
I ........................ ...............

Krislai
“Išdavikai.”
“Milžinas” Vyt. širvydas.
“Turi” Minias.
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Fašizmą.
Rašo P. Balsys

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

“Nei vienas gilus ir galingas 
liaudies judėjimas istorijoj ne
apsiėjo be purvinu putų,” yra 
pasakęs Leninas.

Apie Lenino manomas “pur
vinas putas“ jūs daug rasite is
torinių faktų d. L. Prūseikos 
parašytoje brošiūroje “Išdavi
kai.” Tai vėliausias mūsų dien
raščio “Vilnies” leidinys. Bro
šiūra turi 80 puslapius. Kai
na 15c.

“Išdavikuose” sužymėta žino
mos istorijoje išdavystės ir jų 
autoriai-išdavikai. šis taip 
svarbus istorinių faktų rinki
nys turėtų rastis pas kiekvieną 
darbininką bei darbininkę.
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Centro Biuro Sekretoriaus Raportas Atžy
mi Nepaprastą Augimą Amer. Komunistų 
Partijos ir Mūsų Darbus ir Uždavinius

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XXVIII, Dienraščio XX '

SSRS DARBININKU ALGOS PAKILO 240 
PROCENTU TIK TARP 1929 IR 1935 M.

IR DAR AUKŠČIAU PO TO
“Milžinas” Vyt. Sirvydas 

“Vienybėje” rašo:
“Komunistas Ormanukas ir 

Jakštukas (kuris ir savo lietu
viškos pavardės gėdinasi ir va
dinasi Yost) ir socialistas Mi- 
chelsonas tiek ‘lietuvišku gyve
nimu’ domisi, kiek tai naudinga 
kairei griovei ...” [

Kad pažangaus Amerikos lie
tuvių jaunimo žurnalas nepatin
ka fašistuojančiam Vyt. Sirvy
dui, tai tas, berods, ir nesvar
bu. Jis ir leidžiamas ne tam, 
kad idealizavus barbariškąjį 
fašizmą. Tas darbas paliekama 
tokiems “patriotams,” kaip p. 
Sirvydas.

Menko kultūriškumo parodo 
p. Vyt. Sirvydas vadindamas 
Ormaną ir Jakštį vaikėzais 
(“Ormanukas,” “Jakštukas”). 
Tas gal ir tikdavo Lietuvoje 
bandą ganant, bet. ne spaudoje, 
rišant visuomeniškus dalykus.

Be to, F. Jakštys save nesi- 
vadina Yost. Tai “papės” Vyt. 
Sirvydo išmislas.

Tautininkų konferencijos pro
tokole skaitome:

“Mes turime minias, tik nesa
me organizuoti. Nerandame mo
dus vivendi.”

Taip sakant, apsidžiaugta ga
limumu, kad dausose skraidan
ti gervė kai kada gali nutūpti 
užkaistan puodan. . .

Iš A. B. Strimaičio tilpusio 
“Vienybėje” parnešimo sužino
me, kad TMD. “seime” delega
tų buvo daugiau, negu pati or
ganizacija turi narių.

“V.” rašytojas “trupiniuose” 
iš SLA seimo liepos 2 d. laido
je entuziastiškai porino:

“Kleofas Jurgelionis labai no
rėtų būti “Tėvynės” redakto
rium, bet nėra kam jo nominuo
ti... O pats Jurgelionis susilai- 
.ko nuo nominavimo savęs. Tad 
jo kandidatūra savaime atkrin
ta.”

Tas rašytojas KI. J urgelion i o 
kandidatūros “atkritimu” trum
pam laikui saviškius ir save su
ramino ir “patiešijo.” Bet. . . 
kitos dienos laidoje tas laikraš
tis jau “konstatuoja”:

“ ‘Tėvynės’ redaktorium išrin
ktas adv. Kleofas Jurgelio- 
nis...

Kažin, kada kai kurie žmonės 
supras, kad pasakymas “op” 
nereiškia peršokti ?...

Kleofo Jurgelionio išrinkimas 
“Tėvynės” redaktorium liudija 
ir tai, kad SLA narių didžiuma 
buvo nepatenkinta B. Vitaičio 
pataikavimu Lietuvos fašistinei 
diktatūrai. Nežiūrint kaip Vi
talijai, Sirvydai ir kiti “dideli” 
patriotai perša Amerikos lietu
viams Smetoną kaipo gerbtiną 
“tautos vadą,” bet šie atsuka 
nugarą!

Hankow. — Chinai lakū
nai bombomis paskandino 
penkis Japonijos karinius 
laivus ir vieną didelį laivą- 
lėktuvų išvažiotoją, su ku- 
riuom taip pat žuvo penki 
priešų orlaiviai, Yangtze 
upėje, arti Anking,—kaip iš 
Chinijos telegrafuoja spe- 
cialis korespondentas Ame
rikos komunistų spaudai.

50 Japonijos karinių lai
vų toj upėj, buvusių tarp 
Matango ir Hsiangkowo, 
dabar traukiasi atgal, bijo
dami, kad ' chinų orlaiviai 
gali ir juos ten nuskandint.

Chinų partizanai Shansi 
provincijos kalnuose ata
kuoja japonus, ir Hotsine 
perkirto jiem susisiekimus 
su japonų armijos centru. 
Apsuptiem japonam gręsia 
badas.

I š t v i nusios Geltonosios 
upės vandenys jau pasiekė 
Kaifengą, prie Lung-hai ge
ležinkelio. Pradėjo siausti 
cholera šiaurvakariuose nuo 
Kaifengo.

Suiyuan provincijoj 300 
mandžurų Japonijos karei
vių perbėgo chinų pusėn ir 
jau kariauja prieš japonus.

Francija Užėmė Salas Atsi
spyrimui prieš Japonus
Paryžius.— Franci jos po

licija užėmė Paracel mažas 
salas, esančias į pietus nuo 
didelės Chinų salos Hainan. 
Francūzų vyriausybė pa
skelbė, kad jos dabar užim
tos salos tikrumoj priklau
sė Francijai jau nuo 1855 
m.

Francija prijungė sau 
Paracel saliukes, kad jos 
lėktuvai ir laivai galėtų iš 
Paracel saliukių daryt žy
gius prieš japonus, jeigu jie 
bandytų užimt stambią Chi
nų salą Hainan, kuri ran
dasi netoli pietinės Chini
jos. Pati Hainan sala iki 
šiol buvo Francijos “įtakos 
srityj,” nors priklausė Chi- 
nijai.

Jeigu j a p onai užimtų 
Hainan salą, iš jos galėtu 
grąsint artimai Francijos 
kolonijai Indo-Chinai.

LIEPOS 4 d. ŠVENTĖSE 
ŽUVĘ 513

Washington, liepos 5. — 
Liepos Ketvirtojoj ir prie- 
švenčiuose šiemet 256 žmo
nės Jungtinėse Valstijose 
tapo užmušti automobiliais, 
139 prigėrė, 27 nušauti, 20 
patys nusižudė, 18 žuvo ge
ležinkelių nelaimėse, 50 už
simušė begriūdami, keletas

h——---------------------------------------

Amerikos Ambasadorius Pa
smerkė “Gyvuliškus” Bom- 

bininkus, Civilių Žudikus
Paryžius. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius W. 
C. Bullitt, minint Liepos 
Ketvirtąją, smerkė kaip 
“gyvuliškus” b o m bininkus 
generolo Franco ir japonų, 
kurie žudo nekariškius gy
ventojus užfrontės miestuo
se Ispanijoj ir Chinijoj.

Franci jos užsienio reikalų 
ministeris G. Bonnet radio 
kalboj tą pačią dieną sakė, 
kad Francija nori vykdyt 
prezidento Roosevelto “ge
ro kaimyno” politiką santi- 
kiuose su kitais kraštais.

Paryžius. ■.— Italijos sar
gai per sieną šaudė ir su
žeidė Francijos pusėj jauną 
francūzą gydytoją J. de 
Laytre.

Franco Siūlo neva Sau
gą Uostą Nekariniam i 

{vežimam Ispanijon
London. — Pranešama,, 

kad generolas Franco sutik
tų “paskirt” Almerijos prie
plauką praleidimui nekari
nių reikmenų į Ispanijos re
spubliką; ir jo italai ir na- 
ziai lakūnai, girdi, “nekliu
dytų” Anglijos nei kitų 
kraštų prekybinių laivų, ga
benančių paprastus vartoji
mo dalykus į Almeriją. To
kį p a s i ū 1 y mą generolas 
Franco padaręs, atsakyda
mas į Anglijos protestą 
prieš fašistų bombininkus, 
kurie atakavo ir skandino 
Anglų prekybos laivus.—Al
meria randasi pietiniai-ryti- 
niame kamputyje Ispanijos 
respublikos, arti fašistų val
domo ploto.

Bet generolas Franco sa
ko, jog Anglija ir kitos “be- 
pusiškos” šalys turėtų tvir
tai užtikrint, kad per Al
meriją nebus gabenama jo
kie karo reikmenys respub- 
likiečiams.— Daugelis tarp
tautinių politikų supranta^ 
jog fašistų komandierius 
čia tik manevruoja, o tik
rumoj nežada saugumo jo
kios šalies laivam, plaukian- 
tiem su bet kokiais reik
menimis į Ispanijos respub
liką.____________ _
buvo perkūno nutrenkti ir 
tt. Viso skaitoma 513 ne
natūralių mirčių per tas 
šventes; o pernai ryšyj su 
Liepos 4 d. žuvo 563.

Suvažiavime Dalyvauja 76 Atstovai nuo 27-nių Grupių
(Lietuvių Komunistų Suvažiavimo Protokolas)

Liet. Komunistų Suvažia
vimas prasidėjo liepos 4 d., 
1938, Laisvės Svetainėj, 419 
Lorimer 'St., Brooklyn, N. 
Y. Drg. A. Bimba, Liet. 
Centro Biuro sekr., atidarė 
suvažiavimą 10:30 vai. ry
te ir paskyrė mandatų ko- 
misijon dd. Bondžinskaitę 
ir Girnienę. Pirmiausia visi 
sudainavo Internacionalą.

Pirmininku išrinkta E. 
Sliekienė, pagelbininku A. 
Žemaitis, sekretorium J. 
Gasiūnas, p a g e 1 b i n inkų 
Adomėlis. Rezoliucijų Ko
misija išrinkta iš 4 draugų.
Centro Biuro Sekretoriaus 

Raportas
Lietuviu Centro Biuro se

kretorius A. Bimba davė 
platų raportą apie dviejų 
metų darbuotę Centro Biu
ro, kuris buvo du metai at
gal suvažiavime išrinktas. 
Kadangi d. Bimbos rapor
tas tilps “Laisvėj,” tai čia 
tik trumpai paduodame. *

Jis raportavo, kad dabar 
Partija jau visai kitokia, 
susidedanti iš 75,000 narių 
ir 25,000 jaunųjų [komunis
tų. Partiją sudaro 75 nuo
šimčiai čiagimių narių ir tik 
25 nuošimčiai ateivių. Visa 
Partija smarkiai auga, jos 
įtaka masėse plečiasi. Bet 
tautinių grupių veikimas 
jau nepadaro tokio progre
so, kaip kad visa Partija 
daro. Čia d. Bimba pažymė
jo, kiek kuri tautinė grupė 
turi Partijoj narių.

Lietuviai Parti j iečiai
Lietuvių yra tarp 900 ir 

1,000. Vajus tarp lietuvių 
vidutiniai pavyko. Viso nau
jų narių gauta tarp 4 ir 5 
šimtų. Partija dabar lei
džia kai kur organizuoti 
lietuyifį kuopas. Tuoj aus 
datfgelyj vietų susiorganiza
vo lietuviškos kuopos. Dar
bavomės tarpe jaunimo, bet 
mažai ’ darbuotasi įtrauki
mui jaunimo į Jaunųjų Ko- 
mdnistų Lygą.
/Alūsų spauda laikosi ge
rai, bet šiuo laiku pusėtinai 
paliesta ekonominio krizio.ž

Agitacijos Fondas /
Agitacijos Fondas dabar 

turi $369.00. Dėl mažų 
įplaukų į Agitacijos Fondą 
nukenčia mūsų abelnas vei
kimas. Mes veikiame įvai
riose masinėse organizacijo
se ir labiausia rūpinamės, 
kad fašistai neįsigalėtų jo
se ir kad tos organizacijos 

darbuotųsi d e m o k r atijos 
gynimui.
Lietuvos Nepriklausomybes 

Gynimas
Gerus santikius turime 

su Lietuvos Komunistų Par
tija. Lietuvos klausimu 
mes gerai darbavomės. Lie
tuvių-Lenkų konflikto laiku 
mes atsistojome priešakyj 
gynime Lietuvos nepriklau
somybės. Vedėme kovą 
prieš trockistus, kaip viso
kio progreso demoralizato- 
rius.
Veikimas Komunistų Var

du; Apšvieta
Nepakankamai veik ėmė 

lietuvių komunistų vardu, 
nors Biuras ragino visur 
daugiau veikti komunistų 
vardu, rengti prakalbas, 
koncertus ir kitokius pa
rengimus. Apšvietos ir la
vinimosi darbas pusėtinai 
apleistas. Turime ' tai pa
taisyti, steigti lavinimosi 
mokyklėles.

Pirma sesija uždaryta 
12:30 vai. vienai valandai 
pietų.

Sesija Antra
Sesija antra atidaryta 

1:30 vai. Mandatų Komisi
ja pranešė, kad viso daly
vauja 76 atstovai nuo 27 
grupių.

Po kelių pastabų vienbal
siai priimtas Centro Biuro 
sekretoriaus raportas. Nu
sitarta diskusuoti po 5 mi
nutes.

Diskusuojama Par tijos 
eilių auklėjimo klausimas.

J. Mažeika (Cleveland) 
kalba, kad nepakankamai 
dedama pastangos trauki
mui į Partiją naujų narių. 
Clevelande parti j iečių eilės 
paaugo nuo 13 iki 40 narių.

D. M. šolomskas (Brook
lyn). Mažai rengiama pas
kaitų Partijos klausimu, 
mažai dedama pastangų 
prieiti prie kitų srovių. Dar 
neįtraukta Parti j on daug 
.simpatikų, kurie yra veik
lūs mūsų judėjime. Mes tu
rime tai padaryt.

Drg. Karsonas (Lowell, 
Mass). Reikėtų išleisti bule- 
tiną, apibūdinantį Partijos 
veikimą. Permažai pas mus 
gauta naujų narių. Aplin
kybės sunkios, bet stengsi
mės daugiau pasidarbuoti.

Drg. Senkevičienė (East
on, Pa.). Kviečia daugiau 
darbuotis tarp moterų, kad

(Tąsa 2-me puslapyje)

Romos ir Naziu Mechanizuo
ta Armija Privertė Liaudie- 

čius Pasitraukti Atgal
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Italų, nazių 
ir generolo Franco mecha
nizuota armija baisiu įtū
žimu šturmavo Ispanijos 
liaudiečius ir privertė juos 
Puebla de Valverde srityj 
pasitraukt septynias mylias 
ir pusę toliau į pietų rytus 
nuo Teruelio. Šiuo žygiu fa
šistai užėmę Aldehuela mie
stelį, už trijų mylių nuo 
vieškelio, vedančio į pajūrį. 
Bet liaudiečiai geroj tvar
koj pasitraukė į išanksto 
priruoštas pozicijas.

