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EXTRA!
Fašistai Bombarduoja Pasi
traukimo Kelius jš Bilbao

Brazilijos Generolu Sąmok
slas prieš Valdžią

NAZIAI STENGIAS SULIPDYT VOKIETIJOS, FRAN
CUOS, ANGLIJOS IR ITALIJOS SUTARTĮ

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Kuprinas Maskvoj. 
Sekmadienį Pittsburghe. 
146,000 Litų Bažnyčioms. 
Tos Antaninės!...
Švedijos Partijose.

R. Mizara

Aleksandras Kuprinas, prieš
karinis rusų rašytojas, sugrįžo 
Sovietų Sąjungon. Visu porevo
liuciniu , laiku jis gyveno emi
gracijoj. Matyti, šis rašytojas 
bus pakeitęs savo nusistatymą 
ir bandys prisidėti prie socia
lizmo statytojų.

Kuprinas yra parašęs visą ei
lę žymių novelių, kaip “Dviko
va,” “Molochas,” ir kt.

Geležinkelio stotyj Maskvoj 
Kūpriną pasitiko sovietiniai ra
šytojai. Jis pareiškęs nusistebė
jimo tomis gerojon pusėn dide
lėmis permainomis, kurias jis 
rado Maskvoj.

Sekjnadienj Pittsburghe pra
sidės APLA 27-tas seimas. Jis 
tęsis dvi dieni.

Viskas rodo, kad šiame seime 
bus galutinai išrištas vienybės 
tarp LDS ir APLA klausimas, 
pradėtas rišti 1932 m.

Juo greičiau tarpe tų organi
zacijų vienybė įvyks, tuo svei
kiau bus nariams ir visam mū
sų judėjimui.

Geistina, kad visi APLA kuo
pų delegatai dalyvautų šiame 
seime.

Iš Brooklyn© ten bus dd. 
Buknys, Ormanas ir šitų žodžių 
rašytojas.

Kauno fašistų “Aidas” (už 
VI-2) praneša:

Švietimo ministeris iš šių 
metų švietimo ministerijos 
nepaprastų išlaidų sąmatos 
jau paskyrė kai kurioms baž
nyčioms pašalpas, būtent: 
Rymo katalikų bažnyčioms 
statomai Kauno prisikėlimo 
bažnyčiai 100,000 lt., Pagė
gių — 3,000 lt., Kauno šv. 
Antano — 6,000 lt., šakių — 
3,000 lt., Raudondvario — 3,- 
500 lt., Sasnavos — 3,000 lt., 
Tirkšlių — 4,000 H., Siesikų 
— 9,000 lt., Skirsnemunės — 
4,000 lt. ir Rokiškio mokslei
vių bažnyčiai—700 lt. Viso 
Rymo Katalikų bažnyčioms 
paskirta 138,200 lt. pašalpa. 
Be to, evangelikų liuteronų 

bažnyčioms paskirta 6,300 litų, 
o žydų sinagogoms 2,000 litų.

Vadinasi, viso bažnyčioms 
šiuo sykiu duota 146,000 lity.

Mes visuomet skelbėm, kad 
Lietuvos kunigija nekovos prieš 
fašistų diktatūrą, kadangi pa
staroji kunigams naudinga!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Rooseveltas Paskyrė 
Tarpininkus Plieno 
Streiko Deryboms _ ra-----------------

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas su darbo 
ministere Frances Perkins 
paskyrė trijų narių-tarpi- 
ninkų komisiją sušaukt Re
public, Inland ir kitas'plie
no kompanijas j derybas su 
atstovais 85,000 streikuo
jančių darbininkų.

Komisijon įeina antrinin
kas darbo ministeris E. F. 
McGrady, Wisconsin© Uni
versiteto teisių skyriaus 
galva L. K. Garrison ir va
dinamas “liberalis” republi- 
konas C. P. Taft, sūnus bu
vusio Jungtinių Valstijų 
prezidento.

Cleveland, Ohio, birž. 18. 
—C. P. Taft’as, narys pre- 
zid. Roosevelto paskirtos 
tarpininkų komisijos, jau 
šaukia streikierių ir plieno 
kompanijų atstovus į dery
bas delei streiko baigimo 
sąlygų.

KRUVINA CHICAGOS
POLICIJA PARSIDA- 

VUS PLIENO BOSAM

Rio de Janeiro.—Apart 
suimto generolo Limos, yra streikierius, 
kaltinama dar 6 Brazilijos 
generolai, kaip vadai naujo 
sąmokslo prieš prez. Varga- 
so valdžią.

Amerikos Legionas Nesąs 
Streiklaužių Organizacija
Indianapolis, Ind.—Ame

rikonų Legiono centras pa
reiškė, kad Legionas nėra 
streiklaužių organizacija; 
sako, kad jis laikosi bepu- 
siškai dabartiniuose strei
kuose; o kur atskirose vie
tose Legiono nariai tarnau
ja kaip specialiai policinin
kai prieš streikierius, tai 
Legiono valdyba neatsako 
už tokius savo narius.

Darbo Unijos Skelbia Vajų Sukelti $250,000 
Gelbėt Ispanijos Demokratijai nuo Fašistų

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorke, 3 West 16th St., įvy
ko spaudos atstovų konfe
rencija. Ją sušaukė David 
Dubinsky, generalis iždinin
kas fondo The Trade Union 
Relief for Spain (Amatų 
Unijų Pagelba Ispanijai). 
Dubinsky paaiškino konfe
rencijos dalyviams, kad 
The Trade Union Relief for 
Spain yra įpėdinė buvusios 
Labor’s Red Cross for 

: Spain, ir vardas pakeistas 
tik tam tikriems valstybes 
departmento patvarky
mams reikalaujant.

Pačiu Ispanijos liaudiečių 
rėmimo reikalu buvo seka
mas pareiškimas: “Krizis 
Ispanijoje turi milžiniškos 
svarbos viso pasaulio orga
nizuotiems dar bininkams. 
Tai, kas dabar ten dedasi, 
negalima vadint civiliu ka
ru. Ten eina užpuolimas 
demokratinės šalies. Ją

Ar žinot, kodėl iš Stilsono- 
Strazdo gazietos brooklyniškio 
pikniko šiemet išėjo pišš? Ogi 
todėl, kad “šeštadienio vakare 
ir nedėldieny minėta antani
nės,” atsako “N. G.”

Bet tai netiesa.
Piknikas virto pišš ne dėl an

taninių, o dėl stilsoninių ir 
str^dinių trockistinės politikos, j ^“‘nepriZteliškos’ iėgos 
Del to, kad tie žmones purvina: A •'

čios viešpatauti ir patremp
ti visų šalių darbininkus. 
Amerikos darbininkai nega
li nepaisyt to jiems gręsian
čio pavojaus.”

Toliau D. Dubinsky pra
nešė, kad, nors jau ir ne
mažai darbininkai visų ša
lių davė visokeriopos pagel
bos kovojantiems Ispanijos 
liaudiečiams, bet to dar ne
užtenka. Todėl The Trade 
Union Relief for Spain skel
bia vajų sukėlimui $250,000. 
Tais amerikiečių pinigais 
būsią statomos Ispanijoj li
goninės, duodama medikalė 
pagelba, siunčiama maistas 
ir drabužiai, ir Franci jo j 
būsią įkurta stovykla karo 
pabėgėliams. O ypač būsią 
dedamos pastangos gelbėti 
kūdikius.

Baigdamas D. Dubinskv 
prašė spaudos atstovų gel
bėti The Trade Union Re
lief for Spain jos vajuje už 
sukėlimą $250,000 fondo.

Pr. Balsys.

Washington.— Kada Chi- 
cagos policininkai Memorial 
Dienoj šaudė ramiai mar- 
šuojančius Republic Plieno 
streiko pikietininkus, tai ji
nai buvo papirkta Republic 
korporacijos bosų žudyti 

pareiškė 
Ph. Murray, plieno darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto pirmininkas. Pagal tą 
kruviną sąmokslą su Re
public bosais, policija tada 
devynis pikietininkus nušo
vė ir virš 90 sužeidė. Tokį 
pareiškimą Murray padarė 
senatorių paštinei komisi
jai. ši komisija tyrinėja 
kompanijų skundus, būk 
paštų viršininkai veikią iš
vien su streikieriais ir būk 
trukdą laiškų persiuntinėii- 
mą kompanijoms ir ju 
streiklaužiams. Y p a t ingai 
skundžiama tie paštų virši
ninkai, kurie nepersiunčia 
maisto ir kitų reikmenų 
skebams fabrikuose.

Senatorių komisija įsta
tymiškai pareikalavo pri
statyt judamuosius paveiks-' 
lūs. parodančius policijos 
padarytą skerdyne prieš 
streiko pikietus Chicago j. 
Chicagos valdžia, veikdama 
išvien su plieno fabrikan
tais, užgniaužė tuos judžius 
nuo publikos.

Anglija, Naziai Bando 
Suardyt Prancūzų 
Sutartį su SSRS

GELŽKELIEČ1AI NE
VAIRUOS TRAUKINIŲ 

Į SKEBŲ KIEMUS

fašizmo ir nazizmo, siekiau-

Belgijos reksistų (fašistų) 
partijoj verda griežtos kovos. 
Kai kur jau reiškiasi skilimai.

Turbūt, tai partijai teks su
džiūti dar neišsprogusiai.

viską, kas darbininkų judėji
mui naudinga.

žinkeliečių StreikasGegužės mėnesį Švedijos Ko
munistų Partija minėjo savo 29 
metų gyvavimo sukaktį. Mūsų 
draugų partija šventė šį jubilė- 
jų suvienytomis savo eilėmis.

Švedijos Socialistų Partijoj 
verda didelė kova, kuri gali pri
vesti tą organizaciją prie ski
limo. Iš socialistų partijos iš
mestas Karl Kilbom ir Emilijus 
Andersonas—du žymūs kairie
ji socialistų vadai.

‘ Dėlto eiliniai nariai kelia pro
testus.

O Italijos fašistai smarkiai 
valo savo partijos eiles. Pasak 
RUNA, su kiekviena diena nau
ji pasirodo išmetimai. Mussoli
ni© pasekėjai eiliniai nariai ky
la prieš ji pati.

Gelžkelio Policija Pašovė Svarstoma Visuotinas Gele- 
Plieno Streikier j

Canton, Ohio.—Kai trys 
traukiniai važiavo į United 
Alloy fabriką, juos “lydėjo” 
demonstruodami streiko pi- 
kietininkai. Saugoj anti 
traukinius specialė policija 
šovė į pikieto eilę. Viena 
kulka sužeidė pikietininką 
St. Manną. Ta gelžkelinė 
policija yra sudaryta paties 
gubernatoriaus Davey’o.

Canton Darbo Federaci
ja, susidedanti iš federaci
nių ir CIO unijų, ir Apsi
gynimo Komitetas svarsto 
šaukimą visuotino streiko 
mieste, jeigu Republic plie
no korporacija ir toliau lau
žys streiko pikietų linijas. 
Minimas United Alloy fab
rikas yra Republic korpora
cijos nuosavybė.

Chicago, Ill.—Čia birželio 
’21 d. šaukiama susirinki
mas Geležinkeliečių Brolijų 
(unijų) atstovų. Reikalau
ja pridėt 20 nuošimčių al
gos. O jeigu kompanijos 
atmes šį reikalavimą, tai 
būsiąs šaukiamas visuotinas 
geležinkeliečių streikas.

Pittsburgh, Pa.—Trauki
nių Darbininkų Brolija at
sisakė vairuot traukinius į 
Youngstown ir Canton, 
Ohio, plieno fabrikų kie
mus. Tai todėl, kad Repub
lic ir Sheet and Tube plie
no korporacijos laiko savo 
fabrikuose ginkluotus sar
gus prieš streikuojančius 
darbininkus.

tiniai-kariniuose klausimuo
se. Jie įsivaizduoja, būk 
Tuchačevskio ir kitų septy
nių buvusių komandierių 
sušaudymas Sovietuose už 
šnipinėjimą nazių naudai 
“parodo” Raudonosios Ar
mijos “silpnybę.” (Tokia 
atvirkščia yra logika kapi
talistinių diplomatų. Nes 
reikėtų suprast, jog šnipų 
ir šalies pardavikų sušaudy
mas stiprina, o ne silpnina 
Raudonąją Armiją.)

P a r y žius. — Vokietijos 
armijos generalio štabo gal
va gen. L. Beck atsilankė 
pas Franci jos generalio šta
bo viršininką gen. M. G. Ga- 
meliną. Pranešama, kad jis 
atsivežė ir archyvą susiraši
nėjimų su Sovietų išdaviku 
Tuchačevskiu ir kitais bu
vusiais komandieriais, ku
rie jau mirčia nubausti už 
šnipinėjimą naziams. Hit
lerio gen. Beck rodąs tuos 
susirašinėjimus v i r š i nin- 
kams Francijos armijos; 
matote, kad jūs negalite pa
sitikėti vadais Sovietų Rau
donosios Armijos.

Ko siekia tas nazių gene
ralio štabo galva, tai suar- 
dyt tarpsavinės pagelbos 
sutartį Francijos su Sovie- 

„_ _  ^ais, o patraukt Franciją
lija. 'Pasakoja, būk Anglų'prie siūlomos sutarties tarp 
politikai jau “nelabai pai-1 Vokietijos, Francijos, Ang- 
są” Sovietų Sąjungos poli- Ii jos ir Italijos.

London. — Anglijon at
vyksta Vokietijos užsieni
nių reikalų ministeris baro
nas von Neurath. Supran
tama, jis atveš Hitlerio pa
siūlymą daryt politiniai-ka- 
rinę sutartį keturių šalių: 
Vokietijos, Anglijos, Fran- 
cijos ir Italijos. Naziai sie
kia tuo būdu atitolinti 
Franci ją nuo Sovietų Są
jungos, o ateityj davesti iki 
to, kad Francija atsimestų 
nuo tarpsavinės pagelbos 
sutarties su Sovietais.

Anglijos kapitalistų spau
da garsina, būk “nuosai
kūs;” ne tokie kariški na
ziai imą viršų Vokietijos 
politikoj. Rašo, kad Hitle
ris norėjęs pradėti atvirą 
karą prieš Ispaniją, kai Is
panų respublikos lėktuvai 
(gindamiesi) sužeidė Vokie
tijos karo laivą “Deutsch - 
landą” Ivizoj; bet, girdi, už
sieninis min. Neurath ir ka
ro min. paveikė Hitlerį 
taip, jog naziai pasitenki
no tik tuom, kad subombar- i 
davo Ispanijos prieplauką 
Almeria.

Plačiai žinomas politinis 
Anglijos korės pondentas 
Augur rašo New Yorko 
Times’ui, kad Anglijos vai- į 
džia aiškiai linksta prie su-: 
tarties su Vokietija ir Ita-1

Pontiac, Mich. — Jungti-

aštuoni jų lakūnai.

Daugėja Japonų Pamišimai
Tokio. —Pernai Japonijoj

išėjo iš proto 86,278 žmo-i Stoka Maisto
nes; labai padidėjo savižu- Bilbao. —- Labai trūksta 

piktadarysčių maisto šio miesto gyvento-

Tokio.— Bemanevruoda-
mi ore, susidūrė du kariniai nė Automobiliu Darbininkų 
Japonijos lėktuvai; abudu Unija pasmarkina kovą dė- 
nukrito, sudužo ir žuvo visi lei rendų numušimo už gy- 
aštuoni jų lakūnai. ivenamus namus.

