
Krislai
Suvažiavimas Užsidarė.
Mes Ruoškimės.
Kas Būtą Buvę.
Piknikai.

Rašo R. Mizara

Dešimtasis USA Komunis
tų Partijos suvažiavimas užsi
baigė pereitą antradienį. Tai 
buvo nepaprastas suvažiavi
mas pilnoj to žodžio prasmėj: 
gyvas, entuziastiškas, kon
struktyvus.

Priimta nauja Partijos kons
titucija, skelbianti, kad Jung
tinių Valstijų Komunistų Par
tija yra vykintoja Jeffersono, 
Painės, Jacksono ir Lincolno, 
taipgi Nepriklausomybės De
klaracijos tradicijų.

Komunizmas—20-tojo 
mečio amerikonizmas.

šimt-

Suvažiavime dalyvavo pen
ki lietuviai delegatai. Svarbu 
pažymėti tai, kad jų tarpe— 
du advokatai. Tiesa, lietu
viuose jie neveikia: jiems daug 
patogiau veikti amerikonuose, 
kadangi abu čia augę ir išė- 
jų mokslus, dėlto anglų kalboj 
jiems kur kas prieinamiau 
darbuotis. Dėl tam tikrų prie
žasčių jų vardų neminėsiu.

Dabar lietuviai komunistai 
privalo uoliai ruoštis prie sa
vo suvažiavimo, kuris įvyks 
pradžioj liepos mėnesio.

Turėdami Partijos suvažia
vimo rezoliucijas, jas privalo
me diskusuoti, kadangi tai pa
dės mums mūsų suvažiavimą 
padaryti geresniu.

Reikia žinoti, kad šiuo tarpu 
mes Komunistų Partijoj turi
me arti 1,000 lietuvių, vei
kiančių, taip sakant, lietuviš
koj dirvoj. Daug čiagimių ir 
augusių lietuvių priklauso 
Partijai, bet lietuviškame ju
dėjime nedalyvauja.

Nėra tos dienos, kurią Mus- 
solinio-Franko banditai nebūtu 
užpuolę ant Ispanijos miesto 
arba miestelio ir neišžudę 
šimtą nekaltu žmonių.

Panašiai elgiasi Japonijos 
imperialistai Chinijoj.

Barbariškesnio, bjauresnio 
darbo negalima nei įsivaiz
duoti. Tačiau yra dargi žmo
nių, kurie tuos banditus ir jų 
barbariškus darbus laimina. 
Yra kunigų, kurie net maldas 
laiko, prašydami dievo padė
ti tiems civilizacijos nepriete
liams žudyti žmones!

Tysliava sako, būk “Nau
jienų” redaktorius norėjęs jį 
statyti kandidatu į “Tėvynės” 
redaktorius Detroito seime 
(1934). Gerai, kad jis tuo
met nebuvo dar SLA narys. 
Na, o jeigu būtą buvęs, tai 
šiandien “Tėvynė” jau būtų 
buvusi kaip “Vienybė.”

Chicagos draugų dienraščio 
“Vilnies” piknikas įvyks se
kantį sekmadienį. O “Laisvės” 
brooklyniškis piknikas bus lie
pos mėn. 3 dieną. Būtų gerai, 
kad abu būtų pasekmingiansi.

Dėka nedarbui, abu dienraš
čiai Vasaros metu jaučia l’i- 
nasinių sunkumų. Abu reika
lingi paramos. Piknikai, pa
prastai, suteikia daug materi- 
alės paramos. Podraug, kai 
jie pavyksta, esti didelė ir mo
ralė nauda.

Draugai buvę . Baltimorėj 
(pereitą sekmadienį) sako, 
kad ten ' “Laisvės” naudai 
ruoštas piknikas pavyko gra- 
v • _ • ziai. •

Reikia atsiminti, kad tai 
pirmas bandymas. Sekančiais 
metais ten piknikas bus kur 
kas didesnis ir įdomesnis.

JrM

Amerika Pirko Daugį Sida
bro iš Chinijos

Washington, birž 1. — 
Nuo 1936 m. iki šiol Jungti
nės Valstijos pirko 250 mi- 
lionų uncijų sidabro iš Chi
nijos, — pirmiau po 45, da
bar po 43 centus už unciją. 
Už tą sidabrą chinai yra 
gavę nemažai ginklų ir 
amunicijos iš Amerikos.

Darbo Žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $6.00 
Metams

No. 128

GENEROLO FRANCO BOMB1NINKAI 
IŠŽUDĖ ŠIMTUS MOTERŲ IR VAIKU
Barcelona, Ispanija. — 

Būrys fašistų didžiųjų bom- 
bininkų padarė baisią žudy- 
nę, užklupdami Granollers 
miestelį, 16 mylių į šiaurius 
nuo Barcelonos: vienu pra
dėjimu jie užmušė 500 neka- 
riškių gyventojų, kaip pa
duoda Associated Press. 
Tarp užmuštų yra penkis 
kartus daugiau moterų ir 
vaikų negu vyrų.

(Reuters žinių agentūra 
oficialiai praneša, kad tuo 
žygiu 200 asmenų nužudy
ta, 150 pavojingai sužalota 
ir 350 lengviau sužeista.)

Penki trimotoriniai fašis
tų orlaiviai paleido bombas 
stačiai į rinką, kur moterys, 
vaikai ir vyrai, sustoję eilė
mis, laukė gaut skiriamą 
dalį bulvių. Tos bombos taip 
pat sudraskė daugį moterų, 
kurios iš ryto pirkinė josi 
būtinų reikmenų.

Be to, bombininkai sunai
kino apie 25 namus.

Kanton. — Chinų lėktu
vai atmušė naują japonų 
orlaivių žygį prieš Kantoną.

Japonai Briaujasi Tolyn į 
Vakarus, Bet Chinai Tebe- 
skerdžia Juos Lanfenge
Shanghai. — Didelės ja

ponų jėgos stengiasi prasi- 
grumt iš Pohsien, Kwoyang 
ir Kweitėh tolyn į vakarus; 
bet chinai tebelaiko apsupę 
desėtką tūkstančių japonų 
kariuomenės Lanfenge ir 
apylinkėse ir nuolat žudo 
juosius. Chinai Shansi pro
vincijoj atkariavo nuo japo
nų Fenglingtu miestą.

Meksikos Sukilėlių Vadas 
Derasi Apie Pasidavimą
Mexico City. — Praneša

ma, kad fašistų sukilimo 
galva Cedillo veda derybas 
dėlei pasidavimo valdžiai; 
Cedillo sesuo Higinia tarpi
ninkauja tarp jo ir Meksi
kos prezidento Cardenaso.

Cedillo banditai tuo tarpu 
kai kur praardė geležinkelį 
ir nukirto telegrafą tarp 
San Luis Potbsi ir Tampico.

Fašistą Pranešimai Apie 
Savo Laimėjimus

Hendaye, Franc. - Ispan. 
pasienis. — Fašistai prane
ša, kad jie atėmę iš Ispani
jos respublikiečių ne tik 
strateginį miestelį Mora de 
Rubielos, bet pažengę 5 my
lias toliau į pietus ir užėmę 
Sarrion kaimą, prie vieške
lio į Valenciją. Sarrion ran
dasi už 23 mylių į pietų ry
tus nuo Teruelio. /

Fašistai garsinasi, kad jie 
nušovę žemyn “devynis” re
spublikos lėktuvus Teruel-, 
Albocacer fronte ir “septy
nis” ties Balaguer, šiaur
vakariniame Katalonijos 
fronte.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!
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Liaudiečiai Padegė 3 Fašistą 
Laivus ir Nukirto 15 -

Priešą Orlaivią
Madrid. — Ispanijos val

džios lėktuvai bombardavo 
fašistų prieplauką Paima 
saloj Majorcoj ir jų orlaivių 
stovyklą Porpincoj, toj pa
čioj saloj. Padegė tris fašis
tų garlaivius. Valdžios la
kūnai nukirto žemyn 15 fa
šistų lėktuvų oro kovoj Te- 
ruel-Albocacer fronte, o sa
vo prarado tris.

Japonai Tik liek Teval
do Chinus, Kiek Sie
kia Japony Kanuolės
Peiping, Chinija.. — Už

imtas chinų provincijas ja
ponai beveik tik tiek teval
do, kiek siekia jų kanuolių 
šoviniai, tai yra, tik palei 
geležinkelius ir tūlas upes, 
—rašo Hallet Abend, New 
Yorko Times koresponden
tas. Bet desėtkai tūkstan
čių chinų kareivių, persi
rengę paprastais drabu
žiais, ypač komunistai par
tizanai taip atkakliai ardo 
tuos geležinkelius, kad ja
ponai nepaspėja jų taisyt. 
Svarbiausiais geležinkeliais 
japonų traukiniai dažnai 
negali todėl pravažiuot per 
kelias dienas iš eilės. Vienas 
amerikonas, pavyzdžiui, de
šimt dięnų važiavo viso tik 
160 mylių Peiping-Hankow 
geležinkeliu.

Daugelį vietų japonai tik 
dieną neva valdo, o naktį 
patys pasislepia saugesnėse 
vietose nuo chinų partiza
nų.

20,000 ar daugiau komu
nistų apsupa Paotingą, bu
vusią sostinę Hopeh provin
cijos. Naktį japonai pasi
traukia iš dviejų trečdalių 
to miesto į apdrūtintą vie-
ną trečdalį. Tada komunis-1 priverst skolint pinigus vai
tai sueina į didžiumą japo-|džiai visus piliečius, turin- 
nų apleisto miesto, broliau- 
jasi su žmonėmis, perka sau 
reikmenis ir pasišalina tik 
pirm saulei tekant.

Ne vien chinai, bet dau
guma svetimšalių tėmytojų 
netiki, kad Japonija bet ka
da pajėgs užvaldyt Chiniją.

Reikalauja Teismo Indžion- 
kšino prieš Jersey City

- Majorą
Newark, N. J., birž. 1. — 

Federalis teismas pradėjo 
nagrinėt skundą Amerikos 
Pilietinių Laisvių /Sąjungos 
prieš Jersey City fašistuo- 
jantį majorą Fr. Hague.

Pilietinių Laisvių Sąjun
ga reikalauja išduot in- 
džionkšiną prieš Hague’ą, 
kad jis negalėtų savo mies
te naikint konstitucinę lai
svę žodžio, spaudos ir susi
rinkimų.

Kom. Partijos Konvencija Priėmė Naują 
Konstituciją; Išrinko Browderj ir Fosterį

AMERIKOS VALDŽIA PATRAUKSIANTI 
TIESON 12 NAZIŲ KARINIU ŠNIPU 

----------------------------------- a _____

New York. — Užsidarė 
didžiausias, vieningiausias 
ir pavyzdingiausias istori
nis suvažiavimas Amerikos 
Komunistų Partijos, veikęs 
per šešias dienas. Paskuti
nis jo posėdis Hotelyj Cen
ter buvo tiesiog dramatiš
kai įspūdingas. Čia vienbal
siai priimta ir nauja Parti
jos konstitucija, pritaikyta 
auklėjimui masinės tikslios 
Komunistų Partijoj.

Earl Browder vėl tapo iš
rinktas generaliu Partijos 
sekretorium, o Wm. Z. Fos
ter jos pirmininku — vien
balsiai ir su skardžiais svei
kinimais.

Šiai sesijai pirmininkavo 
negrų darbuotojas James 
W. Ford.

Taip pat vienbalsiai iš
rinktas Nacionalis Komite
tas iš 60 narių (vietoj bu
vusio Centro Komiteto).

Užbaigiamoj savo kalboj
Browder atžymėjo, kad šis j on bus priimami žmonės, 
suvažiavimas “užregistravo 
partijos subrendimą politi
niame Amerikos gyveni
me ... Vyraujantis, aukš
čiausiai stovėjęs dalykas 
šiame suvažiavime tai buvo 
rūpesnis apie • visų Ameri
kos žmonių problemas-rei- 
kalus... Šis suvažiavimas 
išreiškė gyvąją demokra
tiją bendro darbo. Kiekvie
nas vyras ar moteris suva
žiavime turėjo progą prisi
dėt prie jo darbo,” ir nei 
vienam delegatui nebuvo 
varžoma teisė išreikšt savo 
nuomonę bet kuriuo klausi
mu.

Browder specialės domės

AMERIKOS VALDŽIA NESUTINKA DRAFTUOT
PRIVAČIUS TURTUS KARO TIKSLAMS

Washington. — Nėra vil
ties, kad šalies kongresas 
imtų bent svarstyt dabarti
nėje savo sesijoje įnešimą— 

čius tūkstantį dolerių ar 
daugiau, jeigu Jungtinėm 
Valstijom prisieitų įsivelt į 
kokį didelį karą. Tam su
manymui priešinasi karo, 
laivyno ir iždo ministerijos, 
ir suprantama, prezidentas 
Rooseveltas.

Senato karinių reikalų 
komisija patarė, kongresui 
išleist tokį įstatymą:

Atsitikus karui, kuriam 
reikėtų draftuot armijon 
tinkamus*vyrus, kiekvienas 
asmuo, kurio turtas siekia 
$1,000 iki ' $10,000, turės 
pirkt valdžios karo paskolų 
bonus už 5 procentus savo 
turto ..., o keno gryna nuo
savybė viršys $100,000,000, 
tas turės pirkt karinius bo
nus už 75 ‘ procentus savo 
turto. Už bonus valdžia mo
kės ne daugiau 1 proc. pa
lūkanų per metus, bet ir tų 
proc^itų įplaukos nebus pa

kreipė į reikalą įtraukt žmo
nių mases į demokratinį 
frontą pietinėse valstijose. 
Be kitko, jis atidavė aukštą 
revoliucinę pagarbą jaunam 
komunistui Dave Doranui, 
kuris krito Ispanijos liau
dies kare prieš fašizmą.

Baigdamas, Browder už- 
reiškė, jog “pirm negu pra
eis birželio mėnuo, mes jau 
turėsime virš 100,000 narių 
Partijoj ir Jaunųjų-Komu
nistų Lygoj, bendrai.”

Vienas iš Naujosios kon
stitucijos nustatymų yra, 
kad Parti j on priimami tik 
šios šalies piliečiai ir tie, 
kurie išsiima pirmąsias pi
lietybės popieras, — bet su
prantama, kad nebus veja
mi nuo Partijos tie, kuriem 
nteisingi, reakciniai įstaty
mai neleis tapti Amerikos 
piliečiais.

Kitas šios konstitucijos 
nustatymas, tai kad Parti- 

“nežiūrint jų religinių įsiti
kinimų.”

Čia reikia atžymėt dar 
bent vieną iš naujų partiji- 
nės konstitucijos punktų, 
tai kad neleistina yra jo
kiam Partijos nariui “turėt 
asmeninių ar politinių ry
šių su užkietėjusiais troc- 
kistais, lovestoniečiais ar 
kitais priešais Komunistų 
Partijos ir darbininkų kla
sės.”

Suvažiavimas baigiamoj 
savo sesijoj pasiuntė sveiki
nimus Komunistų Interna
cionalui ir Francijos ir 
Meksikos Komunistų Parti
joms.

liuosuojamos nuo mokesčių 
valdžiai.

Senatorių komisija sako: 
jeigu bus taip draftuojamas 
turtas, tai didieji piniguo
čiai neturės išskaitliavimo 

(kurstyt karus.
(Iš paviršiaus tatai skam

ba taikiai, bet iš esmės, tur
būt, senato politikieriai nori 
tokiu planu sulaikyt Ameri
ką nuo panaudojimo kari
nės jėgos išvien su kitomis 
demokratinėmis šalimis 
prieš plėšriuosius fašisti
nius kraštus.)

Lietuvos Draugiškumo Su
tartis su Meksika

Washington. — Lietuva 
ir Meksika sumezgė diplo
matinius ir konsulinius ry
šius ir pasirašė draugišku
mo sutartį geg. 31 d., kaip 
praneša Associated Press.

Šiandien bus apsiniaukę, 
o vakare — lietaus. — N. Y. 
Oro Biuras.

