
Krislai
Raganų Jieškotojai.
Nauja Garbė.
Pagelba Kovotojams.
Spėkų Auklėjimas.

Rašo A. B.

Massachusetts valstijos sei
melio komisija, paskirta jieš- 
kojimui “raudonųjų”, išdavė 
savo raportą. Raportas suside
da iš 2,500 puslapių. Tai raga
nų jieškojimo knyga.

Komisija surado “baisių” 
dalykų: kur tik ji pasisuko, 
ten rado komunistinį “velnią” 
pasislėpusį. Devyni dešimtada
liai raporto atkreipti prieš 
C.I.O. judėjimą. Tai esąs ko
munistų suokalbis apsidirbti su 
Amerika.

Kaip tuos reakcionierius 
atmušti ir tą jų raportą patal
pinti į senovės palaikų muzė- 
jU ?

Trauktis prieš juos nereikia 
ir niekas nesitrauks. Juo ma
žiausia komunistai jų išsigąs.

Reikia eiti pirmyn. Kaip 
niekados pirmiau reikia stip
rinti Komunistų Partiją ir auk
lėti C.I.O. judėjimą.

Tai bus geriausias atsaky
mas seimelio raganų jieškoto- 
jams.

I»

Ar žinote, kad labai gra
žiai plinta darbo unijų judėji
mas ir tarpe mokytojų ir pro
fesorių ?

Atėjo laikai, kad ir aukšti 
mokslo žmonės skaito savo pa
reiga stoti darbo unijon. štai 
garsiam Princetono universite
te susiorganizavo Mokytojų 
Federacijos lokalas ir jin įs
tojo garsusis mokslininkas 
prof. Albert Einstein.

Kaip jau žinoma, prie Ame
rikos Laikraštininkų Gildijos 
(C. I. O. unijos) priklauso po
nia Rooseveltienė, prezidento 
Roosevelto žmona.

Newark, N. J. — Miesto 
viešumos saugumo direkto
rius Michael P. Duffy pa
siuntė atsiprašymo telegra
ma Norman Thomasui, so- 
cialistų vadui New Yorke, 
kad neva “patriotų” govėda 
praeitą šeštadienį bombar
davo Thomasą tomeitėmis, 

Iš Ispanijos jau sugrįžo keli; kiaušiniais ir akmenimis ir 
' gengsteriškai išardė jo mi
tingą, kur jis bandė sakyt 
kalbą Military Parke.

Saugumu direktorius sa
vo telegramoj žada “tyri
nėt”, ar nebuvo apsileidimo 
iš policijos pusės, kad leido 
gaujai ten užpult N. Tho
masą.

Tuo pačiu laiku miesto 
komisionierius J. Byrne, 
parkų direktorius, viešai 
pareiškė, kad daugiau ne
bus duodama leidimų nei N. 
Thomasui nei kitiem pana
šiem kalbėt atvirame ore 
Newarke. Sako, tokie leidi
mai bus duodami tiktai ka
riškoms ir patriotiškoms 
grupėms.

To n e ž i ū r int, Norman 
Thomas vėl ketina bandyt 
atvirame ore kalbėt Newar
ke. Jis kreipiasi į šalies tei
singumo ministeriją ir per
spėja, kad gręsia žodžio lai
svės naikinimas ir kituose 
miestuose, jeigu Amerikos 
valdžia nieko nedarys prieš 
tokius sauvališkus reakcio
nierius kaip Jersey City ir 
Newarko, N. J., valdovai.

amerikiečiai kovotojai. Jie su
žeisti. Kai kurie jų visiški pa
liegėliai. Garbingoje kovoje 
prieš fašizmą jie atidavė viską, 
ką turėjo.

Mums reikia rūpintis jų at
eitimi. Tai mūsų pareiga.

Lincolno Batalijono Draugij 
organizacija imasi už darbo. 
Jau pradėtas finansinis vajus. 
Iki liepos 4 dienos bus stengia
masi surinkti $50,000.

Lietuviai privalome 
dėti. Girdėtis, kad yra lietu
vių sužeistų. Jie sugrįš. Mes 
turime turėti jiems ištiesę savo 
draugišką ranką.

II

prisi-

Gegužės 22 dienos pažan
gių lietuvių susirinkime Bing- 
hamtone, kuriame dalyvavo d. 
šolomskas, astuoni draugai iš
pildė aplikacijas įstoti į Ko
munistų Partiją.

Lai tie draugai laikosi savo 
pasižadėjimo. Planas yra Bing- 
hamtone sudaryti skaitlingą 
Komunistų Partijos lietuvišką 
kuopą. Ištiesų ten puiki dirva 
didelės kuopos išauklėjimui.

Ar visur lietuviai komunis
tai ruošiatės prie suvažiavi
mo, Kuris įvyks liepos 4 ir 5 
dienomis Brooklyne?

Tai bus labai svarbus suva
žiavimas.

Kur tik galima, komunisti
nės frakcijos arba kuopos tu
rėtą dabar šaukti plačius lie
tuvių susirinkimus, kuriuose 
galėtų partijos delegatai iš
duoti raportų iš K. P. Dešim
tosios Konvencijos.

Susisiekite šu savo sekcija. 
Sekcija parūpins reporterius.

šiandien (birž 7 d.) toks 
susirinkimas įvyks Waterbur- 
ryj. Man ten reikės dalyvauti 
ir raportuoti iš partijos kon
vencijos.

Beje, kaip su Connecticut 
valstijos lietuvių komunistų 

\ suvažiavimo tarimu organizuo- 
\ti lietuviškas partijos kuopas 
' Waterbury, Hartforde, Brid- 

geporte, New Havene ir kitur?
Kodėl nieko nebandoma da- 

ryti? Būtų negražu, jeigu šis 
’-įgeras nutarimas būtų padžiau- 
'cas ant lentynos ir užmirštas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Žinios iš LietuvosJAPONŲ LAKŪNAI IŠŽUDĖ 2,500
NEKARIŠKIŲ CHINŲ KANTONE

Kanton, Chinija. — 50 ja
ponų lėktuvų sekmadienį 
įsiutusiai bombardavo Kan
toną, pietinės Chinijos did
miestį, ir šiuo atveju išžu
dė 1,000 nekariškių gyven
tojų, kaip paduoda United 
Press, pasiremiant civilių 
valdininkų s k a i t m e nimis 
(nors N. Y. Times kores
pondentas praneša tik apie 
300 nužudytų).

Kartotinomis atakomis iš 
oro japonų b o m b i n i nkai 
pereitą savaitę išteriojo 2,-

Newarko Policija at- Anglija ir USA Statys 
siprašė N. Thomaso, bet “Nedidesnius” Kaip 45,-

Uždraudė Jo Mitingus 000 Tonų Karo Laivus

Perkūnas Užmušė Motiną su 
Dukteria N. J. ir Sužeidė 3

Newark, N. J. — Smar
kus lietus su perkūnija sek
madienį pertraukė beisbolo 
lošimą Weequahic Parke, ir 
kelių tūkstančių minia me
tėsi jieškot pastogių; o He
len Lewisiene, geležinkelio 
darbininko žmona, su savo 
šeimyna bėgo prisiglaust po 
medžiu. Bet vos atbėgus po 
pirmom plačiom jo šakom, 
tuoj šovė perkūnas ir už
mušė ją ir mirtinai nutren
kė jos 13-kos metų dukterį 
Heleną; sužeidė Lewisienes 
vyrą ir kitą vaiką ir tūlą 
Thomą Bainą.

THE LITHUANIAN DAILY

500 civilių chinų Kantone 
ir sužeidė 7,500.

Lavonai ant šaligatvių 
suguldyti eilėmis po 100 
jardų ilgio.

500 svarų bombos išnešė 
duobes po 30 pėdų gilumo 
ir 45 pėdų pločio. Kai ku
riuos žmones jos palaidojo 
15 pėdų po žeme.

Japonų bombos apdaužė, 
be kitko Sun Yat-Sen Uni
versitetą, geležinkelių sto
tis ir įvairius valdžios rū
mus.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos daro sutartį su 
Anglija, kad viena ir kita 
šalis nebudavos sau dides
nių kaip 45,000 tonų įtalpos 
karo laivų, kurie 
ginkluoti kanuolėmis 
platesnėmis kaip 16 
gerklėmis.

Amerika ir Anglija 
rėjo didesnių kaip 35,000 to
nų karo laivų, bet sužinojo, 
kad Japonija statydinsis 
dar 10,000 tonų stambesnius 
karo didlaivius. Todėl ir 
Anglija su Amerika nega
linčios atsilikti.

būsią 
su ne 
colių

neno-

AMERIKOS AMBASADO
RIUS 2 VAL. KALBĖJOSI 

SU STALINU
Maskva. — J. Stalinas dvi 

valandas kalbėjosi su atsi
lankiusiu į Kremlių Ameri
kos ambasadorium Da- 
vies’u.

“ŽUVUSI” LIAUDIEČ1Ų DIVI
ZIJA PUIKIAI VEIKIA

Tarbes, Francija. — Ispa
nijos fašistai jau senai pa
sigarsino, kad atkirtę res
publikos armijos 43-čią di
viziją, įvarę ją į sląstus ir 
faktinai ją “pražudę,” jeigu 
šiai liaudiečių divizijai ne
pasiseks pasprukt Franci- 
jon.

Dabar toj dešimties tūks
tančių vyrų divizijoj per 
tris dienas viešėjo N. Y. 
Times korespondentas H. L. 
Matthews ir atrado, kad ji
nai k o n t r o 1 iuoja dešimt 
t a r p k a 1 n i ų, vedančių į 
Franciją; kad ši divizija tū
ri savo orkestrą, gerai mai
tinasi, leidžia sau dienraš
tį, tinkamai aprūpinta gink
lais ir amunicija, ir kapoja 
fašistus per nelauktinus 
jiem užpuolimus iš snie
guotų Pyrene jų kalnų, ir 
valdo 20 mylių pločio ruož
tą Francijos pasienyj.

ap-• šiandien bus vėsiau, 
siniaukę ir lietaus.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 70. 
Saulėtekis 5:25;, saulėleidis 
8:23.

Kaune Laukiami Užsienio 
Lietuviai

Kaunas. — Kadangi šiais 
metais laukiama labai daug 
svečių iš užsienio, tai kilo 
būtinas reikalas tinkamai 
sutvarkyti ir didelės svečių 
dalies apgyvendinimą.

Iki šiol Kaunę jau užre- 
g i s t r u o t a per tūkstantį 
kambarių, kame užsienio 
lietuviai galėsią pigiai gy
venti iškilmių metu.

Užsimušė Du Karo Lakūnai
Kaunas, birž. 2 d.—Ties 

Bartininkais nukrito karo 
lėktuvas; užsimušė karo la
kūnas leitenantas Vidūnas 
ir puskarininkis Vilkaitis.

Paruoštas Susitarimo Pro
jektas su Popiežium

Kaunas, geg. 31.—Užsie
nių reikalų ministeris Lozo
raitis įteikė popiežiaus at
stovui Aratai susitarimo

Chinų 8-tos Armijos Generolas Chu Teh ir 
Kt. Sveikina USA Komunistų Suvažiavimą

Chinijos Komūnistų Par
tijos Centro Komitetas kab- 
legramą iš Hankowo atsiun
tė pasveikinimą Dešimtam 
Nacionaliam Suvažiavimui 
Amerikos Komunistų Parti
jos. Sveikinimą pasirašo 
gen. Chu Teh, komandie- 
rius Chinų Aštuntos Revo
liucinės Armijos; Mao Tse- 
tung, pirmininkas specialiai 
valdomų Chinijos respubli
kos apskričių; Chow En-lai, 
vice-pirmininkas Chinų res
publikos karo tarybos poli
tinio skyriaus, ir kiti chinų 
komunistų vadai.

KABLEGRAMA
Hankow, birž. 4.

Pirmininkui Wm. Z. Tos
teriui; generaliam sekreto
riui Earl Browderiui; dele
gatam Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Dešim
to Nacionalio Suvažiavimo:

Vardu Chinijos Komunis- 
fe........................——............. ....

Sovietų Vadai Širdingai Pri
ėmė USA Ambasadorių

Maskva. — J. Stalinas ir 
V. M. Molotovas, liaudies 
komisarų pirmininkas, nuo
širdžiai priėmė Jungtinių 
Valstijų ambasadorių J. E. 
Davies’ą Kremliuje, Sovie
tų vyriausybės centre.

Sovietų užsieninis komi
saras M. M. Litvinov ruošia 
Davies’ui pietus birž. 7 d., 
pirm išvažiuojant jam iš 
Sovietų Sąjungos. Birž. 10 
d. Davies išvyksta Belgijon, 
kur bus nauju Amerikos 
ambasadorium.

Hendaye.— Kivirčiai tarp 
ispanų fašistų oficierių iš 
vienos pusės, ir nazių ir ita
lų karininkų, iš antros, 
klampina fašistų ofenšyvą 
rytų fronte.

projektą konkordatui vyk
dyti.

Išparduoti Valstybės Trum
palaikės Paskolos Bonai
Kaunas, birž. 1. — Jau iš

pirkti bonai pirmos trum
palaikės iždo paskolos pen
kių milionų litų sumai.

Pasitarimai su Lenkais
Kaunas, geg. 31. — Prasi

dėjo lietuvių - lenkų konfe
rencija susisiekimo tarifam 
(kainom) nustatyti.

Priimtas Vidaus Paskolos 
Įstatymai

Kaunas, birž. 3. — Vy
ri a u s y b ė priėmė Kauno 
miesto penkiolikos milionų 
litų vidaus paskolos įstaty
mą naujoms mokykloms, 
prieglaudoms, turizmo na
mams, pirtims ir prekybos 
svetainėm statyti.

tų Partijos Centro Komite
to ir vardu visos Partijos 
mes siunčiame sveikinimus 
pirmosiom eilėm darbininkų 
klasės, kovojančios už tai
ką, pažangą ir demokratiją 
Jungtinėse Valstijose.

Mes dėkojam jums už pa
ramą ir atjautą, kurią 
mums suteikia jūsų partija 
ir pasižadame Jungtinėm 
Valstijom tęst chinų karą 
už mūsų tautinį pasiliuosa- 
vimą.

Už glaudžiausią vienybę 
broliškųjų partijų ir abiejų 
šalių žmonių!

Šalin japoniškus užpuoli
kus!

Lai gyvuoja Komunistų 
Partija, Jungtinės Valsti
jos!

Lai gyvuoja nauja, nepri
klausoma, demokratinė ir 
geroviška Chinija!

General Motors Milionu Ap
teikė Savo Direktorius

Washington. — General 
Motors korporacija paskyrė 
milioną dolerių bonų savo 
viršininkam už padidinimą 
jai pelnų balandžio mėnesį 
šiemet. Tos dovanos pada
lintos jiem serais.

General Motors pirminin
kas W. S. Knudsen gavo 
4,820 šėrų, k a i n u o j a mų 
$125,000; kiti viršininkai— 
po $1,000 iki $75,000. Tuo 
tarpu tūkstančiai korporaci
jos darbininkų išmesti iš 
darbo.

