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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

Krislai
Logika Be Proto.
Kur Jie Dings?
Ar Ne Perdaug Drąsiai?
Vajavoja Komunistus.

Kodėl Komunistų Partijoje 
žydi vieningumas, mes jau aiš
kinome. Su tuo nesutinka Chi- 
cagos menševikų redaktorius. 
Jis gi ve kaip posmuoja: “Pa
sidarė ve kas: Komunistų Par
tija... buvo taip uoliai ‘valo
ma’ nuo kritiškai protaujančių 
elementų ir jos nariai buvo 
taip aštriai disciplinuojami, 
kad joje nebepaliko nė šešė
lio savarankiškos minties.”

Ar šioje jo logikoj yra nors 
krislelis proto? Nėra.

Socialistų Partija irgi valo
si—taip valosi, 
niais trimis metais 
du skilimu. Betgi 
vieningumo nėra nė

kad paskuti- 
turėjo net 
.joje jokio 
šiandien.

Tai viena pusė medalio. An
tra — jeigu Kom. Partija bū
tu nariu skaičium nusmukus, 

'tai, sakytumėme, seni nariai 
priprato prie “aštrios discipli
nos” ir atsižadėjo savarankiš
kos minties. Jie tyli ir klauso 
savo vado.

Betgi Komunistų Partija au
go ir auga—iš kokio desėtko 
tūkstančių narių keli metai at
gal išauga į 75 tūkstančius.

Tai ar ir tie 65 tūkstančiai 
naujų žmonių atėjo be jokios 
savarankiškos minties?

Tik stebėtis reikia, kaip tas 
redaktorius rašo nuo ausies— 
visai nepagalvoja, kad jo raš
te nebėra jokio savarankiško 
proto.

Pasibaigė mokslo metai. Iš 
kolegijų ir universitetų išeina 
148 tūkstančiai diplomuotų 
jaunų žmonių.

Kas juos laukia? Kur jie 
dings ?

Darbo, užsiėmimo turės jieš- 
koti. Ir mokslo ir profesijas 
jie turi. Deja, darbo nesiran
da.

Mums atrodo, kad kunigų 
dienraščio redaktorius per 
daug drąsiai kalba apie kata
likiškas darbo mases. Jis ma
no, kad jis jas turi savo kiše
nių je, iš kurio jos jau nieka
dos nebebandys pasprukti. Sa
ko jis:

“Nežiūrint kiek komunizmo 
agentai nekalbėtu ir kaip gra
žiais žodžiais jie nekviestų 
mus katalikus į bendrą fron
tą, jų pastangos bus tuščios.”

Kažin? Pavyzdžiui tokiam 
Brooklyne jau dabar katalikai 
ir komunistai labai gražiai dir
ba iš vien Darbo Partijoje. O 
Darbo Partija juk kovoja už 
socialinį teisingumą ir demo
kratiją.

Be to, mes dar nepamiršo- 
me komunistu ir katalikų ben
dro fronto Lietuvos gynimo 
reikalais. Pusėtinai daug ben
drų mitingų įvyko ir niekur 
katalikai su komunistais nesusi
pešė.

Ar tai visa pamiršo ponas 
Šimutis ?
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Bevajavodamas komunistus 
Vytautas Sirvydas prisipažino 
prie savo idėjų amžino bank- 
ruto.

Štai ką jis porina:
“Kodėl tautinė Amerikos 

lietuvių spauda • mažiau apie 
fašizmo, negu komunizmo pa
vojų rašo? Dėlto, kad fašiz
mo idėjos lietuvių visuomenei 
nepavojingos: lietuvis jomis 
neužsikrečia”.

Vytautas gi juk yra pirmos 
klasės fašistas. t Smetona, Hit
leris ir Mussolinis jam yra ta 
šventoji traicė, už kurią jis 
kasdien fašistinius poterius 
kalba.
, Dabar jis sako, kad fašiz

mo nuodingos idėjos yra 
timos lietuvio noturai ir 
kalams.

(
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sve- 
rei-

Šiandien būsią dalinai ap
siniaukę ir vėsiau.—N. Y. 
Oro Biuras.

Uždraudžia Mokėt Mažiau 
25 c. Valandai Algos 
Platesnėse Pramonėse

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmo ir senato bendra ko
misija nutarė, kad neturi 
būt mokama mažiau kaip 25 
centai per valandą darbi
ninkui tokiose pramonėse, 
kurių gaminiai išeina iš sa
vo valstijos ribų į tarpval- 
stijinę prekybą.

Komisija prisiminė, jog 
tarpvalstijinės prekybos 
valdyba jau pirmiau už
draudė žemesnes algas mi
nimose pramonėse.

Šis kongreso komisijos ta
rimas yra laikomas parama 
prezid. Roosevelto reikala
vimui išleist įstatymą, kuris 
apribotų darbo valandas ir 
įsakytų mokėt ne mažiau 
kaip 25 centus bet kokiuose 
darbuose dabar ir pakelt 
būtiną algą per porą sekan
čių metų iki 40 centų va
landai.

Tokio. — Japonijos politi
kai kalbasi, kad japonam 
reikėsią užvaldyt Anglijos 
koloniją Hong Kongą, prie 
pietinės Chinijos.

Japony Lakūnai Nugala
bino 2,600 Kantone

Kanton, Chinija, birž. 7. 
—P e nkiasdešimt Japonijos 
lėktuvų paleido šimtą dide
lių bombų į Kantoną ir nu
žudė dar 500 civilių chinų, 
o sužeidė apie 1,000.

Taigi nuo gegužės 28 d. 
iki šiol japonų bombininkai 
išteriojo jau 2,600 
kiu kantoniečių ir 
8,000.

Įvairių valstybių 
reikalauja, kad jų 
protestuotų.

nekariš- 
sužeidė

atstovai 
valdžios

Peiping. — Japonų karei
vis pašovė amerikietį dak
tarą F. G. Scoville, kai dak
taras mėgino apgint slau
ges nuo to kareivio, įsibrio- 
vusio ligoninėn.

Prancūzų Kanuolės Nugąsdi
no Fašistų Bombininkus

Paryžius. — Devyni italų 
fašistų bombiniai orlaiviai 
pirmadienį vėl buvo per
skridę per Francijos sieną, 
Cerdagne apskritin; bet vos 
nulėkė trejetą mylių, kai 
francūzų ir Ispanijos liau- 
diečių pasieninės priešorlai- 
vinės kanuolės privertė tuos 
bombininkus atgal pabėgt. 
Vien tik ispanų liaudiečių 
kanuolės paleido 100 šovinių 
į tuos “paukščius.”

Francijos ministeris pir
mininkas Daladier aplankė 
vietas, kurias gen erolo 
Franco itališki orlaiviai 
bombardavo praeitą sekma
dienį už 40-50 mylių nuo 
F r a n c ijos-Ispanijos rube- 
žiaus. Tada jie numetė 18 
didelių bombų, taikydami į 
geležinkelį, vanden-elektros

Amerika Padės Sužeis 
tiems Liuosnoriams 

Grįžt iš Ispanijos
Washington. — Amerikos 

valstybės ministerija priža
dėjo pagelbėt šimtam rim
tai sužeistų amerikiečių 
liuosnorių sugrįžt iš Ispani
jos respublikos.

Jungtinių Valstijų konsu
lam Francijoj ir Ispanijoj 
bus įsakyta duot tiem kovo
tojam pasportus. Bet Ame
rikos valdžia atsisako pri
sidėt finansiniai prie jų grį
žimo kelionės apmokėjimo.

Abraham Lincolno Brigą-

JERSEY CITY MAJORAS KVIETĖ NAZIUS 
Į PRIES-DARBININKIŠKĄ PARADĄ

New York. — Fritz Kuhn, 
vadas Amerikos hitlerinin
kų Bundo (Sąryšio), ir kiti 
nazių vadai patvirtina, kad 
JePsey City majoro Hague’o 
komitetas tikrai kvietė juos 
maršuot parade, kuris buvo 
suruoštas tame mieste pir
madienio vakare prieš CIO 
unijas ir prieš žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvę.

Kadangi Jungtinių V ais
ti jų teisingumo ministerija 
paskutinėmis dienomis pra-. 
dėjo tyrinėt majoro Hague 
fašistiniai - diktatorišką po
litiką, tai jo komitetas da
bar bando užginčyt nazių 
kvietimą į paradą. Bet na
zių vadai vadina melu tą 
užginčijimą.

Nazių direktorius, be kit
ko, primena, kad Jersey Ci
ty majoras Hague taipgi 
pakvietė uniformuotus na- 
zius iš Nordland stovyklos 
dalyvaut ir majoro ruošia-

Slovakai Ištikimi Čechoslova
kijos Respublikai

Bratislava, Čechoslovaki- 
ja. — Per 70,000 slovakų su
ėjo į mitingą, kur. kalbėjo 
Čechoslovakijos m i n isteris 
pirmininkas Milan Hodza, 
ir jie demonstratyviai pa
reiškė ištikimybę Čechoslo
vakijos respublikai. Minia 
buvo didesnė negu diena 
pirm to įvykusiame kunigo 
Hlinkos mitinge, kur jis 
reikalavo plačiausios slova
kam savivaldybės.

Tokio reikalavimo išpil
dymas reikštų Čechoslova
kijos silpninimą, sakė mi- 
nisteris pirmininkas Hodza. 
Slovakų didi minia karštai 
jam pritarė ir pasmerkė ša
lies silpninto jus.

dirbyklą ir vandentiekį, bet 
tik nukirto elektros laidus 
ir daugiau žalos tuo tarpu 
nepadarė.

Franci j a telkia savo kari
nius lėktuvus pasienin, kad 
tuoj atakuotų fašistų orlai
vius, kaip tik jie perskris 
Franci jos pusėn.

dos Draugai atsišaukia, kad 
organizacijos užsidėtų sau 
pareiga sukelt po $125 ap
mokėt bent vieno sužeisto 
liuosnorio grįžimo lėšas.

Po tuo atsišaukimu pasi
rašo kongresmanai T. R. 
Amlie, H. G. Teigen, J. T. 
Bernard ir J. O'Connell; 
profesorius Jerome Davis; 
miestų civilės tarnybos ko- 
misionierius P. J. Kern ir il
ga eilė žinomų rašytojų.

moj demonstracijoj Ando- 
very, N. J., sekmadienį.
Hague’o Paradas Palyginti 

Nedidelis
Jersey City, N. J. — Ma

joro Hague’o k omitetas 
garsino, kad jo demonstra
cijoj maršuosią “bent 100 
tūkstančių;” bet dalyvavo 
tik apie 16 tūkstančių, kaip 
s k a i tl i u o ja New Yorko 
Times reporteriai, nors, pa
gal majoro reikalavimą, visi 
samdytojai varė savo darbi
ninkus maršuot.