Mussolinis ir Hitleris pri
siuntė naujus kalnus gink
lų ir amunicijos generolui 
Franco’ui ardyt rytinį liau- 
diečių frontą ir laužtis lin- 
kon Valencijos.

Kaip Amerikiečiai Ko
votojai Ispanijoje 

Minėjo Liepos 4 d.
■ - »

Lincolno - Washington© 
Batalionas, Ispanija.— Am
erikiečiai liuosnoriai kovo
tojai iš Lincolno - Washing
tono Bataliono karštai pa
minėjo Liepos Ketvirtąją, 
Jungtinių Valstijų nepri
klausomybės šventę. Iš ran
kinių granatų jie pasidarė 
“fajerkrekes; pafrontėje ir 
stovyklose suruošė paradus, 
beisbolo lošimus ir gėrė so
dą.

Ispanijos respublikos mi
nisteris pirmininkas J. Neg- 
rin atsiuntė jiem telegramą 
su “karščiausiais sveikini
mais” kaipo “vyram, kurie 
kovoja pagal Lincolno ir 
W a s h i ngtono tradicijas”- 
idejas.

Amerikiečiai 1 i uosnoriai 
supranta, jog dabar jie ka
riauja už demokratiją visai 
panašiai kaip 1776 m. ame
rikiečiai kovojo už nepri
klausomybę nuo Anglijos.

VOKIETIJOJ G E N E RO- 
LAS SAKO, KAD CHINI- 

JA LAIMĖS KARĄ

Shanghai, liepos 5. — Vo
kietijos generolas Alexan
der von Falkenhausen su 
gailesčiu apleidžia Chiniją, 
tiktai pagal grūmojantį 
Hitlerio įsakymą. Su juom 
turi važiuot “namo” ir kiti 
vokiečiai oficieriai, kurie 
nuo 1934 m. iki paskutinių

Geneva, Šveicarija. — 
Tarptautinė Darbo Raštinė 
paskelbė, jog Sovietų Sąjum 
goj darbininkų algos pakilo 
240 procentų nuo 1929 iki 
1935 metų, bet dar nepažy
mi stambius algų pakilimus 
tenai nuo 1935 iki 1937-8 
metu. _

Tuo laikotarpiu Vokieti
joj ir Italijoj nebuvo jokio 
algų kilimo, bet gyvenimo 
reikmenys pabrango.

Franci jo j darbininkų al
gos nuo 1929 iki 1937 metų 
pakilo 65 procentais pini
gais, o pragyvenimas tuom 
tarpu pabrango 17 procen
tų. Jungtinėse Valstijose al
gų pakilimas siekė 35 pro
centus pinigais ir 33 procen
tus skaitant reikmenimis.

FAŠISTAI SAKOSI PA
ŽENGĘ 12 MYLIŲ

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai sa
iko, kad nuo liepos 3 iki 5 
d. jie pasigrūmę pirmyn 12 
mylių Sarrion fronte, ryti
nėj Ispanijoj.

Philadelphia, Pa.
Mirė Stef. Kodienė

Antradienio ryte pranešė 
telefonu graborius Kava
liauskas iš Philadelphijos, 
kad mirė Stefanija Kodie
nė, 46 m. amžiaus. Bus pa
šarvota savo namuose tre
čiadienį, liepos 6 d., po nu
meriu 1901 No. 2nd St. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
liepos 7 d., 2 vai. po pietų.

L a i d o t uvėmis rūpinasi 
graborius J. Kavaliauskas.

S e k a n čiose numeriuose 
bus plačiau parašyta apie 
velionės laidotuves ir gyve
nimą.

ORAS
Šiandien bus giedra.—N, 

Y. Y. Oro Biuras.

savaičių tarnavo kaip Chi
nijos armijos mokytojai-pa- 
tarėjai.

“Aš esu tikras, kad Chi- 
nija, galų gale, laimės per
galę,” pareiškė gen. von 
F a 1 kenhausen, atsisveikin
damas tą šalį ir jos armiją: 
“Aš esu įsitikinęs, kad Ja
ponija neturės pasisekimo 
nei kare nei taikoj... aš vi
suomet būsiu ištikimas Chi
nų armijai.”

Pranešama, kad Hitlerio 
valdžia jau piktai išbarė šį 
generolą už tokius jo pa
reiškimus.
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Sovietų Kolchozninkų Gerbūvio 
Kilimas

Sovietų laikraštis “Izviestijos” gegužės 
22 d. paskelbė kaikuriuos statistinius da
vinius, rodančius, kaip kyla kolchoznin
kų gerbūvis. Buvo apdirbta 157,423 kol
chozų 1937 m. apyskaitos ir tie daviniai 
palyginti su ankstyvesniais statistikos 
daviniais iš kolchozų gyvenimo. 157,423 
kolchozai—tai beveik du trečdaliai visų 
Sovietų Sąjungos kolchozų. Iš tų kolcho
zų apyskaitų galima spręsti apie visos 
Sovietų Sąjungos kolchozų padėtį.

Bendras žemės dirbimas kolchozuose 
yra žymiai vaisingesnis kaip darbas pa
vieniuose smulkiuose ūkiuose. Šitai buvo 
jau senai žinoma teorijoj. Tačiau tą rei
kėjo įrodyt praktikoj, reikėjo, kad mi- 
lioninės valstiečių masės'iš savo patyri
mo tuo įsitikintų. Tiktai tuomet, kai mi
lionai valstiečių savo akimis pamatys vi
suomeninio, socialistinio žemės apdirbi
mo pirmenybę prieš privatinį, savinin
kišką, kapitalistinį apdirbimą, tik tada 
kolchozai atsistos ant tvirtų kojų ir sa
vo gamyba vis daugiau produktų suteiks 
šaliai. Darbininkų klasės vadovaujami 
Sovietų valstiečiai pirmieji pasiryžo įro
dyti praktikoj socialistinio žemės apdir
bimo pirmenybę prieš kapitalistinį. Dar
bininkai ne tik vadovavo valstiečių pa- 
sukimui į kolchozus. Darbininkų paga
minti traktoriai, kombainai ir kitos že
mės ūkio mašinos atėjo kaiman ir čia 
padarė tikrą revoliuciją žemės apdirbi
mo būduose. Tos visos mašinos taip pat 
smarkiai prisidėjo prie kolchozų sustip
rinimo. Šiandien mes jau turim kolcho
zų darbo rezultatus, patikrintus prakti
koj rezultatus. O tie rezultatai kalba so
cialistinio žemės apdirbimo naudai, kol
chozų naudai.

Imam javų derlių. 1935 m. ir 1937 m. 
savo gamtos sąlygomis buvo vienokiai 
palankūs žemės ūkiui. Tuo tarpu derlius 
nuo vieno hektaro 1937 m. buvo 26,4% 
didesnis kaip 1935 m. Kitas pasakys, kad 
kolchozninkai daugiau dirbo, užtat ir 
derlius pakilo. Pasirodo, kad darbo die
nų skaičius, kurį vienas kolchozo kie
mas išeikvojo darbui, per tą dviejų metų 
laiką išaugo tik 7,7%. Atskiruose Sovie
tų Sąjungos rajonuose padėtis ta pati. 
Pav., Ukrainoj 1937 m. derlius nuo vieno 
hektaro buvo 40% didesnis negu 1935 m.f 
o darbo dienų vienas kiemas išeikvojo tik 
13% daugiau. Sibire derlius atatinkamai 
pakilo 56%, o darbo dienų išeikvojimo 
skaičius—18%.

Kuo paaiškinti derliaus žymų kilimą? 
Visų pirma tuo, kad kolchozas stiprėja, 
kolchozninkai vis sąžiningiau dirba, o 
antra tuo, kad kolchozai vis labiau ima 
taikyti tokius žemės apdirbimo būdus, 
kokių reikalauja šių dienų žemės ūkio 
mokslas, moderniškoji agrotechnika.

Jei paimti techniškų kultūrų augini
mo rajonus, tai ten derlius nuo hektaro 
dar smarkiau pakilo. Pav., Vidurinėj 
Azijoj medvilnės augintojai .daugelyj ra
jonų derlių pakėlė 100-200 ir daugiau 
procentų, gi darbo dienų išeikvota tik 
23% daugiau.

Kiek kitoniškas vaizdas Sovietų gy
vulininkystėj. Gyvulininkystė kolchozuo
se žymiai vėliau ėmė kilti, kaip javų au
ginimas. Nuo 1934 m. sausio 1 dienos iki 
1938 m. sausio 1 d. gyvulių skaičius kol
chozų farmose (bendri gyvuliai, o ne pri
vatinėj kolchozninkų nuosavybėj esan
tieji gyvuliai) išaugo ant dviejų trečda
lių; avių ir ožkų skaičius ten pat padi
dėjo 90%, kiaulių — 94,4%. Vien tik 
1937 m. kolchozų farmos pardavė kol
chozninkams privatinėn nuosavybėn 6,5 
milionų teliukų. Aišku, kad visa tai pa-

reikalavo daug didesnio darbo dienų iš
eikvojimo. 1937 m. vienas kolchozo kie
mas išeikvojo gyvulininkystei 63% dau
giau darbo dienų negu 1935 m. Nors gy
vulininkystės produktingumas taip pat 
gerokai pakilo, bet ne tokiam santyky j, 
kaip javų auginime. Gyvulių veislės ge
rinimas, maitinimas jų pagal mokslo rei
kalavimus pradėtas faktinai tik prieš 
2-3 metus ir todėl gyvulininkystė dar 
nespėjo visoj pilnumoj pakelti savo pro- 
duktingumo. Tačiau nėra abejonės, kad 
artimiausiais metais gyvulininkystės 
darbo produktingumas pakils lygiai taip, 
kaip jis pakilo javų auginime.

Aiškus dalykas, jeigu kyla javų der
lius, kyla gyvulininkystės produktingu
mas, tai turi kilti ir pavienio kolchoznin- 
ko darbo dienos apmokėjimas. Statisti
niai daviniai tą pilnai patvirtina. Mažė
ja kolchozų skaičius, kurie už vieną dar
bo dieną išduoda mažiau kilogramo javų 
ir didėja kolchozų skaičius, kurie už dar
bo dieną išduoda po 7 ir daugiau kilo
gramus javų. 1935 m. Sibire iki vieno ki
logramo javų už darbo dieną išmokėjo 
21,7% visų kolchozų, o 1937 m. jau tik 
4,7% kolchozų. Tuo tarpu po 7 ir dau
giau kilogramų už darbo dieną 1935 m. 
išmokėjo 2,4% Sibiro kolchozų, o 1937 
m. jau 17%. Sovietų Sąjungos rytuose 
37,3% visų kolchozų 1937 m. išmokėjo 
po 7 ir daugiau kilogramų javų už darbo 
dieną.

Vidutiniškai darbo dienos apmokėji
mas natūra (javais) nuo 1935 m. iki 1937 
m. visoj Sovietų Sąjungoj pakilo 59%, 
gi atskiruose rajonuose, kaip Sibire— 
dvigubai, centro ir rytų rajonuose—dau
giau kaip dvigubai. Kadangi kolchoznin
kai kas kart daugiau darbo dienų iš
dirba, tai 1937 m. vienam kolchozo kie
mui visoj Sovietų Sąjungoj teko beveik 
dvigubai tiek javų, kiek jie gavo 1935 m. 
Kaip rodo 28,217 kolchozų, esančių rytų, 
pietų, centro ir Sibiro rajonuose apyskai
tos, 1937 m. vienas kolchozo kiemas ga
vo nuo 150 iki 175 pūdų (pūdas—16 ki
logramų) javų.

Be apmokėjimo natūra, kolchozninkai 
už savo darbo dienas gauna, dar ir pini
gais. 1937 m. vieno kolchozo piniginės 
pajamos buvo 61,5% didesnės, kaip 1935 
m. 68,9% tų piniginių pajamų kolchozai 
gauna iš javų pardavimo. Vidurinės 
Azijos kolchozų piniginės pajamos per 
tą laiką išaugo daugiau kaip du kartu. 
1937 m. čia kiekvienas kolchozo kiemas 
gavo daugiau kaip po 3 tūkstančius rub
lių. Sovietų Sąjungos pietuose ir Ukrai
noj piniginės vieno kolchozo pajamos iš
augo be trupučio du kartu (nuo 1935 
m. iki 1937 m.).

Sovietų valstybė rūpinasi kolchozų 
stiprinimu, kolchozninkų gerbūvio kėli
mu. Užtat kolchozų mokesčiai valstybei, 
nežiūrint jų turtėjimo, palieka tie patys 
arba dargi mažėja. Taip rytinių rajonų 
kolchozuose 1935 m. mokesčiai valsty
bei sudarė 11,1% visų kolchozo išlaidų, o 
1937 m.—8,5%. Centralinių rajonų kol
chozuose 1935 m. mokesčiai valstybei su
darė 12,2% visų kolchozo išlaidų, o 1937

Nenormalus dalykas kolchozų gyveni
me buvo tas, kad daug savo gryno pel
no, gauto pinigais, kolchozai eikvodavo 
didelėms statyboms, administracijos iš
laikymui ir kitoms nevisuomet produk- 
tingoms išlaidoms. 1937 m. tik 48,4% 
gryno pelno, gauto pinigais, kolchozai iš
dalino kolchozninkams pagal darbo die
nas. Tai mažino kolchozninkų užintera- 
savimą didinti gamybą. Neseniai Sovietų 
vyriausybė nutarė įnešti į kolchozų įsta
tus pataisymą, kuris dabar įpareigoja 
kolchozų valdybas išdalyti kolchoznin- 
kam naudojimui nemažiau kaip .60-70% 
gryno pelno, gauto pinigais. Sovietų vy
riausybė pasmerkė ir kitą netikusių ad
ministratorių padarytą lazdos perlenki
mą su kolchozninkų šalinimu iš kolcho
zo. Tie netikę administratoriai dažnai 
be svarbios priežasties pravesdavo kol
chozninkų išmetimą iš kolchozo. Tokie 
žygiai keldavo kaikurių kolchozninkų 
sluogsnių nepasitenkinimą ir sudarydavo 
patogią dirvą įvairių .klasinių priešų 
darbui. Sovietų vyriausybė uždraudė iš
metinėti kolchozninkus iš kolchozų, už
draudė daryti bet kokius kolchozų “va
lymus” nuo nepageidaujamų elementų. 
Išmetimą iš kolchozo galima taikyti tik 
kaip pačią paskutinę priemonę, išmėgi
nus visas kitas pataisymo priemones.

Šitaip tvarkosi ir. gerina savo būklę

Tai trys amerikonai savanoriai nuvykę Ispanijon gelbėti liaudiečiams. Juos 
pasiuntė Medikalis Biuras ir Komitetai Ispanijos Demokratijai Gelbėti. 
Stovi iš kairės j dešinę: Jack Goldstein, Dr. Leo EIoesser ir Thomas Hayes. 
Paveikslas nuimtas prie Barcelonos.
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Lietuvių Komunistų Suvažiavimas

daugiau jų įtraukus Parti- 
jon.

Drg. L. (Great Neck, N. 
Y.): Abelnai veikimas ne
prastas, bet partijinės eilės 
mažos, nes senesnių negali-

kia daugiau kreipti atydos 
į jaunimą.

Drg. G. (Binghamton,

miestas labai svarbus, in
dustrinis. Padėtis sunki. 
Organizuojasi darbininkai į 
CIO. Partijos vajuj gauta 
naujų narių. Turi 16 mote
rų ir vieną vyrą.

