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Kad Skundžia, Tai 

Skundžia.
Kur Spjausi—Pataikysi

Ant šnipo.
Argentiniečiai Rūpinasi.
Technikos Progresas.
Gražus Darbas.

Rašo R. Mizara

Pasiskaitykite sekantį:
Praeitos savaitės “Uckaus 

Aide” J. Sabaliauskas giria 
Uokų už lietuvių įskundinė- 
jimus policijoj, dar savaitę 
anksčiau tą pat padarė vi
sas “Aušros” klubas, taip 
sakant, in corpore. Reiškia, 
ta keturių narių “šutvelė” 
džiaugiasi, kad jos “vadų” 
pastangomis lietuviai tam
pomi po policijos įstaigas, 
krikštijami “komunistais,” 
vežami į salas, sodinami į 
kalėjimus, ištremiami . . . 
Kad Uckų giria Justinas 
Sabaliauskas, visiems su
prantama, nes Kostantinas 
ir Justinėlis visada yra du 
neperskiriami sėbrai, kurie 
“Aušros” vardu “kelia” 
lietuvišką meną politinėj 
policijoj, bet ką galvoja an
troji pusė keturnario “klu
bo”? . . .

Kas šitaip rašo ? Komunis
tinės krypties laikraštis? 
Anaiptol ! Tai rašinys, tilpęs 
“Lietuvyj,” kurį leidžia Sme
tonai prielankūs žmonės Bra
zilijoj.

Turbūt niekur pasaulyj lie
tuvių išeivijoj nėra tiek šni
pų, skundikų, kaip Brazilijoj. 
Kur tik ten nusispjausi, visur 
pataikysi ant šnipo-žvalgybi- 
ninko.

Ar gi jau nėra būdų tam 
brudui iš dorų lietuvių tarpo 
pašalinti ?!

Automobilistų unijos prezi
dentas Martin, vykindamas 
lovestoniečių - trockistų direk
tyvas, išmetė iš tos unijos Jur
gį Addes, žmogų, kuris dau
giausiai unijos įsteigimui dar
bavosi.

Veikėjas Addes, tačiau, turi 
milžiniško pritarimo nariuose. 
Jie su juo stovi ir stovės. 
Kai įvyks sekanti unijos kon
vencija, tai ponas Martinas 
pamatys, ką jam delegatai 
pasakys!

Argentiniečių “Momentas,” 
rašydamas apie Lietuvių Meno 
Sąjungos pasirįžimą išleisti 
Miko Petrausko kūrinius, ra
gina to krašto lietuvius padėti 
LMS.

Puiku! Tikslas labai gražus 
ir darbas bus naudingas visų 
kraštų lietuviams. Todėl LMS 
pastangos turi gauti paramos 
pas visus ir visur.

Per pastaruosius dešimts 
metų technika padarė milži
nišką progresą. Pagalvokit: 
1927 m. Lindberghas nuskrido 
iš New Yorko į Paryžių per 
33 valandas, o šiomis dienomis 
Howard Hughes tą patį tolu
mą padarė į 16-ką valandų.

Prie geros sistemos, su tech
nikos progresu, turėtų progre
suoti ir darbo žmonių gyveni
mas. Deja, to nėra, šiandien 
amerikiečių darbininkų gyve
nimas yra sunkesnis, negu jis 
buvo prieš dešimts metų.

Drg. J. Puodžiūnas nesenai 
“freitais” nuvyko iš Fort Wil
liam į Goudreau (Ontario, 
Kanadoj) miestelį. Rašydamas 
savo kelionės įspūdžius (“L. 
Balso” No. 341), jis, be kitko, 
sako:

Šioje apylinkėje randasi 
keletas aukso kasyklų, tad 
leidausi ieškoti darbo, kurį 
už kiek laiko gavau, čia 
užtikau keletą draugų, iš 
kurių su vienais dirbau 
Sudburio nikelio mainose, o 
su kitais miškuose. Vienas 
kitam pradėjome pasakoti 
pergyventus įspūdžius ir 
kalbėtis kitais reikalais. Ap-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Žinios iš LietuvosPAKILĘS IŠ MASKVOS, AMERIKIETIS 
LAKŪNAS H. HUGHES JAU SKREN

DA PER SIBIRĄ Į JAKUTSKA s- - - - - - - - - - - - - - - - —
I

Maskva, liepos 12.—Ho
ward Hughes, jaunas ame
rikietis lakūnas su keturiais 
kitais Amerikos orlaivinin- 
kais, pakilo iš Maskvos 1:31 
po pietų (o pagal New 
Yorko laikrodį 6:31 vai. ry
to), ir skrenda linkon Oms
ko, Sibire.

Iš Paryžiaus Hughes lėk
tuvas pakilo 8:24 vai. vaka
re (pagal New Yorko lai
ką) liepos 11 d. ir per 7 vai. 
ir 51 minutę atskrido 1,675 
mylias į Maskvą.

Atlėkus Hughes’ui Mask
vos lėktuvų aikštėn, juos 
ten pasitiko šimtai tūkstan
čių žmonių; pakylant, jo or
laivį palydėjo keturi šaunūs 
sovietiniai lėktuvai.

Iš New Yorko į Paryžių 
Hughes atlėkė 3641-ną my
lią per 16 valandų ir 35 mi
nutes, tai yra virš dveja 
tiek greičiau už Lindber
gh ą.

Paryžiun jis taip greit at
skrido, kad nei valdininkai, 
nei šiaip žmonės “nebuvo 
prisirengę” jį pasitikti, bet 
maskviečiai paspėjo masi
niai pasveikinti amerikie
čius lakūnus.

Sekamas Hughes stapte- 
lėjimas po Omsko bus Ja- 
kutske, 2,100 mylių toliau į 
rytus Sibire. Jis tada skris 
per Alaską, Kanadą ir Jung
tines Valstijas, iki vėl pa
sieks New Yorką, taip baig
damas aplink-pasaulinę oro 
kelionę.
AMERIKIEČIAI LAKŪNAI 
STEBISI PUIKIA LĖKTU
VŲ AIKŠTE MASKVOJ
Hughes savo radio kalboj, 

taikomoj Amerikai, antra
dienį 4:15 vai. ryto, gyrė 
puikiai įrengtą lėktuvų aik
štę Maskvoj ir perstatė sa
vo orlaivio įgulos narius:

“Aš nustebintas tokia pui
kia lėktuvų aikšte, kurią 
rusai šičia turi. Jinai yra 
pačiame mieste, nenukišta 
kur nors į laukus, kaip kad 
dauguma lėktuvų aikščių 
Jungtinėse Valstijose. Aš 
nesurandu kitų žodžių, kaip 
tik pagirti juos už priėmi
mą, kurį jie mums čia su
teikė.”

Hughes lėktuvo navigato
rius Th. Thurlow taip pat 
per radio pareiškė: “Aš esu 
nustebintas šiuo lėktuvų 
portu, kokį jie šičia turi; ir 
jame yra daugybė lėktuvų.”

diskusavus orgarfiz a c i n i o 
fondo klausimą, tuojau ke
li draugai paaukavo šiam 
svarbiam reikalui. Po to 
prasidėjo darbininkiškų 
laikraščių užsiprenumeravi- 
mas: draugas J. Rudokas 
patiesė šešis dolerius ant 
stalo ir pareikalavo užrašy
ti Laisvę, o J. Karanauskas 
tris dolerius ir prašė užra
šyti Vilnį. Manau, kad mi
nėti dienraščiai jau lankosi 
pas draugus ir jie iš jų stu
dijuoja pasaulinius reikalus. 
Gražus ir pavyzdingas dar

bas !

Metai XXVIH,

Siųs Reikmenų Amerikonam, 
Suimtiem Ispanijos Fašistų

New York’. •— Abrahamo 
Lincolno Brigados Draugai 
ketina jieškot “saugių bū
dų,” kuriais galėtų nusiųsti 
drabužių, cigaretų, vaistų ir 
kt. reikmenų aštuoniem de- 
sėtkam amerikiečių liuosno- 
riu, kurie fašistu suimti ne- 
laisvėn ir laikomi koncen
tracijos stovykloje.

Puikiausias Sovietų 
Derlius Ir Milžiniška 
Pažanga Visame Kame

Maskva.—šiemetinis der
lius Sovietuose žada 115 iki 
130 milionų tonų grūdų, tai 
daugiau negu bet kada. 
350,000 traktorių darbuoja
si javų suvalymui nuo lau
kų. 47-nis procentus javų 
dabar nupjauna mašinos- 
kombainos ir sykiu juos iš- 
kulia ir išvalo; o pernai dar 
tik 32 procentai javų buvo 
taip suvalyta.

Vaisių ir daržovių derlius 
taip pat puikus, rašo N. Y. 
Times korespondentas Wal
ter Duranty; ir paskutinė
mis dienomis šie produktai 
Maskvoj nupiginti 30 iki 50 
procentų. Mieste atidaryta, 
eilė didžių naujoviškų mais
to krautuvių, kurios savo 
švarumu ir tvarka pasiveja 
ir pralenkia geriausias val
gių krautuves vakarinėje 
Europoj ir Amerikoj,—nors, 
iš antros pusės, vis dar jau
čiama trūkumos, kas lie
čia greitą pristatymą mais
to produktų iš farmų sričių.

Savo naujoviškais na
mais, bronzos ir marmurų 
blizgėjimu, savo tiltais, po
žeminiu gelžkeliu ir kitais 
pastatais šiandieninė Mask
va daro varžybas Detroitui 
ir pralenkia Londoną ir Pa
ryžių, sako W. Duranty.

Visiems darbo įvalias; vi
si pilni vilčių. Suklimpus 
Japonijai Chinijoj, nieks 
dabar nebijo užpuolimo iš 
Japonų pusės. Sovietai šiuo 
laiku pasigamina daugiau 
orlaivių negu Vokietija. 
Milžiniškai Sovietų žmonių 
daugumai net galvon ne
dingteli mintis, būk Sovie
tai, apvalydami savo armi
ją nuo trockistų-šnipų, “pa
kenkę” Raudonosios Armi
jos galybei, kaip kad buvo 
pasakojama kapitalistiniuo- 
se-fašistiniuose užsieniuose.

Orlaivių aikštės adminis
tracijos name Sovietų vy
riausybė iškėlė didelį ban- 
kietą amerikiečiam lakū
nam. Jame dalyvavo ir gar
sūs sovietiniai lakūnai: M. 
Gromow, G. Baidukov ir A. 
Jumašev, kurie pernai per 
Šiaurių Polių atskrido į 
Jungtines Valstijas.

Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijos Įgaliotiniai 

pas Prez. Smetoną
Kaunas, liepos 8. Šiomis 

dienomis prez. Smetona, mi- 
nisteris pirmininkas kun. 
Mironas ir kt. priėmė Lie
tuvių Katalikų Federacijos

Naziai Planuoja Užvaldyt Portugaliją Bei 
Pajungi Ją Ispanijos Fašistams

Tada Anglijai ir Francijai Pasidarytų Labai Sunkūs Susi
siekimai su Jų Kolonijomis Afrikoj ir Azijoj

London, liepos 12.—Hitle
rio karininkai steigia slap
tas saviškių kuopeles Portu
galijos armijoj ir išvysto 
ryšius su naziams prita
riančiais tos armijos oficie- 
riais. Vokietijos valdžia ra
gina generolą Franco fakti- 
nai užvaldyti Portugaliją po 
to, kai jis laimėsiąs karą 
prieš Ispanijos respubliką. 
Vyriausias Hitlerio tikslas 
tai išplėšt Portugaliją iš 
Anglijos įtakos, o dabar 
Portugalija tai tik Anglijos 
tarnaitė, sako naziai.

Londono dienraštis “New 
Chronicle” žodis žodin at
spaude kalbą vieno labai 
aukšto Vokietijos armijos 
vado, kas liečia tokius Vo
kietijos planus Portugalijoj. 
Jis tą kalbą pasakė Berly
ne slaptame susirinkime žy
miųjų hitlerininkų praeitą 
mėnesį.

Tas Hitlerio karininkas 
nurodinėjo, kad Anglija ne
galėtų atlaikyti net savo 
stipriausios Gibraltaro tvir
tumos, tarp Atlanto Vande
nyno ir Viduržemio Jūros, 
jeigu Anglija neturėtų sau 
papėdės Portugalijoj. Jis 
sakė, jog ir dabar Italijos 
oro laivynas yra toks stip
rus, kad galėtų uždaryti 
Anglijai praplaukimą lai
vais per Viduržemio Jūrą ir

Italijos Fašistai Rei
kalauja Sudraskyt Su
tartį Su Anglija
Roma. — Italijos fašistų 

žymūs vadai reikalauja, kad 
Mussolinis atmestų “drau
giškumo” sutartį, padarytą 
su Anglija birž. 16 d., jeigu 
Anglija greit nepripažins 
Italijai Ethiopijos ir jeigu 
vis dar atidėlios praktišką 
vykdymą tos sutarties, kol 
bus “atšauktas” iš Ispani
jos “apčiuopamas” skaičius 
Italijos kareivių.

Armonk, N. Y.—Nukrito 
į sodą pasivažinėjimo lėktu
vas ir eksplodavo; sudegė 
lakūnas ir visi trys kostu- 
meriai.

Istanbul.—Vakarinės Tur
kijos potviniuose žuvo per 
30 žmonių.

Tarybos penkis įgaliotinius, 
vadovaujamus kunigo Bal- 
kūno iš Brooklyno.

Kaunas, lienos 8. Lietuvo
je gautos žinios, kad popie
žius paskyrė Palangos pa
degėliams šelpti dešimtį 
tūkstančių lirų.

Suezo Kanalą į josios kolo
nijas Afrikoj ir Azijoj. Bet, 
girdi, to negana. Vokietija 
ir Italija turi išvyt Anglijos 
įtaką iš Portugalijos ir iš 
jos Azorų ir salų Afrikos 
srityj; tuomet Anglijos ka
ro laivynui pasidarytų sun
kus, beveik neįmanomas su
sisiekimas su jos kolonijo
mis pro pietinę Afriką.

Generolo Franco, taigi ir 
Hitlerio ir Mussolinio, įsi
galėjimas Portugalijoj esąs 
reikalingas taip pat prieš 
Franci ją, ypač trukdyt jai 
gabentis kareivius iš Fran- 
cijos kolonijų.

“Mes galime laimėt savo 
pusėn p. Salazarą,” Portu
galijos ministerį pirminin
ką, sako tas nazių armijos 
vadas; o jeigu Portugalijos 
prezidentas Oscar de Fra- 
gpsa . Carmona nesutiktų 
pertvarkyt dalykus taip, 
kad patenkint Vokietiją, 
tuomet generolas Franco 
galėtų užkariauti Portugali
ją

Naziai jau pasitarnavę 
generolui Franco’ui dar ir 
tuom, kad jie pristatė toli 
siekiančių kanuolių Ispaniš
koj Morokkoj ir piet-vaka- 
riniame Ispanijos kamputy
je (fašistų valdomame plo
te) prieš Anglijos tvirtumą 
Gibraltarą.

Vis Smarkiau Šėlsta 
Mirtina Arabų Kova 
Su Žydais ir Anglais

Jeruzale. — Visuose Pa
lestinos kampuose pyška 
bombos ir kertasi arabai 
partizanai su žydais ir An
glų policija ir kariuomene. 
Jie organizuotais, ginkluo
tais būriais iš kalnų ir krū
mų vis dažniau užpuldinėja 
Anglijos kareivių vienetus; 
pakastais sproginiais-mino- 
mis ardo kelius, kuriais va
žiuoja šarvuoti kariuome
nės automoboliai, sprogdina 
tuos automobilius; nukapo- 
ja telefonų ir telegrafų su
sisiekimus, o taip pat pa
vieniais užpuolimais žudo 
arabų priešus ir išdavikus 
tautiečius, tarnaujančius 
anglam ar žydam.

Per vieną paskutinę dieną 
tuo būdu liko nukauta 12 
asmenų iš abiejų pusių, o

ANGLIJA PERŠA IŠTRAUKT LIAUDIE- 
ČIŲ LIUOSNORTUS, 0 GEN. FRANKUI 

PALIEKA 85,000 ITALŲ IR NAZIŲ 
---------------------------------------------- -----------B

Maištas Nazių Armijoj; 15 
Karių Pabėgo Čechoslavijon

Praha, Čechoslovakija. — 
Iš Vokietijos perbėgo Če- 
choslovakijon vienas armi
jos oficierius ir 14 karei
vių. Jie pasakoja apie stam
bų kareivių sukilimą arti 
Nuremberg© liepos 5 d. Ka
reiviai sukilo ypač prieš 
blogą maistą ir permažą jo 
kiekį.

