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Krislai
Pavyzdys Vieningumo. / 
Ar jau Atsimetė? 
čia ir ten.
Ar jau Išgaravo?

Rašo A. B.

Pastaraisiais keliais metais 
Amerikos komunistai padarė 
keletą taktikinių pasisukimų. 
Per šį trijų metų laikotarpį taip 
pat iškilo Liaudies Fronto klau
simas.

Bet mūsų partijoje vieningu
mas pasiliko nepažeistas. O kaip 
bandė jį pažeisti visokio plau
ko t rock iečiai arba lovestonie- 
čiai! Darbavosi sušilę.

Ištiesų Komunistų Partijoje 
niekados pirmiau nebuvo tokio 
susiklausymo, vieningo sugyve
nimo, kaip šiais paskutiniais ke
liais metais.

Giliai atsidusę mūsų priešai 
sako: A, jų nariai bijo prieš 
vadus išsitarti. Todėl tyli ir 
klauso!

Tai nonsensas, grynas non
sensas. Juk mūsų partija yra 
išimtinai savanorių partija. 
Kas gali sulaikyti narį arba 
grupes narių šaukti prieš par
tijos vadovybę, prieš partijos 
taktiką, arba mesti partiją ir 
eiti, kur nori?

Ar tas sulaiko Socialistų Par
tijos narius ir vadus? Ne, ne. 
sulaiko. Jie ir skaldo partijąį 
ir bėga iš jos.

Čia visai kitas dalykas. Ko
munistų Partijoje žydi graži 
vienybė todėl, kad joje vienybė 
paremta supratimu 
problemų ir uždavinių.
remta pilniausia demokratija. 
Tą labai puikiai parodo Dėsimu 
toji partijos konvencija. į

šeši šimtai delegatų ištisai 
kelias dienas svarsto, diskusuo- 
ja, apkalba kiekvieną problemą, 
kiekvieną darbą. \ J

Bridgeporto (Conn.) sanda- 
rieČiai surengė prakalbas geg. 
21 d. ir priėmė rezoliuciją už 
atsteigimą demokratinės san
tvarkos Lietuvoje.

Iki šiol ta “partija” putė į 
vieną smetoninę dūdą su Kar- 
pium ir Tysliava.

Ar tai jau reiškia, kad san- 
dariečiai atsimetė nuo fašistų? 
Jei taip, tai reikėtų juos 
pasveikinti. Jie dabar 
prisidėti prie Amerikos 
vių Kongreso.

už tai 
galėtų 
Lietu-

prezi-Harvard Universiteto 
dentas Dr. Conant jau kelintu 
kartu verkia, kad Amerikoje 
priviso be galo daug profesio
nalų, mokytų žmonių, kurie ne
begauna užsiėmimo ir turį be 
darbo vaikštinėti, iš pašalpos 
gyventi.

Dr. Conant reikalauja užda
ryti dūris kolegijų ir universite
tų—taip uždaryti, kad tiktai di- 
deftt) turčių “gabūs” vaikai ga
lėtų juosną įsiveržti.

Francijos ir Anglijos Protes
tai Prieš Generolo 
Franco Bombininkus

Paryžius. — Franci j a pa
siuntė generolui Franco’ui 
protestą, kad jo lėktuvai 
bombardavo pasieninį Fran
cijos miestelį Cerbere, su
žeidė ten du francūzus ir 
sunaikino tris namus.

] London. — Anglijos už
sieninis vice-ministeris R. 
A. Butler pareiškė seime, 
kad Ispanijos fašistų laku- 

Sovietų Sąjungoje visos aukš-jnai sužiniai paskandino An-

Nesenai tuo patim klausimu 
kalbėjo Sovietų Sąjungos prem
jeras d. Molotovas,, atstovas so
cialistinės santvarkos. Jis rei
kalavo daugiau mokslo įstaigų, 
daugiau mokslo vyrų, daugiau 
profesionalų. Jis siūlė didelį at
lyginimą tam, kuris suras nors 
vieną rimtą ir sąžinišką profe
sionalą bedarbį visoje Sovietų 
žemėje. i

tojo mokslo įstaigos žydėte žy-’glijos prekybos laivą 
di. Socializmui nedarbas yra!“Thorpe-Hall” SU kviečių 
svetimas dalykas—ne tik fizi- kroviniu, už mylios nuo Va- 
kinio, bet ir protinio darbo sri- lencijos. Tuo atveju buvo 
tyje.

Stambiojo kapitalo spauda la
bai pamėgo “bėdavoti” (tai yra, 
džiaugtis), kad Roosevelto 
“Naujoji Dalyba” atgyvenus sa
vo dienas, žmonės, girdi, bėga 
nuo jos. Jų meilė “Naująjai 
Dalybai” visai sausai išgara
vus.

Bet ar išgaravus?
Labai abejotina, žurnalas 

“Fortune” pravedė platų ap
klausinėjimą ir surado maždaug

■<

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams
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Italy Nuostoliai Ispanijoj 
Antra Tiek Didesni 

Negu Ethiopijoj
Roma. — Mussolinio val

džia skelbia, kad Ispanijos 
kare iki gegužės 30 d. likę 
nukauta 191 italų oficierius 
ir 1,832 kareiviai; sužeista 
520 oficierių ir 6,476 karei
viai. Nežinia kur dingę 6 
oficieriai ir 157 kareiviai. 
Nelaisvėn suimti 3 oficie
riai ir 356 kareiviai. Viso 
nuostolių — 9,541. Tai dveja 
tiek daugiau kaip Ethiopi- 
jos kare.

(Bet tikrumoj Mussolinio 
armija Ispanijoj nukentėjo 
didesnių nuostolių negu jis 
skelbia.)

FRANCO BOMBININKAI 
SUNAIKINO SAGUNTO

Valencia, Ispanija. — Ita
lijos ir Vokietijos lėktuvai 
per dieną šešis kartus bom- 

partijos bardavo Valenciją, ypač jos 
Ji pa- prieplauką; padegė Franci

jos prekybinį laivą “Djem” 
ir užmušė vieną jo jūrinin
ką; be to, paskandino An
glijos prekybos laivą “Thur
ston” ir vienam jūrininkui 
sukriušino abidvi kojas.

Fašistų bombininkai tą 
pačią dieną baisiu įnirtimu 
naikino Sagunto, Ispanijos 
prieplaukos miestą, ir “be
veik su žeme jį sulygino,” 
kaip rašo Associated Press.

Madrid. — Fašistų arti
lerija iš priemiesčių per 24 
valandas bombardavo Mad
ridą, su tūlomis pertrauko
mis. Kiek žmonių užmušė 
bei sužeidė, dar nepaskelb
ta.

Berlin. — Čechoslovaki- 
jos naziai atidėjo didįjį sa
vo mitingą - demonstraciją 
Usti mieste nuo birželio 2 
iki spalio mėnesio. (Nes da
bar trukšmauti nemato iš- 
rokavimo.) 

sužeisti trys Anglijos jūri
ninkai.

Anglija reikalauja, kad 
gen. Franco “smarkiai nu- 

| baustų” tuos užpuolikus-la- 
kūnus.

sekamą padėtį:
55 nuošimčiai žmonių tebesto-, 

ja už “Naują Dalybą”.
35 nuoš. piestų stoja prieš.
11 nuoš. sėdi ant tvoros ir 

galvoja—nei už, nei prieš.
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Chinijos Orlaiviai 
Nugąsdino Daugelį 

Japonijos Miestų
Japonų-Italų Bombininkai Per Tris Dienas Išžudė 1,500 

Nekariškių Gyventoją Kantone, Pietinėj Chinijoj
Kanton, Chinija. — Unit

ed Press žiniomis, japonų 
bombininkai kartotinais už
puolimais nuo penktadienio 
iki sekmadienio išžudė 1,500 
nekariškių gyventojų Kan
tone ir sužeidė 5,000. Vien 
šeštadienį jie taip užmušė 
600.

Svetimšaliai orlaivininky- 
stės žinovai sako, kad tarp 
japonų lakūnų buvę ir italų 
bei kitų svetimtaučių.

Vienu kartu po pora de- 
sėtkų bombanešių naikino 
Kantono prieplauką, gele
žinkeliu stotis, valdžios rū- 
mus ir miestą apskritai. 
Chinų prieš-orlaivinė ka- 
nuolė nukirto žemyn vieną 
bombininką.

Per Kantono, pietinio did
miesčio, prieplauką Chinija 
iki šiol gaudavo daugį gin
klų ir amunicijos iš užsie-

Visi Čechoslavai po 6 
Iki 60-ties Mėty Bus 

Lavinami Gint Šalį
Praha, Čechoslov'akija. — 

Pagal valdžios paskelbtą 
įsakymą, visi Čechoslovaki
jos piliečiai nuo 6 iki 60 me
tų amžiaus turės būt lavina
mi šaliai ginti.

Vaikai mokyklose, po 6 
metų amžiaus iki 17 metų, 
turės pašvęst po 70 valandų 
per metus karinei mankštai, 
o paskui po 90 valandų per 
metus iki bus pašaukti ar
mijom

Mergaitės bus po 40 va
landų per metus mokinamos 
teikt pirmą pagelbą sužeis
tiems ir kovot prieš užpuo
limus iš oro, iki jos suladks 
21 metų amžiaus; “paskui 
jos turės pašvęst po 30 va
landų ' per metus lavintis 
toms pareigoms.

Visiem tinkamiem vyram 
ir moterim po 30 metų iki 
60 m. bus privaloma lavyba 
karinės ir prieš-orlaivinės 
pagelbos po 30 valandų per 
metus.

Pradinėj kariškoj moky- 
boj jaunuoliai bus lavinami 
tiksliai šautuvais šaudyt, o 
toliau veikt ir visais dides
niais naujoviškais ginklais.

Toronto, Canada. — Ke
turioms motinoms, pagim
džiusioms ir išlaikiusioms 
po 9 kūdikius gyvus per pa
skutinius dešimt metų, iš
mokėta po $100,000 dovanų 
ir dviem kitom, kurios tiek 
pat pagimdė, bet tūli jų kū
dikiai mirė, — po $12,500 iš 
C. V. Millario $500,000 
palikimo vaikingiausioms 
moterims.

nių.
TOKIO, geg. 31. — T r y s 

Chinijos lėktuvai naktį 
skraidė virš pietinės Japo
nijos salos Kyushu ir įvarė 
didelį išgąstį tenaitiniams 
miestams; iVikuokai, Miya
zaki, Kumumoto ir Kokūrai 
ir kitiems.

Pastebėjus chinų lėktu
vus, tuoj buvo užgesintos 
visos šviesos miestuose ir 
didžiomis švilpynėmis duo
ta ženklas gyventojams ap
sisaugoti.

Bet chinų lėktuvai šiuo 
atveju nemetė ne tik bom
bų, bet nei lapelių. Spėjama, 
kad jie tik tyrinėjo galimy
bes bombarduot Japonijos 
miestus. United Press sako, 
jog tuos lėktuvus, “mato
mai, vairavo Sovietų Rusi
jos lakūnai.”

Cedillo Sukilimas Jau 
Ištaškytas, Sako Mek

sikos Prezidentas
San Luis Potosi, Mexico. 

— Prezidentas L. Cardenas 
pareiškę, kad valdžios armi
ja greitais veiksmais ištaš
kė ir faktinai ,sukriušihp 
sukilimą fašistinio generolo 
S. Cedillo, buvusio guberna
toriaus S. L. Potosi valsti
jos. Belieką tik maži, bejė
giai sukilėlių būreliai, iškri
kę kalnuose.

Prez. Cardenas sako, kad 
jis nereikalaus mirčia baust 
net sukilėlių galvą Cedillo, 
jeigu šis bus suimtas.

Valdžia jau apdalino že
mėmis pasidavusius sukilė
lius bežemius bei mažaže
mius valstiečius.

Atgabenta Amerikon 186 
Tonai Ispanijos Sidabro
New York. — Francijos 

didžiuoju garlaiviu “Nor
mandie” atvežta 186 tonai 
Ispanijos valdžios sidabro, 
kainuojamo 2,200,000. Jis 
perkraustomas į Federalio 
Rezervo Banką. Pagal pir- 
mesnius pranešimus, Ispani
jos respublika siųs daugį si
dabro ir aukso x Amerikon 
apmokėt už įvairius reikme
nis.

Spėjama, kad 2,334-se dė
žėse, apart sidabro, atga
benta ir kitokių brangeny
bių.

Akron, geg. 31. — Good
year gumos streikieriai su
grįžo darban, kai kompani
ja padarė jiem tūlus nusi
leidimus.

Italija Savo Karu Ispanijoj 
Siekia Užviešpataut 

Viduržemio Jūrą
Roma. — Ryšyj su “šven

te vienybės” tarp Italijos ir 
generolo Franco, laikraštis 
“Giornale d’Italia” sako:

“Italija ir Ispanija (tai 
yra, gen. Franco) gina savo 
laisvę Viduržemio Jūroj. 
Tik visiškas ir pilnas vieš
patavimas Viduržemio Jū
roj tegali duot šiom abiem 
šalim progą išvystyt savo 
sociales ir ekonomines pajė
gas.” (Taigi, nežiūrint 
“draugiškumo” sutarties su 
Anglija, fašistai siekia išim
tino sau viešpatavimo Vi
duržemy j.)

FAŠISTAI JSIBRIOVĘ 
I MORA DE RUBIELOS

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistų kariuo
menė jau įžengė į miestelį 
Morą de Rubielos, 20 mylių 
į pietų-rytus nuo Teruelio, 
kaip praneša Associated 
Press. Šis miestelis stovi 
prie vieškelio, einančio į vi
duržemio Jūros pakraštį.

Fašistai sako, kad respu
blikos kareiviai “bėgdami, 
palikę kiekius savo amuni
cijos.”

Liaudiečiai Iškapojo Fašis
tų Raitelių Kuopą

Kiek pirmiau fašistų rai
telių kuopa jojo pro La Cla- 
vella kalną į Albentosą, ir 
liaudiečiai, pasislėpę viršu
kalnėj, atidarė tokią praga
rišką kulkasvaidžių ugnį į 
fašistus, kad išžudė beveik 
visus tuos raitelius; tik keli 
išlikę gyvi, pabėgę atgal, 
pranešė saviškiams, kas at
sitiko.

Burgos, Ispanija. — Iš fa
šistų štabo pranešama, kad 
jie užėmę Puerto Escandon 
tarpkalnę ir kaimus Cabra 
de Morą, Valbona, ir jiem' 
telieką 5 mylios pasiekt Al- 
bocacer miestelį, už kelioli
kos mylių nuo jūros.

Panaujinta Ofensyva 
Trempo Apylinkėse

Respublikiečiai panaujino 
ofensyvą Tremp : 
šiaurvakariniame Kataloni- 
jos fronte; bet fašistai ten 
jau geriau atsilaiką, nuko
vę 500 respublikiečių ir ne
laisvėn suėmę 618.

NUŠOVĖ VYRĄ IR TRIS 
VAIKUS

New Brunswick, N. J. — 
Nora Boyce, 47 metų, pri
sipažino, kad ji nušovė sa
vo vyrą Franką, 43 metų, ir 
tris vaikus, kada jis liepė 
dviem vyresniem vaikam, 
17 ir 21 metų amžiaus, ap
leist namus ir jieškot sau 
duonos kitur. Jis buvo var
gingas farmeriukas, WPA 
pašalpinis darbininkas.

Popiežius 81 Metų
Vatikanas, geg. 31. — Po

piežiui Pijui suėjo 81 metai gas, ypatingai išstot prieš 
amžiaus.