Drg. S. (Worcester. 
Mass.): Gauta naujų narių 
permažai. Sklokininkai pir
miau pakenkė. Kai kurie 
partijiečiai pasitraukė. Vei
kimas nupuolęs.

Drg. A. (Chicago): Ma
no, kad dabar turime dau
giau narių, negu 1,000. Ri
tino ju j gauta apie 150 nau
jų narių. Daugiausia gauta 
iš CIO unijos. Rūpintasi 
gaut jaunimo ir turima pa
sisekimo. Kiek sunkiau bu
vo įtraukti mūsų organiza
cijų funkcionierius, bet ir 
tai pasisekė dėugelyj vietų. 
Rockforde dabar padėtis pa
gerėjus. Susidarė lietuvių 
kuopa, prisidėjo ir jaunimo. 
Suaugusius sunkiau buvo 
įtraukti. Sprįngfielde jau 
turime 19 lietuvių parti j ie
čių. Lietuvių kuopos nevi- 
sur reikia organizuoti.

Drg. Ramanauskas (Mi
nersville, Pa.): Buvo sunku 
susitarti su sekcijos organi
zatorium dėl lietuvių veiki
mo. Tai pakenkė mūsų vei
kimui. Pagalios, po ilgų dis
kusijų, sutikta organizuoti 
lietuvių kuopą, kurioj da
bar turime 16 narių, (visi 
nauji). Prisirašė du jau
nuoliai. Vienas veikėjas, 
sektantiškai nusistatęs, vi
sur kenkia mūsų veikimui.

Drg. L. (Montreal Cana
da) : Kanadoj veikimas ap
sunkintas reakcijos. Bet vis 
tiek dabar lietuvių parti j ie
čių turime apie 200. Reikia 
daugiau darbuotis stiprini
mui veikimo. Nors Jungti
nėse Valstijose mūsų veiki-

iu as progresuoja, bet vistiek 
yra daug dirvos veikimui 
Mes turime rūpintis mote
rų ir jaunimo organizavi
mu.

Drg. P. (So. Boston, 
Mass.): Mes paaugome nuo 
13 iki 56 narių. Nauja lie
tuvių kuopa gerai veikia, 
Turi apšvictos susirinki
mus. Daugiau reikia entu
ziazmo.

J.): Buvome 2 nariai, tai 
dabar antra tiek paaugome 
— turime 4 narius. Gero 
pavyzdžio negalime jums 
duoti. Vieną gerą dalyką 
padarėme, tai kad skloką 
sudaužėme.

Mass.): Nedarbas ir skloka 
kenkia veikimui, taipgi di
delis tingėjimas. Baimė ir
gi kenkia. Negalima traukt 
į partiją, kokie tik papuo
la. Turime 16 narių.

Drg. B. (Brooklyn, N. 
Y.): Ir čia mes daug pro
greso neturime. Pirmiau 
mūsų grupė sumažėjo, pali
ko iki 5 narių, bet dabar 
jau turime 16 narių. Nori
me persikelti į bendrąją lie
tuvių kuopą. Lietuviškas 
veikimas taipgi yra komu
nistinis. Geras veikimas 
kriaučiuose ir Darbo Parti
joj.

Drg. S. (Montello, 
Mass.): Daugelis pasižadė
jo įstoti į Partiją, bet vis 
neįstoja. Yra pas mus nege
rų įpročių, užsispyrimų, 
kas ir kenkia Partijai.

Drg. V. (New Britain, 
Conn. ): Jaunimas suintere
suotas veikimu. Negerai, 
kad nesilaikome disciplinos, 
todėl daug pas mus palaidu
mo. Draugai apsiima ką 
nors atlikti, bet nieko neat
lieka. Galime daugiau lie
tuvių į Partiją įtraukti, jei
gu mes svarstysime unijinį 
klausimą. Gąl reikėtų suor
ganizuoti valstijos komite
tai, kurie rūpintųsi Parti
jos veikimu. Partijiečių 
New Britaine turime 9.

Drg. B. (Detroit, Mich.): 
Partijos eiles patrigubėjo. 
Daug jaunimo įtraukta. 
Drg. šolomskas daug pagel

bėjo. Mūsų draugai ir drau
gės aktyviai dalyvavo strei
kuose ir pikietų eilėse. Susi
organizavo rašytojų ratelis,

Drg. A. (Chicago) : Lie
tuvių moterų Partijoj turi
me nemažai. Patogiau 
mums lietuvių kalboj vesti 
susirinkimus. Lietuvės par
ti j ietės rūpinas .teikti strei- 
kieriams pagelbos, ypatin
gai maisto suteikimu. Chi
cago j jaunimo darbas gerai 
pastatytas, bet dar vis ga
lima daugiau nuveikti.

Drg. Ž. (Bajtimore, Md.) : 
Daugiau negalime nuveikti 
todėl, kad pas mus yra ne
susipratimų. Parti j iečiai 
yra daug nuveikę, ir todėl 
Partijos vardas visuomenėj 
gana geras. Jeigu pasisektų 
prašalinti t ypatiškumus, 
mūsų eilės tuojau padidėtų. 
Partijoj turime 12 lietuvių.

Drg. Bondžinskaitė (Bro
oklyn, N. Y.): Perkeliavau 
per visas kolonijas, iš kurių 
čia randasi draugų. Visos 
kolonijos kenčia nuo peršal
to tūlų mūsų draugų nusi
statymo linkui Partijos. Kai 
kurie perdaug nusiskun
džia, būk per daug darbo 
Partija jiems uždeda. Tūli 
nemoka palaikyt draugiškų 
santikių su kitais draugais. 
Tai blogas dalykas. Reikė
tų tiksliau ir taktiškiau ko
vot kolonijose su trockistais. 
Kai kurie neįpratę į rparti- 
jinę discipliną, dalis nelan
ko reguliariai susirinkimų. 
Tūli persiaurai, sektantiš
kai žiūri į komunistinį ju
dėjimą.

Drg. R. (Cleveland, O.) : 
Pas mus yra susiorganiza
vusių dirbtuvėse komunistų 
kuopų, bet lietuvių yra tik 
vienoj kuopoj. Moterys da
bar tarp lietuvių ima viršų, 
ypatingai tos, kurios nese
nai prisidėjo prie partijos. 
Skloka Clevelande sudaužy
ta.

Drg. S. (Norwood, 
Mass.): Reakcionierių puo
limas ant Partijos pakenkė 
mūsų veiklai. Ėjo visokie 
“tyrinėjimai.” Budavojime 
Partijos mes susidraugavo
me su daugeliu naujų žmo
nių, farmerių ir profesio
nalų, tai dabar gauname 
naujų narių.

(Bus daugiau)

Veda prof, šaipokas
Klausimas: Ar būtinai 

reikia išimti, jei kas įkrin
ta į akį?

Su Krislu Akyje.
Atsakymas: P r i k lauso 

nuo to, kas į akį yra įpuo
lęs. Daleiskim, akin įpuolė 
graži moteris,—ne gi ją im
si lauk? Kentėk... Kartą 
man pačiam, tai yra, į ma
nąją akį, įpuolė viena nusi- 
kaitusius Jievos dukrutė. Ir 
įpuolė taip, kad jos ir akys 
buvo mano akyse? Atsime
nu, kaip sykį anksti rytą, 
aušrai plėšiant nakties šy
dą, nuėjau ties jos langu ir 
užtraukiau jai ne savo ra
šytą serenadą:
“Tavo akys, melsvos, gilios, 
Kaip jūra.
Tai malonios, tai vėl

rūsčios,
Kaip audra.
Aš noriu į jas žiūrėti
Tik rytais,
Kuomet būna obuoliukais 
Apskritais...”

Ilgai jai būčiau dainavęs, 
jeigu kieme buvusios antys 
būtų manęs nepertrauku
sios su savo keistu “kęsk, 
k-ę-s-k, k-ę-s-k!”

Jeigu tau įpuolė toks pat 
“krislas,” kaip kad man bu
vo, tai..prisilaikyk ir tu an-, 
čių patarimo—kęsk...

Didžiai gerb. Šaipoke!.
Atsakyk į šiuos du klau

simu :
1. Ar kiaulės moka an

gliškai?
2. Kas daryti, kad karvės 

ėstų šiaudus?
Farmer y s.

Atsakymas: Kas link 
kiaulės angliškumo, tąi ma
nau, kad ji arba jos moka, 
nes kartą man jas vejant 
lauk iš daržo, ir angliškai 
jas pavadinus son of a b.. 
—visos sutartinai man at
sakė: “WHO?”

O karvėms, tai nupirk ir 
uždėk ant akių žalius aki
nius. Per akinius šiaudai 
atrodys panašūs į šieną, ir, 
suprantama, ės.

Papos Prašymas Suvaldyt 
Fašistu Bombininkus

Vatikanas. — Popiežius 
prašė generolą Franco su
siaurinti bombardavimą už
frontės miestų Ispanijos 
respublikoj.

Popiežius džiaugiasi, kad 
Franco “užtikrinęs,” jog 
“kiek tik galima” vengsiąs 
tokių miestų bombardavi
mo.

2-VI-38.

Areštuotas Grafas Vyras 
Amerikietės Woolworth Mi- 

lionų Paveldėtos

milionai Sovietų Sąjungos kolchozninkų 
valstybėje, kur jie patys kartu su dar
bininkais yra savo gyvenimo kūrėjai ir

savo padėties viešpačiai.
A. Ramutis.

London, Ang.—Amerikie
tė Barbara Hutton, Wool
worth o krautuvių milionie- 
rė, areštavo savo vyrą, da- 
ną grafą Haugwitzą-Reven- 
tlową, atlėkusį iš Francijos. 
Jis kaltinamas, kad norėjęs 
nuo jos pagrobt jųdviejų 
vaiką ir “grūmojęs jos gy
vybei.” Grafas laikomas po 
$10,000 užstatu iki teismo.
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Darbininkė ir Seimininkėti

Motina Ir Jos Dvi Dukterys
K. Petrikiene

Mūs skyriaus skaitytojos 
jau yra pusėtinai apsipaži- 
nusios su darbais ir gyve
nimu Madame Curie, bet aš 
čion noriu nors ir trumpai 
pakalbėti apie jos dukteris. 
Madame Curie, bedirbdama 
savo laboratorijoje, išauklė
jo dvi dukteris. Viena jos 
duktė Irene pasiliko labora
torijoje toliaus tęsti pradė
tą motinos darbą; gi antro
ji, Eva, linko studijuoti mu
ziką. Kaip motina, taip ir 
abi dukterys jau pasiekė 
moksle ir literatūroj čiuku
rą (aukštą išsilavinimą).

Madame Curiė-buvo pir
mutinė moteris, kuri nepai
sė puikių drabužių, tuščių 
plepėjimų ir nesistengė vien 
tik įtikti vyrams, kad būti 
jų garbinama. Ji parodė 
pasauliui, kad moteris taip- 
pat, kaip ir vyras, pajėgia 
pasiekti moksle aukštą išsi
lavinimą; jinai pirmutinė, 
kaipo moteris, įėjo į aukš
čiausią mokslo akademiją 
Franci j oje, nors priešais ją, 
kaipo moterį, buvo daroma 
visokios pinklės. (Bobos 
vieta pas pečių.) Madame 
Curie, Radijumo išradėja, 
net du kart apdovanota No
belio dovana. (Pirmu kart 
sykiu su vyru, gi antru 
kart viena.) Jau motinai 
mirus, jos duktė Irene, bū
dama da tik dvidešimts ke
turių metų amžiaus, už pa
sižymėjimus chemijoje, da
rant įvairius tyrimus, buvo 
apdovanota Nobelio dovana. 
Antroji duktė, Eva, praei
tais metais, už geriausiai 
parašytą knygą, biografiją, 
taipgi apdovanota Nobelio 
dovana. Nobelio dovana yra 
$40,000.

Tos šeimos trys moterys 
yra pirmutinės moterys pa-

DIABETES ARBA CUKRINĖ LIGA
New Yorko mieste ran

dasi labai aukštas mirtin
gumas nuo cukrinės ligos 
(diabetes) tarpe moterų. 
Du sykiu daugiau miršta 
moterų, negu vyrų. Per 
1931-1935 metus N. Y. mies
te numirė 2,140, iš kurio 
skaičiaus buvo 712 vyrų ir 
1,428 moterys. Skaitlinės 
rodo, kad mirtingumas yra 
tris sykius aukštesnis tarpe 
ištekėjusių moterų ir naš
lių, kurios pasiekia su virš 
45 metus, negu pas nete
kėjusias moteris to paties 
amžiaus.

Aprokuota, kad New Yor
ko mieste serga cukrine li
ga apie (100,000) šimtas 
tūkstančių ir Su v. Valstijo
se (600,000) šeši šimtai tūk
stančių iki 1,000,000.

Ši liga paima savo aukom 
daugiausia nuo 45 ir su virš 
metų žmones. Ji labiausia 
esanti išsiplatinus tarpe žy
dų. New Yorko mieste nuo 
50 iki 75 nuošimčių žydų 
turi tą ligą.

Susekimui šios ligos atsi- 
deda ant suradimo cukraus 
šlapume.

Cukrus atsiranda šlapu
me dėlto, kad neveikia at
sakančiai gilės — ypatingai 
pancreas (saldžioji gilė),— 
kurios sukontroliuoja krau- 
juje esamą cukrų su pagel- 
ba išskyrimo - insulin. 

saulyj laimėjusios taip auk
štas dovanas už mokslinį ir 
literatūros darbą. Knyga, 
kurią parašė jauniausioji 
duktė apie savo motinos gy
venimą ir jos nuveiktus dar
bus, yra parašyta taip su
prantamoj formoj, taip len
gvai skaitoma, kad pradė
jus tą knygą skaityti nesi
nori padėt į šalį. Rašyta 
kasdienine kalba, netaip, 
kaip mūs Lietuvoje tūli ra- 
šėjai, kad pasirodyt savo di
delį mokslingumą, knisasi 
po svetimus žodynus, idant 
suradus vieną bei kitą ma
žai kam suprantamą žodį ir 
paskui margina savo raštus 
jais, nepaisant, kad viduti
niai prasilavinęs skaitytojas 
nepajėgia jų prasmės su
prasti. Žymūs rašė jai ne
margina savo kūrinių ma
žai kam suprantamais žo
džiais, bet rašo paprasta, 
kasdienine, visiems supran
tama kalba. Taip ir Eva 
Curie parašė knygą apie 
savo motiną: meilė, idealai, 
mokslas ir pasiaukojimas 
dėl žmonijos labo; visi tie 
gryni, be perdėjimo vaizdai 
dabina jos knygą ir padarė 
ją viena iš geriausių knygų, 
parašytų praeitais metais.

Rodosi, kad ir mes kiek
viena panašiai galėtumėm 
rašyti, kad ir ne apie savo 
motiną, tai daug apie ką ki
tą, bet, kažin kodėl vis esam 
nedrąsios, vis ko tai bijo- 
mės, bet kurios tai pradeda, 
jos rašo neblogiau už kitas 
bei kitus, jau net ir kiek 
pagarsėjusius. Kodėl nepa- 
bandyt didesniam būriui 
draugių rašinėti nors į sa
vąjį skyrių iš kasdieninio 
gyvenimo įvykių? Pabandy
kim.

Cukraus atsiranda krau
ju j e dėlto, kad yra trūku
mas insulino (saldžioji gilė 
veikia perdaug).