London. — Japonija žada 
leist naziam naudotis biznio 
progom šiaurinėj Chinijoj, 
kai japonai laimėsią ka
rą.”

ENGLISH SECTION

ON PAGE THREE

SUSIŠAUDĖ ITALAI OFICIERIAI SU
ISPANU FAŠISTU KARININKAIS

Gibraltar. — Pagal gene
rolo Franco karo teismo 
sprendimą, tapo sušaudyta 
25 ispanai fašistų oficieriai 
ir kareiviai už sukilimą 
prieš Mussolinio ir Hitlerio 
diktatoriškus oficierius.

Bayonne, Francija.—As-

revolveriais šaudėsi ispanai 
fašistų oficieriai su italais 
karininkais praeitą sekma
dienį, vadinamoj “vienybės” 
dienoj tarp italų ir ispanų.

Vystosi ispanų fašistų ar
mijos sukilimai Andalusijos 
provincijoj; ir “nežinia kur

sociated Press praneša, kad; dingęs” fašistų generolas 
Ispanijos fašistų miestuose į Quiepo de Llano, kuris 
Malagoj, Saragossoj, La priešinosi s a u v a 1 iškumui 
Linejoj ir kitur ne tik Hitlerio ir Mussolinio ofi- 
kumščiais mušėsi, bet jaulcierių.

Fašistų Lėktuvai Bom
bardavo Franciją už 
50 Mylių nuo Sienos
Paryžius. — Sekmadienį 

devyni Ispanijos fašistų lėk
tuvai perskrido 50 mylių 
Francijos pusėn ir pradėjo 
bombarduot geležinkelį, ei
nantį Ispanijon, ir vanden- 
elektros dirbyklas.

Gen. Franco bombininkai 
nukirto jėgos vielas elek
trinio geležinkelio tarp Ax- 
les-Thermes ir Toulouse, už 
15 mylių nuo rubežiaus, ir 
bombardavo didžią vanden- 
elektros dirbyklą ties Oriu, 
bet nepataikė į ją. Per 2 va
landas jie mėtė bombas ant 
įvairių strateginių Franci
jos punktų.

Dešimt dienų pirmiau fa
šistų lėktuvai bombardavo 
pasieninį Francijos miestelį 
Cerbere.

Francijos vyriausybė 
siunčia daugiau karinių lėk
tuvų ir prieš-orlaivinių ka- 
nuolių atmušt panašius to
lesnius fašistų oro žygius.

N. J. NAZIS MAJORAS NE
GAUNA N. Y. MILICIJOS
Jersey City, N. J. — Sa

vo ruoštam atžagareivių 
paradui pirmadienio vaka
re, Frank Hague, fašistinis 
šio miesto majoras, buvo 
gavęs prižadą iš New Yor- 
ko valstijos milicijos vieno 
generolo, Wm. Ottmano, 
kad jo divizijos milicininkai 
su kariniais švyturiais da
lyvausią tame parade.

Bet tam pasipriešino kiti, 
aukštesni N. Y., milicijos ge
nerolai ir pats gubernato
rius H. Lehman, vyriausias 
New Yorko valstijos milici
jos komandierius.

Be to, Jungtinių Valstijų 
karo ministerija patvarkė, 
kad negalima naudot mini
mų karinių švyturių, iki jie 
bus pataisyti.

Taigi Jersey City Hitle- 
riukas bent oficialiai nega
vo New Yorko valstijos mi
licijos papuošt savo atžaga- 
reivišką demonstraciją.

Raginimais į tą ermyderį 
buvo aplipdyta sienos ir 
tvoros. Kapitalistiniai Jer
sey City laikraščiai spaus
dino ištisų puslapių skelbi-

Čechoslovakijos Vokie
čiai Socialdemokratai 
Gins Šalį nuo Hitlerio
Praha, Čechoslovakija. — 

120,000 žmonių dalyvavo 
įspūdingoj demonstracijoj, 
per kurią buvo minima 60 
metų sukaktis socialdemo
kratinio judėjimo tarp ce
chų ir vokiečių Čechosleva*- 
kijos žemėje. Pats šalies 
prezidentas Benes stebėjo 
maršuojančius demonstran
tus ir buvo griausmingai jų 
sveikinamas.

Vokiečiai s o cialdemokra- 
tiniai darbininkai maršavo 
susirikiavę kariniais bū
riais ženklan, kad jie pasi
rengę su ginklu rankoj at
mušt Hitlerį nuo čechoslo
vakijos. Sakė kalbas vokie
čiai ir cechai socialistų va
dai.

FRANCIJOS KANUOLĖS 
IŠVIJO NAUJĄ FAŠISTŲ 

LĖKTUVŲ BŪRĮ
Perpignan, Franc. - Ispa

nijos pasienis, birž. 6.—De- 
1 vyni fašistų bombininkai 
vėl perskrido per Francijos 
sieną; bet Francijos prieš- 
orlaivinės kanuolės greit 
juos atgal išvijo.

JAPONAI BOMBOMIS 
VĖL UŽMUŠĖ 500 
CIVILIŲ CHINŲ

Kanton, Chinija, birž. 6. 
—Japonų lakūnai jau aš
tuntą sykį nuo geg. 28 d. 
bombardavo Kantoną ir pa
skutiniu žygiu užmušė 500 
nekariškių chinų ir sužeidė 
500.

mus, šaukiančius į Hague’o 
nazišką paradą. Hague taip 
pat išsiuntinėjo laiškus vi
siem fabrikantam ir kitiem 
samdytojam siųst visus sa
vo darbininkus ir tarnauto
jus į jo paradą; sako, o “tie, 
kurie dėl senatvės ar kitų 
priežasčių nepajėgs mar- 
šuot, tai galėtų stovėt palei 
gatves, priduot drąsos mar- 
šuotojams ir sveikint juos.”

Kad Jungtinių Valstijų 
teisingumo ministerija pra
dėjo tyrinėt Hague’o hitle
rišką smurtą prieš žodžio ir 
susirinkimų laisvę, tai jis 
tokiomis dirbtinomis de
monstracijomis s t e n g i asi 
parodyt savo “įtaką ir ga-

MMi
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“Tačiau tai dar nereiškia, kad pati Vo
kietija išsižadėjo savo užmačių ■ Pabalti
jos kraštuose.

“Hitlerio sutikimas su Lenkijos ulti
matumu Lietuvai buvo niekas kitas, kaip 
tik jo manevras. Natūralu, kad Vokieti
jos fašizmas ir Lenkijos fašizmas nepa
sitiki kits kitam. Tai yra nepasitikėji
mas dviejų plėšikų, kurie, pasičiupę savo 
auką, bando ją užmušti ir apvogti, bet 
kiekvienas tų plėšikų bijo būti apgautu 
per savo sandarbininką.

“O betgi tas dar nereiškia, kad tarpe 
Vokietijos fašizmo ir Lenkijos imperia
lizmo nebūtų sutarties Pabaltijos kraštų 
klausime.

“Nazizmas tebeskaito Pabaltijos šalis 
savo įtakos sfera ir užgrobimo objektu. 
Vokietijos fašizmo rausimo darbas Pa
baltijos kraštuose toli gražu nuo suma
žėjimo, priešingai, paskutiniais laikais 
tas darbas pasiekė nepaprasto aukštumo. 
O tą jų darbą atsargiai padrąsina Pabal
tijos kraštų valdantieji rateliai.

“Latvija, Lietuva, Estija ir Finliandi- 
ja faktinai užplūsta Hitlerio agentais, 
kurie atvirai organizuoja Pabaltijos 
kraštų vokiečius gyventojus Tučtuojau 
ir pilnai sujungti su vokiečiais, gyvenan
čiais Vokietijoje,’ kaip pareiškia laikraš
tis ‘Baltische Ostmark.’

“Nazių ir gestapo (Vokietijos .slapto
sios policijos) agentai organizuoja savo 
branduolius beveik visose įmonėse, lab
darybės draugijose, mokyklose ir tt. Vo
kiškos vidurinės ir kitokios mokyklos pa
virtę fašistinės agitacijos lizdais ir cent
rais organizavimo smogikų.

“Po vėliava ‘labdaringų’ ir ‘mokslinių’ 
įstaigų slepiamos nazių šnipinėjimo or
ganizacijos.

“Visa vokiškoji Pabaltijos spauda to
lygiai nustatyta su spauda naziškoj Vo
kietijoje.

“Pabaltijos kraštų vadovaujančių ra
telių griežtas neišstojimas prieš tą Hit
lerio agentų įžeidžiantį ir arogantišką 
užsilaikymą, netgi dar pataikavimas Hit
leriui, ištiesų yra keistas dalykas.

“Pavyzdžiai Ethiopijos, Ispanijos, 
Austrijos ir, pagaliau, lenkų ultimatu
mas Lietuvai, matyt, nedaug tepamokino 
Pabaltijos kraštus.

“Dar daugiau, paskutiniais laikais bu
vo pastebėta, jog kai kurios Pabaltijos 
valstybės netgi skubinasi žemai nusi
lenkti ir klupčioti prieš fašistinius agre
sorius.

“Nors Pabaltijos šalių valdantieji ra
teliai pasirengę nusilenkti prieš fašisti
nius agresorius, bet tų šalių žmonės 
anaiptol nesutinka su tokia politika.

“Tų šalių darbo žmonės nuoširdžiai 
pritaria bendradarbiavimui su Sovietų 
Sąjunga ir jos taikos politikai.

“Vokietijos fašizmas niekados nesiti
kėjo ir dabar nesitiki atsižadėti savo 
politikos maršuoti į Rytus, arba savo 
plano panaudoti Pabaltijos kraštus baze 
karui prieš Sovietų Sąjungą.

“Litvinovo pareiškimas užsienio .žur
nalistams, padarytas kovo 18 d., parodo 
kelią kovai prieš fašistinius agresorius 
ir už palaikymą taikos.

“Mažosios tautos neturėtų pamiršti, 
kad Totalitariniam kare,’ kokį ruošia na
zių Vokietija ir kiti fašistiniai agreso
riai, jos gali prarasti ne tik savo nepri
klausomybę, bet ir pačią gyvybę, kaipo 
tautos. Tad nereikia stebėtis, jeigu Vo
kietijos fašizmo grūmojimai ir Lenkijos 
imperializmo planai Pabaltijos kraštuose 
iššaukia susirūpinimo plačiuose rateliuo
se tų šalių gyventojų, kurie jau sykį yra 
paragavę Vokietijos militaristų ir baro
nų okupacijos jungo.”

Illinois, Maine, Minnesota, 
Montana, Nevada, South 
Dakota ir West Virginia 
reikalauja būt 15 metų. Ki
tose turi būt 16 m. Datirta, 
kad valstijose, kuriose rei
kalauja turėt leidimą, mir
tys ant kiekvieno 100,000 
gyventojų yra daug mažes
nės nuo automobilių nelai
mių.

Šis dalykas yra- taikomas 
tiems, kurie toliau ketina 
pavažįuoti šią vasarą, 'kad 
jie būtų atsargesni minėto
se valstijose. Būk atsargus 
važiuodamas kitose valsti
jose. B.

Kuo Remiasi Fordo Pranašystės
Kasmet apie šį laiką Henry Fordas 

susišaukia laikraščių reporterius ir iš
drožia jiems savo pranašystę. Jis sako: 
Gerovė jau čia pat ir dar tokia gerovė, 
kokios Amerika nėra mačiusi! Pats For
das taip tikįs tam, jog tuojau paleisiąs 
visas mašinas darban ir naujus “fordus” 
kepte kepsiąs.

Betgi tos gerovės nesimato, nors taip 
pat Henry Fordas pranašavo ir pernai, 
ir užpernai—taip senai, kaip šis krizis 
prasidėjo. Taigi, Fordas pasirodo dide
liu bloferiu.

Bloferis jis ir yra. Blofina jis savo 
naudai. Mat, jo tebeklauso daug žmonių. 
Tie žmonės, laukdami tos šventos gero
vės, sukrapšto paskutinius centus ir nu
siperka po “forduką.” Jeigu Fordas taip 
sako, tai taip ir bus. Ko čia dar abejoti.

Taip tie žmonės galvoja. Jie pamiršta, 
ką tas pats Fordas sakė ir pernai, ir už
pernai, ir aštuoni metai tam atgal.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sargyboje

Kaip matyt, tai dabartinis Lenkijos ir 
Vokietijos nurimimas neapgauna Sovie
tų Sąjungos žmonių. Jie puikiai žino, 
kad Lenkijos ir Vokietijos fašistai—Hit- 
leriai ir Beckai — neišsižadėjo savo už
gaidų ant Pabalti jos valstybių — Lietu
vos, Latvijos, Estijos. Jie tįk savo takti
ką permainė, ramiai sau leisdami savo 
propagandos nuodus į tų tautų kūną ir 
atsargiai rausdami jų pamatus.

Taip mano Sovietų žmonės. Taip kalba 
Sovietų spauda ir persergsti Pabalti jos 
šalių žmones. Pataria jiems būti atsar
giais ir nuolatos budėti dėl savo nepri
klausomybės.

Šeštadienio “Laisvės” žiniose buvo pa
duota trumpa sutrauka turinio labai įdo
maus straipsnio, tūpusio Maskvos “Prav- 
doje” tuo labai opiu klausimu. Šičia pa
duodame platesnes to straipsnio ištrau
kas.

“Lenkijos generalis štabas planuoja 
užgrobt ne tik Lietuvą, bet ir Latvijos 
distriktus — geležinkelių mazgą Daug
pilį, Liepojų su prieplauka, Lietgalijos 
provincijas ir kitas sritis,” sako “Prav
da.”

“Todėl nenuostabu, kad Lenkijos im
perialistai ir taipgi Vokietijos fašistai 
siunčia savo agentus Lietuvon, Latvijon 
ir kitosna Pabaltijos šalysna su tikslu 
panaudoti lenkų tautines mažumas ir 
katalikų bažnyčios dvasiški ją, ypač Lie
tuvos ir Latvijos, savo rausimo ir šni
pinėjimo darbui.

“Lenkijos ultimatumą Lietuvai užgy- 
re Hitleris kaipo atlyginimą už Lenkijos 
brolišką atsinešimą linkui nazių Vokieti
jos įsiveržimo į Austriją.

Būk Atsargus Kitose 
Valstijose _

Amerikoj kas metai išdir
bama daugiau automobilių. 
Šiuos automobilius vairuoja 
visokios ypatos. Šioj šalyj 
iš 48 valstijų 6-se valstijose 
įstatymai nereikalauja lei
dimo vairuoti automobilį. 
Šios yra sekamos: Florida, 
Illinois, Louisiana, Missis
sippi, South Dakota, ir 
Wyoming. Šiose valstijose, 
įvykus susikūlimui, tos val
stijos vairuotojas negali būt 
įkaitintas už nelaimę. Reiš
kia, tavo pasažierius gali

mirtinai sužeisti, o kaltinin
kas yra valnas nuo atsako
mybės. Bet, išviso šalyj yra 
21 valstija, kuri taipgi ne
reikalauja būt atsakomu. 
Kitose 19 valstijose vairuo
tojai turi leidimus, bet 
jiems nereikėjo imti jokio 
ekzamino. Tiktai 14 valsti
jose reikalauja, kad priva
žiavus gelžkelį, sustoti, ap
sižiūrėti ir tik tada važiuo
ti skersai.