Žymėtina, kad fašistinėj 
Hague’o demonstracijoj ėjo 
vietiniai Amerikos Darbo 
Federacijos vadai.

Pakilo pažangesnių pilie
čių protestai, kad parade 
maršavo ir trys batalionai 
New Jersey valstijos milici
jos. Dėl to siunčiama skun
dai Washington© valdžiai.

Fašistai Sako, kad Apsupę 
Albocacer Miestelį

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.— Fašistai pra
neša, kad jie “visomis pusė
mis apsupę Albocacer” mie
stelį ir skelbia, kad “tik lai
ko klausimas” jiem tą mies
telį užimt.

Tas miestelis randasi už 
16 mylių nuo Viduržemio 
Jūros ir už 6 mylių nuo 
vieškelio, vedančio į Castel
lon de la^Planą.

Fašistai Peranksti
i Pasigiria

(Fašistai jau desėtkas 
dienų atgal pasigarsino, kad 
apsupę ir paėmę Morą de 
Rubielos miestą, Teruel 
fronte, bet liaudiečiai ir po 
šiai dienai tebevaldo jįjį ir 
“stipriai laikosi,” sako As
sociated Press.)

Respublikos lėktuvai nu
kirto žemyn du fašistų lėk
tuvus iš tų, kurie bombar
davo Morą de Rubielos.

Salina, Kansas. —JDidelis 
potvinis čia išvijo 500 šei
mynų iš namų.

Anglijos Vėliava, Nulenkta 
Prieš Herodus Fašistus, Virto 

Juoku, Sako L. George
Stafford, Anglija. — D. 

Lloyd George, liberalas, vie
nas iš senų žymiausių poli
tikų, andai buvęs ministe
ris pirmininkas, smerkė da
bartinę Anglijos valdžią, 
kad jinai “šliaužioja ant 
pilvo” prieš Herodus, fašis
tinius diktatorius.—Jis čia 
kalbėjo už darbiečių kandi
datą į seimą.

Fašistų bombininkai 
skandina vieną Anglijos lai
vą po kito, o kai Anglijos 
valdžia neva protestuoja, 
tai tik kaip “paukštelė čir
pia,” sakė Lloyd George.

Jis užreiškė, jog visame 
savo 76-šių metų amžiuj jis 
dar niekad nematė, kad 
Anglijos vėliava būtų taip 
pažeminta kaip dabar: “ją 
niekinančiai ‘pajuokia’ pa
saulio tautos.”
. Anglija pardavinėja ga
zoliną M u s s o 1 i n io orlai
viams, kuris toli pralenkia 
Herodą, žudydamas tūks
tančius nekaltų žmonių,” 
pasinaudojant tuom gazoli
nu, sakė Lloyd George.

4-tas Angly Laivas Pa
degtas Nazių Bombomis

Alicante, Ispanija. — Vo
kietijos lėktuvai bombomis 
labai apdegino prekybinį 
Anglijos laivą “St. Wini
fred,” kuris jau dvi savai
tės pirmiau buvo sužeistas 
fašistų lakūnų. Dabar šiame 
laive žuvo trys Anglijos jū
rininkai ir du ispanai dar
bininkai.

“St. Winifred” buvo ket
virtas Anglijos laivas iš tų, 
kuriuos fašistai bombarda
vo iš oro per dvi paskutines 
savaites. Tuose laivuose žu
vo 10 asmenų ir buvo sužei
sta 50.

Pereitą šeštadienį fašistų 
lėktuvų bombomis buvo su
degintas Anglijos žibalinis 
laivas “Maryad.”

Japonai Praneša, kad Nužy
giavę 14 Mylią

Shanghai.— Japonai pra
neša, kad jie nužygiavę 14 
mylių į vakarus nuo Kai- 
fengo, centralinėj Chinijoj. 
Jie dabar briaujasi linkon 
Chengchow, geleži nkelių 
mazgo, už 25 mylių toliau į 
vakarus.

Pasak japonų, tai chinų 
armija traukiasi į Cheng
chow, kurį japonai, todėl, 
nesitiki lengvai laimėt. Jie 
sako, kad Chinijos valdi
ninkai kraustą savo šeimy
nas ir civilius gyventojus iš 
Hankowo, Chinijos laikino
sios sostinės.

Paryžius, birž. 7. — Įsa
kyta Franci jos armijai ir 
lėktuvams tuoj šaudyt Is
panijos fašistų orlaivius, 
kaip tik jie perskris Fran
ci jos pusėn.

Franco Sušaudė Daug 
Savo Fašistų, Kaipo 
Italų-Nazių Priešų

----------------------------------------------------------------E

Japonai Oro Bombomis Vėl 
Dviem Atvejais Išžudė šim

tus Kantoniečių

Kanton, birž. 7. — Japo
nijos lėktuvai du sykiu per 
dieną bombardavo Kantoną 
ir vėl užmušė ir sužeidė 
šimtus civilių gyventojų, 
tarp kurių yra ir kitatau
čių, ne tik chinai. Tai buvo 
devintas ir dešimtas bom
bardavimai šio miesto.

EXTRA!
Japonai Dar Smarkiau Nai

kinsią Kantoną Oro 
Bombomis

Shanghai, birž. 7. — Ja
ponų admirolas N. Nomura 
sako, kad jų orlaiviai toliau 
dar smarkiau bombarduos 
Kantoną, kaipo prieplaukos 
miestą, per kurį chinai gau
ną daugį ginklu ir amunici
jos iš svetur.

Amerika Tariasi su Kito
mis šalimis, Ką Daryt prieš 

Civilių žudynes

W a s h i n gton, birž. 7.— 
Jungtinių Valstijų užsieni
nė ministerija tariasi su 
Anglijos ir kitų šalių atsto
vais, kokius reikėtų daryt 
bendrus tarptautinius veik
snius, kad sustabdyt orinius 
bombardavimus u ž f rontės 
miestų Chinijoj ir Ispanijoj.

Dešinus Demokratas Laimi 
Nominacijas į Senatorius 

nuo lowos

Des Moines, Iowa, birž. 7. 
—Dešinus demokratas se
natorius G. M. Gillette, kan
didatuodamas naujai tarny
bai, gavo nominacijose 49,- 
792 balsus prieš kongres- 
maną O. D. Weariną, šim
taprocentinį Naujosios Da
lybos rėmėją, už kurį pa
duota 28,408 balsai, kaip 
rodo dar tik pusiau suskai
tytos nominacijų pasėkos.— 
Senatorius Gillette išstojo 
prieš prezidento Roosevelto 
reikalavimą p e rorganizuot 
šalies Vyriausią Teismą.

L. J. Dickinson, vienas 
republikonų kandidatas į 
senatorius nuo Iowa valsti
jos, kraštutinis atžagarei
vis, gavo 93,360 balsų prieš 
kitą republikoną, Ll. Thurs- 
toną.
Francijos Socialistai šauk

sią Veikt prieš Italų 
Bombininkus

Royan, Francija. — Pra
nešama, kad Socialistų Par
tijos susirinkimas atsišauk
siąs į Francijos valdžią da
ryt griežtų žygių prieš Is
panijos fašistų itališkus lėk
tuvus, kurie jau dviem at
vejais mėtė bombas Fran
cijos pusėn.

a ir 
išistų

Gibraltar. — Didelis skai
čius duobkasių darbuojasi 
La Linea miesto kapinėse, 
kasdami duobes ir kišdami 
po žeme ispanus fašistus fa- 
langistus, kurie sušaudyti 
pagal generolo Franco įsa
kymą. Jie žudomi už tai, 
kad priešinosi šeimininka
vimui Vokietijos ir Italijos 
oficierių Ispanijos fašistų 
armijoj.

Naziai generolo Franco 
“patarėjai” reikalavo tokius 
išžudyt, ir jie kasdien gau
domi, vedami į kareivinių 
kiemus, sušaudomi ir ^veža
mi į kapus.

Tarp sušaudytų 
nemažas skaičius 
oficierių; vieni jų nužudyti 
už tai, kad priešinosi italų 
juodmarškinių ir nazių įsi
galėjimui, kiti, kad slapta 
pritarė Ispanijos respubli
kai, ypač Andalusijos pro
vincijoj.
Dingo Fašistų Generolas de 

Llano
“Nežinia kur” dingo*fa

šistų generolas G. Quiepo 
de Llano, pagarsėjęs jų ra
dio kalbėtojas. United Press 
rašo, kad jis rėmė karinin
kų sąmokslą prieš fašistų 
galvą Franco ir prieš jo n’a- 
zius “patarėjus.”

Pranešama, kad gręsė di
delis fašistų armijos ir žmo
nių sukilimas prieš generolą 
Franco ir jo nazius ir italus 
Sevillėj, Cadize ir kituose 
miestuose.

Areštuota daugelis vyres
niųjų fašistų oficierių, bu
vusių po generolo de Llano 
komanda po to, kai buvo iš
vogta karinės fotografijos, 
planai ir kiti dokumentai iš 
nazių šnipų raštinės Sevil-

Nazių Lakūnai Nužudė dar 84 
Nekariškhis Ispanus

Alicante, Ispanija. — Vo
kietijos Junker lėktuvai 
bombardavo Ispanijos ryti
nio pajūrio miestus nuo 
Castellon de la Plana iki 
Alicante; a š t uoniasdešimt 
keturis nekariškius žmones 
nužudė ir 300 sužeidė. Dau
giausia nukentėjo moterys* 
ir vaikai.

Tie nazių lėktuvai Ali
cante užmušė 30, Valenci- 
joj 17, Segorbe 12 ir pa
jūrio kaimuose 25.

O praeitą savaitę gen. 
Franco bombininkai nužudė 
per 400 žmonių užfrontės 
miestuose Ispanijos respub
likoj.