Insulin yra svarbiausis 
faktorius, kuris laiko krau
jo cukrų normališkai, pagal 
kūno reikalavimą.

Dar nėra darodyta, kiek 
nutukimas ir persivalgy
mas veikia, bet faktas pasi
lieka, kad tai esą viena iš 
priežasčių gavimo ligos.

Kiti faktoriai, kurie pri
sideda prie cukrinės ligos 
yra glutenos įtekmė. Statis
tikai rodo, kad ir paveldė- 
jystė turi reikšmę tai ligai.

Įtempti nervai, užnuodiji- 
mai, ypatingai nuo tulžia- 
pūslės, hyper-thyroidism tu
ri bent kokį ryšį su dia
betes.

Svarbiausi s y m p tomai- 
ženklai yra: Polyuria — bė
gimas labai daug šlapumo, 
2) be saiko troškimas, 3) 
pragaištis spėkų, 4) turėji
mas didelio apetito. Kiti de
javimai yra: numetimas 
svorio, niežėjimas odos, 
skauduliai - karbunkulai, 
regėjimas pasidaro silpnas. 
Skausmai ir sustingimas 
randasi žemesnėse kūno da
lyse.

Komplikacijos yra labai 
pavojingos, kaip tai, aci
dosis (padarymas nuo daug 
rūgščių apmirimo) ir arte-

| riosclerosis (pažeidimas 
kraujagyslių).

Šiomis dienomis yra pre
paratas — kad galima įleis
ti insuliną į kūną,—kuris 
sukontroliuoja cukrų, pa
gelbsti kūno metabolizmą ir 
taip prailgina žmogaus gy
venimą ir pagelbsti sveika
tai.

Mes galime matyt, kaip 
reikalinga ir svarbu turėti 
periodiška egzaminacija kū
no ir šlapumo— tik taip ga
lima sužinoti, ar randasi 
pas jus cukrinė liga ir pa
siduoti po medikališka prie
žiūra. Šis dalykas darbinin- 
kams yra sunkus, nes jų fi
nansai nedaleidžia lankyti 
6—Moterų Skyrius 
daktarus ir kitiems laikas 
nepavelina lankyti ligoni
nes. Bet vis tiek, kožnas 
vienas žmogus turėtų pa
sistengti turėt fizišką egza
miną kelis sykius per savo 
gyvenimą — tas praves 
žmonėms ilgesnį ir sveikes
nį gyvenimą.

Suzana Kazokyte.

Moterį] Sesija Buvo 
Idomi-Skaitlinga

ALDLD Suvažiavimo moterų 
sesija, įvykus liepos 2-ros va
karą, buvo gyva ir įspūdinga. 
Apart delegatų, joj dalyvavo 
daugelis vietinės moterų kuopos 
narių ir šiaip viešnių ir sve- 
čių. šešiolika draugių-draugų 
davė pranešimus iš moterų vei
kimo kolonijose. Penkiolika da-,! Šimtai
lyvavo diskusijose apie esamojo 
moterų darbo ir organizavimosi 
trūkumus, pateikdami iš savo 
patyrimų puikių sugestijų, ku
rios patarnaus mūsų judėjimui.

Trumpa sutrauka sesijos ei
gos tilpo vakar dienos “Lais
vės” šeštame puslapyje. Pla
tus aprašymas tilps ateinantį 
trečiadienį, šiame skyriuje. 
Draugės ir draugai prašomi 
atydžiai perskaityti ir. rastas su
gestijas panaudoti budąvojimui 
moterų judėjimo savo kolonijoj.

Skyriaus Vedėja.
J . Į

TURKIJA RENGIASI UŽ
IMT SANJAKĄ >

Angora, Turkija.—Turki
jos ministeris • pirmininkas 
Jelal Bayar užreiškė, kad 
Franci ja turės galutinai pa
sitraukti iš San j ako (su 
Alexandretta ir Antioch 
miestais), ir tas plotas tu
rės būt prijungtas Turkijai.

Nesenai įvyko Chinijos gelbėjimui parengimai arba vakarienės. Parengimai 
įvyko 2,000 miestų, juose dalyvavo apie milionas žmonių.
Šis paveikslas nuimtas San Francisco mieste. Tam tikslui pritaisytam vežime 
trys chinietės senutės prašo visuomenę remti tuos parengimus.

Didvyriškos Ispanijos 
Moterys

Balandžio menesį Barce 
lonos mieste smarkiai lijo 
lietus su dideliais ledais. 
Dangus aptemo. Iškilo šiur
pi audra, tačiaus pavasario 
oras nei šaltas, nei šiltas. 
Nepaisant smarkaus lie
taus, ant didelės, lygios 
miesto aikštės sustojo ilga 
linija moterų, kurios atėjo į 
biurą, kad užsirašius ir su-V 7 
teikus kariams pagelbą. 
Jos apsivyniojusios galvas 
ir kaklus vilnoniai šalikais, 
o žiemių šaltas vėjas pučia 
nuo jų galvų nusidriekusias 
per pečius gražias kasas. 
Jos nekantriai pažvelgia į 
miesto namus, kuriuos fa
šistai išgriovė, bet užsilaiko 
labai rimtai ir jų tarpe vieš
patauja didelė tyla.

Atėjo ne jauna viena mo
teris, pagal ilgą liniją ji su
stojo ir užklausė:

—Kas čia, valgykla, ar 
kas? Užrašo, ar ką daro?

•—Ne, čia ligonbutis... 
Čia biuras, kur išpradžių 

; užrašo, o vėliau ima kraują 
i ir gelbsti mirštančius...
i

—Kraują? — dar kartą 
nusistebėjus užklausė mote
ris.

—Taip, kammarada. Jūs 
žinote — respublikai labai 
rimtas momentas. Šimtai 
tūkstančių vyrų liuosnorių 
išeina į frontą, o jų vietoj 

tūkstančių moterų 
liuosnorių užima jų vietas. 
Moterys pagelbsti savo val
džiai viskuo, kuo tik gali.

—-Kas sekamas? — suri
ko greitai atbėgusi ir pail
susi aukšta, liesa mergaitė.

Apysenė moteris rimtai ir 
iš lėto pasisuko link jos vei
du, tačiaus iš karto negali
ma buvo apkirti, ar lietaus 
lašai, ar ašaros rieda per 
jos tamsų ir raukšlių išva
gotą veidą.

—Aš! — atsakė moteris. 
—Aš sekama, čia užrašo 
liuosnores, o paskui perlieja 
kraują ir išgėlbsti gyvybes.

J. Bondžinskaitč.

Dublin, Airija. — Naujas 
Airijos seimas 75 balsais 
prieš 45 išrinko tautiečių 
vadą de Valerą ministeriu 
pirmininku.

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. Vilkaite

(Tąsa)
Tarpe karališkų. ponų 

Pierres “siūtas” buvo apsi
trynęs, pusėtinai žibėjo. 
Marie vilkėjo juodą suknią, 
biskį iškirptą pakaklėj; 
rankos, sugadintos nuo che
mikalų, buvo plikos ir ant 
pirštų nebuvo nei vedybų 
žiedo. Bet aplink ją ponios 
sukinėjosi plikais kaklais, 
deimantai blizgėjo ant jų 
rankų ir kaklų. Marie žiū
rėjo į tuos žibančius bran- 
gumynus su linksmumu, ir 
nusistebėjo pamačiusi sa
vo vyrą, kuris daugiausia 
būdavo užmaršus, žiūrint į 
tuos brangius karielius ir 
žiedus.

—Aš nesitikėjau, kad to
kios brangenybės . yra pa
saulyje,—Marie sakė savo 
vyrui, kuomet parėjo namo.

Pierre sako: Aš nežino
jau nei ką mislyti į juos žiū
rėdamas. Aš išrokavau, 
kiek laboratorijų būtų gali
ma pabudavot už tuos bran
gius akmenis.

1903 metais Londono Ka
rališka Draugystė nutarė 
duoti aukščiausią garbės 
dovaną, Davy medalį! Kvie
tė Curies atvažiuoti į tas 
iškilmes. Marie, nesveikuo- 
dama, leido važiuoti tik sa
vo vyrą į tas ceremonijas.

Curie sugrįždamas atsi
vežė didžiausį aukso meda
lį su jųjų vardais įspaus
tais. Pasidairęs stuboje vie
tos medaliui, atidavė mer
gaitei bovytis. Kai jo drau
gai atėjo, jis parodė, kaip 
mergaitė myli žaisti su nau
ju žaislu. Tai tiek jis me
dalius teįvertino.'

Paskiau jie paliko turtin
gesni, bet netaip linksmus; 
Svietas juos neleido būti ra
mybėj. Reporteriai iš vi
sur su klausimais ir paveik
slų traukimais juos gaišin
davo. Jiems tas labai nepa
tiko. Kiekvieną dieną laiš
kai ir užkvietimai visur eiti 
ir važiuoti nedavė jiems ra
mybės.'

Ir 1904 m. Marie pagim
dė kitą dukterį.

Balandžio 19 d., 1906 m., 
Pierre Curie buvo užmuš
tas nelaimėj. Jam lipant už
simąsčiusiam iš tramvajaus, 
arkliai su dideliu vežimu 
pro šalį važiuodami jį par
mušė, per jį visą pervažia
vo ir ant vietos jis buvo už
muštas.

Marie pasiliko su dviem 
nedidelėm mergaitėm, bet 
ji vistiek nenustojo dirbus 
savo profesijoj, kurioje ji 
gavo tarptautinę Nobelio 
dovaną (apie $40,000 už fi
ziką ir chemiją, ir apie 20 
medalių iš įvairių šalių ir 
kolegijų. O kiek ji “onarų,” 
titulų ir laipsnių gavo, tai 
negalima nei suskaityti.

Pierre ir Marie vengė 
priėmimų ir jie niekada ne
buvo matomi poniškoj drau
gijoj. Bet jie surasdavo lai
ko pavaišinti ir būti pa
gerbimuose kitų šalių moks
lininkų.

Marie sykį užsivilko va
karinę suknią. Pierre pažiū
rėjo ir sako: “Tau labai 
pritinka vakarinė suknia, 
bet gaila, kad mes neturim 
laiko vakariniu drabužiu 
nešioti.”

Vieną rytą gegužės mė
nesį, 1920 metais, ponia 
William Brown Maloney, 
kuri redagavo vieną iš gar
siųjų magazinų Amerikoj, 
labai norėjo pasimatyti su 
Madam Curie.

Gavus progą su ja pasi
matyti, ji taip rašė apie Ma
dam Curie:

“Paskirtą dieną gavau 
progą pasimatyti su Marie 
Curie jos laboratorijoj. 
Kuomet duris atidariau, tai 
pamačiau menką, išbalusią, 
mažiukę moterį juodoje kar
tūninėje suknioje. Nusimi
nęs, užsimąstęs veidas, bet 
rodė prielankią, malonią ir 
kantrią išraišką.

“Aš tuojau jaučiaus įsi- 
briovėja, arba jos gaišinto- 
ja. Nors aš per 20 metų 
buvau lavinta klausimus 
duoti, bet aš negalėjau su
rasti mandagaus klausimo 
šiai mandagiai moteriai, 
kartūninėj suknioj.

Aš bandžiau aiškinti, kad 
Amerikos moterys labai in
teresuojasi jąja ir jos dar
bu, bet paskiau aš pasiju
tau atsiprašanti už sugai
šinimą jos brangaus laiko.

“Madam Curie pradėjo 
kalbėti apie Ameriką. Ji 
sako: Amerika turi apie 
50 grafnu radiumo; 4 iš tų 
yra Baltimore j, 6 Denve- 
ryj, 7 New Yorke ir tt.’

“Aš užklausiau, kiek 
Franci jo j yra.

“ ‘Mano laboratorija tu
ri vos tik vieną gramą.’

“ ‘Tamsta turi vieną gra
mą?’ aš paklausiau.

“‘Aš, o! a neturiu nei 
vieno; tas priklauso mano 
laboratorijai,’ ji man atsa
kė.

“Aš jai patariau uždė
ti patentus, iš kurių ji ga
lėtų pasidaryti labai tur
tinga moteris.

“Tyliai ji man atsakė: 
‘Radium yra ne padaryt 
vieną žmogų turtingu. Ra
dium yra elementas, kuris 
priklauso visiem žmonėm.’ ”

Ponia Maloney stebėjos iš 
jos neišpuoštos laboratori
jos, kuomet jai Amerikoj 
buvo žinomos visos labora
torijos, kaip tai Edisono, 
kuri atrodė kaip palocius.

Ponia Maloney sugrįžus 
į Ameriką, susitarus su vi
som moterim aristokratėm, 
užsispyrusiai kvietė Marie 
Curie atvažiuot į Ameriką 
svečiuosna. Bet Marie griež
tai vis atsisakinėjo, kad ji 
sena, 51 metų būdama neno
ri atsiskirti nuo savo duk
terų, ir didelės ceremonijos 
ją nuvarginą; ir ji labai 
nemylėjo didelio garsinimo, 

o ji žinojo, kad Amerikoje 
tas yra daroma. Amerikos 
ponios jai prižadėjo nedary
ti didelių pokilių, ir jai lie
pė vežtis ir dukteris sykiu.

Jos dukterys važiavimu į 
Ameriką labai džiaugėsi. 
Jos viską prirengė ir per
kalbėjo motiną, kad ji pa
liktų apnešiotas drapanas 
namie ir nusipirktų porą 
naujų suknių.

Cuj’ie važiuodama į Ame
riką vežėsi tik vieną vali
zą, kurioje sutilpo visų tri
jų drabužiai, tik jos turėjo 
geriausi kambarį laive. Ma- 
riei patiko parankumai 
kambario, bet jai nepatiko 
brangūs rakandai ir per
daug komplikuotas valgis. 
Važiuodama į tokią svarbią 
misiją, ji daugiausia savo 
kambaryje užsidarius iš
buvo. Saugojos! žmonių.

Amerikoj ją pasitiko pre
zidentas Hardingas irvvisa 
eilė aukštų mokslininkų.

Amerikos kolegijos, uni
versitetai ir visokios aukš
tos draugystės apkrovė ją 
visokiais “honorais” ir me
daliais.

(Bus daugiau)

Knyga Apie Moteris
Arėjas Vitkauskas išvertė iš 

anglų kalbos Joseph’o Adel
man’o parašytą knygą apie pa
garsėjusias moteris:

“FAMOUS WOMEN — PA
GARSĖJUSIOS MOTERYS.

Apybraiža moterų nuveikimų 
per šimtmečius, su penkių šim
tų pasižymėjusių moterų gyve
nimo aprašymais.”

Knyga aprašo žymiausias mo
teris nuo virš dviejų tūkstančių 
metų prieš Kristaus gimimą iki 
vėliausių laikų (baigiasi Roo- 
sevelto administracijos kabi
neto nare Perkinsiūte).

. I t . ) I < Ii i ,

Binghamlon, N. Y.
Draugė Valerija Balčikonie- 

nė mirė iš 22 į 23 birželio nuo 
[vėžio ligos. Paliko nuliūdime 
3 sūnus—P. Bruno, Walter ir 
Stanley Balčikonius ir vieną 
dukterį, Viktoriją Sadonienę. 
Visi yra vedę, išskiriant vy
riaus] sūnų P. Bruno. Taipgi 
paliko ir 3 anūkus. Drg. Bo- 
guslovas Balčikonis, velionės 
vyras, yra miręs pereitų metų 
lapkričio mėnesį, o dabar, po 
pusės metų, ir ji pati pasimi
rė.