Floridoj, Idaho, Louisia
na, Michigan, New Mexico, 
Oklahoma ir South Caroli
na valstijose bile kas, su
laukęs 14 metų amžiaus, ga
li vairuoti automobilių. O

AJJDJLD* Diskusijos
Reikale Organizavimo Jau

nuolių į ALDLD
Reikia būti keistiem, jei 

nesistengti organizuoti į 
ALDLD jaunuolius. Todėl 
keistiem, kad nei viena or
ganizacija negali visada gy
vuoti, jei ji nepapildoma 
jaunom ir tvirtom spėkom. 
Darbininkiška apšvietos or
ganizacija darbininkam bū
tinai reikalinga, kaipo švie
tėja ir organizuoto ja darbi
ninkų prieš tamsą ir išnau
dojimą. Ji- kasdien turėtų 
būti naujais ir jaunais na
riais papildoma.

Kuopų konferencijos tu
rėtų permatyti tą labai 
svarbų reikalą, jog būtinai 
reikia organizuoti jaunimą. 
Dabar, artinantis kuopų 
pusmetinėm konferencijom, 
geriausia kelti tą svarbų 
klausimą, todėl, kad su pra
džia rudens geriau ir pa
rankiau galima būtų tikėtis 
ir daug pasekmingesnio or
ganizavimo darbo. Pirmiau
sia reikėtų skleisti ir pla
tinti brošiūrėles ir stambes
nę literatūrą tarpe jaunuo
lių, kad jie suprastų savo 
klasės reikalus ir pamatytų, 
kokią svarbią rolę lošia ap
švietos organizacija darbi
ninkuose. Tuomet jaunimas 
pamatys ir reikalą prie to
kios svarbios organizacijos 
prigulėti, joj darbuotis ir 
ją ugdyti.

Jei mes nesistengsim pra
vesti platesnį darbą jaunuo
lių organizavimo į ALDLD, 
tai leisime tokiai didelės 
svarbos organizacijai silp
nėti ir laipsniškai nykti.

Tūli draugai labai keistai 
išsireiškė kas link organi
zavimo jaunuolių į ALDLD. 
Sako, ką gi čia gimę jau
nuoliai veiks mūsų ateivių 
organizacijoj? Mūsų susi
rinkimai laikomi lietuvių 
kalba, jiem, nesuprantama, 
ir lietuviškai skaityti jiems 
sunku, kiti ir visai nemo
ka. Tai mum jaunuolių or
ganizavimo klausimu neuž
simoka nei rūpintis. Sako, 
mes, kol gyvi, darbuokimės 
mūsų apšvietos organizaci
joj, o mūsų jaunuolius gy
venimas privers vėliau susi
rast savo kalboje organiza
ciją. Jie ten ir darbuosis.

Man rodosi, kad taip ma
nyti ir nesistengti išanksto 
jaunuoliam skiepyti darbi
ninkišką sąmonę labai keis
ta ir klaidinga nuomonė. Ar 
galima manyti, kad jau- 
jaunuoliai, dar vaikais bū

♦

Šitie džūrymanai spręs Harlan (Kentucky) anglies baronų agentų likimą; 
kaip žinia, visa eile mušeikų dabar teisiama del brutališko elgesio su Harlan 

mainieriais, kai šie buvo išėję j streiką.

dami, visai nepatyrę visų 
gyvenimo sunkumų ir įga
vę mokykloj tą buržuazinį 
supratimą, vienu sykiu taps 
sąmoningai ir stengsis pasi- 
liuosuoti nuo kapitalistinės 
naštos, darbuotis už savo 
klasės reikalus? Ne, nega
lima taip manyti.

Tėmijant abelną lietuvių 
darbininkų judėjimą, gali
me pasidžiaugti, kad čia gi
musių jaunuolių jau nema
ža dalis jame darbuojasi. 
Jie darbuojasi daugiausia 
darbininkiško meno reikale 
ir šimtai jų priguli prie 
L.D.S. Džiaugiamės ir tuo- 
mi, kad jaunuoliai bendra
darbiauja mūsų spaudoj, re
daguoja ir veda angliškus 
skyrius. Mums ateiviams

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Antra Grupė Darbininkų 
Laimėjo Bylą

Kauno apygardos teismas 
paskelbė rezoliuciją buvusių 
kanalizacijos ir vandentiekio 
statybos darbininkų byloje su 
Kauno miesto savivaldybe dėl 
kompensacijos.

Apylinkės teismas darbinin
kų j ieškinius buvo atmetęs, o 
apygardos teisme bylos iš
sprendimas buvo sustabdytas 
ir laukta, ką pasakys vy. tri
bunolas pirmosios grupės dar
bininkų visai analogiškoj by
loj su Kauno miesto savival
dybe.

Kadangi vyr. tribunolas 
Kauno miesto savivaldybės 
skundą atmetė ir darbinin
kams kompensaciją pripažino, 
tai dabar ir apygardos teis
mas išsprendė antros grupės 
darbininkų bylą. Darbininkų 
jieškiniai, viso apie 11 tūks
tančių litų, patenkinti.

Kauno apygardos teisme dar 
bus sprendžiama tokia pat by
la ir trečios grupės darbinin
kų su Kauno miesto savivaldy
be.

Nubaudė už Abortą

Gegužės 7 d. Apeliaciniai 
rūmai sprendė Prienų felčerio 
EI. šilianskio baudž. bylą. 
Dar ir prieš šią bylą kaltina
masis buvo baustas už abor
tų darymą. Šį sykį kaltina
masis itin žiauriai pasielgė: 
pas jį į Prienus atvyko viena 
paprasta, 20 metų amžiaus 
mergaitė iš Balbieriškio ir 
prašė gelbėti “iš bėdos.” Ši
manskis pacijentę apgavo, o 
paskui padarė abortą, po ku
rio mergaitė mirė.

* Marijampolės apygardos 
teismas Šilianskį nubaudė tre
jais metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Nubaustas padavė ru

sensiant ir mirštant, gal 
prisieis čia gimusiem lietu
viam darbininkam ir visus 
dabartinius laikraščius laip
sniškai paversti į angliškus. 
Todėl čia gimę lietuviai, 
katrie dabar darbuojasi 
darbininkų judėjime, turėtų 
suprasti, kokią svarbią ro
lę lošia ALDLD. Prie jos 
kiekvienas jaunuolis turėtų 
prigulėti. Todėl, kad ir at
eityje ji loš svarbią rolę. 
Jei šiandien prie ALDLD 
prigulėtų tūkstantis jau
nuolių, tai susidarytų daug 
geresnė problema palaiky
mui leidžiamo žurnalo 
“Voice of Lithuanian Ame
ricans.” Būtų galima išleis
ti ir knygų anglų kalba.

Mum ateiviam yra did
žiausia priedermė organi
zuoti į ją visus jaunuolius.

A. M. B.

mams apeliacinį skundą dėl 
apygardos teismo sprendimo ir 
skundą palaikyti įgaliojo adv. 
Bieliackina. v

Rūmai šilianskio skundą 
atmetė ir apygardos teismo 
sprendimą patvirtino.

Pabrėžtina, kad šilianskis 
yra apie 70 metų amžiaus se
nis ir nevaldo vienos rankos.

Hong Kong. — Karo tei
smo nuosprendžiu tapo su
šaudytas chinų generolas 
Wang Chien-chang, kad len
gvai leido japonam užimt 
Amoy salą.

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
Sulaikymas Nekuriu Deklaran- 
tų (Pirmų Popierų Savininkų) 

Nuo Pašalpinių Darbų Yra 
Protestuojamas

Atstovų Butas ką tik pra
vedė pašalpos įstatymo projek
tą. Jis paskiria pinigų Dar
bo Progreso Administracijai ir 
viešų darbų projektams dėl 
fiskališkų metų, pradedant lie
pos 1 d., 1938 m. Įstatymo 
projektas sulaiko nuo dar
bo prie WPA projektų at
eivius, kurie nelegaliai gyve
na Jungi. Valstybėse, arba ku
rie dar nepareiškė noro tapti 
piliečiais prieš pravedimą įsta
tymo.

Įstatymo projektas aprūpi
na, kad pirmenybė darbams 
prie WPA projektų būtų se
kančiai duota:

1) Veteranams pasaulinio 
karo ir ispaniško-amerikoniško 
karo ir veteranams visų kitų 
kampanijų ar ekspedicijų, ku
riose Jungt. Valstijos dalyvau
ja, kuriems pašalpa reikalinga 
ir kurie šios šalies piliečiai.

2) Kitiems Amerikos pilie-

Įvėrtino
Kavinėje:
—Jei tu akyplėša dar il

giau į mane žiūrėsi, tai tik
rai gausi porą antausių,— 
bariasi ponia su pretenzijo
mis ant jauniklio dailininko.

—Nieko nuostabaus: tas, 
kas į tamstą žiūri, tikrai 
vertas dviejų ir daugiau 
antausių.

Tarp Bičiulių
—Aš girdėjau, kad tu iš

eini iš tarnybos!
—Visai teisingai!
—Ar tavo viršininkas ne

nustebo išgirdęs apie tavo 
išėjimą?

—Ko jis nustebs, nes jis 
anksčiau už mane apie tą 
dalyką žinojo.

Beviltiška
Ona: “Jonas sako, kad 

giedu kaip paukštelis”.
Marijona: “Ištikrųjų...?”
Ona: “Taip, lygiai kaip 

griežė!”
Iš Šen-, Iš Ten.

Cairo, Aigiptas. — 30 
žmonių prigėrė, kai apsivo- 
žė valtis Nilo upėj.

rčiams, • indi jonams, ir kitiems 
asmenims, kurie prisiekę išti
kimumą Jungt. Valstybėms, ir 
kurie pašalpos reikalauja.

3) Tiems ateiviams, kurie 
pašalpos reikalauja, bet ku
rie prieš dieną įstatymo už
tvirtinimo abiejų butų pareiš
kė norą tapti Amerikos pilie
čiais.

Pagal naujo įstatymo pro
jektą, kaip Atstovų Buto 
priimtas gegužės 13 d., vieši 
pašalpiniai darbai bus uždary
ti ateiviui, kuris išsiima “pir
mas popieras” po įstatymo už
tvirtinimo. Įstatymo projektas 
dabar Senate, kuris gal į trum
pą laiką su juo apsidirbs.

F. L. I. S. pasiuntė pro
testą prieš nekuriuos neteisin
gumus šio įstatymo projekto. 
Ta organizacija ragino, kad 
pirmenybė Amerikos pilie
čiams būtų pamainyta įni- 
mant ir tuos ateivius, kurie 
turi čiagimius užlaikomus as
menis, ir kad sulaikymas nuo 
darbų tų ateivių, kurie čia le
galiai gyvena, bet kurie dar
neišsiėmė “pirmų popierų,” 

'būtų panaikintas. Laiške ke
liems Jungt. Valstijų senato
riams Read Lewis, direkto
rius Foreign Language Inform
ation Service, tarp kitko, sa
kė :

“Dalis II taipgi draudžia 
pasamdymą ateivių, kurie ne
pareiškė noro tapti piliečiais 
prieš įstatymo projekto už
tvirtinimą. Daleiskime, kad 
piliečiai turi gauti pirmenybę, 
bet kodėl nepavelinti pralei
dimą liekamų pinigų naudai 
tų, kurie legaliai čia įleisti? 
Tankiai užklausiama, kodėl 
ateiviai neišsiima pirmų po
pierų ? Tuo pačiu atžvilgiu 
galima užklausti, kodėl 21,- 
000,000 Amerikos piliečių, 
kurie turi teisę balsuoti, ne
balsavo pereituose rinkimuo
se? Abiejuose atsitikimuose 
žmonės politiškai nepalinkę, 
tą tik laikas ir švietimas į lai
ką pataisys. Todėl, kad jis 
nebalsuoja, juk piliečio ne
sulaikome nuo darbo. Teisin
gas pasielgimas ir sveikas 
protas reikalauja panašaus ęl- 
gimosi su mūsų nepiliečiais, 
kurie legaliai čia gyvena.”

F. L. L S.
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Bacteria are not microbes, 
or bacilli, but the simplest of 
as truly as the greatest oak 
forest.

A special meeting of the Brook
lyn BuiLDerS will be held this Wed
nesday evening at Laisve Hall, 419 
Lorimer Street.

Gout does not always come from 
overeating or high living.
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O. L. 
home

Should the sun be grateful and 
happy because a candle is lit in 
its honor?

grew up 
he was

A hen never lays an egg—she 
drops it! A hen may sit on the nest 
before she “lays”—and on the egg 
after “laid”—but the actual “laying” 
of the egg is done standing up.

Francis Scott Key did not name 
his famous song “The Star-Spangled 
Banner”. He called it, “Defense of 
Fort McHenry”.

the farmers have, in past 
modern luxuries

a crowd as I
Why, I had
until I could find my

dues 
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Hitler 
the German tin lizzies. Purchase 
the cheap cars, says he, will 
much to check “overdevelopment
the demand for foodstuffs” (of which 
there is a diminishing supply).

Hitler calls the new car “Strength 
Through Joy”.
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Dash 
Dash 
Run 
Run

1 mile Run
4 x 100 yd.
4 x 220 yd. 
Shotput, 16 
High Jump
Broad Jump 
Discus Throw 
Pole Vault

Honey does not have to be digest
ed when taken into the human 
body, as most of us suppose. That 
function takes place in the body of 
the bee.
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or fifteen years ago.

So, what do you say if 
and start picking the people 
jobs of President, vice-president, sec-

Chorus arrived in 
the other with 
they went for a bite

Jimmie Higgins in 
a sccech on the

During those years, auctions were 
sweeping the country. The sheriff’s 
chief duty was to auction off a 
mortgaged home. With the 
duction of the Home Owners’
Corporation, more people retained 
their property, for, > not only 
many mortgages with private 
panies eliminated, but the H. 
C. made it possible for the
owner to pay his principal, together 
with his interest in a small, month
ly sum.
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other or-
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can-
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so

no

In the
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news
It is 
pre

the Lith- 
for their 
character.

matter that can 
discussion at the 
in a long while 
choruses dislike

All 
and

will 
cho-

often 
that

see if our young people 
such dramatic groups.

This idea, in view of the 
drama is one of the most 
educational and emotional 
must be acted upon.
are .many youth whose

numbers of choruses in exis- 
The pleasant fact is that in 

choruses youth "are predomi-

fact that ,American-born 
form such a large part of the

--------0--------
Of all the nationalities 

uanians are best known 
music and song-loving

the Lithuanian move
still more can be done, 
of using special light 
dance and dramatic ac- 
songs have been over

Now is the time to learn

To Improve 

there comes the question

1) What is the relation of the 
Lithuanian chorus to the working
class movement as a whole?

2) Should our dramatic groups at
tempt to become Community Theat
res in their own localities?

3) In what way can modern inno
vations and techniques be used to 
improve the choruses?

Of course many other questions 
can arise, but the above are the 
essence of the problems.

