iš
laidas liko $41.30 paramai Is
panijos kovotojų.

Pinigai padalinti sekamai: 
$20.00 Abraham Lincoln Ba- 
talijonui ir $20 liaudiečių nau
dai. šis įvykis parodo, jog hill- 
saidiečiai gana gerai pasižymi 
rėmimu Ispaniios kovu prieš 
fašizmą. Tik bėda, kad tarp
tautiniai veikiant nevisada bū
na paskelbta spaudoje. Kiek 
man žinoma, tai šioje mažoje 
kolonijoje Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą tapo su
rinkta virš poros šimtų dole
rių. Tai pagirtinas darbas!

Aukavusiu vardai. Po’ $2 
aukavo: F. Porkert, J. Rožan- 
ski. B. Rogers, Hrusovsky, Mr. 
& Mrs. J. Bendokas; Kenseski 
$1.25: po $1: A. Žalis, Mr. & 
Mrs. Seman, Mrs. Bender. J. 
Mravič, M. Stelmokas, Dou- 
telnos, Adam i ak, Mrs. Elias, 
Mrs. Kent, Peck, S. Prieczt 
Tamoševičienė, Shefell. G. Ku
dirka, Rakita. A. Arlauskas, 
G. Freund, Mrs. Dvrula, Ro- 
žanski. Mrs. Baleski, Mesa- 
rick. Pryzick, Jankauskas. T. 
Kaškiaucius. J. Jakimavičius, 
W. Zelin, M. Gasnaraitienė, v 
Friend. J. Gasparaitis.

Po 75 cent, aukavo: Vicek, • 
C. Kižnis: Mrs. S. Kent 53c; . 
no 50c: Makucki, Mrs. Prucz, ; 
Kesevičienė, Frunz. Marcinik, 
C. Kent, Dobinis, O. Dyrelas,, 
Mr. & Mi's. Kershbaum: po 
25c: O. Jankauskienė, Sku- ’ 
čienė. Richkus. Iš viso su lai
mėsimais aukų surinkta $68. . 
širdingai ačiū visiems aukau- . 
tojams. J. G. (

Amerikos Medikalio Biuro 
Veikla Ispanijoje

Vietinis skyrius, Medical 
Bureau of the American 
Friends of Spanish Democra
cy, rugpjūčio 5 d. surengtose 
prakalbose, Southern Viešbu
tyje, davė daug faktų apie 
bendrą veiklą Ispanijoje. Ro
domi “The Heart of Spain” 
krutami paveikslai, daugiau 
negu žodžiais apibūdino šian
dieninę Madrido padėtį. Gy
ventojai juda, darbuojasi dirb
tuvėse, laukuose, o štai kaip 
tik fašistų “svečias” (aero * 
nas) pasirodo, tai palieka 
krūvas lavonų, daugelį sužei
stų, šimtus benamių.

štai parodoma garsaus To
ronto (Canada) daktaro Bee- 
thun’o kraujo perleidimo In
stitutas. šimtai liuosnorių — 
vyrų, moterų ir jaunuolių — 
eilėse stovi norėdami paau
kauti savo gyvybei brangiausi 
maistą

į Ispanijos demokratiją nuo fa
šizmo. Kiekvienos bonkutės 
priekyje kabo raštelis su var
du ir pavarde, kieno ten krau
jas, o žemiau pažymima, 
kam jis yra suteikiamas.

Praktikuojama naujos 
mos giminystė.

M aršu oj antie j i kovos
(Tąsa ant 4-to pusi.)

žali Pipirai su Tomeitėm 
Trim žmonėm

Tris didelius pipirus nuplauk, 
išimk grūdus ir supjaustyk į 
nevisai mažus šmotus. Sudėjus į 
puodą, užpilk biskį vandens, 
įdėk vieną šaukštuką sviesto ir 
virink ant mažos ugnies apie 
15 minučių. Paskiau, numazgo
jus apie 5 tomeites supjaustyk 
ant tų pipirų ir virink, kol to
meites išsileis. Gal ims apie 10 
ar mažiau minučių. Druskos 
pridėk pagal savo skonį.

šis valgis galima valgyt prie 
mėsos arba vieną. Jis užtektinai 
turi maisto valgant su duona.

E. V.

je yra apie 320 gimdymo kon
trolės centrų Amerikoje. Aš no
riu matyt ne du syk, bet bent 
dešimt syk tiek centrų įsteigta 
galop šių metų. Lai tas būna 
mūsų pirmiausiu siekiu. Mes 
taip pat privalome pasiekt tūk
stančius moterų, kurios dar ne
žino apie gimdymo kontrolę ar
ba yra toli nuo klinikų. Mes 
turim pasiųst slauges į namus, 
kad jas pamokintų.

Visuomenė Turi Suprast
“Apart to, kiti dalykai lau

kia mūsų darbo. Reikia, kad 
gimdymo kontrolę suprastų pu
blika abelnai. Gimdymo kon
trolė turi būt perkelta iš pro
pagandos ir ginčijamos vietos 
į patį gyvenimą. Lai kožnas jū
sų kaimynas ir draugas, jūsų 
daktaras, ligonbutis ar labda
ringoji taryba, lakraščių redak
toriai, socialiai darbininkai, ad
vokatai — kiekvienas, su ku
riuo sueinat—supranta, ką gim
dymo kontrolė reiškia atskirai 
šeimai, tautai ir pasauliui.”

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos mote
rys nepadarys klaidos uždeda
mos šį klausimą planuojamų 
Apskričių Moterų Konferencijų 
dienotvarkių. Mes daug prisi- 
dėjom prie švietimo masių ir 
pagelbos moterims tuo klausi
mu iki šiol ir neapleiskime da
bar, kada darbas duoda pasėkų. 
Eikim prie to, kad kiekviename 
mieste ir miestelyje būtų įsteig
tos gimdymo kontrolės klinikos, 
kur darbininkė galėtų gaut ne
mokamai ar nors prieinamai 
teisingas informacijas ir reik
menis. Mažytė.

Pereitų metų liepos 19 dieną, 
fašistinio karo prieš liaudiečius 
ugniai pradėjus liepsnoti, Ispa
nijos liaudis neturėjo ginklų. 
Karžygiškos liaudiečių jaunuo
menės kraujas gausiai liejosi 
ant Ispanijos laukų. Jie buvo 
apsiginklavę vien tik karžygiš- 
kumu ir tikėjimu į pergalę. Re
spublikos karių vyriausias gin
klas buvo peilis, o moterys viri
no vandenį, kaitino įvairų alie
jų ir nešė su viedrais ir uzbo- 
nais ant barikadų, o vyrai pylė 
fašistams ant galvų.

Daug ir labai daug moterų 
atidavė savo gyvybes už Ispa
nijos laisvę. Kur tik fašistai 
užgriebė Ispanijos žemės dalis, 
ten daugiausia nuo fašistų nu
kentėjo moterys ir vaikai. Tū
lose vietose generolai sušaudė 
visas nėščias moteris, sakyda
mi, kad ispanės 
revoliucionierius, 
esanti dabartinė

Jau seniau buvo rašyta, kad 
gimdymo kontrolės judėjime, 
Amerikoj, įvyko įstatyminė pa
kaita. Ilgai vestoji kova prieš 
taip vadinamą Comstock įsta
tą laimėta. Tas įstatas, arti 
šimtmečiu senas, turėjo savyje 
raganų gadynės požymių. Sulyg 
jo, teikimas informacijų ir' 
reikmenų apsisaugojimui nuo 
nėštumo buvo skaitoma nepa
dorumu, kriminalybe.

Toko buko įstatymo pasėka 
buvo ta, kad net daktarai nega
lėdavo moterims pagelbėt. Skai
tėsi kriminaliu prasižengimu 
pasiųst brošiuraitę ar laišką su 
informacijom. Daktarai, taip
gi socialiai darbininkai bei or
ganizacijų veikėjai, kurie išdrį
so pagelbėti moterims—tai da
rė išstatydami savo laisvę pa
vojum

Tikrenybėje, kriminališkai 
žiauriu buvo pats įstatymas. 
Galėjo daktaras žinot, kad mo
teriškė liguista ir kad pastoji
mas nėščia — gimdymas reikš 
mirtį; arba, kad ji užkrėsta ve- ■ 
neriška liga, kuri su visomis 
baisiomis pasėkomis persiduos 
kūdikiams. Tačiau jis galėjo 
moteriškę tik perspėti apie pa
vojų, bet negalėjo patart, kaip 
jo apsisaugoti. Kartą tu užgi- 
mei moteriške, tai ir pasmerk
ta kančioms, kokios tiktai gali
mos. Pagelbos nesišauk, neva
lia !

Baisu ir parokuot, kiek to
kio paiko įstatymo pasėkoj žu
vo moterų. Kiek Amerikos biėcl- 
nuomonės moterys pergyveno 
skurdo dėl daugybės kūdikių, 
kuriems neturėjo duonos. Bet 
visa tai buvo “padoru”, nes ky
lančiam Amerikos kapitalizmui 
reikėjo labai daug pigių ver
gų ir tas kapitalistų reikalas 
buvo apsaugotas Comstock’o įs
tatu.

Prieš tą įstatą buvo vėsėta 
itin griežta kova nuo 1929 iki 
pabaigos 1936 metų. Lapkričio 
30, 1936 metų, United States 
Circuit Court of Appeals for the 
Second District nusprendė, kad 
federal is nepadorumo įstatas 
neliečia daktarų, kad jie gali 
patart ir išrašyt nuo nėštumo 
apsisaugojimui priemonės, ku
rias mato reikalinga savo ligo
nių sveikatai ir abelnai gerovei.