Kiekvienas Žingsnis 
Pirmyn Fašistam La

bai Brangiai Lėšuoja
Hendaye, Francijos-Ispa- 

•nijos pasienis.—Fašistų ge
nerolo Valino armija prasi- 
laužė per šiaur-vakarinį 
“sparną” Espadan kalnų, 
rytiniame fronte, ir gru
miasi linkon Segorbe mies
telio, kuris stovi prie vieš
kelio ir geležinkelio, ir yra 
laikomas “raktu” į Sagun
to miestą su prieplauka.

Respublikiečiai pasitrau
kė iš Espadan tarpkalnės 
tik po ilgos, baisios perkū
nijos itališkų ir vokiškų šo
vinių ir oro bombų. Mūšis, 
galop, baigėsi tiesioginėmis 
kautynėmis durklais, sako 
fašistai.

Dabar respublikiečių ar
tilerija iš dviejų šonų žeria 
plieną ir ugnį į fašistus, 
slenkančius žemyn pietinėn 
pusėn Espadan kalnų.

Gen. Franco itališki lėk
tuvai bombomis keliose vie
tose perkirto Segorbe-Sa- 
gunto geležinkelį. Jie taip 
pat sėja iš oro propagandos 
lapelius, šaukdami respubli- 
kiečius pasiduot.

Fašistai praneša, kad jų 
generolo Arandos armija 
užėmė Moncosar ir Vali de 
Uxo mažiukus miestelius, 
už penketo mylių į pietus 
nuo Nules.

Respublikiečiai pripažįs
ta, jog fašistai po truputį 
varosi pirmyn, bet labai 
sunkiai, ir kiekvienas žings
nis jiem brangiai lėšuoja.

Segorbe miestelį fašistai 
norėtų greit užgrobt dar to
dėl, kad ten yra svarbus 
plieno fabrikas.

Fašistai dėsią didžiausias 
pastangas, kad iki liepos 17 
d. įžengt į Sagunto, priep
laukos miestą, nes tą dieną 
sueina dveji metai nuo fa
šistų karo pradžios.

per savaitę užmušta 45 ara
bai ir 23 žydai ir sužeista 
145 arabai ir 81 žydas, kiek 
yra žinoma. Bet dar nema
žai žuvo ir “nežinomų”.

Visur ant kryžkelių ir 
skersgatvių pristatyta kul- 
kasvaidžių; o Haifos prie
plaukoj užtaisyta ir. nutai
kyta ant miesto Anglijos 
karo laivo kanuolės.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

London. — Anglijos vald
žia (neva) smulkmeniškai 
išdėsto savo planą, kuriuom 
siūlo suskaičiuot svetimša
lius kareivius Ispanijoj ir 
išsiųst atgal į tuos kraštus, 
iš kur jie atvykę.

Tarptautinė “Bepusišku- 
mo” Komisija jau praeitą 
savaitę aplamai priėmė An
glijos planą, ir tik Sovie
tai nurodė jo trūkumus ir 
padarė kai kurias išimtis.

“Bepusiškumo” Komisija 
žada pripažint aprubežiuor 
tas karo teises generolui 
Franco’ui ir Ispanijos res
publikai, kada bus iškraus
tyta iki 10,000 svetimų ka
riautojų iš tos pusės, kuri 
mažiau jų turi, ir “tiek pat 
arba daugiau” iš antros pu
sės.

Taigi, pagal Anglijos pla
ną, turėtų būt ištraukti fak- 
tinai visi svetimtaučiai iš 
Ispanijos respublikos. Bet 
kai iš generolo Franco ar
mijos būtų atšaukta “tiek 
pat arba daugiau,” pas jį 
vis dar liktųsi bent 85 tūks
tančiai svetimų kareivių iš 
Italijos, Vokietijos, Portu
galijos ir kitų fašistinių 
kraštų.

Anglijos planas numato 
pradėt laivais gabent užsie
ninius karius iš Ispanijos- 
žemės, praėjus 51-nai dienai 
po to, kai Tarptautinė “Be
pusiškumo” Komisija galu
tinai užgirs tą planą. Bet 
suprantama, jog tų karių 
kraustymas negalės prasi
dėt pirm kalėdų, net jeigu 
respublikos valdžia jr gen. 
Franco sutiktų su tuomi.

Tarptautiniai tėmytojai, 
prieplaukų ir sausumos ri
bų kontroliuotojai, svetim
šalių karių skaičiavimas, 
laikinis jų maitinimas ir iš
gabenimas kaštuotų apie 15 
milionų dolerių.

Sovietai atsisako prisidė
ti prie bendro fondo tokiom 
lėšom padengti. Jie per sa
vo atstovą minimoj komisi
joj užreiškė, jog kiekviena 
šalis pati savo lėšomis turi 
parsigabenti saviškius ka
reivius iš Ispanijos.

Sovietų šalis Gamtiniai 
Turtingiausia

Maskva. — Sovietų Są
jungos gamtiniai turtai yra 
lygūs Jungtinių Valstijų, 
Kanados ir Meksikos gamti
niams turtams, sudėjus vi
sus juos krūvon, kaip rašo 
N. Y. Times koresponden
tas W. Duranty.

Cairo mieste, Aigipte, 
mahometonai ruošiasi su
šaukt konferenciją padėt 
Palestinos arabam kovoj 
prieš žydus ir anglus.

ORAS
Šiandien būsią giedra it 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
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Amerikiečiai Kovotojai Ispanijos 
Fašistų Nelaisvėje

Pagaliau gauname aiškesnių praneši
mų apie amerikiečius kovotojus, Tarp
tautinės Lincolno Brigados narius, pa
kliuvusius į Ispanijos fašistų nelaisvę. 
Iki šiol niekas tikrai nežinojo, kur jie 
yra, kaip jie gyvena, kiek jų nelaisvėn 
pakliuvo.

Žinių suteikia N. Y. “Timeso” kores
pondentas William R. Carney, kuris ka
daise buvo Ispanijos respublikiečių pusė
je, bet vėliau pradėjo juos šmeižti ir ta
po perkeltas į fašistais užimtą pusę. Aiš
ku, jis yra nusistatęs už fašistus. Jis juos 
giria, jis jų juodus darbelius baltina ir 
bando visaip maliavoti gyvenimą fašistų 
pusėje gražiu.

Todėl tokio žmogaus rašymams daug 
ko tikėti negalima, nepaisant, ką jis rašo. 
Bet jau ir iš to, ką p. Carney rašo, gali
ma matyti, kokiose baisiose sąlygose ten
ka mūsų didvyriams gyventi fašistų Is
panijoj.

Pasak p. Carney, 80 amerikiečių yra 
subrukta į koncentracijos stovyklą San 
Pedro de Cardena miestelyj, apie 3 my
lios nuo Burgos miesto. Belaisvių tarpe 
yra tokių, ką išbuvo nelaisvėj apie me
tus laiko. Jų gyvenimas baisus: maistas 
prastas, sukimšti ankštai, nešvara pasi- 
-baisėtina. Pats korespondentas pripažįs
ta, kad belaisviai yra ėdami utėlių ir ki
tokio brudo. Belaisvius fašistai muša. Už 
mažiausią dalykėlį, kuris nepatinka fa
šistams, jie yra plakami. Vienas belaisvis 
parodė korespondentui ant savo kūno žy- 
mes-mėlynes, padarytas fašistų sargų 
smūgių.

Tačiau belaisvių dvasia nepalaužta. Jie 
visi įsitikinę, kad respublika laimes, kad 
fašistai bus nugalėti. Jie atsisako fašis
tiškai saliutuoti, jie laikosi savo įsitiki
nimų, kuriuos turėjo, kai vyko gelbėti Is
panijos ir pasaulio demokratijai.

Tūli iš belaisvių, gerai pažindami p. 
Carney (kad jis yra pro-fašistas) visiš
kai atsisakė su juo kalbėtis. O kai jis, 
atsiskirdamas su belaisviais, pasakė, 
“Linkiu jums geriausios laimės”, tai vie
nas iš belaisvių atšovė: Mes tavo linkė
jimų nepageidaujame!

Tas viskas parodo, kad mūsų draugai, 
mūsų karžygiai, pakliuvę į fašistų nelais
vę, vargdami neapsakomą vargą ir badą,* 
dvasioje yra nepalaužti. »

Aišku, jie, vykdami į Ispaniją, puikiai 
žinojo, kad bile kada gali jie susilaukti 
to, ko susilaukė. Bet jie vyko, gerai žino
dami, kad jie aukoja viską, ką jie turi 
geriausio—aukoja Ispanijos demokrati-

jai, aukoja viso pasaulio demokratijai.
Korespondentas pažymi, būk puse be

laisvių esą komunistai, o kita pusė— 
jiems prijautė jai. Neįstabu, kad jie taip 
didvyriškai laikosi.

Matydami mūsų draugų tokį pasišven
timą, mes, gyvendami laisvėje, privalo
me visais galimais būdais padėti Ispani
jos demokratijos gynėjams.

Nepamirškime mūsų kovotojų-didvy- 
riu!v

Otto Bauer
Prieš kelias dienas numirė žymus Au

strijos socialistų vadas, Otto Bauer. Tai 
buvo žmogus, kuris savo laiku vaidino 
Austrijoj žymų vaidmenį. Jis buvo, taip 
sakant, vidurio socialistas ir dažnai tu
rėdavęs palinkimo vadovautis impulsu, 
o ne Markso mokslu.

Ne kartą Bauer’is išgirdavo Sovietų 
Sąjungą, bet, žiūrėk, apsisukęs, jis ir vėl 
ją puldavo.

Tais laikais, kai trumpos vaizduotės 
žmonės skelbė, būk Austrijoj social-de- 
mokratija įvykins socializmą, kai Vienos 
miestas buvo vadinamas “socialistiniu 
miestu,” Otto Bauer buvo labai paskil- 
bęs, populiarus. Jo žvaigždė, tačiau, pra
dėjo gęsti, kai Austriją užkariavo fašiz
mas.

Kokia jo pažiūra į revoliucinį darbinin
kų judėjimą ir bendrai į šių dienų pasau
lį buvo prieš pat jo mirtį, mums trūksta 
žinių.

Palengvino Siuntinėjimą
Pažangiųjų Argentinos lietuvių 

rastis “Momentas” iki šiol buvo siunti
nėjamas paštu t. v. pirmos klasės teisė
mis. Reiškia, leidėjai turėjo mokėti už 
jo persiuntimą paštu kur kas brangiau, 
negu kiti laikraščiai mokėdavo. Tas sun
kino laikraščio išleidimą.

Bet dabar laikraštis praneša, kad Ar
gentinos paštas suteikė jam kaip pas 
mus sakoma, antros klasės siuntinėjimo 
teises—“tarifa redueida”—ir tas “Mo
mento” leidėjams palengvins laikraščio 
išleidinėjimą.

laik-

Pradedama Bendrinti Darbas
Argentinos lietuvių laikraštis “Mo

mentas” rašo:
Birželio mėn. 10 dieną įvyko lietuvių or

ganizacijų ir spaudos atstovų pasitarimas, 
kur dalyvavo: Liaudies Teatro atst.: D. Ja
kubonis, A. L. Balso — K. Norkus, Talkos 
— T. Adomonis, Momento J. Baltušninkas, 
Sporto Klubo — D. Klimavičius, Liet, žy
dų d-jos — Sudo-Ryselis, D-jos Lietuva — 
E. Rykas, Joffe, Lietuvių Centro — L. Se- 
lienė, Susivienijimo — P. Stalioraitis. šio 
susirinkimo svarbiausias dienotvarkės punk
tą buvo tolimesnis darbas ir paruoštų įsta
tų priėmimas.

Pirmiausia buvo svarstoma įstatai, kur su 
geru išdiskusavimu buvo priimti su mažomis 
pataisomis. (Įstatus talpiname atskyrai, 
Red). Priimta, kad įstatai būtų patalpinti 
spaudoje ir gerai išdiskusuoti visose organi
zacijose, kad liepos mėn. 8 dieną susirinkus 
atstovams būtų jau galima pradėti tolimes
nis Argentinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos darbas. Baigus įstatų 
klausimą buvo iškelta įvairių klausimų, ku
rių tarpe ir Liepos 17 — Išeivių Dienos mi
nėjimas. Išeivių Diena nutarta rengti ben
drai ir tuo klausimu susirinkti birželio 17 
dieną, 20 vai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte paaiškinti, 
kąip dabar stovį Sovietų Są
jungoje automobilių gamy-

V. J., Racine, Wise.

Atsakymas
1037 metais Sovietų Są

junga pasigamino apie 200,- 
000 automobilių.

Dabar Maskvoje baigia
mas statyti Stalino vardu 
automobilių fabrikas, kuris’ 
j metus duos 95,000 trijų 
tonų įtalpos trokų ir 16,000 
šešių cilinderių automobiliu.

Mieste CĮorky yra Moloto
vo vardu automobilių fab-

rikas, kurio pilnai išvysty
ta galia pasieksianti 500,- 
000 automobilių per metus. 
Šiemet šis fabrikas pradės 
dirbti tik dalinai ir duos 
250,000 automobilių.

Trečias automobilių fab
rikas randasi Jaroslave, ku
ris specializuojasi gamini
me dviejų aukštų pasažieri- 
nių busų, penkių tonų įtal
pos trokų ir tt.
(Iš “Soviet Russia Today”)

Klausimas:
Kur ir kaip būtų galima 

gauti informacijų apie pir
kimą ūkės (farmos) ?

Grafai Nechliudovai 
Lietuvoje

Atsakymas:
Jungt. Valstybių Žemdir

bystės Departmentas paga
mino 28 puslapių knygutę, 
anglų kalboje, kuri yra nau
dinga visiems, kurie tik no
ri nusipirkti arba randavo- 
voti ūkę. Jeigu norite gauti 
tos knygutės kopiją, kreip
kitės prie: Foreign Lan
guage Information Service, 
222 forth Avenue, New 
York City, dėl Farmer’s 
Bulletin “Renkant Ūkę”. 
Kopija bus pasiųsta už dy-

Chinų savaitė susideda iš 
penkių dienų, .kurios pavadintos 
— geležis, medis, vanduo, plun
ksnos ir žernė. Para yra išdalin
ta į 12 dalių, po dvi valandas 
kiekvienoj.

Grafas Nechliudovas. Kas 
jis? Tai, tikiuos, daugeliui, ži
nomas L. N. Tolstojaus geni- 
jališkojo romano “Prisikėli
mas” didvyris. Tolstojus pui
kiai pažinęs praėjusio šimtme
čio Rusijos aristokratiją, pats 
su ja gyvenęs visą jaunystę ir 
brendimo metus, viską pergy
venęs, palietęs visokeriopu at
žvilgiu gyvenimo “dugną”— 
įtikinamiausiai atvaizdavo šito 
luomo dienas ir naktis.

Svajojo, kentėjo, blaškės 
tuomet Rusija, su ja drauge 
ir rašytojas, čia žengdamas 
pirmyn ir kitus vesdamas, čia 
stabtelėdamas kryžkelėj ir fi
losofuodamas.

Taigi, Nechliudovas. Grafas, 
dvarininkas, suviliojęs papras
tą mergaitę Katiušą Maslovą, 
įbrukęs jai į rankas šimtą rub
lių, sutinka ją tik teisme juo
dųjų gyvenimo rankų paliestą. 
Ir jis pats dėl neapsižiūrėjimo 
padeda ją nuteisti, nuteisti vi
sai nekaltai. Du dideli tomai 
romano jau subrendusio rašy
tojo tvirta ranka parašyti aiš
kina mums, kaip šis susimąstęs 
dvarininkas, aristokratas norė
jo atsipirkti prieš tą paprastą 
liaudies atstovę Katiušą, kaip 
jis norėjo numalšinti savo są
žinę, kuri pabudo, ir kaip jis 
pagaliau tos liaudies atstovės, 
kalėjime užkaltos, buvo at
stumtas ir susižavėjo šventuo
ju raštu. “Jieškokitc Dievo 
karalystės ir Jojo teisybės, o 
visa kita savaime jums ateis”, 
— paskutiniajame puslapyje 
galvoja Nechliudovas ir paga
liau supranta, kad baigėsi jo 
gyvenimo vienas perijodas, o 
atėjo antras.

šių dienų akylesnis skaity
tojas, lygiai kaip ir praeities 
kai kurie prūsų kritikai, ne 
viskuo patikės, nors tą roma
ną sukūrė ir genijalus rašyto
jas. Tai veikiau Tolstojaus, iš 
dvarininkų luomo kilusio, pa
sąmonės svajonė, veikiau no
ras, kad pagaliau grafai, ku
nigaikščiai ir kiti didžiūnai 
pasuktų atgailos keliu.