Fašistą Lėktuvai Per Savaitę 
Paskandino 3 Anglijos 

/ Prekybos Laivus
Barcelona, Ispanija. - 

Italų ir nazių lėktuvai bom
bomis paskandino Anglijos 
prekybinį laivą “Pentha- 
mes” ir sužeidė vieną Ispa
nijos respublikos laivą Va- 
lencijos prieplauKoj. Tai jau 
trečias fašistų bombomis 
nuskandintas Anglijos pre
kybos laivas bėgyje tik vie
nos savaitės.

Chinų Lėktuvai Nušovė 
12 Japonų Orlaiviu, o 
Savo Prarado Tik Du
Shanghai, birželio 1. — 

Chinai išanksto žinojo, kad 
desėtkai japonų lėktuvų at
skrenda bombarduot Han- 
kową, laikinąją Chinijos so
stinę. Todėl chinų lėktuvai 
pakilo kaip galint aukščiau
siai ir laukė priešų; ir kaip 
tik prisiartino japonų orlai
viai, tuoj chinų lakūnai puo
lė iš aukšto ant jų kaip va
nagai ir dvyliką jų nukirto 
žemyn, iš savo pusės pra
rasdami tik du, kaip sako 
chinų karinė vyriausybė.

Oro mūšyj dalyvavę 26 
japonų orlaiviai ir antra 
tiek chinų lėktuvų, pasak 
N. Y. Times korespondento 
F. T. Durdino. Jis patvirti
na chinų laimėjimą (nors 
japonai giriasi, kad jie nu
jovę žemyn “20” chinų lėk
tuvų).

Chinai šioj oro kovoj nau
dojo naujus angliškus lėktu
vus, vadinamus “Gloucester 
Gladiators.”

EXTRA!
TAI NAZIŲ KRUVINIAU

SIAS DARBAS
Hendaye, Franc.-Ispanijos 

pasienis, birž. 1. — Patik
rinta, jog tai Vokietijos 
penki bombiniai lėktuvai iš
žudė kelis šimtus žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų, 
Granollers miestelyj, respu
blikinėj Ispanijoj.

Išmokėjo žmogvagiam $10,- 
000, bet Jie Nesugrąžina 

Pagrobto Vaiko
Princeton, Florida, birž. 

1. — Tėvas pagrobto penkių 
metų vaikučio J. B. Cash iš
mokėjo žmogvagiam reika
laujamus $10,000 už sūnaus 
sugrąžinimą; bet jie negrą
žina jo. Tėvas nusiminęs 
abejoja, ar vaikutis tebėra 
gyvas. Įnirtę žmonės šim
tais telkiasi medžiot pikta
darius kidnaperius.

Mexico City. — Sukilėlių 
komandierius Cedillo išsiun
tinėjo pakvietimus keliems 
Meksikos generolam prisi-|Tai negali patikt Mussoli- 
dėt prie jo.

New York. — Jungtinių 
Valstijų prokuroras Lamar 
Hardy kvotė vokietę gra
žuolę “slaugę” K. M. Busch, 
gyvenančią madingame 
apartmente Riverside 
Drive. Pasirodo, kad jinai 
buvo artima draugė dakta
ro L T. Griebl’io. — Jis pa
bėgo Vokietijon, kada buvo 
pašauktas liudyt, ką jis žino 
apie Hitlerio karinius' šni
pus Amerikoj, Buvo kvočia
ma ir kita vokiškos kilmės 
gražuolė kaip nužiūrima 
šnipė. Jos vardas dar ne
skelbiamas.

Pasėkoje dabartinių tar
dymų, sakoma, valdžia tu
rės gana faktų patraukt tie- 
son bent tuziną kariškų Vo
kietijos šnipų. Apie juos liu
dijo ir keturi oficieriai 
Jungt. Valstijų armijos. 
Vienas jų, pulkininkas H. 
W. Eglin parodė, kaip Rum- 
rich ir kiti nazių šnipai bu
vo suplanavę nusivyliot jį į 
McAlpin viešbutį, užmušt ir 
pagrobt nuo jo mobilizaci
jos planus.

Nazių Slapta Policija Užklupo 
Žydą Užeigas ir Suėmė 

350 Ašmeną
Berlin, birž. 1. — Nazių 

slaptoji policija užklupo ke
turias madingas žydų užei
gas Kurfurstendamme ir 
suėmė 350 kostumerių, tarp 
kurių buvo 330 žydų. Kitus 
paleido, tik 70 įkalino, neva 
kaip “opiumo bei kitų 
kotikų verteivius” ar 
kius “kriminalistus,” 
kia, nazių priešus.

nar- 
kito- 
reiš-

Liaudiečiai Atkariavo Nuo 
Fašistą Aldehuelą

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Liaudiečiai 
atėmė iš fašistų Aldehuelą, 
už 7 mylių į pietus nuo Te- 
ruelio. Aldehuelą turi nema
žos svarbos liaudiečiams 
gint Sagunto ir kitas ryti
nio pajūrio pozicijas.

SUSIDŪRIME SU POLICI
JA UŽMUŠTA 4 KATALI

KAI MEKSIKOJ

Mexico City. — Katalikai 
mėgino statyt naują bažny
čią vietoj tos, kurią pirmiau 
buvęs gubernatorius Tabas
co valstijos G. y Canabal 
nugriovė Villahermosoj.

Kad policija neleido pra
dėt naujos bažnyčios būda
vo j imą, tai katalikai ėmė 
demonstruot, o policija juos 
blaškyt. Iš to kilo smarkūs 
susikirtimai, ir keturi kata
likai tapo nušauti, o vienas 
katalikas ir vienas polici
ninkas sužeisti. S1

Tunis, birž. 1. — Atsilan- 
kė Francijos karo laivynas 
į Jugoslavijos prieplaukas.

niui.
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Dešimtai Komunistą Partijos 
Konvencijai Praėjus

Pereitą antradienį užsibaigė dešimta- . 
sis USA Komunistų Partijos suvažiavi
mas. Kaip jau buvo rašyta, šis suvažia
vimas buvo patsai įdomiausias ir gra
žiausias šitos organizacijos istorijoj. Su
važiavę iš visų šalies kraštų delegatai 
rimtai ir draugiškai rišo svarbiuosius 
darbo žmonių klausimus. Aukštai iškelti 
obalsiai: už darbus, ateities apsaugoji
mą, demokratiją ir taiką dominavo visą 
konvenciją. Kiekvienas delegatas, ėmęs 
balsą, vadovavosi savo kalboj tais cen
triniais obalsiais. Demokratinio fronto 
sudarymas, kova už bendrus darbininkų 
reikalus, kova už taiką buvo kiekvieno 
kalbėjusiojo galvoj ir kalboj.

Be to suvažiavimas priėmė naują kon
stituciją, kurią savu laiku mes paduosi
me mūsų skaitytojams lietuvių kalboj. 
Prie konstitucijos suvažiavimas priėmė 
trumpą įžangą (preamble), kurioj pa
reiškiama visas partijos nusistatymas. 
Įžanga seka:

“Jungtinių Amerikos Valstijų Komu
nistų Partija yra darbininkų klases poli
tinė partija, nešanti pirmyn Jeffersono, 
Painės, Jacksono ir Lincolno tradicijas, 
taipgi tradicijas Nepriklausomybės De
klaracijos. \Jjnai palaiko demokratijos 
pasiekimus, teises “gyvenimui, laisvei ir 
siekimuisi laimės,” ir giria Jungtinių 
Valstijų konstituciją nuo reakcinių prie
šų, trokštančių sunaikinti demokratiją ir 
žmonių laisves, ši partija pasirįžusi gin
ti tuoj autinius darbininkų, farm erių ir 
visų darbo žmonių interesus nuo kapita
listinio išnaudojimo; ji pasirįžusi pa
ruošti darbininkų klasę jos istorinei mi
sijai suvienijimui ir vadovavimui Ame
rikos žmonių pritaikymui tų demokrati
nių principų prie jų būtinų ir logiškų 
pasėkų.

“Įsteigimas bendros šalies ūkio nuosa
vybės įkūnytos valdžios žmonių, žmonė
mis ir dėl žmonių (government of the 
people, by the people, and for the 
people); panaikinimas visokio žmogaus 
žmogumi, tautos tauta, rasės rase išnau
dojimo ir tuo būdu panaikinimas klasi
nių visuomenės pasiskirstymų; tai reiš
kia, įsteigimą socializmo sulyg mokslinių 
principų, paskelbtų didžiausių žmonijos 
mokytojų, Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino, įkūnytų Komunistiniam Interna
cionale; laisvas bendradarbiavimas Ame
rikos žmonių su kitų kraštų žmonėmis, 
siekiančių pasaulio be pavergimo ir ka
ro, broliško žmonių sugyvenimo pasau
lio.

“To siekdama USA Komunistų Partija 
priėmė pamatinį savo organižacinį sta
tutą sekančio j konstitucijoj.”

Priimta visa eilė rezoliucijų, kurias 
įtalpinsime “Laisvėn,” kad skaitytojai 
galėtų pilnai susipažinti. Priimta 1938 
m. rinkimų platforma, žodžiu, per pen
kias dienas atlikta labai daug ir svarbių 
darbu.

Komunistų Partija šiandien jau pata
po didelė spėka Amerikos žmonių gyve
nime. Tai, ką delegatai svarstė ir tarė, 
atkreipė dėmesį visų mąstančių žmonių. 
Reikia žinoti, kad sudėjus Partijos ir 
Komunistinės Jaunimo Sąjungos narius 
susidarys apie 100,000.

Generalinis partijos sekretorius, už
darant suvažiavimą teisingai’ pabrėžė, 
kad pirmas šimtas tūkstančių narių gau
ti buvo didelis ir sunkus darbas. Bet 
antras — jau daug lengvesnis ir Parti
jos nariai privalo labai rimtai galvoti, 
kaip kuogreičiausiu laiku pasiekus 200,- 
000 narių.

Žymėtina ir tai, kad suvažiavime daly
vavo net aštuonių kitų kraštų Komunis
tų Partijų broliški delegatai,—Franci jos, 
Meksikos, Venezuelos, Kubos, Filipinų, 
Salų, etc. Tai parodo, kad mūsų krašto 
partija moka gražiai sugyventi su kitų 
kraštų komunistinėmis partijomis ir vis 
glaudžiau su jomis susiriša.

Nėra abejonės, kad po dešimtojo suva
žiavimo USA Komunistų Partija pada
rys kur kas spartesnius žingsnius pir
myn organizavime Amerikos darbo žmo
nių į demokratinį frontą, už taiką, 
darbus ir ateities užtikrinimą!

uz

Lietuviai Valstiečiai pas
Želigovskį

“Lietuvos Žinios” rašo, kad kaimų 
(Vilnijoj) lietuviai valstiečiai pasiuntė 
savo delegaciją pas generolą Želigovskį, 
kuris gyvena savo dvare Turgelių vals
čiuje (Trakų apskrityj). Pasak laikraš
čio, jie

. . .atpasakojo apie lietuvių kultūros, švie
timo ir ekonominių organizacijų likvidavi
mą, trukdymus lietuviams šviestis, žiaurų 
dažnais atvejais policijos elgesį, apie nenu
pelnytus protokolus ir kita, primindami 
jam, kad jis, Vilnių užimdamas, žadėjęs/vi- 

 

sų tautų gyventojams lygias teises, žadėjęs 

 

duoti laisvę ir netrukdyti šviestis, iiydabar 

 

lietuviams sunkiau, negu caro laiRXis buvo 

 

ir gen. želigvskis jų neužtariąs dr pažadų 
netęsįs.

Nors gen. Želigovskis apie lietuvių lenkų 
santykius net su savo gerais pažįstamais ne
mėgsta kalbėti ir, apie tai užsiminus, nu
kreipia kalbą į ką nors kitą, tačiau valstie
čių pasakojimų išklausė ir apgailestavo del 
jų padėties, pridurdamas, kad valstiečių rei
kalus seime ginąs ir visiems tvirtinąs, jog 
valstiečiai, tai ne pastumdėlių masė, su ku
ria jau esą negalima elgtis, kaip kas nori. 
Toliau gen. Želigovskis išdėstė savo pažiū
ras į savivaldybes, kviecdamas per būsimus 
rinkimus aktyviai dalyvauti, tačiau visai 
nutylėjęs del lietuvių organizacijų uždarymo 

/ ir vaivados Bocianskio politikos, nors vals
tiečiai prašė seime šią politiką pasmerkti ir 
atšaukti Bocianskį. Ar užsimins gen. Želi
govskis seime apie liet, valstiečius?
Kada generolas Želigovskis pagrobė 

Vilnių, jis sakėsi esąs lietuvis ir jam la
bai rūpįs Vilnijos lietuvių gerbūvis. Ta- 
čiaus, pasirodo, kad jam rūpi ne lietuvių 
valstiečių padėtis, o Lenkijos ponų rei
kalai. Tuos reikalus jis gynė ir gins.

LAIŠKAS Iš ISPANIJOS
Iš XV Pulko, Kovojančio 

Ispanijoj prieš Fašizmą
“Laisvės” Redakcijai:

XV pulkas yra sudarytas iš 
kanadiečių, amerikiečių ir an
gį ikų, kurie yra atvykę savano
riais kariauti prieš fašizmą: 
Jau tuojau bus metai, kaip šis 
pulkas gyvuėja Ispanijoj, jo 
vardas skamba netik čia, Ispa
nijoj, bet po visą pasaulį. Per 
tą laiką yra jau nemažai pasi
žymėjęs kovoj su fašistais.

šis pulkas daug baimės įvaro 
fašistam. Kada fašistai sužino, 
kad randasi pirmuose apkasuo
se, tai žino gerai, jog tai yra 
nenugalimi kariai-

Keletą sykių teko girdėti, ka
da iš mūsų pusės kareiviai ap
kasuose kalbasi su fašistų 
reiviais ir užklausia, kodėl 
daro puolimo, tai atsako,

daug amerikiečių. Man 
teko jau keletą sykių 
kokius smūgius davė 
prie Teruelio. Netik 

pozicijas būnant apka-

ka- 
ne- 
jog

nutraukdami nuo pragyvenimo. 
Taip jūs, brangūs draugai ir 
draugės, pagelbėjot žiemos šal
čius praleisti, prisiųsdami to
kias brangias dovanas. Pavyz
džiui, kad ir dabar, berašant šį 
laišką, išdalijo po pakeli ameri
koniškų cigaretų visiem karei
viam, kurių buvo beveik visi 
pritrūkę. Traukia dūmą po dū
mui skaniai ir džiaugiasi, kad 
nepamiršta už jūrių likę drau- 
gai-gės su aukomis. Remkite 
ir toliau, brangūs draugai-gės, 
Ispanijos kovotojus, o pergalė 
bus mūsų pusėj. Pasaulinis fa
šizmas bus sutriuškintas, pasių
stas ten, iš kur niekuomet nebe
sugrįš. šalin fašizmas! Lai gy
vuoja Ispanijos demokratija!

XV-toj Brigadoj randasi ne
mažai ir lietuvių, atvykusių iš 
Amerikos ir Kanados. Ameri
kiečių lietuvių skaičiaus tikrai 
nežinau kiek, bet rodos nemažas 
būrelis, o kanadiečių yra 7. Vie
nas lietuvis kanadietis jau žu
vo kovoj su priešu, tai drg. B.

Alksnis. Teko girdėti, kad yra 
vienas lietuvis, atvykęs iš Pie
tų Amerikos, kurio pavardės 
nežinau. Mes, kanadiečiai lietu
viai, gavom nemažai siuntinių 
iš Kanados, nuo draugų-gių, už 
ką tariam labai dėkui, kad ne
pamiršta! mūsų.

Iš kur dabar rašau laiką, yra 
šilta, orai gražūs. Vieta labai 
graži, tęsiasi ištisi kilometrai 
žemės įvairiais vaismedžiais ap
sodinta; vyšnios ir kiti medžiai 
žydi. Javai ir daržovės žaliuo
ja ir pusėtinai užaugę. Nema
nykite, kad visoj Ispanijoj toks 
šiltas klimatas. O, ne! štai ne
senai teko būti tokioj vietoj, 
kur sniego buvę ir pusėtinai 
šalti orai, ypač naktys. Mat Is
panijoj labai nevienodas klima
tas, vienur orenčiai auga ir kiti 
vaismedžiai, o kitoj vietoj rei
kia kariauti su šalčiu.