Alicante. — Nors fašistų 
bombininkai u ž p u 1 d ineja 
prekybos laivus bepusiškų 
šalių, bet Ispanijos respub
lika vis tiek gauna daugį 
įvairių reikmenų laivais iš 
užsienių.
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tuos, kurie be darbo vaikščioja, ir tuos, 
kurie dirba valdiškuose šalpos darbuose. 
Neorganizuota bedarbių armija dažnai 
esti kapitalistų panaudojama organizuo
tų darbininkų algų nukapojimui ir unijų 
pakfikdymui.
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Dabar Turime Dirbti
Chicagos draugų dienraštis “Vilnis” 

rašo:
Mūsų partijos dešimtoji konvencija 

jau pasibaigė. Tai buvo puiki konvenci
ja, kurios atbalsiai nuskambės per visa 
plačią šalį. Amerikos Komunistų Parti
ja jau pasidarė spėka, jau išlaikė su
brendimo egzaminą. Į partijos konven
ciją i J°s tarimus, į jos naują konstitu
ciją ir istorinę įžangą prie konstitucijos 
—atkreipė domės visa pažangioji Ame
rika. Apsišarvojusi demokratinėm tra
dicijom, nustačiusi savo veikimo gaires, 
mūsų partija, vieningai ir entuziastiškai, 
mesis į naujų darbų plotus.

Mūsų partija turi 75,000 narių. Tiek 
buvo prieš konvenciją. Dabar jau bus 
daugiau. Mes privalome, greičiausiu ga
limu laiku, įrašyt partijon dar 25,000 
narių. Delegatai, sugrįžę iš konvencijos, 
atliks savo pareigas. Jie daug pasimo
kino, jie užsidegė nauja energija. Jie 
uždegs ta energija ir eilinius narius.

Konvencijos literatūra ir literatūra 
apie konvenciją reikia paskleisti kuo 
plačiausia. Ne viską turėsime lietuvių 
kalboj, bet juk didelė dauguma mūsų 
draugų jau moka angliškai.

Lietuvių mes turime jau apie tūkstan
tį Aiherikos Komunistų Partijos eilėse. 
Yra lietuvių jaunuolių, kurie tiesiogi
niai dirba partijos eilėse, ne lietuviškoj 
dirvoj.

Jei mes dirbsime tinkamai, jei dirbsi
me pasišventusiai, tai lengvai pajėgsime 
įtraukti parti j on naujus šimtus lietuvių.

Ir mūsų išeivijos sąlygose mes galime 
labai sustiprėti. Su mūsų balsu jau rim
tai skaitosi tūkstančiai naujų žmonių, 
kurie įvertina mūsų darbštumą, mūsų 
teisingumą, mūsų nusistatymą.

Taigi, draugai ir draugės, į darbą! 
Kiekvienas naujas komunistas tai sąmo
ningas, drąsus kovotojas prieš fašizmą.

Už mėnesio laiko Brooklyne įvyks mū
sų lietuvių komunistų suvažiavimas. Ta
me suvažiavime bus atstovauta tūkstan
tis draugų. Tūkstantis komunistų, tinka
mai pasiruošę, gali atlikti milžiniškus 
darbus.

Tąd rengkimės prie savo suvažiavimo. 
Padarykime savo suvažiavimą vertingu 
įdėliu prie dešimtosios konvencijos!

Puikiai Patarnauja Kovai
Komunistų Partijos dienraštis “Daily 

Worker” iškėlė aikštėn tą faktą, kad 
New Yorko valstijos nacionalės gvardi
jos du skyriai buvo apsiėmę dalyvauti 
Jersey City demonstracijoje už diktato
rių majorą Hague. Tuojau į tai atkrei
pė atydą tam tikri valdžios organai ir 
nacionalės gvardijos divizijų dalyvavi
mas tapo atšauktas.

Tas parodo, kad komunistinė spauda 
nebeignoruojama. Ją, matyti, skaito 
aukšti Valdžios žmonės ir ima domėn tos 
spaudos iškeltus faktus.

Da vienas pavyzdys. Tas pats “Daily 
Worker” paskelbė Chicagos fašistų kal
bas apie nužudymą prezidento Roosevel- 
to. Tuojau tas pasiekė Washingtoną ir 
valdžios organai pradmuo oficialį tyri
nėjimą.

Kovoje prieš reakciją ir fašizmą ko
munistinė spauda yra nepavaduojamas 
masių įrankis.

Amnestija Lietuvos Politiniams 
Kaliniams

Pranešama, kad Smetonos seimas ruo
šiasi rudeninėje sesijoje svarstyti reika
lavimą amnestuoti politinius antifašis
tinius kalinius. Tokį pranešimą padarė 
seimo pirmininkas ponas šakėnas.

Kodėl smetonininkai nebegali to reika
lo ignoruoti? Ogi todėl, kad Lietuvoje 
tapo surinkta labai daug parašų už am
nestiją. Nors parašų rinkimas buvo be 
galo sunkus (reikėjo slaptai rinkti), ta
čiau žmonės nuoširdžiai rašėsi. Taipgi 
negalėjo nieko nereikšti surinkti Ameri
kos lietuvių parašai už amnestiją. Čio
nai gražiai pasidarbavo Amerikos Lie
tuvių Kongresas.

Šakėnas sako, kad valdžios organai pa
tikrina parašus, ar jie teisingi yra. Ži
noma, kad teisingi. Žmonės, kurie rūpi
nasi išlaisvinimu Lietuvos kovotojų, į jo
kias suktybes netiki. Matyt, smetoninin
kai kitus sprendžia pagal save, todėl ne
pasitiki.

Amerikos lietuviai neprivalo sustot 
bombardavę Kauną rezoliucijomis už ka
linių išlaisvinimą. Taipgi reikia nepa
miršti kalinių šelpimo darbo. Lietuvos 
Draugų Komitetas jau pasiuntė tam tik
slui geroką sumą pinigų. Komiteto dar
bą reikia paremti.

JAU GAVOME 367 NAU
JUS NARIUS

Laike Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Lite r a t ū r o s 
Draugijos vajaus gauta 367 
nauji nariai. Po sekamą 
narių skaičių gavo kuopos:
Kp. Miestas Narių gavo
47—Montreal .... .... 40

137—Montreal .... ....... 39
18—Edmonton ... ....... 21

217—Winnipeg ........... 16
139—Coleman .... .... 12

68—Hartford .... .... 11
81—Brooklyn .... .... 11
42—Nashua ..... .... 11
95—Kapuskasing ........ 10
15—Fort William .... 9

104—Chicago ....... .... 9
22—Cleveland ... .... 8

136—Harrison .... .... 8

Stalino, Engelso arba Voro- 
šilovo. Reiškia, visos trys 
dovanos tenka Kanados 
kuopoms. Garbe visiems 
draugams ir draugėms,’ku
rie vajaus metu pasidarba
vo mūsų kultūros ir apšvie- 
tos draugijos auklėjimui!

Čia tenka priminti, kad 
didelė garbė priguli ALD
LD 145 kuopai, Los Ange
les, Cal. Šj kuopa šiame 
vajuje gavo tik 3 naujus 
narius, bet ji pabaigoje 
1937 metų turėjo specialį 
vajų, kuriame gavo 62 nau
jus narius.

Ką Parodo Balsavimų 
Anketa ?

Vėl aplaikyta balsavimų 
anketos nuo sekamų kuopų:

158, 123 ir 203. Pridėjus šių 
kuopų balsavimų pasekmes 
prie pirmesnių kuopų bal
savimų, tai 27 kuopų balsa
vimai parodo, kad nariai 
balsavo sekamai:

Už tai, kad pakelti duok
les ir leisti apdarytas kny
gas, 2 balsai; už tai, kad 
knygas leisti tokiais viršais, 
kaip dabar, ir palikti seną 
duoklę, 222.

Už tai, kad “Šviesą” leis
ti tokią, kaip dabar turiniu 
ir raštais, 161; už tai, kad 
“Šviesą” padarius dar leng
vesnio turinio, 90 balsų; už 
tai, kad “Šviesą” padarius 
sunkesnio turinio, 120 bal
sų; už tai, kad “Šviesą” su
laikius, o leisti tik knygas, 
34 balsai.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.
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tinių rinkimų birželio 12 d. 
Jų vadai išplatino ir specia- 
lę tam dainą, kad, girdi, 
“cechai liko sumušti ir Hit
leris atmaršavo” į vokišką 
Čechoslovakijos ruožtą.

Vokietijos armija vis mo
bilizuojama netoli nuo Če
choslovakijos sienos.

Hitleris per savo atstovu 
E. Eisenlohrą jau šeštą sy- 

’ kį užprotestavo Čechoslova
kijai, kad čechoslovakai, 
girdi, “kriminaliai” užpul- 
dinėją vokiečius, o praeitą 
šeštadienį vėl Čechoslovaki
jos lėktuvas “perskridęs” 
per Vokietijos rubežių.

(Naziai vokiečiai viso
kiais niekinimais ir užsika- 
binėjimais tyčia provokuoja 
čechoslovakus į muštynes, 
kad sudarytų Hitleriui dau
giau karo priekabių prieš 
Čechoslovakiją.)

Unijos ir-WPA Darbininkai
Kai pasirodo, tai prezidento Roosevel- 

to atsteigimo programa šiaip taip bus 
kongreso priimta. O tai reikš, kad taip 
vadinami šalpos darbai (WPA) bus to
liau plečiami. Jau dabar tuose darbuose 
dirba milionas su viršum darbininkų.

Labai gerai, kad CIO unijos pradėjo 
rūpintis tais darbininkais. Vedamos de
rybos su Workers Alliance tuo reikalu. 
Bandoma susitarti ir bendrai tuos dar
bininkus traukti į industrines unijas.

Amerikos Darbo Federacijos unijos ir
gi turėtų būti įtrauktos į tą darbą. Or
ganizuoti reikia visus darbininkus—tuos, 
kurie dar dirba privatiškose įmonėse, ir

Fašistų Fronte Ne Viskas Ramu
Vis garsiau skamba balsai iš Ispani

jos, kad gen. Franco fronte, ypač armi
joje, siaučia didelis nerimas. Ispanai 
oficieriai ir kareiviai esą nepasitenkinę 
vokiečių ir italų komanda. Jie biją, jog 
ir po karo, jeigu fašistai laimėtų, vokie
čiai ir italai pasiliks Ispanijos viešpa
čiais. Buvę daug atsitikimų, kur ispanai 
oficieriai apsikeitę kumščiais su italais 
ir vokiečiais oficieriais.