BASKUOS VALDŽIA PERSI
KRAUSTĖ IŠ BILBAO 
I SAUGESNĘ VIETA

Bayonne, Franc. — Pra
nešama, kad Baskijos res
publikos valdžia su prezi
dentu J. A. de Aguirre per
sikraustė iš Bilbao į sauges
nę vietą, iš kur vadovaus 
apsigynimo’ karui prieš fa
šistus.

Naziai Prisipažįsta Šau
dę Ispanijos Lėktuvus

Žvėriškas Italijos Karo 
Laivų Kerštas

Fašistų štabas, Bilbao * 
fronte, birž. 18.—Fašistai 
praneša, kad jie priėję jau 
prie pat rytinio kranto Ner- 
vion upės, už kurios stovi 
Bilbao, Baskų krašto sostir 
nė. Didžiosios nazių kanuo- 
lės apšaudo visus liaudiečių 
pasitraukimo kelius iš Bil
bao. Italijos ir Vokietijos 
didieji lėktuvai bombomis 
taipgi ardo tuos kelius. Ka- 
nuolių šoviniai yra 12 colių 
storio ir trijų pėdų ilgio.

Baskų Karžygiškumas
Bilbao, birž. 18. — United 

Press korespondentas Pack
ard stebisi žūt-būtine Baskų 
narsa, besiginant nuo fašis
tų. Jie susikėlė patrankas 
ir kulkasvaidžius ant namų’ 
stogų ir įnirtusiai bombar
duoja italus ir kitus fašis
tus, kad negalėtų apsidrū- 
tinti rytiniame Nervion 
upės krante. Bilbao gatvėse 
pristatyta barikadų, kur 
liaudiečiai vyrai ir moterys 
rengiasi mirtinai gintis nuo 
fašistų.

Francija Šiemet Dasivarys 
Iki 1,680 Lėktuvų

Bordeaux, Franc. — Pier
re Cot, Franci j os oro laivy
no ministeris, sako, jog da
bar jo šalis turi 1,260 pir
mos rūšies karinių lėktuvų 
ir yra antra stipriausia ore 
valstybė po Sovietų Sąjun
gos. Bet iki šių metų pa
baigos Francija^ dasistatys 
tiek naujų lėktuvų, kad tu
rės jau 1,680. Franci jos oro 
laivynas būsiąs ypač galin
gas bombininkais.

ISPANUOS KARO LAIVO 
"JAIME I” NELAIMĖ

Sužeistas Rašytojas, Kariau
jąs prieš Fašistus

’ Valencia, Ispanija, birž. 
18.—Mūšyje su Ispanijos 
fašistais tapo pavojingai 
sužeistas Gustav Reglęr,. 
žymus vokiečių prieš-fašis- 
tinis rašytojas. Jis yra na
rys tarptautinės brigados, 
kariaujančios prieš genero
lą Franco. Tikimasi, kad 
Regler išgysiąs.

Valencia, Ispanija. — Ne- 
žinia dėl kokios priežasties 
kilo gaisras ir eksplozija 
respublikos karo laive Jai
me I, kuris stovėjo Carta- 
e-enos prieplaukoj. Žuvo V 
jūrininkų, sužeista apie 120. 
Laivas laikinai sugadintas.

London.—Tik dabar^ aikš
tėn iškilo žinia apie žmog
žudišką Italijos karo laivų 
kerštą prieš Ispanijos res
publiką ir Sovietu laivus.

Andai Italijos karinis lai- 
vas-naikintojas “Barletta” 
elgėsi kaip Ispanijos fašistų 
talkininkas. Tad Ispanijos 
lėktuvai paleido į jį kelias 
bombas, sužeidė “Barletta” 
ir užmušė aštuonis italų 
oficierius.

Keršydamas už tai, Mus- 
solinio submarinas tada pa
skandino Ispanijos keleivinį 
laivą su buvusiais jame 
žmonėmis. Tą pačią dieną 
kiti Italijos karo laivai būk 
nuskandino 3 SSRS gar
laivius įvairiose vietose Vi
duržemio jūroje, kaip rašo 
New Yorko, Times kores
pondentas iš Londono.

LX

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad šiandien būsią 
giedra ir šilčiau New Yorke 
ir New Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
85 laipsnių; saulėtekis 5:23; 
saulėleidis 8:30.

Wilhelmshaven, Vokieti
ja. — Nazių propagandos 
ministerija iki šiol užginči
jo, kad Vokietijos karo lai
vas “Deutschland” šaudė 
Ispanijos lėktuvus, skridu
sius virš Ivizos prieplaukos, 
Balearic salose. Dabar pats 
admirolas E. Raeder, Vokie
tijos karo laivyno galva, 
birž. 17 d. pripažino, kad 
“Deutschland” pirmas ap
šaudė tuos lėktuvus. Sako: 
Mes jau buvome persergėję 
Ispanijos valdžią, kad šau
dysime jos lėktuvus, jeigu 
jie artinsis prie Vokietijos 
karoJaivų. Taigi ir Ivizoj, 
pamačius Ispanijos lėktu
vus, tuoj buvo į juos nusta
tyta nazių kanuolės.

Taip admirolas Raeder 
kalbėjo šermenyse 31 “De- 
utschlando” jūreivio, kurie 
buvo užmušti Ispanijos lėk
tuvų bombomis.

Vadinasi, pasitvirtina pir- 
^mesnieji pranešimai, kad dysčių ir 
Ispanijos liaudiečių lėktų- skaičius. Japonų valdžia jam. Ramiais laikais čia 
vai tik tada bombardavo kaltina proto ligonius už būdavo apie 300,000 žmonių, 
“Deutschlandą,” kada jis daugėjimą kriminalių pra- o dabar suplaukę dar 200,- 
ėmė juos šaudyti. Tačiaus, sižengimų. 000.

Fašistai Baltina Kalkėmis 
Savo Pozicijas

Fašistų štabas, birž. 18. 
—United Press žiniomis, 
fašistai jau užėmė Arcandą 
kalną už vienos mylios į 
šiaurę nuo Bilbao.

Kur fašistai pasivaro pir
myn, besistengdami apsupt 
Bilbao, jie kalkėmis nubal
tina savo pozicijas arba 
prisisega baltus skarmalus 
prie nugarų, idant fašistų 
lakūnai juos pažintų ir ne
bombarduotų.

Be Mūšio Nebūsiąs Atiduo
tas Fašistam Nė Vienas 

Bilbao Namas
Bordeaux, Francija, birž. 

18. — Bilbao mieste dar yra 
15,000'liaudies kareivių; jie 
pasirengę nė vieno namo 
neužleist fašistam be mūšio. 
O jeigu reikėsią, galų ga
le, pasitraukt, tai Baskų ar
mija užimsianti naują apsi
gynimo poziciją, už 16 my
lių į vakarus nuo Bilbao.

ėmė juos šaudyti. Tačiaus, sižengimų. 
penki nazių karo laivai pa
skui subombardavo Ispani
jos prieplaukos miestą Al
meria, keršydami už tai, 
kad Ispanų liaudies lėktu
vai gynėsi!
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''Sunaikinti Trockistus-Šnipus
Sveika ir pilnakrauje mūsų partija. 

Centro Komiteto Plenumo sprendimas ir 
užbaigos žodis drg. Stalino atidengė nau
ją laipsnį partijos budavojime. Prade- 

1 v dant su perrinkimais žemesnių partijos 
organų, baigiant sričių konferencijomis 

u ir atskirų respublikų bolševikų suvažia
vimais,—visur galima matyti didelį ko
munistų veiklumą, jaučiančių didelę ir 
neįveikiamą bolševizmo spėką. Jau pra
ėjo sričių partijinės konferencijos ir su
važiavimai Ukrainos, Gruzijos, Armėni
jos respublikų, eina suvažiavimas Azer- 

i baidžano, atsidarė Tolimųjų Rytų, Va
karų Sibiro kraštų konferencijos ir 
Kirgizijos suvažiavimas. Eina Maskvos 
ir Leningrado sričių partinės konferenci
jos. Visa partija sujudo, eina patikrini
mas savo eilių, ji ruošiasi atsistoti prie
šakyj politinio pasisukimo šalyje.

Visur eina svarstymas partijinių klau
simų, rinkimai partijinių komitetų; de
monstruoja vieningumą ir solidarumą 
partijos eilių su stalininiu Partijos Cent
ro Komitetu. Partija galinga ir suvieny
ta, kaip niekados pirmiau; jos leninistinė 
dvasia yra tvirta, jos staliniški kadrai 
tvirti ir drąsūs, pilni pasiryžimo ir drą
sos kovoje prieš leninizmo neprietelius. 
Niekados komunistai dar su tokiu revo
liuciniu pasišventimu nesvarstė savo už
davinius. Visi jaučia didžiausią atsako
mybę už savo partijinį namą, už jo šva
rumą,—štai vyriausias charakteris pra
ėjusiose ir einančiose taip vieningose 
partijinėse konferencijose.

Natūralu ir teisinga, kad centre vįsų 
svarstymų stovi klausimas — kova su 
priešais, numaskavimas, išvilkimas troc- 
kistinių—dešinių veidmainių—vokiškų ir 
japoniškų šnipų ir žalotojų.

Laikotarpyje po Centro Komiteto Ple
numo, partija perėjo didelę mokyklą po
litinio auklėjimosi. Draugo Stalino per
sergėjimas, jo aiškinimas apie kapitalis
tinį apsupimą suvaidino milžinišką rolę 
ir pakėlė musų koyingumą. Tas, kas pir
miau daugeliui rodėsi kuom tai tolimu ir 
ne taip jau pavojingu, tas, ką daugelis 
paskaitydavo tik kaip neaiškų formulavi
mą, pasirodė pilnoje nuogybėje ir niek- 
šystėje. Tik užbaigus su beprotiška li
ga—nepaisymu, pasidarė galimybė ati
dengti pavojingus ir bjaurius liaudies 
priešus, kurie aktoriškai maskavosi, pa
našiai trockistui išgamai Gamarnikui, ir 
atlikinėjo šnipiškus darbus, išdavinėjo 
tėvynę Vokietijos ir Japonijos imperia
listams.

“Kapitalistinis apsupimas,—sakė drg. 
Stalinas,—tai ne tuščia frazė, tai labai 
realus ir nemalonus reiškinys.” Dabar 
net ir aklas gali suprasti, su kokiu niek
šiškumu, su kokia baisia neapykanta ve
da prieš mus-kovą fašizmo agentai ir pa
siuntiniai. Šnipai iš Gestapo (Hitlerio 
šnipų agentūros) ir kitų užsienio šnipų 
lizdų, trockistinės bandos, dešinieji kapi
talizmo grąžinimo šalininkai, buržuazi
niai nacionalistai ir bestijos ir dešinių- 
kairių bloko,—visas tas brudas, visos tos 
žmonijos išmatos, susimetė į vieną pur
viną gaują. Mūsų priešai leidžia veik- 
lon pačias purviniausias, • pačias labiau
siai pasibjaurėjančias priemones kovoje 
prieš socializmą. Nėra tos niekšystės, 
kurios nesigriebtų išdavikai ir tėvynės 
pardavikai. Sukūlimai traukinių ir 
žmonių užmušimai, užnuodijimai darbi
ninkų, teroras, gadinimas darbo įmonių, 
padegimai fabrikų ir šnipinėjimai — 
štai kokių priemonių griebiasi priešai, 
norėdami įtikti ir pildydami Vokietijos 
ir Japonijos šnipų pareigas, stengdamie
si pakirsti spėką pirmos pasaulyje socia
listinės darbininkų ir valstiečių valsty
bės.

Kiekvienas komunistas, kiekvienas pi

lietis mūsų didelės tėvynės turi suprasti 
ir žinoti, ką sako drg. Stalinas, kad “da
bartiniai kenkėjai ir diversantai, kokia 
vėliava nesimaskuotų, — trockistine ar 
bucharinistine,—jie senai jau nustojo būt 
politinė srovė darbininkų judėjime, jie 
virto į beprincipinę ir beidėjinę bandą 
profesionalių kenkėjų, diversantų, šnipų 
ir žmogžudžių. Suprantama, kad tuos 
ponus prisieis naikinti ir su šaknimis iš
rauti, kaipo darbininkų klasės priešus, 
kaipo mūsų tėvynės išdavikus.”

Nėra ir nebus pasigailėjimo Trockio- 
Bucharino-Rikovo šnipams, diversan
tams ir teroristams! Pikčiausius prie
šus, pakėlusius ranką prieš mūsų tėvy
nę, mes išrūkysime iš visų urvų, surasi
me ir sunaikinsime, kaip pasiutusius šu
nis!

Mes gyvename įtemptoje tarptautinė
je padėtyje. Fašizmas visomis jėgomis 
dirba plėtimui karo, karo debesys padi
dėjo ir darosi baisesni su kiekviena die
na. Tokiu laikotarpiu ypatingai veik
lūs pasidaro užsienio šnipai. Į Sovietų 
Sąjungą buržuazinės valstybės siunčia 
du ir tris kartus daugiau šnipų ir agentų, 
negu į kapitalistines valstybes. Reiškia, 
mūsų budėjimas turi būti padidintas bent 
šimtą kartų, reiškia, kad reikia apgink
luoti kiekvieną komunistą bolševizmu, 
išmokyti mūsų veikėjus pažinti šnipus ir 
kenkėjus, greitai juos numaskuoti.

Priešas pirm visko stengiasi įlysti į 
Komunistų Partijos organizacijas, į par
tijos aparatą. Čia jis būdamas, prisi
dengdamas partijos bilietu, pirm visko 
stengiasi sužinoti partijos ir valstybės 
slaptus dalykus, iš čia jis lengvai gali 
pranešti saviškiams apie ruošiamus pla
nus, priešui nurodyti mūsų silpnuosius 
punktus. Priešas veikia visais garais. 
Tas apsivalymo darbas, kuris pastaruoju 
laiku pravestas vadovystėje Centro Ko
miteto, iškėlė ir numaskąvo nemažai 
priešų, bet būtų didžiausia klaida many- 

' ti, kad apsivalymo darbas jau užbaigtas.
Pavyzdžiui, žinoma, kad Azovo—Juo

dųjų Jūrų partijos organizacijoj ilgą lai
ką veikė mūsų mirtinų priešų gauja. Ji 
naudojosi dideliu apsileidimu partijinės 
vadovybės, ir ta gauja buvo atidengta 
tik vėlesniu laiku. Atrodė, kad priešai 
ir jų vadai jau visi numaskuoti. Bet tik
rumoj buvo kitaip. Priešų konspiracija 
ant tiek buvo didelė, kad dalį savo kadrų 
jie sugebėjo išgelbėti. Buvęs partijinis 
krašto sekretorius Malinovas ir buvęs 
vadovas komitetų Berzinas tik dabar 
atidengti kaipo aktyviausi trockistai, kur 
jie sugebėjo maskuotis virš šešis mėne
sius laiko. Malinovui buvo dar pavestas 
žemės skyriaus darbo prižiūrėjimas, kurį 
jis sabotažavo.

Mūsų partija sveikas ir galingas kū
nas. Atsibuvę ir einanti rinkimai parti
jos vadovų parodė giliausį atsidavimą 
Lenino.-Stalino partijos vėliavai. Nutru- 
pėjimai trockistinių elementų, tai menk
niekis, palyginus su galinga ir masine 
partija. Bet negalima užmiršti, kad mū
sų partija—tai štabas socialistinio buda- 
vojimo, kur išdirbami planai naujų per
galių, naujų pirmynžangos darbų. O 
kartą taip, tai argi neaišku, kokią reikš
mę turi švarumas mūsų partijos eilių, 
švarumas partijos aparato. Vienas ar 
keli priešai, įlindę į mūsų organizaciją, 
gali padaryti daug bėdos, gali padaryti

I skylę kitiems šnipams. Štai kodėl su to
kia energija ir drąsa mes ir ateityje turi
me saugoti partijos organizaciją nuo pik
tadarių.