O gal tai labai teisingas, gi
liai paimtas gyvenimo gabalas, 
kad visi paviršiuje plaukioją 
privilegijuoti žmonės gali grei
čiau pergimti, pabudinti iš 
miego savo sąžines, nulipę iki 
pat gyvenimo žemumos, ne
gu šokdami polonezus, gauda
mi ordenus, lankydami ope
ras. . .

Nėra vietos ir reikalo šio ro
mano nagrinėti. Daug idėjų, 
daug dvasinio skausmo sukilo 
jį perskaičius. Atpalaidavęs 
Nechliudovą nuo praeities pro
blemų, užmerkęs akis prieš 
jojo grynai rusišką klaidžioji
mą, skausmus ir visą aplinku
mą, kurią rašytojas nupiešia, 
kaip amžinus pastatus, aš pa
čiu paprasčiausiu būdu norė
čiau pritaikyti šį romaną, ro
mano siužetą, mūsų dienoms.
Kol Jaunas Naudokis, Numirt 

Vistiek Reikės

mergaite, bet, matyt, neišken
tė, kam nors prasitarė. Surado 
progą ir ją iš tarnybos atleido. 
Prasidėjo vargas. Šeimininkai 
mudvi abi iškraustė iš buto. 
Anksčiau dar šiaip taip, aš 
dirbdavau, padėdavau. O jau 
pernai nė vienas namų savi
ninkas į butą mūsų nenorėjo 
įsileisti. ,

—Dvi moterys su vaiku, 
kas čia per šeimyna. Ne, ne, 
buto pas mus nėra.

Kartą pasisamdėm mudvi 
vieną vyruką ir butą surado
me. Jis vaidino Bronės vyrą, 
o aš tetą. Tačiau ir tas vyras 
už paslaugą ėmė prie Bronės 
kibti . . . Vėliau paaiškėjo, kad 
mes šeimininką apgavome. Jis

rado progą daryti remontą ir 
mus iškraustė. Bado, pažemi- 

Inimo ir apsivylimo prislėgta, 
į Bronė dar kartą nuėjo pas sa
lvo mylimąjį prašyti pagalbos.
Ką jiedu kalbėjo, aš nežinau. 
Mačiau tik, kad ji grįžo visa 
pamėlynavus, mėlynų paakių 
ir . . . čia pat kieme, nusinuo
dijo!

—Kol jaunas — naudokis, 
mirti vistiek reikės, dažnai 
kalba ponaičiai, ot, jie ir nau
dojasi.

—Tai dabar ir tamsta buto 
negauni?

—Taigi, kad ir auksinius 
pinigus rodyčiau — neleidžia. 
Jei Bronelės motina būtų gy-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Paraginimas

vėr
ėm ė

mel-

pa- 
vėl

Ro-

tine dalim panašiais į Tolsto
jaus didvyrį. O jų darbai bjau
resni.

Štai, pirmąją Sekminių die
ną ateina pas mane vidutinio 
amžiaus moteriškė. Vos spėju
si pasisveikinti, ji apsipila aša
romis.

—Kas atsitiko?
—Ai, pone, pagelbėkit, pa

sakykit, kur reikia kreiptis. 
Gyventi nebeįmanoma. Tris 
dienas iš eilės nuėjau ant ža
liojo tilto, pasiryžusi kristi į 
Nemuną, bet Nijutės gaila. 
Atsimeni tamsta Bronės mer
gaitę, dar saldainių atnešda
vai. Juk Bronė nusinuodijo.

—Nusinuodijo? Kada?
—Prieš pat Kalėdas. Laik

raštyj rašė. Supjaustė varg
šę... Jau kad nesiseka, tai 
nesiseka.

Ilgai kūkčiojus, ilgai 
kusi moteriškė ramiau 
kalbėti.

—Ir pykstu ir Dievui
džiuosi. Nebuvo jai kaip gy
venti. O tokia, rodos, links
ma atvažiavo, tokia laiminga. 
Tas ponas net vesti žadėjo. 
“Marusia otravilas”, dainuoja 
dabar visi Vilijampolėje, o 
man širdis krauju verda. Nei į 
butą, nei į kambarį niekas ne
bepriima. . .

Nežiūrėdama nei mano sve
čių, nei manęs, moteriškė iš
pasakojo visą istoriją čia 
leisdama piktą žodį, čia 
susigraudindama.

Prieš penketą motų į
kiškį atvažiavo vienas aukštas 
ponas valdininkas pas gimines 
pailsėti. Bronė tuomet vos bu
vo sukakusi septyniolika me
tų. Jos vyresnės draugės jau 
tarnavo Kaune, parašydavo 
jai gražių laiškų, ir Bronę su
žavėjo miestas. Tėvai buvo ne
turtingi, be pažinęių ir norėjo, 
kad jų duktė, kaip paprastai 
visi galvoja, išeitų į žmones. 
Pats Bronės tėvas nuėjo pas 
pono gimines paprašyti dukrai 
protekcijos. Ponas pažadėjo. 
Tuojaus atėjo ir duktė. Patiko 
jam Bronė ir po mėnesio liepė 
jai atvažiuoti į Kauną ir at
eiti tiesiai pas jį. Išvažiavo 
Bronė gražiom viltim sparnuo
ta ir šiaip taip vieną savo 
draugių susirado.

—Aš viena pas vyrą nedrįs
tu eiti, — kalbėjo Brone drau
gei.—Užęikim abi.

—Bronyt, jis toks 
nemėgsta, kad dvi 
pas jį ateitų. Eik tu

Gal Bronė draugės nesupra
to, o gal ir kitaip buvo, sun
ku apie tai pasakyti, tačiau 
pusė Kauno žinojo, kad pas 
tą poną jaunos moterys užei
na vakarais, o vėliau jau tar
nauja. Šito Bronė tikrai ne
galėjo 'žinoti. Ji užėjo, vėliau 
ir dažniau susitikdavo. Ji bu
vo tiek naivi, kad drįso sva
joti už to pono ištekėsianti. 
Net visam namui, kuriam aš. 
anksčiau gyvenau, buvo pasi- 
gyrusi, kokią gražią šliūbinę 
suknią įsitaisysianti. . . Mes 
visi jai linkėjom laimės, bet 
buvom įsitikinę, kad ji tos lai
mės nepasieks. Taip ir buvo. 
Ji gavo tarnybą paprasta par
davėja už 150 litų mėnesiui, 
bet greit... ir kūdikį pagim
dė.

—Atvirai sakau,—toliau pa
sakojo moteriškė, jos
giminaitė, — Bronė 
džiaugėsi pagimdžiusi, 
dar paša k o josi, 
ponas ją mylįs, 
su žmona, o ją vesiąs. Pyk-
davaus, m u š d a v a u ją 
ir vėl verkdavau apsikabinusi, 
bet Bronęs neįtikinau. Geros 
širdies, bet kvailas vaikas bu
vo. Vėliau ji pati įsitikino. 
Ponas davė jai tris šimtus litų 
ir pasakė, kad jos vesti ne
galįs. Be to, prigrasino, jei 
kam nors prisilažinsianti—iš
mes iš tarnybos ir per polici-

ponas...
moterys 

viena.

Kas bent kiek akyliau 
mūsų teismų kroniką, 
nepribijo' “susiteršti” ir

seka 
ypač 
bent 

rankom pasispausti su vargin
guoju mūsų luomu, tas puikiai 
žino, kad mūsuose jau per 
daug priviso Nechliudovų ir 
Katiušų Maslovų. Ir tie mūsiš
kieji Nechliudovai kitoki. Be 
sielos, be susigraužimo, dva
sios apskurėliai, arogantai. . . 
Reikia turėti gyvą sielą, rei
kia ko nors siekti kilnesnio, 
kad galėtum verkti, nupulti, 
vėl gailėtis ir pripažinti savo 
klaidas. Daugelis mūsų inte
ligentijos siekė gerbūvio, veid
mainiavimu ir išviršiniais efek
tais. Prisidengę, jie sulaužė 
charakterį, supurvino savo tė
vų gražias tradicijas iki “ger
būvio” pasiekė. Ir tas ilga^, 
vingiuotas kelias atėmė iš jų 
galimybes būti bent tūkstan-|ją ją išsiųs į namus. Nuliūdo

tolima 
net 

Ji vis 
esą tas

išsiskirsiąs

Lietuvos Jaunimo Organi
zacijoms Dalyvauti Pa
saulio Jaunimo Kongrese 
Vassar Kolegijoj, Pough
keepsie, New York, Rug
pjūčio 16-24 dd., 1938 m.

Gerbiamieji Lietuvos 
Jaunuoliai:

Šį metą Pasaulinis Jauni
mo Kongresas įvyks Suvie
nytose Amerikos Valstijose. 
Tame kongrese bus atsto
vaujama veik visos svarbios 
pasaulio jaunimo organiza
cijos. Veik visos pasaulio 
šalys bus atstovaujamos. 
Kadangi tarpe tų šalių, ku
rios

lių, kaip mums žinoma, kuri 
nelabai seniai darė agresi
nius žygius prieš Lietuvą, 
siunčia nemažą delegaciją į 
Pasaulinį Jaunimo Kongre
są su valdžios pritarimu.

Todėl mes, žemiau pasira
šiusieji Amerikos lietuviai 
visuomenės veikėjai, širdin
gai kviečiame visas Lietu
vos jaunimo organizacijas 
atsiųsti savo atstovus į šį 
svarbų kongresą. Mes pasi
žadame sutartinai remti de
legaciją jos darbe apginti 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Mes tikimės, kad ir Lietu
vos vyriausybė pritars Lie- 

dalyvavimuigavo užkvietimus daly-i tuvos jaunimo

ELZBIETA SHIELDS-COLLINS 
tarptautine Pasaulio Jaunimo Kongreso 
sekretore, šiomis dienomis pribuvusi New 
Yorkan. Ji dalyvaus antrajame pasaulio 
jaunimo kongrese, kuris įvyks rugpjūčio 
14-24 dd., š. m., Vassar Kolegijas patal
pose. Ji yra anglų tautybes, 25 m. amžiaus.

vauti kongrese, randasi ir 
Lietuva, tai mes, Amerikos 
lietuviai, manome, kad šia
me svarbiame kongrese tu
rėtų dalyvauti ir Lietuvos 
Jaunimo atstovai.

Mes jaučiame, kad šiame 
kongrese bus proga viso 
svieto jaunimo organizaci
jų atstovams išaiškinti Lie
tuvos poziciją neseniai įvy
kusiame susikirtime tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos. Mes 
manome, kad reikia išnau
doti visas progas, kokias 
mes tik turime, išryškini
mui Lietuvos pozicijos, ir 
apgynimui Lietuvos Nepri
klausomybės, gaunant jai 
kuo daugiausiai simpatijos 
visame pasaulyje. Kongrese 
bus diskusuojama, kaip viso 
pasaulio jaunimas galėtų 
pagelbėti sulaikyti agreso
rius, užpuolikus, kurie gra
sina mažosioms ir silpno
sioms tautoms sunaikinimu 
jų nepriklausomybės.

Mes jaučiame, kad Lietu
vos Jaunimo Delegacija ga
lėtų tinkamai perstatyti 
Liėtuvos problemas, ypatin
gai, kuomet viena iš tų ša-1

Pasauliniam Jaunimo Kon
grese ir pakėlime balso už 
Lietuvos n e p riklausomybę 
ir prieš agresorius.

Po šiuo paraginimu pasi
rašė :

Jonas Ormanas, Lietuvių 
D a r b ininkų Susivienijimo 
Jaunimo Komiteto Sekr. ir 
“Tiesos” angliško skyriaus 
redaktorius.

Pranas Jakštys, “Voice of 
Lithuanian Americans” re
dakcijos narys.

Antanas Linkus, Ameri
kos Darbo Partijos lietuvių 
skyriaus sekr.

Vitalis Bukšnaitis, Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje jaunuolių komisijos se
kretorius ir “Vienybės” an
glų kalboje skyriaus redak
torius.

Keistutis Michelsonas, Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje jaunuolių koiųisijos 
pirmininkas.

Mary Brown, Brooklyn© 
Aido Choro sekretorė.

Walter Kubilius, “Lais
vės” angliško skyriaus re
daktorius.
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Darbininke ir Seimininke
Iš Moterų Sesijos

O * t m * I Čius blanketų, bliūdukų, Moterų besijos Savo rankom pri-
c ____ ” gamino drapanų: marški-

Darbui Tarp Moterų Irykų, šalikų. Vienam Bar- 
_______ jcelonos mieste 600 mergai- 
giojo judėjimo esančias mo-|?!^ fabrike siuva uniformas 
teris ’ | šimtui tūkstančių kanų.

4. ’ Suvažiavimas ragina' ;Jaunos mergaitės pagelbsti 
padidinti literatūros platini- ^as^i apkasus karo fron- 
mą ir apšvietos skleidimą P T
tarpe moterų: susirinki- .^as'fabrikuose. Jos ne tik 
muose skaityt parinktus ra- į xafj uzima vietas, bet ir pa
žinius iš mūs laikraščių mo-1 ]°dė aukštą darbo kokybę, 
terų skyrių ir šiaip įvairius, l)a\ėje darbo našumą. Jos 
straipsnius, kuriais idomau- l)Cl‘ej° ant naujų darbo me-

i todų. Didelis atsidavimas 
gynimui respublikos.

Emilija Elias, 24 metų 
jaunuolė, vadovauja orga
nizacijai “Pagelba Kariui.” 
Jos kambariai užversti po- 
pierom, laiškais, įvairiom 
drapanom...

Organizacija “Pagelba 
pasi- i Kariui” sutverta moterų an- 

i-1 tifašisčių spėjom ir tik 4

| sukūrė atskirą veikimą. 
Montreal dabar veikimas 
geras, ALDLD vajuje mote
rys pralenkė vyrus. Apie 
metai laiko atgal, moterys 
sušaukė bendrą susirinkimą 
už Lietuvoj demokratijos 
atsteigimą. Toronte veikia 
atskiras moterų skyrius; 
veikimas pradeda kilti. Wi- 
nnipege prasideda didesnis 
judėjimas; labai pageidau
jama moterys kalbėtojos.

DETROIT, MICH. Baro
nas raportuoja, kad judėji
mas tarpe moterų pusėtinai 
gerai subudavotas, ypatin
gai automobilių darbininkų 
streikuos moterys gerai 
darbavosi.

BINGHAMTON, N. Y. 
Girnienė: pas mus moterų 
veikimas prasidėjo iš labai

ALDLD S u v a ž i avimas 
2-ros dienos liepos vakarinę 
sesiją skyrė moterų reika
lams. Mūsų draugės mote
rys gan rūpestingai rengė
si prie tos sesijos. Popieti
nėje sesijoje jau matėsi 
gana geras būrys vietinių 
ir iš apylinkių moterų, įdo- 
m a u j a n čių organizacijos 
reikalais. Suvažiavimui pa
darius vakarinę pertrauką, 
sulig paskirto laiko, atsto
vės pradėjo reikalaut ati
daryti sesiją; paprastai at
stovai mėgsta pavėluoti, 
bet draugės žinodamos, kad 
laiko maža, gi reikalų daug, 
sesijos atidarymą suvėlavo 
tik dviem minutėmis.

Moterų sesija pradėta be 
prakalbų, nors tai nekurios 
atstovės labai apgailestavo, 
bet kadangi laikas buvo la
bai apribotas, tai eita pir
miausiai prie sekretorės ra
porto. Draugė Sasna savo 
raporte davė apžvalgą pas
kutinių kelių metų iš mote
rų veikimo. Jos raportas 
buvo įdomus, aiškiai, nu
šviečiantis mūs darbuotę.

Priėmus sekretorės ra
portą, eita prie atstovių ra
portų, kaip skirtinguose 
miestuose vedama darbas 
tarpe moterų.

WORCESTER, MASS., 
raportuoja Petkūnienė ir 
Skliutas,—kad jų mieste 
moterų kuopa gerai gyvuo
ja, narėm skaitlinga, turi 
nemažą iždą, tankiai rengia 
įvairius parengimus ir svar
besniuose klausimuose vei
kia kartu su kitom organi
zacijom.

