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Daug kalbame ir rašome apie 
Jungtinių Valstijų Konstituciją 
ir Nepriklausomybės Deklaraci
ją, tačiaus nei vieno tų doku
mentų neturime lietuvių kalboj. 
Konstitucija kadaise buvo neva 
išversta ir atspausdinta, be
rods, chicagiškės “Lietuvos,”, 
bet tai ne vertimas, o tik su
lietuvinimas — ir tas pernelyg 
gremėzdiškas.

Vadinasi, nevartojus anglui 
kalbos lietuvis darbininkas ne
gali turėti aiškesnio supratimo 
apie tuodu pamatinius mūsų 
krašto tvarkymosi dokumentus.

Darb. Kalendoriaus (1938 me
tams) redakcijai patarimas: 
Suraskit gerą vertėją, tegu jis 
išverčia, jei ne abu, tai bent 
vieną tie dokumentų, ir išspaus- 
dinkit metrašty j. Vertimas pri
valo būti geras, kad juo patiki
mai galėtų pasinaudoti kiekvie
nas. Tas duos naudos ir Kalen
doriaus 
tojams.

leidėjams ir jo skaity-

eina kova prieš fašiz- 
demokratijos paturėji- 
kiekvienas demokrati-

Kada 
mą, už 
mą, tai 
niai nusistatęs žmogus privalo,
visapusiai susipažinti sic šalies 
konstitucija, jos pataisymais ir 
Nep riklausom y b ės Dėklą racija. 
Tik tuomet jis galės ryškiau 
grumtis prieš reakciją ir fa
šizmą.

* --------
Baskijos katalikų žudytojas 

gen. Molą nusisuko sprandą. 
Baskijos ir Ispanijos liaudis 
džiaugiasi budelio žuvimu. Vie
nu bus mažiau. Bet ar jūs ma
not, neatsiras tokių katalikų 
dvasiškių, kurie prašys dievo, 
kad jis tam galvažudžiui atida
rytų dangaus karalystės var
tus?!’

Lietuvos spaudoj vartojamas 
vienas ypatingas žodis: mūsuo
se. Tai reiškia tą, ką “pas mus” 
arba “mumyse.” “Mumyse” 
pas mus retai vartojamas, tad 
gal “mūsuose” ir galima būtų 
įpilietinti Amerikos lietuvių 
kalboj.

K. Norkaus redaguojamas 
laikraštis Argentinoje žymi, 
būk nelabai senai New Yorke 
nužudytoji modelistė Veronika 
Gedeon buvusi “Amerikoj gi
musi lietuvaitė.” Taip esą skel
bia argentiniški laikraščiai.

Gedeoniutė buvo amerikoniš
ka vengrė. Kodėl gi Argentinos 
spauda visokiais negarbingais 
prietikiais paliestus žmones 
bando primesti lietuviams?

Tam pačiam laikraštyj rašo
ma, Būk Buenos Aires mieste 
policija suareštavo “sulenkėju
si lietuvį vilnietį” Nikalojų 
Kurkauską ir jo žmoną. Jis už- 
siimdinėdavęs š u n daktaryste, 
sako “A. L. B.” Laikraštis 
džiaugiasi, kad “šundaktarystė 
visgi prilipo liepto galą.”

Vienytis Ispanijos Apgynimui!
Komunistų Internacionalas Šau
kia Išvien Apgint Ispanijos Liaudį 

Nuo Hitlerio ir Mussolinio
Maskva. — Komunistų Internacionalo 

Pildantysis Komitetas birž. 4 d. vėl pa
siūlė suvienytą tarptautinį veikimą dar
bininkų organizacijų, idant sustabdyt 
Hitlerio-Mussolinio karišką įsiveržimą 
prieš Ispaniją.

Komunistų Internacionalo sekretorius 
G. Dimitrov šį pasiūlymą pasiuntė tele
grama Louisui de Brouckere, pirminin
kui Darbininkų ir Socialistų Internacio
nalo Pildančio Komiteto, kurio centras 
yra Brusselyj, Belgijoj. Siūlo įsteigti 
bendrą susisiekimo komisiją tarp Komu
nistų ir Darbininkų-Socialistų Internaci
onalų ir Tarptautinės Darbo Unijų Fe
deracijos dėlei suvienyto veikimo:

“Mes esame pasiryžę svarstyti bile pa
siūlymus, kuriuos padarysite jūs arba 
Tarptautinė Darbo Unijų Federacdja dė
lei Ispanijos liaudies apgynimo,” sako Di
mitrov savo telegramoj.

Ispanijos darb. klasės vadams Dimitro
vas telegrama užtikrino, jog Komunistų 
Internacionalas visais būdais rems bend
rą tarptautinį veikimą prieš kariškus 
įsiveržėlius.
Komunistų Internacionalo Pildančiojo 

Komiteto Telegrama Pirmininkui Dar
bininkų ir Socialistų Internacionalo:
“Mes gavome atsišaukimą iš Valenci- 

jos nuo Socialistų Partijos, Komunistų 
Partijos ir nuo Ispanijos Generates Dar
bininkų Unijos. Jos pageidauja, kad bū
tų sudaryta bendras veikimas darbinin
kų klasės tarptautinių organizacijų ap
gynimui Ispanijos liaudies, kurią žiau
riai atakuoja Vokietijos ir Italijos fa
šizmas.

“Manome, kad ir jūs gavote tą atsi
šaukimą (trijų minimų organizacijų) iš 
Ispanijos. Čia mes kreipiame jūsų dėme
sį į tai, jog mes visai sutinkame su drau
gų ispanų pasiūlymais ir pilnai remiame 
tą jų sumanymą.

“Iš savo pusės, mes siūlome sudaryt 
bendrą susisiekimų komisiją iš visų trijų 
internacionalų: iš Komunistų Internacio
nalo, Darbininkų-Socialistų Internacio
nalo ir Tarptautinės Darbo Unijų Fede
racijos, kad galėtumėm vieningai išstoti 
ir veikti prieš karinį Vokietijos kr Itali
jos įsiveržimą į Ispaniją.”

Ispanijos darbininkų vadams Komuni
stų Internacionalo Pildantysis Komitetas 
pasiuntė tokį atsakymą:

“Atsakydami į jūsų radiogramą iš bir
želio 1 d., mes atžymime, jog Komunistų 
Internacionalo Pildantysis Komitetas pil
nai remia jūsų pasiūlymą, idant Darbi
ninkų-Socialistų Internacionalas, .Komu
nistų Internacionalas ir Tarptautinė 
Darbo Unijų Federacija išvien veiktų rei
kale apgynimo Ispanijos liaudies, kurią 
taip žiauriai užpuola Vokietijos ir Itali
jos fašizmas.

“Mes neatlaidžiai stengėmės sudaryt 
vieningą veikimą tarptautinio proletari
ato kovai prieš fašizmą ir karą; mes be
sąlyginiai stovėjome ir stovime sli Ispa
nijos liaudžia, kuri veda didvyrišką ko
vą prieš fašistus sukilėlius ir įsiveržė
lius; ir Komunistų Internacionalas jau 
keliais atvejais siūlė Darbininkų ir Soci
alistų Internacionalui sukurti bendrą vei

Dar kitur “A. L. B.” prane
ša, kad “Išvieno” redaktorius, 
Matas šalčius, susitikęs daili
ninką (tapytoją) Jpną Pogo- 
reckį, “pradėjo koliotis bei gra
sinti kerštais ir tam panašiais 
‘mylėk lietuvį’ obalsiais... . ” 
Girdi, “p. šalčius išėjo iš lyg
svaros dėl pereitame ‘A. L. Bal
so’ numeryje tilpusios karika
tūros”, po kuria, tarp kitko, 
padėta eilutės:

Kazys Juozą bučiuoja 
Matas.telyčią joja,— 
Medžioja jie litieną, 
Kas naktį ir kas dieną

Lita-lita, lita-lita
Bus ugadoms arbata.

Matas šalčius spėjęs, būk 
Pogoreckis jį taip nešlovingai 
nupiešęs. Reikia žinoti, kad Ma
tas šalčius skaitosi garbingu

(Tąsą 4-tam pusi.)

B

kimą darbininkų tarptautinių organiza
cijų, nes tai būtų daugiausia nuspren- 
džiantis žingsnis kovoj prieš fašizmą, už 
demokratijos ir taikos apgynimą.

“Tie mūsų pasiūlymai, deja, iki šiol ne
davė teigiamų vaisių, kadangi juos atme
tė Darbininkų-Socialistų Internacionalo 
vadai.

“Atsižvelgdami į opią padėtį, susida
riusią po Almerijos bombardavimo ir at
siliepdami į jūsų atsišaukimą, mes daro
me atatinkamus žingsnius, idant užmegst 
susisiekimą su Darbininkų ir Socialistų 
Internacionalu.

“Mes dėsime visas galimas pastangas, 
kad tarptautinis proletariatas, galų gale, 
sueitų vienybėn, kuri yra taip būtinai ir 
greitai reikalinga, idant apgint Ispanijos 

' liaudį nuo barbarų fašistų ir palaikyt 
tarptautinę santaiką.”
Ko Galima Būtų Pasiekt per Bendrą 

Veikimą Socialistų ir Komunistų 
Internacionalų

Dimitrov, Kominterno sekretorius, 
rašo Amerikos komunistų laikraščiams:

“Vokietijos karo laivai padarė negirdė
tai bjaurią provokaciją ispaniškoj prie
plaukoj Ivizoj ir paskui provokatoriškai 
subombardavo Ispanijos prieplauką Al- 
meriją geg. ,31 d. Tai buvo atviri ir be
gėdiški Hitlerio valdžios kariniai veiks
mai prieš Ispanijos respubliką.

Tą pačią dieną, kai Vokietijos ir Ita
lijos valdžios paskelbė, kad jos atsimeta 
nuo vadinamos nesikišimo komisijos, tai 
jos pasiuntė ir daugiau savo karo laivų 
į Ispanijos vandenis. Sykiu Vokietijos 
ir Italijos valdžios pareiškė, kad nuo da
bar jos elgsis linkui Ispanijos respubli
kos taip, “kaip joms atrodys geriau”. Ry
šy j su tuom Blombergas, Vokietijos ka
ro ministeris, nuskrido į Romą.

Per kelis paskutinius mėnesius, ypač 
po to, kai Italijos armijos tapo sukriušin- 
tos Guadalajaroj, pasidarė aišku, jog ge
nerolui Franco’ui gręsia neišvengiamas 
sumušimas, nežiūrint jo gaunamos pa- 
gelbos iš fašistinės Vokietijos ir Italijos.

Bet sumušimas Franco reikštų žlugi
mą ir viso užsieninių fašistų kariško įsi
kišimo Ispanijoj.

Idant išvengt to sumušimo ir sunkių 
jo pasėkų fašizmui, tai naziai griebiasi 
naujų provokacijos veiksmų; tuomi jie 
nori gauti progą visiškai laisvai toliau 
vesti karą prieš Ispanijos liaudį ir už- • 
grobti ir plėšti Ispaniją.

Hitlerio valdžia pasakoja, būk Ispani
jos respublikos lėktuvai užpuolę Vokie
tijos karo laivą, kuris, girdi, ėjęs savo 
“pareigas, kontroliuodamas” (karinius) 
įvežimus Ispanijon. Bet šis hitlerininkų 
pasakojimas yra melas nuo pradžios iki 
galo.

Viena, tai patikrintos žinios aiškiai pa
rodo, jog Ispanijos respublikos lėktuvai 
neužpuolė Vokietijos fašistų šarvuotlaivį 
“Deutschlandą,” bet jis pats užpuolė tuos 
lėktuvus; ir tik po to respublikos lėktu
vai bombardavo “Deutschlandą.”

Antra, Vokietijos karo laivas neturė- 
1 jo jokios teisės apsistoti prieplaukoj, už
imtoj (ispanų) fašistų. Juk gerai žino-

Naziai Siunčia Visus Naujus 
Savo Lakūnus Ispanijon 

“Praktikuotis”
Portugalija. — 226 Vokie

tijos lakūnai ir orlaivių me
chanikai, tarnavusieji Ispa
nijos fašistam, grįžta namo.

London.—Pranešama, jog 
Hitleris siunčia visus nau
jus Vokietijos lakūnus “pa- 
sipraktikuot” po kelias sa
vaites Ispanijon, kare prieš 
respublikos valdžią. Kai po 
tokių “praktikų” grįžta vie
ni, tai siunčia kitus (ir su
prantama, vis daugiau ir 
daugiau).

HITLERIS PADARE 
KARINĘ SĄJUNGĄ 

SU MUSS0LIN1U
Roma. — Pusiau-oficia- 

lus Mussolinio dienraštis 
“Giornale d’Italia” atiden
gė, jog jau padaryta karinė 
sutartis ir sąjunga tarp Ita
lijos ir Vokietijos (neva 
“dėl apsigynimo”, o tikru
moj dėl užpuolimo karų).

Romon atvažiavęs Vokie
tijos karo ministeris gen. 
Blomberg galutinai “suce
mentavęs” vokišką fašizmą 
su itališku.

Aštrūs Dvigubi Vaidai Ispanų 
Fašistų Armijoje

Hendaye, Franc. — Eina 
aštrūs kivirčiai tarp Ispani
jos karlistų-monarchistų ir 
generolo Franco fašistų ofL 
cierių ir kareivių. Taipgi 
verda vaidai tarp Vokieti
jos ir Italijos karininkų, iš 
vienos pusės, ir gen. Franco 
oficierių iš antros.