Šiuo laiku užteks. Kitą sykį 
gal pasitaikius progai parašy
siu daugiau ko naujo.

Kuogeriausių proletarinių lin
kėjimų siunčiam mes visiem 
jums, “Laisvės” skaitytojai.

Salud! J. Malickas.

ŠYPSENOS

Arba—Arba
Buto savininkė nuominin

kui: “Vieną aš tamstai iš 
anksto pasakau: mano nu
sistatymas — arba nuomi
ninkas moka nuomą, arba 
išsikrausto.”

Nuomininkas: “Labai pui
ku, ankstesni mano šeimi
ninkai abiejų dalykų reika
laudavo.”

Kongresmanė Mary Norton (dešinėj), kuri smarkiai 
kovojer-trž padarymą įstatymu algų-darbo valandų< nu- 

atAtymo biliaus. Kairėj—kongresmanas Ramspeck,- 
iš Georgia, norįs “pataisyti” bilių.

Musso. Sveikinimas Franci 
jai Daro Jai Negarbę

Roma. — Mussolinio val
džia sveikina Franci ją, kad 
ji žada uždaryt savo rube- 
žių ir nepraleis karo reik
menų Ispanijos respublikon, 
kada “bepusiškumo” komi
sijos įgaliotiniai skaitliuos, 
kiek tarptautinių liuosnorių 
kariauja už respubliką ir 
kiek Italijos, Vokietijos ir 
Portugalijos kareivių vei
kia po generolo Franco vė
liava.

Liaudiečiai, paskutiniu 
laiku gavę daugiau ginklų 
per tą sieną, pradėjo sėk
mingai taškyti fašistus 
šiaurvakarinės Katalonijos 
fronte.

LIETUVOS ŽINIOS
NENUSISEKĘS KĖDAINIŲ 
DVARININKĖS ROMANAS 
SU PILVIŠKIŲ TECHNIKU

Pilviškiuose gyveno techni
kas Stasys K-za. Jis su savo 
žmona nesugyveno, kol paga- 
iiaus persiskyrė. Persiskyręs 
su savo žmona, technikas su
sipažino su Juozapavos.dva
ro savininke M-ne ir pradėjęs 
jai meilintis. Dvarininkės šir
dy palaipsniui augo palanku
mas technikui ir laikui bėgant 
jie tapę draugai. Technikas, 
be ko kita, pasivadinęs inži
nierium Mykolaičiu, paėmusiu 
plento statybos darbų paran- 
gą ir darančiu dideles pinigi
nes apyvartas. Bet “inžinie
riui” vis pasitaiko įvairių pi
niginių nesklandumų: tai jam 
laiku algos “neišmoka,” tai 

j jam pačiam reikią pridėti už 
kitus, bet pinigų vis trūkstą. 
Jis prašo savo draugę pasko
linti pinigų. Nors dvarininkė 

Maistą! pinigų neturi, bet ji savo ge-

ten yra 
pačiam 
matyti, 
priešui 
išlaikė
suose, bet dar atmušė jų ataką, 
paliekant nuklotus ląukus la- 
lavonaig. O paskutiniais lai
kais padarė puolimą ant fašis
tų naktinį kai kuriose vietose; 
puolimas buvo gana sėkmingas', 
—priešas liko nugalėtas, apsu
pant ir suimant nelaisvėn ka
reivius, ginklus ir amuniciją.

Per mūšį daug priešo karei
vių liko užmuštų ir sužeistų, 
bet apie 120 fašistų nelaisvėn 
suimta. Kiek teko matyti iš be
laisvių, tai visi jauni, bet labai 
suvargę, neturi šiltų drabužių 
ir net neradom blanketų apka
suose. Tuo laiku buvo šalta ir 
sniego radosi toj vietoj.

Bevarant iš apkasų belais
vius, teko girdėti šaukiant, lai 
gyvuoja respublika, lai gyvuo
ja demokratija.

Kaip tenka matyti, Franko 
pusėj kareiviai blogai užlaiko
mi ir daugumas po . prievarta 
yra verčiami kariauti. Už men
ką pasipriešinimą yra smarkiai 
baudžiami, daugiausia mirties 
bausme; tik. išskyrus fašistinių 
organizacijų narius,
prastą gauna kareiviai, papas,a- ram draugui neatsako ir vis 

' koja suimtieji. T
Tai matot, brangūs draugai 

ir draugės, kaip XV pulkas pa- su vyru ii- rengiasi vyrą pa
sižymi kovoj su fašistais. Tie/l,,J’ ' -- ” —-
pasauliniai savanoriai fašistam, 
kaip peilis po kaklu. Jie ne sykį 
jį palaidojo ir užkasė, .kad jiem, 
fašistam, nebesivaidintų dau
giau. Bet tik spėjus jiem pasi
girti pasauliui, kad jie jį sumu
šė, sunaikino, — tuojau po to 
sunaikinimo užpuola juos pa
čius ir sunaikina jų kelias kuo
pas. Ai’ ne stebuklas įvyko-—iš 
numirusių prisikėlė šio pulko 
kariai! Tegul jie giriasi, kad iš
mušė viso pulko kareivius, pa-' 
laidojo, bet pasaulio darbininkui 
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tol, pakol fašistam padarys ka-J pi 
pus, iš kurių daugiau nesikeis 
ir nebesugrįš niekuomęt. Tik 
čia suminėjau per porą mėne
sių kokius žygius jis atliko, ku
riuose man pačiam teko daly
vauti, bet per metus daug yra 
daugiau atsižymėjęs kovose su I • -
piiešu. Ir tikrai užsitarnavo daiktus,
garbingą vardą pasaulio darbi
ninkuose. O Ispanijos liaudis, 
darbininkai, ilgai,' ilgai prisi
mins šį pulką, kuris taip kovin
gai kovoja ir padeda Ispanijos 
darbininkams mušti didžiausią 
priešą žmonijos fašizmą.

XV pulkui teko ilgą laiką bū
ti apkasuose, kariauti su prie
šu; kaip tik tuo laiku buvo žie
ma ir šalčiausioj vietoj Ispani
jos prisiėjo būti. Todėl prisiėjo 
pakęsti ir šalčio, nors, tiesa, bu
vom aprūpinti pusėtinais dra
bužiais ir po porą gerų blanke
tų turėjom iš valdžios. Bet čia 
susilaukiam didžiausios pagel
bės nuo Kanados ir Amerikos 
darbininkių ir darbininkų, ku
rie suaukavo tūkstančius dole
rių, supirko šiltų drabužių, ap- 
siavimo, . rūkymo ir prisiuntė 
Ispanijos kovotojams.

Gal ne vienas darbininkąs-kS 
paaukavo! paskutinius centus,

pajieško prašomų sumų.
Kadangi dvarininkė gyvena

likti ir su “inžinierium” susi
tuokti, tai technikas apsiėmė 
sutvarkyti “techniškus” dvari
ninkės su vyru persiskyrimo 
reikalus, išrūpinti divorsą.

* Ir vėl naujos “išlaidos” per
siskyrimo bylos reikalams, 
“teismams,” “kurijai,” “tribu
nolui” ir kt. numatytiems ir 
nenumatytiems reikalams. Ir 
vėl technikas gabiai įtikinėja 
busimąją savo žmoną, kad by
los reikalams ji duotų pinigų. 
Kadangi dvarininkė juo grei
čiau norėjo su savo vyru per
siskirti ir už “inžinieriaus” iš- 

neįtikins. O šis pulkas gyvuos.tekėti, tai ji, nebeturėdama 
( pinigų, iš žemės iškasus, bet 
vis tiek svarbiems būsimos šei
mos reikalams pinigų parūpi
no ir davė “inžinieriui.” Ir 
dar ne viskas: kadangi dvari
ninkė į techniką buvus įsimy
lėjus, tai ji pirkus įvairias do- 

ivanas (pramanytų vardinių 
'proga), pirkus kostiumus ir 
(______  ______ O “inžinie
rius” Mykolaitis ne plentą tie
sė, fbet taisė kelią į lengvabū
dės dvarininkės širdį, vis. ėmęs 
dovanas, vis varęs dvarininkės 
“persiskyrimo bylą,” vis nau
dojosi geraširdiškumu ir pa
sitikėjimu.

Kadangi jis “inžinierius” ir 
statąs plentą, tai jam bųtinai 
esąs reikalingas motorciklis 
“tarnybos reikalams,” o, be 
to, patogu esą pas savo myli
mąją atvažiuoti, sužinuojus, 
kad vyro nėra dvare ir, pavo
jaus valandą, greitai iš dvaro 
pranykti . . .

Svarbiam motorciklio pirki
mo reikalui ponia neatsisako 
duoti pinigų, bet kaip tyčia ji 
tuo metu neturi nei jaučių, 
nei kviečių parduoti negali, tai 
iš kitur paskolina tūkstantį li
tų ir duoda “inžinieriui,” kad 
tas nusipirktų motorciklį.

Technikas vienoje Kauno 
firmoje už vienuolika ’ šimtų 
nusiperka: tūkstantį sumoka

tuojau, o šimto litų duoda vek
selį.

Bet meilė, nors ir ėjo'karš- 
tyn, bet “inžinierius” techniš
kų persiskyrimo reikalų vis 
nesutvarkė, dvarininkė teisiš
kai su vyru vis neperskiriama. 
Tuo tarpu apsukrus technikas 
smagiai leido laiką, dažnai 
užeidavo į restoranus, vaišinos 
pats ir vaišino draugus. Vie
ną sekmadienį technikas ap
silankė Babtuose ir viename 
restorane su draugais vaišino
si. Kai besivaišindami įsi
linksmino, pradėjo triukšmau
ti, kad net visi Babtai skani 
bėję. Vietos policija į links
mus svečius atkreipė dėmesį, 
ypač palaikė įtartiną motorci- 
klistą ir jį sulaikė. Kvočiant 
paaiškėjo suimtojo ir daugiau 
“gerų ’darbų,“ tai jis buvo at
gabentas į Kauną.

Prie kvotos atsirado ir dva
rininkės .oficialus skundas; 
girdi, ji buvus apgaudinėja
ma, skundžiamasis esąs suk
čius ir apgavikas, apgaulės 
būdų iš jos išviliojęs per pen
kis tūkstančius litų.

“Inžinierius” porą parų pa
laikytas daboklėje, skundėja 
ir apskųstasis iškvosti ir byla 
perduodama Kėdainių apylin
kės tardytojui. “Inžinierius’ 
paleistas, nes nusikalstamojo 
darbo sudėtis neįžiūrima. Jei
gu ponia “inžinierium” pasi
tikėjo ir jį įsimylėjo ir pinigų 
turėjo daugiau, negu proto, tai 
niekas nekaltas. O jeigu “in
žinierius” su ponia neatsiskai- 
tys, tai ji, gali jam kelti ir ci
vilinę bylą ir meilės nuostolių 
jieškoti.

Apvalyta nuo Trockistų, 
Bujoja Sovietų Pramonė
New York'. — Sovietų 

pramonė šiemet balandžio 
mėnesį pakilo, daugiu sa
vo pagamintų dirbinių, 15 
procentų aukšči negu 
pernai tą patį mėnesį,— 

 

kaip parodė Sovietų ^gąjun 
gos ambasadorius A. 
janovski savo kalboj geg. $5 
dieną.

Sovietine pramonės pro- 
grama reikalauja šiemet 15 
procentų ir trečdalio dau
giau gamybos negu pernai. 
Pramonės našumas pradėjo 
smarkiai kilt ypač po to, kai 
tapo nesenai atidengti ir iš
šluoti trockistai viršininkai, 
kurie ardė, stabdė ir gadi
no fabrikus, kasyklas ir ki
tas įmones — kaip primi
nė Trojanovskis, kalbėda
mas Amerikonų-Rusų Pre
kybos Rūmo nariams.

Tikras Laimėjimas
—Pirkite šitą bilietą: 

kainuoja tik doleris, o gali
te laimėti automobilį!

—Aš automobilio visai 
nenoriu!

—Juo labiau galite pirkti, 
juk tamsta nuo nepasiseki
mo beveik tikrai apsaugo
tas: iš 18,000 bilietų negi 
tamstai tas automobilis jau 
taip ir užkliūtų.

Reikia Apsirūpinti
Jonukas užeina į vaisti

nę:
—Gal, pone vaistininke, 

duosite man skausmą maži
nančių vaistų. Namuose, 
mat, man nelaimė atsitiko, 
iškūliau langą.

Gimines
Jaunasis Plaukius nutarė 

vesti. Pasirinko gana pado
rią merginą. Bet jo giminės 
ėmė jam prikaišioti.

Dėdė taria:
—Ji visai be pinigo.
Teta peikia:
—Jos tėVas buvo sargas,
Senutei mergina atrodė 

per daug išstypusi.
Senukui per plona.
Broliai išrado,* kad ji ne

graži.
Seserims, kad neprotinga.
Visi sugebėjo šį tą pri

dėti. '$'f
Pagaliau, jaunasis Plau

kius neiškentęs tarė:
—Bet ji turi prieš kitas 

didelę pirmenybę!
—Na, ir kokią?—susido

mi giminės.
—Ji neturi giminių, kurie 

briautųsi į mudviejų santi- 
kius.

Iš šen, iš ten.

Tokio, geg. 27.—Nauju 
Japonijos karo ministeriu 
tapo Itagald, o užsieniniu 
ministeriu—Ugaki. Jie žada 
kariaut iki “visiško Chini- 
jos sukriušinimo.”

Klausimai ir Atsakymai
Klau^rmas:

Jėi, daleiskime, moteriškė 
važiuoja Amerikon apsigy
venti ir laive pagimdo kū
dikį. Ar toks kūdikis, .užau
gęs bus Jungtinių Valstijų 
pilietis, ar ne? Supranta
ma, tėvai nepiliečiai, tik 
pirmą sykį vyksta šion ša
lin. Skaitytojas.
Atsakymas:

Priklausys, kaip toli nuo 
krašto laivas buvo. Už trijų 
mylių nuo sausžemio jau 
nebesiskaito šios šalies te
ritorija. Taigi, jeigu kūdi
kis gims laivui įplaukus į 
trijų mylių ribas, tai jis 
skaitysis Amerikos pilietis. 
O jeigu laivas bus, daleiski
me, už kokių keturių, ar 
penkių mylių nuo krašto, 
tai vaikas bus toks pat at-

Princeton, Fla. — J. B.
Cash sumokėjo žmogva- 
giam $10,000 už žadamą pa-,__—_____ __ r
leidimą jo sūnaus, 5 metų, leivis, kaip ir jo tėvai.
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A.L.D.L.D. Diskusijos

ne drau- 
drau gijos

šis klausi-

Nėsitikėjau, kad taip pla
čiai ALDLD nariai diskusuos 
literatūros reikalus, pakeltus 
per Centro Komitetą.

Tai šiuo klausimu leiskite ir 
man tarti keletą žodžių.

Pirmiausiai pradėsiu nuo pa
keto klausimo, “ar reikalin
ga leisti apdarytas knygas 
storais viršeliais?” Elizabetho 
ALDLD 54 kuopos nekurie na
riai vedamose diskusijose dė
jo visą svarbą ant šio klausi
mo. O jau priekaištus Cen
tro Komiteto vardu darė to
kius nedraugiškus, lyg,, rodos, 
mūsų organizaciją valdo ko
kie nors priešai, o 
gai, kuriems rūpi 
apšvietos dorovė.

Man atrodo, kad
o\as jau nėra taip svarbus. 
Mat, mes turime trumpą at
mintį, nes anais metais lite
ratūros draugija leido knygas 
apdarytais viršeliais ir neap
darytais, atsižvelgiant į tam 
tikras sąlygas. Tai ir šiuo 
atveju mes galime padaryti 
kompromisą: nariai, kurie pa
geidaus knygų storais virše
liais, galės kvoterį pridėję 
gauti tokias knygas.