Ar reikia kalbėti apie tai, kad komu
nistas gali būti tikru kovotojum tik ta
da, kada jis naudojasi pačiu aštriausiu 
įrankiu bolševizmo — atsarga. Atsarga 
nesisaikuoja kalbomis susirinkimuose. I 
Kiekvienas gali pasakyti apie' atsargą 
kelias garsias frazes, bet tuom pat kartu 
gali nematyti priešo. Atsarga—tai pirm • 
visko idėjinis komunisto apsiginklavi
mas, supratimas Lenino-Stalino mokslo, 
mokėjimas gaudyti ir naikinti pasiunti
nius vokiško fašizmo — trdckistinius-bu- 
charininius dvokenas.

Sričių ir kraštų konferencijos, respub
likų suvažiavimai parodo pirmus rezul
tatus perbudavojimo partijos darbo nau
jais pamatais. Pirma ir svarbiausia iš 
to pamoka—laimėjimas vidujinės parti
jinės demokratijos, pergalė bolševistinio 
nusistatymo. Tame partija mato užtik
rinimą naujų pasisekimų, naujų perga
lių. Joki priešai negali sulaikyti pasek
mingą mūsų žengimą pirmyn. Jie bus 
negailestingai sutrėkšti. Baudžiantis 
kardas proletarinės diktatūros neatšipo

LIETUVOS ŽINIOS
RASEINIAI

Atkasti Nežinomi Seni 
Kapai

Vakariniame miesto pakraš
tyje darbininkai, bekasdami ga
tvių grindiniui žemes, surado 
daug žmonių lavonų palaikų: 
kaulų, drabužių liekanų-, pinigų 
monetų ir kitokių smulkių daik
tų. Iš palaikų galima manyti, 
kad šioje vietoje yra buvę karių 
kapai. Buvo rasta kariškos uni
formos liekanos: mundierio da
lys su ’sagomis, brangūs antpe
čiai. šie palaikai labai prime
na Napoleono laikų armijos 
aukštesniojo laipsnio prancūzų 
karių uniformas. Bet ir senieji 
amžiumi miesto gyventojai apie 
šiuos kapus nieko nėra girdėję. 
Nuo neatmenamų laikų minimo
je vietoje buvo žmonių dirbami 
ir sėjami laukai.

107 Metų Moteris Išteka
Šiomis dienomis Riešavos pa

rapijoje išteka 107 metų ‘‘naš
lelė,” kažkokia Magdalena Ne- 
dzelkauskienė. Ji jau šį kartą 
ištekės už ketvirto vyro. Kažin 
tik, ar jos “jaunasis” savo am
žiumi bus už ją vyresnis?

Nubaudė Tris Telšiškius
Geg. 31 d. Kariuomenės teis

mas sprendė kelių telšiškių by
lą, kaltinamų komunistiniu vei
kimu.

Kariuomenės teismas A. Baja- 
rūną nubaudė 6 met., A. Raibu
žį 2 met. sunk, darbų kalėjimo, 
A. Skimelį 8 mėn. sąlyginai, 
Juozą Galdiką nusprendė išsiųs
ti į nepilnamečių drausmės ir 
auklėjimo įstaigą, b Juozą Jure
vičių išteisino.

Kodėl Košer Skerdiena Dvi
gubai Brangesne Negu Ne- 

košer Skerdiena
Kainų tvarkytojas šiuo metu 

pagal žydų spaudą tiria košer 
skerdimo specialias išdaigas ir 
jų teisingą dydį. Mat, norima 
nustatyti, koks iš tikrųjų turė
tų būti kainų skirtumas tarp 
košer ir nekošer skerdienos. 
Šiuo laiku nepasiturintieji žydai 
skundžiasi, kad košer skerdiena 
net dvigubai, o kartais ir tri
gubai brangesnė ir todėl mažai 
tegalį vartoti mėsos.

Atsirado 5 Briedžiai
Sudargas, šakių apskr. šiuo 

laiku į Sudargo apylinkės miš
kus iš kažkur atklydo 5 brie
džiai, kurie dažnai išeina iš 
miško laukan į žmonių rugius 
ar dobilus ėsti ir padaro gana 
daug žalos, bet žmonės jiems 
nieko blogo nedaro. Tik už brie
džių padarytus nuostolius jie

kalai nebuvę darnūs. Velionis 
taip pat manęs grįžti į Ameri
ką, nes tebebuvo Amerikos pi
liečiu.

kreipėsi su prašymu į Sudargo 
miškų urėdiją, kad atlygintų. 
Pažymėtina, kad tie briedžiai 
yra visai jaukūs, nes žmogų 
prisileidžia iki 80—100 m. at
stumo, kai juos eina išvaryti iš 
rugių arba dobilų. Spėjama, 
kad šie briedžiai bus atbėgę iš 
Vokietijos miškų, nes seniau čia 
jų nebuvo, žmonės šiais gra
žiais miško gyvuliais — brie
džiais yra labai susidomėję.

Prigėrė Šulinyje
Gegužės 23 d. Pustapėdžių 

k., Vilkaviškio valse., gyvento
jas šperbelis laukuose, nenau
dojamame šulinyje rado prigė
rusį savo brolį Liudą, 36 metų, 
kuris iš namų buvo pasišalinęs 
jau nuo gegužės 12 dienos.

Namiškiai ypatingo dėmesio 
į jo pasišalinimą iš namų neat
kreipė, nes jis buvo truputį psi
chiniai nesveikas ir labai daž
nai palikęs namus nuvykdavo 
pas gimines.

Ar jis netikėtai ar sąmonin
gai įkrito šuliniu, nepasisekė 
nustatyti.

MARIJAMPOLĖ
Įsteigtas Laisvamanių

Skyrius
šiomis dienomis Marijampo

lėje įvyko steigiamasis vietos 
laisvamanių skyriaus susirinki
mas. Iniciatyvos vietos laisva
manius suorganizuoti ėmėsi J. 
Gūžys ir dr. V. Bagdonas.

Kunigai Jau Pradėjo Akci
ją Del Civilines Metri

kacijos
Kauno arkivyskupijos bažny

čiose geg. 30 d. kunigai įsakė 
tikintiesiems . melstis, kad nu
matomas civilinės metrikacijos 
įstatymas nepaliestų katalikiškų 
šeimų.

Rastas Dingusio žmogaus 
Lavonas

Kupiškio valse., Akštaičių 
km. 1936 m. rudeniop, nežinia 
kur dingo šio kaimo ūkininkas 
Alf. Skėrys.

Gegužės 4 d., dingusio Alf. 
Skėrio lavonas surastas Lėve- 
nos upėje.

Manoma, kad Skėrys buvo 
užmuštas ir įmestas į upę, nes 
ant lavono rastos gilios žaizdos.

Nusišovė Malūnininkas
Vyžuonos, Utenos apskr. Ge

gužės 18 d. apie 15 vai. rastas 
savo kambary nusišovęs Vyžuo
nų malūno dalininkas Vincas 
Indrašius, 47 metų amž. Kalba
ma, kad jis nusišovęs dėl to, jog 
per brangiai atsėjusi malūno 
pusė, be to, jo šeimyniniai rei-

Ohio valstijos gubernatorius Martin L. Davey, kurio 
milicija žudo plieno darbininkus Youngsown ir kituo
se miestuose.

ir nesurūdijo. Jis nusileis ant tų galvų, 
kas nori į kavalkus sudraskyti mūsų gra
žią tėvynę ir atiduoti ją į Vokieti jos-Ja
ponijos fašizmo ’jungą. Liaudies priešas

ROKIŠKIS 
Sausiausias Lietuvos 

Kampelis
Seneliai pasakoja, kad sau

siausias kampelis ne tik Rokiš
kio apskr., bet ir visoje Lietu
voje esąs netoli Ragelių. Tikrai, 
pastebėta, kad čia atėję debesys 
skiriasi į dvi puses, šis sausa
sis kampelis apima šiuos kai
mus: Rageliai, Didėja, Kave- 
liai, Ulytėlė, Pužonys, Natkuš- 
kiai, Pyragiškiai, Selynė ir 
Audra, šiemet šių kaimų lau
kai jau 8 savaitės, kai nėra ga
vę nė lašelio lietaus, nors šonais 
gana gausiai palyja.

VARĖNA
Nuskendo Agr. A. 

Sadauskas
Alytaus apskr., Varėnos vai., 

Ežerėkų km. Ežerėkų ežere 
maudydamas arklį prigėrė agr. 
A. Sadauskas.

Subėgę agr. Vaičius ir san. 
gyd.. Grigaitis norėjo skenduolį 
iš ežero dugno ištraukti, bet ka
dangi toje vietoje buvo per 5 
m. gylio, tat greitu laiku iš
traukti nepasisekė. Vėliau vie
nas to km. ūkininkas ištraukė 
skenduolį iš ežero dugno, bet 
atgaivinti jo nepasisekė.

Agronomas A. Sadauskas pa
skutiniuoju laiku dirbo Varė
nos bandymų ūkyje ir po 2 die
nų turėjo išvažiuoti į Šiaulių 
apskritį. /

•jęs, ir turi eiti pas kunigė
lį, kad apvalytų. Na, ir kas 
gi buvo ne griekas? Šluotą 
paspyrei—griekas, vištą ka
le pavadinai— griekas, špy
gą kam parodei — griekas, 
o didesnis griekas, jeigu ko
kiai mergiotei grybštelė
jai... Būdavo, kišu ir kišu 
savo nuodėmes kunigėliui ' 
per langelį.

Sykį visus savo zbitkus 
kunigėliui sukimšau ir jau 
buvau užsimojęs muštis 
krūtinėn, kaip buvau už
klaustas :

—Ar tu, ieliau, nesi bu
vęs kito vyro žmonos glė- 
byje?

—Buvau, — sakau,—kur 
nebūsi...

—A-ha! — užakcentavo 
kunigėlis,-o kur dabar ran
dasi ta nusikaltusios Jievos 
dukružė ?—teiravosi dvasiš
kis.

—Gyvena su maninf,—sa
kau.

_ ????
—Ji mano motina. Mano 

tėvas jos vyras...
—Klaupkis, muškis į krū

tinę,—burbtelėjo mano ap
valyto j as.

Tą pačią dieną, tas pats 
dūšių ganytojas sakė labai 
graudulingą pamokslą. Gy
rė dangų, peikė peklą ir jos 
gyventojus. Barėsi, kam pa- 
rapijonys neduosnūs, mažai 
įmeta į krepšį. Baigdamas, 
pabrėžė:

“Aš, kaipo dievo piemuo, 
pirmu turėsiu stoti prieš 
sutvertoją. Ir kuomet jis 
paklaus manęs, sakydamas: 
‘Sūnau, kodėl neparginei 
mano avis, kuriąs aš tau 
padaviau ganyti, idant par
gintum į mano avinyčią?’— 
aš iš baimės tylėsiu. Ir dar 
tylėsiu. Kai trečiu kartu pa
klaus, tai tada sakysiu: 
Viešpatie, tu man paskyrei 
ne avis, o kiaules!”

Aš nors kiaulieną ir mėg
stu, ale kiaulių tai, bra, ne
kenčiu ! Kunigėliui mane sy
kiu su kitais priskaičius . 
prie kiaulių, aš smarkiai 
ant jo užpykau ir nustojau 
pas jį vaikščiojęs. Priėjau 

mirties tikėjosi būti dievo prie išvedimo, kad kunigai 
sterblėje. Nors didelių nu-j ne tik avių, bet nei kiaulių 
sidė j imu Šaipokas nėra tu- ganyti nemoka.
rėjęs, bet tų mažų, kasdie
ninių, tai buvo nemažiau tai, bra, petnyčiomis "valgo 
kai pas šunį blusų, štai, žiū- mėsą be jokios .baimės, ir 
rėk, griekų jau ir ciela vir-. nei vieno velnio nesibijo, 
tynė, jau visas susimozo- Šaipokas.

ŠYPSENOS

šaipoko Raportažas

Buvo laikai, kuomet jūsų 
Šaipokas mylėjo dievą, ne
kentė šėtono kai velnio, ėjo 
bažnyčion, poteriavo, o po

O dabar jūsų šaipokas,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Tel.: Humboldt 2—7964

Negali Apsivaisinti
Gerb. gydytojau, aš, skaity

dama “Laisvę,” radau daug 
patarimų apie sveikatą. Tai ir 
aš kreipiuos į jus, prašydama 
paaiškinimo, kas man daryt.

Jau treti metai, kaip apsi
vedėm, o prigyventi šeimynos 
negaliu. Nuėjau pas gydytoją 
jieškot priežasties, tai išegza- 
minavo, sako, sveikata geram 
stovy, tik gimtuvės atidary
mas permažas, — atrodo, kaip 
10 metų mergaitės. Vyro sėkla 
negali įeiti. Tai lyg esą gali
ma užveisti su švirkšto pagel- 
ba. Jis taip gi sakė, kad ir su 
vaistais esą galima kiek patai
syti. Jis davė man 4 įčirški- 
mus į ranką paskirtu laiku, ir 
davė tam tikrų kapsulių ryti 
po vieną paskirtu laiku, bet 
tas man nieko negelbėjo, nei 
jokios permainos nėra.

Malonėkite paaiškinti per 
“Laisvę,” ar tokis dalykas bū
tų galima pataisyti ir kaip?

Atsakymas
Jums, drauge, tur būt, ne- 

i tik kad gimtuvės burna yra 
permaža, bet ir visa gimtuvė 
veikiausia yra nedaaugusi. 
Gimtuvė atidaryti, jos kakliu
kas praskleisti — to da nepa
kanka. Nemanau, kad visą 
muziką galėtų padaryti kad ir 
tas vyro sėklos į gimtuvę 
įšpricavimas, nors tai kartais 
ir duoda pasėkų. Jūsų gydyto- * 
jas turi, matyt, gerą idėją, kad 
jis jums leido į ranką kokių 
vaistų. Bet kokių? Jeigu jums 
gydytojas leistų “su adata” 
tam tikrų liaukų preparatų ‘ 
(posmegeninės liaukos lytinių
hormonų, taip gi lytinių hor
monų iš nėščių moterų šlapi
mo, dar ir kiaušidžių hormo
nų), jei jų leistų sistematingai, 
per keletą mėnesių, jums nuo 
to galėtų subręsti lyties orga
nai, ir jūs galėtumėt apsivai
sinti. Keturių įčirškimų, žino-

Esu 30 metų amžiaus moteris, ma, nepakanka: reikėtų įčirš- 
sverių 165 svarus, ūgio 5 pė- kima! jums daryti ilgoką lai
dų ir 7 colių. Aš jums patarčiau neapsi-
------ --------------------------------- leisti. Daug kas padaryti da-

—trockistai-dešinieji nenaudėliai. Mes 
juos be pasigailėjimo išrausime su šak
nimis ! ' ■

/Iš “Pravda”)

bar galima, kas nebūdavo ga
lima prieš keletą metų. Beje, 
tegul gydytojas gerai apžiūri 
ir jūsų vyrą: apydažniai kaltė 
esti vyro, o ne
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Pakiemiais vien šunys skalina.
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Prižadas
(Vaidilos Ainiui)

Žavingąjį smuiką, brangusis drauguži, 
tu pats sudaužei 
ir nusmelkei žvilgančias stygas 
rūdyt amžinai.
Bet garsas žavingojo smuiko, 
įgrotas į darbo 
žmonijos krūtinę, 
ją vilgo, gaivina, 
kaip vystančią gėlę vanduo. 
Ilgai aš liūdėjau žavingojo smuiko 
ir širdį taip skaudžiai suspaudė 
bestebint stygas išdraikytas, 
ir žinant, kad jos neprabils 
naujaisiais akordų aidais, 
nes su žuvusiu smuiku, žuvo širdis, 
kitkart plakusi meile darbo galiūnui, 
ir pirštai miklieji sustingo ant amžių. 
Išsklaidžiau aš liūdesį savosios krūtinės 
ir žvilgančias stygas surinkęs 
sunėriau į savąjį smuiką.
Prisiekiu Tau, Drauge manasis, 
Drauge idėjos,
Drauge dailiosios minties, 
ir tau, vaisingoji žeme, 
ir tau, žydrasis dangau, 
kol tyrąjį orą plaučiais alsuosiu, 
kol gyslose verdantis kraujas tekės 
tavosioms stygoms rūdyti neleisiu!