Kas Dabar?
Puikus dalykas, kad toks įs

tatas nuėjo, kur jis priklausė— 
į gurbą!

Tačiau tas dar neišriša bied- 
nų moterų problemos. Kad gau
ti patarimą arba reikmens, rei
kia turėt daktarą, o čia jau do
lerio klausimas. Prie to, yra 
ir atsilikėlių daktarų, kurie iš 
esmės priešingi gimdymo kont
rolei. Dar randasi ir “šundak
tarių”, kuriem masių gerovė 
nieko nereiškia prieš raketą. 
Viską suėmus, biedna moteriš
kė dar ne visur ir ne visada 
gali rast tinkamą patarimą, juo 
labiau reikmenis. Yra buvę 
man asmeniškai žinomų nuoti- 
kių, kur moteriškė 'už paskuti
nius dolerius įgytas nuo mek- 
lerių “apsaugas” glėbiu išmetė 
į pečių, nes pasirodė praktikoj 
netinkamos.

Nelaime

Windsor, Conn. V. Slipkau- 
skas vežė Šieną. Pasibaidžius 
arkliui, puolė nuo vežimo ir 
persilaužė kairio paties kaulą. 
Gydytojas sako, kad ims ne
mažai laiko, kol sugys.

Linkiu grįsto pasveikimo.
Nemunas.

* Nutarė Namą Pirkti

Liepos 30 d. ALUPN Kliu- 
bas laikė ekstra susirinkimą, 
kuriame dalyvavo suvirš 150 
narių. Susirinkimas buvo šauk
tas galutinai išspręsti namo 
pirkimo klausimą. Pirminin
kas atidarė susirinkimą paaiš
kindamas nariams, kad pir
mučiausia bus kalbama ar rei
kalinga kliubui pirkti namas.

Didelė didžiuma narių nu
rodinėjo, kad namas su sve
taine atneš naudą netik pa
čiam kliubui, bet ir visam lie
tuvių judėjimui, žinoma, buvo 
ir iš priešingos pusės, bet la
bai mažai. Diskusijoms užsi
baigus ėjo slaptas balsavimas. 
Už pirkimą i namo balsavo 
daugiau kaip du trečdaliai na
rių. Tokiu būdu teisėtai tapo 
nutarta pirkti namą. Tapo iš
rinkta komisija iš 9 narių, va
rymui to darbo pirmyn. Na
mo pirkimo reikalams iš iž
do tapo paskirta $4000.

Ištikrųjų, kliubiečiai padarė 
gražų nutarimą. Aš tikiuosi, 
kad visuomenė tą svarbų dar
bą parems finansiniai ir namą 
mes turėsime netolimoj atei
tyj. Man labai linksma, kad 
lietuviai, nežiūrint k:okių pa- 
žvalgų, susitaiko svarbiuose 
klausimuose ir veikia bendrai.

Mirė
Liepos 30 d., anksti ryte už- 

gęso siela Silvestrui Narkevi
čiui. Buvo katalikiškų pažval- 
gų žmogus, tai ir palaidotas 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis. Velionis prigulėjo prie 
ALUPN Kliubo ir išbuvo per 
ilgus metus jo maršalka. Taip
gi mylėjo muziką, turėjo suor
ganizavęs orkestrą ir patar
naudavo muzikos reikalais vi
siems.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.
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Paraše Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAII 
į

(Apysakaitė iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo)
(Pabaiga)

Leokadijai ant kūno tartum kokie šal
ti slidūs vabalai būtų pradėję laipioti, 
išgirdus pono pareiškimą, paliuosuo j an
tį ją iš darbo. Norėjo ką sakyti, bet pa
sijuto užkimusi. Pastovėjusi prie virtu
vės durų kelias minutes, tuoj aus su raso- 

' tomis akimi griebėsi rinktis savo daikte
lius ir skubėjo pas tetą.

Teta jai sakė:
- —Kas link darbo, tai niekis, kad ne 
tokį, tai kitokį gausi... Tūstančiai gyve
na mūs mieste Kaune, nemirsi badu ir 
tu, vaikeli. Reikės pasiteirauti, pajieš
koti; reikia “pažinti" vieną kitą stam
besnę žuvelę; reikia “pažinti" vienas- 
kitas valdžios krėsle sėdintis, o jie savo 
slaptu tinklu pajudins vienas kitą, ir 
darbą turėsi. Taip, vaikeli, jau čia tokia 
mada, jeigu tepsi, tai ir važiuosi—visi 
žemesni ima pavyzdžius nuo ministerių, 
ministerial, tai yra ekspertai savo profe
sijoj... jiems nei patikrinimai, nei pa
kvitavimai, nei revizijos—nebaisu!..,

Ant rytojaus, tetai išėjus į savo užsi
ėmimą, Leokadija likusi viena nenurimo; 
išėjo vaikščioti siauromis, prie Nemuno 
gatvelėmis, dairydamosi, ar nepakvies 
kokis ponas vaiką žindyti, ar nesuras 
kokios netikėtos laimės.

Beeinant pro vieną iš didesniųjų Kau
no skalbyklų, pastebėjo, kad ten kažin 
ko vyrai ir moterys, prastai pasirėdę, 
daugumoje išblyškę, apsidairydami gru
puojasi, ką tai patyloms kuždasi, su ran
komis rodo ką tai į šią skalbyklą. Kitoj 
vietoj, truputį didesniam būrelyj, jau
nas vaikinas susitelkusiems ką tai aiš
kina—jie įdomiai klausosi.

—Eh, gal kokie galinterninkai. Vei
kiausiai ruošiasi prie kokio nors sky- 
mo, kaip geriaus praeivius suvilioti,— 
pamanė sau Leokadija, ir buvo jau be
sirengianti prasišalinti nuo šio keistokai 
vaidinančio būrio prasčiokų.

Tik, akimirks'nyj, užgriuvo grandinė 
policijos ir civilių jaunų vyrų iš seno 
Gaisrininkų Kliubo ir sušuko į ten sto- 
vinčiuosius:

—Ramiai!... Vietoje!... Nejudėti!... 
Visi esat po areštu...—Padaryta kra
ta; sustatyta visi, kalti ir nekalti į eiles. 
Stovi sargyba apie būrį su švytruojan
čiais nuogais kardais, su revolveriais...

—Kibą ne Dievas čia mane užnešė 
prie šitos vagių šaikos,—stovėdama Le
okadija tarpe tų išblyškėlių, viena sau 
manė. Norėjo verkdama prašytis, aiš
kintis, esanti nekalta, bet griežtai pa
tvarkyta:—Be kalbų! Ramiai!...

Atūžė, atšvilpė ilgas sunkvežimis į 
arešto vietą. Tapo primūrytas šis veži

mas pilnas žmogienos po didžiausia sar
gyba, po drausme. Tarpe šių “valsty
bės nenaudėlių," viename kampe vežimo 
radosi Jermalaitė. Atvežta visi policijos 
nuovadon tardymui...

Tik tardymo kanceliarijoj Leokadijai 
teko sužinoti, kad šios grupės būta ne 
vagių, bet tos skalbyklos darbininkų, ku
rie buvo išėję į streiką.

Čia jai teko pamatyti, ko savo gyveni
me dar nebuvo mačiusi; ji matė savo 
akimis, kaip tuos išblyškėlius lamdo, 
kankina, reikalauja ko tai prisipažinti.

Didžiausiai Leokadija nusistebėjo, 
kuomet ji tapo tardyme iššaukta, ir už
girdo savo kaltinimą, būk ji norėjusi sa
kyti prakalbą susirinkusiam streikuojan
čiųjų būriui. Be to, jai buvo primeti
mas, jog turėjusi kokios tai nelegališkos 
priešvalstybinės literatūros.

* * *

Gauna Leokadija nuo Tęofiliaus laiš
ką, kad ir jos motina, Tamienė, mirė. 
Grįžta ji Švenčionysna.

Atlanko kapines, kur netoli tvoros du 
gretimai neseni kapai,—josios tėvelio ir 
motinėlės, o antroj pusėj tvoros, matėsi 
mažas kapelis,—tai josios mažojo sūne
lio. Ant kiekvieno kapo atskirai pary
mojo Leokadija po valandėlę, ir viena 
sau pašnibždomis kalbėjo:

—Čia ilsis mano sengalvėlė motinėlė, 
rūpestingasis tėvelis ir mano ateities 
džiaugsmas—mažytis * kūdikėlis,—tikras 
mano sūnelis.

—Visa mano ateities viltis, visi mano 
geri troškimai, palaidoti ant šio kalnelio 
—Švenčionių kapinėse! Pačias savo jau
niausias žydėjimo dienas praleidau čia, 
vergiškai dirbdama, kitų skriaudžiama, 
ir ant galo paleistuvės vardą įsigydama! 
Netikėjau, ką man pasakodavo Teofilius, 
tai dabar pati patyriau ant savo kailio...

* * =i:

Kauno — Virbalio ruožte traukinys 
smarkiai dunda, retkarčiais garsiai su
žviegdamas. Pro langus švytruoja pa
liekami šiaudiniais stogais nameliai, sa
manotos bakūžės; kitur matosi ant vir
vutės pririšta karvutė, kitur kumelaitė, 
o kitur vilnuota avutė, virvutėms įkram- 
pavota. Palieka upeliai, krūmokšliai, 
smiltynų kalneliai ir ežerėliai; kitur ma
tėsi susirietęs artojas užgulęs ant žag
rės pureno pūdymą, kad kitiems metams 
būtų juodos duonutės.