O Franco užfrontėje esąs didelis ne
pasitenkinimas vedama karo taktika, tai 
yra, bombardavimu atvirų miestų liau- 
diečių teritorijoje. Apie tai plačiai rašo 
“The New York Times” korespondentas 
Harold Callender, kuris plačiai apvaži
nėjo Franco teritoriją, o dabar randasi 
Franci jo j e. Jau esą prieita prie to, kad 
Franco slepia fašistų orlaivių darbus. 
Pavyzdžiui, fašistinė spauda visai žmo
nėms nepagarsinus nesenai padaryto už
puolimo ant Barcelonos. Fašistų radio ir
gi tokių dalykų visai nepranešinėja. 
Žmonės piktinasi fašistiniu barbarizmu.

10—Philadelphia.......
105—Philadelphia.......
116—Chicago...............
187—Beloit..................

19—Chicago .............
51— Chicago ........
52— Detroit ..............
57—Cleveland ...........

137—Maspeth .............
Po 4 naujus narius gavo: 

9 kp.—Norwood, 79 kp.— 
Chicago, 146 kp.—Chicago, 
150 kp.—Chicago, 152—Red 
Lake, ir 167 — Sheboygan. 
Po 3 naujus narius gavo: 
1 kp. — Brooklyn, 4 — Port
land, 14—Minersville, 92— 
Cicero, 96—Sudbury, 145— 
Los Angeles, 149—Philadel
phia, 155—Worcester, 160— 
Benld, ir 223 Oregon City.

Po 2 naujus narius gavo 
13 kuopų ir po 1 naują narį 
27 kuopos.

Čia tenka 
gal dar yra 
neprisiuntė 
rius duokles 
laukti negalima.

Kas Laimėjo Dovanas?
Šių metų pirmoji garbės 

dovana yra statula, ant ku
rios bus įrašytas ALDLD 
47 Kuopos vardas, kaipo 
pirmos kuopos, laimėjusios 
šių metų vajaus garbę. 
Statula pasiliks vajuje ir ki
tiems metams. Kuri kuopa 
sekančiais metais gaus dau
giausiai naujų narių, tai ir 
jos vardas bus įrašytas. Bet 
jeigu 47 kp. išlaikys per 3 
metus pirmenybę, tai statu
lą gaus ant visados.

Antra dovana tenka kitai 
Montrealo kuopai, būtent 
137; tai pasaulinis albu
mas.

Trečią dovaną laimėjo 18 
kuopa, Edmonton — pa
veikslą Lenino, Markso, naudai darbuojasi Anglija).

6

pažymėt, kad 
kuopų, kurios 
už naujus na- 

bet toliau

BOSŲ SUDARYTAS “SĖ
DĖJIMO STREIKAS”

F Syracuse, N. Y. — Re
mington-Ran d rašomųjų 

•> mašinėlių kompanijos bosai 
patys suorganizavo sėdėji
mo streiką savo darbininkų, 
kurie buvo priimti kaip 
streiklaužiai prieš pernai 
streikavusius unijistus. Da
bar jie po kompanijos ko
manda “sėdi” protestuoda-

i

PASAULINES ŽINIOS
Fašistai Atmesti Mylią Atgal 

Pietiniam Fronte
Madrid. — Keli tūkstan

čiai respublikos milicininkų 
ir būriai raitelių užpuolė 
fašistus nelauktai ties Por- 
cuna, 175 mylių į pietus nuo 
Madrido; atkariavo nuo fa
šistų daugiau kaip vienos 
mylios ruožą ir užėmė pozi
cijas prie Salada upės, arti 
Cordobos provincijos sie
nos.

(Seville, Ispanija: — Fa
šistai sako, kad jie ten įve
dę respublikiečius į “siųs
tus” ir būk išžudę apie “pu
sę” užpuolančių juos pėsti
ninkų ir raitelių.)

Naziai Mobilizuojasi Smurtui 
Prieš Čechoslovakiją

Praha. — Čechoslovakijos 
vokiečiai naziai buriasi ko
kiam tai dideliam smurtui 
prieš demokratinę valdžią 
laike miestų valdybų pasku-

čechoslovakija Apsikeičia 
Biznio Agentais su Gen.

Franco
Praha, Čechoslovakija. — 

Ispanijos fašistų generolas 
Franco paskyrė savo biznio 
agentus Čechoslovakijai, o 
jinai siunčia savo agentus į 
Ispanijos fašistinę dalį.

Berlin, birž. 6. — Čecho- 
slovakijos nązių vadas Hen
lein atsilankė pas Hitlerį.

IŠ LIETUVOS
UTENA

Anglija Bando laikyt Liau- 
diečius su Fašistais

London. — Anglijos 
nisteris pirmininkas 
Francijos valdžia stengiasi 
suvest generolą Franco ir 
Ispanijos valdžią į kokias 
nors derybas, pavyzdžiui, 
tartis daugiau nebombar- 
duot užfrontės miestų arba 
tūlam laikui pertraukt mū
šius ir daryt paliaubas. 
Pranešama, kad Anglija 
šauks pasitart ir Vokietiją 
prisidėt prie karo stabdymo 
Ispanijoj.’

Bet beveik niekas netiki, 
kad Anglijos diplomatam 
pavyktų sulaikyt Ispanijos 
valdžią su fašistais (kurių

mi- 
ir

Keturiolikametis, Pabėgęs iš 
Kalnaberžės Mažamečių Nusi
kaltėlių Įstaigos, vėl Pagrobė 

Arkli

Jau buvo anksčiau rašyta, 
kad kovo 11 d. Panevėžio 
apyg. teismas Utenoje išspren
dęs 3 vaikų, kalt, arkliavagys- 
te, bylą—13 
Kunčiūną, 
gystę, nutarė vėl grąžinti ma
žamečių nusikaltėlių įstaigon. 
Prieš Velykas tas Kunčiūnukas 
iš Kalnaberžės mažamečių nu
sikalt. įstaigos vėl pabėgo ir 
Ukmergėj pasigrobęs arklį bu
vo policijos sulaikytas net La
banore.

Tai jau ketvirta nepaprasta 
to vaiko “silpnybė” prie ark
liu, v

14 m. Algirdą 
už trečią arkliava-

Utena nuo Dulkių Šaukiasi 
S. O. S.’

Utena vasarai atėjus skęsta 
dulkėse. Nelaistomose dulkėto
se gatvėse vėjui papūtus ar 
mašinai pravažiavus (Basana
vičiaus gtv. ir kt.), užpusto 
uteniškius dulkėmis.

Utenoje yra ugniagesių ma
šina, kurią, rūpestingesniam 
burmistrui esant, galima būtų 
pritaikinti ir kovai su dulkė
mis. Juk ugniagesybos reika
lams savivaldybė renka pini
gus, nors ja ir nesirūpina.

mi, kad šalies Vyriausias 
Teismas įsakė priimt dar
ban streikierius.

31 Latvys Įkalintas už 
Kiaulės Paveiksją

Riga, birž. 3. — Įkalinta 
31-nas asmuo, kai kurie iki 
6 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo, už tai, kad nupiešė 
kiaulę ir ant jos išrašė ne
patinkamus valdžiai obal- 
sius.

Budelio Streikas Išgelbėjo 
Nusmelktos Moteries 

Gyvybę

Paryžius, birž. 6. — Teis- 
miškas žmogžudžiam galvų 
kapo toj as giljotina, Henris 
Deibler atsisakė kirst galvą 
nusmerktai moteriai žmog
žudei Josephinai Mory. Tai 
prezidentas LeBrun pakeitė 
jai mirties bausmę amžinu 
kalėjimu.

•* "■
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Generolas Sun Lien-čung, vadas chiniečių armijos, kuri 
supliekė japęnų imperialist^ kariuomenę Taierchuange.
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Kairauskas Nubaustas 4 
Metais Kalėjimo

Gegužės 3 d., Kauno apy
gardos teismas sprendė Joche- 
lio Kairausko baudž. bylą.

Praėjusių metų lapkričio 11 
dd. Jadvyga Bekešaitė pasi-

skundė krim. policijai, kad 
Joch. Kairauskas ją nuskriau
dęs. Kitą dieną skundėja Put
vinskio g., prie 
re acto esencijos 
goninėn mirė.

Kairauskas L.
salioną. Bekešaitė pas Kai- 
rauskus tarnavo. Spalių 30 d. 
Kairauskas pasilikęs vienas 
bute su tarnaite, su ja netin
kamai pasielgė, po to tarnaite 
pradėjo Sirgti; Kairauskas pa
kvietė vieną moterų ligų gydy
toją ir tas pasiūlė nugabenti į 
ligoninę. Apleidus ligoninę bu
vusi Kairausko tarnaitė atėjo 
su savo seserimi pas Kairauską 
ir už skriaudą pareikalavo 5 
tūkst. lt. Kairauskas prašė už
eiti kitą dieną. Kitą dieną Kai
rauskas pasikvietė du pašalie
čius ir juos paslėpė virtuvėje, 
kad girdėtų Bekešaitės reikala
vimą pinigų; Bekešaitės sesuo 
atėjo irgi su liudytoju. Po to 
pasikalbėjimo prie liudytojų 
Kairauskas tuojau padavė kri- 
min. policijai skundą, kad Be
kešaitė jį šantažuojanti, tačiau 
kvotos keliu pavyko nustatyti, 
kad Kairauskas savo tarnaitę 
nuskriaudė ir jis buvo suimtas 
ir patrauktas tieson.

Apygardos teisme Kairauską 
kaltino prokuroro pad. P. Pa- 
karklis, kaltinamąjį gynė adv. 
Bieliackinas ir adv. Stankevi
čius.

Teismas ištardė per 20 liudy
tojų ir sprendimą paskelbė apie 
11:30 vai. vakaro.

Kairauskas pripažintas kaltu 
ir nubaustas ketveriais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

keltuvo išge- 
ir nuvežta li-

ai. turi madų

Klausimai ir Atsakymai
Klausinias

Argi reikalinga praneši
nėti ir laikraštyje vietą už
imti apie mirimus ir laido
tuves? Mes čia ginčinomės 
tuo klausimu ir pora drau
gų išsireiškė, kad tie apra
šymai visai nenaudingi. Ką 
apie tai mano pati redakci
ja?

Skaitytojas.
Atsakymas

Ištiesų yra draugų, kurie 
priešingi užėmimui laikraš
tyje vietos pranešimams 
apie susirgimus, mirtis ir

laidotuves. Tačiau tokie 
draugai yra klaidingai nu
siteikę. Tai nėra veltui laik
raštyje vietos užėmimas. Ir 
redakcija tokių pranešimų 
bei korespondencijų pagei
dauja.