Sutelkt Visas Taikos 
t

Jėgas! Ragina Ameri
kos Kom. Partija

Minių Spaudiniu Priverst Amerikos Valdžią Praleist 
Apsigynimo Reikmenis Ispanijos Respublikai

New York. — Amerikos 
valdžia turi taip iš tikro 
daryt, kaip prezidentas 
Rooseveltas pernai rudenį 
pareiškė Chicagoj—“užkva- 
rantinuot, atitvert karinius 
užpuolikus,”—sako rezoliu
cija, kurią vienbalsiai priė
mė Amerikos Komunistų 
Partijos Dešimtas Naciona- 
lis Suvažiavimas, išklausęs 
Taikos Komisijos raporto, 
kurį patiekė C. A. Hatha
way, Daily Workerio vy
riausias redaktorius.

Hathaway v raportuoda
mas stipriai ragino visas 
taikos jėgas Amerikoj “su
sirinkt į nacionalį savo kon
gresą.”

Bediskusuojant raportą 
ir rezoliucija, drg. Robert 
Minor, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos, papasakojo apie 
didvyriškus veiksmus Ispa
nijos Komunistų Partijos, 
mobilizuojančios žmones 
gint savo šalį.

Hathaway raportas sako, 
kad “mes visų pirma turime 
padėt išbudavot Amerikie
čių Lygą Kovai už Taiką ir 
Demokratiją, bet vien tuo- 
mi nesitenkint, o sykiu pa
gelbėt jai susijungt ir su ki
tais judėjimais siekiančiais 
taikos.”

Turime išvystyt platų mi
nių spaudimą valdžiai, kad 
atšauktų Amerikos- “bepu- 
siškunio” įstatymą ir pra
leistų apsigynimo reikme
nis Ispanijos respublikai, 
nes tas įstatymas kenkia Is
panijos liaudžiai, o netiesio
giniai tarnauja gen. Franco 
fašistam, — nurodė Hatha
way.

Sumušt Reakcininkūs Atei
nančiuose Rinkimuose

Suvažiavimas vienbalsiai aujiiiui ----  —. — - --------
srityj J priėmė Centro Komiteto re-

zoliucijas, šaukiančias subu- 
davot demokratinį frontą 
prieš fašizmą; suvienyt vi
sas demokratines jėgas, kad 
sumušt reakcininkus atei
nančiuose kongresiniuose 
rinkimuose ir išbudavot 
masinę Komunistų Partiją.

Kom. Partijos suvažiavi
mas didžiu entuziazmu svei
kino Wm. Z. Fosterio kalbą, 
apie Komunistų Partiją 
kaipo pavelde ją ir vykdytoją 
Amerikos revoliucinių tra- 
dicijų-padavimų.

Partijos suvažiavimas 
taip pat vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją pagal John- 
stone’o raportą apie, reika
lą vienyt visas CIO ir Dar
bo, Federacijos unijų jėgas 
prieš samdytojų pasimoji- 
mus kapot darbininkam ai-

geležinkelių kompanijų da-

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

bartinį pasišovima mušt 15 
procentų uždarbį jų darbi
ninkam.

l, 300 “RAUDONŲJŲ” SU
IMTA JAPONIJOJ

Tokio, Japonija. — Polici
ja paskelbė, jog nuo 1936
m. galo iki šiol apduota 
1,300 vadinamų “raudonų
jų,” komunistų ir kitų re
voliucinių žmonių. Tarp 236 
dar tebesančių kalėjime yra 
ir 33 Imperijos Universite
to studentai.

EXTRA!
JAPONŲ LAKŪNAI IŠ

ŽUDĖ 2,000 KANTONE
Kanton, Chinija, geg. 31. 

— Japonų lakūnai, vėl bom
barduodami Kantoną, už
mušė dar 500 nekariškių 
chinų; tai jau 2,000 per ke
turias dienas.

CHINAI NAIKINA AP
SUPTUS JAPONUS

Shanghai, geg. 31. — Chi- 
nai kanuolėmis ir kitais pa
būklais naikina 10,000 japo
nų, kurie visomis pusėmis 
apsupti Lanfengo srityj.

PAMINĖJIMO ŠVENTĖ
SE ŽUVO 247

Washington. Paminėjimo 
šventėj ir per dvi dienas 
pirm jos automobiliais tapo 
užmušta 115 ir įvairiose ki
tose šventadienių nelaimė
se žuvo 132 žmonės Jungti
nėse Valstijose.

Čechoslovaky Lakūnai Ne
lakstys Arčiau 10 Kilome
trą Nuo Vokietijos Sienos
Praha. — Čechoslovakija 

uždraudė savo kariniams la
kūnams skraidyt arčiau 
kaip už 10 kilometrų (apie 
6 myl.) nuo Vokietijos, Len
kijos ir Vengrijos sienų.

Čechoslovakijos valdžia 
ketino Vokietijos atstovui 
pabaust tuos s^vo lakūnus, 
kurie buvo perskridę per 
Vokietijos sieną.

Žadama duot vietinė savi
valdybė su vokiečių kalba 
kaip oficiale tom vietom, 
kur vokiečiai sudaro aiškią 
daugumą gyventojų, kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas.

ORAS
Šiandien būsią giedra ir 

vidutiniai vėsu. — N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 55. 
Saulėtekis 5:28; saulėleidis 
8:19.
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Browderis apie Komunistus 
ir Katalikus

Savo išsamiam raporte, generalinis 
I sekretorius USA Komunistų Partijos, 

Earl Browder, palietė klausimą apie san- 
tikius komunistų ir katalikų. Jis nurodė, 
kad pamatiniai tarpe katalikų ir komu
nistų principinių skirtumų nėra, kiek tai 
liečia visuomeninius reikalus. Kaip kata
likai, taip ir komunistai stoja už bro
liškumą, geresnį darbo žmonių gyveni
mą, laimingesnę ateitį. Daug katalikų 
stoja į Komunistų Partiją ir kovoja 
drauge su komunistais. Komunistų Par
tija niekad nesikišo ir nesikiša į tikybi
nius bei dvasinius žmogaus reikalus. Tie
sa, komunistai turi savo skirtingą pa
saulėžiūrą į pasaulį, tačiau jie visados 
sako, kad jie su katalikais gali koope
ruoti visais svarbiaisiais klausimais.

Komunistai, sakė Earl Browder, buvo 
priešingi tai bjauriai prieš-katalikiškai 
propagandai, kurią vadė tūli Amerikos 
reakcininkai prieš “Al” Smithą, kandi
datavusį į Jungt. Valstijų prezidentus 
1928 metais, kaipo kataliką. Tokia pro
paganda buvo priešamerikoniška, nesu
tampanti su mūsų krašto tradicijomis, 
nesuderinama su mūsų reikalais.

Jeigu šiandien mes matome skirtumus 
tarpe katalikų ir katalikų Ispanijoj, tai 
ne tikybiŠkoj srityj, o klasinė j. Turtin
gieji, kunigai ir vyskupai, remia fašis
tus, o biednieji stovi su liaudies vyriau
sybe, su respublika. Panašiai Amerikoj. 
Panašiai visame pasaulyj.

Teisingai pastebėjo generalis sekreto
rius ir tame, kai jis pasakė, kad kunigų 
argumentas prieš komunistus dėl jų bu
vimo Komunistų Internacionale neišlai
ko kritikos, kadangi patys katalikai skai
tosi' tarptautiški, priklauso prie bažny
tinės organizacijos, prie Vatikano.

Kitais žodžiais, d. Browderis šaukė 
katalikus darbininkus stoti kartu su ko
munistais ir kovoti už geresnį gyveni
mą, už šviesesnę ateitį.

' Mirė Jaunas Kovotojas
Šių metų balandžio 16 d. Šiaulių sun- 

į kiųjų darbų kalėjime mirė, eidamas 26 
' metus, Lietuvos komunistinio jaunimo 

sąjungos Panevėžio Rajono Komiteto 
narys draugas Grigas Bronius, kilęs iš 
Upytės m. Panevėžio apskr., vargingos 
grįtelninko šeimos. Jo asmenyje Lietu
vos jaunimas ir visas antifašistinis judė- 

I jimas neteko ryžtingo kovotojo, atsida- 
• vusio kovos .reikalams darbininkų kla- 
. sės sūnaus. Ši auka ypač skaudi Lietu

vos ‘komjaunimui, iš kurio eilių išrautas 
vienas iš geriausių jo aktyvistų. Skauda 
ir mums, politkaliniams, netekus kovos 
ir išvargtų vargų draugo, aktyvaus ir 
energingo mūsų šeimos nario.

Draugo Broniaus gyvenimas, kaip ir 
šimtų bei tūkstančių Lietuvos jaunų pro
letarų, buvo kietas ir žvarbus. Skurdas, 
negandas ir vargai pasitiko jį prie lop
šio ir vos pasistiepusį nuo žemės išlydė
jo iš gimtinės lūšnos pelnyti piemenuko 
kančiomis duonos kasdieninės. Nei kny
ga, ne mokyklos suolas nebuvo jam skir
ti. Jaunystės dienų džiaugsmą slėgė sun
kus darbas svetimiems, ateitis be pro
švaisčių, be platesnio kelio. Busimieji 
metai lėmė išnaudojimo jungą, pastum
dėlio gyvenimą. Bet ir šitas varginančio’ 
darbo kelias buvo apkartintas pačioje 
jaunystėje naujais smūgiais. Bronius, 
jau pusberniu tarnaudamas pas ūkinin
ką susižalojo koją ir po nevykusios ope-

■ racijos tampa darbo invalidu. Kaip ne-
■ betinkama išnaudojimui jėga d. Bronius 

pragenamas iŠ buožynės be* jokios kom-

pensacijos, su palaužta sveikata ir vilti
mi. Atsiduria Panevėžyje pas savo senu
tę motiną. Nepaprastai sunkiomis sąly
gomis griebiasi rimoriaus. amato, tačidū 
ir šis amatas mažai užtikrina darbo, vis 
dažniau ir dažniau veja į gatvę, į bedar
bių eiles.

Gyvendamas tokį bespalvį gyvenimą, 
būdamas sunkiose medžiaginėse sąlygose 
ir arčiau bendraudamas su darbininkais, 
jis vis daugiau galvoja apie sunkią dar
bo žmonių dalią ir stengiasi ją išsiaiš
kinti sau. Kartą jis randa “Balsą,” kurio 
turinyje jis pažino savo ir jo klasės bal
są. Norėdamas pasidalinti džiaugsmu ir 
mintimis, jis susikviečia darbininkiško 
jaunimo būrelį ir balsiai skaito, aiškina
si. Netrukus apie tai sužino žvalgyba ir 
d. Bronių suima. Tikslu išgauti kokių 
nors žinių ir priversti duoti pasižadėji
mą tarnauti žvalgyboje, Bronius žvalgy
bos mušamas ir kitaip kankinamas. Bet
gi Bronius, tuo metu dar neturėdamas 
jokių organizacinių ryšių su revoliuciniu 
judėjimu, o tuo pačiu ir patyrimo, pui
kiai išlaiko savo darbininko ir revoliu
cionieriaus bandymą, su panieka atmes
damas žvalgybos reikalavimus. Po nepa
vykusių žvalgybos pastangų ką nors iš
gauti ir suprovokuoti bylą, d. Bronius 
paleidžiamas.

Ištrūkęs iš žvalgybos nagų, jis giliai 
pajunta1 neapykantą fašistų valdžiai ir 
trokšta kovoti, siekti geresnio, teisinges
nio gyvenimo. Jis jau j ieško ryšių su re
voliuciniu gyvenimu ir 1931 m. įstoja į 
LKJS, Panevėžio organizaciją, kurioje 
aktyviai dirba slapyvarde Simka. Čia jis 
suranda tikrąją gyvenimo prasmę, šituo 
keliu jis viliasi išeiti į šviesesnį ir links
mesnį gyvenimą. Šiame darbe draugas 
pasižymi savo energija, savo atsidavi
mu komjaunimo darbui ir siekimams, 
todėl greitai išeina į jo priešakines eiles, 
išrenkamas Rajono komiteto nariu. Kad 
ir kaip nebūdavo sunki jo medžiaginė 
būkle, jis niekuomet ja nesiskųsdamas— 
pusiau alkanas ir pusbasis—sąžiningai 
atlikdavo kiekvieną organizacijos jam 
pavestą darbą, o tamprūs ryšiai su dar
bininkais šitą darbą jam lengvindavo. 
Tačiau priešas jo jau neišleisdavo iš sa
vo akių ir nuolatos persekiojo. 1931 m. 
prieš pirmąją rugpjūčio,—antikarinės 
kovos diena,—draugas Bronius vėl areš
tuojamas ir už rastą pas jo motiną rau
donos medžiagos gabalą mėginama su
provokuoti bylą. Tačiau ir šį kartą pro
vokacija nepavyko, ir Bronius vėl išvys
ta laisvę.

Bronius, išrinktas į Panevėžio komite
tą, giliai pajunta viso darbo atsakomin- 
gumą, pamato prieš save platų to dar
bo lauką ir kartu pastebi, kad jam labai 
daug stinga politinio išsilavinimo žinių. 
Todėl griebiasi užpildyti šitą spragą— 
kitų draugų padedamas mokinasi pats 
ir rūpinasi lavinimosi ratelių kūrimu.

1932 m. augant bedarbių skaičiui, drg. 
Bronius aktyviai dalyvauja bedarbių 
kovoje už darbą ir duoną. Jis išrenkamas 
į Panevėžio beda/bių komitetą, kuris va
dovauja bedarbių judėjimui, leidžia atsi
šaukimus ir pan. Gruodžio 17 d., kada 
400 bedarbių apgula burmistro rūmus, 
drg. Bronius stovi jų priešakyje ir gru
miasi su policija, ragina darbininkus pa
sipriešinti jos smurtui, ir darbininkai 
išplėšia iš policijos jau areštuotus savo 
draugus, kartu ir drg. Bronių. Bet ryto
jaus dieną Bronius ir kiti išstojimo ak
tyvistai jau atsiduria už grotų ir karo 
komendanto nubaudžiami po 3 mėnesius 
kalėjimo. Tačiau to mažai: žvalgyba 
Bronių rengiasi ilgiems metams įgrūsti 
į kalėjimą ir, kalėjimo administracijos 
padedama, suprovokuoja bylą, kurios pa
sėkoj draugas nuteisiamas 5 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o vėliau sam
dytų provokatorių parodymais iškeliama 
antra byla ir bausmė prailginama ligi 9 
metų.

Sunkios kalėjimo sąlygoj nepalaužia 
Broniaus dvasios ir pasiryžimo. Jis iš 
pirmųjų dienų aktyviai dalyvauja kolek
tyviniame gyvenime, aistringai griebiasi 
knygos su viltimi išėjus iš kalėjirpo vėl 
dirbti ir būti geru kovotoju, geru revo
liucionierium, ruošiasi ateičiai, ruošiasi 
ateities kovoms.

Tačiau nepalaužiamas dvasioj Bronius 
ima skųstis fiziniais negalavimais. Ypač 
pakenkia sveikatai blogas kalėjimo mais
tas ir gryno oro štoką, jis suserga 
skrandžiu, o negydoma liga -vis labiau 
naikina jo jėgas. Bet ir ligos naikina-
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Plačiai žinomas simfoni-1 šiais metai. Tą pripažįstą ir 
S. V. kapitalistinė spauda.

Tai ir vėl trockistų ir ka
pitalistinės spaudos prana
šavimai apie Sovietų Sąjun
gos industrijos ir agrikul
tūros “chaosą” neišsipildė.

