
o

THE LITHUANIAN DAILYSt. Jasilionis

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio 9, 1937Telephone STagg 2-3878No. 135

Bet

Policija Krės ir Areštuos Kunigus be Warranty Skiriama $1,500,000,000 Fašistų Karui

<»

Jei kas pasako, kad amerikie
čiai nebenori skaityti, tai to
kio pasakymo nereikia imti už 
gryną pinigą. Yra žmonių ne
norinčių skaityti; jie visuomet 
teisinasi laiko neturėjimu. Bet 
yra ir norinčių skaityti, ir mo
kančių susirast laiko.

testonų, negaus 
teismuose nuo

FAŠISTAI UŽPUOLĖ AN
GLŲ LAIVĄ

patvirtino slaptos policijos 
“teisę” daryti kratas pas 
dvasiškius, areštuoti juos ir 
siųsti į koncentracijos sto
vyklas, be jokių warrantu.

Visų šalių Darbininkai, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Sąjungoj, 
Priekalie- 

su Minsko 
— bendrai

Nedidelė lietuvių kolonija 
Binghamtone. Bet joje keli iš 
eilės metai yra 10 “Priekalo” 
prenumeratorių. Jei visos pana-

Amerikos lietuviuo- 
įsikūrti įstaiga, kuri 

užsienyje išleistai

turėtų po -tiek prenumeratorių, 
o didmiesčiai, pagal savo pro
porciją, po daugiau—tai 1,000 
“Priekalo” kopijų visai nebūtų 
ankštu Amerikoje. O dabar 
“Priekalas” išviso tik apie 1,- 
000 kopijų tespausdina.

Ar yra žmonių, kurie skaity
tų knygas? Sakysiu: taip, yra! 
Tik gauk tinkamos įdomios li
teratūros, , paagituok, papiršk 
ją, o skaitytojų rasis.

Nejaugi 
se negalės 
agentautų 
lietuvių kalba literatūrai? Juk
skleistinos-tinkamos literatu ros 
yra išleista Lietuvoj, Sov. Są
jungoj ir gal kur kitur, 
gauti ją—tikras keblumas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Apie porą ar daugiau metų 
atgal, norėdamas gaut tūlą kny
gą išleistą Sovietų 
rašiau “Priekalui”, 
čiai žadėjo tartis 
draugais, o paskui
tartis su amerikiečiais pasimai- 
nymu literatūros. Bet, mato
mai, nieko nesusitarta.

Keliant lietuvių kolonijose 
knygų skaitymo klausimą, mes 
tuojau susiduriame su reikala
vimu grožinės lengvos literatū
ros. Tokios literatūros Ameri
koje ir seniau nedaug tebuvo 
išleista, gi dabar — apart 
ALDLD. ir “laisvės”, niekas 
čionai nebeleidžia jos.

London. — Anglijos val
džia perkalbinėja Vokieti
jos ir Italijos valdovus, kad 
vėl sugrįžtų j tarptautinę 

šaus dydžio lietuvių 'kolonijos į nesikišimo komisiją.

KRISLAI
Užsienio Literatūra.
Mes dar Skaitome. 
1,000 Kopijų “Priekalo”. 
“Mūsų Jaunimas”.
Krislų Rašytojai.
Ponai—tai Ponai.

Rašo

Nesenai “Laisvėje” rekomen
davau amerikiečiams užsirašy- 

, ti sau ir saviškiams Lietu
voj mėnesinį pažangios minties 
žurnaluką “Mūsų Jaunimas.” 
Atsikreipiau tuo reikalu ir as
meniškai į vietos draugus. Ir 
tuojau tuzinas prenumeratų 
tam žurnalukui tapo surinktas 
ir išsiųstas.

Prisimenu, “Laisvės” kores
pondentų suvažiavime d. Miza- 
ra lygiai kelis mus prašė pa
rašyti “Krislus”. Iki šiol, apart 
nuolatinių rašytojų, rodos, ne
parašė niekas. O “Krislai” bū
tų margesni ir įdomesni, jei jie 
būtų rašomi didesnio būrio ben
dradarbių.
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Kai “Laisvės” ir “Vilnies” 
redaktoriai važinėja su prakal
bų maršrutais, jie nenustoja ra
šinėti laikraščiui. Jie dirba ir 
vieną ir kitą darbą. Bet kitaip 
yra su tautininkais. Kai Tyslia- 
va trejetą savaičių maršrūtavo 
po lietuvių kolonijas, jis nepa
rašė savo laikraščiui nė vienos 
eilutės. Sugrįžęs, pateisino save 
—nedirbąs dviejų darbų.

A-ha, ponas, tai ■ vis ponas, 
nors ir “didelis idealistas.”

—Kodėl Lietuvos teatrai, 
Kaune, nesivadina lietuviškais 
vardais, bet vadinasi: Forum, 
Metropolitain, Glorija, Triumf, 
Hollywood ir kitaip?

—Todėl, kad savo šalies žmo
nės jaustųsi juose besėdį už
sienyje, o svetimšaliai—namie- 
je.

armijos lakūnai ir 1 civilis, [tikėti jų prižadais?

London. — Pereitos sa
vaitės gale Anglijoj žuvo 7 ___ • * 1 1 —• • • 1 •

Nazių Teismas Pavedė 
Bažnyčias į Visiškų 
Policijos Sauvalių

Berlin. — Hitlerio slap- galią prieš bažnyčias. Taigi 
toji policija .paliepė vienam 
katalikų kunigui, kad jis 
išduotų jai raportą apie sa
vo bažnytinius' reikalus. 
Kunigas atsisakė ir kreipė-: 
si su apeliacija į Prūsijos 
vyriausią teismą. Jis nuro- Berlin, birž. 8.—Nazių 
dė, jog Vokietijos sutartis [Valdžia jau užgrobė katali- 
su popiežium uždraudė tokį kų pnpglaudą._ Spėjama, gal 

katalikų bažnyčios nuosa
vybę abelnai.

Berlin. — Hitlerio spau-

policijos kišimąsi į bažny
tinius dalykus.

Nazių teismas birž. 7 d.
nusprendė,* kad jokia ba£- da plūsta Austrijos kardi- 
nyčia, nei katalikų nei pro- nolą Innitzerį. Jis, mat, vie- 

užtarimo:šai pareiškė, jog Vokietijos 
slaptosios katalikų kunigai nėra to- 

policijos. Teismas patvarkė, kie ištvirkę, kaip naziai 
kad ta policija turi pilną skelbia.

Naziai, Roma Nor Patys 
Apsidirbi su Ispanija

-Italija ir Vokietija stato 
šitokią sąlygą: jeigu Ispa
nijos respublikiečiai kliu
dys Vokietijos ar Italijos 
karo laivus ispaniškuose 
vandenyse, tai turi būt pri
pažinta “teisė” nazių ir 
Mussolinio kariniams lai
vams tuoj atkeršyti (vadi
nasi, bombarduoti pakrašti
nius respublikos miestus, 
kaip kad Vokietijos karo 
laivai padarė su Almerija).

Anglijos valdžia duoda 
tokius pasiūlymus: įsteigti 
saugumo plotus ispaniškuo
se vandenyse, kur piketuo
jantieji svetimų šalių kari
niai laivai būtų apsaugoti 
nuo “užpuolimo” iš Ispani
jos respublikiečių pusės; 
antra, tai jeigu Ispanijos 
lėktuvai ar kariniai laivai 
kliudytų laivus vienos pi
ketuojančios šalies, tad ji
nai turi pranešt visoms ki
toms piketuojančioms ša
lims ir* sykiu tartis, kaip 
reikėtų atsakyt į “užpuoli
mą.”

Hitlerininkai, tačiaus, ne
sutinka tartis. Jie reika
lauja sau laisvos valios 
tuojaus atkeršyt Ispanijos 
respublikai. (Tada patys 
darytų karines provokaci
jas ir patys keršytų.)

Fašistų Girdai apie Madrido 
“Neutralumą”

Hendaye, Franc.—Ispani
jos fašistai paskleidė gir
dus, būk respublikiečiai su
tiktų ištraukt savo kariuo
menę iš Madrido, jeigu fa
šistai prižadėtų jo nebom
barduoti; tada, girdi, Ma
dridas liktųsi kaip ir “ne
utraliu” miestu.

Aišku, jog tai fašistų iš- 
mislas. O antra, kas galėtų

Italijos Karo Laivų 
Manevrai Naziams

Neapolis, Italija.—Musso- 
linis padarė savo karo lai
vyno manevrus atsilankiu
siam Vokietijos karo minis- 
teriui gen. Blombergui. Ma
nevruose dalyvavo 60 pa
viršinių karo laivų ir dau
giau kaip 70 submarinų.

Mussolinio spauda džiau
giasi, kad “užsimezgęs to
bulas draugiškumas” tarp 
Italijos ir Vokietijos.

Darbininkai Lansinge Laimė
jo Visuotiną Streiką

Lansinge, Michigan vals
tijos sostinėje, darbininkai 
laimėjo visuotiną streiką 
birž. 7 d. Šis streikas buvo 
paskelbtas, idant priverst 
valdžią paliuosuot septynis 
pikietninkus, kurie buvo 
areštuoti prie Capitol City 
Wrecking kompanijos. Jos 
bosai turėjo teismo indžion- 
kšiną prieš savo darbinin
kų streiką.

Bet kai, pagal Jungtinės 
Automobilių D a r b i ninku 
Unijos pašaukimą, įvyko vi
suotinas streikas, tai val
džia ir turėjo paleisti su
imtus pikietus. Visuotinas 
streikas tuoj uždarė dirb
tuves ir suparalyžiavo biznį 
ir judėjimą gatvėse.

Mirė Judamą Paveikslą Garsi 
Aktorė Jean Harlow

Hollywood, Calif. — Nu
mirė žinoma judamųjų pa
veikslų aktorė Jean Har
low, 26 metų amžiaus. Tie
sioginė mirties priežastis— 
inkstų sugedimas; dėl to 
užsiteršė jos kraujas ir 
smegenys šlapimo atmato
mis.

Jean Harlow pirmiau bu
vo mokytoja. Tapus akto
re, ji tuoj išgarsėjo su pir
mu veikalu “HelFs Angels.” 
Tai yra judamasis paveiks
las iš pasaulinio karo įvy-

Pernai vasaros gale Jean 
Harlow perdaug apsidegino 
saule, ir po to, kai pradėjo 
sirgti viena liga po kitos, 
tai beveik ir nepasveiko.

LIETUVIO JAUNUOLIO 
LAIŠKAS IŠ ISPANUOS, 

LAISVIEČIAMS
Gegužės 23 d.

“Laisvės” Štabui 
Brangūs Draugai! ,

Ačiū, kad buvote tokie 
geri ir atsiuntėte savo laik
raščio egzempliorius, kurių 
aš laukiau ir kuriuos su 
džiaugsmu priėmiau.

Būna laikų, kad aš už
mirštu, jog esu lietuvis. 
Nes šioj kovoj prieš fašiz
mą mes kariaujame ne kai
po atstovai vienos ar kitos 
tautos, bet kaip vieninga 
priešfašistinė grupė.

Gauti “Laisvės” numeriai 
man primena, jog mes ne 
vieni esame šiose kautynė
se, nors kiti veikia ne gink
lais, bet karštu pritarimu ir 
pinigine parama.

Tik nesmagu matant, jog 
“Laisvės” angliškas skyrius 
yra sutrumpintas, bet pa
stebiu, kad jis toks jau įdo
mus kaip ir pirmiau, įdo
mesnis negu paskutiniuose 
numeriuose “V.”

Mūsų grupė vis dar tebė
ra tose pačiose fronto lini
jose. Ilgumu savo buvimo 
šiose pozicijose mes sudaro
me lyg ir savotišką rekor
dą. Bet čia nėra koks juo
kelis.

Aš matau, jog šiame ka
re mūsų jėgos nėra perdi- 
delės. Mes turime laikyti 
savo pozicijas, iki susilauk
sime gerai užsitarnauto po
ilsio.

Bet jūs turėtumėte jausti 
pasiryžimo dvasią, kuri 
viešpatauja mūsų linijose. 
“Jie nepraeis” nėra tik 
šiaip sau frazė, bet grūmo
jantis fašistam dalykas. Tai 
posakis, kurį mes tariame 
su kietai sugniaužtais kum
ščiais. Taip, draugai, mes 
jūsų nesuvilsime.

Pasveikinimas visiem!
Brunui.

63 Nazių, Italų Lėktuvai 
Naikino Baskų Miestelį

Hendaye, Franci ja. — Pa
sitvirtina pirmesnis prane
šimas, jog 63 Italijos ir Vo
kietijos lėktuvai bombarda
vo Baskų miestelį Lezamą, 
tik už poros mylių nuo' Bil
bao.

Šėlsta neatlaidūs kruvi
niausi mūšiai tarp fašistų 
ir Baskijos respublikiečių 
prie Lemonos, už šešių-sep- 
tynių mylių į pietų rytus 
nuo Bilbao. Čia fašistai už
sispyrė būtinai atimt iš res
publikiečių vieškelį.

Fašistai tvirtina, kad jie 
atkariavę jau visą Lemona 
kalną. Fašistai sakosi, būk 
kelias paskutines dienas iš- 
žudę 6,000 respublikiečių. 
(Tai, .žinoma, perdidelis pa-, 
sigyrimas.)

Anapus Lemonos yra 
svarbios angliakasyklos, ku
rias fašistai nori greit už
grobti.

St. Louis, Mo.—Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos ko
mitetas siūlo tos organiza
cijos suvažiavimui atsimesti 
nuo Amerikos Darbo Fede
racijos ir prisidėti prie In
dustrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIOI.

Mussolini Davė Dar
7,000 Karių prieš
Ispanų Respublikų

Hendąye, Franci j a.—Pra
nešimai, gaunami šiame pa- 
sieniniame Francijos mies
te, sako, kad Ispanijos fa
šistų komandierius Franco 
skubotai atsiunčia dar 14,- 
000 Italijos kareivių ir mau
rų šturmuot Bilbao, Baskų 
krašto sostinę, šiaurinėje 
Ispanijoje. Tie nauji pul
kai yra perkeliami iš Ispa
niškos Morokkos per Gib
raltaro sąsmaugą į Ispani
ją. Pusė šios naujos fašis
tų kariuomenės yra jaunuo
liai maurai, o antra pusė— 
Italijos armijos kareiviai.

Gibraltar. — Didžiausias

Taksy Rinkimo Galva 
Didelis Kyšininkas

Chicago, Ill. — Wm. H. 
Malone, buvęs pirmininkas 
valdiškos Illinois taksų ko
misijos, prisipažino teisme, 
jog 1920 metais jis gavo 
$700,000 “dovaną” (kyšį) 
nuo turčių, kurie stengėsi 
pravesti republikoną gene
rolą L. Woodą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Malone dabar teisiamas 
už nusukimą $79,000 taksų, 
priklausančių federalei val
džiai nuo jo įplaukų.