Tiktai reikia tuojau pa- < 
rašyti-pranešti. Kartais su
serga draugas bei šiaip lie
tuvis, tačiau koresponden
tai išlaukia kelias savaites 
apie tai nepranešę. Tiktai 
atsiminę parašo, kad toks 
ir toks draugas jau senai 
serga. Tas pats ir su numi
rimais. i
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Darbininkė ir Šeimininkė
Kaip Numest Svorio? Ispanijos Vaikai Aplankė Laivą Aurorą Gabios Lakūnės

Šeimininkėms

Viena jauna moteriškė 
klausė “Daily Workerio” 
$nedikališkų patarėjų, kaip 
numesti dalį svorio. Jinai 
nuėjus į vieną įstaigą, kur 
garsinama pamokos numest 
svorį mankštomis, tačiau ir 
ten jai sakę, kad, apart 
mankštos, jai nusakys ir 
tam tikrą maistą ir patari
mai lėšuosią $25 už 24 pa
mokas. Po to ji kreipėsi 
patarimo darbinink i š k o n 
įstaigon.

Atsakymą ji gavo seka-

“Numetimui svorio kara
liško kelio nėra. Maistas 
yra svarbiausiu faktorium. 
Jeigu jūs mankštinatės ir 
perdęginate daug maisto, 
jūs visgi nenumesite svorio, 
jeigu jūs ganėtinai suval- 
gysite maisto vieton perde
gintojo. Kitais žodžiais, 
jeigu jūs daugiau mankš- 
tinsitės ir daugiau valgysi
te, jūs neprarasite svorio. 
Jeigu mankštinsitės ir val
gysite tiek, kiek dabar, jūs 

• prarasite svorio. Jei jūs 
nesimankštinsite, bet valgy
site mažiau, jūs prarasite. 
O jeigu jūs mankštinsitės ir 
mažiau valgysite, tai prara
site dar daugiau.”

Tačiau pirm darant bent 
kokius bandymus numest 
svorį, patarčiau kreiptis į 
sąžiningą gydytoją geram 
ištyrimui, ar kartais kokia 
liauka nereikalinga gydy
mo.

Ispanijos vaikučiai, gyve
nanti Sovietų Sąjungoj, ap
lankė Raudonosios Vėliavos 
laivą Aurorą. Komandie- 
riai ir jūreiviai karštai pri
ėmė jaunus ispanus svečius.

Laivas Aurora yra istori
nis laivas ir jį Sovietų val
džia apdovanojo Raudono
sios Vėliavos ordinu. Ir 
todėl vaikučiai su dideliu 
susidomėjimu klausėsi aiš
kinimo komandierių ir jū
reivių apie Auroros laimin
gą praeitį. Ir • apžiūrėjo 
kanuolę, iš kurios buvo isto
rinis šovimas į Zimni Dvo- 
rec. Po susipažinimo, laivo 
svečiai dalyvavo jūreivių 
parengime. Jūreiviai speci
aliai buvo prisirengę jaunus 
svečius pasitikti. Gale pro
gramos, vaikučiai patys pil
dė programą, žiūrėtojai 
jiems smarkiai plojo.

Jauni ispanai svečiai pa- 
dėkavojo jūreiviams už 
nuoširdų priėmimą ir jų 
balsai garsiai skambėjo: 
“Mes radom antrą tėvynę, 
Sovietų Sąjungą, kur au
gam ir mokinamės būti ka
riais už laisvą Ispaniją.”

Lyg lakštingalų balsais 
skambėjo “Viva Stalin!,” 
“Viva Rusija!” Kiekvienas

vaikutis ant atminties išsi
nešė Raudonojo Laivyno 
penkiakampę žvaigždutę.
Su Virš Du Milionai Vaikų 

Išvežami į Kempes
Sovietų Sąjungoje šį pa

vasarį išvežami į poilsio na
mus, sanatorijas, molynių 
vietas net su virš du milio
nai miestų mokyklų moki
nių. *

Bet pirmoj vietoj bus ve
žami geriausi mokiniai, sta- 
chanoviečių tėvų vaikai, pi
onierių aktyvas ir tie vai
kučiai, kuriems reikalinga 
medicinos pagelba.

Sveikatos priežiūros cen
tralis komitetas nutarė, kad 
1938 metais galima išleisti 
net iki 39,000,000 rublių pi
onierių namų taisymui ir 
naujų statymui. Tas pats 
komitetas davė įsakymą, 
kad miestuose geriausios 
vietos būtų naudojamos vai- 

i kučiams, privalo rengti vai- 
Į kam žaist aikštes, miesto 
parkuose reikalinga rengt 
vaikų “miestus,” kad vaikai 
galėtų vasaros laiką pra
leisti sveiki ir linksmi. Įren
gimui vaikam aikščių ir na
mų irgi paskirta 771,000 ru
blių. J. Bondžinskaite.

Cora Stock, 22 metų, 
skraidymo entuziastė, Ha
miltone, Kanadoj, sakoma, 
sumušus naujų lakūnų 
skraidymo rekordą. Jinai 
skraidžius pati viena už 36 
valandų po pirmos pamo
kos.

* k Įvairios Prabos
Fašistinėj Vokietijoj Mote- 

rys Yra Vergėmis
Iš Pragos ’anti-fašistiniai 

laikraščiai praneša, kad fa
šistas Goering išleido spe
ciali įstatymą, kuriuomi 
moterim verstinas žemės 
ūkio darbas. Nuo 17-kos iki 
25 ipetų moteris turi būti- 

>nai atitarnauti ant žemės 
ūkio . pas dvarininkus ir 
buožes. Vakarų Prūsijoj ir 
kitose Vokietijos srityse 
pradžioje šių metų moterys 
negauna nei jokio užmoka
mo darbo. Būtinai turi ati
dirbti verstiną laukų darbą. 
Šis įstatymas liečia netik 
bedarbes moteris, bet ir 
dirbančias.

Pagal Goeringo įstatymą, 
•jnoterys darbininkės nebus 
priimamos nei į jokį fabri
ką, kol neturės liūdymo, kad 
ji atitarnavus verstiną dar
bą. Šis fašistų įstatymas 
sujudino visos Vokietijos 
moteris.

Daugely j vidurinės Vo
kietijos vietų fabrikuose bu
vo didelių nepasitenkinimų 
ir griežtai atsisakė važiuot 
prie žemės ūkio darbų.

Kolektyviečiai Masiniai 
Lanko Operas

Sovietų Sąjungoj kolek
tyviečiai masiniai važiuoja 
į miestus matyti operas. Ne
paisant, kad ir darbymetė, 
bet prie geros tvarkos ran
da laiko kultūrai ir pasil
siu!.

Gegužės 10 d. į Dnieprov- 
ską kolektyviečiai atvažia
vo 50-čia trokų, kurie buvo 
padabinti įvairiais plaka
tais, ūbaisiais ir vadų pa
veikslais. Atvažiavo su virš 

'XOOO. Jų tarpe didelė di-

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. VILKAITĖ

(Tąsa)
Po 40 metų Marie Curie 

rašė: “man smagu atsiminti 
tą gyvą, simpatišką atmos
ferą tokio visuomeniško ir 
protinio draugiškumo,.” '

Maniai rūpėjo jos senas 
tėvas ir ateitis jos seserų 
ir brolio. Ji sau kalbėjo: 
“Su. broliu nebus bėdos; jis 
už kiek laiko paliks dakta
ras.”

Sesuo Hela buvo daininin
kė? ir gavo diplomą kaipo 
muzikos mokytoja.

Bet Bronia, kai paliko 
mokyklą jau 4 metai, tai 
visą namų atsakomybę pa
siėmė ant savo pečių. Jos 
visą laiką užmuša grįčios 
darbas. Mania žinojo, kad 
Bronia nemyli tokio darbo, 
ji turi patraukimą studijuo
ti mediciną.

Mania labiau ir labiau 
pradėjo gailėtis Bronios, 
nors ji ir pati norėjo va
žiuoti iš Varšavos kur kitur 
daugiau mokintis. Nes Var
šavos Universitetas tada 
mergaičių nepriimdavo.

Vieną dieną Bronia roka- 
vo, kiek ji pinigų turi susi
taupius. Mania, pamačius, 
klausia ją: “Kaip daug tu
ri?” Bronia atsako: “Turiu 
kelionės lėšas į Franci ją ir 
vieniem metam užsimokėt 
už medicinos kursą.”

džiuma buvo moterys, ku
rios pirma neturėjo supra
timo, kas yra kultūra, o da
bar masiniai atvažiuoja pa
sižiūrėti operos “Pakelta 
Velėna”.

Veikalas yra parašytas 
žymaus rašytojo d. Soko- 
lovo; parodo klasių kovą lai
ke kolektyvizacijos. Jis yra 
išverstas ir į anglų kalbą. 
Mokantiems angliškai pa
tartina perskaityti.

J. Bondžinskaite.

Mania sako: “Bet medici
nos kursas penki metai, ale 
vis tiek nenusimink; va
žiuok šį rudenį. Gal tėvas 
kiek pagelbės; aš pati 
dirbsiu ir dalį pinigų tau 
siųsiu, o kitus taupysiu. 
Kai tu užbaigsi mediciną, 
tada aš važiuosiu.”

Bronia net apsiverkė, ir 
sako: “Mania, tavo planas 
geras, bet tu dabar vos pra
gyveni tuom kiek uždirbi; 
o. iš ko tu man siųsi ir dar 
sau taupysi?”

Mania atsakė: “Čia aš 
naują planą tūriu: Aš ęinu 
ir gaunu darbą už vaikų 
mokytoją, (governahtką) į 
privatišką šeimyną, kur aš 
galėsiu susi taupyt pinigų ir 
tau pagelbėti.”

Rugsėjo 1885 metais jau
na mergaitė laukia agento 
raštinėj tarnybos kaipo na
minė ponų vaikų mokytoja 
(governantka). Jinai tada 
ėjo aštuonioliktus metus 
amžiaus.

Agentūros direktorė per
žiūrėjo Manios dokumentus 
ir nustebo:

“Panelė puikiai moki vo
kiečių, rusų, francūzų, len
kų ir anglų kalbas?”

“Anglų kalbą ne taip ge
rai pažįstu, kaip kitas,” at
sakė Mania. “Bet aš galiu 
mokyt dalykus, kurių reika
lauja oficialė programa vi
durinėse mokyklose. Aš 
baigiau gimnaziją su aukso 
medaliu.”

Taip Mania ir gauna vie
tą kaipo vaikų mokytoja 
turtingoj lenkų advokatų 
šeimoj. Už tai bus Maniai 
mokama 400 rublių per me
tus ir duodama užlaikymas.