Dabar einame prie klausi
mo, ar mes išleidžiame gerą 
literatūrą savo nariams? Mano 
nuomone yra ta, kad ALDLD 
patenkino didžiumą narių iš
mistais raštais. Knygos buvo 
leidžiamos sunkaus ir lengvo 
turinio, todėl d. Buivydo kri
tika šiuo atveju neatatinka.

Toliaus, Buivydo reikalavi
mas vien sunkių raštų, teore
tinio turinio, nėra, mano su
pratimu, pageidaujama, nes 
draugijoj priklauso visokių 
žmonių ir prisieina patenkihti 
visus. Aš nemanau, kad ir 
pats Buivydas yra labai augš- 
to proto intelektualas.

Pagaliaus, mano nuomone, 
nereikia atmesti ir lengvo tu- 
i>iAio, populiarių brošiūrų 
svarbiais diepos klausimais; 
tą ypač darydavo mūsų drau
gijai 1917-1929 metais.

Khlbant apie literatūrą šiuo 
laiku, reikėtų ALDLD būtinai 
pasirūpinti išleisti trumpą lie
tuvių istoriją apie lietuvių tau
tą ir apie lietuvių literatūrą. 
Šioje .srityje mums žinių sto
ka. Tiesa, yra išleista gana 
stambi knyga, parašyta Dr. 
Šliupo, net keletas tomų, bet 
ji neprieinama mūsų ' žmo
nėms.

teratūros draugija negyvavo, 
nebuvo ir tų. mūsų dienraščių 
—“Laisvės” ir “Vilnies”, — 
reiškia, anų laikų rašėjams 
buvo kur kas daugiau laiko 
rašymui.

O kas link “šviesos” žurna
lo tolimesnio leidimo, tai, ma
no nuomone, ją būtinai reika
linga palaikyti, nes mes patys 
to pageidavome, reikalavome. 
Turinys “Šviesos,” ypač pa
starieji numeriai, gana gau
singi raštais. Eilės, istorijos 
rašiniai, kurie kiekvienam no
rinčiam skaityti gana lengvai 
yra skaitomi ir suprantami.
Ar Reikalingas Apmokamas 

Sekretorius?

Nemanau šiuo klausimu eiti 
į plačias diskusijas, nes drau
gai Bender ir Senkevičius ga
na rimtai į tai atsakė. Tik 
tiek noriu pasakyti, kad drg. 
D. šolomskas, mano nuomone, 
gana teisingai ir daug darbo 
yra padėjęs dėl išauginimo 
ALDLD. Aš pats ypatiškai ži
nau, kad šolomskas kiekvie
nais metais gana daug įrašo 
naujų narių į draugiją, o kas 
link patarnavimo apšvietos sri- 
tyj, tai nereikia geresnio 
draugo, nes jis pats man daug 
padėjo įsigyti daug 
raštų rusų kalboje, 
riuos aš jam būsiu 
visados. D.

naudingų 
už ku- 
dėkingas 
Krūtis.

Grand Rapids, Michgiau ypatų straipsniai, kiti ra
šytojai rašo net iš kitų šalių ir 
“šviesos” straipsniuose randa
me daug svarbių pamokinančių 
dalykų, kuriuos į knygas nega
lima sutalpinti, o laikraštyj ne- 
viską pastebi ir sunkiau jį pasi
laikyti.

Buivydas toliau sako, o jeigu 
jau leisti‘“Šviesą,” tai leisti to
kia, nežinia kokia. Tur būt turi 
mintyj tokią, kokią žmonės ne
galėtų nei skaityti arba per
skaitę nesuprastų. Sunkią 
marksistinę literatūrą neper- 
daugiausiai narių suprastų.

Štai ką turiu dar pastebėti, 
kad Centro Komitetas labai ge
rai elgiasi, kuomet turi prijun
gęs knygiaus darbą prie sekre
toriaus darbo. Vadinasi, sekre
torius .kontroliuoja ir knygas. 
Todėl kuopos neturi jokio nesu
sipratimo knygų reikale. Prira
šei naują narį, pasiuntei duok
les ir štai už kelių dienų naujas 
narys jau gauna knygas. Yra 
narių, kurie lietuvių knygų vie
ton nusitaria imti anglų kalboj 
knygas, apie tai pranešei CK 
sekretoriui, jis lietuvišką litera
tūrą tuojaus sulaiko ir nariui 
teikia anglų kalboj literatūrą. 
Ateinantis ALDLD suvažiavi
mas turėtų užgirti, kad ir ant 
toliau būtų prijungtas knygiaus 
darbas prie sekretoriaus dar
bo.

Knygas leisti su kietais vir
šeliais perdaug kainuotų. Narys 
gavęs perskaito knygą ir pade
da stovėti, žinoma, kitose šalyse 
gal keli žmonės skaito tą pat 
knygą, bet į kitas šalis mažai 
iki šiol mūs knygų siunčiama. 
Jeigu pasitaiko tokią knygą lei
sti, kuri labai tankiai vartoja
ma, tai jai reikalingi kieti vir- 
šai, bet taip knygoms,-tai nerei
kalingi kieti viršai.

Kas link “šviesos” leidimo 
yra net keli pasiūlymai. Kiek 
man yra žinoma ir suprantama, 
“šviesa” tokio pat formato (dy
džio) yra geriausia, kaip da
bar eina. Dar kartą per pusę su
lenkus, tada būtų tinkama -ją 

i vadinti ne žurnalu, bet brošiū-
Mano supratimu žurnalas

tru daug reikalų turėti, tai tu
riu pripažinti, kad centre yra 
gera tvarka. Nepasitaikė nei 
vieno nesusipratimo, neįvyko 
nei klaidų, žinoma, CK sekreto
rius gauna biskį algos, todėl 
stengiasi ir savo pareigas at
likti, o jeigu centro sekretorius 
būtų be algos, kuomet nuo dar
bo liuosu laiku tvarkytų reika
lus, tada būtų sunku sutvarky
ti, be abejonės, kad trūkumų, 
klaidų ir nesusipratimų įvyktų. 
Todėl dabartinė centro sekreto
riaus alga neperdidelė ir neper- 
brangi. Organizacijoj turėti ge
rą tvarką yra geriau, negu ke
lis dolerius, todėl, mano suprati
mu, tokią algą, kaip dabar, rei
kia mokėti ir toliau, nes centre 
darbo yra galybė, kuomet pa- 
svarstai, kad vien kuopos sek
retoriaus pareigas einant ir tai 
yra darbo, mažiausiai vieną va
karą į mėnesį turi pašvęsti tam kestis, 
reikalui. J. Čiuplis,

ALDLD 74 Kp. Fin. Sekr.

ALDLD Reikalais

pamokų ir t. *p. Bet tai buvo 
tuščios pasakos, pats gyveni
mas įrodė, kad tai buvo klai
dingas manymas.

Daug paspirties duoda mū
sų jaunam chorui Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija, su
teikdama veltui svetainę prak
tikoms ir bendriems jaunuolių 
pasilinksminimams.

13e to, pačiame choro fron
te stovi darbštūs ir energingi 
jaunuoliai, štai kad ir šio

■ koncerto suruošime 
laukė, kad kas 
liktų darbą, bet 
išsijuosę. U'ž tai 
buvo geros.

Daug nuopelno
C. Lekui. Jis daug dirbo kon
certo suruošime: rūpinosi pro- . 
grama, rinko garsinimus, par
davinėjo iš anksto tikietus ir A 
pats mokinosi dainuot solo.

Dirbo daug ir kiti darbuo
tojai bei darbuotojos. Draugė 
V. Gelgotienė ir R. Gelgotukė 
gerai pasidarbavo — pardavė 
apie 40 įžangos tikietų. Jau
nos ir geros darbuotojos Vik- 
toravičiukės taipgi darbu pri
sidėjo: Virginia pardavė 30 
tikietų, o Aldona artistiškai 
nupaišė didžiules garsinimų 
kortas-iškabas. Draugai Ki- ‘ 
jauskai tikietų pardavė 20, o 
jaunuolė Aldona Daukšiukė— 
19. Tikietų platinime pasi
darbavo daugelis kitų darbuo
tojų, bet dėlei vietos stokos 
laikraštyj čia jų pavardžių ne
dedu.

J. Urbonas (jaunasis) pri- ■ 
dėjo nemažai darbo prie pri- 
ruošimo estrad-Q&x. Jam daug 
padėjo Al Tilįzin, kuris dar ir 
nėra 'Choro nariu, bet širdingai 
jam prigelbstk

Linkėtina Lietuvių Dailės 
Chorui ir jo vadovybei daug 
energijos ir pasisekimo!

Korespondentas.

Nuo Redakcijos. — Draugo 
korespondenciją teko sutrum
pinti, nes šiuo tarpu laikraš-.. 
tyj vieta labai aprubežiuota.

Iš Lietuviu Dailės Choro 
Veikimo

Gegužės 14 d. Lietuvių Dai
lės Choras davė mums šaunų 
koncertą, kuris įvyko Šv. Jur
gio Draugijos svetainėj.

Tiesa, oras pasitaikė labai 
prastas: lietus pylė visą die
ną kai iš viedro. Buvo many
ta, kad bus prastos pasekmės. | 
Nuogąstavome net, kad De
troito Aido Choras dėl blogo 
oro gal negalės pribūti. Bet 
detroitiečiai lietaus nepabijo
jo ir išpildė savo duotą žodį 
—pribuvo.

Publikos prisirinko kupina 
svetainė, pritrūko sėdynių.

Duotąja programa visi at
silankiusieji pilnai buvo pa
tenkinti, ką liudijo jų atsineši- 
mas link dainininkų ir pačių 
rengėjų. Daugelis išreiškė pa
geidavimus, kad tokie koncer
tai pas mus turėtų įvykti daž
niau. Daugelis stebėjosi, kaip 
pas mus į tokį trumpą pa
lyginamai laiką galėjo susida
ryt choras ir taip sėkmingai 
duot tokią šaunią koncertinę 
programą.

Suprantama, tam reikėjo 
pastangų, darbo ir energijos. 
Taipgi buvo svarbu turėti pa
žangą mylinčių žmonių bro
lišką paramą. Prieš choro su- 
sitvėrimą kaikurie pasakojo, 
kad esą iš to,..nieko nebus: 
jaunuoliai nepįįsjnjs, nelankys

ir
jie ne- 

už juos at- 
patys dirbo 
ir pasekmės

priklauso d.

stė knygų ir žurnalo “šviesos” 
turinį. Didžiuma pasisakė, kad 
knygos būtą leidžiamos minkš
tais viršeliais; kad mokestis na
rių būtų ta pati, kaip dabar yra 
$1.50 į metus; kad “šviesos” 
formatas pasiliktų tas patsai, 
kaip ir dabar. Dvi mintys bu
vo kas del sunkių ir lengvų raš
tų, vieni stojo už vienus, o kiti 
už kitus. Reiškia, “Šviesa” da
bar savo turiniu atsako.

Dabar kaip mes kolonijose 
žiūrime į Centro Komitetą? Aš 
einu ALDLD 7-to apskričio ka
sininko pareigas, kur priklauso 
visos Naujos Anglijos kuopos, 
skaičiuje arti 20 kuopų. Aps
kričio komitetas tankiai turi po
sėdžius ir niekur iš kuopų nėra 
nusiskundimų, kad centro sek
retorius d. D. M. šolomskas j 
kam nors nebūtų atsiuntęs na
rių knygas arba sumaišęs mo- 

ar neatsakęs į laiškus.
Jis dirba gerai.

Dabar kas link J. Buivydo iš
kelto klausimo, kur jis puola 
Centro Komitetą, nieko gero ne
suranda “Šviesoj” ir knygų lei
dime, kaltina būk ALDLD na
riais nupuolus,, reikalauja, kad 
Centro Komiteto sekretorius tu
ri darbą atlikti liuoslaikiais. Ot 
jam viskas yra negerai, viskas 
prastai! Man atrodo, kad tai 
yra asmeninis ant Centro Ko
miteto sekretoriaus užsipuoli
mas. Jis taikė šūvį į Centro 
Komitetą, o pataikė patsai sau. 
Dabar yra nuomonių, kad J. 
Buivydas, savo “nuveiktais dar
bais” nieko negali pasigirti. Tas 
parodo, kad Buivydas rašyda
mas tokį straipsnį nieko neap
galvojo. Jis nenurodo, koki 
straipsniai tilpę “Šviesoje” yra 
negeri, beverčiai. Tas pat ir 
knygų reikale, apie jų raštų ge
rumą ar prastumą jis nieko ne
pasako. Bando eiti į praeitį, 
būk Centro Komitetas darbą at-

Dabartiniu laiku ALDLD 
Centro Valdyba leidžia nariams 
išsireikšti per “Laisvę” savo 
mintį knygų leidimo reikale, ko
kiais viršeliais — \kietais ar 
minkštais; ar pakelti narių duo
kles ar palikti taip, kaip dabar 
yra? Taipgi, kaip nariams pa
tinka žurnalas “Šviesa”? Gal jo 
formatą keisti ir kokius raštus 
talpinti — sunkius pasiskaity
mus, ar lengvaus turinio? Mano 
nuomone, tai yra sveikas ir tei
singas Centro Valdybos pasiel
gimas, kad leidžiama nariams 
išsireikšti, pasakyti savo nuo
monę knygų, “šviesos” ir ki
tais organizacijos reikalais.

Montello ALDLD 6 kuopa lai
kė susirinkimą gegužės 2 d. 
Nors susirinkimas neskaitlingas 
buvo nariais, bet vis tiek svar-

liko liuoslaikiais, būk draugija 
buvo skaitlingesnė nariais, bet 
jis nemato aplinkybių, kokios 
buvo tada ir dabar. Aš manau, 
kad mes galime pasidžiaugti Li
teratūros Draugijos nuveiktais 
apšvietos ir kultūros darbais ir, 
kad Centro Komitetas dirba su- 
gabiai ir sąmoningai.

Geo. Šimaitis.

Pastabos J. Buivydui

J. Buivydas, “Laisvės” 
103 siūlo būk kokį tai pataisy
mą ALDLD ateinančiam suva
žiavimui. J. Buivydas nurodo, 
kad CK sekretoriui nereikalin
ga nuolatinė alga mokėti. AL 
DLD CK Sekretorius ir negau
sia nuolatinės pilnos algos, kiek 
tepka iš centro raportų patirti, 
jis gauna už sekretoriaus ir 
knygiaus darbus į mėnesį 
$50.50, tai nėra pilna alga, kuo
met angliakasys arba fabriko! 
darbininkas į savaitę, už pen-į ra. 
kias dienas uždirba apie $35.00. turi didesnį, garbingesnį vardą, 

Kuomet dabartinis CK sekre- kaip brošiūra.
[torius dirba pusę laiko “Lais
vės” redakcijoj, tai J. Buivydas tinkami? Iki šiol 
siūlo, kad “Laisvės” redakcija su gerais raštais.
išvarytų pusiau apmokamą pa-[man labai patiko Dr. A. Petri- 
gelbininką, o sau pasiimtų tokį, | kos straipsnis parašytas apie 
kuris pilną laiką dirbtų. J. Bui- Dr. Kudirkos gyvenimą. Pirma

ir daug lietuvių Dr. Kudirką ger- 
kuomet apsvarstai, tai išeina bė, o apie jį mažai žinojo. Pa- 
taip, kad CK sekretorius priva- našiai buvo ir su daugeliu kitų 
lo gyventi iš “welfare” (pašai- straipsnių* kurie tilpo 
pų) ir ALDLD visus darbus’----- „„„
dirbti.

vydo straipsnį perskaitai

Apie “Šviesą”

Pas narius yra pasidalini
mas minčių kas link žurnalo 
“Šviesos.” Kaikurie mano, kad 
reikia panaikint, nes savo tu
riniu nėra pageidaujama na
riams. Tie, kurie reikalauja 
šio, tai didžiumoj, galima sa
kyti, jos neskaito. Einama 
prie visokių išvadų: neužten
kamai esą joje literatinių spė
kų ir, apsisukdami į praeitį, 

’prisimena Socialistų Sąjungos 
leistą žurnalą “Naująją Gady
nę.” Tai tyčia suradęs “Nau
josios Gadynės” kompletus 
norėjau persitikrinti, ar jau 
buvo tenai tokios didelės lite
ratūros spėkos sutrauktos. Su
lyginau su šiandienine “Švie
sa” ir atradau, kad “Naujo
sios Gadynės’ žurnale bendra
darbiavo tuomi laiku Socialis
tų Sąjungos vadai: C. A. Her
man su savo žmona, Kl. Jur
gelionis, Kurkulis, S. Michel- 
sonas, Smelstorius, ir Kapsu

kas su Vidiku. O pirmuoju 
redaktorium buvo ne kas ki
tas, kaip Grigaitis. Tai vis 
didžiumoj dešiniojo ’ sparno 
Socialistų Sąjungos vadai. Ir 
tada, sulyg Buivydo, nebuvo 
nuobodu skaityti faštus “tų pa
čių bendradarbių numerį iš nu
merio.”