Draugai Balčikoniai buvo 
gerai žinomi kai kuriem pitts- 
burghiečiam, nes jie ten ilgą 
laiką yra išgyvenę, atvažiavę 
iš Lietuvos, kur ir man teko 
juos pažinti 1911 m., kada at
važiavau į šią šalį, o mano 
giminaitis J. Viktoravičius 
pas juos turėjo kambarį, 
Pittsburghe. Jie buvo katali
kiškų pažiūrų ir sunkaus dar
bo žmonės; šiaip labai drau
giški. šeimyną išaugino irgi 
katalikiškai, išskiriant draugą 
Bruno Balčikoni, kuris daly
vauja progresyviškame judėji
me. Jis yra laisvų pažiūrų 
ir gerai prasilavinęs vaikinas.

Drg. Valerija Balčikonienė 
paėjo iš Lietuvos Kirkūnų 
kaimo, Panevėžio valsčiaus. 
Amžiaus buvo apie 60 metų. 
Lietuvoje paliko seną motiną 
ir kitų giminių, taipgi ir čia, 
Amerikoj, nemažai giminių.

Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis 25 birželio, Lenkų 
Kapuose. Patarnavo grabo- 
rius E. H. Laskowskis. Buvo 
daug gražių gėlių vainikų nuo 
giminių ir draugų. Palydėjo 
gražus būrelis žmonių.

Ilsėkitės, draugai B. ir V. 
Balčikoniai, šios šalies šaltoje 
žemelėje, o sūnums, dukte
riai ir giminėms reiškiu gilios 
užuojautos sunkioj nuliūdimo 
valandoj.

J. K. Navalinskienė.
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MELSVOJI KNYGA
DVIEJŲ METŲ PERŽVALGA 
AMERIKOS LIETUVIŲ KON

GRESO VEIKLOS
IV. Nepasisekimai

[(Tąsa) 72
Ir, reiškia, parėjęs namo, gerokai iš- 

sigėrė, nusilesė, galima sakyti, apmušė 
žmoną, kiemsargio buto langus išdaužė 
ir dingo, per porą dienų nepasirodė.

Kur jis bastėsi, nežinia. Tiktai sugrį
žo sudaužytu snukiu, visas apdraskytas 
ir be apsiautalo.

Ir kaimynams pasakė:
—Kad mane išbraukė, aš visai nebė- 

davoju. Netgi priešingai: džiaugiuosi, 
kad nereikia susidurti su bereikalinga 
drausme. Kiek metų,—sako,—aš laikiau
si ir darkiau savo kraują! Tai tą nega- * 
Įima daryti, tai šis netaip, ir žmoną ne
mušk. Bet dabar tas viskas užsibaigė. 
Amen! Mano profesija gera prie bile ko
kios tvarkos. Taigi aš spjaunu ant jūsų.

Kaim ai nusistebėjo iš jo tokių žo
džių. B jis savo elgesį skaitė teisingu. 
Ir, vėl pViįiputęs, išmušė tą patį langą, 

 

kurį vos tik naujai buvo įdėję.

O skaitykloje nudraskė nuo sienų vi
sus obalsius ir sanitarines iškabas.

Ir, abelnai, bėgiu trijų dienų jis taip 
išliuosavo savo būdą, kad visi namo gy
ventojai pradėjo stebėtis.

Bet staiga jis išgirsta ar kas jam pa
sako, kad nors jį ir išbraukė iš partijos, 
bet būk tai vėl priėmė.

Kas tuomet įvyko, tai jau negalima 
nei aprašyti!

Jis staiga išsipagiriojo ir apsišvarino. 
Sušaukė namo gyventojus ir pasakė:

—Būna, bičiuliai, įvykiai. Maldauju 
jus, užmirškite, ką per šias dienas ma
tėte. Mane, pasakoja, nors tas labai 

keistai atrodo, vėl sugrąžino.
Ir pats bėga kur reikia ir ten sako:
—Na ir juokingai jūs su manimi pa

sielgėte! Pirmiaus taip, o paskui vėl 
atgal. Todėl kiekvienas gali netekti 
lygsvaros savo užsilaikyme. Aš,—sako, 
—per šias kelias dienas prikrėčiau viso
kių šposų. Ir jeigu dabar jums atsiųs 
ant manęs du protokolu, tai ne aš kal
tas, bet aplinkybės.

Jam atsako:
—Tave, drauge, atgal nesugrąžino, 

kodėl tu dirginies? Teisybė, vienas 
draugų apie tave pasakė: jis, rodosi, 
nieko sau, tiktai išsigeria; taigi, rodosi, 
jūs be reikalo jį išbraukėte. Bet dabar, 
akyvaizdoje to, kaip tu per šias dienas 
elgeisi, visos abejonės išnyksta.

Jis sako:
—Ašgi nežinojau.
Jam atsako, tu ne tyro vandens pro

letaras. Kitas prie visokių aplinkybių 
būtų buvęs kaip stiklelis. O tu tuojaus 
parodei savo kiaulišką snukį. Sveikina
me!

Taigi jį ir nepriėmė.
O jis dabar ramiai sėdi savo kamba

ryje ir nemaukia. Vis mano—ve jį pa
kvies ir pasakys: “Matome, kad pridera
mai užsilaikai. Priimtas.”

Kadangi jį dabar gerai žino, tai ir 
nešaukia.

Čia žmogaus nepasisekimas tame, kad 
jis parodė savę visoj pilnumoj. O dėl 
kitų buvo kaip tik pasisekimas. Ir tas 
pasisekimas būtų iškilęs, jeigu panašus 
dalykas būtų pasikartojęs dar su kuo 
nors kitu.
9. Pasakojimas Apie Senį, Kuris Letargo

Miegu Užmigo.
(Šis pasakojimas žurnale praleistas, 

autorius sako, kad jis tilps knygoje.— 
Vertėjas.)
10. Pasakojimas Apie Išteklingą žmogų.

Žinoma, daugelis ^ako, kad ištekliuje 
visa svarba. Kad nęturtas žmogų žemi
na, kad neturtinga^ žmogus negali pa
silaikyti pilnoje padėties aukštumoje. O 
prie ištekliaus jis, 
žysta ir iškyla, ir atlieka tą, kas visiems 
reikalinga. v

Dėlei neturto mės neginčiname. Jis, 
žinoma, pažemina/ asmenį, todėl žmogus 
ir negali pasilaikyti pilnoj aukštumoj. 
Bet kas liečia išteklių, tai jis nevisuo- 
met teikia teisingas pasekmes.

Buvo skriejūnas Fiodoras. Jis dirbo 
dirbtuvėje. Atvažiavęs iš kaimo. Buvo 
biednas. Čia dar neprasigyveno. Ir net

riešingai, staiga pra-

s asmuo.
Atžarus

is pradžių valkiojosi medinėmis klumpė
mis apsiavęs.

Ir buvo labai storžievis 
Mėgo išsigerti. Keikūną; 
skandalistas ir snukdaužis.

Jis pradėjo pas juos bendrabutyje gy
venti. Ir ten dėlei jo kiauliško elgesio 
daugelis šalinosi.

Štai jį pašaukė valdybon. Ir ten jam 
gerokai uždavė pipirų.

Jam pasakė:
—Stačiai toliau taip tęstis negalės.
O jis į tai ve kaip atsakė:
—Jūs, profsąjunginiai vadai, gėdina

te mane už mano elgesį. Bet paklaus
kite mane, kodėl taip yra?

Tuomet jį paklausė:
—Tai pasakykite, kodėl taip yra?
Jis sako:
—Aš gyvenu visiškai ne taip, kaip no

riu. Visiškai vienas — be šeimynos ir 
žmonos. Gal būt mano šeimyna ir žmona 
kaime gyvena. Gal būt aš kankinuosi to
dėl, kad šeimyną nematau. Du mano vai
kučiai, veikiausiai, gano karves lietingo
se ir audringose dienose. Gyvenų kaip pa
stumdėlis ir sugrįžus iš darbo, nuvar
gusiam niekas lovą nepakloja. O jūs 
stebitės, kodėl aš išsigeriu ir išsigėręs 
atžariai užkabinę j u kitus ir visiems snu
kius daužau. Tai ve kas mane prie to 
veda!

Tuomet visi susigėdo ir pasakė:
—Mes tau būtinai duosime kambarį.
Ir ve greitu laiku jam davė kambarį, 
jis, netrukus, parsikvietė iš kaimo sa-

konferencijų, 
supažin- 
Lietuvių

Centro 
kolonijom

(Pabaiga)
KAIP Į TAI ATSINEŠĖ 

KOLONIJOS?
Reikia sakyti, jog tarpe Cen

tro Komiteto ir kolonijų Sky
rių buvo kuogeriausia koope
racija.

Dešimtyse didesnių ir ma
žesnių kolonijų yra įvykę šim
tai mitingų ir
Tūkstančiai lietuvių 
dinta su Amerikos 
Kongreso programa.

Kur buvo galima, 
Komitetas gelbėjo
pasiųsdamas kalbėtojus. Cen
tro Komiteto narys Dr. A. 
Montvidas atlankė visą eilę 
kolonijų, pradedant Pittsbur- 
ghu ir baigiant New Jersey 
valstija; dalyvavo keliose 
Skyrių konferencijose ir pasa
kė eilę prakalbų.

Centro Komitetui paraginus, 
visose kolonijose tapo sureng
ti pasekmingi Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo mitin
gai 1937-38 metais. Kur buvo 
reikalaujama, patys Centro 
Komiteto nariai, kaip tai: 
Dr. Montvidas, Jonikas, Abe
kas, Dr. Grigaitis, panelė Mi- 

į kolonijas ir 
Lietuvos ne
minė j imo mi- 

pasidarbavi-

O
vo žmona ir porą piemenukų.

Gyvena su šeimyna, bet mes matome, 
kad jis, kaip ir pirmiau, girtuokliauja, 
skandalina, rėkauja, visiems snukius 
daužo ir savo piemenukams lupa kailį.

Jį vėl šaukia valdybon.
Jis sako:
—Taip, ištikro, aš dabar dar niekšas. 

Išsigeriu ir tam panašiai, o kaip kumštis 
pradeda niežėti, tai visus lupu. O tas, 
būna todėl, kad aš nervinuos. Priešais 
save aš matau neturto paveikslą. Ant 
karasininės kopūstus verdame. Viename 
kambaryje susigrūdę šeši žmonės. Žmo
na keikiasi su savo motina, o aš vi
siems kailį šveičiu, nes nepakenčiu žiū
rėti į šią kaimo tamsūniją ir nekultū
ringumą. Mane buitis ėste ėda. Apart 
to, mano kambario langas į užpakalinį 
kiemą. O jeigu langas, pavyzdžiui, bū
tų į upelį, aš, gal būt, visą laiką po 
langu sėdėčiau, linksmai dainuočiau ir 
žiūrėčiau, kaip paukščiai per bangas 
kūliais varteliojasi.

Ir vėl visi susigėdo ir pasakė:
. —Dabar statomas namas. Mes tau 
duosime kambarius. Ten bus gazas ir 
šiluma. Kambariai šviesūs. Ten žyb
tels šviesa į tavo akis. Ir tu patapsi 
tokiu, kokiu nori.

Greitu laiku jam davė butą. Du kam
bariai ir maudynė. Ir trys šėpelės pa- 
sidėjimo. Ir langai į sodą. Ir sode kas
met medžiai žydi. Ir gazas. Ir viskas, 
kas tik sviete yra.

Ir dar jam algą padidino. Apart to, 
iš valstybinės paskolos pinigų laimėjo. Ir 
žiponą pasisiuvo. Ir kelines susibuda- 
vojo. Ir pasitaikius progai sofą ir pija- 
nolą nusipirko. Ir mūsų draugas Fiodo
ras iškilo iki neišmatuotos aukštumos.

Bet mato: jis kaip gėrė, taip ir geria 
ir pešasi. Ir labai koliojasi. Atsidaro 
langą, laužo nuo medžių jaunas šakas ir 
jomis plaka savo buvusius piemenis. O 
žmoną ir jos aukštai gerbiamą motiną ir 
kaimynus taip lupa, kad jie, iš baimės, 
išbėgioja į visas puses, kad tik savo ku
dašių išnešus.

Tuomet jį vėl šaukia prie atsakomy
bės.

Jis sako:
—Koks tai keistas dalykas! Pas ma

ne vis kas nors ne taip, kaip reikia. Ra
kandai geri ir pijanola be paliovos skam
ba. Tiktai, — sako, — žmona, ši kaimo 
durnė, savo išvaizda neatatinka mano 
kambarių įrengimui. Ji mane erzina. 
Aš noriu su kita apsivesti. Tuomet bus 
skirtinga muzika.

(Daugiau bus)

kužiūtė važiavo 
sakė prakalbas 
priklausomybės 
tinguose. Dėka
mui Centro Komiteto ir nuo
širdžiam kooperavimui Skyrių, 
šiandien drąsiai galime saky
ti, jog kaip kiekviename svar
besniame Lietuvos valstybės 
klausime, taip metiniuose mi
nėjimuose Lietuvos nepriklau
somybės — pažangieji Ame
rikos lietuviai kalba per Ame
rikos Lietuvių Kongresą.

Sąryšyj su dvidešimtom su
kaktuvėm Lietuvos nepriklau
somybės, Centro Komitetas iš
leido knygelę: “Lietuvos Ne
priklausomybę Minint.” Jos 
autorius,, Centro Komiteto na
rys Dr. Montvidas, trumpais 
bruožais apibudina nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
tvėrimosi istoriją, fašistinį per
versmą 1926 metais ir nesumu- 
šamais faktais įrodo, jog už
tikrinimui Lietuvai nepriklau
somybės tėra tik vienintelis 
būdas—Demokratija.

šios knygelės atspausdinome 
tik 5,000 egzempliorių ir jau 
daugiau pusės yra išplatinta. 
Ji parsiduoda tik už 10 cen
tų kopija, ir mes raginame 
Skyrių delegatus pasiimti jų. 
tiek, kiek yra numatoma iš
platinti kolonijose, kuriose dar 
ji nėra paskleista.
VAJUS Už AMNESTIJĄ LIE

TUVOS POLITINIAM 
KALINIAM

1937 metais pažangioji Lie
tuvos liaudis išleido peticijas 
reikalaujant Lietuvos vyriau
sybės perleisti Amnestijos 
’įstatymą. nuteistiem už poli
tinį veikimą Lietuvoje. Po tą
ja peticija Lietuvoje pasirašė 
virš 30,000 piliečių, jų tarpe 
buvusieji Respublikos • prezi
dentai Kazys Grinius ir Alek
sas Stulginskas, profesorius V. 
Čepinskas ir daugelis kitų mū
sų tautos veikėjų ir kovotojų 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Centro Komitetas ir šiame 
atvejuje šokos pagelbon mūsų 
broliam. Lietuvoje. Pereitą 
žiemą mes išleidome 8,000 
Amnestijos Peticijų ir pa
skleidę jas visose Amerikos 
lietuvių kolonijose surinkome 
apie 20,000 amerikiečių lietu
vių parašų. Parašų gavome 
iš 98 Amerikos lietuvių kolo
nijų, Francijos ir Kanados.