PITTSBURGH, PA., ra
portuoja Kairienė ir Slie- 
kienė: Moterų Apšvietos 
Kliube randasi 10 narių, 
kliubas da nesenai sutver
tas, ateityj tikimasi kliubo 
veikimas praplėsti. ALDLD 
kuopoj randasi tik trys mo
terys, Pittsburgho priemies- 
tyj randasi moterų vadina
mas Sewing (siuvimo) kliu
bas. Kliube priklauso mote
rys įvairių pažvalgų, pavyz
dingai ir nuoširdžiai remia 
kiekvieną svarbesnį gyveni
me įvykį. Kitam kliube, ku
ris vadinasi labai gražiu 
vardu, moterų priklauso ge
ras skaitlius, bet anos daug 
girtuokliauja, taip, kad jų 
elgėsis nedaro moterų judė
jimui garbės.

MINERSVILLE, PA., ra
portuoja Žiobienė: Moterų 
Kliubas susitvėrė iš 10 na
rių, dabar turi 20. Kliubas 
daug darbuojasi mūs spau
dos ir Ispanijos pagelbai. 
Mūs narės pasiuvo dvi kald- 
dras, kurias išleidome lai
mėjimui m.ūs dienraščių ba- 
zaruose; nesenai turėjom 
gerą paskaitą su geromis 
pasekmėmis. Daug moterų 
turi užaugusius vaikus, ku
rie priešinasi motinų ėjimui 
į susirinkimus, bet mes ma
nome tai nugalėsim.

MONTELLO, MASS., ra
portuoja Stigienė: ALDLD 
kuopoje priklauso 22 mote
rys; j susirinkimus lankosi 
labai mažas moterų skait
lius, čion dalinai kalti mūs 
draugai vyrai už nepagelbė- 
jimą mums sutvarkyti pla
tesnio veikimo tarpe mote
rų. Gera dalis mūs draugių 
darbuojasi vietinėje Birutės 
draugijoje. Toji draugija pakilo tik kuomet moterys jo apie draugus, kurie su ja

remia progresyvį judėjimą.
CLEVELAND, OHIO, ra

portuoja Romandienė; pas 
mus veikimas tarpe moterų 
stovi neblogai, mes veikia
me bendrai, turėjom atskirą 
moterų komisija iš 3 narių. 
Svarbesniam darbui visuo
met sueinam į bendrą pa
sitarimą iš 3 kuopų. Mūs 
darbui daug gelbsti drau
gai, gerai platinam literatū
rą, veikiam Ispanijos klau
sime. Susitvėrė Moterų 
Kliubas iš 19 narių, dabar 
jau turi virš 30 narių. Kliu
bas jau turėjo parengimą, 
kur suėjo pilna svetainė pu
blikos. Pas mus moterų dar
bas kuone viršija vyrus; jei
gu moterys apsiima ką at
likti, tai ir atlieka, gi vyrai, 
tai tankiai tik kaip dievas 
duos. Mūs mieste buvo taip 
vadinamas moterų bačku
čių kliubas, bet jis jau iš
nyko, o jo vietoje susitvėrė 
LDS moterų kuopa.

CHICAGO, ILL., Andru- 
lienė: aš ginsiuos. Kaipo di
džiausioj kolonijoj, tai ir 
veikimas kiek didesnis. 
Praeitais metais įvykęs su
važiavimas paliko kiek di
desnį veikimą tarpe moterų. 
Kultūros Kliubas turi virš 
šimto narių. Kliubas palai
ko chorą iš virš 30 nariu. 
Vajuose mūs moterys visuo
met pasižymi labai gerai. 
Chicagietės palaiko “Vilny
je” moterų skyrių ir rūpi
nasi jaunuolių judėjimu. 
Kuomet pradėjom koope
ruot su kitų sriovių mote
rim, pačios išmokome ge
riau orientuotis tame 
be. '

BROOKLYN, N. Y. 
kaitė: kiek metu
Brooklynas stovėjo pirmoje 
vietoje, bet dabar pas mus 
kitaip. Pora metų atgal, su
si t v ė r ė ALDLD moterų 
kuopa iš 9 narių, dabar na
rių turim virš 30. Nesenai 
turėjo vakarienę, kuri davė 
virš $60 pelno, bet jau vėl 
$20 esam skoloj: mat, mes 
daug kam aukoj am ir > už
laikėm Ispanijos 
kur mokam po $5 
nuo. Susirinkimus 
mės padaryt kuo 
niais; sutvarkius 
reikalus, tankiai viena ar | naikinti, o jeigu aš išvažiuo- 
kita draugė iškepa pyragai-j siu, viskas išnyks,” ji taip 

sau kalbėjo.
Kuomet Francijos valdžia 

atsišaukė į piliečius pasko
los, Marie sakė savo dukte
rims: “Aš atiduosiu kad ir 
mažą dalį aukso, kurį aš 
turiu. Ir aš pridėsiu savo 
mokslinius medalius, kurie 
man visai nenaudingi, ir sa
vo antrąją Nobelio dovaną, 
kuri tebėra Švedijoj; atve
šiu tuos pinigus ir pasko
linsiu šaliai,, kuriai pinigai 
taip reikalingi.”

Francijos bankas priėmė 
iš jos pinigus, bet atsisakė 
sulieti medalius. Ji visai 
tuomi nesididžiavo. Patrau
kus pečius, vėl parsinešė 
namo ir padėjo laboratori
joj.

Per keturis metus dirbda
ma prie visokių ligonių, nie
kad nedejavo, kad ji pavar
gus. Tik, kai turėdavo laiko, 
atsisėdus ant suolo darže

mažo būrelio, . bet dabar 
darbas pastatytas ant geros 
papėdės ir gana didelis bū
rys moterų įtraukta į veiki
mą.v

Raportai buvo labai įdo
mūs ir konstruktyviai, tik 
didelė klaida padaryta, tai 
moterų sesijai per mažai 
laiko skirta; vienu bei kitu 
klausimu diskusijos užsitęsė 
kiek ilgiau, gi svarstymui 
literatūros leidimo, organi
zatorių palaikymo ir kitų 
svarbiu klausimu, kurie tu- 
rėjo suvažiavime būt iškel
ti, neliko laiko. Ateity tai 
turėsim vengti, tokiem su
važiavimam . reikia daugiau 
laiko skirti, mažiausia visą 
dieną moterų sesijai.

Skruzdė.

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. VILKAITE

dar-

, Vil- 
atgal

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Suvažiavimo Moterų 
Skyriaus Patiekti Planai

Darbui Tarpe Moterų
1. Suvažiavimas pataria 

organizuot Lietuvių Litera
tūros Draugijos Moterų 
Skyrius, kur tik galima, ve
dimui darbo tarpe tos kolo
nijos moterų.

2. Organizuot beparty- 
vius apšvietos bei kultūros 
kliubus tik ten, kur nebūt 
pasekmių s u o r g a nizavus 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos moterų skyrių. Toki 
kliubai leistina organizuoti 
tik' gerai išdiskusavus klau
simą ALDLD kuopos susi
rinkime. Suvažiavimas pa
taria, kad tokių apšvietos 
bei kultūros kliubų tvėrėjos 
bei organizatorės stengtųsi 
kokiu nors būdu surišti juos 
su Liet. Literatūros Draugi
ja, ypač pagelba mūsų lite
ratūros — “Šviesos” ir LLD 
išleistų knygų skleidimu.

3. Suvažiavimas pasisako 
už leidimą lengvo pobūdžio 
literatūros, su kurios pagel
ba lengvai būt galima pri
eiti pas toliau nuo pažan- teisių.

šu si-

tuose. Jos užima vyrų vie

tusi narės; skaityt ir popu- 
liarizuot s u s i r i n kiniuose 
mūs išleistas knygas; siste- 
mačiai aiškint išleistų kny
gų turinį ir jų svarbą.

5. Stengtis padaryt 
rinkimus kiek galima
miais, kad moterys noriai 
juos lankytų: susirinkimuos 
turėt pasiskaitymai, ; 
kalbėjimai, siuvimai, mezgi
mai ar kitkas, kas tik už-i menesiai atgal. E m i 1 i j a 
interesuotų moteris. Elias sako:

6. Organizuot moteris Is- ’ Kariai iš fronto siunčia 
panijos liaudies rėmimui. I laiškus su įvairiais prašy- 
Kilus streikams, greitai or- mais. Vienas karys prašo 
ganizuot moterų pagelbi- prisiųsti šukas, kitas—mui- 
nius būrius gelbėjimui grei-įl? šepetuką dantim valy
čiau ir lengviau laimėti ti, trečias — veidrodį. Va, 
streiką. Organizuot mote-Į laiškas vardu Pasionarijos, 
ris apgynimui Lietuvos ne-1 mūsų organizacijos pirmi- 
priklausomybės ir atsteigi- Įninkės, kuriai karys Hyan 
mui Lietuvoje demokratinių

dirbo, o dabar visi buvo ka
ro lauke. Atsidusus, sakyda
vo: “Kada šita kruvina bai
senybė ateis į pabaigą! Ka
da mes vėl grįšime prie fi
zikos mokslo!”

Po karo Franci ja ją no
rėjo apdovanoti garbės Le
giono ordinu, bet ji atsisa
kė priimti. Bet jos artimi 
draugai žinojo, kad jeigu 
jai butų pasiūlyta tas gar
bės ženklas už narsą 1918 m. 
kaip kareiviui, jinai būtų 
priėmus tik šitokį ordiną, ir 
jokio kito.

Marie mirė 1934 m., bū
dama 67 metų. Dirbo ir stu
dijavo beveik ligi paskutinei 
dienai savo gyvenimo.

Jos jauniausia duktė Eva 
Curie parašė 393 puslapių 
knygą, kurioje ji aprašė 
gyvenimą ir darbus savo 
motinos. Ir ji gavo Tarp
tautinę Nobelio Dovaną 
(apie $40,000) už taip ga
biai parašytą knygą, iš ku
rios aš sėmiau medžiagą 
šiam straipsniui.

(Pabaiga)
Marie Curie karo laiku 

pasamdė nedidelį namuką 
Anglijoje ir išsiuntė savo 
mergaites su tarnaite, o ji 
viena pasiliko Franci joje.

Vėliau jai pasidarė ilgu, 
kuomet visi jos draugai iš 
laboratorijos išėjo į karą.

Curie užmiršo, kad Fran
ci ja buvo ne jos gimtinė 
šalis. Ji net nesapnavo va
žiuoti į Angliją pas savo 
vaikus, ir sustiprinti savo 
sveikatą, kuomet daktaras 
jai sykį sakė, kad ji turi 
džiova ir turi važiuoti i 
laukus. Marie turėjo tik 
vieną mintį, kaip pagelbėti 
Francijai karo laiku. Ji iš
ėjo dirbti už “nursę” arba 
slaugę. Organizavo inžinie
rius, mokslininkus ir rinko 
X-spindulių medžiagą ir iš
dalino po ligonines, kad pa
gelbėjus sužeistiems.

Ji pati operavo radiologi
jos automobilį, važinėjo nuo 
ligoninės į ligoninę.

Greitas ėjimas vokiečių 
ant Francijos iškėlė minty
je klausimą ar ji turi pasi
likti Francijoj ar važiuoti 
pas savo dukteris į Angli
ją? Ji šaltai nutarė pasilik
ti, mislydama, kad ji negali 
palikti savo laboratoriją ir 
dalikatnus .instr limentus.‘J

“Jeigu aš pati čia būsiu, gal 
vokiečiai nedrįs viską su

UGNINGOSIOS ISPANĖS

Cleveland, Ohio
našlaitį 

kas mė- 
stengia- 
įvaires- 
kuopos

čių, išverda arbatos, tai po 
susirinkimo susėdusios už- 
kandžiaujam ir kalbamės. 
Labai tankiai toki pasikal
bėjimai taip pasidaro įdo
mūs, kad narės nenori nei 
namo skirstytis. Kartais po 
susirinkimo skaitom paskai
tą ar kokį straipsnį iš laik
raščio.

Kalba Stigienė apie vei
kimą Mass, valstijoj: susi
tvėrė Moterų Sąryšis. Pir
miausia svarstė, kaip su
trauki moteris į krūvą, kur 
da negalima jų įtraukt į 
platesnį veikimą. Išrinkta 
komitetas iš 13 narių. Mo
terių Sąryšis rengia pikniką 
su paroda ir programa, ku
rią pildys pačios moterys. 
Bjauru yra matyt motinas 
saliūne, mes turim surast 
jom geresnį užsiėmimą.

CANADA. Draugei Kili
kevičienei išvykus pasitikti

Parengimo 
kad pelno 
9 doleriai, 
organizuo-

grįžtančius Ispanijos karšy-1 tarpe citrinų medžių ji pa- 
gius, raportuoja Lesevičius; žiūrėdavo į Radium Institu- 
pas mus moterų veikimas tą, naują apleistą, ir misli-

Lietuvių Moterų Kliubo 
Pasekmingas Mitingas

Nors buvo lietus, vienok į 
Mot. Kliubo susirinkimą nema
žas būrelis susirinko. Dvi nau
jos narės prisirašė, kitos duok
les užsimokėjo. Pagirtina, kad 
visos ėmė balsą susirinkime ir 
daug gerų tarimų pravedė. Nors 

įmūs kliubas dar tik 4 mitingus 
teturėjo, vienok jau sutvirtėjo. 
Pinigų kasoj turi 10 dolerių ir 
bilos visos užmokėtos už svetai
nę ir .kitus dalykus, 
komisija raportavo, 
nuo vakarėlio liko 
Visos užgyrė naujai
tą darbą ir geras pasekmes.

Buvo svarstoma tolimesnis 
veikimas, čia draugė Palton 
sumanė, kad būt surengtas te
atras. Tas visom patiko. Tuoj 
išrinko komisiją tam darbui. 
Draugės Venclovienė, Palton ir 
Gendrėnienė dirbs surengimui 
teatro. Jau paėmė svetainę 
Halloween dienai, bus teatras ir 
maskų šokiai. Kurie bus ge
riausia ir navatniausia apsirė
dę, gaus gražias dovanas. Nu
tarė greitu laiku rengt kozyrių 
“parę” pas d. Venclovienę, Kor
man 8110.

Išrinkta 3 narės pagamint į- 
status mūs kliubui. Toliau, fi
nansam padaugėjus, išleis kon
stituciją.

Nutarta susirinkimus laikyt 
gyvesnius, be jokių senoviškų 
papročių, kurie suteikdavo ne-

prašo jam prisiųsti į apka
sus naują knygą “Kontr
ataka”, kariniu klausimu, v 7

Brigados Marineros karys 
prisiuntė laišką, kuris bai
giasi sekamai: “Ačiū už 

i ačiuo- 
norius. Jos agitavo visur: (jam už rūpestingumą. Pri
gs tvėse, fabrikuose, kavinė-, siekiam> kad išpildysim ša
še. Barcelonos mieste, kai- < vo užduotį taip, kaip išpil
tuose ir ant kelių buvo gir- į dė jūreiviai judžio ‘Mes Iš 
dėti ugningi atsišaukimai. ’ Kronštadto’.”

Į užrašų punktą atėjo ■ 
liuosnoriai, brolis su sese-1 
rim. Jie pasididžiuodami 
pasakė: Mes atėjom.

Jaunoji, susijaudinus, žie
dą ant piršto sukinėdama,

Respublikos Atsišaukimas į • pagelbą mobilizuot liuos-' siutimus. Širdingai
Liaudį

Balandžio mėnesį šių' me
tų Ispanijos respublikos val
džia atsikreipė į savo šalies 
mases prašydama gint tėvy
nę.

Liaudis atsakė jaunimo 
lūpom.

Šimtai tūkstančių jauni
mo atėjo į frontą!

Liaudis pasiryžus išlaikyt 
respubliką nuo užgrobimo 
fašistais.

Vieną fabriką darbinin
kai nesenai pavadino Pasio- 
naria, pagarbai komunistės 
angliakasio žmonos ir dvie
jų vaikų motinos, paprastai 
vadinamos Pasionaria, kuri 
sugebėjo gyvai suinteresuo
ti moteris, motinas gynimu 
savo gimtinės šalies. Tam 
fabrike pirmiau dirbo tik 
vyrai, o dabar, nuo gegužės pX‘tarpe Katalonijos gy- 
menesio, 85 nuošimčiai dar- vent1Surinko t^kstaį. 
bininkų yra moterys, vyrai _______________________
dirba tik pristatyme fabri- 
kui medžiagos.

Šimtas tūkstančiu moterų 
be jokių svyravimų užėmė 
pozicijas gynime šalies. 
Sunku ir sužymėti tas žem- 
lapio linijas, kuriose mote
rys rūpinasi kariais jų 
skaudžiose valandose, kaip 
materialiai, taip moraliai.

