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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XX

Komunistų Suvažiavimas.
Sugrįžę iš suvažiavimo dele

gatai savo raportuose privalo 
šį obalsį storai pabrėžti. Gi vi
si draugai turėtų imtis už dar
bo.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavime plačiai kalbė
ta apie patankinimą “Šviesos” 
išleidimo. Visi pageidavo, kad 
“Šviesa” išeitų sykį per du mė
nesiu.

Labai gerai — pasakė suva
žiavimas, — norai labai geri. 
Todėl pasidarbuokime ir iki 
Naujų Metų gaukime žurnalui 
vieną tūkstantį prenumeratų.

Ar pasieksime tą tikslą? Lai 
atsakys kuopos ir draugai.

Veikimui planus turime la
bai gerus ir gražius. Komu
nistų suvažiavime niekas nebė- 
davojo ir nesiskundė. Priešin
gai, visi pranešimai kalbėjo 
apie pasiektus laimėjimus. Ir 
partijiečių eilės paaugo, ir vi
sas masinis judėjimas gerai 
juda.

Bet mes nesakome: Atsisės
kime ir pailsėkime! Kai seka-, 
si, tai smagu ir dirbti. Meqf 
dirbsime dar daugiau, žygiuo
sime dar toliau. v-

*

S. Vitaitis nebeišrinktas 
“Tėvynės” redaktorium. SLA 
seimas “Tėvynės” redaktorium 
išrinko K. Jurgelionį.

Vitaičio puolimas buvo nu
matomas iš anksto. Jo flirta
vimas su tokiais fašistpalakiais 
kaip Karpius ir Tysliava. Jo 
tursinimasis prieš Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje. Jo ta ar
batėlė pas Smetoną Kaune ir 
paskui Smetonos atsiųstas me
dalis, kurio jis neatmetė su pa
sipiktinimu. Pagaliau jo reda
guojamos “Tėvynės” kandžio
jimas pažangiųjų, putojimas 
prieš komunistus ir jų niekini
mas, nė žodeliu neparėmimas 
to plataus demokratinio judė
jimo, kurį reprezentuoja Ame
rikos Lietuvių Kongresas.

Visa tai pasidarė nepaken
čiama SLA nariams, kurie juk, 
milžiniškoj daugumoje, yra 
darbo žmonės.

Dar ir taip Vitaitis per ilgai 
galėjo pūsti prieš vėją.

Ar dabar Vitaitis pasimo
kins? Ar atsidarys jam akys? 
Gal sunkėliau užsidirbta duo
nos pluta sužadins darbinin
kišką sąmonę. Juk ir jis nėra 
joks kapitalistas.

Suėmus viską į daiktą, šis 
keliolikos dienų laikotarpis bu
vo atžymėjimu didžiulių pa
žangos laimėjimų. Labai gerai, 
jaukiai, draugiškai išėjo Ame
rikos Lietuvių Kongreso konfe
rencija.

SLA seimas smarkiai sukrė
tė fašistuojantį elementą.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavimas buvo skait
lingas, entuziastiškas. Jis pa
rodė, kad ši kultūros organiza
cija stovi labai gerai ir daug 
dirba.

Lietuvių Komunistų Suvažia
vimas taipgi buvo labai gražus 
ir konstruktyvus. Jame atžy
mėta didžiulis partijinių spė
kų paaugimas ir abelnas ko
munistų įtakos pakilimas.

Beveik tomis pačiomis die
nomis Brooklyn© kriaučių uni
joje delegatu išrinktas nuošir
dus ir pažangus žmogus. Troc- 
kistai bandė savo žmogų pas
tatyti, bet nieko nepešė.

“Laisvės” piknikai buvo 
skaitlingi.

Negerai tik tas, kad nei

Pietinių Valstijų Atsi
likimas Klampina Ša
lį, Sako Rooseveltas

Pietiniu Pramonių ir Dvarų 
Savininkai Kitur Sau Ūžia 
Iš Engiamų Žmonių Darbo

i Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsiuntė L. 
Mellettą, direktorių Opiųjų 
Reikalų Tarybos, į konfe
renciją 23-jų fabrikantų, 
laikraščių leidėjų, valstijų 
atstovų, darbininkų vadų ir 
profesorių " - mokytojų iš 
pietinių valstijų. Ta konfe
rencija, sušaukta pagal 
Roosevelto sumanymą, kur 
jis siekia ypač gerint dar
bininkam algas ir trumpint 
darbo valandas.

Savo pareiškime konfe
rencijai prezidentas nurodo, 
kad pietinės valstijos savo 
atsilikimu sudaro pavojų ir 
“skaudžiąją vietą” visoj ša- 
lyj-

Savininkai dvarų ir pra
monių tose valstijose daž
niausiai ten negyvena, ne
prižiūri savo įmonių, bet iš 
tolo per savo boselius engia 
darbininkus iki gyvo kaulo, 
o patys kitur sau lėbauja. 
Jie taip pat skandališkai 
eikvoja gamtos turtus. Tur
tingas anglies ir įvairių me
talų kasyklas jie tik pavir
šutiniai naudoja, kur leng
viausia ir pigiausia prieina
ma. Mokėdami darbinin
kam badiškas algas, jie vie
ni su kitais pigumu lenkty- 
niuoja, vergiškai išnaudoja 
vaikų ir moterų darbą, ir 
puldo visą ūkį ir . žmonių 
būklę. To pasėkoje, pav., 
farmų sričių gyventojai 
ten, gimdantieji aštuntą da
lį visų šalyje vaikų, teturi 
tiktai penkiasdešimtą dalį 
visos šalies įplaukų; dėl 
pajamų stokos labai žemai 
stovi ten apšvietos darbas, 
o gyventojų skaičius ten au
ga sparčiau negu kurioj ki
toj šalies dalyje, kad baltie
ji skurdžiai savo pigumu 
veja net negrus iš šiokių ar 
tokių darbų.

Tuo būdu pietinės valsti
jos klampina ir šalies ūkį 
apskritai, sako prez. Roo
seveltas.

ORAS
Šiandien bus giedra.—N. 

Y. Oro Biuras.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Konferencija, nei SLA Seimas 
neparėmė jaunuolių žurnalo 
“The Voice of Lithuanian Ame
ricans.” Neįvertinamas jau
nimo judėjimas. Kalbama apie 
jaunimą daug, bet jam nepa
dedama.

Komunistai siūlė paremti 
“The Voice”, bet kita pažan- 
giojo-demokratinio fronto da
lis piestu atsistojo prieš tai. Ne
reikia nei stebėtis, jei pas juos 
jaunimo judėjimo nei su žibu
riu nesurastum.

a—------------------------------------- ?-----------------------

Čechoslovakijos Valdžia At
metė Vokiečių-Nazių Ne
saikuotus Reikalavimus

Praha. — Henleino vado
vaujami naziai - vokiečiai 
Čech oslovaki joj r e i k a lavo 
tokių sau teisių:

Duot galią nazių partijos 
suvažiavimui leist įstaty
mus “vokiškiem” šalies plo
tam; Čechoslovakijos val
džia turi visai nesikišt į po
licijos dalykus tose vietose 
ir “privalo” atmokėt “visus 
nuostolius,” kokie Čechoslo
vakijos vokiečiam padaryti 
per paskutinius 20 metų.

Čechoslovakijos v a 1 d žia 
atmetė šiuos nazių reikala
vimus, o jie atmetė valdžios 
pasiūlymą,—kuris žada pri
pažint vokiečiam tik vieti
nes savivaldybes tose apy
gardose, kur jie sudaro dau
gumą gyventojų.

Dešinieji Unify Vadai 
Už Gub. Lehmaną, bet 

Prieš Sid. Hillmaną
New York. — David Du

binsky, pirmininkas Tarp
tautinės Sukniasiuvių Uni
jos, rūgo ja komitetui New 
Yorko valstijos Darbo Par
tijos, kam .šis komitetas 
nestato gubernatorių H. 
maną kandidatu į Jungtinių 
Valstijų senatą vieton mi
rusio atžagareivio demo
krato. senatoriaus R. S. 
Copelaųdo. ;•

N. Y. valstijos Darbo 
Partijos vadovybė pradiniai 
skyrė Sidney Hillmaną, 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos prezidentą, kaip savo 
kandidatą į senatorius.

Į Dubinskio išmetinėji
mus atsakė Alex Rose, vals- 
tijinis Darbo Partijos sek
retorius, kad šios partijos 
kandidatų sąrašus (sleitą) 
galutinai sudarys jos suva
žiavimas, įvykstantis šią sa
vaitę. *

Pradiniai paskelbtas dar- 
biečių kandidatas į New 
Yorko valstijos gubernato
rius yra nepriklausomas de
mokratas D. Goldrick, žy
mus katalikas.

Joseph P. Ryan, raketie- 
riškas pirmininkas senosios 
Laivakrovių Sąjungos (uni
jos), ir kiti Darbo Federaci
jos vadai smerkia Darbo 
Partiją, kad jinai neremia 
gub. Lehmano į senatorius. 
Jie, kaip ir Dubinskys, gar
bina Lehmaną už “draugiš
kumą” darbininkam. Bet 
Lehmanas nėra aiškus Nau
josios Dalybos rėmėjas, ir 
jis išstojo prieš prez. Roo
sevelto reikalavimą, kad ša
lies kongresas pataisytų 
Vyriausiąjį Teismą.

GUBERNATORIUS DOVANO
JO GYVYBĘ SCOTTSBORIE- 

ČIUI CL NORRISUI
Montgomery, Alabama.— 

Valstijos gubernatorius B. 
Graves pakeitė mirties bau
smę kalėjimu iki gyvos gal
vos nekaltam Scottsboro 
negrui jaunuoliui Cl. Norri- 
sui.

Jis buvo Alabamos teis
imų nusmerktas mirt elek
tros kėdėj pagal melagingą, 
visai neįrodytą kaltinimą, 
būk jis su kitais astuoniais 
scottsboriečiais negrais jau
nuoliais užpuolę žagint dvi 
baltas pasileidėles tavori- 
niame traukinyje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Galutinai U ž d a r y ta Vii-! sioms organizacijoms ir mo- 

niaus Lietuvių Ūkio kykloms.
Draugija

Vilnius, liepos 1.—Užmez
gus diplomatinius santikius, 
lenkų spaudoje pasirodė šil
tų žodžių lietuvių tautos at
žvilgiu, bet, deja, jie tik žo
džiais ir liko. Šiomis dieno
mis galutinai uždaryta Vil
niaus Lietuviu Ūkio Drau
gija.

Nepakeldami vis didesnio 
spaudimo, Vilniaus Krašto 
lietuviai gausiai siuntinėja 
delegacijas ir prašymus val
džiai leisti veikti uždaryto-

Jau Mirė Du Lietuviai, 
Sužeisti Nazių Riau
šininku Klaipėdoje 
t

Klaipeda, liepos 2. — Vo
kietininkų (nazių); birželio 
28 d;, užmuštasis Kontautas 
iškilmingai palaidotas Klai
pėdoje liepos 2 dieną. Dviem 
sunkiai sužeistiem lietuviam 
gręsia pavojus gyvybei.

Klaipėdos Krašto Direk
torija birželio 30 d. lankėsi 
Kaune.

New York. — Vokiečių 
vietinis laikraštis “Staats- 
Herold” praneša, kad nuo 
Klaipėdos nazių demonstra
cijos nukentėję jau mirė du 
lietuviai. Anglijos atstovas 
Kaune, esą, lankėsi Klaipė
doje susipažinti vietoje su 
įvykiais.

Italai ir Franco Fašistai 
Užėmė Burriana Miestelį

Burgos, Ispanija..— Mus- 
solinio ir generolo Franco 
armijos su dideliu daugiu 
tankų ir lėktuvų užėmė 
Burriana. miestelį ir mažiu
kę jo prieplaukėlę, rytinia
me karo fronte, už 20 mylių 
į šiaurius nuo Sagunto 
prieplaukos.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai apskritai smer
kia Darbo Partiją ir vadina 
ją “padaru ClO-raudonų- 
jų.” O ir Dubinsky linksta 
prie Federacijos prieš CIO.

660 JAPONŲ ŽUVO NAU
JUOSE POTVINIUOSE; AP 

SEMTA 70,000 NAMŲ

Tokio, liep. 6. — Srityje 
Kobe, Japonijoj, milžiniški 
potviniai paskandino 320 
žmonių, kiek žinoma, bet v 7 7

dar apie 340 nežinia kur 
dingę, suprantama, žuvę. 
Vandenys apsėmė 70,000 na
mų ir daugelį jų nunešė į 
marias.

Liūčių atliuosuotos žemės 
nuo kalnų griūdamos su
naikino didelį skaičių namų. 
Kobe mieste vanduo gatvė
se pakilo iki 12 pėdų. Osa
koj potvinis taip pat pada
rė daug nuostolių.

Svarstys Lietuvių Mokslo 
Draugijos Vilniuje Uždary

mo Klausima V
Kaunas, liepos 1.—Užda

rius grynai kultūrinę Lie
tuvių Mokslo Draugiją Vil-
niuje, Lietuvos biblioteki
ninkų draugijos kreipėsi į 
Tarptautinės Bibliotekinin
kų Federacijos Konferenci
ją BrUšselyje, kuri ir svars
tys Lietuvių Mokslo Drau
gijos Vilniuje uždarymo 
klausimą. >

Septyni Komunistai Įė
jo įThini jos Žmonių

Politinę Tarybą
Hankow, liep. 6. — Tapo 

įkurta .ir įvesdinta nauja 
Chinijos Žmonių Politinė 
Taryba, kurioj yra ir sep
tyni komunistų vadai: Chou 
Em-lai žmona, Mao Tse- 
tung ir kt. Taryboj yra ir 
socialistų ir jaunuolių par
tijos atstovų, bet didelė 
dauguma jos 200 narių tai 
Kuomintango (tautinės par
tijos) žmonės.

Komunistai, įėjusieji į 
tarybą, išleido pareiškimą, 
kad nors jinai negana at
stovauja visus žmones, bet 
komunistai remsią tarybą, 
kaip vedančią linkon demo
kratijos.

Taryba turi galią peržiū- 
rinėt ir taisyt valdžios 
žingsnius ir duot savo pa
tarimus.

Japonai Pramušė Yangtze 
Užtvarą, Pasiekė Hukowa

Shanghai, liepos 6. — Ja
ponai laivų kanuolėmis ir 
lėktuvų bombomis tiek ap
daužė Matang užtvarą sker
sai Yangtze upės, kad eilė 
Japonijos karinių laivų per
plaukė virš to užtvaro ir 
jau pasiekė Hukow miestą. 
Hukow stovi už 110 mylių į 
rytus nuo Hankowo, laiki
nosios sostinės, imant tiesia 
linija, bet už 160 mylių van
dens keliu. Japonai skelbia
si, kad jie išžudę 1,000 chi- 
nų Hukow apylinkėse.

Gaut dar 300 Lietuvių
Į Komunistų Partijų 

Iki Naujų Metų!
----------------------------------------------------------H ________

Woolworth Milionierės Vy
ras Grafas Grūmodamas Rei

kalavo iš Jos 5 Milionų
London, liepos 6. — Dani

jos grafas Haugwitz-Reven- 
tlow grūmojo nušaut “kaip 
šunį” savo moterį Barbarą 
Hutton, amerikietę paveldė- 
ją Woolworth dešimtukinių 
krautuvių $40,000,000, ir 
verstinai reikalavo, kad ji
nai duotų jam 5 milionus 
dolerių, jeigu ji nori gaut 
nuo jo perskyras.

Jis taip pat grasino nu
šaut kokį tai jos mylėtinį.

Tokius skundus Barbara 
Hutton dabar įteikė teis
mui, pati reikalaudama per
skyrų nuo to grafo.

Barbara Hutton išmokėjo 
$2,250,000 savo pirmajam 
vyrui suskiui Gruzijos ku
nigaikščiui Aleksiui Mdiva- 
niui, kad jis nesipriešintų 
jos “divorsui.”

Lenkų, Nazių ir Italy 
Agentai Lietuvoj ir 
Kt. Pabaltijo Šalyse
Maskva.— Lenkijos gene

rolas Stachewicz lankėsi 
Estonijoj ir' Suomijoj (Fi- 
nijoj) ir apžiūrėjo jų tvir
toves prie Sovietų sienos.

Vokietijos, Lenkijos ir 
Italijos žvalgai - karininkai 
taip pat apvažinėja Latvi
ją ir Lietuvą neva kaip po
litiniai “draugai - svečiai.”

Bet Sovietai supranta, 
kad tie užsienių fašistų zu
jimai po Pabaltijo valstybė
les tarnauja kaip rengima
sis naujiem karo žygiam.

Lenkijos paslai stengiasi 
įkinkyt tas valstybėles į 
Hitlerio karinį vežimą prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet jeigu 
tie kraštai pasiduotų Len
kijos kuždėjimams, tu r būt, 
jie prarastų ir savo nepri
klausomybę.