Paskutiniais daviniais įro
doma, jog 1937 m. vien Sov. 
Ukrainoj užaugino daugiau 
kyiečių, negu sykiu susidė- 
jusios Vokietija, Lenkija ir 
Vengrija. Ukraina tai tik
ras sovietinis daržas.

jų orkestrų vedėjas, Alex
ander Smallens, viename 
aukštųjų damų pasikalbėji
me Newark, N. J., papasa
kojo, kaip jam vieną .sykį 
garsus simfonijos ęrkestro 
maestro Toscanini rodė Hit
lerio asmenišką rašytą laiš
ką, kviečiant Toscaninį į 
garsų - Beyrueth muzikalį 
suvažiavimą.

Kas atkreipė Alexandro 
Smallens’o atydą, tai Hitle
rio parašas, parašas, kuris 
lyginosi 10 metų vaikui, 
mažai lavintam rašyme.

Kaip žinoma, garsusis 
Toscanini su panieka atme
tė šį pakvietimą.

Kalbant apie Hitlerio pa
rašą, prisimenu idiotą Ras- 
putiną, kuris -irgi su dide
liu vargu galėdavo pasira
šyt savo vardą.

Anas idiotas turėjo galin
gos įtakos caristinėj Rusi
joj, o šis valdo Vokietiją. 
Istorijoj pasikartoja ironi
ja.

kapitalistinės spaudos me
lus apie kokią tenai Sovietų 
Sąjungoj slaptai įtaisytą 
ant vežimo radio stotį, per 
kurią buvę transliuojama 
apie pasikėsinimą ant drau
go Stalino gyvybės 1 dieną 
gegužės.

Bet New York “Times” 
maskviškis korespondentas, 
Harold Denny, tą užginči
ja, tą patį jam sakė ir už
sienių diplomatai.

Tie visi pranešimai yra 
daromi per Italijos radio 
stotį, žinoma, provokaci
niais tikslais.

ligoninėj mire nusinuodijusi 
actu marijampolieti Paškevi- 
čienė, palikdama našlį vyrą ir 
du vaikučius. Velioni paliko 
laišką, kuriame prašo nieko 
nekaltinti dčl jos mirties, nes 
kaltas pats gyvenimas, kuria
me jinai neradusi laimis.

“Keleivis” vėl pakartojo Venta.

LIETUVOS ŽINIOS

O-

“L.” krisluose 13 dieną 
gegužės draugas Bimba ra
šo apie vieną Brooklyho 
“drąsuolį”, Jurgėlą, kuris 
ir nakties laiku bij 
no velnio.

Tai gerai, nes anais me
tais tik atvykęs iš Lietuvos 
Elizabethan ir prisiminęs 
“geležinio vilko” laikus Lie
tuvoje, buvo ant tiek drą
sus, kad per spaudą grąsi- 
no visus Elizabetho lietu
vius komunistus išdepor- 
tuoti.

Hm... čia demokratijos 
šalyj jam ne vieta. Ar ne
galėtų tokis * “drąsuolis” 
gauti darbo pas Hirohito, 
Hitlerį *bei Mussolinį? Te
nai būtų jam saugiau.

Ateina daviniai iš Sovie
tų Sąjungos, kad tenai lau
kiama negirdėto derliaus

KAUNAS

Iškelta Byla Del Kraujo 
Transfuzijos

Praėjusių metų spalių mėn, 
Kaune, Raud. Kryžiaus ligo
ninėj pil. K. D-nei buvo pa
daryta operacija. Kadangi li
gonei buvo daug nutekėję 
kraujo, tai reikėjo jai įlieti 
svetimo kraujo. Ligoninės 
administracija parūpino vieną 
merginą, kuri jau kelintą kar
tą pardavė savo kraujo ir li
gonės vyras už kraują sumo
kėjo 60 litų. Po savaitės li
gonė ligoninę apleido ir išvyko 
namo, į Prienus.

Praėjo kiek laiko ir p. D- 
nei gerklėj atsirado skausmas, 
užkimo balsas, o vėliau gal
voj iššoko keli guzai, pakilo 
temperatūra. Vietinis gydy
tojas įtarė, kad čia yra kaž
kas negera ir patarė ištirti 
kraują .

'Pasterio stotis, ištyrus ,krau
ją, ( konstatavo keturis pliusus, 
moteris užkrėsta liuesu (sifi
liu) .

Nukentėjusios vyras kreipės 
į Raud. Kryžiaus ligoninės 
administraciją, klausd amas, 
kas toji moteris, iš kurios jis 
savo žmonai pirko kraujo. Nu
ėjo jis ir į Pasterio stotį. Pa
aiškėjo, kas toji moteris yra. 
Spalių 4 d. Raud. Kryžiaus

| ligoninė pasiuntus jos kraują
į Pasterio stotį ištirti. Spalių 
9 d. gavus atsakymą, kad 
krauju j e rasta du pliusai, tai
gi, serga liuesu, antroje sta
dijoje, o D-nei kraujo trans- 
fūzija daryta spalių 30 d.

Nukentėjusi padavė skun
dą Kauno apygardos teismo 
prokurorui ir tarpt. Raud. 
Kryžiaus centrui Ženevoje.

Prokuroras bylą perdavė 
tardytojui p. Bulvočiui, kuris 
dabar ir daro stropų tardymą.

EI. Laurinavičiūtės, 
rios pirktas kraujas, 
nesiseka surast.

Nukentėjusios vyras 
Jauja, kad Raud. Kryžiaus li
goninė duotų vaistus nuo ligos 
gydytis, bet Raud. Kryžius 
atsisakė, tik ligoninės dir. dr. 
Šidlauskas parašė laišką Svei
katos Departmento sekretoriui 
(per rankas), pripažindamas 
užsikrėtimą nelaimingu įvykiu, 
ir prašo departmentą duot ne
mokamai vaistų D-nei gydytis, 
bet ir iš to nieko neišėjo, o 
nukentėjusi yra pensininko 
(gaunančio per mėnesį 130 li
tų) žmona, neturtingi. Gydy
mas brangus.

is ku- 
dabar

rc i ka

MARIJAMPOLĖ

Actu Nusinuodijo Paškevičiene

Gegužės 4 d. Marijampolės

Mokslininkas Albert Einstein, rabinas Wise, ir garsus vokiečių rašytojas Tho
mas Mahn — visi trys antifašistai, visi žymiąs figūros.

mas jis nenusimena, nesuklumpa, nepa- 
būgsta. Šių metų kovo pabaigoje drg. 
Bronius labai rimtai suserga; kalėjimo 
gydytojas tepripažįsta anginą. Iki ba
landžio 13 d. visai negydo ir d. Bronius 

• netenka sąmonės. Kalėjimo, ankstyves
nės ligos iškankintas ir negydomas d/ 
Broniaus organizmas nebeatlaiko ir jis 
16 d., 8 vai. 35 min. vakaro miršta, .mirš
ta už.gyvenimą, kurį jis vylėsi pasiekti 
stodamas į komjaunimo eiles.

Ši auka, tai viena iš daugelio fašisti
nio teroro aukų, kurias jis išplėšė iš tau
riausių Lietuvos sūnų tarpo per vienuo- 
liką savo viešpatavimo metų. Tai auka 
fizinio fašizhio priešų' naikinimo politi
kos, i kuria fašizmas tebesivadauja ir 

šiuo momentu, kada agresorius žvangi-

---------------------- ;

na ginklais prie Lietuvos sienų. Tikrus 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gy
nėjus fašizmas tebežudo savo ‘ kazema
tuose. Drąsiausius Lietuvos liaudies ka
rius, kokiu buvo drg. Bronius, viešpatau-’ 
j anti fašistinio teroro sistema kalėji
muose guldo į kapus. Bet mes žinom, 
kaip žinojo ir drg. Bronius, kad kritu
sių draugų vieton stos nauji kovotojai ir 
eis jo kovos keliu, neš jo kovos vėliavą į 
pergalę.

Tad ilsėkis, jaunas didvyri, gausiai 
ašaromis .ir prakaitu šuvilgintoj žemėj, 
kurios žmonių gyvenimui plakė tavo 
karšta širdis.

Šiaulių kalėjimo politiniu kalinių 
kolektyvo Komitetais.

1938 m., balandžio 20 d.

Cirkas Marijampolėj 10 Dienų 
'Rinko Pinigus

Gegužis 2 d. iš Marijampo
lės išvyko cirkas — žvėrynas, 
užtrukęs čia 10 dienų. Cirkas 
turėjo didelį pasisekimą, ypač 
turgų dienomis, ir iš marijam
poliečių per tas 10 dienų ga
vo keletą tūkstančių litų.

KAUNAS

Išardė Laisvamanių 
Susirinkimą

Nesenai “Varpo” bendrovės 
salėje įvyko Liet. Etinės kul
tūros draugijos Kauno sky
riaus susirinkimas, į kurį pri
sirinko labai daug žmonių, 
kurie visi į salę nesutilpo. 
Susirinkusiųjų tarpe buvo 
daug senų žmonių ir moterų.

Susirinkime centro valdybos 
sekretorius Valašinas skaitė 
paskaitą apie “Laisvamanybę 
ir Tikėjimą.” Jis pabrėžė, kad 
laisvamanių veikimas yra la
bai sunkus, visą laiką susidu
riama su įvairiais trukdymais. 
Laisvamaniai visą laiką kovo
jo ir kovos už savo idėjas ir 
teises tik kultūringom priemo
nėm ir nesigriebė ir nesigriebs 
jokių nekultūringų kovos me
todų.

Tačiau laisvamaniai patiria 
nekultūringumo kovos būdų ir 
nukenčia nuo tokios kovos ne 
tik gyvieji, bet ir mirusieji. 
Yra atsitikimų, kai labai gar
bingo ir didelio lietuvių tautos 
patrioto išniekinamas antka
pis.

Sunku įsteigti ir laisvama
niškas kapines, nes ir čia su- * 
tinkama trukdymų iš nesusi
pratusių piliečių iš nelojalių 
ir nekultūringų pusės: jei kur 
jau gaunaYnas kapams sklypas 
ir norima atidaryti laisvi ka
pai, pasipila į apskrities vir
šininko įstaigą įvairūs skun
dai, prašymai ir tt.

Susirinkusieji prelegento 
kalbos labai atydžiai klausėsi, 
bet p. Valašino laikytai pa
skaitai jpusėjus, į susirinku
sių tarpą nepastebimai įsiter
pė iš lauko du vyrai ir stai
ga pradėjo šūkauti ir kelti 
triukšmą. Kad nekiltų sąmy
šio, keli susirinkimo dalyviai 
griebėsi šalinti triukšmadarius 
ir jiems priešinantis ' išvedė 
juos du pro duris. Po kelių 
minučių tvarka buvo grąžinta 
ir jokių kitų incidentų nebuvo 
įvykę.

Atvykęs policijos atstovas 
dėl įvykusio nesusipratimo pa
reikalavo uždaryti susirinkimą f 
ir apleisti visiems salę. (

Susirinkimo dalyviai apgai- \ 
lestaudami, nenoromis apleido 
salę.

Tenka pažymėti, kad taip 
nelaimingai susirinkimas bai
giamas jau antrą kartą. Pa
našiai laisvamanių susirinki
mą išprovokavo ne per senai 
ir Šančiuose.

Reikia apgailėti, kad tik už 
kultūringą darbą ir ramias 
priemones laisvamaniams at- * 
simokama ne-, tuo pačiu, bet 
su jais kovojama brutaliausio
mis kovos priemonėmis, kuo 
laisvamaniai niekuomet vis 
dėlto nesinaudojo ir nesinau
dos. Į

Italy Bombomis Nužudyta 
Per 400 Žmonių Alicante j
Madrid. — Paskutiniai 

skaitmenys rodo, kad Itali
jos bombininkai Alicante 
mieste vienu žygiu išžudė 
per 300 civilių gyventojų, 
o paskui dar mirė daugiau 
kaip šimtas iš tų, kurie bu
vo sužeisti oro bombomis.

Varšuva. — Keturi lenkai 
fašistai areštuoti, kad bom
bomis ardė žydų banką.
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Šių Dienų Vaidiliutės Prie Negęstančios Ugnelės
Senovės laikais, kada Lie

tuva buvo apaugus neper
einamomis giriomis ir jose 
kerėjo milžinai ąžuolai, Lie
tuvos žmonės mažai ką ži
nojo apie išlaukinį pasaulį 
už ąžuolais apaugusių pilia
kalnių. Tačiau jie žinojo 
vieną, kad ten, kur nors to
li, už tų girių randasi prie
šas, kurio pribuvimas reikš
tų nelaisvę.

Lietuvis laisvai gimęs ir 
gyvenęs, laisvę pamėgęs, 
buvo pasiryžęs laisvę gint ir 
tam j ieškojo stiprių drau
gų. Jo manymu, praamžis, 
taipgi perkūnas, buvo ga
lingiausi. Argi ne Praam
žių įtakoj nuvirsdavo vy- 
Triausi ąžuolai pačioj ra
miausioj saulėkaitoj? Juk 
iš po nakties, kuria važinė
davo perkūnas su dangiško
mis šviesomis (žaibais), 
krisdavo daugelis miško ga
liūnų ąžuolų ir tekančią 
saulę pasitikdavo skaisti, 
ties suaižėjusiu medžiu už
žiebta ugnelė.

—Tai tur būt didis per
kūnas mėgsta ugnelę,—pa
manė tų laikų lietuvis ir 
pasiryžo ugnelės kūrinimu 
gaut perkūno palaimą ir 
„paspirtį kovoj su priešais. 
Surinko jis pačius gražiau
sius akmenėlius, subudavo- 
jo iš jų aukurą. Parinko 
pačią liekniausią, pačią 
skaisčiausią dukrą dabot, 
kad šventoji ugnelė neuž- 
gęstų. Nelaimė vaidiliutei, 
nelaimė gentei, jei ugnelė 
užgęs.

Kada vaidiliutė saugojo 
ugnelę atsiskyrus nuo jau
nų draugų ir gyvenimo 
džiaugsmų, kada jai gręs- 
riįivo miško žvėrys nakties 
tamsumoj, kada jos blaks
tienai alpdavo miego ir 
lakštingalų balsais aidintį 
fnišką apgaubdavo pilka 
aušra, vaidiliutės motina 
budėjo kartu. Ot, kad ji 
galėtų dukrą užvaduot, kad 
ji galėtų ją priglaust ir už
migdyt ant savo krūtinės, o 
pati padabot ugnelę. Bet ne, 
tik ji, jos dukra, kilniausia 
iš visų, galės išmaldaut 
laisvės dievo užtartį. Ir taip 
antroji, slapta,. nematoma 
vaidiliutė tėmydavo, kaip 
bemiegė vagoja dukros 
skaistų veidą, o jos pačios 
plaukai neužilgo pasideng
davo snaigių varsomis.

Tai buvo tų laikų mote
rų nesužini ir netiksli, bet 
kilni auka dėl laisvės.

Šiandien jau nėra giriose 
akmeninių aukurų, jie per
sikraustė į miestus. Vaidi- 
nutes prie aukurų pavada
vo su riebiais apetitais 
žmonės, kurie nekartą (ne 
visi) už judošiaus grašį 
parduoda liaudies laisvę. 
Tačiau vaidiliutės gyvena 
ir naujoj gadynėj, naujais 
būdais kūrina negęstančią 
laisvės ugnelę su didžiu pa
siaukojimu. !

Šių dienų vaidiliutėmis 
yra motinos, žmonos, sese
rys didvyriškų demokrati
jos gynėjų Ispanijoj. Tūks
tančiai jų plačioj Ameri
koj, desėtkai, gal šimtai 
lietuviuose.