The first question is not really 
a “problem” but a 
te settled by long 
convention. Once 
some members of 
singing working-class songs because 
they have the so-called “red touch”. 
This dislike, however, is not due to 
an anti-working class feeling, but 
merely the result of a misunder
standing as to what 
ing to accomplish in 
herring in the minds 
must be removed 
all time.

new way to recovery! The 
for all our ills! "Ah! at 

we hear you murmur. But

they are try- 
life. The red 
of some youth 
once and

ITH THE COMING of the L. 
M. S. Convention this August 
the Lithuanian cultural field 

will have the opportunity to advance 
itself, correct its weaknesses 
look back upon its activities.

While most of the convention 
probably concern itself with the
ral problems, the larger aspect of 

Culture must not be overlooked. The 
LMS represents the most progress
ive and clear-sighted group of cul
tural people in the Lithuanian-Ame
rican movement; as such, it must 
not underestimate its own impor
tance and leave the work of build
ing Lith-Amer. culture to 
ganizations. j

Time scurries onward and so do 
the tastes and desires of millions. 
As a note on progress I noticed an 
item in a newspaper saying that 
peaches are no longer America’s 
most popular canned fruit—pineap
ples now take the bow.

Somehow I received this 
with perplexity and sorrow.

* hard to understand anyone
ferring acid pineapples to sweet and 
luscious peaches. And, • after all, 
why should a change occur in the 
desires of the American people ? 
What right has the pineapple to 
any favoritism that the peach 
not enjoy?

This perplexed me deeply, 
my life I have been trained
conditioned to look for the under
lying causes of things. So, with 
all the detachment and sincerity of 
a scientist, I investigated the pine
apple and peach industries. I could 
find nothing. I investigated the can
ning industries. I found nothing. I 
went through the retail businesses. 
I found nothing.

oil then investigated the minds of 
Fe people who associate the word 
"peaches” with beautiful girls, sex 
appeal and who spend hour upon 
hour debating the relative merit 
of this or that "peach”. These same 
individuals gave not a minute of 
thought about the other word-asso
ciation — "pineapples” for bombs, 
hand grenades, explosives and barb
ed wire.

In the minds of these individuals 
who prefer the former to the lat
ter, eat the former but do nothing 
about the latter, in the minds of 
them, I am sorry to say—I found 
nothing.

Improving
A Al Dobinis, we hear, is improving 

in health and may leave the hospi
tal in a few weeks. We hope you 
will be with us soon, Al, for we’re 
becoming devilishly bored when com
posing the page ...

The 
pancea 
last!”, 
pause for a moment, friend, and lis
ten to “Tax-the-poor” Cromwell ans
wer the following question:

“Would you tax bread and wheat 
the same as whiskey and cigar

ettes?”
“Yes, sir”.
That was Jimmy Cromwell speak

ing. And then, with colossal crust 
he hastily adds that he makes his 
recommendations "unselfishly”.

If a person is drowning, give him 
a glass of water. If you are sick, 
go to the devil. If your house is 
on fire, here’s a match. If the peo
ple of this nation are ill-fed, ill- 
housed and ill-clothed, cripes, let 
them pay the taxes and the devil 
with them!

Nor am I trying to be humorous. 
•This seems to be the actual philo
sophy of life in a tax idea by a Jim
my Cromwell. You are wrong if 
you think he is an inmate of Kings 
County Mental Hospital. You are 

U*wrong if you think I am creating 
“a fictional character. Jimmy Crom

well is a human being of flesh and 
blood. I am told he walks, talks, 
eats, drink and probably even thinks. 
The only difference is that he is a 
millionaire and (unpleasant thought) 
acts like one.

This man (he married Doris Duke, 
“the world’s richest girl”) has pro
posed the repeal of ALL estate and 
income taxes and their replacement 
by a general sales tax. Incidentally, he 
and his* wife own $50,000,000.00 in 
tax-exempt securities. In other 
words, my friends, he has the crust 
to suggest that the poor people pay 
the taxes and ease the "burden” of 
the suffering millionaires.

Friencls, I’m afraid I can’t write 1 anymore, I feel that my stomach 
s going to throw up.

This can easily be shown by the 
large 
fence, 
these 
nant.

The 
youth
choruses brings these questions to 
the forefront;

Bovinas, of the L.M.S., 
brought forth the suggestion 

our Liaudies theatres become 
the Dramatic Centers of their com
munities, 
fact that 
powerful 
weapons, 

There
knowledge of Lithuanian prevents 
them from acting in Lithuanian dra
mas, but whose abilities must not 
be overlooked. These young people, 
members of the LDS youth branch
es and choruses, must be brought to
gether to form their own indepen
dent dramatic groups. The field is 
ripe for enterprising young ama
teurs. The L.M.S. can furnish the 
directors and suggestions to aid such 
groups.

Community theatres are a scarcity 
and every possible effort must be 
made to 
can form

Lastly, 
as to what our choruses and groups 
can learn from Broadway and the 
professionals. This is already be
ing acted upon when our directors 
are trained in private schools and 
then use their training for the bet
terment of 
ment. But 
The ideas 
affects, the 
tion during 
looked,
them and use them.

These are but some of the things 
the L.M.S. convention will have to 
debate and decide. The field of dra
ma and art is rich and young peo
ple are just beginning to appreciate 
the cultural heritage handed down 
to them.

-------- 0--------
The elders of the L.M.S., the cho

rus teachers and the directors are 
invited to make use of the Laisve 
Youth Section pages in the effort to 
build up a strong cultural soul in 
the choruses, L.M.S., L.D.S.- youth 
branches and other youth organiza
tions.

You will give praise to all things, praise without end;
idly in the morning, bluntly at noon, cunningly with the 

evening cigar, you will meditate further praise;
will the days pass, each profitable and serene; so 

will your sleep be undisturbed; so you will live;
faith will be difficult, rising from doubt; no love 
will be false, born of dread;

flaring parks, in the speakeasies, in the hushed acad
emies, your murmur will applaud the wisdom of a thousand 
quacks. For theirs is the kingdom.

By your sedate nod in the quiet office you will grieve 
with the magnate as he speaks of sacrifice. For his 
is the power.

Your knowing glance will affirm the shrewd virtue of 
clown and drudge; directors’ room or streetcorner, 
the routine killer will know your candid smile; your 
handclasp, after the speeches at the club, will en
dorse the valor of loud suburban heroes. For theirs 
is the glory forever and ever.

Always, more than wise, you will be found with the many 
resolved against the few;
but you Will be a brother, on second thought, to all men.

The metropolitan dive, jammed with your colleagues, the 
derelicts; the skyscraper, owned by your twin, the 
pimp of gumdrops and philanthropy; the auditor
iums, packed with weeping creditors, your peers; 
the morgues, tenanted by your friends, the free 
dead; the asylums, cathedrals, prisons, treasuries, 
brothels, shrines—upon all, all of them you will find 
means to bestow praise.

And as you know, at last, that all of this will be, 
as you walk among millions, indifferent to them, 
or stop and read the journals filled with studied alarm, 
or pause and hear, with no concern, the statesman vend

ing manufactured bliss,

You will be grateful for an easy death, 
your silence will praise them for killing you.

—Kenneth Fearing.

TWICE A WEEK ENGLISH PART

Exhibit Art of Two 
Lith Youth

Two of the better known young 
Lithuanian artists are now exhibit
ing examples of their work in the 
Maspeth Public Library. Ignatius 
Banasevičius and William Witkus 
have placed 19 of their paintings 
on exhibition.

Both artists use nature as the 
main source of material. Banasevich 
captures the spirit of the city in 
“Night” and “Sunset”. Witkus, on 
the other hand, does equally well in 
picturing a typical ghetto scene in 
“East Side”. Rural scenes of both 
are fine.

The Maspeth Public Library is 
located at 71-10 Grand Avenue and 
the exhibition will be open until 
June 18th.

Special Meeting of 
LDS Builders

The LDS national elections have 
come and we shall vote. Plans for 
the athletic delegation to the Olym
piad must be made. The branch ex
pects to send a good group to rep
resent them. Official delegates 
must also be elected at this meet
ing. Only two months remain till 
the LDS Oympiad and Convention 
take place. We must now prepare 
our plans and seriously consider the 
task of raising money.

The Roosevelt Administration
by Julia Budelis

IF HOOVER’S administration al
most forced the country into 
bankruptcy, Roosevelt will lead 

it to ruin”. Such is the corrupt 
propaganda which is being spread 
by the republican demagogues who 
are intent upon imbuing these im
pressions on the minds of Americans. 
Yet, let .us not be influenced by ca
pitalistic newspapers, nor by advo
cates of fascism, but let us, as 
proletarian youth, view more clearly 
facts which have affected our coun
try.

Upon his inauguration, Roosevelt 
was confronted by a people—a hun
gry people—who looked towards him 
with expectation. With their hope
ful glances upon him, he promised 
to restore the country to prosperity, 
and to use his presidential power to 
remedy the depression resulting from 
the crash of 1929.

Almost overnight the banks be
came more secure. No longer did 
people worry about losing their 
hard-earned savings, for fewer banks 
closed their doors; the government 
was behind them.

J ■ Z-Ar.vA*..w

LABOR’S&PiBTfS^ 
LEAGUE

ROOSEVELT TRIED TO 
PULL NATION OUT 

OF DEPRESSION

Still, innumerable youth stood job
less, on street corners, wiling away 
plentiful time. Yes, remained job
less, while our national forests, one 
of America’s chief natural resources, 
diminished through fires and care
less use. These forests required 
just such youth to learn to preserve 
our timberland, so that it could as
sure security to the thousands em
ployed in the paper mills or lumber 
yards. This situation has been re
medied by the Civilian Conservation 
Corps by providing camp training to

Groundhog Day, Feb. 2, is a per
ennial calendar joke on people who 
persist in belief in the Sign of the 
Shadow. For their little rodent pro
phet never fails to deceive them by 
sleeping while they watch. The 
groundhog is one of the soundest of 
all winter sleepers, and has never 
been known to emerge / from his 
cozy winter quarters until long af
ter his shadow could be a matter of 
public, concern. He appears about 
the end of February in the more 
southerly part of his range, as late 
as May up in the mountainous 

northwest.

jobless youth, and at the same time, 
special care for our invaluable for
ests.

Meanwhile, working class youth, 
intent upon an education, found it 
difficult to continue their studies 
without money. Now, the National 
Youth Administration provides stu
dents with jobs which not only 
train them in their chosen vocation, 
but enable them to continue their 
education. And we must not for
get the Works Progress Administra
tion which took many people off di
rect charity, also offering positions 
for those 

’literary or

Wherein 
years, sacrificed 
(which we city hicks call necessi
ties) in order to supply the na
tion with fresh food, they may now 
enjoy the running water and electri
fication, just as their city brothers. 
This has been brought about by the 
Rural Electrification Administration 
which enabled farmers to electrify 
their homes at reduced rates, 
thereby enjoying the radio, washing 
machine, and refrigerators. Thou
sands of plumbers and electricians 
were employed in this electrification 
administration.

The Summing Up
Summing this up, we find that 

our president has obtained security 
for our savings and our hopes. He 
has enabled students to continue 
their studies, and has substituted 
work for charity. He has placed 
modern improvements in our farm
houses; and, has taken steps towards 
the preservation of our natural re
sources. In what other administra
tion have the people had as much 
liberty to organize and strike?

you pick up a Hearst 
and read that during 
Administration the na- 
increased from so-many

So, when 
newspaper, 
Roosevelt’s 
tional debt
billion dollars to so-many billion dol
lars, remember that that so-many 
billion dollars has. been spent on the 
working class, and that every cent 
spent restored some plebian’s faith 
in humanity.

A balanced budget might seem a 
pleasant prospect, but the people’s 
welfare must come first!

JERSEY CITY. — Frank Hague, 
Jersey City’s gift to the front pages, 
has been known for many years 
among his henchmen as “Hankie 
Pankie”, due to his penchant for 
foppish dress. Of course, none of 
the Jersey City Storm Troopers dare 
call him this to his face.

Heil, Hankie Pankie!

However certain we may 
man’s rascality, we are nevertheless 
continually surprised to find that he 
is truly a rascal.

How Should Choruses 
Hold Elections?

"Lowell or Bust” wrote some true 
things last issue. Sure, why shouldn’t 
we have the candidates nominated 
two weeks before elections and hear 
their platform speeches?

I think that there are generally 
two groups that think differently. 
One group thinks that we should 
remain old-fashioned, do things 
the chorus did in 
exist as long as 
no hard jobs.

Another group 
should try modern methods, try to 

the best we can accomplish in 
music and social worlds, and 

the best thing instead of look- 
to see what the chorus

rotary, treasurer, and < 
rotary? And say, do wo 
a sergeant-at-arms?

Remember brethern, we 
to have a heavy season 
and winter and we , have 
dough and fame.

—"Twkh!

Big Crowd Attended 
Baltimore Picnic

At the picnic held in Baltimore, 
i Md. May 29, 1938 (sponsored by the 
ALDLD Branch 25 for 
of Laisvo), I must say 
as biggest 
my life, 
one hour 
friends.

Some members of the Baltimore 
Lyros Chorus helped, others too, 
but here are some of the Lyros Cho
rus members: Charles Yurkša, Wil
liam Galinis (bartenders), Ruth Pa- 
serskis (at the hot dog stand and 
kitchen), Jenny Priveruniene, Stan
kevičiene, Juškauskienč (three swell 
cooks), Virginia Jeskevičiutė, Ida 
Balsiutė (waitresses) and last of 
all, the errand girl Mildred Deltuva, 
Anna Kučiauskiute (bar checks) and 
C. Jacobs, Al Jeckevičius, John Ska- 
din, Al Privarunas, Jr. (parking 
cars). They all worked like H---- !
We thank all you comrades for 
hard work.

Philly Lyros 
bus and in 
guests. When 
to eat I overheard one of them 
saying to two of the waiters, “We 
never work at our affairs, we just 
entertain the public”. That is 
wrong attitude to take. Work 
needed and it’s up to the youth 
help the ciders.

The Brooklyn Aido Chorus arriv
ed in two buses. Other guests from 
other cities came in private cars.

The program didn’t turn out so 
good because the weather was bad 
and the stage not so hot, but the 
jBrooklyn, Philadelphia, Baltimore 
choruses and the six girls from the 
Philly Lyros sang swell and acted 

By JIMMIE HIGGINS
“Jimmie Higgins” is now a part 

of American slang.
the kind of trade unionist who is
willing to work his head off doing 
the dirty work for the union — 
sweeping up the hall after meet
ings, distributing leaflets, running 
the little, hard errands.

"Jimmie Higgins” was original
ly the name of a book by Upton 
Sinclair published in 1918 — the 
first good book this country pro
duced about the working man. It 
makes a good story.

Jimmie was a little man, stunted 
because he had never decent food 
or medical treatment. He was 
a machinist, and his hands were so 
grained and lined with grease and 
dirt from his work that he 
never scrub them clean. One 
shoulders was lower than the

Jimmie was an orphan. His 
and mother had died when he was 
so young that he could not remem
ber what language they spoke. Jim
mie Higgins grew up to be a bindle- 
stiff, tramping the roads with his 
blanket and his can of beans thrown 
over one shoulder, looking 
where he could find it.