Valdiška Darbo Komisija 
Remia Unijines Sutartis

Washington. — Valdiška 
Darbo Santįkių Komisija 
atsiliepė į industrinėgčPlie- 
no Darbininkų Unijoj rei
kalavimą, kad įsikištų į da
bartinius streikus toj pra
monėj ir sutaikytų fabri
kantus su darbininkais. Sa
vo atsiliepime valdiška ko
misija pareiškė, jog geisti
na būtų, kad kompanijos 
pasirašytų sutartis su uni
ja. Be ši komisija dar ne
sako, ar jinai pati bei pre
zidentas Rooseveltas eis 
tarpininkauti tarp streikie- 
rių ir fabrikantų ar ne.

Meksika Iškilmingai Priėmė 
500 Ispanijos Vaiky

Mexico City.—Atplaukė 
500 vaikų iš Ispanijos respu
blikos. Meksikos vyriausybė 
juos iškilmingai pasitiko. 
Prezidentas Cardenas pas
kyrė tiems vaikams naujai 
pastatytą mokyklą, kur jie 
būsią auklėjami “socialisti
nėj” dvasioj.
TURKU-ARABŲ RIA U- 

ŠĖS SYRIJOJ
Beirut, Syrija.—Per riau

šes tarp turkų ir arabų su
žeista keliolika asmenų 
Alexandrettoj ir Antioche. 
Francijos kariuomenė, pa- 
galiaus, numalšino riauši
ninkus.

Barcelona, Ispanija. — 
Fašistų karo laivas bom
bardavo du Ispanijos pajū
rio miesteliu, San Feliu ir 
Palamos, į žiemių rytus nuo 
Barcelonos.

ispanų milionierius Juan 
March parvažiavo iš Italijo
jos, kur slapta kalbėjosi su 
Mussoliniu apie tolesnį ka
ro vedimą prieš Ispanijos 
respubliką. Sugrįžęs March 
“įgaliojo” generolą Franco 
išleisti dar $1,500,000,000 
karui prieš liaudies valdžią. 
Matyt, karui finansų žadė
jo ne tik Mussolinis, bet ir 
kitų šalių fašistiniai pini
guočiai.

Juan March yra susikro
vęs šimtus milionų dolerių 
iš šmugeliško biznio taba
ku.

Hitlerio “Garbės” Žen
klas Mussoliniui

Berlin. — Hitleris sutei
kė Mussoliniui aukščiausią 
pagarbos ženklą, kokį tik 
gali suteikti svetimšaliui — 
Ordeną Vokietijos Aro Di
džiojo Kryžiaus. Tai už 
Mussolinio draugiškumą bei 
pritarimą nazių politikai. 
Mussolinis, kaip žinoma, rė
mė Hitlerį, kuomet šis lau
žė Versalės sutartį. Dabar 
gi išvien jiedu kariauja 
prieš Ispanijos respubliką 
ir varinėja karinius sąmok
slus prieš Sovietų Sąjungą.

Minimą ordeną Hitleris 
įsteigė tik mėnuo atgal ir 
patį pirmutinį dabar davė 
Mussoliniui, o antrą jo žen
tui grafui Ciano, užsieni
niam Italijos ministeriui.

Lenkų Prezidentas Kursto 
Rumuniją prieš Sovietus
Rumunia. — Atvyko Len

kijos prezidentas Ig. Mos
čioki su eile kitų valdinin
kų. Juos pašitiko Rumuni
jos karalius Carol ir kiti 
aukšti valdžios nariai.

Lenkijos valdžia stengia
si nustatyt Rumuniją prieš 
Sovietus.

Sovietai nori, kad Rumu
nija per savo žemę praleis
tų Raudonąją Armiją pa- 
gelbon Čechoslovakijai, jei
gu kas užpuls Čechoslovaki- 
ją. Lenkijos valdovai per- 
kalbinėja Rumunų valdžią, 
kad nieku būdu neduotų to
kio praleidimo.

Gen. Franco Kanuolės Vėl 
Ardo Madridą

Madrid, birž. 8.—Fašistai 
vidurnaktyj vėl pradėjo 
smarkiai bombarduot Mad
ridą 8-nių colių storio šovi
niais. Šovinius leido kas 10 
sekundų. Bombardavo visą 
miestą, kur papuolė. Mies
tan paleido ne mažiau kaip 
360 šovinių.

Dar nesuskaityta, kiek 
fašistai šiuom bombardavi
mu užmušė ir sužeidė ne- 
kariškių madridiečių.

NAZIA1 PRIEŠ SSRS 
PRIĖMIMĄ Į ISPANIJOS 

PIKIETAVIMĄ
Berlin. — Nazių laikraš

čiai piktai atsiliepia į Sovie
tų reikalavimą, kad ir So- 
vietija tu retų dalyvaut pi-, 
kietavime Ispanijos vande
nų, idant nebūtų gabena
ma ginklai, amunicija ir 
kareiviai iš užsienių į Ispa
niją.

Hitlerio valdžia griežtai 
priešinsis Francijos pasiū
lymui priimt Sovietus į Is
panijos pakraščių kontro
liavimą. Hitlerininkai taip
gi atmeta Francijos suma
nymą, kad ir kitų šalių ka
ro laivai pikietuotų Ispani
jos vandenis, o ne vien tik 
Vokietijos, Italijos, Angli
jos ir Francijos kkro lai
vai.

(Jeigu būtų tarptautiniai 
praplatintas kontroliavimas 
Ispanijos pakraščių, tai na- 
ziam ir mussoliniečiam sun
kiau būtų gabent karinę 
pagelbą Ispanijos fašistam. 
Štai kodėl naziai priešinasi 
tokiem sumanymam.)

St. Jean de Luz, Franc.— 
Ispanijos fašistų kariniai 
laivai užpuolė vieną priva
tinį anglų laivą “Warrior.” 
Bet jam pavyko sveikam 
pabėgt į Francijos prie
plauką St. Jean de Luz. 
“Warrior” buvo dalyvavęs 
gabenime Baskų vaikų ir
moterų iš Bilbao-. Manoma,- 
todėl fašistai ir norėjo da
bar jį nuskandinti.

Chicago Majoras Leidžia 
Skobus Republic Kieme
Chicago, Ill.—Miesto ma

joras Kelly buvo paliepęs 
Republic Plieno korpora
cijai ištraukti skebus ir 
gengsterius iš jos fabriko. 
Sako, žmonių nakvinimas 
fabrikuose laužo miest 
sveikatos įstatymą.

Bet korporacijos 
“pasimatė” su maj

i ■
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sai 
u ir 

padarė tokią gudrybę. At
siuntė 22 Pullman traukinio 
vagonus į fabriko kiemą ir 
sukraustė skebus į juos. Tai 
dabar nebūsiąs laužomas 
miesto sveikatos įstatymas. 
Taip miesto “gaspadorius” 
ir leidžia korporacijai laL 
kyti šaikas gengsterių. ir 
skebų prieš streikuojančius 
darbininkus.

$
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PAMIŠĖLIS NUŽUDĖ 13
Manila, Filipinai.—Tujas 

pamišėlis Kalinga Boli kir
viu nužudė savo pačią ir 12 
kitų asmenų, daugiausia 
vaikų. Policija vis dar jo 
nesugauna.

ORAS
' New Yorko Oro Biuras 
sako, kad šiandien tarpais 
būsią lietaus New Yorke ir 
artimoj New Jersey.

(Pranašaudamas pereito 
antradienio orą, tas Biuras 
biskį apsiriko.)

Šiandien saulė teka 5:28; 
leidžias 8:29; vakar tempe
ratūra buvo 75 laipsniai.
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Antrasis Internacionalas Nestos 
Bendran Frontan?

“Naujienos” abejoja “ar Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas jo (Komuni
stų Internacionalo)* pasiūlyma priims...” 
Čia eina klausimas apie nesenai d. Di- 
mitrovo, Kominterno generalinio sekre
toriaus, pasiūlymą Antrajam Internacio
nalui sudaryti bendrą frontą Ispanijos 
respublikos gynimo reikalu. Tasai Di- 
mitrovo pareiškimas buvo įtalpintas pir
madienio “Laisvėje.”

“Naujienos” šitaip aiškina:
Tai ne pirmas kartas, kad Rusijos komu

nistų kontroliuojamos (?—“L.” Red.) tarp
tautinės organizacijos vadai siūlo “bendrą 
frontą” Socialistiniam Darbininkų Interna
cionalui. Visokių pretekstų jie suranda ši
tam pasiūlymui paremti: tai gynimas So
vietų Sąjungos nuo imperialistinių valsty
bių, kurios rengiasi ją užpulti; tai kova 
prieš pasaulio fašizmą, tai Ispanijos gelbėji
mas. (“N.” už birž. 5 d.).
Girdi, kol Sovietų Sąjungoj nebus leis

ta socialistams organizuotis į atskirą 
partiją, tol Soc. Darb. Internacionalas 
nesidės su komunistais į bendrą frontą!

Visųpirmiausia dėl aiškumo prisieina 
pastebėti, kad Ispanijos respublikos gy
nimo reikalu pasiūlymą sudaryti bendrą 
frontą šiuo kartu padarė ne Komunistų 
Internacionalas, bet Ispanijos Socialistų 
Partija, Ispanijos Komunistų Partija ir 
Ispanijos Generalė Darbininkų Unija. 
Šitos organizacijos pasiuntė savo siūly
mą Socialistų Internacionalui, Komunis
tų Internacionalui ir t. v. Amsterdamo 
Internacionalui (Tarptautinei Darbo 
Unijų Federacijai).

Komunistų Internacionalas tik pakar
tojo tąjį Ispanijos darbininkų siūlymą ir 
pasisakė už bendrą frontą — pasisakė, 
kad jis sutinka stoti bendrai su socialis
tais ginti Ispanijos respubliką, kurios 
priešakyj stovi (daugumoj) socialistai.

Keistas “Naujienų” argumentavimas, 
'nepaisant, iš kurios pusės jį paimsim.

Ispanijos respublika randasi didžiau
siam pavojuj. Jos miestai griaunami, 
žmonės žudomi; verda baisus karas tarp 
respublikiečių ir fašistų.

Vokietijos nažjai ir Italijos fašistai, 
kaip* padūkę šunys, drasko Ispaniją, 
gelbsti fašistams mušti respubliką, kad 
ją nugalėjus ir įsteigus fašistinį režimą, 
panašų, kaip,Italijoj ir Vokietijoj.

Ispanijos socialistai ir komunistai nu
mato, kad, jei fašizmas laimėtų, tai mi- 
lionai darbininkų būtų išžudyta,—socia
listai ir komunistai būtų pirmutiniai pri
statyti prie sienų ir sušaudyti.

Dėlto Ispanijos socialistai ir komunis
tai prašo, maldauja Komunistų ir Socia
listų Internacionalų pamesti visokius 
skirtumus ir, susitarus, ateiti jiems pa- 
gelbon nugalėti fašizmą.

-Komunistų Internacionalas sutinka su 
tuo ir šaukia Socialistų Internacionalą, 
bet pastarasis, sulyg “Naujienų” prana
šavimo, nepriims to atsišaukimo, bet pa
sakys, tegul fašistai muša respublikos 
gynėjus, tegu skerdžia Ispanijos žmones, 
mes su jumis, komunistais, nesidarbuosi- 
jne dėlto, kad Sovietų Sąjungoj nelei
džiama gyvuoti socialistų partijai!

Jeigu ištikrųjų šitaip'Socialistų Inter
nacionalas atsakys, tai jo atsakyto j ai, 
vadai, pasirodys priešais vyriausiai pa
čių Ispanijos socialistų, ir bendrai Ispa
nijos darbininkų. Tuomi Socialistų In
ternacionalo vadai užsiduos sau didelį 
smūgį, nes, pasak d. Dimitrovo, kiekvie
nas darbininkas, kiekvienas teisingas so
cialistas tuomet pasiklaus: “Kas do vie
ni yra tie darbininkų klasės, socialistų 
vadai, kurie ardo bendrą veikimą tarp-
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tautinio proletariatų, kuomet būtent ši
toks veikimas yra nusprendžiantis žings
nis, norint pažabot fašistinius smurtinin
kus ir žudikus?”

Greita ateitis parodys, ką Socialistų 
Internacionalo vadai padarys.

■Žygis, Neturintis Lygaus
Sovietų Sąjungos mokslininkai ir la

kūnai jau grįžo iš Šiaurių Poliaus. Jie 
ten įsteigė šiaurių stotį, kuri bus žino
ma kaipo No. 56. Šiaurių Poliuj pasili
ko gyventi keturi draugai mokslininkai, 
tyrinėtojai, kurie turi maisto aštuonioli
kai mėnesių. Juos ir jiems reikmenis 
pristatė keturi dideli lėktuvai. Viso ten 
buvo nuskridę apie 50 Sovietų mokslinin
kų, drąsuolių su profesorium Šmitų prie
šakyj.

Šis Sovietų lakūnų ir mokslininkų žy
gis yra tokis, kuriam žmonijos istorijoj 
nėra lygaus. Įsteigimui mokslinio tyri
nėjimo stoties Šiaurių Poliuj priduoda 
didelės reikšmės ir daug kitų šalių moks
lininkų, ypatingai Amerikos.

Sovietų piliečiai, gyvendami Šiaurių 
Poliuj, siųs žinias į Maskvą keturis kar
tus į parą apie oro permainas, ištyri
mus, pasiekimus, o iš Maskvos žinios bus 
perduodamos pasauliui.

Ispanijoj Kova ir Žinios
Jau greitai bus metai, kaip Ispanijoj 

liaudis veda apsigynimo karą prieš fašis
tus užpuolikus. Ten daug yra svarbių 
įvykių. Vokietijos fašistų lėktuvai su
degino Guernica miestą ir nužudė virš 
800 vaikų, moterų 'ir senelių. Vokiečių 
karo laivai į griuvėsius pavertė Almeri- 
jos prieplauką, užmušdami apie 100 žmo
nių ir daug sužeisdami. Italijos, Vokie
tijos, Ispanijos ir Portugalijos fašistai 
kaip įmanydami puola Ispanijos liaudį, 
terioja kraštą, bet negali įveikti.

Net stebėtis reikia, kad demokratinėj 
Amerikoj valdžia ne tik nepasmerkia 
barbariško fašistų žygio, bet ji net gink
lus ir kitas reikmenis uždraudė pardavi
nėti Ispanijai.