Ir peržiūrėjus tų laikų raš
tus, ir techniką to žurnalo, 
negalima jokiu būdu sulygin
ti su Šiandienine “šviesa.” 
Ypač reikia neužmiršti, kad 

uinuo laiku, 1916 metais, li

No.

Koki į “šviesą” raštai yra 
Šviesa” ėjo 
Pavyzdžiui
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LIETUVIŲ DARŽE, už Lakewood Ežero, WATERBURY, CONN.

PRADŽIA 12-tą VALANDĄ DIENĄ ’ ,

ĮŽANGA 25cMERKY MAKERS ORKESTRĄ» “švie
soj" ir buvo labai svarbūs. Į 
“Šviesą” galima įdėti kokius 
du, tris straipsnius sunkesnio 
turinio, bet reikia ir lengves
nių.

Yra pasiūlymas, kad “švie-
nuo 

labai 
Taip, są” sustabdyti ir leisti tik kny- 

aš ir sutinku, kad gera literatu- gas, per metus išeitų dvi ar 
ra, bet ką faktai parodo, kada. trys knygos. Tada skaitytojai 
peržvelgi narių stovio knygas turėtų pasitenkinti su dviejų ar 
nuo 1920 iki 1029 metų. Į AL'trijų ypatų išreikšta nuomone, 
DLD 74 kuopą naujų narių'gi kuomet eina žurnalas, tai į 
įstojo 29, o per tą pat laiką iš-!žurnalą yra vietos parašyti di- 
sibraukė 47 nariai. Kodėl tada dėsniam skaičiui ir išreikšti 

įvairių minčių, žurnalu ir skai
tytojai geriau užsiganėdina, ne
gu knygomis, kuomet jame įvai
rių raštų yra. Jie randa nepa
tinkamų straipsnių, bet randa 
ir tokių, kurie patinka. Todėl 
yra geriausiai mums literatūrą 
leisti taip, kaip dabar leidžia
ma. Į metus leisti vieną knygą 
ir keturis kartus “Šviesą.”

Jau kelinti metai be pertrau
kos einant kuopos finansų sek
retoriaus pareigas dar neteko 
girdėti, kad nariai arba pašali
niai būtų nusiskundę, kad ALD 
LD literatūra bloga, arba kaip 
nors negera, todėl ir kalbu už 
dabartinę literatūrą. Žinoma, 
kokia geriausia literatūra yra, 
arba kokią ateityj leisime, tai 
tas nepriklauso nuo manęs vie
no, tas priklauso nuo kelių tūk
stančių narių, todėl turėtų ir 
daugiau narių išreikšti savo 
mintis, kas dėl mūsų literatūros 
praeityj ir ateityj.

■ Kas Del Centro

Kuomet einant kuopos sekre
toriaus pareigas tenka su cen-

J. Buivydas sako, kad 
1919 iki 1928 metų buvo 
gera literatūra leidžiama.

taip nariai bėgo iš ALDLD? 
Todėl, kad jiems buvo persunki 
literatūra. Gi nuo 1929 metų 
iki 1938 metų į 74 kuopą įsto
jo 11 naujų narių ir per tą lai
ką išsibraukė tik 3. Kodėl da
bar nariai pastoviai laikosi, juk 
dabar sunkiau mokėti duokles, 
nes laikai blogi? Aišku, kad 
jiems geriau patinka literatūra, 
kad jie labiau ją supranta, ge
riau skaityti ir žurnalas “švie
sa” daug narių palaiko.

Paimkime pavyzdžiui pasku
tinę knygą “Kelias į Naują Gy
venimą,” tai žmogui suteikia 
darbininkišką supratimą, mok
slą, tas pat ir su kitomis kny
gomis, kurios J. Buivydui 
“skystutės.” Jis sako, kad jos 
negeros, o žmonės jas skaito ir 
iš jų semia darbininkišką mok
slą.

J. Buivydas skundžiasi, kad 
“Šviesa” negera ir toliau ją lei
sti nėra reikalo, sako, .kad į 
“Šviesą” penki ar šeši žmonės 
rašo. Neteisybė, “šviesos” skai
tytojai mato, kad kiekviename 
numeryj yra apie 9 ar ir dau-

New Haven, Conn., Choras Daina, vadovaujamas Latvio, dalyvauja programoje.

Dainuos Trys ChorahLaisvčs Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Bridge- ■- 
port ir Daina Choras iš New Haven. Jie Dainuos Naujausias Dainas. x

Apart puikios programos, gera muzika grieš šokiam, ir bus visokių valgių ir gėrimų. Tad prašome vi
sos apylinkes lietuvių visuomenę atsilankyti į šį pikniką, ktir būsite visi pasitenkinę. Rengėjai.
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LAISVE , Ketvirtad., Birželio 2, 1938

Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Philadelphia, Pa.

III. Klastos
(Tąsa) 44

Kunigaikštytę Tarakanovą atgabeno į 
Peterburgą ir pasodino Petropaulovo 
tvirtovėm

Labai linksmas Orlovas skubiai nuėjo 
pas imperatorę ir viską išpasakojo, kaip 
buvo. Bet ji susiraukė ir pasakė:

—Na, tu jau toli nuvažiavai. Per virš 
griebei. Bet pergalėtąjį neteisia — už su
gavimą ačiū.

Greitu laiku kunigaikštytė Tarakano
va tvirtovėje pagimdė orlovinį išsigimė
lį. O pati neužilgo numirė nuo džiovos. 
Ir kūdikis taipgi, rodosi, numirė.

Orlovas gi turėjo tiek nachališkumo, 
kad sykį pas ją užėjo į kalėjimą dėlei 
tardymo. Ji spjovė jam į veidą, ir, apart 
to, drožė į žandą.

Ir jeigu jis būtų gyvas, tai mes taipgi 
prie pirmo susitikimo apdaužytume jam 
snukį.

Tai ve kokie būna nepaprastų klastų 
įvykiai.

30. Šiuomi, teisybę pasakius, mes norėjo
me užbaigti mūsų istorines novellas. Bet 
tą padaryti ne taip jau lengva. Čia ne 
“Meilės” skyrius, kur penketas-šešetas 
faktelių — ir jums viskas aišku ir su
prantama. Čia “Klastos,” kurių istorijoj 
kupinai prisirinko. Ir čia penkiomis ne
vėliomis neatsikratysi.,

Čia pas mus prisirinko neapsakoma 
daugybė įvairių faktų.

Tuomet mes nusprendėme ve ką pada-

Istorinių pasakojimų apie klastas dau
giau jums nepasakosime. Bet ve, kiek čia 
pas mus yra faktų, išbersime visus vie
non krūvon ir rankiokite juos patys. Ir 
tas pas mus bus neva “Mišinio” skyrius.

Čia jūs rasite labai žingeidžių ir dygių 
scenų ir įvykių. Kai kurie rasėj ai, kurie 
tingės raustis istoriniuose baltiniuose, 
gali netgi pasinaudoti, jeigu norės, vie- 
na-kita temele. Autorius prieš tai nieko 
neturės. Tuo labiau, kad istorija, galima 
sakyti, bendra nuosavybė ir bendras da
lykas, už kurį reikia visiems rausti.

Ir taip, istorinės novellos užbaigtos. 
Prasideda įvairios smulkmenos ir anek
dotai. Štai jie:

31.* Julius Cezar išleido kariuomenei 
patvarkymą, kad ginklai būtų papuošti 
auksu, sidabru ir brangakmeniais. Jis rė
mėsi tuo, kad kareiviai, laike mūšių atsi
traukdami, nemes tokių ginklų, bet nešis 
juos. Ir taip buvo.

* Pagal Senovės Romos įstatymus, jei
gu kaltinamasis neprisipažindavo prie 
kaltės, jį ugnimi kankindavo. Kaltinama
sis turėdavo plika ranka paimti įkaitin
tą geležies gabalą. Jeigu ranka pasiliks 
nepažeista, sako įstatymas, kaltinamasis 
turi būt išteisintas.

* Romos imperatorius Konstantinas, 
norėdamas praplėsti krikščionybę, išleido 
patvarkymą, kad paliuosuot iš vergijos 
visus vergus, kurie sutiks krikštytis.

* Volteris daugiau pažangesnes savo 
knygas išleidinėjo svetimų rašė jų var
dais. Po tokiomis knygomis parašydavo 
numirusių rašėjų pavardes.

* Vienose iškilmėse Romos imperato
rius Kaligula, pažvelgęs į du senatorių, 
kurie artimai jo atsisėdo, garsiai pradė
jo kvatoti. Senatoriai mandagiai užklau
sė, kodėl jis juokiasi.

—Todėl, — atsakė Kaligula, — kad už
tenka mano vieno galvos kryptelėjimo 
judviejų iš čia prašalinimui. Štai kodėl / 
aš ir jiusijuokiau.

* Liudvikas Keturioliktasis, kad iš
aukštinti savo viešpatavimą, pradėjo api
berti auksu ir įvairiomis dovanomis pie
šėjus, rašėjus ir poetus, kurie ištikrųjų 
savo kūriniuose pradėjo garbinti jį, ap
rašydami šalies gerovę ir valdono aukš-

į protą.
tusų poetas Nadsonas, susirašinėda- 

las su kokia tai jo raštų garbintoja — 
įprafiene Lida — labai atvirai atsakinėjo 

į jos visus politinius klausimus. Pasirodė, 
kad ši grafienė Lida buvo žandarų pul
kininko žmona ir tokį susirašinėjimą ve
dė kaipo šnipas.

* Paskutinis carinis ministeris Proto- 
popovas, norėdamas palaikyti galią ir 
įtaką prie caro rūmų, išleido policijai pa

nors 
išto-

liepė

tvarkymą siųsti iš visų Rusijos kraštų 
carienei telegramas išreiškiant savo iš
tikimybę. j į

* Pirmas rusų dramaturgas, garsus 
Sumarokovas (1775 m.), įsiskolino tur
tuoliui Demidovui du tūkstančiu rublių. 
Demidovas už skolą prikibo prie Sumaro- 
kovo namo. Valdininkai, kad pažeminti 
rašė ją, — namą, lėšavusį šešioliką tūks
tančių, apkainavo devyniais šimtais vie
nu rublium ir šešiolika ir pusę kapeikos. 
Už tokią sumą namas ir buvo parduotas.

32. Darome nedidelį atsikvėpimą. La
bai didelis skaičius šunsnukių ir niekšų 
sukėlė pas mus lengvą širdies plakimą ir 
rankų drebėjimą.

Iš aukščiau nurodytų mažmožių, ypa
tingai reikia atžymėti paskutinį įyykį. 
Galima persistatyti niekšiškus valdinin
kų snukius, kurie įėjo su portfeliais ir 
kėdėse susėdo ir, kad pasityčioti ir pa
rodyti savo jėgą, tyčia taip pigiai apkai
navo namą. Sumarokovas, nuo žmonių 
niekšysčių, kaip jis pats išsireiškė, “nu
puolė dvasioje ir pradėjo gerti.” Ir grei
tai numirė baisiame neturte ir nupuoli
me.

Taipgi labai įdomus faktas ir su Proto- 
popovu. Apie tai, aparU kitko, rašė An
glijos pasiuntinys Butėnam Ir tas išrodo 
tikrai teisybė. / (

Kas liečia Nadsoną, tai jo susirašinė
jimas su “grafiene Lida” savo laiku bu
vo viešai paskelbtas ir sukėlė, pasakoja, 
didelį skandalą.

Kaligula, remiantis Romos istori
ko Svetonijo daviniais, buvo pasižymė
jęs prasikaltėlis ir piktadarys. Ir todėl 
nėra nieko nuostabaus, kad jis taip pa- 
mislijo ir paskui nusijuokė. Persistato- 
me tų dviejų senatorių padėtį. Vienas, 
veikiausiai, labai įsižeidė, o kitas, vei
kiausiai, nusijuokė virpančiu juoku ir 
tarė:

—Visada, jūs, jūsų didenybe, ką 
juokingo sugalvojate. Turite labai 
bulintą protą.

O kas link to, kad Julius Cezar
ginklus papuošti, tai čia buvo įdomus 
psichologinis tyrimas. Abelnai, tai buvo 
didis karvedys. Giriame!

Bet eikime toliau.
33. * Petras įsakė nužudyti Katrės An

trosios meilužį, kamergei’ą. Monsą. Ne
laimingąjį pasodino ant baslio. O paskui 
nukirto galvą ir įdėjo stiklinėn į spiritą. 
Ir šią stiklinę Petkas įsakė pastatyti 
Katrės kambaryje. Kuomet jos meilu
žio atnešė galvą, tai ji pasakė dvaro- 
niams:

—Tai ve, ponai, prie ko priveda dva- 
ronių ištvirkimas! (Dvaroniai—karališ
kų rūmų valdininkai.—Vert.)

* Nuosprendyje apie nužudymą Monso
stačiai pasakyta: “Valstybinis prasikal
tėlis Monsas nusprendžiamas nužudymui 
už įsikišimą į dalykus, nepriklausančius 
jam.” .. į

*Katrė Antroji, rjorėdama apžiūrėti 
užkariautas vietas, / leidosi laivu ūpe 
Dniepru. Besirengiant jai kelionėn, švie
siausias kunigaikštis Potiomkinas, kad 
nustebinti imperatorę, ir norėdamas pa
rodyti, kad užkariautos vietos pasakiš
kai turtingos, įsakė pakraščiais Dniep
ro išbudavoti puikius namelius, bažny
čias ir užveisti sodus. Į čia buvo suvary
ta daugybė karvių, avių; važinėjo veži
mai. Ir surinkta daugybė valstiečių, ku
rie aprengti gražiais drabužiais, sėdėjo 
paupėje.

* Prieš atvažiuosiant Katrei (1785 m.) 
į Maskvą, Maskvos gubernatorius išleido 
patvarkymą—išvaryti visus elgetas iš 
miesto—“Kad matymas tokio didelio 
elgetų skaičiaus ją nenugązdintų.”

* Petras Pirmasi^ pabūdavo jo Petergo- 
fą Versalės stilium. Atvykstantieji sve
timšaliai svečiai stebėdavosi pasakišku 
rūmų puikumu, ir tas, kaip rašo istori
kai, “sugriaudavo jų paprastą persista- 
tymą, kad Rusija yra laukinė ir’ barba
riška šalis.”

* Revoliucionierius Sazonovas, metęs 
bombą į ministerį Plėvę, buvo sužeistas 
tos bombos skeveldra. Tik ligoninėj'e jis 
atgavo sąmonę. Prie jo prisiglaudė ma
lonus gydytojo veidas*

(Daugiau bus)

Susirinkimo Žodis Kaslink 
Neišsiųstų Aukų j Lietuvą 

Lietuvių Muzikalūs Namo 
Bendroves laikytam susirinki
me gegužės 18 d., 1938, ap
svarsčius savus bėgančius rei
kalus, buvo pakeltas klausi
mas apie aukas, kurios buvo 
surinktos masiniam susirinki
me kovo 27 d. ir tebelaiko
mos Lietuvos gynimo komite
to rankose. Ir dėl ko tos au
kos iki šiolei nėra išsiųstos į 
Lietuvą ?