Jau 4-tas Sovietų Lėktuvas 
Pasiekė Šiaurės Polių

Maskva.—Atskrido į šiau
rės polių ir ketvirtas sovie
tinis lėktuvas, vairuojamas 
Mazuruko, kuris geg. 26 bu
vo priverstas nusileist ant 
plaukiančio ledo už 32 my
lių nuo poliaus. Juom da
bar atlėkė pustuzinis vyrų.

Streikieriai Sulaikė 
Skebinį Traukinį

Warren, Ohio. — Plieno 
streiko pikietininkai ir pri
tarėjai pririšo medžių bal
kius skersai geležinkelio bė
gių ir tuomi sulaikė 40 va
gonų traukinį, kuris vežė 
reikmenis fabrikui Republic 
Plieno korporacijos.

Vietinio pašto viršininkas 
H. J. Dixon atsisakė persių
sti maisto bundulius, skiria
mus skebams Republic Plie
no korporacijos. Ginkluoti 
skebai yra apgyvendinti 
korporacijos fabrike. Kor
poracija duoda skundą val
džiai prieš tą pašto virši
ninką.

Norwood, Mass.—Birž. 1, 
apie 2-rą vai. dieną, pasiko
rė S. Starta, lietuviškas len
kas. Nors jis buvo Vilniaus 
lietuvis, gražiai kalbėdavo 
lietuviškai, bet vadinosi len
ku, nes lenkų parapijai ir 
pašalpinėms organizacijoms 
priklausė. Pasikorimo prie
žastis—girtuokliavimas. Pa
liko moterį ir tris vaikus. 
Mažiausias—14 metų. Vie
na duktė jau vedus. Palai
dotas su bažnyčia.

Kažin kaip dabar “Darbi
ninko” korespondentas ap
rašys nriežastj pasikorimo. 
Anie Mačėno pasikorimą 
kunigu laikraštis sakė: “su
pyko. kad negalėjo sukelti 
revoliucijos”. Bet dėlko su
pyko Stasta?

ma, kad tie vandenys buvo pavesti kont- 
roliuot Franci jos karo laivam; taigi “De
utschland” negalėjo atlikti jokių tarptau
tinės kontrolės pareigų tuose vandenyse.

O jeigu, to nežiūrint, Vokietijos karo 
laivas ten buvo, tatai yra tik įrodymas, 
jog tas laivas tarnavo (ispanų) fašis
tam.

Taigi Vokietijos fašistai pasielgė kaip 
begėdiškiausi nachalai, kada jų karo lai
vai, kurie turėjo vykdyti bepusiškumą, 
o bombardąvo Ispanijos miestą. Ir da
bar fašistai elgiasi kaip paskučiausi be
gėdžiai nachalai, kada jie nuduoda, būk 
jie ten buvę užpulti ir įžeisti.

O dar nesenai fašistų lakūnai sunai
kino senąjį miestą Guernicą.... Be to, 
jau keli mėnesiai, kaip fašistai sukilėliai 
ir įsiveržėliai stengiasi sunaikint didvy
rišką Madridą ir visai nušluot Bilbao nuo 
žemės veido...

Visiškai teisingai elgiasi Ispanijos 
darbininkų organizacijos, kurios šaukia 
pasaulio proletariatą “energiškiausiais

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re- 

r • •težins, o Išlaimėsit 
Pasauli!

ROOSEVELTAS TIKISI, KAD KONG 
RESAS PATAISYS VYRIAUSIA 

TEISMĄ PAGAL JO PLANA
a

Washington. — Atžagar
eiviai senatoriai ir kongres- 
manai tikėjosi, kad prezi
dentas Rooseveltas būtinai 
nereikalaus dabartinėje 
kongreso sesijoje pataisyti 
Vyriausią Teismą šešiais 
pažangesniais ir jaunesniais 
teisėjais. Jie maiė, kad sa
vo šturmavimais prieš tą 
■planą jie nugąsdino Roose- 
■ veltą. Bet Rooseveltas birž. • 
4 d. griežtai pareiškė, jog 
jis nieku būdu neatsisakys 
nuo savo plano ir tą klausi
mą turės išspręsti dabarti
nė kongreso sesija. Roose
veltas pasitiki, kad daugu
ma kongręsmanų ir senato
rių užgirs jo siūlomą taisy
mą Vyriausio Teismo.

Jog dabartinė sudėtis Vy
riausio Teismo yra netikus, 
tai vėl patvirtino patys to įį

Mazuruko lėktuvas taipgi i teismo nariai. Jie uždarė 
atvežė šunį, įvairių reikme- 'savo posėdžius keturiem s 
nu ir mokslinių instrumen- mėnesiam, .išvažinėjo^ į va
tų. ..........  ’

Pasikorė Lietuviškas
kacijas ir paliko neišspręs
tus kelis svarbius klausi
mus, ar yra teisėti įvairūs 
kongreso išleisti socialiai-

Lenkas Norwoodei . y j • . . * i it j' 1 H o !■» •yrioTMom '‘na-.gal dar vieniem metam “de
vyni seniai” atidėjo savo- 
sprendimą apie šiuOs įstatyt 
mus. Tai naujas įrodymas.: 
— sako Rooseveltas, — kad 
būtinai ir greitai reikia pa
taisyt Vyriausio Teismo są
statą.

Fašistų Generolas Molą Žu
vęs nuo Bombos

Hepdaye, Franc. — Pla- 
čiak'kalbama, kad Ispanijos 
fašistų generolas Molą žu
vęs nuo įdėtos į jo lėktuvą 
užtaisytos bombos. Jo lėk
tuvas negalėjęs į kalną su
dužti, nes toj vietoj nėra jo
kio aukštesnio kalno, o tik 
mažos kalvos.

bendrais veiksmais, suvienytomis jėgo
mis atmušt fašizmą, kad jis negalėtų 
įvykdyt savo planų.”

To reikalauja tuojaus Ispanijos socia
listai, komunistai ir nariai darbo unijų, 
kurie petys petin kovoja ir savo kraują 
lieja grumtynėse prieš fašistus smurti
ninkus ir įsiveržėlius.

Jeigu būtų daroma toks bendras vei
kimas, tai galima būtų sukelti ir sutelkti 
plačiausias žmonių minias. Anglijos at
žagareiviai, pataikaujantieji intrigoms 
Hitlerio ir Mušsdlinio, būtų prispirti prie 
sienos. Anglijos ir Franci jos valdžios 
būtų priverstos daryt Energingų žings
nių prieš Vokietijos ir Italijos įsiveržimą 
Ispanijon. Tada galima būtų priverst 
Vokietiją ir Italiją atšaukt ju armijas iš 
Ispanijos ir įsiveržėlių karo laivus iš is
paniškų vandenų.

Ispanijos liaudies likimas ir pasaulinės 
taikos palaikymas būtinai ir greit reika
lauja suvienyto veikimo visų tarptautinių 
darbininkų klasės organizacijų.”
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Kolchozų Atsiekimai
Sovietų Sąjungoj jau padaryta atskai- 

ta iš 202,753 kolchozų 1936 metų veikimo, 
kuide sudaro 85% vių kolektyvių žemės 
ūkių. Šie 202,753 kolchozai apjungia 
15,200,000 atskiras valstiečių šeimynas, 
turinčias 34,500,000 darbui tinkančių 
žmonių.

Pasirodė, kad 1936 metais ant kiekvie
no atskiro kolchozninko ūkio buvo ap
dirbta po 6.4 hektarus žemės; gi 1928 
metais, kada dar 97.3 nuošimčiai žemės 
ūkio buvo privatinių (atskirų) valstie
čių rankose, ant atskiro ūkio buvo ap
dirbta proporcionaliai tik po 4.03 hekta
rus žemės. Pereitais metais du trečda
liai žemės buvo išarta traktoriais.

Auga ir gyvulių kiekis. Sausio mėne
sį, 1934 metais, buvo 132,000 gyvulių au
klėjimo, kolchozninkų ūkiai, o 1937 me
tais su 1 d. kovo jau buvo 372,000. Per 
tą laiką raguočių gyvulių kiekis du kar
tūs paaugo, kiaulių kiekis padidėjo ant 
80%, avių 2į kartus, karvių paaugo ant 
74% ir t.t. ' ,

Sovietų Sąjungoj dabar yra arti 250,- 
000 kolchozų, virš 6,000 sovchozų, kurie 
žemės apdirbimui naudoja apie 450,000 
traktorių, daug visokių mašinų, geriau ją 
įdirba, nuvalo ir daugiau javų suima.

Ką Mes Darome?
Komunistų Internacionalas^atsišaukė į 

Socialistų Darbininkų Internacionalą siū
lydamas tuojau sudaryti bendrą frontą 
kovai prieš Italijos ir Vokietijos fašiz
mą.

Po Almerijos įvykių, rodosi, kiekvie
nam aišku, kad kitokio kelio darbo žmo
nėms, nusistačiusiems prieš fašizmą, ne
beliko, kaip tik vienytis ir kovoti prieš 
sužvėrėjusias fašistų govedas, naikinan
čias Ispanijos liaudį, teriojančias mies
tus, deginančias kaimus.

Ką į tai atsakys Socialistų Internacio
nalas, liekasi palaukti ir pamatyti.

Mums čia svarbu pakalbėti apie lietu
vių darbininkų vieningą darbą Ispanijos 
liaudies reikalais.

Iki šiol Ispanijos respublikos gynėjams 
dauginusiai aukų surinko komunistiniai 
nusistatę žmonės. Mes suruošėme dau
giausiai ir mitingų. Komunistiniai nusi
statę žmonės pasiuntė eilę savo geriausių 
jaunų vyrų padėti lojalistams kovoti.

Turim pabrėžti, kad socialistiniai nusi
statę žmonės tuo reikalu rodė mažai gy
vumo. Tai sakome ne tam, kad suplokš- 
nojus sau per petį, o socialistus smerkti, 
bet primename tai tik kaipo faktą.

Mums rodosi, kad visas tas darbas tu
rėtų būti kur kas geriau sukoordinuotas. 
Komunistai ir socialistai turėtų sudaryti 
bendrus veikimo komitetus Ispanijos res
publikos gynimo reikalu.

. > Komunistų' Partijos Lietuvių Frakci
jų. Centro Biuras, berods, pasiuntė tam 
tikrom socialistų įstaigom tuo klausimu 
pasiūlymą. Mes norėtum, kad tas pasiū
lymas surastų šiltą atsakymą. Būtų ge
rai, kad mes kuoveikiausiai pajėgtum su
daryti bendrą komitetą ir užkinkyti sa
vo spaudą ir organizacijas rinkimui di
desnes pagelbos Ispanijos žmonėms.

Ne tiesa, kaip tūli draugai socialistai

barido kalbėti, būk Ispanijos respublikos 
gynėjams pinigai nereikalingi, nes jie tu
rį užtenkamai aukso. Jiems visokia ma
teriale (žinoma, ir moralė) pagelba labai 
ir labai, reikalinga.

Jie toš pagelbės prašo pas mus ir vi- 
sarii pasaulyj.

Fašistams pritarią lietuviški laikraš
čiai jau keliais atvejais bandė spjaudyti 
į mus dėl to, kad renkame Ispanijos res
publikos gynėjams aukas. Nepaisėme, 
nepaisome ir nepaisysime, ką tie žmonės 
burnoj a.

Mums svarbu padėti Ispanijos liau
džiai nugalėti fašizmą.

Šis reikalas nėra vienų komunistų rei
kalas. Jis nėra ir vienų socialistų reika
las. Tai1' reikalas visų demokratiniai 
nusistačiusių žmonių, visų laisvę mylin
čių žmonių.

Bet socialistai ir komunistai, kaipo są
moningiausioj! mūsų visuomenės dalis, 
kaipo stipri ideologiniai dalis, kaipo ju
dėjimas, turįs stiprią spaudą ir organi
zacijas, privalo atsistoti to darbo prieša
kyj I

Prašome visus socialistiniai nusista
čiusius žmones apie tai pagalvoti greit 
ir rimtai.

Sovietų Šalis ir Šnipai
Spaudoj matome, kad laikas nuo laiko 

Sovietų Sąjungos valdžia sušaudo šnipų, 
dirbusių užsienio imperialistų ir fašistų 
valstybėms. Tankiausiai tas pasikartoja 
ten, kur didžiausias karo pavojus—prie 
Mandžurijos, Sovietų Ukrainoj ir Sovie
tų Baltarusijoj.

Imperialistų ir fašistų šnipai lenda į 
Sovietų Sąjungą, surinkę jiems naudin
gas žinias, neša jas į užsienį arba užsi
ima sabotažo ir griovimo darbais. Nie
ko stebėtino, kad darbininkų neprietelių 
agentai užsiima tuom šniukštinėjimu. 
JukT fašistai ir imperialistai anksčiau ar 
vėliau rengiasi pulti darbininkų ir kolek- 
tyviečių šalį. Šnipai naudoja visokias 
priemones, veidmainystę, apgavystę. Štai 
tik du pavyzdžiai, paduoti “Izviestijose” 
(iš gegužės 18 d.).