Neužilgo Mania rašo sa
vo pusseserei H. Midialovs- 
kai: “Aš nevelyčiau nei ar
šiausiam savo priešui gy- 
vent tokiame pragare, kaip 
aš dabar gyvenu.

Madame Andre Duperon, 
francūzė lakūnė mėgėja ir 
motina dviejų kūdikių, kaip 
praneša francūzų skraidy
mo viršininkai, sumušus 
tarptautinį moterų skridi
mo tolio rekordą nuskrisda- 
ma iš Oran, Algerijos, į or
laivių lauką netoli Basra, 
Irake. Ji nusileidus Tel Em 
Aham’e.

Viršininkai aprokavo, kad 
ji padarius 4,360 kilometrų 
(2,708 amerikoniškas my
lias). Amelijos Earhart re
kordas, padarytas rugpjū
čio 24-25, 1932 m., buvo 3,- 
939 kilometrai (2,448 my
lios).

Tarnaičių Darbai už 75c 
į Dieną

Dorothy Height, Harle
mo YWCA atstovė, negrė, 
atsikreipė į New Yorko 
Miesto Tarybos komisiją, 
kuriai pavesta studijuot 
jaunimo sąlygas, prašyda
ma “daryt ką nors” su Di
džiajame New Yorke esan
čiomis tarnaičių “turgavie
tėmis.” Jinai sako, kad tos 
tarnaičių samdymo agentū
ros — “turgavietės”—siun
čia jaunas merginas ir mo
teris dirbt už bado algas.

Viena tokių “turgaviečių” 
rasta ant Prospect Avenue, 
netoli Prospect Parko, 
Brooklyne, o antra, prie 
Grand Concourse ir High- 
bridge Ave., Bronxe. Į tas 
vietas sueinančios ponios 
samdyt tarnaičių sunkiems 
darbams, už juos mokant po 
75 centus į dieną.

;; Ne iš gero moterys ima 
tokius darbus ir ne ilgai jos 
gali- bepratęst šeipios gyvy
bę su tokiu uždarbiu. Toki 
dalykai . netoleruotini1 mūsų 
turtingoj šalyj.

nukelk

kvortą 
(coffee

KAIP PADARYT 
ŠALTAINĖS

Prie šaltainės (aiskrymo) 
darymo yra nemažai darbo, 
tad jos mažai reikiant dau
giausia perkamasi gatava. 
Vienok daug kas sako, no
rėtų ir namie pasidaryt. Jų 
visokių yra, bet daugelis 
pamatiniai darosi vienodai, 
tik prieskoniai įdedama ki
ti. Vanilla šaltainė daros? 
sekamai:

Sumaišyk dubeltavo puo
do viršuje puodelį cukraus, 
šaukštą miltų ir ketvirtada
lį šaukštuko druskos, už
pilk puskvortę verdančio 
pieno, gerai išmaišyk; už
dėk ant apatinio puodo su 
verdančiu vandeniu ir mai
šydama virink 10 minučių. 
Turėk lengvai suplaktus 
dviejų kiaušinių trynius ir 
ant jų užpilk verdantį mi
šinį, vėl supilk į puodą ir 
nuolat maišydama dar pavi
rink 1 minutę, .tada 
ir atšaldyk.

Atšalus, dapilk 
skystos grietinės
cream) ir du šaukštu ar 
sulyg skonio vanillos. Su
pilk į šaldytuvą, o jei regu- 
liario šaltainei šaldytuvo 
neturi, tai supilk į bile siau
rą, aukštą puodą, kad treč
dalis puodo liktų tuščias, 
nes šąlanti šaltainė iškils 
ir išbėgs per kraštus, jei 
bus per pilnas puodas. Sta
tyk puodą bačkutėn, kurioj 
aplink puodą apdėsi ledu, 
įstatyk plaktuką ir biskį 
paplak.

Šaldymui ledą reikia su
daryt iš trijų dalių sugrūs
to ledo ir 1 dalies stambios 
(aiskrymo) druskos. Apie 
trečdalį bačkutės pripilk 
ledu, paskiau užpilk drus
ka, ir vėl dėk ledą iki kimš- 
tinai pripildys! bačkutę lig 
puodo viršaus. Leisk pa- 
stovėt kelias minutes. Tada 
pamaži, bet be pertraukos 
plak per 5-7 minutes. Vėl 
leisk biskį pastovėt ir pa
plak smarkiau, kol pasida
rys sunku mentę sukt.

Išimk iš bačkutės plaktu
vą, šaltainę sulygink, pri
denk vaškuota popiera ir 
paskiau sandariai uždenk 
dankčiu. Nuleisk iš bačku
tės vandenį, dapildyk ledu 
su biskį mažiau druskos ir 
leisk pastovėti porą valan
dų, kad skonis būtų stipres
nis. G-ė.

Dienraščio! laisvės’ Naudai

JAU LAIKAS RENGTIS JUOSE DALYVAUTI

’New York ir New Jersey

Sekmadieni, 26 Birželio-June
(P

Rengia ALDLD 2-ras Apskritys, dalis pelno skiriama 
išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos.

BUS OLD CIDER MILL GROVE
UNION, N. J.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM
Įžanga tik 25 centai asmeniui

BOSTONO APIELINKEI
"LAISVĖS” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS

BUS MAYNARD, MASS.
Sekmadienį, 3 Liepos-July

Dideles dovanos prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertes 
lapes kailiukas, 2-ra $25 cash, 3-čia $20 cash 

4-ta $15 cash, 5 po $10 ir 28 po $5 cash

Iš anksto Įsigykite įžangos bilietus.

Visi Naujosios Anglijos Chorai
Dalyvaus Programoj

BuS sportišku geimių ir Įvairių kitų žaislų jauniems 
\ ir suaugusiems.

Didžiausias Piknikas Brooklyne
Tai piknikas, kuriame būna daug svečių iš kitų 

miestų, o šiemet jų bus dar daugiau.

Įvyks 3 d. Liepos-July
Dviejų Dienų šventėje

Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo, Lyros Choras 
iš Philadelphijos, Bangos Choras iš Elizabetho, Sietyno 

Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great Necko
• ir vietinis Aido Choras.

PINIGINĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
PERKANT Iš ANKSTO

Tad iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Dvi Orkestrus Grieš Šokiams
PIKNIKAS BUS NAUJAI PERDARYTOJ

’ “Tai viena iš tų turtingų 
familijų, kur šneka fran- 
cūziškai, kai būna svečiu, 
bet tai tokios rūšies francū- 
zų kalba, kaip kaminkrė
čių; jie per šešis mėnesius 
nemoka bilų, o mėto pini
gus pro langus, nors jie 
samdo penkis tarnus-tarnai- 
tes. Jie šykščiai pavydi 
lempom žibalo. Jie nuduo
da esą laisvi (liberalai), bet 
iš tikro paskendę tamsiau
siose kvailybėse. Pagaliaus, 
nors jie šneka saldžiai, kaip 
cukrum, jų šnekose siaučia 
šmeižtai ir skandalai — 
šmeižtai, kurie ant nieko 
nepalieka nė vieno skudu
ro.”

Sekančiais metais Mania 
gavo panašią tarnybą pas 
kitus ponus, kuriuos vadina 
M. ir Z., Ščuki apygardoj, 
Ptocko gubernijoj, apie 
šimtas verstų nuo Varšu
vos. Nauji jos šeimininkai 
tada valdė didoką plotą ku
nigaikščių Cartoryškių že
mės.

Tai buvo jau kūr kas ge
resnė Maniai vieta. Apie 
naujus savo šeimininkus ji-

nai rašo, kad tai abelnai ge
ri žmonės, nors jos mokinė 
Andzia labai išdykus.

“Šioj šalies dalyj niekas 
nedirba. Šie žmonės galvo
ja tik apie ūžimus. Aš at
sisakiau važiuot į balių 
Karvace, kuris yra centras 
pantaplinio pašto visoj apy
gardoj. Ir aš nesigailėjau, 
nes mano ponai sugrįžo iš 
to baliaus tik ant rytojaus 
pirmą valandą po pietų.”

“Bet mes turėjome vieną 
balių čia pat (mano ponų 
namuose). Tai buvo pusė
tina regykla—visa eilė sve
čių atrodė taip, kad tik imk 
paišelį ir piešk karikatūras; 
tai turėjau smagumėlio. 
Labiausia neįdomūs čia 
asmenys tai jaunuoliai. Kai 
kurios merginos yra kaip 
žąsys, niekada neatveria 
lūpų, o kitos labai palinku
sios svietui akis draskyti.”

(Bus daugiau)

Garsinkite savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėj.”

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 4Oc.

PHILADELPHIA, PA
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios pinigines dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

CONNECTICUT VALSTIJOS
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE 

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio

E. HARTFORD, CONN.
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNTGA BROOKLYNO AIDO CHORAS VAŽIUOJA Į WORCESTER!
Jis Ten Dainuos Lietuvių Meno Sąjungos Antro Apskričio Piknike.

III. Klastos
(Tąsa) 49

Akiniuotas žmogus, išgirdęs tokį pa
reiškimą, visiškai dvasioje nupuolė. Bet 
pirma, negu dvasioje nupulti, jis taip 
užsipuolė ant svėrėjo, kad dalykas vos 

' nepriėjo prie dantų valymo.
Akiniuotasis rėkia:
—Na, ką tu, šunie, su manimi darai! 

Aš,—sako,—ne savo dėžes siunčiu. Aš,— 
sako,—valstybines dėžes siunčiu. Kur aš 
dabar su jomis pasidėsiu? Kur aš veži
mą surasiu? Kur aš gausiu šimtą rub
lių, kad atgal jas nuvežti? Atsakyk, šu
nie, arba aš iš tavęs kotlietą padarysiu!

, ' Svėrėjas sako:
—O ka aš žinau?
Ir taip pasakęs, mostelėja ranka į šalį.
Tas, dėlei savo trumparegystės ir iš 

priežasties prakaituotų stiklų, paskaito 
šį ženklą kuo nors kitu. Jis susigriebia, 
tartum atsimena ka nors senai užmiršta, V 4. z
riausiasi savo kišeniuose ir iškrapšto iš 
ten aštuonis rublius, visus po rublį ir 
nori juos svėrėjui paduoti.

Svėrėjas, išvydęs pinigus, parausta.
Jis rėkia:
—Kaip galima suprasti šį dalyką? Ar 

tik tu, akiniuota kumele, nebandai man 
kyšį duoti ?!