Traukinyje po langu sėdėjo Teofilius 
su Leokadija. Jie džiaugėsi ir liūdėjo, 
palikdami savo gimtinę, kurioje jie, kaip 
ir tūkstančiai kitų gerų tėvynės mylėto
jų, neįstengė pasidaryti žmoniškesnio 
gyvenimo. Jų kelionės tikslas: pasiekti 
daug Lietuvoje kalbamą šalį—Argentiną.

tori j a atsidūrė buržuazijos 
rankose. Lietbelo sovietų 
valdžios organai buvo likvi
duoti. Bet bendra Lietuvos 
ir Baltarusijos komunistų 
partija gyvavo dar iki pat 
1920 metų rudens.

1920 metų rudenyj mes 
matom naujus pasikeitimus 
buvusio Lietbelo teritorijoj. 
Rytų Baltarusija su centru 
Minske sudarė atskirą so
cialistinę sovietų respubli
ką; ji įėjo į bendrą socialis
tinių respublikų federaciją. 
Vakarų Baltarusija ir Vil
nija buvo lenkų okupuota. 
Gi Lietuvos daugumoj, ne
priklausomoj Lietuvoj įsi
galėjo lietuviška buržuazi
ja. Aišku buvo, kad taip 
sąlygoms susidėjus, kada 
kiekvienoj senojo Lietbelo 
teritorijos daly j turėjo būt 
visai kitas darbas, reikia 
atatinkamai perorganizuot

puolimą tarp Vilniaus dar
bininkų, kur darbini nkų 
dauguma buvo lenkai ir bal
tarusių beveik -nebuvo.

Kada komunistų organi
zacijos iš Lenkų okupacijos 
atsiskyrė nuo LKP, tai LKP 
toliau dirbo ir dabar dirba 
vien nepriklausomos Lietu
vos teritorijoj.

Mūsų Naujienos
Kažin ar kitose kolonijose 

pažangių organizacijų nariai 
vasaros laiku tingi lankyti su
sirinkimus? Pas mus tai tikra 
bėda šiame klausime.

Pavyzdžiui, Lietuvių Darbi
ninkų Progresyvio Kliubo na
riai jau antras mėnuo nelaiko 
susirinkimų dėlei apsileidimo 
narių. Draugai, ar tai gražu!

tie City ir Asbury Park. Bus 
iškelta gelžkelio rėlęs-bėgiaį, 
viršuje gatvių per deesėtką 
blokų. Taipogi pastatyta bus 
nauja Elizabethport stotis.

Bradford Construction Co., 
iš New Yorko, atpirko iš mies
to «už taksus seną dirbtuvę, A. 
F. Brown Ca., kuri randasi 
ant Third St.

Nauja kompanija planuoja 
pastatyti keturius naujus bu- 
dinkus vertės $500,000.

Didesnė atvykusiųjų dalis ap
sigyveno kaime pas gimines, 
dalis ilsisi kurortuose ir Kau
ne. Vidutiniškai imant, kiek
vienas atvykęs į Lietuvą ame
rikietis lietuvis su savim atsi
vežė apie 2,000 litų. Viduti
niškai imant, visi jie Lietuvo
je gyvena po 6 savaites.

Apie Lietuvos ir Baltarusijos So
vietus (Lietbelą)

Z. ANGARIETIS
(Pafraų/a)

18-21 vasario 1919 metais 
įvyko pirmasis Lietuvos so- 

' vietų suvažiavimas. Jis pa
sisakė už LSSR ir B SSR su
sijungimą ir už abiejų val
stybių. CPK susijungimą. 
Jungtinis CPK išrinko ben
drą prezidiumą ir paskyrė 
naują bendrą Liaudies ko
misarų tarybą (Lietuvos ir 
Baltarusijos sovnarkomą).

.Lietuvos sovietų ‘suvažia
vimas savo tarimuos pasa
kė, kad jis iškilmingai pro
klamuoja bendros Lietuvos 
ir Baltarusijos socialistinės 
sovietų respublikos (L ir B 
SSR) sudarymą ir paveda 
Lietuvos darbininkų, beže
mių, mažažemių ir raudon- 
armiečii; atstovų sovietų 
Centraliniam p i 1 d omą j am 
komitetui susiliet su Balta
rusijos SSR Centraliniu pil
domuoju komitetu ir išrinkt 
bendrą vyriausybę.

Po Lietuvos sovietų suva
žiavimo neužilgo Vilniuj bu
vo sušauktas bendras abie
jų CPK posėdis, kuris ir už-

I

tvirtino dviejų socialistinių 
respublikų susivienijimą.

Taip atsirado Lietbelas, 
būtent Lietuvos ir Baltaru
sijos socialistinių sovietų 
respublika.

Kovo 4 d. buvo sušauktas 
bendras Lietuvos ir Balta
rusijos komunistų partijos 
ir Baltarusijos komunistų 
partijos suvažiavimas. Tas 
jungtinis suvažiavimas su
jungė abi partijas į vieną 
partiją. Tiesa, dar 1918 me
tais buvo mėginama įkurt 
partiją, apimančią Baltaru
siją ir Lietuvą. Ta partija 
turėjo pasivadint Baltarusi
jos ir Lietuvos komunistų 
partija. Kaikuriems BKP 
nariams tuo metu rūpėj’o 
paimt savo vadovavimui ir 
Lietuvos komunistų organi
zacijas, neatsižvelgiant į tai, 
ar tas bus naudinga Lietu
vos darbininkų judėjimui. 
Kaikurie gi L ir B KP na
riai 1918 met. galvojo, kaip 
čia susidėjus su Baltarusi
jos KP. Jie galvojo, kad 
tuomet jiems laisviau bus

gyveniman vykdyt savo op- 
ortūnistinę politiką (apie 
tai plačiau pakalbėsim kitą 
kart). Bet 1918 metais iš 
B. ir L KP įkūrimo nieko 
neišėjo. Revoliucinės ban
gos pakilimas ir kova del 
sovietų valdžios Lietuvoj ir 
Baltarusijoj, einanti įvairio
se sąlygose, pareikalavo, 
kad kiekvienoj tų šalių būtų 
įkurta atskira komunistų 
partija.

-Lietbelas neilgai gyvavo. 
1918 metais balandžio 19 d. 
lenkai legionieriai įsiveržė į 
Vilnių ir po 3 dienų mūšių, 
21 balandžio, paėmė Vilnių. 
Vilniaus paėmimas irgi bu
vo surištas su išdavyste 
(apie tai prisieis atskirai 
kalbėt).

Po Vilniaus p a ė m i m o 
Lenkais Lietbelo sostinė iš 
Vilniaus buvo perkelta į 
Minską. Ir Minske neilgai 
laikėsi sovietų valdžia. Po 
kelių mėnesių ir Minskas 
buvo Lenkų paimtas.

Po Minsko ir Bob^uisko 
paėmimo visa Lietbelo teri-

suvažiavimo artimi ausiu 
metu nebuvo galimybės su
šaukt, nes vieną teritoriją 
nuo kitos skyrė frontai ir iš 
vienos teritorijos buvo sun
ku keliaut į kitą. Todėl CK 
savo iniciatyvą ir savo tari
mu paskirstė partiją į dvi 
partijas: į Baltarusijos ko
munistų partiją, kuri dirbo 
sovietinėj teritorijoj, ir į 
Lietuvos komunistų partiją, 
kuri dirbo nepriklausomoj 
Lietuvoj ir Lenkų okupaci
joj. Pora metų praslinkus 
LKP organizacijos, veikian
čios Lenkų okupacijoj, buvo 
atskirtos nuo Lietuvos KP 
ir prijungtos prie Lenkijos 
KP su tuo, kad jos ten su
darytų autonominę organi
zaciją" (Vakarų Baltarusi
jos. ir Rytų Lietuvos komu
nistų organizaciją). Bet 
apie tą laiką Lenkų okupa- 
cij o j komunistų, 'organizaci
jų eilėse sustiprėjo baltaru
siškai nacdemiški elementai. 
Po jų įtaka naujai sudary
ta partija gavo (vien Vaka
rų Baltarusijos komunistų 
partijos vardą., Žalingos 
nacdemiškos įtakos greit at
siliepė į komunistų įtakos

Aną dieną būnant kliube 
užėjo pas mus netikėtas sve
čias Vincas Stulpinas iš Flint’, 
Mich. Tai buvęs darbštus anų 
metų vietinės LSS 147 kuopos 
veikėjas.

Pasikalbėjime su draugais 
pasirodo, jog Vincas yra pa
žangus žmogus, nors gyveni
mo aplinkybės nėra palankios 
jam dėlei visuomeniško pla
taus veikimo. Gerai, drauge, 
kad neužmiršti savo draugus, 
nežiūrint asmeniško geresnio 
gyvenimo.

Draugas Vincas Stulpinas 
užsuko čia lankydamasis va- 
kacijos laiku pas savo gimi
nes. Linkėtina draugui ir jo 
žmonai linksmai ir laimingai 
vakacijas praleisti.

Lietuvos Žinios

pazan-
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Railroad

šiuomi laiku eina 
darbai panaikinime 
crossings” Central 
gelžkelio, važiuojant į Atlan-

Down-town arba vadinamas 
Elizabethport, pradeda dau
giau mainyti savo išvaizdą. 
Šalę Elizabethport gelžkelio 
stoties susilaukta Brophy 
field, gražiai ištaisyto spor
tui ir žaislams daržo.

Einant pro šalį gana gra
žiai atrodo. Tai visgi 
ga.