“BEPUSIŠKUMO” KOMI
SIJA PRIeMe ANGLIJOS 

PLANĄ

London, liep. 6. — Angli
ja pasiuntė savo atstovus į 
Ispanijos respubliką ir į 
gen. Franco valdomą plotą 
su Anglijos planu — skai
čiuot ir “ištraukt” svetim
šalius kareivius, tarnaujan
čius respublikai bei kariau
jančius po fašistų vėliava. 
Dar nežinia, ar Anglijos 
planas bus ten priimtas.

Francija, Anglija, Vokie
tija ir Italija jau įteikė če
kius po $250,000 skaičiavi
mui svetimų kareivių Ispa
nijoj ir jų kraustymui iš 
ten. Sovietai atsisakė nuo 
mokėjimų į tokį bendrą fon
dą. Sovietų atstovas užreiš-

Taip Pasibrėžė Lietuvių Ko
munistą Istorinis 

Suvažiavimas
Amerikos Lietuvių Ko

munistų Suvažiavimas užr 
sidarė su gyvu Internacio
nalo dainavimu liepos 5 
d. apie 5 vai. vakare. Tai 
buvo svarbiausia, istorinė 
Lietuvių Komunistų Kon
vencija, kaip išsireiškė drg, 
J. Ramanauskas ir kiti de
legatai, sakydami paskutinį 
žodį.

Šis mūsų suvažiavimas 
nepalyginti labiau už bet 
kurį kitą nustato gaires ir 
praveda kelius į plačiąsias 
lietuvių minias, jaučiamais 
joms artimais reikalais— 
vienytis bendran frontan 
prieš karo ir fašizmo pavo
jus, už demokratinių laisvių 
ir darbininkiškų teisių išlai
kymą ir praplėtimą, už Lie
tuvos nepriklausomybę, už 
demokratinės s a n t v arkos 
atsteigimą Lietuvoj ir tt.

Tai buvo konstruktyvis 
suvažiavimas, be frakcinių 
vaidų-ergelių, bet su išsa
mia savikritika ir nuošir
džiu noru pataisyt ligšioli
nius mūsų komunistinio ju
dėjimo trūkumus ir daug- 
meniškai padidint jo laimė
jimus, kurių ir taip nema
žai turėjome per paskuti
nius porą metų. •

Rezoliucijos • *
Suvažiavimas priėmė re

zoliuciją su ateities veikimo 
planais ir pasibrėžė įtraukt 
į Komunistų Partija dar 
bent 300 lietuvių darbo 
žmonių nuo dabar iki nau
jų metų. Kitos priimtos re
zoliucijos yra pritaikytos 
jaunuolių ir moterų veiki
mui.

Visi delegatai ir svečiai, 
išeidami iš suvažiavimo, iš
sinešė įsitikinimą ir jaust 
mą, kad Amerikos Lietuvių 
Komunistų judėjimas at
sistoja ant plačių, masinių 
pagrindų.

Rep.

Trylika nazių lėktuvų 
bombomis užmušė 15 ir su
žeidė 20 nekariškių žmonių 
Badalonoj, darbininkiškame 
Barcelonos priemiestyje, ir 
sunaikino 75 namus.

kė, jog kiekviena šalis pati 
turėtų apmokėt už savo ka
reivių ištraukimų iš Ispani
jos.

Kai skaičiavimas prasi
dėtų, tai turėtų būt užda
ryti Francijos ir Portugali
jos rubežiai, kad per juos 
daugiau negalėtų pereit ka
reiviai, ginklai ir amunicija 
nei liaudiečiams, nei fašis
tam, — kaip kad reikalauja 
Anglijos planas, dabar pri
imtas tarptautinės “bepu- 
siškumo” komisijos.

z
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Streikų Kovos Paaštrėjimas 
Lietuvoje

1937 metai Lietuvoje buvo šiokio tokio 
ekonominio pagerėjimo metais. Visa eilė 
akcinių bendrovių metus baigė su nema
žu pelnu. Taip Lietuvos rajoninių elek- 
ros stočių akcinė bendrovė (akcijų did
žiumą turi belgų kapitalistai, gyvenan
tieji užsienyje) 1937 m. gavo 1 milioną 
362 tūkstančius litų pelno. Lietuvos deg
tukų sindikatas (jo savininkai Švedų ka
pitalistai) gavo 509 tūkstančius litų pel
no. Klaipėdos celiuliozės fabriko akci
ninkai gavo 1 milioną 400 tūkstančių litų 
pelno (fabriko savininkai—vokiečių ir 
danų kapitalistai—gyvena užsienyje). 
Akcinė St. Montvilo ir Co. b-vė Panevė
žyje (eksploatuoja malūnus) gavo 168 
tūkstančius litų pelno. Didžiulius pelnus 
gavo ir lietuviški “kooperatyvai”, ku
riuose puikiai “kooperuoja” dabartiniai 
Lietuvos valdžios šulai beplėšdami Lietu
vos valstiečius. Toks “Lietūkis” 1937 me
tais gavo 776 tūkstančius gryno pelno, 
“Pienocentras” — 292 tūkstančius litų 
gryno pelno, o akcinė bendrovė “Mais
tas”—1 milioną 71 tūkstantį litų gryno 
pelno.

Kaip matom, buržuazija Lietuvoje, 
stropiai fašistų valdžios saugojama, ver
čiasi neblogai. Tačiau kitokia padėtis yra 
darbininkų kvartaluose. Pragyvenimas 

— Lietuvoje smarkiai pabrango pakilus 
maisto produktų kainoms, o taip pat bu
tų kainoms. Tuo tarpu darbininkų algos 
atsilieka nuo kainų kilimo. Fabrikantai, 
statybų rangovai visokiomis priemonė
mis stengiasi apsukti darbininkus, nemo
kėti dargi tų 5—15% pabrangimo prie
dų, kurie buvo oficialiai įvesti dar per
eitų metų vasario mėnesyje (po didelių 
vasario streikų Kaune). Statybų rango
vai šiemet daugelyje vietų moka dar ma
žesnius darbo mokesčius, negu 1937 me
tais. Visa tai verčia darbininkus neri
mauti ir kovoti dėl savo padėties page
rinimo.

Dargi fašistinių Darbo rūmų atstovai 
buvo priversti skųstis savo suvažiavime, 
kad “šiuo metu darbininkų darbo na
šumas yra žymiai didesnis negu anks
čiau, bet atlyginimai žymiai mažesni” 
(“Lietuvos Žinios”, 1938. V. 16). Tuo 
tarpu fašistinė spauda smarkiai reika
lauja dar labiau pakelti darbo našumą 
visose ūkio šakose, bet visai nutyli, kad 
kartu reikia pakelti ir darbininkams 
darbo mokestį. Nutyli, nes fašistai gina 
darbininkų išnaudotojų—kapitalistų rei
kalus.

Darbininkai mato, kad jų reikalais nie
kas nepasirūpins, jeigu jie patys nieko 
nedarys. Šių metų balandžio—gegužės 
mėnesiais jie sukruto smarkiai reikalau
ti, kad būtų pakelta darbininkų algos. 
“Lietuvos Žinios” birželio 3 dienos nu
meryje praneša, kad “paskutiniu laiku 
darbo inspekcijos, Darbo Rūmai ir vi
daus reikalų ministerija gauna labai 
daug prašymų iš darbininkų, kurie prašo 
pakelti jiems atlyginimą, nes iš gaunamų 
dabar uždarbių jie negali pragyventi”. 
Ryšyje su tuo, vidaus reikalų ministeri
joje buvo sušauktas specialus pasitari
mas iš Darbo Rūmų, prekybos ir pramo
nės rūmą ir kitų įstaigų atstovų, bet tas 
pasitarimas prie jokių konkrečių išvadų 
nepriėjo. Buržuazijos atstovai griežtai 
pasipriešino darbininkų algų pakėlimui 
ir buržuazijos tarnai iš Darbo Rūmų bei 
vidaus reikalų ministerijos turėjo nutilti. 
Dąrbininkams belieka vienas, jų senai 
išbandytas kelias—streikai.

Streikų Lietuvoje balandžio-gegužės 
mėnesiais buvo nemaža ir jie buvo gana 
atkaklūs. Tai liudija apie klasinės kovos 
aŠtrėjimą Lietuvoje.

Pirmieji ėmėsi streikų kovos Kauno 
statybininkai. Antroje balandžio pusėje 
sustreikavo daugumos Kauno statybų 
darbininkai, reikalaudami pakelti darbo 
mokestį. Streikavo “Maisto” halės sta
tytojai, aukštesniosios technikos mokyk
los, Šančių gimnazijos, liuteronų cerkvės, 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų, 
Kauno miesto savivaldybės autogaražo 
ir pradžios mokyklos bei kitų statybų 
darbininkai. Rangovai, norėdami sulau
žyti darbininkų vienybę, dešimtis dar
bininkų liuosavo nuo darbo; bet darbi
ninkai neišsigando. Visoj eilėj statybų 
streikai tęsėsi ir gegužės mėnesyje. Po 
atkaklios kovos rangovai daugumoj sta
tybų buvo priversti bent iš dalies pa
tenkinti darbininkų reikalavimus. “Mais
to” hales statybininkams darbo mokes
tis valandai buvo pakeltas 30—40 centų, 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų sta
tybos darbininkams mokestis vienai va
landai buvo pakeltas 40—50 centų ir t. t.

Atkakliai kovojo ir Sragavičiaus baldų 
fabriko darbininkai Kaune. 70 fabriko 
darbininkų pareikalavo, kad jų mokestis 
valandai būtų pakeltas nuo 65 centų iki 
85 centų; už viršvalandžius, dirbamus po 
8 valandų darbo dienos mokėti 25% 
brangiau (kaip to reikalauja įstatymas), 
užregistruoti visus darbininkus ligonių 
kason, duoti darbininkams atostogų ir 
t. t. Prieš sustreikavusius darbininkus 
pasišiaušė ne tik įmonės savininkas, bet 
ir fašistiniai Darbo Rūmai. “Kol jūs ne- 
mesite streikavę, tol mes netarpininkau
sime jūsų reikalavimams”, pareiškė Sra- 
govičiaus darbininkams Darbo Rūmų či- 
nauninkai. Pats fabriko savininkas pa
skelbė darbininkams, kad jis fabriką už
daro ir visus darbininkus atleidžia. Ta
čiau darbininkai jau senai žino išnaudo
tojų ir jų gynėjų triukus. Jie neišsi
gando, o atėję visi į Darbo Rūmus už
ėmė darbininkų klubo salę ir pareiškė, 
kad jie čia posėdžiaus ir svarstys savo 
reikalus. Kovingas darbininkų ūpas pri
vertė fašistus likti minkštesniais. Savi
ninkas ėmė siūlyt nedidelius nusileidimus, 
o Darbo Rūmų tarnautojai, užmiršę sa
vo ankstesnius grasinimus,—siūlė nusi
leisti. Darbininkai atkakliai gynė savo 
reikalus ir nesidavė suviliojami. Po 16 
dienų streiko savininkas buvo priverstas 
pakelti visiems darbininkams darbo mo
kestį valandai 15 centų, sumokėti už 8 
streiko dienas, užregistruoti visus ligo
nių kason.

Laimėjo darbininkai streiką Kauno 
“Šilko” fabrike. Streiku audėjos ir vėrė- 
jos privertė pakelti dienos darbo mokes
tį. Blogiau buvo organizuotas streikas 
tekstilės fabrike “Liteks”, kur dirba apie 
250 darbininkų. Ten žemesniųjų katego
rijų darbininkai pareikalavo pakelti dar
bo mokestį, bet kiti darbininkai jų ne
parėmė. Tuo pasinaudojo fabriko admi
nistracija. Ji paskelbė, kad darbo mo
kestį pakelti atsisako, o ateityje, jeigu 
dėl darbininkų kaltės teks sustabdyti vi
są fabriką, tai baus darbininkus po 10 
litų.

Nemaži streikai buvo Klaipėdoje. Ten 
pragyvenimas pabrangęs dar smarkiau, 
negu kitose Lietuvos dalyse. Gegužės 
antroje pusėje kilo konfliktas vienoje di
džiausių Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
įmėnių—celiuliozės fabrike. Darbinin
kai reikalavo pakelti darbo mokestį nors 
5 centais už valandą darbininkams, vy
resniems kaip 20 metų. Tačiau fabriko 
direkcija atsisakė. Tada darbininkai už
gesino krosnis, užėmė fabriko patalpas ir 
atsisakė jas apleisti kol nebus patenkinti 
jų reikalavimai. Reik pasakyti, kad ce
liuliozės fabriko darbininkai paskutinį 
kartą streikavo prieš 15 metų—1923 me
tais ir tada taip pat pavartojo šį itališko 
streiko būdą. Celiuliozės fabrike dirba 
apie 1,100 darbininkų, daugumoje vokie
čių. Streikuojantieji neleido nei išvežti, 
nei įvežti fabrikui žaliavos. Klaipėdos 
uostan atėję laivai turėdavo grįžti tuš
čiomis atgal. Fabrikas kentė didelius 
nuostolius ir tas privertė galų gale savi
ninkus nusileisti. Po 7 streiko dienų dar
bininkų reikalavimai buvo patenkinti, 
nors ir nepilnai. Didesnė pusė darbinin
kų buvo už streiko tęsimą, tačiau nuga
lėjo mažuma.

Tuo pat metu, kai streikavo celiulio
zės fabriko darbininkai, Klaipėdoj strei
kavo ir statybos darbininkai, reikalau
dami pakelti darbo mokestį. Streikuo
jančių būriai (150—200 darbininkų) nuo-

Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimas

(DISKUSIJOS—DRAUGŲ IŠREIKŠTOS MINTYS)
(Tąsa)

Drg. S. (Roseland, Ill.):
Lietuviai gavo 28 naujus 

narius. Turime nesutikimų, 
kaip ir kitose kolonijose. 
Tai kenkia veikimui. Bet 
kuomet frakcijoj išrišamo 
nesusipratimus, tada esti 
naudos.

Drg. J. (Brooklyn, N. 
Y.): Pas mus visus daug 
yra trūkumų. Draugai at
važiuoja suvažiaviman ne
prisirengę, kad rimčiau da
lykus diskusuoti. Daugiau
sia pas mus apsileidimo, tai 
lavinimesi. Jeigu mes nori
me įtraukti naujo kraujo, 
tai turime lavintis. Turime 
paimti geras knygas, kaip 
“Kelias į Naują Gyvenimą” 
ir “Išdavikai” ir turime la
vintis.

Drg. Č. (New Kensington, 
Pa.): Mūsų eiles dabar pa
kilo. Tarptautinis veikimas 
ganar'geras. Palaikome gerą 
organizatorių. Lietuvių tu
rėjome 4, dabar jau 11. Lie
tuviai progresyviai finansi
niai paremia Partiją. Dar
buojamės visose organizaci
jose.

Drg. D. (Newark, N.J.): 
Partijoj turime 14 lietu
vių, o kolonija gana didelė. 
Veikiausia mes nemokame 
palaikyti naujų narių. Ne- 
,susidraugaujame su nau
jais. Jeigu lietuvių kuopa 
būtų, tai gautumėm ir dau
giau naujų narių.

V' XX, \ J..L tX V V. X 11 X 1 1, 
Mass.): Mes kol kas nega
lėjome įtraukti į Partiją 
naujų narių.

Drg. V. (Wilkes Barre, 
Pa.): Dabar mes jau galime 
daugiau pasidarbuoti gavi
mui naujų narių. Jau gavo
me nemažai. Partijos veikla 
sustiprėjus. Jaunimo įtrau
kėme. Judėjimas kyla.

Drg. Bovinas (Brooklyn, N. 
Y.) : Reikėtų žiūrėti į ateitį, 
kaip geriau išbudavoti mūsų ei
les, įgauti naujų narių. Kadangi 
praeityj mes ateiviai turėjome 
dirbti dubeltavą darbą, tai bu
vo daug sunkiau įtraukti parti- 
jon naujus narius. Dabar jau

pasitaisė padėtis. Tik reikia vi
siems gerai išaiškinti, kad mū
sų lietuvių darbas yra taip pat 
svarbus ir komunistinis, kaip 
ir visas kitas darbas. Mes turi
me savo eiles pakelti kultūri
niai, tada galėsime daugiau 
progreso padaryti.

Drg. M. (Philadelphia, Pa.) :
Mūsų kuopelė dabar susideda 

iš 26 narių, veik visi nauji. Ka
dangi spėkos mažos ir stoka 
prasilavinimo, tai gana sunku 
veikti. Turime daug dirbti su
rengimui visokių parengimų 
“Laisvės” ir kitų naudai. Vei
kėjų gana mažai. Įtraukėme į 
darbą nemažai jaunuolių, kurie 
dabar domisi mūsų veikimu. Is
panijos kovotojams su.kėlėme 
$1,000. Sudarėme bendrą fron
tą Lietuvos reikalais.

Drg. Siųrba (Brooklyn, N. 
Y.) : Turime padiskusuoti apie 
budavojimą lietuvių kuopų ir 
lavinimąsi. Gavimui naujų na
rių reikia veikti visokiais bū
dais, tada galima bus gauti 
naujų narių. Brooklyne mes pa
dirbome, laiškais kvietėme, ypa- 
tiškai kalbinome, tai dabar ir 
gavome naujų narių. Dabar, 
kuomet Partija persiima ameri
koniškomis tradicijomis, mūsų 
veikimas prasiplečia. Turime 
daugiau lavintis.