Centro Komiteto pasiųsta 
delegacija: panelė Mikužiūtė, 
iš Chicagos; J. ir Ed. Baltru
šaičiai, iš Pittsburgho, ir J. 
Orman, iš Brooklyno, vasario 
14 dieną, 1938 m., nuvežė pe
ticijas su parašais ir įteikė 
Lietuvos ministeriui p. Žadei
kiai Washingtone. Ponas ža

deikis, priėmęs mūsų delega
ciją, davė žodį, jog apie mu
su reikalavima informuos sa
vo vyriausybę. Mes ir tuom 
dar nepasitenkinom, bet patys 
nuo savęs, kablegrama, pa- 
siuntėm memorandumą Lietu
vos vyriausybei ir Lietuvos 
spaudai, pažymėdami peticijos 
tekstą ir skaičių parašų po pe
ticijom, reikalaujančiom lais
vės Lietuvos politiniam kali
niam.

Mes patys siuntėme protes
tus ir raginom Skyrius siųsti, 
kada dabartinė Lietuvos vy
riausybė pereitų metų pabai
goj užsimojo pagaminti Lie
tuvai naują konstituciją. Mes 
manome, kad išpildėme valią 
visų pažangiųjų Amerikos lie
tuvių pareikšdami Lietuvos 
vyriausybei Amerikos Lietu
vių Kongreso vardu, jog ne
pripažįstame dabartinės vy
riausybės teisėta Lietuvos val
džia nei jos pagamintą kon
stituciją, bet reikalaujame at- 
steigimo tikrosios Lietuvos 
konstitucijos, priimtos Steigia
majam Seime.
NEATLIKTI MŪSŲ DARBAI 

IR NAUJOS SĄLYGOS
Nenorėdami, draugai i r 

draugės delegatai, kad šį mūsų 
raportą priimtumėt kaipo Cen
tro Komiteto pasigyrimą nu
veiktais darbais, šioje konfe
rencijoje mes tikimės išgirsti 
ir esame pasirengę priimti ge
roką kiekį draugiškos savikri- 
tikos.

Apie kaikuriuos neatliktus 
darbus, kurie buvo mums pa
vesti Clevelando suvažiavimo, 
paminėsime patys.

Antrasis mūsų veikimo 
punktas, priimtas Clevelando 
suvažiavime, skamba:

“Rūpintis bendrais Ameri
kos lietuviu kultūriniais reika
lais.”

y5**Tiesa, rūpintis rūpinomės, 
bet iki šiol tame reikale, ga
lima sakyti, njįeko nenuvei- 
kėm. šis 
programos 
trumpas — 
o veikimui 
jog mes d al
savo spėkom nei pradėti dar
bo.

Centro Komiteto posėdžiuo
se ir komisijų susirinkimuose 
svarstėme įvairiausius planus 
ir pasiūlymu^ Veikiausiai ir 
šioj konferencijoj tuo klausi
mu bus apie tai kalbėta il
gai kas nutarta. Yra numa
toma galimybė, gal netolimoj 
ateityj, įsteigti Amerikos Lie
tuvių Kultūrinį Centrą. Chi- 
caga, kaipo didžiausia Ameri
kos lietuvių kolonija, yra siū
loma tokiu centru. Jame ga
lėtų būti užlaikomi ne tik da
bar išeinanti lietuviški laikraš
čiai, knygos ir periodiniai lei
diniai, kaip Lietuvoj,1 taip ir 
užsienyj, bet renkama mūsų 
senoji literatūra ir kultūriniai 
kūriniai. Jau turime pasiūly
mų iš geros valios asmenų, kad 
jei būtų įsteigtas tokis centras, 
jie mums pavestų visai be at
lyginimo savo privačias biblio
tekas. O reikia sakyti, jog 
Amerikoj randasi nemaža to
kių apšviefos ir kultūros my
lėtojų, kurie per dešimtmečius 
dėjo knygą prie knygos ir su 
mielu noru padovanotų savo 
ilgų metų triūsą visuomenės 
naudai.

Yra taipgi sumanymas, ku
ris, gaila sakyti, sumanymu 
dar ir pasilieka, raginti Sky
rius, ir kur reikia pagelbėti, 
steigti kolonijose skaityklas, 
kultūros, meno ratelius ir tt.

Tai vienas iš nenuveiktų 
darbų.

Kitas, tai pasiuntimas dele
gacijos į Lietuvą susipažini
mui su esama padėtim politi
nių kalinių. Clevelando suva
žiavimas šiuo klausimu priim
toj rezoliucijoj sako:

vei- 
de-

ne-

ve- 
ko- 

matė

{

T

mūsų veikimo 
punktas tokis 

tik šeši žodžiai,— 
dirva tokia plati, 

nepasitikėjome

“2) Pasiųsti, jei bus ga
lima, bent du atstovu pa
tirti Lietuvos politinių kali
nių padėtį ir surasti būdus 
jų ir jų šeimynų šelpimui. 
Bet pirma vykdant tą tari
mą, leisti kolonijų draugijų 
komitetams ir konferenci
joms pasisakyti savo norus 
tuo klausimu.”

Atsiklausus kolonijų Skyrių, 
pasirodė, jog arti pusės ran
dasi nepritariančių tam dar
bui, tad Centro Komitetas ir 
nesiskubino jo vykdyti. Paga
lios, šių metų pavasarį mūsų 
buvęs pirmininkas, Julius Mic
kevičius, planavo atlankyti 
Lietuvą savo reikalais ir jau 
buvome susitarę įgalioti jį at
likti mums pavestą darbą. Bet 
begailestingoji mirtis išpiešė 
iš mūsų tarpo nenuilstantį 
kėją ir nuoširdų laisvės ir 
mokratijos kareivį.

Tad ir šis darbas dar 
atliktas.

Pagalios prieisime prie 
lesnių įvykių Lietuvoje ir 
dėl Centro Komitetas
reikalą šaukti šią konferenci
ją.

Jau visiem žinoma, kad vidu
ryj kovo mėnesio, šių metų, 
Lenkijos ultimatumas Lietuvai 
sukrėtė visą Europą. Mažai rei
kėjo, kad • būtų kilęs kitas pa
saulinis karas, nes dabartinis 
valstybių susigrupavimas ir 
įvairios; sutartys neabejotinai 
įveltų visą eilę valstybių į karą 
nežiūrint, kurioj valstybėj jis 
prasidėtų.

Išgirdęs apie Lenkijos pasikė
sinimą ant Lietuvos nepriklau
somybės, Centro Komitetas ne
tik pasiuntė protestą lenkų val
džiai, bet kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę prašydamas 
panaudoti savo įtaką sudraudi- 
mui lenkų imperialistinių plėši
kiškų žygių.

Prieš mus stojo nauja proble
ma, kuri Clevelando suvažiavi
mo laiku nebuvo taip ryški, tai 
gynimas Lietuvos nepriklauso
mybės,. Tuo klausimu mes nu
matome galimybę praplėsti mū
sų programą ir įtraukti dar di
desnes Amerikos lietuvių mases 
į darbą. Dėlto jūs, draugai de
legatai, šios, dienos konferenci
jos dienotvarkyj matysite du 
nauju punktu, kurie, sulyg iCle- 
velando suvažiavimo tarimais, 
napareina į mūsų programą, o 
tai:

Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, ir

šaukimas Visuotino Amerikos 
Lietuvių Seimo.

Centro Komiteto pageidavi
mas yra, ir mes pilnai esame 
įsitikinę, jog jis išsipildys, kad 
Skyrių atstovai šioj konferen
cijoj rūpestingai apkalbėtų iš
keltus klausimus; padarytų pla
nus dar platesniam ir pasek- 
mingesniam veikimui ateityje.

Mūsų visų pageidavimu yra 
matyti Lietuvą laisva, demokra
tiniai besitvarkančia valstybe.

Mūsų visų pasiryžimas yra 
visom išgalėm ginti ją nuo iš
laukinių priešų.

Mūsų visų pageidavimas yra 
dirbt visom išgalėm, kad sumo
bilizuoti visus laisvės ir demo
kratijos šalininkus Amerikos 
lietuvius į vieną galingą spėką 
po Amerikos Lietuvių Kongreso 
vėliava.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Centro Komitetas:

R. šniukas, 
pirmininkas.

L. Jonikas, 
sekretorius.

Nariai:
Dr. P. Grigaitis, 
Dr. A. Montvidas, 
J. K. šarkiūnas, 
F. Abekas.

Pasikeista Ratifikacijos
Dokumentais su Lenkais

Kaunas, birželio 28.—Pa
sikeista geležinkelių - sutar
čių užgyrimo dokumentais, 
o birželio 27 d. Varšavoje 
pasikeista lietuvių-lenkų pa- 
što-telefono ir telegrafo su
tarčių patvirtinimo doku
mentais.
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Delegato Pranešimas iš Kom.
Partijos Suvažiavimo

Draugės ir draugai, kuomet 
šiuos žodžius skaitysite, vei
kiausia, jūsų delegatas bus na
mie. Šiandien tie istoriniai su
važiavimai jau pasibaigs. Pa
sibaigus suvažiavimam pasilie- * 
ka trys svarbūs klausimai. Pir
mas, ar jūsų delegatas turės 
ištvermės tų suvažiavimų tari
mus perduoti taip, kaip jie yra 
nutarti; antras, ar draugai pa
jėgs juos suprasti ir trečias, ar 
mes tą viską galėsime įgyven
dinti !

Dabar komunizmas nėra kū
dikis, bet vyras su drūta kum- 
ščia užsimojęs parblokšti 
žiaurųjį fašizmą.

Jaunutis.

Springfield, U.
Mes, Ch. ir Malvina Logu- 

nai, siunčiame ALDLD suva
žiavimui pasveikinimą ir $1 
aukų.

Mes tikimės, kad jūs drau
gai delegatai rimtai svarsty
site organizacijos reikalus. 
Mes pageidaujame, kad žur
nalas “šviesa” būtų leidžia
mas taip, kaip iki šiol. Taip 
pat ir su knygų leidimo pro
grama mes sutinkame.

Draugiškai,
Charles ir M. Logunai.

Italijos Bombininkai Greitai 
Nuvyti Nuo Barcelonos
Barcelona, Ispanija.—Ke

turi dideli Italijos lėktuvai, 
atlėkę bombarduot Barcelo
na, buvo greit nuvyti šalin 
priešorlaivinėmis kanuolė- 
mis, ir bėgdami numetė 50 
bombų tik apylinkės kai
man Prat.

Alicąnte, ‘Ispanija.—Mus- 
solinio orlaiviai bombomis 
užmušė 10 nekariškių žmo
nių ir sužeidė 20 šio miesto 
pakraščiuose, kur sunaiki
no 13 namų.

Valencija, Ispanija.—Fa
šistų lėktuvai numetė ke
lias bombas į Valencijos 
prieplauką, bet respublikos 
priešorlaivinės patrankos 
nuvijo juos šalin pirma, ne
gu jie paspėjo žalos pada
ryt. Paskui fašistų oriai-’ 
viai bombardavo Perello ir 
kelis kitus kaimus pajūrio 
srityje.

Chinai Tikisi Daugiau Pa
geltos iš Sovietu Šalies 
Hankow, Chinija. — Pas

kutinę savaitę Chinijos 
spauda nepaprastai daug 
rašė apie reikalą draugiškų 
santikių tarp Sovietų Są
jungos ir Chinijos, ir išreiš
kė viltį, kad Sovietai duos 
vis didesnės paramos Chini- 
jai prieš Japoniją.

Net priešingas komunis
tam laikraštis “Sao Tang 
Pao,” leidžiamas jaunųjų 
Chinijos karininkų, jau va
dina Sovietus “sargais tai
kos ir teisingumo,” ir tiki
si, jog “draugiškos šalys, 
kaip kad Rusija, laiku pa
kils, kad apsaugotų pačios 
savo taiką ir atitaisytų 
skriaudas, kurios buvo pa
darytos prispaustoms tau
toms.”

“Rusų-Japonų karas tai 
tik laiko klausimas,” tvirti
na tas laikraštis.

ISPANŲ PARTIZANAI 
ATAKUOJA FAŠISTUS 
Hendaye, liep. 1.—Ispani

jos darbininkai ir valstie
čiai partizanai atakuoja fa
šistus ties Tortosa, uz 75 
mylių į šiaurę nuo karo 
fronto. _
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Trečiadienis, Liepos 6, 1938 LAIŠKI

Dar 13 “Lekiančiuju 
Tvirtovių” ir 78 Bom- 
bininku USA Armijai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministerija 
užsisakė trylika Boeing oro 
didlaivių, vadinamų “le
kiančiomis tvirtovėmis,” ir 
78-nis Douglas B-18-A bom- 
banešius.

Už tas “oro tvirtumas” 
sulygo $3,174,802 ir už ma
žesnius bombanešius $5,- 
703,288. Be to, bus šiuo at
veju išleista dar apie $5,- 
500,000 kitokiem lėktuvam 
bei oro kovos pabūklam.

“Lekiančios tvirtumos” 
yra laikomos galingiausiais 
bombanešiais pasaulyje. Jos 
turi po keturis “viesuliš- 
kus” Wright motorus ir 
skrenda daugiau kaip 250 
mylių per valandą.

Tai tokios “lekiančios 
tvirtumos” nepersenai nu
skrido^,000 mylių į Argen
tiną per 34 valandas ir 25 
minutes-.7 Kiekviena “oro 
tvirtovė” ginkluota penkiais 
kulkasvaidžiais ir turi nau- 
joviškiausius p r i e t a i s us 
bomboms taikyti ir mėtyti.

Mažieji B-18-A rūšies 
bombanešiai lekia po 225 
mylias per valandą.

Per paskutinius 12 mėne
sių Amerikos valdžia išlei
do jau $29,000,000 ginklavi
muisi ore, užsisakydama 
588 įvairių rūšių naujoviš
kus karo lėktuvus; o iki 
1940 m. liepos 1 d. ketina 
davaryti skaičių savo mo
dernišku kariniu orlaivių 
iki 2,320.

Chester, Pa.

j
i

Kompanijos Diskriminuoja 
Vietinius Darbininkus;

Duoda Darbus Tik 
Savo Pakalikams

Sun Shipyard, Ford Motor ir 
Baldwin Locomotive kompani
jos diskriminuoja vietos dar
bininkus, neduoda jiems dar
bų, o suteikia darbus tiems, 
kurie priguli į kompanijų 
unijas ir vergiškai joms tar
nauja. Be to, šios kompanijos 
importuoja darbininkus iš ki
tų miestų ir net valstijų, nes 
tie importuotieji dirba už ma
žesnį atlyginimą. Iš kitur par
traukti darbininkai ne taip 
greit galima suorganizuoti į 
CIO uniją ir tuomi kompani
jos pasinaudoja, darydamos 
sau didesnius pelnus.

Vietos darbininkai, negau
dami darbų, priversti su savo 
šeimynomis pergyventi dide
lius vargus. Kurie turėjo pa
ėmę ant išmokesčių namus, 
tai tokiai padėčiai esant, ne
gali išsimokėti ir namai pa
kliūva į bankų-trustų nasrus. 
Taip pat, gyventojai yra labai 
aptaksuoti miesto taksais, iš 
ko miesto poniškoji republiko- 
nų valdžia pasiima sau gana 
riebias algas ir veikia kartu 
su kompanijų savininkais prieš 
suvargusius darbininkus. Kom
panijų bosai taip pat pasiima 
desėtkus tūkstančių dolerių 
daugiau į metus iš nuolankių 
savo vergų darbininkų. O be
darbiai ir taksų mokėtojai pa
liekami badui.