Jimmie once said: “I 
everywhere”. But when 
about twenty-five years old — he 
never knew accurately how old he nose, 
was—he settled in Leesville, mar
ried a Bohemian woman, and start
ed to work fox’ her. Children came 
—three of them. He worked 63 
hours a week in a machinists’ shop 
in order to earn enough to keep his 
wife and kids alive, back then in 
the years just before the war. He

LDS Olympic Events 
Announced

The LDS National Youth Commit
tee has approved the list of events 
that were suggested by the Games 
Committee which has been work
ing on the . technical preparations 
for the LDS Sports Olympiad.

The Olympiad will take place at 
the famous Schenley Oval in Pitts
burgh, Pa., on August 14. All LDS 
members are urged to start prac
tice immediately. Team trophies, 
medals and ribbons will be the priz
es at stake.

Seniors—Men 
(19 years and over) 

yard 
yard 
yard 
yard

Intermediates—Men 
(16-18 years, inclusive) 

60 yard Dash 
100 yard Dash 
880 yard R.un 
Shotput, 12 lb. 
High Jump 
Broad Jump 
Discus Throw

Women’s Events 
(All Ages)

60 yard Dash
100 yard Dash
4 x 100 yd. Relay
High Jump
Broad Jump 
Shotput, 8 lb. 
Baseball Throw

Strength Thru Joy, 
Not Calories

BERLIN.—If the German people 
are, jj^fpplish as to buy food instead 
of automobiles, the result will be 
“catastrophe”.

So said Fuehrer Adolph Hitler, as 
he laid 
plant to 
mobile”.

swell, which impressed the people 
most. The Russian-Ukrainian Cho
rus also sang nicely.

This all ended the day with good 
success.

—See’s AH—Tells Truth.

helped form a union. When a strike 
was called, after the war had start
ed, they threw 
jail for making 
street.

When they let 
he hit the road
There was no longer any point in 
trying to make money for his wife 
and three kids. The munitions 
plant in Leesville had blown up and 
blasted his home, his wife, aqd his 
kids into nothing.

With the end of the war in Eu
rope, Jimmie was sent with some 
American troops into Russia, in 
the expedition of American soldiers 
that they don’t talk about in the 
history books: the expedition to ov
erthrow the new people’s govern
ment in Russia. Jimmie rebelled 
against this kind of war in the one 
way he knew how: he distributed 
pamphlets against it. When he was 
caught, they threw him in jail and 
tortured him to find out where the 
pamphlets had come from.

They court martialed Jimmie Hig
gins. When he wouldn’t tell who 
had given him the pamphlets, they 
sentenced him to twenty years. They 
hung him up by his thumbs. They 
put him in solitary confinement. 
They 
and 
hose 

put him on a diet of bread 
water. They turned a 
on him—into his mouth 

They scrubbed his skin 
salt and cold water. At 

went mad,
with
Jimmie Higgins
started to gnaw the fingers off his 
hands for food. Jimmie Higgins is 
dead now, and buried in Archangel.

That’s the story of Jimmie Hig
gins—the man whose name became 
part of our language.
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Bridgeport, Com.

III. Klastos
(Tąsa) i 48

Tūlas gyventojas Boborikinas, Vlaso
vas Jurgis Ivanovič ir jo giminaitis Miš
ką—taipgi, nežinia kodėl, Vlasovas.

Šis Mišką ateina pas savo dėdę ir jam 
slaptai sako:

—Aš, — sako, — drauge dėde, kaip 
jums žinoma, randuosi chemikų sąjungo
je. Mes ten turime visokių chemiškų da
lykėlių, visokių chemiškų gazų ir daugy
bę visokios velniavos. Ir aš, — sako, pa
staromis naktimis pradėjau prastai mie
goti. Aš, — sako, — drauge dėde, svajo
ju parsinešti namo dinamitinį patroną. 
Aš noriu tą patroną įtaisyti į malkų pa
galį. Ir tą pagalį mes, aš atsiprašau, dė
de, padėsime su kitais pagaliais taip, 
kad tartum jame nieko nebūtų. Vagis 
būtinai jį paims. Jis tą pagalį įdės pe- 
čiun. O tuomet jau, drauge dėde, leiski
te chemijai veikti.

Dėdė, dar nesuprasdamas, kaip ir kas, 
sako:

—Na, tai ir gerai—atnešk.—Pažiūrė
sime.

Giminaitis sako:
—Tai yra, dėde, tokis vaistas, prieš 

kurį jokis vagis neišsilaikys. Ir mes bū
tinai vienu ar kitu būdu vagį pagausime. 
Kur sprogs, kokiame kambaryje—ten, 
reiškia paimta.

Dėdė, nudžiugęs, sako:
—Tuomet atnešk. Tas ištikrųjų labai 

įdomu. Svarbiausia, mes visi, kvapą pri
laikydami, klausysime, kur sprogs/

Gyventojas Boborikinas sako:
—Bet apie tai niekam nieko nesakysi

me, patys viską atliksime ir tuomet pa
matysime. Keno pečiuje įvyks sprogimas, 
tas ir bus, kurį mes jieškome. Tas bus 
labai įdomu.

Giminaitis Mišką sako:
—Patronėlj atnešiu nedidelį, kad įvyk

tų nedidelis išdraskymas, bet kad dide
lės katastrofos nebūtų.

Boborikinas sako:
—Nedidelę katastrofą irgi galima da- 

leisti. Ir tas netgi naudinga dėl kitų. 
Tokia katastrofa gali visus truputį at
grasinti. Tas naudinga. Bet, žinoma, na
mą išdraskyti nereikia.

Ir ve Mišką greitu laiku iš tarnystes 
atnešė patroną ir jį įtaisė į pagalį.

Tai yra, jie pagalyje iškalė skylę ir ten 
patroną įdėjo.

Tą pagalį užmetė ant malkų. Ir patys 
nekantriai pradėjo laukti, kas iš to išeis.

Ant rytojaus, vakare, name įvyko pek
liškas sprogimas.

Sprogo tiesiai apačioj gyventojo Bo- 
borikino, Sergiejaus Pestriakovo kam
baryje.

Visi greitai sužinojo, koks ten buvo 
sprogimas ir kokiu tikslu. Visi subėgo 
įvykio vieton.

Ir visi žiūrėjo į Sergiejų Pestriakovą, 
kuris beprasmiai mėtėsi apie savo su
draskytą pečių ir šūkavo:

—Ponai, ir nuo ko dabar tas įvyko?
Bet jam niekas nieko nesakė. Tiktai 

kartojo:
—Taigi, taigi!
Pagaliaus, Mišką Vlasovas neapskai- 

Čiavo, ir patronas pasirodė tokios jėgos, 
kad velniop išdraskė visą pečių ir dvi 
sienas.

Apart to, dviejų aukštų išbyrėjo lan
gai. Ir kas tokio atsitiko su vandens nu- 
traukomis. Jos, teisybė, ir pirmiaus veik 
neveikė, bet dabar visiškai užsikimšo. 
Nors tai daugelis mano, kad čia ne spVo* 
gimo priežastis.

Aukų buvo viena. Sergiejaus įnamis— 
invalidas Gusevas nuo išgąsčio numirė. 
Teisybę pasakius, jam plyta į pakaušį 
atsimušė. Ir jis, pripratęs prie daugelio 
visokeriopų sužeidimų kare, čia, užpa
kalyje karo fronto, visiškai sumišo ir, 
kaip sakoma, tuoj aus, be jokio pasiprie
šinimo, dievui dūšią atidavė. Tai yra, jis 
nunprė.

Apart to, Sergiejaus sesuo, kuri buvo 
niekuo nekalta, iš priežasties langų iš- 
byrėjimo, nuo persišaldymo, gavo dantų 
gėlimą.

Sergiejus prisipažino, kad dėlei tau
pumo retkarčiais imdavo po vieną paga

lį nuo kitų ir neskaitė, kad čia gali būti 
koks nors ypatingas apiplėšimas arba 
vagystė.

Greitu laiku jis stos prieš teismą ir 
ten už tai atsakys.

Pagaliaus, teisman pakliūva ir visa 
mūsų karingoji traicė—abu Vlasovai ir 
Boborikinas.

Juos apkaltina už neteisėtą elgesį, 
prasmėje suteikimo invalidui blėdies, ir 
taipgi už sprogimą ir gadinimą valsty
binio turto.

Taigi ir juos teis.
Taigi ir juos teis.
Ir, veikiausiai, juos taipgi nubaus, nes 

negalima griebtis tokių kraštutinybinių 
priemonių.

O Mišką, kol kas, savo veiklą dar pla
čiau išplėtė.

Kituose komunaliniuose kambariuose, 
nuo jo motinos, apart kitko, vogė kero- 
siną. Tai šis Mišką kerosiną atskiedė 
vandeniu ir paskui pamatė, kokiame 
kambaryje pradėjo šnypšti.

Abelnai, šis vaikinukas rodo didelės 
vilties iš priežasties supratimo dabarti
niu klastų, c- c-

Bet štai jums dar vienas apsakymas, 
paremtas dabartinių laikų aukščiausio 
laipsnio gudrybe.

Šiame dalyke mes patys dalyvavome, 
todėl dideliu pasitenkinimu už tai ir at
sakysime.

Ve kaip tas viskas įvyko.
4. Menkas {vykis iš Asmeninio Gyvenimo

Pastaromis dienomis mes nuo stoties 
siuntėme daiktus.

Mes juos siuntėme bagažu. Vienai mū
sų giminei. Tai buvo jos daiktai. Bet jie 
pas mus buvo laikinai palikti. Ir štai, ji 
prašo—atsiųskite.

Ir mes nuvažiavome stotin pasiųsti 
bagažu.

Ir ve, stotyje matome tokį vaizdą, kaip 
sakoma, Rafaelio dvasioje.

Budelė priėmimui krovinių. Eilė, žino
ma. Dešimtinės metrinės svarstyklės. Už 
jų svėrėjas. Svėrėjas, aukščiausio laips
nio kilnus tarnautojas, greitai sako 
skaitlines, užrašinėja, dėstinėja atsvaras, 
lipina antraštes ir teikia savo aiškini
mus.

Tik ir girdisi jo simpatingas balsas:
—Keturiasdešimts. Šimtas dvidešimts. 

Penkiasdešimts. Nukelkite. Paimkite. 
Atsitraukite... Nedėk čia, žioply! Padėk 
šion pusėn.

Toks puikus darbo ir greito tempo 
vaizdas.

Bet staiga mes pastebime, kad prie 
visos darbo grožės, svėrėjas labai rei
kalauja įstatymingumo. Jis labai prižiū
ri piliečių ir valstybės reikalus. Žinoma, 
ne kiekvienam, bet dviejų-trijų priėmęs, 
jau trečio ar ketvirto atsisako daiktus 
priimti. Jeigu tik daiktai nepergeriau
siai aptaisyti—jis jų ir nepriima. Nors 
matosi, kad žmogui prijaučia.

Kurių daiktai nepergeriausiai aptaisy
ti, tie, žinoma, dejuoja, kenčia.

Svėrėjas sako:
—Vietoj dejavimo, sustiprinkite savo 

siuntinio aptaisymą. čia kur nors val
kiojasi žmogus su vinimis ir viela. Lai 
jis jums sutvirtina. Lai vienur-kitur po
rą vinių įkala ir viela suvaržo. Tuomet 
ateikite, nereikės eilėn stoti, priimsiu.

Ištikrųjų teisybė: už budos stovi žmo
gus. Rankose laiko vinis ir plaktuką. Jis 
dirba, prakaituoja ir norintiems stipri
na siuntinių aptaisymus. Ir kurių nepri
ėmė, tie žiūri į jį maldaujančiai, rodo sa
vo draugingumą ir pinigus už jo patar
navimą.

Bet ve, prisiartina eilė vieno piliečio. 
Jis baltaplaukis ir su akiniais. Jis ne inte
ligentas, bet trumparegys. Jis, matomai, 
turi trachomą. Todėl ir užsidėjo akinius, 
kad kiti ne taip aiškiai matytų. O gal 
būt jis tarnauja akinių išdirbystės įmo
nėj ir ten dykai akinius duoda.

Ir ve, jis deda ant dešimtiniai metri
nių svarstyklių savo šešias dėžes.

Svėrėjas apžiūri jo visas šešias dėžes 
ir sako:

—Silpnai aptaisyta! Negalima priimti. 
Nusiimk nuo svarstyklių.

(Daugiau bus)

Bridgeporto “Post” ir “Tele
gram” darbininkai streikuoja 
jau apie pusantro mėnesio ir 
streikas dar nesibaigia. Pikie- 
to linija užpildyta dieną ir 
naktį. Streikieriams gelbsti 
daugiausiai vietinė Komunistų 
Partija. Kaip matosi, kova 
nelengva. Palei spaustuvę po
licija nuolatos stovi. Ponas 
McLevy prielankesnis bosams, 
negu darbininkams. Spaustu
vės bosas kai kada suvaidina 
bjauriai ironišką rolę. Pav., 
kartą “Post-Telegram” savi
ninko šoferis važiavo boso 
automobilium pro šalį pikiet- 
ninkų ir galvą iškišęs tiesiog 
spjaudė į streikuojančius dar
bininkus; ir daugybė kitokių 
šlykštybių atliekama. Tačiaus 
policija to “nemato.” Kažin, 
kad darbininkas pamėgintų į 
bosą spjauti, ar policistai irgi 
nematytų ?

Darbininkų reikalavimas ne
didelis: jie tik reikalauja to, 
ką kiti Bridgeporto laikraščiai 
duoda saviems darbininkams. 
Todėl kiekvienas lietuvis dar
bininkas ar biznierius turėtų 
atjaust tą kovą ir prisidėt prie 
jos, susilaikydamas streiko 
metu nuo skaitymo tų dviejų 
laikraščių, būtent: “Post” ir 
“Telegram.” Jau dabar šie 
laikraščiai neteko 15,000 skai
tytojų, tad jeigu kiekvienas 
klasiniai susipratęs darbinin
kas stotų^nuo šios dienos į ko
vą, kuri yra visai lengva, pa
gelbėtų streikieriams, tada bo
sai darbininkų reikalavimus 
išpildytų ir grąžintų visus į 
darbą.

STRATFORD, CONN.

Čia norėčiau pabrėžti keletą 
žodžių, pažymėdamas vieną 
dalyką mūsų mieste.

Daug yra kalbama apie 
Jersey City Hitlerį, bet ir pas 
mus turime Stratfordo Hitlerį, 
tai yra, policijos viršylą Ni- 
colls. Štai ir įrodymas. Apie 
3 savaitės tam atgal, čia at
važiavo 3 darbininkai iš Lo- 
kalo 505 A. A. Unijos laik
raštuką padalint palei Sikors- 
ky’o orlaivių dirbtuvę; tam 
jie prašė leidimo iš policijos 
viršylos, tačiaus jis nedavė. 
Tuomet jie pamėgino be leidi
mo padalinti, remdamiesi tuo, | 
kad Jungtinėse Valstijose da
bar organizuot darbininkus 
yra legalu. Kaip tik jie pri
siartino prie dirbtuvės, poli
cistai juos ir suėmė, nugabeno 
pas patį čyfą. Kada unijis- 
tai jam pareiškė, kad šis vei
kimas Jungtinių Valstijų kons
titucijos užtvirtintas, čyfas 
Nicolls atšovė: “I don’t give 
ad... apie konstituciją 
ir Wagnerio Aktą! Pakol aš 
esu čia, mano mieste nebus 
jokių organizacijų.” Ir tie trys 
vyrukai padėti po $50 kauci
jos. Sužinojęs, kad jie pri
klauso prie CIO, paįėlė jų 
kauciją iki $500 kiekvienam. 
Areštuoti yra šie: J. Noce, M. 
Pittane ir T. Pastuszek. Kau
cijas užstatė pats advokatas. 
Jų byla vis atidedama.