Pranas Kartus.
VI-15-1937.

Daina Jau Bręsta
Lietuvoje vargas lipa kloniais, lipa kalnais. 

Liaudis Vargų nubučiuota, liūdesiu akys patvi- 
nusios. Ji dejuoja; jos skundas skausmo skli
dinas, Tuose dejavimuose girdisi įjungtas ai
das, kuris drasko širdį, verčia rankas gniauž
ys į kumštį. Fašizmas Lietuvoje nerimsta, 
dūksta, graibsto savo aukas, štai kaip apibū
dina dabartinį Lietuvos gyvenimą poetas Al
binas Žukauskas - (“Varsnose”) :

—Akyse tamsu. Sunku taip.
Gyvenimas tyso priešais pilkas, 
kaip pridvokusi ir prišvinkusi pelkė.

Akys laužuose ir lūšnose ašarom 
užtvinusios ir užputusios.

Aš girdžiu: žmonės verkia.

Tas pats rašytojas ten pat klausia:

—O krašte gimtas, ko tu toks vargus, 
taip liūdnas ko tu?

Kas, o kasgi tave taip nualino?
Veltui, o veltui atsakymo ieškotum:— 
Prieblandoj vien lūšnos svyra.

Lietuvių Meno Sąjungos Reikalai

't

Permainos Raštinėje
Draugas Pr. Pakalniškis „pasitraukė iš Lie

tuvių Meno Sąjungos Centro sekretoriaus vie
tos.

Pakalniškis yra jaunas mūsų veikėjas. Jis 
pasitraukė iš sekrdtoriaus vietos ne kokio tin
ginio tikslais. Pranas imasi svarbaus kūrybi
nio darbp—jis bus vienas iš būsimų mūsų 
poetų. Šioj srityje d. Pakalniškis jau parodė 
gabumų. Ateityje jis mano imtis beletristikos 
ir dramos. Vadinasi, Pakalniškis pasitraukė 
iŠ sekretoriaus vietos, kad daugiau laiko tu
rėtų kūrybiniam darbui. Linkime pasisekimo.

Sekretoriaus vietą užima mūsų gabi ir su
mani kompozitorė ir chorvedė, d. B. šalinaitė. 
Šalinaitė jau keletas metų veikia meno, muzi
kos ir švietimo darbe. Ji davė eilę prelekcijų 
apie dainas ir muziką. Ji yra autorė eilės 
muzikos kūrinių.

Nėra abejonės, kad Lietuvių Meno Sąjun
gos sekretoriaus vietai d. šalinaitė daugiau 
negu kompetentiška. Ypatingai geriau, kad 
Šalinaitė naudoja gerai dvi kalbas—anglų ir 
lietuvių. Mes galime tik palinkėti gero pasi
sekimo d. šalinaitei vesti Meno Sąjungos 
ganizacinius ir ideologinius reikalus.

Kontestas Pasibaigė
Kontestas davė keturis veikalus. Dviejų

Kanados) dar laukiama. Jei tie du bus gau
ti, tai turėsime 6 naujus veikalus. Negalime 
dar spręsti, kiek veikalai bus pasisekę, tačiaus 
gera pradžia, geras bandymas.

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas 
nutarė, kad šie veikalai būtų greitai išspręsti. 
Kontesto veikalų sprendimui yra paskirta 5 
“teisėjai.” Jiem pranešta greitai atlikti tas 
darbąs.
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Lietuvoje juoda aplink, kaip prieš audrą. 
Fašizmas jaučia blogai atsitiksią. Neveltui 
“pakiemiais... šunys skalina.” Be “šunų” bū
tų negalima liaudis alinti.

“šunys skalinę” tik tada nustos, kai liaudis 
vieningai galiūno lūpomis prabils. Tada bus 
galas ir krašto alintojams fašistams.

Rašytojai! Tapkit kareiviais nuskriaustų. 
Kiekvienoj pūslėtoj rankoj j ieškokite sau 
draugo kovai prieš fašizmą. Nušlavus fašiz
mą, ir lūšnos prašypsos.

Nors Lietuvoje liaudies lūpos vis dar su
rakintos, bet jaučiama, kaip jos balsas stiprė
ja, daina bręsta, rankos gniaužiasi į kumštį!

P. žaibas.

svarbus keturių 
kalbos, “Po- 
pasidarbavo 
ir Matulai- 
pamatė taip

Montrealo Lietuvių Meno Pajėgos
Paskutiniu laiku Montrealo progresyviai lie

tuviai pradėjo sparčiai plėsti meno veikimą, 
ypatingai scenos darbuose, žiemos sezono už
baigimui buvo suvaidintas 
veiksmų veikalas, verstas iš rusų 
žemiuose”. To veikalo vertime 
montrealietės draugės Bunkienė 
tytė. Jų dėka Montrealo lietuviai 
svarbų ir pamokinantį veikalą. Tiesa, veika
las ne naujas, kiek seniau parašytas rusų kal
boj, bet šių dienų gyvenimui, kovom, visam 
darbininkų judėjimui nei kiek nenusenęs. Net 
nesinori tikėt, kad tas veikalas būtų parašy
tas seniau, kuomet jis pilnoj nuogybėj išdėsto 
šių dienų veikimą, darbininkų judėjimą, ko
vas su darbininkų priešais, ypač užsimaskavu
siais prisiplakėliais prie darbininkų judėjimo, 
—trockistais, visokiais sklokininkais.

Čia vienoj vietoj parodo, kaip turtingo ad
vokato duktė Nina, įsigilinus į darbininkų ju
dėjimą, supratus jų vargus, turėdama gryną 

sąžinę, kovoja sykiu su darbininkais prieš 
caro budelius. Būdama kalėjime, nuteista pa
karti, per tėvo, pastangas gauna progą iš ka
lėjimo išsiliuosuoti, su sąlyga, kad išsižadės 
savo idėjų. Pats tėvas, atėjęs į kalėjimo raš
tinę, kalbina dukterį išsižadėti idėjų, verkia, 
prašo; jam gėda ir gaila, kad jo duktė už 
kelių dienų bus pakarta už darbininkišką ju
dėjimą, už priešcarinį veikimą. Bet viskas 
veltui. Nina pasirįžta geriau numirti budelių 
rankose, negu būti laisva ir išdavike savo idė
jos draugų.

Galų gale tėvas net apalpsta iš skausmo, 
bet Ninos ir tas nepaveikia; ji skaito savo 
idėją brangiausiu idealu savo gyvenime.

Kitas tipas tai Glazgovas, kuris kada tai 
buvęs Ninos mylimasis. Veikia darbininkų ju
dėjime, turi svarbią jame vietą, bet sykiu yra 
šnipas, kuris darbininkų veikimą išdavinėja

Be to, šis kontestas nutarta padaryti ir lek
cija pakėlimui mūsų dramaturgijos suprati- . 
mo. Pageidaujama, kad komisija padarytų 
gautų veikalų išsamų analizų. Tai yra, kad jie 
padarytų pranešimą, nurodant geras ir silpnas

pa-
P>. L. šalinaitė

veikalų puses. Toks pranešimas turi būt 
mokinimu, kaip geriau reikia rašyti veikalai. 
Toks pranešimas bus daroma viešame susi
rinkime, kur galėtų dalyvauti patys autoriai 
(jei jie yra vietiniai) ir kiti, kurie domisi dra
maturgija ir scenos veikalais. Galima paskiaus 
turėti ir diskusijų.

Janonio
šiais metais sueina 

sų proletarinio poeto 
tuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas nu
tarė sekantį rudenį ruošti eilę Janonio pager
bimui vakarų mūsų didesnėse kolonijose.

Apie Janonį bus paruošta paskaita. Kitas tų 
vakarų tikslas, tai švietimo, kultūrinimo mūsų 

Minėjimas
20 metų nuo pirmo mū-
J. Janonio mirties. Lie-

valdžiai, už ką gauna nuo caro valdžios krū
vas pinigų. Bet ant galo, praūžus revoliucijai, 
Glazgovas papuola už savo darbus į kalėjimą 
ir taip pasitaiko, kad jo kada tai buvus my
limoji, kaip jis sako, jam tenka už tardytoją. 
Jis taip ant jos įniršta tardymo laike, kad 
rengiasi griebti Niną ir pasmaugti. Nina, ma
tydama savo gyvybei pavojų, išsitraukia brau
ningą ir Glazgovą nušauna.

čia labai aiškiai parodo, kokio galo susi
laukia darbininkų judėjimo išdavikai. Tokio 
amato užsiimantiems asmenims, žiūrint į tokį 
veikalą, sudaro gana nemalonų įspūdį, ypatin
gai šiuomi laiku, kur dar randas vienas kitas 
trockistas.

Montrealo dramos grupė tą veikalą suvai
dino gana pasiruošusiai ir rūpestingai. Viskas 
taip rūpestingai buvo sutvarkyta, kad kiek
vienas artistas atatiko paskirtai rolei.

Tiesa, viena ypata, pasivadinus “Ten Bu
vus” per “Liaudies Balsą” davė pastabą, būk 
Nina vietomis neparodė daug gailestingumo 
link savo tėvo, bet tai ne menininko pastabos. 
Iš to galima spręsti, .kad 
pranta veikalo tikslo ir 
verkti, o kur juoktis.

šį veikalą patartina 
lietuviam taipgi suvaidinti. Jis daug ką pasa
ko—daug ką

‘Ten Buvusi” nesu- 
nežino, kur reikia

Suvienytų Valstijų

pamokina.
Meno Mylėtojas.

“Šviesa”
paskutinį “šviesos” numerį—nu
jau atrodo į senai pageidautą

Perskaitęs 
džiugau, nes 
žurnalą. Ir pagal mano supratimą—šis pas
kutinis numeris žymiai pralenkė pirmesnius 
leidinius tuomi, kad jame pasirodė suderini
mas raštų įvairiais klausimais. Tai rinkinys 
tinkamai išdėstytos, neužmirštamos minties.

Imkim, pavyzdžiui, dr. Hannah Stone 
straipsnį—“Lyties Klausimas ir Mūsų Jauni
mas” ir, ne akių šuoliais, bet paprasta žin- 
gyne, vietomis sustojant ir pasišeriant savą 
žinyčią rašinio turtingumu, liečiančiu jaunimo 
lytinį gyvenimą visais atžvilgiais, čia rasime, 
kad ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų lytinis 
gyvenimas tampriai surištas visokiais maz
gais su sveikata, turtu, baime ir ligomis. To- 
kis raštas senai buvo, o gal ir visai dar ne
simatė mūsų spaudoje.

Lytiniu gyvenimu jau susirūpino visokia 
spauda, nes jo vaidinamas aktas pasiekė tra
giškai lūžtančią viršūnę: Kiekvienas dešimtas 
vyras ir tokiu pat skaičium moteris—jau ser
ga sifiliu. Ir tas dedasi ne kokioj atsilikusioj 
šalyj, bet Am. Jungtinėse Valstijose. Tai yra 

'didelis smūgis ir bažnyčiai, kuri per laikus 
gyrėsi, būk jai priklausąs moralo palaikymas 
ir apsaugojimas žmonių sveikatos nuo vcne- 

judėjimo klausimas. Tokiuose vakaruose tu
rės būt aiškinama reikšmė proletarinės poezi
jos ir meno abelnai. Mūsų visuomenė reikia 
plačiau supažindinti su poezija, grožine lite
ratūra, drama ir tt. Janonio minėjimas turės 
būt panaudota švietimo tikslams.

Chorai, LDS Jaunimo kuopos, ALDLD ir 
LDS kuopos turės ruošti tokius Janonio mi
nėjimui vakarus. Centras išrinko komisiją, 
kuri paruoš programą tokiems minėjimams.

Prelekcijos ir Paskaitos
Lietuvių Meno Sąjunga tikrai susidomėjo 

lietuvių darbininkų apšvietos ir kultūros rei
kalais. Buvo sumanyta šią vasarą, steigti kelių 
savaičių mokyklą, kad praplotus žinojimą apie 
teatrą, literatūrą, poeziją, dramą, muziką, 
liaudies dainas, šokius ir tt.

Bet pasiruošimo tam darbui stoka. Mokyk
los organizavimas palikta kitai vasarai. Ta
čiaus švietimo darbas turi eiti. Meno Sąjun
gos Centro Komiteto posėdyje nutarta eiti kitu 
keliu prie kultūrinių darbų. Komitetas pasi
rūpins, žinoma, su pritarimu kitų'organizaci
jų, gauti draugus bei drauges, kurie- galėtų 
pasiruošti su keletu prelekcijų meno, literatū
ros, dramos, teatro ir kitais klausimais ir ap
lankyti bent didžiules kolonijas. Tokios pre
lekcijos turėtų būt skaitoma ir diskusuojama 
po keletą vakarų.

Šiuo būdu būtų galima duoti platus, masinis 
lavinimas mūsų žmonių kultūriniai.

Lietuvos Istorija ir Literatūra
Jau gana senai pas mus buvo keliama Lie

tuvos istorijos ir literatūros klausimas. Dabar 
šiuo klausimu susidomėjo ir kitų mūsų orga
nizacijų centrai. Laikyta centralinių organiza
cijų sekretorių pasitarimas. Prieita išvados: 
Būtinai reikalinga Amerikos lietuvių visuome
nei daugiau žinių apie senos Lietuvos litera-

riškų ligų, ir kitoms kultūrinėms daktarų or
ganizacijoms.

Dabar jau visi griebiasi pastoti kelią sifi
liui, tai baisiai ligai, kuri gyvo žmogaus kū
ną puvėsiais paverčia, štai nelabai senai Hen
nessey, Oklahomos valstijoj, methodistų epis- 
kopalų bažnyčios kum C. A. Perkins susišau
kė tos apielinkės farmerius, jų vaikus, rodė 
paveikslus ir aiškino ligos baisumą, sakyda
mas: “Jeigu mes jai nepastosime kelią—pra
garu užmokėsime.” Ir baigė susirinkimą rei
kalavimu, kad nei viena pora negalėtų apsi
vesti be daktaro egzaminacijos. Tai ir viskas.

Birželio pradžioje, Britanijos pagarsėjęs 
ekonomistas J. M. Keynes irgi kalbėjo jauni
mo klausimu, bet jo visa prakalba buvo pa
vesta auginimui daugiau vaikų. O jeigu vaikų 
nebus—pavojus bizniui. Dabar pinigus pava
gia plėšikai, o tada juos paims negimę vaikai. 
Va, kas jam rūpi.