4 . I * * t

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Gražiai apsirėdęs vyras, 
būk tai j ieškodamas kambarių 
išnuomavimui, apvogė apart- 
mentinio namo užveizdą, 126 
De Hart Place, ant $603 gry
nais pinigais ir čekių vertės 
$183.

Kaip kada verta apsižiūrėti 
su kuo turi reikalą.

Elizabeth, N. J

ž- -------------------

Reikia neužmiršti visiems, 
kad laikas rengtis prie 
ALDLD II Apskričio rengia
mos ekskursijos, 22 dieną rug
pjūčio. Elizabethiečiams New 
Yorkas visai arti. Tikietas 
galima gauti pas visus 
ALDĮjD 54 kuopos narius. 
Yra išrinkta komisija, kuri 
parūpins kelionę nuvažiavi
mui į laivo prieplauką. Tikie- 
•tų kaina, kaip žinoma, per
kant išk'alno tik vienas dole
ris. “L.” Reporteris.

RYGOS MIESTO INŽINIE
RIAI ATVYKO Į KAUNĄ
Vakar A Kaunan atvyko Ry

gos miesto savivaldybės staty
bos skyriaus direktorius inž. 
Dreimanas, statybos sk. inži
nieriaus Kalninšo ir Kryvošap- 
kino lydimas.

Rygos miesto savivaldybės 
inžinieriai atvyko susipažinti 
su Kauno miesto statyba ir 
miesto tvarkymo reikalais.

KIEK AMERIKIEČIŲ VIEŠI 
LIETUVOJE?

DULR žiniomis, šiais metais 
jau atvyko į Lietuvą iš š. 
Amerikos apie 600 lietuvių.

BALTIMORE, MD.
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

kan. kareiviai, aiškiai pasako 
jų bendrą tikslą — pasiryži
mą kovoti iki pergalės.

Pasirodžius daktarui Ed. 
Barskiui ant pagrindų, suteikė 
jam padėką aplodismentais. 
Kalba faktais, ne svajonėm. 
Kalba iš savo pergyvenimų, 
kurie yra karžygiški. Štai ke
letas ištraukų iš jo kalbos.

Amerikiečiai medikai pir
mieji įsteigė kilnojamas ligo
nines — ambulansus ten, kur 
jokios šėtros apsistojimui ras
ti nebuvo galima. Medikales 
pagelbos stotys būna taip ar
ti mūšių linijų, kaip tik gali
ma. Nes laiku suteikta pirmo
ji pagelba, sutaupo daug gy
vybių. Pavyzdžiui, ligoninė, 
kuri randasi tarpe Madrido ir 
Valencij.os, sutaupo 7 vai. ve
žimą traukiniu į dabartinę ar
čiausią ligoninę. Daugelis 
daktarų ir slaugių, karui ki
lus, parėjo fašistų pusėn, to
dėl ligoninių skaičius sumažė
jo.

Iškilus smarkiem mūšiam 
per 3-6 vai. aptarnauta 200 
ligonių; 600 į 3 dienas suteik
ta pagelba.

Bėgyje 6 mėnesių, įsteigta 
6 ligoninės strateginėse vieto
se.

36 ambulansai, 70 tonų vai
stų yra pasiųsta už Amerikos 
aukas.

Daktarai, slaugės savo dar
buotėj rodo pavyzdį pasišven
timo išdirbdami po 40 valandų 
be pertraukos.

Ant vietos suaukauta medi- 
kalei pagelbai 292 doleriai.

Kalbėjo Ispanijos ambasa
doriaus sekretorius J. Miana, 
dėkavodamas , Amerikos laisvę 
mylintiems gyventojams už jų 
gausią paramą Ispanijos liau
džiai. Vinco Duktė.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS 
PHILADELPHIJOJE

s < » e* > < •’ ( - t t . \ ‘ ............................... . v ' ’ I

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsejo-Septeinber

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

i $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Firma Dovana $100; 2-ra—$35 
3-čia~$25; 4-ridš po $10 ir 10 po $5K

Iš ankšto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25 c. Perkant ant busy ir prie parko varty—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, Rūsy Choras iš Philadelphios ir Rusų Grupė.

S
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

0------------- --— --------------------------------------------------------- - —’

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tilta 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. A7. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nup Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierče St, 1331 So, 2nd St, 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegheny Avė., 7928 Harley Ave. Bušai ėis nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietį. Nesivėluokite. 1
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(188-190)
<

kad policija apvalytų.1 išeivija vienytų savo spėkas
(188-189)nė pra-

Westfield, Mass nenorėtų būt prasilavinusiu—

Fandrės

Montreal, Canada
o

Darbininkė.

VARPO KEPTUVEDrg

f

KORESPONDENTU BALSAI

pačius

West-

pa-

* ‘LyjiĮi .iy^.9 flįĮiųiH.

knygių, 
bet gal

.kam įky- 
nachališki.
jie visur 
šnipinėja,

yra energingas apšvietos pla
tintojas. Vargiai kas nors ki
tas galės pavaduot mūsų se
nelį Petriką!

da- 
mi- 
vei-

WATERBURY, CONN.
Ekstra "iVaterburiečiams 

ALDLD 28 kuopos narių susirinki-

pro- 
ne- 

dar-

kiekvienas, 
kad netai- 
jau redak- 
t. y. auto-

Rengimo Komisija.
(188-190)

Worcesteryje jokio choro.
Koin.

(186-188)

Kviečia Visus Valdyba.
(187-188)

Bostono ^piliečiai 
laišką šio diątrikto at- 
John B! Wenzler’iui;

Neapribotajm Laikui 
, Uždarytos

mieste žmonės jau- 
kita sunki, o gal dar

(186-188)
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 12 d. rug
pjūčio, 7:30 vai. vak., 315 Clinton

Lietuvių svetainėj. Nariai būti- 
dalyvaukite šiame susirinkime, 

yra svarbių dalykų aptarti, kaip 
nominuot Centro Valdybą. Ku- 

dar nesate užsimokėję duokles,

Bostono policija pasiryžo

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Nariams

Aušros Draugijos mėnesinis susi
rinkimas jvyks ketvirtadienį, rug
pjūčio 12 dieną, 8 vai. vakare, Liber
ty Hali, 269 Second St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Org. Rašt. D. Krūtis.
(187-188)

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

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

ELIZABETH, N. J.
LDS 83 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadienį, rugpjūčio 11, L.D.P. Kliube, 
408 Court St. 8 vai. vak.

Draugės ir draugai,

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

Fin. Sek. J. ž.
(187-188)

WORCESTER, MASS.
Visi “Aido” Choro nartai ir buvę 

nariai, .prašome visus atsilankyti į 
, 7:30 v. v.

Didieji Piknikai 
New Yorko Apylinke 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu 

MANHATTAN

ir.mas įvyksta rugpjūčio (August) 10, 
774 Bank St., 7:30 vai. vakare.

Visi ir visos, moters ir vyrai 
lyvaukit mitinge. Atminkim—be 
tingų negali būt ir veikimo. Be 
kimo negali skleistis nei apšvieta. O 
kas 
visi.

■

I

iTreBau, Rugpj. 11, 1937 Puslapis Penktas

BOSTONO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
bą, jai rūpi tik savo kišenius.Reikia pabrėžti keletą žo

džių apie moteris, kurios dir
ba naktimis prie ofisų grindų 
mazgojimo.

A. W. Perry, Inc., Boston, 
Mass, samdo moteris darbinin
kes ir siunčia į ofisus grindis 
mazgoti. Darbas atliekamas 
nakties laiku. Dirbama 30 va- kučius čiepija. Klinika atda- 
landų į savaitę, po 5 valandas ! ra kasdien. Jos adresas: 
kasdien per 6 dienas. Darbas i Health Unit, kampas 4th ir 
yra įkirus ir sunkus, nes visas Dorchester Sts.
5 valandas be pertraukos ------
reikia išdirbti. Už tą sunkų
darbą užmokestis tiktai $11 į įšmedžiot visas gimdymo kon- 
savaitę. Atmušus karterius po trelės klinikas. Rugpjūčio 3

Motinos, kurios manot leist 
savo vaikučius į mokyklą atei
nantį mėnesį, tai nepamirškit 
nuvest' juos į dantų kliniką, 
kad išegzaminuotų. Ten pat 
randasi ir gydytojai, kurie vai-

10c į dieną, tai ta užmokestis 
dar labiau susimažina, lieka 
tik $10.40. Už tokią mizerną 
algą moterys turi palikti savo 
namus ir mažus kūdikius, ir 
sunkiai dirbti! žinoma, prie 
to priverčia sunkios gyvenimo 
aplinkybės.

Moterys, parėjusios iš dar
bo, taipgi neturi pailsio. Čia 
reikia namai apžiūrėti, skalb
ti, ir nė nepasijunta, kaip vėl 
ateina laikas į darbą eiti.

žinoma, moterys neorgani
zuotos, tai negana to, kad bo
sai jas išnaudoja, bet išnaudo
ja ir tos pačios darbininkės, 
kurios pastatytos prižiūrėti. 
Taip vadinama “forleidė” tu
ri lygų skaičių kambarių išva
lyti, kaip ir paprastos darbi
ninkės, bet ji savo dalį paskir
sto kitom darbininkėm, o pati 
sėdi atsisėdus. Jeigu atsisakai 
tą ekstrą darbą atlikti, tai 
“forleidė” pasako bosui, kad 
ji nenori dirbti. O bosas tuo- 
jaus tokią prašalina iš darbo.

Negana dar to, jeigu “for- 
leidei” kas mėnesis neduosi 
prezento, tai taipgi tave “iški
lius” iš darbo. .