Tuom pačiu kartu kapitalistiniai laik
raščiai bando užtylėti įvykius Ispanijoj, 
tartum tas neturėtų jokios reikšmės. Jei 
ji rašo apie Ispanijos liaudies kovas, tai 
vis suka už fašistus. -j
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Demokratinėj šalyj, vadinamoji demo
kratinėj spaudoj, ta pati demokratija ne
turi draugų! Ji juos randa ptjk kovingų 
darbininkų tarpe, tik tarpe žmonių, tik
rai mylinčių laisvę ir suprantančių, ką 
reiškia barbariškas fašizmas.

Bet kada drg. Dimitrovas atsišaukė į 
Socialistų Internacionalą, kad bendromis 
jėgomis komunistai, socialistai ir visi šių 
partijų rėmėjai, visi mylinti laisvę padė
tų Ispanijos liaudžiai apsiginti nuo fašiz
mo, tada prabilo prieš tokią Amerikos 
žmonių vienybę ir tie laikraščiai, kurie 
tylėjo Ispanijos reikalais. Jiems apeina, 
kad Amerikos žmonės nepaisytų, kas da
rosi Ispanijoj, o tas “nepaisymas” reiš
kia ^fašistams labai daug, nes jeigu jie 
laimėtų Ispanijoj, tai tada užpultų ir ki
tas demokratines šalis.

“c. /. or
Daug kalbama ir rašoma apie “C. I. 

O.” Kapitalistinėj spaudoj daug vietos 
pašvenčiama neigimui tos organizacijos. 
Amerikos Darbo Federacijos vadai jau 
senai jai paskelbė karą. Bet tūom pat 
kartu “C. I. O.” atlieka milžinišką savo 
darbą organizavime Amerikos darbo 
žmonių.

C. I. O. organizacijos vadovybėj orga
nizuojasi ir kovoja New Yorko taksių 
darbininkai, kurių yra apie 30,000. Šios 
organizacijos vadovybėj jau susiorgani- 
'zavo apie ketvirtadalis milipno plieno ir 
geležies darbininkų, pora šimtų tūkstan
čių automobilių industrijos darbininkų 
susijungė ir jau laimėjo eilę kovų. Or
ganizuojasi tekstilės, apsiavų gaminimo, 
maisto ir kitų industrijų darbininkai.

C. I. O. yra Komitetas Industriniam 
Organizavimuisi. Jį sudarė stambios 
šios šalies darbininkų unijos, kaip tai 
mainieriai,. kriaučiai, jūrininkai, spaus
tu vninkai ir kiti. Kaip jis sudarytas, 
ką jis reiškia Amerikos darbo žmonėms, 
apie tai plačiau rasite antrame “Šviesos” 
numeryj, kuris šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos.

Visą ALDLD Kuopą Žiniai 
12-tam Apskrityj, Wilkes-Bar- 

re-Scranton Apylinkėj
Kaip jau spaudoj buvo mi

nėta ir į kuopas laiškais pra
nešta, šio apskričio pusmetinė 
konferencija bus birželio 20 
dieną, Scranton, Pa., draugų 
scrantoniečių parke. Pradžia 
10-tą valandą iš ryto.

Visose kuopose darbuokitės, 
kad pasiųst reikalingą skaičių 
delegatų, ir laiku. Konferenci
ją turėsim atlikt kiek galint 
anksčiau, nes tą pačią dieną 
ten ant vietos bus ir piknikas, 
kur delegatai galės smagiai 
laiką praleist.

Draugės ir draugai iš kuopų 
atsivežkit gerų sumanymų į 
šią konferenciją kas link ‘ge
resnio veikimo šiame apskri
tyj, taipogi tinkamų rezoliuci
jų. Turėsim išdirbi planus dėl 
rudens veikimo, prisirengt ge
rai ’prie dienraščio “Laisvės” 
pikniko ir daug kitų reikalų 
turėsim atlikt.

Draugų scrantoniečių yra 
pareiga nurodyt kelią, kaip 
pasiekt parką, kada delega
tai pribus į Scrantoną. Drau
gai, nurodykit per spaudą, 
kokiomis gatvėmis yra geriau
sia pasiekt tą konferencijos ir 
sykiu pikniko vietą.

Būtų gerai, kad iš kuopų 
pribūtų geras skaičius narių, 
netik delegatai. Vietos čia bus 
visiems ir smagiai laiką pra
leisi! po žaliuojančiais .me
džiais.

J. T. V., 
12-to Apskričio Rast.

Social Security Sąskai
tos, Išduotos Net 26,- 
610,466 Darbininkam
Iš viso 2,711,708 darbdaviai 

vieno arba daugiau darbininkų 
plieno, automobilių, drabužių, 
elektros ir mechaniškų įrankių, 
medžio ir medinių išdirbimų, 
maisto gaminimo, statybos me
džiagos industrijose ir kitose 
industrijališkose ir komercija- 
liškose grupėse, kurių darbinin
kai papuola po federaliu Social 
Security Įstatymo senatvės pa
šalpos aprūpinimu, raportavo 
Social Security Bordui, kad jų 
darbo surašai neša vardus 26,- 
696,137 algų uždirbėjų. Iš tų 
26,610,466 jau prašė ir gavo so
cialinės apsaugos sąskaitos .nu
merius.

Didžiausias skaitlius aplika

Trečiad., Birželio 9, 1937

Skaitytojų Balsai
bus panaikintas kapitalizmas. 
Darbininkų klasei paėmus galią, 
bus išgyvendintas ir tas piktas 
paprotys. Tuomet alkoholis bus 
panaudotas reikalingiems daly
kams, o ne žmonių proto tem- 
dymui. Tuomet žmonija bus lai
minga.

Šiandien jau desėtkai milio- 
nų stoja kovon už nuvertima 
šios netikusios tvarkos; jię sto
ja už tokią tvarką, kuri vadina
si socializmas. Jie seka Markso, 
Lenino ir Stalino mokslą.

Kom. Veteranas.

A.LD.LD. REIKALAI

cijų gauta nuo šešių industrija- 
liškų valstijų — New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvania, De
laware, Maryland, ir West Vir
ginia, ir tas valstijas seka še
šios centralinės valstijos į rytus 
nuo Mississippi -— Ohio, India
na, Illinois, Michigan, Kentucky 
ir Wisconsin.

Iš atskirų valstijų New Yor- 
kas užima pirmą vietą — tenai 
net 3,948,000 darbininkų prašė 
sąskaitos numerių; Pennsylva- 
nijoj net 2,517,817; Illinois 2,- 
028,961; Ohio, 1,698,698; Cali- 
fornijoj 1,577,399; Massachur 
setts 1,374,187, ir New Jersey 
1,077,369. Mažiausia prašymų 
gauta Nevada valstijoje.

Kelios darbo rūšys, kaip agri
kultūriškas darbas, nardinę tar
nystė privatiškuose namuose, 
laikinas darbas ne darbdavio 
biznyje ir darbas nepelningose 
apšvietos ir labdarybės agen
tūrose nepadengtas šitoje se
natvės apsaugos programoje.

Social Security Board apskai
čiuoja, kad galų gale 40,000,000 
Amerikos darbininkų bus užre- 
korduota.

FLIS.

Kada Pasiiiuosuos?
Atsiprašau gerbiamų skaity

tojų už mano drąsą. Gal kai 
kam ir nepatiks...

Čion man begyvenant ir tu
rint įvales laiko temyti-studi- 
juoti žemiausios kategorijos 
žmones, daug ką patyriau apie 
jųjų charakterį bei palinkimus.

Alkoholis tai žmonijos pats 
didžiausias priešas, kuris ken
kia žmogui fiziniai, dvasiniai 
ir materialiai.

žmogus, vartodamas viduti
niai alkoholį dažnai serga skil
vio liga, greičiau gauna vėžį ir 
gangryną (blood poison). Na, 
ir protiniai žmogus silpnėja. O 
kuris vartoja alkoholio daug, 
be tvarkos, tai yra tikrasis gir
tuoklis,—tam nereikia laukti 
senatvės, nes jau viduramžio 
metais jo protas atsisako veik
ti normaliai. Sunku su juom 
susikalbėti ką nors šviesesnio, 
ką nors rimtesnio. Jis linkęs 
pataikauti visokiems išnaudoto
jams ir daug daugiau pasiduo- 
dąs, negu blaivas žmogus.

Tikrasis girtuoklis visur ne
pastovus, idėjos pastovios pas 
jį nėra; ką šiandie giria, už ką 
kovoja—ryt-po ryt už degtinės 
stiklelį parduos, eis prieš "vaka
rykščią savo idėją. Išmokt kas 
nors aukštesnio, prakilnesnio 
iam negalima, per sunku. Vi
dutinė apšvieta-kultūra jam 
niekis, anot jų, “kvailystė, gero 
nieko neduoda.”

Ir kas gi didelio alkoholiko 
neišnaudoja? Gal tik tas, kuris 
jų išnaudoti nenori! Karčiam- 
ninkas, suktas krautuvninkas, 
bosas, politikierius. Dirbtuvių 
užveizdos, kad ir duoda gir
tuokliams dirbti, bet dažnai 
jiems mažiau moka; kaikurie iš 
užveizdų pradeda jų net šeimy- 
niškan gyvenimai! lysti, tai yra, 
girtuoklių pačiutes “globoti.” 
Na, o kai jau negali dirbti, tai 
išmeta. Tada, suprantama, be
lieka eiti į beprotnamį, arba 
biednųjų namus, nes šeimyna 
ne tavo, tu jai netinkamas, žo
džiu sakant, girtuoklis visą sa
vo gyvenimą didžiausiai skurs
ta, tukdo visokius parazitus, 
vieton kad pagelbėti kovoto
jams, pačiam ..patapti kovoto- 
jum už savo ir bendrai visos 
darbininkijos šviesesnį rytojų.

Pas girtuoklius dažniausiai 
trūksta etikos, trūksta sveiko 
supratimo, kad atskirti, kas jų 
draugai, o kas—priešai. Jis 
nuolankauja kunigui, jis ver
giškai geras karčiamninkui, jis 
nesišalys ir nuo paleistuvės, nei 
nuo meklerio politikieriaus. Vi
si jani “geradėjai”... Komu- 
nistai/ar socialistai tai tokiems 
ne “košer,” anot jų, apgavikai.

Gal neperdėsiu pakakęs, kad 
didelėje didžiumoje visoki re
negatą^ ir parsidavėliai suside
da iš alkoholikų.

Didžiausi apsileidėliai, susnū- 
dėliai vis tai dažniausiai alko
holikai ; raketieriai, įvairūs kri
minalistai ir mušeikos dažniau
siai alkoholikai, imanti “ant 
drąsos.”

Nuo Ud pikto papročio žmo
nija tik tada pasiiiuosuos, kaip I

tų sukaktuvių, svečiai nusitarė 
paaukauti Agitacijos Fondui. 
P. ii’ K. Repečkai aukavo $2; 
po $1: Babičiai, Petravičiai, 
Pūkiai, Rufai ir šeimininkai 
Pupiai. Viso suaukauta $7.00 
ir per “L.” pasiųsta Agitaci
jos Fondui. Tai ačiū visiems 
aukautojams ir šeimininkams, 
kad ir mažas būrelis parėmė 
tokią svarbią įstaigą, kaip 
Agitacijos Fondas. Linkėtina 
draugams Pupiams dar sugy
venti kitus 27 metelius.

Reikia priminti, kad tų pa- 
rių būna rengiama tankiai, bet 
ne visos atsižymi. Reikia įgy
vendinti, kad visos būtų nau
dingos. M. Pūkis.

Naziu Ginklai Būk ‘Talaiką 
Taiką,” Sako Hitleris!

Regensburg, Vokietija.— 
K a 1 b ė d amas rudmarški- 
niams naziams, Hitleris pa
sakojo, būk jo apginkluota 
Vokietija “tarnaujanti tai
kos palaikymui.”

O kaip apie nazių karą 
prieš Ispanijos respubliką?

Los Angeles, Calif Didieji Piknikai
Žmogžudyste, Didelis Susirin- 

kimas ir Pare.
Gegužės 28-tą,. visi laivų 

krovėjai (longshormenai) ir 
didžiuma San Pedro miestuko 
gyventojų buvo sudarę galin
gą demonstraciją, kokios tas 
miestukas nebuvo matęs, kai
po protestą už žmogžudystę, 
kur policmanas G. Allen nu
šovė kovingą laivų darbininką 
N. W. Greggą (Big Bill) visai 
be jokios priežasties. Dėlto ir 
sujudo viso miestuko gyven
tojai ir reikalavo, kad tas 
žmogžudys būtų areštuotas ir 
teistas už pirmo laipsnio 
žmogžudystę. Tas parodo, kad 
žmonės jau moka atskirti gerą 
nuo blogo.

.t

M. V. VODOPJANOV 
garsusis SSSR, orlaivininkas, su prof. Šmitų 

nulėkęs į Šiaurią Polių,

Tos pačios dienos vakare 
(Los Angelyj) buvo pripildyta 
didžiulė Shrine Auditorija 
žmonėmis, kuriuos buvo su
šaukęs Ispanijos Demokratijos 
Gynimo Komitetas. Principa- 
liai kalbėtojai buvo kunigas 
(iš Airijos) M. O’Flanagan ir 
Ispanijos ambasadorius F. de 
Los Rios. Katalikų kunigas 
O’Flanagan-=umrodė, kad ka
talikai žmonės turi patys pro
tauti, o ne atsiduoti vien ant 
dvasiškijos, ypatingai popie
žiaus, kurie esą visada susiri
šę su valdonais ir taip tikin
čiuosius mokina, kaip tiems 
valdonams būtų geriausia. 
Reikia tam kunigui atiduoti 
kreditas,’ kad jis savo gabu
mus (o jis yra geras’kalbėto
jas) pašvenčia tiesos skleidi
mui ir gynimui taikos ir de
mokratijos. Kaip kunigą, taip 
ir Ispanijos ambasadorių pu
blika sveikino atsistojimu, 
tuom išreikšdami gilų pritari
mą Ispanijos liaųdiečių val
džiai. Visi kiti kalbėtojai, kaip 
Dr. E. Beit ir vienas lakūnas, 
kuris tik sugrįžo iš Ispanijos, 
aiškino, kaip žiauriai fašistų 
armijos žudo civilius žmones 
—moteris ir vaikus,—kad to
kio žiaurumo nėra buvę jokia
me kare. Todėl kvietė visus, 
katrie turi žmoniškumo, ko
voti prieš fašizmą ir remti tei
sėtą Ispanijos liaudies valdžią.

Aukų surinkta arti keturių 
tūkstančių dolerių. Iš pavienių, 
tai stambiausią auką davė, 
garsi judamų paveikslų žvaig
ždė Sylvia Sydney — vieną 
tūkstantį dol., kuri ten buvo ir 
perskaitė laišką, kurį viena 
nursė iš Ispanijos jai atrašė 
apie fašistų žiaurumus. Reikia 
pasakyti, kad Sylvia ne tik 
stambiai aukauja, bet ir aktin
gai dalyvauja gynime Ispani
jos demokratijos. Reikia pasa
kyti, kad yra ir daugiau Hol
ly woodo aktorių, kurie dar
bais ir pinigais remia Ispaniją. 
Apskaitliuojama, kad vien ak
toriai yra sudėję virš dviejų 
milionų dol. Ispanijos gyni
mui. Tad ir šiame susirinkime 
taip gausiai suaukauta, tik dė
ka aktorių duosnumui.