Man neišeina iš minties 
Literatūros Draugijos mo
terų suruoštas Motinų Die
nai minėt vakaras gegužės 
7, Brooklyne, kur teko su
tikt tris iš jų. Brooklynie- 
tes garbės viešniomis savo 
pramogoj turėjo tris moti
nas, kurių sūnūs Ispanijos 
karo fronte gina liaudį nuo 
tarptautinio fašizmo.*

salėj paprastai,' ti pasižadėdama dirbt judė-. kovot prieš žiaurųjį fašiz- žytė Audra kiltų. Taip“Laisvės 
bet švariai užtiesti stalai 
apstatyti nebrangiomis, pa
čių kuopiečių pagamintomis 
vaišėmis, o aplink juos su
sėdę apie šimtas svečių, 
daugiausia viešnių, drau
giškai ir linksmai kalbasi.

Prasideda programa. Iš
šaukiama visa eilė moterų 
išreikšt savo mintį apie Mo
tinų Dieną. Protarpiais 
dainos kelia ūpą.

Tik štai pranešama, kad 
čia turime tris motinas, ku
rių aukom demokratijai ne
gali prilygt nei vieno iš mu
sų aukos. Įteikiama pluoš- 
telės žiedų. Momentaliai 
užviešpatavo tyla. Publika 
sustojo; norime pamatyt, 
išreikšt pagarbą, išgirst.

au-
ginami kovotojai.

Tokios yra mūsų demo- 
lygos ir šiandieną neleng- kratiją ir taiką mylinčios 

kad aš nejauna. Jei būčiau vos, tačiau ji išliko dieną iš 
jaunesnė, važiuočiau greta į darbo, kad dalyvaut tame 
savo sūnaus dirbt karo lau
ko darbus, — užbaigė savo 
kalbą komunistė motina, 
kviesdama susirin k u s i u s 
visomis 
panijos 
m o.

Mrs.
jaunuolio Charles Young 
motina, iš susijaudinimo 
nepajėgė ilgai kalbėt. Ji 
sako:

—Aš norėjau, kad sūnus 
būtų su 
džiaugtųsi gyvenimu. Aš 
daug apie Ispaniją nežino
jau, dėlko ten kariaujama. 
Bet* aš žinau, kad mano sū
nus visuomet troško tiesos 
ir gero žmonėms, tad ne be 
reikalo jis ten važiavo. 
Nors gaila, bet aš džiau
giuos, kad mano sūnus nar
sus . . .

Motina Young yra bepar- 
tyvė darbininkė, kuri gana

jime tą darbą, kuris pasi
lieka apleistas jam išva
žiuojant. Tik vieno gaila,

mą.
Nors motinos Young są-

pajėgomis remt Is- 
liaudį iki laimėji-

Kanstancija Yušas,

ni um is, jaunas

Ispanijos paramai vakare. 
Paklausus apie atlyginimą 
kelionės lėšų, kurios jai kai- 

gal daugiau dienos 
motina Young

visų

neparinkę aukų Ispanijos 
kovoms ir Linc-Jno Briga
dos kariams, taipgi para-, 
mai tų, kurie jau sugrįžo 
ir reikalingi pasilsiu, gydy
mo, darbo. Stejgkime visur 
Abrahomo Lincolno Drau
gu kuopas. Doleris į metus 
mokesties daug padės lin- 
colniečiams. Lai mūsų krū
tinę puošia Laisves Varpo 
emblema, kuri rodo, kad 
pies esame narėmis tos kil
nios organizacijos. Mes ne
turtingos, bet bendromis jė
gomis daug galime nudirbt.

Man prisimena įspūdin
gas lincolniečio Steve Nel
son pasakojimas apie did
vyriškas Ispanijos moteris.

Fašistams apsupus Ma
dridą ir susimobilizavus 
pirmiems būriams Madrido 
gynėjų, apsižiūrėta, kad 
25,000 armijai nėra banda
žų neigi maisto. Garsioji 
Ispanijos komunistė Passio
naria susišaukė moteris. 
Sekamą dieną buvo gana 
bandažų. Moterys surinko 
nuo lovų paklodės, išskalbė 
ir padarė bandažu^. Kitos 
per visą dieną ir naktį rin
ko maistą, ir tie 25,000 ka
rių buvo pavalgydinti. 
Įkvėpti moterų pasišventi
mu, jie kovojo tarsi liūtai. 
Tai buvo virš metai atgal, 
kada kanuolės baubė prie 
Madrido vartų, o fašistai 
buvo užsisakę puotą Ma
drido viešbučiuose. Bet fa
šizmas į Madridą nepraė
jo, nes bendra demokratiją 
mylinčių moterų ir vyrų 
ranka to nedaleido.

Pagelba Ispanijai dabar 
reikalinga labiau, negu ka
da pirmiau. Mes jos turi
me. Duokime jos su tokiu 
pasišventimu, kaip duoda 
mūsų jaunuoliai ir jų mo
tinos, o fašizmas niekad 
nepraeis. ' Mažytė.

Jamaica Saloj Streikieriy 
Demonstracijoj Didelė

Tragedija
Jamaica Salą valdo Ang

lija. Ten darbininkai neap
sakomai yra išnaudojami. 
Jie dirba cukraus plantaci
jose, kur jų aukščiausia ai- > 
ga tai 10 centų į dieną. —

Pradžioj gegužės cukraus 
plantacijos darbininkai iš
ėjo į streiką, reikalaudami 
pakėlimo algų, pagerinimo 
gyvenimo sąlygų, kur dar
bininkai gyvena po atviru 
dangumi ir išeinamose vie
tose.

Gegužės 2-rą d. surengė 
streiko demonstraciją prieš 
tas baisias gyvenimo aplin
kybes. Anglijos policija už
puolė beginklę demonstraci
ją, paleido šūvius. Penki 
tapo užmušta, 50 sužeista. 
Vieną moterį policija dur- ‘ " 
tuvais subadė ir baisiuose 
skausmuose nukankino. Mi- 
nėtoj demonstracijoj daly
vavo daug moterų ir vaikų. 
Darbininkai, negalėdami pa- • • ■ 
kęsti žiaurios policijos dau-' 
žynio nieku nekaltų kūdikių — 
ir moterų, padegė cukraus : 
plantaciją ir vėl tapo su-" ' 
areštuota su virš 100 darbi- ‘ ū 
ninku. • ■ •

Kapitalistinėse šalyse be- ' • 
darbe, badas, skurdas, šau- .. 
dymai, kalėjimai. Ateis lai
kas, kad visam tam bus ga- ' 
las.

Ispanijos Dailininko : 
Braižiniai ’

Gegužės 1-mą dieną į So- ■■ 
vietų Sąjungą buvo atva- 
žiavus didvyriškos Ispanijos 
delegacija. Joj buvo stam
bus Ispanijos revoliųcionie- - • -• 
rius dailininkas-grafikas d. 
Kostello. Dailininkas at-;, 
vaizduoja, kaip Ispanijos ... 
kare liejasi kraujas, fašistų 
žvėriškumus, jis visiems , A 
baisumams priduoda ypa-... • 
tingą aštrumą savo paišė- < . 
Ii u ir plunksna. * .</••

Kostello atsivežė į Mask-. 
va visą eilę įvairių paišinių- .. 
braižinių, kurie rodo jo dL- . 
delį gabumą ir pasisekimą.--. 
Jo darbai realūs, aiškūs,, 
baisius fašistų darbus at- . 
vaizdiną paveiksluose “Už»7 
mušė Jos „ Sūnų”, “Bro-C 
liai”, “Bėgimas”.

Artimoj ateityje atidarys^.., 
Ispanijos skyrių Karų Mu
ziejuje.

Baisus Japonijos
Žvėriškumas ...

Laikraščiai praneša bai-,7^ 
sų Japonijos^ žvėriškumą.", 
Gegužės 9-tą d., japonai iš-7,7 
pjovė 2,000 chiniečių., Jie 
užpuolė chiniečių kaimą, 
kuris randasi arti salos Ma- 7 .. 
kao. Sulyg korespondento,,*, 
žodžių, japonai prisiartinę :; 
prie salos Makao pradėjo 7 
chiniečių kaimą šaudyti iš* ‘ ' 
karinių orlaivių ir laivų. O 
vėliau pradėjo pogromą, iš-‘ 
skerdė nieku nekaltus kūdi- 7 
kius, moteris ir vyrus.

Kaimas Turtingas • ■ 
Inteligentija

Didžiuojasi kaimas Ax-^- . 
tubinskogo, kad jis šaliai-7?. 
davė didelį skaičių gražios 
inteligentijos: 5-kis inžinie- 7 
rius, 4 lakūnus, 5 koman- 
dierius Raudonąja! \Armi- 7* 
jai, 12 technikų, 72 moky
toju vidurinėms ir aukštes
nėms mokykloms, 19 gydy
tojų, 5 felčerius. Ir visi iže 
mokslus baigę sugrįžo į sk-;.; 
vo kaimą ir rajoną statyti-' . 
naują pasaulį. Ir kodėl kai- ,,..r 
mui nesididžiuoti tokiais sa
kalais? - ;

J. Bondžinskaite.
<9 • •

keli

navo 
uždarbio, 
sako:

—Pasiųskite vaikinams 
Ispanijoj. Lai jie greičiau 
laimi kova ir sveiki su
grįžta namo.

Draugė Antanina Za- 
blackienė, komunistė moti
na, kalbėjo paskutinė. Tuo 
tarpu jausmų bangos jau 
valdė susirinkimu ir 
akyse blizgėjo ašaros,
ir jinai vos galėjo keletą 
žodžiu tart:

—Linkiu, kad mūsų vai
kų pasiaukojimas nebūtų 
veltus, kad fašizmas būtų 
greitai nugalėtas ir Ispani
jos žmonės vėl galėtų gy
venti laisvai, o mūsų vai
kai sugrįžtų atgal sveiki ir 
laimingi . . .

Pasilikom ir palydėjom 
motinų kalbas atsistojimu, 
o gili pagarba ir sąjaus
iu as ne vienam suvilgė 
blakstienas. Tačiau ne aša
rot susirinkome ir po dau
giau kalbų savo įvertinimą 
šių motinų ir jų sūnų pa
siaukojimo demokratijai ir 
pasaulio taikai išreiškėm 
geriau, sudedami virš $30, 
nors ši rinkliava tam tikslui 
buvo ne pirma.

Konstancija Jušienė

Marijona Ražanskiene

—Draugės ir draugai,— 
pasigirdo balsas motinos 
Marijonos Ražanski e n ė s , 
hillsidietės. — Auginau sū
nus neturte. Visaip buvo. 
Iš visų pajėgų stengiaus 
mokint, kad išaugtų klasi
niai sąmoningi, kad kovotų 
už geresnį būvį. Ir mano 
širdis nesitvėrė džiaugsmu, 
kad vaikai užaugo naudin
gais nariais darbininkų ju
dėjimui . . .

Susijaudinusiu balsu d. 
Ražanskiene toliau pasako
jo, kaip sūnus gavo darbą 
ir šeimos gyvenimas atro
dė lengvesniu. Kaip jisai 
sekdavo iš Ispanijos žinias 
ir kaip kiekvienas fašizmo 
laimėjimas iššaukdavo ja-i nu, 
me susirūpinimą. Kaip, pa
galiau, vieną vakarą ^pasi
sakė, kad jis važiuos Ispa
nijon kovot. Kaip iš pra
džių motiniška meilė sūnui 
paėmė viršų ant pasiaukoji
mo demokratijai ir bandė 
atkalbinėt sūnų, bijodama, 
kad gal jaunystė neapgal
votai veda prie žingsnių,ku
rių vėliau gailėsis. Bet, sa
ko motina, sūnus buvo pa
siryžęs ir aš jį išleidau, pa-

sunkiose sąlygose išauklėjo 
nemažą, padorią šeimyną. 
Darbuose paskendus, ji ne
sekė politikos ir ne visada 
užgirdavo sūnaus aktyvų 
dalyvumą darbininkų judė
jime. Tačiau pasėka auk
lėjimo būti teisingu ir gin
ti visą, kas teisinga ir kil- 

veikė į sūnų. Gavęs 
klasinės apšvietos, būda
mas organizuotas darbinin
kas, negalėjo nematyt kaip 
Ispanijoj fašistai užpuolė 
liaudies teisėtai išrinktą lo
jalistų valdžią. Pamatęs, 
kaip bombomis ardo mies
tus, žudo nekaltus kūdi
kius, motinas, vyrus, griu- bar auga dviejų metų anū- 
vėsiais paverčia mokyklas, i kė Audrelė-Francbs, kurią 
ligonbučius, Fr.ygyr.uz ir ----""
visą, kas reikalinga ir bran- ■ iš šeimos 
gu darbo žmogui,

Antanina Zabląckienč

Draugė Zablackienė nuo 
jaunystės dalyvauja darbi
ninkų judėjime ir’jos sūnus 
Vytautas, taipgi duktė už
augo judėjime, kaip kad da-

knygynus ir . norint palikti namie niekas 
> nesisajw einąs 

išvyko i “L.” salėn, nes ištiesų ma

Scena Chicagos pašalpos stotyj, kur, pristigus pinigu, 34,000 šeimynų 
netenka pašalpos

šios

motinos. Jų pareiga sunki. 
Karo laukas ir su juo ei
nančios žiaurybės ' neišeina 
iš akių motinoms. Dauge
liui paprastų piliečių me
tai laiko yra dar vieni me
tai, bet motinoms jie yra 
metais širdgėlingos lūkes- 
ties, ir nestebėtina, kad jų 
kasūs sužiba sidabro varso
mis.

Kalbant apie šių motinų 
pasiaukojimą, būtų neat
leistina neprimint, kaip 
mes galėtume padėt grei
čiau sugrąžint joms jų sū
nus ir taiką ir laisvę 
nijos liaudžiai. Štai 
būdai:

Reikalaukime, kad
šalies valdžia tuojau nuim
tų embargo nuo lojalistų 
Ispanijos, kad Ispanija 
liuosai galėtų pirktis gin
klų ir amunicijos Jungti: 
nėse Valstijose. Mūsų ša
lies prezidentas Rooseveltas 
senai pasisakė už “apribo
jimą užpuolikų,” bet reakci
niai kongresmanai ir sena
toriai varžo jo rankas. Pa
rašykime po atvirutę savo 
valstijos kongresman a m s , 
kad jie balsuotų už nuėmi
mą embargo. Nepamirški
me, kad mes turime balsą 
ir kad kongresmanas no
ri jį gaut ateinančiuose 

. rinkimuose, tad, jei ne iš 
I įsitikinimo, tai iš noro gau
ti tą mūsų balsą jis mus 
išgirs.

Remkime visais būdais 
Ispanijos liaudį. \Nepraleis- 
kim nei vienos pramogos

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. VILKAITĖ

(Tąsa)
Kuomet Manios 

sesuo ir motina 
tėvui jau netaip lengva bu
vo keturi vaikai auginti ir 
leisti į mokslą.

Mania viską labai į savo 
širdį ėmė. Ji pajuto, kad 
gyvenimas yra ’ žiaurus, 
žiaurus prispaustai tautai, 
žiaurus pavieniam jos na
riam.

Motina, kol gyveno, ves
davosi Manią į bažnyčią ir 
mokindavo tikėjimo, bet po 
motinos mirties Mania at
šalo nuo bažnyčios ir "nuo 
dievo. Per jauna būdama 
kitko nesuprato, tik kad 
dievas nėra teisingas, jei
gu jis galėjo nužudyti, kas 
jai buvo arčiausia ir mei
liausia.