Leningrado- prieplaukoj stovėjo fašis
tinės valstybės laivas. Vakare prie jo 
pakilo didelis skandalas. Sovietų jūrei
viai pamatė, kad fašistinio laivo įgula 
ant krašto muša, daužo vieną savo jūrei
vį. Sovietų jūreiviai puolėsi ir apgynė. 
Sumuštasis pareiškė:

“—Aš komunistas, o visi kiti laivo jū
reiviai fašistai. Jie, sužinoję, kad aš ko- 
niūnistas, apkaltino mane susirišime su 
Sovietų Sąjungos bolševikais ir sumušė... 
Bijau grįžti ant laivo atgal, nes kaip tik 
jis išplauks iš uosto, tai jie mane išmes 
į jūras.”

Sovietų Sąjungos jūreiviai patikėjo su
muštajam. Bet kada, vėliau, pasienio 
sargai ištyrė dalyką, tai pasirodė, kad 
fašistai tiksliai sulošė tą mušimo kome
diją. Fašistų tikslas buvo palikti savo 
agentą Sovietų šalyj. Jis, kad apgauti 
Sovietų žmones ir gauti pasitikėjimą, net 
sumuštas buvo. Vėliau fašistų' agentas 
patsai prie to prisipažino.

Antras atsitikimas buvo ant rubežiaUs. 
Sovietų pasienio sargai pastebėjo arti
mai sienos gyvenusio valstiečio 12-kos 
metų berniuką grįžtant iš anos pusės ru- 
bežiaus. Užklausus, ko jis ten buvo, ber
niukas pasakojo, kad paklydo ir todėl 
nuėjo pas gimines... Pasienio sargai pa
tikėjo. Kiek vėliau jie sugavo berniu
ko brolį, 8-nių metų amžiaus, kuris vė
liau vaikščiojo už sienos. Tada jie areš
tavo vaikų tėvą. Tėvas melavo, būk vai
kai išdykę, jo neklausą. Bet-vėliau pri
sipažino, kad jis per vaikus siųsdavo už
sienio imperialistams žinias. Pirmiau' 
šis gaivalas priklausė prie eserų, o dabar 
buvo virtęs užsienio špipu.

Aiškus dalykas, kad 180 milionų žmo
nių džiaugdamiesi savo milžiniškais at- 
siekimais, smagiau ir užtikrintu gyveni
mu, bud&vojimu socializmo, turi būti di
delėj sargyboj savo iškovojimų ir suval
dyti imperialistų ir fašistų agentus.

Naziai Įkalino dar Penkis 
Katalikų Dvasiškius

Berlin. — Nazių teismas 
trečiadienį pasiuntė kalė j i- 
man^dar penkis katalikų 
kupįgus ir vienuolius. Juos 
baudžia^ neva už “sodomįš- 
kai lytišką ištvirkimą.' (Ti
krumoj jie kalinami už 
priešinimąsi nazių sauva- 

Liudininkais prieš kuni
gus ir vienuolius buvo pasta
tyta ir daugelis pamišėlių. 
O kai teisiamųjų advokatai 
bandė pasipriešint tūliem 
nazių “parodymam” bei 
liudytojam, teisėjas 
kuroras sykiu' rėkė, “šalin 
taš jūsų advokatiškas gud
rybes !” Taip ir' nutildePad- 
vokatus.

Kurie dvasiškiai “prisipa

iūdytojam, teisėjas ir pro- tinami “lytiškais nirnrtia a wirin' vSVS ' lytlSKaiS

žino” ir liudijo prieš kitus, 
nazių teismai už tai paleido 
juos be bausftiė's.

Naziai yra areštavę jau 
915 katalikų kunigų ir vie
nuolių. 215 iš jų yra kal- 

; supuvi-
mais.”

GAUKITE “LAISVEI** 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

"Dangun Žengimas”
40-toj dienoj po Velykų ti

kintieji švenčia vieną savo 
švenčių — pasakingo Kris
taus dangun žengimą. Dan
gun žengimas surištas su 
Velykomis ir tą pasakingo 
Kristaus dangun žengimą 
bažnyčia pamatuoja įvai
riais padavimais, pasako
mis.

Pasakos, padavimai apie 
įvairių dievų ir herojų žen
gimą dangun senovėj. buvo 
labai išplitę, ir kažkurios tą 
pasakų buvo įrašytos į krik
ščionių “šventuosius raš
tus.”

Senovės finikiečiai pasa
kojo, kad jų dievas Adonis 
po mirties prisikėlė iš miru
siųjų ir nužengė dangun. 
Senovės graikuose buvo pa
plitęs padavimas apie hero
jų Geraklį, kurį būk dievai 
paėmė dangun iš kapo. Se
novės romėnai tikėjo, kad 
pasakingas Rymo miesto 
įkūrėjas Romulas savo gy
venimo gale nuėjo dangun 
ir iš ten globojo juos dievo 
Kvirino vardu.

Rymo imperijos pirmame 
periode šituos padavimus, 
pasakas nekartą išnaudojo 
dvasiškiai ir valdovai impe
ratoriaus valdžios sudievi
nimui. Tuomet buvo tvirti- 
narna, kad suokalbininku 
užmuštas imperatorius Ju
lius Cezaris iš kapo nužen
gė dangun ir kad jis dan
guje buvo matomas kaip 
šviesi kometa.

Vėliau imperatoriaus vai
zdžios sutvirtinimui buvo 
įvesta ypatinga apeiga: de
ginant mirusio imperato
riaus kūną iš laužo būdavo 
išleidžiamas paslėptas jame 
aras, kuris privalėjo ant sa
vo sparnų nunešti mirusio
jo dūšią dangun. Vyriausy
bė mirusįjį p r i s k i r d avo 
prie dievų šeimynos. Šitai 
vadinosi sudievinimu. Impe
ratorius Vespasianas, jaus
damas mirties artėjimą, pa
sakė: “Oi, rodosi, aš tampu 
dievu!”

Pasakingas numirusių 
prisikėlimas, dangun žengi
mas nesvetimas ir senovės 
žydams. Pačioje biblijoj sa
koma, kad būk gyvi buvo 
paimti dangun patriarchas 
Enochas ir pranašas Ui j a. 
Gyvavo padavimas ir apie 
pasakingą Maižiešių, kurį 
įrašė žydų istorikas Juozas 
Flavijus “Judėjos senovė
je.” Ten rašoma, kad 40-se 
metuose po'Sinajaus įsaky
mų Maižiešius, pajutęs sa
vo mirties artėjimą, surin
ko žmones, atsisveikino su 
jais ir po to nuėjo į kalną. 
“Tik vyresnieji, dvasiškis 
Eleazaras ir karo vadas Jė
zus Nąvinas jį lydėjo. Kai 
Maižiešius pasiekė kalno 
viršūnę..., tai jis apleido 
ir vyresniuosius. Po to jis 
apkabino Eleazarą ir. Jėzų, 
ir, kol dar kalbėjo su jais, jį 
staiga apsupo debesys, ir jis 
išnyko kokioj tai tarpūkal-

CIO atstovas Philip Murray kalbasi su plieno pramonės darbi. organizatoriais 
po to, kai buvo laimėtas streikas Jones and Laughlin kompanijai dirbančių dar
bininkų.

nėj” ir iš ten nužengė dan
gun. . • ,

Jeigu šitą pasaką apie 
Maižiešių sugretinti su pa
saka apie Jėzaus Kristaus 
dangun žengimą, tai randa
me daug bendro: iškilmin
gai atsisveikina, jaučia ste
buklingą dangun žengimą, 
eina į kalną išrinktiemsiems 
lydįnt, žengia dangun debe
sim pridengus ir kit. smulk
menas (skaičius 40) — tai 
neatsitiktinumas. Pasaka 
apie Maižiešių buvo panau
dota pasakai apie Kristų. ’

Pasaką apie žengimą dan
gun krikščionys pasisavino 
iš stabmeldžių ir žydų tiky
bos. Kaip nekelti savo die
vo krikščionims į dangų, 
jeigu romiečių stabmeldžių 
dievas Augustas taipgi nu
žengė į dangų.

Krikščionių bažnyčios ka
lendoriuje dangun žengimo 
šventė atsirado tik VI am
žiuje. Dangun žengimo 
šventė, kaip ir kitos krikš
čioniškos šventės, persisun
kusi reakcine religine ideo
logija, surišta su pomirti
niu gyvenimu. Pagrindinė 
to mokymo idėja yra, kad 
žmogaus gyvenimas su mir
timi nesibaigia, kad žmo
gaus gyvenimas tęsiasi am

LIETUVOS ŽINIOS
TELŠIAI

Apvogė į Pramogą 
Atvykusį

Gegužės 3 d. Telšių visuo
menės kliubo patalpose įvyko 
šeimyninis pasilinksminimas, 
.kurio* metu, iš esančios kabyk
los nežinomas . vagis pavogė 
p. J. Bartaševičiaus naują ap
siaustą, jame buvusius bran
gius akinius kt. padaryda
mas apie 400 lt. nuostolių. Va
gis dar nesurastas.

PANEVĖŽYS

Sumažėjo Viešieji Darbai
Iš Panevėžio į Biržus tiesia

mas geležinkelis ir plentas iš 
miesto “iškvietė” veik visus 
darbininkus. Bedarbių visai 
nebeliko. Vietomis net jaučia
ma darbininkų stoka. Ryšy su 
tuo žiemą pradėti viešieji dar
bai, kurie nėra tokie skubūs 
sustabdyti. Iš žymesnių viešų
jų darbų — grindžiama Pilies 
gatvė, baigiamas tvarkyti Jak
što prospektas ir kt.

Degė Miškas
Gegužės' 5 dėl dar neišaiš

kintų priežasčių užsidegė Tel
šių v. prie Kuodžių k. esąs val
diškas miškas. Gaisras sunai
kino apie 3 ha mažo miško, 
tačiau didžiausias pavojus 
gręsė ir dideliam miškui, ku
ris susieina su išdegusiais šili- 
nais. Ląimei netoliese sodino 
medelius 20 miškų urėdijos 
darbininkų, kurie, pamatę 
gaisrą, atbėgo jo gesinti ir už
kirto kelią toliau jam plėstis.

1 Taip pat labai greit į įvykio 

žinai ir kad kiekvienas mi
ręs žmogus gauna atlygini
mą už savo elgesius žemė
je: arba amžinas gerybes 
danguje, arba amžinas kan
čias pragare.

Krikščioniška tikyba, kaip 
ir kitos, kviečia tikinčius 
nesirūpinti trumpu gyveni
mu žemėje, o tą trumpą gy
venimą žemėje bažnyčia lie
pia pašvęsti pomirtinio gy
veninio parengimui, kad pa
kliuvus į neesamą dangų. 
Bažnyčia melagingai tikin- 
tiemsiems liepia rūpintis ne 
“kūnu,” o “dūšia,” kad to
kiu būdu pakliuvus į prasi
manytą dangų.

Iš pasakyto aišku, kad 
Kristaus įžengimas dangun 
yra pasaka, prasimanymas, 
kaip ir daugelis kitų bažny
čios prasimanymų. Visokios 
religinės šventės naudingos 
eksploatatoriams, kad kvai
linus mases ir įkalbėjus 
joms visko išsižadėti žemė
je, kad jos duotūsi eksploa
tuojamos.

Mūsų pareiga kovoti su 
religinėmis liekanomis žmo
nių sąmonėje, kad padarius 
visus sąmoningais socializ
mo statytojais. Gerą^ gyve
nimą mes kuriame žemėje 
ir netikime į pasakas apie 
neesamą pomirtinį gyveni
mą. Bedievis.

vietą atvyko ir artimųjų kai
mų. gyventojai, kurie, lyg bi
tės, ėmėsi'darbo ir gaisras, ne
spėjęs padaryti didesnių nuo
stolių, buvo likviduotas.

KAUNAS

Anglijoj Užpirkta Daug 
Anglies

Nesen i a \ ^el ežinkel i ų vai dyba 
Anglijoje užpirko 50,000 tonų 
akmens anglių už 2,434,000 lt. 
Užpirkimas perduotas patvir
tinti ministerių kabinetui.

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Veikimo Pirmiau ir 

.Dabar

Pažiūrėjus į lietuvišką vei
kimą keletas metų atgal ir da
bar, matyti didelis skirtumas. 
Keletas metų atgal tarpe visų 
sriovių lietuvių matėsi gyvu
mo. Būdavo veikimas eina 
sklandžiai, o dabartiniu laiku 
lietuvių veikimas apmiręs. Tie
są pasakius, šiandien yra šio
kis tokis veikimas tik tarpe 
katalikų ir bolševikų, sanda- 
riečiai ir vadinami “beparty- 
viai” visiškai neveikia. Tiesa, 
čionai progresyviai lietuviai 
turi bendrą frontą veikimui 
prieš fašistus už demokratijos 
atsteigimą Lietuvoj, bet tasai 
komitetas jau visiškai nevei
kia. Atrodo, kad jau savo tiks
lą atsiekė, nors jis toli gražu 
neatsiektas.

Tarpe bolševikų veikimas 
varomas pirmyn, bet labai pa
lengva. Priežastis tame: dau
gelis draugų jau nuseno, dar
bo aplinkybės,neleidžia veikti; 
likusiems draugams perdaug 
larbo yra ir tinkamai negali 

jo atlikti. Daugelis draugų ga
lėtų veikti, bet neveikia. Kame 
priežastis, nežinia.