Drg. Gasiunas (Brooklyn, N. 
Y.) : Lietuvių kuqpos prigyja ir 
pasidaro pastoviomis, todėl ir 
jų veikimas turi būt pastovus. 
Kuopos turi daugiausia dirbti 
lietuviškoj dirvoj, rūpintis mū
sų spaudos palaikymu, tvirtini
mui mūsų viso veikimo.

Drg. M. (Paterson, N. J.) : 
Nurodo, .kad tarp lietuvių dau
giau sekasi veikti, negu tarp
tautiniai.

Drg. K. (Shenandoah, Pa.) : 
Turime 9 lietuvius partijoj, bet 
kitų tautų visai partijoj nėra. 
Pakalbini kitų tautų žmones, 
atsako, kad nenori prigulėti 
prie lietuvių kuopos. Organiza
torius taipgi negauna.

Drg. Taras (Brooklyn, N. 
Y.) : Mane pertikrino, kad lie
tuviškos kuopos duos naudos 
Partijai. Naujos kuopos auga. 
Kai tik susiorganizavo kuopa, 
tuo jaus gauta 19 naujų narių.

Drg. Kazakevičius (Brook
lyn, N. Y.) : Reikia' daugiau

lat dežuravo statybos vietose ir neleis
davo nieko nei pakrauti, nei iškrauti. Jie 
vaikė taip pat streiklaužius. Po 5 dienų 
streiko darbininkams buvo pakelti dar
bo mokesčiai nuo 75—100 centų iki 123 
centų valandai.

Panašius reikalavimus išstatė ir Klai
pėdos uosto bei geležinkelių darbininkai. 
Lietuviškojo darbininkų ir amatininkų 
susivienijimo atstovai (lietuviškų fašistų 
įkurta Klaipėdoj organizacija) buvo pri
versti važinėti Kaunan ir čia įvairiose 
įstaigose maldauti, kad darbininkų rei
kalavimai būtų patenkinti. Susisiekimo 
ministeris jau žadėjo peržiūrėt darbinin
kų algų normas. Aišku, kad darbinin
kai pasieks savo reikalavimų patenkini
mo tik tada, jei jie vieningai laikysis.

Gegužės pabaigoje buvo susirinkę ir 
Klaipėdos lentpjūvių darbininkų atsto
vai. Jie taip pat nutarė reikalauti pa
kelti darbininkų algas. Sezono metu 
Klaipėdos lentpjūvėse dirba iki pustre
čio tūkstančio darbininkų.

Išsigandę streikų bangos Klaipėdos 
“Maisto” skerdyklos savininkai geruoju 
pakėlė darbininkams algas 5 centais va
landai. Jie, mat, išskaičiavo, kad geriau 
patiems truputį pridėti, kad vėliau su
streikavus netektų daugiau pridėti.

Streikų būvo ir kitose Lietuvos vieto
se. Radviliškyje streikavo Glezerio odos 
fabriko 85 darbininkai. Po vienos strei
ko dienos jie paklausę Šiaulių darbo in
spektoriaus grįžo prie darbo. Užtat vie
toj reikalautų 20 nuoš. pakėlimo jiems 
buvo pakelta tik 6 nuoš. darbo mokestis.
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draugiškumo. Kolonijose reikia 
draugus pripratinti prie drau
giškumo.

Drg. Jonikas (Chicago, Ill.) : 
Tautinės kuopos neturi būt vien 
tautiškos. Jeigu tik lietuviškai 
veiksime, tai gali mūsų kuopos 
pražūti. Rinkimuose turime da- ' 
lyvauti. “Daily Worker” ir ki
tus tokius laikraščius turime 
remti. Turime nustatyti liniją, 
kad kuopos nepasidarytų kita 
partija.

D,rg. K. (Waterbury, Conn.) : 
Susiorganizavo lietuvių kuopa. 
Prisirašė 4 nauji lietuviai, tai 
dabar turime 15. Dar yra nesu
pratimo dėl tų lietuviškų kuopų. 
Pas mus yra baimė naudoti 
partijos vardą.

Drg. M. (Baltimore, Md.) : 
Pas mus yra draugų, kurie ne
rodo gero pavyzdžio kitiems.

Drg. K. (Hartford, Conn.) : 
Mes atliekame savo darbą ge
rai. Turime tik dvi sroves — 
katalikų ir komunistų. Nežinia, 
ar pavyks gerai su lietuviško
mis kuopomis.

Diskusijos užsibaigė, 
ta pasveikinimai, su 
įplaukė $140.60.

Pabaigta sesija 6 vai. vakare 
valandai

LIETUVOS ŽINIOS

vakarienes.

Skaity
ki! riais

trečia prasidėjo 7 vai.
Diskusuojama klausi-

Sesija 
vakare, 
mas: Mūsų veikimas fraternalė- 
se ir kultūros organizacijose. 
Referuoja d. V. Bovinas.

Mūsų kultūra yra kovinga, 
surišta su klasių kova.* Vyriausi 
mūsų kulturnešiai yra dienraš
čiai “Vilnis” ir “Laisvė”, taip
gi kiti laikraščiai. Vyriausia 
kultūros organizacija yra ALD 
LD, kuri išleido daug naudingų 
knygų. Mūsų chorai ir meno ra
teliai yra taipgi kulturnešiai. 
LDS, apart pašeipos, taipgi rū
pinasi kultūra, rengia paskai
tas, organizuoja jaunimą, ren
gia sporto olimpijadą.

Ikišiol betgi mes nepakanka
mai kreipėme atydos į kultūrinį 
darbą. Padarėm daug sektanti- 
nių klaidų, kurios pakenkė mū
sų kultūrinei veiklai. Dabar mes 
tas ydas taisome. Bet apsivertę 
įvairiais darbais, suprantama, 
negalime daug to kultūrinio 
darbo nuveikti. Taipgi drau
gams reikia daug lavintis, kad 
galėjus kultūrą nešti.

Mes turime pastoti kelią fa
šizmui, kuris pasiryžęs naikinti 
kultūrą. Turime bendrai su vi
sais demokratiniais žmonėmis 
kovoti prieš fašizmą.

(Bus daugiau)

Del Žąsų Užmušė Žmogų

Juozas Dadurkevrčius, 1937 
m. rugsėjo 9 d. anksti rytą, 
dirbdamas savo kluone, Būd
viečių km., Liubavo v., paster 
bėjo, kad jo kaimynė Anelė 
Karsokienė pavarė būrį savo 
žąsų ant jo atolo- ganytis ir 
pati nuėjo sau. Dadurkevičius, 
pasiėmęs grėblį, pradėjo žą
sis varyti atgal į Karsokų lau
ką. Tai pamatęs Karsokienės 
vyras Jurgis Karsokas, paė
męs lazdą, atbėgo prie Da- 
durkevičiaus, pradėjo su juo 
bartis. Besibarant Karsokas 
kelis kartus sviedė į Dadurke- 
vičių akmeniu. O įsikarščia
vęs, priėjo arčiau ir užsimojo 
lazda kirsti per galvą. Dadur
kevičius spėjo linktelėti ir 
lazda tik iš dalies tekliudė 
Dadurkevičiaus galvą. Dadur
kevičius, atsimokėjęs, kirto 
Karsokui grėbliu per galvą. 
Šis nuo smūgio susmuko be są
monės, o nuvežtas į Marijam
polės ligoninę po trijų dienų 
mirė. Skrodimo buvo nustaty
ta, kad Karsokui praskeltas 
galvos kaušas, dėlko išsiliejo 
smegenyse kraujas ir įvyko 
mirtis.

Marijampolės apygardos 
teismas Juozą Dadurkevičių, 
pagal B. St. 470 str. 2 d. nu
baudė dvejais metais kalėji
mo.

Vėl Degė Miškas

1938 m. gegužės 19 d. prie 
Alytaus mokomosios miškų 
mokyklos buvo kilęs didelis 
miškų gaisras, bet greitai at
vykus Alytaus m. s-bės ugnia
gesiams ir energingai kovojant 
su ugnimi gaisras per pusę 
valandos buvo likviduotas ir 
apgintas nuo ugnies dar dide
lis miško plotas. Esant di
delei sausrai ir dideliam sdL 
j ui, tas gaisras labai greitu 
laiku plėtėsi ir išdegė miško 
apie 3 hektarų plotas.

Visuotinis Lietuvos Gyventojų, 
Žemės Ūkio, Pramonės ir 

Prekybos Surašymas.

Streikavo 150 “Palemono” plytinės 
darbininkų Gelgaudiškyje ir plytinės prie 
Kuršėnų (taip pat “Palemonas”) darbi
ninkai. Tačiau apie tuos streikus smul
kesnių davinių trūksta.

Birželio mėnesyje Kaune vėl sustrei
kavo įvairių statybų mūrininkai. Jie rei
kalauja pakelti darbo mokestį vienai va
landai nuo pusantro lito iki 2 litų, nes 
pragyvenimas brangus, o darbo jie gau
na tik vasaros metu. Streikuoja taip pat 
“Bostono” tekstilės fabriko 100 darbi
ninkų protestuodami prieš tai, kad fab
rikantas atleido iš darbo jų visų išrinktą 
darbininkų reikalams atstovauti žmogų. 
Vinco Kliokio baldų fabriko 30 darbinin
kų taip pat streikuoja, reikalaudami pa
kelti darbo mokestį. Tačiau kuo streikai 
baigsis, sužinosime vėliau.

Visi tie streikai rodo, kad Lietuvos 
darbininkai vieningai gina savo reikalus 
ir nežiūrint fašistinės žvalgybos ir poli
cijos teroro sugeba juos apginti. Ta savjo 
kova darbininkai rodo kelią ir kitiems 
Lietuvos darbo žmonių sluoksniams, kaip 
reikia eiti prie savo padėties pagerini
mo. Tik kovos keliu darbo žmonės galės 
pasiekti dalinio savo padėties pagerini
mo. Gi atsikratyti viso išnaudojimo jun
go galima vien pakeitus kapitalistinę iš
naudojimo tvarką socialistine tvarka. 
Prie to darbininkų klasė ir veda visus 
kitus darbo žmonių sluoksnius kaip Lie
tuvoje, taip ir kitose kapitalistinėse ša
lyse.

1938-VL21.
A. Rągėna*s.

Atitinkamos įstaigos ruoįšia- 
visuotiniam Lietuvos gyven

tojų, žemės ūkio, pramonės ir 
prekybos surašymui, mat, pa
gal Tarptautinio žemės ūkio 
instituto planą visuotinis že
mės ūkio surašymas turi būti 
atliktas 1939—1940 m. Tai 
turėdamos galvoje, mūsų ati
tinkamos įstaigos visus minė
tus surašymus numato atlikti 
kartu. Visuotini minėti sura
šymai numatyti atlikti sekan
čiais metais.

si

Pradetas Susisiekimas Ge
ležinkeliais su Lenkija

Kaunas, liepos 1. — Pra
dėtas normalus susisieki
mas geležinkeliais su Lenki
ja.

Liepos 5 d., kaip 12:50 ryte 
mirė Danielius Martinka. Kū
nas pašarvotas namuose, 13703 
Chautauqua Ave. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, 2-rą yal. po 
pietų.

Patarnauja graborius Niko
demas Vilkelis. P. N,

Klaidos Pataisymas
Trečiadienio laidoj “Lais

vėj”, straipsnyje ‘-Dviejų 
Metų Peržvalga Amerikos 
Lietuvių Kongreso Veiklos,’’ 
pabaigoje praleistas vienas 
vardas. Prie centro valdy
bos parašų turėjo būti ir 
finansų sekretorės - iždinin
kės Ę. Mikužiūtes parąšas.



Ketvirtad., Liepos 7, 1938

Laiškas iš Kauno
Quo vadis fašistinė diplomatija? - Klaipėdos vokiečių dar
bininkija dar gyvuojal-Nauji fašistinio teismo provokaci

niai žygiai.—Meile Kristui ir Lenkijos imperializisa.— 
“Naujos” konstitucijos “populiarumo” įrodymas

S. Nemunaitis
(Mūsų Specialia Korespondentas)

šiomis dienomis Rygoj įvy
ko eilinė “Pabaltės Santarvės” 
konferencija. Akyvaizdoj tų 
pavojų, kurie gręsia ne tik 
Lietuvos, bet visų Pabalti jos 
kraštų nepriklausomybei, ši 
konferencija buvo “politinių 
sluoksnių” laukiama su ypa
tingu susidomėjimu.
""Mes gerai pažįstame tas 

konferencijas, kuriose jaunie
ji fašistinės Pabaltijos diplo
matijos karjeristai susirenka, 
kad pakelt vieni kitiems tos
tus, pasikeist pagyrimais, lai
kyt tuščias kalbas, o paskiau 
paskelbt spaudoj pareiškimus 
apie “visišką konferencijos 
pasisekimą” ir “pilną nuomo
nių vieningumą.”

Gi dabartinė konferencija 
turėjo praeit kiek liūdniau. 
Grąsinimai iš visų pusių per 
pavojingi, gyvybinės Pabalti
jos tautų problemos per sku
bios, kad net fašistinė diplo
matija galėtų apdengt jas tes
tinėmis kalbomis ir tuščiais 
pranešimais. Fašistinio teroro 
prislėgtos Pabaltijos tautos 
klausia savo “vadus,” ką jie 
mano daryt savo kraštų laisvei 
apginti, ir vieną dieną jos pri
vers atsakyt į šitą žūtbūtinį 
klausimą.

Paskutinėmis savaitėmis hit
leriškoji spauda plačiai išgyrė 
“neitralią” Lenkijos - Rumuni
jos karinę sutartį, reikalauda
ma pritraukt prie tos sutarties 
Pabaltijos valstybes, kad tuo 
įgyvendint Sovietų Sąjungos 
užblokavimą. Tuo pačiu 
metu čechoslovakijos atsispy
rimas prieš hitlerinį imperial
izmą, po Austrijos fašizmo 
kapituliacijos, ryškiai parodė, 
kad tik demokratinė valstybė 
gali apgint savo laisvę ir mo- 
bilizuot tam tikslui plačiausias 
tautos mases.

Ką Pabaltijos ministerial tu
rėjo pasakyt dėl visa to?

Nieko!
Estijos ir Latvijos delegatai 

daug kalbėjo apie pavojų, grę
siantį šiems ponams iš Sovietų 
Sąjungos pusės, bet jokių kon
krečių nutarimų nebuvo prieita, 
jokia politinė linija nebuvo nu
statyta, Pabaltijos likimas buvo 
paliktas “Dievo valiai” — 
valiai tų Dievo gynėjų, 
skelbia švento išganymo 
ppeS Sovietų Sąjungą?

Mes gerai žinome, į kurią pu
sę traukia visus šiuos Munte- 
rius ir Lozoraičius jų širdys. 
Kad buvo aiškiai kalbėta apie 
šiuos “širdies jausmus” jau ro
do vien tik tas faktas, kad da
bartinės .konferencijos “darbai” 
buvo visai paslėpti nuo visuo
menės ir net oficialių komuni-1 
katu, šiaip gausingai skelbia
mų apie kiekvieno ministerio 
išsižiojimą, šįkart beveik ne
buvo išleista.

Be to Lenkijos užsienių reika
lų ministerio skubus išskridi
mas į Rygą ir Taliną, tuoj po 
.konferencijos uždarymo, yra la
bai įtartinas.

Bet tegul fašistiniai diploma
tai gerai įkala į savo tuščias 
galvas d. ždanovo žodžius, pa
sakytus per paskutinį nepapras
tą Sovietų suvažiavimą: “Jei 
Pabaltijos valstybės panorės 
tapti placdarmu fašistų ruošia
mam karui prieš SSSR, tai mes 
būsime priversti pasižiūrėti, 
kas šių kraštų viduj darosi.”

♦

Didžiulis (mūsų mastu) Klai
pėdos celiulozo fabriko darbi
ninkų streikas, kuris šiomis die
nomis pasibaigė visišku darbi
ninkų laimėjimu, ryškiai paro
dė, kad Klaipėdos vokiečių dar
bininkija dar gyvuoja, ir kad

o gal 
kurie 
karą

antifašistinis vokiečių frontas 
gali ir turi būt šiam krašte or
ganizuojamas.

Fašizmo sąlygomis kiekvienas 
ekonominis streikas įgyja politi
nę reikšmę, bet dar didesnė yra 
politinė reikšmė tokių ekonomi
nių streikų, kurie kyla kitatau
čio fašizmo prislėgtoj, hitleriš
kojo šovinizmo viliojamoj, vo
kiečių darbininkijoj.

