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Baskijos Valdžia Nuspren
dė žūtbūtiniai Ginti Bilbao

Johnstown, Pa., birž. 15. 
■Per visą naktį siautė su-

Ąudringi Streikierių Mūšiai 
Su Policija Johnstowne, Pa.

Baskų Milicija Gina Bilbao 
iš už Barikadų

Paryžius.—Ispanijos faši
stai buvo paskelbę, būk Ba
skijos valdžia pabėgus iš 
Bilbao į Santanderį. Tatai 
užginčija Baskijos sveika-
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Komunishj Internacionalas 
Paskyrė 5 Savo Atstovus

San Sebastian, Ispanija, 
į—Fašistai praneša, kad jie ■ o ilri'via n’Alnrri'

dins savo kalendoliuj!
0 tu, Juozuli, įsidėk jį 

albuman—tarpe savųjų.

šių barbariškų fašistų ar Bas
kijos katalikų?
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Tysliava skelbia, būk apie 
nuteistuosius sušaudyti Sovietų 
Sąjungoj aštuonius šnipus “bol
ševikai tyli, kaip netekę žado.”

Na, ir spangas tas Juozas! 
Nes jei jis tokis nebūtų, tai 
matytų, kad mūsų spaudoj apie' 
juos rašoma, daugiau, negu kur 
nors kitur.

Mes visados didžiuojamės do
rais ir darbo žmonėms ištiki
mais lietuvių tautos sūnumis. 
Bet kai Uborevičiai ir Putnos 
suniekšėja, tuomet mes, mylė
dami lietuvių tautą, prisipažįsi- 
me, net gėdimės paminėti, kad 
tiedu niekšai buvo lietuviai.

Tysliavai rūpi kas kita: pa
daryti didvyriais visus šnipus 
ir provokatorius, visus niekšus 
ir darbo žmonių priešus.

Tos 'rūšies sutvėrimai 
dien valdo Lietuvą.

Bet liaudiečiai tebevaldo

kronų
mė-

Čechoslovakijoj Ispanijos fa-! 
šistų agentai energingai mobi
lizuoja rekrutus kovoti prieš 
lojalistus. Kiekvienam rekrutui 
siūloma 30,000 čekiškų
rankpinigių ir 3,000 kronų 
nešinės algos.

Na, xką gi daro Pragos 
džia? ’Kodėl ji nesuvaldo 
Franco agentų?!

* Vokietijoj “Rote.

Pąčioj Ispanijoj respublikie- 
čių valdžia taipjau neužtenka
mai aštriai ima fašistų talki
ninkus nagan. Ji uždarė, tiesa, 
anarchistų laikraštį “Castilla 
Libre,” bet trockistų laikraštis, 
“Batalla,” tebeišeidinėja 
bedemoralizuoja žmones.

Kaip tą išaiškinti?

Tas Baskų išdavikas bu- gfe Pfje Į?.at. Bilbao vartų, 
vo gembleris, visuomet pra- į Bet liaudiečiai tebeyaldo 
siskolines, ir kaipo tokį fa- i svarbias karines pozicijas

Naziai pasimojo nupirkti tei
ses vaidinimui Vokietijoj Sin
clair Lewis’o veikalo “Dods- 
worth,” kurį sudramatizavo 
Sidney Howard. Jų patiektam 
kontrakte įdėta klausimas, ar 
yra veikalo autoriai šimtanuo- 
šimtiniai arijai.

Perskaitę paminėtą kontrak
to skyrelį, rašytojai šitaip pa
sirašė: “Sidney Horoivit 
•^Sinclair Lewisohn.” '

Fahne” 
(Raudonoji Vėliava) tebeišeidi
nėja slapta, nežiūrint žiauriau
sių fašistų puolimų. Tai paro
do, mūsų draugų sumanumą ir 
paties komunistinio judėjimo 
augimą.

O kiek sykių Hitleris ir jo

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

sų atstovais, informaci-

gončiai tvirtino, būk jie ko
munizmą Vokietijoj sunaikin
sią !

svarbiausiose apsi- —Fašistai praneša, kad jie 
pozicijose; o vieto- “sunaikinę geležinį lanką” 
paliko . pavojingas Baskų liaudiečių tvirtovių į 
be jokių aptvirti- šiaurių rytus, rytus ir pietų 

vakarus nuo Bilbao ir pri-

Baskijos katalikų kunigai pa
siuntė “šventajam tėvui” pra-i

KRISLAI
Kodėl Mes Nerašome? 
Dabar Jie Garbins. 
Arijai Atsakė. 
Ir čechoslovakijoj! 
“Rote Fahne” Gyvuoja.

R. Mizara.

Visy šalių Darbininkai, 
Vienykitėsl Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėait 
Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Dar Juozas rašo:
“... visai neseniai Chica-

• gos bolševikų Vilnis savo šių , 
metui sieninį kalendorių pa
puošė lietuvio generolo Ubo- 
revičiaus paveikslu. Jie di
džiavosi šiuo lietuvių tautos 
sūnumi, tokio aukšto laipsnio 
pasiekusiu bolševikų valsty
bėje.” 
Tiesa!
Kol Uborevičius buvo ištiki

mas darbo žmonėms, socializmo 
kraštui, kol jo parsidavimas fa
šistams nebuvo iškilęs aikštėn, 
mes didžiavomės juo, bet fašis
tai ant jo tuomet spjaudė.

Bet kai Uboreviciaus parsi
davimas, niekšystės išėjo aikš
tėn, mes jį smerkiame, mes ant 
jo spjaunam, o fašistai dabar jį 
garbina, laižo.

INTERNOIMLMTARSIS GELBET MS
Socialistų Internacio 
nalas Žada Tartis su 
Kom. Internacionalu

SENATO KOMISUOS ATŽAGAREIVIAI ATMETE 
TAISYMĄ VYRIAUSIO TEISMO

Maskva, birž. 14.—Komu
nistų Internacionalas šian
dien paskyrė penkių narių 

. komisija prirengt suėjimą 
Dabar te-U fasistai Parclav1- Savo atstovams su Darbi- 

ko Uboreviciaus atvaizdą spaus- nįnkų jr Socialistų Interna-
cionalo atstovais. Tame su- 

savo ėjime bus svarstoma, kaip 
suvienytomis tarptautinė
mis jėgomis geriau padėti 
Ispanijos liaudžiai kovoj 
prieš fašistus.

Marcei Cachin, Jose Diaz, 
Fr. Dahlem ir Luigi Gallo, 
narį Italijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto.

“Draugas Thorez yra pa
skirtas tiesioginiai su ju
mis susižinoti dėlei susirin
kimo vietos ir laiko.

Basku Išdavikas Kari
ninkas Padėjo Priešam

Paryžius. — Ispanijos fa- 
Komunistų Internaciona- šistam pavyko pralaužt po

lo sekretorius G. Dimitrov 
gavo telegramą nuo Louis 
de Brouckere’s, Darbininku 
ir Socialistų Internacionalo 
pirmininko, kuris sutinka 
sueit pasitart tuo reikalu.

De Brouckere’s telegra
ma yra atsakymas į Dimit- 
rovo pasiųstą vėliausią tele
gramą. Toj savo telegra
moj Dimitrovas kaltino 
Darbininkų ir Socialistų In
ternacionalo vadus, kad jie 
išsisukinėja nuo Komunistų 
Internacionalo pasiūlymo — 
suvienyt jėgas tarptautinių 
darbininkų klasės organiza
cijų, idant sustabdyt sveti
mų fašistų karišką įsiverži
ma Ispanijon.

Paskutinė De Brouckere’s 
telegrama sako:

.“Mes taip pat manome, 
kad čia svarbu ne formalu
mai, bet pats dalyko bran
duolys, o branduolys yra su-

roj vietų “geležinį lankų” 
fortų ir apkasų į rytus nuo 
Bilbao tiktai nėr vieno vy
resniojo Baskų karininko 
išdavystę, sako Baskijos 
sveikatos ministeris A. Es
pinosa Orive. dabar esantis 
Paryžiuj. Tas karininkas 
buvo vyriausias inžinierius 
“geležinio lanko” būdavoji- 
mo; ir jis tyčia pastatė silp- 

; nūs ir klaidinančius apdrū- 
tinimus 
gynimo 
mis jis 
spragas 
nimu.

šistam buvo lengva papirk
ti, kaip nurodo Espinosa 
Orive: o trys mėnesiai at
gal išdavikas perbėgo į fa
šistų nusę ir, suprantama, 

•nunešė priešam visus tuo
metinius Bilbao apsigynimo 
planus.Šymą, kad jis sudraustų fašis- tartinas veikimas Ispanijos 

tus, sunaikinusius daug bažny- naudai. Mes esame visuo- 
čių, šventąjį Guernicos miestą met pasirengę sueiti su jū- 
ir tūkstančius katalikų. sų atstovais, informaci-

žiūrėsime, kurioj pusėj Vati-' niams tikslams,, ir p.asida- 
kano papa atsietos: sužvėrėju-, linti nuomonėmis apie ge

riausius būdus tokiam vei
kimui: pagal bendrą susi
tarimą, kur galima, ir vi
sur vengiant bergždžio ty- 
nimosi.

“Mes galime sueiti su jū
sų atstovais bile vietoj, ku
rią jūs pasirinksite Gene- 
voj arba jos apylinkėse 
(Šveicarijoj). Prašome 
mums apie tai pranešti 48 
valandas išanksto. Mes su
sitarsime dėlei susirinkimo 
laiko ”

Dimitrov, vardu Komuni-' POLICIJA SU KULKAS- 
stų Internacionalo Pildan
čiojo Komiteto, atsakė:

“Pranešame jums, jog 
prezidiumas Komunistų In
ternacionalo Pildą nčiojo 
Komiteto paskyrė sekamus 
delegatus vesti derybas su 
atstovais D a r b i n inkų ir 
Socialistų Inte rnacionalo 
klausime pagelbos Ispanijos 
liaudžiai: narius Komunistų 
InUrnacionalo Pildančiojo 
Komiteto—Maurice Thorez,

autokratišku, prie
šingu šalies konstitucijai, 
pavergiančiu Vyriausią Tei
smą” ir t. t. v

Tikrumoj gi prezidento 
Roosevelto pasiūlymas pa
naujinti Vyriausią Teismą 
pilniausiai sutinka su kons
titucija. Bet dauguma se
nato komisijos narių nori 
ir toliau palaikyt devynių 
to teismo senių sauvalių 
prieš šalies kongresą ir pre
zidentą. Jie gina senąjį 
Vyriausio Teismo sąstatų 
kaip stambiųjų kapitalistų 
tvirtumų prieš reikalus mil
žiniškos gyventojų daugu
mos, prieš darbo žmones. 
? Nors senatinė teisių ko
misija atmetė Vyriausio

Washington. — Atžagar-1 jingu, 
eiviai demokratai ir repub- 
likonai, viešpataujantieji 
senato komisijoj, 16 balsų 
prieš 8 atmetė ir pasmerkė 
prezidento Roosevelto rei
kalavimų pagerinti šalies 
Vyriausią Teismą, įstatant 
į jį šešis jaunesnius, pirm- 
eiviškesnius teisėjus.. Bet 
ir aštuoni kiti komisijos na
riai, kurie pritarė Roosevel- 
tui, apsileido. Jie nedavė 
savo atskiro raporto, kur 
būtų galėję parodyt, kodėl 
reikia įlieti “naujo kraujo” 
į senąjį reakcinį aukščiau
sią teismą.

Daugumos raportas prieš 
prezidento pasiūlymą, para
šytas atgaleivio demokrato 
senatoriaus Wm. H. Kingo, 
apšaukia tų pasiūlymą' Teismo .taisymą, tačiaus, jis 
“bergždžių, nereikalingu, dar bus svarstomas kongre- 
piktai-blogu, griežtai pavo- so atstovų rūme ir senate.

Nazių Laivai Atvežė 
Ispanijos Fašistam 
Dar400 Kanuolių

Fašistai Sulaikyti prie 
Bilbao Vartų

Sovietai Neatšaukia 
Turistų Vizų

tos ministeris Espinosa Ori
ve. Jis sako, jog Baskų 
ministerių kabinetas visą 
naktį birželio 14 d. svarstė 
apsigynimo klausimų ir nu
sprendė '‘žūtbūtiniai gint 
Bilbao.

E Orive tikrai sužinojo, 
jog per paskutines keturias 
dienas penki Vokietijos lai
vai ir vienas Belgijos atvežė 
milžinišką daugį ginklų ir 
amunicijos fašistams į Pa
ša j es prieplauką, šiuo atve- 

Madrid. — K a t a 1 onijos j u buvo, be kitko, atgaben- 
provincijos kariuomenė ta generolui Franco’ui 400 
šturmingai atakuoja fašis- kanuolių.
tus Huescos srityj, Arago-' 
no fronte, šiaur-rytinėj Is-. 
panijos dalyj. Tuomi sten-: 
giasi atliuosuot fašistų gu
lima ant Bilbao.

Liaudies armija atmušė 
fašistų padarytą ataką prie 
Tagus upės, į pietus nuo 
Madrido.

Respublikos valdžia sako, 
jeigu fašistai ir paimtų Bil
bao, tuomi dar nesibaigtų 
karas, jis tik būtų prailgin
tas. i

Kataloniečiai Smarkiai 
Atakuoja Fašistus

ALABAMOS TEISMAS 
UŽTVIRTINO 75 METU 
BAUSMĘ PATTERSONUI

Montgomery, Alabama.— 
Valstijos aukščiausias teis
mas atmetė apeliaciją Hey
wood Pattersono, vieno iš 
devynių nekaltų Scottsboro 
negrų jaunuolių. Taigi už
tvirtino jam 75 metų kalė
jimo nuosprendį.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir kitos pa
žangios organizacijos ren
gia apeliaciją į jungtinių 
Valstijų Vyriausią Teismą.

VAIDŽIAIS PRIEŠ MON
ROE STREIKIERIUS
Monroe. Mich. — Miesto 

majoras Knaggs sumobili
zavo kelioliką šimtų fašisti
nių sargų-vigilančių prieš 
Newton p 1 i eno fabriko 
streikierius; sustatė polici
ją su kulkasvaidžiais ir šau
tuvais prie fabriko vartų, 
kad apgintų nuo streikierių 
skebus ir gengsterius neva 
einančius .dirbti. Bet, dvi- 
v e i d ž i a udamas, majoras 
Knaggs yiešai pareiškia, 
būk jis leidžiąs streikie-

aplinkiniuose kalnuose į pie
tų vakarus nuo to miesto. 
Patys fašistai prisipažįsta, 
kad jie čia būsią sulaikyti 
“porų trejetų dienų.”

Fašistai sakosi suėmę 
3,000 Baskijos liaudiečių į 
nelaisvę.

(Baskijos p r e z i dentas, 
jaunas katalikas advokatas 
Aguirre niekur nepabėgo, 
kaip kad fašistai buvo pir
miau paskelbę. Jis esųs pa
siryžęs iš paskutiniųjų gin
ti Bilbao.)