Unijiniam veikime lietuviai 
yra atsilikę. Keletas metų at
gal lietuviai tame darbe buvo 
pirmutiniai. Kame priežastis 
—vėlgi nežinia. Turbūt bus 
priežastis tame, kad lietuviuo
se ėjo per daugelį metų pro
paganda iš priešų pusės, kad 
jie “perdaug” kišasi į darbi
ninkišką veikimą ir tas, esą, 
puldo lietuvių vardą ameriko
nuose, kurie, girdi, žiūri į 
juos, kaipo į šalies priešus... 
Mano supratimu, tas lietuviuo
se daug paveikė, atšaldė veiki
me. Pamenu, keli metai at
gal, laike nedarbo, kada buvo 
susitvėrusi bedarbių taryba, 
Romos agentai ragino savo pa- 
rapijonus, kad nesidėtų prie 
bedarbių tarybos. Girdi, tai 
padaras komunistų, kurie dir
bate, galite netekti darbo, o 
kurie esate be darbo, jo gali
te visai negauti, etc. Tokią ko
vą prieš pažangiuosius vedė 
mūsų kunigai.

Reporteris.

Philadelphia, Pa.
Remia Ispanijos Kovotojus

Draugė Cehanauskienė au
kojo daug drabužių ir 2 poras 
naujų čeverykų; Dd. A. GriU\ 
ciūnienė ir Rainis taip pat pri- j 
davė — aukojo nemažai dra- r.. 
bužių. Pinigais aukojo šie as- \ 
menys: J. Griciūnas $1, A. 
Griciūnas $1, Ig. Griciūnas 
25 c., P. Paškienė 50 c., P. 
Griciūnas 50 c. ir M. Saloms- 
kas 50 c.

Komisija.

Gcg. 30 d. įvyko CIO. kon
ferencija. Delegatų buvo ma
žai. Dalyvavo tik penkių or- - 
ganizacijų atstovai, reprezen
tuodami 400 marių.

Ši konferencija nutarė šauk
ti kitą, platesnę, konferenciją 
liepos 3 d., 8 v. v., 735 Fair
mount Ave., Philadelphia, Pa.

Todėl visos organizacijos iš
rinkite savo atstovus ir pa- 
ruoškitexJiems mandatus. Ant 
manaatU' pažymėkite aiškiai 
atstovų pavardes, jų atstovau
jamų organizacijų vardus ir 
kokį skaičių narių turima..

Komisija.

Sveiki Dantys Priguli 
Nuo Dietos

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonierius

Mūsų dantys yra gyvi audi
niai ir reikalauja tinkamo mai
tinimo ir prižiūrėjimo, jeigu 
norima, kad jie pasiliktų sveiki 
ir drūti. Daug žmonių nežino, 
kad tinkamas maistas veda prie 
sveikų dantų ir kad mes turime 
taip maitinti dantis, kaip mai
tiname kitas kūno dalis.

Ilgų metų patyrimai rodo,' 
kad norint turėti sveikus dantis, 
turime valgyti pieno, vaisių, ža
lių ir lapuotų daržovių, sviesto, 
sūrio, duonos, grūdinio Jnaisto, 
kiaušinių, mėsos ir žuvies. Gali
ma valgyti ir kitų maison taip
gi, bet viršminėti prisided&>pxie - 
sveikų dantų.

Pienas gal yra svarbiausias 
maistas dantims, nes jis turi 
mineralų, jie duoda reikalingų 
vitaminų, riebumų ir kitų mais
to elementų.

Švarumas irgi svarbus. Įpras
kite valyti dantis atsikeliant ir 
einant gulti, ir kada tik galima ‘ 
po kiekvienu pavalgymu. Ir ge- 
rai valykite juos iš lauko ir iš 
vidaus ir tarp dantų. Kiekvie
nas vaikas privalo išmokti va
lyti savo dantukus tinkamai, ir 
jam sulaukus antrų metų, pats * 
privalo valyti savo dantis.

Reguliariškai lankykite dan
tistą ir veskite vaikus pas j j — 
nors sykį kas šešius mėnesius. 
Tavo dantistas pasakys, kaip 
tankiai pas jį vykti. Ir sek jo 
patarimus.

PASIŲSKITE sau adresuotą 
ir su krasos ženklu konvertą dėl 
knygutės “Help Yourself to 
Good Teeth” į Room 342-A De
partment of Health, 125 Worth 
St., New York City. Ji pagelbės 
suprasti apie dantis.

FLIS.
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Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIO DARBININKŲ SUSIVIENIJIME

Žymiai Nupigintas
Šiandien sveikas, tvirtais. Už valandos kitos gali 

būt sužeistas, arba kokia nors liga gali parblokšti. 
O jeigu darbo žmogus netori tinkamos pašalpos ir 
apdraudos, tai jam ir jo artimiems būna daug vargo 
ir sunkumo atsitikus nelaimei.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas duoda tin
kamą pašalpą ir apdraudą už mažą mokestį. Čia rasi 
draugiškumą, brolišką pagelbą nelaimėj.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime gali gauti 
apdraudos nuo $150 iki $1,000. Pašalpos ligoj gali 
gauti nuo $6 iki $12 per savaitę.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime galima apsi
drausti visam amžiui arba ant 20 metų “endowment.”

l

MĖNESINIŲ MOKESČIŲ 
PAVYZDIS

Esant 20 Metų Amžiaus
Už $9 pašalpos .... 65c
Už $600 apdraudos 55c

Viso į mėn. $1.20

Bile Kada Nelaimė 
Gali Atsitikti

oi LK

Esant 40 Metų Amžiaus
Už $9 pašalpos......... 65c
Už $600 apdraudos 65c

Viso j men. $1.30

Galima įsirašyt vien tik ant 
apdraudos, be pašalpos, a____________________________

Dabar laike vajaus įstojimas nupigintas. Pasinaudokite proga. įsirašant bile kada laike vajaus, iki 1 d. 
spalių, galima sutaupinti nuo $2 iki $5.

Į LDS nariai priimami nuo 2 iki 55 metų amžiaus. Visa šeimyna gali prigulėti Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime. Suvirš 6,500 lietuvių yra LDS nariais. *

LDS turi platų jaunimo judėjimą. Čia jaunimas, apart apdraudos ir pašalpos, turi progą užsiimti sportu, ; 
vystyti savo gabumus meno ir kultūros srityje. Įrašykite savo sūnus ir dukteris.

LDS jau suteikė tin
kamą pašalpą virš 
2,500 narių. Pašalpo
mis išmokėjo $120,000.

Pomirtinėmis jau išmo
kėjo virš $60,000,

Po visą plačią šalį LDS turi 170 kuopą. Visose lietuvių kolonijose randasi LDS kuopa. Bile kur gyvenant 
galima būt nariu. Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Kasmet Jungtinėse Val
stijose įvairiose nelaimėse 
būna sužeista apie 11,000,- 
000 žmonių.

Reiškia, apie 30,000 
žmonių būna sužeista kas
dieną. Suvirš 20 žmonių 
būna sužeista kiekvieną 
minutą.

Apie 1,300,000 žmonių 
būna sužeista kasmet au
tomobilių nelaimėse.

Kasmet suvirš^ 5,000,000 
žmonių būna sužeista na
mų viduje įvairiose nelai
mėse. Kas minutą apie 10 
žmonių susižeidžia namuo
se.

Kasmet žūsta virš 100,- 
000 žmonių nuo visokių 
nelaimių. Reiškia, nelai
mėse žūsta apie 12 žmonių 
į valandą.

Vien tik automobilių "ne
laimėse ir nelaimėse na
muose žūsta daugiau kaip 
8 žmonės į valandą.

Šiandien sveikas, o rytoj 
gali būt vienas iš 20 su
žeidžiamų į minutą.

Tie faktai kiekvienam 
sako: APSIRŪPINK TIN
KAMA APDRAUDA IR 
PAŠALPA.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Middlefield, Ohio

D. Praleika.

Gamtos Sūnus.

Skaitytojų Balsai
Kaip Aš Patapau Bedieviu

Esu bemokslis iš pat jau
nų dienų. Tik per dvi žiemas 
tėvai mane leido po kelias 
neMėlias į šventažerio pradi
nę mokyklą pasimokyti bis- 
kį lenkiškai ir rusiškai. Ka
dangi nebuvo ištekliaus, tai 
ir tiek užteko. Nors mes bu
vom biedni, bet mano sese
rys ir aš su broliu galėjom 
savo vardą pasirašyti ir 
maldaknygę arba bibliją pa
skaityti savo motinai, kuri 
labai mylėdavo klausyti, nes 
ji nemokėdavo skaityti, o 
tik rąžančių bambėdavo 
“Oicze nasz” ir “Zdrovas 
Marija”. Poterius kalbėdavo 
lenkiškai, o visus sunešimus 
dievui siųsdavo lietuviškai. 
Laikui bėgant, kuomet į 
mūsų parapiją atėjo kuni
gas J. Dauknoris uz prabaš-

čių, o už vikarą kunigas J. 
Galeckas, tai nuo to laiko 
prasidėjo atsirasti po kai
mus lietuvybės apsireiški
mai, o su lenkais nesusipra
timai. Tai buvp Lazdijų pa
rapijoje, Seinų Apskrityje. 
Rodos, tai ten įvyko pirmu
tiniai mūšiai Dzūkijoje už 
lietuviškai dievo garbinimą.

Čia turiu pasakyti, kad 
mano tėvelis eidavo su len
kais poną dzievulį garbint, 
o mano vyriausia sesuo lie
tuviškai garbino viešpatį. 
Tai tas buvo daroma vienoj 
bažnyčioj. Vienam šone 
vieni rėkia lenkiškai, o ki
tam šone—lietuviškai. Visi 
stengdavosi užrėkti kitus ir 
tas riksmas tęsėsi ilgą lai
ką.

Mūsų parapijoje pavasarį 
būdavo būna Šv. Kryžiaus 
atlaidai, tai prieš atlaidus 
užsiprašė kaimų jaunimą j 
talką iš šių parapijų: Kal
varijos, Rudaminos, Kros
nos, Simno, Punsko, Būd
viečio ir kitų. Lenkai užsi- 
kvietė jaunimą iš Seinų, 
Berzniko, Krasnapolės, Gi- 
bų ir kt. Na, ir ant minė
tos dienos buvo privažiavę 
daugiau, negu “Po Kry
žiais.” Mes, mažiukai pie
menukai, žinojom, kad bus 
dideli mūšiai bažnyčioj, tai 
mes pro aukštą įsibriovėm 
palei altorių kaipo tėmyto- 
jai to visko. Kada prisikim
šo pilnutėlė bažnyčia ir pra
dėjo rėkti “Pulkim ant ke
lių”, tai tokie balsai pradė
jo skambėti vadinamam die
vo name, tarytum 300 vištų 
rytmetį pradėjo maldas. 
Kunigas Galeckas suriko: 
“Išmeskite tuos galvijus 
laukan iš bažnyčios!” Na, 
tai ir prasidėjo plaukų du- 
kinėjimas nuo vyrų ir mote- 

irų galvų. Muštynės tęsėsi 
nuo ryto iki ketvirtos va
landos po piet. Vieni mušė 

treti mušės tarp savęs, bet 
kada gavo žinią, kad pribū- 
na Seinų policija ir-Kalva- 

Dainuos choras, kalbės drau-' rijos dragūnai, tai visi greit 
gijų pirmininkai ir D. M. šo- išsiskirstė. Pribuvo tik Sei- 
lomskas iš Brooklyn. Šokiam nų policija. BllVp padaryta 
gera muzika. Rengia Lietuvos Jaug jškados Lazdijų mieS- 
ęūnų ir Dukterų raugys e, Tukui, kuris padarė skundą 
.pammej.mu. ^25 metų savo 1^ ^5

tJ ’ ;mo gyventojus. Kaimų gy
vento jai irgi nukentėjo, nes, 
kuomet miesto gyventojai 
pagaudavo kaimietį, tai žiū
rėk ir lupa. Laikui bėgant 
pasibaigė tos provos ir gin
čai.

Mum jauniem buvo labai 
navatna, kad tokios didelės 
kautynės įvyko, o dievulis 
nė vienos tautos nenubaudė. 
Aš nuo tų laikų ir pradėjau 
svajot ir pradėjau gauti lie
tuviškų knygų pasiskaityti 
ir visokių dainuškų. Vieną 
dieną senyvas žmogelis da- 

.ve didelę knygą paskaityti, 
[kurios vardas buvo “Visų 
Šventųjų Gyvenimas”. Toj 
knygoj kunigija barė bedie
vius, būk bedieviai ^sako, 
kad žmogus pareina iš bež
džionės. Girdi, bedieviai sa
ko, kad ir žmonės turėjo uo
degas 'ir jas išpjaudavo ir 
laikui bėgant išdilo uodegai
tės pas žmones. Vieną gra
žią, šventą dieną aš tą apy
saką perskaičiau savo moti
nėlei. Ji išsitarė, kad grie- 
kas taip mislyti, o jau šne; 
kėt tai visai nevalia. Bet ji 
man pasakė: “O ką gali ži
noti apie dievo galybę. Va 
ir mūsų susiedka Paskaus- 
kienė turi uo.degą pusę 
sprindžio ilgumo ir ji sėstis 
negali. Tik tu niękam nesa
kyk,, kad ji turi uodegą”.

Mano m.otinelė “susied- 
kom” papasakojo apie tą 
mano skaitymą ir taip pa
siekė juodąsias davatkas ir 
kunigą ir caro valdžią. Pri
buvo policija, kuri (darė kra
tą, nes manė, kad pas mus 
randasi bedieviškų raštų.