Katalonijos Ugningos 
Jaunuolės

Trys dešimt tūkstančių 
jaunų Katalonijos mergai
čių pirmutinės atsiliepė j 
respublikos a t s i š a u kimą 
gint šalį nuo Vokietijos ir 
Italijos fašistų. Respublikai 
sunkioj valandoj, jaunos 
mergaitės skubiai atėjo į

Šiandien gavom laišką . 
nuo jauno kario liuosnorio, 
kuris prašo sujieškot jo 
žmoną mieste, nes ji esanti 
nėščia. Jis nervuojasi, nes . 
atsimena visas baisenybes , 
16-tos kovo, kada fašistai 
bombardavo miestą. Ir jis . 

i prašo būtinai pasirūpinti . 
1 onin m vinnno

Mote r y s kožną dieną 
siunčia į frontą įvairius 
siuntinius trokais. Jos j ; 
kiekvieną laišką rūpestin- ; 
gai atsako ir pildo karių 
reikalavimus. Ir ve, vakar 
dieną jos pasiuntė 620 laiš
ku i frontą kariams. V • f

Sovietų Sąjungos korės- . 
pondentė d. Kalsiova sako: .

(Tąsa ant 4-to puslp.)

—Aš nei kuomet nebūsiu 
bailio žmona!...

Laike šešių dienų tik vie-1apie jo žmoną... 
nam B a r c e 1 o n os mieste 
mergaitės pravedė 500 susi
rinkimu mobilizavimui ka
rių į frontą.

Šimta-tūkstantinei divizi
jai jaunos mergaitės sku
biai atėjo į pagelbą. Jos pa
dėjo apsiginkluoti ir apsi
rengti. Jos surinko 50,000

smagumo, taipgi susirinkimus 
užbaigus turėt arbatos su už
kandžiais.

Mitingui pasibaigus, narės 
gražiai išsiskirstė, pasiryžusios 
dirbt ant toliau. Pereito susi
rinkimo dalyvės man atrodė, 
kaip sesučių būrelis, visos taip 
draugiškai viena link kitos at
sinešė. Būtų malonu, kad mūs 
kliubas visus tokius mitingus 
turėtų.

Organizatorė.

Keturios slauges, nusitraukusios paveikslą prie ameri
kietiškos ligoninės netoli Barcelonos, Ispanijoj; šitos 
slaugės yra amerikietės.
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V. Stebėtini Nuotikiai
(Tąsa) 77

“Darbo žmones! Aš kviečiu jus ne
tikėti apgavingiems žodžiams, kuriuos 
pasakoja oficieriai ir dvarponiai prieša
kyje su atamanu Kaledinu. Dvarponiai 
vėl nori darbo žmonių kraują siurbti. 
Nejaugi jūs nematote? Čia jūsų apspan
gamas. Ir aš jus kviečiu kovon už darbo 
žmonių reikalus?’ '

24. Minioje kilo judėsis.
Sargybos viršininkas, podjesaulas Se

nin, sušuko—“nereikia kalbų,” — išsi
traukė revolverį ir puolėsi prie Podtel- 
kovo.

Bet tuo tarpu budelis vėl griebėsi savo 
pareigų ir bėgiu kelių minutų viskas bu
vo užbaigta.

Taip žuvo Dono kazokas Ust-Chopers- 
ko kaimo, Medvedicko srities, darbo liau
dies sūnus—Fiodoras Podtelkovas.

Ir tame buvo revoliucionieriaus ištver
mė, didvyriškumas ir pareiga. Ta par
eiga, kuri viršijo asmeninius jausmus ir 
mirties baimę.

Ir visi privalo žinoti Fiodoro Podtel- 
kovo vardą lyginai taip, kaip ir pagar
sėjusių karžygių revoliucionierių.

Prie progos reikia priminti, kad pra
nešime apie sušaudymą parašyta 76 
žmonių pavardės. Apačioj gi, prie pat 
kokio tai kontr-revoliucionieriaus Popo
vo parašo, padaryta pastaba: “O trys at
sisakė pasakyti savo pavardes.”

25. Štai dar karžygiškas pasakojimas 
apie francūziška revoliucionierių Lui 
Blankį (1805-1881).

Tai buvo toks bebaimis žmogus, kad 
apie jį stačiai nuostabu skaityti.

Jis buvo du sykiu pasmerktas mirtim 
Tris sykius buvo sužeistas susirėmimuo
se su policija. Du sykiu buvo ištremtas 
iš savo mylimos tėvynės. Ir daugelį sy
kių buvo pasodintas kalėjiman ir šiaip 
buvo policijos priežiūroje.

Tai buvo tas pats Blanki, kuris per 
savo gyvenimą praleido trysdešimts aš
tuonerius metus kalėjimuose ir ištrėmi
muose. Galima suprasti, kaip persekiojo 
šį revoliucionierių.

Bet visa tai nepakeitė jo ūpą. Kaip 
tik jis spėdavo išeiti iš kalėjimo, tuojaus, 
visu smarkumu, griebdavosi savo revo
liucinio darbo.

Jo programa susidėjo iš sekamų žo
džių: pirmiau liaudį spaudė didūnai ir 
dvasiškija; o dabar liaudį spaudžia di
dūnai, dvasiški j a ir finansinė aristokra
tija. Ir todėl reikia tam galą padaryti.

Ir ve, bėgiu penkiasdešimts metų su 
šia savo programa jis buvo savo val
džiai stačiai perkūnija.

26. Tai buvo tas pats Blanki, apie kurį 
Tjeras pasakė istorinę frazę. Dalykas 
buvo tame, kad 18 d. kovo 1871 metais 
Paryžiuje buvo paskelbta Komuna. Vie
nok keliomis dienomis prieš 18 kovo jis 
buvo areštuotas ir kalėjiman įmestas.

Tuomet Paryžiaus komunarai pradė
jo tartis su Versalės valdžia. Jie pasiū
lė valdžiai iškeistr Blankį ant vieno 
svarbaus dvasiškio.-Mat, komunarai pa
grobė Paryžiaus arkivyskupą. Dabar jie 
norėjo mainus padaryti.

Vadinasi, jie nusiuntė valdžiai prane
šimą, kad jie šį dvasiškį, be galo reika
lingą valdžiai, gali išmainyti ant Blanki.

Valdžios narys, garsus ir kruvinas 
Tjer, nepaisant į karštus dvasiški jos 
maldavimus, atsisakė daryti mainą. Ir 
jis pasakė tokią istorinę frazę:

—Sugrąžinti jiems Blanki—tą patį 
reiškia, kaip pasiųsti jiems pagelbon čie- 
lą armijos korpusą.

Ir tas buvo teisingai pasakyta.
Sukriušinus Komuną, Naujojoj Kale

donijoj Blanki išbuvo kalėjime septyne
rius metus, bet trejus metus prieš mirtį 
jį paliuosavo.

27. Iš kalėjimo išėjo žilas, garbus sep- 
tyniasdešimts trejų metų senelis—moks
linčius ir revoliucionierius.

Rodosi, kad po tokio audringo ir sun
kaus gyvenimo jis pilnai užsitarnavo po
ilsį ir ramybę. Bet tai ne jis. Dabar jis 
buvo labai populiarus, jį visi aukštino, 
todėl jis visa tai nusprendė panaudoti 
revoliucijos labui. Ir tuojaus, išėjęs iš 
kalėjimo, leidosi važinėti po visus indus
trinius centrus. Savo karštomis prakal
bomis ir savo pasirodymais įkvėpdinėjo 
tikėjimą į laimingą ir pergalingą revoliu
cinės kovos galą. Ir tas, kaip ir visas jo 
gyvenimas, mums rodosi taipgi stebėti
nas, kaip ir tų, apie kuriuos kalbėjome. 
Ir tame buvo ne mažiau didvyriškumo 
ir karžygiškumo. Jis numirė 1881 me
tais ir iki pat savo mirties nepertraukė 
darbo.

Atmintis apie jį visuomet bus gyva.
28. Žinoma, šis pasakojimas ir tie, ku

riuos pirmiau pasakojau,—tik jūroje la
šas panašių dalykų. Ir šie mūsų pasako
jimai apie stebėtinus karžygiškus daly
kus ir įvykius—tik mažas brūkšnelis 
abelnoj gyvenimo eigoj. O kad apie tai 
pilnai aprašyti, reiktų nemažiau, kaip 
dvyliką knygų parašyti. Juk revoliuci
ja nuolatos iškeldavo tokius stiprius 
žmones, taip galingais pobūdžiais, kad 
stačiai stebiesi ir manai: reiškia, šie 
žmonės teisėti.

Ir jokie kiti dalykai, apart šio, nieko 
panašaus nežino. Visi didvyriški sporto, 
meno ir mokslo siekiai, visi didvyriški 
kariniai žygiai—visa tai, palyginus su 
aukščiau minėtais dalykais, dalinai už
gęsta. Štai ką reiškia supratimas savo 
teisingų minčių ir aukštas tikslas!

Ir čia galima būtų paduoti daugybę 
įvairių pavyzdžių. Dalinai mes tą ir pa
darysime.

Mes siūlome jūsų atydai skyrių, kuris 
mūsų knygos tradicija seka paskui isto
rinių novelių.

Šis skyrius pas mus pavadintas “Miši
nys.” Ir štai jis priešais jus.

Jis papildančiai ir vaizdžiai papasakos 
jums, kaip tas buvo praeityje.

29. * Nikolajus I laike tardymo pasakė 
dekabristui N. Bestuževui: “Aš galiu do
vanoti jums, jeigu įtikėsiu, kad iš jūsų 
galėsiu turėti ištikimą tarną.” Bestuže- 
vas atsakė: “Aš norėčiau, kad jūsų, val
dove, pavaldinių likimas priklausytų nuo 
įstatymų, o ne nuo jūsų malonės.”

* Steponas Razinas nepaprastai didvy
riškai laikėsi laike kankinimo. Budelis, 
prispaudęs prie jo krūtinės raudonai 
įkaitintą geležį, besišypsodamas paklau
sė: “Ar dabar skauda?” Razinas atsakė: 
“Visai neskauda, tartum boba adata įdū
rė.”

*Sofija Bardina (1877 m.) teisme pa
sakė: “Mes siekiamės prie laimės ir tei
sybės. Ir aš nemaldauju pas jus susimy- 
lėjimo ir nenoriu jo. Aš giliai įsitikinus, 
kad mūsų judėjimą jokiais būdais nega
lės sulaikyti.”

* Darbininkas (audėjas), revoliucionie
rius Petras Aleksiejevas (1849-1891), 
nuteistas dešimčiai metų katorgon, teis
me pasakė puikią prakalbą. Veltui teis
mo pirmininkas stengėsi jį sulaikyti. 
Aleksiejevas savo prakalbą užbaigė se
kamais žodžiais: “Greitu laiku milionų 
darbo žmonių iškils raumeninga ranka, 
ir tuomet despotizmo jungas, apsaugo
tas kareivių durtuvais, subiręs į dulkes.”

30. * Lapkričio 15 d., 1905 metais, lai
vyno karininkas leitenantas Šmidtas ant 
sukilėlių kreiserio “Očakov” iškėlė ženk
lą:. “Vadybuoju (komanduoju) juodma- 
riniu laivynu.”

* Ipolitas Miškinas, kaltinamas byloje 
193-jų, teisme savo kalboj pasakė: “Čia 
senatoriai iš niekšiškumo ir vergišku
mo, dėlei cinų ir algų prekiauja svetima 
gyvybe, tikrenybe ir teisybe.”

(Daugiau bus)

Liepos -4 d. atsibuvo pikni
kas Seattle ir Tacoma ALD- 
LD kuopų. Diena pasitaikė 
šalta ir apsiniaukus, kuri su
gadino žmonėm norą pasimau
dyt gražiam ežere, Lake Ge
neva.

Nors oras buvo prastas, bet 
žmonių susirinko nemažai pa
gal mūsų miestus. Turėjom 
svečių iš tolimesnių miestų ir 
miestelių. Buvo draugas Jur
gens su savo moteria iš Chi
cago, Ill. Buvo du draugai iš 
Montanos, buvo draugų iš Los 
Angeles, Cal., iš Portland ir 
Oregon City, Ore., 3 karai ir 
iš Aberdeen buvo 2 automo
biliai.

Turim ištart ačiū visiems 
draugams, kurie sušelpė mū
sų surengtą bendro fronto pik
niką.

Kiek liko pelno nuo pikni
ko, dar negaliu pranešt, nes 
skaitlinės dar nepabaigtos.

Draugė A. Burt, iš Seattle, 
paaukavo gražią rankų darbo 
paduškaitę dėl išlaimėjimo, už 
kurią surinkta $15. Pinigai 
buvo paskirti dėl Ispanijos lo- 
jalistų. Draugas J. Valaskis, 
iš Portland©, pasakė trumpą 
prakalbą, prašydamas sušelpt 
Ispanijos kovotojus. Jis nuo 
savęs paaukavo $16 ir publi
ka suaukavo $6.63. Viso kartu 
pasidaro dėl Ispanijos lojalistų 
$37.63. Pinigai perduoti vieti
niam komitetui Lygos Prieš Ka
rą ir Fašizmą.

Mes tariame širdingai ačiū 
visiems, kurie užjaučia Ispani
jos kovotojus.

Draugas J. Valaskis yra ne
nuilstantis aukautojas dėl dar
bininkų reikalų. Jis yra pa
sišventęs paaukaut kožną mė
nesį-dėl Ispanijos kovotojų ir 
jis sako: “Aš aukausiu, pakol 
kova bus laimėta ir fašistai 
bus sumušti.” Toliau jis sako: 
“Aš jau kovot su ginklu ne
galiu, tai nors su savo centais 
šiek tiek galiu pagelbėt savo 
draugams Ispanijoj

Mes, Seattle ir Tacoma pik
niko komitetas, tariame ačiū 
drg. J. Valaskiui už aukas.

Taipgi ačiū visiem, kurie 
aukavo ir atsilankė į mūsų 
bendrai surengtą pikniką.

Čia pora savaičių atgal bu
vo surengtas piknikas Taco- 
mos Vytauto Draugystės, 
žmonių buvo visai mažai ir 
jie dar turėjo iš savo iždo pa- 
dengt nedateklių. Tas paro
do, kad bendras veikimas yra 
visados geresnis.

M. Baltrušaitis.

Tėvas Jurgelaitis Surengė 
Puikią Veseliją Dėl 

Savo Dukters

Mažai yra tokių tėvų, ku
rie užauklėja tokią didelę 
šeimyną ir visus vaikus pa
stato prie gerų darbų, žino
ma, tėvas Jurgelaitis turėjo 
daug vargo, kol užauklėjo še
šis sūnus ir vieną dukterį. Bet 
tuo pačiu sykiu jis nepamirš
davo ir darbininkiško judėji
mo, ypatingai atsižymėdavo 
su aukomis. Jis visados bū
davo pirmutinis prie aukų— 
doleris, du arba ir penkinė. 
Jis niekados neišmetinėdavo, 
jeigu kas paprašydavo aukų 
dėl darbininkiško judėjimo.

Veseliją atsibuvo Gedemino 
Draugijos svetainėj ir Gede
mino Draugija svetainę davė 
dykai, tik už šviesas turėjo 
užsimokėt. Veselijai pasibai
gus ir išleidus jaunavedžius 
ant “medaus mėnesio,” tėvas 
Jurgelaitis paprašė savo arti
mus draugus ir drauges, kad 
susirinktų ant rytojaus už
baigt pasilinksminimą. Ant 
rytojaus susirinkę svečiai ir 
draugai su draugėmis pasi
linksminę neišsiskirstė be nie
ko.’ Drg. švedas atsistojęs pa
aiškino tėvo Jurgelaičio auk
lėjimą šeimynos ir kiek turėjo 
vargo ir kaip yra dabar sma
gu, kuomet visa šeimyna yra 
suaugusi ir senis tėvas eina 
pasilsėt. Drg. B. Duoba, se
nas darbininkų judėjimo vete
ranas, priminė, kad nepa- 
mirštumėm Ispanijos draugų 
kovotojų. Tai tėvas Jurgelai
tis pirmutinis aukojo $2; B. 
Duoba ir Duobicnė $1; A. 
Duoba ir Duobienė $1; Ba- 
laišiai, Vilimaičiai ir Švedai 
taipgi po $1; žirgulienė ir Las- 
tauskas po 50c. Viso pasidaro 
$8. Korespondentė

A. Švedienė.

Kodėl jie bijo visuomenės? O 
gal jie nori ką nors paslėpt 
nuo visuomenės?

Juk toks darbas yra labai 
abejotinas, čia ir šventa Petro 
ir Povilo Draugystė turėtų pa
imt minėtą komisiją ir pareika
laut pasiaškint, kodėl jie igno
ruoja draugystės tarimą. Jug 
toks darbas naudą neša ne’ Lie
tuvai, o Lietuvos priešams.