Streikas buvo geriausiai or
ganizuotas. Streikavo visi dar
bininkai, meisteriai ir tarnau
tojai, kurie okupavo savo dar
bo vietas ir ateidavo į fabriką 
mainomis. Administracijos pa
pirkti streiklaužiai buvo gerai 
apkulti, kad jau neišdrįso gal
vos pakelt. Tenka pridurt, kad 
Klaipėdos celiulozo fabrikas yra 
svarbiausia pramoninė įmonė 
Lietuvoj ir dirba išimtinai eks
portui. Vien tik 1937 m. fabri
kas davė apie 7 milionus litų 
pelno. Dauguma akcininkų gy
vena Vokietijoj. Iš Vokietijos ir 
buvo atvažiavę fabriko savi
ninkai, kurie mėgino grasini
mais apie ateinančią “ilgojo 
peilio naktį” klaipėdiškiams ir 
visais hitleriškojo “tautiško 
bendrumo” įtikinimais priverst 
darbininkus grįžt į darbą. Ta
čiau jie nieko nepasiekė. Po to, 
kai ir uosto darbininkai (senai 
žinomi.savo revoliucinėmis nuo
taikomis) nutarė solidarizuotis 
su streikuojančiais, visi darbi
ninkų reikalavimai buvo paten
kinti, buvo ir užmokėta už 
streiko dienas.

Šis streikas ryškiai rodo, ko
kios stiprios dar yra latentiš- 
kos Klaipėdos darbininkų jėgos. 
Tai buvo įspėjimas visiems, ku
rie manė, kad Klaipėdoj anti
hitlerinis vokiečių judėjimas 
neįmanomas. Tuo tarpu strei
kas buvo labai radikalus (oku
pacinis) savo forma ir įvykių 
bėgyj, lygiai kaip per derybas 
su atstovais iš Vokietijos, įgijo 
aiškų antihitlerinį pobūdį.

Kitas, tikrai skaudus, klausi
mas yra tokių faktų neišnaudo
jimas antihitlerinio judėjimo 
suaktyvizavimo tikslams. Tūli 
antifašistiniai vokiečių inteli
gentų rateliai geriausiu atveju 
pasitenkina vokiečių emigraci
jos leidinių platinimu, bet visai 
nesistengia įsigyt įtakos pačiose 
masėse. Kompartja gerų ryšių 
su vokiečių darbininkais neturi 
ir plačiosios vokiečių darbo ma
sės neturi jokios galimybės iš
reikšti savo potenciales jėgas. 
Tuo tarpu hitlerinė nuotaika 
krašte jau toli gražu nebetokia 
pakelta. Susisiekimas su Ryt
prūsiais daug kam parodė tikrą 

I hitlerinio rojaus išvaizdą. Sėk
mingai vedama Čechoslovakijos 
.kova prieš hitlerinį imperializ
mą panaikino legendą, kad 
“Hitleris jau ateina.” Tuo pačiu 
metu plačiai gali būt organi
zuojama ekonominė Klaipėdos 
darbininkų kova. Klaipėdos 
Krašte nėr jokios darbo apsau
gos, net Didžiosios Lietuvos fa
šistinė, socialinė įstatymdavystė 
čia negalioja (labai savotiškas 
“autonomijos” supratimas!). 
Krašte nedarbas vis auga, o be
darbiai jau nekartą per mitin-. 
gus ir demonstracijas parodė 
savo kovingumą. Reikalingos 
tiktai tos aktingos jėgos, kurios 
šią ekonominę kovą organizuotų 
ir pervežtų ją į politines vėžes.

Visas demokratines teises 
Klaipėdos darbininkams ir val
stiečiams! Laisvas rankas anti
hitlerinei kovai Klaipėdoj! ša
lin Smetonos globojami Hitlerio 
agentai — tai turi būt ne tik 
Klaipėdos krašto, bet visos Lie
tuvos antifašistinio judėjimo 
reikalavimai.

Paskutiniai hitlerininkai, jų 
tarpe svarbiausi nacių vadai, 
jau paleisti iš kalėjimų. Teismo 
organai nutarė panaikint Klai
pėdos “Agraria” ir “Kredit- 
bank” bankų byla, (šie bankai 
finansavo iš Berlyno gautomis 
lėšomis hitlerinį judėjimą Klai
pėdos krašte ir įvairiai terori
zavo antihitleriškus valstie
čius). šiomis dienomis buvo re
abilituoti paskutiniai karinin
kai, dalyvavę voldemarininkų 
avantiūroj 1934 m. birželio 7 d. 
Tuo pačiu metu fašistinis teis
mas, pardavi.kų ir užsienio 

paaš- 
sus ti- 

Lietuvos

Įvykusio Maynard, Mass
šiuos žodžius rašančiam šie- kaip J. Sabaliauskas, taip Ig. 

daly- Kubiliūnas, kurie buvo pakar- 
May- 
graži 
vaiz-

pardavi.kų ir 
agentų uolus užtarėjas 
trina savo veiklą prie"' 
kruosius, geriausius 
sūnus.

nužudy-Policininko Kvalitos 
mo byloj (jis buvo nukautas 
per “policininkų medžioklę,” 
kurią ūkininkai buvo suorgani
zavę Suvalkijos riaušių laikais) 
teismas kaltinamuosius nuteisė 
kalėti, nors ir patys teisėjai 
pripažino, kad nėr prieš juos 
jokių įrodymų. Kauno karo teis
mo ištisas tris-dienas tęsėsi 16- 
os Šančių jaunuolių, kaltina
mųjų komjaunimo kuopelių or
ganizavimu, byla. Jie buvo nu
teisti kalėti iki 12 metų, nors ir 
jokių konkrečių įrodymų, be 
žvalgybos provokatorių pareiš
kimų, prieš juos nebuvo. Greit 
įvyks dar viena panaši byla 
prieš 11 kaimo jaunuolių. Nu
teistieji jaunuoliai siunčiami įicl; 
Raseinių kalėjimo liūdnai išgar-1 
sėjusias “vienutes,” kur kauki-( 
nimo režimas paskutiniu metu 
dar tapo žiauresniu.

Fašistų derybos 
kais “sėkmingai” 
liau. “Katalikų Veikimo 
rui” ruošiamasi suteikt 
veikimo laisvę. Katalikų 
organizacijos, žinoma, 
atidarytos, bet tai kunigams bė
dos nedaro.

met teko pirmu kartu 
vauti “Laisvės” piknike, 
nardė, Mass. Stebėtinai 
vieta! Tikrai poetiškas 
das: gražus kalnelis, lietuviš
komis pušimis papuoštas, čia, 
klonyj, nedidelis, apvalus eže
riukas, už ežerėlio aukštų la
puotų medžių ošianti giria. 
Kiek tolėliau graži lyguma 
automobiliams pasistatyti.

Pirmą valandą po pietų jau 
šis parkas margavo užpildy
tas pikniko dalyviais. Vaikš
čiojam su d. J. Kuodžiu po tą 
lygumą, kur automobiliai su
statyti ir stebimės, žmonės ra
šo iš kolonijų, kad “ten ir ten 
pragariška bedarbė, žmonės, 
stačiai badauja, ‘dipresija,’ 
‘krizis’.” Girdime draugus as
meniškai skundžiantis bedar
be. Mes jaučiame irgi tą patį. 
Ta.čiaus, čia, piknike, ta graži 
ir Vlidelė lyguma užpildyta 
naujais ar apynaujais, 
gančiais automobiliais! 
tą išaiškint? Nežinau.

Ilgainiui tenka susipažinti 
su naujais pikniko dalyviais, 
daugiausiai su dzūkais: “čia, 
va, draugas dainininkas. . . 
dzūkas; čia draugas biznie- 

irius worcesterietis, — dzū- 
ikas.” Tai vėl: “prašom susi
pažinti -su Dr. . . irgi, rodos, 
dzūkas” — perstatinė ja vie
nas kitą. Tiesa, dzūkai dau
giausiai drąsūs, atviri ir drau-

katali-

žvil-
Kaip

su 
varomos to- 

įCent- 
pilną 

darbo 
nebus

kad krikštas, 
tokias pražūtin- 

tautos 
gyvenimui, buvo 

Per

Katalikų dvasininkai jau jau
čiasi kaip namie. Jie sugalvojo 
švęst šiais metais nebūtą Lie
tuvos krikšto jubilejų ir ypa
tingai pabrėžia, 
kuris turėjo
gas pasekmes lietuvių 
valstybiniam 
atneštas i Lietuva lenku, 
procesijas, kurios organizuoja
mos krikšto jubilėjaus garbei, 
pakartotinai buvo skleidžiami 
šmeižtai prieš SSSR ir melai 
apie “katalikų persekiojimus” 
Sovietų Sąjungoj. Taigi išgal
votasis jubilėjus siekia sustip
rinti “šventuosius” ryšius su 
lenkų imperializmu ir tuo pačiu 
metu skleist antisovietines nuo
taikas.

Šie faktai dar geriau supran
tami sąryšyj su reikšmingu 
straipsniu šiomis dienomis pa
skelbtu “Pravdoj,” kuriame nu
rodyta, kad Hitlerio agentai Pa
balti jo j plačiai išnaudoja savo 
tikslams katalikų sluoksnius.

*
Baigiant noriu dar paminėti 

mažą, bet įdomų faktelį.
Prieš keletą savaičių “iškil

mingai” buvo minima “Naujo
sios Konstitucijos Diena.” Na
mai, žinoma, buvo papuošti vė
liavomis. Bet įdomu, kad kur 
tik ėjau, girdėjau vieną klausi
mą : “Kokia šiandien per šven
tė?”

Mat, kaip “naujoji” konstitu
cija “populiari” krašte.

Kaunas, birželio m.

Ispanija Reikalauja Sugrą
žint Auksą iš Francijos
Paryžius. — Ispanijos re

spublika pareikalavo, kad 
Francijos Bankas perduotų 
teisėtai Ispanijos valdžiai 
$41,250,000 aukso, kuris iki 
šiol buvo laikomas tame 
banke.

Tą auksą bando savintis 
generolas Franco, bet Fran
ci j a nepripažįsta jo “val
džios.”

totinai publikos iššaukti prie 
garsiakalbio. Ypatingai Ig. 
Kubiliūnas nepaprastai užžavi 
publiką su savo komiškomis 
dainomis.

Kažin, ar nebūtų galima ir 
naudinga tokiam piknike, ir 
tokiai publikai, duoti bent ko
kią sporto programą podraug 
su kalbėtojais ir dainininkais?

Programai baigiantis seko 
dovanų laimėjimas, apie kurį, 
tikiu, rengėjai praneš vėliaus 
per spaudą. i

Vėl Naujos Pažintys

Po programai tenka vėl su
sipažinti su naujais draugais 
ir draugėmis. Draugas šilabai- 
tis, iš Brooklyn, Conn., užpre
numeruoja “Voice” ir sako: 
“...atsiųskite man blankučių, 
dėl ‘Voice’, nes aš manau gau
ti ir daugiau prenumeratų dėl 
to gražaus žurnalo.”

čia susitinkam su Gitsevi- 
čių šeimyna iš Bedford, Mass. 
Kiek pasikalbėjus, Gitsevičie- 
nė išsiima dešimtdolerinę ir

savo šeimos vardu pareiškia: 
“še, drauguti, dešimtine,” ir 
paskirsto sekamai: “penki ir 
pusė bus už “L.” prenumera
tą, $1 Agitacijos Fondui, $1 
Ispanijos Kovotojams, $1 Lie
tuvos Pol. Kaliniams, o dole
ris ir pusė naujam ‘L.” ‘Inter- 
typui’.” Padėkojau jai už gra
žią dovaną ir skirstomės. Skir
stosi ir kiti pikniko dalyviai.

Vaišingasis Vincas Motiejai- 
tis, worcesterietis užsikviečia 
mus su Kuodžiu pas save, — 
mes pakvietimą priimame, čia 
pernakvojam, ir, po ilgų pasi
kalbėjimų ir gražių vaišių,— 
traukiam New Yorko link.

Chinų Lakūnai Pavojingai 
Sužeidė Japoną Karo Laivą

Shanghai. — Būrys chinų 
lėktuvų šeštadienį bombar
davo japonų karo laivus 
Yangtze upėj, už poros my
lių į rytus nuo Matango, ir 
pavojingai sužeidė
priešų karinį laivų. Chinų 
lakūnai taip pat padarė 
daug žalos japonam pakraš
čiuose tos upės.

vieną

Gražūs Vaizdai

O gražumėlis tų apylinkių! 
Tiek Massachusetts, tiek Con
necticut valstijose. Tų medžių 
žalumėlis! Pakelėmis raudo
nuoja, marguoja žydinčios ro
žės ir kitokios gėlės; marguoja 
farmerių įvairiaspalvės gražios 
grįtelės, kitur blizga dideli na
mai, tai stambių farmerių, o 
gal kokių verslininkų... Ir 
taip gražiems vaizdams bevi
liojau! mūs akis, mums besi
dairant, besigrožint tuo vis
kuo, Kuodžio paklusnus “For- 
dukas” pargabeno mus tarp 
New Yorko dangorėžių. . .

P. Baranauskas.

PASAULINES ŽINIOS

Liepos Ketvirtos Dienos 
Minėjimai Užsieniuose

Buenos Aires, Argentina. 
Entuziastiškai buvo šiame 
mieste apvaikščiota Liepos 
4 d., dalyvaujant daugeliui 
žmonių. Tiek iškelta Ameri
kos vėliavų, jog atrodė pa
našu į pačios Argentinos 
tautinę šventę.

Kuboj
Havana, Kuba. — 25,000 

žmonių maršavo gatvėmis, 
minėdami Amerikos 
klausomybės šventę.

Airijoj
Dublin, Airija. — 

Jungtinių Valstijų 
klausomybės šventę,
Ketvirtąją dieną, buvo gau
singai papuoštas Amerikos 
vėliavomis Dublinas, Airijos 
sostinė. Surengta Amerikos 
nepriklausomybės p a r adai 
su orkestrais, griežiančiais 
amerikonų ir airių melodi
jas.

nepri-

Minint 
nepri- 
Liepos

Martin, Trockistas, Vysiąs 
Komunistus iš Auto. Unijos

Valdžios Agentas su Gėda 
Atleistas iš Tarnybos

Jaunimas, matyt, nerimau
ja. čia orkestrą “plėšia” lietu
viškas polkas, ir kitokius ma
dinis šokius; jaunos mergaitės 
trepsi, juda, pritaria orkestros 
taktui, bet svetainė užrakinta. 
Šokiai uždrausta — “Blue 
Law.” Na, o diena vėsi, kaip 
tik pasišokti būtų sau smagu! f

Truputį apie Programą

Garbės ir paguodos verti 
draugai, šio pikniko rengėjai, 
per kurių pastangas ir triūsą 
sukviečiama keliolikos tūks
tančiu lietuviška minia, šia
me piknike programa susidė
jo iš chorų dainų, kalbėtojų, 
ir solistų dainininkų. Apart ki
tų chorų, kurie sudainavo gra
žiai ir sutartinai, bene gra
žiausiai ir drausmingiausiai 
pasirodė estradoj Worcesterio 
Aido Choras, vadovaujamas 
Karsokienės.

Prakalbas sakė net trys kal
bėtojai: lietuviškai kalbėjo d. 
J. Kuodis; kalba ryški, senti
mentali ir pritaikyta dienos 
klausimams. Pora draugų pa
sakė kalbas angliškai — pas
tarųjų kalbos taip pat intere
singos, tačiau, bendrai paė
mus trijų kalbėtojų kalbas,— 
man rodosi, ar neperilgai tru
putį užtrukta su prakalbomis?

Solistai dainininkai zatsire- 
komendavo gana vykusiai,

Washington. — Homer
Martin, trockistas-lovesto- 
nietis pirmininkas Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos, bandė įtikint 
CIO prezidentą J. L. Le- 
wisą ir vice-prezidentą Ph. 
Murray, kad reikią iššluot 
visus komunistus iš tos uni
jos, girdi, “dėlei jos ramy
bės.”

Laikraščių reporteriams 
Martin pranešė, kad unijos 
pildančioji taryba liepos 25 
d. teis Frankensteeną ir ke
turis kitus unijos vice-prezi- 
dentus, kuriuos Martin su
spendavo už “kairumą.” 
Martin sakė, “gal” tas teis
mas ir atšauks jų suspen-

ne-davimą, bet, “turbūt”, 
atšauks.

Washington. — Specialis 
valdžios agentas L. G. Tur
rou, tyrinėjęs Hitlerio ka
riškus šnipus Amerikoje, 
įteikė vyriausybei rezigna
ciją (atsistatydinimą) birž. 
20 d. Nes jis jau buvo pa
daręs sutartį su viena laik
raštine kompanija parašyti 
jai eilę ’straipsnių apie tų 
šnipų veiklą, jų slaptybes ir 
jų sučiupimą.

Bet valdžia atmetė jo re
zignacija ir atleido Turrou 
“su nepalankumu”. Tai to
dėl, kad jis sulaužė savo 
prisieką, kurioj visi val
džios agentai-sekliai pasiža
da laikyt slaptybėje visas 
tos rūšies žinias, kaip laike 
savo tarnybos, taip ir pasi
traukus iš jos.

Turrou gaudavo po $4,600 
algos per metus.

Danijoj
Copenhagen, Danija. — 

Susirinkime 1,500 danų-am- 
erikiečių kalbėjo sosto įpė
dinis Frederick ir Jungtinių 
Valstijų atstovas Owsley, 
minėdami Amerikos nepri
klausomybės dieną ir svei
kindami draugiškumą tarp 
Danijos ir Jungtinių Valsti
jų.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos laikraščiai išspausdino 
Amerikos a m b a s adoriaus 
pareiškimą apie didžią isto
rinę svarbą Jungtinių Vals
tijų nepriklausomybės.