Na, tai dabar tas ponas ga
vo Hitlerio vardą, nes vietinė 
spauda jį taip užvadino.

Rimtai į tai pažiūrint, iš
tikrųjų matosi pilnai hitleriz- 
mo šmėkla. Todėl, darbinin
kai, pakol dar nepervėlu, pri
valome budėt kiekvieną mi
nutę.

Gegužės 27 Central High 
School Auditorijoj įvyko pra
kalbos reikale Naujosios Da
lybos. Bridgeporte yra susi
tveręs komitetas remt Roose- 
velto Naująją Dalybą. Komi- 
tetan • įeina AFL, CIO, Non- 
Partisan L. Lygos atstovai ir 
daugybė kitų organizuotų gru
pių. Pasirodo, kad Connect
icut valstijoj Roosevelto Nau
josios Dalybos komitetas mil
žiniškai drūtas. Vien tik tą 
vakarą dalyvavę New Haveno 
ir Bridgeporto apielinkės at
stovai reprezentavo virš 100,- 
000 organizuotų narių, kurie 
stoja už Roosevelto Naująją 
Dalybą, Buvo pakviestas ir 
senatorius J. E. Murray iš 
Montana valstijos. Jis pasa
kė gana įdomią prakalbą, pa- 
girdamas komunistų ir soci
alistų partijas, kad jos daly
vavo šiame parengime. Sena-

Sir Kingsley Wood, nau
jas Anglijos orlaivyno se
kretorius, visais galais 

stiprinąs karinę orlai- 
vininkystę.

torius pilnai stoja už darbi
ninkiškas teises organizuotis, 
pripažįsta augštas algas darbo 
žmonėms, iš kurių galėtų tin
kamai gyventi; ir jis džiau
gėsi kad dar čia nėra taip, 
kaip Jersey City.

Miesto majoras McLevy bu
vo pakviestas dalyvauti, ta
čiaus jis nedalyvavo. Mat, 
jam atrodo, kad senatorius 
Murray per raudonas . . .

Eina gandai, kad ponas 
McLevy jau susidėjęs su taip 
vadinama Manufacturers As
sociation ir jau dabar darb
daviai, kaip matosi, pusėtinai 
garbina jį. Veikiausiai jis 
jiems ir pasitarnauja, o ne 
darbo žmonėms. Dar ir iš 
to matosi, kad jis nemėgina 
taikyti spaustuvių streiką. 
nepersenai buvo mitingas na
mų statybos klausimu, kad 
žmonės galėtų gaut pigiau 
stubas gyvenimui, tai jis bu
vo tam priešingas. Net ir tie, 
katrie už McLevy balsavo, da
bar nubaubė jį dideliu trenks
mu. M. Arison.

Alicante, Ispanija. — Fa
šistų lėktuvai bombomis pa
degė Anglijos žibalinį laivą 
“Maryad,” 4,870 tonų, sto
vėjusį šioj prieplaukoj.

Pittsfield, Mass.
Bedarbė pas mus vis didėja; 

nėra tos savaitės, kad nebū
tų atleidžiami iš darbo Gene
ral Electric dirbtuvės darbi
ninkai. Pereitų metų pra
džioj šioj dirbtuvėj (kuri yra 
didžiausia iš visų šiame mies
te) dirbo virš 7,000 darbinin
kų, o dabar neliko nei pusės. 
O guzikų dirbtuvė visai užsi- 

| darė, ir nežinia kada pradės 
dirbti.

Berkshire Woolen audiny- 
čia, kuri atleido iš darbo apie 
200 darbininkų (daugiausiai 
pavienių), dabar po keleto sa
vaičių vėl pašaukė nekurtuos 
į darbą. Darbininkai bedar
bės įbauginti nudžiugo, kai 
gavo pranešimą grįžti į dar
bą; bet džiaugsmas tapo nu
sivylimu, kai sugrįžo, nes au
dėjai seniaus dirbo ant vienų 
staklių, o dabar ant dviejų, o 
alga pasilieka po senovei. 
Kalbama, kad ir algos bus nu
mažintos, nes gerai žinoma, 
kad darbdaviai visados pasi
naudoja bedarbe savo kišenių 
labui.

Sykiu su bedarbiais pasidi
dino ir iš miesto pašalpos rei
kalaujančių skaičius. Miesto 
vyrai susirūpinę, nes budže-. 
tas, skirtas visiems metams,* 
užsibaigs jau bėgyj pusės me
tų. Todėl miesto viršininkai 
nuvyko į Bostoną pasiteirauti 
apie paskolą šelpimui bedar
bių. Pasekmės jų kelionės į 
Bostoną kol kas dar nėra ži
nomos.

Vietinė 1WO rengė pikniką 
puikiame darže, kurį užlaiko

Fred Kowchuk ant savo far- 
mos. Piknikas įvyko birželio 
5 d. Minėta darbininkų pa- 
šelpinė draugija varo kultūri
nį darbą darbininkų tarpe. Sa
vo gegužės mėn. laikytame 
susirinkime pasiuntė rezoliu
ciją Suvienytų Valstijų sekre
toriui Cordell Hull, raginan
čią nuimti embargo nuo Ispa
nijos lojalistų, o uždėt embar
go ant Franko sukilėlių fašis
tų. Biržų Proletaras.

Lisbon.—Portugalija pa
siuntė nuolatinį savo atsto
vą pas gen. Franco.

Valgykite
MEDŲ

J<u turime sviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.

DETROITO LIETUVIŲ DARBINiNKŲ APTIEKA 
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.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, supanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

0---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EI

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Apskričio, Mass. Valstijos

METINIS PIKNIKAS
Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Bostono Apylinkės Lietuviai turės progą išgirst seniausį 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 Olympia 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 pažįstamais ir įsigyt naujų pažinčių. O tuo pat kart 
dar bus proga laimėti pinigines dovanas prie įžangos.

1-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 Menininjkų 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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National Casket Co. ir Jos Sistema
Daug rašoma darbininkiškoje 

spaudoje apie įvairiose pramo
nėse esamas darbininkų sąly
gas. Bet apie grabų išdirbystę, 
tai labai mažai tenka pastebėti.

Man tenka gyvent visai ^neto
li tos išdirbystės dirbtuvės ir 
turėti kontaktą su joje dirban
čiais darbininkais. Į mano dirb
tuvėlę (avalų taisytuvę) labai 
dažnai užeina įvairių tautų mi
nėtos išdirbystės darbininkų. 
Jie įtikinančiai papasakoja apie 
jų darbo sąlygas ir bosų įvai
rias gudrybes.

Būdamas ganėtinai painfor
muotu, noriu tomis informacijo
mis pasidalinti ir su “Laisvės” 
skaitytojais.

National Casket Kompanija 
turi savo dirbtuves ir įstaigas 
visos šalies miestuose ir net 
miesteliuose. Jei kur nėra jos 
dirbtuvės, tai bent jos sandė
lis ten randasi. O jeigu kur 
nors randasi kokia jos kompeti- 
torių dirbtuvėlė, tai jau žinok, 
kad ten įsisuks ir N. iC. kompa
nijos tokia pat dirbtuvė ir ves 
konkurenciją, kol ims viršų.

Kaip žinoma, Pietinėse ir Va
karinėse valstijose ši kompani
ja turi netik dirbtuves, bet ir 
materiolo sandėlius (lumber 
yards). Taip yra todėl, kad 
anose valstijose darbininkai 
daug pigesni, negu rytinėse val
stijose. Materijolas taipgi iš ten 
traukiamas.

Rytinėse valstijose dirba ne
tik medinius, bet ir metalinius 
karstus (grabus). Darbinin
kams nuo dienų mokėjo nuo 40c 
į valandą ir aukščiau; nuo ka- 
valkų ir gi kai kurie uždirbdavo 
neblogai. z

Keletas metų atgal, kuomet 
dar mašinerija nebuvo taip iš
tobulinta, tai kai gaudavo užsa
kymų, būdavo, dirbant viršlai
kius kompanija duodavo uždy- 
ką vakarienę. Bet to, būdavo, 
išdirbus darbininkui daugiau 
metus laiko ir pasitaikius nu
mirti, tai jo šeimyna gaudavo 
apdraudimų $500; o jei kuris 
išdirbdavo 10 metų ir pasitai
kindavo mirtis, tai pomirtinės 
likusieji gaudavo apie $1,200. 
Na, o kuris datraukė dirbda
mas iki 25 metų, tai tokis bū
davo pagerbiamas; jo atvaiz
das pakabinamas dirbtuvėje, 
kaip pavyzdis kitiems.

O jau darbo, būdavo, netrūk
sta. Pailsėt darbininkai gauda
vo tik per didžiules šventes— 
Kalėdas. O kitos šventės tai 
būdavo nepaisomos; jog saule
lė visomis dienomis iš to paties 
daikto teka. . .

Prie tokių aplinkybių dauge
lis darbininkų yra išdirbę veik 
visą savo amželį.

Grabai dirbami visokių rūšių, 
fasonų ir iš viso materijolo: 
medžio, plieno, vario, bronzo. 
Kai kurie jų kainuoja net tūks
tančiai dolerių. Taipgi yra dir
bami ir kitokie dalykai, reika
lingi prie pašarvojimo ir palai
dojimo. Kompanija iš viso to 
daro sau didelius pelnus. Bet, 
matomai, jai vis dar negana...

Apie trejetą metų atgal per
mainė sistemą: pagerino maši
neriją ir įvedė paskubos darbą. 
To pasekmė aiški: daug darbi
ninkų likosi paleisti ant ketu
rių vėjų, o likusius dvigubai 
ėmė spausti prie darbo. Darbi
ninkai, pamatę, kad bus velnia
va, pradėjo organizuotis į uni
ją po vardu United Casket 
Workers of America, žinoma, 
tuoj atsirado organizatoriai iš 
A. F. L., prižadėdami sudaryti 
vieną stiprią uniją ir aplaužyti 
kompanijai ragus.

Bet kompanija ir gi nesnau
dė; rado sau gerų gizelių, o 
“nenuoramas” po vieną pradėjo 
vyti lauk. Unijos susirinkimuo
se ir gi prasidėjo reikštis kokis 
tai sabotažas: jei darbininkas iš 
darbo pavarytas pasiskundžia, 
tai lyderiai teisinasi, kad jie 
dabar nieko negalį padaryti ir 
tt. Ant galo unijos sekretorius, 
vieton eiti unijos pareigas, pra
dėjo piršti eiliniams nariams, 
kad jie prisidėtų prie kokios ten

krikščioniškos organizacijos ar 
bažnyčios. Bet tuom sykiu, ži
noma, pasiūlymas buvo griež
tai atmestas.

Metams pasibaigus, vėl reikia 
rinkti naują valdybą. - Kompa
nijos gizeliai, nuduodami gerais 
darbininkų draugais, pradėjo 
įkalbinėti išmesti esamąją val
dybą, nes ji esanti netinkama, o 
rinkti patarė “gerus”, tai vis
kas bus O. K., ir pavaryti iš 
darbo darbininkai bus sugrą
žinti.

Atėjo rinkimai.. O boy! Val
dyba tarytum iš dangaus nukri
tusi : džentelmoniška, gerai kal
ba. O jau karčiamoje, prie ba
ro, tai netik unijos nariai apie 
juos viską žino, bet ir pašali
niai, ant galo, net ir pats kur
pius ...

Laikas bėga. Štai ir pavasa
ris. Saulutė pakilo, dienos su
šilo. Sušaukiama susirinkimas 
ir nutariama duot kompanijai 
reikalavimus: sugrąžint pava
rytus darbininkus; pakelti mo
kestį ir pagerinti darbo sąlygas. 
Priešingai—streikas.

Bet... praėjo keletas savai
čių, o darbininkai nieko negir- 
džia.

Vieną gražią dieną lyderiai 
sušaukia unijos susirinkimą 
dirbtuvėje, nors tas draudžiama 
unijos įstatymais. Atidarius su- 
įsirinkimą paaiškina, kad dabar
tinė unija šioje dirbtuvėje nėra 
tinkama, ir jei norima, tai kom
panija pavėlina turėti kompa- 
ničną uniją. Tuomet, esą, ir 
algų klausimas būsiąs išrištas, 
ir pavarytieji darbininkai grą
žinti . .

Darbininkai, išgirdę tokį pa
reiškimą, suprantama, pakelė 
lermelį, bet po kompanijos sto
gu—turėjo užsičiaupti. . .

Kompanija, pamačiusi, kad 
dalykai eina jai į gerąją pusę, 
tikruosius unijistus ’ pradėjo 
šluot lauk.

Darbininkai pamatė, kad jie 
jau kompanijos gizelių likosi 
bjauriai apgauti.

Pereitų metų pavasario die
nose po kitas dirbtuves pradėjo 
lankytis CIO. prganizatoriai; ar 
jie buvo užkliudę ir šią indus
triją—nežinia, tik kompanijai 
matomai “pasmirdo”. Buvo duo
tas įsakymas visiems savo gize
liams būti mandagiais su savo 
darbininkais ir nieko nelaukiant 
pakėlė algas po 10c. į valandą. 
Taip pat davė po savaitę ap
mokamų vakacijų.

Darbininkų sentimentas už 
suorganizavimą tikros unijos 
vėl atslūgsta, nes, anot jų, kam 
tos unijos, kuomet viskas eina 
kaip sviestu patepta?...

Ar ilgai?
Pradžioje šių metų ateina 

pas mane į dirbtuvėlę vienas 
vokiškos kilmės darbininkas ir 
parodo knygelę, kurią gavęs iš 
N. C. Co. Knygelės titulas: 
“General Factory Rules”. Toje 
knygutėje pažymėta, kad, jei
gu darbininkai bėgyje 30 die
nų prieš tas “rules” nieko ne
sakys, tai po 30 dienų jos bus 
įėję į galią. .

Perskaitęs tas neva taisykles, 
paklausiau to darbininko, ką jis 
apie tai mano. Jis nusispjovė ir 
sukeikė spaudoje nevartojamų 
žodžių. Aš gi įsitčmijau seka
mus punktus:

“Darbininkas gali būt praša
lintas iš darbo, jeigu jis be už- 
veizdos pavelyjimo kalbėsis su 
kitu darbininku laike darbo; 
jei skubindamas sugadysi mate- 
rijolą, tai būsi kaltas sabotaže; 
jeigu dirbant suluš mašina, tu
rėsi atsakyti; jeigu būsi pava
rytas už nusikaltimą iš darbo, 
tai turėsi paduot raštišką pasi
teisinimą apsvarstymui tam 
tikrai komisijai.. .”