Taigi, mano brangios drau- j 
gės, laikas mums susiprasti, 
laikas organizuotis į uniją. I 
Mūsų uždarbis yra permažas Keistutis Michelsonas Kalbėj 
pagal mūsų darbą. Aš pata
riu visoms darbininkėms pri- ’ 
klausyti prie darbininkiškų ‘ 
organizacijų, tada bus leng
viau susiorganizuoti į uniją ir 
iškovoti geresnes sąlygas ir 
tinkamesnį atlyginimą. Drau
gės darbininkės, nežiūrėkime, 
kokios tautos mes esame, vie- 
nykimės visos, nebijokime vie
na kitos.

Susirgimai

Martyno žunario žmona tu
rėjo operaciją ant appendiko. 
Gyvena 1 Lynnville Terrace, 
Dorchester, Mass. 'Giminės ir 
pažįstami, atlankykite.

Sunkiai serga Anna Gdubie- 
nė, 250 Gold St., So. Boston, 
Mass. Anna Gaubienė priklau
so prie LDS 62 kuopos. Gimi
nės ir pažįstami, atlankykite.

Kazimiero Normanto mote- 
.ris sunkiai serega. Daktaras 
prižiūri namuose, bet nebus 
išvengiama operacijos. Drau
gai Normantai gyvena 192 D 
St., So. Boston, Mass. Drg. 
Normantas priguli prie LDS 
62 kuopos. Giminės ir pažįsta
mi, atlankykite savo draugus.

Bedalis.

d. vieną tokių klinikų polici
ja išplėšė Brookline. Plėšimo 
metu policija atrado taip va
dinamus šešis darbininkus, ta
me skaičiuje dvi moteris gy
dytojas. Kažin ar nebūtų ge
riau, ]
Dock Sq. nuo prostitučių, nes 
ten neduoda žmogui 
eit?

Tada mitingo vedėjas drg. !Z. 
Janauskas pakviečia kalbėti 
Keistutį Michelsoną, kuris at
vyko į Montrealą specialiai 
nuo Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyn© ir jo apylin
kės komiteto su prakalbomis. 
Pasirodė ant estrados visų lau
kiamas svečias, jaunuolis Keis
tutis Michelsonas. Publika jį 
patinka audringais rankų plo
jimais. Drg. Keistutis turinin
ga savo kalba atidengė pilnoj 
šviesoj Lietuvos tautininkų-fa- 
šistų žiaurumus Lietuvoj ir 
fašistinių smetonlaižių darbus 
Suvienytose Valstijose. Jis 
puikiai numaskavo “tautos va
dą” Antaną Smetoną ir jo pa
kalikus, kaip jie kėsinosi par
duoti Lietuvą Vokietijos im
perialistams dar tais laikais, 
kada Lietuvos liaudis kovojo 
už atgavimą nepriklausomy
bės. Prie to, jis statė vyriausiu 
uždaviniu, kad visa lietuvių

susipažįsta su jo patarnauto
jais ir per juos tikslą atsiekia.

žinoma, mes čia, Amerikoje, 
apart redakcijose dirbančių, 
specialistų korespondentų, kaip 
ir neturim. Korespondentai iš 
vietų — dažniausiai paprasti 
darbininkai, kartais vos,laišką 
parašo, bet ir tokių korespon
dentų, jei tik laikraštis turi 
daug—jis bus įdomus, pilnas ži
nių.

Mūsų korespondentų žinias 
turi redaktoriai perrašyti. Ki
taip Kitaip linotipistas tam raš
te nesusivaikytų. Ne tik perra
šyti reikia: reikia visa kores
pondencija atpasakoti gryna 
kalba ir ta prasme, kokia ir 
pats autorius norėjo, bet nesu
gebėjo parašyti. Tuomet kores
pondencija gaunasi trumpesnė, 
bet turiniu ilgesnė. . Ir mane 
dažnas “Laisvės” koresponden-

tai- 
ne- 
kas 
mu-

prieš uzurpatori&ką Lietuvos bėdavojimas, kad jų kores- 
fašizmą. Jis nurodė, kad po 
įvykusių Amerikos ir Kanados 
lietuvių kongresų, jau daug 
atsiekta vienybės Šiaurinės 
Amerikos lietuviuose; išdilo

pondencijos karpomos, brauko
mos—išvedė iš kantrybės.

Aš esu dirbęs vienoj redak
cijoj su korespondencijom. Ma
čiau, kokių korespondencijų 

nu, ir aš

Aš esu matęs daug 
kurie platina knygas, _ ___
nė vienas negali prilygti prie | nepaprastos kovos, kurios tę- į gaUna ir “Laisvė ” nu i “ 
mūsų Petrikos. Gal nebuvo nė, sėsi per eilę metų, tarp įvai-1 • v ai aiškiai pa;akysi"“ 
vienos pramogos'bei susirinki- nų Įsitikinimų organizacijų,.. . ,nialldvtumpte
mo, kur Petriką nebūtų atė- ypatingai tarp socialistų ir . . ?_ & K, ’
jęs su bunduliu knygų. Tai komunistų. Bet šiandien tos Je! r.aštą at.sPazu/dln.tų

Pas mus labai madoj “py- 
naklis” lupt. Bet, vyrai, aš, 
jums 'pasakysiu, kad dabar ne
blogai ir “silverai” lupasi. 
Vieną vakarą išlupau net 64 
silverus. Tai matot, buvo gana 
gražios žūvies. Jaunutis.

skaitlingai dalyvaukite ir vietiniai. 
Programą pildys Lyros Choras iš 
Philadelphijos, kuris daugumoje su
sideda iš jaunimo. Taipgi yra pa
kviesti iš Philadelphijos rusų ir uk- 
rainų chorai ir dainuos vietinis ru- 
sų-ukrainų choras. Bus kalbėtojų ir 
turėsime .garsiakalbį. Atsineškite 
bathing suits, galėsite maudytis. 
Grieš gera orkestrą šokiam ir yra 
padaryta šokimui platforma. Bus ge
rų valgių ir gėrimų.

Kelrodis: važiuokite Easterin Avė. 
pasisukite po dešinei palei Josen- 
hans važiuokite mylios, palei 
Gross Gąsdino stoti > vėl sukite po 
dešinei ir sekite Į R. U. D. iškabas į 
vietą. Bušai išeis nuo Lietuvių Sve
tainės Hollines ir Parkin St. kaip 
12:80 po pietų.

ROCHESTER, N. Y.
Prašome automobilių draiverių, 

važuojant j piknikų, kuris jvyks šeš
tadienį, 14 rugpj. (August), sustoti 
prie Gedemino Svetainės ir pasiimti 
pasažierių. O neturintieji automobi
lių būkite prie svetainės nuo 2 vai. 
po pietų. Ten būsite aprūpinti nuva
žiavimu ir informacijomis kokių rei
kalausite.

žemiau telpančių pavyzdžių jūs 
patys matysit, kaip daug kai 
kam reikia lavintis.

Vienas labai nuoširdus ir vei
klus drg., kurio raštą aš 
siau, rašo: (aš žinau jis 
užpyks, nes nieks nežino, 
jis toks) “aš daro pastaba
su judėjimo trukumus darbo 
kąd butu pasekmingas darbas 
varomas neštu nauda darbi
ninku kliese” ir tt.

Arba vėl: “bet jegum,pana
grinėsim ir gileus visus noti- 
kius kas slėpėsi gileus po už
danga pamatisim kad randas 
vilkas avelas kaili ilindis guli” 
ir tt.f

Raštas 6 puslapių ir nei vie
nos didžiosios raidės, nei taško. 
Kartojama ir kartojama tas 
pats. Arba kiekvienas žodis 
iš didžiosios raidės. Ir šitaip 
rašo desėtkai mūsų .korespon
dentų.

Taigi, draugai koresponden
tai! Vietoj eikvoti laiką tuš
tiems rašinėjimams, ir vietoj 
varginti drg. redaktorius, im
kim po valandžiukę kasdien ir 
pasilavinkim. Korespondentų 
suvažiavime “Laisvės” redakci
ja pageidavo, kad kolonijose, 
ypač didesnėse, būtų korespon
dentų mokyklėlės. Bet aš re
dakcijai pasakysiu, kad jei ji 
nori sau geresnių koresponden
tų turėti, tegul pagamina (re
feratų formoj) literatūros 
korespondentams siuntinėja.

JOHNSTON CITY, ILL.
LDS 6-tas Apskritys rengia pik

niką ant Route 148, tarp Herren ir 
Zeigler, Ill. Bus 15 rugpj. (August), 
6-tą vai. vakare. Bus du kalbėtojai, 
vienas iš jų yra kareivis, kuris buvo 
sužeistas kovojant prieš fašistus Is
panijoj. Jis yra amerikietis. Jo pra
kalba bus labai svarbi. Bus gera mu
zika. Bus visokių gėrimų ir užkan
džių.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

1

atspausdintų 
taip, kaip jūs parašėt (tai, ži
noma, ne apie visus korespon
dentus taip kalbu).

Kaipo pavyzdį, va, imu porą 
originalių sakinių. Tai dviejų 
gerų draugų. Jie norėtų savo 
raštą parašyti kuo geriausia. 