Pro'letaras.

Dideli Fašistų Nuostoliai Dėl 
Dviejų Miestelių

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Pereitą sa
vaitę fašistai užėmė Nules 
ir Villavieja miestelius ry
tiniame fronte; bet žuvo 
10,000 fašistų kareivių, iki 
jie tuos miestelius paėmė. 
Iš respublikiečių pusės kri
to 2,000.

30 fašistų orlaivių bom
bomis visiškai sunaikino 
Nules, gražų vasarnamių 
miestelį, pirma negu respu- 
blikiečiai pasitraukė iš jo.

1 111 . 1 1 i'W
ja ją, kaip karvę turguje. Ne 
vienas ponas įstaigose ar įmo
nėse aiškiai pasako jieškan- 
čiai darbo:

—Tu nieko sau pupučka, 
bet negudri. Ateik pas mane 
pasikalbėti. ..

Moteriškės eina. Grįžta, tyli 
ir tarnauja. Gal ir jos kaltos, 
gal perdaug aukštai vertina 
šilkinę suknelę ir skrybėlaitę, 
bet vis dėlto kaltesni ir šlykš
tesni tie žmonės, kurie tas mo
teris pastumia į negarbę ir di
dina savižudžių ar prostitučių.
skaičių. J. Ripka.

(“L. ž.”)

UGNINGOSIOS ISPANĖS

GRAFAI NECHLIUDOVAI 
LIETUVOJE

Bayonne, N. J.
Tokiu Darbu Negalima 

Pasitikėti

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkes 

Lietuvių Žiniai

Liepos 1 7dieną įvyksta di
džiulis dienraščio “Laisvės” pi
knikas gražiajam Simko Glen 
privatiškam parke, šiame pikni
ke dalyvaus iš plačios apielin
kes draugės-draugai, su kuriais 
smagiai laiką praleisime ir sa
vo skaitlingu atsilankymu pa- 
remsim dienraštį “Laisvę”. Pik
nikas prasidės 10 valandą ryte 
ir trauksis iki vėlai naktį.

Parkas randasi už West 
Pittston. Važiuojant reikia imt 
309 kelias ir važiuot iki Monon- 
gahellos Pavilion. Ten pat po 
kairei randasi parkas.

Visas ir visus kviečiame skait
lingai dalyvaut.

Apskričio Komitetas.

GARVEŽIO EKSPLOZIJA 
UŽMUŠĖ PENKIS

Keletas mėnesių atgal, kuo
met lenkų imperialistų armija 
stovėjo prie pat Lietuvos rube- 
žiaus, pasirengus pult ant Lie
tuvos, kuomet visose Jungtinė
se Valstijose lietuviai sujudo ir 
ėmėsi šaukt bendrus protesto 
mitingus prieš lenkus imperia
listus, ir net aukas rinkt, kad 
geriau padėjus Lietuvos liau
džiai apgint Lietuvos nepri
klausomybę nuo užpuolikų, Bay- 
onnės lietuviai ir gi stengės ne
pasilikti nuo kitų. Buvo steng
tasi susitart su visomis vietinė- 
mi lietuviškomi draugystėmis, 
ir bendromis spėkomis teikt pa- 
gelbą, apgint Lietuvos nepri
klausomybę. Lietuviai kataliKai 
tuojaus suprato bendro darbo 
svarbą, ir pilnai tam pritarė.

Bet didžiausi bendro darbo 
priešai pasirodė vienybiniai 
tautininkai. Jie dėjo ir deda vi
sas pastangas neprileist prie 
bendro fronto gint Lietuvos ne
priklausomybę. Tai tokie iš jų 
tėvynainiai. Liežuviais už Lie
tuvą, darbais su Lietuvos prie
šais !

Kiek vėliau, švento Petro ir 
Povilo draugystė savo susirinki
me iškėlė Lietuvos gynimo klau
simą, ir plačiai apkalbėjus, nu
tarė šaukt visos vietinės lietu
viškos draugystės į bendrą 
frondą dėl teikimo pagelbos 
gint Lietuvos nepriklausomybę. 
Tam darbui išrinko komisiją. 
Bet, matyt, į šią komisiją pate
ko bendro darbo priešininkai. 
Nes ilgą laiką nesigirdėjo, ką

N. Y. Konstitucinė Komisija 
Siūlo Suvaržyt Nazius

Albany,- N. Y. — Konsti
tucinio N. Y. valstijos sei
mo komisija kariniais rei
kalais priėmė

ypač atkreiptus prieš nazių 
organizacijas. Tie pasiūly
mai uždraudžia' “ginkluot 
bei mankštint” tokioms or
ganizacijoms savo narius 
kariniais tikslais; užgina 
nepiliečių priėmimą į valsti- 

uždraudžia

naudot kazermes (kareivi
nes) organizacijoms, kurios 
pareiškia ištikimybę sveti
mų šalių valdžioms.

pasiūlymus, jos miliciją ir

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Missoula, Montana. — 
Sprogdamas didelis prekinio 
traukinio garvežis užmušė 
penkis žmones ir sužeidė 
15; sunaikino dešimt vago
nų. Skaudžiai nukentėjo kai 
kurie iš 100 bedarbių, vag- 
čia važiavusių tuo m trauki
niu.

ji veikia. Reiškia, tylėjimu ig
noravo draugystės tarimą. Bet 
šiuom tarpu pasigirdo, kad mi
nėta komisija rengia kokį tai 
laimėjimą (lioteriją). Bet ko
dėl tik laimėjimą? Jog ji buvo
draugystės susirinkime instruk
tuota sušaukt visas vietines lie
tuvių draugytes, kad susitart 
bendrai darbuotis del Lietuvos 
naudos. Kodėl jie to nepadarė?

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
va, jai atiduočiau mergaitę. 
Bet ir ji mirė. Moteriai su kū
dikiu neduodo buto, nors tu 
galą gauk.

Pašaliniam žmogui gal ši 
istorijėlė didelio įspūdžio ir 
nepadaro. Tačiau man, tą 
mergaitę pažinojusiam, ma
čiusiam jos nerūpestingą jau
nystę ir naivumą, moteriškės 
papasakojimas skaudžiai su
spaudė širdį. Ir iškilo prieš 
mano akis daug šitokių istori
jų. Juk Kaune ne vienas toks 
ponas, ne vienas Nechliudovas 
nenorįs skaitytis su savo veik
smais! Net esti, kad papras
tas “paršyvos dirbtuvėlės” sa
vininkas, priimdamas darbi
ninkę, atsiprašant, apčiupinė-

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
“Sėdžiu prie lango viešbu
tyje ir matau garadžių, o 
jame mašinos, trokai. Kas 
dieną matau trokus vairuo
jamus jaunom mergaitėm 
su gražiai sutaisytais plau
kais. Jos kas dieną važiuoja 
ant fronto rubežiaus. Meta
si į akis viena jaunutė is
panė. Ji užsivilkus skūrinį 
paltą su sušaudytom ranko
vėm. Jos draugą užmušė 
fronte, o ji jo kautelį nuvil
ko nuo jo ir pati juo apsi
vilkus sugryžo į garadžių 
ir pasiliko.”

Draugė Kalsiova toliau 
sako:

Vieną naktį girdžiu bal
są, dainavimą. Pasirodė, 
kad jaunos, liesos ispanės 
balsas skambėjo garadžių j e. 
Rytą ji išvažiavo ant fron
to rubežiaus, o ant gara- 
džiaus sienų paliko užrašą: 
“Respublikos laisvė yra 
mano laisvė.” Jaunos ispa
nės didvyriški žodžiai ir 
didvyriški darbai. Važiuo
dama į karo frontą, ji pali
ko užrašus: “Ispanijos lais
vė—mano laisvė.”

J. Bondžinskaite.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOLTU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekąštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. ^Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sppanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šj pranešimą paštu j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša. 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

Scranton ir Wilkes-Barre Apylinkėje

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 PRIVATIŠKAME PARKE
Kelrodis: Važiuojant reikia iint 309 kelias ir važiuoti iki 

Manganellos Pavilion, ten po kairei parkas.

Šiame parke yra puiki pastogė, vieta nepaprastai graži 
ir yra gražios maudynės, mylintiems pasimąudyti. Čia 
smagiai ir naudingai praleisite laiką, pasimatysite sų 
daugeliu savo pažįstamų, giminių, kaimynų, ir iš toliau^ 

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

Taipgi Bus Dovanų bei Laimėjimų:

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

•
GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS

BUS PRAKALBŲ IR KITOKIŲ ĮVAIRUMŲ



Trečiadienis, Liepos 13,1938 EAIŠKI

Literatūros Draugijos 
Reikalai

niškiene išdavė raportą už komi
siją, kuri tik sugrįžo pasitikus 
draugus iš Ispan. Jų raportas 
entuziastiškai priimtas ir pasi
žadėta visais galimais būdais 
remti Ispanijos liaudį jos .kovoj

San Francisco, Calif.

PROTOKOLAS
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Suvažiavimo, kuris įvyko lie
pos 1-2 dd., 1938 m., Brooklyne

1. Suvažiavimu atidarė d. A. 
Matulis, 7 vai. vakare, liepos 
1 dieną. Jis pakvietė drgg. 
Adelę Pakalniškienę, J. Ma
žeiką ir O. žiobienę peržiūrė
ti delegatų mandatus. Kol ko
misija tikrino mandatus, pa
kviesta draugai ir draugės pa
kalbėti. Kalbėjo J. Lesevičius 
iš Montrealo; Skliutas iš Wor- 
cesterio; V. J. Valaitis iš New 
Britain; St. Jasilionis iš Bing- 
hamtono; J. Ramanauskas iš 
Minersville; J. M. Karsonas

pasiūlymas priimtas. Pateikta 
sumanymai pataisyti dieno- 
tvarkį kuopų susirinkimų. Pa
siūlymas priimtas.

Kas dėl vardo organizacijos, 
tai pasirodžius, .kad pakeiti
mas atsieitų labai daug pini
gų, tat nutarta palikti seną 
vardą — Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, bet spaudoj ir prakalbo
se vartoti sutrumpintai tik 
Lietuvių Literatūros Draugija 
vardą.

Drg. Karsonas, Lesevičius ir 
Bondžinskaitė perskaitė paga
mintas rezoliucijas Ispanijos 
liaudies gynimo reikalais,

prieš brutališką fašizmą ir lie
tuvius Ispanijoj kovotojus.

Ketvirta sesija ir kartu pas
kutinė ALDLD suvažiavimo 
užsidarė 10 vai. vakare. Sesi
ja užsidarė dainuojant “Inter
nacionalą”. Delegatai pasiža
dėjo energingai veikti, kaip 
sugrįš į kolonijas.

Ona Girniene, 
Pirmininkė.

D. M. Šolomskas,
Sekretorius.

Surašąs Delegatų
Lietuvių Literatūros Draugi

jos suvažiavime dalyvavo nuo 
sekamų kuopų delegatai:

iš Lowell; A. Bimba, Centro 
Biuro sekretorius ir Ona Gir
niene iš Binghamtono. Jie vi
si kalbėjo organizacijos bei ki
tais darbo žmonių reikalais.

2) Už mandatų komisiją ra
portavo drg. Adele Pakalniš
kienė, kad delegatai dalyvau
ja nuo 50 kuopų ir trijų ap
skričių. Vardošaukis parodė, 
kad į Pirmą sesiją pribuvo 64 
delegatai; dar 22 nepribuvę, I 
kurių mandatai priduoti.

3) Išrinkta suvažiavimo pir
mininke Ona Girniene; pagel- 
bininkų J. M. Karsonas. Sek
retorium paliktas CK sekreto
rius D. M. šolomskas.

Išrinkta rezoliucijų komisi
ja iš J. M. Karsono, J. Lesc- 
vičiaus ir J. Bondžinskaitės. 
Išrinkta konstitucijos pataisy
mo ir naujų sumanymų su- j 
tvarkymo komisija iš St. Jasi- | 
lionio, B. E. Senkcvičienės ir 
Petruškevičiaus*.

4) Perskaityta visa eilė pa
sveikinimų, su kuriais suvažia
vimui prisiųsta $65.00 aukų. 
(Vėliau buvo dar gauta eile 
pasveikinimų ir skaityti kitose 
sesijose. Viso su pasveikini- ( 
mais gauta $74 aukų.)

5) Už Centro Komitetą iš
davė raportą sekretorius D. M. 
Šolomskas. (Jis tilps spaudo
je). Po platokų diskusijų ra
portas priimtas. Tuo ir baigė
si pirmoji sesija 10 vai. vaka
re.

Antra Sesija
Antra sesiją atidarė pirmi

ninkė O. Girniene 10 vai. ry
to, liepos 2 d. Drg. A. Bim
ba skaitė raportą už “šviesos” 
redakciją. Raportas buvo pa
matinis. (Jis tilps spaudoje.)

Po to CK sekretorius išdavė 
raportą iš to, kaip kuopų na
riai pasisakė balsuodami kny
gų, duoklių ir “Šviesos” anke
tą. To buvo sekamos pasek
mės: (i) Už tai, kad pakelti 
duokles iki $1.75 į metus ir 
leisti kietais viršeliais knygas 
balsavo 78 nariai. (2) Už tai, ‘ 
kad palikti seną duoklę ir lei
sti knygas, kaip dabar 730 na
rių. (3) Už tai, kad “šviesą” i 
leisti, kaip dabar balsavo 625 
nariai. (4) Už tai, kad “š.” 
dar kartą pusiau lenkti balsa
vo 38 nariai. (5) Už tai, kad 
“Šviesą” padaryti dar lengves
nio turinio balsavo 219 narių. 
(6) Už tai, kad “šviesą” pa
darius sunkesnio turinio 278 
nariai. (7) Už tai, kad “švie
są” sulaikyti ir leisti tik kny
gas ir brošiūras balsavo tik 
76 nariai.

Po raportų sekė diskusijos. 
Kalbėjo 33 draugai ir drauges 
apie “Šviesą” knygas ir abel- 
ną veikimą. Po to raportai 
priimta, paliekant knygų ir 
“Šviesos” leidimą, kaip dabar 
yra.

Antra sesija baigėsi 1:30 
vai. po pietų.

Trečia Sesija
Trečią sesiją atidarė pirmi

ninkė O. Girniene, kaip 2:30 
vai. po pietų. KonstiQicijos ir 
įnešimų komisija pateikė tulus 
sumanymus. Jų tarpe pakeisti 
punktą, kur sakoma, kad Cen
tro Komitetą sudaro septyni 
nariai, turi būti trylika, šis

ALDLD Centro Komiteto ir 
organizacijos reikalais ir Lie
tuvos reikale. Rezoliucijos pri
imtos.

Įnešta, kad išrinkti komisi
ją ir pasiųsti pasitikti prie
plaukoj 18-ką draugų parvy
kusių iš Ispanijos. Į komisiją 
išrinkta Adelė Pakalniškienė, 
F. Adomėlis, A. žemaitis, O. 
Kilikevičienė ir Kizevičius. 
Nutarta paaukauti $10 Ispa
nijoj sužeistų draugų pagel- 
bai, kad komisija tuos pinigus 
įteiktų pasitikdama.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą Amer. Kom. Partijos Lie
tuvių Komunistų Frakcijų su
važiavimui, kuris įvyks liepos 
4-5 dd. ir kartu $10 aukų.

Kalba drg. J. Ormanas jau
nuolių reikalais. Po jo kalbos 
priimta rezoliucija jaunuolių ir 
“Voice” reikalais ir nutarta 
suteikti $10 auką dėl “Voice”.

Nutarta vesti vajų nuo AL 
DLD suvažiavimo iki naujų 
metų už sukėlimą 1,000 “Švie
sai” naujų skaitytojų arba 
naujų narių į organizaciją. 
Jeigu tas vajus bus sėkmingai 
pravestas gyveniman, tai tada 
bus galima “šviesą” leisti kar
tą į du mėnesius laiko.

Visa eilė kitų . pasiūlymų 
palikti Centro Komitetui, ir 
kurie bus galima, tai vykinti 
gyveniman.

Nutarta, kad Centro Komi
tetas surastų būdus organiza
cijos narių švietimui, ir tam 
reikalui sudarytų apšvietos ko
misiją.

Baigiantis šiai sesijai Dr. Jo
nas J. Kaškiaučius, ALDLD 
Centro Komiteto pirmininkas, 
kalbėjo bendrais organizacijos 
reikalais.

Trečia sesija užsidarė 5 vai. 
vakare.