Korespondentai iš pačios 
fašistų stovyklos praneša, danti daugiau leidimų tū- 
kad liaudiečiai su despera
tiška . narsa kariauja prieš 
fašistus.

Dauguma fašistų karei
vių, atakuojančių Bilbao, 
yra italai (Mussolinio armi
jos nariai).

Fašistai užėmę Gatic, An- 
drac, Lemoniz, Gorliz, Plen- 
cia, Barrica, Sopelana, Ber- 
nanco ir Lauquiniz mieste
lius ir kaimus. Bilbao apy
gardoj.

Fašistų generolo Davilos 
armijai praskynė kelią šim
tai yokietijos ir Italijos 
lėktuvų ir kanuolių. Nazių 
ir Italijos lakūnai ne tik di
džiosiomis bombomis kar
totinai bombardavo Bilbao 
priemiesčius bet žemai 
skrisdami kulkas vaidžių 
ugnim žudė bėgančius ne- 
kariškius gyventojus.

New York. — Hearsto ir 
kiti kapitalistų laikraščiai 
paskelbė melagingus prane
šimus, būk Sovietu Sąjunga 
atšaukia vizas-leidimus am
erikiečiams, kurie
važiuot pasižiūrėt Sovietų 
šalies.

World Tourists 
kelionių organizacija, turin
ti raštinę Flatiron Buildin- 
ge, 175 Fifth Ave., New 
Yorke, užginčija tuos klai
dinančius pranešimus. Ji ... .. .x v.
birž. 14 d rašo “Laisvei.” įkirtimai tarp tūkstančių 
kad Sovietų Sąjunga neat
šaukė jokių savo išduotų vi- 
zų-leidimų atsilankymam į 
Sovietiją.

Turistų keliauninkų gru
pės kaip plaukė, taip tebe- 
plaukia į Sovietų šalį.

Kiti kapitalistiniai laik
raščiai paskelbė, būk Sovie
tų Sąjunga jau nebeduo-

Tie didžiuliai ginklų kro- 
: viniai buvo pravežti pro 
pat “nosį” Anglijos karo 
laivų, kurie neva “pikietuo- 
ja” c Ispanijos vandenis, 
idant nebūtų įgabenama ka
ro reikmenys iš svetur. “Iš 
sausumos buvo per telesko
pų matoma kanuolėmis ap
krauti tų laivų deniai,” bet 
Anglų karo laivai jų “ne
matė.” “Mūsų valdžia, — 
sako Baskijos ministeris,— 
pasiuntė protestą tarptauti- 

I nei nesikišimo komisijai, 
bet ir šio protesto jinai ne
paisys.”

Gręsia 600,000 mainierių 
Streikas prieš Plieno 

Kompanijas

ristams. Tai irgi netiesa. 
Vizos-leidimai yra išduoda
ma kaip ir pirmiau.

World Tourists firma 
praneša mums, jos šiemet 
daugiau žmonių keliauja į 
Sovietus negu bet kuriais' 
metais pirmiaus. Naujos 
didelės tūristų-keleivių gru
pės išplauks į Sovietiją šį 
mėnesį ir liepoj. Grupei iš
važiuojančiai liepos 3 d. va
dovauja daktaras J. C. Co
leman; liepos 9 d.—Thyra 
Edwards; liepos 7 d.—dak
taras Fred Ingvodstadt; 
taip ir toliau.

Maskva.—Apie birž. 4. d., 
Chabarovsko srityj, Sibire, 
tapo sušaudyti 28 trockistai 
teroristai, kurie šnipinėj o 
Japonijos naudai prieš So
vietui ir ardė bei sabotaža- 
vo Amūro geležinkelį. Jie 
veikė pagal įsakymus kari
nės Japonų šnipijadęs. ,

Cambria plieno fabriko 
s t r e i k i e r ių ir policijos. 
Streikieriai stengėsi užkirst 
skebams kelią į fabrikų, o 
policija gynė skebus, ata
kuodama streikierius ašari
nėmis bombomis ir ilgomis 

(buožėmis.
Mūšiuose sužeista iki sų- 

monės praradimo vienas po
licininkas, vienas skebas ir 
vienas pašalinis žmogus. 
Vieną policija pašovė. Be 
to, sužeista keliolika strei
kierių taip, kad prireikė 
jiem daktariškos pagelbos. 
10 streiko pikietininkų areš
tuota.

Majoras Shields šaukia 
3,000 fašistuojančių /legio
nierių apginti skebus; jis 
taipgi reikalauja guberna
toriaus Earle atsiųsti mili
ciją.

Cambria fabrikas pri
klauso Bethlehem Plieno 
korporacijai.

Washington, birž. 15 
Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas John L. Lewis, 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto pirmininkas, žada 
nuo ateinančio šeštadienio 
pašaukti streikan 600,000 
mainierių, jeigu angliaka- 
syklų savininkai nenustos 
vežę anglį toms plieno kom
panijoms, prieš kurias da
bar streikuoja 80,000 darbi
ninkų, vadovaujami Indus
trinio Organizavimosi Ko
miteto.

Jau streikuoja 11,000 
mainierių kasyklose, pri
klausančiose minimom plie
no kompanijom.

ORAS
New Yorko Oro ^Biuras 

numato, kad šį trečiadienį 
oras' būsiąs giedrus ir šil
tesnis, čia ir New Jersey.

Antradienį t e m peratūra 
buvo 83 laipsnių; oro drėg
mė 70; saulėtekis 5:23 vai.; 
saulėleidis 8:29.

Hendaye, Franc., birž. 15 
—Nazių ir Mussolinio lėk
tuvai ir kanuolės be persto-' 
jo bombardų oja Bilbao, 
Baskijos liaudiečių sostinę, 
šiaurinėj Ispanijoj.

Baskų milicininkai pasis
tatė barikadas gatvėse ir 
mirtinu įnirtimu kulkasvai
džiais, šautuvais ir rankinė
mis granatomis ginasi nuo 
įsiveržėlių fašistų.

Baskų kanuolės, .sustaty
tos rytinėje Bilbao dalyje, 
bombarduoja fašistų pozici-
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čių šnipai naudoja visus būdus samdymui 
šnipų Sovietų Sąjungoj.

Žinoma, “Posto” įvedamojo išvados 
yra savotiškos, buržuazinio protautojo 
išvados, bet čia ne tame dalykas. Mums 
svarbu, kad jis pripažįsta tą faktą, jog 
tie nenaudėliai verti sušaudymo.

Fašistinė (ir dešiniųjų socialistų) spau
da, aišku, to nepripažįsta: ji skelbia sa
vo seną nudėvėtą pasaką, būk čia esanti 
pasėka einančios kovos tarp Stalino “as
meniškos diktatūros” ir “jo oponentų.”

Tai, žinoma, nesąmonė, bet ja toji 
spauda tebemaitina savo skaitytojus.

Riefenstahl ne Arije t
Lėni Riefenstahl’iūtė buvo Vokietijos 

judomųjų paveikslų aktorė ir paskui jų 
cenzorė. Ilgoką laiką ši mergina buvo 
artima Hitlerio prietelka. Kai 1934 me
tais tūli žmonės pradėjo skelbti, kad ji 
nesanti “tyro kraujo arijietė,” tai Hitle
ris juos nutildė surikimu: “Ne jums 
spręsti, kas Riefenstahl’iūtė yra...” Ir 
viskas tūlą laiką nutilo.

Bet štai mergina nustoja pas Hitlerį 
asmeninės malonės ir jis užleidžia ją sa
vo gončium, Goebbels’u.

Aną dieną pas vidaus reikalų ministerį 
Frick įvyko bankietas. Nuėjo ten Goeb
bels ir kiti “dideli vyrai.” Atvyksta ir 
Lėni Riefenstahl’iūtė. Ir štai eksploduo- 
ja ten bomba. Goebbels pareiškia:

“Aš traukiuosi iš šitos vietos, kadangi 
čia randasi asmuo ne ari jonų rasės. Aš 
turiu dokumentus, rodančius, kad Lėni 
Riefenstahl’iūtės protėviai buvo ne ari- 
jonai!”

Skandalas! Mergina turėjo bėgti iš 
bankieto. Sugrįžusi namon, rado savo 
daiktus iš apartmento suverstus į moto
rinį sunkvežimį. Vadinasi, nazių Vokie
tijoj šitos merginos karjerai padarytas 
grabas.

Būtų juokinga, jei tai nebūtų tragiš
ka. Tragiška, kada pamąstai, kokios rū
šies sutvėrimai šiandien valdo Vokietiją.

Sovietų Prekyba su Užsieniu
Sovietų Sąjungos prekyba su užsieniu 

auga. Pereitais metais sausio-balandžio 
mėnesiais prekybos buvo už 737,600,000 
rublių, o šiemet tais pačiais mėnesiais už 
791,800,000 rublių, tai yra, ant 54,200,000 
rublių daugiau. Šiemet į užsienį iš So
vietų išvežta už 335.8 milionus rublių, o 
įvežta už 456 milionus.

Sovietai išvežė linų, audinių, automo
bilių, kitokių įvairių mašinų, geležies rū
dos, miško ir t. t. Iš užsienio pirkosi 
šviesių metalų, vilnos, elektrai gaminti 
mašinų ir kitokių reikmenų.

Pripažįsta Kaltumų
Buržuazinis “New York Post” (už bir

želio 14 d.), rašydamas apie aštuonių bu
vusių Raudonosios Armijos komandierių, 
virtusių šnipais, teismą, be kitko rašo:

“Mes neturim pagrindo abejoti teisin
gumu kaltinimų, išstatytų prieš aštuonis 
sovietinius generolus (komandierius), 
įskaitant ir buvusį apsigynimo vice-komi- 
sarą. Charakteris tų generolų, kurie 
buvo speciališkai paskirti Militarinės 
Kolegijos teisėjais teisimui kaltinamųjų, 
neleidžia tikėti, kad tie aštuoni buvo 
klastingai apkaltinti kovoje tarp Komu
nistų Partijos ir Raudonosios Armijos.

“Nors tarp apkaltintųjų buvo viršū
nės tūlų svarbiausių šalies garnizonų, 
įskaitant Maskvos ir Leningrado, jų tei
sėjais randasi dar aukštesnių militarinių 
Žmonių, įskaitant garsųjį maršalą Bu- 
dionį, herojų civilinio karo; Bluecherį, 
vadą Tolimųjų Rytų Armijos, generali
nio štabo viršylą ir vyriausius koman
dierius Baltarusijos ir Kazokijos sričių.”

Laikraštis pažymi, jog dalykas pilnai 
patikėtinas ir tame, kad japonų ir vokie-

Kun. Coughlin Organizuoja 
Fordo Kompanišką “Uniją”

Detroit, Mich.—Radio ku
nigas Coughlin steigia kom
panišką .Fordo automobilių 
darbininkų neva uniją; va
dina ją “darbininkų taryba 
delei socialio teisingumo.” 
Šios naujos kompaniškos 
unijėlės prezidentu pasira-

Japonija Moka Sovietams
Japonijos ir Mančukuo valdžios turi 

sumokėti tavorais Sovietų Sąjungai 93,- 
300,000 fenų vertės už Rytų Chinų Gelž- 
kelį, kurį pirko nuo Sovietų Sąjungos. 
Kita dalis buvo atmokėta pinigais. Iš 
tavorų kiekio Japonija ir Mančukuo jau 
atmokėjo Sovietams 65,500,000 jenų ver
tės. /

Tavorai yra arbata, audiniai, šilko ir 
vilnos audeklai, medvilnė, vario vielos, 
švinas, dažai ir chemikalai. Už 12 milio- 
nų jenų pristatė elektros gamybos maši
nų, motorų, kreinų ir kitokių elektros in
dustrijos'mašinų.

Už 5 milionus jenų pristatė laivų ir 
laivelių, kurie skiriami upėse plaukioji
mui, gaudymui vėžių, traukiniui laivų, 
žibalui vežti ir t. t. Apžiūrint laivus, 
kaip kurie turėjo nedateklių—blogas ma
šinas. Sovietai pareikalavo naujas ma
šinas pristatyti. Japonijos imperialistai 
tiksliai norėjo perduoti su senomis ma
šinomis. Japonijoj dar kelis didesnius 
laivus budavoja Sovietams, tad Sovietai 
pasiuntė ten savo specialistus darbą pri
žiūrėti.

Pieno Politkalinių Vaikams
Klasių kovos auga. Aukštos pragyve

nimo kainos, mažos algos, didelė pasku
ba darbe, blogos darbo sąlygos vis dau
giau verčia Amerikos darbo žmones or
ganizuotis ir kovoti. Kiekvienas didesnis 
streikas susiduria su žiauria reakcija. 
Chicagos plieno darbininkai apšaudyti! 
Aštuoni žuvo kovoj, apie du šimtai su
žeista, 76 areštuoti. Išnaudotojai siunta 
prieš darbininkų stojimą į uniją, gaudo 
veiklesnius organizatorius ir grūda į ka
lėjimus.

Daug duondavių kankinasi už kalėji
mų grotų, o jų šeimynos vargsta—ba
dauja. Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo sekretorė Rose Baron praneša, 
kad virš 250 politkalinių vaikučių yra 
blogame padėjime.

Štai tik keli faktai: Mary Bello, Penn- 
sylvanijoj, turi 10 kūdikių, nuo 3 iki 18 
metų amžiaus; duonpelnis nuteistas 3 
metams kalėjiman. Mary Diaz, Califor
nia, turi 7 kūdikius nuo 4 iki 16 metų 
amžiaus; jos vyras nuteistas deportavi
mui. Jeva Moss, Alabama, turi 3 kūdi
kius nuo 4 iki 10 metų; jos vyras ir vai
kų tėvas nuteistas 10 metų kalėjiman. 
N. Webber, West Virginia, turi 7 kūdi
kius nuo 3 iki 17 metų amžiaus; duon
davys nuteistas 20 metų kalėjiman. Dol- 
lie Knight, Kentucky, turi 5 kūdikius 
nuo 4 iki 13 metų; jų tėvas nuteistas 99 
metams kalėjiman. Ned Cobb, Alabama, 
turi 8 kūdikius nuo 5 iki 18 metų; duon
pelnis nuteistas 15 metų kalėjiman.

Čia suminėjome tik kelis faktus. 
Kiekviena kova negali apsieiti be aukų.

Šių šeimynų duondaviai kovojo ne vien 
už savo ir savo šeimynų reikalus, bet už 
visus darbo žmones. Politiniai kaliniai 
užsitarnauja pagarbos, o jų šeimynos vi
suomenės aprūpinimo jų gyvenimo reik
menimis.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
prašo visų darbininkų, pažangių profe
sionalų bei biznierių siųsti’aukas sekamu 
antrašu:

International Labor Defense, 
80 E. llth Street,

New York, N. Y.