Gegužės 30-tą . mūsų , ge
riems draugams — J.; ir M. 
Pupiams, sukako 27 metai gra
žaus ženybinio gyvenimo. Ta 
proga pasinaudoję, jie surengė 
P arę, kur gražiai svečius' priė
mė Jr pavaišino. Paminėjimui

Montello, Mass.
Chorų Dainavimo Kontestas

Bus Birželio 12 ir 13 June 
lietuvių

TAUTIŠKAM PARKE
Piniginės dovanos choram ir , 

piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto.

Rengia Liet. Komunistų P-jos Dist.

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

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

ir piknikas.

Hartford, Conn. i
Sekmadienį, 13 birž. (June)

LIETUVIŲ PARKE
Station 24, Glastonbury Lane 

I

Dainuos choras, kalbės drau
gijų pirmininkai ir D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyn. Šokiam 
gera muzika. Rengia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystė, 

paminėjimui 25 metų savo 
jubilėjaus.

Waterbury, Conn. '
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June ‘ į

LIETUVIŲ PARKE, , 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai i

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

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisve”

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Jidy)

VOSE PAVILION PARK
Maynard, Mass. >

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

New Yorko Apylinkė
Ekskursija i Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August ’
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk. 1

Philadelphia, Pa. I
PIKNIKAS J

SU $250.00 DOVANŲ * « 
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK
At Route 47, Westville, N. J. Ja
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LAISVI Puslapis Trečias

darbininkai turi savo jachtas ir jomis važinėja

Darbininkė ir Seimininke
Sovietų Vaikams Atdaras Kelias į 

Visas Gyvenimo Sritis
Nuo 21 iki 26 balandžio Di

džiojoj Maskvos konservatori
jos salėje buvo jaunų talentin
gų vaikų muzikantų peržiūrėji
mas. Iš visų didžiosios Sovie
tų šalies pusių atvažiavo vai
kai, dalyvauti koncertuose, su
organizuotuose v i s a s ą jungių 
meno reikalų komitetu. 400 vai
kų, nuo 8 iki 16 metų amžiaus, 
rodė savo talentą, savo muzi
kos sugebėjimą, skonį. Tai bu- 
vos Sovietų mokyklos triumfas, 
rodantis kaip laisvoj Sovietų 
šalyj auga ir 
augantieji po 
vietų valdžios 
Partijos priežiūra.

Savo meniškumą rodė pavie
ni maži smuikininkai, pianis
tai, violončelistai ir ištisi orkes
trai. Maskvos muzikos mokyk
los rodė simfoninį Odesos—sty
gų orkestrą, chorą ir kitus en- 
samblius. Tarp šitų vaikų yra 
visa eilė sugabių kompozitorių. 
Toks yra Surikas šugaevas iš 
Maskvos, iš Kijevo—8 m. V. 
Barber, “Lopšinės” autorė; 9 
m. L. Neihauz parašęs dainą 
“žemuoges”; 12 m. Požavska- 
ja—trijų dainų autorius. Su- 
gabus menininkas ir kompozi
torius yra Jurko Fialo, 13 m. 
mokinys, kuris parašė mazur-

klesti talentai, 
rūpestinga So- 
ir Komunistų

Jaunų muzikantų koncertai 
rodė aukštą kūribinį Sovietų 
vaikų lygį. Vaikai kuria visose 
srityse: pionierių dainas, revo
liucines, liaudies melodijas ir 
specialiai vaikų temomis—dai
nas apie sviedinį, apie žaislus 
ir t. p. Vaikų dainose, visoj jų 
kūryboj jaučiasi Sovietų gyve
nimo džiaugsmas.

Tie 400 koncertų dalyviai 
yra tik 6 muzikos mokyklų pir
meiviai. Daugiau 40,000 vaikų 
mokinasi 150 muzikos mokyk
lose. Bet šitos mokyklos jau ne
gali patenkinti visų norinčių 
mokytis. Todėl prie visos eilės 
mokyklų, meno auklėjimo na
mų, pionierių namų yra muzi
kos rateliai po kvalifikuotų ve
dėjų priežiūra.

Tas jaunų muzikantų kūry
binių atsiekimų peržiūrėjimas 
rodo, kad tų vaikų laimė glūdi 
tame, kad jiems nereikia gal
voti apie rytojų, apie mokslo 
apmokėjimą, apie tai, kaip po 
mokslo užbaigimo susitvarkyti. 
Sovietų šalyj kiekvienas užtik
rintas savo rytojum, mokslas

neapmokamas. Visa eilė kvalifi
kuotų pedagogų galvoja, rūpi
nasi išauklėti talentingus muzi
kantus, duoti jiems visapusišką 
išauklėjimą.

Jauniems muzikantams duo
dama galimybės visapusiškai 
susipažinti su menu. Jie susi
pažįsta su istorija, išpildymu ir 
pildymo technika. Visas jų už
laikymas, visas talentingų vai
kų auklėjimas apmokamas vals
tybės lėšomis. Todėl iš Sovietų 
vaikų nedaroma per anksti 
“vunderkinder,” kurie, turėdami 
save užlaikyti, negal toliau to
bulinti savo meną.

Visai nenuostabų, kad išauk
lėti tokiu būdu Sovietų muzi
kantai 'išėjo laimėtojais visoj 
eilėj pasauliniuose konkursuose. 
Taip pastaruoju metu Sovietų 
pianistai laimėjo konkurse Var
šuvoj ir smuikininkai Briuselyj.

Kas gi daugiausia pasižymė
jo šitam peržiūrėjime?

Polianovskis 27 balandžio 
“Pravdos” N-ryje rašo:

“Man nelabai patinka, kaip 
pas mane išeina,”—rimtai kal
ba Lialik Berman, 'J vienas’ iš 
vaikų-muzikantų peržiūrėjimo 
dalyvių. “Aš turiu geriau skam
binti,”—priduria jis lėtai ir 
rimtai apgalvotai. Iš tolimesnio 
pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
šiandien — iškilminga diena: 
Lialikui sukako septyni metai. 
Jis nutarė “pereiti prie sąmo
ningo darbo gyvenimo.” Iki 
šiol, pasirodo, Lialikas blogai 
pažinojo gaidas ir skambino 
daugiau sulig klausos. Dabar 
jis imasi mokytis gaidas ir pil
nas sumanymų : reikia sutverti 
muziką apie ispanų kovą su 
fašistais.

Lialik — linksmas ir
vaikau, jis greitai bėga, žaidžia. 
Bet kaip tik Lialikas sėdi už 
rojalio, jis darosi rimtas. Liali
kas skambina “Noktiurn” Šope
no. Intuityviai vaiko perduo
dama vasaros nakties poezija, 
užsisvajojimas. Jis iš rojalio iš
gauna minkštus, aksominius 
garsus, pats įkvėpdamas juos. 
Lialikui ir fortepiano skambi
nimas yra paprastų vaikų žai
dimų tęsimas ir įgilinimas.

Sudėtingesnis Oleg Kaj’avai- 
čuk. ^Tam 10 metų. Jis talentin
gas pianistas ir dar sugabesnis 
kompozitorius. Jis gyvena gar
sų pasaulyje, jie perpildo jo 
fantaziją. Olegas rašo, ne 
skolindamas. Jis savo mintis

sveikas

išnešioja, pasidalindamas su ki
tais. Daro įvairius variantus, 
j ieško geriausio iš jų, artimiau
sio skambančiams vaizdams, 
jaudinantiems jį. Per mėnesius 
išsikristalizuoja kai-kurie jo 
kūriniai, žinoma, kad sunkiau
sia užrašyti tą, kas sutverta fan
tazija. Į pagelbą Olegui, kaip 
ir Lialikui ateina mokytojai: 
kūryba docentas štreiduris, 
piano — prof. Savjinskis.

Pas Danį šafraną—stebuk
lingas, gilus sielą veriantis to
nas ir dideTiausia techjiika. 14 
metų berniukas jaučiai ir Ba
cho didingumą, ir Šopeno lyri
ką ir Rimski-KorsakoVo “Mu
sės skridimo” jumorą.

Valia Nikifirova—mažiukė, 
stebuklinga pianistė. Devynių 
metų amžiaus ji laisvai ir aiš
kiai skambina pirmą Bethove
no koncertą. Ploniukai pirščiu
kai vos pagauna oktavą, bet 
Valia sau nenuleidžia ir skam
bina švariai, nedarydama klai
dų, o svarbiausia—jautriai ir 
logiškai perduoda turinį sulig 
geniaiiškai paprastos koncerto 
formos. Jos profesorius—Kol- 
lontarova gudriai veda savo 
mokinę, neperžengdama užduo
timis jos galimybes. Tokie Le
ningrado vaikai.

O štai—Odesos Stoliarsko 
vardo mokyklos auklėtiniai. 9 
metų smukininkė Mizra Furer 
garsiai džiaugiasi—dėdė pado
vanojo jai lėlę su pati užsida
rančiomis akimis. Mizra—feno- 
menaliniai gabus vaikas. Ma
žiukė smuiką jos rankose—ste
buklingai pavirsta į pilnavertį 
instrumentą. Ar griežia Mizra 
Todaro koncertą, ar Vivaldi 
koncertą, ar “užduoda toną” 
orkestrui, stebuklinguose en- 
sambliuose, vadovaujančiuose 
prof. Staliarskiu, ji gyvena mu
zikoj, iš mažos mergaitės pa
virsdama į tikrą muzikantę. Ji 
lengvai nugali sunkiausius te
chnikos sunkumus — oktavas, 
pasažus, dvigubas gaidas. Bet 
kaip tik Mizra nubėgo nuo sce
nos, — ji vaikas, jai rūpi min
tis apie lėles ir žaidimus.

14 metų pianistas Julius Min- 
skyj (šeivachamano mokykla), 
visus nustebino virtuoziniu de
šimtos Lišto rapsodijos išpildy
mu, mėgsta skaityti Gorkį ir 
Romen Rolaną. Jis šachmatis- 
tas, giliai įdomaujasi politika, 
savo tėvynės gyvenimu. Mo
kykloj Julius—vienas iš geriau
sių ir skaito tai normaliu, Visai 
nereikšmingu dalyku.

Dimai Tasinui gegužės m. su
kako 11 metų. Dima daug gal
voja apie savo kūrinius. Jis

Jis 
liau- 
šita 
per-

griežia pirmą

galvoja muzikos vaizdais, 
parašė maršą “Ispanijos 
dies fronto kovotojams.” 
stiprios valios, pasiryžimo 
pildyta muzika perduoda ne tik
vaikų nusistebėjimą ispanų he
rojų darbais, bet ir tvirtą ti
kėjimą į jų galutiną pergalę. 
Dimos interesai labai įvairūs. 
Jis lošia ..šachmatais, mėgsta 
gamtą ir knygas. Gyvenimo 
skonį kartu su muzikos skoniu 
jame išauklėjo stebėtinas mo
kytojas Reingbaldas.

Jauni Kijevo muzikantai ne
mažiau talentingi, kaip Odesos 
ir Leningrado. Pirmas iš jų— 
Filia Goldberg, 10 metų smui
kininkas. Filia
smuiką Haidno trio. Reikia ma
tyti, kaip “veda” *ensamblį ši
tas mažiukas ūgiu, juodom gar
banom ir spindinčiom giliom 
akim, berniukas.

Prof. Magazinerio mokinys-- 
Filia lig žaizdamas nugali vi
sus Mendelsono koncerto sun
kumus, už jį nebijais, jis nenu
truks, jo oktavos tikros, jo 
smuikas tvirtas ir drąsus.

8 m. Valia Barber nežino, 
kokios ekskursijos pasirinkti: 
ar važiuoti į taip* viliojamą zoo
logijos parką, ar ant kanalo 
Volga-Maskva. Nugali _ naujos 
statybos revoliucinę romantiką. 
Valia prašo motiną leisti jai 
važiuoti kanalu. Ji tik rūpina
si : ne labai krečia kelionė gar
laiviu. Valia, žinoma, savo įs
pūdžius aprašys naujose dai
nose. Juk jos dainos su tokiu 
pasisekimu buvo išpildyta kon
certe : “žiovavimas-mieguistąvi- 
mas”, “Suskaičiavimas.”

Nelli Minčina—prof. Michai- 
lovo mokinė. Graikštus, pilnas 
užbūrimo jos ant rojalio skam
binimas ilgai pasilieka atmin- 
tyj. Ji, nežiūrint savo 11 metų, 
supranta ir teisingai jaučia tą, 
ką skambina. O ji skambina 
sudėtingus dalykus: Lištą, Men- 
delsoną.

Su maskviečiais mes geriau 
susipažinę, klausom jų dažniau, 
bet ir čia negalima praeiti trijų 
iš jų. Tai visų pirma mažiukas 
kompozitorius “Gnesinų mokyk
los” Surikas čugajevas. Jame 
jaučiasi stebuklingas vaikų be
tarpiškumo ir labai didelio kū
rybinio talento suvienijimas. 
Jo tyras jumoras, fantazijos 
lakumas kalba apie didelį ta- 
lentą.

Du visai skirtingus, bet labai 
gabius smuikininkus parodė Ma
skvos mokyklos: mažiuką Josi- 
ką Maisterą (prof. Jampolskio 
mokykla) ir 14 m. Lelią Feigi- 
ną (Fidelevos-Kosgodo mokyk-

NESIVESK SU PAVEIKSLU
Jonas, apie keturių kryželių amžiaus, suma- 

. nė apsivesti, bet “nerado” merginos Ameriko
je. Tai jis nutarė pasiųsti savo paveikslą į 
Lietuvą savo broliui, kad jis jam surastų mer
giną apsivedimui. Paveikslas buvo imtas, kuo
met Jonas dar jaunas buvo.

Jono brolis, gavęs laišką su fotografija, nu
ėjo pas vieną kaimietį, kuris turėjo tris duk
teris ir sūnų. Rodydamas savo brolio fizio
nomiją, jis klausė: “Kuri iš jūsų norėtumėt 
važiuoti į Ameriką ir apsivesti su mano bro
liu”? Paveikslas visoms patiko. Dar kitos abe
jojo, o jaunesnioji, Stasytė, atsiliepė: “Aš su
tinku važiuoti, jei jis man pinigų ant kelio
nės atsiųs.”