Jaunoji, priaugusioji karta, 
tūkstančiai jaunų moterų ir 
vyrų, ką tik išėjusių iš mo
kyklų, vaikščioja be darbo ir 
be progos gyventi. Jų padėtis 
sunki ir beviltinga.

Bedarbiams belieka tik vie
na išeitis: organizuotis vi
siems į Workers Alliance ir 
reikalauti miesto valdžios, kad 
ji priverstų kompanijas duoti 
vietos darbininkam-bedarbiam 
darbus.

Viet. Korespondentas.

Japonijos orlaiviai sėja naikinimą ir mirtį ant Chinijos miesto Canton. Matote dūmą ka
muolius. Tai bombų sprogimo vaisiai.

Partizanai Kapoja Japonus, 
Steigia Savo Mokyklas “Už

kariautuose” Plotuose
Peiping. — —Shantungo 

provincijoj prieš japonus 
veikia 25,000 chinų partiza
nų. Tūkstančiai “raudonų
jų” ir šiaip chinų partizanų 
nelauktai užpuldinėja japo
nus Peiping-Tientsin-Paot- 
ing “trikampyje,” šiaurinėj 
Chinijoj, kaip pripažįsta ja
ponų karo štabas.

Partizanai tame “trikam
pyje” atvejų atvejais sumu
šė japonų, kariuomenę tie
sioginėse kautynėse. Ne tik 
jie sėkmingai atakuoja ja
ponus, bet steigia slaptas 
mokyklas, kur mokina chi- 
nus valstiečius nekęst Japo
nijos ir kovot prieš ją. Ir 
taip chinai partizanai kovo
tojai daro tose vietose, ku
rias japonai sakėsi jau se
nai “visai užkariavę”.

Montello, Mass.
t

Nedarbas labai privargino 
darbininkus W. L. Douglas 
Shoe Co. Darbininkai išstovėjo 
be darbo su viršum po 5 savai
tes. Ten dirbo apie 14 šimtų 
darbininkų; dabar neva pradėjo 
dirbti nekurie skyriai; neva 
pilną laiką, bet, sako, kitą sa
vaitę pradės dirbti tik po pusę 
laiko.

Kitos dirbtuvės irgi daugiau 
ar mažiau ilgai išlaikė darbi
ninkus be darbo. Tas atsiliepė 
netik ant darbininkų, bet ir 
ant biznierių, kurie bedarbės 
laiku turi labai daug nukentė
ti.

Darbininkiškas veikimas čio
nai irgi nupuolęs, kažin ko tai 
trūksta. Daugumas mūsų drau
gų šalinasi nuo darbininkiško 
veikimo. Veiklesnius draugus 
galima ant pirštų suskaityti, — 
jiems reikia panešti sunki naš
ta.

Kodėl taip nupuolęs darbinin
kiško veikimo ūpas, — sunku 
pasakyti.

Ateina Komunistų Partijos 
darbininkiški piknikai. Liepos 
16-17 dd. vietinis Komunistų 
Partijos piknikas.

Liepos 23-24 dd. Naujosios 
Anglijos Lietuvių Frakcijos 
darbininkiškas piknikas įvyks
ta Lietuvių Tautiško Namo par
ke, Montello j.

Darbininkai, nepamirškite 
skaitlingai atsilankyti į minė
tus piknikus ir finansiniai pa
remti darbininkišką judėjimą.

Šaka.

Chinai Tautiečiai Nušovė 
Penkis Japonų Pakalikus
Shanghai. — Nežinomas 

chinas nušovė Shen Teh- 
lingą, chiną, laivininkystės 
biuro direktorių, Japonijos 
pataikūną. Tai jau penki 
chinai per 10 dienų nušauti 
kaip Japonijos pakalikai 
Shanghajuj Tarptautinėje 
Dalyje.

ISPANIJA PRAŠO ANG
LIJĄ IŠTIRT FRANCO

BOMBININKŲ ŽYGĮ

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia atsišaukė 
į Angliją bepusiškai ištirt, 
kaip fašistų lėktuvai bom
bardavo beginklį užfrontės 
miestelį Blanes, šešis žmo
nes ten nužudydami ir tris
dešimt devynis sužeisdami.

Japonų Koniandierių Ginčai 
Dėlei Karo Vedinio Chinijoj

Shanghai. — Vieni Japo
nijos armijų komandieriai 
reikalauja lįst vis giliau į 
Chiniją ir tvirtai laikyt tik 
geležinkelius, vieškelius ir 
vandens kelius savo ranko
se, nebandant “nuramint” 
chinus ar steigt ten naują 
“tvarkią” valdžią.

Kiti japonų armijų vadai 
mato, kad tas planas per
daug nukamuos pačią Japo
niją; todėl jie siūlo nemė
gini žygiuot;, giliau Chini- 
jon, bet apsistot ir savaip 
pertvarkyt vietas, kurias 
jie užkariavo (tik dalinai).

O Japonijos karo laivyno 
admirolai reikalauja tik už
imt visas Chinijos prieplau
kas ir sujungiančius jas ge
ležinkelius, oficialiai pa
skelbt karą, įvest varžią 
blokadą ir taip “bankrotu” 
priverst Chiniją taikytis su 
Japonija.

Bet Chinijos valdovai sa
ko: “Dabar ne laikas šne
kėt apie taiką. Mes leidžia
me Japonijai kraują iš tūk
stančio jos žaizdų. Tegul ji
nai briaujasi gilyn ir gilyn 
į Chiniją ir tegul, pagaliau, 
nuo kraujo išbėginio miršta 
didžiosiose mūsų lygumo
se.” ,

A.L.D.LD. REIKALAI
Apyskaita J. M. Karsono 

Naujų Kojų Fondo

Su lyg ALDLD 7-to Apskri
čio finansinių knygų, mes, 
žemiau pasirašiusieji, suranda
mo, kad J. M. Karsono rei
kalui per minėtą apskritį su
plaukė nuo atskirų organizaci
jų ir vietų sekamos sumos:

“Laisvės” pikniko,
Maynard, Mass., auka $50.00 

ALDLD 103 kp. bendrai
su Piliečių Kliubu 125.78 

Nashua, N. II., draugų,
bendrai ..................... 55.18

Worcester, Mass., ALDLD
11 ir 155 kuopų . . . 30.00

So. Boston, Mass.,
ALDLD 2 kuopos . . . 22.00 

Montello, Mass.,
ALDLD 6 kuopos 20.00 

Norwood, Mass.,
ALDLD 9 kuopos . . . 18.00 

Bridgewater, Mass.,
ALDLD 71 kuopos . . 9.00

Stoughton, Mass., auka 5.00

Viso sukelta $334.96

Francija Įsileidžia Turkų 
Armijų į Sanjaką; Angli

ja Tuom Nepatenkinta
London. — Turkija šią 

savaitę atsiųs tiek savo ka
reivių į Sanjaką, kiek ten 
laikoma Franci jos kariuo
menės. Sanjak yra nedide
lis plotas su miestais Alex
andretta ir Antiochu prie 
šiaur-rytinio kampo Vidur
žemio Jūros. Tą plotą iki 
šiol globojo Francija pagal 
Tautų Lygos tarimą. Dabar 
Turkija siųs ten savo armi
ją pagal susiderėjimą su 
Franci jos valdžia. San jake 
esą apie 40 procentų turkų 
gyventojų.

Turkija užtat praleisianti 
Francijos karo laivus per 
Dardanellų Sąsmaugą ka
rui atsitikus.

Anglijos valdžia nepaten
kinta, kad Turkija įžengia į 
Sanjaką;. bijo, kad turkai 
iš ten kenks Anglijos vieš
patavimui arabiškuose rytų 
kraštuose.

Shenandoah, Pa.
LDS Jaunuolių Sporto Gru

pės mėnesinis mitingas įvyko 
birželio 25 d.

Beveik visi nariai atsilankė; 
už tai reikia duoti kreditas jau
nuoliam. Tas parodo, kad jie 
yra susidomėję veikimu.

Pirmininkas. A. Usekas ra
portavo, kad viskąs eina gerai, 
ir kad važiavimai į “Laisvės” 
pikniką liepos 3 d. yra sutvar
kytas ir .kad Shenandoario LDS 
tymas yra pasiryžęs lošimą lai
mėti.

A. Motuzą gavo karų dėl nu
vežimo į pikniką. Jis raporta
vo jau gavęs 3. greitus karus ir 
visi tymo nariai galės nuvažiuo
ti be jokio va^go.

Mūsų instruktorius raporta
vo, jog visi mūsų bėgikai gerai 
pasirengę ir jau yrą sumušę 
kelis rekordus pereitoje LDS 
Olympijadoje. Todėl ir liepia, 
kad nei vienas nepraleistų 
prakčių, nes praktės viską 
reiškia.

Iš svarbesnių tarimų buvo 
šie: nutarta laikyti dar vieną 
pikniką pabaigoj liepos ar pra
džioj rugp. mėnesio. Į komite
tą įėjo šie nariai: A. Kuzmic
kas, J. Usekas, V. Makarčikas 
ir Z. Grigonis. Nutarta, kad bū
tų uždėta pabauda 10 centų 
kiekvienam nariui, kuris praleis 
mitingą be svarbios priežasties.

Mitingui pasibaigus, visi šne
kėjosi apie važiavimą į “Lai
svės” pikniką ir visi yra pasi
ryžę laimėti “geimį.”

Tai jūs, brooklyniečiai, laiky
kitės, nes mainieriai nejuokau
ja. J (vienuolis.

Naujos kojos kainavo 256.50

Karsono reikalam lieka $78.46
Šiuomi naujų kojų fondo 

reikalai užsibaigia.
ALDLD VII Apskričio
Finansinis Komitetas:

T. Bartkus, Rašt.
G. Šimaitis, Kasier.

Chinai Perkirto Japonų 
Fronto Linijas ir Už

ėmė Du Miestus
Shanghai. — Chinai pra

laužė japonų frontą vidu
rinėj daly j Honan provin
cijos ir perkirto japonų li
nijas tarp Anking ir Ho
fei.

Japonus ten supliekė nau
joviškai lavintos divizijos 
Chiang Kai-sheko, vyriau
sio chinų komandieriaus. 
Jie atėmė iš japonų Shuch- 
eng ir Taochinen miestus 
ir išžudė apie 500 japonų.

Chinų kanuolės iš Ma- 
tang išlaukinių fortų vis 
bombarduoja japonų pozici
jas ir jų laivus, šturmuo
jančius Yangtze upės didį 
užtvarą.

Apie 270 japonų karinių 
laivų daužo kanuolėmis tą 
užtvarą; bet per jį perplau
kė tik kai kurie mažieji jų 
laivukai. O didesniem japo
nų laivam užtvaras vis dar 
užkerta kelią tolyn į vaka
rus Yangtze upe. O aukš
čiau užtvaro chinai yra 
“prisodinę” upėje daugį mi- 
nų-povandeninių sprogimų.

Pavasarininkų K o n g r e se 
Kaune Dalyvauja apie 

40,000 Asmenų
Kaunas, birželio 27.-Pra- 

sidėjo Pavasarininkų Kon
gresas, kuriame, iš visos 
Lietuvos dalyvauja apie 40,- 
000 asmenų. Programoje 
yra sporto, chorų ir tautiš-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sif'ilj, gonorėją, ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDĖKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
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CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ 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 Avė. ir Irving Place

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

(kų šokių varžybos. Birželio 
28 d. vyskupas Matulionis 
atlaikė iškilmingas pamal
das, o po pietų kongresas 
valstybės aikštyne iškilmin
gai atidarytas.

Japonų Bombininkai Užmu
šė ir Sužeidė 400 Civilių

Chinų Swatowe
Hong Kong. — Japonų 

orlaiviai vėl bombardavo 
Swatową, prieplaukos mies
tą pietinėj Chinijoj; užmušė 
ir sužeidė 400 nekariškių 
gyventojų, tarp jų 200 vai
kų, beeinant jiems iš mo
kyklos. Apdaužė Raudonojo 
Kryžiaus centrą, ir sunaiki
no apie 100 kitų namų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

Reikalaukite Crystal Spring
* Lietuvių Išdirbystės Sodės-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖTAS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodos bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

Čia parodoma vėliausio išdirbimo sodom daryt mašina. 
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

kimas įvyks ketvirtadienį, liepos 
(July) 7 d., vakare, Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th St. Visi 
kuopos nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti ir 
yra komisija išrinkta dėl 22 kuopos 
draugišką išvažiavimą surengt pasi
taikius kur ant kokios ūkės. Taipgi 
nepamirškit atsivesti naujų narių 
prirašyt prie Literatūros Draugijos. 
— Nutarimų rašt. — J. B. (155-156)

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

t
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Iš Orlaivio Šaukė 
Už Streiką

Milionai newyorkiečių, ilsėda- 
mėsi parkuose ir pajūriuose, 
liepos 4-tą matė prie orlaivio 
uodegos pririštą didelę skrai
duolę iškabą, ant kurios skaitė 
pranešimą, kad “Busch Užstrei- 
kuota. Padėkite Mums Laimėt’’.

Tuomi įspėta visuomenė, kad 
Busch auksorių krautuvės tebė
ra užstreikuotos nežiūrint teisė
jo Cotillo drausmės prieš pi- 
kietą.

Unijos planuoja pikietuot vi
są New Yorką, kad gaut kitų 
unijistų paramą kovai prieš at
kaklius samdytojus ir laužymą 
streiko drausmėmis.

Noras Pralobt Apvylė 
Lengvatikę Moterį

Per metų metus Mrs. Mary 
Baruk sunkiai dirbo, šveitė 
grindis New Yorko miesto dan- 
gorėžiuose. Lygiai taip rūpes
tingai ji taupė sunkiai uždirb
tus centus, nepasivelydama sau 
išleist nei cento ten, kur ji ga
lėjo apsieit neišleidus. Taip per 
50 metų ji susitaupė $8,000, iš 
ko būtų galėjus ilgokai verstis.

Kur buvus, kur nebuvus pasi
sukąs pas ją jauna, apsukri mo
teriškė ant kambario jos apart- 
mente, 545 S. Pauls Place, 
Bronx. Keliom dienom vėliau 
ji supažindino su “aukštu finan- 
sierius”, kuris būk galįs jos 
$8,000 įvesdint į nepaprastai 
brangius naujus miltelius, ku
riais jos turtas bematant pasi- 
dvigubinsiąs. Moteriškė panoro 
pralobt ir įdavė savo pinigus jai 
nupirkt tos brangenybės. Jie 
daugiau nesugrįžo.

Tai įvyko pereitą sausio mė
nesį. Dabar Barukienė jau ži
no, kad ta “brangenybė” buvo 
tik sugrūstos paprastos uostomo
sios druskos, taipgi ji pažinus 
pirmadienį areštuotus vyrus 
kaipo jos apgavėjus. Bet pini
gų nuo jų nebeatgaus, jie “pra
švilpti”. Tikėjimas, kad darbi
ninkas žmogus galįs ką nors 
gaut už dyką, galįs praturtėt, 
skaudžiai ją apvylė.

Aimontas Guli Ligoninėj
Serga Ch. Aimontas. Jam 

padaryta sunki operacija. Gu
li Post Graduate Ligoninėje, 
303 East 20th St., New York 
City, ward 595. Lankymo va
landos po pietų nuo 1 v. lig 2 
v., vakarais nuo 7 v. lig 8-tai. 
Draugas Aimontas yra gerai 
žinomas ir Pittsburgiečiams, 
kadaise jis ten gyveno ir veik
davo progresyvių tarpe. Nuo 
savęs linkiu jums, drauge, 
greičiausio pasveikimo.