šo tūlas A. E. Nelson. Ji
nai, be mažiausios abejonės, 
yra kuriama Fordo pini
gais.

Fašistinio kunigo Cough
lino laikraštukas “Social 
Justice” teisina gengsterių 
užpuolimus ant unijinių 
Fordo darbininkų ir garbi
na Fordą, kad jis nepasi
duoda industrinei Automo
bilių Darbininkų Unijai.

<

Kapitalistiniai Dėt roito 
laikraščiai deda čielų pus
lapių skelbimus apie kunigo 
Coughlino organizuojamą 
kompanišką unijėlę.

Johnstown, Pa. — Guber
natorius H. H. Earle nupei
kė Bethlehem Plieno kom
paniją, kad ji nedaro sutar
ties su Plieno Darbininkų 
Unija, CIO nare.

pražūti, Sovietų Chinija 
pradėjo stiprėti. Tuojaus ji 
apėmė 150,000 keturkampių 
mylių žemės plotą, veik to
kį, kaip Franci ja arba Vo
kietija. Gyventojų ten yra 
per 50,000,000. Pavyzdinga 
tvarka, geras gaspadoriavi- 
mas tuoj aus pakėlė duo
nos ir kito maisto kiekį. 
Žmonės padaryti lygiais, 
vyrai, moterys, darbininkai 
ir valstiečiai, mokytojai ir 
valdininkai visi suglaudė 
savo eiles. Pristeigta dau
giau mokyklų, medicinos 
punktų. Pakilo žmonių nu
sistatymas prieš Japonijos 
imperialistus, už išgelbėji
mą Chinijos nuo užsienio 
i m p e r i alistų pavergimo. 
Augo n eapykanta prieš 
Chiang Kai-sheko valdžią, 
kuri vieton kovoti išvien su 
Sovietų Chinija prieš užsie
nio imperialistus, tai puola 
ją. Stiprėjo Sovietų Chini
jos Raudono j* i Armija. 
Shensi ir Kansu provincijo
se Sovietų armija pasiekė 
100,000 skaičių. Ji gerai ap
rengta, išlavinta, apgink
luota. Turi užtektinai šau
tuvų, kulkasvaidžių, mažes
nių kanuolių, kiek lėktuvų 
ir kitokių ginklų. Gerai iš
lavinta ir disciplinuota. 
Tarpe jos vadų, oficierių ir 
kareivių didelis sutarimas. 
Oficieriai miega kartu su 
kareiviais, valgo tą pat val
gį. Armijoj gerai pastaty
tas politinis švietimas. 
Kiekvienas kareivis klasi
niai apšviestas. Kareivių 
uniforma ta pati, ką ir 
Chiang Kai-sheko armijoj, 
tik jie turi ant kepurių di
delę raudonę penkiakampę 
žvaigždę. Armijos aprūpini
mui įsteigta fabrikai, kurie 
gamina ir taiso ginklus. Ar
mijoj yra pėstininkų, ka- 
nuolininkų ir raitarijos sky
riai.

Sovietų Chinijos valdžios 
sostinė Yenanfu mieste. 
Kasmet parvyksta apie 
100 lavintų chiniečių iš So
vietų Sąjungos, Sun Yat- 
seno Universiteto, kurie pa
gelbsti gerai pastatyti ap- 
švietos darbą. Sovietų val
džia turi savo pinigus, kra- 
saženklius. Apart regulia
rių mokyklų dar kiekvieną 
dieną yra atvirame ore 
susirinkimai, kur mokina 
žmones darbo, sveikatos už
laikymo, kelia jų žinojimą, 
supažindina su pasauline 
padėčia ir ypatingai Chini
jos žmonių pareigomis, kad 
apsigynus nuo užsienio im
perialistų ir pirmoje vietoje 
Japonijos.

Kada Chiang Kai-shekas 
pastebėjo, kad Sov. Chinija, 
vieton išnykti, sutvirtėjo, 
jis pradėjo prieš ją karą. 
Pasiuntė prieš Sovietus ge
nerolą Chang Hsueh-liangą, 
buvusį Mandžurijos dikta
torių, su jo armija iš 200,- 
000. Jo armiją sudaro dau
giausiai mandžurai. Kaip 
žinome, Japonijos imperia
listai pavergė Mandžuriją 
1931 metais. Šie kareiviai 
ten paliko tėvus, brolius, 
seseris, gimines. Jie pasiil
gę savo krašto, jie neap
kenčia Japonijos imperia
listus, kurie pavergė jų tė
vynę.

Mandžurai kareiviai su
sipažinę su Sovietų Chinijos 
pozicija, kad norima ap
jungti visos Chinijos jėgos 
karui prieš Japoniją, labai 
ją pamėgo. Tūkstančiai 
pradėjo pereiti į Raudoną
ją Armiją, o kiti broliavosi 
su raudonarmiečiais. Net 
daug generolų perėjo į So
vietų pusę. Tada patsai 
Chiang Kai-shekas atvyko 
į Sian miestą, pas generolą 
Chang Hsueh-liangą, kad 
vadovavus atakoms ant So
vietų. Jis rengėsi į dvi sa-

Chinijoj sulaikyti mūšiai 
tarp Nankingo (Chiang 
Kai-sheko valdžios, Kuo- 
mintango partijos) ir So
vietų Chinijos. Tas atsiek
ta po daugelio Sovietų Chi
nijos valdžios ir Chinijos 
Komunistų Partijos pasiū
lymų. Tūli mano, o priešai 
darbininkų judėjimo tiksliai 
melus skleidžia, būk Chini
joj komunistai išsižadėjo 
visko ir pasidavė Chiang 
Kai-shekui. Bet taip nėra. 
1927 m. Chinijos K. Parti- 
j'a kovojo išvien su Chiang 
Kai-sheku prieš pardavin- 
gus generolus. Ji padėjo 
Chiang Kai-shekui genero
lus sumušti ir įsteigti savą
ją valdžią. Tas buvo daro
ma po obalsiu: Išgelbėti 
Chiniją nuo Užsienio Impe
rialistų !

Bet Chiang Kai-shekas su 
reakcine buržuazija kaip 
tik nugalėjo tuos genero
lus, taip greitai pradėjo pa
siutusius reakcinius žygius 
prieš komunistus, darbinin
kus ir unijas. Tūkstančiams 
nukapojo galvas. Chinijos 
komunistai, darbininkai ir 
dalis valstiečių organizavo 
savo apsigynimo būrius. 
Vėliau pradėjo steigti So
vietus ir sudarė' armiją. 
Penkis metus mušėsi jie 
gindami Sovietų tvarką 
Kiangsi provincijoj, šešis 
Chiang Kai-sheko užpuoli
mus atmušė. Bet 1934 me
tais Chiang Kai-shekas 
prieš Kiangsi Sovietų val
džią sutraukė 600,000 armi
ją, su geriausia karo tech
nika. Tada Chinijos Sovie
tai neišlaikė,, bet ir nepasi
davė. Sovietų valdžia, Rau
donoji Armija, valstiečiai, 
gyventojai, kaip tūkstančiai 
metų atgal, pakilo iš. savo 
gyvenimo vietos ir leidosi į 
vakaru s-šiaures. Chiang 
Kai-shekas metė visas jė
gas, kad sulaikyti. Apie me
tus laiko ėjo ta kelių milio- 
nų minia į vakarus. Ji atli
ko virš 1,500 mylių kelionę. 
Kiekvieną dieną ją atakavo 
orlaiviai, iš šalių siaubė 
Chiang Kai-sheko armijos; 
priešakyj pastodavo kelią. 
Bet tas viskas nesulaikė. 
Chinijos Sovietų valdžia, jos 
Raudonoji Armija ant sa
vo kelio gavo vis daugiau 
naujų jėgų. Jungėsi prie jos 
darbininkai, valstiečiai, stu
dentai ir atskirų sričių par
tizanai. Apie tą laiką Chi
nijoj buvo dar 14 kitų So
vietų teritorijų. Jų armijos 
ir dalis gyventojų dėjosi 
prie Kiangsi “maršuojan- 
čios Sovietų Respublikos.”

Chinijos Sovietų valdžia 
pasiekė Shensi, Kansu ir 
Szechwan provincijas. Pro
vincijas, kur daug vargo, 
nėra gelžkelių,. prasti' ke
liai, daug žmonės nukentėjo 
nuo bado. Sovietų valdžia 
užėmė kalnus, pasilsėjo, už- 
gydė žaizdas, susitvarkė. 
Chiang Kai-shekas ramino
si, kad čia jau bus Sovie
tams pabaiga. Bet atsitiko 
kitaip. Kaip dabar rašo iš 
Siano “Timeso” korespon
dentas Anthony Billingh
am, komunistai greitai su
sigyveno su vietos valstie
čiais. Jie tuoj aus gerai pa
statė organizaciją krašte. 
Pradėjo kurti Sovietus. Or
ganizavo mokyklas, mokino 
žmones, mokino naujus 
daktarus, slauges, mokyto
jus, administracijų vedėjus, 
agronomus. Ponų žemes at
ėmė ir perdavė valstie
čiams. Darbininkų algas pa
kėlė. Žmones pradėjo mo
kyti, kaip žemę dirbti, čie- 
pyti nuo įvairių ligų. Žmo
nių gyvenimas pagerėjo, 
Sovietų valdžia sustiprino 
Raudonąją Armiją, atrėmė 
Chiang Kai-sheko puoli
mus, praplėtė teritoriją.

Neįvyko tas, ko Chiang 
Kai-shekas laukė. Vieton vaites Sovietus išnaikinti.

Bet vieton to, patsai dviem 
savaitėm pateko į generolo 
Chang Hsueh-liango nelais
vę. Mandžurai kareiviai 
griežtai reikalavo sulaikyti 
karą prieš Chinijos Sovie
tus ir bendrai kariauti 
prieš Japoniją. Po ilgų de
rybų Chiang Kai-shekas pa- 
liuosuotas. Sakoma, kad 
nelaisvėj būdamas jis matė
si su Sovietų Chinijos val
džios pirmininko pagelbi- 
ninku draugu Chau En-lai.

Generolas Chang Hsueh- 
liangas matė, kaip jo karei
viai atsisako kariauti prieš 
Sovietus. Jis turėjo ir avan
tiūristiniu siekiu. Į jį vei
kė ir toji didžioji Sovietų 
Chinijos įtaka, kuri pasku
tiniu laiku išaugo tarpe ka
reivių, jų vadų ir gyyvento- 
jų Kwangsi, Kweichow, 
Yunnan ir Szechwan pro
vincijose.

Obalsiai už bendrą fron
tą, už išgelbėjimą Chinijos 
prigijo tarpe Chinijos stu
dentų ir pačioje Kuomin- 
tango partijoj kairesnių jos 
narių. Chiang Kai-sheko 
teritorijoj prasidėjo smar
kus judėjimas už bendrą 
apsigynimą nuo Japonijos.

Tuom kartu Sovietų Chi- 
nija, Chinijos Komunistų 
Partija nuolatos siūlė baig
ti karą, sujungti Raudoną
ją Armiją ir Chiang Kai- 
sheko jėgas bendram apsi
gynimui nuo Japonijos, at- 
steigti Chinijoj demokrati
ją, paleisti politinius kali
nius, pagerinti valstiečių 
gyvenimą, suteikti laisvę 
organizacijoms, žodžiui, 
spaudai, susijupgti bend
ram šalies nuo imperialistų 
gelbėjimui. Šie pasiūlymai 
radę didelį pritarimą ir 
privertė Chiang Kai-sheką 
sustabdyti. karą prieš So
vietų Chiniją.

Karas sustabdytas, bet 
Sovietų Chinija, kaip užė
mė, taip ir užima savo teri
toriją, ji turi Shensi ir 
Kansu provincijose virš 130 
tūkstančių gerai lavintos ir 
ginkluotos armijos, o apie 
65,000 kareivių kituose 
punktuose. Jos partizanų 
būriai, pirmiau kariavę 
prieš Chiang Kai-sheką, su
daro kita tiek vyrų. Da
bar raudonarmiečiai su 
Chiang Kai-sheko karei
viais gyvena greta, sueina, 
pasitaria, pasirengę bend
rai ginti savo kraštą. So
vietų Chinija sau tvarkosi, 
o Chiang Kai-sheko valdžia 
sau. Jeigu Chiang Kai- 
sheko valdžia priimtų visus 
virš minėtus reikalavimus, 
atsteigtų demokratiją, tat 
tada laikinai galimas daik
tas abi valdžios susivįeny- 
tų. Iš to kas įvyko Chini
joj negali džiaugtis Sovie
tų Chinijos priešai, bet 
džiaugiasi jos draugai. Lik
vidavimas naminio karo 
stiprina Chiniją ir Chiang 
Kai-sheko valdžią bendram 
atrėmimui Japonijos impe
rialistų puolimų. Susiarti
nimas, broliavimasis tarpe 
chiangkaišekinių kareivių 
ir raudonarmiečių tik dau
giau pakels susipratimą 
tarpe pirmųjų. Vadas So
vietų Chinijos valdžios 
draugas Mao Tse-tung, va
das Raudonosios Armijos 
generolas Chu-Teh, Komu
nistų Partija ir visa pažan
gi Chinijos visuomenė tik 
džiaugiasi iš tų laimėjimų.

d. m.

Dr. John L. Rice, 
(New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius)
Kaip žemė susijudina, kaip 

kvietkos pradeda žydėti, kaip 
javai pradeda augti ir kaip vi
sa gamta pabunda, tai taip ir 
žmogaus kūnas ir protas randa 
atnaujintą sveikatą per visą 
vasaros laiką. Tada saulės spin
duliai sveikiausi ir vėjeliai vy
liojančiausi. Visi augantieji gy
vūnai geriausia tarpsta šituom 
meto laiku ir žmonės taps svei
kesni ir linksmesni, jeigu tik 
jie naudosis gamtos dovanomis.

Turime ore ir saulės spindu
liuose pasilikti kuoilgiausia kas
dien, nes tai yra gamtos pui
kiausi tonikai, daug geresni už 
visus žmogaus išmislytus ir 
jie visiems be jokios mokesties 
prieinami. Kada tik galime, 
privalome pasimaudyti jūrose, 
upelyje arba kitose artimose 
vietose. Kurie nemoka plaukti, 
privalom išsimokinti, nes kūnui 
yra geriausias besimankštini- 
mas.

Laimingas žmogus, kuris gali 
išvažiuoti atostogoms. Visi rei
kalauja valgio, scenerijos ir ap
linkybių permainos nors sykį 
į metus. Net ir trumpas išva
žiavimas pabaigoje 
yra sveikesnis, negu 
būvimas namie. Bet 
kusieji namie gali
vasara, jie gali aplankyti neto
limas pasilinksminimo vietas, 
gali apvaikščioti savo miesto 
jiems nežinomas įvairias dalis, 
ant lauko išvažiuoti, arba nors 
į parkus. Bet permainos visi 
reikalauja.