Kadangi Lietuvos Gynimo 
Komiteto nariai didžiumoj 
yra Muzikales Namo Bendro
vės nariai ir valdybos nariai, 
tai pirmininkas Jonas Grigo- 
navičius davė platų raportą 
apie komiteto visą darbuotę ir 
dėl kokios priežasties aukos 
iki šiol dar nėra išsiųstos. Tuo- 
jaus po susirinkimo komiteto 
posėdyje buvo svarstyta, kur 
ir kam reikės aukas siųsti; 
didžiuma komiteto narių nu
tarė aukų greitu laiku ne
siųsti, kadangi dabar aukas tie
siog į Lietuvą siųsti yra pa
vojinga, nes jos galį patek
ti j priešo rankas, tai ir nu
tarta aukas palaikyti komiteto 
iždo ir žiūrėti, ką sakys di
džiosios valstybės apje lenkų 
ultimatumą ir ką darys Lietu
vos valdžia tame reikale. Prie 
to dar nutarta imtis platesnio 
darbo, rengti pokilį, kviesti į 
jį vietinius žymius žmones, 
kviesti Lietuvos atstovą iš 
Washingtono ir generalį kon
sulą iš New Yorko. Tam dar
bui vykdyti išrinkta komisija. 
Ta komisija davė pakvietimus 
Lietuvos atstovui ir konsului. 
Komisija nuo atstovų atsaky
mus negreitu laiku gavo. Ge- 
neralis konsulas p. Budris vi
sai atsisako pribūti, o atstovas 
p. žadeikis sutinka1 atvažiuo
ti, bet su tokia išlyga, kad ta
me pokilyj nieko nebūtų kal
bama apie Lietuvą ir jos poli
tiką. Ga^ę tokius atsakymus 
nuo Lietuvos valdžios žmonių, 
nustebome. Kodėl jie atsisa
ko dirbti kartu su mumis Lie
tuvos gynimo darbus?

Balandžio 21 d. sušaukėme 
komiteto susirinkimą ir svars
tėme, ką daryti su aukomis. 
Plačiai apkalbėjus, buvo bal
savimas ir 11 komiteto narių 
prieš tris nubalsavo’," kad pa
laikyti aukas komiteto ižde iki 
paaiškės pilnai Lietuvos da
bartinės valdžios padėtis ir 
vedamos derybos su lenkais. 
Pirmininkas pastebėjo, kad 
dabar per ‘‘Vienybę” ir kitus 
laikraščius korespo n d e n t a i 
pradėjo visaip pulti komitetą, 
kam sulaikė aukas saugioj 
vietoj. Prie laikraščių prisi
dėjo dar mūsų vietinis (Phi- 
ladelphijos) šiaudinis patrio
tas J. Gustis, kuris savo var
du atspausdino brošiūrėlę po 
vardu “Filadelpijos žinios” ir 
paskleidė ją tarp lietuvių. Jis 
tame savo šlamštelyj bjauriai 
puola Lietuvos Gynimo Komi
tetą, išvadindamas juos judo- 
šiais, sabotažninkais ir kito
kiais gatviniais žodžiais ir tuo- 
mi kursto ir ^kiršina vietinius 
lietuvius prieš komitetą. Ko
mitetas tą viską kenčia ir sau
giai prižiūri aukas.

Tų aukų niekas nepasisavi
no ir negali pasisavint, nes jos 
yra sudėtos Lietuvos gynimui 
ir tam bus sunaudotos. O tie 
korespondentai ir laikraščiai, 
kurie mus puola ir visaip šmei
žia už mūsų darbą, ar jie yra 
teisingi, tai dabar spręskite 
patys. Susirinkimas, išgir
dęs pirmininko raportą apie 
aukas ir komiteto visą tam 
reikalui darbuotę, vienbalsiai 
raportą užgyrė ir vienas po 
kitam ėmė balsą ir'pasmerkė 
tuos laikraščius ir korespon
dentus, kurie, nuduodami sa
ve dideliais patriotais, puola 
komitetą visai bereikalingai; 
o vietinį šlamštuką, neteisingų 
žinių platintoją, pasmerkė, 
numatydami, kad tas žmoge
lis nę su savu protu sugalvojo 
tokį šlamštą prieš Lietuvos 
Gynimo Komitetą^ jį kas nors^ 
prie to darbo sukurstė-ir dar 
finansavo, kad kaip nors ap
juodinus Lietuvos Gynimo Ko
mitetą Ir tuomi pasėjus tarp, 
lietuvių nepasitikėjimą ir su
stabdžius lietuvius nuo veiki
mo gynimui Lietuvos laisvės,

J /

demokratijos ir nepriklauso
mybės. Tai darbas lenkber- 
nių, fašistų.

Prie to dar buvo skaityti 
du laiškai nuo vietinio dakta
ro Ignaco Stankaus, kuriuose 
daktaras užgyrė komiteto dar
buotę apsaugojime ' aukų ir 
nusiskundžia, sakydamas, jog 
jis yra rašęs straipsnį į “Vie
nybę” apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, bet “Vienybė” jo raši
nio netalpinus; jis labai pei
kė “Vienybę,” nurodydamas, 
kad “Vienybė” tur būt tarnau
ja Lietuvos bajorams ir dvar
poniams, o su tikrais lietuvių 
darbais nesiskaito. Prie to su
sirinkimas vienbalsiai išreiškė 
pilną užuojautą Lietuvos Gy
nimo Komitetui, kad budriai 
dabojo aukas, kad jos nepa
tektų į - tokias rankas, kurios 
dirba prieš Lietuvos žmonių 
laisvę, demokratiją ir nepri
klausomybę. Taipgi nutarė su
sirinkimo tarimus parašyti į 
tokius laikraščius, kurie trokš
ta laisvės, demokratijos ir ne
priklausomybės dėl Lietuvos 
žmonių. Tie laikraščiai, be 
abejo, patalpins, kad lietuvių 
visuomenei būtų aišku, dėl ko
kios priežasties aukos buvo 
sulaikytos.

Lietuvių Muzikaleš 
Namo Bendrovės 
Valdyba:
John Grigonavičius, 

Pirmininkas.
Juozas Ivanauskas, 

Raštininkas.

Praha. — Čechoslovakijos 
naziai skelbia, kad miestų 
valdybų rinkimuose “vokiš
kuose” plotuose už juos bu
vę paduota praeita sekma
dienį 283,235 balsai iš visų 
ten balsavusių 307,009 vo-

Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y.

Prie Kelio U. S. 9 
Praleiskite savo vakacijas 

U. S. Hotel, Valatie, N. Y. 
Specialės kainos po $12 į savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai
kam. Už tą menką sumą gaunate 
valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti ir maudytis.

Puiki scenerija, visi patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R. ,
JLouise Giarve, Prop.

SUIMTA DAUGUMA
KALINIŲ, IŠTRŪKUSIŲ
Iš FRANCO KALĖJIMO

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai praneša, kad jie suė
mę 600 iš praeitą savaitę 
pabėgusių politinių ir “kri
minalinių” kalinių, ištrūku
sių iš Pamplonos kalėjimo. 
Gal tik 15 jų pasprukę į 
Franci ją, o apie 100 dar 
slapstąsi pasienio kalnuose.

Paryžius. — Generolo 
Franco vyriausybė ir dau
guma buvusių Ispanijos 
Banko direktorių sako, būk 
Ispanijos respublika netu
rinti teisės išgabent svetur 
auksą bei sidabrą, kuris, 
pasak jų, turėtų priklausyt 
fašistų “valdžiai.” Jie ruo
šiasi protestuot Amerikai 
prieš to aukso ar sidabro 
priėmimą. • 

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Liberty
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir 
savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j

UŽKV1EČIA SAVININKAI

1144 Liberty Avė. Hillside, N. J.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

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 j Savaitq 
$2.50 pabaigoje savaitės bei Week-Ends

Kainos suaugusiems $12.00 j savaitę. ’

< >i

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, 

kaipo geriausias klimatas.

R. F. D. 2 Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. . Tel. Catskill 890F4

Lietuvių Meno Sąjungos 2-rc Apskričio, Mass. Valstijos

Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y
Bostono Apylinkes Lietuviai turės progą išgirst seniausj Lietuvių Chorą Amerikoje, 
tai Brooklyno Aido Chorą, kurį dabar mokina Aldona Žilinskaitė.

Piknikas bus Birželio 11 ir 12
Taipgi dalyvaus visi Massachusetts Valstijos Chorai ir bus įvairių žaislų, Sporto 
Lenktynės: plaukimas, Volley Ball, bėgimas ir kiti žaislai. Puikios dovanos laimėto
jams lenktynėse. Taip pat bus duodama piniginės dovanos prie įžangos bilieto.

Piknikas Bus ®Iyupia Park
WORCESTER, MASS.

Apart lengvesnių sportiškų žaislų, kaip aukščiau suminėta, bus ir ristynių. Kaip 
matote, bus labai žingeidi programa ir aišku, kad bus daug publikos iš kitų miestų. 
Bus proga pasimatyti su senais pažįstam ais ir įsigyt naujų pažinčių. O tuo pat kąrU ' 
dar bus proga laimėti pinigines dovanas prie įžangos.

l-ma $20; 2 prizai po $10.00; 6 prizai po $5.00 ir 12 prizu po $2.50

Šokiai Bus Šeštadienio Vakare ir Visą Dieną Sekmadienį
Visų Menininkų ir kitų Meno Rėmėjų, kurie esate paėmę platinimui įžangos bilie
tukus, prašome platinti juos kur tik išeinate, nes jau laikas trumpas.
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Cleveland, Ohio
U AIS V E

Beliko Tik 10 Savaičių
Visi Ohio piliečiai privalo 

būti užsiregistravę, kad galė
tų balsuoti nominacijose (pri
mary), ir paraginti savo de
mokratiškai nusista č i u s i u s 
kaimynus ir pažįstamus užsi
registruoti. Cleveland iečiai 

t gali užsiregistruoti pas I?oard 
of Election, City Hall. Tas 
reikia atlikti neatidėliotinai, 
nes jau beliko tik 10 savaičių 
iki nominacijų į Ohio valsti
jos valdvietes: gubernatorių, 
gubernatorių - leitenantą, du 
kongresmanus, vieną senatorių 
ir kitus. Todėl apsižiūrėki
me, ar mes jau nuveikėme 
ką nors, kad šių metų rinki
muose išsirinktume geresnę 
valdžią ?

Dar gerai pamename, kas 
i dėjosi pereitais metais, kada 

J plieno darbininkai išėjo į 
streiką, norėdami išsikovoti 
geresnį duonos kąsnį sau ir 
savo šeimynai. Darbininkai 
streiką būtų laimėję, nes pas 
streikierius buvo geras susita
rimas. Bet Republic Steel Co. 
suverbavo gengsterius ir pra
dėjo įgabenti skebus iš kitų 
miestų. Sherifas Martin L. O’
Donnell paskelbė Clevelande 
karo stovį. Gubernatorius Mar
tin L. Davey prisiuntė daugy
bę valstijos milicijos, kuri kar
tu su gengsteriais laužė pikie- 
to linijas, skaldydami strėi- 
kierių galvas. Sulaužymui 
streikų gubernatorius Davey 

M taip jau siuntė valstijos mili
ciją į Youngstown, Warren, 
Massillon, Akron ir į kitus 
miestus, kur tik darbininkai 
pamėgino sustreikuoti. Milici
ja visur terorizavo streikfe- 
rius, daugybę sužeidė ir ne- 
kuriuos iki mirties užkankino.

Visi Privalome Stoti į 
LNPL Kliubus

Jeigu Ohio piliečiai nepa
jėgtų rugpjūčio nominacijose 
sumušti Davey, tai per seka
mus 2 metus darbininkai daug 
nukentėtų. Darbininkų, kovos 

wuž geresnį pragyvenimą būtų 
dRtug sunkesnės. Todėl, neat
sižvelgiant į visą triūsą ir lė
šas, Davey turi būti sumuštas 

“ .šiuose rinkimuose.
Bet neorganizuoti nieko ne

nuveiksime. Todėl visi turi
me stoti į Labor’s Non-Parti
san League kliubus, savo 
warduose, kur gyvename, te
gul išpildę LNPL aplikacijas 
pasiunčia į miesto centrą, o iš 
ten gaus pranešimą, kur ran
dasi jūsų kliubas. Aplikaci
jų kortų galima gauti Lietu
vių Darbininkų Svetainėj, pas 

<1. P. Rądzevičių, arba pas 
draugus S. K. Mazenską, P. 
Nemurą ir kitus. • Lietuvių 
progresyvės organizacijos pri
valo sušaukti platų, masinį su
sirinkimą organizavimo LNPL 
kliubų klausimu.

Davey Irgi Nesnaudžia
Labor’s Non-Partisan League 

gauna žinių iš visų valstijos 
dalių, kad yra samdomi įvai
rūs politikieriai į valstijos 
Svaigalų (Liquor) ir Kelių 

^fpepartmentus. Į tuos darbus 
jau esą suverbuota apie 8,000 
tokių politikierių, kuriem, 
kaip žinoma, darbas užtikrin-

• tas iki rudens rinkimų. O per 
tą laikotarpį, mokant kiekvie
nam po $100 į mėnesį, valsti
jai atsieis į $2,640,000. Guber-

• natoriaus tokį elgimąsi LNPL 
įtarė balsų pirkimu. Bet gub.

i Davey sakosi neturįs pinigų 
sušelpimui alkanų bedarbių.

Kiekvienas Ohio pilietis pri
valo įsitėmyti šiuos dalykėlius.

Darbo Žmogus.

, Konsulai Smerkia Italijos 
Lakūnų Žvėriškumus

Alicante, /Ispanija.—Įvai
rių salių konsulai paskelbė 
protestą, kad Italijos bom- 
banešiai taip žvėriškai žu
dė nekariškius Alicantės 
gyventojus, užmušdami per 
300 ir sužeizdami 1,300.

Tie konsulai pasiuntė ra
ginimus savo valdžioms ką 
nors daryti prieš tokius fa- 

^stų nuožmumus.

Mahanoy City, Pa.
\________

A. A. Elzb. Klimantavičiene
SLA 211 kuopos narė Elz

bieta Klimantavičiene atsi
skyrė nuo šio pasaulio gegu
žės 20 d., š. m.; palaidota 
gegužės 24 d., su bažnytinėm 
pamaldom, šv. Juozapo para
pijos kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
savo šeimą: sūnus — Antaną, 
Vincą ir Juozą ir dukteris— 
Stasę ir Juozapiną ir žentą 
Lewis su šeima.

Buvo tai iškilmingos laido
tuvės; giminės ir pažįstami 
susirinko iš aplinkinių vietų 
suteikti paskutinį patarnavi
mą. Bažnyčios ceremonijas 
atliko kun. P. C. česna. Buvo 
trejos mišios, ir daug dova
nojo gyvų gėlių ir šv. mišių. 
Velionė taipgi prigulėjo prie 
Magdalenų draugystės, kurios 
dovanojo dvejas mišias atei
tyje. Velionė buvo plačiai ži
noma tarpe Mahanoyaus ir 
apielinkės lietuvių.

Iš toliau atvykę dalyvavo 
laidotuvėse: Graihem ir jos 
sūnus Vytautas iš Long Island, 
N. Y.; Vincas Marcinkevičius, 
Antanas Vasylius su šeimom, 
iš Nanticoke, Pa.; Mrs. Krau- 
žienė, Mrs. Valaitienė, iš 
Minersville, Pa.; Andrius Kle- 
mantavičius, Kazys Klemanta- 
vičius, Al. Warnet, Charles 
Lewis su šeimom, iš Frackville, 
Pa.; Pranas žoba su šeima, iš 
McAdoo, Pa.; Miss Adele 
Stepulavičius, Mrs. Irine Ba- 
daskienė, iš Shenandoah, Pa. 
Po laidotuvių visi likosi pa
kviesti ant pietų į velionės 
namą, iš kur visi išsiskirstė į 
namus.