Bet kad suteikti jaunimui prielankesnes 
ekonomines sąlygas, kuriose jis galėtų jau- . 
nesniu būdamas apsivesti šeimynos auklėjimui 
iš vienos pusės, iš kitos gi—apsisaugojimui 
nuo visokių lytinių ligų,—nei vienas iš tų po
nų nieko nesakė. Apšviestas jaunimas jiems 
yra pavojus, todėl jie ir tyli apie tai. Mūsų 
“šviesoje” tilpęs straipsnis, kad ir ne organi
zacinio pobūdžio, bet jis tuo klausimu turi ge
resnį ausiai skambėjimą.

Daile
Nėra būtino reikalo daryti galutiną “švie

soje” tilpusių raštų peržvalgą, bet nors trum-
• pai reikia priminti vieną kitą dalykėlį. Čia 

dabar trupučiuką sustosime ant “Vargo Vei
do,” kurį parašė V. Bom. Tai gražiai ir sklan
džiai supintas vaizdas iš vargingo gyvenimo 
moteriškės Almos, kurios bedarbės ir skurdo 
veidas buvo taip tinkamai išvagotas raukšlėmis, 
kad ji dėlei jų gavo darbą ir be jokio grimo 
galėjo vaidinti judį “Prapulties Akys”.

Toliaus. Kada ji, dirbdama judžių įstaigo
je—Alfoje, geriau maitinosi, išlygino veido 
raukšles, užsidėjo tinkamesnį papuošalą, tai 
jai atėjus vaidinti “Liaudies Nuliūdimas,” re- 
žisorius jau jos nepažino ir klausė:—Kodėl 
toji moteriškė taip nevykusiai nugrimuota? 
Ant galo visiškai išvarė, pareiškiant, kad 
lė ant tavęs neturi pasigailėjimo.

Vadinasi, dailė yra graži, patraukianti 
savęs žmogaus akį, bet ją vaidinant turi
naturališka skurdo baidyklė. Kitaip—ten ne- 

yaizduoja šimtus mūs 
kurios judžitiose gavo 
laiką, pavalgė, ir vėl

Paskui jas sekam

dai-

link 
būti

dirbsi. V. Bom Alma 
dienų tokių baidyklių, 
darbą, padirbo—tūlą 
marš baidyklių eilėsna.
mes kiti, gyvenanti iš rankų darbo žmonės!

(Pabaiga pusi. 4)

Newark, N. J
Sietyno Choras Pagerbė

Ketvirtadienio vakare, bir
želio 10 d., kaip ir kiekvieną 
ketvirtadienį, sietyniečiai susi
rinko Lietuvių Salėn dainuoti, 
pratimus daryti. Tačiau dai
nuot neilgai tedainavo: jie iš
kėlė siurprizo pokiliuką savo 
mylimąjai mokytojai d. šali- 
naitei, iš priežasties nesenai 
įvykusių jos vedybų, — jai pa
čiai ir jos vyrui d. Juozui Su
kackui.

Choro pirmininkė K. Žu
kauskienė jau prieš dainuo
siant pareiškė, kad šį vakarą 
dainuot tegalėsią iki 9 vai.: 
girdi, paskiau turėsią dalyvau
ti kokios ten organizacijos pa
rengime .. . Gerai, šalinaitė 
sutiko. Kad reikia, tai reikia, 
—negi ką padarysi.* Skubiai 
sudrožė keletą dainų, ir, kaip 
9 vai. — ant greitųjų tapo ap
dengti stalai, apkraustyti jau 
išanksto pagamintais užkan
džiais, — ir “mūs šaunūs jau
navedžiai” pasodinta užu sta
lo. Pasakyta eilė širdingų pa
sveikinimų jaunavedžiam, lin
kėjimų gražaus, laimingo gyve
nimo ir įteikta jiem šilta siety- 
niečių dovana: graži, šilta, 
minkštutė antklodė. Tegul ji 
puošia jaunųjų lovą, tegul ji 
padeda jiem ilsėtis—ir prisi
minti apie draugingąjį Siety
ną !

Pasirodė ir muzikantai. Pra
sidėjo suktynės, šokiai, klum- 
pakojai...

Ir taip prabėgo atmintinas 
vakaras jaukioj, draugingoj 
atmosferoj.

aitis.

Daugelio Fabrikų Sutartys 
Su Jungi Audėjų Unija
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V. Bovinas.

turą, liaudies dainas, pasakas, meną. Reikia 
atitaisyti Lietuvos istorija, kurią visaip darko 
fašistai. Reikia žinių ir apie dabartinę Lietu
vos literatūrą, teatrą.

Šiuos klausimus kelia net Sovietų Sąjungoje

New York.—20 audyklų- 
verpyklų pereitą savaitę 
pasirašė sutartis su Audi
mo Darbininkų Organizavi
mo Komitetu, kurio pirmi
ninkas yra Sidney Hillman, 
Amalgameitų R ū b s i uvių 
Unijos prezidentas. Tos 
sutartys apima 7,000 darbi
ninkų.

Samdytojai pakelia algas 
10 nuošimčių, įveda 40 va
landų darbo savaitę, pripa
žįsta Jungtinę Audėjų Uni-* 
ją kaip vienintelę darbinin
kų atstovę ir duoda tūlų ki
tų pagerinimų. — Ši unija 
priklauso prie Industrinio 
Organizavimosi Komiteto.

Tokias sutartis praeitą 
savaitę padarė su unija Phi- 
ladelphijos Maslund karpe- 
tų fabrikas; Royal audyklų 
kompanija Pawtucket, R.I.; 
penkiolika audyklų-verpyk- 
lų N. J., N. Y., Mass, vals
tijose ir kt.

O per kelias paskutines 
savaites padarytos sutar
tys apima jau 150,000 dar
bininkų.

J

Pr. Pakalniškis
“Raudonojo Artojo” skaitytojai. Amerikiečių 
gyvenime dar svarbiau, čia smetoniniai tau
tininkai ir klerikalai turi stiprius laikraščius. 
Fašistai Lietuvos istoriją, patį lietuvių var
dą, meną, liaudies dainas naudoja savai pro
pagandai. šiame froųte su fašizmu galima 
kovoti tokiomis pat priemonėmis—gilintis į 
Lietuvos istoriją, duoti'paskaitų, veikalų iš jos 
praeities.

Reikia sukurti veikalų ir dainų iš Lietuvos 
baudžiauninkų, bernų-ir darbininkų gyveni
mo. Lietuvos liaudies meną fašistai slopina. 
Mes jį turime atstatyti.

Kivirčai tarp Italijos ir Angli- 
. jos dėl Misionierių
London. — Italijos val

džia uždraudė Anglijos, 
Amerikos ir Francijos mi
sionieriams bet kokį veiki
mą Ethiopijoj. Todėl Ang
lija “pasilaiko sau teisę 
svarstyt apie išvijimą Itali
jos misionierių” iš Maltos, 
Nigerijos, Palestinos ir ki
tų Anglijos imperijos da- 2^ — pareiškė Anthony•lių, — 1
Eden, Anglijos užsieninis 
ministeris, kalbėdamas sei
me birželio 14 d.
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MENO SKYRIAUS DALIS

“Šviesa”
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

Kiti Raštai
Labai gerai padarė “šviesos” redakcija įdė

dama straipsnį ir apie jūrų baisūnus. Tokių 
raštų, kurie pasilieka ilgesniam laikui žurna
le, reikia jų ir daugiau talpinti įvairiais klau
simais. Mes turime būti apsipažinę: su dan
gum, žeme, miškais, vandeniu, oru, nes mūsų 
žmonėms reikia diena iš dienos grumtis su čia 
minimomis spėkomis. Kas gi yra žuvininkai? 
—-Darbo klasės žmonės! Jie visą savo gyveni
mą pavojingai leidžia ant vandenio, susidur
dami su visokiais jūrų baisūnais.

Ne vienas, norėdamas jieškoti perlų, pakliu
vo oktopo aštuoniuose naguose, ne vieną rykliai 
apdraskė ir tiktai tuos, kurie iš to gyvena—už
sidirba duoną. Panašūs raštai praskleidžia 
mums visas žmonių gyvenimo paslaptis.

Nesakau, kad mūsų leidžiamas žurnalas bū
tų jau grynai geografinis, astronominis ar 
zoologinis, tačiaus ir iš šių sričių jame raštai 
retkarčiais turėtų rasti sau tinkamą vietą. Ge- 
riaus, mano nuomone, sumažinti raides, kas 
suteiktų daugiau vietos aprašyti mūsų spaudo
je mažai žinomus klausimus.

Paskutinis “šviesos” numeris padarė gerą 
pradžią, tad reikia ir ateityj prisilaikyti lyg
svaros raštų įvairume, kaip kad yra kitataučių 
vedamuose žurnaluose. Tada žmogus jausis 
skaitąs žurnalą, rasdamas jame: kritikos, per
žvalgos, istorijos ir gražiosios literatūros vaiz
dų. Teoretiniai, taip sakant, visuomeninio 
mokslo straipsniai, suprantama, turi būti pir
moje eilėje, čia pat ir darbininkų veikla 
unijose.

Manau, jog apie “šviesą” šiuomi sykiu už
teks. Gal būt, atsiras priešingos minties skai
tytojų, kurie jos svarbą kitaip supranta, tai 
tegul jie duoda savo žodį. Man jau gana!

šitame piknike pirmą dovaną 
laimėjo mūsų vyrų grupė.

Šįmet į pikniką mes išsiun
tėm du pilnu busu. O kiek ma
šinų buvo!

Vis tai veikimas! Tai judė
jimas. Bet mūsų laimėjimai tu
ri dar geriau paskatinti mus 
veikti. Lenktyniavimas—geras 
daiktas. Kitų kolonijų drau
gai stengsis mus pralenkti, o 
mes 
ot!

kričio mėnesį. Bus įrengti vi
sai moderniškai. Medžio čia— 
nei šipuliuko. Todėl vadinami: 
nebijantieji gaisro. Nuomuo- 
tojai gaus elektrą virimui ir 
šviesai, gaus elektrinį šaldytu
vą ir tt. Nei anglių, nei dega
mųjų dujų—čie nebus. Randa 
būsianti apie $8.00 : 
vienas kambarys.

Naziai, Italai Lakūnai Išžudė 
3,000 Nekariškiu

Valencia, Ispanija.—Res
publikos vyriausybė suskai
tė, kad Mussolinio ir Hitle-

Istanbul, Turkija. — Su
kilo kurdai Dirsim srityj, 
Turkijoj. Valdžia pasiuntė 
orlaivius ir 30,000 armijos 
malšint sukilimą. Mūšiuose 
žuvo 5,000 vyrų iš vienos ir 
antros pusės.

i
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pasistengkim nepasiduoti

Jons. REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vagia

Viena nakčia, o gal tie pa
tys ir vagys, apiplėšė Petro 
Molio taverną ir Teklės Čepu
lienės namus.

Molio tavernas randasi ant 
Broadwės žymioj vietoj. Bet 
vagys įsilaužė iš namo užpa
kalio, išsinešė dvi dėžes degti
nės, išlaužė cigaretų ir pate
fono mašinas ir išsinešdino.

Teklei Čepulienei nesant na_

žvalgui, Norwood, Mass. — 
Neapsimoka toliau ginčytis dėl 
Prano Mačėno mirties ir lai
dotuvių. Nedėsime.

mėnesiui: rio lakūnai vien balandžio 
mėnesį bombomis užmušė ir 
kulkasvaidžiais sušaudė 
2,445 nekariškius gyvento
jus, atakuodami beginklius 
užfrontės miestelius Baski- į 
joj. O Durango j kovo 31 d. 
jie, taipgi užfrontėj, išžudė 
520 vaikų, moterų ir vyrų. 
Be to, sužeidė tūkstančius 
civilių gyventojų.

427,359 NETEKS PAŠAL- 
PINIŲ DARBŲ

Washington. — Iki liepos 
15 d. bus paleista 427,359 
pašalpiniai darbininkai iš 
viešųjų WPA darbų. To-

.S

GAUKITE ‘‘LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Dr. John Repshis
(Repšy*) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: *
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BOSTONO ŽINIOS
RADIO

Tėvo Dienos Programas per 
stotį WORL nedėlioj, birželio 
20-tą, nuo 2:00 iki 2:30 po 
ptetų. ! fanatikai gal neis. Bet didžiu-

1— Orkestrą is So. Bostono. NT,? ~
2— Emilija Rudokiutė, dai

nininkė iš South Bostono.
3— Jonas Varnas ir Rober

tas Audickas, 
South Bostono.

4— Petras Itutti, armonis- 
tas iš Sommerville.

. v luiGUirų, iciųai iiuoiuau U MUVV,Po programų; prašome pa- kad socialistai savo pikniką 
rašyt, kaip patiko šio progra-| surengė kartu su mumis. La-1 
mo dainos ir muzika, arba jei daug mūsų draugi] būtų i, , , , , . . ,
norėtumėt išgirst koku, dainą dalyvav socialistų piknike, i ctas Jduo‘« ,‘okl ?at !alPs“l’ 
ar Pašome parašyt Mes ėm5m kaltil‘lt ...

i girdi, kam čia mums paisyti 
r kitų piknikų — mūsų publika 

ten neis, o jų publika pas mus 
neis. Bet tokia nuomonė yra 
klaidinga. Taip. Užsispyrėliai,

ima eis. Na, o jei tą pačią die
ną yra keli ar net keliolika 
piknikų, žinoma, tuomet kiek- 

..... ... vienas pasirenka iš jų tą, ku- 
damimnkai is rjs artimesnis prįe širdies.

Šį kartą, man ir daugeliui 
• draugų, labai nesmagu buvo,

savo 
rengėjus, kodėl jie nesusitarė 
su socialistais. Bet šie mums 
paaiškino, kad komunistų pik
nikas jau labai senai skelbia- 

|mas ir socialistams tatai turė- 
Birželio (June) 27-tą, pro-1 jo būt žinoma. Reiškia, broliai 

gramai bus nuo 9:30 iki 10:Q0 
ryte per tą pačią WORL stotį, 
920 kilocycles.

į stotį WORL, Lithuanian Pro
gram, Myles Standish Hotel, 
Boston, Mass.

• Steponas Minkus, 
Garsintojas.

Massachusetts Universitetas 
būtų pasisklaidęs po visą vals
tiją ir atskiruose miestuose 
turėtų atskiras savo šakas. Sa
kysim : Saleme būtų biznio ad
ministracijos mokykla, Fra
mingham — bendrojo moks
lo kolegija, Hyannis — fizinės

mie, vagys įsilaužė į jos butą,' kiem darbam yra skirta tik 
paėmė gerus moteriškus kaili- $1,500,000,000 per metus; 
nius, auksinius žiedus ir kitas 
drapanas.

O va birželio 12 d. naktį, 
vagis su dviem revolveriais 
rankose, apiplėšė net dvi chi- 
riiečių skalbyklas (Laundry). 
Ant St. Botolph St. banditas 
savininką nuvarė į užpakalinį 
kambarį ir iš stalčiaus pasiė- 
ėmė $25. Tas pats banditas at
ėjo ir apiplėšė skalbyklą ant 
Church St. Bet čia pelnė tik

“LAISVES” PIKNIKAS
bet tai toli gražu neužten
ka milionams galinčių dirb
ti bedarbių. Bus Dviejų Dienų Šventėje

Reumatizmas Sulaiko 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro 
Tiekia Linksmybės 
Išvaro Reumatiškus 

garos, Sąnarių,

Nauja Medicina 
Tūkstančiams— 

Sopulius iš Nu- 
ir Muskulų.

Sekmadienį, 4 Liepos-July

lo kolegija, Hyannis — fizinės Ir banditų gaudyme polici- 
kultūros mokykla, Lowell — ja jokio stropumo neparodo, 
muzikos mokykla ir tt.