J. K. Navalinskienč.

Third Avenue L stotyje prie 
34th St., N. Y., rasta valizoj 
palikta maža pamestinukė. Pa
duota pamestinukių prieglau
dom

Atitarnavęs policistas Goetz 
iš Bronx© sulaikytas po $1,- 
000 kaucija už pašovimą sū
naus, kuris dukters vestuvių 
svečiams alui nupirkt duotus 
pinigus išleido kam kitam.

Harry Myers, dirbdamas 
prie langų 13-tam aukšte Bove- 
ry Banko Bildingo, N. Y., stvė
rė rankomis trukusį stiklą, .kad 
nenukristų ant praeivių. Dėl
to gal neteks rankos.

Bronx namų koridoriuje ras
ta diktokas, apie 60 m. vyras, 
su perskelta galva. Jis mirė už 
5 valandų. Pas jį nerado nieko, 
kuo galima būtų nustatyt jo 
vardą ir. gyvenimo vietą.

Sužeidė Sproginiais
Sprogimai gana įgriso new- 

yorkiečiams ne tik savo įkyriu 
triukšmu, bet ir nelaimėmis. Iki 
11-tos valandos pirmadienio va
karo, miesto ligonbučiuose buvo 
gydyta 202 asmenys sužeisti-ap- 
deginti sproginiais. Prie nelai
mių prisidėjo ne vien maži, bet 
ir barzdoti “vaikai”, kurie mė
tė sprogimus iš mašinų ant šali
gatvių.

Vakaciju Laikas Vaikam 
Pavojingas

Kiekvienais metais mirtys 
nuo važi notes nelaimių vasaros 
metu yra didelės. Tas ypatingai 
atsitinka su vaikais liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais.

Pernai Didžiajame New Yor
ke 143 vaikai, jaunesni 16 me
tų, užmušta ir 8,000 kitų sužeis
ta važiuotės nelaimėse.

Parkai, žaislavietės ir pasi
linksminimo centrai yra sau
giomis vietomis vaikams žaist 
ir tėvai raginami tą stipriai 
įkalbėt vaikams.

Bile policistas mielu noru 
parodys vaikui artimiausią žais- 
lavietę, jei jis nežino. Ten, 
apart saugumo, kita gerovė yra 
tame, kad jie prižiūrimi ge
rai išlavintų darbininkų, kurie 
ne tik prižiūri, bet ir pamo
kina vaikus jų sportuose.

Liaudies mokyklų žaislavie
tės bus atdaros liepos ir rug
pjūčio mėnesiais su patyru
siais prižiūrėtojais. Naudo
jant visas tas vietas žaidimui, 
nelaimės su vaikais turėtų su- 
mažėt.

Kooperuokim, kad padaryt 
liepos ir rugpjūčio mėnesius 
saugiausiais mėnesiais metuo
se, kad mūsų vaikai būtų 
saugesni ir namai smagesni.

Trafiko Stotis “K.”

MATUSEVIČIAUS RADIJO 
PROGRAMOS

Lietuvių Radijo Valandos 
Klausytojų Draugijos progra
mos, kurioms vadovauja V. Ma
tusevičius, girdimos kiekvieno 
ryto 9:30 v. iš stoties WBNX, 
1350 kilocycles.

Kriaučiai Rengias Piknikui
Lietuvių Kriaučių 54-tas 

skyrius rengia didžiausį pikni
ką, kuris įvyks liepos 16 dieną, 
antrą vai. po pietų, Dexter Par
ke. Prašome visų įsitėmyti tą 
dieną ir dalyvauti, kur, iš kal
no užtikriname, būsite visi už
ganėdinti.

Pikniko sekr. Ch. Kundrotą.

DAUGYBĖ PUBLIKOS 
CONEY ISLANDE

Pirmadienį virš 800,000 new- 
yorkiečių praleido dieną Coney 
Islande. Panašiai daug publikos 
buvo kitose pajūrio vietose. 
Abelnai būta daug išvažiavusių 
iš miesto, nes visokiais keliais 
priskaitliuojama sugrižę į mies
tą -liepos 4-tos vakarą virš du 
milionai žmonių. Vien Holland 
Tuneliu praleista virš 40,000 
mašinų. Apie tiek pat parva
žiavę George Washington tiltu. 
Triboro tiltu per visą dieną kas 
valandą praleista 600 mašinų. 
Central ir Pennsylvania trau
kiniai parvežė 200,000.

Mrs. T. Pleadwell rasta negy
va savo apartmento maudynėj, 
Gramercy Park viešbutyje, N. 
Y. širdies liga buvus priežasti
mi.

Mr. Surpless, reakcinis Broo- 
klyno tarybininkas, grąsina ka
mantinė! patį majorą, jei jis 
neduosiąs pinigų raganų gaudy
mui pašalpos įstaigose.

J

Central Brooklyn
Arbuckles Bros. Cukrines 
Darbininkų Reikalai; Kuri 

Unija Geresne: AFL ar 
CIO?

Už poros dienų Arbuckles 
cukrinės darbininkai turės pro
gos pasisakyti, kurią uniją jie 
pasirenka, kad juos atstovau
tų derybose su bosais: dabar
tinė International Longshore
men’s Association, kuri yra 
dalimi AFL ar CIO.

Iš pasikalbėjimų su cukrinės 
darbininkais gauni supratimą, 
kad didelė didžiuma darbinin
kų pritaria CIO, tik tūli iš pa
senusių darb., kurie čion be
dirbdami suvis paseno, bijosi 
pasisakyti už C.I.O. Jie sako, 
kad cukrinė dabartiniu laiku ir 
taip labai mažai dirba, o jeigu 
mes pradėsime naują uniją or- 
zanizuoti, tai bosai užpyks ir 
dirbtuvę suvis uždarys. Tokiai 
minčiai pas darbininkus neturė
tų būt pamato. Kodėl? Todėl, 
kad C.I.O. nestato bosam nau
jų reikalavimų, nei dėl mokes- 
ties pakėlimo, nei darbo vai. 
trumpinimo, tas viskas pasiliks 
kaip kad iki šiol buvo.

Dabar nekurie gali statyti 
klausimą: tai kam reikalinga 
nauja unija, jeigu mokestis ir 
darbo vai. paliekama tos pa
čios ir prie naujos unijos?

Skirtumas tarp dabartinės L 
L. A. ir C. L O. yra štai ko
kis: Dabartinė L L. A. unija 
nuo pat pasirašymo kontrakto 
su bosais, per apie 10 mėn., su
šaukė tik 2 mitingus, nesuor
ganizavo jokio dirbtuvės komi
teto, unijos viršininkai neturi 
jokių pasitarimų su dirbtuvės 
darb. Viskas, ką jie padaro, tai 
ateina pas dirbtuvės vartus iš- 
sikolektuoja duokles ir užbaig
tas kriukis. Kas su tais pinigais 
daroma, ant ko pinigai išlei
džiami darbininkams neprane
šama.

C. I. O. unija laikys susirin
kimus kas mėn., išrinks pasto
vius dirbtuvės komitetus (komi
tetus išsirenka patys darb. sa
vo susirinkimuose), bus na
riams raportuojama apie finan
sų stovį kiekviename susirinki
me, darb. bus žinoma, kur ir 
kam jų sumokėti pinigai išlei
džiami. Dirbtuvės komitetai ra
portuos kiekviename susirinki
me apie darb. padėtį dirbtuvėje. 
Jeigu bus kokių nusiskundimų 
— jie bus perstatomi susirin
kimui ir patys darb. galės juos 
išsirišti.

Per dirbtuvės komitetus bus 
galima atsiekti nekurie darb. 
pagerinimai, kurių iki šiol 
darb. nėra turėję. Pavyzdin, per 
pastaruosius 7 ar 8 mėn. buvo 
labai mažai darbo, bet vieton, 
kad bosai pasakytų darb., kad 
ateikite tą ir tą dieną ir gausi
te dirbti, tai bosai liepdavo 
darb. ateiti rytoj ir taip darb. 
ateidinėdavo kas rytą, o dirbti 
gaudavo vieną, dvi ar tris die
nas į savaitę, o kai kurie ne
gaudavo nei vienos dienos per 
savaitę, bet kelionės išlaidas ir 
laiką gaišindavo kas dieną. 
Prie C. L O. unijos to nebus. 
Jeigu darb. bus liepta ateiti į 
darbą, tai jam ir turės duoti 
dirbti, arba, jeigu nebūtų dar
bo, tai vistiek jam turėtų būt 
apmokėta bent už 2 ar 4 vai. 
laiko. Taip yra visur, kur tik 
yra C. L O. unija. Persitikrini
mui, galima atsiklausti panašio
je dirbtuvėje, kaip ir mūs, tai 
Jack Frost cukrinės, Edgewa
ter, N. J.

Dabar dar žodis kitas kas 
link bijojimo, kad neprašalin
tų iš darbo.

Darbininkam neturėtų būt 
pamato bijojimui netekti darbo. 
Valdžios yra patvarkyta, kad 
dėl unijinio veikimo bosai ne
gali darb. prašalinti iš darbo, 
jis gali priklausyti kuriai uni-

Būkite Taikos Parado 
Konferencijoj

Didžiojo New Yorko darbi
ninkiškos ir kitos taiką mylin
čios organizacijos kviečiamos 
dalyvauti Taikos Paradui pri- 
rengt konferencijoj. Ji šaukia
ma šio mėnesio 16-tą, šeštadienį, 
Mecca Temple, 130 W. 56th St., 
N. Y. Nepraleiskite savo drau
gijos ar kuopos susirinkime šį 
klausimą neaptarę.

Paradas bus rugpjūčio 6-tą. 
Jį šaukia Amerikinė Taikos ir 
Demokratijos Lyga.

Už metimą šiukšlių ant gat
vės, 140 pedlerių ir šiaip as
menų nuteisti užsimokėt po 
$2.

Švenčių Išdykautojai 
Nušovė Merginą

Florence Weinberg, 16 m., 
Ab. Lincoln High School moki
nė, sėdėjo prie lango savo na
muose, 1601 W. 5th St. ir su 
8 metų ^esute Betty žiūrėjo į 
gatvėje žaidžiančius sproginiais. 
Ūmai ji suvaitojo nepaprastu 
skausmu krūtinėj. Ji pakilo ir 
nusvyravus į prausyklą, apalpo. 
Motina pašaukė iš Coney Island 
Ligoninės ambulansą, bet mer
gina jo nesulaukė, mirė. Kulka 
perėjus per krūtinę.

Pažeminus Tarnybą, Policis
tas Nusišovė

Policijos inspektorius Charles 
L. Neidig nusišovė savo namuo
se, 70-23 Harrow St., Forest 
Hills, Queens, pirmadienio va
karą, už trijų dienų po pažemi
nimo tarnyboje. Pol. viršinin
ko Valentine patvarkymu jis 
buvo perkeltas iš kamandos 4- 
sios divizijos, New Yorke, į 
Ozone Park, Queens. Tai buvo 
'bauda už atrastus jo distri.kte 
žymius, didelius gembleriavimo 
iį* prostitucijos lizdus, kas rodė 
jo didelį apsileidimą arba san- 
darbininkavimą su blogdariais.

Neidig yra 5-tas policistas ir 
4-tas viršininkas nusižudęs bė
giu 3 mėnesių.

Keturi Žuvo Auto Nelaimėj
Keturi žuvo ir trys pavojin

gai sužeisti auto nelaimėj dviem 
mašinom susidūrus Jamaikoj, 
Queens, prie Parsons Blvd ir 
Union Turnpike. Vienos iš su
stojusių mašinų greičio rodyklis 
sustojo ant 70 mylių į valandą. 
Jieškota mirties. Kokiu pavo
jingu greičiu skriejo rodo ir 
tas, kad smogus mašinai į dvie
jų kambarių ofisą, jis nugrųsta 
nuo pamato 10 pėdų.
Užmušta nežinoma moteriškė, 

važiavus su F. Weiss iš Mal
verne, Robert Severen, Marga
ret Garvey ir R. Rowantree iš 
Woodsides. Sužeisti: Weiss ir 
Ed. ir Margaret Davis’ai.

Dewey agentai tiria važiuotės 
biurą, kad surast, kur pasidėjo 
Parmelee Transportation Co. 
misteriškai .kam perversti $52,- 
000, Harnett, biuro viršininkas 
per 15 metų, prisipažino gavęs 
$15,000 demokratų rinkimų 
kampanijai, bet kitų nežinąs.

jai jis nori. To patvarkymo val
džia laikosi. Jau buvo atsitiki
mų, kur bosai prašalino darb. 
iš darbo už unijinį veikimą. 
Brooklyn Edison, B. M. T. ir 
kitur bandė tą daryt, bet buvo 
priversti darb. netik atgal pri
imti, bet ir apmokėti už visą 
prašalinimo laiką. Taigi, jeigu 
kas ir bandytų gązdinti išvary
mu iš darbo, neklausykite. Atė
jus dienai balsavimo visi bal
suokite už iC.I.O. Vnijistas. _

Perspėja Motoristus
Turgaviečių komisionierius 

Morgan, Jr. pataria motoris
tams apsižiūrėti perkant gaso- 
liną. Jis sako, kad New Yorke 
šimtai nupigintos gasolinos sto
čių parduoda gasoliną sumai
šytą su kerosi na.

Amelia T^uzino, 25 m., nuo 
6 Baxter St., N. Y., nušoko po 
ateinančiu traukiniu Pacific St. 
stotyje. Du karai perėjo per ją, 
bet ji tik nubraižyta. Pataikė 
tarp bėgių.

MASPETH, N. Y.
Šį ketvirtadienį, liepos 7 die

ną, 8 vai. vakaro, 64-45 Perry 
Ave., pas drg. Laukaičius, įvyks 
LDS 14 kp. susirinkimas.

Visi nariai kviečiami daly
vauti. Sekr.

(156-157)

susirinkimą!”
MASPETH, N. Y. .

Šį ketvirtadieni, liepos 7 dieną, 8 
vai. vakaro, 64-45 Perry Avė., pas 
drg. Laukaičius, įvyks LDS 14 kp. 
susirinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. — Sekr. (155-156)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos pusmetinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
6 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Susi
rinkimas svarbus, todėl visi nariai 
prašomi dalyvauti, taip pat galėsi
te pasiimti naujus pataisymus prie 
Draugijos Konstitucijos. — J. A. 
Draugelis, sekr.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 kambarių rakandai. 

Visi beveik nauji. Randasi Electric 
Refrigerator ir Radio. Galima pirkt 
atskirai arba visus kartu. Dėl in
formacijų kreipkitės pas: J. Daniels, 
1451 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(156-157)

Dr. Herman Mendlowiiz 
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1--8 dieną ir nuo 7-8 vak. 
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

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. i
231 Bedford Avenue |

Brooklyn, N. Y. I

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»d Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

I Clement Vokietaitis |
LIETUVIS ADVOKATAS

I I/ 50 Court Street j
į Tel. Triangle 5-3622 I

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

i Brooklyn, N. Y. b
Tel. Evergreen 8-7179 |

Fotografas 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
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.
. Tek: Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins 
(šalinskas)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. L, N. Y.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS
R E.S V' i tRI C/.M

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 Ryti iki Vėlai Vakaro

<
Vasaros laiku visada yra-gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

H

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. > 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
• • •

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

• • •

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

9

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
Į i

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbelij, Tai Kas Gali?