Vasaros laiku gerai prasti 
prie kasdieninio pasimaudymo. 
Ypatingai prieš pusryčius, nes 
tai atbudins visą kūną. Tik pa
bandykite ir matysite, kiek tas 
gero atneš. Pasivaikščiojimas 
anksti ryte ir vakare yra už
tektina mankšta viduramžiam 
žmogui; palikime sunkesnius 
pasimankštinimus jauniems.

Ant syk neduokit saulei įde
ginti kūną, pradžioje pasilikite 
ant saulės tik per trumpą laiką 
ir kasdien bi&kį ilgiaus, apie 
penkias minutas pirmą dieną, 
dešimts antrą dieną ir vis il
giau, pakol kūnas pripranta 
prie saulės spindulių. Net ir 
mieste žmogus gali gražiai sau
le įdegti.

Nesiskubinkite, nesirūpinkite 
ir nepykite. Dėvėkite tik leng
vus drabužius. Nevalgykite vi
sokių sunkių ir riebių valgių. 
Miegokite nors aštuonias valan
das kas nakt.

Ir virš visko, gaukite savo 
pilną kvotą vasarinio oro ir 
saulės spindulių. F.L.I.S.

savaitės 
nuolatinis 
ir pasili- 
džiaugtis

LIETUVOS ŽINIOS

Moterų ir Vyrų Nuogumas 
Jūrų Maudynėse

Atlantic City, N. J., mies
to valdyba uždraudė vy
rams jūrų maudynėse ap
sinuoginti nuo kaklo iki 
juosmens, bet leido mote
rims taip apsinuoginti, tik 
prisidengiant krūtis. Sako

ALYTUS
Vienam Kaime Tą Pat Dieną 

Paskendo 2 Žmonės
Gegužės 20 d. Miklusėnų k., 

esančiame apie 3 klm. nuo 
Alytaus, paskendo ūkin. Ra
žaičio tarnas V. Burokas, 16 
m. amž. Jis maudėsi 3-čiame 
forte, siaurame griovy, kuris 
yra gana gilus. Nors aplink 
buvo suaugusią, tačiau niekas 
jo neišgelbėjo.

Tą pat dieną ir to pat kai
mo Juozo Pangonio mažas 
berniukas ir 2 mergaitės nu
ėjo pas kaimynę Žilinskienę, 
ant kurios kiemo yra šulinys 
su labai žemu rentiniu. Vaikai, 
matyti, žaidė arti šulinio ir 
berniukas, kuris teturėjo tik 3 
metus, įkrito į šulinį. Savinin
kų nebuvo namie, o tik jų 
maži vaikai, dvi mažos mer
gaitės, berniuko sesutės mėgi
no jį gelbėti, paduodamos jam 
kibiro kabiklį, tačiaus 6 ir 8 
metų mergaitės vaiko ištraukti 
nepajėgė. Kol buvo pranešta 
tolimesniems kaimynams jau 
vaikas buvo senokai pasken
dęs ir jo atgaivinti nepasisekė.

__________ ...
Šoko po Traukiniu ir Žuvo

• Aną dieną Viekšnių ir Ak-
” . .r--- U menės tarpustotyje šoko po ei-

.]Og vyrų krutinės ir heme-1 nančiu traukiniu Marė Vilčin- 
nys nėra jau taip gražūs,1 skienė, kuri mirtinai buvo su- 
kad juos publikai rodyt. įtrinta, žudymosi priežastys 

nežinomos.
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NESIVESK SU PAVEIKSLU

nariai šeimyno- 
trys nemažiir

ir labai mažai 
vaikai suga-

(Pabaiga)
Už poros dienų buvo gražus sekmadienio 

rytas. Gaspadinės ir kaiminkos skubiai taisė 
valgius ir jaunosios velioną dabino rūtelėm. 
Apie 9 vai. Stasytei atėjo telegrama. Ji, nu
stebus, perskaitė telegramą ir sako: “Aš tu
riu važiuot į miestą pasitikti savo draugę.” 
Jonas atsiliepė: “Tu viena negali važiuot, gali 
dar paklyst.” Vaikinas sako: “Jonai, aš turiu 
laiko, galėsiu jai padėt nuvažiuot”. Jonas su
tiko: “Labai gerai, kad tu jai padėsi; tik 
skubinkit parvažiuot, kad nepavėluotume į 
bažnyčią.”

Vaikinas nuvežė Stasytę į stubą, kurioje ji 
ir pasiliko dirbti. Tai buvo 5 
je: Mrs. Brown, jos vyras 
vaikai.

Stasytė čia sunkiai dirbo
tegavo užmokėti. Ką tik stuboje 
dindavo, kuomet tėvų namie nebūdavo, tai jie 
vis ant jos bėdą mesdavo ir tėvai išsiimdavo 
iš merginos algos už sugadintus daiktus. Taip 
jai iš kelių dolerių algos mažai likdavo pini
gų gale mėnesio.

Vieną dieną mėsos krautuvėj Stasytė išsi
kalbėjo su viena mergina apie savo sunkų 
gyvenimą. Mergina jai sako, “Ateik, kur aš 
gyvenu, aš tau darbo surasiu.”

Už kelių dienų Stasytė atėjo gyventi pas tą 
merginą. Apart jos, čia dar gyveno 4 mer
ginos. Stuba buvo trijų aukštų, apačioje gi 
karčiama. Gaspadinė Stasytei parodė kamba
rį ir pasakė, kad ji gali ir vaikinus atsivesti į 
savo kambarį. “Aš nenoriu, kad vaikinai į 
mano kambarį eitų, ir aš jų nesivešiu,” atsa
kė ji gaspadinei. žinoma, tas gaspadinei ne
labai patiko.

Stasytė susirado darbą skudurinėj, kur ji 
uždirbo $4 į savaitę. Parėjus namo vakare 
neturėdavo ramybės. Visada pilna stuba bū
davo vyrų ir merginų geriančių, dainuojančių. 
Vieną vakarą pusiau girtas, apysenis vyras, 
su arielkos ir walaus buteliu rankose atėjo į 
Stasytės kambarį, ir pasidėjęs butelius ant 
staliuko pradėjo kabinėtis prie jos. Ji 
dama, kad su juo rodos negalima bus 
pagriebus butelį alaus ir drožė jam į 
kad jam net guzas iššoko kaktoj.

Lermas iškilo visame name ir saliūne. Visi 
pradėjo bėgti į kambarį. Stasytė stovėjo kam
pe ir verkė. Vieni sakė, reikia šaukt policmo- 
ną, kiti—daktarą.

Du jauni vaikinai, vienas amerikonas, kitas 
franeūžas, priėjo prie Stasytės ir klausia, ko 
ji taip verkia. Ji, pakėlus mėlynas akis,'žiūrė
jo į juos, kaip ir jieškodama užtarimo, ir ne
suprasdama visko, ko jie klausia, patraukė pe
čiais ir vėl nuleido akis į žemę nieko jiem ne
atsakydama. Amerikonas sako francūzui: 
“Gaila, kad mes su ja negalim susikalbėti. 
Ji yra graži mergina ir, matyt, dora. Ji turi 
čia sunkų gyvenimą.” francūzas sako ame
rikonui: “Mano brolio moteris yra lietuvė; jei 
tu nori, mes ją galime nusivesti ir mano bro
lienė perkalbės.” Jie ir pradėjo kalbinti ją su 
jais eiti pas to francūzo brolienę. Ji sutiko, 
manydama, kad blogesnė vieta nebus, kaip čia, 
kur jau gyveno.

Visi trys atėjo į francūzo stubą ir Stasė 
buvo supažindinta su lietuve moterimi. Jai 
atrodė, kad ta moteris gera ir nuoširdi. Stasė 
visą savo istoriją išpasakojo nuo pat atvažia
vimo iš Lietuvos. Tada ta moteris angliškai 
viską perpasakojo tiem ęlviem vaikinam.

Kuomet Stasytė kalbėjo, jos švelnus balsas, 
. širdinga kalba ir nelaimingas gyvenimas pa

traukė ir sugraudino amerikoną. Jis prašė pa
sakyti Stasytei, kad jis ją myli ir jeigu ji 
už jo tekėtų, tai jis ją “imtų” iš pirmos die
nos. Į

Kuomet. Stasytė užgirdo netikėtus žodžius, 
jos veidai paraudo ir nulenkus galvą ji mąs
tė, kas čia jai dabar daryti, žaibo greitumu 
mintys bėgo: “Aš pabėgau nuo to seno gir
tuoklio, bet aš dabar gyvenu prasčiausiose ap
linkybėse ir dar nežinau, kur rytoj būsiu. 
Man patinka šis amerikonas, bet aš negaliu 
su juo gerai susikalbėti.” Bet patylėjus Sta
sytė atsakė: “A, taip, tekėsiu uš jo, vistiek 
man blogiau nebus, kaip dabar.”

Už kiek laiko amerikonas parsivedė Sta
sytę pas savo tėvus ir perstatė ją, kaipo jo 
mylėtinę. Tėvas ją mandagiai ir linksmai pri
ėmė, bet motina sako: “Kaip tu gyvensi su 
tokia moterimi, kuri dar kalbos nemoka ir 
nežinai, kas ji do viena.” Tėvas atsiliepė: “Ji 
dar jauna; su mūsų vaikais greit išmoks kal
bėt.”

Partijos 14-tas

Kontroles Komisi-

maty- 
gauti, 
galvą,

Už kelių savaičių Stasytė apsivedė su ame
rikonu ir gyveno pas jo tėvus. Jai neėmė 
daug laiko išmokti kalbą.

Už metų Stasytė susilaukė kūdikio. Tada 
jie pasiėmė savo kambarius. Beveik kiekvieni 
metai Stasytė turėjo po kūdikį. Jos vyras 
kad ir nemažai uždirbo, bet mėgo gerti ir ko- 
zyriuoti. Jai sunku buvo pinigų sutaupyti su 
mažais vaikais.

Užėjus “depresijos” laikams Stasytė turė
jo kreiptis į miestą pagelbos. čia man pasi
taikė aplankyti ją. Ji man išpasakojo visą 
savo gyvenimą ir nusiskundė, kad jau 15 me
tų, kaip ji nežino nieko apie savo tėvus Lie
tuvoje. Aš išklausinėjau, kokioje apylinkėje 
ji gyveno, ir per laiškus suradau jos dėdę, 
brolį ir seserį. Ji iš džiaugsmo nežinojo, kaip 
man atsimokėti. Mat, aš jai tankiai parašyda
vau ir perskaitydavau laiškus atėjusius iš Lie
tuvos. Ji pati mažai temokėjo skaityt ir rašyt.

Pirmutinis laiškas Stasytei nuo jos brolio 
buvo toks:

“Brangi sesyte! Dėdė atvežė tavo laišką. 
Aš verkiau kaip mažas vaikas jį skaityda
mas. Per 15 metų negirdėjau nei žodelio nuo 
tavęs. Nemaniau nei girdėti. Tikėjau, kad esi 
mirus. Mūsų sesuo toli nuo mane gyvena, tik 
sykį į metus atvažiuoja mane aplankyti. Ji la
bai nusistebės, kaip išgirs apie tave.

žinai, kad mūsų mamytė mirė jau 10 metų 
atgal. Mes ją biednai pakavojome, nes mes 
patys nieko neturėjome. JCaras viską sunaiki
no. O dabartinė valdžia mumis kankina kiek
vieną dieną. Sesytė buvo suareštuota už daly
vavimą komunistų susirinkime. Aš pats gy
venu slaptai. Kai rašysi man laišką, nerašyk 
mano tikro vardo. Rašyk tuo, kuri aš jum 
čia pažymiu.

Mano moteris ir du mano sūnūs siunčia jum, 
sesyte, daug širdingų linkėjimų.”

Stasytė, kiek turėjo susitaupius pinigų, ma
nęs prašė, kad aš pasiųsčiau jos broliui ir se
seriai, ir kad jos vyras apie tai nieko nežino
tų, nes jis buvo atžagareivis. Ir taip tankiai 
Stasytė gelbėjo savo seserį ir brolį. Ji daž
nai man sakydavo: “Aš čia nieko negaliu veik
ti už mažų vaikų galvos, bet džiaugiuos, kad 
mano brolis ir sesuo kovoja už darbininkų 
gyvenimą.”

pavasario.
Bolševikų 

Kongresas Uljanovą išrinko 
Contralinėn 
jon ir 1932 metais išrenkama
į tos komisijos prezidiumą.

Nuo 17-to Partijos Kongre
so ji buvo Sovietų Kontrolės 
Komisijoj ir jos biure. Paga
liau ji paskiriama vadovaut 
skundų biurą. Jame jinai vėl 
parodė begalinę energiją, tak
tingumą, supratimą ir atydą 
liaudžiai.

Ypatingai darbe tarp mote
rų draugė Uljanova turėjo di
delių nuopelnų. Jinai daug 
prisidėjo politinei pažangai 
revoliucija išlaisvintų moterų. 
Sovietų valdžia aukštai įverti
no jos sėkmingą ir pasiauko
jusį darbą švietime darbinin
kų ir valstiečių moterų ir už 
tai ji buvo apdovanota Lenino 
Ordenu.

Ne perilgiausia ji gyveno, 
tik 59 metus, tačiau savo su
manumu ir pasišventimu nu
dirbo daug.'Maria Iljinišna Ul
janova buvo pažiba savo ga
dynėje ir bus puikios moters 
pavyzdžiu ateinančioms gent
le artėms. *

Binghamton, N. Y
Iš ALDLD 20 Kp. Moterų 

Skyriaus Susirinkimo
Birželio 4 d. pas d. N. Ma- 

čiukienę įvykęs susirinkimas 
gerai pasisekė. Narių atsilankė 
gana daug. Prisirašė 5 naujos 
narės. Drg. A. Maldaikienė per
statė 4 naujas nares ir d. D. 
Strolienė — vieną. Leona Dai
nienė bus ir bendros kuopos 
narė, o kitos keturios, A. Va- 
laikienė, E. Valaikienė, A. As- 
bonienė ir J. Mikalojūnienė, tik 
Moterų Skyriaus. Taigi, mūsų 
skyrius gražiai auga, o drau
gėms Maldaikienei ir Strolie- 
nei priklauso didelis kreditas už 
savo draugių prirašymą į Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją.

Buvo išduotas galutinas ra
portas iš Motinų Dienos paren
gimo. Pelno liko ne perdaugiau- 
siai, $6.93, bet ne tiek pelnui 
buvo rengtas, kiek pasilinksmi
nimui ir abelnai Motinų Dienos 
apvaikščiojimui. Tikietų iš ank
sto pardavė A. Maldaikienė— 
14, A. Žemaitienė—13, J. K.

SLEPIASI URVUOSE NUO IŠORINIŲ ATAKŲ

Hr

Moterys ir vaikai, dalis ispanų miesto Jaen 
gyventojų. Jie per ištisas savaites apsigyveno ne
tolimų kalnų urvuose, kad pasislėpti nuo užpuo
limo iš oro. Eksplozijoms nutilus jie išeina iš ur
vų pasidžiaugt saules šviesa ir tyru oru.
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draugių žadėjo užsirašyti, kuo
met knyga bus gatava.