Didieji Piknikai

ir

Montello, Mass.
Chorų Dainavimo Kontestas 

Bus Birželio 12 ir 13 June 
LIETUVIŲ 

TAUTIŠKAM PARKE

Piniginės dovanos choram 
piniginės dovanos prie 

įžangos bilieto.
Rengia Liet. Komunistų I’-jos Dist.

New York-New Jersey 
Sekmadienį 13 Birž.-June 
MEADOW GROVE PARK, 

Cranford, N. J.
ALDLD 2-ro Apskričio Konferencija 

ir piknikas.

Hartford, Conn
Sekmadienį, 13 birž. (June)
v LIETUVIŲ PARKE 

Station 24, Glastonbury Lane

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynės

Sekmadienį, 27 birželio-June
LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį,. 4 liepos (July)

ULMER PARKE

Rengia dienraštis “Laisvė”

Bostono Apielinke
Sekmadienį, 4 Liepos (Jwly)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
s Apsk.Rengia

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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

Pirmail, Birželio 7, 1937

sakyta, kad esu per jaunas 
skaityti tokias dideles kny
gas.

Prasidėjus karui su Japo
nija 1904 metais aš papuo
liau kariuomenėn, čia jau 
pradėjau atidarinėt savo 
akis. x

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Nedėldienį, gegužės 23 d., 
Lewiston City Hali atsibuvo 
milžiniškas čeverykų dirbtuvių 
streikierių ir streiko simpati- 
zatorių susirinkimas. Kalbėjo 
L. Lewis, Industrinio Komiteto 
Organizavimo pirm., ir S. Hill
man, audėjų organizator. Skai
tytojas gali manyti, kad aš 
neteisybę rašau, nes virš minė
ti kalbėtojai tuo pačiu laiku 
kalbėjo Lawrence, Mass. Buvo 
taip, jie kalbėjo Lawrence, 
Mass., bet per telefoną jų kal
ba buvo persiųsta čia į garsia
kalbius ir mes taip aiškiai gir
dėjom ne tik jų prakalbas, bet 
ir rankomis plojimą Lawrence, 
žinoma, sykiu ir mes plojom. 
Kadangi žmonės negalėjo su
tilpti į svetainę, tai garsiakal
biai buvo išstatyti languose ir 
apie trys tūkstančiai darbinin
kų klausė prakalbų ore. Kada 
trijose valandose po pietų su
stabdė jų prakalbas per tele
foną, tai tada kalbėjo CIO or
ganizatoriai, vietiniai, įr iš ki
tur atvažiavę. ’

Gegužės 24 d. Auburne, Su
perior Courte prasidėjo teis
mas CIO organizatorių, Po
wer Hapgeod, J. Meckecy, 
Lawles, Henry, Nolan ir Sala- 
vaggia. šie visi šeši jau pir
ma buvo nuteisti ant šešių mė
nesių į kalėjimą už neklausy
mą arba paniekinimą teismo 
(Contempt of Court). Dabar 
prie tų šešių organizatorių nu
teistų, kurie sėdi kalėjime, pri
sidėjo dar 11. Taigi dabar tei
sia 17 organizatorių. Visi yra 
kaltinami už suokalbį (conspi
racy), teismas užsitęs keletą 
dienų.

Gegužės 24 d. tame pačia
me Auburne ir ant tos pa
čios gatvės priešais teismabu- 
tį Auburn City Hali prasidėjo 
apklausinėjimas vietinių čeve
rykų fabrikantų per Darbo 
Santikių Komisiją (Board) iš 
Washingtono. Tyrinėjimą ve
da keturi komisijos nariai, 
pirmininkas, daktaras John 
Lapp, jo sekretorius ir du fe- 
deralės valdžios advokatai: 
Schneider ir Hollyday. šiame 
tyrinėjime atmosfera visai 
skirtinga, nes kaltininkais yra 
pastatyti čeverykų fabrikan
tai. Klausimas eina, dėlko fab
rikantai nesutinka ir nesitai- 
kina su organizuotais darbi
ninkais į U. S. W. A. CIO uni
ja ir tuo patim laužo Wagne- 
rio įstatymo Aktą? Iš sykio 
fabrikantų advokatai reikala
vo, kad apklausinėjimas bū
tų prie uždarų durų, nes, mat, 
daug prisirenka streikierių, 
kurie, kada juos, advokatus ir 
jų klijentus fabrikantus, gud
riais klausimais ypatingai val
džios advokatus Hollyday su
gauna meluojant, tai darbi
ninkai juokiasi ir, žinoma, tuos 
magnatus tie jų vergų pasity
čiojimai veda į desperąciją. 
Bet pirmininkas John Lapp 
patvarkė, kad čia nieko nesą 
paslėpta ir galį visi dalyvauti. 
Tik darbininkus paprašė, kad 
ramiai užsilaikytų. Na, ir 
kaip nesijuokti iš fabrikantų. 
Pavyzdžiui, jie (fabrikantai) 
nori prirodyti, kad pas juos 
streiko kaip ir nesą, ir kada 
fabrikantą Ault-Williams pra
dėjo klausinėti, kiek jo fabri
ke darbininkų dirbo prieš 
streiką, jis atsakė 737. Antras 
klausimas, kiek iš jo dirbtuvės 
išėjo ant streiko? Jis atsakė, 
keturi. Trečias klausimas. Dėl
ko jūs už vienos savaitės po 
apskelbimo streiko uždarėt sa
vo dirbtuvę? Fabrikantas atsa
kė: Dėlto, kad jis neturėjęs, 
nei vieno ’katerio (kirtėjo) ir 
nei vieno lasterio (ant kurpa
lio traukėjo). Reiškia, mažne 
visi 737 darbininkai išėjo ant 
streiko, o jis nori prirodyt, 
kad čia streiko kaip ir nesą 
ir' Darbo Santikių Komisijai 
nebuvę reikalo čion važiuoti 
ir tyrinėti. Ir daug jie (fabri-

tauškia. čia jie nori prirodyt, 
kad streiko nėra ir jie nuosto
lių nepadarė nei sau nei Ame
rikos visuomenei. Skersai gi 
gatvę, kur eina Superior teis
mas CIO organizatorių “už 
suokalbį”, ten tie patys fabri
kantai ir jų advokatai prirodo, 
kad tie organizatoriai, iššauk
dami jų darbininkus streikan, 
padarė jiems milionus dolerfų 
nuostolių.

Gegužės 27 d. Darlbo San
tikių Komisijos buvo praneš
ta, kad 2 vai. po pietų ji (ko
misija) išneš nuosprendį, ar 
mūsų fabrikantai darė Inter
state (tarpvalstijinę) prekybą 
ir, jeigu darė, tai jie turi 
klausyti Wagnerio Akto ir tuo 
patim duoti darbininkam bal
suoti, prie kokios unijos jie 
nori priklausyti, bei kokia 
unija juos (darbininkus) turi 
atstovauti. Fabrikantai pirma 
permatė, kad išklausyti to 
nuosprendžio susirinks daug 
streikierių, todėl jie sumanė 
iškirsti tokį triksą. Fabrikan
tai turi dabar iš savo skebų 
suorganizuotą k o m p a n i šką 
Protective Shoes Workers As
sociation. Jie prisakė tiems 
savo skebams sueiti anksti į 
Auburn City Hali ir* užimti 
vietas, kad streikieriams nebe
būtų vietos. State traperiams 
ir vietiniai policijai prisakė, 
kad ji apstotų City Hali ir, 
kada nueis streikieriai, — ne
leist į vidų, nes jau vietos nė
ra. Kada ateis į svetainę 
Darbo Santikių Komisijos na
riai pranešti nuosprendį, tai 
jų advokatas pareikalaus, kad 
tyrinėjimas būtų išmestas (dis
missed), nes streikas jau už
baigtas. Skebų unijos nariai 
suriks, kad fabrikantai jų uni
ją pripažino ir jie pilnai pa
tenkinti. Bet jiems tas triksas 
neišdegė. Nes streikieriai tą 
sužinojo ir daugybė tų suėjo 
pirma, negu skebai atėjo. Ka
da aš su vienu draugu 1:30 v. 
po pietų nuėjome, tai radome 
daug streikierių ant gatvės ir 
policija juos varo šalin ir ne
leidžia į svetainę, nes jau ne
są svetainėje vietok. Tai vie
na. O antra, policija mums 
paaiškino, kad svetainėje esą 
daug Protective Shoe Work-

Gegužės 23 d. įvyko A.L.D. 
L.D. 51 kp. piknikas draugų 
Rūbų farmoje. Surengimui 
pikniko nemažai buvo pasidar
buota, nes atsilankė netik 
Middlefield apielinkės lietuvių, 
bet ir gražus būrelis Youngs- 
towno ir Clevęlando. Piknikas 
buvo skaitlingas, linksmas ir 
kuopai davė virš $50 pelno. 
Reikia tarti ačiū draugam ir 
draugėm, kurie visuomet ne
mažai prisideda darbais ir au
komis. Draugas J. Rūbas au
kojo piknikui vietą, o draugės 
kuopos narės aukojo skanių 
pyragaičių.

Birželio 12 d .^rengiam as 
ALDLD 51 kp. antras pikni
kas pagelbai Ispanijos liau
džiai jos kovoje prieš sužvė- 
rėjusį fašizmą.

Tai iš dalies todėl, kad po
piežius nepasmerkė Chica- 
gos kardinolą Mundeleiną, 
kuris aštriai ir pašiepian
čiai kritikavo Hitlerio dik
tatūrą.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Radus knygą, man buvo pa-kantai) visokių nesąmonių prL

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas'Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

168 Grand Street

BROOKLYN LABOR LYCEUty
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Liepos 18 d. ALDLD 51 kp. 
rengia trečią pikniką dienraš
čio “Vilnies” naudai. Kuopa 
jau rūpinasi ką nors rengti 
žiemą.

Iš patyrimo man rodosi, kad 
ALDLD 51 kp. 15-tam apskri
ty veikliausia. Reikia pasaky
ti, kad 51-moj kuopoj priklau
so visi farmų darbo žmonės. 
Kada tiktai jie rengia kokias 
nors vakaruškas ar pikniką, 
visuomet būna pasekmingi to
dėl, kad jie moka surengti. 
Kada tik man tenka atsilanky
ti į Middlefield apielinkę, tai 
rodosi, kad linksmiausia vieta 
už visas lietuvių farmerių ko
lonijas. Ant farmų darbo va
landos ilgos, bet jų dvasia pa
kilusi; jie linksmi, draugiški. 
Kuomet jie kalba apie rengi
mą pikniko, rodosi, kad jie tą 
darbą baikom vykdo, o po at
sibuvusio pikniko, žiūrėk, yra 
pelno kelios dešimtys dolerių. 
Užtai sekasi darbuotis, kad jie 
visi sutikime gyvena, ypatišku- 
mus meta į šalį ir visi vienin
gai imasi už organizacinio 
darbo. Juos turėtų pasekti ir 
kitos kuopos.

čia gyvuoja ir jaunuolių 
LDS 224 kp. Ji nariais neskait
linga, tik 13, bet visi rimti jau-
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PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kaino, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York,Si
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreij&ites sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

Josephine Kasmocius Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasinočius 

naujai įtaise puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

4:,
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ers Association narių ir jiems | nuoliai, į susirinkimus visi lan- 
esą prisakyta, kad tie nariai Į Rosi. Praeitam susirinkime nu- 
reikia apgint nuo streikierių. ’ 
(Mat, ta skebų unija visados 
savo susirinkimus laiko po di
džiausia policijos apsauga). 
Tame laike/prie svetainės at
ėjo vienas Darbo Santikių Ko
misijos advokatas ir, kada jis 
sužinojo, kame dalykas, tai 
policijai prisakė, kad leistų 
visus čia susirinkusius į sve
tainę. Ir mes; visi susigrūdome 
vidun.- čia mes radome pirmu
tines sėdynes ir galerijas už
imtas streikierių,' kurie anksti 
atėjo. Mes stati apie 500 dar
bininkų atsistojome užpaka
lyj skebų. Darbo Santikių Ko
misijos pirmininkas J. Lapp 
perskaitė nuosprendį, kad fa
brikantai varo Interstate pre
kystę tarpe 95 ir 100 nuošim
čių ir juos (fabrikantus) pil
nai paliečia Wagnerio Aktas. 
Kada skebai užgirdo valdiškos 
komisijos nuosprčndį, tai, pa
kabinę nosis, pradėjo eiti iš 
svetainės, o streikieriai užėmė 
jų sėdynes ir ramiai klausėsi 
tyrinėjimo tos komisijos.

Dabar pradėjo tyrinėti ir 
klausinėti streikierius, kas 
juos privertė eiti į streiką ir 
organizuotis. Streikieriai nu
rodo, kad juos privertė orga
nizuotis sunkios darbo sąlygos, 
ilgos darbo valandos, ir bado 
algos, ir tt.

Gegužės 29 d. bus balsavi- 
jmas Augusta ir Clark čevery
kų dirbtuvių darbininkų, prie 
kokios unijos jie nori priklau
syti. Tai jau bus 5 dirbtuvės, 
kurias darbininkai privertė su 
jais taikintis. Trys 1 dirbtuvės 
seniau labai didele didžiuma 
balsų nubalsavo už CIO uni
ją.

tare rengti pikniką kuopos 
naudai. Komisija jieško vietos. 
Tai labai gražu ir naudinga 
darbininkų klasei, kad Middle
field lietuviai, farmų darbo 
žmonės, moka įvertinti darbi
ninkiškų organizacijų svarbą 
ir moka jose tinkamai darbuo
tis.