Pagerbti Amerikos Lietu
viai žurnalistai

Kaunas, birželio 24.— 
Tautinės Kultūros ir Pro
pagandos Įstaigos vedėjas 
profesorius I. Tamošaitis 
suruošė priešpiečius Ameri
kos lietuviams žurnalistams 
pagerbti. Priešpiečių metu 
paliesti ir artimesnio ben
dradarbiavimo klausimai.

Kapos Galvas Kariniams 
Šnipams Francijoje

Kovoję daugiau, kaip du metu, majoras Martinas Hou- 
rihan ir kapitonas Fred Keller (dešinėj) sugrįžo iš Is
panijos į New Yorką.

Paryžius.—Franci j os val
džia išleido įsakymą kapot 
galvas kariniams šnipams ir 
taikos laiku. Iki šiol jie bu
vo baudžiami tik kalėjimu.

Pernai Franci j a įkalino 
150 Vokietijos šnipų, vien 
tik pasieninėj Strasbourg© 
srityje.

Franco Bombininkai Užmu
šė 10 Nekariškių; Sužeidė 33

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų bombininkai užmušė 
dešimt civilių žmonių ir su
žeidė 13 Gavo j, Barcelonos 
priemiestyj; be kitko, ap
daužė Roca Radiatorių 
kompanijos fabriką, pri
klausiusį amerikonam.

Mussolinis Naikina Žydu Ra 
šytojy Knygą Leidimą

Roma. — Italijos “kul
tūros” ministerija uždrau
dė spausdinti vertimus ita
lų kalbon veikalų, parašytų 
svetimšalių žydų, ir įsakė 
knygų krautuvėms sugrą
žinti visus tokius raštus 
leidėjams.

Leidėjai dar galėsią spau
sdinti knygas parašytas Ita
lijos žydų, bet knygų krau
tuvėms uždrausta laikyti 
tas knygas žymiose vietose. 
Suprantama, jog mažai kas 
lįiuo šiol drįs leisti tokias 
knygas, kad ir Italijos žy
dų parašytas.

Mussolinio vyriausybė at
leidinėja vis daugiau žydų 
iš valdiškų vietų.

GAL TAI PRAMONĖS 
ATGIJIMO ŽENKLAI?
Detroit, Mich.—Automo

bilių fabrikantas Henry 
Ford sako, kad dabar pas jį 
dirbą daugiatT> darbininkų 
negu pernai šiuo laiku. Jis 
numato darbingesnį kelių 
mėnesių vasarinį-rudeninį 
sezoną savo fabrikuose ne
gu paprastai.

New York.—Įvairių pra
monių šėrai Wall Stryte pa
kilo 1 iki 5 punktų.

Pusantrų Metų Kalėti už 
Radio Klausymą

Lyda, birželio 28.—Lenkų 
uždarytosios kultūrinės Vil
niaus krašto lietuvių Ryto 
Draugijos vedėjas už Kau
no radio klausymą tapo len
kų nuteistas pusantrų metų 
kalėti.

Jeruzale. — Naujuose su
sikirtimuose tarp arabų, iš 
vienos pusės, ir žydų ir An
glijos policijos, iš antros, 
nukauta 9 arabai ir 6 žydai.
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'(Tąsa) 73
Ir štai jis savo kambarius perskyrė. 

Ir pradėjo gyventi su viena raštinės dar
bininke. Bet greitu laiku tarpe jų pra
sidėjo lermas ir peštynės. Jis pradėjo 
pavyduliauti, be pasigailėjimo mušti ir 
gatvėn išvyti.

Čia jau visi suprato, kame dalykas. 
Čia jau visi suprato, kad jis bjaurus, ne
reikalingas žmogus ir kad išteklius čia 
jokios rolės nelošia — jis neturi jokios 
įtakos į gyvenimo bėgį.

Ir tuomet visi suprato, kad turtas jam 
reikalingas, bet jį patį reikia prižiūrėti, 
perauklėti.

Tuomet visiems pasidarė lengviau. Vi
si atsiduso ir suprato, ką su juomi rei
kia daryti.

Ir šiame supratime buvo didelis pasi
sekimas. Ir šio pasisekimo spaudimu 
išnyks nepasisekimai ir prasidės tas, ko 
visi pageidauja.

Šiuomi, bičiuliai, mes užbaigiame savo 
pasakojimus apie nepasisekimus tuo su
metimu, kad greičiau pereiti prie naujo, 
laimingesnio skyriaus.

Besiartinimas šių naujų puslapių pake
lia mūsų ūpą, ir, nepaisant' vos tik pa
pasakotų nepasisekimų, mums darosi 
linksma ir smagu gyventi.

Ir mums linksma pažymėti, kad velniš
ki ir negirdėti nepasisekimai neprislėgė 
mūsų plieninį būdą.

Ve tuojaus tik nusiprausime ir nusi
plausime visas tas bjaurybes ir žengsime 
toliau.

Beje, gal būt mes, beskaitliuodami ne
pasisekimus, kaip ką užmiršome pažy
mėti. Todėl prašymas nepažymėtus da
lykus pasižymėti savo sielose.

Ve dar— neužmirškite perskaityti pa
skutinį straipsnelį prie mūsų skyriaus 
“Nepasisekimai.” Jis turės tą viską, ką 
jums papasakojom, kilpiniu raiščiu už
veržti.

Po to mes pereisime prie naujos kny
gos: “Stebėtini Nuotikiai.”

Ir taip, prašom prie nedidelio, lyg ir 
plepėsio, užbaiginio straipsnelio.
Paskutinis Straipsnelis Prie Ketvirto 

Skyriaus.
Ir taip, šiuomi, bičiuliai, mes užbaigia

me savo ketvirtą knygą.
Po tokių sunkių iškentėjimų, pavelyki

te gi jus jausmingai pasveikinti!
O dabar padarykime tam viskam 

trumpą sutrauką.
Perskaitę istorines noveles ir pasakoji

mus iš mūsų gyvenimo, ką mes su jumis, 
bičiuliai, išvydome?

Pirmiausiai mes išvydome praeityje 
didelį derlių nepasisekimų.

Paskui mes matome, kad šis derlius 
pjaunamas dėlei įvairių priežasčių, kurių 
paikystė ir tamsumas taip neatsilieka 
uodegoj.

Ir netgi dalinai mes pastebėjome, kad 
nepasisekimas — teisėtas kūdikis, gimęs 
iš šių nepasisekimų, apsivedusių su sku
botu noru gerai pagyventi.

Todėl nėra ko nei stebėtis, kad nepa
sisekimai būna.

Jie būna ne iš likimo malonės, kaip 
kad tūli žmonės silpnai ir baigščia pa-

Worcester, Mass.
Naujienos iš TDA 13 Kuopos

Birželio 28 d., vakare, įvy
ko kuopos mėnesinis susirinki
mas. Nors vėlokai, bet su
sirinko gana skaitlingai. Per 
keletą metų nėra buvę taip 
skaitlingo šios kuopos susirin
kimo. Mat, ši kuopa dau
giausia domėjosi Liet. Kongre
so Skyrių konferencija, kuri 
įvyko birželio 25-26 dienomis, 
Scranton, Pa. TDA yra vie
natinė organizacija, kuri fi
nansiniai prisidėjo prie dele
gato pasiuntimo su $5. šis su
sirinkimas lyg pripuolamai 
įvyko kaip tik delegatas J. J. 
Bakšys ką tik buvo sugrįžęs iš 
konferencijos. Jis dalyvavo 
susirinkime. Pirmininkui pa
kvietus, kad raportuotų, ką 

girdėjo konferencijoj, Bakšys 
plačiai papasakojo. Susirin
kimas domingai ir entuziastin
gai priėmė jo raportą.

Worcesterio ALK Skyrius 
nėra skaitlingas draugiųjų at
stovybėmis, palyginus kiek čia 
randasi stambių įvairių drau
gijų. Iki šiol Skyrių sudaro 
vien tik radikalė srovė; kata
likų nei vidurinė (tautininkų) 
srovė nedalyvauja tame svar
biame lietuvių reikale.

Sulyg delegato raporto iš 
konferencijos, pasirodo, kad 
vidurinių valstijų lietuviai su
eina visokių srovių į tą veiki
mą. Todėl mūsų nedalyvau
jančios draugijos turėtų pa
busti iš miego, nes Lietuvos 
likimas yra opus bei kritiškas.

šis TDA 13 kuopos susirin
kimas nepaliko tuščias, liko 
paskirta $5 auka Scottsboro

sauliažvalga linkę manyti. Jie įvyksta 
nuo paprastesnių ir šiurkštesnių priežas
čių. Todėl jeigu nesėdėti rankas su
sidėjus, tai galima daug ką šioje linkmė
je žymiai pataisyti.

Ir pas mus drąsiai ėmėsi to darbo. O 
jeigu ir būna aukščiau nurodyti nepasi
sekimai, tai dalinai publika neįpratus ir, 
abelnai, dar šioje linkmėje kova neuž
baigta.

Ir jeigu kalbėti apie tolimesnį laiką, 
tai nepasisekimai pas mus ne tai, kad 
visiškai išnyks, bet jų, veikiausiai, bus 
taip mažai, kad visi stačiai stebėsis.

Netgi, gal būt, paikystė, po įtaka ko 
ten tokio ypatingo, ims ir priblįs savo 
didybėje. O jeigu tas susilpnės, tai tuo
met visi galės vienas kitą pasveikinti su 
negirdėtu pasisekimu.

Abelnai, jeigu kalbėti atvirai—mes į 
ateitį žiūrime be jokios baimės. Visur 
žmonija pasakys galutiną savo žodį. Už
tvirtins savo teisę. Visi pakils dvasioje. 
Ir visiems bus juokinga, kad jų jaunys
tės aušroj buvo tokių nepasisekimų.

O jeigu kalbėti apie mūsų šalį, tai 
galimą pakartoti stebėtini ir pranašingi 
poeto žodžiai, pasakyti dar pereitame 
šimtmetyje:

“Pakankamai iškentėjo Rusijos žmo
nija. Perkentės viską—ir plačia, galin
ga savo krūtine pralauš sau kelią. Tik 
gaila—tame puikiame laike neteks jau 
gyventi nei man, nei tau.”

Ir ve mes dabar matome tą. Tai buvo 
stebėtina pranašystė, kuri dabar mūsų; 
aky vaizdo je laipsniškai gyvenime rodosi. 
Bet, žinoma, nereikia užmiršti: kova to
li gražu neužbaigta, ir tęsiasi revoliuci
ja. Eina dviejų pasaulių susirėmimas. 
Taigi, žodžiai ramybę bus vėliau pa
sakyti. Ir tuomet šį mūsų skyrių apie 
nepasisekimus galima bus su nestropia 
šypsena perskaityti.

O kas liečia minėtą pranašystę, tai ją 
pasakė didis poetas, kuris 60 metų tam 
atgal numirė. Ir jį vertėtų pagerbti at
sistojimu.

Ląįbai gaila, kad jis nesulaukė dabarti
nio laiko.

Prie progos — apie mirtį.
Kai kurie skaito nepasisekimu trum

pą, kaip sapnas, žmogaus gyvenimą. Bet 
sykiu kaip pamisliji, kad tau, pavyz
džiui, dar du šimtu metų reikės mąsty
ti, smegeninę kvaršinti, tai mūsų tei
sėtas 80 metų amžius nepasirodo ypatin
gu nepasisekimu.

Ir taip, šiuomi užbaigiame • savo kny
gą apie nepasisekimus ir pereiname prie 
naujo ir paskutinio skyriaus.

Ir mes jau girdime klegesį ir šaudy
mą. cIr kas tai katutes ploja. Ir kas 
tai šaukia “valio.”

Tai žmonės, kurie dėl nepasisekimų 
nenupuolė dvasioje ir siekiasi prie naujų 
krantų.

Ir tie, kurie nors ir niekur nesisie- 
kia, bet užsilaiko taip, kaip reikia.

Ir mes, ne be susijaudinimo, skubame 
ten, kad paspaudus jiems ranką ir pa
sakius: “Sveiki!”

Ir taip, prasideda nauja knyga “Ste
bėtini Nuotikiai.”

(Pabaiga ketvirto skyriaus.)
(Daugiau bus)

jaunuolių gynimo komitetui, 
kad gelbėti Norris nuo mirties 
bausmės. Alabamos biurokra
tai neturi jį nužudyti tik to
dėl, kad jis negras.

Antra auka liko paskirta $5, 
tai Komunistų Partijos lietu
vių suvažiavimo pasveikini
mui.

Kuopos mėnesiniai susirinki- 
?nai įvyksta kiekvieną ketvirtą 
antradienį, Liet. Svetainėj.

Pirm. D. J.
P. S.—TDA 13 kp. užpre

numeravo TDA organą “De
fender” į Lietuvių Viešą Kny
gyną. Naudokitės proga, at
eikite į knygyną pasiskaityti.

D. J.

Shanghai, liepos 5. — Ja
ponai praneša, kad jie atė
mę iš chinų Hukow miestą, 
už 160 mylių nuo Hankowo.

Baltimore, Md.
Įdomūs Pranešimai

Įdomūs, sakau todėl, jog jie 
išreikšti tų žmonių, ant kurių 
daugelis įvairių šalių gyvento
jų žiūri, tik skirtingomis aki
mis: vieni su didžiausia už
uojauta, kiti su ugninga pa
nieka.

Pranešimai buvo padaryti 
Korėjos gyventojo chino (ku
rio pavardę vien tik iš nugir- 
dimo sunku parašyti) ir ja
ponės moters Haru Matsui 
sekmadienyj, birželio 26 d., 
YWCA centre, kur įvyko 
prakalbos, surengtos China 
Aid Council for Civilian Re
lief in China vietinio sky
riaus.

Chinietis kalbėtojas iš Ja
ponijos pavergtos Korėjos 
nuo 1910 metų gyvais vaiz
dais perdavė tą, kaip žmonės 
gyvena jo gimtoje šalyje. Ka
dangi apie šią šalies dalį ma
žai kas rašoma, todėl pravar
tu čia kiek daugiau apsistoti.

Pavergtųjų Chinijos dalių 
likimas tampriai surištas su 
pastaruoju Japonijos obalsiu- 
atskirti Korėją nuo Chinijos, 
padaryti “laisva - nepriklauso
ma.” Į trumpą laiką išbuda- 
vojama platūs “Nepriklauso
mybės Vartai”—tai Japonijos 
simbolas apgaulės ir vergijos 
to krašto gyventojams.

Pasekmės gana liūdnos šio 
žygio. Mokyklos Korėjos gy
ventojams, dvasios kultūra ir 
mokslas, jų kalboje uždary
tos. Priespauda .didele, žmo
nės bruzda iki kruvino sukili
mo. Kovo 1 d., 1919 metais, 
prieita tokio laipsnio, kad 3 
dienų bėgyje Japonijos val
džios likimas buvo tamsioje 
padėtyje. Bet visgi ji atsilai
kė. Mat, stipresnė, tuom kart 
ir žiauresnė. Sukilusių gyven
tojų žudymo formos buvo ma
sinės ir žiaurios. Prieita net 

Iprie šiokių kraštutinybių : Gy
ventojai, ypatingai miestų, 
šimtais tapo sugrūsti viešose 
mokyklose, ir bažnyčiose, ku
rios buvo apipiltos gasolinu ir 
smarkios ugnies liepsnose žu
vo nelaimingieji!

Kas pabėgo nuo šio įvykio, 
tai žuvo nuo Japonijos kulkų.

Virš trisdešimts penki metai 
praslinko nuo “Nepriklauso
mybės Vartų” įsteigimo, nei 
vienas Korėjos gyventojas ne
buvo padėtas į valdiškas vie
tas, kaipo šalies atstovas.

Šiandieną penkiolika dolerių 
skaitoma pilnai užtenkamu iš
laidom vieno žmogaus per me
tus Korėjos dalyje. Pasekmėj 
to, pereitais metais 10 milionų 
bušelių ryžių mažiau suvarto
ta, negu pirmiau. Badavi
mas.

Chinijos liaudis pilnai tą su
pranta. Ir šiandien tamprus 
apvieiyjimas spėkų, pakėlimas 
mokslo ant augštesnio laips
nio dėl geresnio apsigynimo, 
ir prisirengimas ilgesniam ka
rui tapo svarbiausiu t dienos 
klausimu.

Japonės moters kalba dar 
žymesniais faktais paremta 
buvo, todėl, kad jai teko sa
vo akimis matyti ir mintyąe 
pergyventi tą, ką jaučia šian
dien Japonijos liaudis po im
perialistų jungu prislėgta. Ji 
gyvenusi Tokio mieste, kuria
me yra gimusi ir augusi; grį
žo atgal Amerikon dirbti kai
po redaktorė “China Today” 
laikraščio. Kiek Japonijos 
gyventojai tampriai surišti su 
karu, lai faktai kalba patys 
už save.