Visos laukiame knygos pasi
rodant.

R a s i te “money ordery” 
$16.50.

Linkiu gerų pasekmių! 
Draugiškai,

' P. Matui.

SO. BOSTON, MASS.
Gerbiamos Draugės:

Prisiunčiu už “Virėjos” pre
numeratas $8.25. Siųskite visas 
knygas mano vardu.

V. Norbutienė.
Tai jau ne pirmos prenume

ratos iš Bostono.
Iš Sudbury, Ont., d. prisiun

tė už “Virėjas” $7.50 ir ragina
ko greičiau knygą išleist.

O. Depsienė, brooklynietė, 
pridavė $7.75. Pirmiau prida
vė po 10 prenumeratų kitos dvi Z 
brooklynietės. "7 f

STOUGHTON, MASS. J
Gerbiamos draugės:

Ką Rašo Ispanijon Išvykusių 
Vaikinų Motinos

čion likusių motinų, žmonų, se
serų nėra slaugės. Tačiau anaip
tol jos nepasiduoda nusimini
mui. Jos savo troškimą “kad 
fašizmas liktų nugalėtas” vykdo 
organizavimu visokeriopos pa
ramos Ispanijos Liaudies Val
džiai.

Prisiunčiu už 10 knygų “Vi
rėja” $7.50. Knygas siųskit ma- • \ 
n© vdrdu, aš išdalinsiu.

Draugiškai,
" ' Agnė Petrukaitienė.

NEW BRITAIN, CONN.
Gerbiamosios:

Buvau apsiėmus nuo ALDLD 
27 kp. parinkti prenumeratų ' ■ 
knygai “Virėja.” Neperdaug 
gavau, bet vis vien 7 prenume
ratas surinkau ir jei seksis, tai , 
gausiu daugiau.

to laiko, kada mano 
sužinojo, jog mano vy- 
sūnus (jis turėjo 19 

kovoja
kartkartė-

Amerikos vaikinai, kovojan
tieji prieš fašizmą Ispanijoj, 
tarnauja savo gimtiniam kraš
tui, pareiškė amerikone moti
na, kurios 19 metų sūnus yra' 
Abrahomo Lincolno Batalione.

Atsakydama į klausimą, dėl- 
ko ji leido sūnui įstot Lincolno 
Batalionan, Ispanijoj, motina 
atsako:

“Nuo 
draugai 
riausias
metų įstojimo laiku) 
Lincolno Batalione, 
mis manęs klausinėja ‘Kam tu 
jį leidai? Tai ne mūsų kova ir 
jam buvo įvalias darbo čionai 
Amerikoje’.

“Bet tas, kuris davė tam bū
riui amerikonų kovotojų savo 
vardą, suprastų delko leidau. 
Amerikonas vaikinas, išauklėtas 
mylėti ir branginti visą tą, už 
ką Abrahomas Lincolnas stojo, 
supranta, kad kovodamas prieš 
fašizmo jėgas jis tarnauja sa
vo gimtajam kraštui.

“Aš tikiu, kad mano sūnus

Motinos duoda aukščiausių 
auką, kokią moterys gali au
kot už idėją. Demokratijos my
lėtojai tą supranta. Vienok toji 
auka bus tinkamiausia įvertinta 
tik sumušimu fašizmo, apgyni
mu demokratijos, kuri šiuo tar
pu randasi kritiškame momen
te. Tad visi suburkime savo pa
jėgas į aktyvę simpatiją demo
kratijai, didvyriškiems jos gy
nėjams ir jų prakilnioms mo
tinoms.

“VIRĖJA”

Čia perduodu per d. šoloms- 
ką už knygas $5.25 ir kuomet 
jos išeis—siųskite visas mano 
vardu, o jas pasistengsiu pre
numeratoriam išdalinti, teš gal 
jums kiek pasimažins siuntinė
jimo išlaidos.

Draugiškai, 
Eva Valaitis.

Tiesa, drauge, išlaidos labai 
susimažins ir ALDLD Centro 
Moterų Komitetas labai dėkin
gas jums ir visiems kitiems už 
tokius pažadus.

ROCHESTER, N. Y.
Gerb. Drauge:

Čia prisiunčiu $4.50 už “Vi
rėjos” prenumeratas. Visas 
knygas siųskite mano vardu, aš 
išdalinsiu.

Į

Paskelbus, kad knyga “Virė
ja” baigiama priruošt spaudai, 
draugės ir draugai prenumera- 

kalbėjo ne vien už save, bet ir j tų rinkėjai subruzdo dar smar-

Pasilieku su draugiškais lin
kėjimais ir vilčia pasimatyti 
“Laisvės” piknike, Brooklyne.

L. Bekis.
ROCKFORD, ILL.

Gerbiamosios:
Prisiunčiu už knygą “Virė

ja” $4.50.
N. Kuzmickiene.

MONTREAL, CANADA

Navalinskienė—10, M. Kulbienė i už savo draugus, kuomet prieš i kiau darbuotis ir siųsti surink- 
—9, O. Girnienė—8, N. Mačiu- 
kienė—5, B. Zmitraitė—4, Stra- 
kalienė—5, II. Vėžienė—5, Ki- 
reilienė—2, Kasmauskienė — 2, 
Maslauskienė—1. Varde šio sky
riaus joms priklauso didelis dė
kui. Komisijos raportas priim
tas su pagyrimu.

Skaitytas laiškas nuo Lietu- 
' vių Komunistų Frakcijos, kvie
čiantis skyrių dalyvauti paren
gime 12 birželio. Laiškas pri
imtas.

Nutarta rengti piknikas grei
toje ateityje. Išrinkta komisi- 
jon A. Maldaikienė, A. Žemai
tienė, R. Palionienė, D. Stro
lienė ir J. K. Navalinskienė. Jos 
rūpinsis surast vietą ir laiką, 
kad neįvyktų du lietuvių pa
rengimai ta pačia diena.

Nutart laikyti susirinkimas 
18 birželio pas d. Oną Norei- 
kienę, kur ji paaiškins mums, 
kaip užlaikyti sveikatą vasaros 
metu, ir kitų gerų patarimų ji 
mums žada duoti. Jos antrašas: 
2 Lawton Ave., Binghamton, N. 

nova drąsiai laikėsi atsakomin- Y. Prašohie visas šio skyriaus 
gos kovotojos vietoje.

Nuo 1908 iki 1909 ji studi
javo Paryžiuje, o 1910 ji ir 
vėl buvo Maskvoj, kur 1911 
m. ją areštavo ir ištrėmė į Vo- 

kymo dvi savaites kalėjime iš- logdos provinciją trim metam, 
trėmė į Nižni-Novgorodą.

Laike skilimo Rusijos
cial-demokratų Darbininkų
Partijos į menševikus ir bolše
vikus, ji stipriai laikėsi su bol
ševikais ir pasiliko Bolševikų 
Partijos kovotoja iki mirties.

Nuo 1903 metų rudens UI- 
janovai pavesta atsakomingas 
darbas Partijos Centralinio

E. Vilkaitė.

Komiteto sekretoriate, kur ji 
, vedė susirašinėjimą su vietų 
1 komitetais ir bolševikų centru 
užrubežyje.

„ . x « . , . . , . , , , , .. Sausio mėnesį 1904 metų ji
Sovietų Sąjungos, o sykiu ir Simbirske (dabar vadinamas vgĮ areštuojama su grupe ki- 

viso pasaulio darbininkai liū- TT” ' “
di netekę vienos iš didžiųjų 
moterų, kuri virš 40 metų sa
vo gyvenimo praleido neatlai- 
džioj kovoj už darbo žmonių 
laisvę.

Visi didelės Sovietų šalies 
laikraščiai 13 birželio prane
šė' ir darbininkai fabrikuose 
viens kitam apsakinėjo: “Mirė 
Maria Iljinišna Uljanova, di
džiojo Lenino sesuo.”

Tai išgirdusios minios dar
bo žmonių pasuko savo žings
nius į Darbo Unijų Rūmus, Pi
liorių Salėn, kad dar kartą pa
matyt moterį, kuri buvo jų va
dove dar juodojo carizmo die
nomis ir kuri taip suprasdavo 
darbininkus ir begailestingai 
smerkdavo darbininkų reikalų 
išdavikus dabar, būdama Cen- 
tralinės Kontrolės Komisijos 
vedėja.

Uljanova gimė 1878 metais

Lenino Sesuo — Draugė Uljanova

Uljanovu). „ į tų veiklių partijiečių. Tų pat
Nuo pat kūdikystės dienų ji met«, ^enj ji išvyko Gene-

, . .... , .. von, kur tuomet Leninas gyve-buvo savo gemahsko brolio n0> bgt 1905 metais - ir vgI 
Lenino įtakoj. z| sugrįžo dirbti partinį darbą

I revoliucinį judėjimą.ji at- Peterburge (dabar Leningra- 
ėjo dar jauna mergiščia būda- das).
ma. Gi pabaigus vidurinę mo-Į 
kyklą, 1896 metais, jinai įsto
jo Maskvos Moterų Kolegijon 
ir čia jau dalyvavo 'slaptuose 
studentų susirinkimuose.

Neilgai ji buvo laisva nuo 
persekiojimų, 1899 metais ją 
Maskvoj areštavo ir po išlai-

pasakė: ‘Jie [tas prenumeratas. Gi draugė K. 
Petrikienė, knygos, redaktorė, 
dirba visomis pajėgomis, kad 
spėti knygą paduoti spaustuvėn 
pradžioj liepos, kaip buvo ža
dėta. Viską kartu sudėjus ma
tomi, kad knyga, kaip sakoma, 
jau nebe už kalnų. Štai šūviai 
“Virėjai”.

MONTREAL, CANADA
Gerbiama Drauge:

Su šiuo laišku pasiunčiu tre
čią “šiptą” prenumeratų kny
gai “Virėja.” Viso 22 prn. 

, (pirmiau pasiųsta 28). Prenu- 
sėdžiu ALDLD meratas, kurias pasiunčiu da- 

konferencijoj, kurioje, kaip ir bar, gavo sekančios draugės: 
visuose demokratiją mylinčių U. Doveikienė—12; P. Matulai- 
žmonių susirinkimuose, kalba-’tyte—5 ; E. žasienė—2; P.*Va
rna apie Ispaniją. Priminus 
Lincolno Batalioną per veidus 
šalia manęs sėdėjusios drau-

išvažiuojant jis
(Franco ir kiti) prašė kailiu 
ir jie tą gaus nuo mūsų’.”
“Kad Fašizmas Liktų Nu

galėtas”
Lietuvė motina, kurios sūnus 

buvo vienu iš pirmesnių išvy
kusių Ispanijon, savo draugiš
kame pasiguodime apie tai, 
kaip ji kenčia rūpestį apie sūnų, 
rašo:

“Gaila sūnaus, nes tai mano 
pirmutinis 22-jų metų sūnus. 
Trokštu, kad karas baigtųsi ir 
kad fašizmas liktų nugalė-' 
tas.. . . ”

Aną dieną

i Bėgiu 1905 revoliucijos ir 
po to sekusios reakcijos Ulja-

[nares ir ne nares ateiti į šias 
pamokas minėtą vakarą kaip 
7:30.

Mes jau turėjome porą tokių 
svarbių susirinkimų pas d. ,No- 
reikienę. Viename d. Ona No- 
reikięnė aiškino, kaip būti svei
kiems, o antrame d. B. Zmitrai- 
tė davė gerų patarimų, kaip už
laikyti galvos odą ir plaukus 
sveikais, gražiais, švariais ir 
žvilgančiais. Ačiū draugėms už 
tai.

Draugė D. Strolienė skaitė ton,

i Vienok ji ir ten susisiekė su 
So- gelžkeliečiais darb. ir vedė su

sirašinėjimą su bolševikų cen
tru užsienyje. 1914 m. ji iš 
naujo areštuojama, iš kur pa- 
siliuosavus vėl dirba Maskvos 
organizacijoj.

Laike revoliucijos ji dirbo 
prie laikraščio “Pravda,” prie I 
kurio pasiliko iki 1929 metų paskaitą apie gimdymo kontro-

linčienė—2 ir O. Kilikevičienė 
—1.

Taip-pat pasiunčiu pilną są- 
gės nusirito didelės ašaros. Tai rašą, kiek kuri yra gavusi pre- 
Batalione kovojančio kario mo- numeratų.
tina. Bet greit ji sulaikė ašaras
ir visą domę sukaupė į tai, kas 
bus tariama, kad padėt Ispa
nijai.

“O, kad būčiau sl^gė,” atsi
duso ji, “galėčiau ir aš važiuot 
Ispanijon.”

Taip, ji ne slaugė. Didžiuma

P. Matulaitytė . . . 
U. Doveikienė .. • . 
E. žasienė ...........
O. Kilikevičienė . . 
M. Barzdenienė . . 
A. šuplevičienė ...
P. Valinčienė ....
Trečiokienė .........
E. Juškevičaitė . .

14
12

6
5
2
2

1

lę iš LDS organo “Tiesos”.
Po susirinkimo d. Mačiukie- 

nė mus visas pavaišino su gar
džiu keiku ir sode. Ačiū jai.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., pas d. A. Maldai- 
kienę, 16 Carver St., Bingham-

Mot. Skyriaus Koresp.

Viso 50
šios visos prenumeratos gau

tos ALDLD 137 kp. narių. An
tra kuopa (47), kiek man yra 
žinoma, yra gavusi 17 (gal ir 
daugiau). Tokiu būdu montrea- 
lietes draugės per abi kuopas, 
yra gavusios 67 prn. Daugelis

Gerbiamos Draugės:
Čion prisiunčiu $2.25 už “Vi

rėją.” Turiu gavus dar 2 pren.,
(Tąsa 4-tam pusi.)

|“VALGVGAMr
NIMAS

______ ______ 1
Kiaušinių Pietūs

Atskirk nuo baltymo trijų 
kiaušinių trynius, įdėk 3 šaukš
tukus miltų, 6 šaukštukus pie
no ir biskį “baking pauderio” 
ir druskos, gerai išmaišyk. Bal
tymus gerai išplak sh mašinu
ke ir supilk į trynius, biskį 
pamaišyk ir kepk skauradoj 
ant labai lengvos ugnies kol iš
keps (iškepusio viršus piasidaro
akytas—skylėtas). Tada labai 
atsargiai sulenk per pusę ir dėk 
ant dišės (lėkštės). Užpilk se
kamu sosu, kuris turi būt pa
darytas pirmiau.

SOSUI imk kiek nori svogū
nų ir žalių pipirų, pailgai su
pjaustyk ir gerai iškepk skau
radoj su biskiu sviesto ir tau- ’ ' 
kų. Tada supilk kenuką toma
toes soup, gerai išmaišyk ir su
pilk ant kiaušinių kepsnio. Val
gosi karštas. Geras valgis ir 
nedaug kainuoja.