Kur tiktai lietuviai darbi-- 
ninkai pradeda organizuotis ir 
darbuotis, tuoj fašistinės “Dir
vos” redaktorius bando pasto
ti kelią ir ardyti .darbininkų 
pradėtą darbą. Taip yra ir šio
je apielinkėje. Jis bandė pa
kenkti ALDLD 51-mai kuopai 
gyvuoti. Kalbėjo, agitavo, kad 
šios apielinkės lietuviai farmų 
darbo žmonės rašytųsi prie ko
kio ten L.F.F. kliubo. žinoma, 
jam pasisekė pasitraukti kele
tą darbininkų, bet dabar, kaip 
girdėt, tame kliube ponas Kar
pius nieko neturi. Nariai jo at
sikratė ir nebeklauso fašisti
nių’agitatorių. Praeito Fisher 
Body darb. streiko metu kliu- 
bas aukojo streikieriams $15. 
Taip, gerai kliubas daro, kad 
pradeda remti darbininkų kla
sės reikalus, nes kliube pri
klauso darbininkai ir, manau, 
kad jie nesiduos save fašisti
niams agitatoriams vedžioti už 
nosies.

Popiežius Atšaukia Savo 
Atstovą iš Vokietijos

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.) 

vyru: jis redaguoja laikraštį, 
kurį palaiko Kauno fašistų pri
siųsti litai (išplėšti iš Lietuvos 
darbo žmonių).

Išvada: Asmuo, pasiskaitęs 
žinių apie lietuviškų didvyrių 
žygius Buenos Aires mieste, ne
sistebės, kodėl to miesto spau
da Gedeoniutę padaro lietuvai
te.

Vatikanas. — Diplomatai 
sako, kad beveik neišven
giamai būsią nutraukti poli
tiniai ryšiai tarp popiežiaus 
ir Hitlerio.

Popiežius birž. 2 d. atšau
kė savo atstovą iš Berlyno 
neva “vakacijoms.”

Vokietijos atstovybė pas
kutiniu laiku Vatikane boi
kotavo visas popiežiškas ce
remonijas, nedalyvaudama 
jose.

Jau vakar buvo minėta, 
jog Hitleris “laikinai” at
šaukia savo ambasadorių 
von Bergeną iš Vatikano.

JOSEPHINE KASMOCIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visokį valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

‘■LAISVES” PIKNIKAS
Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 

LYROS CHORAS iš Philadelphijos, 
Vadovaujamas J. Jurčikonio

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y
Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitčs

4;- '0.1

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta $3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.
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ALDLD REIKALAI
PROTOKOLAS

26 kp. 
Auburn,

Senkus.

ALDLD 13-to Apskričio Konferenci
jos, 25 d. Balandžio, 1937 Benld, III.

Konferenciją atidarė J. J. Daujo
tas ir patiekė dienotvarkj—tapo pri
imtas.

Į mandatų komisiją apsiėmė Ona 
Senkienė ir Ad. Kupstas.

Mandatų komisijos raportas: 7 kpc, 
Springfield, Ill., delegatai: Ant. Sun- 
gaila, Ona Senkienė, M. Mickienė. 
Silv. Senkus ir M. I^agunienė, viso 
5 del., atstovauja 42 narius.

49 kp., East St. Louis, Ill.—Ad. 
Kupstas, atstovauja 14 narių.

160 kp., Benld, Ill.—Uršulė Micka
lites ir K. Beniulienė, atstovauja 9 
narius.

Viso 9 delegatai, atstovauja 65 
narius.

58 kp., St. Louis, Mo., 
Collinsville, III., ir 194 kp., 
Ill., delegatų neprisiuntė.

Raportas priimtas.
Konferencijos pirm. Sel. 

Raštininkas J. J. Daujotas.
Sutvarkymui įnešimų ir rezoliuci

jų, taipgi patikrinimui apskr. finan
sų knygų paverta mandatų komisi
jai, Onai Senkienei ir Ad. Kupstui.

Nutarta apskričio valdybai suteik
ti sprendžiamą balsą, svečiams .pa
tariamą balsą.

Protokolas skaitytas iš 28 d. bal., 
1935 metų, apskr. konf. Priimtas 
kaip skaitytas.

Valdybos Raportas
Apskrities pirm. P. R. Baltrušaitis 

ir sekr. Antanas Bagžys nepribuvo. 
Alternatas sekr. J. J. Daujotas iš
davė raportą. 1936 metais apskričio 
konferencija turėjo įvykti balandžio 
mėnesį, bet nebuvo ant skirto laiko 
konf. sušaukta. Vėliaus buvo teirau
tasi apie Apskričio konferencijos su
šaukimą pas A. Bagžį.

49-ta kp. gavus pranešimą, kad 
apskr. konf. atsibus 27 d. rugsėjo, 
bet į konferenciją pribuvo 49-tos kp. 
delegatai ir vietinius draugus benl- 
diečius radome. Apskr. sekr. A. Bag
žys nepribuvo, tik apskr. knygas per
davė per vietinius draugus.

Pasitarus tapo apskričio knygos 
perduotos alternatui, J. J. Daujotui. 
Konferencija neįvyko.

Apskričio iniciatyva tapo su
rengtas d. A. M. Metelioniui prakal
bų maršrutas laisvamanybės klausi
mu. Maršrutas davė teigiamų pasek
mių, nes kuopose pakėlė ūpą.

Apskričio kuopos kai kurios labai 
apsileidusios, neįstengia ’ sušaukti 
kuopų susirinkimą. Pasekmėje apsi
leidimo, trys kuopos šiandien neda
lyvauja konferencijoj.

Raportas priimtas.
Ižd. W. Mickalites raportas pri

imtas.
Organizatorius J. J. Daujotas ta

po užklaustas, dėlko neveikė, kuomet 
Apskričio pirmininkas ir sekretorius 
neveikė? Apskričio reikaluose susi
dėjus nepalankiom aplinkybėm, ne
ėmė ant savęs atsakomybės. Pa^jaiš
kinimas priimtas. *

Laiškai
ALDLD Centro sekr. d. D. M. Šo- 

lomsko laiškas reikale įvykusio marš
ruto, kadangi 13-tas Apskr. per vė
lai atsišaukė dėl įvykusio d. šoloms- 
ko maršruto, nebuvo galima maršru
to eiseną pakeisti.

Drg. D. M. šolomskas prižada mū
sų Apskritį rudenį atlankyti. Laiš
kas priimtas.

Nutarta, kad Apskr. valdyba lai
ku su d. šolomsku susižinotų dėl ge
ro prisirengimo prie d. Šolomsko 
maršruto.

Laiškas skaitytas nuo buvusio 
“Vilnies” adm. J. Millerio, reikale 
d. L. Jonikio maršruto plakatų. Laiš
kas priimtas ir nutarta plakatų bilų 
likviduoti.

Nutarta kuopų užsilikusias propor- 
cionališkas mokestis už plakatus d. 
J. Millerio prakalbų maršruto likvi
duoti.

Kuopų Delegatų Raportai:

li-
Turė-

7-tos kp., Springfield, Ill.
Nuo 1935 metų iki 1937 metų 

teratūrOs pardavė už $11.33. 
jo 7 parengimus, davė pelno $130.06.
Darbininkiškiems reikalams išauka- 
vo $57.52. Pasiuntė delegatus į vi
suotiną Lietuvių Suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą į Cleveland, Ohio, 
1935 ir 1936 metais. Surengė 5 pra
kalbas. Susirinkimus laiko regulia
riai. Turėjo 43 narius. Mirė Anta
nas Senkus, dabar turi 42 narius.

Ižde turi $26.34.
49 kp., E. St. Louis, Ill.

bendrai su L.D.S. 92 kp. 
įvykstančios prakalbos n

. ir
en-

Veikė 
Kliubu. 
giamos bendrai ir pasidariusias veiki
me lėšas moka lygia dalim arba kaip 
nutaria skaitlingesni L.D.S. 92 kp. ir 
Kliubas. Prisidėjo prie bendro siun
timo delegatų į Clevelandą 1935 ir 
1936 metais. Dalyvauja tarptauti
niame darbininkų veikime. 14 d. ko
vo tapo surengtas tarptautinis pa
rengimas Ispanijos lojalistų naudai, 
davė pelno $274.02. Prisidėjo prie 
paramos A. A. Aimanavičiui dėl gy
dymosi ir Laidotuvių. Surinko 87 pa
rašus ant peticijos dėl paliuosavimo 
Lietuvos politinių kalinių.

Pasiuntė į jaunuolių vidur-vakarinę 
konf. 25 d. spalio, 1936 metais, į 
Springfield, dvi jaunuoles.

Prisidėjo prie bendro “Vilnies” 
naudai išvažiavimo surengimo, davė 
pelno $67.50. Išplatino 5 egz. “Prie
kalo”. Literatūros pardavė pereitais 
metais už $9.90. Turėjo 14 narių. Iž
das tuščias.

Nutarta organizuojamą \ lietuvių 
jaunuolių žurnalą “Voice”, anglų kal
ba, remti renkant prenumeratas ir fi
nansiniai. \

Nutarta jaunuolių žurnalui piau- 
koti 2 dol. iš iždo. '

Nutarta pasveikinti “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimą 16 d. geg. su 3 
dol.

Nutarta, kad kuopos išrinktų ko
mitetus, kurių priederme būtų išrink
ti iš “Šviesos” svarbesnius straips
nius ir skaityti praplėstuose kuopų 
susirinkimuose, arba pasikeisti iš ki
tų kuopų prelegentais.

Nutarta, kad kuopos naujiems na
riams duotų dovanas iš užsilikusių 
kuopose ALDLD laidos vėlesnių kny
gų.

Nutarta, kad ALDLD Centras iš
leistų agitatyvišką lapelį anglų kal
boje reikale skiriamų jaunuoliams 
anglų kalba knygų ir pažymėtų kny
gų užyardiriimus.

Ntarta, kad ALDLD kuopų mote
rys sudarytų bendrus komitetus su 
L.D.S. kuopų moterimis del bendro 
veikimo įvairiais moterų reikalais.

Nutarta, kad kuopos pildytų pir
mesni Apskričio nutarimą, surengiant 
vieną parengimą ir pusę pelno 
riant apskričio naudai.

Knygų patikrinimo komisijos 
portas priimtas.

Rezoliucijos Priimtos:

kų Literatūros Draugijos 84 kp. 
gegužės 16 d. turėjo pikniką. 
Kadangi diena pasitaikė graži, 
tai ir piknikierių prisirinko 
gražus būrys ir linksmai laiką 
praleido. Tuo pačiu tarpu jie 
tinkamai parėmė darbininkišką 
judėjimą, nes pelno liko virš 40 
dolerių (šį pranešimą rašant 
dar nevisi įžangos tikietai buvo 
sūgrįžę).

Pikniko komisija numato, kad 
25 doleriai bus paskirta išmo
kėjimui naujo “Laisvės” linoty- 
po, o kitus pinigus ALDLD 84 
kp. sunaudos kitiem darbinin
kiškiem reikalam.

Kadangi visi darbininkai 
draugiškai kooperavo su komi
sija ir tinkamai aptarnavo pik- 
nikantus, todėl kaip pikniko 
darbininkams, taipgi ir pikni- 
kantams, už atsilankymą ir pa
rėmimą ALDLD 84 kp. taria 
širdingą ačiū!

Komisija:
V. Prapiestienė, 
K. Ragauckas, 
J. Bimba.

Philadelphia, Pa PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ski-

ra-
Brazilija Deportuoja 26 Kai
riuosius Mirtin, į Ispanijos 

Fašistų Nagus

160 kp., Benld, Ill.

Išaukauta darbininkų reikalams 7 
dol. Turėjo vieną parengimą, liko 
pelno $11.70. Apskričiui paskyrė 5 
dol.

Priėmė ir pasiuntė įvairiais klau
simais rezoliucijas.

Ižde turi $12.75.
Kuopų delegatų raportai priimti 

be pastabų.
Delegatų Sumanymai

Nutarta, kad ALDLD kuopos orga
nizuotų komitetus iš pritariančių or
ganizacijų kovai prieš karą ir fašiz
mą, taipgi, kad mėgintų užmegsti 
ryšius su kitų tautų org.

Nutarta remti Ispanijos kovotojus 
prieš fašizmą visais galimais būdais.

Nutarta remti Komitetą Pramoni
nio Organizavimo (C.I.O.) visais ga
limais būdais.

Nutarta paraginti mūsų spaudą, 
kad neatląidžiai informuotų apie bi- 
lius, varžančius ateivius, įneštus į 
Kongresą ir Valstijų seimelius.

Nutarta kooperuoti su Lietuvių 
Moterų Konferencijos, Chicagoj, su
kurtu moterų organizacijų sąryšiu.

“Laisves” Piknikas Maynard, Mass.
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15 
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos 
reikia platinti. Prašome visų, • kurie esate 

aplaikę bilietus tuojaus platinti.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

Maynard, mass.

Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug svo
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykites Busus

PADĖKA

Pagelbinis Kliubas pie- 
dalyje Philadelphia os 
metinį pikniką Shutein 
ant 81 ir Tanieu Avė.