Esą, šis universitetas būtų 
prieinamesnis platesnėms ma
sėms, kadangi studentai gale-' 
tij gyventi arbū pas tėvus, ar
ba privatiškam bute.

Baigusiems mokslą universi-

kaip duoda Harvardo ir Yale 
universitetai.

Progresyvių Darbininkų 
Mokykla

• Senai mes svajojom apie 
darbininkų mokyklėlę. Bet va
žinėti toli į mokyklą nebuvo 
patogu. Komunistų Partija su
tiko siuntinėti mums lektorių 
vieton, jei atsiras bent 8 klau
sytojai. Ir drg. A. Dambraus
ko pasidarbavimu atsirado 
apie 15.

Jau turėjom penkias lekci
jas. Dalykus labai gabiai’dės
to drg. Emanuel Levin. Jau iš
siaiškinom kaip atsirado (iš
sivystė) kapitalizmas, kas tai 
yra komunizmas, kas tai yra 
darbo unijos (ADF, CIO ir tt.), 
negrų klausimą ir kitus svar
bius ir įdomius klausimus. 
Smagu, kad mokyklėlę lanko 
apie šeši jaunuoliai — ketu
rios gabios mūs mergelės.

Už 10 pamokų kursą su
mokėjom tik po $1.50. Taigi 

ta niekais! O kur dar 4th of įų susirinkti draugijij atsto- pigiau Jau negali būti. Bet 
July?! Ir ne tik ką pinigą vėl- vai ir sudaryti bendrą komite- .mokyklėle vistiek pasinaudoja 
tui dūmais paleis. Kiek vaikų įą, parengimų kontroliavimui, tik mažas skaičius. Kiti įsi- 

i Man rodos, tie laikai jau atgy- ... .......
veno, kuomet vieni kitiems 

Mūsų “kaišiojo kojas.”

socialistai klaidą padarė. Tas 
pats ir su sandariečiais ir ki
tais.

Jie smart” streikus malšinti.

Old Harbor Village

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- i 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- , 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu- i 
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- 9 
jo. ši daktaro naujoji medicina pa- 3 
daro tai labai greitai. Neturi svai- I 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se- N 
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji g 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs | 
galite išbandyti jų sekamom sąly- g 
gom. Iškirpkite šį pranešimą, ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite

_L ;i.čj 
j bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
ltą dieną? Valandos: šiokiom dienom

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos, 

Vadovaujamas J. Bulaukos

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

U.
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Trumpai Kalbant Toki nenormalumai būna ne 
tik vasarą su piknikais, bet ir 
žiemą su įvairiais parengi
mais. Kokia iš to išeitis? Iš- 

i eitis yra. Mums reikalinga tu- 
Mass. valsti- reti visų organizacijų bendra r* •»** • i • t • i > i • i 1

Kvailas Patriotizmas
Birželio 17 d., 7"

joj įvyksta vadinama “Bun- įstaiga, komitetas, kuris tą da- 
ker Hill” šventė. Tai atmini- įyką vestų ir tvarkytų. Tai bu
mas kovų su anglais. Pirmiau tų, sakysim, draugijų sąryšis, 
šitą šventę šventė tik Chelsea Tokius sąryšius kitų valstijų 
miestelis. Bet anais metais pi- kolonijos senai turi.
liečiai nubalsavo švęsti ją vi- mes negalėtume turėti? Juk 
sur. Į tas be galo naudinga visom or-

Ta proga, jau nuo birželio ganizacijom.
pradžios čia atsidarė “Fire ---------------------
Cracks” krautuvėlės. Ir dabar Pagalvokit, draugijų nariai 
pyška visuose kampuose. Pa- jr veikėjai. Jeigu jau dabar 
šėlusiai daug pinigo bus išmes- pervėlu, tai bent rudenį turė-

bus sužeista. Gal ir užmušta.
Ir vis tai daroma neva pa

triotiniais sumetimais, 
mokykla, jau nuo pirmų dienų 
atėjus vaikui mokyklon, įskie- 
pina tą mintį. O tas reikalin
ga tam, kad tas vaikas ir už
augęs užsiimtų niekučiais ir 
negalvotų savo bėgamųjų in
teresų.

Vienas draugas man pasa
koja : Su juo gyvena tūlas airis 
bedarbis, su nemaža šeimyna. 
Gauna paramą iš miesto. Skur
sta. Bet, va, šitiem nieknie
kiam jis paskutinį centą išlei
džia. Pats nueina ir priperka | 
vaikams “feierverkų,” o tie į 
5 minutes jas išpyškiną. Ir to
kių dalykų aš pats žinau ne 
vieną.

Argi tai ne kvailystė? Lie
tuviams nevertėtų šis papro
tys sekti.

Draugijų Sąryšis
Birželio 13 dieną Montelloj 

turėjom gražų pikniką. Rengė^ 
jį Amerikos Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijos Distrik- 
tas. Piknikas visais atžvilgiais 
pavyko. Bet, va, tą pačią die
ną piknikus turėjo: lietuviai 
socialistai, sandariečiai, para- 
pijonai ir kiti. Ar tai norma
lu ? Žinoma, kad ne. Tas nau
dos niekam neneša.

Kai kas nufilosofuoja, kad,

Kodėl

Murza Neglosto.

Švietimo Srityj

Kiti įsi- 
į vaizduoja, kad jie jau viską 
žiną.

Ant buvusių “dumpų,” tarp 
Old Colony Ave, Locust Street 
ir New Haven, New York ge
ležinkelio, So. Bostone išaugo 
naujas miestas — vadinamas 
“Old Harbor Village.” Tai fe- 
deralės valdžios darbas. Čia 
pastatyta 1,016 apartmentų po 
du ir tris aukštus. Juose ran
dasi 435 butai po 3 kambarius, 
249 butai po 4 kambarius ir 
174 butai po 5 kambarius. Be nesunaudotus^ vaistus ir jūsų $1.85 
to čia 158 grupiniai namai.

Namai bus baigti apie lap- nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvėj.

NAUJOJE VIETOJE

L>UVKK4

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

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

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

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

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

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

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

■t
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*BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
- Jk T J Išeis nuo 72 Lafayetteraterson, IN J. st., 10 vai. ryto, ri-
kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestienė 
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

• J J Dr. Martin Luther’io Drau-IvlClgCWOOCl^ gijos busas išeis 1 vai. die
ną, nuo Vaiginio-Šapalo Salės, 147 Thames St.

r • I AT T Vietas galite užsisakyti pas LtlTlCl&Tl) dd. G. Kardauską ir C. An- •
driūną, 35 W. 16th St. Kelionė į abi puses $1.00.

Daugiau busų atvažiuos iš New Haven, Conn., Scran
ton, Philadelphijos, Newarko, Harrison ir Great Neck. 
Prašome draugų pranešti iš kur busai išeis ir kas ko
misijoje, kad vietos žmonės žinotų į ką kreiptis. Tuo- • 
jau reikia registruotis, nes komisijos iš anksto turi ži
noti kiek busų samdytis.

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand St., Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

v

Ateities Žiedo mokyklėlė sa
vo sezoną užbaigė ir užsidarė 
ligi ateinančio rudens. Sulau
kus rudens, manoma darbas 
intensyviau varyti. Ypač rei
kės sutraukti didesnis vaikui 
čių skaičius. Mokyklėlę turėtų 
lankyti visų tų vaikai; kurie 
neleidžia savo vaikų ant 5th 
stryčio minyškoms mokyti.

Apart lietuvių kalbos, dar 
šį pavasarį drg. M. Bolys pra
dėjo vaikučius gerai mokyt 
dainavimo, įvairių žaidimų ir 
tt. Apart to, vaikai bus moki
nami vaidybos, deklamavimo 
ir kitų naudingų dalykų.

Taigi, pasilsėję per vasarą, 
neužmirškim mūsų jaunąją 
kartą ! J. K. Patrimpas.

Perdaug Mokytojų
Massachusetts valstijoj yra 

devynios mokytojų kolegijos 
(Normal Schools), šitos kole
gijos kasmet išleidžia po kelis 
šimtus naujų mokytojų. Bet 
jauniems mokytojams sunku 
darbas gauti: vietų nėra.

i! Darbas mokykloje reikia 
stačiai nusipirkti ar pataikauti 
pigiems politikieriams, kad 
per jų protekciją darbą gauti. 
Taigi išsivystęs čia protekcio
nizmas, o tas užmuša mokyto
jų savystovumą ir kovą už sa
vo reikalus. Už tai reakcionie
riai taip atkakliai laikosi ir 
nori mokytojams užkart ne
lemtą priesaiką.
Planuoja Steigt Massachusetts 

Universitetą
švietimo komisionierius Ja

mes G. Reardon, planuoja 
mokytojų kolegijas panaikinti 
ir jų vietoj įsteigti Massachu
setts Universitetą. Apart mo
kytojų kolegijų, prie universi
teto būtų prijungtos kelios____, ____ ____ ___________
tekstilės mokyklos, Bostono ■ Choras laimėjo dainų kontestą 
dailės mokykla ir kitos. ir pirmą dovaną, $10. Pernai j

yra

i

<♦>

i

Galim Pasididžiuoti
So. Bostonas ne taip jau ap

miręs, kaip kas mano, štai: 
ALDLD vajuj, mes laimėjom 
pirmą dovaną — raudonąją 
vėliavą.

LDS vajuje stovim tik ant- 
troj vietoj. Iki vajaus pabai
gai gal užkariausim pirmąją 
vietą.

O štai birželio 13 dieną Ko
munistų Partijos piknike, Mon
tello, Mass., mūsų 1 Laisvės

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

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

91 Steamboat Road
JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION

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

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

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

į Degtinių, Vyno ir Alaus

ir

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

iMNi

o

<♦>

<t>

<l>

<♦>
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PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

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

Tuo jaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Tel. Catskill 890F4 <i>

ši

<♦>

t>

l>

<> Catskill, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus dau» 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AYR. DETROIT. MICH

•>

o
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Seštad, Birželio 19, 1937

Binghamton, N. Y

sulošė 
Iškabas 
A. že- 
chorelį

Komunistų Parengimas ir 
Rochesteriečiai

Pirmutinis ir gražus Lietu
vių Kom. Frakcijos parengi
mas, kuris įvyko 12 d. birže
lio, pavyko gerai. Draugai ro
chesteriečiai, Gedemino Choro 

* nariai-narės, artistiškai per
statė “Lietuvišką Vakarą” — 
įkoncertą-operetę — po vado
vyste draugės Ednos Vaivo- 
daitės-Bonne. O jau to choro 
išlavinimas ir tų balsų gražus 
suderinimas — tai tik klausy
kis ir gėrėkis, nors ir per visą 
naktį. Už tai didelis proletariš- 
kas ačiū priklauso jums vi
siems, rochesteriečiai.

To vakaro pirmininkė buvo 
d. O. Girnienė. Ji pirmiausiai 
perstatė pionierių chorelį, ku
ris sudainavo labai gražiai ir 
sutartinai Internacionalą ir 
dar kelias kitas dainas. Vė
liau, laikydami įvairias iška
bas, mūsų pionieriai 
masinę deklamaciją, 
padarė gabi jaunuolė 
maičiutė. Viršminėtą
vadovauja Olga Tabaka; jai 
kai kada pagelbsti Helen Žu
kaitė. Smuikos solo pagrojo 
Viktorija V a i č e k a uskaitė, 
akompanuojant Amilijai Un- 
drejunaitei. Paskui A. Undre- 
junaitė paskambino piano so
lo. Tai gabiausia lietuvių tar
pe jaunuolė pianistė mūsų 
mieste. Ji dar jaunutė, lanko 
aukštąją mokyklą, bet jos 
piršteliai labai miklūs, rodos, 
kad elektros pagelba jie vei
kia.

Vėliau draugai rochesterie
čiai sulošė operetę su lietuviš
kais šokiais ir gražiomis dai
nomis. Lošė visa grupė ir ats- 
*kir? asmenys dainavo. Pati 
draugė Vaivodaitė padarė į 
mus gerą įspūdį su savo ma
loniu balsu. Taipgi ir vienas 

Jaunuolis, kurio pavardę pa
miršau, gerai pasirodė dainuo
jant duetą su Edna Vaivodai- 
te. Ir visi kiti programos pil- 
dytojai atliko savo užduotis 
pagirtinai.

Tai buvo geriausia pavykęs 
koncertas, kokio mes senai ne
same turėję. Girdėjau išsireiš
kimų, kad šis parengimas bu
vo vertas $1, o ne 35 centų.

Publikos buvo daug ir įvai
rios. Labai daug matėsi ir to
kių, kurie niekad į mūsų pa-

Didieji Piknikai

Waterbury, Conn
Ristynės

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

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

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

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisvė”

Bostono Apielinke,
Sekmadienį, 4 Liepos (J’Jy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkes draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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

I

—------ ---- Pasiseki-' ral Labor Unija, o CIO duo-' Kalbėtojas daugiausia kalbėjo '
mas šio parengimo labai daug da pagalbą, nes abi unijos su- apie atsteigimą Lietuvoj de- 
priklauso nuo pasidarbavimo tartinai veikia. mokratijos ir apie dabartinę

rengimus neateina.

priklauso nuo pasidarbavimo tartinai veikia.
draugų ir draugių. Labai daug' Pikietuot pradėjo nuo 12 d. Ispanijos padėtį. Ragino visus, 
prisidėjo su savo darbu ALDL birželio. Prašo kostumerių nei- nežiūrint pažvalgų, remti viso- 
D mot. skyriaus jaunosios ti pirkti daiktų, kol nebus už- ' ‘ 
draugės — L. Dainienė, Bar-,baigtas streikas su laimėjimu, 
bora Kulešienė, E. Strakalie- ’ 
nė, A. Maldaikienė, M. Sedo- 
nienė ir D. Strolienė. Iš se
nesnių draugių darbavosi šios: 
O. Mikalajūnienė, A. Žemai
tienė, O. Girnienė, J. K. Na- 
valinskienė, H. žukienė. Taip
gi gelbėjo vyraį draugai—K. 
Doolittle ir J. Vaičekauskas ir 
sekančios draugės, kurios ne
priklauso prie viršminėto sky
riaus — U. šimoliūnienė, R. 
Tkačuk, Noreikaitė, B. Žmit- 
raitė, jaun. organiz. Adelė 
Žukaitė, Olga Tabaka, L. Gir- 
nis ir Anna Mikalojunaitė.

Vakarienės laiku d. pirm, iš
šaukė kaip svečius, taip ir na
miškius išsireikšti savo mintis.

Po vakarienei d. Klimas, fo
tografas, kuris užlaiko savo 
studiją Lietuvių Svetainės na
me, rodė krutamus paveikslus 
apie pernai įvykusį potvinį ir 
apie draugus rochesteriečius, 
kurie lankėsi čia apie 2 me
tai atgal.

Beje, atleiskite, draugai ir

Mirė Simanas Grigaliūnas, 
kuris jau apie 7 metai kaip 
sirgo džiova. Paliko nuliūdi
me keturis brolius ir vieną se
serį, taipgi moterį Lietuvoje.

Vienas brolių, Jonas Griga
liūnas gyvena Lawrence, že- 
notas 
Taigi 
mano

ir turi vieną dukrelę, 
jis ir laidoja brolio Si- 
kūną.