Moterų Sesija
ALDLD suvažiavimo moterų 

organizavimo reikalais sesiją 
atidarė pirmininkė 6:15 vai. 
vakare. Už Centro Komitetą 
raportą skaitė drg. Sasnaus
kienė—Gužienė. Po to sekė iš 
kolonijų raportai. Iš Bingham
tono raportavo O. Girniene ir 
J. M. Navalinskienė,; Petkunie- 
nė ir Skliutas iš Worcester!©; 
Kairienė iš Pittsburgh; O. žio- 
bienė—Minersville; Stigienė— 
Montello; Romandienė—Cle- 
velando; Andriulienė iš Chi- 
cagos; E. Vilkaitė—Brookly- 
no; Stigienė iš Mass, valstijos 
moterų sąryšio; Lesevičius iš 
Kanados moterų veikimo; Pet
ruškevičius—Bostono; Bukaus
kas—Great Necko; Baronas— 
Detroito ir J. Bondži iš savo 
maršruto patyrimo.

Nutarta tverti Liet. Litera
tūros Draugijos moterų kuo
pas, o kur tas negalima, tai 
sudaryti moterų reikalais ko
misijas, tverti kliubus ir nau
doti kitas priemones organi
zavimui moterų. Tuo reikalu 
priimta iš visos eilės punktų 
veikimo programa.

Moterų organizavimo reika
lais kalbėjo Romandienė, Pet- 
rikienė, A. Bimba, V. Andriu
lis, Karsonas, Sliekienė, Krali- 
kauskas, Paukštienė, Vasiko- 
niutė, D. M. šolomskas ir dar 
eilė draugų.

Drgg. Adomėlis ir A. Pakal-

1—kuopa, Brooklyn—D. M. 
šolomskas, G. Varisonas, A. 
Velička, U. Pranaitienė, J. La
zauskas, A. Mureika ir G. 
Kuraitis. 2—kp., Boston,—J. 
Petruškevičius; 5—kp. Ne
wark, N. J., M. Dobinis, K. 
Stelmokienė, G. Žukauskas, K. 
Žukauskienė ir G. Miškeliu- 
nas; 6—kp., Montello,—J. Sti
gienė; 9—kp., Norwood, 
Mass.,—T. Sarapas; 10—kp., 
Phila., Pa., — E. Mulokaitė ir 
A. Merkienė; 11—kp., Wor
cester, — J. Skliutas; 12—kp., 
Pittston,—P. Kizevičius; 13— 
kp., Easton,—B. Ę. Senkevi- 
čienė ir K. Bakanauskas; 14— 
kp., Minersville,—O. žiobienė ; 
16—k Į)., Jersey City,—A. 
Matulis; 17—kp., Shenan
doah,—S. Kuzmickas ir O. 
Overaitienė ; 19—kp., Chica
go, — Leo Jonikas; 20—kp., 
Binghamton, S. Jasilionis, O. 
Girniene ir J. K. Navalinskie
nė ; 22—kuopa, Cleveland,—J. 
Romandienė; 23—kp., New 
York, P. Mingilas; 24 — kp., 
Brooklyn,—J. Juška; 25—k p., 
Baltimore,—J. Jasaitis, A. že
maitis ir J. Pivariunienė; 27— 
kp., New Britain,—V.‘ J. Va
laitis; 28—kp., Waterbury,— 
K. Krasnickas, T. Dubauskas 
ir K. Jankeliunienė ; 30—kp., 
Chester,—P. Šlajus; 33—kp., 
Pittsburgh,—E. Sliekienė; 37-- 
kp., Lawrence, V. Kralikaus- 
kas; 40—kp., McKees Rocks, 
—M. Paulauskas, ir J. Porti
kas; 43—kp., Wilkes Barre, 
—J. Visockis; 44—kp., Lowell, 
—J. M. Karsonas; 47—kp., 
Montreal,—J. Lesevičius; 52— 
kp., Detroit, — J. Baronas; 
54 kp., Elizabeth,—D. Krūtis; 
55—kp., Brooklyn,—M. Sta- 
kovas; 67—kp., Bridgeport,— 
A. jMureikienė; 68—kp., Hart
ford, — A. Klimas; 72—kp. 
Great Neck,—J. Bukauskas; 
74—kp., New Kensington,—
J. čiuplis; 79—kp., Chicago, 
—J. Stalnionis; 81—kp., Broo
klyn,—J. Bondžinskaitė, ir P. 
Vižlianskienė; 84 kp. Pater
son,—S. Vilkas ir J. Pocius; 
85—kp., Haverhill,—J. Kas
paravičius; 86—kp., Chicago, 

:—V. Andriulis ir Andriulienė; 
87—kp. Pittsburgh,—H. Kai
rienė; 136—kp., Harrison,— 
M. žolynas, F. Šimkus ir V. 
Žilinskas; 137—kp., Montreal, 
—Ona Kilikevičienė; 138— 
kp., Maspeth,—G. Laukaitis, 
P. Cibulskas, O. Cibulskienė ir 
Adelė Pakalniškienė; 146— 
kp., Chicago,—F. Adomėlis; 
185—kp., Richmond Hill,—V. 
Baltrušaitis; 190—kp., Cleve
land,—M. Karsokienė; 200— 
k}).,—Hillside, — H. Kudir
kienė; 212—kp., Bayonne,—
K. Maziliauskas ir P. Janiū
nas; 155—kp., Worcester,— 
Petkunienė; nuo 9-to apskri
čio J. Ramanauskas; nuo Ka
nados Veikiančio Komiteto,— 
J. Lesevičius; 15-to apskričio, 
—J. Mažeika ir J. Rudis.

Pabaigoj suvažiavimo daly
vavo 84 delegatai ir delegatės 
nuo 53 kuopų ir 3-jų apskri
čių.

Mandatų Komisija:
Adelė Pakalniškienė, 
J. Mažeika, 
O. Žiobienė.

Jau senai iš mūsų kolonijos 
laikraščiuose nieko nesimato 
apie lietuvių ir abelną veiki
mą; atrodo, kad mes nieko ir 
neveikiame. Vienok po biskį 
darbuojamės, kiek aplinkybės 
leidžia. <

Birželio 26 d. 1WO turėjo 
pikniką California Parke, 
žmonių dalyvavo daug, buvom 
ir keli lietuviai. 7

Kadangi mūsų ALDLD kuo
pa pasirįžusiai darbuojasi kuo 
daugiausiai sukelt paramos 
dėl Ispanijos liaudies, tai mes 
kiekvieną progą išnaudojam, 
veik kiekvienam parengime ar 
piknike turim ką nors išleist 
ant laimėjimo tam tikslui. 
Taip ir šį sykį, artinantis mū
sų piknikui, padirbom tikietu
kus ir jau pradėjom pardavi- 
nėt viršminėtam pikniko, par
davėm už $7, ir tai tik drau
gė šilkaitiene ir aš pardavi- 
nėjom. Draugė Sutkienė par
davinėjo '“Voice of Lithuani
an Americans.” žinoma, su 
drg. šilkaitiene tai negalima 
konkuruot, nes ji iš prigim
ties pardavėja, ji viršminė
tam piknike pardavė už $5, 
o aš tik už $2. Vienok aš ban
dysiu ją pasivyt.

Birželio 29 d. Draugai 
Abraham Lincoln Batalijom) 
buvo surengę prakalbas leite
nantui Robert Raven. Jis tik 
ką sugrįžo iš Ispanijos. Jis 
buvo nuvykęs kaipo liuosnoris 
pagelbėt lojalistam. Jis ten 
kariaudamas už demokratiją 
su Italijos ir Vokietijos fašis
tais prarado regėjimą ir abel- 
nai paliko invalidu visam sa
vo amžiui. Jis dar jaunas 
vaikinas ir nors praradęs re
gėjimą ir sveikatą, vienok pil
nas energijos ir pasirįžimo ko
vai už demokratiją. Jis sa
vo kalboj nurodinėjo, prie 
kokių sunkių aplinkybių Ispa
nijos liaudis turi kovot su 
nuožmiais fašistais. Ragino 
neatlaidžiai gelbėt, kiek ga
lint, Ispanijos teisėtai valdžiai, 
kol fašizmas bus visiškai nu
galėtas.

žmonių atsilankė nepredau- 
giausiai, vienok aukų surinkta 
$540 su viršum. Mūsų AL
DLD kuopa irgi neatsiliko, pri- 
davėm $15 surinkę už laimėji
mo tikietukus, nes minėtosiose 
prakalbose taip pat pardavinė- 
jdm. Draugės šilkaitiene, Sut
kienė ir aš pardavėm už $6. 
Tikietukai po 10c, labai leng
vai parsiduoda.

Liepos 1. d. ALDLD turėjom 
susirinkimą. Narių šį sykį at
silankė nedaug. Tai apsileidi
mas, mes ir taip jau retai lai
kom susirinkimus, tik sykį į 
mėnesį. Draugai, jeigu pri
klausot prie organizacijos, tai 
jūsų pareiga žinot, kas joj yra 
veikiama.

Pakeltas klausimas kas link 
ALDLD suvažiavimo, kad pa
siųst pasveikinimą. Paaiškėjo, 
kad jau pavėlavom. Taipgi nu
tarta pasiųst pasveikinimas Lie
tuvių Komunistų Suvažiav. su 
$5. Tą darbą atlikt apsiėmė 
drg. Mugianis.

Pikniko komisija išdavė ra-' 
portą. Pasirodo, kad ALDLD 
piknikas rengiamas bendrai 
su Oakland© kuopa įvyks lie
pos 24 d., 384—105th Avė., 
Oakland©. Todėl, draugės ir 
draugai, malonėkit skaitlingai 
atsilankyt. Jsitėmykit tą die
ną, kad nepadarytumėt klai
dos, kad vėliau nesigailėtumė
te.

Taipgi nutarta surengt pik
niką dėl spaudos prie pirmos 
progos ir išrinkta komisija 
darbą varyt pirmyn. Bet, 
drauges ir draugai, neatsidė- 
kim vien ant komisijos, dirb
kim visi išvien, kad padaryt 
tą svarbų pikniką pasekmin- 
ginusiu. Nutarėm padaryt ląi- 
mėjimo tikietukus ir pradėt 
platini iš anksto, todėl kaip 
greitai tikietukai pasirodys, 

[tai nei vienas neatsisakykit,

pasiimkit ir stengkitės išpla- 
tint kuo daugiausiai. Aš ma
nau, kad mes bandysim lenk- 
tyniuot su Oaklandu, kurie 
daugiau išplatinsim, nes pikni
kas bus bendrai rengiamas.

Taipgi gal kas išgali! ką 
nors paaukaut dėl laimėjimo? 
Jau vieną dovaną turim — 
drg. Bernotas paaukavo gra- 
mafoną. Būtų gerai, jei kas 
dar ką. nors paaukautų. Juo 
daugiau dovanų, tuo lengviau 
bus tikietukus parduot. A. B.

Vaikas Turi Dvi širdis ir
Tris Rankas

Rumunijoj viena moteris ne
senai pagimdžiusi vaiką, turintį 
daug nenormalumų. Kairioji to 
vaiko kūno pusė esanti žymiai 
mažesne už dešiniąją. Taipgi 
vaikas turįs tris rankas su dvi
dešimčia pirštų. Be to, jis turi 
dvi širdis. Viena širdis esanti 
normalėj vietoj, o .kita visai ar
ti skilvio, bet abi veikia norma
liai.

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kp. svarbus mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 13 d., vaka
re. Lietuvių Svet. Stengkitės kiek
vienas narys dalyvauti, paraginkite 
kitus, gal kuris nepastebės šio pra
nešimo. — Koresp.

N. S. PITTSBURGH, Pa.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 14 d., 7:30 v. v., 1217 Beaver 
Ave. Nariai kviečiami dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai. Bus išduota delega
tės raportas ir svarstysime kitus 
reikalus. — Sekr. P. Bernotas.

(162-163)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Kom. Partijos kp. susi

rinkimas įvyks liepos 14 d., 7:30 v. 
v., 735 Fairmount Ave. Visi nariai 
ateikite ir naujų narių atsiveskite, 
bus labai svarbių pranešimų ir ra
portas iš suvažiavimo kuris įvyko 
Brooklyne, liepos 4 ir 5 dd. Yra 
svarbu visiems žinoti. — Valdyba.

(163-163)

PHILADELPHIA, PA.
Kctavirtadicnj, 14 d. liepos įvyks 

labai svarbios prakalbos, Rcyburn 
plaza prie miesto namo, City Hali. 
Bus geri kalbėtojai. Prašome lietu
vius skaitlingai dalyvauti. Čia kal
bės apie Ispaniją, Chiniją ir apie 
Lietuvą. Kviečiame jaunuolius ir su
augusius dalyvauti.—Kom. (162-163)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, liepos 14-tą die
ną, Lietuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St., pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi ALDLD 20 kuopos nariai esa
te kviečiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti ir išklausyti delegatų 
raportus iš ką tik atsibuvusio ALD 
LD suvažiavimo.

Dar yra draugų, kurie nemokėjote 
duoklių už šiuos motus, tai būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime ir už
simokėkite duokles, nes duoklių mo
kėjimo vilkymas, trukdo Centrą, 
knygų ir “Šviesos” leidime, tad, 
draugai, atlikime savo pareigas įr 
užsimokėsime duokles. — ALDLD 
20 kp. sokr. O. Girnicnė. (162-163)

CHRONIŠKOS 

LIGOS
GYDOMOS

KRAUJO, ODOS,-NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAZAR- 
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 Atlyginimų

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.

ONE DAY
OUTINGS
SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridekite Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

MAINU SRITYS !3“
SUBATOJ VAK., LIEPOS 16 W
Kelionė į Mahanoy City. $3.00; 
Gilberton, 53.05; Mahanoy 
Plane, 53.10; Girardville, 
$3.15; Ashland, 53.20; She- W 
nandoah. $3.20 ; Gordon. 53.25 ; ROUND 
Mt. Carmel Jet., 53.40; Mt. TRIP 
Carmel, 53.45; Shamokin, 
$3.55. Išeina iš New Yorko 
nuo Liberty St.: 11:35 P. M.

Kitos Ekskursijos Liepos 17-tą j 
Philadelphia, Pa., Lakewood, N. J., 
Freehold, N. J., Toms River, N. .1., 
Asbury Park, N. J., Long Branch, 
N. J., Atlantic Highland, N. J., Sca
bright, N. J.

Dėl tolimcsniŲ informacijų Ir dėl ne
nustatyto traukiniams laiko aukščiau, 

tarkitės su bilietų agentais ar 
telefonuokite BArclay 7-9670

JERSEY CENTRAI,
. ■ ♦ U a i i. n o A D’ •. ’

INI!

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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. 23rd St.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodčs-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS JONAS SIDARAS

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

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

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

kreipkitės į

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen-< 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ską- 

I niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Mažai Pinigų Stilsonų 
Sukaktuvėse

VYTAUTO ZABLACKO
KUOPA VEIKIA

Lietuvių Kriaučių Pik
nikas Jau Čia

vienas “surprise.

Pereitą šeštadienį, Susivie
nijimo salėj, grupės asmenų 
suruošta Stilsonam “surprise 
pare” sukakčiai 25 metų ve
dybinio gyvenimo. Kalbamojo 
“surprise’ iš pradžių niekam 
nebuvo, nes pats Stilsonas dar 
gana anksti prieš pramogą su 
Jankausku stiprino “dvasią” 
prie baro.

Už tai paskiau dalyviams 
buvo ne
Matomai, visa didžiuma sve
čių, bilietus įpiršti, susirinko 
tik taip sau pasilinksminti, o 
ne kad jiems ta iškilmė būtų 
buvus svarbu. Kalba toast- 
masteris (pirmininkas) Bur
ke, newarkietis. Niekas ne
klauso. Perstato Jankauską— 
tas pats. Jankauskas šaukia 
išmest triukšmautojus, bet 
paaiški, kad čia ne priešai, o 
artimiausi savieji. Koks pub
likoj buvo triukšmas, supra
site iš to, kad ir Jankausko 
didelis balsas buvo nustelbia
mas, ir todėl jis kalbėjo per 
garsą didinančią triūbą — 
megafoną. Tūli pasipiktino 
Jankausko siūlymu mėtyt lauk 
dėl triukšmo. Kalba kriaučių 
kontraktorius Augūnas. Jis 
kaltina Jankauską nenorint 
pasidarbuot dėl darbininkų, 
ramiai leidžiant išmest iš dar
bo 20,000 darbininkų. Tas, 
žinoma, paliečia ir kontrakto
rius. Kalba tautininkas Cin
kus ir fašistas Klinga. Pasta
rasis pagiria Stilsoną už išauk
lėjimą dukters tautiškoj dva
sioj ir paties Stilsono “pasitai
symą.”