Tuojau Jono brolis paėmė Stasytės foto
grafiją ir atsiuntė savo broliui į Ameriką. 
Rašė laiške taip: “Jonai, ji man patinka. Ji 
yra jauna, graži ir patraukianti mergaitė. Jei
gu tau jos paveiksclas patinka, tai siųsk pini
gus, ir Stasytė tuojau bus pas tave.”

Nebuvo nei klausimo, kad Jonui Stasytė ant 
paveikslo nepatiktų. Jis į jos paveikslą dieną 
žiūrėjo ir naktį apie ją sapnavo. Sulaukęs 
šeštadienio, Jonas kelis šimtus iš banko išsi
ėmė. Tikietą išpirko ir dar ant kelionės įdė
jo pinigų.

Stasytė, gavus pinigus, bilietą ir užkvieti- 
mą važiuoti į Ameriką apsivesti su gražiu ir 
turtingu vaikinu, iš džiaugsmo net naktim 
miegot’ negalėjo. Visoms savo draugėms gy
rės ir pasakojo, kad net jos seserys jai pra-

dėjo pavydėti.
Gegužės 25 dieną, 1913 metais, Stasytė 

atvažiavo į Bostono prieplauką. Ji labai buvo 
tikra, kad jos vaikinas jos jau laukią. Bevaik
ščiodama pamatė aukštą, jauną vaikiną su 
raudona rože atlape, dairantis aplinkui. Mat, jos 
vaikinas jai rašė, kad jis lauks jos su raudo
na rože atlape. Ji pradėjo į jį labiau žiūrėti. 
Jis ją taipgi patėmijo. Priėjęs ir užklausė 
josi “Ar tamsta nesi Stasytė N. iš Lietuvos 
atvažiavus?” Ji atsakė: “Taip, aš ta esu.” Vai
kinas jai sako: “Aš nesu tas, kuris atsiėmė 
jus iš Lietuvos, bet aš esu jo draugas. Jis 
šiandien dirba. Negalėjo atvažiuoti, tai prašė 
mane jus pasitikti.”

Važiuojant iš Bostono į Springfieldą Stasytė 
mažai ir kalbėjo, žiūrėdama iš traukinio pro 
langą į gražius Amerikos miškus ir laukus, 
ji tik svajojo apie Joną. Kuomet jie atvažiavo, 
kur jos mylimas gyvena, ją pasitiko stora ir 
apsivėlus gaspadinė. Pasveikino ją sakydama: 
“O, tai turėsime vestuves, tai paūšime! Eik 
į frontinį kambarį ir pamatysi savo jaunikį 
pareinant iš darbo.”

Stasytė sėdėjo po langu ir laukė nekantrau
dama pareinant savo vaikino.'

Apie-6 vai. vakare ji pamatė per tuščius lo
tus sunkiai svirduliuojantį vyriškį. Ji įspyrusi 
akis į langą žiūrėjo, pakol jis artyn atėjo. Tai 
buvo vyras apie 45 metų, mažiukas ir 
kęs. Ūsai kabojo nusvirę ant abiejų

nutū
pusių

Atėjus pavasariui, užėjus pirmoms šiltoms sezono dienoms, Leningrado pajūris 
atgyja veiklumu ir burių stiebai matosi prie Jachtų Kliubo. Jauni žmonės, dau
giausia atletai iš miesto šapų ir fabrikų, matosi prisirengime pirmam išplaukimui į 
jūras.

"Lai Pabando Atimt Mano Vaikus”
WPA darbininkas Morales 

sakė, kad jie viską nuo jo atė
mė ir dabar jie nori jo vaikų. 
Jis mosavo rankomis pastango
se parodyt, kaip tuščias jo bu
tas prie 82 East 113th St., New 
Yorke, kur jis gyvena su žmona 
ir trim vaikais.

Jie nori Frances Morales vai
kų ir vyras, kuris pas juos atsi- 
baladojo užpereitą antradienį, 
į tai visai nemandagiai atsine
šė. -

Morales sako, kad tas vyras 
nuo “vaikų draugijos” elgėsi 
taip, lyg jam tas duotų smagu
mą. Jis sakė: “Aš sugrįšiu už 
dienos ar poros ir jei tu negau-. 
si daugiau rakandų, tai aš iš* 
vesiu vaikus.”

kojo Morales. Bet jie nori at
imt vaikus . ..

Mažasis Henry jau gatavas 
vidurinėn mokyklon ir norėtų 
studijuoti mokslą. Jam reiks eit 
į Stuyvesant Vidurinę Mokyklą 
ateinantį sezoną, bet tėvas su

Odesos 
pilnai

tiktai

los).
Maskvos, Kijevo ir 

smuikų mokyklos gali 
girtis savo auklėtiniais.

Mes čia pasakojom
apie kelįus, daugiau pasižymė
jusius iš tų 400 jaunų muzi
kantų, išstojusių konservatori
jos scenoj. Bet beveik visi iš
stojusieji vaikai labai gabūs, 
randaši gerų pedagogų ranko
se. Mus vis daugiau džiugina 
ir tas, kad jie auga, kaip di
džiosios šalies vaikai: jie ak
tingi, jiems rūpi visos Sovietų 
gyvenimo pusės, jie neužsidaro 
ankštam savo profesijos ir spe
cialaus mokslo rate.”

Mažiukų Sovietų muzikantų 
likimas užtikrintas. Jiems ap
rūpintas šviesus, pilnakraujis 
gyvenimas.

L. Liepa.

ir kaip norėtų, kosi nežinąs, iš kur imt dešim
tuką važinėjimui ir pinigus už
kandžiui. Visi Morales* vaikai 
turi gerą mokyklos rekordą. Ir 
jie niekam nesmagumif nedaro.

Gi jų $16 į mėnesį bute gir
disi vanduo varvant ir jie gyve
na po pat stogu, pro kurį var
va lietingomis dienomis ir pro 
kurį lygiai greit prasiskverbia 
vasaros kaitra. Tėvas ką tik 
parnešė pundelį maisto. Nedi
delį pundelį.

“Darau Viską, Ką Galiu”
' “Kas savaitę mes perkame $2 
vertės pieno ir duonos. Aš ban
dau padaryt valgius, nuo kurių 
vaikai augtų stiprūs. Mėsos? O, 
taip, mes turime maltos mėsos 
kartą ar du į savaitę, kada gau
name po 10 centų svarą.”

Tėvas dėvėjo visus turimus 
drabužius—darbines “overalls”. 
Jo žmona buvo kartkartėmis 
šalpos biuruose, kurie žada dra
bužių biednesnėms WPA šeimy- 

inoms. Bet ją tik siuntinėja ap
link.

“Dabar jie ateis mano vaikų,” 
Morales vėl iš naujo prisiminė. 
“Aš kovosiu už jų pasilaikymą. 
Kodėl jie man neduoda darbo, 
kuris duotų man pinigų užlai
kyti vaikus tinkamai? Aš da
rau ko geriausia sulyg uždar
bio. Aš sutinku dirbt bile ką. 
Bet lai jie nebando atimt ma
no vaikus. Ar jie nori užmušt 
žmogų? Jei taip, lai tą 
tiesiog, tik ne taip, ne 
būdu.”

darbo, keturi 
gabaliuką, jis

ne dėlto, kad

meta i 
viską

nebū- 
kalbėjo 

Aš ėjau į kiekvieną

Stengės Gaut Darbą
Morales išsitarė, jog tiesa, 

kad jis neaprūpina vaikų taip, 
kaip reikia
Jiem reikia drabužių ir batų, ir 
maisto, ir saulės šviesos. Jiems 
reikia mokslo ir daugiau lovų, 
taipgi patogesnės vietos parėji
mui.

Tiesa, Kad Morales namuose 
to visko stoka.

Bet čion nieko blogo su vai
kų tėvais. Kuomet Frances Mo
rales turėjo darbą, o jis kartą 
uždirbdavo po $30 į savaitę, jis 
sakėsi turėjęs įvalias rakandų 
bute ir maisto virtuvėj. Bet po 
užbaigimo 
atgal, po 
prarado.

“Ir tai
čiau j ieškojęs darbo, 
Morales.
žinomą vietą. Aš išbandžiau 
viską. Galop jie padėjo mane. 
ant WPA darbo už $55 į mė
nesį.”

Penkios dešimt penki doleriai 
į mėnesį šeimai iš penkių. Vai
kai, dabar menki ir nedamai- 
tinti, biednai bet švariai apren- | 
gti, Henry turi 14, Esther 12 
ir Emma 11 metų.

“Tikėkit man,” sako tėvas, 
“jie nelaksto dyki. Motina rū
pestingai juos prižiūri. Aš juos 
mokinu muzikos.”

Ir muzika, gatavas liūdinin- I 
kas, stovėjo ant pastoliuko bu
te, kurio rakandai susideda iš 
kietų kėdžių ir lovų be šienikų. 
Jeigu duotų daugiau pinigų, jis 
galėtų daug ką nuveikti, pasa-

daro 
tokiu

smakro. Jis praėjo pro jos langą ir įėjo į stu- 
bą. Stasytė atsiduso, sakydama: “Kada gi 
mano vaikinas pareis?” '

Už kelių minučių gaspadinė įėjo į kambarį 
ir prabilo: “Stase, tavo meilužis jau parėjo”.

“Ar tas girtas senis, kuris tik ką į stubą 
įėjo?” Stasytė klausė.

“Taip”, atsakė gaspadinė.
Stasytė sėdo atgal į kėdę su pilnom akim 

ašarų ir verkdama sušuko: “Aš nesivešiu su 
tuo gremėzdu!”

Gaspadinė susiraukė ir suriko ant josios: 
“Sustok verkusi! Ko jam trūksta? Jis padaro- 
gerus pinigus ir tau duos gerą gyvenimą. Tu 
gyvensi kaip pas dievą už pečiaus.”
' “Aš geriau badausiu ir mirsiu, negu su juo 
apsivesiu,” kalbėjo pro ašaras Stasytė. Gas
padinė, išėjus iš kantrybės, prišoko prie Sta
sytės, pakratė ją už pečių, nušluostę su prie
kaište ašaras, ir paėmus už rankos tempė su 
savim sakydama: “Einam į virtuvę, supažin
dinsiu, pasibučiuosite, pasiglamonėsite ir įsi
mylėsite.”

Kaip tik jos įėjo į virtuvę, gaspadinė pareiš
kė: “Jonai, štai tavo mylimoji!” Jonas tuojau 
priėjo prie Stasytės ir gramėzdiškai ištiesda
mas rankas bandė apsikabinti ir pabučiuoti 
Stasytę.

Stasytė traukdamosi atgal prabilo: “Tu ma
nai, kad tu jau turi teisę mane bučiuoti.”

Jonas su piktumu į ją pažiūrėjo ir sarkas
tiškai pradėjo juoktis: “Tu, kvailiuke, ką 
darysi be manęs šioj svetimoj šalyj? Kaip 
save išsimaitinsi?”

Stasytė pasijuto esanti nelaisvėje.

tu
tu

Sekmadienio rytą Stasytę su Jonu jau už
sakė bažnyčioje. Už trijų savaičių Stasytės 
šliūbas turės įvykti. Per tris savaites Stasytė 
galvojo, kas čia reikia daryt, kaip nuo jo at
sikratyti.

Vaikinas, kuris ją pasitiko, kai ji atvažiavo 
iš Lietuvos, gyveno tam pačiam name, ir jis 
tankiai matydavo Stasytę verkiant. Jam jos 
pagailo. Jis nutarė eiti į jos kambarį ir pasi
šnekėti su ja.

Kai jis įėjo į jos kambarį, ji labai nustebo, 
nes pirmiau jis visai mažai atydos į ją tekrei
pė, ir ji žinojo, kad jis turi sau mylimą mer
giną. Jis prakalbėjo:

“Tamsta nenusigąsk: aš noriu duoti patari
mą tavo nelaimėj. Aš žinau, kad tu nenori už 
jo tekėti.”

“Taip, Stasytė atsakė, “bet ką aš turiu da
ryt? Man tik beliko pora laisvų dienų.”

“Stase, jei tu priimsi mano sugalvotą planą, 
aš tau pagelbėsiu pasiliuosuoti,” tarė jis. Sta
sytės širdis smarkiau pradėjo plakti iš džiaug
smo. Ji atsakė: ‘Aš sutikčiau daryti viską, 
bet kaip‘ir kas galima į taip trumpą laiką pa
daryt?” •

“Ryt vakare aš eisiu į miestą ir surasiu tau 
vietą ir darbą stuboj, tęsė vaikinas. Sekmadie
nio rytą, pirm važiavimo į bažnyčią, tu gausi 
telegramą, kuri reikalaus tavęs važiuoti pasi
tikti tavo draugę stoty j, kuri būk nesenai at
važiavo iš Lietuvos, žinoma, jie tavęs neleis 
vienos važiuoti, bet aš tuojau pasakysiu, kad 
aš galiu padėti. O Jonas manim pasitikės.”

E. Vilkaitė.
(Pabaiga bus)

i

B. M.

Pasidarbavo “Virėjai”
Pereitą savaitę draugės gau

siai atsiuntė prenumeratų mūsų 
knygai “Virėjai.” čion ištrau
kos iš jų laiškų:

SO. BOSTON, MASS.
Čion rasite pašto perlaidą 

$11.25 už 15 knygos “Virėįa” 
prenumeratų ir 50c auką per
siuntimo lėšoms. Gaila, kad ne
galėjau visas 20 prenumeratų 
užrašyt. Knygas siųskite mano 
vardu, aš išdalysiu.

Geriausi linkėjimai sėkmin
gai išleist knygą.

Draugiškai, 
w B. Chiiberkienė.
Šis siuntinys jau nebe pirmas 

nuo bostoniečių.
HARTFORD, CONN.

Brangios draugės:
Čionai prisiunčiu $11.25, tai 

bus už “Virėją.” Jeigu jums 
parankiau, tai galite visas kny
gas siųsti mano antrašu, aš iš
dalysiu draugėms.

Su širdingais linkėjimais, 
O. Giraitienė.

(Tąsa 4-tam pusi.)
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M. D.

tų. Da biskelj pasidarbuokime 
ir klausimas patsai išsiris. Iki 
rudens knyga turi būt gatava.

K. Petrikienė.

Išlaukinis Užval
kalas iš “Cello
phane” Atsidaro 

iš
APAČIOS

Kaip Mes Stovime Su “Virėja”

TAI TAS EKSTRA UŽVALKALAS! 
Kiekvienas pakelis Dvigubai-švelnių. Old Gold 
yra dviem užvalkalais—dvilinkame Celloph
ane. Tas EKSTRA užvalkalas palaiko Old 
Golds geriausiose sąlygose bi kokiame klima
te. Jūs negalite nusipirkti nuvesusį Old Gold.

Pasidarbavo “Virėjai”

j

a?