Kuoihet Manios motina 
gyva buvo, jie laikydavo ke
letą studentų įnamių, bet 
motinai mirus, Manios tė
vui buvo neparangu įnamiai 
laikyti. Jis su savo ketu
riais vaikais pasiėmė ma
žesnę gyvenimo vietą, ku
rioje jie daugiau laiko pra
leisdavo studijavimui.

Kurie matėsi pirmą syk 
su Sklodovskiu, rado jį pu
sėtinai šiurkščiu 
Žinoma, dirbant 
per 30 metų tas 
švelnų apsiėjimą.

Kad ir būdamas neturtin
gas ir užlaikydamas šeimy
ną, jis rado laiko studijavi
mui moksliškų knygų ir ne
atsiliko fizikoje, chemijoje 
ir puikiai žinojo graikų ir

vyriausia 
mirė, jos

apsiėjime, 
mokytoju 
žeidė jo

lotynų kalbas, kaip prigim
tas, taipgi ir anglų, fran- 
cūzų, rusų ir lenkų. Iš įvai
rių svetimų kalbų jis išvers
davo eiles, prozą į lenkų 
kalbą.

Kiekvieną šeštadienį per 
metų metus jo sūnus ir trys 
dukterys praleisdavo vaka
rus sykiu, skaitydami viso
kią literatūrą ir diskusuo- 
dami prie karštos arbatos. 
Sklodovski tankiai skaity
davo garsiai poeziją, prozos 
ištraukas iš knygų garsių 
rašytojų ir iš tokių, kurios 
buvo uždraustos caro, bet 
buvo atspausdintos slaptai.

Mania niekad neužmiršo 
savo tėvo gabumų ir jo ne
paprastų gerų norų lavinti 
savo šeimą. 'Jis tankiai sa
kydavo: jei aš būčiau tur
tingas, aš jus visus išleis
čiau į aukštus mokslus. Vai
kai jį ramindavo sakydami: 
mes jauni ir drūti, pilni 
energijos, atsieksime ko 
nors.

Paaugę sūnus ir dukterys 
turėjo jieškoti darbo, grei
čiausia, kaipo mokytojai 
privatinių mokinių, kurių 
labai daug buvo Varšavoj.

Manios tėvas buvo atša
lęs katalikas. Mania sekė jo 
pėdomis ir ji turėjo keletą 
draugų, kurie buvo tauti
niai lenkų revoliucionieriai, 
kuriem 
lindavo 
kuomet 
redavo
nuo carinių persekiojimų.

(Daugiau bus)

Sklodovskiai paško- 
ir savo pasportus, 
tie viengenčiai tu- 
bėgti .iš Lenkijos
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III. Klastos
'(Tąsa) 43

Pagaliaus, priešingame atsitikime, 
mums būtų labai liūdna apie tai skaityti.

Abelnai, jis keletą metų išbuvo Sibire.
Ir ten prasigėrė. Ir numirė nuo vanden-

su- 
da-
va-

Tai ve prie ko kitą sykį priveda pana
šios klastingos užmačios.

26. Bet ši istorija apie poručiką Ber- 
gerį visgi kaip nors žmogaus sielai 
prantama. Na, žmogus norėjo taip 
lyką sutvarkyti, kad nereiktų Sibiran 
žiuoti. Vienok tas jam nepavyko.

Bet kitą sykį klastos apsireiškia visai 
be jokio reikalo. Tas mus jau stebina.

Ve kokią istorinę novellą mes norime 
jums papasakoti. Tiktai tas buvo, žino
ma, labai senai. Tas buvo šeštame šimt
metyje. Todėl prašymas — nesistebėti iš 
vardų, kurie tikrai teisingi, o neišmislyti.

Karaliaus žmoną vadino Austrahilda. 
O karalių —- Huntram. Jis buvo Bur
gundijos karalius. Ir, remiantis istorikų 
nurodymais, jis buvo sūnus Merovingos 
karaliaus Hlotario Pirmojo. Tai ve kokie 
buvo karaliai beauštant europiniu! gy- 

• venimui!
Tai ve, Burgundijos karaliaus žmona, 

madam Austrahilda, pastaruoju laiku 
pradėjo sirguliuoti. Ji, matomai, turėjo 
kokią nors vidujinę ligą ir tų laikų ge
riausi gydytojai negalėjo išrišti, kas iš
tikimųjų jai yra.

Vienok ją visgi ten kaip nors gydė. 
Nors ji buvo nepatenkinta tuo gydymu 
ir bėgiu pusantrų metų perleido net de- 
vynius gydytojus, bet jai darėsi vis pras
čiau ir priėjo prie to, kad jau'mirtis pri
siartino.

Susirinko, žinoma, giminės. Jos vaikai. 
Burgundijos karalius Huntram taipgi 
atėjo.

Pradėjo ją, veikiausiai, raminti: girdi, 
ką gi padarysi, pakentėkite. Dievas davė 
ir dievas pasiima. Ar abelnai neturite ko
kių nors žemiškų rūpesčių, prašymų ar
ba įsakymų?

Austrahilda jam sako:
—Taip, aš turiu kaip kokius žemiškus 

rūpesčius. Mane gydė devyni gydytojai. 
Vienok, aš dabar, kaip matote, mirštu. 
Aš,—sako,—meldžiu jus, jūsų didenybė, 
toje dienoje, kuomet aš numirsiu, nukir- 
skite jiems galvas. Tai čia mano pasku
tinis noras.

27. Istorikai nepaduoda tų žodžių, ku
riuos pasakė Huntram, atsakydamas į 
savo žmonos prašymą. Labai galimas 
daiktas, kad jis, patraukęs pečiais, pasa
kė:

—Mielu noru. Apie tai negali būt ir 
kalbos! Kiek ten jų buvo? Ak, tik devy
ni. Aš labai džiaugiuos, kad galiu jūsų 
užgaidą išpildyti! Kodėl jūs pirmiau ty-

Austrahilda sako:
—Nagi šiaip sau ... Tikėjausi, kad tai 

dori žmonės ir kad jie mane išgydys, 
bet jie štai kaip mane nugydė, — aš da
bar, kaip matote, mirštu, ir, veikiausiai, 
dėlei šių gydytojų kaltės.

—Nežinau kaip jūs, — pasakė Hun- 
tram, — o aš jų už kelių mylių prie savęs 
neprisileidžiu. Čia jūs padarėte klaidą. 
Bet neabejokite: jūsų prašymą, žinoma, 
išpildysiu. Daugiau ką nežinau, bet jį at
liksiu dideliausiu pasitenkinimu. Aš net
gi apgailestauju, kad jūs už tokį mažą 
žmonių skaitlių prašote. O gal dar norite 
prie šio skaičiaus ką nors prisegti, — pa
vyzdžiui, jūsų slauges ir kurios jums pa
tarnauja?

—Austrahilda sako:
—Beveik! Galima ir jas. Jos, žinoma, 

taipgi durnių volioja.
Žinoma, karalius ir meilus vyras išpil

dė savo žmonos šį paskutinį prašymą.
Austrahilda numirė vakare, o ryte, au

štant, priešais karališkus rūmus, devy
niems nelaimingiems gydytojams nuka
pojo galvas.

reikia manyti, kad savo laiku tai 
buvo didelis smūgis medicinai.

Ir tas," žinoma, atsitiko todėl, kad ka
ralienė, veikiausiai, labai nusivylė medi-

eina, kas buvo pilnai natūralu jos kri- 
tingoj padėtyj.

O svarbiausiai buvo priežastis, be abe
jonės, tame, kad karalienė buvo kerštin
gas sutvėrimas ir protą turėjo neapsa
komai klastingą ir įnirtusį.

Abelnai, kaip ten nebuvo, gydytojai vėl 
suglaudė savo pare tėjusias eiles ir vėl, 
palengva, pradėjo gydyti, jau nesusidur- 
dami su tokiais ligoniais. Bet kaip kas, 
panašus į minėtą ligonę, visgi kartais 
būdavo.

28. O tai buvo dar ve koks atsitikimai.
Viešpataujant Katrei Antrajai, gyve

no stambus politinis veikėjas, tūlas Or
lovas, Žymus grafas, arklių mėgėjas.

Teisybę pasakius jis nebuvo grafas, 
bet po užmušimui Petro Trečiojo, o prie 
užmušystės ir jis buvo prisidėjęs, jam 
suteikė grafo titulą.

Bet abelnai paėmus, tai buvo stambus 
šunkumpis. Tai buvo iš žmonijos atmatų 
džentelmonas, kurie iškyla pasitaikius 
kokiam nors pasisekimui, asmeniniam 
nachališkumui ir laimingai išvaizdai.

O čia dar, pridėčkui, jo brolis, Griša 
Orlovas, vienu laiku, kaip žinoma, buvo 
Katrės meilužiu. Natūralu, kad abiejų 
šių brolių gyvenimo kelias buvo rožėmis 
išbertas.

Trumpiau kalbant, vieną sykį Katrė 
Antroji pasikviečia pas save šį džentel- 
moną ir šiaip jam sako:

—Būk, — sako, — draugas: tuojaus' 
važiuok Italijon. Ten, — sako, — atsira
do apsišaukėlė, kunigaikštytė Tarakano
va. Ji persistato Elzbietos Petrovuos du
kteria. O gal būt ir ištikro jos duktė. 
Bet ji taikosi prie sosto. Aš gi to neno
riu. Aš pati dar noriu viešpatauti. Trum
piau kalbant: tau, Orlovai, pavedama 
kaip nors suareštuoti ir atvešti šią vals
tybinę piktadarę.

Ir Orlovas, žinoma, nuvažiavo.
Jis atvažiavo Romon, ten susipažino su 

kunigaikštyte ir nudavė, kad jis labai 
karštai į ją įsimylėjo.

O jos moteriška širdis nuo tokios mei
lės tuojaus suminkštėjo ir pilnai jam pa
sitikėjo.

Jis sako jai:
—Aš taip į jus įsimylėjau, kad sutinku 

pagelbėti jums užimti Rusijos sostą.
Kas tarpe jų buvo ten, Romoj, istori

kams smulkmeniškai nežinoma, bet vi
siems kitiems žinoma, kad vyliaus, jau 
kalėjime, ji pagimdė Orlovui kūdikį.'

Ir taip, Orlovas tūpčiojo apie šią kuni
gaikštytę, visur ją vežiojosi, jos palinks
minimui rengė visokias puotas, iškilmes 
ir tam panašiai.

29. Tuo tikslu vieną sykį jie atvažiuo
ja į Livorną. Ten buvo rusų karinis lai
vynas, o kunigaikštytė Tarakanova, kai
po būsima Rusijos imperatorė, labai žin- 
geidavo šį laivyną pamatyti. Gal būt ji 
norėjo pažiūrėti, kaip jis plaukioja.

O Orlovas, kuris ją prikalbino atva
žiuoti, sako:

—Aš jums parodysiu jūrines iškilmes, 
—čia bus kas nors įdomesnio.

Ir ve jie atvažiavo į Livorną ir žiūri 
kas dedasi jūrose.

Tas šuva Orlovas sako:
— O gal norite ant jūrų pasivažinė

ti ? Aš, — sako, — mielu noru jus pave
žiosiu ant kokio nors karinio laivo.

Ji sako: ' j
—Galima.
Ir ve jie sėda į laivą ir važiuoja. Jis 

su ja elgiasi labai maloniai ir nuolatos . 
bučiuoja jos rankutes. Ir sako:

Truputį pasivažinėsime — ir atgali 
Nenugąstaukite.

Vienok ji greitai pastebi, kad jau toli 
nuvažiavo, kraštų nesimato. Ji pradeda 
jaudintis, bet jis pastebi jai:

—Kas dabar jums?! Kokios čia gali 
būt abejonės! Norite, — sako, — męs 
netgi tuojaus, ant laivo, apsivesime. J

Na, pora jūreivių apsirengia kunigais 
ir, vos išsilaikydami nuo juoko, atlikinė
ja šliūbines ceremonijas.

Po tų ceremonijų jaunavedžiai nueina 
kajuton, o ant rytojaus prie kajutos .pas
tatomas sargybinis ir pranešama kuni
gaikštytei, kad ji areštuota.

(Daugiau bus)

Moteris “Išsigelbėjo” Nuo 
“Piktų Dvasiu” ir Nuo 

Tūkstantinėj
Kitur civilizuotame pa

saulyje, ypač Sovietų Są
jungoje, jau praėjus “lau
mių”-' gadynė, bet Ėrookly- 
ne dar ne. Bent taip pa
mąstė Mrs. Gussie Mast. 
Tiesą pasakius, ji tik norė
jo laimę sužinot ir nuėjus 
pas čigones ant 86th St. 
Čigonė ją įspėjo, kad ją se
kiojančios “piktos dvasios.” 
“Kur tu čia, ‘griešrias’ žmo
gus, išvengsi tų bjaurybių,” 
pamąstė sau Mastienė į ir 
nusprendė nuo jų gelbėtis,' 
ypatingai -kad čigonė .taip 
simpatinga ir naudą žąda.

Ir dar kokią naudoj Gy
dymas, sakė čigonėj kainuos 
$1. Mastienė padavė dole
rinę, o čigonė ją perplėšė 
po Mastienės akių’, įdėjo į 
skarytę ir paliepė1 ant jos 
gulėt per naktį, p rytą ra- 
sianti $2. Mastienė taip ir

padarė. Akurat, rytą ji ra
do $2.

Mastienė nuėjo padėka- 
vot “stebuklingai” čigonei. 
Bet čigonė sakius, kad “pik
tos dvasios” visgi ją tebe
persekioja ir bile ko blogo 
galima iš jų laukt. Mastie- 
nei sakius, kad jei jinai tu
rėtų $1,000, tai “piktas dva
sias” tikrai galėtų nubaidy
ti. Mastienė turėjo ir atsi
nešė pas čigonę tūkstantinę. 
Čigonė perplėšė, suvyniojo 
į skarytę ir paliepė ant jos 
miegot per du mėnesiu, ne
žiūrėjus.

Mastienė tą naktį nemigo. 
Rytą ji neiškentę nepažiū
rėjus. “Dievulėliau!”
klykė Mastienė atidarius 
skarytę, bet dievulis negel
bėjo.. Prieš ją gulėjo pa
prastos popieros gniūžtelė. 
Tada jau Mastienė skubiai 
nubėgo j ieškot ne stebuklų, 
bet policijos, kuri, sakoma, 
čigonę suėmė, bet tūkstan
tinės, tai ne, nes gudri čigo
nė mokėjo ją paslėpt. .

OienrašiiD ‘UMs'ĮMI
Didieji PiknikaiS

su-

Moterys ir Ekonominė Padėtis
Per pastaruosius 

metus yra daug 
dirbančių moterų, 
niu laiku moterys 
sopius darbus. Vį 
ba lengviau, kitos 
bet kiekvienos dai: 
būt atliktas taip, k: 
daVys reikalauja.

Kas tą didelį skaičių mo
terų ištraukė iš namų prie 
visokių darbų?

Atsakymas ąiškus, kaip 
diena, kad vedusiais moteris 
priverčia eit į dirbtuves 
ekonominė padėtis. Dabar 
nilekas iš paprastų darbinin
kų neuždirba pragyvenimo 
algos, kadangi karinos ant 
visokių produktų heapsako- 
nįai aukštos, o gyvent rei
kia. Na, 4r tokiu būdu mo
terys priverstos eit dirbt, 
kad būtų galima tinkamai 
pragyvent. Supran t a m a, 
toms moterims, kurios dir
ba dirbtuvėj ir turi namus 
apžiūrėt, gana suriku. Ti
krenybėj, tai moterim darbo 
pilnai gana aplink namus.