Darbininkai, matomai, tąs 
kompanijos taisykles “priėmė” 
tylėjimu. Kadangi buvo užsa
kymų, tai darbas ėjo visais ga
rais. Geri laikai. ..

Bet štai šių metų balandžio 
mėnesį tie patys darbininkai 
vaikštinėja gatvėmis. Ir sako
ma, kad nemokamos “vakaci-

Čechoslovakijos tankai, paruošti kovai, jei Hitlerio govedos veržtųsi į tą 
demokrati nį kraštą.

gas apie fašizmo žiaurumus ir 
kaip nuo jo apsaugot šią šalį. 
Taip pat bus kalbėtojas ir lie
tuvis. 
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Šį vakarą rengia Komitetas 
Amerikos Lygos Pries Karą. 
Taigi, gerbiamieji darbininkai, 
neįsivaizdubkit, kad bus koks 
pelnas paveikslų vaizduotojui ir 
rengėjams. Apmokėjus lėšas 
svetainės ir paskelbimų, jeigu 
liksis kiek, — viskas skiriama 
Ispanijos liaudiečiams, kovojan
tiems prieš fašizmą.

Jeigu karas mums baisus, ne
ša žmonijai didžiausia nelaimė, 
o mes jo baisiausios nuožmybės 
nematėm, — ateikit prisižiūrėti 
paveiksluos jo žiaurumo. Jeigu 
liuosnoriai aukauja savo gyvas
tis apsaugojimui darbininkus 
nuo tų baisenybių, tai mos netu
rėtume gailėtis 25c tas baiseny
bes pamatyt savo akimis. Mūs 
pačių būtina užduotis imti pa
mokas iš tokios svarbios pro
gos. J. Ramanauskas.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 v ak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Skaitytojų Balsai
KEISTAS GYVENIMAS NE

KURIU ŽMONIŲ

Mūs dienraščių redaktoriai, 
taip pat ir korespondentai daug 
rašo ir kalba apie skurdų darbi
ninkų gyvenimą. Bet aš niekur 
nemačiau parašytą tą tiesą, 
kad daugelis žmonių yra patys 
savo skurdo kaltininkais.

Aš gyvenu įnamiu pas vieną 
nesenai vedusią porelę. Jie abu 
dar, galima sakyt, jaunuoliai. 
Uždirba $25 į savaitę. Už tiek, 
berods, galėtų vidutiniai pragy
venti. Bet taip nėra, žiūrint, 
rodosi, jie neturi nei darbo, nei 
cento .prie dūšios, ir visur pas 
juos matosi skurdas: ant langų 
neturi uždangalų, rakandai 
stuboje prasti; žiemos metu, 
šalčiuose, dažnai neturi kuro 
apsišildyti ir ubagauja su tač- 
ka pas kitus tai malkų bei an
glių ...

Štai čia pat kita šeimyna. 
Sąstatas — tėvas, motina ir du 
vaikai. Keturios sielos. Uždirba 
$15 savaitėj. Bet pas juos nesi
mato skurdo, taip aiškaus skur
do, kaip pas pirmuosius, nors ir 
šie iš pirmiaus jokių sutaupą 
neturi.

Kodėl \taip? Todėl, kad pas-

jos” bus ilgokos. Ir negana to, 
kad darbininkai atleisti iš dar
bo, bet kompanija jau reikalau
ja grąžint jai apdraudos liūdy- 
mus (certificates). Reiškia, 
darbininkas išdirbęs visą savo

tarieji moka geriau gyvent: jie 
taupūs, nenumeta jokį centą be 
reikalo, viską išmintingai ir ap
ribotai suvartoja. Visai kitaip 
su virš minėtais: viską daro ne- 
apsvarstę, be kaleinos ir be jo
kio taupumo. Kas yra taupu
mas, jiems net nežinomas. Taip 
jie, mat, išauklėti, tokie buvo 
jų tėvai. Suprantama, jeigu jie 
susilauks savo vaikų, tai tie 
veikiausiai paseks savo tėvus.

Kaip tie nerūpestingi jauna
vedžiai elgiasi, kai jie gauna 
pinigų, daleiskjm, algą? Kaip 
gauna algą, tai 2-3 dienas deda
si tikrais milionieriais: perka 
viską, ar jiems reikia ar ne, o 
supirkę, po kiek laiko, išmeta. 
Ir žiūrėk, po kiek laiko, vėl 
jiems visko trūkstą. . .

čia kalbu ne vien tik apie lie
tuvius, o abelnai imu visų tau
tą tokius tipus,” o' daugiausiai, 
suprantama, tai taip vadinamus 
amerikonus, tai yra ateivių vai
kus.

Visi mes gyvename kapitalis
tinėje santvarkoje, visi esame 
prislėgti to paties jungo ir bai
saus krizio, tad, rodos, visi ly
giai turėtume mokėt ir gyvent. 
Bet taip nėra.

Sakysite: stoka apšvietos, 
mokslo. Kalbant apie apšvietą 
ir mokslą, pirmiausiai norisi 
prisimint apie tokiuos žpiones, 
kaip kad aš pats. Kaip daugelis 
mano brolių ir sesių iš anapus 
jūrių atvykome vieni su labai 
menku mokslo cenzu, o kaiku-

darbo turės, kol tokius išmo* 
kins, perauklės. Taip buvo juk 
ir Sov. Sąjungoje. Dar ir dabar 
ten vieni pasišventusiai dirba, 
taupo, o kiti žaloja, naikina.

Išmintingas maisto taupini- 
mas, nemėtymas bereikalingai 
sunkiai uždirbtų centų, manau, 
kad ir buržuazinėj santvarkoje, 
turėtų būt mokinamas ir aiš
kinamas darbininkų priaugan
čiai kartai. Jeigu ką gero mūsų 
vaikai išmoks dabar, tai tas 
jiems bus ant naudos ateityje.

Šūsny k ą Jurgis.

Nusmuko Įplaukos Fašistinių 
Hearsto Laikraščių

New York.—Hearsto fa
šistiniai laikraščiai ir žur
nalai per penkis mėnesius 
šiemet tegavo tik $630,000 
pelno, o pernai tuo pačiu 
laikotarpiu — $2,644,000. 
Iki šiol įplaukusių šiemeti
nių pelnų nedalina šėrinin- 
kam.

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos nepaprastas mėne
sinis susirinkimas jvyks 8 d. biržclio- 
June, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St. Bus nominuojama Centro Valdy
ba, tad visi nariai turi dalyvauti su
sirinkime ir pasirinkti tinkamus as
menis nominavimui į Centro Komi
tetą. Taipgi bus svarstoma pasiunti
mas delegato į būsimą seimą. Kuo
pos pirmininkas D. J. (132-133)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. pusmetinis susi

rinkimas jvyks trečiadieni, 8 d. bir
želio (June), pradžia 8 vai. vakare, 
A. Tenio Salėje, Winans Ave. ir 16th 
St. Veikiausia dar niekada nebuvo
me taip apsileidę kaip šiemet. Būti
nai dalyvaukite visi nors šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. — Org. A. Verte- 
licnė. (132-133)

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. Stei
gies ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
M O T E R Ų 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.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. 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.

Yra Lietuviu Parkas, Gražioj Vietoj

Minersville, Pa.

gyvenimą šiandien taps išmestu 
į gatvę keturiems vėjams, arba 
primestas valdžiai maitinti..

Dabar kyla .klausimas: Kodėl 
kompanija taip- daro? Juk kri
zio laiku biednuomenė gausiau 
miršta dėlei skurdaus gyvenimo 
ir alkio, tai ir kompanijai ru
giapjūtė.

Yra patirta, kad ne dėl sto
kos užsakymų fabrikas sustab
dytas. Mat, kompanija dabar 
sudeda patobulintas mašinas, o 
liepos mėnesyj pradės dirbti su 
išsijotais darbininkais, kurie, 
žinoma, bus persijoti ir fiziniai, 
ir dvasiniai. Bus išrinkti dar
bui jaunesni, sveikesni ir ištiki
mesni (jie taip mano!) darbi
ninkai.

Be to, čia kompanija nori nu
šauti taip sakant du zuikiu ant 
syk:

1) Nereikės išmokėti tūks
tančius dol. už atostogas, duoda
mas seniems darbininkams; 2) 
Apdraitda naujiems darbinin
kams mirus nereikės mokėt, o 
jei po meto kokis ir palys po 
velėna, tai tokiam visgi nerei
kės daug. Tuomi kompanija ga
lės sutaupyt sau ant “gerų pie
tų”. ..

Tai tiek .ką galėjau patirti 
apie šios industrijos darbininkų 
padėtį bei sąlygas.

Būtų gerai, kad draugai, ku
rie dirba toje industrijoje, pla
čiau parašytų. Man, kaipo pa
šaliečiui, suprantama, ne viskas 
prieinama ir žinoma.

Šiaucius.

rię visai nė raidės nepažinojo
me. Kaip man, taip ir dauge
liui, manau, prisiėjo pramokti 
pats savimi. Ir mums, taip va
dinamiems nemokšoms, tenka 
kai kada duoti lekcijas “mokin
tiems amerikonams,” kurių 
daugelis net po keliolika metų 
išsėdėję mokyklų suoluose . . .

Tėmykite mūsų jaunos kar
tos žmones (kad ir ne visi to
kie) kur nors valgant, na, da- 
leiskime, viešoje valgykloje. Jei
gu jau prie kavos ant stalelio 
rado cukrų, tai prisipils jo tiek, 
kad per vh’š drimba. Paskui, 
nugurkšniavęs kavą, cukraus 
veik pusę puoduko palieka iš
metimui. Ir kam čia, rodos, rei
kėtų tokio kvailo ir bereikalin
go eikvojimo? Sakysite, kad 
taip daro tik restauracijoje, o 
namie, — taip nedari. Neišmin
tingas žmogus yra vienokiu vi
sur. Dažnai teko matyti, kaip 
tokie “sportai” nuėję į krautu
vę prisiima maisto daug dau
giau, negu jiems reikia, o pas
kui, namo parsinešę, po kiek lai
ko išmeta lauk su išmatomis, nei 
pusę jo nesu vartoj ę.x Daug kar
tų man teko patėmyti, kaip vy
rai velka maisto maišus iš krau
tuvės, o jų jaunos tuščiagalvės 
pačiukės bent kiek .senstelėju
sios duonos bandeles, arba pusę 
nuvalgyto kumpio, išmeta į at
matas. Mat, jeigu jau duona 
bent kiek apdžiūvo, tai 20 metų 
moteriukei nebeįkandama ...

Kada darbininkai paims val
džią į savo rankas, tai daug

Kas Mums Būtinai Reikia 
Žinoti?

Mums daug paduoda žinių 
darbininkų spauda apie tai, kas 
šiandien dedasi visam pasau
lyj, ką turi pergyventi darbi
ninkai prislėgti kapitalizmo ir 
abelnai buržuazines valdančio
sios klasės. Bet tas žinoma tik 
dalinai, nes darbininkų tik ma
žuma skaito savo spaudą, todėl 
ne visiems yra pilnai žinoma,
ką pergyvena darbininkai tose 
valstybėse Europos, kur paėmęs 
galią į savo rankas brutališkas
fašizmas. Tai tik spaudoj skai
tant pranešimus plaukai ant 
galvos stojasi nuo tų baiseny
bių! O visgi tie barbariški žvė
rys nusistatę viso pasaulio dar
bininkus suvaryti į tuos slastus 
kruvinojo fašizmo. Jeigu darbi
ninkai nesusijungs bendrai į 
laiką, fašizmui galvą nenusuks, 
tai gali būt blogai...

Daug mes girdim, ką šiandien ( 
fašizmas daro Ispanijos liau
džiai. Bet daug darbininkų su
klaidina fašizmo melagingoji 
spauda. Todėl ir paabejoja apie 
teisingumą žinių. Bet susipratę 
darbininkai pilnai žino, kad vi
sų šalių darbininkai liuosnoriai 
galvas guldo ir kovoja už viso 
pasaulio darbininkus prieš fa
šizmą.

Taigi, brangūs darbininkai ir 
visa pažangioji publika, bandy
kit išgirsti gyvu žodžiu atpasa- 
kojant ir paveikslais atvaizduo
jant, kas šiandien dedasi pačioj 
širdyj Ispanijos nuo to asmens, 
kuris kovojo karo fronte, liko 
sužeistas sunkiai ir sugrįžęs 
atgal į Jungtines Valstijas, su 
visa siela atsidavęs dirbti už 
Ispanijos liaudį.

“Ispanijos Širdis”,, krutamus 
paveikslus vaizduos d. Steve 
Nelson, leitenantas Lincoln Bri
gados birželio 10 d., 8 valandą 
vakare, Mainierių Svetainėj 
(Union Hall), Minersville, Pa. 
Taip pat .kalbės metodistų kuni-

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

Parke yra daug stalų.” Taip pat ant vietos
galima gaut šiltu užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j
LIBERTY PARKĄ

UŽKV1EČIA SAVININKAI

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 3-9515

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

Varpo Keptuves 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
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
' Ant jfisų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

V
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NewWko^^^Zinios
.karo našlaičiams Ispanijoj ir 
daug darbuojasi abelnai Ispa
nijos paramai, taipgi nesenai 
išleido lapelius ir toliau darbuo
jasi sulaikyt gaso kompanijos 
planus pakelt gaso kainas po 19

Antradien., Birželio 7, 1938

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Sutrinkimo

Madison Sq. Garden Mitinge Girdėsim 
Negrino Prakalbą Iš Ispanijos

J. Valenčio Paskaita 
Davė Daug Žinių

Šiame susirinkime nariu da
lyvavo nemažai. Fin. sek r. P. 
Grabauskas raportavo finansi
nį stovį. Apart narių duoklių 
ir išmokesčių centrui, kuopos 
ižde yra $30.80.

Draugas J. Grubis, organi
zatorius, vėl perstatė 5 vyrus 
ir 2 moteris, viso 7 naujus na
rius, taipgi finansų sekr. P. 
Grabauskas gavo 3 naujus na
rius. Susirinkimas J. Grubį ir 
P. Grabauskų sveikino delnų 
plojimu. Garbė tiems drau
gams, kurie darbuojasi auklė
jimu LDS 1-mos kuopos. Tai 
didelis nuopelnas turėti gerus 
organizatorius.

Užkvietimai-Pranešimai
Laiškas iš Amerikos Lietu

vių Kongreso Brooklyno Sky
riaus reikalauja išrinkti dele
gatus į konferenciją, kuri 
įvyks 17 d. birželio (June), 
L.A.Pil. Kliubo Svetainėj, 280

Drg. Juan Negrių, Ispanijos 
premjeras, kalbės iš Ispanijos 

jį Madison Square Gardene su- 
jsirinkusią publiką. Jo penkio- 
Į likos minučių prakalba, anglų 
i kalboj, bus perduodama ame- 
I rikiečių masiniam mitingui per 
|Atlantiką telefonu. Tai pirmu 
' kartu istorijoj amerikiečiai 
I girdės Ispanijos Respublikos 
į ministerių pirmininko prakal- 
j bą.