%

3
■j

Be abejo šio skyriaus skaity
tojos įdomaujasi, kaip mūs ren
giamos knygos reikalas stovi. 
Daug paraginimų gauname, 
kad tik knygą greičiau duotu
me į spaudą. Ir nenuostabu, jog 
geras būrys draugių darbuoja
si sušilusios, rinkdamos prenu
meratas. Draugai irgi padeda.

Prenumeratoriams aiškina, 
kad jau tuoj bus gatava. Tai 
nelengvas darbas, bet dirbkite, 
draugutės, o mes irgi savo dalį 
pridėsime.

Į atsišaukimą siųsti receptus 
atsiliepė geras būrys draugių, 
bet netiek, kaip buvo tikėtasi. 
Da bėgyje poros savaičių, re
ceptai galima siųsti. Pyragams lime tikėtis, kad skolos pasilik- 
receptų nesiųskite, nes turime 
pakankamai. Sutaisymui daržo
vių, mėsų ir pieniškų valgių 
receptai da pageidaujami. Re-

jceptus siųskite — Virėja 
S. 4 St., Brooklyn, N. Y.

Pradžioje liepos mėnesio, 
manau, jog galėsiu savo darbą 
sutvarkiusi perduoti spaustu
vei. Aš rūpinuos tik receptų 
tvarkymu, gi draugė E. Vilkai
tė rūpinasi finansais. Finansi
nis klausimas da nėra galutinai 
nuspręstas, da pinigų stoka. 
Jeigu visos prenumeratų rin
kėjos greitai prisius surinktus 

j pinigus, tuomet gal dalykas 
kiek daugiau palengvės. Duo
dant knygą į spaudą—turime 
turėti ganėtinai pinigų ap- 

|mokėjimui .už sustatymą, po- 
pierą ir atspausdinimą; spaus
tuvei pinigai reikalingi ir nega-

maži kūdikiai — visi lygiai 
žūsta fašistiniam pragare. Aš 
tikras esu, kad knygynas galė
jo daug daugiau prisidėti prie 
to darbo.

Nekurie draugai atstovai iš
sireiškė : “Ką mes gaunamo iš 
tos Ispanijos?” Kitas išsireiš
kė: “Kas mums, kad jie ten 
kovoja.” Draugai atstovai, 
toks nerūpestingas išsireiški
mas prilygsta štai kam: jeigu 
mes matytume savo tolimus 
draugus jūroje skęstančius ir 
sakytume — kas mums, kad 
jiems pavojus? O mes patys 
taipgi plūduriuotume jūroje 
vien tik ant ledo atskalos, ku
ris nepoilgam ištirptų vande
ny. Tuomet ir mes žūtume sy
kiu su anais nelaimingais mū
sų draugais. Taigi čia matome 
bendrumą mūsų reikalų ir pa- 
gelbos reikalą vieni kitiem.

Brangūs broliai ir sesės, jie 
mums duoda daug daugiau 
negu mes duodame Ispanijos 
liaudžiai, nes jie kovoja už vi
sos žmonijos laisvę ir demo
kratijos teises. M. Arison.

KISVl ’ Trečiacl, Birželio 9, 1937

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!
Apsaugojimui savo sveikatos reikalauk ŠVIEŽIŲ Cigaretų

(Tąsa iš 3-čio puslp.)

STRATFORD, CONN.
Gerb. ALDLD C. Moterų 
Komitetas:

šiuomi prisiunčiu “money or
derį” $7.50 už 10 prenumeratų 
valgiams gamint knygos “Virė
ja.” Malonėsite visas prisiųst 
mano vardu, o aš išdalysiu sa
vininkams.

Darbavomės abidvi su drauge 
M. Valatkiene.

S it tikra pagarba, jūsų,
\ O. Arison.

Conn., atsiuntė prenumeratą ir 
25c aukų.

Visų žiniai
Dar kartą norisi priminti vi

siems darbuotojams “Virėjai,” 
kad mus džiugina pasižadėji
mas išdalyt knygas. Tai yra ne
tiesioginė auka, nes sutaupina 
daug pinigų ir darbo. Pirmas 
svaras siuntinio atsieina nuo 7 
iki 15 c. (atsižvelgiant į to
lį), o 10 svarų nuo 12 iki $1.14. 
Knyga s vers apie švara f tad

SEATTLE, WASH.
Gerb. Drauge “Virėjos” Red.: 

čia prisiunčiu $7:50 už 10 
“Virėjos” prenumeratų. Dir
bau, kiek spėkų turėjau, kad 
tik gavus daugiau prenumera
tų taip brangiai knygai, kurios 
mūsų moterys laukia greičiau 
išeinant iš spaudos. Norint mes 
toli vakaruose gyvenam, bet 
nuo progreso stengiamės nepa- 
silikt. Galite visas pasiųst ma
no antrašu, aš išdalysiu.

Velydama viso gero
Eva Baltrusis.

SCHENECTADY, N. Y.
Gerbiamos Draugės:

Pasiunčiu čekį $7.50 už 10 
prenumeratų knygai “Virėja.”

Su draugiškais linkėjimais,
B. Gudzinskienė.

TACOMA, WASH.
Brangios Draugės:

Čionai prisiunčiu $3.75 uz 
“Virėjos” prenumeratas. Kny
gas prisiųskite mano vardu, aš 
išdalysiu.

Kaip tik spaudoj patėmijau, 
kad gerbiamos moterys užsibrė
žė tokį svarbų ir pamokinantį 
darbą, aš labai nudžiugau, ka^ 
mes galėsime turėti savo kalboj 
valgiams gaminti knygą. Dabar 
lauksiu, kol ją gausiu.

Draugiškai,
F. Kavaliauskienė.

lengva numatyt, koki; didelė 
pagelba bus siuntini pun
dais.

Apie knygos raštus praneša 
pati jos redaktorė d. K. Petri- 
kienė. S. Susna.

Bridgeport© Lietuvių Drau
gijų Viešas Knygynas turėjo 
susirinkimą, kuriame Komisija 
Rengimo Teatro išdavė pilną 
atskaitą. Knygynui liko pelno 
$38.63. Iš tų pinigų paaukau
ta Ispanijos kovotojams už de
mokratiją $3.00. Susirinkimui 
užsibaigus, draugė Mureikie- 
nė dar surinko $1.36; išviso 
bus pasiųsta $4.36 Ispanijos 
liaudiečiams.

Noriu pasakyti keletą žo
džių apie knygyną. Mūsų kny
gynas yra globojamas progre
syvių draugijų, bet parodyti 
savo progresyvumą, pažangu
mą vengia. Paaukauti tiek ma
žai tokiam svarbiam reikalui, 
kaip Ispanijos liaudžiai, kuri 
aukauja savo gyvybę be skir
tumo amžiaus — seni, jauni ir

Pasirodžius “Laisvėje” ko
respondencijai apie choro su
rengtą koncertą, tuojau pa
sigirdo nekuriu murmėjimas, 
kad aprašymas neužtektinai 
platus, o labiausiai, kad tūli 
žymūs dainininkai nėra ko
rės p o n d e n cijoj paminėti. 
Gerai, čion prisiimu už klai
da, kad sekanti dainininkai 
nebuvo paminėti: Navickas, 
solo; Bruno Brooks, solo; taip
gi duetas Bačiulienė-Mikitienė 
ir akompanistė Lilija Baraus
kaitė. Mat, tūli vaizdinas, kad 
minėtos ypatos gali įsižeisti ir 
priskaityti tą už jųjų ignora
vimą (mano supratimu, tai tik 
pašalinė baimė)?

Daugumos supratimas tai, 
kad būtinai reikėtų visus pa
garsinti per laikraštį, jei tik 
kokiam- parengime bent kiek 
padirbėjo. Na, daleiskime, kad 
ir rengiant vakarienes. Jei ku
ris nors cibulį a p lupo, ar ko
pūstą supjaustė, jau ir rašy- 
kie jo vardą į laikraštį, žino
ma, pavardę paiašyti didelio 
galvosūkio nereikalauja, bet 
monotoniškai darosi mizerna 
litanija skaitant tokias kores
pondencijas. Mano supratimu, 
moderniškose korespondenci
jose nereikalingi vardai nesi- 

’maišo.

Nazry ar Italy Submarinas 
Sužeidė Ispanijos Laivą

Barcelona, Ispanija. • — 
Fašistų submarinas torpe
domis sužeidė respublikos 
žibalinį laivą 
Tai Vokietijos ar Italijos 
submarinas, nes ispanų fa
šistai neturi savų submari- 
nų.

“Campero.”

“Laisvės” 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.

JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI 
NUVĖSUSI OLD GOLD

EKSTRYMAI klimate, drėgnumas, 
sausumas ... radikaliai veikia į 

cigaretus. Daro juos nepriimniais ir 
šlykščiais jūsų skoniui. Aitrūs ir er- 

' žinanti jūsų gerklei! Ardanti ir' 
silpninanti jūsų nervams.

Tačiau ne Dvigubai-švelnūs Old 
Golds!... Old Golds palaiko nuosa
vą orą viduje išimtinai, klimato-ap- 
saugos pakelyje. Dvilinkai-ivyniota
me geriausiame drėgnumą-apsaugo- 
jančiam Cellophane ... du užvalka
lai, ne vienas, saugoja šviežumą Old 
Goldo prizinio derliaus tabakų."

Tokiu būdu Old Gold rinktiniai 
tabakai iš Rytų ir Mūsų Pietžemio 
pristatoma jums augščiausiarhe laip
snyje rūkymo tobulybės. Geriausia
me kvepėjime. Priimname skonyje. 
Išimta visi erzinimai.

P. LORTLLARD COMPANY, Inc.
(Established 1760)

Copr., 19.37, by I*. Lorillard Co., Inc.
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ŽIŪRĖKITE!!
Apatinis Užval
kalas iš “Cello
phane” Atsidaro

VIRŠAUS ■

Šviežus Kaip Maine’o Rytas”... Mes dabar Čia gauname puikaus oro. 
Bet, žinąma, mes turime drėgnų ir ūkanotų oro pakaitų miškuose. Ir tas 
EKSTRA užvalkalas ant Old Golds teisingai irgi darosi tikrai parankiu. 
Palaiko Old Golds taip šviežiais kaip giedrus Maine’o rytas, nė sudrėkę, nė 
nuvėsę. , jRoger C. Maynard (guide), Maynard’s Camps, Rockwood, Me.

WORCESTER, MASS.
Ąlielos Draugės:

Kaip jum žinoma, už knygos 
“Virėja” 18 prenumeratų pini
gus pridaviau E. Vilkaitei, da- | 
bar da pasiunčiu už 2 pren., 
tai viso bus 20.. . Jei dar gau
siu prenumeratų, atsiųsiu vė- ! 
liau.

Linkiu jums viso gero, 
M. Mazurkienč.

A. Bieliauskienė, brooklynie- 
tė, pridavė $7.50 už 10 prenu
meratų. Kelios kitos brookly- i 
nietės, sako, baigiančios pripil
dyt po knygutę.

J. Janiūnienė iš Bayonne, N. 
J., pridavė $3.75 už 5 pren.

K. Romandienė iš Cleveland, 
Ohio,vapsilankius centre, užsi- I 
rašė knygą 75c ir 25c paaukojo 
knygos išleidimui.

J. Žebrauskas, Caleman, Al
ta., Canada, atsiuntė 2 prenu
meratas.

Anna Tomalonis, Simsbury,

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

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla- 
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuojaus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė 
BUS VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

“Laisves” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemeį turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus Važiavimui į Pikniką

Heinz Co. Darbininkai Sutiko 
Balsavimui

Heinz Co. darbininkai turė
jo mitingą birželio 4. Streiko 
vadai pranešė, kad jie turėjo 
pasitarimus su valdžios atsto
vais ir taipgi kompanijos at
stovais. Bendroj konferencijoj 
prieita prie susitarimo pasi
duoti visuotinam balsavimui 
antradienį, birželio 8.

Balsavimo laiku ant baloto’ 
bus abi unijos: Canning and 
Pickle Workers unija, dalis 
Amerikos Darbo Federacijos, 
ir Heinz “Darbininkų Susivie
nijimas,” kompaniČna unija.

Streikas nusitarta tęsti iki 
pabaigai balsavimo. Valdžios 
atstovai prižiūrės balsavimus.

Streikieriai nubalsavo pri
imti tokius pasiūlymus ir pasi
duoti balsavimui.

Manoma, tikra unija laimės 
balsavimus. Tada streikas pa
sibaigs, nes kompanija pasiža
dėjo skaitytis su ta organiza
cija, kuri balsavimuose gaus 
didžiumą.

Pikieto linijos skaitlingos. 
Streikieriai militantingi. Go
džiai skaito “Daily Workerį.”
Demonstracija Prie Vokietijos 

Konsulato Raštines

šeštadienį, birželio 12,' prie 
Vokietijos konsulato raštinės 
bus protesto demonstracija 
prieš puolimą ant Ispanijos 
liaudies. Pradžia 11:30 ryte. 
Visi kviečiami dalyva'ut ir ben
drai protestuot prieš-nazių ir 
v&ų fašistų barbariškus elge
sius Ispanijoj.

Konsulato raštinė randasi 
ant Wood St. ir Fourth Ave., 
pačiame miesto centre.

Gražiai Parėmė Ispanijos 
Demokratiją

Birželio 4, Mayfair viešbu
ty įvyko masinis susirinkimai 
parėmimui Ispanijos demokra
tijos. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
slaugė Fhuir. Jinai plačiai kal
bėjo apie savo patyrimus Is
panijoj. Girdi, Ispanijos liau-, 
dis, pagelba kitų šalių demo-

kratinių žmonių, laimės karą 
prieš fašistus. Todėl mes visi 
turim kiek galima remti tą 
kovą. Ypatingai turime sukel
ti daugiau paramos supirki
mui medikamentų, kurių di
delis ten trūkumas.

Susirinkusieji entuziastingai 
pritarė jos kalbai ir ant vie
tos sukėlė $220.00., Tai puiki 
Ispanijos kovotojams parama. 
Vėliaus tęsėsi klausimai. Kal
bėtoja nuodugniai juos atsaki
nėjo.

Tarp lietuvių čia mažai dar
buojamasi sukėlimui finansi
nės paramos Ispanijos demo
kratiją remti. Tam tikslui iš
rinktas komitetas irgi 
nieko neveikia.

Birželio 3 APLA 50 
susirinkime pakėlus tą 
mą nutarta paaukoti 
Tai graži auka. Turėtų visos 
draugijos prisidėti su auka to
kiam svarbiam tikslui.

Susirinkimai ir Parengimai.

Ketvirtadienio vakare, bir
želio 10, įvyksta svarbus Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 87 kuopos 
susirinkimas 1339 Medley St. 
Visi nariai kviečiami dalyvaut, 
taipgi ir naujų atsivesti prira
šymui. Bus išduotas pikniko 
raportas.