Sueiga ruošta ne be tikslo. 
Jankauskas bandė atnaujint 
Stilsono Gynimo Fondo klau
simą, bet be pasėkų. Kilo iš 
susirinkusių protestai, mur
mėjimai, kad, girdi, Stilsonas 
per ištisus metus laisvas, o 
mums burbulą pučia. Geriau 
lai pasako atvirai, kad nori pi
nigų “Naujajai Gadynei.” Ne
gelbėjo nei socialisto Glavec
ko bandymas sugraudint klau
sytojus apie Stilsono “vargin
gą” amžių, ūžesys paskandino 
ir jo kalbą. Galop rinkta au
kos “N. G.” presui. Kiek su
rinkta, neskelbė.

Pakviesta ir naujasis “Tė
vynės’ redaktorius Jurgelio
nis. Jam kalbant, publika 
nusiramino. Jis kalbėjo trum
pai. Sakė matąs čion nema
žai SLA narių ir kvietė dar
buotis stiprinimui SLA. D—s.

Pereitą pirmadienį įvykęs 
susirinkimas nebuvo skaitlin
gas iš priežasties audringo ir 
nepakenčiamai Šutraus oro, 
bet darbas mūsų kuopoje eina.

Kaip paaiškėjo iš valdybos 
raportų, kuopos svarbiausiu 
tikslu dabar yra skubiai su
kelt gana pinigų parvežt vie
ną Lincolno Brigados karį iš 
Ispanijos. Tas lėšuoja $125. 
Bet kuopa išsiuntinėjo blankas 
visoms šio miesto draugijoms 

•ir tikisi paramos sulyg drau-. 
gijų išgalės. Pranešta, kad 
Piliečių Kliubas jau paskyrė 
$5. Tai graži pradžia. Be to, 
kuopos nariai išsidalino kny
geles bilietų kuopos pramogai, 
kuri įvyks 8-tą rugpjūčio, 
“Laisvės” salėj. Kas dar pa- 
sidarbuot jų platinime, gauki
te pas kuopos sekretorę Ade
lę Pakalniškienę.

i
Gauta 3 nariai: vienas įsira

šė mitinge, du įrašyta “Lais
vės” piknike. Ten pat įrašyta 
8 nariai iš kitų miestų.

Kuopa taipgi darbuojas pa
dėt prikraut laivą su dovano
mis Lincolno Brigados ka
riams ir Ispanijos našlaičiams. 
Padaryta blankos, su kuriomis 
bus einama pas vjetos biznie
rius ir šiaip asmenis prašyt 
aukų kenuotais maisto produk
tais ar pinigais.

Apart kitų dalykų, renkama 
švinas nuo cigaretų ir sūrio 
maišiukų. Pirmininko ir kitų 
į šį susirinkimą sunešta virš 
desėtkas svarų.

Iš Literatūros Draugijos 
Moterų Kuopos pranešta, kad 
išrinkta komisija, kuri dar
buojasi Ispanijos paramai, 
renka maistą, pinigus, šviną.

Hines’o Teismas įvyks 
Ateinantį Mėnesį

James J. Hines, Tammany 
vadas 11-me Assembly Dis- 
trikte, ir J. Richard “Dixie” 
Davis, buvęs Dutch Schultzo 
raketierių advokatas, buvo pa
šaukti Į Aukščiausį Teismą. 
Jiedu abu sakėsi “nekalti” 
$100.000,000 “palisų” rakete. 
Jų abiejų teismas bus rugpjū
čio 15-tą.

Teisėjas Pecora atmetė 
Hines’o prašymą ji teist at
skirai nuo Davis’o arba kelt 
bylą į kitą miestą.

ATOSTOGAUJA LANKĖSI “LAISVĖJE”

eina 
nosis 
kum- 

su krapais

visų

ša
po

Nors radio bangomis 
garsinimas, kuris 
padilgina pikniko dešrų, 
pių, skilandžių,
raugintų agurkų, alaus ir ki
tų skanumynų kvapsniu ne 
tik Brooklyne, bet ir apylin
kėj gyvenantiems žmonėms, 
tačiau reikia ir raštu biskiu- 
ką prie to prisidėti, nes lie
tuviai kriaučiai piknikuos šį 
šeštadienį, Dexter Parke, kuris 
brooklyniečiams yra gerai 
nomas.

Lietuvių vienoj, kitoj 
poj jau prasideda, atsirasti
biskiuką darbo, kas priduoda 
daugiau smagumo rengtis pik- 
nikan ir visi prie to stropiai 
ruošiasi. Kriaučiai mano (ir 
jų yra diduma), kad pasaulio 
adata nesubadysime, šį sezo
ną, o gal dar ir kitą ji maši
noje arba pirštuose šiek tiek 
pašokinės, bet užtikrinimo 
nėra kitam piknikui trinti pi
pirus ir kimšti dešras, tad 
rengkimės visi prie to, kuris 
arčiausiai prieš mūsų akis sto
vi. Tai filozofiškas mąsty
mas !

Šios filozofijos prisilaiko 
visa Matulio-Vaiginio šapa. 
Ten susiorganizavo vyrai ir 
moterys ir kad parodyti dau
giau draugiškumo, dar prisi
kalbino ir kitų šapų žmones. 
Kas tą darbą sumanė ir pa
darė, atiduokite jam pagar
bą.

O ką darote kitų šapų čer- 
manai? Ar daug turite suor
ganizavę savų žmonių ? Nesa
kykite, kad dabar jau trum
pas laikas.

Nemanykite, kad aš raginu 
būti kriaučių i piknike tik 
kriaučius. Visai ne! Atsimin
kite, jog kriaučiai labai pla
čiai dalyvauja visokiuose pa
rengimuose, tad pašaliečiai 
turėtumėt paremti ir mūsų su
eigą. Priešingai, mes galime 
užpykti. Tad būkime visi!

Šokių orkestrą Jurgio Ka
zakevičiaus. Įžanga 25c ypa- 
tai. Pikniko pradžia žinote iš 
pripratimo. Kriaučius.

Sąmoningesniem draugam pa
sipriešinus, jie tapo išmesti iš 
lokalo su paaiškinimu, jog 
“tie pinigai čionai bus reika
lingi, čion reikia Ispaniją pa
daryti, o su ana suk devyni 
velniai.”

Kitas purvinas skymas : Ba
landžio 5 d. pasiuntė delegatą 
į Albany, nutarė atmokėti jam 
lėšas. Vėliau, žmogui sugrį
žus, užsigina ir neatmoka lė
šų $3, o apie $90 laiko ban
ke.

Kaslink Ispanijos pinigų, 
lietuviai Ispanijos draugai tu
rėtų sėst ant sprando balta- 
gvardiečiams. šio lokalo su
sirinkimai būna pirmadieniais, 
28 Grabam Avė., ant 3-čių 
lubų.

Kiek tenka mitėmyti, tarpe 
lietuvių bedarbių yra didelis 
pageidavimas lietuviško loka- 

Rodosi, kas nors jiem tu- 
atsiekti. Ar 
lietuviu ko- 

darbas

Eagle Pencil Co. deda pa-I 
stangas išgaut drausmę prieš i 
uniją, kuri veda streiką. Pir-1 
madienį Įvyko aplikantų per-1 
klausinėjimas. Firmos vice-1 
prezidentas pripažino, kad f i r-Į 
ma išmoka po $50 Į dieną de-į 
tektyvui Epštein už laužymą 
streiko. Už 8 dienas jis ga
vęs $400. Tai tokius “dar-1 
bininkus” apgaili geltonoji i 
spauda, kada Įvyksta susikir- į 
Limai su pikietais.

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

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

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

Paliuosavo Streikierius

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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. I., N. Y.
>----

Iš Workers Alliance Lokalo 
118-to ir Kitų

lo. 
retų gelbėti tą 
nebūtų paranku 
munistų kuopai ’ tas 
paimti ?

Lietuvių lokalas reikalinga 
dėlto (nors gal daugelis ne
tikės), kad daug mūsų brolių 
ir seserų yra, kurie angliškai 
blogai arba ir visai nesusikal
ba ; su rusų kalba ir tas pats. 
Ir ką gi norėti, jie pramokę i 
ruskai tik caro kariuomenėj, o 
kada tas buvo, reikia atminti. 
Taigi ir su minėtais Ispanijos 
pinigais taip buvo. Minėtas 
organizatorius klastuotai įne
šė, vienas lietuvis, nesupratęs 
dalyko, suriko “poderžano” 
(paremta), kiti patylėjo ir li
ko “poderžano.”

Gal lietuvių kuopoj tokių 
kuriozų nebūtų.

Lietuviai, nebadauktie! Ku
riem reikalinga pagclba, sto
kite į bile lokalą, o pašalpa 
užtikrinta: jei kovosi, tai iri 
gausi. O kas link suktų vadų, 
tai jiem durys atdaros laukan.

Beleckas ir Seeger.

Mandagumas—Vaistas
Nuo Nelaimiu

Draugai Paukščiai ir Meš
kiai šiuo tarpu atostogauja ir 
savo kelionėj “pamatyt Ame
riką” pereitą pirmadienį pa
siekė garsųjį Niagaros vanden- 
puolį. Iš ten siunčia gerus 
linkėjimus “Laisvės” štabui ir 
visiems laisviečiams.

Dar Galima Stot Darbininkų 
Mokyklon

Antradienį lankėsi “Laisvėj” 
Juozas Klastauskas iš Chica- 
gos, senas “Vilnies” skaityto
jas ir rėmėjas. Sykiu su juo 
lankėsi Biruta Klastauskaitė, 
brooklyniečio Klastausko duk
tė. palydėdama svečią dėdę 
kelyje no plačią Klastauskų 
gimine Brooklyne ir apylinkė
je. Svečiai aplankė ir LDS 
įstaigą. Rep.

Workers Alliance, lietuviš
kai geriau pasakius yra bedar
bių ir WPA darbininkų susi
vienijimas.

Lokalas 118-tas savo patal
pą turi 56 Manhattan Avė., 
prie Seigel St. Birželio 30 d. 
pasitaikė būti susirinkime. 
Narių buvo virš šimto. Susi
rinkimo tvarka skirtinga nuo 
seniau buvusių Bedarbių Ta
rybų. Dabar žmogus jaučiasi 
maždaug kaip darbininkiškos 
unijos susirinkime (vieni ki
tus vadina “brothers,” “sis
ters”). Bet nežiūrint to lyg 
“minkštumo,’ kova už pašalpą 
ir darbus vedama kietai.

Didelio skaičiaus nelaimių 
mūsų gatvėse ir ant kelių būt 
galima išvengt mandagumu 
vieno iš paliestų asmenų. Kas 
nors nenorėjo palaukt savo 
eilės ar praleist kitą, ar kokiu 
kitu būdu pagerbt kito teises, 
ir įvyko nelaimė. Saugumo 
dėlei vairuotojai turėtų būt 
mandagūs pėstininkams ir 
kitiems vairuotojams.

Mandagumas visada apsi
moka sumažinimu nelaimių ir 
padarymu kiekvieno motorinio 
išvažiavimo saugiu ir smagiu.

Trafiko Stotis “K.”

Padėkit Laimėt Streiką!

Teisėjas Savarese, Long Is
land City Teisme, paliuosavo 
24 streikierius, kuriuos teisė
jas Wieboldt buvo užrakinęs 
po $37,000 kaucija gale perei
tos savaitės už sėdėjimą Sa
gamore Metal Goods fabrike 
prieš išvežimą mašinų į New 
Jersey.

H. Edelstein, 69 m., pasikorė 
kaimynams matant, nusileido 
virve nuo laiptų savo namų 321 
Madison Ave., N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuve, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam I' 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, Į 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo | 
St. George’s viešbučio. Krautuve j 
randasi po num. 81 Henry St. Pra
šomo kreiptis pos C. Brown, 79 Hen
ry St., Brooklyn, N. Y. Telefonas: 
Main 4-2632. ‘ (162-168)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas Įvyks šį ketvirta
dieni, liepos 14-tą, Zabielskio 
svetainėj, kaip 8 vai. vakaro. 
Visi nariai dalyvaukite.

(162-163)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas 

ketvirtadienį, 14 d. liepos, 8 
Laisvės Svetainėj, 419 Lorimor St.

I Prašome visus atsilankyti, nariai, 
J kurie dar neužsimokėjo už šiuos me
tus, užsimokėkite šiame susirinkime. 
Taip pat kviečiame ir naujų narių 
įsirašyti kuopon, mokestis tik $1.50 
į metus. Už šią mažą mokestį gau
site knygų ir žurnalą “Šviesą”, kuris 
išeina kas tris menesius. (162-163)

įvyks j 
v. v.

Auksinio Daiktu Krautuvė
Perėjo į Naujas Rankas 
krautuvę seniau užlaikydavo Jur
gis Ješmontas. Dabar naujas 

savininkas yra
LEONAS IGNOTAS

Norime pranešti kostumeriams, ku
rie esate palikę laikrodžius nuo seniau 
ii’ dar nepasiūmėt, malonėkite pasiimt 

bėgyje 30 dienų.
Mes taisome ir parduodam laikrod
žius, akinius ir kitus auksinius daik

tus už prieinamas kainas. 
PRAŠOME UŽEITI

174 Roebling Street
Brooklyn, New York

Šią

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6-8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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 Byto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas Simouavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

Darbininkų Mokyklos, 35— 
12th St., N. Y., vasarinis kur
sas prasidėjo šią savaitę, ta
čiau dar yra liuosų vietų. 
Turintieji galimybių lankyt, 
raginami įstot, ypač į tas kla
ses, kurios pradės pamokas 
šiandien ir ketvirtadienį. Jose 
dėstoma unijizmas, bėgami 
įvykiai, kalbėtojavimas ir tt.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Vytautas Trimutis, 70 m. 
amžiaus, 3310 Avė. D, Brook
lyne, mirė liepos 10 d., Kings 
County Ligonbutyje. Bus pa
laidotas liepos 13 d., šv. Jono 
Kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Gesinant gaisrą National 
Millwork (Corp, šapo j, Osborne 
St., Brownsvillej, dūmais ap
svaigo 14 gaisrininkų. Vienas 
nuvežta ligonbutin.

m.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų,

Mrs. Viktorija Banis, 56 
amžiaus, gyveno po num. 250 
Keap St., mirė . Kings Co. Li
goninėj, liepos 10 d. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, 14 
d. liepos, šv. Jono (St. Johns) 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos įstaigoj.

Lietuvių irgi nemažai pri
klauso prie WA, bet jie la
bai išsiskirstę: rodosi, apie 20 
priklauso lokale 90, keliolika 
—118, o kiti prie rusų 60-to 
lokalo.

Rusu lokala dabar ir ban
dysiu apibūdinti dėlto, kad čia 
yra trockistų lizdas. Organi
zatorius, tūlas Unifaciev, ne
siskaito ne tik su narių di
džiuma, bet ir su centro val
dyba. Per 16 mėnesių neiš
moka centrui duoklių, nors 
banke pinigų turi. Lokalas 
buvo paėmęs Ispanijos šimtu
ką šelpti, bet surinkus $52.50 
(tų pinigų didžiuma surinkta 
lietuvių darbininkų parengi
muose per S. Pelecką, Kalvelį 
ir Naviką), minėtas “organi
zatorius,” susitelkęs 
gvardiečius, didžiuma

Farber Streikieriam Gelbėt 
Komitetas šaukia masinį mi
tingą atvirame ore, prie už- 
streikuotos šapos, kur žymūs, 
įvairių partijų ir kitų vietos 
organizacijų veikėjai duos pla
tesnių informacijų apie tą 
streiką.

Mitingas įvyks trečiadienį, 
liepos 13-tą, iš darbo einamu 
laiku — 5-tą vai. po pietų, 
prie 141 So. 5th St.

Streikas tęsiasi jau virš 6 
mėnesius. Prasidėjo bosams 
užsimojus nukapot algas 10 
iki 20%. Bosų žiaurios meto- 
dos laužyt streiką sukėlė pasi
piktinimą plačioj visuomenėj. 
Pilietinės, taipgi kitos įvairios 
organizacijos mato reikalu 
paremt streikierius. Williams- 
burgiečiai lietuviai taipgi pra
šomi prisidėt prie to darbo.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

6C0 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
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Kalbėjimas per miegais apie 
savo pirmesnę pačią Povilui 
Cikanai, Bronxe, padarė nesma- 

balta- gurno. Jo dabartinė pati, Jean 
balsų Savage, nugirdo ir patyrus pa-

nutarė pasilikti tuos $52.50. dėtį vyrą įkalino.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

GevJ Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbetų, Tai Kas Gali?