šį masinį mitingą šaukia 
j Medikali.ško Biuro ir Ispanijos 
i Demokratijai Remt bendras 
I komitetas. Jame specialiai bus 
pasisakyta už nuėmimą em- 
'bargo nuo lojalistų Ispanijos, 
i Taipgi bus pagerbta Ispani jos 
delegacija, kuri išvyksta atgal 

(Ispanijon. Mitingas bus šį ket- 
jvirtadienį, birželio 9 d., 8 v. v.

Mitinge kalbės Ispanijos de- 
jlegacijos nariai: Ojier Prete-

ceille, Ispanijos darbo unijų 
deelgatas; Ramon Sender, pa
sauliniai garsus novelistas; 
Jose Bergamin, katalikų vadas 
ir filosofas; Carmen Meana, 
moteris darbo unijų organiza
torė iš Madrido. Taip pat kal
bės Manhattan prezidentas 
Stanley M. Isaacs ir Jay Allen, 
žymus užrubežinis korespon
dentas. Pirmininkaus vyskupas 
Francis J. McConnell ir Dr. 
Walter B. Cannon.

Lietuviams irgi reikėtų, skai
tlingai dalyvauti tame svarbia
me susirinkime ir išgirsti už- 
rubežinius ir amerikiečius žy
mius kalbėtojus, taipgi savo 
atsilankymu paremti Ispanijos 
liaudį, prisidėt prie gavimo 
amerikiečių pagelbos kovai 
prieš užpuolusį tarptautinį fa
šizmą.

Union Avė. Išrinkti sekami 
draugai: R. Mizara, J. Jone- 
liunas, M. Stakovas, G. Kurai- 

> tis ir M. Bushon.
Meno Sąjunga reikalauja 

rinkti delegatus į suvažiavimą, 
kuris įvyks 14 rugpjūčio, Pitts
burgh, Pa. Kadangi kuopos iž
de pinigų mažai ir turi siųsti 
4 delegatus į LDS Seimą, kuris 
bus apie tą patį laiką ir tame 
pat mieste, tad susirinkimas 
įgaliojo savo delegatus atsto
vauti kuopą ir Meno Sąjungos 

j Suvažiavime.
Dr. Martino Lutherio Drau

gystė užkviečia LDS 1 kp. 
dalyvauti draugystės piknike, 
kuris įvyks birželio 18, Hoff
man Park. LDS 1 kp. nariai 
pakvietimą priėmė delnų plo
jimu ir pasižadėjo dalyvauti 
piknike.

Iš Washington, D. C., per 
prezidento sekretorių gauta 

(padėka nuo prez. Rosevelto už 
LDS 1-mos kuopos rezoliuciją, 

j užgiriančią prez. Roosevelto 
darbu ir šalies gaivinimo pla- 

Į ną. Taipgi gauta laiškas nuo 
senatoriaus Robert Wagnerio, 

I kuriam tuo pat svkiu buvo pa- 
| siųsta rezoliucija, prašant 

/remti minėtą Roosevelto pla
ną. Laiške praneša, kad jis 
prašymą pildys.

, Komisijų Raportai
f Išvažiavimo komisija prane

šė, kad išvažiavimas įvyks 10 
liepos (July), Forest Parke. 
Prašė pririnkt daugiau komi- 

« sijos. A. ž. Vaikų Mokyklos 
komisija raportavo, kad mo- 

’ kykla jau baigėsi. Vestuvių 
vakarienės kom. raportavo dar 
turinti $7.25.

Šiuo tarpu serga kuopos na
riai O. Endziulienė, K. Dikso- 

& nas ir M. Ribarskienė.
Suspenduotų narių, buvo 6. 

Nariai turėtų įsitėmyti, kad 
neužsimokėję iki 20-tos dienos 

** trėčio mėnesio būna suspen
duoti. Atsispenduoja tik po 
30 dienų nuo susirinkimo, ku- 

I riame jis užsimokėjo. O jei 
narys suserga laike jo susi- 

K. špendavimo, tai jis negauna 
pašalpos per pirmas 60 dienų 
savb sirgimo nuo užsimokėji
mo visų duoklių. Tad įsivaiz
dinkite sau, draugai, koki nuo
stoliai būtų. Mokėję per daug 
metų, bet per savo neapsižiū
rėjimą susispendavę, negalėtu- 

^•-"mėt gauti pašalpos ištikus ne
laimei.

Kor. G. Kuraitis.

Staigiai Susirgo Kazys Bal
čiūnas; Nuvežtas Ligoninėn
Pereitą sekmadienį sunkiai 

I susirgo (vidurių liga) d. Ch. 
i Balchunap, žinomas brookly- 
i niečiams geras veikėjas ir 
i šiaip ištikimas judėjimui drau
gas, ALDLD, LDS ir kitų dar
bininkiškų organizacijų narys; 
ALDLD 1-mos kuopos sekreto
rius.

Jis tapo nugabentas į King’s 
County ligoninę. Kaip ilgai jis 
ten bus, dar nežinia. Aplan
kyti jį galima pirmadieniais ir 
sekmadieniais tarpe 7-8 v. v., 

’ o trečiadieniais ir šeštadieniais 
i tarpe 2-4 v. p. p. Jis randasi 
I A-5-2 Ward e.

Patartina draugams aplan
kyti drg. Balčiūną ir suramin
ti jį sunkioj ligoj.

Lietus Pakenkė Pramogom
East New York o ALDLD ir 

LDS kuopų rengtas išvažiavi
mas Forest Parke pereitą sek
madienį įvyko, tačiau būriais 
užeidinčjanti žaibų-lietaus au
dra daug pakenkę. Iš visų pik
niką u jaučių grupių tik jie vie
ni ir išsilaikė iki vakaro. Di
džiuma kitų susidėjo savo 
reikmenis ir patraukė namo su 
pirma audra, apie 3 vai.

Kadangi ‘iš didelių debesų 
mažai buvo lietaus,” tad užsi- 
likusieji smagiai laiką pralei
do. B-s.

Kita Motina Sudegė 
Laužynų Gaisre

Jules Seitz, East Sides Ren- 
dauninkų Unijos vadas, kalbė
jo pereitą sekmadienį prie Ave
nue B ir E. Houston St., New 
Yorke. Priešais jį stovėjo liku
čiai penkių aukštų, senų laikų 
namo, kurio vidų sunaikino gai
sras anksti šeštadienio rytą ir 
nusinešė vieną gyvybę, taipgi 
11-ka likosi sužeistų, 12 šeimų 
benamiais.

Gaisre žuvo Mrs. Esther Co
hen, dviejų vaikų motina. Kal
bėdamas apie josios mirtį, kal
bėtojas - pareiškė : “Tai yra su
tini zudystė dėlto, kad įstatais 
reikalaujami prašalint pavojai 
nebuvo prašalinti.” Jis šaukė 
nubaust kaltininkus. Jo kalbą 
audringai sveikino minios East 
Sides gyventojų, kuriem pa
tiem bile dieną gręsia supleškė- 
jimas laužynuose.

James M. Kieran, majoro La 
Guardi jos sekretorius, išreiškė 
majoro simpatiją nelaimės iš
tiktai šeimai. Nurodymas rei
kalą Miesto Taryboje pravest 
Occupancy Taksų bilių, kuris 
garantuotų sukėlimą sumos 
nuošimčiams už miesto planuo
jamus naujų namų statybos 
reikalams bondsus, Kierah pa
sakei'

“Šis gaisras parodo, dėlko tu
ri būt tęsiama kova už panaiki
nimą laužynų.”

Pereitą sekmadienio vaka
rą “Laisvės” Salėje įvyko vie
na iš daugelio Lietuvių Meno 
Sąjungos suruoštų paskaitų, šį 
kartą artistas Jonas Valentis 
davė paskaitą temoje: “Reži
sierius ir Aktorius.”

Paskaita rūpestingai pri
rengta ir suteikė daug infor
macijų. Siekiantieji žinių vai
dybos srityje galėjo daug iš 
jos pasimokinti. Paskaita buvo 
taip pat labai įdomi bei nau
dinga ir neužsiimantiems vai
dyba. Ji ne tik supažindina su 
tuo, kas reikalinga žinoti ak
toriams, bet pateikia naudingų 
sugestijų kiekvienam.

Publikos buvo gana skaitlin
gai.

Po paskaitos, per apie va
landą laiko tęsėsi klausimai, į 
kuriuos prelegentas trumpai, 
aiškiai atsakinėjo.

Pertraukoje, pirmininkas V. 
Bovinas paprašė aukų lėšoms 
padengt, kad LMS ir toliau ga
lėtų tęst švietimo darbą. Au
kojo sekamai:

J. ir B. Sukackai—50 c., A. 
Rainienė, A. Visockienė, A. 
Šertvietaitė, E. Vilkaitė, A. 
Daugėlienė, J. Juška, S. Sas- 
na, M. Paukštienė, E. Jeskevi- 
čiūtė, P. Bieliauskas, P. Pakal
niškis po 25c. Viso su smul
kiomis surinkta $5.75.

Rengėjai dėkingi prelegen
tui, visiems aukojusiems ir at
silankiusiems. Gaudami geros 
paramos, jie ir toliau galės pa
rūpinti naudingų paskaitų- 
prelekcijų. Rep.

Moterų Kuopa Turės 
Išvažiavimą

Literatūros Draugijos mote
rų 81-ma kuopa rengia pirmąjį 
savo mitingą šiam sezone į Fo
rest Parką šį sekmadienį, birže
lio 12-tą. Vieta No. 5, ant kal
niuko.

ši kuopa yra užsidėjus nuo
latinę mokestį paramai ameri
kiečių užlaikomos1 prieglaudos

centų ant kiekvienos bilos. To
dėl kuopa yra įsigijus gerų 
draugų.

Kuopa kviečia visus savo 
draugus ir drauges bei rėmėjus 
dalyvauti jos išvažiavime bir
želio 12-tą. R.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turini 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.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga pardavėjų (salesmen) 
vyrų, moterų ar merginų, pardavi
mui Surprise Polish forničių ir au
tomobilių valymui. Geras mokestis. 
Kreipkitės į Surprise Polish Co., 409 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(132-134)

“Gaukite “Laisvei’* Naujų 
SkaitvtoTu.
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I Clement Vokietaitis I
! g p
| LIETUVIS ADVOKATAS |

50 Court Street s*Tel. Triangle 5-3622
Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
* Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179
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GINA WPA DARBUS MOTERIS NUGALĖJO

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padai’; 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
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.
Tol.: Glenmorę 5-6191

gNH , ■

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge»cl Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
• 0 •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
» valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Visame didžiajame New 
Yorke su 8-ta šio mėnesio 
prasideda pikietavimas visų 
WPA baltakalnierių projektų 
protestui prieš aprubežiavimą 
mokesties tuose darbuose. No
rima mokėt ne aukščiau $1,- 
000 metams. Pikietas tęsis iki 
birželio 15-tos. Gi 27-tą siun
čiama masinė delegacija į Wa- 
shingtoną.

Marksizmo Mokykla
r Darbininkų Mokyklos vasa- 

rihiam marksizmo kursui apli-
< kacijos dar priimamos. Pamo- 
j^kbs bus laikomos dienomis nuo 

liepos 5-tos iki rugpjūčio 12- 
tos. Bus tik 40 studentų. Mo
kins’ geriausi instruktoriai po
litinės ekonomijos, marksizmo 

£ ir Amerikos Istorijos. Mokes- 
> tis visam kursui yra $25. Mo

kinsis nuo 9 iki 1 v. keturias 
dienas sav., o penktą klausys 
specialių prelekcijų. Priedams, 
suorganizuota eilė įvairių eks-

l kuraijų.

MIRTYS—LAIDOTUVES
Mary Draugelis, 70 metų 

amžiaus, 134 N. 4th St., Broo
klyn, N. Y., mirė birželio 4-tą, 
namie. Bus palaidota birželio 
7-tą, Kalvarijos kapinėse. Pa
šarvota pas graborių J. Garš
vą.

Mary Josepavičienė, 44 me
tų amžiaus, 534 Essex St., 
Brooklyn, N. Y., mirė birželio 
5, namie. Bus palaidota birže
lio 8, Evergreen kapinėse. Pa
šarvota namie.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Laimingai Pasveikti!
Serga Draugas Kazakevi

čius, tėvas muzikanto Jurgio 
Kazakevičiaus, po antrašu 18 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. Jau 
trečią savaitę guli lovoje. 
Draugai prašomi atlankyti.

Rep.

Celia Lessow, 50 metų, lai
mėjo mūšį susirėmime su gin
kluotu plėšiku savo saldainių 
krautuvėj, 3467 Atlantic Avė.

Plėšikas pirmiausia užklu
po jos vyrą ir parmušė šau
tuvo kambliu. Tuo tarpu grį
žo krautuvėn sūnus ir metėsi 
tėvui pagelbon, bet ir tas tapo 
parmuštas. Trečia pasisuko 
Mrs. Lessow, pastvėrė iš plėši
ko rankos išslydusį revolverį 
ir kambliu pradėjo tvoti už
puoliką. Pribuvus policija ra
do plėšiką pusiau apsvaigusį 
ropojant asloj, o jos namiškius 
vyrus gulint be sąmonės.

Areštuotasis sakęsis esąs C. 
Aldrich, 24 m. 522 Central 
Avė., pereito kovo mėn. pa
leistas iš CCC kempės ir iš ba
do ėjęs plėšti.

Sulaikytas Nužudyto Kūdikio 
Tėvas

Jau buvo minėta, kad Sta
ten Islande buvo rasta na
muose nužudyta 4 metų mer
gaitė, Dolores Swinscoe. Da
bar pranešama, kad areštuota 
mergaitės tėvai,. Raymond ir 
Nina Swinscoe. Tėvas įtartas 
nužudyme ir sulaikytas be 
kaucijos, o motina sulaikyta 
po ; $10,000 kaipo vyriausia 
liudininkė.

Lietuviu Radio Valanda 
GYVUOJA 

Didžioje W. B. N. X. Stotyje k 
Pradedant

Birželio-June 6 d., Pirmadienį 
9:30 vai. ryto 

Šeštadieniais (Subatoms) 
11:45 arba 15 iki 12 — prieš piet

£

VINCO MATUSEVIČIAUS, 
DAINININKO VIKT. BEKERIO, 
ADOMO JEZAVITO ir 
JURGIO KAZAKEVIČIAUS 
ORKESTRŲ.

Mūsų Ofisas
390 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-3787

32-ras 32-ras

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther 

Įvyks šeštadienį, Birželio 18 June 
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE

69-26 Cooper Ave. kampas 69th Place Glendale, L. L
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams
Pradžia 2 Vai. po Pietų. Įžanga 40c.

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkes lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti į šį musų pikniką. Rengėjai.

KELRODIS: Važiuokite Canarsiė linijos traukiniu iki Myrtle 
Avenue stoties, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei. Gatvekariu, va
žiuokite Bushwick arba Union Avenue gatvekariais iki Myrtle 
Avenue De pot, nuo čia važiuokite Richmond Hill gatvekariu iki 
69th PI. Parkas randasi vienas blokas po dešinei.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
• • •

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

• • •

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės paš mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS 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 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.
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8 426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. > 
K Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886 > 
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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
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