Sekmadienį, birželio 13, 
Adomo»Darže, rengiama dide
lis piknikas parėmimui lietu
vių radio pusvalandžio. Kvie
čiama visi dalyvauti. Gera Ra
dio Orkestrą šokiams, taipgi 
kitokių pamarginimų.

Atsiminkime, kad APLA. 
Šeiminis Banketas jau čia pat. 
Bus birželio 20, 1322 Reeds- 
dale St. Išanksto įsigykime 
įžangos tikietų. Tai bus svar
biausias parenkimas. Susieisi
me svečių ndt iš tolimų mies
tų.

Sovietų judis “Beethoven 
Concerto” Pittsburghe pradė
ta rodyt birželio 4 ir bus ro
doma iki birželio 11, Art Cine
ma teatre, 809 Liberty Avė.

kius Sovietų paveikslus, išgir
sti gražių kalbų, dainų ir’mu
zikos. Atsiminkite, kad birže
lio 11 bus paskutinė diena.
Protestuoja Prieš Persekioji

mą Tautinių Mažumų
Lenkijoj

Pittsburghe susidarė komi
tetas veikimui tarp įvairių or
ganizacijų sudarymui sekmin- 
gesnio protesto prieš dabar 
padidėjusius persekiojimus 
tautinių mažumų Lenkijoj,

ypatingai persekiojimą žydų 
biednuomenės.

Tasai komitetas buvo sušau
kęs konferenciją birželio 6. 
Nemažai įvairių draugijų at
siuntė delegatus. Lietuvių 
Draugijos irgi neša protestus.

Kokopo, Naujoji Gvinėja. 
—Pranešama, kad per ug- 
niakalnio išsiveržimą arti 
Rabaul žuvę 500 žmonių.

T.

<♦>

<♦>

<♦>
rodos

kuopos 
klausi
as.00.

<t>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

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

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

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

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

Naujam Kasmočių. Payilione 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 visoki valgiai ir 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

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



Bitininkų Atydai

FOTOGRAFAS

by Park Athletic Field), penktadie
nį, birželio 11 d., 7 v. v.

Komitetas atsišaukia į visus dar
bininkus Luzerne County, kad paro
dyt savo simpatiją, rėmimą, nepai
sant, kad ir sulaikytas permitas dėl 
“Tag Day,” dalyvaudami šiame ma
siniame mitinge.

(135-137)

Trečiad., Birželio 9, 1937
r

Wilkes Barre, Pa

pro-

Iza-

Norwood, Mass

Philadelphia, Pa

Chorų Dainavimo Kontestas

Atsibus 12 ir 13 Birželio-June, ®

t

DALYVAUSPROGRAMOJ i

'• r ■ ■

•< __i

Šioje šalyj išgyveno 
metų. ^Kadaise buvo

I

orlaiviu 
keletui

FĖATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

prezidento 
reformuoti 

ir tt. Taipgi 
į prokurorą

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

žodžių mūsų miesto 
Tie draugai

1637 N. 3rd St. Paren- 
buvo surinkta aukų 

Prie to, ispanų “Fiesta” 
gerą koncertinę progra- 
ypač Ramona ir Parez,

Kasyklos kol kas dar vis 
dirba. Mainieriai džiaugiasi, 
kuine dirba, kad galės nors 
kiek sutvarkyti savo gyvenimo 
reikalus po tokio ilgo nedarbo.

Visokios Žinelės iš Mūsų 
Miesto

Gegužės 28 d. pasimirė se
na šio miesto gyventoja, Ta- 
muliene. 
ji virš 40 
bizniuose.

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NEWARK, N. J.
Birželio 9 d., Crystal Ball Room, 

Mosque Teatre, 1020 Broad St., yra 
šaukiamas didelis masinis susirinki
mas, šiaurės Amerikos Komiteto 
Remt Ispanijos Demokratijai. Kal-

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir 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 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

Hl-40—128th St., 4
So. Ozone Park, N. "Y.

Choras iš Norwood, vad.

užkandžių ir

1-mo Dist.
J. Grybas.

(135-137)
WILKES-BARRE/PA.

ALDLD 43 ir LDS 7 kuopos ren
gia didelį išvažiavimą 1 d. rugpjūčio 
(August), ant Valinčiaus-Petraičio 
farmos, Loyalville, Pa. Prašome kitų 
draugijų tą dieną nieko nerengt ir 
kviečiame dalyvaut mūsų piknike.

(135-13G)

Didžiausias Lietuvių Piknikas
Šį linksmą pikniką rengia Susivie

nijimo 8 kp., jaunuolių 203 ir ALDLD 
5 kp. įvyks sekmadienį, birželio 27 
d., 12 vai. dieną, gražiame darže 
“Old Cider Mill,” Union, N. J. Kvie
čiame visus dalyvauti ir stot bendrai 
prie minėtų organizacijų.

Varde Kom. Albinas.

ir visokių

K. P. L. F. 
Biuro Sekr.

į 168 Grand Street
5 -Tel. Evergreen 8-7179
1 Brooklyn, N- Y.

Su pradžia birželio mėnesio 
čia atidaroma visi parkai, kur 
darbininkai galės tyru oru pa- 

I kvėpuoti ir pasidžiaugti pava- 
Žvalgas. I sariu.

Pirmos klasės anglis, geriausios

Telefonuokite: EVergreen 7-1661

Kampas Union Ave. ir Grand St.

..................................................... ................................ -........................ - ■ U .........    -V 

Naujosios Anglijos Lietuviu Komunisty 
Piknikas Bus Milžiniškas

12 ir 13 dienomis birželio (June), Lietuvių Tautiškam Par
ke, Montello, Mass., bus piknikas, kuriame dalyvaus aštuoni 
chorai kontestiniam dainavime.

12 d. birželio bus dideli šokiai, į kuriuos suvažiuos iš pla
čios apylinkės jaunimas ir suaugę, o 13 d. birželio bus pikni
kas su didele programa. Dainos ir prakalbos bus leidžiamos 
per garsiakalbį, tai visame parke galima bus girdėti šią 
gramą, kuri prasidės lygiai 4-tą valandą po pietų.

1. Liuosybės D. R. Choras, iš Montello, po vadovyste 
belės Kugel.

2. Aido Choras iš Worcester, vad. V. Sukacko.
3. Jaunuomenės Choras\$ Bridgewater, vad. I. Kugel.
4. J. Bimba pasakys prakalbėlę.
5. Laisvės Choras iš So. Boston, vad. L Kugel.
6. Liaudies Choras iš Lawrence, vad. Onos Vaitkunienės.
7. Lietuvių Lavinimos Ratelio

Izabelės Kugel.
8. Ann Burlak, garsi unijų organizatorė ir streikų vadovė" 

sakys prakalbą.
9. Laisvės Merginų Choras, iš So. Boston, vad. I. Kugel.
10. L. L. R. Vyrų Choras, iš Norwood, vad. L Kugel.
Gerbiama lietuvių visuomene! Tai dar pirmą sykį lietuvių 

istorijoj tiek chorų dalyvaus konteste; už geresnį dainavimą 
bus duodama dovanos. Taipgi bus duodama dovanos prie įėji
mo tikietukų : pirma $5, antra $3, trečia $2. ,

Į šį pikniką suvažiuos tūkstančiai lietuvių. Taigi tamsta, 
lietuvi ir lietuvaite, nepasilik namie, bet dalyvauk su tūks
tančiais savo brolių ir sesučių; smagumą jaus kiekvienas.

Rengia Amerikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Pirmas Distriktas.

Ispanų Fiesta Gerai Pavyko
Šiaurės Amerikos Komitetas 

Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos surengė gerai pavyku
sį parengimą—“Fiestą”, ku
riam buvo nuskyrę net 3 dide
les dovanas: 1—šaldytuvas 
arba $100, 2—radio setas ar
ba $50, 3—rašomoji mašinėlė 
arba $25. Tikietukai buvo 
platinami po visą miestą ir 27 
d. geg., per parengimą, buvo 
išlaimėti šių žmonių : 1-mą do
vaną su No. 4002 išlaimėjo 
Louis Hill, 45th ir Springfield 
gatvių; 2-rą dovaną išlaimėjo 
No. 4052, Rose* Straus, 3361 
Frankford Ave.; 3-Čią dovaną 
išlaimėjo No. 22265, “Laisvės” 
skaitytojas B. Miliauskas (Mi-

Her), 
gimė 
$175. 
davė 
mą,
pasižymėję artistai šokikai, at
vykę iš New Yorko; populiario 
fronto merginų choras; naujo 
pasaulio šokikų grupė ir kiti 
išpildė itin puikiai programą.

Nuo mūsų organizacijų na
rių vėl buvo sukelta $45. 
Pasidarbavo šie draugai: iš
platino 6 knygutes drg. R. M.; 
ALDLD 149 kp. 5 knygutes; 
ALDLD 141 kp. 5 knygutes; 
drg. Masionis 2 knygutes; po 
vieną knygutę paėmė ir išpla
tino šie draugai: Mulokiūtė, 
Bulauka, Medelis, Rainys, Sa- 
mulionis (iš Delair, N. J.), 
Miller, Kunsevičienė.

Philadelphiečiai jau sukėlė 
arti $550 pagelbai Ispanijos!

PuBlSDls BenkUM

žmonių, nukentėjusių nuo bar
bariško fašizmo.
Šiemetiniai Piknikai Sėkmingi

Pirmas iš eilės piknikas bu
vo L.D.S. 5-tos kuopos, kuris 
gerai pavyko, gi ALDLD 10 
kp. piknikas, atsibuvęs 30 d. 
geg., irgi gerai pavyko.

Mikolaičio daržas’dabar ge
rai įrengtas. Tai tikrai pasil- 
sio ir draugingo susitikimo vie
ta. Ten Buvęs.

Apvogė, Atimdamas 16-kos 
Darbininkų Savaites Algas
Birželio 3 d., odos darbinin

kas per pietus važiuodavo į 
banką atmainyti čekio, jam ir 
kiti darbininkai duodavo at
mainyti, sudėjo net 16-ka dar
bininkų savo čekius, kurių su
ma pasidarė virš trijų šimtų 
dolerių. Kada darbininkas įėjo 
į banką išmainyti čekių, tai 
tuo tarpu plėšikas įsilipo į au
tomobilių ir atsigulė ant grin
dų. Vaikinas skubiai su pini
gais įbėgo mašinon ir pradėjo 
važiuoti plėšiko nepastebėda
mas. Tada plėšikas pasikėlė 
su revolveriu rankoj ir įsakė 
važiuoti į krūmus. Vaikinas iš
sigando ir paklausė- plėšiko. 
Nuvažiavus į krūmus, parei
kalavo atiduoti pinigus, palie
pė atidaryti mašinos duris ir 
išleisti kaipo poną. Kada ati
darė duris, tai plėšikas kirto į 
galvą taip smarkiai, kad vai
kinas apsvaigęs sugriuvo. At
sipeikėjęs, parvažiavo į dirb
tuvę su nusiminimu.

Kaip pranešė tą žinią, tai 
nusiminė visi 16-ka darbinin
kų, kurių pinigai žuvo. Dabar 
eina įvairios diskusijos, kaip 
tas galėjo atsitikti? Yra daug 
skirtingų sumanymų, bet kat
ras sumanymas teisingas? Ar 
nebūtų geriausia, kad kiekvie
nas savo čekius išsimainytų ? 
Juk čekiai nesugenda, kad ir 
už dienos ar ir kelių dienų iš
mainysi. Atsargumas visur yra 
reikalingas.

Jau buvo spaudoje rašyta, 
kad čia sustreikavo prie namų 
griovimo dirbą darbininkai. 
Dvi dieni pastreikavę, jie lai
mėjo 10 c. į valandą daugiau 
mokesties, 8 vai. darbo dieną, 
taipgi pažadėta, kad nebus 
jokios diskriminacijos prieš 
darbininkus dėlto, kad jie 
streikavo.

Keletas 
korespondentam, 
žiemą šalčių bijojo, o dabar 
gal būt šilto oro bijo, todėl ne- 
rašinėja. Draugai, laikas pra
dėti darbuotis.

SUKILO CHINAI CHA- 
HARE PRIEŠ JAPONUS

Gegužės 28 d. čia Italian- 
American progresyvė organi
zacija laikė savo konferenciją 
(Union Hali), kurioj išnešta 
visa eilė gerų rezoliucijų: 
prieš atleidinėjimą darbininkų 
iš WPA darbų, už geresnę už
mokestį, užgirta 
Roosevelto planas 
aukščiausį teismą, 
išstatė kandidatu
(Attorney General) Charles 
J. Margioti į gubernatorių šio
je valstijoj.

Peiping, Chinija. — Išsi
veržė smarkus ir platus chi- 
nų gyventojų sukilimas 
Chahare prieš Japoniją. Su
kilėliai išmušė japonų ar
miją iš Shantu miesto.
____________________ r___________________ —

bes daug žymių mokslo žmonių; kun. 
M. O’Flanagan, kovotojas už Airijos 
liaudies laisvę, miesto majoras C. 
Ellenstein, Mrs. Harrman Simson, 
kun. Gardner, prof. Dana College, F. 
Kingdom ir kiti. Visi kalbės apie Is
panijos liaudies priešfašistines kovas.

LAWRENCE, MASS.
Birželio 12 d., 7 v. v. ALDLD 37 

kp. susirinkimas Įvyks L. U. Kliubo 
Svet. Visi nariai būkite, nes turė
sime išrinkti darbininkus piknikui, 
kuris įvyks( 4 d. liepos, “Laisvės” 
naudai, Maynard, Mass. Turime ir 
kitų svarbių dalykų svarstyti. Kitas 
svarbus pranešimas, tai kas link va
žiavimo į Montello, Mass., birželio 33 
d. Katrie norite važiuot, tai praneš
kite šeštadienį, kad būtų užtikrinta 
vieta. Išvažiuosime sekmadienį, 10:30 
vai. ryto, nuo L. U. Kliubo Svet. 
Būkite visi, su mašinom ir be maši
nų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
t

Tarp miesto politikierių ei
na didelis bruzdėjimas. Vieni 
nori užtraukt didelę paskolą 
ant miesto, kiti tam priešingi. 
Norį paskolos nurodo, kad ji 
bus sunaudota labai svarbiems 
eikalams, kaip tai 
likštės pagerinimui, 

audynių įsteigimui, 
numato "daug kitų darbų, gali
mų paskolos pagelba atlikti.

Visoms Komunistų Frakcijoms 
Mass. Valstijoj -

Dėliai distrikto pikniko, ki&is atsi
bus 12 ir 13 dd. birželio, Montello, 
Mass., Lietuvių Tautiškam Parke.