Koki darbai labiausia nu
vargina moteris ir mergi
nas? i
I I

Man atrodo, valgyklų sta
lų patarnautojos ir “beauty 
shop” darbininkės turi tu
rėt daug kantrybės, nes 
kaip vienas, taip ir kitas 
darbas nelengvas ir nervin
gas. Iš šalies žiūrint atro
do, kad labai ! gražus ir 
lengvas darbas. Todėl at
rodo gražus ir lengvas, kad 
visuomet turi būt švariai 
apsirėdžiusios. Nors kar
tais jautiesi labai nuvargo, 
bėt visuomet tūri būt su 
linksma šypsą ant veido. 
Nepaisant, kad širdis kar
tais būna ir labai skauda-- 
ma, bet turi uždėt nors 
dirbtiną šypsą ant veido, 
kad atrodytum linksma. 
Tai jau toks (patvarkymas, 
tos įstaigos biznis to reika
lauja. Prie geros tvarkbs 
neturėtų taip būti, bet prie 
kapitalistinės j sistemos tai 
visokiais būdais darbininkai 
išnaudojami. I " Nors tą išnaudojimą mato, 
kiekviena darbininkė ir dar
bininkas, bet didelė didžiu
ma dar nepajėgia , suprast 
supuvimo šios. sistemos. 
Nors laikai labai blogi, bet 
buržuazija lūoką gražiai

kelis 
daugiau 
Dabarti- 
dirba vi
enos dir- 
sunkiau, 

?bas turi 
aip darbi

užbovyt tuos suvargusius 
žmonelius visokiais naujais 
išgalvojimais, kas darbinin
kam ant pražūties, o kapi
talistam ant naudos. •

Pažiūrėkim į šių dienų 
moteris. Kaip kitų tautų, 
taip ir lietuvės darbininkės 
seka buržuazines moteris. 
Iš ko paėmė rūkymo, taip
gi girtuoklystės pavyzdį 
darbininkės moterys, jei ne 
iš buržuazinių moterų?

Kokį smagumą, gražumą 
moterims duoda rūkymas ir 
gėrimas? Mano supratimu, 
smagumo ir gražumo pri
duoda gražiai sutaisyti 
plaukai, švarūs, moderniški 
drabužiai, gražiai aptaisy
tas veidas. Bet rūkymas, 
viena, kenkia sveikatai; an
tra, tai bereikalingas mė
tymas sunkiai uždirbtų pi
nigų. Ir dar per neatsar
gumą sudegina daug drabu
žių su cigare tais. Na, tai 
kokią naudą turi iš to ne
lemto rūkymo? Geriau bū
tų, kad už tuos pinigus, ku
riuos išleidžia ant vėjo, nu
sipirktų tinkamą drabužį. 
Kurios neturi gabumo pa
sitaisyt drabužius, tai ir 
vaikščioja su skylėtom, ci- 
garetais išdegintom sukne
lėm.

Aš manau, kad daugeliui 
nepatiks mano minties pa
reiškimas šiame klausime. 
Tačiau aš visvien sakau, 
kad mes, moterys, palikim 
rūkymą ir gėrimą dykoms 
poniutėms. Kam mums 
smardintis tabaku ir degti
ne? Geriau rūpinkimės ge
resne ateičia. Ant moterų 
pečių ir taip stovi nepake
liama našta. Daugiau lai
ko pašvęskim' susipažint' su 
šių dienų klausimais, ku
riais mes kiekviena darbi
ninkė turėtume susidomėt. 
Priklausydamos darbinin
kiškose organ i z a c i j os e , 
dirbkim naudingą darbą, 
kuris bus ant naudos mums 
pačioms ir visam darbinin
kų judėjimui.

E. K. Sliekienė.

Hendaye. — Ispanijos .fa
šistai sako, kad jie užėmė 
EI Castellar miestelį, apie 
16 mylių į rytus nuo Terue- 
lio.

JAU LAIKAS RENGTIS JUOSE DALYVAUTI
• • •

New York ir New Jersey

Sekmadienį 26 Birželio-June
Rengia ALDLD 2-ras Apskritys, dalis pelno skiriama 

išmokėjimui “Laisves” naujos Intertype mašinos.

BUS OLD CIDER MILL GROVE 
UNION, N. J.

Gera Orkestrą šokiam
Įžanga tik 25 centai asmeniui

BOSTONO APIELINKEI
“LAISVĖS” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS

BUS MAYNARD, MASS.
Sekmadienį, 3 Liepos*July

Dideles dovanos prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertės 
lapes kailiukas, 2-ra $25 cash, 3-čia $20 cash 

4-ta $15 cash, ^5 po $10 ir 28 po $5 cash
Iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Visi Naujosios Anglijos Chorai
< Dalyvaus Programoj

Bus sportišku geimių ir įvairių kitų žaislų jauniems 
ir suaugusiems.

Didžiausias Piknikas Brooklyne
Tai piknikas, kuriame būna daug svečių iš kitą 

miestų, o šiemet jų bus dar daugiau.

Įvyks 3 d. Liepos-July
Dviejų Dienų šventėje \

•
Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo, Lyros Choras 
iš Philadelphijos, Bangos Choras iš Elizabetho, Sietyno 

Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great Necko 
ir vietinis Aido Choras.

PINIGINĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
PERKANT IŠ ANKSTO 

1—$10,2—$7,3—$5,4-$3
Tad iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Dvi Orkestras Grieš Šokiams

PIKNIKAS BUS NAUJAI PERDARYTOJ

ULMER PARK MUSIC HALL
• * «

Gale 25th Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 40c.

PHILADELPHIA, PA.
>

Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsėjo-Sept.

Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNES

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.
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Skaitytojų Balsai Lewiston ir Auburn,
Nuostabu, kad dar randasi 

darbininkų judėjimo draugų ir 
draugių, kurie neapsvarstę da
lyko myli kalbėti ir nori kitus 
įtikinti. Tai kartais jie mūsų 
spaudoj patėmija, kad darbi
ninkiškų laikraščių redaktorių 
algos mažos, tai sako, kad re
daktorių darbas lengvas ir 
trumpas, už tai jiems nereikia 
skųstis, kad jų algos mažos.

Kuomet tų pačių draugų ar 
draugių kartais paklausi, ko
dėl nieko neparašot į laikraštį, 
ypač iš susirinkimų ar paren
gimų, tai tie draugai ar drau
gės atsako, kad labai sunku 
rašyti, nes, esą, mislyk ir mis- 
lyk, galva pradeda suktis. Pa
misimi, kam gi man ta galva 
varginti, ir pameti neparašęs.

Matote, draugai ir draugės, 
mum trumputė korespondenci
ja sunku parašyti! Kasgi bū
tų, jeigu kasdieną reikėtų 
daug skaityti ir rašyti taip, 
kaip darbininkiškų laikraščių 
redaktoriam ? Gal mum nuo 
to skaitymo ir rašymo reiktų 
ir susirgti. Jei daug neskaitysi, 
tai nieko daug negalėsi para
šyti. Darbininkiškų laikraščių 
redaktoriam priseina daug 
skaityti, rašyti ir prakalbos 
sakyti ir nedejuoti, kad algos 
ir visai mažos.

Nekurie draugai, pasakome: 
“redaktoriai mokyti, jiem vis
kas lengvai skaitosi ir rašyti 
sekasi.” Tiesa, jie mokyti, 
jiem skaitant įvairių sriovių 
laikraščius, knygas, sekant vi
są darbininkų judėjimą ir val
dančiosios klasės visus puoli
mus ir prsirengimus užpuoli
mui ir slopinimui darbininkų 
klasės, redaktoriai tą daug 
lengviau permato. Bet vien tik 
tą matyti neužtenka: jie ima
si didelio darbo, kad visus val
dančiosios klasės puolimus, 
prisirengimus ii* visus jų sklei-

džiamus šmeižtus atremti, juos 
numaskuoti ir parodyti darbi
ninkų klasei, kaip reikia prieš 
juos organizuotis ir griežtai 
kovoti. Tokį darbą nelengva 
atlikti; reikia darbininkam 
kalbėti, reikia rašyti gerų 
knygų, straipsnių, ir kiekvieną 
dieną sekti viso pasaulio poli
tiką, suprasti ir žinoti, kaip ją 
mūsų spaudoj, darbininkam 
išaiškinti, kad visiem būtų su
prantama ir aišku.

Užtenka pažvelgti tiktai į 
editorialus, straipsnius, ap
žvalgas ir krislus. Ten pasiro
do redaktorių dedamas didelis 
darbas. Tie straipsniai reikia 
vesti kasdieną, reikia surasti, 
ką rašyti. Prie to, reikia aty- 
džiai peržiūrėti ir kitų visų 
rašėjų raštai, visos korespon
dencijos; katrie netaisykliškai 
parašyti, jie reikia taisyti. Ir 
daiQiuo korespondentų, gauna 
vėjo^kam padarė pastabą jam, 
ar sutrumpino jo koresponden
ciją.

Man rodosi, kad draugam 
turėtų būt aišku, jog redakto
rių labai didelis darbas ir pa
sišventimas dėlei darbininkų 
ir mūsų spaudos; nors jų algos 
ir visai mažos, nedejuoja, dir
ba ir labai retai kada išsitaria, 
kad visų mūsų spaustuvių dar
bininkų algos mažos.

Kuriems mūsų draugam ar 
draugėm matosi, kad darbinin
kiškų laikraščių redaktorių 
darbas lengvas, tai turime ge
rai pamąstyti patys apie; save. 
Pirmiausiai mes prisispauski- 
me daugiau skaityti ir ką nors 
daugiau parašyti į spaudą, tai 
labai greit patirsime to dar
bo “lengvumą” ir jo sunkumą. 
Patys ant save patyrę, pama
tysime, kaip redaktoriai turi 
sunkiai dirbti, ir nereiks mum 
apie tą darbą nereikalingai 
šnekėti. A. M. B.

Maine
šeštadienį, birželio 4 d. 

tinių draugysčių ■ 
Fronto Komitetas 'rengia pik
niką Jono Plonadūnio far- 
moj, Rowe Corner, Auburn. 
Pikniko ! pradžia 12 vai. die
ną.

Kadangi vieta piknikui yra 
labai graži, iš visų p tįsių ap
supta žaliuojančiais miškais ir 
žydinčiomis pievomis, tai ne 
tik kad pasigrožėsim gamta, 
bet bus šokiai prie geros lie
tuviškos muzikos, bus įvairių 
valgių ir gėrimų. Taipgi bus 
trumpos prakalbėlės {lietuvių 
ir anglų kalbose, nes žadėjo 
atsilankyt vietiniai čeverykų 
CIO unijos nariai į šį pikniką.

Todėl kviečiame visus vie
tinius ,ir apielinkės —r Rum
ford o ir Portlando — lietuvius 
atsilankyti į šį pikniką..

Bendro Fronto 
Komitetas.

., vie- 
Bendro

Norwood, Mass.

Shenandoah, Pa. Binghamton, N. Y

A.L.D.L.D. Diskusijos
MANO MINTYS ALDLD 

REIKALAIS

j. Bui- 
nereikia 
Tai tuo 

patį, 
kad

tą

kaip

Iš Moterų Susirinkimo
Gegužės 20 d. buvo laikomas 

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas pas drau
gę Alvikienę.

Kaip pirmesniuose susirinki
muose, taip ir šitame, narių at
silankė skaitlingai, kas yra pa
girtina, kad narės nepamiršta 

^susirinkimų, šiame susirinkime 
narės nutarė paaukaut $5 dėl 
dienraščio “Laisvės” reikalų; 
kiek laiko atgal likosi paskirta 
iš iždo 5 dol. dėl “Daily Wor
ker” ir $3 dėl jaunuolių žurna
lo “Voice.”

Tas, draugės, yra labai pui
ku, kad mes matome reikalą pa- 
remt finansiniai pagal mūsų iš
galę tokius svarbius dalykus.

Drg. O. Overaitienė yra iš
rinkta nuo ALDLD 17 kuopos, 

Wkaipo delegatė į suvažiavimą. 
Tai šiame susirinkime likosi 
įgaliota, kad ji dalyvautų ir 
moterų sesijoje, kuri įvyks lie
pos 2-rą dieną, Brooklyne ir at
stovautų mūsų kliubą toje sesi
joje, kaipo delegatė.

Po susirinkimo drg. Alvikie- 
nė pakvietė nares prie skanių 
užkandžių, kur draugės links
mai dalį vakaro praleido. Skir
stėsi į namus paačiudamos 
draugei Alvikienei už draugišką 
priėmimą.

Sekantis 
birželio 17 
liauskienę,

Atsiveskim, draugės, 
narių!

Margumynai
Brooklyniečiai dainininkai — 

Klimaitė, Pakalniškis ir Kava
liauskaitė — dalyvavę čionai 
surengtame koncerte gegužės 
21 d. paliko klausovams gražų 
įspūdį. Reikšmingą prakalbą 
pasakė senai mūs mieste bebu
vęs d. Bimba, o gegužės 22 d. 
rytą — d. šolomskas.

Koncerto vakare kalbėjo ir d. 
Ormanas, LDS jaunimo sky
riaus sekretorius. Jis agitavo 
skleisti jaunuolių leidžiamą žur
nalą “Voice,” dėstė jo svarbą 
lietuvių jaunuolių gyvenime.

Juozas Kireilis, pasveikęs po 
sunkiai operacijai, jau pasiro
dė beeinąs literatūros skleidėjo 
pareigas. Jis koncerte išpardavė 

laikraščio10 egz.
“Voice.”

jaunimo

* * *
dirbusi organizaci-

Tvarijonie-
Dažnai 

nius darbus Adelė 
nė išvyko pasiviešėti Lietuvon. 
Su ja drauge išvyko ir Ona Mi- 
kolajūnienė.

* * *
svetainėje, 
užsibaigė.

galima
Dabar

susirinkimas 
d. pas draugę 
W. Coal St.

įvyks
Kava-

naujų 
Narė.

ARABAI NUŽUDĖ 11 NE
IŠTIKIMŲ SAVO TAU
TIEČIŲ PALESTINOJ
Jeruzale. — Ginkluoti ar

abai pagrobė iš Mišką kai
mo septynis savo tautiečius 
ir sušaudė, kaip Anglijos 
bei žydų pataikūnus.

t Athil kaime patys arabai 
■ to nužudė arabų kaimo 

viršininką ir dvi jo pačias.

Pramogos 
sakyt, jau 
prasideda piknikai. Pirmieji su 
pikniko ruošimu pasirodė juo- 
zapiečiai (šv. Juozapo savišal
pos draugija) gegužės 29 d. Vė
liau ruoš ir kitos organizacijos.

* * *
Birželio 6 d. įvyks LDS 6 

kp. susirinkimas, kuriame turės 
būti nominuojami kandidatai į 
Centro Valdybą ir renkami de
legatai į seimą. Visi nariai už
sidekime sau pareigą dalyvauti 
tame susirinkime! ‘ J.

Norwoodo Junior High School 
Komitetas Prieš Demokratiją, 

Už Fašizmą Į
Vietos Medical Bureau to 

Aid Spanish Democracy buvo 
pasirandavojęs Junior High 
School Auditorium, kur gali 
sutilpti apie tūkstantis publi
kos. Kalbėtojai buvo Rev. Do
nald C. Lothrop, vadas Com
munity Bažnyčios, Bostone, ir 
kapitonas Hans Amlie, vado
vavęs Lincoln Batalioną Ispa
nijoj. .

Kada jau buvo komiteto 
viskas išgarsinta, tai tik dviem 
dienom .prieš prakalbas, pasi
pylė katalikiškų fanatikų pro
testai, ir mokyklos komiteto 
didžiuma nutarė atšaukti lei
dimą naudoti mokyklos svetai
nę dėl Ispanijos Demokratijos 
gynimo tikslo.