Lai būna Elzbietai lengva 
šios šalies šalta žemelė.
Apvaikščiojo Gimimo Dieną

Gegužės 25 d. SLA 211 kp. 
narė Marijona Ambrazienė 
apvaikščiojo savo gimimo die
ną. Paruošė vakarienę. Ją ap
lankė jos giminės ir pažįsta
mi. Laiką praleido linksmai, 
velydami susilaukt daug links
mų gimimo dienų. Draugai ’ 
apdovanojo mūsų narę gyvų 
gėlių bukietais ir kitomis do
vanomis.

Vėliname sveikai ir links
mai sulaukti gilios senatvės.

Stasys Kuržinskas.

dujos, matomai, velionį užbai
gė. Jos suėda kad ir sti
priausi žmogų. Velionis pri
klausė prie U. M. W. Unijos.

Paliko nuliūdime moterį 
Oną, du sūnų, brolį ir seserį.

Palaidotas su religinėmis 
apeigomis.

Darbai .
Anglies kasyklose darbai 

vos tik kruta po 2-3 dienas 
savaitėj. Abiejų unijų po 
vieną kasyklą. Ir su tiek, tai 
uždarbio priseina pragyventi. 
Daugelis vos-vos tik gyvybę 
palaiko . . .

Viršinių fabrikų darbai irgi 
prastai eina; dirba po 2-3 die
nas savaitėj.

čeverykų dirbtuvė savo ver
gams su gegužės 1 d. algas 
nukapojo 10 nuošimčių. Dar
bininkai išsyk papyko, pasi
raukė, bet dabar “apsiprato,”

Jersey, City, N. J., polici
ja atsisakė duot leidimą čia 
atvirame ore kalbėt kon- 
gresmanui O’ConnelFiui, at
vykstančiam iš Washingto- 
no.

PRANEŠIMA) IŠ KITUR
CHESTER, PA.

ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 2 d. birželio, 7:30 v. v. 
Lietuvių Kliube, 4 ir Upland Gatvių. 
Būtinai dalyvaukite visi šiame susi
rinkime, nes bus balsavimas patai
sų. P. Dudonienė, Sekr.

džiaugdamiesi, 
užsidarė.

kad visai ne-

Teatrų ir judžių patalpų va
lytojai tvėrė uniją (AFL). Ti
krai neteko patirti, ar jiems
tas pavyko, ar ne. 
moterų nusiskundė, kad ’jas
bosai bei jų perdėtiniai dau
gelį jų iš darbų išėdė, j ieš
kodami visokių priekabių.

Pas mus pastaruoju laiku 
perdaug gausiai lietaus iškri
to. ’Daugeliui net skiepus už- 
plukdė.

žmonės dabar kalba, kad 
netik kapitalistai, bet ir gam
ta juos skriaudžia.

A. Čekanauskas.

Newark, N. J.

Springfield, 111.
Lokomotyvas Užmušė Lietuvę

Gegužės 22 d. Alton gelž- 
kelio lokomotyvas mirtinai 
suvažinėjo Marę Paderienę, 59 
metų amžiaus. Velionė skubi
nosi į lietuvišką bažnyčią au? 
sinės ii* turėjo pereiti skersai 
gelžkelio bėgius.

Tas nesvarbu, kaip ta ne-. 
laimė Įvyko, bet žymėtina, 
kad moteriškė nešiojosi su sa
vim- pinigų net $1,01)0. Juos 
laikė kojinėj, prie kojos prisi
rišusi. šitiek pinigų su sayim 
nešiojimas daug ką nustebino, 
nes velionė visados nuduoda
vo pinigų neturinti. Ji tuos 
pinigus taip sugebėjo užslėp
ti, kad net jos artimieji, na
miškiai, apie tai nieko nežino
jo. Ji juos slėpė nuo savo 
vyro Antanp ir dukters Ane
lės, kuri jau mergina ir gy
veno su motina. Ji turėjo vie
ną dukterį ir sūnų-jau vedu
sius, bet ir jiems apie savo 
taupinius niekad nėra pasisa
kiusi. Tik mirtis atidarė visą 
sla’ptybę. Pinigai buvo popie
riniai.

Kam velionė tuos pinigus 
pas save laikė — nesupran
tama. Juk tai gana sunkus 
dalykas taip ilgą laiką juos 
slapstyti ir kentėti baimę, kad 
kas nepastebėtų, nepavogtų 
arba neapiplėštų. Juk tai ro
dos taip lengvas dalykas bu
vo juos padėti jei ne į banką, 
tai bent į paštą, kur gana 
saugu ir į metus būtų gavusi 
$20 nuošimčiu. Gal tai tam
sumas . . . ~

Palaidota bažnytiniai.
Mirė V. Šaudis

Gegužės 4 d. mirė, o geg. 
7 likosi palaidotas Vincas 
Šaudis. Jis turėjo 55 metus 
amžiaus. Buvo sunkaus darbo 
darbininkas, angliakasis. Sun
kus darbas žemės gilumoj, pa*- 
vojingos sveikatai dulkės ir

1 penktadienį,

Baigė Slaugės Mokslą
Olga Jurevičiūtė, duktė 

Antano ir Ągnieškos Jurevi
čių, gyvenančių Newark, N. J., 
šiomis dienomis baigė slaugės 
mokslą. Ji mokinosi Presby
terian Ligoninėj. Ant žiemos 
važiuos į Pniladelphiją mo
kintis aukštesnio laipsnio šioj 
srityj. Vėlinu Jurevičiūtei 
daug pasisekimo ir laimės sa
vo darbe. L. K.

JAPONŲ UŽTRAUKTA CHO
LERA SMAUGIA CHINUS
Shanghai. — Cholera gai- 

šdami chinai Pootunge, 
maldaudami pagelbos, šliau
žia prie japonų kareivių, 
kuriais apstatytas tas 
Shanghajaus priemiestis. 
Ale japonų oficieriai už
draudė kareiviams duoti 
bet kokios' pagelbos žuvau
tiem chinam.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. piknikas įvyks 

sekmadienį, 5 d. birželio, Ražanskų 
farmukėje, Hillside. Prašome New- 
arko ir apylinkes lietuvius būti mū
sų linksmam parengime. Viršminė- 
tas piknikas yra rengiamas naudai 
Ispanijos kovotojų prieš barbarišką 
fašizmą. Todėl yra užduotis kiek
vieno doro žmogaus remti tokius pa
rengimus. (128-129)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. birželio, 7.30 v. v.
15-17 Ann St., Harrisone. Susirinki
mas bus labai svarbus, todėl prašo 
me visų skaitlingai dalyvauti. Bus 
balsavimas, ALDLD žurnalo, knygų, 
pikniko reikalai ir prisirengimas į 
“Laisvės” pikniką. Beje, bus renka
mi delegatai į ALDLD konferenci
ją. (128-129)

BRIDGEWATER-BOSTON, 
MASS.

Bridgewaterio ir Bostono progre- 
syviškos organizacijos bendrai rcn-. 
gia pikniką kuris įvyks 5 d. birželio, 
sekmadienį. Šis piknikas turėjo 
įvykti 29 d. gegužės bet iš priežas
ties, kad kaimynai Montcliiečiai ren
gė atidarymą Tautiško parko, kuris 
tęsė per tris dienas, tai permainėm 
datą. Piknikas įvyks Grange Par
ke, Bridgewateryje. Turėsime gerą 
muziką, įvairių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus dalyvauti, ypač 
montelliečius, paremti savo kaimy
nus. įžanga veltui. (128-129)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 3 d., 7:30 v. v. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikės rinkti delega
tus į ALDLD suvažiavimą, kuris 
įvyks liepos 1 ir 2 dd. Brooklyne. 
Nepamirškite duokles pašimokėt. 
(128-129) A. Varaneckienė, Sekr.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks penktadienį, birželio 3 d., 
8 vai. vak. A. Tcnio Svet., Winans 
Ave. ii’ 16th St. Draugai ir draugės, 
būtinai dalyvaukite, nes jau artina
si LDS Seimas, turėsime tarti apie 
delegatų siuntimą, taipgi vajus eina 
prie pabaigos, turime smarkiai pa
dirbėti, kad išpildyti mūsų kvotą, 
tai nepamirškite naujų narių gauti. 
(128-129) O. . Vertelienė.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. birželio, penktadienio vakare, 7 
vai. Prašome tų narių įsitėmyti, kat
rie nebuvo pereitam susirinkime, 
kad susirinkimai perkelti iš kiekvie-

Pora asmenų apsirgo cho
lera ir chinų benamių pa
bėgėlių stovyklose Shangha- 
juje. Vis tai išdavas japo
nų karo ir jį lydinčių bado, 
brudo ir neapsakomo vargo.

f I II     — ■ . ..I

Anglija Naudoja Franciją Kai 
Savo Kaibėtuvą, Kas Liečia 

Ceėhoslovakiją
Praha. — Anglija jau ne 

pati tiesioginiai, bet per 
Franciją, kaip savo kaibė
tuvą, “pataria” čechoslova- 
kijai duot naujų nusileidi
mų naziams - vokiečiams; 
įkalbinėja, kad Čechoslova- 
kija suteiktų plačiausią sa
vivaldybę “vokiškam” ruož
tui.

Čechoslovakų vyriausybė 
mato, jog tokia nazių savi
valdybė tai būtų dirvos pri- 
rengimas Hitleriui, kad ir 
“ramiai,” pagal Anglijos re
ceptą, toliau kada prijungti 
tą ruožtą Vokietijai.

NAZIS NUKARPĖ CECHOSLA- 
VŲ KARINI TELEGRAFĄ 
Hartmantz mieste, Čecho- 

slovakijoj, jos pilietis vokie- 
tys nukarpė telegrafo vie
las tarp dviejų armijos da
lių. Suimtas, jis sako, jog 
taip padarė pagal keno tai 
liepimą. Kas jam liepė, dar 
nepaskelbta.

no pirmo sekmadienio menesio į 
žiedno mėnesio pirmą penktadienio 
vakarą. Visi ir visos nariai būtinai 
dalyvaukite. Bus balsavimas “Švie-1 
sos” ir knygų leidimo klausimas. 
Taipgi delegatų siuntimo į ALDLD! 
suvažiavimą. Susirinkimas įvyks 210 
Hazlc St. Kp. Sekr. J. V. S.
(128-129)

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

birželio 5 d., 2 vai. po pietų. Ba-1 
kanausko Svet. Susirinkimas įvyks- Į 
ta savaitę pirmiau, nes birželio 12-tą 
svetainė paiimta dėl vestuvių. Kuo
pos nariai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, ries randasi daug nepa
prastų reikalų. ' Kp. Valdyba. 
(128-129)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. birželio, 9 vai. ryto. 
S. Bakanausko. Svet. Visi nariai bū
kite, laiku, nes turėsime nominaciją 
į Centro Valdybą ir turėsime rinkti 
delegatus į Seimą. . Visi nariai atei-į 
kite, taipgi nepamirškite narinių 
duoklių užsimokėti. J. Matačiunas. 
(128-129)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, 5 d. birželio, LDS 34 

kp. rengia gražų pikniką, vieta gra
ži ir visiems žinoma Laudeman Gi
raitėj. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. Bus ska- 
njų valgių, gėrimų ir kitokių įvairu
mų. Kviečia Rengėjai.
(128-1^9)

SO. BOSTON, MASS. 
Bendras, Didelis Trijų Orga- 

nizacijų Piknikas
Įvyks 4 ir 5 dienomis birželio 

(June), Tautiškam Parke, Montello, 
Mass. Bus įvairių žaislų ir gera 
muzikalė programa, skanių užkan* 
džių ir gėrimų. Ten bus galima pa* 
simatyti su draugais ir pažįstamais, 
kurių nematėme per ilgą žiemą. Ten 
tyras oras ir •puiki pasilsiui vieta.

Rengia ALDLD 2-ros kuopos mo
terys sykiu su Bendra kuopa ii’ su 
Montellos draugais.

Kviečiame visus atsilankyti.
(128-129) * Rengėjos.

ŠTAI KODĖL: Šviežias tabakas 
dega išlengvo, nes jis turi drėgnu
mo. Rūkytojas netraukia karščio 
į savo burną. Dūmas atvėsta pir
ma negu jis daeina į jūsų burną 
iš priežasties drėgnumo šviežio 
tabako. Nėra progos kosuliui ar 
gerklės erzinimui.

Sausas tabakas dega karštai ir 
greitai, nes toksai tabakas yra 
nuvėsęs ir neturi drėgnumo. Sau
sas tabakas dega kaip sausas me-

r^nlp — greit, labai dis ar sausa žole b 
greit ir karštai.
šviežumas tabake palaiko kokybės 
sekretą. Šviežumas yra jums ga
rantuotas Old Gold Cigaretuose 
per speciali jų supakiavimo būdą. 
Du užvalkalai iš Cellophane . .• . 
ne Vienas ale Du . • • saugoja jų 
šviežumą. Kiekvienas pakelis yra 
dubeltavai-užklijuotas, padarant jį 
visiškai orą-neperleidžianciu. Leis
kite Old Gold išbandomam pake
liui pasakyti daugiau apie save.

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI
Padaro juos 

DVIGUBAI
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVQ 

"CELLOPHANE” 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
uiienybiu Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr., 1938, by P. LorillardCo.. Jne.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
^-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M-

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 3 d. 
birželio-June, pas drg. O. Girnienę, 
4 Welton Ave. Pradžia 7:30 v. v. 
Draugės, šis- susirinkimas bus ga
na svarbus, tad visos būtinai turime 
dalyvauti jame, nes d.el ALDLD de
legatų bendro suvažiavimo daug rei
kalų reikia- atlikti. Prie progos nepa
miršt ir naujų narių atsivesti į Mo
terų skyrių prirašyti. M. Kulbienė, 
(128-129) Sekr.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti .ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
mausrij’ Cake, Apple Cake, Cheese
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jusirp^ikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Auksas iš Ispanijos

Tammaniečiai Neskaitė 
Majoro Pranešimo
Miesto Tarybos susirinkime 

pereitą savaitę, pasinaudojant 
darbiečio Vladecko liga ir ke
leto kitų pažangiųjų bloko ta- 
rybininkų nebuvimu posėdyje, 
tammaniečiai taryb i n i n k a i 
pravarė rezoliuciją, pasmer
kiančią Miesto Teismo teisė
jus John J. O’Rurke ir Ar
thur P. McNulty už įrašymą 
memorandume Gerson o vardo 
“Gilsonu”, kad apsaugot jį 
nuo neteisėtos publikacijos 
byloje dėl rendos už negyve
namą laiką.
• Majoras atsiuntė Miesto Ta
rybai pranešimą, kad jis ve
tuoja tą rezoliuciją ir nurody
mą dėlko.

Kaip tik miesto raštininkas, 
Raymond J. White pradėjo 
skaityt majoro pranešimą, taip 
greit visas tammaniečių blo
kas pašoko ant kojų, skere- 
čiodamiesi ir rėkdami prieš bi
le žingsnius, kurio leistų pra
nešimą užrekorduoti arba pa
skelbti visuomenei.
” Cashmore pasiūlė pranešimą 
“priimt, atspausdint ir padėt” 
be skaitymo, bet pasiūlymas 
nedaėjo iki balsavimo, nes be
sirengiant balsuot tas pats 
Cashmore davė naują pasiū
lymą pertraukt sesiją. Jiems 
pavyko už pertrauką gaut 11 
balsų, 9 balsavo prieš, 1 su
silaikė. Tokiu būdu tamma
niečiai tarybininkai vėl pasi
ėmė vakaciją. Skaitymo ven
gė dėlto, kad nereikėtų už- 
rekorduot.

Tai taip “prakaituoja” 
miesto piliečių išrinkti ir jų 
pinigais apmokami tammanie
čiai tarybininkai. Balsuotojam 
patartina tai įsitėmyt ir atsi
mint ateinančiuose rinkimuo
se.