Industrijos ratai sukas tik 
tie, kurie gamina medžiagą 
karui, kuris, baigdamas iš
semti Japonijos iždą, pakėlė 
gyvenimo reikmenis vietomis 
18 iki 30 nuošimčių pirm pra- 
dėsiant karą. Yra atsitikimų, 
kur darbininkai be miego ir 
poilsio išdirba ištisai 36 va
landas; mat, darbas nesisuka 
taip greitai, kaip norėtųsi, nes 
operuojamas Išimtinai mote
rų jėgomis, o vyrai—chinų ka- 
nuolėms pašaras.

Chinijoje karo lauke įvyko 
7,000 vyrų sukilimas gruodžio 
mėnesyje, 1937 m. Ir pakol 
jie pasiekė karo lauką, patyrė, 
ką viskas reiškia, ant savo kai
lio. 500 paimtųjų karan su
kilo balandžio mėn., š. m. Tai 
aiškus įrodymas apie jų “no
rą” kariauti, u

Japonės moterys kovoja su
laikymui vežamų kareivių 
guldamos ištisai bėgių . . . 
Gyvena jos šiandien tarsi ne- 
apkęsdamos pačios savęs. Bū
nant atvirai prostitucijai, 
pačios šeimynų galvos—tėvai— 
parduoda dukteris, kad bado 
šmėklą nustūmus kiek tolyn.

Japonijos imperializmo le- 
kajai stovi sargyboje. Pažan
gesnė literatūra konfiskuoja
ma. Kalinami ir geriausi jos 
skleidėjai.

Ar ilgai Japonijos imperia
lizmas galės gyvuoti tokiose 
vėžėse ? Kaip ilgai Amerikos 
kapitalas šers Japonijos plėši
kus karo medžiaga?

Pakolei nebus sulaikytas iš
vežimas karo reikmenų Japo
nijai iš Amerikos, patelei 
Amerikos demokratiją mylinti 
gyventojai negali skaitytis sa
ve draugais karžygiškos Chi
nijos liaudies.

Vinco Duktė.

Lowell, Mass.
—4*.. ■ .....

SMULKMENOS 
i

Birželio pradžioje vietos 
spauda paskelbė, kad nejudi
namo turto savininkai turės 
mokėti didesnį donį (taksus), 
nes esą Lowellyj dabar ran
dasi labai daug bedarbių, ku
riuos miestui priseina maitin
ti. Taksai jpadidėsią $50 ant 
vieno tūkstančio ($1,000).

Birželio 18 d. vietinis Rau
donojo Kryžiaus skyrius tu
rėjo rinkliavą (tag day) pa
ramai nukentėjusių kare. Su
rinkta apie pora tūkstančių 
dolerių.

Birželio 19 d. buvo Piliečių 
Kliubo piknikas, žmonių bu
vo pilnas parkas. Daugiausiai 
jaunuolių. Choras “Balsas,” 
po vadovyste Petriko,* puikiai 
sudainavo 3 dainas. Tai jau
nas choras, bet jau gerai dai
nuoja.

Čia upėje rastas prigėrusio 
kūdikio lavonas. Jieškota kam 
jis priklausė, bet niekas ne
atsišaukė. Spėjama, kad tai 
galėjo būt kokios bedarbės 
motinos.

Apie “Laisvės” įvykstantį 
Maynarde pikniką mūsų mies
to lietuviškas pasaulis šneka. 
Tos kalbos tuščiomis nepraeis 
—lowellieciai skaitlingai da
lyvaus piknike.

Birželio 22 d. pas mus bu
vo jaučiamas žemės drebėji
mas. Mūsų motina žemelė pa
sipurtė, bet nuostolių nepada
rė. Griaustinis.

Teismas Uždraudžia Phila
delphia! Perimt Geso 

Kompaniją
Philadelphia, Pa. — Auk

ščiausias valstijos teismas 
panaikino P h i 1 a d elphijos 
valdybos tarimą perimt į 
miesto nuosavybę Philadel- 
phijos Geso Dirbimo Kom
paniją.

Atmušė Fašistų Tankus
Hendaye. — Ispanijos re- 

spublikiečiai smarkia ug
nim iš viršukalnių atmušė 
fašistų tankų atakas nuo 
La Granjuela ir Balzquez, 
Cordobos fronte.

Barcelona, Ispanija.—Rc- 
spublikiečiai prie š-orlaivi- 
nemis kanuolėmis ir lėktu
vais nuvijo fašistų orlai
vius, atskridusius bombar- 
duot Barceloną.

Philadelphia, Pa.
Liepos 4-tą dieną mirė Ste

pam j a Kodienė, sena “Laisvės” 
skaitytoja.

Pašarvota savo namuose 1901 
N. 2nd Street.

Laidotuvės įvyks 7 d. liepos, 
ketvirtadienį 2 valandą po pie
tų, Oakland kapuose.

S. Kodienė sveika būdama 
yra daug gelbėjus farmerių 
organizavime, dėlei to prarado 
ir savo farmą.

Kviečiame pažystamus ir 
draugus dalyvauti laidotuvėse.

B. Ramanauskienė.

Minersville, Pa.
Birželio 25 d. mirė Elzbie

ta Marazienė, gal bus viena iš 
seniausių Minersvillės gyven
tojų. Tai jau pabuvusi mo
teris. Nors anglų spauda ne
paduoda skaitlių metų pilnai, 
bet nurodo, kad virš 80 metų. 
Tad nėra stebėtina, kad ir 
mirė. ,

Reikia pripažinti, kad tai 
viena iš seniausių šeimų Mi- 
nersvillėj, kuri užsiėmė vertel- 
gyste smuklės. Man pribuvus 
į šitą miestuką 44 metai atgal, 
jau ji turėjo nuosavą namą 
ne tik toj vietoj, kur smuk
lę laikė, bet ir skirtingose vie
tose turėjo namų ant 4 fami- 
lijų, kuriuos nuomavo darbi
ninkams. Tai, matomai, pa
sekmės užsiėmimo buvo ge
ros, kad taip trumpu laiku 
praturtėjo. Bet ant nelaimės 
jos žmogus pirma 30 metų mi
rė po padarytai operacijai. 
Tad nuo to laiko prisiėjo jai 
vienai gyventi ir baigti savo 
šeimą auklėti, kuri tėvui mi
rus dar liko jauna. Nuo to 
laiko pati viena vertelgyste 
užsiėmė, vaikus visus išauk
lėjo, ir da daugiau namų 
pristatė ir ėmė nuomas. Ver- 
telgystės užsiėmimą pertrau
kė tik paskutiniu laiku, li
gai prispaudus negalėjo pa
ti prižiūrėti, o vaikai suau
gę išsiskirstė. Tad ją ir 
skaitė viena iš turtingiau
sių moterų tarpe Minersvillės 
lietuvių gyventojų. Bet kiek 
tas visas turtas išneša, tai ne 
mano dalykas jį skaitliuoti.

Bet štai kas svarbu paminė
ti; velionei nusenus, jau ne 
tik kad senatvės liga • ją kan
kino, bet dar prisidėjo ir vė
žys. Tas ir atėmė gyvybę di
džiausiose kančiose. Ta žiau
rioji liga daug gyvybių sunai

SCRANTON IR WILKES-BARRE 
APYLINKĖJE

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Rengia A. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 12-tas Apskritys

Didžiausias ir iškilmingiausias piknikas šioj apylinkėj
— Įvyks —

Sekmadienį, Liepos 17 July
Pradžia 10 Vai. Ryto

Šis piknikas bus visai skirtingas nuo visų anksčiau buvusių 
naudai dienraščio “Laisvės”. Jis bus nepaprastai 

gražioje vietoje

SIMKO GLEN PRIVATEKAME PARKE
Kelrodis: Važiuojant reikia imt 309 kelias ir važiuoti iki 

Manganellos Pavilion, ten po kairei parkas.

šiame parke yra puiki pastogė, vieta nepaprastai graži 
ir yra gražios maudynės, mylintiems pasimaudyti. Čia 
smagiai ir naudingai praleisite laiką, pasimatysite su 
daugeliu savo pažįstamų, giminių, kaimynų, ir iš toliaus 

atvykusių, nes į “Laisvės” pikniką visada atvažiuoja 
svečių iš toliaus.

Taipgi Bus Dovanų bei Laimėjimų:

1-ma dovana $10; 2-ra $5; 3-čia $3; 4-ta $2
Bus Visokių Valgių ir Gėrimų

•
GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS

BUS PRAKALBŲ IR KITOKIŲ ĮVAIRUMŲ

kina, net ir jaunuos metuos 
daugelį nuvaro į kapus. Bet 
štai kas žingeidu. Moteris vi
są laiką buvo religinė, lankė 
bažnyčią ir aukų nesigailėjo 
suteikti kunigui “dievo var
du.” Bet ligai prispaudus, 
bažnyčios negalint lankyti, 
priversta buvo lovoj ilsėtis 
moterų prižiūrima.

Kunigas, žinodamas esant 
turtinga ligone, taip pat tan
kiai atlankydavo, bet ne su 
tuom tikslu, kad ją paguosti 
sunkioj ligoj prispaustą, o kad 
prieš mirsiant jam geroką au
ką paskirtų.

Velionė visa siela tikėdama 
kunigo teisingumui, kad ką 
jis sako, viskas turi būti tie
sa, todėl ir pastatė klausimą: 
Kodėl, kunigėli, mane taip 
dievas kankina su šita liga? 
Juk aš jį mylėjau ir aukų 
jam nesigailėjau.

Kunigas atsakė, kad dievas 
mylėdamas taip daro; ir tos 
visos kančios turi būt paau
kautos dėl atvertimo bedievių 
ant gero kelio!

Matomai, kunigas su tuom 
pertikrino sergančią moterį, ir 
ji įsakė, kad jos šeima jai 
mirus pasamdytų daug kunigų, 
užpirktų daug mišių, kad 
tuom atsimokėti dievui už su
teiktas kančias . . .

Tad laidojant tą moterį 
birželio 29 d. dalyvavo cere
monijose 5 kunigai. Trejas 
dideles mišias atgiedojo. O 
kunigas Klevinskas pasakė to
kį aukštą pamokslą ir išdėstė, 
kaip ta moteris visas savo kan
čias aukavo dėl “atvertimo 
bedievių prie dievo.” Tai tik 
ir myli dievas tuos bedievius, 
kad dėl jų laimės užsiunčia 
visus savo ištikimiausius viso
kiom ligom ir nelaimėm, kad 
būtų gerai gyventi kunigams 
ir netikintiems į dievą!

Tai argi ne laikas darbinin
kams susiprasti, kurioj pusėj 
yra tiesa, kurios mes jieškom?

J. Ramanauskas.

Uždrausta Leisti “Jaunimo 
Dienos”

Gegužės 28 d. buvo įteiktas 
Vilniaus miesto storastijai. An
tano Panavos pranešimas, kad 
jis norįs leisti jaunimui skirtą 
laikraštį “Jaunimo Dienos.” 
Birželio 2 d. miesto storastija 
tokį laikraštį leisti uždraudė.

Didžiausias nuopelnas ap- 
švietos platinimo yra gavi
mas “Laisvei” naujo skai
tytojo. Gaukite tuojau!

t
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t * Rochester, N. Y.
Gedimino Choro Vakariene

Per pastarųjų porą sezonų
> teko girdėti kalbų apie choro 

pakrikimą, nepajėgimą išsilai
kyti ir net likvidavimą. Ir 
ve, baigiant šį sezoną, choras 
nusitarė turėti vakarienę (kad 
ir prieš poros norą) choro iž-

, do lėšomis. Tačiau nutarta, 
kad kviesti ir simpatikus-rėmė- 
jus, su tuom supratimu, kad 
rėmėjai prisidės prie padengi
mo lėšų.

Na, ir minima vakarienė 
j vyko birželio 17 d., kurios 
nepamirš atsilankiusieji per il
gą laiką.

Valgių ir gėrimų buvo iki 
sočiai. Virėjos, dd. Ap. Vai- 
vodienė, E. Duobienė, K. Že
maitienė ir P. Barzdaitienė 
pagamino skaniai valgius.
Kas Rėmė Choro Vakarienę? F

Stambiausiai parėmė Gedi
mino Draugystė, duodama vel
tui svetainę; ši draugystė vi
suomet leidžia chorui nemoka
mai naudotis svetaine pamo
koms.

Iš biznierių parėmė šie as
menys: Wissmanas, 576 Hud
son Ave.; Polish-American 
valgykla, 1065 Hudson Ave.; 
F. Miller, 800 Hudson Ave.; 
E. Silkauski, kampas Sullivan 
ir Joseph Ave.; Joe Dirse, 703 
Hudson Ave.; M. Kanapickas 
aukojo didelį pyragą (cake) ; 

r Wojczakas taipgi puikų py
ragą; Monroe Bottling Works 
3 keistis sodės. Visi virš su
minėti biznieriai užlaiko užei
gas, na, tai jie ir prisidėjo su 
pasismaginimo dalykais.

Iš vakarienės dalyvių prisi
dėjo finansiniai šie asmenys: 
R. Sherelis $4; L. Vaišnora 
$4; po $1: Z. Davolius, Jan
son, F. Katenis, A. Balzariū- 
tė, Zinkai, F. Kurkulis, J. 
Daukas, J. Bullis, M. Yančis, 
P. Bugailiškis, P. Anderson, 
M. Kanapickas, D. Valtienė, 
Sharkai, Paliepiai, W. Ri
chard, B. Duoba, Markevičius, 
Baltakiai, Klimašauskai, M. 
Jakubonis, A. Mels, M. Bu- 
dris, Totoris, W. Keltis, Be-

> laišiai, Manialiai, J. Bartašius 
ir J. Morkūnas; po $2: J. 
Savage, L. Šlekių šeima, J. J. 
Skaukas; po 75c: Ribinskai, O. 
Vilimaitienė, Snyderienė, Vi- 
limaitis ir Griziai; Prusai $1 ;

f po 50c: A. Duobienė, O. Mcr- 
kevičienė, V. Bachulis, Matel
iais, Milerienė, R. černauskie- 
nė, L. Totorienė, O. Yančienė, 
E. Čereškienė, M. Severinas, J.

t Stašaitis, Pastauskas, A. Pul- 
tin, M. Paužienė, iC. Peiffer, 
J. Miller, J. Shopes, A. Duo
ba, G. Švedas, J. Novikas, M. 
Chelkienė, J. Zinkus, M. Du- 
seika, J. žemaitis, S. Gendrė- 
nas, J. Labeika ir Ivonaitis; 
po 25c: N. Švedienė ir Mar
gis.

. Su prisidėjimu Gedimino 
Į Draugystės, biznierių ir daly-

/ vių visi atsilankiusieji buvo
f gerai pavaišinti. Taipgi bu- 
' vo suteikta dovanėlė choro

vedėjai E. Vaivodaitei už ge- 
,, rą choro mokinimą ir už ma

žą atlyginimo ėmimą. Choras 
turi geriausios progos gyvuoti: 
svetainė pamokoms gaunama 
veltui, mokytoja gabi ir finan
siniai labai prieinama. Taip
gi chorui netrūksta rėmėjų. 
Choro neegzistavimą negalima 
būtų nieku pateisinti.

Rengimo komisija visą įvy
kį skaito gerai pavykusiu, nes 
pamylėta choristai-tės, nupirkta 
dovana ir iš iždo nereikėjo im
ti nei cento, kaip kad buvo 
manyta.

Taigi, varde choro visiems 
dalyviams, G. D-tei ir biznie
riams t&riu didelį aidu!

Šio parengimo kreditas pri
klauso dd. Gedy Valias ir J.

( Kamauskui.
Choras paėmė atostogas va- 

■ saros metu.

Rašėjui šios žinutės ’ teko 
Į atlankyti lietuvio graboriaus
l ' G. Savage naują pastatą. Pa-

statas susideda iš gyvenamų 
kambarių ir koplyčios šerme
nims, kurioje gali apie 100 as
menų susėsti. “Koplyčią,” sa
ko, “duodu dykai visiems, kas 
tik nori laikyti šermenis.”

Savage yra nariu LDS 11 kp., 
Gedimino ir kitų draugijų.

LDS 11 kp. nario J. Mag- 
nišausko sūnus, Albert Mag
uos (taip vadinasi sutrumpin
tai), atsidarė daktaro ofisą 
ant 3116 Culver Rd.; telefonas 
Culver 2260. Padavė aplika
ciją į Gedimino Draugystę ir 
artimoj ateityj žada įstoti į 
LDS.

Geros kloties jo profesijoje!
Simpatikas.

M izabeth, N. J.
Iš Važiuojančio Auto Išmesta 

ir Mirtinai Sužeista

Newarkiete jauna graži mer
gina, Irene Elizabeth Gaert- 
ner, 21 metų amžiaus, nakties 
laiku tapo išmesta iš važiuojan
čio automobiliaus ir mirtinai 
sužeista per nežinomus pikta
darius.

Kraujuose, su perskelta gal
va ji tapo atrasta grįžtant iš 
darbo per Edward Doerr prie 
Feins Dairy, ant Chestnut Ave., 
Hillside, N. J.