Gegužės 31 d. Lietuvių Tau
tiškas 
tinėj 
laikė 
Parke
Piknikas pavyko labai puikiai, 
publikos atsilankė virš tūks
tantis. Lietuvių laisvas kliubas 
tikisi turėti gerą pelną ir yra 
dėkingas visiems padėjusioms 
pikniką padaryt sėkmingu.

Ten Buvęs,—

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 9 d., 8 v. v. Pas 
Ch. Green, 267 Walker St. Visi na
riai ir narės dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti. Taipgi, katrie turite 
2-ro Apskričio knygutes išplatinimui, 
prašome tuojaus sugrąžinti.

Org. G. S.
(133-134)

dingais straipsniais apie žmogaus 
kūną. Taipgi gausite naują konsti
tuciją, nes kiekvienas narys privalo 
turėti ir žinoti organizacijos taisyk
les arba įstatymus. Fin. Rašt.

(132-134)

Bitininkų Atydai

HACKENSACK, N. J
Areštavo Kunigą

Vietos kunigas Juozas Bal
trūnas pereitą savaitę tapo 
areštuotas už rastas pas jį 
Loterijos “slipes”. Areštavo jį 
detektyvas E. Metzker, sulig 
John Girdės skundo. Dabar 
kunigas Baltrūnas randasi 
County Jail.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

birželio 9 d., LDR Kliube, 408 Court 
St. 8 v. v. Draugės ir draugai, su
sirinkite visi laiku, nes po susirinki
mo bus skaitoma Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus paskaita, “Kaip Valgyti, kad 
Būti Sveiku.” Taipgi bus duodama 
dovana, knyga “Tūli Mūsų Parazi
tai”. Kviečiame ir ne narius daly
vauti.

Rast. V. K. Sheralis.
(133-134)

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europiško Įpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbant prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam j visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Dolerį.

Naudojant.mūsų patarimus su prie
taisais. netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Rep.

prieš 
kad būtų nuimta šios šalies 

nuo siunčiamų Ispanijos 
reikmenų apsigynimui nuo

Reikale Suvienyki Valstijų Aukš
čiausio Teismo, paremiant preziden
to Roosevelto užmanymą;

Reikale paliuosavimo Thomas Moo
ney;

Reikale Ispanijos kovotojų 
fašizmą, 
embargo 
valdžiai 
fašizmo;

Reikale Lietuvos politinių kalinių 
ir atsteigimo Lietuvoje civilių laisvių.

Nutarta prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso Komiteto su vie
nu doleriu.

Nutarta sekančią Apskričio konf. 
laikyti Springfield, Ill., pabaigoje 
landžio menesio ateinančių metų.

ba-

Apskričio Valdyba: 
Pirm. Sel. Senkus, 
Sekr. J. J. Daujotas, 
Ižd. Wm, Mickalites, 
Org. M. Laguniene.

Alternatai:
Ona Senkienė, Ad. Kupstas ir Wm. 

Michulis.
Užbaigiant Konf. prisiminta Lietu

vos politiniai kaliniai ir Ispanijos 
kovotojai prieš fašizmą. Draugės ir 
draugai suaukavo $3.75, iš Apskričio 
iždo dadėjo 
dol.
politinių 
tojų.

Visas 
vesta W.

Nutarta išmokėti:
Sekr. J. J. Daujotui lėšas-------$1.50
Ižd. W. Mickalites — — — — — 
Apskričio įplaukų buvo nuo 

1935 m. — 
Išmokėjimų------

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Šią savaitę Brazilijos f asis
tuojanti valdžia deportuoja 
26 ispanus politinius kali
nius į Ispanijos prieplauką 
Vigo, dabar fašistų valdo
mą. Juos bugdo atgal kaip 
įtariamus komunistus.

Brazilijos valdovai jau 
pirmiau deportavo kelis re
voliucinius darbininkus į 
Vigo, ir juos ten fašistai su
šaudė.

Ispanijos respublikos kon
sulas Santos mieste, Brazi
lijoj, siūlosi laivui damokė- 
ti už minimų politinių kali
nių nuvežimą į Marseilles, 
Franci joj, idant išgelbėt jų 
gyvybę.

Į New Yorko pasaulinę 
parodą bus iš Connecticut 
atvežta ir pasodinta daugis 
medžių, kurie nebijo dūmų. 
Įvairūs medžiai negali ge
rai augti New Yorke per 
dūmus ir automobilių ga
rus.

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia Ispamj 

karą, 8 d. birželio, Gedcmino Svet. 
Programoj dalyvaus choras su pui
kiom dainom taip pat yra permato
ma, kad Gedemino Kliubas ir LDS 
kuopa dalyvaus rengiamam vakare. 
Kiekvienas smerkiantis žiaurumą fa
šizmo yra kviečiamas dalyvauti šia
me

va- FOTOGRAFAS

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
No.

parengime.
Koresp. M. Duseika. 

(131-133)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. svarbus susirinkimas 1 

įvyks 9 d. birželio, kaip 7:30 v. v. 
376 Broadway. Visi nariai būkite 
šiame susirinkime, gausite veltui 
svarbią knygą “Tūli Mūsų Parazi
tai” su įvairiais paveikslais ir nau-

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE” |

REAKCINIAI KONGRE
SO NARIAI SLEPIA SUK

ČIUS TURČIUS

$1.25, viso sudaryta 5 
Paskirta po $2.50 dėl -Lietuvos 

kalinių ir Ispanijos kovo-

aukas ir pasveikinimą, pa- 
Mickalites pasiųsti.

.50

-------$39.71
-------$26.00

Apskričio ižde lieka-------— $13.71
Konf. užsidarė 3:15 vai. po pietų.

Konf. Pirm. Sel. Senkus, 
Rast. J. J. Daujotas.

Pamokinanti Paskaita
Gegužės 29 d. Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 123 kp. bu- 
vvo surengusi paskaitą sveika
tos klausimu Dr. M. Palevieiui, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kvotėjui. žingeiduolių, 
kaip savo sveikata palaikyt ge
resniam stovyje, (.prisirinko vi
dutiniškai, ir atyįžiai klausėsi 
daktaro išvadžiojimų.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidint tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6U1

Washington. — Atžaga- 
reiviški senatoriai ir kon- 
gresmanai darbuojasi, kad 
nebūtų viešai skelbiama 
vardai didžiausių turčių, 
kurie nusuka šimtus milio- 
nų dolerių taksų nuo val
džios. Pažangesni kongreso 
nariai reikalauja tuos po
nus aikštėn išversti ir 
maskuoti.

NOTICE is hereby given that License 
RL7776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 505 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO and 
SANTOLO SORRENTINO 

(Miami Restaurant)
595 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB13 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail,, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at N. E. 
Corner 
Island, 
Kings, 

N. E. 
Coney

NOTICE is hereby given tkat License No. 
RW1O43 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 693 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

con-

West 10th St., on Boardwalk, Coney 
Borouprh of Brooklyn, County of 

to be consumed on the premises.
HERMAN J. KARP

Corner W. 10th St., on Boardwalk 
Island Brooklyn, N. Y.

to bo consumed on the

EMIL VISONE 
(Emil’s Restaurant)
Avenue Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

nu-

Anglų Spauda Kritikuoja 
Bažnyčių už Nusistatymą 

Prieš Edwardą

London. — Anglijos laik
raščiai kritikuoja episkopa- 
lų bažnyčios galvas už žiau
rų jų nusistatymą prieš bu
vusį Anglijos karalių Ed- 
warda vien todėl, kad jis 
apsivedė su “žemos klasės” 
amerikiete persiskyrėle 
Simpsoniene.

693 Liberty

NOTICE is
B4860 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 7G of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 456 
Bergen Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY B. MULLEN
45G Bergen Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A15708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage' Control I .aw at 
105 Vanderbilt St.. Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A15650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4203 
Avenue J, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUTH M. KOLLN
4203 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

Jei Pasiskiibinsit—
Dar Gausit

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y,
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi.

Dr. M. Palevičius 1 klauso- 
vams davė suprast, kad sveika
ta geriausia tiems tarnauja, ku
rie tinkamai prisilaiko higienos 
taisyklių, ir moka tinkamai su- 
balansuot savo maistą, ir kurie 
vartoja daugiau daržovių.

Po paskaitos, arba geriau sa
kant, po prakalbos, buvo įvairių 
klausimų, kuriuos pamokinan
čiai atsakė.

! Dr. M. P. nurodymai buvo 
į žingeidūs, ir jie klausovams su
keikė didelės naudos. Todėl LDS 
123 kp. taria brolišką ačiū dr. 

į M. P. už patarnavimą, o kadan- 
■gi dabar LDS eina vajus už 
’.naujus narius su nupigintu įsto
jimu, tai LDS ragina kaip dar
bininkus, taip biznierius ir 
profesijonalus naudotis proga, 
stot į LDS ir turėt sau ypatiš- 
kos naudos: ligoje pašelpą ir 
pomirtinę, o taipgi nurodymus, 
kaip palaikyti geresniam sto
vyje sveikatą.

Naziai Nukirto Galvą Ame
rikos Piliečiui

Berlin, birž. 4. — Pagal 
nazių teismo nuosprendį, ta
po nukirsta galva Amerikos 
piliečiui Kelmuthui Hirschui, 
21 metų, būk už tai, kad jis 
iš užsienio gabenęs bombas 
nužudyt kokį tai aukštą na
zių vadą.
Hirsch buvo ‘Vokietijoj gi

męs, bet skaitėsi Jungtinių 
Valstijų piliečiu pagal savo 
tėvų pilietybę.

Fašistai Atmušti 6 Mylias 
Atgal Bilbao Fronte

Bilbao, Ispanija, birž. 4.— 
Baskų* respublikiečiai štur
mu užėmė fašistų karines 
pozicijas Lemona srity j ir 
nuvijo priešus šešias myliaą 
atgal. Šią pergalę respubli- 
kiečiai laimėjo už poros va
landų pirm negu fašistų ko- 
mandierius gen. Molą užsi
mušė lėktuvo nelaimėje.

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50. »

PATARIMAI MOTERIMS , 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Rpbinsono ir aiškiai, teisingai 

.aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

z kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus.

Reikalavimus su pinigais
, adresuokite:
J. BARKUS 

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

v.',tų. 4J4O1H Hl'tfj/l'

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čiclų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin v duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus,1 specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Varnas Bakery,

ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorį ir kainas.

Brooklyn, N. Y.

J. Bimba.

Liko Gražaus Pelno 
Amerikos Lietuvių Darbinm-

Amerikos sveikatos biu
ras atranda, kad iš kiekvie-, 
no šimto amerikiečių 20 
serga slogomis po du sykiu 
per metus.

Telephone: EVergreen 8-9770

i I. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
'Išbalzamuoja ir laidoja numi- 
į rusius ant visokių kapinių; par- 

. sapido ąuįzimobilius ir .karietas , 
veselijoms, krikštynorųp ir pa-

r ■ sivažinėjimams.
231 Bėdfbtįd Avėnue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

r rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, ^ai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

' Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
KAIP SMUIKININKAS JONAS VELIČKA
APLANKĖ KAUNE MIKĄ PETRAUSKĄ

Prieš kelis metus brookly- muzikos šmotų. Pagaliau, kai 
nietis Jonas Velička, smuiki- prisiėjo laikas eiti-namon, sky- 
ninkas ir lĄivęs Miko Petraus-! rėmės, jis man įteikė raštelį ii’ 
ko mokin' 
Sužinojęs, kad kom. Mikas 
Petrauskas randasi Kaune, jis 
nuvyko jį anlankyti ir pasitar
ti su juo dėl vienos operetės.

—Nuvykau pirmiausiai pas 
Miko brolį, dainininką Kiprą 
Petrauską,—sako Jonas Ve
lička.—Jis man pasakė, kad 
komp. Petrauskas randasi li
goninėj. Kipras suteikė man 
antrašą ir patarimus, kaip Mi
ką aplankyti. Nors tai nebuvo 
vizitavimo valandos, bet ma
ne, kaipo amerikoną, speciališ- 
kar įsileido.

—Radau kompozitorių vie
nam ligoninės kambary su ki-

- tu asmeniu—jaunu, tykiu žmo
gumi. Mikas mane pažino, bet 
neatsiminė mano vardo. Aš 
jam pasakiau. Kalbėjomės. Jis 
man daug dalykų pasakojo. 
Paskui kompozitorius man pa
rodė savo 'smuiką, padirbtą jo 
tėvo. Sugriežiau aš jam porą

Iš Lietuvių A. Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

Pereitą penktadienį Am. 
Liet. Piliečių Kliubo nariai tu
rėjo savo mėn. susirinkimą. Be 
kitko, bazaro komisijos narys 
A. Velička išdavė platų rapor
tą iš atsibuvusio kliubo baza
ro. Jis tęsėsi per 12-ką vaka
rų. Uždirbta $499.34. Be to, 
prie baro apie penki šimtai 
dolerio, pasak gaspadoriaus 
Karpaus, padaryta pelno.

Rinkta valdybos dalis. Vice
pirmininku išrinktas tas pats 
A. Prakevičius; prot. sekret. 
Lelešius; mokesčių knygų per- 
žiūrėjimui-patikrinimui — Zu- 
bavičius; maršalka—Pauliuko- 
nis; board-direktorių 
rium—L. Burdulis;
trustistas—Brazaitis.