/Akiniuotasis, žinoma, tuojaus suprato 
isą negarbę ir savo padėties baisenybę.
Jis sako:
—Ne, aš išsiėmiau pinigus šiaip sau. 

Aš norėjau, kad jūs palaikytute juos, pa
kol aš dėžes nuimsiu nuo svarstyklių.

Jis stačiai maišosi, pasakoja nesąmo
nes, atsiprašinėja, ir, matosi, sutinka, 
kad jam duotų per snukį, bile tik šis da
lykas tuomi ir užsibaigtų.

Svėrėjas sako:
—Gėda! Čia kyšių neiminėja. Nusiim

kit savo šešias dėžes nuo svarstyklių—jos 
man stačiai širdį varsto. O kadangi čia 
valstybiniai siuntiniai, tai kreipkitės prie 
ano žmogaus: jis sudrūtins dėžės. Kas 
liečia jūsų elgesį su pinigais, tai ačiuo- 

I kite likimui, kad aš mažai laiko turiu 
pradėti su jumis tampytis.

Vienok jis pasišaukia kitą tarnautoji 
ir kalba balsu, vos tik pergyvenusio di- 

į delį įžeidimą:
t —Žinote, vos tik dabar man norėjo ky

šį duoti. Suprantate, kokia nesąmonė! 
Aš gailiuos, kad pasiskubinau sugėdinti 
ir dėl visko nepaėmiau pinigų, o dabar 
jau sunku įrodyti, kad jis man bandė 
duoti.

Kitas tarnautojas atsako:
—Taip, gaila. Reikėjo tą dalyką vie

šumon iškelti. Lai nebando manyti, kad 
pas mus vis dar snukiai pūkuose.

—Akiniuotasis, visiškai sušlapęs, tam
posi su dėžėmis. Jas sustiprina, priveda 
krikščioniškon išvaizdon ir vėl velka ant 
svarstyklių.

Tuomet man pasirodo, kad ir mano 
sena dėžė.

Pakol dar mano eilė toli, aš prieinu 
prie darbininko ir prašau, del visko, ma
no siuntinį sustiprinti. Jis reikalauja iš 
manęs astuonių rublių.

Aš sakau:
—Kas su jumis, ar jums galvoj nege

rai! Už trijų vinių įkalimą reikalaujate 
astuonių rublių?!

Jis nuoširdžiu balsu man sako:
—Tas teisybė, aš jums ir už trirublę 

padaryčiau, bet,—sako,—sup raskite ir 
mano keblią padėtį: juk man reikia^ da
lintis ve su šiuo krokodilium.

Čia aš pradedu suprasti visą mecha- 
L niką.

—Vadinasi, —aš sakau,—jus dalinatės 
su svėrėju?

Čia jis truputį susimaišo, kad prasi
tarė, pradeda visai ką kitą kalbėti, viso
kias nesąmones, niurna apie mažą algelę, 
apie brangenybę, daro man didelį nusi
leidimą ir pradeda dirbti.

Štai ateina ir mano eilė.
Aš dedu savo dčžę ant svarstyklių ir 

gėriuosi, kad ji stipri.
Svėrėjas sako:
—Dėžė silpnoka, negalima priimti.
Aš sakau:
—Argi ji silpnoka? Juk man vos tik 

ją sudrūtino. Ve tas, su replėmis, su- 
drūtino.

'■T* ■■KM-

Svėrėjas sako:
—Ak, pardon, pardon! Atsiprašau. 

Dabar jūsų dėžė tvirta, bet ji buvo silp
noka. Tas man visuomet į akis metasi. 
Už tai atsiprašau, atsiprašau.

Jis priima mano siuntinį ir rašo pre- 
ky rasti.

Aš skaitau prekyraštį, o ten pasakyta: 
“Aptaisymas silpnokas.”

—Ir ką gi jūs dabar darote, arabai? 
Man gi,—sakau,—su tokiu prierašu bū
tinai kelyje viską išvogs. Ir prierašas 
neleis j ieškoti atlyginimo už nuostolius. 
Dabar,—sakau,—aš matau jūsų arabiš
kas kombinacijas.

Svėrėjas sako:
—Kas, pardon, tai pardon! Atsipra

šau !
Jis išbraukia prierašą ir aš leidžiuos 

namų linkui; mąstydamas apie perdirbi
mą būdų, apie gudrybes ir klastas ir apie 
tą nenorą, su kuriuo tūli mano gerbia
mi piliečiai perduoda įsigyventas pozici
jas.

Bet jie anksti ar vėlai būtinai apleis 
šias savo pozicijas.

Ir tas tik nusispjaut, kad tūli jų per
ėjo į kitą pusę ir ten, kaip matote, varo 
seną savo darbą, tik daug gudriau, negu 
pirmiau.

Bet mes -juos ir iš ten išdulkysime. 
Nepaisant, kad jų pozicija labai gera ir 
ji ne visiems pastebima.

O dabar mes jiems palengva uždro- 
šime iš rindos sparno. Dabar mūsų smū
gis bus tiesiai kiekvienai kiaulystei ir 
žulikystei.

Bet dar mes siūlome jūsų kukliai aty- 
dai vieną kovingą pasakojimą iš eiles 
rinkinio “Klastos.”

5. Pasakojimas Apie šunsnukį.
Dėlei to, kad čia irgi faktas ir kalba 

eis apie vieną gyvą žmogų, todėl mes 
nenorėtume spaudoje pavartoti jo pa
vardę.

Tai yra, atvirai kalbant, jis, žinoma, 
šunsnukis ir jį vertėtų viešai per kriukį 
patraukti, bet jis dabartiniu laiku ir be 
to labai dirginusi ir sako, kad greitoj 
ateityj jis būtinai persikeis.

Todėl, pedagoginiais tikslais, mes pa
vadinsime jį Trižvaigždžiu.

Ir ve, šis Trižvaigždis važiuoja tram
vajuje. O iš išvaizdos niekas negalėtų sa
kyti, kad čia važiuoja šunsnukis. Iš iš
vaizdos—važiuoja kuklus darbininkas, 
apsiavęs veltiniais. Jis važiuoja į svečius. 
Jis važiuoja pas savo prietelį ant var
duvių.

Ir taip, jis važiuoja tramvajuje pas jį 
į svečius, mąsto, gal būt, ten apie savo 
įvairias niekšystes—kiek jis sumaumos, 
ir gerai, mano, kad vardininkui dovanų 
nepirkau. Kiti, girdi, turi įpročius var
dininkams dovanas pirkti, o kas liečia 
mane, tai jie ne ant tokio pakliuvo.

Ir štai jis važiuoja į varduves be do
vanų. Ir ant kampo septintos linijos jis 
išlipa. Teisingiau pasakius, jis, nelaukęs 
tramvajaus sustojimo, iššoko iš tramva
jaus, kad greičiau nueiti į svečius, o tai, 
mano, viską sumaumos. Juk tiems, na- 
chalams, tik pavėluok.

Todėl jis bijodamas, kad kiti viską ne
surytų, iššoka iš tramvajaus. Ir staiga 
girdi švilpukas, keno tai kojos skubina
si prie jo. Tai milicija prie jo skubina
si. Nori patirti, kaip jis iššoko, ar ne
sugadino ką nors savo viduriuose ir abel- 
nai, ar yra pas jį kišeniųje atliekamų pi
nigų. Mūsų karžygis mano:

“Na, trirublę užsidirbau. Geriau bū
čiau,—mano,—vardininkui porą sukir
mijusių obuolių nupirkęs, negu dabar 
bausmę mokėti!

Ir, taip pamislijęs, greitai sprunka 
minion ir ten susimaišo, tartum visai 
nieko ir nebuvo. Tartum ten ne jis iššo
ko, o kas nors kitas.

Milicininkas sako:
—Negražiai elgiatės, kad bėgote!
Trižvaigždis sako:
—Kas atsitiko? Juk ten ne aš iššokau. 

Už ką aš turiu bausmę mokėti? Ką, ai
tu pašėlai stovėdamas ten ant sargybos? 
Aš einu paprastai, nebėgu. Ir tramvaju
je aš kokios trys dienos atgal, kaip va
žiavau.

- (Daugiau bus)

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, 12 June dainuos Worcester} je
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Dalyvaus visi Bostono apylinkės chorai. Suvažiuos svečių iš visų Naujosios

Anglijos miestų ir net iš New Haven, Conn, ir iš kitų tolimų kolonijų
PIKNIKAS BUS OLYMPIA PARK, WORCESTER, MASS.

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS. NAUDOKITĖS DOVANŲ PROGA.

J Visus Schuylkill
k. ----------

Brangūs broliai ir sesės!
Mums gerai žinoma Lietu

vos praeitis, kokį sunkų jungą 
nešė mūs prabočiai ir mūs tė
vai, kada likosi pavergti Len
kijos dvarponių ir Lietuvos ba
jorų ! — Likosi beteisiai, turė
jo veltui dirbti dvarponiams, 
eiti baudžiavą, ir su jais dvar
poniai—lenkai elgėsi kaip 
jiems patiko!

Tokioj vergijoj esant Lietu
vos valstiečiams ir darbinin
kams, Lietuva tapo sudrasky
ta į dvi dali: vienus pavergė 
vokietys, antrus rusų caras. Ir 
taip abudu pasidalinę naikino 
lietuvių tautą kaip beteisę,— 
išplėšė jų spaudą, užgynė 
mokslą prigimtoj kalboj,—ir 
taip suspaudę kaip su geleži
nėmis replėmis laikė per šimt
mečius, kad Lietuvos artojai 
nė pasijudint negalėjo dva
siniam tobulėjimui kaipo kul
tūrinė tauta. Ir mūsų brangi 
kalba tik pačioj Lietuvos šir
dyj išsilaikė iki šių dienų— 
tarpe artojų. O iš visų kraštų 
apsupo: vokiečių kaizerizmas, 
rusų carizmas ir Lenkijos šlėk
tos naikino be pasigailėjimo!

Kaip buvo sunku Lietuvos 
liaudžiai be savo rašto, be spau
dos, nuo visų niekinamai gyven
ti ! Nepakeliant gyvenimo sun
kios naštos, Liet, valst. ir darbi
ninkai emigravo į šią šalį lai
mės ir laisvės jieškoti. O kaip 
jie buvo linksmi ir patenkinti, 
kada savo kalboj pirm 55 me
tų atgal pamatė knygelę ar laik
raštį atspausdintą ir galėjo lais
vai skaityti nesisaugodami žan
daro, kad ištraukęs raštą sunai
kintų, o skaitytoją uždarytų į 
kalėjimą!