Nuvežta per Hillside policiją 
į Elizabeth General Hospital, 
nuo sunkių susižeidimų jį mirė 
3:50 vai. iš ryto.

Kaipo būsianti jaunavede, ji 
nutarė, sulyg to posakio, turėt 
“last fling’’ su nepažįstamais ar 
pažįstamais jai jaunais vyrais.

Lai būna ši tragedija kaipo 
pamoka kitoms jaunoms mergi
noms nebastytis po saliomis su 
bile kokiais vaikinais.

Policija vis dar j ieško neži
nomus piktadarius.

Užsimušė Jaunuolis Lietuvis
John Reeves su savo draugu 

Juozu Miluku bevažinėjant ant 
motorciklio taip smarkiai pasu
ko į kairę ant Wood Ave., ir 
Blancke St., Linden, N. J., kad 
Juozas Milukas, negalėdamas 
užsilaikyti, visu smarkumu iš
krito iš motorciklio viršui John 
Reeves galvos, mirtinai susi- 
žeisdamas ant trotuaro.

Juozas Milukas, 20 metų vai
kinas, gyveno po No. 154 Ful
ton Street.
Skandališki Darbeliai Lindeno 

Valdininkų
Įdomūs ir skandališki dalykai 

išeina aikštėn Linden, N. J. val
dininkų gaspadoriavimo prieš 
Supreme Court teisėją Orlando 
Dey, Union iCourt House, Eli- 
zabethe.

Majoras McManus paklaustas 
per teisėją Orlando Dcy, kokiu 
būdu yra skiriami kandidatai į 
miesto policiją, Lindeno gaspa- 
dorius McManus atsakė, kad iš 
visų kandidatų buvo reikalauja
ma, kad visi jie ir jų šeimynos 
būtų gerais demokratų parti
jos nariais ir rėmėjais.

Šiuo atveju remdamasis, ko
vo mėnesį praeitais metais Mc
Manus užtvirtino 14 kandidatų 
eiti policijos pareigas.

Teisėjui pareikalavus civilių 
ekzaminacijos blankų peržiūrė
jimui, McManus atsakė, kad jis 
negalįs ju “surasti”.

Teisėjas Orlando Dęy skeptiš
kai atsakė McManus’ui, kad jo 
toks atsakymas verčia jį many
ti, jog McManus tiksliai visus 
reikalingus dokumentus sunai
kino.

Kuo šis teismas pasibaigs, 
sunku dar pasakyti, bet veikiau
siai Lindeno gaspadoriams ne
išeis ant gero.
Albinas Penkunis Išnakintas 

Ketvirtam Rounde

Albinui Penkuniui, sunkio 
svorio kumštininkui, kuris pa
dėjo treiniruotis Max Schmel- 
ing’ui, nelabai sekasi.

Adelphia A. A. sporto arenoj 
kumštynėse ketvirtam rounde 
Ralph Ivins išnakino Al. Pen- 
kunį.

“L.” Reporteris,

Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius rengia pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, liepos 17-tą 
dieną, ant I.W.O. ūkės. Vieta 
visiem labai gerai žinoma, tad 
ir prašome visus vietos lietuvius 
darbininkus dalyvauti jame. »

Kurie draugai norėtumėte 
dalyvauti minėtame piknike ir 
neturite masinu nuvažiuoti, tai c- ^7
tarpe 12-tos ir 2-ros valandos 
po pietų eis busas nuo I.W.O. 
svetainės, tai pasistenkite tuo 
laiku būti ten, tai ir turėsite 
kaip nuvažiuoti ir tik už 10c į 
vieną pusę.

Apie svarbumą dalyvauti šia
me partijos piknike nėra reika
lo daug aiškinti, nes kiekvienas 
partijos pritarėjas ir rėmėjas 
gana gerai supranta jos uždavi
nius ir matys svarbą dalyvauti 
jame. Tad iki pasimatymo vi
siem partijos piknike.

Širdingiausiai užkviečia visus 
dalyvauti piknike.

Komunistų, Partijos 
Vietinis Skyrius.

Blazer,” penkių puslapių, gra
žaus patraukiančio formato. Ta
me jaunuolių laikraštyj atspin
di visas vietinis jaunuolių pei
kimas įvairiuose jaun. klu
buose ir sporto organizacijose. 
Patartina jaunuoliams įsigyti 
“Trail Blazer.”

Vestuves

LDS jaunuolių kuopos nare 
Beatrice Krūtis, birželio 25 d., 
apsivedė su Edward Sutter.

Laimingo gyvenimo!
“L.” Reporteris.

Nelaimingi Atsitikimai 
Užmušė net 106,000 
Žmonių Amerikoje

Elizabeth, N. J.
Elizabetho Jaunuolis Dalyvaus

Lietuvos Olimpijadoj

Gerai žinomas sporto rate
liuose atletas John Peck-Pečiu- 
kaitis liepos 1 dieną laivu Grip- 
sholm išvažiavo dalyvauti Lie
tuvos rengiamoj Olimpijadoj 
liepos 17-23 dienomis.

John Pečiukaitis, geriau ži
nomas tarpe savo draugų kai
po “shorty.” balandžio mėne
sį už pasižymėjimą “basketball” 
lošime laimėjo aukso\ dovaną 
nuo “Institutional Basketball 
League.”

Laimingos kelionės, “Shor
ty!”
Viešosios Mokyklos Užsidarė

Ant vasarinių vakacijų iš Pu
blic School mokyklų paleista 
16,500 vaikų. Bet gaila, kad 
miesto valdžia mažai parūpino 
tiems jaunikliams poilsio ir žai
dimo parkų.

Linden, N. J., Gaspadoriai 
Teisme

Jau kelinta savaitė mūsų 
kaimyniško miesto Lindeno gas
padoriai gana stropiai yra ka
mantinė jam i p c r Supreme 
Court komisionierių Orlando 
H. Dey.

Patraukė juos teisman namų 
savininkų organizacija už šmu- 
gelišką naudojimą miesto pini
gų. Dabar išeina viešumon bu
vusių ir dabartinių miesto gas- 
padorių įvairūs nešvarūs dar
beliai. Praeitą sav. išėjo viešu
mon, kad nekurie miesto tary
bos nariai visai nemokėjo tak
sų miestui už savo nuosavybę; 
tą patį darydavo ir savo drau
gams.

Miesto raštininkas ir kiti ta
rybos nariai klausiami, kas bu
vo kaltininkais šių visų nešva
rių darbų, tai atsakymas buvo 
vienodas — “pamiršome.”
Iš Aušros Draugijos Veikimo

Teko sužinoti, kad iš atsibu
vusio Aušros draugijos paren
gimo “Bailaus Daktaro” liko 
mažai pelno.

Šiam pusmečiui tapo palikta 
ta pati valdyba. Šiuo laiku 
draugija rengiasi prie savo me
tinio pikniko, kuris įvyks 10 
dienos liepos, Cranford, N. J.

Bangos Choras Dainuos 
Per Radio

Bangos Choras gavo užkvie- 
timą dainuoti liepos 21 dieną, 
9 vai. iš ryto per radio stotį 
WHOM.

Užkvietimas tapo priimtas.
Ar Skaitėte Jaunuolių 

Laikraštį ?
Smagu pažymėti apie leidžia

mą Jaunųjų Komunistų Lygos 
vietinį periodinį laikraštį, pa
švęstą vietinių jaunuolių reika
lams.

Teko matyti No. 5 “Trail

Statistikos netikėtų mirčių 
ir sužeidimu, ka tik Tautiškos 
Saugumo Tarybos išleistos, pa
rodo, kad nukreipimas netikė
tų nelaimingų atsitikimų pasi
lieka viena iš svarbiausių pro
blemų Amerikos gyvenime.

Per 1937 metus netikėti ne
laimingi atsitikimai užmušė 
net 106,000 žmonių. Apart 
tų mirčių, 375,000 žmonių ant 
visados apnegalėdinti ir net 
9,400,000 buvo laikinai apne
galėdinti. 1936 m. net 110,- 
298 žmonės nuo nelaimingų 
atsitikimų mirė.

Motoriniai karai užmušė net 
39,700 žmonių, tai padidėji
mas 4 nuošimčiais. Apart tų 
mirčių, trafiko nelaimingi at
sitikimai ant visados apnegalė- 
dino 1.1 0,000 ir laikinai 1,250,- 
000. Trafiko problema yra 
labai rimta problema, nes ma
tome, jog mirties rata nuo mo
torinių karų nelaimingų atsiti
kimų dėl 100,000 gyventojų 
pasiekė 30.7. Ta rata yra 62% 
aukštesnė už 1925 m. Jr 30% 
aukštesnė už 1933 m. Bet dvi
dešimts valstijų numušė mir
ties ratą, į vesdamos naujas ap
saugos taisykles. Mississippi 
pirmoje vietoje su sumažėjimu 
iš 18%, Kansas, South Dakota, 
Washington, Maine ir Nevada, 
kiekviena, sumažino motori
nius nelaimingus atsitikimus 
per 10%. Milwaukee ir New 
Yorkas turi mažiausias mirties 
ratas nuo motorinių nelaimin
gų atsitikimų.

Namuose nuo nelaimingų at
sitikimu mirė 32,000, tai 15% 
mažiaus už 1936 m. Net 140,- 
000 žmonių ant visados liks 
apnegalėdinti nuo nupuolimų, 
įsideginimų, nusinuodijimų, ne
apsižiūrėjimų ir pan. Net 4,- 
500,000 žmonių sužeisti laiki
nai.

Užsiėmimuose mirė net 19,- 
000 ir 75,000 ant visados ap
negalėdinti, ir 1,550,000 laiki
nai. Didžiausias skaitlius in
dustrial iškų nelaimingų atsiti
kimų įvyko Californijoj, New 
Yorke, Pennsylvanijoj ir Ohio.

Aviacijos mirčių buvo ma
žai, tik 52.

Ant gelžkclių net 4,580 žmo
nių užmušti ir 32,000 sužeisti.

1937 m. nelaimingų atsitiki
mų mirties-ratos buvo 82 del 
kiekvieno 100,000 gyventojų. 
Kaštai tos milžinikos mirties 
ratos—algose, priežiūroje, ro
le u o j am a iki $2,550,000,000.

F.L.I.S.

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

PRANEŠIMAI IS KITUR
SHENANDOAH, PA.

Sekmadienį, liepos 10 d. įvyks pik
nikas. Bus gera muzika šokiams, tu
rėsime skanių valgių ii' gėrimų. Tad 
kviečiame vietos i)' iš apylinkės drau
gus dalyvauti šiame piknike ir sma
giai laiką praleisti. Pikniką ruošia 
Komunistų Partija, (vieta?—Adm.) 

(157-158)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks lie

pos 10 d., sekmadienį 2-rą vai. po 
pietų. B. Poteliuno Svet., 53 Bank 
St. Delegatai iš ALK Konferencijos 
išduos raportą, yra svarbu kiekvie
nam išgirsti. Taipgi gal bus renka
mi delegatai į LDS Seimą kuris įvyks 
rugpjūčio mėnesį Pittsburghe. Nepa
mirškite ir duokles užsimokėti.
(157-158) Fin. Sekr. J. V. S.

I

WILKES-BARRE, PA. puikios orkestros, bus skanių užkan
džių, minkštų ir kietų gėrimų. Taip 

Penktadienį, liepos 8 d. įvyks ALD pat visokių žaislų. Kviečiame visus 
LD 43 kp. susirinkimas pas M. Nor- skaitlingai dalyvauti. (157-158) 
butą, 210 Hazle St. Yra svarbu, kad
visi nariai dalyvautų šiame susirin
kime, nes bus išduota raportas de
legato iš Amerikos Lietuvių Kongre
so Konferencijos. Turėsime svarstyt 
ir kitus svarbius dalykus. Atsiveski
te ir nauji} narių prirašyti prie kuo
pos. Sekr. J. V. S.

(157-158)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos kliubas 

rengia pikniką, liepos 9 ir 10 dd. 
Seltzer City giraitėj. Piknikas pra-' 
sides 7 vai. vak. šeštadienį, o sekma- j 
dienį nuo pietų. Grieš gera orkestrai 
šokiam, taipgi turėsime skanių valgių 1 
ir gėrimų. Kviečiame visus lietuvius; 
iš apylinkės dalyvauti ir paremti šį į 
kliubą. Kom.

(157-158)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

liepos. 9 d., šeštadienį, 7 v. v. Baka- 
nausko Svet. Visi nariai susirinkite, 
nes išgirsite žingeidžių raportų iš ke
lių suvažiavimų ir pikniko atskaitą. 
(157-158) Kp. Valdyba.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 10 d., 10 vai. ryto 
“Sweet’s Hall”. Malonėkite visi na
riai dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptart, atsiveskite ir nau
ju narių. Sekr. S. Kuzmickas.

(157-158)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 11 d. liepos, 7:30 v. v. 
, Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
i Prašome visus narius skaitlingai da
lyvauti, nes bus delegatai sugrįžę iš 
ALDLD Konferencijos, išduos rapor
tą. Taipgi bus raportas nuo Liet. 
Kongreso. Todėl yra svarbu, kad

kiekvienas nepraleistų progos neiš
klausę raportų. Užsimokėkite ir 
duokles susirinkime. J. Margaitis.

(157-158)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. liepos, Easton Bak
ing Co. Svet., 36 N. 7th St. 2 vai. 
po pietų. Visi nariai būkite, nes iš
girsite raportą iš ALDLD suvažiavi
mo. Atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti prie kuopos. Sekr.

(157-158)

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7--8 vak, 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd St.

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

CLEVELAND, OHIO
Pirmas Lyros Choro piknikas įvyks 

sekmadienį, liepos 10 d., 11 vai. ry
to ir tęsis iki 12 vai. nakties. Bus 
Victoria Grove, Route 422, trys my
lios už Chagrin Falls. Turėsime ge
rą muziką ir skanių šaltų valgių ir 
gėrimų. Bus visokių žaislų ir prie 
kiekvieno bus laimėjimai. Kelrodis: 
Iš Clevelando važiuokite Route 422, 
iki Chagrin Falls. Pervažiavus tą 
miestuką už trijų mylių rasite Vic
toria Grove ant to paties kelio 422. 
Matysite iškabą nuvažiuojant po kai
rei pusei, tas kelias išeina iš Kins
man Rd. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. Kom.

(157-158)

PATERSON, N. J.
LDS .123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 10 d., 9 vai. ryto, 
S. Bakanauskąs Svet. Visi nariai bū
kite laiku. " J. Matačiunas.

(157-158)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija ruošia pikniką, 

sekmadieni, 10 d. liepos. Įvyks Pro
gressive Recreation Farm, viena my
lia už Port Crane. Busas į pikniką 
išvažiuos 2 vai. po pietų nuo Work; 
ers Recreation Club, 358 Clinton St. 
Turėsime gerą muziką šokiams ir 
skanių valgių. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (157-159)

NASHUA, N. H.
Šv. Kazimierio Draugyste ruošia 

gegužinę, įvyks sekmadienį, liepos 10 
d. Blair’s Grove, Tyngsboro, Mass. 
(Alternate Route 3). Bušai išvažiuos 
nuo Liet. Kooperacijos, High St. ir 
nuo Bažnyčios 1 vai. po pietų ir 1:30 
vai. po pietų. Norime pranešti, kad 
dalyvaus šios kolonijos: Manchester, 
Hudson, Lowell, Haverhill, Lawrence 
ir kitų kolonijų lietuviai. Šokiai prie

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Sales dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

CHRONIŠKOS 
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n 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.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodčs-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 metiis patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodės bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

• Čia parodoma vėliausio išdirbinio 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 KEI’TUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų 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 Rolla.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
I Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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Žymiu Veikėjy iš Kiti] Koloniją
Lietuvių Komunistų Kuopa 

pereito antradienio vakarą su
rengė prakalbas Pil. Kliube. 
Tai buvo lyg ir užbaigtuvėms 
nacionalio suvažiavimo, kuris 
čia tęsėsi per dvi dienas, lie
pos 4-tą ir 5-tą.
kviesta kalbėt eilė draugų, 
pribuvusių iš įvairių kolonijų Į 
komunistų, o kiti Į ALDLD Su
važiavimus.

Kalba Ramanauskas iš Min
ersville, Pa. Tai senelis veikė
jas ir rašytojas, praleidęs ar
ti pusę šimto metų visuomen
iškam darbe, kuris, anot d. 
Andrulio, “pradėjo veikt tais 
metais, kada aš gimiau ir dar 
nesiskundžia pavargęs, pase
nęs”. Jis pareiškė džiaugiąsis 
galėjęs dalyvaut komunistų su
važiavime ir didžiuojąsis Ko
munistų Partijos atliktais dar
bais. Ypatingai pabrėžė, kad 
jį džiugina faktas, jog mes sa
vo eilėse turime puikaus jau
nimo, kuriam priklauso ateitis. 
Audringas plojimas palydėjo 
trumpą, įspūdingą jo kalbą.

tikJą. Mat, publikos turėjome 
vidutiniai sulyg komunistų gali
mybių turėt; labai mažai tegar- 
sinome, o nežinanti juk negali 
ateit. Jautėmės kalti. Mes visi 
galėtume daugiau padirbėt ir, 

Ta proga pa- manau, po šio suvažiavimo taip 
padarysime. Paties d. Karsono 
pamatymas suvažiavime yra ge
ru akstinu. Draugas panašiam 
amžiuje, kaip ir visi, per virš 
desėtką metų vaikšto ant medi
nių kojų, tačiau darbuojasi ju
dėjimui ant tiek, kad ir suvažia
vimus pasiekia. Tas parodo, ką 
su geru pasiryžimu galima at

ari t savų kojų.
Amerikos Lietu- 
nacionalis sekre- I 

kalbėjo apie 
mūsų atsie- 

ir

likt vaikštant
L. Jonikas, 

vių Kongreso 
torius, trumpai 
kongreso veiklą li
kimus toje srityje. Jis man
gal didžiumai brooklyniečių, ir
gi girdėtas pirmu kartu. Iš jo 
geras kalbėtojas. Po prakalbų, 
spausdami dešinę, visi ragino 
rudeniop važiuot su plačiu pra
kalbų maršrutu.