I Bet kuo jie kalti, kad jie negali, 
tik prieš Lietuvos fašizmą, bet Nebuvo progos nei vienos die- 

- abelnai. nos mokykloje. Pašaliais 
irgi nebuvo kaip prasilavinti. 
Na, ir jei taip, tai kaip tu gali

■ reikąlauti, kad tavo rraštas bū
tinai tilptų ištisai, netaisomas? 
Gramatikos, sintaksės klaidas 
pataisyti—sutinka 
gėdinasi reikalauti, 
sytų ir jų. Bet jei 
ei ja palietė žodyną, 
riaus nereikalingus žodžius nu
braukė ar pakeitė geresniais ir 
sakinį iš 20 žodžių padarė tik 
iš 5—tuomet “givalt”! “Jūs 
uodegas : karpote!” “Savo rašto 
negaliu pažinti!”' “Jei taip, dau
giau nerašysiu!” Ir visa litani
ja tokių šūkių.

Bet tie šūkavimai, tie redak-

komunistų.
dvi sriovės jau veikia bendrai 
prieš Lietuvos fašizmą. Jis už- 
gyrė, kad Kanados lietuvių vi
sos organizacijos susivienijo 
ir kovoja už atsteigimą demo
kratijos Lietuvoj. Bet, kartu, 
jis nurodė, kad mūsų kova ne
turi būti aprubežiuota vien

kova prieš fašizmą abelnai. 
Jis iškėlė visų <..............
vienybės obalsį, rėmimui Is
panijos liaudies kovų, kur 
tūkstančiai pasaulio darbinin
kų guldo savo gyvybes, kad 
apginti demokratiją Ispanijoj, 
kurią kėsinasi išplėšti Hitleris 
ir Mussolinis. Jis nurodė, kaip 
yra svarbu unijose darbininkų 
vienybė ir bendrai atmušimui 
buržuazinės reakcijos tose ša
lyse, kur mes. gyvename.

Po to, kalbėjo anglų kalbo
je čia gimusiam Montrealo 
lietuvių jaunimui, nurodyda
mas jaunimui organizavimosi 

Liaudžiai Ginti. Šios sukaktu-(svarbą, kad jaunuoliai ir jau- 
vės, tai demonštratyvis mon- nuolės budavotų savas organi- 
trealiečių balsas prąeš Lietu-1 zacijas, per jas lavintųsi, iš
ves tautininkų-fašistų diktatu- vystytų jaunuomenės kultūrinį 

gyvenimą ir pažintų gyvenimą cijos puldinėjimai tik parodo, 
abelnai. Kad jaunimas būda- ' 
mas organizuotu galėtų pasto
ti kelią nežmoniškom žudy
nėm, prilygindamas tai, kas 
šiandien dedasi Ispanijoje.

Bendrai imant, drg. Keistu
čio gili ir ryški kalba aiškius 
vaizdus piešė klausovų aky
se apie Lietuvos fašistų dar
bus ir abelnai fašistinius žiau
rumus visam pasaulyj. 
Keistutį Michelsoną, Montrea
lo lietuviai paminės ilgai!.

‘ Dzūkų Ainis.

Montreale

Rugpj. (August) 1 d., D. 
L. K. Vytauto Neprigulmingo 
Kliubo salėje, .Montrealo lie
tuviai minėjo vienų metų su
kaktuves nuo pirmo Kanados 
Lietuvių Kongreso Lietuvos

vos tautininkų-fašistų diktatū
rą. Pilna salė buvo prisikim
šusi žmonių. Dalyvavo visos 
Montrealo lietuvių progresy- 
vės organizacijos, tarp jų ir 
Šv. Jono-Kazimiero Pašelpinės 
Dr-jos du atstovai. Bendrai 
dalyvavo apie 500 lietuvių.

Kongreso sukaktuvės buvo 
suruošta iniciatyva Kanados 
Lietuvių Komiteto Lietuvos 
Liaudžiai Ginti. Atidarius su
kaktuvių mitingą, KLKLLG 
sekretorius išdavė raportą, 
kas nuveikta Kanados lietuvių 
po Kongreso per metus laiko.

North Industrial Chemical 
kompanija pakėlė 10% algų 
savo darbininkams, kurie buvo 
išdirbę -/nemažiau kaip tris mė
nesius laiko. O tiems, kurie 
yra išdirbę 5 metus, tai duos 
ir vakacijų vieną savaitę. Mi- 
nėtoj dirbtuvėj dirba apie 700 
darbininkų, tame skaičiuje yra 
nemažai ir lietuvių. Pasikalbė
jus su ten dirbančiais darbi
ninkais paaiškėjo, kad jie ne
priklauso jokiai unijai. Mat, 
vis bijosi padaryt pradžią. Bet 
nepamirškite, draugai, kad da
bar kaip tik yra auksinė 
ga organizuotis. Todėl 
snauskite, bet imkitės už 
bo.

v So.
■siuntė 
stovui 
iprotestnodami prieš /Bostono 
Eleveiterių Kompaniją, kuri 
nepristato užtektinai busų, 
kad patenkinti piliečius. Pras
čiausią patarnavimą duoda tai 
ant’ Bay View .busų linijos, 
žmonės belaukdami buso, turi 
iŠstovėt kelias valandas laiko, 
neš | kiekvienas pravažiuojan
tis ) busas būna prikimštas 
žmonįų. Mat, kompanijai ne- 

► rūpi, kad tu pavėluosi į dar-

Ir Mano Triskatikis
J. KRUKONIS

Korespondentai, arba repor
teriai, laikraštininkai—be galo 
landūs, drąsūs, kai 
rūs žmonės ir net 
Kodėl? Todėl, kad 
lenda, uostinėja,
kartais samdosi sau net gerai 
apmokamus pagelbininkus, ir 
ką tik suuostė, sužinojo, tuojau 
ir pyškina savo laikraščiui. 
Vartoja bevielį ir paprastą te
legrafą, telefoną ir visas egzis
tuojamas (esamas) susisieki
mo priemones.

Ir nežiūri, padlos, ar ant,jų 
kas pyksta, ar myli. Rašo. :Tai 
jo pašaukimas. ‘Profesija.

Tai tokjs, trumpai apibrie- 
žus, yra šių dięnų ręporteris— 
korespondentas. Tik tokių spau
da šiandien reikalauja, gerai 
jiems moka. Tik su ‘tokiais re
porteriais laikraštis įdomus, 
skaitomas.

Todėl ir patys reporteriai-ko- 
respondentai-laikraštininkai, — 
turi būti plataus išsilavinimo 
žmonės, /žinokit, kad daugelis 
buvusių ir esamų žymių diplo
matų savo karjerą pradėjo tik 
nuo paprasto reporterio. Kiekr 
vienas laikraštininkas, dirbda-

mas savo darbą, privalomai 
studijuoja politiką, ekonomiją, 
diplomatiją ir su tuo surištus 
dalykus. Taigi juos ir žino.

i Lietuvis Laikraštininkas
čia aš vis kalbėjau, t. y. 

mintyj turėjau didžiųjų laik
raščių žmones. Dabar pereikim 
pas save.. Argi ir mūsų spau
dai reikalinga net tokių dide
lių ir kartu “baisių” žmonių?

Taip. Reikalinga.
Nors mūsų spauda pastaty

ta ant mažesnės skalės—vistiek 
nuo bendrų taisyklių atsilikti 
negali.

.Mūsų redaktoriai turi būti 
išsilavinę žmonės, politikai, dip
lomatai ir tt.

Mūsų korespondentai turi 
kiek galint daugiau prasilavin
ti. Turi būt landūs, apsukrūs; 
dzūkiškai tariant “cekavi’ ’— 
kur ką užgirdai, pamatei—eik, 
klausk (nesisakyk, kad tai pa
rašysi—užtai, kartais, gausi 
šluotą ir žinią pateriosi. Bet 
nenusigąsk kartą išvytas: lysk 
ir vėl. Tikras rep., norėda
mas pamatyti žymų žmogų ir 
išgauti iš jo šį-tą, kartais būna 
po keletą sykių išvejamas, sta
čiai, kaip šuo, ‘bet jis lenda ir 
vis lenda. Jei kitaip neįgali—

kad pas daugelį % mūsų kores
pondentų yra perdaug egoizmo, 
įsivaizdavimo daug žinančiu, 
perdaug pasipūtimo.

Tai klaidos, kurios būtinai 
reikia rauti iš savo tarpo. Jų 
perdaug dar yra . mūsų tarpe. 
Tą puikiausiai pastebėjau per 
korespondentų suvagia vimą 
Brooklyne. Iš kiekvieno kalbė
jusio aš charakterį išskaičiau 
ir tik tik vieną dieną matęs, aš 
galėjau jam pasakyti, kas jis 
yra psichologiniu žvilgsniu.

Kuomet tam suvažiavime aš 
išėjau kalbėti ir “pasigyriau”, 

'kad mano pirmieji raštai (ko
respondencijos, straipsniai ir 
kita) pradėjo tilpti 1917 me
tais, Rusijoj, dabartiniam Le
ningrade, tai po manęs išėjęs 
kalbėti vienas iš draugų su iro
nija išsireiškė, kad jam tai dar 
nėra 20 metų, kaip jis rašinė
ja. Ir mokyklos jis rodos, jo
kios neėjęs, bet vistiek (davė 
suprasti) jis daug žinąs.

Ir jei mano “pasigyrimas” 
buvo ne vietoj, netaktiškas, tai 
šito draugo juo labiau.

Ir čia man kas paaiški? Ogi 
stoka autoritetingumo. Mes 
turim redaktorius ir žinom, kad 
laikraštį redaguoti, tai ne bui
zos bliūdą išvalgyti. Jie turi 
turėti gerą smegeninę (protą). 
Jei taip, tai kaip mes galim 
norėti, kad jie kiekvieną mūsų 
žodį imtų už gryną pinigą? Ko
dėl mes nepripažįstam redakci
jai autoriteto, kad jei jie ką 
nubraukė, tai taip ir reikėjo. 
Jei jie ko netalpino—-žinok, kad 
talpinti negalima buvo. Jie 
žino laikraščio taktiką, kryptį, 
jo politines gaires.