U. Grigaliūnienė.
Willimantic, Conn.



*

Puslapis Ketvirtas

Kapai Be Kryžių
1====^^ K. č. LIETUVIS ..... ......

(Tąsa)
—Kad kas padėtų apkulti viršininką 

Šalkovskį Henriką ir jo padėjėją Korsa- 
kevičių Edvardą, tam laisvėn išėjęs ati
duočiau visą savo turtą,—storu balsu 
kampe subambėjo P.—Turiu pusę valako 
žemės, trobesių ir kitą skaitlingą inven
torių. Vistiek, matyt, man neteks jais 
naudotis. Tie sadistai metė žvilgsnį ant 
manęs, tai dabar jau po gyvenimo. Ne
bėra vilties pamatyti laisvę, nors kalėti 
paliko tik treji metai. Jie mane jau bai
gia į kapus varyti. IX-to forto slapiaja
me karceryje išlaikė be pertraukos 68 
paras. Kosėju ir spjaudau kraujais. Aš 
tikrai sergu džiova. Ryte sušvilpus kel
tis, niekuomet nespėju atsikelti drauge 
su kitais, o už tai rašo ant manęs rapor
tus ir į karcerius grūda. Sako, nepaklu
snus, disciplinos nelaikąs kalinys. Jie 
nemato, kad aš jau baigiuosi.

—Rašykis pas felčerį, pas daktarą,— 
šaukia Radzevičius,—tu mus visus už
krėst džiova.

—O ką duos gero felčeris ar daktaras? 
“Blakių karalius” numes, lyg šuniui, as
pirino miltelį ir baigta. Neimsi—rapor
tas ir septynios paros karcerio ar 3 mė
nesiai retežių. Apie ligoninę, kol gali 
dar pasikelti—nė nesvajok! Daktaras 
Šliupas ima ligoninėn tik tuos, kurie ry
tojaus dieną miršta. Tada šypsosi pa
tenkintas, kad yra studentams medžia
gos sekcijai. O vaistininkas Kimėklis 
Fulgputas duoda vaistus tik tiems, kurie 
jam pakiša keletą litų. Jei mato dar tu
rint gerus rūbus—sublimatu nunuodija. 
Teužspringsta su savo ligonine! Aš nei
čiau. Jei mirti, mirti garbingai kamero
je prie draugų.

—Bravo Petraška, bravo! Jis kalba 
atkakliai ir teisingai,—rankomis suplo
jo iš keleto vietų nuo narų.—Draugiškai 
ir garbingai. Vienas už visus, visi už 
vieną. Ir mes džiovininkai, ir mūsų tas 
pats likimas laukia.... Ne šiandie, tai 
rytoj. Suplėkusioj, susmirdusioj kame
roj be oro ir maisto nė vienas negyven
sime.

Kyla triukšmas, ermideris. Sargas, 
stovįs karidoriuj, prieina prie durų ir 
barškina į durų vilkelį (vilkelis—kiek
vienose k-mo kameros duryse yra apva
lus 4 cm. spindulių langelis, pro kurį iš 
koridoriaus administracija seka kame
roj esančius kalinius).

—Nutilkit, brodiagos. Raportą parašy
siu. Rytoj visi gausit po 20 rykščių į pa
sturgalius ir karcerį.

Kaliniai klauso ką sargas sako. Greit 
nutyla. Kaikurie jį palydi įvairiais ape
titais, liepdami pabučiuoti ir paklibin-

ti.... Sargas minutę pastovėjęs nueina į 
kitą koridoriaus galą. Girdis, kaip jo 
guminiai batų padai atsargiai liečia ce
mento grindis. Po minutėlės vėl grįžta 
atgal sekti, ką kaliniai kalba, kad vėliau 
turėtų kuo viršininkui įtikti ir už tai 
gauti vyresniojo laipsnį—vieną galiūninę 
juostelę skersai antpetį. Bet kaliniai, 
matydami gręsiančią jiems bado mirtį, ir 
to nepaiso.

—Kas, kad prižiūrėtojas klauso. Aš 
nebijau to durniaus Grušausko,—balsiai 
atsiliepia Savičius.—Jis iš to duoną val
go. Jei nustos klausyti ir mus sekti—ne
valgys. O kur gi tada dėtis tokiam asi
lui?! Paliuosuotas iš tarnybos eis žy
dams malkas skaldyti. Nė pasirašyti ne
moka. Suka kokius kriūkeliukus, ir tai 
kakta nurašo j a, kol susuka. O raportą 
jei reikia parašyti, eina į inteligentų ka
merą. Jam tik ir tarnauti dvare, kur, 16 
metų išbuvo kumečiu. Kad ne Korkos 
protekcija—senai jau būtų išskridęs.I

—Na, vyrai, migsime. Užtenka burbu
liuoti,—apsivertęs ant kito šono sako 
Radzevičius.—Tik užmigęs užmiršti var
gus, skausmą.

—Kad aš dar nebaigiau apie Korką, 
—pertraukia tylą Savičius.—Tuoj po,tei
smo, kai pradėjau eiti dirbti į spaustuvę, 
sutinka jis mane kieme ir klausia:

—Rodos, Savičius?...
—Taip,—sakau.
—Hmm... Ahaaa,—ironiškai šyptelė

jęs išsitraukė papirosą,—ar jau esi nu
teistas?

—Taip, nuteistas,—atsakiau.
—Kiek nuteisė?
—Kalėti kol gyvensiu.
Pasakius “kol gyvensiu,”—viršininkas 

nusikvatojo patenkintas ir atsitraukė sa
kydamas: “dirbk, dirbk toliau.”

—Vyrai, naujiena,—gargiančiai pra
košia plėšikas Risakovas. — Užmiršau 
jums pasakyti, kad vakar mačiau griež
tajame skyriuje prižiūrėtojo Grušausko 
sūnų. Sako, sugavo bevagiant. Cha, cha!

Petraška patvirtina:
—Jau ne šiandie jis kalėjime. Gavo 

pusantrų metų kalėti. Pavogė vieno val
dininko dviratį ir konfitūrus. Ir ne pir
mą kartą nuteistas. Vagis—recidivistas. 
Tėvas, prižiūr. Grušauskas, neprisipažįs
ta jo savo sūnumi. Kai pervedinėjo jį iš 
griežtojo skyriaus į V-tąjį—darbininkų 
skyrių—užsidėjęs ant nosies akinius 
klausė:

—Pavardė ?...
—Grušauskas.
—Tėvo vardas?
—Mikas.

(Daugiau bus)

LAISVI

lyj buvo ir vienas Washing- 
tono Orlaivių Biuro atsto
vas.
Plieno Streikierių Susikirti

mas Su Skebais
Johnstown, Pa.— Susidū

rime tarp išeinančių iš fab- Į 
riko Bethlehem korporaci
jos skebų ir streikierių liko 
sužeista 15 asmenų. i
GARSINK1TES SAVO BIZNI 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

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

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

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

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

sodną, tyram1 ore pasišokt ir pasivaišint.

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

Degtinių, Vyno ir Alaus

ir

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

NATURAL - LAX - HERB TEA

12 
MEDI-

CINAL

HERBS
IN

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

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie (kutina 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.
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DETROIT, MICH

Didelis Spaudos Piknikas
Rengia Detroito Lietuvių Draugijų Sąryšis 

įvyks Nedelioj, Birželio (June) 20 
Beechnut Grove Darže

Middle Belt Rd., tarpe Michigan ir Ecores Rd.
PRADŽIA 11 VAL. RYTE
Muzika nuo 2 iki 9 vakare

Laike pikniko bus diktas programas, sudarys chi- 
cagiečiai ir Detroito Aido Choras. Kalbės “Vilnies” 

Redaktorius L. PRŪSEIKA
Vakare bus rodoma krutami paveikslai—Flint’o ir 

Detroit SIT DOWN streikai
Prie įžangos tikietų bus duota 14 prizų, < 

$150.00 PINIGAIS
Tikietai iš anksto daug pigesni, prie vartų 

bus 25 centai ypatai.
Visus Kviečia Rengėjai.

PUIKI VIETA VAKAC1J0M
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

z 

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

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

Tuo jaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

Ši

“Laisvės” Naudai Piknikas, Maynard, Mass.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
“VIRĖJA”

(Tąsa iš 
. tas prisiųsiu 

siu pinigus.

3-čio puslp.) 
vėliau, kaip gau-

E. Juraitienė.
Šis yra montrealiečių jau ke

lintas siuntinys.

KENSINGTON, PA.
Gerb. Draugės:

Malonėkite man prisiųst kny-1 
gą “Virėja”, kaip bus gatava. | 
Siunčiu $1: 75c už knygą ir 25 
centus aukoju “Virėjai.”

K. Tamošiūnienė.
P. Sakat iš Patersono prida

vė $1.50.
K. Stelmokienė iš Newarko 

pridavė $1.50.
i. Wm. Katilius iš Chica- 

gos atsiuntė savo prenumeratą 
ir 25c. auką “Virėjai.”

Mūsų knygos sekretorė d. 
Vilkaitė, kuri pastarosiomis 
pora savaičių buvo išėjus tolo
kai dirbt ir negalėjo ateidinėti 
pasiimti laiškų, sugrįžus sma
giai apsidžiaugė radus gražų 
pundą tokių laiškų, kurie rodo, 
kad knygos darbas galės būt 
•ekmingai davestas iki pabaigos 
ir iš finansinės pusės.

S. Sasna.

irgi pi
Mrs

So. Boston, Mass

skundą miesto valdybai. 
Skundas reikalauja uždaryt 
šią stovyklą. Tad streikie
riai, sulig savo vadų pata
rimo, ir praleido miesto ma
jorą, su kuriuom automobi-

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos 2-ros kuopos 
moterų susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio (June) 16 d., 
7:30 vakaro, 376 Broadway.

Šiame susirinkime turėsime 
prisirengti prie mūsų draugiš
ko išvažiavimo, kuris įvyks 20 
d. šio mėnesio (June), pas dd. 
Tamošauskus, 91 Gardner St., 
W. Roxbury, Mass. Taipgi tu
rėsime išsirinkti darbininkes 
“Laisvės” piknikui, būsiančiam 

' 4 d. liepos, ir aptarti daug ki
tų svarbių dalykų. Todėl visos 
draugės dalyvaukite ir atsives
kite naujų narių.

Org. H. T.

CIevelando Streikieriai Sulai
kė Majoro Automobilį

Cleveland, Ohio.—Repub
lic Plieno korporacijos 
streikieriai buvo sulaikę 
automobilį, kuriuom važia
vo miesto majoras H. H. 
Burton apžiūrėt tos korpo
racijos lėktuvų stovyklą. 
Darbininkai manė,. kad Jis 
ten važiuoja streiklaužiš- 
kais tikslais. Bet paaiškė
jo, kad majoras norėjo pa- 
tyrinėt tą stovyklą pagal

Paterson, N. J

PIKNIKAS
Rengia

Lietuvių Neprigulmingas
Kliubas
Nedelioj,

Birželio (June) 20,
SAUR’S VILLAGE
PICNIC GROUNDS

High Mountain Road 
North Haledon, N. J.

Pradžia 1 Vai. po Pietų;
Tęsis iki Vėlumai Naktį

Šokiams Gros Frank 
Bayek Orkestrą

TAIPGI BUS LAIMĖJIMŲ 
Pirma Dovana—Tonas Anglių; Antra 
Dovana—Pinigais Penki Doleriai; 
Trečia Dovana—Elektrinis Laikro

dis; Ketvirta Dovana—Rašomoji 
Plunksna

' Neužmirškite, kad kiekvienas turi 
galimybę laimėti gerų dovanų

ĮžANGA LABAI PIGI 
TIK 25 CENTAI ASMENIUI

Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai

įvyks Sekmadienį, 4 Dieną Liepos (July)-Dvi Dienos Šventė
Bus puiki dailės ir sporto programa, dalyvaus visi didieji Bostono apylinkes chorai; bus svečių iš tolimų kolonijų, 

nes ant rytojaus po pikniko bus švente

Liaudies Choras iš Lawrence, Mass., kuris dalyvaus programoje

Visoje Bostono apylinkėje jau laikas samdytis busus ir rengtis kelionei j pikniką, kuris bus sekmadienį, 4-tą 
dieną liepos (July).

Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass., Kur Bus Piknikas, Yra Gražus Ežeras Maudytis.
Išailksto įsigykite įžangos bilietus. Prie įžangos bilietukų yra skiriamos stambios piniginės dovanos. Daug 

palengvinsite rengėjam išanksto turėdami bilietus
1) $25, 2) $20, 3) $15. 4-rios dovanos po $10 ir 28-nios po $5.

Visi bilietų platintojai yra kviečiami tuojau ir visur platinti bilietukus.
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Jersey City, N. J. traukinio langą ir sužeidžia 
žmones esančius karuose.

H

Žuvininkystė
Nuo Sandy Hooks iki Asbu

ry Park jūrų pakraščiai esą 
turtingi žuvimis: tuna bluefish, 
weakfish, flounders ir macka- 
rel, ir eina 11 mylių tolumo į 
jūrą. Kiekvienais metais nuo 
birželio iki rugpjūčio menesio 
leistina žvejoti po dvi savaites 
kiekvieno menesio.

C. Blackburn, prezidentas 
sūraus vandens Anglers of 
America, reikalauja karo mi- 
nisterio Woodring, kad anas 
uždraustų žvejojimą. Sako, jog 
tankus laivų vaikščiojimas, 
žvejojimas išvaikys žuvis nuo 
viso pakraščio. Kaip Woodring 
reaguos i tai, ateitis parodys, 
bet, manoma, pakenks tiem, 
kurie iš to daro gyvenimą.

Erie gelžkelio bėgiai ir taip 
sau kelias automobiliam, ties 
Holland tuneliu tankiai būna 
akmenimis vaikų apmėtomas. 
Važiuojant pasažieriniui trau
kiniui vaikai kartais išmuša

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights, 

L. I., N. Y.

Lietuviška Turistam
Užeiga

BLUE JAY INN
Pilni Pietūs ir Lengvūs Už

kandžiai, Alus iš krano, 
Degtinė ir Vynai

•
Šokiai šeštadieniais ir Sekmadie

niais iki vėlai vakare. 
Atdara iki 2 vai. ryto

•
1 mailė į vakarus nuo

NORTH BRANCH, N. J. 
Ant Route 28

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn.

Išvažiavimas—Dainos—

1939 metais New Yorke at
sidarys pasaulinė paroda. Prie 
parodos ruošiamasi visu smar
kumu. Rockland County esan
ti turtinga didelėmis ir mažo
mis eglaitėmis. Minimų fėrų 
ruošėjai-dekoyuotojai perka 

I eglaites Rockland County ir 
mano pasiekti net Hudson 
County eglaites, mokėdami po 
$40 už vieną. Gi pasaulinės 

' parodos viršininkam parokuo- 
, ja po $300 už kiekvieną, šį 
dalyką iškėlė “Jersey Obser
ver.”