Paskiausia kalbėjo A. Bim-
Drg. Sliekienė iš Pittsburgh© | ba ir V. Andrulis. Jų kalbos 

daugiausia nurodinėjo, kaip taipgi buvo trumpos, kadangi 
svarbu yra suorganizuot mote- nebebuvo laiko ilgoms. Pirma- 
ris ir kvietė moteris rašytis į|sis atžymėjo abelnus atsieki- 
brooklyniečių Literatūros’ nius, o antrasis — apie bendrą 
Draugijos moterų kuopą, taip-į veiklą su socialistais ir kitais 
gi dėti daug svarbos Į auklėji- ; pažangesniais, taipgi ėjimą Į i 
mą jaunimo darbininkiškoj > artimesnius • ryšius ir bendrą' 
dvasioj. Kaipo darbininkiško ! darbą su katalikais už demokra- 
auklėjimo pavyzdį, ji paminė-: tiją, laisvę, ir geresnį gyvenimą, 
jo Vytautą Zablacką ir kitus, Pertraukoje vakaro pirminin- 
kurie palikę drauguose smagų kas J. Gasiūnas paprašė aukų 
gyvenimą ir tėvus bei mylimas 
žmonas išvyko Ispanijon gint 
demokratiją nuo fašizmo.

O. Girnienė iš Binghamtono 
trumpai sveikino susirinkimą 
ir kvietė padėt vietos komu
nistams, taipgi aldiečiams įvy- 
kint šių suvažiavimų siekius: 
gaut “šviesai” 1,000 naujų 
skaitytojų ir 300 lietuvių nau
jų narių Į Komunistų Partiją. 

Matas šolomskas, philadel- 
phietis, šiuo tarpu sugrįžęs iš 
Chicagos, kur jis redagavo 
“Vilnies” anglišką skyrių, 
trumpai atsišaukė remt jau
nimo judėjimą. Jį girdėjau 
pirmu kartu. Iš jo trumpos 
kalbos galima buvo suprast, 
kad jis puikus kalbėtojas, 
kaip kad jis yra geras jaunuo
lis veikėjas-organizatorius. Jis 
kalbėjo angliškai, bet jį girdė- 
jusieji tvirtina, kad jis lygiai 
taip gerai kalba lietuviškai. 
Tai žymi, nauja spėka lietu
vių pažangiajam judėjime.

Lesevičius, kanadiečių at
stovas sveikina susirinkimą 
varde Kanados pažangiųjų lie
tuvių, pažymėdamas, jog ka
nadiečiai yra dideli pažangos 
mylėtojai; kad Jaunoji Lietuva
(taip daugelis iš mūs vadina- mėtojais, bet jeigu nelaimi, jie 
me Kanados lietuvių kolonijas .liekasi 
dėlto, kad didžiumoj ten gyvena 'jie didžiuojasi 
jauni, jau iš Smetonos valdo
mos Lietuvos išvažiavę žmonės) 
neleidžia Įsivyraut fašistų agen
tams ir sėkmingai budavoja de
mokratinį frontą. Publika entu
ziastiškai sveikino brolišką at
stovą ir jo kalbą.

Drg. Skliutas, žymus darbuo
tojas iš Worcester, Mass., pažy
mėjo, kad darbuojasi liet, darbo 
žmonių judėjime su virš 30 me
tų, bet komunistų suvažiavime 
dalyvavo pirmu kartu. Juo la
bai patenkintas. Palinkėjo dar
buotis, kad pravest suvažiavimų 
tarimus; gaut 1,000 naujų skai
tytojų “Šviesai” ir 300 naujų 
narių partijai.

Drg. Karsonas, lovelietis, 
taipgi visoj Naujojoj Anglijoj 
plačiai žinomas veikėjas, greta 
pasidžiaugimo atsiekimais, pa
žymėjo, kad mes privalome 
darbuotis daugiau. Jis nurodė, 
kad ir šis susirinkimas parodo 
brooklyniečių neganėtiną veik-

lėšoms ir tolimesniam vedimui 
darbo. Aukojo sekami:

Ch. Alex — $1. Po 50 centų 
aukojo: K. Depsas, S. Įkainis, 
J. Balčiūnas, A. Balčiūnas, drg. 

j M., K. Žemaitienė. Po 25 cen
tus — J. Grybas, Kapočius, 

; Ažius, J. Vinikaitis, Siurba, 
Paltanavičius, V. Balkus, Pakal
niškis, šolomskas, F. Vaitkus, 
O. Cibulskienė, E. Yumpolt, E. 
Gasiunienė, M. Banaitienė, A. 
Zablackienė, M. Stakovas, A. 
Mureikienė, F. Krunklis, F. Do- 
mikaitis, A. Dagys, John Che- 
lus, Vera Ambrose, V. Pranai
tienė, V. Škėma, J. Juška, C. 
Grybas, J. Maitika, Overaitie- 

smulkiomis surink-

visiems aukauto- 
ačiu už nuoširdžią

nė. Viso su 
ta $16.41.

Rengėjai 
jams taria
paramą, taipgi prašo atleisti, 
jei kurių stambesnė auka ne
pastebėta ir neužrašyta arba 
pavardės ne visai teisingai už-

Geri Sportininkai
Amerikiečiai yra žinomi, kai- 

!po atsidavę lošiams įvairiausių 
sportų. Jie bando būt gerais lai-

važiuotė mašino-

yra pasauline 
veikla, bet kaip

rašytos. Iš tolo kartais sunku' 
pamatyt, kokia buvo auka bei 
teisingai nugirst pavardę.

Buvo pakviesta delegatas nuo 
Lincoln© Brigados Draugų tart 
keletą žodžių. Jis kvietė susirin
kimo dalyvius pasidarbuot rin
kime aukų paremt kovotojus Is
panijoj ir padėt pargabent 
Amerikon sužeistus amerikie
čius kovotojus, kurių kiekvieno 
parvežimas lėšuoja $125. Pirmi
ninkas pakvietė Vytauto Za- 
blacko kuopos valdybą paimt 
dėžučių išdalinimą į savo ran
kas ir jos buvo dalinamos 
rintiems pasidarbuot. Kurie 
rėtumėt pasidarbuot, o dar 
turit dėžučių, reikalaukit
Vytauto Zablacko kuopos narius 
“Laisvės” raštinėje.

Rinkliava Ispanijai bus šio 
mėnesio 8, 9, 10 ir 11. Yra iš 
miesto valdžios department© 
gautas leidimas ir su juomi ga
lima rinkt visur, kur tik jums 
paranku. Rep.

110- 
no- 
ne- 
pas

Liaudies Teatro 
Reikalai

Teatro 
yra su

veik alus

Lietuvių Liaudies 
grupė pereitą sezoną 
vaidinus keletoj vietų 
bei komedijas, kur buvo su
lygta tam tikras atlyginimas; 
tačiaus keliose kolonijose or
ganizacijos pasiliko skolingos, 
kaip tai: Newarke, Elizabeth© 
ir Brooklyn© Lietuvių Kongre
sas. Todėl Lietuvių Liaudies 
T. valdyba šiuomi raginant 
skolingas organizacijas greitai 
atsiteisti; teatrininkams be ga
lo pinigai reikalingi.

Vaidintojai, kurie turi Toles’ 
veikale “Mirtų Vainikas”, di
džiuma jų pageidauja turėti 
vakacijas bent liepos (July) 
mėnesį. Tad sulyg vaidintojų 
pageidavimo—pamokos liepos 
mėnesi pertraukiama. Vėliaus 
vėl* punktualiai mokinsimės.

Valdyba L. L. T. šiuo tarpu 
'renka naujus veikalus bei ko
medijas; ruošiamasi prie pla
taus darbo sekamam sezonui. 
Pirmutinėj eilėj stovi dvi ko
medijos: “Aš Numiriau” ir 
'“Kontrolierius”, kurias tuojau 
imame mokintis.

Sekr., P. Baranauskas.

Neidig Nusišovęs Dėl 
Nesveikatos

Policijos department© komi- 
sionierius Valentine užginčijo, 
kad nusišovimas buvusio poli
cijos inspektoriaus Neidig bent 
ką turėjęs bendro su jo tarny
bos vietos perkėlimu iš vieno 
distrikto kitan, nes ant jo ne
buvę nei kaltinimų dėl žuli- 
kiškų lošių tame distrikte. Jis 
nusižudęs dėl ligos — strepto- 
kokkais užsikrėtimo, nuo ko 
jau miręs jo\brolis. 
mirus n 
siminęs, 
jis nebeišgydomas.
vieno distrikto kitan buvęs 
perkeltas dėl jo nesveikatos, 
duodant jam lengvesnę parei
gą.

Nesenai 
tina (ir jis buvęs nu
manydamas, kad ir 

Jis ir iš

’ Pasauliniuose Foruose pra
dėta statyt Lenkijos paviljo
nas. Antradienj Įvyko kertinio 
akmens padėjimo ceremonijos.

gerais pralaimėtojais, 
teisingu lošiu.

Jie prisilaiko taisyklių ir žiūri 
su nepasitenkinimu į nesilai
kančius jų.

Taip yra su visom žaismėm, 
išskyrus vieną, svarbiausią iš 
visų, o ja yra 
mis.

Važinėjimas 
pasismaginimo
ir kiekvienas kitas sportas turi 
savo taisykles. Neprisilaikymas 
jų atima iš važinėjimo smagu
mą. Taisyklės padarytos visų 
saugumui. Neteisingumas šiam 
sporte, kaip tai važiavimas pro' susibarė su žmona ir panėrė 
raudonas šviesas, greičiau lei
džiamos normos, pastatymas 
mašinų uždraustose vietose, yra 
baudžiama.

Būkime teisingais, gerais 
sportininkais važiuotėj, kaip ir 
kituose visuose sportuose, tada 
bus mažiau mirčių ir sužeidi
mų, o daugiau pasismaginimo 
ir džiaugsmo visiems.

Trafiko Stotis “K”

Važiuodamas iš krikštynų F. 
, De Royena, 146 Skillman St.,

jos krūtinėn peiliu, o paskui 
atėmė sau gyvybę. Jinai 
tiško j padėtyj.

kri

Suimti 3 jauni vyrukai 
rie bėgiu mėnesio Queens’e ir 
New Yorke apiplėšę virš de- 
sėtką taksių draiverių.

tę u-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Išvažiavimas Įvyks šį sekma
dienį, liepos (July) 10 d. Lie- 

Taryboj Atole Mėsai""LSJSS
RsKbb rengėjai kviečia, kaip brookly-ZyniSl DilIŲ ; niečius, taip ir iš apylinkės lie-|

•-------- Ituvius atsilankyti kuo
Miesto Taryba pertraukė sa-1ginusia.

vo posėdžius vasaros atosto-i Išvažiavimas 
goms. Parke, po No

Paskutinėj sesijoj’, antradic- nuo 11 vai.
iiį, vienu iš keletos klausimui 
ant dienotvarkio buvo Darbo1 --------

skaitlin-

i.Partijos įneštas mėsai žymėt bi-

atsibus
4-tu.

F orest

Reny e ja i.

Eugene Coyne, 10 metų, 
Woodside, užsidegė sproginį ir 
norėjo pasmarkaut su vaikais, 
bet pamatė policistą. Išsigan
dęs, Įbruko padegtąjį sproginį

litis, kuris padėtų mėsos 
toj a me apsisaugo! nuo 
biųjų mėsos pakuotoji! 
bių, parduodant pigesnės 
mėsą aukštesnės rūšies
mis. Toroms su tammaniečiais 
pavyko bilių palaidot.

Majoras Įspėjo Tarybą, kad 
gali prisieit šaukt specialę sesi
ją iškilus svarbiems reikalams. 
Jis taipgi pažymėjo, kad esamų 
paskyrų neužteksią šelpimo rei
kalams iki pabaigai metų.

Tammaniečio Cashmorc pata-
, . .... .. i nesrimu taipgi palaidojo pereitam I tu 

posėdyj priimtą rezoliuciją pa-1dar 
sveikint Pasaulini Jaunimo!lonfkite užsimokėti ketvirtadienį.

. . . . 1 z. Prot. Sekr. C. R.kuris įvyks 16-2.) _________

varto-
stam-

sukty-
rūšies
kaino-įį kišenių pilną nepadegtų. Jie 

eksplodavo. Tas pats policis- 
tas vėliau turėjo vaikui pa
šaukt ambulansą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 1

LDS 1 kp. susirinkimas Įvyks ket
virtadienio vakare, liepos 7 d., Lais-

Svet., 419 Lorimer St. Pradžia 
v. v. Malonėkite visi dalyvauti, 
turėsime keletą svarbių paper
iame susirinkime. Nariai, kurie 
nesate užsimokėję duokles, ma-

7:30

Kongresą, 
rugpjūčio, 
Esą, j 
Rooseveltienė ir kurioj pri-| 
lyl^uso visokių pažiūrų ii* Įsiti- susirinkimas, 
kinimų jaunimas, esanti “komu- ' dalyvauti, 
nistinė.”

Nutarta sulaikyt miesto fon
dus tiems 
persekioja 
rezoliuciją 
tis Quill.

Kolegijoj.
ši Įstaiga, kurią remia p.

M A SPĖTU, N. Y. 
ketvirtadienį, liepos 7 dieną, 8 
vakaro, 64-45 Perry Ave., pas 
Laukaičius, įvyks LDS 14 kp.

Visi nariai kviečiami
— Sekr. (155-156)

ligonbučiams, kurie 
darbininkus. Tam 

buvo Įteikęs darbie-

SUIMTAS ŽUDEIKA

Suareštuotas 20 metų vyras, 
William Paulsen, sakoma, pi'i-1 
sipažinęs sumušęs ir pasmau
gęs Ritą Bonfiglio, gražią vei- 
terką, kuri per naktį su juo 
girtavus po karčiamas, o prieš j 
ryt ą at m etų s j o n orą atsiimt! 
už vaišes

,Paulsen 
jų areštų 
kalėjimai!, 
leistas ir 
areštu.

glamonėjimais.
turis rekordą 

nuteisimo 
buvęs iš-, 

namu

ir vieno 
iš kurio 

laikomas po

tri-

“Mes žinom, kad tu turi pi
nigų ir kad tu nešiojies šau
tuvą, tad tylėk ir eik su mu
mis pasivažinėt.” Taip pasakę, 
plėšikai nusivarė gasoline 
kompanijos kolektorių Brodie, 
atėmę iš jo $2,4.00 ir už kelių 
trip k ų paleido.

Draugė Sutkienė Išvyko 
Rockfordan

Šiomis dienomis išvyko Rock- 
fordan draugė Izabelė Sutkie- 
nė, brooklyniečio restorano ir 
saliūno savininko žmona. Ji 
ten pas gimines žada praleisti 
apie dvi savaites laiko. Rep.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

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 
sifilj, gonorėją ir kitas lytjes ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams itpie 
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 Į a. už $1.00. (Į Kanada
—$1.25c.)

JDftKITE } konvertą popieriuj do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

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

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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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)

Auksinių Daiktu Krautuvė
Perėjo Į Naujas Rankas 
krautuvę seniau užlaikydavo Jur
gis Ješinontas. Dabar naujas 

savininkas yra
LEONAS IGNOTAS

Norime pranešti kostumeriams, ku
rie esate palikę laikrodžius nuo seniau 
ir dar nepasiėmčt, malonėkite pasiimt 

bėgyje 30 dienų.
taisome ir parduodam laikrod- 
akinius ir kitus auksinius daik
tus už prieinamas kainas.

PRAŠOME UŽEITI ,

174 Roebling Street
Brooklyn, New York

Šią

Mes 
žius,

Stephen Aromiskis
( Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

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

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

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

8
8
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Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

IWW MIWWIMIW MIWIW

FRANK DOMIKAITIS

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 Kyto iki Vėlai Vakaro

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

įmanai

£i

Mateušas Simona virius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

NOTARY PUBLIC

M

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

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

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUSTelephone: EVergreen 8-9770

j. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*Cl Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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Clement Vokietaitis I
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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.

Lietuvių 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

I 168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

g ■ 
I Jeigu Deksnio Galinga Mostis 

Nepagelbetų, Tai Kas Gali?

nitui-