L. K. Biuras.

Hartford, Conn

Puslanle Penkta*

W. Philadelphia, Pa

oniaru nndorvfi kų Lemko, ALDLD 4-tas Apskritys, gaiši ų padaryti International Workers Order ir ki-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ALDLD REIKALAI

važiuoti

NOTARY 
PUBLIC

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PITTSBURGH, PA.
Birželio 27-tą d. sekančios Draugi

jos bendrai rerigia linksmą pikniką: 
Lenkų - Rusų - Ukrainiečių - Slavo-

šiemet Jau Buvo 33 Miško 
Gaisrai

kan ir pasilinksminti, šviežiame ore.
— Kviečia visus, Rengimo Komisija.

(143-144)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. birželio, 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Drauges ir 
Draugai, būkite visi šiame susirinki 
me, nes turim keletą dalykų aptart. 
Taipgi pasistengkite duokles pasi- 
moketi. — L. Tureikis.

(142-144)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugija 

rengia pirmą šių metų išvažiavimą 
sekmadienį, birželio 20 d. Bušai išeis 
nuo Wood Ave. ir 15th St., 10 vai. 
ryto. Važiuosime j Charles Beach,

'kur galėsime linksmai praleist dieną. 
! atsivėsinant marių pakraštyje besi
maudant. Todėl kviečiame visus nu
sipirkti tikietus iš anksto, kad ne
reiktų grįšt namo jeigu nebus vietos 
buse. Tikietų kaina 60c. Vaikai, ku
rie neužims sėdynių, 10c. — Kom.

(142-144)

Miškų departamento žinio
mis, šiemet jau buvo 33 miško 
gaisrai. Viso išdegė per 60 ha 

! miško; tačiau j 
nuostoliai nėra dideli.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433S

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

a
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kiais būdais žmonių išrinktą! 
valdžią. Buvo renkamos tam 
tikslui aukos ir surinkta 
$19.16.

Jaunuolių Orkestrą po 
dovyste P. Kriksciaus, 
publikai patiko.

Iš Susirinkimų
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugi

jos susirinkime visuomet da- j 
lyvauja gražus būrelis narių. 
Nesenai prisirašė pora naujų 
narių. Išrinko delegatą į Dar
bo Partijos suvažiavimą, kuris 
atsibus New Havene, ir pas
kyrė $1.00 aukų. Taipgi yra 
išrinkta komisija sušaukimui 
visų Hartfordo draugijų, kad 
surengti masinį parengimą, 
paramai Ispanijos liaudiečių.

Birželio 14 d. atsibuvo 
ALDLD kuopos susirinkimas. | 
Susirinkimas buvo nemažas ir i 

bėgančius

Geros Žinios Apie Šj Kraštą
Lietuviai čia gražiai gyve

na, turi savo namelius ir dar
želius, kur vieni pasodinę gė
lių, o kiti daržovių. Tačiaus, 

;nors iš paviršiaus atrodo, kad
va" gražiai gyvena, bet prisižiūrė- 

jus arčiau, galima patirti, kad 
beveik kiekvienoj šeimynoj 
randasi bedarbis. Tai reiškia, 
kad vargo ženklai dar neaplei
do darbininkų šeimynas.

Čia gyvenanti lietuviai dar
buojasi ir organizacijų srity: 
turi jaunimo organizaciją ir 
Liet. Pašelpinį Kliubą. Dabar 
nesenai susiorganizavo 1___
107 kuopa ir į trumpą laiką' 
daug gero nuveikė. Turėjo ba-| muziką, skanių valgių ir gėrimų, 
lių, kuris davė pelno. Iš už-;Jlknika® Prasidęs H y. ryto, muzika 

Eann VaL P° P^tų. Įžanga 15c. Iš
Cleveland© važiuokite į Chagrin 
Falls, Route 422 į rytus. — Rengimo 
Kom. (142-144)

Iš Atsibuvusių Piknikų
Gegužės 30 d. buvo piknikas 

Lietuvių Amerikos Ukėsų Ne
prigulmingo Politikos Kliubo. 
Piknikas visais atžvilgiais pa
vyko gerai. Aš nemanau, kad
Kliubas kada nors turėjo tokį Nisi nariai svarstė 
pavyzdingą išvažiavimą. Pel- reikalus, kaip tai: apie Ispa
no liko suvirš $150.00. Tai ga- nijos kovas ir apie “Laisvės” 
Įima iš to suprasti, kad žmo- ateinantį pikniką, kuris įvyks 
nes pradeda daugiau Kliubui 14 d. liepos, Maynard, Mass., ir

draugės, kurie negavote vaka- simpatizuoti, tai yra valdybos .Brooklyne. Laimėjimo tikietus
rienės. Mes prašėme visus ke- nuopelnas, 
lias dienas prieš parengimą, 
kad užsiregistruotumėt išanks
to. Jeigu jūs to nepadarėte, 
tai mes, rengėjos, nežinojome 
dėl kiek žmonių pagaminti 
valgių. Vakarienė buvo paga
minta dėl 75 žmonių, o valgė 
daug daugiau.

Dėkavojame visiems pavie
niams žmonėms už suteiktą 
mums pagelbą šiame parengi
me; taipgi ALDLD Moterų 
Skyriui ir Liet. Darb. Susivie
nijimo kuopai už išrinkimą 
vieno darbininko R. Tvarijo- 
no, kuris surinko draugus, no
rinčius vakarieniauti. Taipgi 
širdingiausias ačiū draugams 
ir draugėms rochesteriečiams 
už atsilankymą ir mums patar- j 
navimą be jokio atlyginimo. 
Labai ačiū ir visai publikai už 
atsilankymą į koncertą ir biz- draugas A. Klimas. Pirmučiau- 
nieriams, kurie pasigarsino 
programose ir finansiniai pa-. 
rėmė šį parengimą.

Vakaras užsibaigė gražioje 
ir geroje nuotaikoje.

Ant rytojaus draugai ro
chesteriečiai, vieni pirmiau, 
kiti paskiau, grįžo į namus. 
Atsisveikinant prie Lietuvių 
Svetainės d. A. Klimas trau
kė krutamus paveikslus. Taip
gi ir pas draugus Čekanauskus 
jų gražiame darželyj buvo 
nutraukti paveikslai.

Taipgi ačiuojame draugams 
už nakvynes, kurie priėmė 
svečius ir viešnes nakvoti.

Liet. Komunistų Frakcija.

Birželio 13 d. atsibuvo Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystės 25 metų sukaktuvių 
piknikas. Kadangi buvo gražus 
oras, todėl ir svietelio suplau
kė iš visų kraštų. Draugija tu- 

, rėš gražaus pelno. Buvo už- 
1 kviestos ir kitos draugijos sy
kiu dalyvauti. Dalyvavo se
kančios : iš Manchasterio—Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos antras skyrius su $25.00 
dovani); Amerikos Liet. Ukėsų 
Neprigulmingas Politikos Kliu- 
bas su $10.00; Liet. Darbinin
kų Susivienijimo kuopa su $5; 
Amerikos Liet. Susivienijimo 
kuopa su $3.

Kaip 5 :30 vai. vakare pra
sidėjo programa. Programą 
atidarė draugijos pirmininkas,

Lawrence, Mass
Brass Rail Cafe, 179 Walley 

St. pasirašė kontraktą su CIO 
unija. Toj vietoj visi darbinin
kai buvo susirašę j CIO. Kuo
met CIO viršininkai puėjo ir 
pareiškė savininkui, kad dar
bininkams turi pakelti algas 
ir sutrumpinti darbo valandas, 
tai iš karto nenorėjo pripažin
ti uniją. Tuojau unija prisiun
tė pikietuotojus, o darbininkai 
visi nustojo dirbti. Savininkas 
pamatė, kad ne juokai. Tuo-1 
jaus išėjęs pareiškė, kad visus 
reikalavimus priima. Taip ir 
pasibaigė trumpas streikas 
darbininkų laimėjimu.

Tai matot, ką reiškia gerai 
organizuoti darbininkai.

Kitas stambus biznieris Ge- 
nem’s Market, 392 Essex St., 
pareiškė per vietinį laikraštį, 
kad kuris darbininkas prisi
rašys prie CIO, tai bus paleis
tas iš darbo. Jis tuojaus gavo 
skaudų smūgį. Netikėtai paste
bėjo, jog į jo štorą niekas ne
gali įeiti per pikieto liniją. 
Pats savininkas išėjęs lauk 
pradėjo prašyti, kad nepikie- 
tuotų jo krautuvės. Pikietuo- 
tojai parodė jam jo paties pa
reiškimą prieš CIO uniją. Sa
vininkas tuojaus sutiko nekliū- 
dyt jo darbininkams organi
zuotis. Tada pikietuotojai pra
sišalino. Bet tai tik pradžia 
kovos, vėliau bus išstatyta 
daugiau reikalavimų.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. ir LDS 138 kp. ren

gia pirmutinį ir didžiausį pikniką, 
birželio 20 d. Viktoria Grove Park. 
Ten bus lemta išlaimėti vyriškų dra
bužių, siūtas vertės $22.50, kurį pa
aukavo dd. Brazis Brothers Clothes, 
(3 krautuvės), 6905 Superior Ave., 
6022 Broadway Ave. ir 404 E. 156 

near Waterloo Rd. Taigi, kvie- 
BD^'čiame Cleveland© lietuviu^ atsilanky

ki į tą naują vietą, turėsime gerą

lių, kuris davė pelno. Iš už
dirbtų pinigų tapo paskiria 
jaunimo žurnalui ir Ispanijos 
vaikučių paramai $5.00.

Dabar rengiame pikniką 20 
,d. birželio, 7928 Harley Ave., 
pas d. Plotą. Meldžiame visus 

' Philadelphijos ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti, nes čia: 
yra gražus daržas, visi galė
sime smagiai laiką praleisti. 
Prasidės 10 vai. sekmadienio 
ryte.

Kviečia Komitetas.

tos fraternalės organizacijos. Air
port Picnic Grove, Mifflin Township. 
Įžanga į pikniką 30c ir busas veltui 
nuo gatvekario. Iš Pittsburgh imkite 
karą No. 53 — No. 77:54, važiuokite 
iki galo, Brentwood, ten busas veš 
j pikniką už tą patį tikietą. Auto
mobiliais važiuokite keliu 51 iki Le
banon Church Rd., sukitės po kairei, 
biskį pavažiavę rasite pikniko vie
tą. Tikietus įsigykite iš anksto. Gali
te gauti pas J. Urboną, 1401 Page- 
St., D. Lekavičių, 1227 Beaver Ave. 
ir pas A. Žvirblį, 2208 Forber St.

(142-144)

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

HavemeyerE 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABO1UUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

šia iššaukė Laisvės Chorą, ku
ris sudainavo “Internacionalą” 
ir kelias kitas dainas, 
neskaitlingas choras 
bet sudainavo gerai.
buvo pašaukti * virš minėtų 
draugijų pirmininkai, kurie 
pasakė po trumpas prakalbė
jęs, linkėdami Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugijai sulaukti 
laimingai ir kitų 25 metų. Iš 
visų kalbų matėsi, kad kalbė
tojai yra nuoširdūs darbinin
kų judėjimo rėmėjai.

Pagalios pirmininkas 
kviečia pakalbėti draugą 
lomską, kurį susirinkusieji 
sitiko su entuziazmu. Nors jau 
buvau senai girdėjęs draugą 
Šolomską kalbant, bet iš tik
rųjų jis yra geras kalbėtojas. 
Viena—jis turi gerą balsą, o 
antra—labai aiškiai išdėsto 
dabartinius pasaulio įvykius.

Cherry and Webb krautuvės 
darbininkai taipgi paskelbė 
streiką. Streiką iššaukė Cent-'

Nors 
nariais, 
Iš eilės

pa- 
šo-
pa-

draugės ir draugai gana nuo
širdžiai platina.

Mirė
Pasimirė O. Guobienė. Pali

ko nuliūdime savo buvusį 
draugą, dvi dukteris ir vieną 
sūnų . Ona buvo laisvų pažiū
rų, nemažai yra aukavus dar
bininkiškiems reikalams; my
lėjo skaityti “Laisvę”. Ji tu
rėjo širdies ligą. Ilsėkis, Ona, 
šios šalies šaltoj žemelėj.

Birželio 13 d. pasimirė P. 
Česnulevičius išsirgęs daugiau 
kaip 18 mėnęsių. Jo liga buvo 
inkstų gedimas. Paliko dide
liam nuliūdime savo draugę jr 
dukterį. Palaidotas su bažny
tinėm ceremonijom. Velionis 
prigulėjo prie Amerikos Liet. 
Ukėsų Polit. Neprigulmingo 
Kliubo ir prie Vytautinės.

Abelnai, Hartfordo darbi
ninkiškas veikimas yra neblo
gas. Labai yra linksma ma
tyti tie draugai ir draugės, 
kurie buvo biskį pasitraukę 
nuo veikimo, o dabar pradėjo 
vėl veikti. Geras pavyzdis 
tam yra, kad ALDLD kuopa 
gavo antrą dovaną už prira
šymą naujų narių prie draugi
jos.

Dabar tik reikia biskį dau
giau padirbėti del “Laisvės”, 
sukėlimui finansų del naujos 
mašinos pirkimo, ir gavimui 
naujų skaitytojų. Aš užsitikri
nu, kad ateinančiame “Lais
vės” vajuje hartfordiečiai 
gaus pirmą dovaną. Tik prašy
čiau draugų daugiau rašinėti 
žinučių, nes dėl to pasidaro 
populiariškesnis laikraštis, ir 
tokiu būdu lengviau 'bus gali
ma gauti skaitytojų.

Nemunas.

Rengkimčs prie ALDLD 7-to Apskr. 
Pikniko

Apskričio piknikas įvyks liepos 18 
d., Olympia Park, Shrewsbury, Mass., 
sale Worcesterio. Vieta yra puiki, 
prie ežero, kur galima maudytis. 
Veikiausia kuopos yra gavę laimėji
mo tikietukų delei išplatinimo. Ti- 
kietai yra sykiu, laimėjimo ir įžan
gos. Prašome visų narių pasistengti 
kuo daugiausia išplatinti juos. Visos 
kuopos yra prašomos atsivežti ką 
nors delei išleidimo ir atsivežę pa
tys išleisti. Pikniko programą pas
kelbsime vėliau, užtikrinam, kad bus 
žingeidi, visi norės pamatyt. Visi 
garsinkite pikniką, platinkime tikie- 

'tus! — 7-to Apskr. Sekr. D. Lukie- 
nė. (144-145)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. turi nusamdžiu 

didelį ir puikų busą 
“Laisvės” pikniką, July 4th, Ulmer 
Park, Brooklyn, N. Y. Todėl gerbia
mi lindeniečiai, kurie manote važiuo
ti į minėtą pikniką, nieko nelaukda
mi, užsisakykite vietos buse, nes jei 
lauksite iki paskutinei dienai, tai ne
teksite vietos. Kelione į abi puses 
$1.00.

Užsisakyti galite pas G. Kardaus- 
ką ir G. Andriūną, 35 W. 16th St.

(143-144)

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

pinigines dovariais prie įžangos bilieto.

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

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

padėti platinti kalbamus tikietus.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Švente
BUS VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

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

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdyki t ės Busus Važiavimui į Piknikų

X.