Taigi baigdamas sakau: mes
kim laukan tuos “Koresponden
tų Balsus.” Tušti. Nereikalingi. 
Tuščia polemika su redakcija ir 
kitais draugais. Koresponden
tų Skyriaus mums reikia. Bet 
tas skyrius turi būti mūsų,>kaL 
po korespondentų, mokykla. Iš

šiame 
čia, kad 
sunkesnė depresija ateina. Di- repeticijas rugp. u d., 
dėlės fandrės uždarytos neap- 29' Endicott St. V. Sukackas chorą 
ribotam laikui. Tuo laiku, mokyt atsisakė, ų jo vietą gavome 
, . , . . , . v _ kitą mokytoją. Mokytojas yra nemo-kaip teko ten būti, žmones kinįs 
pasakojo, kiti labai skundėsi, 
kad per tris savaites jokiųI 
įplaukų neturėję. Reiškia, kad! 
per tiek laiko tos dirbtuvės 
nedirba.. Kitos irgi po mažiau 
dirba. Vięna, tik • kiek .geriau 
dirba, tai, kaip jie vadina, Draugės ir draugai, malonėkite 
“Baisikelinė.” Pastaroji, sako- visi dalyvauti, nes bus daug svarbių 
ma, įrengia naujas mašinas, dalykų aptarti. Sekr. V. K. Sheralis. 
kurios išmes diktą būrį darbi
ninkų, o labiausiai merginų 
ir moterų. * * *

Nors Amerikos Darbo Fede- st., 
racijos viršininkai mato, kad nai 
darbininkai dirbtuvėse yra iš- 
naudojami tiek, kad vargu r^’_  .......__________ ,
būtų galima daugiau ką iŠ jų malonėkite pasimokėti. Ir bus labai 
išsunkti, bet jie Vėplioja prieš svarbi paskaita skaitoma. 
augančią CIO uniją “Baisike- 
linėje.” A. ;D. F. Tarybos 
pirm, pargryžęs iš vakacijųl 
pareiškė spaudęj, kad jis bu
vęs Michigan valstijoj, paskui 
Springfield, Mass, ir iš pasi
kalbėjimo su žmonėm jis pa
tyręs baisių dalykų apie CIO. 
Tam žmogui, tur būt, kad 
darbdaviai gerokai užfundino, 
todėl jįs randa ,viską netvar
koj, kur tik CIO unijos gy
vuoja. Jis girdėjęs, kaip vi- 
durvaUarinėse valstijose krin
ka CIO unijos, jis net matąs 
daug komunistų veikiant jose. 
Tai .didelis nonsensas, kokį tas 
prezidentas B. G. Hull galėjo 
spaudos , atstovam pasakyti. 
Jis atkaklesnis ir už 
reakcionierius. * * *

Vakacijas belaikant, 
fielde ..įvyko visokių dalykų. 
Vieną vakarą, du 'Vaikinai iš
sivežė keturias .merginas ant 
šokių. Išsilinksminę iki sočiai 
su džiaugsmu grįžo namo 
smarkiai mašina važiuodami. 
Nesuvaldant mašinos, pastaro
ji išbėgo iš kelio ir užmušė 
visas keturias merginas, ir la
bai sužeidė tuodu vaikinu. Iš 
vardų, manoma, visi lenkų 
tautybės. Vikutis.

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
, v,,... (JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSLiausio» 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Bucharest, Rumunija.
Ore užsidegė ir nukrito so
vietinis lėktuvas, skridęs iš 
Čechošlovakijos. žuvo ke
turi įgulos nariai ir du kel
eiviai.

PRANEŠIMAI K KITUR
BALTIMORE, MD.

LDS < 48 kuopa su ūkrainų ir tusų 
kuopomis rengia didelį. .pikniką.. ,sęk> 
jpadienį, 15 d. rugpj., (Ąpgust), ant 
R. U.:? D. (Shore, Sandy Point, Md. 
Bus daug svečių iš kitų miestų, iš 
Philadelphijos ir iš kitur, tad

Rūgšti ruginė, saTdi ruginė, Ulelų kviečių, fiielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
tepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
cėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
-offęe, Cake, Butter Cake, Bųnke ir Spice Cake. Stollen, 

Ooųghputs, Pies, Pastries, Ąpple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir. kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Automatą Streikas 

Plečiasi
Prasidėjęs Horn and Har- 

dart automatiškų restauranų 
streikas plečiasi ir susisiekimo 
industrijom

Pirmadienį išvežiotojai su
laikė 41 troką maisto produk
tų, vežamų Hom and Hardart 
maisto sandėlin, 540 W. 50th 
St. šešta vai. vakaro išvežio
tojai pradėjo pikietuot sandė
lį. Vėlai vakarą Išvežiotojų 
Unijos 816-to Lokalo viršinin
kai tarėsi su streiko vadais 
dėl visiško sulaikymo prista- 
tinėjimo maisto produktų at
skiriems tos kompanijos res- 
tauranams.

Pikietas tęsiamas prie visų 
44 restauranų, o pačiose stra
teginėse vietose vedami masi
niai pikietai.

Ekskursija Čia Pat

Laikraštininkų Gildija 
Turės Referendumų

Am. Newspaper Guild, ku
riai priklauso ir “Laisvės” re
dakcijos štabas, už 10 dienų 
pradės referendumą išspren
dimui Gildijos prisidėjimo 
prie CIO ir 6 kitų klausimų, 
kurie buvo nutarti Gildijos 
Nacionalėj Konvencijoj perei
tą birželį. Mat, Columbus, 
Ohio, lokalas pareikalavo re
ferendumo ir gavo reikiamo 
(skaičiaus lokalų paramą.

Newyorkiškis Gildijos Sky
rius stojo už priėmimą kon
vencijos tarimo be referendu
mo.

MASPETH, N. Y.

Šį ketvirtadienį, rugpjūčio 
(August) 12 d., 8 valandą va
karo, Zabelskio svetainėje, 
Maspethe, įvyks ALDLD 138 
kuopos susirinkimas.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Sekr.

(fife (fife 40fe4ife4lfe4fii (fife 4lfe (fife (fife ifife (fife 4lfe (fife

Taisyklė Jūs Saugumui

Rugpjūčio 14 August
Marcy Ave., B’klyn, N. Y.

Prasidės 8 vai. vakare

Maloniai yra kviečiami seni 
ir jauni, visi lietuviai, biznie
riai ir darbininkai į šį puikų 
baro vainikavimo parengimą, 
kuris įvyks šeštadienį,

ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

Pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ketverge, rugpjūčio 12 
dieną, 8 valandą vakaro, “Lais
vės” Svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

Gerbiami draugai ir drau
gės, malonėkit kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, ir tie 
draugai, katrie manot prisi- 
rašyt prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
guos, malonėkite ateiti ir pri
sirašyti.

Draugiškai,
G. W.,

Kuopos organizatorius.

Važiuotės taisyklė sako, 
kad automobilio vairuotojas, 
išvažiuodamas iš alėios, gara- 
džiaus ar iš už bildingo turi 
Visai sustabdyt mašina prieš 
užvažiuodamas ant šaligatvio. 
O įvažiuodamas i kelią turi 
praleist visus tuo laiku nrava-
žinoianč’us ir tik vaves liuosą 
kelia įsuki savo mašina.

Trafiko Stotis “L*’

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBO.

Atidarymas ir Vainikavimas

NAUJO BARO

Didžioji ekskursija, kurią 
rengia ALDLD 2-ras Apskri
tys, jau čia pat—bus 22 dieną 
rugpjūčio (Augusto).

Bus daug svečių iš kitų 
miestų. Daugelis prisiunčia 
laiškuose pinigus ir prašo pri
siųsti ekskursijos bilietus.

ši ekskursija yra spaudos 
naudai. Joje dalyvaudami, tu
rėsite sau pasitenkinimo ir 
tuom pat kartu paremsite dar
bininkišką spaudą bei prisidė
site prie platinimo apšvietos.

Ant laivo nesimaišys sveti
mos publikos, nes rengėjai yra 
pasamdę visą laivą ir bus tik 
ta publika, kokią įsileis ren
gimo komisija.

“Laisvės” stambus šėrinin- 
kas—Jankus ekskursijai pri
statys alų. Geros gaspadinės 
prigamins puikiausių valgių, 
šauni orkestrą grieš šokiams. 
Pasiekus Rye Beach, kas tik 
norės, galės smagiai pasimau
dyti, o kurie nenorės maudy
tis, galės pasivaikštinėti par
ke arba galės būti ant laivo.

Ant bilietų yra pažymėta, 
kad laivas išplauks 8:30. Tik
rai išplauks 9-tą valandą, ne- 
sivėlinkite pribūti.

Iš anksto įsigykite įžangos 
bilietus. Bilieto kaina $1.25, 
iš anksto perkant tik $1.00, 
vaikam 50c. Ant laivo Man
hattan patalpos yra tik 1865 
asmenim. Tad iš anksto įsigy
kite bilietus, nes vėliau gali 
trūkti vietų.

Bilietus galima gauti Brook- 
lyne: “Laisvės” ofise, pas Ig. 
Sutku, 451 Grand St., pas Vai- 
ginį ir šapalą, 147 Thames 
St., pas P. Kapicką, 32 Ten 
Eyck St. ir pas platintojus.