Tas parodo, kad jnokyklos 
komitetas gražiai pasidarbavo 
dėl Franco, Mussolinio ir Hit
lerio. O trejetas savaičių at
gal toj .pačioj mokyklos sve
tainėje turėjo prakalbas Fran
co agentas. Bet tuomet niekas 
neprotestavo. Sykiu moky
klos komitetas išėjo ir prieš 
Suvienytų Valstijų Konstituci
ją, sumindžiodamas žodžio 
laisvės garantiją.

Vietos spauda aiškiai pasi
sakė prieš tokį mokyklos ko
miteto pasielgimą ir net kai 
kurie vietos protestonų kuni
gai išėjo į spaudą su protes
tu prieš mokyklos komitetą. 
Tas parodo, kokį N į) r w o o d o 
mokyklų komitetą turim, tai 
yra tamsių fanatikų klika.

Prakalbos atsibuvo Lietuvių 
svetainėj. Kalbėtojai buvo tie 
patys. Kalbėtojai puikiai iš
kritikavo vietos fanatikėlius, 
kurie aiškiai atsiduoda fašistų 
raugu. Kalbėtojai sakė, kad 
tokie mokyklų komitetai yra 
priešingi ne tik Ispanijos de
mokratijai bet ir Amerikos. 
Tokių elementų reikia saugotis 
ir jų darbus labai tėmyti, nes 
jie ruošia dirvą fašizmui čia 
ant vietos.-

Hans Amlie kalbėjo apie 
Ispanijos žmonių gyvenimą ir 
jų nusistatymą, ir išvada buvo 
aiški, kad Franco galutinai 
negalės laimėti, nes Ispanijos 
liaudies nusistatymas yra 
griežtas prieš Franco fašizmą 
ir už demokratiją.
tai ginklų. Ragina, kad Ame
rika turėtų tuojaUs nuimti už
draudimą, ir. liuosai parduoti 
Ispanijos liaudies valdžiai' gin
klus.

Apie šį vietos reakcionierių 
juodą pasielgimą dar,ir dabar 
tebeina per spaudą protestai 
iš vienos ir kitos pusės. Todėl 
teks ir man kitą sykį apie tai 
plačiaus parašyti.

prakalbas, nors .ir .per dvi 
dienas naujoj vietoj išgarsin
ti nebuvo galima, galima skai
tyti pavykusiomis. Žmonių su
sirinko vidutiniai.
mas buvo didelis. Aukų sudė
ta $32.40, nežiūrint ir to, kad

Perskaičius drg. Buivydo iš
sireiškimą, pasirodo, jog jis 
yra labai klaidingas.

Pirrn^ kas link Centro pa
stovaus sekretoriaus, 
vydas nurodo, kad 
sekretoriaus Centre, 
pačiu sykiu reikštų
jeigu jis būtų pasakęs, 
mums nereikia ALDLD.

Aš su viršum 9 metai 
sekretoriauju, tai žinau, kokia
buvo pirmiau betvarkė Cen
tre. Jeigu reikėdavo kuopai 
turėt su Centru reikalas, tai 
keli mėnesiai užsitęsdavo, ir 
tai galutinai dalykai nebuvo 
atliekami; O dabar į kelias 
dienas viską sutvarko, kaip 
reikia. Ne dėl to Centras ne
turi pinigų, kad pastovų se
kretorių užlaiko, bet didžiau
sia priežastis yra baisi bedar
bė. Ir su geriausiais norais 
narys negali užsimokėti pil
nai mokestį.

Mano supratimu, turi būt 
pastovus sekretorius, ir drg. D. 
M. šolomskas yra atsakantis 
tam darbui.

Kas link “šviesos,” tai mūsų 
kuopoj yra skirtingų minčių: 
vieni nori, kad būtų išleidžia
ma “Šviesa,” kiti—ne.

Man atrodo, “šviesa” yra 
reikalinga, tik turėtų tilpti 
daugiau moksliškų raštų. Ma-

no supratimu, nereikėtų tal
pinti tie patys raštai, kurie 
būna laikraščiuose.

Dar kas link pakėlimo mo
kesčių — vietoj $1.50 mokėti 
$1.75. Man atrodo, nebūtų 
gerai. Dabar ir taip daugelis 
narių, bedarbiai. Aš žinau, 
kaip mūsų ' kuopoj didžiuma 
bedarbių; tas pats ir kitose 
kuopose. Ir dabar yra sunku 
išrinkti mokestis, o pakėlus ją 
būtų dar sunkiau.

O kas link sumažėjimo na
rių, tai yra dvi priežastys: 
pirma, tai bedarbė nepasibaigė 
nuo 1929 m. O antra—dau
gelis narių paseno ir pasitrau
kė iš organizacijos; taipgi se
nesni nenori įstoti.

Reikėtų ALDLD visuoti
nam suvažiavime išdirbt pla
nai, kaip įtraukti daugiau 
jaunimo į mūsų organizaciją, 
jeigu norime geresnių pasek
mių.

Apie knygas — tai man jos 
patinka, nes yra moksliškų ir 
apysakų. Jaunesni myli skai
tyt apysakas, o senesni moks
liškas. O kitas dalykas—ne
galime apsirubežiuoti vien 
tik moksliškom knygom dėl to, 
kad ne visi mes esam gana 
mokyti suprasti augštesnius 
raštus. <

'pult Cerbere, kaip kad pra
eitą ketvirtadienį.

Francijos vyriausybė pa
siuntė generolui Franco’ui 
protestą prieš tą užpuolimą.

Shanghai, geg. 27.—Po 
nuožmiai durklų kovai nak
tį chinai atgriebė nuo japo
nų Hotseh miestą, netoli 
Lanfango.
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CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, birželio 2 
d., 7:30 v. v. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Visi kuopos nariai malo
nėkite dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti ir šiarrfe susirinkime 
turėsime sužinot iš Bendro Pikniko 
kokios bus pasekmės. Atsiveskite 
naujų narių įrašyti. — Prot. Rašt. 
J. B. . (125-127)

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Ko reikia,

Bridgeport, Conn
Gegužės 20 d.,z 1938 m., 

prieškarinis komitetas suren
gė svarbias diskusijas, kurios 
įvyko Lietuvių svetainėje, 407 
Lafayette St. Draugų atsi
lankė neperdaugiąusia, tačiau 
diskusijos buvo gyvos ir svar
bios. Paliesta daug svarbių 
klausimų, kaip Lietuvos, taip 
ir kitų šalių.

A. Varaneckiene, 
ALDLD 188 Kp. 

Sekretorė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

Lietuvių Saules Pašalpos Draugi
jos pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 1 d. A. Rupšio 
Svet., Wood Ave. ir 16th St., 8 vai. 
vakaro. Visi draugai ir draugės esa
te kviečiami dalyvauti, šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių daly
kų aptarti. — A. V. (126-127)

J0

MEDŲ
Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J, Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Užsimušė Trys Garsūs Vo
kietijos Lakūnai

Berlin. — Žuvo trys iš ge
riausių Vokietijos' lakūnų, 
kapitonas O. Falke, Kari 
Kirkhoff ir E. Kolbe, kai jų 
bandomas naujas lėktuvas 
nukrito jūros pakrantėn.

21 d. gegužės T. S-ros 15-ta 
kuopa turėjo surengusi pra
kalbas ir programą toje pat 
svetainėje. Prakalbos buvo, 
taikomos apkalbę); dabartinę 
Lietuvos padėtį, būtent, kaip 
palaikyt Lietuvą nepriklauso
mą, ir atsteigimas demokrati
jos joje. Kalbėtojais buvo: 
Alksnihis iš New Haven, 
Conn., I Paulauskas iš Brook
lyn, N. Y., ir Pats Vaidylą iš 
Chicago, Ill., “Sandaros” rė- 
daktorius.

Alksninis pirmiausiai kalbė
jo. . Kalbėjom trumpai, bet rim
tai/savo užbrėžtu tašku. Pau
lauskas taipgi trumpai, rim
tai pakalbėjo .Lietuvos reika
lais, ir perskaitė rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvos val
džios sušaukti tikrąjį geimą ir 
suteikti 'Lietuvos gyventojams 
teises. Rezoliucija vienbalsiai 
priimta.

Sandaros redaktorius kalbė
jo ilgokai ir ščyrai prakaitą 
liejo. Jis pradėjo nuo Ame
rikos komunistų ir užbaigė So
vietų Rusija. Nemanykite, Vai- 
dyla geras strielčius, šovė iš 
Amerikos tiesiai į Maskvą, 
nepataikydamas n e i Vokieti
jos, nei Lenkijos, nei Mussoli- 
nio, nei pačios Lietuvos, ant 
kurio klausimo publika buvo 
kviesta.

Gal skaitytojai manys, kad 
ponas Vaidyla tepasakė ma
žai svarbos? O ne, jis pasa
kė labai “svarbią” prakalbą, 
fsrišdhmas viso pasaulio visų 
nelaimių priežastis. ‘Pažiūrė
kime : Ispanijos žmogžudys 
Franco žudo nekaltus žmohes 
—Sovietų Rusija už tai kalta. 
Hitlerizmo įsigalėjime, Austri
jos užgrobime —Rusija kalta. 
Italijos fašizmo įsigalėjimas ir 
Ethiopijos užgrobimas— Rusija

kalta. Amerikoj krizis ir Chini- 
jos karas, kurią japonai nori 
užsmaugti—Rusija kalta.

Bet į tas prakalbas susirin
ko vos tik apie 50 žmonių, 
kažin, ar ir čia Sovietų Rusi
ja kalta? O galų gale pasakė 
ponas Vaidyla: Visi komunis
tai durniai. Kažin, ar čia gerb. 
kalbėtojas neapsilenkė su lo
giką? Jeigu jau visi komu
nistai su centru Maskvoje, bū
tų durniai, tai, rodos, negalėtų j 
visą pasaulį taip šokint per 
virvutę ?

Vėliaus 
klausimų, 
ką Rusija 
vienam lietuviui? Kalbėtojas 
negalėjo prirodyti. Kitas klau- sų V‘traukinių.' 
simas: Jeigu visi komunistai 
durniai ir visas pasaulis pa
siuto vien tik per juos, tai at
tik sandariečiuose pasislėpė 
viso pasaulio smege'nys? Kal
bėtojas tik numojo ranka, nie/ 
ko neatsakydamas.

šaltai žiūrint į tokias pra
kalbas, darosi nejauku. Su
kvietė publiką būk tai Lietu
vos klausimais, gi prasidėję 
prakalbas važiuoja sau į Mas
kvą, nepaliesdami Lietuvos 
reikalų —• nei vienu sakiniu. 
Lapeliuose buvo rašoma: “Ku
riam Rūpi Lietuvos Laisvė ir 
Demokratija, Ateik į šias Pra
kalbas.” Reiškia, Lietuvai 
gręsia pavojus, visi žinome, iš 
Lenkijos ir iš Vokietijos pu
sės. Na o “Sandaros” redak
torius keikia Sovietų .Rusiją. 
Kaip šitas reikia subendrinti 
su šiandienine Lietuvos situa
cija,? Štai kaip išeina: Jeigu 
žmogžudžiai užpuola tavo na
mus, tai vietoj gintis nuo jųjų, 
palik jiems plėšt namus, o 
pats bėk pas savo gerą kai
myną ir pradėk purvais drabs- 
tyt jo langus ir jį patį koliot 
bjauriausias žodžiais. Kokia 
nauda tada bus iš to viso?

Tegul pamąsto ir pats “San
daros” redaktorius.

M. Arison.

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

Entuziaz-

įžanga buvo 25c. Vietos spau
da gražiai aprašė apie pra
kalbas, paduodama ilgas iš
traukas iš kalbėtojų kalbų.

“L.” Reporteris.

buvo duota pora

j Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00. -
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir ciškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
veninio svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną

1 Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

onr

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

VAKACIJŲ VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9 
Praleiskite savo vakacijas 

U. S. Hotel, Valatie, N. Y.
Speciales kainos po $12 į savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai-
F ikam. Už tą menką sumą gaunate 

Vienas paklausė, ! valgį, gUolį. Galite medžiot, žuvaut, 
padarė blogo nors laivais važinėti ir maudytis.

1 Puiki scenerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu-

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis' pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo Ir šlapimo 

Tyrimai, Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Francija Pasirengė Gint 
Cerbere nuo Fašistų

Perpignan, Francija. — 
Francija sustatė prieš-orlai- 
vines kanuoles Cerbere, pa
jūrio miestelyje^ prie Ispa
nijos sienos, ir nusiuntė ten 
dar 
kad 
vus

kelis karinius laivus, 
atmuštų fašistų lėktu- 
jeigu jie vėl mėgins už-

VARPO KEPTUVE
Telefonas Valatie 13-R.

Louise Giarve, Prop.

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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pielinkės Žinios
Tūkstančiai Jaunimo Taikos Parade
Kas nematė Jaunimo Taikos 

Parado pereitą šeštadienį, tas 
negali jaustis matęs Ameriką. 
Tie 25,000 energingo ir kla- 
siniai-demok ratiniai sąmoningo 
jaunimo suteikia geriausią vaiz
dą šių dienu ir ateities Ameri
kos.

Čion Ispanijos karo vetera
nai ir minios ispaniško-ameri- 
koniško jaunimo, kuris taip gy
vai susidomėjęs padėt gint sa
vo tėvu šalį nuo fašizmo, kaip 
lygiai ir nedaleist fašizmui įsi- 
galėt šioje šalyje.

Pro f esoria i Nca tsili ko
Čia tūkstančiai studentijos iš 

Miesto Kolegijos, Brooklyno 
Kolegijos ir galybes kitu kolegi
jų ir vidurinių mokyklų. Ne- 
naujiena buvo tarp žėrinčių 
jaunatve veidų pamatyt balta
plaukius klasių profesorius žy
giuojant būrio pirmoj eilėj, lyg 
tėvas tarp išauklėtų sūnų. Gi 
jauna energija sujungta su ži
nyba ir amžiaus patyrimų tai 
granitas taikos ir demokratijos 
rūmuose.

Audringi Komjaunuoliai
Nepaprastai ugningi ir griau

smingi šūkiais prasidėjo kom
jaunuoliai. Tiek daug, tūkstan-

Ivirlaiškio pavidalo didžiulės iš
kabos, adresuotos šalies prezi- 

identui Rooseveltui su prašymu
■ nuimt embargo nuo lojalistų Is
panijos. Ant jų pasirašė-tūks
tančiai žmonių ir jos su para
šais bus pasiųsta prezidentui. 

. Taipgi parduota tūkstančiai ga
tavų atvirukų, po kuriom pasi
rašę siunčia jas prezidentui.

Skaitlingi “floatai” ir iškabos 
I prisidėjo prie pamarginimo pa- 
I rado ir supažindinimo žiūrėtojų 
: su parado tikslais.
i Reikia pastebėti, kad parade 
i dalyvavo veik išimtinai jauni- 
i mas. Matomai, suaugusieji pa- 
j manė,, kad jaunimo parade su-
■ augusiem netinką dalyvaut, kas, 
j žinoma, netiesa. Aišku, kad 
(paradui surengt jaunimas dau
giausia dirbo ir jis turėjo užimt 
pirmenybę, tačiau taikos ir de
mokratijos idėja'būtų dar stip
riau paremta, jeigu paskui 25,- 
000 jaunimo būtų maršavę bent 
kita tiek suaugusių.