NEWARK, N. J.
West Side skyrius Komunistų Par

tijos, kur priklauso ir lietuviai, ren
gia draugišką vakarėlį, ant 104 Wal
lace St., arti So. Orange Ave. šeš
tadienį, birželio 19. Dalyvaus šiame 
vakarėlyje ir daug lietuvių, todėl 
kviečiame ir jumis su šeima smagiai 
laiką praleisti. Bus užkandžių ii 
alaus. Bingo geimis ir pasišokt galė
site. Įžanga veltui. Tikslas šio pa
rengimo, sukelt kelis dolerius palai
kymui Partijos Mokyklos. — Rengi
mo Kom. (143-144)

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas

Sekmadieny, birželio 20 d. yra ren
giamas labai gražus piknikas bend
romis pastangomis ALDLD 13 kp. ir 
Ukrainiečių IWO 1586 kp., gerai ži
nomoj eastoniečiam vietoj, Hackett 
Park. Prasidės 1 vai. po pietų. Mu
ziką šokiams suteiks šauni Polka 
Dots Orkestrą. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų, taipgi bus duoda
mos brangios dovanos prie laimėji- 
rpo tikietukų. Kviečiame visus .easto- 
niečius ii' iš apylinkės atvykti pikni-

Rūgšti ruginė, st^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 Cal^e, 
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 kainas.

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

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 informącijų 
rašykite:

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
• (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Septyni gaisrininkai tapo 

pritroškinti dūmų, gesinant 
gaisrą Morris Sole krautuvėj, Į 
611 Fulton St. Vienas, O’Lea-, 

randasi kritiškoje padėty- į 
Šimtai darbininkų pavėla-1 

i darbą. sulaikius trafiką.

ry, 
je. 
vo

Sulaikyta Visa Laivų 
Statyba

PASKUTINIS PAKVIETIMAS
Trečiadienį įvyko antra tri

jų tūkstančių streikierių pikie- 
to demonstracija, kuriai pa
vyko žymiai sustiprinti strei
kierių eiles ir susilpninti Ro
bins Drydock Co. darbą. Daug 
užsilikusių darbininkų išėjo 
iš šapos, daugelis nešini savo 
įrankiais, kad streiklaužiai 
juos nenaudotų.

Ketvirtadienį masinio pikie- 
to pagelba pavyko visai užda
ryti Robins šapas ir tuomi at
siekti pilną sustabdymą laivų 
statybos New Yorko porte. Ro
bins yra didžiausia tos rūšies 
išdirbystė Atlantiko Pajūryje.

Kompanija skundėsi, būk 
šapos uždaryta “bauginimu” 
jos “ištikimų” darbininkų, bet 
unija tokį skundą atmuša nu
rodymu, kad nuo pirmadienio, 
kada prasidėjo streikas, kurin 
išėjo 15,000 darbininkų, nei 
karto nereikėjo policijos įsiki
šimo.

Mrs. Elinore Herrick, Apy
linkės Darbo T-bos direktorė, 
šaukė kompanijas ir unijų at
stovus tartis, tačiau Robins ir 
Tiejen & Lagan kompanijos 
nepasirodė. Tai buvo prieš ša
pų uždarymą. Dabar, uždarius 
šapas, unija iš naujo šaukia 
tartis ir tikimasi, kad bosų 
klausa bus geresnė.

Kviečiame visus Brooklyno 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti šį vakarą “Laisvės” Svet., 
kur įvyks “Ispaniškas Vaka
ras,” ruošiamas Amerikos Lie- 
tuvių-Draugių Abrahomo Lin- 
colno Bataliono.

Iš anksčiau buvo paskelbta, 
kad dalyvaus grupė šokikų, 
bet gavome žinią, kad jie ne
galės pribūti; jų vietoj bus 
viena puiki šokikė, Carlotta 
Montez, bus apsirengus su is
paniškais rūbais. Taipgi daly
vaus grupelė lošėjų, jie per
statys veikaliuką “Pirmoji 
Gegužės,” ir vienas piešėjas. 
Nuo lietuvių dainuos Aldona

Rytoj Pasilinksminki! 
Su Aldiečiais

Ateinantį pirmadienį prasi
dės Amerikos Knygynų Susi
vienijimo metinė konvencija 
Waldorf-Astoria viešbutyje. 
Viename konvencijos parengi
mų dalyvaus ir prezidento 
žmona, Mrs. F. D. Roosevelt.

Tiernienės Teismas 
Pasibaigė

313 METINIS
Rengia

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

Muzika Prof. Retikevičiaus
HOFFMAN PARKE

69th Place ir Cooper Avenue, Glendale, 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.

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)

gerame ūpe. Vieno dalyko ko 
mes pasigendam, tai muilo ir 
cigaretų. Mes skaitėm apie tą 
nesenai susitverusią 1
‘A m e r i kos Lietuvės-Draugės
Abrahomo Lincolno Bataliono’ smagų

| Parke, kur bus proga pasi
džiaugti gražia gamta, susiei
ti ir pasilinksminti su savo 
draugais, taipgi paremti orga
nizaciją, kuri rūpinasi skleidi
mu apšvietos ir kitais darbo 
žmonių reikalais.

Išvažiavime ant vietos bus 
gerų užkandžių ir šaltų gėri
mų.

Minėkite — įvyks nedėlioj, 
20 birželio. Privažiuojama 
BMT Jamaica linija: išlipt 
Forest Parkway stotyje ir eit 
į kalną, kur praėjus beno pas
tolį ir 
si

Am. Lietuvių Darbininkų 
komisiją Literatūros Draugijos (ALDL TAX 1----- t------- įUrgS

Forest
D) 1-ma kuopa rytoj 

išvažiavima fe
ir dabar esame tikri, kad jos 
prisius mums muilo ir cigare
tų! Darbuokitės, draugės! Sa- 
lud!”

Tai matot, draugai, kaip 
greit pasiekė žinia mūsų jau
nuolius Ispanijoj, kad čia yra 
draugių, kurios nepamiršo, 
tveria komisijas, kurios rūpi
nasi gelbėti jiems morališkai 
ir finansiškai. Dalyvaukime 
visi šiame vakarėlyje, kad ga- 

Klimaitė ir pagarsėjęs Aido'lėtume sukelti finansų, idant 
Choro Ensemblis, kuris aukoja 
savo dainavimą veltui šiam 
vakarui.

Kitas Laiškas Iš Ispanijos
šiandien aplaikėme kitą 

laišką nuo lietuvio jaunuolio 
iš Ispanijos. Jis rašo:

“Linkėjimai Amerikos jau
nuoliams nuo 2-ro Amerikonų 
Batalion (George Washing
ton) jaunuolių Ispanijoj! Mes 
labai džiaugiamės sužinoję, 
kad Amerikos jaunuoliai pa
deda mlims visokiais būdais. 
Visi jaučiamės sveiki ir esame

nupirkti jiems muilo ir cigare- 
tų.

Penkių k aval kų orkestrą 
grieš amerikoniškus ir lietuviš
kus šokius, vadovystėj Geo. 
Kazakevičiaus. Turėsime šalto 
alaus ir įvairių užkandžių. 
Prie įžangos bus laimėjimai. 
Tikieto kaina 35c iš anksto ir 
40c prie durų. “Laisvės” raš
tinėj galima gauti tikietų iš 
anksto, šokiai prasidės 7:30, 
programas lygiai 9 :30 vai. va
kare. Pasimatysime šį vakarą, 
19 birželio, “Laisvės” Svetai
nėj. L. K.

auto-parking” randa 
piknikų vieta.

Rengėjai.

Iš TDA Lietuvių Kuopos 
Susirinkimo

Ar Nori Susirast Senus 
Draugus ir Kaimynus?

J. ZAJANKAUSKAS 
LIGONINĖJE

Draugas J. IZajankauskas 
jau kelintu kartu pasidavė į 
Kings County ligoninę ant ope
racijos; kadangi dar nebuvo 
pilnai pasveikęs nuo pirmesnių 
operacijų, tad prisiėjo ir vėl 
gyvybę rizikuoti prieš amžinas 
vakacijas. ši operacija įvyko 
17 d? birželio; pasekmės kol 
kas dar nežinomos pilnai.

Linkėtina draugui IZajan- 
kauskui greitai pasveikti.

Petras.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

5 168 Grand Street
< Tel. Evergreen 8-7179
> Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-8770

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.

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 drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja'tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.
f

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyko tre
čiadienį, 16 birželio. Narių 
pradėjo daugiau lankytis į su
sirinkimus. Draugai pasimokė- 
jo užsivilkusias duokles ir rū
pinasi organizacijos gerove. 
Draugas Mateušas Simonavi- 
čius užsimokėjo duoklę už 
1937 metus ir paaukavo $10, 
is kurių penkinė TDA, o antra 
penkinė Lietuvos politiniams 
kaliniams.

TDA Lietuvių 17-ta kuopa 
yra gerame stovyje ir joje ran_ 

i ir 
teikiančių nemažą 

paramą kovojantiems už lais
vę ir pagerinimą būvio.

Birželio 19, 20 ir 21 įvyks
tanti TDA Konvencija Wash
ington, D. C., nėra abejonės, 
pagamins naujus organizavi
mui planus, su kuriais bus len
gviau gauti į TDA narius.

Susirinkimas yra nutaręs, 
kad kožnas senas narys turi 
gauti nors po vieną naują na
rį į TDA Lietuvių 17-tą kuopą.

/
‘ Kaimietis.

Vaikų žudeikos motinos He
len Tiernan teismas pasibąigė. 
Ji prisipažino kalta antro 
laipsnio žmogžudystėje, kad 
išvengt elektros kėdės. Tačiau 
gal ir be to būt išvengus, nes 
du džiurimanai išsireiškė, kad 
jie nebūtų balsavę už mirties ^asi nuoširdžių draugų 
bausmę pirm išgirdimo proti- draugiu 
nių ligų daktarų specialistų 
nuomonę, nes, jų manymu, pil
nai sveika motina negalėjo 
vaikų žudystę atlikt. Tiemie- 
neK bausmę paskirs pirmadie
nį.

Jos meilužis George Chris- 
todulus prisipažino žadėjęs 
ją vest, bet dienos, sakėsi, nie
kad nebuvęs skyręs. Kada nu
sipirkęs automobilių, Tiernie
nės baimė prarast meilužį pa
didėjo ir paskubino krimina- 
lybę. Jinai jam sakius, kad 
paleis apartmentą, išveš vai-. 
kus į Long Island ir gyvens 
vienam kambary. Po žudystei 
ji sakius, kad ji palikus vai- 
kus prie turčių namų, pas
kambinus varpelį ir pabėgus, 
tad jis nežinojęs apie žudystę. 
Žudystės dieną jis sakėsi dir
bęs, o vakare su draugu va
žiavęs mokėti už automobilių.

Christodulus nėra kaltina
mas žudystėje, tačiau nepa- 
liuosuotas. Jis būsiąs depor
tuojamas kaipo nelegaliai at
vykęs į šią šalį.

Be abejo, jūs atsimenate 
daugelį malonių veidų, matytų 
daug metų atgal ir norėtumė
te juos ir vėl matyt. Jei taip
— tam gera vieta “Laisvės” 
piknike. Sunku užtikrinti, kad 
juos visus matysite, bet jei ži
note, kad jie gyvena kur nors 
tarp Brooklyno ir tūkstančio 
mylių atstume nuo Brooklyno
— verta rizikuoti.

Vėliausiais pranešimais ei
nant, laukiame svečių net iš 
Chicagos, taipgi Rochesterio ir I 
kitų tolimų kolonijų. Artimes
nės, kaip Scrantonas, Phila
delphia, ir visa rytinė Penn
sylvania, New Haven ir visa 
Conn., jau nekalbant apie 
Brooklyno gerąsias kaiminkas 
New Jersey kolonijas, rengiasi 
dalyvąut desėtkais ir šimtais. 
Pavyzdin, serantoniečiai jau 
pereito pirmadienio “Laisvės” 
laidoj paskelbė vardus 28 lie
tuvių, kurie atvyksta į “Lais
vės” pikniką. O tai tik pra
džia.

“Laisvės” piknikas bus sek
madienį, 4 liepos, Ulmer Par
ke. Įžanga 40c. Prie įžangos 
tikieto 4 dovanos pinigais: 
Pirma — $10, antra — $7, 
trečia — $5, ketvirta — $3.

Chester Novak, 28 m., 109 
Johnson Avė., pasiųstas į Sing ; 
Sing nuo 3 iki 7 metų kalėti 
už nešiojimąsi su savim užlio- ! 
duotą revolverį.

BROOKLYN LABOR LYCEUlj
DARBININKU IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&etų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vSliausio# 

mados aų|pmpbinus.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

FOTOGRAFAS

Susirinkimas Scenos 
Veikalų Kritikai

d

Dainininkas Pravdin 
Nusižudė

Gaisragesių trys vežimai ir 
viršininkas suvažiavo prie 
kampo Birsall Avė., ir Tinson 
Place, Far Rockaway, bet ten 
rado tik 4 metų vaikutį, kuris 
su tėvo lietsargiu iššaukė gais
rininkus.

“Laisvės” ofise bi kada galima 
- gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Pirmadienį, birželio 21 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., 7:30 vai. vakare, 
Įvyks labai Įdomus meniškas 
ir ideologiškas susirinkimas. 
Lietuvių Meno Sąjungos Vei
kalų Komisija perskaitė ir iš
nagrinėjo keletą scenos veika
lų, kurie yra priduoti bei pri
siųsti išleidimui ir vaidinimui.

Draugai P. Balsys, A. Jes- 
kevičiutė, V. Bovinas duos įva
das, taip sakant, padarys per
žvalgas kelių veikalų. Pas- 
kiaus seks diskusijos. Šis susi
rinkimas ’ šaukiamas viešai, 
kad galėtų ir kiti draugai, ku
rie domisi mūsų scenos veika
lais, dalyvauti ir diskusuoti 
scenos veikalus. Kitas svarbus 
dalykas, tai veikalų peržval
gos, kritikos yra geros pamo
kos apie lietuvių ir tarptautinę 
dramą.

Visi kviečiami dalyvauti šio
se diskusijose, pamokose. ’

Lietuvių Meno Sąjungos 
Veikalų Komisija.

Netekęs darbo, nupuolęs 
ūpe> finansiniu atžvilgiu atsi
dūręs ant gyvenimo dugno, 
rusas dainininkas G. Pravdin, 
nusižudė, nušokdamas nuo 
viršgatvjnlo gelžkelio. Pravdin 
dainavo paskiausiame “Lais
vės” koncerte.

MANDAGUS VAI
RUOTOJAS

Tūli automobilių vairuotojai 
parodo blogiausĮ žmogaus po
būdį. Jie laikosi įsikabinę vi
durio kelio, nieko nepraleisda- 
mi, vingiuoja į ir iš trafiko, 
arba užkirs kelią visai linijai 
karų, kada jie nori suktis.

Mandagus vairuotojas yra 
geresniu vairuotoju ir jis nu
važiuoja lygiai greit. Jis savo 
gerumą parodo gerais papro
čiais : užimdamas tinkamą vie
tą prieš pasisukamą, paduoda
mas ženklus, apsižiūrėdamas 
ar turi įvalias vietos pralenki
mui, jis perspėja ragu, bet be 
reikalo nebirbina ir abelnai 
prisitaiko prie kelio ir oro są
lygų dėl saugumo savo ir kitų.

Trafiko Stotis “K.”

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina nž ekzempllorlų 8c

Bensonhurst apylinkės mo
terys reikalauja įvest BMT bu. 
sus pagal Stillwell Ave. iki Co
ney Island ir pabhdavoti kny
gyną.

Planuojama susiaurint Bush
wick Avenue šaligatvį tarp 
Highland Blvd, ir Eastern 
Parkway, kad praplėsi kelią.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOŠ

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.tu^ių, kitokių grupių \
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus JĮ 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio K 
dydžio, kokio pa- ĮĮĮĮ 
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.: Glenmore 5-6181
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FRANK DOMIKAIČIO 
RESTAURACIJA 

t

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir 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 Ave. ir Lorimer Street

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9Ep 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 13c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA

Notary Public Tel. Stagg 2-!

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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