Liepos mėn. 29 d.
giai 30 metų, kai ALP Kliubas 
buvo sukurtas. Šis įvykis bus 
atžymėtas metiniam 
piknike, įvyksiančiam liepos 
mėnesį, Dexter Parke. Pikni- 
kan pakviesta SLA 38 kp., 
LDS 1 -ma kuopa ir kitos or
ganizacijos.

sekreto- 
vienas

sueis ly-

kliubo

N-d-r-s.

Dvyliką Žmonių Penėjo 
Maltais Stiklais

76Mrs. Dora Codianne, 
Frost St., gamina valgį savo 
šeimynai, taipgi kitų dviejų 
apartmentų šeimynom, tame 
skaičiuje Nicholui Torre su 
dukterim, r
. Trejetą savaičių atgal ji ra
do valgiuose smulkių stiklų 
ir .pamanė kaip nors sudau
žiusi stiklą. Bet kitomis die
nomis ji vėl rado stiklų. Nu
sigandusi, nuėjo policijon, kur 
jai patarta sugauti kaltininką. 
Ji taip ir padarė. Pagaminus 
vakarienę ji tiksliai išėjo iš 
virtuvės ir kitame kambaryje 

.būdama, su veidrodžio pagel
ta, žiūrėjo, kas dedasi virtu
vėje. .Ji pamačius, kaip Tor
re atėjęs ir įbarstęs ką nors į 
puodus. Torre areštuotas.

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“bandies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

Pet- 
mano

lankėsi Lietuvoj, patarė įteikti jo žmonai, Onu
tei, o ši perduos man reikiamą 
operetę. Bet skiriantis, 
rauskas ir vėl klausė 
vardo ir pavardės. . .

Nuo to laiko Jonas Velička 
su Petrausku daugiau nebesi
matė.

Dabar smuikininkas Velič
ka sutiko dalyvauti Miko Pet
rausko paminėjimo vkkare, 
kurį ruošia Lietuvių Meno Są
junga, birželio men. 11 d., 8

Brooklyn, N. Y.
Velička ten smuiką pagrieš 

vieną ar porą Miko Petrausko 
kompozicijų.

Bus dainuojamos Petrausko 
kompozicijos dainos, skambi
nama jo pianui pagaminta 
muzika ir skaitomas apie ve
lionį referatas.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti ‘šiame mitinge.

N-d-r-s.

Browderis Kalbėjo Am 
Rašytojų Kongrese
Penktadienio vakarą Carne

gie Hall, New Yorke, atsida
rė Amerikos Rašytojų Kongre
sas, kuriame dalyvauja apie 
50 garsių Am. rašytojų-dele- 
gatų.

Kongreso atidarymo sesijoj/ 
apart kitų, kalbėjo kongres- 
manas Bernard ir Earl Brow
der, Am. Komunistų Partijos 
generalis sekretorius, kurio 
kalbą rašytojai sveikino en
tuziastišku plojimu. Jis pa
reiškė, kad rašytojai šiandie
ną nesuteikia literatūrai nie
ko, jeigu jie nepatarnauja 
liaudžiai prieš reakciją, fa
šizmą ir karą.

Atmušdamas leidžiamus dar
bininku priešu šmeižtus, apie 
komunistų atsinešimą į rašyto
jus Browderis pasakė, kad 
kiekvienas rašytojas privalo 
surast sau tinkamiausį būdą 
išsireiškimui suprantamai savo 
broliams ir kad koki nors pa
tvarkymai ir disciplina ma
žiausia galima rašybos srityje. 
Jis pabrėžė:

“Mes, komunistai, esame 
paskiausi kas liečia norus var
žyti rašytojus. Jūs patys išsi
dirbsite sau discipliną iš ben
drų patyrimų jūsų bendrame 

. darbe.”
Visa Browderio prakalba 

,tilpo “Daily Workerio” šešta
dienio laidoj.

Sesijai pirmininkavo Archi
bald MacLeish, garsusis Am. 
poetas ir vienas iš “Fortune” 
redaktorių.

BMT Darbininkai Skelbs 
“Stapičiy”

BMT 
darbinin- 

stapičių 
jei kom- 
su grąžint

Sukackui - Šaknaitei 
Laimingai Gyventi 

Ir Vis Dainuot!
Juozas. Sukackas, muzikališ- 

kas choristas, ir kompozitorė 
Bronė L. šalinaitė, Aido Cho
ro mokytoja, pereitą penkta
dienį atėjo į Aido pamokas 
vyras ir žmona, tačiau pasiry
žę, kaip ir pirma, dainuoti ir 
mokyti, kad augtų lietuvių 
darbininkų menas, o kartu su 
juo ir visas judėjimas,

B. L. ŠALINAITĖ

....

A "•.

Jųdviejų civilės sutuok
tuvės įvyko šeštadienį, 29 ge
gužės, tačiau jaunavedžių ku
klumas pajėgė jas palaikyti 
savo maloniu sekretu ištisą 
savaitę. Vedybų šeimyniniame 
pokilyje dalyvavo jaunosios 
tėvai, Karolis ir Uršulė šali
niai, taipgi brolis Albertas, 
brooklyniečiai, ir jaunojo tė
vai, Adomas ir Marė Sukac
kai iš1 Worcesterio, Mass., 
taipgi sesutė Julia Sukackas 
su vyru Thomas Brennan iš 
Orange, N. J. Brolis Vytautas 
Sukackas iš Worcesterio nega
lėjo pribūti, kadangi jo vado
vaujamas Aido Choras turėjo 
dainuot parengime.

Draurė šalin aite yra aukš
tai pakilusi muzikos mene ir 
jo auklėjime lietuviuose. Ji ir 
dabar energingai vadovauja 
Aido Chorą ir Aidbalsius Bro
oklyne. Sietyno Chora Newar- 
ke, ir iš visos apylinkes grupę 
muzikališku jaunuolių mokina 
chorvedvstės. Tai tik dalis jos 
darbo. Ji mokina pavienius 
menininkus dainavimo ir mu
zikos. Jinai veikia Lietuvių 
Meno Saiuno’os Centre, rašo 
kompozicijas ir paskaitas apie 
mena. Ji—narė Am. Liet. Dar
bininkų Literatūros Draugijoj 
ir Liet. Darb. Susivienijime.

Draugas Sukackas, kaipo 
augęs klasiniai sąmoningų 
darbininkų šeimynoj (jo moti
na M. K. Sukackienė—viena 
iš žymiausių veikėjų Naujojoj 
Anglijoj), tikrai prisilaiko 
šeimynos tradicijos. Dainuoja 
Aido Chore ir jo Aidbalsiuose, 
turi muzikališku palinkimu ir 
žinybos, kurios siekia ir toliau. 
Priklauso ALDLD ir LDS. Už
siima industrine inžinieryste, 
yra baigęs elektros inžinie
riaus mokslą.

Turintiems taip gražia pra
džią jaunavedžiams linkime 
laimingo šeimv'ninio gvvenimo 
ir geriausios kloties toliau dar
buotis ir augti kūryboje ir j 
auklėjime lietuvių liaudies, 
meno.

Pusantro tūkstančio 
Linijos’naktinio šifto 
kų pasisakė remsią 
(sulaikymą darbo), 
paniia atsięakys
darbininkus, kuriuos pravarė 
iš darbo už veiklumą Trans
porto Darbininku Unijoj, pri
klausančio} prie CIO.

šeši tūkstančiai dieninių 
darbininkų savo mitinge pasi
sakė ne tik už sugrąžinimą 
pravarytų, bet taip pat už rei
kalavimą sugrąžint 10% nu
kapotu algų, pakelt algas 
25%, $25 minimum, 48'valan
dų savaitės dabar dirbantiems Iki pereitų metų jiems nieko 
ilgesnes valandas ir visiems ki_ nemokėdavo, paskui Sąmatų 
tiems 40 valandų, atostogų su 
alga, pripažinimo unijos.

~.... ±
John J. Jannatta sugautas 

imant iš dėžučių laiškus sakė, 
kad- jis pamatęs laišką negalįs 
susilaikyti nepaėmęs. Jis pir
miau’ jau buvęs kalėjime už 
vogimą laiškų. j

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

e

I

ALDLD 2-ro APSKRIČIO PUSMETINĖ
KONFERENCIJA BIRŽELIO 13-tą

Nedėlioj, birželio 13 d., Me
adow Grove Parke, Division 
Ave., Cranford, N. J., įvyks 
Antro Apskričio pusmetine 
konferencija. Posėdis prasidės 
10-tą valandą ryto.

Visi delegatai būtinai turi 
mėginti susirinkti konferenci- 
jon laiku, kad būt galima pra
dėti konferenciją paskirtą va
landą. Būtinumas išpildyti šią 
užduotį yra tame, kad tą pat 
dieną ir toj pačioj vietoj įvyk
sta ir piknikas Apskričio nau
dai. Susirinkę paskirtą valan
da, turėsimo užtektinai laiko

4. Z

gerai konferencijai ir sėkmin
gam piknikui.

Labai svarbu gerai prisi
rengti prie konferencijos, 
idant būt galima nutarti ir ap
tart, kas reikalinga. Visiems 
delegatam būtinai reikia nepa
miršti pasiimti visas reikalin
gas žinias iš kuopos, kad būt 
galima išduoti tinkamas ra
portas ir pateikti reikalingus 
pasiūlymus.

Ir, kaip galėdami, draugai, 
mėginkite surinkti visas tas 
bilietukų knygeles, išplatintas, 
—taipgi ir pinigus,—ir atsi-

vežkite su savim konferenci- 
jon, kur lengvai galėsite atsi
lyginti su Apskričio sekretore. 
Tas dajykas yrą labai svarbus 
atlikti tinkamai ir laiku, nes 
kitaip nusitęsia perdaug ilgai 
ir pasidaro bereikalingų nesu
sipratimų ir neaiškumų. Nepa
mirškite !

Kurios kuopos dar nėra pa- 
simokėję už pereitus metus 
duoklių į Apskritį, tų kuopų 
valdybos būtinai turi stengtis 
priduoti savo kuopos delega
tams reikalingus pinigus dėl 
pasimokėjimo.

Kaip nuvažiuoti konferenci-' 
jon, žiūrėkite “Laisvėj” Ap
skričio pikniko skelbimus ir 
sekite juos, o keblumų vietos 
suradimui nebus.

A. Gilman, 
ALDLD II Apskr. Pirmininkas.
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Apiplėšė Kortauninkus

EKSKURSIJA
LAIVU

MANHATTAN
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apskr.

Bus

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

n

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI-
CINAL

HERBS
IN

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik knd UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ . 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

MORRI ll M

įuSMAN 5TCAMR00M

> _____ or

ri
ft

will ?/// i

Trys ginkluoti vyrai užklu
po virš tuziną vyrų lošiant 
kortomis, 1180 Broadway, N. 
Y., ir iškrėtę kišenius susižėrė 
ketvertą šimtų dolerių. Paskui 
pareikalavo atidaryt įstaigos 
saugiąją šėpą ir iš ten gavę 
dar $300 išėjo.

Fašistų Padauža
Brooklyne bastosi fašistų 

šulas Gerald L. K. Smith, bu
vęs Huey Long pirmoji ranka. 
Jis kalbėdamas Bossert vieš
butyje Industrinio Organizavi
mosi Komitetą (CIO) pava
dino “Komunistų Partijos špi- 
jonu.”

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVei&green 7-4335

Rep. j1

Praktikantams Daktarams
Siūlo Mokėt Algas

Penktadienį įvyko viešas 
apkalbėjimas Burke Biliaus, 
kuris reikalauja mokėt $1,000 
metinės algos praktikuojan
tiems daktarams (internes).

Taryba nustatė mokėt jiems 
po $15 į mėnesį, tačiau tas nė
ra įstatymu ir bile kada gali 
būti sulaikyta.

Didelį įspūdį padarė pribu
vimas 150 jaunų praktikantų 
baltose uniformose. Alderma- 
nų Tarybos visas įstatų komi- 

nutarė rekomenduot

Draugės A. Dobilienė ir V.
Adeikienė, ALDLD Mot. 81- 
mos kuopos narės, atvežė po 
pundą drabužių nukentėju- 
siems nuo karo Ispanijoj.

Dabar yra Ispanijos savaitė tetas
ir visi išgalintieji kuo nors pri- Burkės Bilių priėmimui. Ligon- 
sidėti prašomi tai padaryti be bučių komisionierius Goldwa- 
atidėliojimo. ter priešinosi biliui.

Rugp. 22 August
NUO WALL ST.

Į RYE BEACH
Ši ekskursija yra rengia
ma spaudos naudai. Tai 
bus išvažiavimas laivu į 

atviras jūras

Ant Laivo Šokiai
Ant laivo yra įtaisyta pui
ki platforma šokiam. Va
žiuojant visu laiku grieš 
orkestrą ir bus galima 
šokti. Taipgi, patys eks
kursijos rengėjai patar
naus valgiais ir gėrimais.

Maudysimės Rye Beach
Laivas išplauks nuo Wall 
Street prieplaukos ir 
plauks per atviras jūras į 
Rye Beach, čia sustosime 
vidurdienyje ir galėsime 
smagiai pasimaudyti.

Bilietas $1.25
Iš Anksto Perkant tik $1.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

wvtrjsrrr v •
_ _ Stanley Masiulio įstaiga Yra

518 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street r

ACCOMMODATIONS
ttn

M »OOM

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENA IR NAKTJ

Vyrams 
dieniais, 

niais
Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS- SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

Telephone Štagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pnrsfimdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam 
’ i 

402 Metropolitan Aveį 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O E g 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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