Šiame piknike dalyvaus tūkstan
čiai žmonių, todėl draugai, žinote, 
kad keletas Montello draugų-gių ne
galės aptarnauti. Būtinai reikalinga, 
kad frakcija išrinktų po keletą dar
bininkų pagelbėti. Ypač artimesnės 
Frakcijos kaip S. Boston, Norwood, 
Stoughton turi duoti po keletą dar- 
bininkų-kių. Darbininkai turi būt 
parke nevėliau kaip 11 vai. ryto, čia 
Montellos draugai, kaipo pikniko 
gaspadoriai paskirstys darbus ir tt. 
Piknikas bus didelis, turėsime puikią 
programą 
gėrimų.

Kom.
(135-137)

PLYMOUTH, PA.
Trys organizacijos, kaip ALDLD, 

LDS ir DP bendrai rengia pikniką, 
13 d. birželio, Radzilos Ūkėj. Bus 
geri muzikantai. Kviečiame iš visos 
apylinkes lietuvius dalyvaut.

(135-137)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas Įvyks penkta
dienį, 11 d. birželio, J. Kasmočienės 
Svet., 91 Steamboat Rd. Daug svar
bių dalykų turime apsvarstyti. Visi 
kliubiečiai yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir atsiveskite nau
jų narių.

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 padirbam 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
z 15 Frąnklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Kaip mieste, taip ir apielim 
kėj atlikinėjama daug visokių 
blogų darbų: automębilius va- j 
gia, apiplėšimus atlieka. Pa- Į 
varčius vietinę spaudą, tuojau 
matai eilę žinių apie krimina- 
lystes. Daugumą tų blogų dar
bų atlieka jaunimas.

(135-136)

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

birželio 12 d., 7 v. v. Bakanausko 
svet. Būtinai visi kuopos nariai susi
rinkite, nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti.

Sekr. P. Sakat.
(135-137)

WILKES-BARRE, PA. |
Dėlei sulaikymo permito laikyti 

“Tag Day”, kad sukelti pinigų Ispa- j 
nijos liaudiečiams, kurie yra po j 
priespauda Ispanijos fašistų, vietinis I 
Šiaurės Amerikos Komitetas Gelbeji- . 
mui Ispanijos Demokratijai pranešė 
šiandien, kad ruošiasi prie masinio 
susirinkimo, kuris Įvyks laukia (Kir- 1

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6111

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

Piknikas ~ Prakalbos - Sportas
, Rengia Am. Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos Pirmas Distriktas

Lietuvių Tautiškam Parke
MONTELLO, MASS.

Birželio, 12 d. bus Smagūs Šokiai, Grieš “Don Russell” Orchestra 
Birželio 13 d. Programa Prasidės 3-čią Valandą Po Piety

1. Liuosybės D. R. Choras, iš Montello,
2. Jaunuomenės Choras, iš Bridgewater,
3. Liaudies Choras, iš Lawrence,
4. Laisvės Choras, iš So. Boston,
5. J. Bimba pasakys prakalbėlę.

6. Aido Choras, iš Worcester, Mass.
7. Ann Burlak kalbės apie CIO ir Ispaniją
8. Lietuvių L R. Choras,, iš Norwood,
9. Laisvės Merginu Choras, iš So. Boston,

10. L L. R. Vyrą Choras, iš Norwood,

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Tai dar pirmų sykį Lietuvių istorijoj tiek Chorų dalyvaus 
KONTESTINIAME DAINAVIME. Bus Muzikai teisėjai, kurie spręs gerumų dainavi
mo. Nes Chorams bus duodamos dovanos už geriausį dainavimų. Pirma dovana $10, 
antra—$5, trečia—$3.

Taipgi Bus Duodama Trys Dovanos Prie įėjimo Tikietuky
Pirma Dovana $5, Antra $3, Trečia $2

Tikietukai parsiduoda iš anksto po 10c., o tą pačią dieną perkant bus 25c.

Į šį pikniką suvažiuos tūkstančiai svieto, taigi ir Tamsta, Lietuvi ir Lietuvaite, nepasi
lik namie, bet dalyvauk su tūkstančiais savo > brolių ir sesučių. Smagumas užtikrintas 
dėl visų.

Kviečia Am. Kom. Partijos -I^ielųvĮų -Frakcijos ;ĘirnĮfts -ĮJistr.

Rūgšti ruginė, sav'di rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. 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 ir Jelly Rolls.

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

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

Lietuviu Angliy Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi-
temyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. ^Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Mikui Petrauskui Minėt Vakaras Penktadienį
šio penktadienio vakarą, 

birželio 11, 8 v., Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 280 
Union Avenue, Brooklyne, 
įvyks kom. Miko Petrausko 
mirties minėjimo mitingas, ku
rį ruošia Lietuvių Meno Sąjun-' riausios meno spėkos šio va
ga. .karo programos pildyme.

kia manyt, kad ši daina šioj 
apielinkėj dar nebuvo taip 
gražiai sudainuota, kaip ją 
sudainuos Aido Choras.

Be to—jau anksčiau esame 
minėje—dalyvaus mūsų ge-

Protestuoja prieš Nazių 
Ataką ant Katalikų

Vyksta. Lietuvon

K. MENKELIŪNIŪTĖ, 
Dainuos Miko Petrausko kom
pozicijas jo paminėjimui su 

ruoštam vakare.

.karo programos pildyme.

Jaunų Komunistų Lygos N. 
Y. Valstijos sekretorius John 
Little pasiuntė Vokietijos kon
sului telegramą, kurioj protes
tuoja Hitlerio “teroristines 
provokacijas prieš katalikus 
Vokietijoj.” Jis pasmerkė Hit
lerį už paneigimą “visų žmo
niškumo, moralybės ir teisė
tumo įstatų.” Telegramą už
baigia pareiškimu :

“Už mūsų pečių stovi Ame
rikos jaunimas, kada mes rei
kalaujame sulaikyt žmogžu- 
dingą Hįtlerio intervenciją Is
panijon, sulaikyti katalikų 
persekiojimą Vokietijoj.”

J. Kasulaltis, Tirooklynietis, 
vyksta į Lietuvą pasisvečiuot 
pas gimines. Išplaukia laivu 
Bremen ketverge, 10 birželio, 
12 vai. nakčia.

Po trumpų atostogų grįš į 
Ameriką.

Laimingos kelionės!
Rep.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD .138 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, 10 d. 
birželio (June), 8 v. vak., drg. Za- 
bielskio salėje. Visi būtinai dalyvau
kite, 
lykų

nes turime keletą svarbių da- 
aptarimui.

Sekr.

Ateivių Gynimas Išėmė iš 
filis Salos

Šiame mitinge bus dainuoja-1 
mos Miko Petrausko pagamin
tos dainos. Jas išpildys Aido 
Choras. Choras dainuos keletą 
M. Petrausko kompozicijų, 
tarp jų ir “Neverkit Pas Ka
pą.” šią dainą d. šalinaitė la
bai gražiai sumokino. Įvadą 
padarys Vincas Kazakevičius 
su trompetu. Dainavedžiai J. 
Sukackas ir Pr. Pakalniškis. 
Po to įstos visas choras. Rei-

ALEKAS VELIČKA, 
Dainuos, Miko Petrausko pa
gerbimui vakare penktadienį, 

Piliečių Kliube.

Drg. R. Mizarą sakys pra
kalbą apie kom. M. Petraus
ką.

Kalba ir dailės programa 
bus įvairi, įdomi.

Lietuvių Meno Sąjunga kvie
čia visus Brooklyno ir apielin- 
kės lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame mitinge.

Įžanga veltui.

Am. Ateivių Gynimo Komi
teto pastangomis po $1,000 
kaucijos paleistas iš Ellis Salos 
rumuniškas grekas Dimitri Ca- 
menos, kuris buvo areštuotas 
pereitą gruodį, kaltinamas 
“nelegaliu” buvimu šioj šaly
je.

Vedama byla už visišką jo 
išgelbėjimą nuo deportacijos, 
pamatuojant tuomi, kad jis 
Grekijoj nėra buvęs, nes jo tė
vai ir seneliai buvo grekų pa
ėjimo Rumunijoj gimę Turki
jos piliečiai, taipgi kad depor
tacija atskirs nuo žmonos, ku
ri yra vengrė ir jau išsiėmus 
pirmas popieras šios šalies pi
lietybei.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, 9 d. birželio, 8 v. v., ša- 
palo-Vaiginio Salėje, .147 Thames St. 
Visi nariai dalyvaukite.

Sekr. P. Višniauskas.
(134-135)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys dėl vieno 

arba dviejų vyrų arba vedusiai po
rai. Klauskite “Laisvės” ofise ■ 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(134-136)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, vyras ir moteris 

dirbti prie mažo vasarnamio—ūkeje. 
Turi būti nors kiek patyrę virtuves 
darbe. Alga yra nuo $80 iki $100 į 
menesį. Kreipkitės: Avanta Farm, 
Ulster Park, N. Y.

(134-136)

Įvairių Tautų Šokiai

Priklausyki! Lietuvių
Apšvietos Draugijoj

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos susi.- 
rinkimas jvyks šį ketvirtadienį, 
10 d. birželio, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Gerbiami draugai, prašome 
visus atsilankyti ir kurie 
nepasimokėjote už šiuos 
tus ateikite pasimokėt, ba 
gal taisykles jau reikėjo 
užsimokėjus. Manau, jau
žinot, kad greit bus spausdi
nama d. Bimbos parašyta kny
ga ir jos išleidimui pinigai yra

Civilės Tarnybos komisio- 
nierius Kern pareiškė, kad 
Grover Whalen, Pasaulinių 
Fėrų Korporacijos preziden
tas, veda Tammanės globoji
mo fabriką ir suminėjo dau
gelį dalykų savo pareiškimo 
įrodymui.

Vienu iš tų dalyku, sakė 
Kern, yra keturi iš devynių 
vyrų iki šiol priimtų fėrų poli
cininkais. Jie nėra ėmę dabar-- 
tinių policistams kvotimų ir 
nebuvo ant tinkamų listo. Ki
tas iš Whaleno parinktų po- 
licistų dalyvavo policijos ban- ?labai reikalingi, 
dymuose, bet nepraėjo proti-^ 
nį kvotimą. Dar kitas nepraė
jo medikališką testą.

Gi Whalenas savo pareiš
kime spaudai 25 gegužės sa
kė, kad jis imąs vyrus iš pri
pažintų tinkamais tarnybai są
rašo.

Kern sako, “tas pareiškimas 
neteisingas.” Ir jis nurodo, 
kad imtieji iš oficialio listo 
vienas buvo 1,500-nėj vietoj 
nuo viršaus sarašo, kitas 
1,800-nėj. vietoj, trečias—2,- 
800-nėj vietoj.

“Visuomenė,” sako 
“turi teisę žinot, kokios įtakos 
pasėkoj jie paimti pirm daug 
už juos tinkamesnius vyrus.”

Pereitą sekmadienį Central 
Parko programos pildyme da
lyvavo trys šimtąi švedų, lietu
vių, italų, ukrainų, finų, armė
nų ir lenkų šokėjų, kurių gru
pės šoko tautinius šokius. Tai, 
buvo trečia iš eilės metinė liau
dies šokių programą. Iš lietu
vių dalyvavo lyraičių šokėjų 
grupė.

Tuojau Užsisakykit Bušą

dar 
me- 
pa
būt 
visi

Prašomi yra ir nauji nariai 
ateiti prisirašyti prie šios lie
tuvių kultūrinės draugijos. 
Mokestis maža, tik $1.50 į me
tus.

Mes, pažangūs darbininkai, 
matome, kokią milžinišką nau
dą mums neša apšvieta. Kurie 
tik jaučiamės, kad reikia ko
vot už mūsų būvio pagerini
mą, tie iš praktikos žinome, 
kad be apšvietos yra labai 
sunku numatyt tikrą kovos po- 

i budį. Tad tie draugai, kurie 
dėl kokįų nors priežasčių vis 

i atidėliojate, ateikite ir prisira- 
Kern, įgykite. Jums jokios sunkeny-

Sulaikyta plėšikai, Martin 
Schneider, Joseph Rinaldi ir 
William Feldman, po 16 metų 
amž., sakoma, prisipažinę pa
darę 75 apiplėšimus. Ketvir
tas plėšikas pabėgo, bet poli
cija turinti jo vardą.

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
— >

bės nebus, bet naudos bus 
jums ir *visam lietuvių kultū
riškam judėjimui.

Atneškit Apskričio Tikietų 
Knygutes

Draugai, taipgi būtinai at
neškite ALDLD 2-ro Apskri
čio tikietų knygutes, nes jos 
bus reikalingos piknike, • bū
siančiame šį sekmadienį, 13 
birželio (June), Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. 
Ir kurie manot važiuot į pik
niką, tai nusipirkit buso tikie- 
tus. Buso tikietų kaina į abi 
puses $1.

Kp. Org. G. W.

Lankėsi “Laisvėje”

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados 

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis, 

“Daily Worker” 
Kaina už ekzempliorių 3c

.Antradienį aplankė “Lais
vės” įstaigą Aleksandras Mi- 
zara iš Bostono, “Laisvės” re
daktoriaus R. Mizaros brolis, 
kuris atostogų proga atvyko 
su juo pasimatyti bei pažiūrėti 
šio didmiesčio įvairenybių. 
Pabuvęs keletą dienų svečias 
vėl grįš į Bostoną.

Rep.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA '
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo autohiobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&atų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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.

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

“LAISVES” PIKNIKAS
Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad 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

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Bušai iš Brooklyno j Cran
ford, N. J. (j ALDLD 2-ro Ap
skričio konferenciją ir pikni
ką) išeis šį sekmadieni, 13 
birželio, 9 vai. ryto ir 12 vai. 
per pietus. Kelionė į abi puses 
$1. Užsisakykit pas komisiją 
“Laisvės” raštinėj. t 

f

Delegatai ir visi kiti norin
tieji važiuoti privalo busą už- 
sisakyt iš anksto.

Konferencija prasidės 10:30 
ryto, piknikas—po piety.

Komisija.

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. Šalinaitės

Drabužiai ir Maistas 
Ispanijai'

Elena Gustaitienė surinko 
geroką pundą kenuoto maišto 
Ispanijos darbininkams nuken- 
tėjusiems nuo karo.

A. Gilmanienė aukavo dra
bužių.

Vincai Pažereckai irgi au
kavo drabužių.

Pechter Baking Co., 448 E. 
173rd Street, Bronx, darbinin
kai paskelbė streiką. Streikie- 
riam maisto pristatymą pa
lengvina faktas, kad jie turi 
savo keptos duonos.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Tel. St»KK 2-0783 NOTARY
Nigh* 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.

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.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio 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.

_ _ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dienų iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c-UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visų 
Dienų ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei. *

MATEUŠAS SIMONAVIČĮUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM 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, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C (J

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

5 MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, ' • Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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