Bus saugi vieta automobi
liam parkinti. Už dienos kitos 
paduosime kelrodį, kaip pri
važiuoti ir nurodysime kelro
dį, kaip privažiuoti ir nuro
dysime, kur bus galima pasi- 
parkinti automobilius.

P. Buknys.
P. S. Prašome kitu miestų 

naskelbti “Laisvėje”, kur 
kreiptis nusipirkimui ekskur
sijos bilietų.

JAU GALIMA RINKTI 
PILIEČIŲ PARAŠUS

Šiomis dienomis “Laisvės” 
raštinėn atnešta peticijos rin
kimui piliečiu parašu, kad Ko
munistu Partija galėtų daly
vauti šiuose rinkimuose. Parti
niai ir nepartiniai progreso 
mylėtojai kviečiami pasidar
buoti rinkime, o visi piliečiai 
nrašomi suteikt savo parašą, 
kada pas jus apsilankys para
šų rinkėjai.

K.

Komunistu Išvažiavimas 
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 15, Komunistu 
Partijos Lietuvių Frakcija 
rengia išvažiavimą į Forest 
Park. Baigiantis vasariniam 
sezonui, dar turėsime progą 
nasidžiaugt gamtos gražumu 
ir po žaliuojančiais medžiais 
draugiškai pasikalbėti. Prie 
to, rengimo komisija turės ge
ru užkandžiu ir gėrimu. Pel
nas bus skiriamas darbininkų 
judėjimui.

Jūs žinote, kad dabar Ame
rikoje siaučia banga įvairių 
streiku: sumušimu ir areštu 
netrūksta. Alkanų maršavi- 
mas i Washingtona jau čia 
na t. Taipgi artinasi rinkimu 
knmnanija. Išrinkimas musu 
ištikimų kovotojų į valdiškas 
vintas ateijtyie palengvins 
mums kovas, bet iu išrinkimui, 
tain pat vedimui visu virš mi
nėtu darbu, reikalinga para
ma. Todėl būkite išvažiavime.

Rengimo Komisija.

Iš Ateities Žiedo Išvažiavimo
Kadangi pereitą sekmadieni 

nras nebuvo pastovus, iš rvto 
iau niaukstėsi, o vėliau, ka
da laikas važiuoti, nradė.io Iv- 
ti. tai sutrukdė vykimą A. ž. 
Vaikų Draugijėlės išvažiavi
mam Apie 4 vai. po pietų nu-

Kas RemiajCopelandą?
Senatoriaus Royal S. Cope

land kandidatūrą į majorus 
formaliai užrekordavo ne kas 
kitas, kaip Frederic Coudert 
(“Tin Hat”) Bellinger. Tai 
tas pats, kuris įgijo pas po
nus ir ponias vardą streiklau- 
žiavimu bildingų darbininkų 
streike kovo mėnesį, 1936 m.

Copelandas kandidatuoja į 
New Yorko miesto majorus 
prieš dabartinį majorą LaGu
ardia.

Bondžinskaitė Išvyko 
Philadelphijon

Drg. J. Bondžinskaitė an
tradienį išvyko Philadelphijon 
įvairiais organizaciniais reika
lais, kur pasiliks keletą savai
čių. Rep.

Mirė Žymus Ispanijos 
Lojalistų Draugas

Dr. William J. Crookston, 
Medikališko Biuro Ispanijos 
Demokratijai Remt viršinin
kas, po trumpos ligos, mirė 
Mt. Sinai Ligonbutyje.

Velionis parodė nepapras
tos ištvermės ir pasiryžimo Is
panijos liaudies rėmimo dar
be. Laike jo sekretoriavimo 
minėtam biurui virš šimtas 
daktarų ir slaugių pasiųsta 
Ispanijon. Po jo direkcija ten 
įsteigta pirmosios pagelbos li- 
gonbutis užpakalyje mūšio li
nijų.

Dr. Crookston gimė Harris- 
burge, Pa., ir buvo vienu iš 
žymiausių Pennsylvanijos dak
tarų. Karo laiku vadovavo 
Am. Raudonajam Kryžiui 
Vengrijoj ir Sibirijoj.

Lewis Kalbės Hippodrome 
Šį Ketvirtadienį

John L. Lewis, Komiteto In
dustriniam Organ izavimuisi 
(CIO) pirmininkas, bus vy
riausiu kalbėtoju masiniame 
mitinge, kuris įvyks šio ket
virtadienio vakarą, Hippodro
me, New Yorke. Tai bus 
baigtuvės ARTA (American 
Radio Telegraphists Associa
tion) Konvencijos, kuri čia tę
sėsi per dvi savaites.

Su šiuo mitingu ARTA pra
deda nacionalį vajų suorga
nizavimui 500,000 susisiekimo 
industrijos darbininkų.

Mitinge kalbės ir kiti žy
mūs CIO vadai, taipgi kon- 
gresmanas Maury Maverick.

WPA Delegacija 
Washingtone

Workers Alliance delegaci
ja iš 12-kos nariu pirmadienio 
vakarą išvyko į Washingtona, 
kur eis pas kiekvieną kongres- 
maną ir senatorių, kurie dar 
nepareiškė savo nusistatymo 
kas liečia Schwellenbeck-Al- 
len rezoliuciją. New Yorko 
kongresmanai, apart devynių, 
pasisakė už rezoliuciią. Ji už
draustų paleisti iš WPA dar
bų negalinčius gaut darbą 
privatinėj industrijoj.

Workers Alliance atstovai 
taip pat tariasi su Pennsylva
nijos gubernatorių Earle ga
vimui Philadelphijos armorės 
pernakvinimui New Yorko 
maršu otoju, kurių susidarys 
apie 3,000.

Pajūrio sargybiniai išgelbė- 
Ijo 4 vyrus, kada jų valtis ap
sivertė ir sumerekė juos į jū
res prie Long Island Sound.

Gerai apsirengus moteriškė, 
apie 25 m., rasta MedikaliŠ- 
Voi mokykloj. 388 E. 26th St.. 
N. Y. Ji negalėjo atmint savo 
vardo. Nuvežta į Bellevuę Li
goninę.

Iš Prelekcijos Apie 
Sovietų Meną

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

Šj trečiadienį, rugpjūčio (August) 
11 d., įvyks LDS 13-tos kuopos mė
nesinis susi-rinkimas Kiburio svetai
nėj, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y. Draugai, malonėkit pr:būt 
anksti, apie 8-tą valandą vakaro, kad 
galėtume apsvarstyt būtinus reika
lus. Iš anksto tariame ačiū už punk- 
tuališkumą.

Protokolų Sekretorius.
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

sipagadijo, tačiau nedaug be
atsilankė vaikučių ir jų rėmė
jų. Tad parengimėlio rezulta- 
tąi gal bus be jokio pelno, tik 
padengs išlaidas.

G. K.

Pirmadienio vakarą Lietu
viu Liaudies Teatras suruošė 
prelekciją apie Sovietų meną 
ir abelnai kultūrą. Prelekciją 
davė draugė J. Bondžinskaitė, 
kuri keletą metų gyveno So
vietų Sąjungoj ir ten matė vi
sokeriopo meno ir kultūros ro
lę visuomenės gyvenime. Ji 
aiškino, kaip Sovietuose kul
tūra atsiekė aukščiausio laips
nio kultūros pasaulyje ir kaip 
Sovietai įtraukia mases į tos 
kultūros tvėrybą, vykdymą ir 
įvertinimą. Paskaita buvo įdo
mi ir pamokinanti.

Po prelekcijos buvo klausi
mai prelekciją liečiančiais ir 
abelnais klausimais apie So
vietų Sąjungą, kuriuos prele
gentė atsakinėjo iki 11 vai. 
Dar likosi eilė norinčių statyt 
klausimus, 
negalima 
tęst ilgiau.

Publikos
Pirmininkavo V. Bovinas. Jam 
atsišaukus, gauta Liaudies 
Teatrui dvi narės-rėmėjos.

» Rep.

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Prano Rakuca- 

vičiaus-Frank Raskevich, iš Lietu
vos Suvalkų gub., Sainių pav., kaimo 
Žagariu. Į Ameriką atvyko, regis 
1910 m., pas seserj į Scranton, Pa. 
Norėčiau, kad jis pats atsišauktų ar
ba jei kas apie jj žinodamas pra
neš būsiu dėkinga. Tofilė Zurauckie- 
nė, 51 Mantrose Ave., Brooklyn, N.Y.

(188-190)

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

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

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

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

bet dėl vėlumos 
buvo susirinkimą

buvo vidutiniai.

T«l. Stagff 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliui* 

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

0-------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Lewis Pasiūlė BMT 
Tartis Su Unija

CIO nacionalis pirmininkas 
John L. Lewis pareikalavo, 
kad New Yorko Brooklyn- 
Manhattan Transit Korporaci
ja (BMT) tartųsi su Transpor
to Darbininkų Unija, už ku
rią pasisakė didelė didžiuma 
tos kompanijos darbininkų 
neseniai įvykusiuose balsavi
muose. Kompanija vis dar 
bando palaikyt uniją, nuo ku
rios darbininkai atsisakė.

“Laisvės** ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

"Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina UŽ ekzempliorių 3c

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 8-6181

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4338

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

? 168 Grand Street
į Tel. Evergreen 8-7179 ?
? Brooklyn, N. Y. t

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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Notary Public
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Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Vietos ir impor- 
1 tuotos degtinės ir 

vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brookfyne, už

• eikite susipažinti.

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

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdlrbimo 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

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, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Tekfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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