Policijos komisionierius Mc- 
j Farley Hobokene suspendavo 
du policistus—William Young 

i ir Patrick Kennedy. Suspen
davimo istorija tokia: CIO 
unijos organizatorius O’Con
nell per savo advokatą keti
na skusti Hoboken’o miestą 
ant 100,000 dolerių. O’Connell 

'sako, kad jį policistas Young 
‘be jokio pamato užpuolė, su
mušė, ir O’Connelio tilpęs pa- 

I veikslas vietinėj anglų spaudoj 
parodo, jog jisai smarkiai su
žalotas. Organizatorių paleido 
iš vežimo bevežant į policijos 
stotį tik su ta sąlyga, kad ji-

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

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

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisvė”

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (J*4y)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės*.

•

New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Is Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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

to į Providence, pasukti pro 
lietuvių šv. Juozapo bažnyčią, 
Theodore gatve į kalną ir nie
kur daugiau nesisukti iki ne- 
pasieksit parko, apie mylią ke
lio. Gi nuo Providence pusės, 
tai W. Market gatve iki Key- 
zer Avė., o Keyzer Avė., iki 
Ferdinand St. ir prieš kalną 
iki parkui. Komisija.

Wilkes Barre, Pa.
Visokios Žinios iš Mūsų Miesto

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čia darbuojasi, kad 
sukelt finansinės paramos Is
panijos liaudiečiams, kurie 
kovoja prieš juodąjį fašizmą.

Mieste ir apielinkėj gerai 
darbuojasi CIO organizatoriai; 
daug gero darbo jau yra at
likta ir daugelyje vietų, kur 
nebuvo jokios unijos, dabar 
darbininkai jau organizuoti, 
pasidarbavimu CIO komiteto.

Šiomis dienomis Martz Bu
šų darbininkai buvo pasirengę 
iššaukt streiką. Tarpe busų 
kėravotojų buvo trys darbi
ninkai, kurie atsisakė stot 
unijon, bet organizuoti darbi
ninkai pareikalavo kompani
jos, kad tie darbininkai būtų

B K I B V ■

Užvalkalas GelbstiVIENAS ...bet DU Užvalkalai 
garantuoja ŠVIEŽIUS cigaretus

I

Ką tas ekstra užvalkalas padaro jums
sai prižadėjo nekelti atsitiki
mo viešumon. Kaltinamas ir 
policijos stoties kapitonas Dri
scoll, kuris ant pašaukimo pa
siuntė vežimą parvežti suareš
tuotą, bet vežimui sugrįžus be 
kalinio, nieko neveikė dalyko 
ištyrimui. Kaip dalykai pasi
baigs, teks skaitytojam vėliau 
pranešti.

paleisti iš darbo ir jųjų reika
lavimas likosi išpildytas. Ne
reikėjo nė streikuot.

Šioje apylinkėje yra daug 
American Stores ir A. and P.

Geriamas vanduo, kuriuo 
naudojasi Jersey City gyvento
jai, valomas nuo žuvų. Į dvi 
savaites laiko sugauta 10,000 
įvairaus kalibro žuvų ir į ki
tas dvi savaites mano pagau
ti tiek pat. Sugautąsias neve
ža į marketą pardavimui, bet 
deda į tam tikrus katilus, pri
piltus vandens, ir veža į kitus 
ežerus. Ežeras iš kurio mies
to gyventojai ir apylinkė nau
dojasi vandeniu, apima 350 
akrų žemės plotą, turintį van
dens 7,500,000,000 galionų. 
Kiekvieną dieną sunaudojama 
geriamo vandens 50,000,000 
galionų. Vasaros karščiams 
užėjus sunaudojama iki 60, 
milionų. Sakoma, kad vandens 
pakaktų iš minimo ežero, dau
giau į jį neateinant, dėl 140 
dienų, — reiškia mažiau, ne
gu pusei metų.

Jerseičių su bayonniečiais 
bendras piknikas įvyks 22 die
ną rugpjūčio, Cranford, N. J.

K. Biuras.

Scranton, Pa.

stores. Dabar, kada gub. G 
11.. Earl pasirašė bilių aptak- 
suot tas krautuves, tai kilo di
delis lermas, žadama kreiptis 
į teismą prieš tokį guberna
toriaus nuosprendį, bet tuom 
pačiu sykiu pradeda mažint 
tas krautuves.

Pirm keleto^ dienų Wilkes- 
Barre priemiesty Sugar Notch, 
Holy Family bažnyčioje tūla 
Anna Makauski, karšta maldi
ninke, sukėlė daug trukšmo. 
Per ilgą laiką ji meldėsi ir 
dievas josios maldų neišklau
sė, tai ji nutarė jam atkeršyt. 
Pasilikus bažnyčioj iš vakaro 
nepastebėta, arba gal kaip 
nors nakčia įsigavus į vidų, ap
draskė šventųjų paveikslus ir 
užsilipus ant bažnyčios stogo
norėjo nuverst kryžių, bet jai 
tas nepavyko atsiekt, nes be
lipant prie kryžiaus paslydusi 
susigriebė už varpo virvės ir 
pradėjo skambinti, tokiu bū
du sukeldama daug vietos pa- 
rapijonų, kurie subėgę prie 
bažnyčios stebėjosi pamatę ten 
moterį. Tai buvo anksti ryte, 
apie ketvirtą valandą.

Nuo bažnyčios stogo pati 
nusileido vandens nubėgimo 
paipa ir tiktai būdama apie 
15 pėdų nuo žemės puolė, bet 
mažai susižeidė.

Sakoma, kad jai protas at
sisakė tarnaut.

Viską Sužinojęs.

ALDLD 12 Apskričio konfe
rencija jau čia pat, tik už ke
liu dienu. Paskutinės kelios 
konf. buvo gana neskaitlingos 
ir apmirusios, nes mažai dele
gatų, mažai ir sumanymų, o 
dar mažiau noro ir pas kuopas 
vykdinti konf. tarimus gyve
nimam Taip visados negali 
būti, jau laikas daugiau paro
dyti gyvumo šio apskr. kuopo
se. Gyvumą geriausia galima 
parodyti, tai atsiunčiant skait
lingą delegaciją ir su gerais 

'sumanymais, ir kad kiekviena 
i kuopa atsiųstų savo delegatus. 
O paskui, tai vykdinti gyveni
mam su didžiausiu pasirįžimu 
ir noru, visus konf. tarimus.

Ši konferencija įvyksta, geo
grafiniai, apskričio ribose ge
roj vietoj, nes visos kuopos 
lengvai gali atsiųsti savo dele
gatus, jei tik bus noro; net ir 
Forest City kuopai ne iš kelio. 
O prie to, ši konf. atsibus po 
dangaus pastoge — atvirame 
ore, ALDLD 39 kp. parke, po 
dideliais aržuolais. O jei jau ir 
lytų, tai ir tada bėdos nebus, 
nes yra puiki pastogė ir gana 
erdvi. Ir dar negana, kad kon
ferencija atsibus šiame kuopos 
parke, bet toj pačioj dienoj ir 
piknikas atsibus, kurį rengia 
vietinė kuopa. O vietos čionais 
bus gana ir delegatams ir sve
čiams, serantoniečiai užtikri
na. Todėl sekančią nedėlią, 20 
dieną birželio, visi į Scranto- 
ną. KonfereiTcija prasidės 10 
vai. ryto, o piknikas 2 vai. po 
pietų.

Kelrodis, kaip geriausia pa
siekti konf. ir pikniko vietą: 
važiuojant iš centralinio mies-

birželio 8-tą dieną, apie 5-tą 
valandą vakare, Prospect Col
liery (Lehigh Valley Coal 
Co.), ištiko nelaimė. Mūsų 
draugas Motiejus Ramonas li
kosi milžiniško akmens mirti
nai sutrintas. Paliko dideliam 
nuliudime savo gyvenimo 
draugę ir tris dukreles — Ele
onorą, Anna, ir Sofiją. Drau
gas Ramonas paėjo iš Lietu
vos, Kauno rėdybos, Ukmergės
apskričio, Sargelių kaimo. Į 
šią šalį pribuvo kovo 16 die
ną, 1905 m., į Pittston, Pa. Po

lapkrityje, 1930 ... Dvigubai-švel- 
nūs Old Golds pirmutiniai pradėjo 
naudoti Cellophane vynioklius kaipo 
pridedamąją protekciją cigaretams.

Tai gera idėja. Taip gera, kad vi
si kiti cigaretai taipgi priėmė Cello
phane. Gera idėja—bet ne gana ge
ra.
SPALYJE, 1935 ... Dvigubai - švelnūs 
Old Golds perstatė tą EKSTRA už
valkalą. Dubeltavą Cellophane. Du- 
beltavas vyniojimas. Užtikrinama 
Amerikos cigaretų rūkytojui tikrai 
šviežius cigaretus, kur tik jis juos 
pirks.
ŠIANDIEN . • • Old Gold orą-užlaikąs, 
klimato-apsaugos pakelis jau nėra 
teorija. Kad tas EKSTRA užvalka
las pilniausia suteikia šviežumą rū

Patenkinkit save

Leidžia Įvežt šešias žmonių 
Ausis Amerikon

Indianapdlis, Ind. — Vie
nas chinas mokslininkas už
sakė, kad jam iš Chinijos 
atsiųstų šešias sveikas žmo
nių ausis. Amerikos muitų 
vyriausybė davė leidimą jas 
įvežti. Ausys bus prigydytos 
kitiem, kurie prarado savą
sias.

Suprantama, kad ausis 
parduos chinai biedniokai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YOUNGSTOWN, OHIO
Sekmadienį, 20 d. birželio-June, 

įvyks smagus lietuvių piknikas pas 
Pleitus, Niles, Ohio, šokiams grieš 
Pleituko Jaunuolių orkestrą. Įžangos 
nebus. Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist. Kelrodis: Iš 
Youngstown važiuodami, imkite iš 
Niles kelią No. 169 ir biskį pravažia
vus Republic Tin Mill, tuoj sukite po 
dešinei mažu keliuku, iš Warren, 
Ohio tuo pat keliu, biskį nedava- 
žiavę Tin Mill, sukite po kairei. — 
Rengėjai. (141-143)

tūlam laikui išvyko į Illinois 
valstiją. Gyveno Springfieldo 
apylinkėj.

Jau bus apie 10 metų, kaip 
grįžo atgal į šią apylinkę, kur 
jam prisiėjo ir gyvybę prarast 
šioje išnaudojimo sistemoj, be- 
jieškant kąsnio duonos sau ir 
savo šeimynėlei.

Ramonas buvo susipratęs 
darbininkas. Priklausė Komu
nistų Partijai ir buvo unijos 
nariu. Skaitė darbininkišką 
spaudą, taipogi laisvai augi
no ir savo mylimas dukreles.

Likosi palaidotas Lietuvių 
Laisvuose Kapuose, Wyoming, 
Pa. Prie kapo pasakė tinka
mą prakalbėlę A. K. P. orga
nizatorius draugas J. Dean.

Pastaba. Kurie draugai ži
not daugiau apie draugą Ra
moną, parašykit plačiau į 
spaudą. J. T. Visockis.

Maskva. — Sugrįžo So
vietų lakūnas F. B. Fahrig, 
atlikęs 15,000 mylių oro ke
lionę šalčiausiu Sibiro ruo
žu. Jis buvo dalėkęs beveik 
iki Alaskos.

kytojui, yra įrodyta diena iš dienos, 
virš dviejų metų periodu. Ir įrodyta 
visokiame klimate: karštame, šalta
me, sausame ir drėgname.

Taigi Old Gold rūkytojas pasiten
kina ne tik rinktinio prizinio der
liaus tabakų perteklingumu ir pagar
sėjusių Old Gold dvigubai-švelniu 
sudėtinumu.

Jis pasitenkina tomis puikiausio
mis paties savo gerumo kokybėmis. 
Dvigubai-Švelnūs OLD GOLDS yra 
visados ŠVIEŽOS. Visados sveiki. 
Neerzina. Nevarginami oro ir klima
tas neišdėvi.

Jūs negalite nusipirkti nuvėsusį 
Old Gold. Tas EKSTRA užvalkalas 
yra Jūsų garantija.

P. LORILLARD COMPANY, Inc.
(Established 1760)

Copyright, 1937, by Lorillard Co., Inc.

ŠVIEŽIAIS OLD GOLDS šiandien

nuo North Side, LSD, LRKS 87 kp., 
SLA 86 kp. ir APLA 1 kp. Įvyks 27 
d., birželio-June, pradžia 12 vai. die
ną ir tęsis iki vėlai nakties. Vainaus
ko orkestrą grieš šokiams. Kelrodis: 
Važiuojant iš Pittsburgh, reikia imti 
Kelią No. 19, Ohio River Bvld ir 
važiuoti iki Camp Horne Rd. Sukite 
po dešinei ir važiuokite Sewickley 
Okmont Rd., sukitės po kairei ir va
žiuokite iki Bellevue Beer Garden, 
čia vėl sukitės po kairei iki Frank
lin Grove, netoli buvusios Kruklio 
Farmos. — Kviečia Kom.

(141-143)

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

Juozas Levanda 
(ŲEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu- 
R 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.

I
'I

PITTSBURGH, PA.
Didelis Keturių Draugijij piknikas

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

s Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

? 50 Court Street
3 Tel. Triangle 5-3622
J Brooklyn, N. Y.

? 168 Grand Street
3 Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, Cielų 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

Puslanls Penktas

I
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Prancišką Cikanavičienė

a-

ONA IR MILDRED SAVU- 
KAITĖS VYKSTA EUROPON

tį mėnesį prasidėsiantis 9 
Scottsboro jaunuolių teismas 
ir čia reikalinga finansai. 
Taipgi siuntimas Ispanijos de
mokratijos gynėjams mediką-
lų ir pašalpos Ispanijos vai- kurioj besilinksmindami drau- 
kučiams. TDA labai surištas gai užsiminė ir apie Ispanijos

Tarptautinio Darbininkų
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks šį nupirko paminklą

Pašovė Einant iš Teatro

pusę šimtmečio atidavė labiau
sia pasiaukavusiai ir drąsiai 
darbininku judėjimo '

nėtus tikietukus, pristatykite 
juos pas O. Dejfsienę, 256 
Union Avė., BYooklyne, ir 
gausite dovanas.

Apskr. Komisija.

1

•f:

NEW YORKO IR APELINKES ŽINIOS į
TDA Lietuvių Kuopos 

Susirinkimas
Gražiai Paminėjo 

Mirusj Draugą
Ispaniškas Vakaras Aukojusieji Miko Petrausko

................. ..................... r—5;
P. Rutkūn ion ė ir M. Klimas J/ 

— po 50c.
J. Štasiulis, J. Weiss, A. Šid

lauskaitė, P. Buknys, M. Saba
liauskas, J. Mickūnus, M. 
Yakštienė, S. Adeikis, G. Wa- 
resoii aukojo po 25c. Visu tą 
vakarą buvo surinkta $40.97.