KOMUNISTU KUOPOS 
SMAGUS VAKARAS

KALTINA PERŽENGIME 
ANTI TRUST AKTO

Ketvirtas Metinis TDA 
Pieno Vajus

Komunistų Partijos 60-tos 
Sekcijos 1-ma kuopa, Wil- 
liamsburge, ruošia pasilinks
minimo vakarą šį šeštadienį, 
birželio 4-tą, “Laisvės” salėj, 
šokiai ir muzikalė programa, 
taipgi kiti įvairumai. Bus 
smagu visiems, o vienam už 
vis labiau, nes turės eiti na
mo su radio. Kuriam ta 
linksmybė teks, pamatysim 
vietoj. Įžanga 25c. Kom.

Kova už Maudynes
Sea Gate srities gyventojai 

rendauninkai atsidūrė teisme su 
namų savininkais už teisę mau
dytis jūrėse. Savininkai pa
tvarkė, kad ’ pajūris priklauso 
jiems ir nuo liepos 1 d. visi 
norinti maudytis turės mokėt 
po $5 taksų. Rendauninkai sa
ko, kad pajūrio teises jie apmo
ka rendomis. Pradėjo pikie-i 
tuot. Gąlop dalykas atsidūrė 
teisme.

Prieš Int. Brotherhood of 
Teamsters Lokalą 807 iškeltą 
kaltinimas peržengime taip 
vadinamo Anti-Trust Akto, 
taipgi įstato prieš raketus. 
Teisėjas Robert Patterson iš
davė kaltinimus prieš 8 virši
ninkus, patį lokalą, 62 na
rius ir 6 kitus asmenis.

John Harlan Amen, spęcia- 
lis J. V. prokuroro padėjėjas, 
sako, kad 807-to Lokalo žmo- 

Jn/s sulaikydavę prie miesto 
įrubežiaus tarp skirtingų vals
tijų kursuojančius trokus ir 
priversdavę juos mokėt uniji
nę skalę $9.42 į dieną ekstra 
žmogui. Tada 807-to Lokalo 
žmogus dabaigdavęs nuveži
mą ir iškrovimą prekių mies
to ribose.

Nors unijos viršininkai yra 
pasisakę prieš taip vadinamus 
“shake d own,” atsisak y d a m i 
gint tą praktikuojančius na- 

i rius, tačiau ji taip pat griež- 
| tai laikosi' nusistatymo, kad 
Įtik 807-to Lokalo nariai gali 
išvežiot abelnas prekes miesto 
ribose.

Pranešama, kad laivu Nor
mandie atvežta iš lojalistų Is
panijos $25,000,000 auksu. 
Siuntinys padėta porto fede- 
ralių viršininkų žinioj ir per
vedama į Federal Reserve 
Banką apmokėt lojalistų val
džios pirkinius šioje šalyje.

New Yorko Teatruose Režisierius ir Aktorius

Birželio 1 dieną oficialiai ati
daryta Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo vajus už sukėlimą 
$6,000 į Pieno Fondą, kuris ap
rūpina politinių kalinių vaikus.

Vito Marcantonio, organizaci
jos prezidentas, paskelbdamas 
vajų, sako:

“Mūsų yajaus tikslas yra ap
rūpint sūnus ir dukteris tų žmo
nių, kurie yra kalėjimuose ne 
už ką kitą, kaip tik už darbi
ninkišką veiklą, suteikt jiems 
būtiniausią sveikai kūdikystei 
dalyką—pieną. Mes siekiam su
kelt $6,000. Fondo šelpiamieji, 
800 vaikučių, gyvenančių kiek
vienoj dalyje mūsų šalies, gali 
pasitikėti savo draugams po vi
są šalį, kad jie pagelbės jiems1 
išlikt sveikais‘iki jų tėvai bus 
paliuosuoti ir galės sugrįžti na
mo”.

Vajus tęsis per visą vasarą 
iki 15 rugsėjo. Aukas galima 
siųst tiesiai^ILD nacionalėn raš
tinėm 80 East 11th St., Nbw 
York City, arba priduot 
TDA (ILD) kuopas.

Robert Meek, 27 metų, Kal
tinamas kaipo žudeika. Jam 
užsnūdus vairuojant mašiną, 
įvyko nelaimė, susidūrė 3 ma
šinos ir 1 užmušta, o 8 sužeis
ta.

Bijoclamąsis būsimos operaci
jos, J. Kaplan, 59 m., pasikoręs 
savo įstaigoj, 61 Grand St., N.

per

ši savaitė, yra paskutinė no- 
rintiem pamatyt garsųjį Clif- 
fordo Odets veikalą “Golden 
Boy”. Jis rodoma Belasco Teat
re, 44th St. ir Broadway, N. Y. 
Paskutinis nupigintas perstaty
mas šeštadienį po piet.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų. ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.:, STagg 2-3872

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
vcselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO

I Clement Vokietaitis I
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179Donald Laut, 23 m., 
lllth Avė., Ozone Park, mirė iinniiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂
plaukydamisis YMCA prūde, t_______

Jamaicoj.

Oficialiai atsidarė miesto 
maudymosi prūdai. Atdari nuo 
10 ryto iki 6 vakaro lig 26 d. 
šio mėnesio, o nuo tada bus at
dari lig 10 vakaro.

SUSIRINKIMAI

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

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.

Reikalauja Tirt Teisėjo 
«-■»' Harris Elgesį •

.* Mrs. Mary Bradley, kuriai 
teisėjas Harris įsakė vaiką bau
sti mušimu, arba jį pasiusiąs 
Kalėjiman, sako, kad toks teisė
jo ėlgimąsis atrodo “paikas”. Ji 
paėmė advokatą ir ištraukė vai
ko prisipažinimą kaltu.

Jos 16 metų sūnus, kaltina
mas patraukęs traukinio švil
puko rankeną IRT traukinyje, 
motinai aiškinosi prisipažinęs 
“kaltas” dėlto, kad nereiktų būt 
per naktį uždarytu kalėjime. 
Kada vaikas prisipažino, tada 
teisėjas įsakė motinai mušt vai
ką diržu taip, kad rimbai liktų 
ant kūno.

Padėka Draugams
Dėkavojam draugam ir 

draugėm už surengimą mums 
“surprise pares,” įvykusios 21 
d., gegužės, mūsų namuose, 
kurios mes visai nesitikejom. 
Dėkui Verai Ambrozienei ir 
jos pagelbininkėm dd. Leva- 
nienei ir Stell ai Roman už pa
sidarbavimą, taipgi svotui d. 
Lazauskui, svočiai Silickienei 
ir visiem kitiem -draugam už 
atsilankymą į mūsų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves. Taipgi ačiū už suteiktą 
mums dovaną, kurią ilgai pa- 
minsim.
i Nesitikejom, kad draugai 
sumanys padaryt mums“ tokį 
pasilinksminimą, ypač šiuo ne
darbo metu. Bet kaip ten ne
būtų, kur darbininkai sueina 
ar linksminasi, tai vis vien ne- 
iižmiršta savo klasės reikalų 
ir tuoj eina apkalbėjimas, kas 
dedasi su mūsų draugais, kurie 
dabar kovoja už darbininkų 
klasę, už demokratiją, prieš 
fašizmą. Taip buvo ir čia, 
nutarėm kiek kas išgalim pa- 
aukot mūsų draugams kovoto
jams Ispanijoj ir draugai su
metė $8.25. Tai gražus dar
bas. Darbininkai tą ir priva
lėtų turėt savo mintyj visose 
sueigose. •

t Su didele visiem padėka,
V. ir J. Pranaičiai.

Paskilbęs garmentiečių unijos 
vaidinamasis veikalas “Pins & 
Needles” vaidinama jau 7-tas 
mėnuo ir teatras visada užsi
kimšęs publika. Kas sakė, kad 
publika nemėgstanti darbinin
kiškų veikalų? Po $1.10 rezer
vuotom sėdynėm bilietai par
duodami liepos ir rugpjūčio mė
nesio perstatymams. Tai reiš
kia, kad užbaiga vaidinimo dar 
neįmatoma. Vieta: Labor Stage, 
39th St. ir 6th Ave., N. Y.

Matinees kainos būna nuo 55 
centų iki $2.20, vakarais—nuo 
55c. iki $2.75.

Dr. Martin Luther Draugystė 
Rengia Balių

Dr. Martin Luther Draugys
tės Komitetas prašo kitų orga
nizacijų įsitėmyti, kad jų ba
lius įvyks vasario 4, 1939, Pa
radise Ballroom, 318 Grand 
St. Malonėkite nieko nereng
ti tą dieną, bet dalyvaukite 
baliuje. ( Kom.

Perdaug Vedę
George Stratton, 2112 Regent 

Place, susimušė su Thomas Gor
man už tai, kuris iš jų daugiau 
mokąs užlaikymui bendros pa
čios Margaretos Fallon, keturių 
vaikų motinos. Abu atsidūrė 
teisme.

Teisme išsiaiškino, kad nei 
vienas neturįs legalės teisės 
prie tos pačios. Nors Gorman- 
as ją oficialiai vedęs 1931 me
tais, bet jo pirmesnė žmona bu
vus dar gyva. Strattonas ap
sivedęs su ja du metai atgal 
taipgi be oficialių perskyrų nuo 
pirmos pačios. Jiedu teisiami 
už daugpatystę, o dabartinė 
Strattonienė ir Gormanienė pri
pažinta nekalta ir paviene, nes 
nei vienas iš minėtų vyrų ne
turėjo legalės teisės ją vest.

Iš Lietuvių Radio Valandos 
Pikniko

Pereitą sekmadienį Klaš- 
čiaus Parke, Maspethe, įvyko 
Lietuvių Radio Valandos, ku
riai vadovauja p. Matusevi
čius, piknikas. Nors oras ne
buvo užtenkamai šiltas, ta- 
Čiauš" žmonių susirinko . nema
žai ir visi gražiai linksminosi 
iki vėlumos. Rep.

“Režisierius ir aktorius”— 
tokia tema Jonas Valentis 
duos prelekciją sekančioj ne- 
dėlioj, birželio 5 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės’ svetainėj.

Mes jau turėjome eilę bio
grafinių ir teoretinių paskaitų 
meno ir literatūros klausimais, 
bet dar neturėjome nieko gi
lesnio apie režisieriaus ir ak
torių pareigas, kurias jie turi 
atlikti iki veikalą pastato sce
noje. Todėl ši tema bus ga
na įdomi. Ypatingai tie jauni 
žmonės, kurie vaidina ir kada 
nors vaidins, turi dalyvauti 
šiose prelekcijose. Visi aidie- 
čiai yra specialiai kviečiami 
dalyvauti. ' - 1

LMS Šviet. Komisija.

Smarki vilnis smogė žvejų 
valtį į tilto stulpą prie Bayville, 
L. L, ir apvertė. Ed. Rogers, iš 
Bayside, prigėrė. Kitus du iš
gelbėjo apylinkės gyventojai.

Mašina Užmušė Jauną 
Streikierį

Philip Uris, 22 metų, 
kierys, tapo užmuštas 
tuojant Sagamore
Works, Long Island City.

Pikietai stovėjo netoli ša- 
pos ir pamatė išvežant troką 
streiklaužių. Uris nubėgo prie 
troko įspėt draiverį, kad šapa 
streikuoja. Praeinanti maši
na smogė Uris’ą ir taip sužei
dė, kad jis nebeatgavo są-

strei- 
pikie- 
Metal

LeeThomas Close ir Morris 
buvo geri draugai iki jiedu “pa
ėmė” biskį perdaug dėl “drau
giškumo” ir susimušė. 'Close 
nuo to mirė, Lee areštuotas.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 2 d. birželio, 7:30 v. v. 
“Laisves” Svet., 419 Lorimer St. 
Todėl malonėkite visi nariai skait
lingai dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. Prot. Sekr., C. Reinys.

FRANK DOMIKAITIS

NAUJAS JUDIS

Cameo Teatre, New Yorke, 
vakarą pradės rodyt naują 

Sovietų judį “Kaimo Nuota
ka.” Judis gaminta Ukrainoj, 
Kijeve. Veikalas gavęs Leni
no Ordiną už geriausį persta
tymą šiandieninio gyvenimo 
Sovietuose.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiotas kamba

rys, vienam arba dviem asmenim, 
nes yra dubeltavas kambarys. Vi-, 
sada šiltas vanduo ir visi kiti pato
gumai. Kreipkitės šio antrašu: 
Juozas Lukoševičius, 1137 Blake 
Ave., Brooklyn, N. Y. (128-130)

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

šį

“Mirror” Darbininkai 
Skelbs Streiką

Hearsto laikraščio “Mirror” 
redakcijos ir raštinės darbinin
kai, didele didžiuma balsų, nu
tarė skelbt streiką prieš laik
raščio administraciją dėl ad
ministracijos atidėliojimo pa
sirašyt sutartį su Laikraštinin
kų Gildija. Įteikta prašymas 
Laikraštininkų Gildijos atsto
vu susirinkimui autorizuot 
streiką.

Kur Važiuot Šį Sekmadienį?
Ar žinote, kur vykti atei

nantį sekmadienį, 5 d. birže
lio? Jeigu nežinote, tai klau
sykite, aš'pasakysiu. Visi‘ir 
visos atvykite į Forest Parką, 
nes ten bus ALDLD 185-t.os,

menės, už 5 valandų mirė St. LDS , 13-tos ir jaunuolių kuo-
Johns ligonbutyj.

Streikas iššaukta per Unit- pavalgydinti ir ištroškę pagir-
pu išvažiavimas. Alkani bus

ed Electrical, Radio and Ma
chine Workers Lokalą 1227 
pereito balandžio 27 d., kada 
firma norėjo pravaryt iš dar
bo pališiavimo department© 
darbininkus. Firma daro vei
do pudrai ir dažam dėžutes.

dyti. Tyro oro ne tik į plau
čius įkvėpuosite, bet ir kiše- 
nius galėsite prisikimšti ir be 
jokio atlyginimo.

Taigi nepamirškite atvyk
ti. ' V. P.

Be Reikalo Ėmęs Pašalpą Vienas Žuvo, 4 Sužeista

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts,

Dr. Herman Mendlowiiz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vak 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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 pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Ml Ml im Ml Ml M! Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml IMI Ml Ml RĄ RARAM

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAIŠNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

in in in in in in in in in in in in inin in in in in in in win in

G. Tyman, 176 Grand St. Ex
tension, pasiųstas kalėjiman už 
be reikalo ėmimą pašalpos. Jis 
sakęsis, kad jo žmona ir trys 
vaikai badauja ir tuo būdu iš
gavęs $1,197 pašalpomis tarp 
rugsėjo, 1935, iki kovo, 1937. 
Tyrinėtojai suradę, kad jis tuo 
laiku uždirbdavęs po $25 į sa
vaitę, priedams pardavinėjęs 
namus ir žemes, iš ko turėjęs 
nemaža pelno.

Lietuviams Komunistams
Šį pirmadienį, birželio 6-tą, 

įvyks Lietuvių Komunistų Frak
cijos susirinkimas “Laisvės” 
Salėj. Pradžia lygiai 8 vai. va
karo. Visi lietuviai komunistai, 
kaip priklausanti lietuviškose, 
taip ir kitose kuopose privalo 
dalyvaut.

Valdyba.

Susidūrus mašinoms prie N. 
Y. Blvd, ir 147th Ave., Spring
field, Queens, ant vietos užmuš
ta Herbert Rose, 20 m., mašinos 
vairuotojas. Sužeista 1 keleivis 
tos ir 3 keleiviai iš antros ma
šinos. Visi jauni vyrai iš 
Springfield ir Flushing.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių/ kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir 
sudarau ___
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant iri 
padidinu tokio] 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. x 
Tek: Glenmore 5-6191

padarau

krajavus 
su ame-

Pajūriai Puošiasi
Parkų komisionieriaus Moses 

parkų puošimo programoj esą 
ir Coney ir Rockaway pajūriai. 
Rockaway nauji “rūbai” lėšuo- 
sią $6,000,000. Panaikinsią ke
letą koncesijų ir vietą paversią 
mašinų pastatymo stotimis ir 
žaislavietėmis.

Coney Islande ’ irgi užvesta 
ęubežiai naujoms žaismių vie
toms.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
n p o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET . 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL p
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ

(Steam Boiler)

BURNERS
ŠILDYTUVĄ

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