Maršuota nuo 39th Street ant 
8th Avenue ir, paskui, 5th Avė. 
iki Madison Sq. Park, kur įvy
ko masinis mitingas. Kalbėjo 
eilė žymių kalbėtojų nuo įvairių 
organizacijų. Buvo ir tokių ku
rių programa daug kuo skiria- 

!si nuo šio parado rengėjų —
čiai ir tūkstančiai jų, nariai j Amerikinės Taikos ir Demokra-
įvairiausių industrinių ir kultū
ros bei apšvietos organizacijų, 
žinant, jog komunistinis jauni
mas taikos ir demokratijos jė
gose yra tuomi, kas yra cemen
tas mūro statyboje, jungia visas 
pažangiąsias spėkas, negali ne
matyt čia pat po akių augančio 
demokratinio fronto. Gi toji 
minia pilna ugnies ir pasišven
timo darbo klasei ir progresui 
jaunimo neužilgo bus vyrai ir 
moterys, pilnai prisirengę imt 
šalies reikalų vedimą į savo 
rankas. Tai tikrai įspūdinga 
armija tikrųjų dvidešimto šimt
mečio amerikonų, nesvyruojan
čiai žygiuojančių pionierių ke
liais.

Lietuviai Irgi Atstovauta
-Tūkstančių komjaunimo prie

šakyje ėjo vėliavų sargyba. Pir
mą vėliavą nešė Olga Bukaus
kaitė. Greta jos antrą vėliavą 
nešė negras jaunuolis. Tai gy
vas jaunosios Amerikos obalsis 
—Už Vienybę Visų Tautų ir 
Rasių Kovoj Už Demokratiją ir

tijos Lygos,—tačiau remia ju
dėjimą už demokratiją ir taiką.

Rep.

1W0 KONVENCIJA
Tarpt. Darb. Ordenas (IWO), 

darbo žmonių savišalpos orga
nizacija, birželio 4 ir 5 turės 
Didžiojo New Yorko konferen
ciją. Joj dalyvaus 600 delega
tų nuo 40,000 narių.

Svarbiausiu d i e n o t v a rkio 
punktu būsiąs klausimas, kaip 
gauti šiame mieste dar 10,000 
naujų narių iki gegužės 1 d., 
1939 m.

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Nariams

Užvakar šauktas Lietuvių 
Komunistų Kuopos susirinki
mas neįvyko, tai šiuomi visi 
Kuopos nariai esate kviečiami* 
pribūt susirinkiman šį vakarą 
(trečiadienį), “Laisvės” sve
tainėn).

Daug Brooklyniečiy 
Išvyko Lietuvon

Pereitą šeštadienį daug broo- 
klyniečių išvyko Lietuvon su 
lietuvių ekskursija laivu Grips- 
holm. Iš man pažįstamų išva
žiavo Louise Miller iš So. Broo
klyno, Ambrazienė su sūneliu iš 
Williamsburgo, Valaševičienė su 
dukrele iš C. Brooklyno, Jonas 
Valaitis, lietuvių radio progra
mų vedėjas ir daug kitų, kad 
neįmanoma visus sueit ir susi- 
žymėt. Daug vykstančių ir pa
lydovų buvo iš kitų miestų.

Taipgi išvažiavo žinoma New- 
arko Sietyno Choro dainininkė 
Stočkienė. Ją palydėt ant lai
vo buvo daug sietyniečių.

Iš pasikalbėjimo su vykstan
čiais atrodė, kad visa didžiuma 
vyksta tik atlankyt saviškius ir 
mano grįžt už keletos mėnesių. 
Nei vieno nesutikau vykstant 
apsigyvenumui, tad g a 1 i |m a 
spręst, kad tokių nedaug.

/ Rep.

Kompaniška Unija Atgyveno 
Savo Dienas

Merwyn Rathbone, preziden
tas Am. Communications Asso
ciation, CIO, sako kad dabar ve
damas organizavimo vajus tarp 
Western" Union Telegrafų Ko. 
darbininkų numarins seniausią 
kompaniška uniją, Ass’n of 
Western Union Employees. 
Prieš šią įstaigą CIO padavė 
skundą Nac. Darbo Santikių 
Tarybai ir viešas tyrinėjimas 
įvyks šiandien, birž. 1 d., 80 
Center St., N. Y.

Ateities Žiedas Parėmė 
Ispanijos Kovotojus
Gegužės 28 d. A. ž. užbaigė 

pamokas šiam sezonui. Moki
niai susiruošė šaltkošės, saldai
nių ir minkštų gėrimų “parę”— 
užbaigtuves. Bet pirma “pa
res” atsiminė Ispanijos kovoto
jus ir iš savo mizerno iždelio, 
kurį sudarė iš penktukų, mokė
tų kas mėnuo, aukavo $1.00 
taip svarbiam žygiui. Auka 
priduota Lincoln Batalijono 
Draugam.

Chorelis nusitarė turėti pa
mokas kartą į mėnesį ir vasarą, 
O gramatikos pamokas pradėti 
su pirma diena •* spalių (Octo
ber). Tas parodo, kad vaikai 
yra nusistatę išmokti savo tėvų 
kalbą ir rašybą be kitų ragini
mo. Dabar tik lieka sąryšiui, 
kaipo mokyklėlės globėjui, atly
ginti “Laisvei” už svetainės 
naudojimą, ir ateinančiam sezo
nui pastoroti gana gramatikų, 
kad nebūtų tokių trukdymų, ko
kių būdavo iki šiol iš priežas
ties trūkumo gramatikų.

J. Seeger.

—^Mrs. Nina Collier iš Wash-1 
ingtono.

New Yorko būrio prezidente 
išrinkta Mrs. Sophie Boyer, čia 
Lyga daug gelbėjo Ohrbach ir 
May’s krautuvių streikuose.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos Susirinkimas 
bus trečiadienį, birželio 1 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Bus valdybos rin
kimai ir daugiau svarbių dalykų 
svarstyti. Visi nariai malonėkite 
būtinai dalyvauti.

Sekr. J. A. Draugelis.

EAST NEW YORK
LDS 13-tos ' kuopos labai svarbus 

susirinkimas įvyks šį trečiadienį, bir
želio (June) 1, 8 vai. vakaro, Kibu- 
rio salėj, 948 Jamaica Ave. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes bus, 
LDS Centro Valdybos nominacijos ir 
kuopos išvažiavimo reikalai. — Val
dyba. (125-127)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai. Savais 

angliais reikia kurianti. Galima krei
ptis pas gyventojus Zizus, ant pat 
viršaus. Paskambinkit varpuką. Ar- i 
ba šaukite telefonu: Stagg 2-1454. 
P. G.

Kiti 5 kambariai pasirandavoja po 
antrašu: 293 Maujer Street. Garu 
šildomi, šiltas vanduo. Šaukite tele
fonu: Stagg 2-1454. P. G.

(125-127)

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tinka

mai ir už prieinama kalną 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam 

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

piioiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiimw

I Clement Vokietaitis |
| LIETUVIS ADVOKATAS g 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.I --------------------------  g
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

MnimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

/ Telefonas: EVergreen 7-4335

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

t Paprastose peštynėse
New York Avenue aludėj įvelta 
du policistai Walsh ir Keefers. 
Pirmasis sužeistas, antrasis su
spenduotas iš tarnybos iki iš
tirs. Areštuota tūlas Malone, 
kaltinamas suraižęs Walsh’a.

NOTICE is hereby ptiven that License No 
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

n , . trol Law at 1735 Flatbush Ave., Borough of 
liiclSt Brooklyn, County of Kings, to be consumed

on the premises.
EDWARD LOEFFLER

1735 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y.

IŠGAVO SUTARTĮ

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has 
registered its trade-mark “Ten-Da- 
Kook” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food pro
ducts.

FRANK DOMIKAITIS

Taiką! Dideliam būryje jaunų 
vėliavos sargų matei atstovybę 
visų rasių ir tautų jaunimo. Tas 
pat ir visame parade.

Lietuvių jaunimas nesudarė 
savo specialio būrio, matėsi šian 
ir ten pavieniai su įvairiomis 
grupėmis, tik būrelis aidiečių 
merginų su savo mokytoja Al
dona Žilinskaite maršavo grupė
je ir patraukė visų atydą gyvais 
šūkiais. Taipgi buvo grupė 
greatneckiečių jaunuolių.

Gražiai pasirodė Tarpt. Darb. 
Ordeno jaunimas. Parade mar
šavo ir keli jaunukų benai, ku
riuos sudaro įvairių tautų ir ra
sių berniukai ir mergaitės. Gra
žiai uniformuoti ir puikiai grie
žia.

Draugai, pasirūpinkit išly
gini savo skolas — užvilktas 
duokles. Sekretorius.

Nori Paskubint Namų 
Statybą

Viso Miesto Rendauninkų Ta
ryba, atstovaujanti 25,000 šei
mų, įteikė Senato švietimo ir 
Darbo Komitetui peticiją, kad 
užgirių' senatoriaus Wagnerio 
įteiktas pataisas, kurios duotų 
U. S. Housing Authority $500,- 
000,000 daugiau pinigų pasko
loms lokaliniams autoritetams 
naujų namų statybai. Pataisos 
taip pat paliuosuotų lokalinius 
autoritetus nuo prisidėjimo su 
10% prie namų projektų.

Aukos Ispanijai—Chinijai
Visoj parado eisenoj rinkta 

aukos Ispanijos ir iChinijos pa
ramai. Vieną didžiulę vėliavą 
nešė mamutėlės, menkos chinie- 
tės mergaitės. Protarpiais 
trenksmingų suaugesnio jauni
mo šūkių girdėjosi švelnutis 
mergaitės šauksmas: “Mano 
mažoms seselėms Chinijoj”. Ir 
nuo šaligatvio ir iš gretimų lan
gų krito vėliavon nikelio ir si
dabro pinigėliai, kartais popie
rinė, o mažosios darbuotojos su 
šypsą nešė sunkėjančią savo

IŠVAŽIAVIMAS

E. New Yorko ir Richmond 
Hill darbininkiškų organizacijų 
kuopos,—ALDLD 185, LDS 13 
ir jaunuolių,—rengia išvažiavi
mą į Forest Hill parką 5 d. 
birželio.

Visi vietos ir apielinkės lietu
viai atsilankykite draugiškai 
praleisti laiką tyrame ore.

Rengėjai.

Jaunuoliu Kliubely Skandalas
Jaunuolių kliubelyje, 26 Ten 

Eyck St., pirmadienio vakarą 
iškilo pusėtinas skandalas, ku
ris baigėsi vieniem ligonbiityje, 
kitiem kalėjime.

Keturi jauni vyrai, porą len
kučių ir du italukai, buvę pas 
tūlą kliubelio svečią krikštyno
se. Sugrįžę iš krikštynų, parsi
vežė ir gražuolę merginą, ku
rią pasimoję žagint. Mergina 
nesidavė. Už tai ji taip sumuš
ta, kad nuvežta ligonbutin, o 
vaikinai kalėjiman.

Kliubelis, rodos, neturi jokio 
organizacinio tikslo, sueina tik 
paūžt. Rep.

Į /

Lenkai Pikietavo Konsulatą
New Yorke gyvuoja lenkų 

organizacija Polish Patronati, 
kurios tikslu yra gelbėt Lenki
jos politiniams kaliniams.

Tos organizacijos Centro Ko
mitetas pereitą šeštadienį su
šaukė pikietą prie Lenkijos 
Konsulato protestui prieš tero
rą Lenkijoj. ' Jie reikalavo am
nestijos 23,000 kalinių, uždary
tų Lenkijos kalėjimuose ir kon
centracijos kempėse.

Į .komiteto atsišaukimą atsi
liepė šimtai? žmonių ir nešini 
iškabomis pikietavo konsulatą 
apie 2 valandas laiko. Buvo pa
siųsta delegacija pas konsulą, 
bet jo “nebuvo namie”, tad jo 
sekretoriui įteikta memorandu
mas.

Pikietavimas bus tęsianjas se
kamų dviejų šeštadienių rytais. 
Tai dalis Patronati kampanijos, 
kurią dabar veda po visą Ame
riką ir kitose šalyse už amnes
tiją Lenkijos politiniams kali
niams.

Golden Eagle Life Insurance 
iCorp. pasirašė sutartį su In
dustrial Insurance Agents Uni
ja, CIO, pripažįstant unijai tei
sę kolektyvių derybų. Tai pir
ma sutartis to darbo srityje. 
Liečia 55 agentus šioj apylin
kėj.

Grąžintojos Kovoja 
Už Minimum Algas

Grąžintojų Unija dabar užsi
mojus išgaut savo darbininkėms 
minimum -algų skalę. Antradie
nį sušaukta viešas tyrinėjimas 
padėties per Valstijinę Mini
mum Algos Tarybą. Grąžinto
jos pasiėmė pusdienį iš darbo 
ir pasisamdė tris busus, kad sy
kiu, uniformuotos nuvažiuot į 
tyrinėjimo posėdį ir pareikšt 
savo nusistatymą.

Netoleruoja Mėtymą 
Iš Darby

CIO unija apskundė Bank of 
Yorktown viršininkus Valsti- 
jinei Darbo e Santikių Tarybai 
už pravarymą iš darbo vyriau
sio kasininko, W. Everett, kuris 
ten išdirbo 6 metus. Jį išvarė 
už unijinę veiklą. .

Sąryšio Susirinkimas

darbo pasėką.
Parade vyriausiai girdėjosi 

šūkiai už nuėmimą embargo 
nuo lojalistų Ispanijos. Taip pat 
patraukė visų atydą vežimas, 
ant kurio abiejų pusių buvo at-

A. Sussman, išgyvenęs 86 
metus, pritrūko kantrybės il
giau gyvent. Jis nušokęs nuo 
5 aukštų namo, 1813 Crotona 
Ave., Bronx, užsimušė. Nesvei
kata buvus priežastimi.

i

Birželio 3 d., 7:30 vakaro, 
visi sąryšio valdybos nariai ir 
Ateities žiedo Mokyklėlės komi
tetas prašomi susirinkti “Lais
vės” salėje, nes yra svarbių 
reikalų išrišimui. Bukite visi 
ir laiku penktadienio vakare.

Fin. Rašt. J. Gaitis.

Pirkėją Motery Konvencija
Švenčių laikotarpiu, Pirkėjų 

Moterų Lyga turėjo trijų dienų 
konvenciją New Yorke. Rezo
liucijos užgiria Algų-Valandų 
Bilių, taipgi Nac. Darbo Santi
kių Aktą ir pasmerkia bosų 
įkvėptas “vartotojų grupes”. 
Tuomi turėta minty, žinoma, ne 
Vartotojų Unija kuri yra nau
dinga org., bet tokios, kaip kad1 
nesenai išdygęs šleivas-kreivas 
grybas “women’s rebellion”, .ku
ris kalba nevą moterų vartotojų 
vardu, bet poniučių lūpomis ir 
stambiojp kapitalo naudai.

Lyga, kuri daug gero atliko 
atskirose kolonijose prieš aukš
tas kainas ir "padedant streikuo
se, persiorganizavo internacio- 
naliais pamatais. Prezidente iš
rinkta Mrs. Aline Davis Hays 
iš New YorkO) vice, prezidente 
-^Miss Lillian Hellman iš Hol
lywood, sekretore—Mrs. Miriam ■ 
Furness iš Newarko, kasininkei

±

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Genei Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Mapjer Sts.

Dr. Herman Mendlowiiz
S3 METAI PRAKTIKOS

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

Teh Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glerimore 5-6191

* »

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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 pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Liu  i . ....-....................................... - y

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveitefio stoties

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

Lietuviu Kūro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

< (Steam Boiler)

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
I' >■’" n, Į I ,| —T— .............X.——  a?