31- METINIS PIKNIKAS

ir 
duktė Elena, 292 Lincoln Avė., 

(akmenį) 
vakarą, 16 birželio, “Laisvės” pastatymui ant Vinco Cikana- 
svetainėj. Labai svarbu jame j vičiaus kapo, Evergreen kapi- 
dalyvaut, nes TDA veda dau- nėse. Tuo tikslu buvo sukvies-! 
gybę didelių darbų. į ta būrelis draugų ir draugių

Vienu iš tų darbų yra sekan-! paminėjimui keturių ir pusės 
metų kaip jis nuo mūsų atsis
kyrė. Visi svečiai aplankė ve
lionio kapą ir apžiūrėjo naujai 
paminklą.

Turėta ir draugiška “parė”,

Kompozicijų Išleidimui

linkėjimai

Vakar aplaikėm laišką iš 
Ispanijos nuo vieno lietuvio 
jaunuolio, kuris rašo:

BRANGŪS DRAUGAI:
Mano geriausi

visiem. Dabar jau fašistai bė
ga ir neužilgo 
naikinsime. Ką tik jūs darysi
te — malonėkite koncentruoti 
visas savo jėgas gelbėjimui 
šios šalies —• nes jos dabarti
nėj padėtyje nebus jai per
daug teikta. Daugiau rašysiu, Į 
kai turėsiu daugiau laiko.”

Jei jaunuoliai, kai šis, ati-

juos

Aukos surinkta Mikui Pet
rauskui minėt vakaro 11 birže
lio, bet per surašus surinkusio 
d. neapsižiūrėjimą likosi ne- 
paduota spaudai kartu su vi
sais kitais, kurie paskelbta 
“Laisvėj,” pirmadienio laidoj.

Dr. A. Petriką, K. Mockus, 
A. Lapašauskas, A. 'Zavišius, 
P. Juoęlziavičia ir Bevardis 
aukojo po $1.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbt ant far- 

mos. Gali būt pora ■— tik be šeimy
nos. Arba vyras ar moteris. Greit 
atsišaukite šiuo antrašu: 2522 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y. arba šau
kite telefonu: Buckminstdr 2-7243.

(141-143)

Rengia

Dr. Martino Luterio Draugystė 
Sekmadienį, Birželio 20 June, 1937 

Muzika Prof. Retikevičiaus

su kova už Tom Mooney pa- demokratijos kovą prieš faŠiz-' duoda savo gyvastį, kad išnai-
liuosavimą.

Kitas didelis darbas tai 
įsteigimas Pieno Fondo negrų 
ir kitų politinių kalinių vaiku
čiams, kurių tėvai kovoja už 
negrų ir visų darbo žmonių 
teises įmesti į kalėjimus, o ki
ti nusmerkti po 10 ar daugiau 
metų į “chain gang” (retežių) 
kalėjimą. Kaip galėdami pa
gelbėkime savo brolius negrus. 
Jie dar daugiau pavergti ir 
persekiojami negu baltieji 
darbininkai. Suorganizavus ir 
gavus savo pusėn tą didelę 
spėką — 15,000,000 negrų, — 
kurių 11 milionų yra paprasti 
darbininkai, darbo žmonių pa
jėga neapsakomai sustiprės.

Karolis Marksas gyvas bū
damas pasakė, kad pakol ne
grai darbininkai bus pavergti 
— balti darbininkai niekados 
nebus laisvi. Mes galim prisi
dėt prie jų išlaisvinimo pri
klausydami TDA ir remdami 
jo darbus. Todėl visi nariai 
ateikite ir naujų narių atsi
veskite prirašyti į »TDA.

A. Mureika.

kinti fašizmą, kad jūs ir aš ir 
visi mes galėtume gyvent ir 
nebijot, kad tuojaus kada gali 
ir mūsų šalį užkariaut fašiz
mas, tai mes čia galime nors 
savo mažą dalį atlikt, kad 

jaunuoliams palengvi- 
kad parodyt jiems, jog

mą ir parėmė savo klasės 
draugus.

Aukavusieji;
V. Keršulis ir J. Miltakiai 

po $1. F. Yakščiai, F. Cika-1 
navičienė, M. Yakščiai po 50ci tiems 
A. Balčiūnai — 45c. P. Cika- nūs, 
navičiai, F. Snedir, Vaicikaus-, mes čia nepamiršome juos, ži-, 
kai, A. Cikanavičiai, J. Stul-jnome, kad nuvažiavus į sveti- 
gaičiai, A ir M. Balčiūnai po mą šalį yra labai sunku apsi- 
25c. Viso $6. prast, nes ten viskas taip skir-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvių moterų susirinkimai yra 

atkelti iš 4-1 o j 3-ČIą ketvirtadienį, 
tad šis susirinkimas įvyks 17 birže
lio, 8 vai. vakaro, “Laisves” Salėj, 
419 Lorimę^ St., Brooklyne. Į Am. 
Lietuvių Dari). Literatūros Draugijos 
Moterų 81-mos kuopos susirinkimus 
yra kviečiamos ir ne nares, kurios 
domisi moterų veikimu. Ateikite.

(144.-142) Sekretorė.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vienas darbininkas dir

bti farmoj. Gera proga jauniems, ku
rie nori mokytis farmeriaut. Vieta 
pas amerikoną. Valandos neilgos. La
bai gera vieta geram žmogui. Iš 
pradžių mokam $20 į mėnesį, kartu 
su burdu. Atsišaukit tik tie, kurie 
mylite padirbėt. W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

(140-142)

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

ling Liquor Store, Inc., has filed its 
trademark: “BROADLING” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on foods, liquors, beverages 
and ingredients thereof, of every 
class and description.

(130-147)

Kada Draiveris Veža 
Pas Giltinę? .

Daug važiuotės nelaimių 
būtų išvengta, jei mašinos vai
ruotojas visuomet turėtų ją 
pilnoj kontrolėj. Jei jis nėra 
toj padėtyj, mašinoj sėdintiem 
reiškia tą patį, kaip kad va
žiuotu be vairuotojo.

Kada jis nėra kontrolėj ?
1— Važiuojant perskubiai.
2— Mašinai slidinėjant.
3— Kada kontrolės mech 

nizmas ne pilnoj tvarkoj.
4— Kada pats vairuotojas 

be miego, pailsės,Hsikaušęs.
Minėtų aplinkybių turi būt

išvengta.
Trafiko Stotis “K.”

Sėmimas Pinimj Meilės 
Samčiu Sukėlė Bėdų

HOFFMAN PARKE
69th Place ir Cooper Avenue, Glencįale, L. I.

Pradžia 2-rą valandą po pietų Įžanga 40c.
Iš anksto perkant tikietus 35c.

KELRODIS: Nuo 14th St. subway ir Metropolitan “L,” taipgi 
visi karai, kurie priveža iki Ridgewood reikia išlipti ant Myrtle 
ir Wyckoff Avės., persimainyti ant Richmond Hill karo. Išlipti 
ant 69th Place, parkas randasi pusė bloko po dešinei, arti 
Myrtle Ave.

risS.- SAV$ SVEIKATOS, LABUI LANKYKITE

Rusiškas ir Tiftkiškas 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 NAK^ NIEKAD NEUŽDAROS

Į prast, nes ten viskas taip skir
tinga negu čia. Jie pripratę 
rūkyt amerikoniškus cigaretus, 
valgyt amerikoniškas saldai- 
nes, skaityt angliškas knygas. į 
Jie taipgi nori žinot kas čia, 
Amerikoj, darosi. Jiem nelen
gva, ir daug sykių jie išsiilgs
ta savo namų, savo draugų. 
Bile vienas teisybę mylintis 
žmogus ši darbą įvertins.

Kad pagelbėt Abrahomo 
Lincolno Batalionui, Amerikos 
Lietuvės Draugės L-no Bata- 

jliono kviečia visus atsilankyt 
oi n j- n /L i i 4( T n i n x t n g q

• tainę, kur galėsite pasišokt 
'prie Geo. Kazakevičiaus or- 

negalima kestros. Bus gardžių užkan- 
paskelbth Kurie turite virš mi- džių ir šalto alaus. Ir prie to 

| graži programa.
Įžanga tik 40 c prie durų, o, 

iš anksto, ir bus duoda- 
dovana prie įžangos tildo

ALDLD 2-ro Apskričio 
Pikniko Dovanos

Dovanos iš šio pikniko (įvy
kusio 13 birželio, Cranford, 
N. J.) teko šiem numeriam:

Pirma — portable radio, te
ko numeriui 159.

Antra — fontaninė plunks
na — No. 12L

Trečia, laikrodis-budintojas
No. 1361.

Ketvirta, lietuviškas kumpis!šį šeštadienį į “Laisvės
— No. 2053. ’ 1..... —~

Gavėjų vardai neaiškiai bu-' 
vo parašyti, todėl

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

35c 
ma 
to.

Motinos Bloor 75 Metų 
Sukakties Minėjimas

Technikai Apskundė 
Plieno Kompaniją

BROADLING
Straight

RYE

Architektų, Inžinierių, Che- 
mistų ir Technikų Federacija 
apskundė Nacionalei Darbo 
S’ntikiu Tarybai didžiausią 
nlieno k o n t r a k torių firmą, 
Harris Structural- Steel Co., 
New Yorke, kad uždėtų kom
panija į sąrašą netinkamų da
ryt miesto mokyklų darbus, 
kadangi kompanija nesiskaito 
su organizuotais darbininkais.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

ALDLD 1-mos Kuopos
Išvažiavimas

Pasauliniai garsiai komunis
tei “Motinai” Ellai Reeves 
Bloor, seniausiai narei visoj 
šios šalies partijoj, sueina 75 
metai amžiaus. Jos sukaktuvės 
yra vienu iš žymiausių įvykių 
visai partijai ir abelnai darbi
ninkų klasei Jungtinėse Vals
tijose ir užrubežyje.

Tų veteranės kovotojos su
kaktuvių proga Komunistų 
Partija rengia masinį apvaikš- 
čiojimą jos gimtinėj vietoje, 
Staten Island. Sala pasiekiama 
pervaža nuo Battery Parko,

m-. a-i 4. i ___ New Yorke. Vieta: Grant Ci-iTūlas laikas atgal pagarse- p , į
jusios bylos prieš smuikininką r ' 1
David Rabinow autorė Peggy' 
Garcia sutinka bėdą po bėdai. 
Jinai buvo apskundus smuiki
ninką ant $500,000 už nesilai
kymą pažado vest, bet teismas 
byla išmetė. Negana to, pasi
rodė, kad ji buvo ištekėjus už 
antro vyro, kol neturėjus ofi
cialių perskyrų su pirmuoju. 
Bėdos padidėjo, kada įkliuvo 
ir jos vyras už apsivedimą su 
Pęgge neturint perskyrų nuo 
pirmesnės žmonos, kurią pa
liko su trim vaikais.

Ona, Mildred ir Miriam Sa- 
vukaitės iš Portage, Pa., pir
madienį pribuvo į New Yorką, 
iš kur Ona ir Mildred 
trečiadienį laivu išplaukia Eu
ropon. Jos ketina apsilankyt 
Lietuvoj ir Sovietų Sąjungoj, 
taipgi kai kuriose kitose vals
tybėse. Miriam po palydėjimo 
teserų ir pasisvečiavimo did
miestyje grįš namo pas moti
ną.

Ona ir Miriam yra mokyto
jos. Mildred per eilę metų dir
bo mūsų dienraščio “Vilnies” 
knygvede, Chicagoj. Rep.

Sekmadienį, 20 d. birželio, 
1-ma kuopa rengia išvaziavi-j A All Cv IY \V IV 1 \> .X, J C v

Motina Bloor iš tų 75 metų mą į Forest Parką.
X i 4- zx X i z\ nt-izJnTTrx IfY V"x i 11 *

Mes kviečiame Brooklyno ir
vadovy- apylinkės lietuvius dalyvauti 

bei. Šioje šalyje nėra kitos mo- mūsų 
teriškės, kuri būtų taip žino- l 
ma, mylima ir branginama mi- tarp žaliuojančių medžių, pa- 
lionų darbo žmonių, kaip yra į kvėpuoti tyru girios oru. 
Motina Bloor.

----- 1 išvažiavime ir smagiai 
praleisti keletą valandų laiko

Mirė Drauges P. Marozienės 
i Duktė

Antradienio ryte, birželio 
15, 1937, mirė Eleanor Strup- 
kytė, 29 metų amžiaus. Pa
šarvota pa's graborių Barry P.

- šalinską, 84-02 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, L. L, N. Y. 
Laidos penktadienį, birželio 
18-tą.

Draugė P. Marozienė yra 
DLS narė. Jos antrašas: 
104-62 Lefferts Blvd., Rich
mond Hill, N. Y.

Mes turėsim užkandžių ir 
gėrimų, tad alkio ir troškulio 
ntbkam nereiks kęsti.

Atsilankę praleisit smagiai 
laiką, taipgi paremsite 'kuopą, 
kuri kiekvieną centą išleidžia 
darbininkų'klasės reikalams.

Kviečia Rengėjai.

Pirmadienį unija iššaukė 
streikan apie 2,000 barberių 
Brooklyne ir Queens’e.

Išeinant iš judžio pašauta 
Mrs. Carlucci, 355 89th St., ir 
vos spėjus įnešti į teatro ma- 
nadžerio kambarį mirė. Iš te
atro ji ėjo kartu su vyru ir 
seserimi.

Apylinkės gyventojai detek
tyvams pasakojo, kad juos se-

Panaikino gatvekarį ir palei- nai terorizuoja vaikai, kurie iš 
do busus transportacijai tarp 22 kalibrų šautuvo šaudo nuo 
lllth St., Corona, ir Fowler (namų stogų, kur jiems papuo
št., Flushing. la.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kfcštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vglfausio# 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

A’ . ML '' ' H i • J C <-"r ■it’i

2 METŲ 
SENUMO 

$1,68 
kvorta 

$ .88 painto

90 
Proof

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus 
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.
Tel.: Glenntore 5-6191

paveiks-

pavienių

IŠPARDAVIMAS 
PERVIŠIAUS

Lord Calvert, 100 proof.
Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon
puse paintes, 4 bonkos $2.99

ROEBLING
LIQUOR STORE

305 Roebling St., B’klyn 
(trečios durys nuo Broadway) 

EVergreen 8-9091
- GREITAS PRISTATYMAS.

I

a

S-

Telefonas: Humboldt 2-796.4

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewe» eleveiterio stoties.

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

k
v

MORRIUL »TIUT 6ATM}
MOW lt M BATHS

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

ACCOMMODATION

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTJ

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dienų ir Naktį 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

Stanley Masiulio
Restauracija jr Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė •

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

- (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krik^nom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy. Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

2 
5

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