Laikai pergyventi. Mes per 
užsienio spaudą šaukėm Lietu
vai laisvės ir spaudos, ką pro
testais ir reikalavimais iškovo- 
jom iš caro.

Prisiartino pasaulinis karas. 
Lietuva buvo kraujuos paskan
dinta. Nukentėjo daugiausia 
valstiečiai ir darbininkai. Pasi
baigus pasauliniam karui, nu
griovus carą nuo sosto, susmu*-

Pavieto Lietuvius!
kus kaizeriui ir Austrijos im
perijai subyrėjus, — mažiosios 
tautos reikalavo nepriklauso
mybės, savistovio tvarkymosi. 
Tarp mažųjų tautų radosi ir 
Lietuva. Už jos nepriklauso
mybę ir laisvę mes, amerikie
čiai lietuviai, dejom visas pa
stangas. Mūs moralinis ir fi
nansinis prisidėjimas daug 
gelbėjo tai atsiekti; mes di- 
džiavomės Lietuvos nepriklau
somybe. Linksma buvo. . . Ti
kėjomės Lietuvą pasaulinės 
valstybės greitai matys demo- 
k rati n i a i-k u lt ūri n i ai pakilusią..

Iki 1926 m. Lietuva žengė 
pirmyn prie to tikslo. Bet 1926 
m., gruodžio mėnesį, smurtu 
paėmus valdžią smetoniniams 
fašistams, — demokratija ir 
laisvė valstiečiams ir darbi
ninkams tapo palaidota. Lais
vas žodis, spauda, ir organi
zacijos tapo pakeistos kalėji
mais ir koncentracijomis. Lai
svė liko neribota tik dvarpo
niams, fabrikantams ir viso
kiems spekuliantams.

Lietuvos liaudis, nepakęsda- 
dama to sunkumo, pradėjo 
reikalauti geresnių, konstituci
nių teisių, išrenkant valdžią 
tiesotu balsavimu, koalicinę 
valdžią iš visų sriovių ir tvar
kyt šalį sulig konstitucija 
Steigiamojo Seimo priimta. Tą 
grąžinti — padėti išreikalauti 
Lietuvos liaudžiai,—kreipėsi į 
lietuvių išeiviją, juos paremti. 
Tuom klausimu ir tapo su
šauktas Amerikos Lietuvių 
Kongresas 1936 m. Clevclaiį- 
de, Ohio.

Kongresas pasisakė už Lie
tuvos liaudžiai grąžinimą de
mokratinių teisių ir paliuosa- 
vimą politinių kalinių. Bet 
Smetonos valdžia su liaudies 
reikalavimais nesiskaitė.

Dabartiniu momentu Lietu
va stovi rimtame pavojuje. 
Lenkijos fašistiniai imperialis
tai iš vienos pusės, Hitlerio— 
iš kitos nusistatę bile dieną ją 
sudraskyti. Smetoninė valdžia 
nedaro žingsnių apsigint nuo 
užpuolikų, bet greičiau linkus 
parduoti Lietuvos nepriklauso

mybę ir visą liaudį plėšikams. 
Lietuvos liaudis šaukiasi prie 
mūs, amerikiečių, ateiti į pa- 
gelbą jiems moraliai ir me
džiaginiai, apsiginti nuo už
puolikų. Tai argi dera mums 
tylėjimu praleisti ant jų šauks
mo ?

Broliai/ ir sesės lietuviai! 
Stokime (bendru frontu jiems į 
pagelbą, savo nusistatymus ir 
įsitikinimus palikim nuošaliai 
kaip privatinį dalyką. Katali
kai, tautininkai, socialistai, 
laisvamaniai ir komunistai,— 
mūs visų Lietuva mylima tėvy
nė! Visi stokim ją ginti nuo 
vokiško ir lenkiško barbariško 
fašizmo! Mes visi trokštam 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės! Todėl visos sriovės nuo 
savo organizacijų siųskite ko 
skaitlingiausiai savo atstovus į 
šaukiamą konferenciją birže
lio 12 d., 2-rą valandą po pie
tų, svetainėj Centre and Lloyd 
gatvių, Shenandoah, Pa. Ko
mitetas kvies per laiškus or
ganizacijas, kurių turės antra
šus. Bet kurių nepasieks laiš
kų užkvietimai, perskaitę šį 
atsišaukimą šaukit susirinki
mus, rinkit atstovus ir siųskit. 
Visi bendrai spręsime, kaip 
goriausiai galėtume pagelbėti 
savo broliams Lietuvoje.

Priešfašistinio Komiteto
Sekret., O. Ziobienė.

Buvęs Austrijos Premjeras 
Apsivedė Per Tarpininką 
Vienna. — Nazių slaptoji 

policija tebelaiko Kurtą Šu- 
šniggą, buvusį Austrijos mi- 
nisterį pirmininką, kaip im
tinį. Tad jis per savo brolį 
daktarą Arthurą šušniggą 
apsivedė su persiskyrele 
gražuole grafiene Vefa 
Fugger von Babenhausen, 
vienuolių dominikonų baž
nyčioj.

Nuo pirmojo vyro grafie
nė turi keturis vaikus, bet 
pirmasis jos šliubas panai
kintas kaip “neteisėtas.” 
Kurt šušnigg yra našlys. 
Abudu skaitomi tikrais ka
talikais.

Cleveland, Ohio
ALDLD Nariams Svarbus 

Pranešimas

Birželio 10 d. 8 vai. vakare 
(sharp), Lietuvių Darb. Sve
tainėj, 920 E. 79th St., ALD 
LD. 15-to Apskr. komitetas 
šaukia visų trijų Clevelando 
kuopų narių susirinkimą, ap
kalbėjimui “šviesos 
leidimą, mūsų 
suvažiavimą ir 
timo klausimus.

ir knygų 
organizacijos 

delegatų siun-

“Laisvėj” einaMūsų organe 
plačios diskusijos ALDLD rei
kalais. Apskričio komiteto 
manymu bus geriausiai, jei vi
sų trijų kuopų nariai-narės su
siėję krūvon išsireikš mintis 
viršminėtais klausimais dėlei 
savo labo ir organizacijos ge
rovės. Ypatingai kreipiame 
domę kuopų valdybų nariams 
dalyvauti šiame susirinkime.

ALDLD 15-to Apskr. Sekr., 
J. Mažeika.

Elizabeth, N. J.
Svarbi Prelekcija Apie 

Sovietų Sąjungą

Kurie tik žingeidaujate pas
kutiniais daviniais apie Sovie
tų Sąjungą, tai būtinai visi ne
pamirškite dalyvauti šį ketvir
tadienį, birželio 9 dieną, LDP. 
Kliube, 408 Court St.

Prelekcija bus temoje “Ma
no Paskutinė Kelionė po So
vietų Sąjungą.’’ Prelegentu 
bus Mrs. Susan Woodruff, žy- 
mi rašytoja ir keliauninkė, ku
ri apvažinėjo Sovietų Sąjungą 
penkius sykius, surinkdama 
kolekciją įvairių paveikslų 
(movie slides), ypač iš 1937 
metų, kurie bus rodomi laike 
jos prelekcijos. Įžanga veltui. 
Rengėjai šios prelekcijos yra 
“Friends of Soviet Union’’ vie
tinis skyrius.

D. K.

London.— Anglija užpro
testavo Japonijai, kad jos 
bombininkai skraido virš ♦ 
anglų nuosavybių Kantone.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

UŽKVIEČIA SAVININKAI

Į

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 9, 7:30 v. v., 1217 Beaver 
Ave. Nariai kviečiami dalyvauti.
P. Bernotas. (133-134)

duos pakankamai 
Bus Indian Grove 
ven. Muziką duos 
kestra. Kviečiame 
į šį oficialį atidaromą naujos pini
kams vietos bei parko. Ateikite 
kiekvienas ir visi! Parkas atsidarys 
10 vai. ryto. — Rengėjai.

Trečiadienis, Birželio 8,1938

Scranton, Pa

Gerbiamas profesoriau

New Haven, Conn

paminėta 
-nepriklau-

A.
P-

Nashua, N. H.

ir Lietuvos atstovas p. 
pas juos dalyvavo, o

A.L.D.L.D. 20 Kuopos Narių 
Domei

Generolo Cedillo ėjai atiduoda vyriausybei savo ginklus po to, kada 
jie buvo suimti ir nugalėti.

vietos 
grįš prie 

ar gal jau ant visados 
su airiais; tą parodys

Atstovas p. Budrys, 
apsiėmę dalyvauti, 

; pasidarbavus, jie

šių su
su p rantam a,

Stephen Aromiskis
(Arniakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385
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Binghamton, N. Y

ALDLD 20 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, birže
lio 9-tą dieną, Lietuvių Svetai
nėj. Pradžia 7 vai. vakare.

Draugai, šis susirinkimas bus 
labai svarbus tuomi, kad turė
sime išrinkti delegatus į ALDL 
D Suvažiavimą, kuris įvyks lie
pos 1 ir 2 dd. Taipgi labai 
svarbu ir tas, kad draugai, ku
rie dar nemokėję duoklių už 
šiuos metus, kad dalyvautumėte 
šiame susirinkime ir užsimokė
tumėte.

ALDLD 20 kuopos draugai 
neturėtų pasitenkinti vien tik 
tuo, kad užsimokėti duokles ir 
viskas, turėtų daugiau rūpin
tis ir svarbiais dienos klausi
mais, kurie su kiekviena diena 
darosi vis rimtesni ir reikalau
janti daugiau vieningumo, dau
giau bendro veikimo, kad laikui 
esant mes galėtume atsilaikyti 
bent prieš kokį pasikėsinimą 
ant darbininkų klasės. Demo
kratijos ir taikos klausimas, tai 
yra rimtas dienos klausimas. Ir 
štai, va, šiame susirinkime drg. 
H. Žukaitė sakys prakalbėlę: 
“Kelias į Taiką”; klausimas 
svarbus, kuriuo visi ALDLD 
nariai turėtų susidomėti ir da
lyvauti šiame susirinkime. Ban
dykime visi būti laiku.

ALDLD 20 kp. sekr.
O. Girnicnė.

—Raugaliukas.
Atsakymas: Ne, ne ste

buklas. Tu, Raugaliuk, ma
tomai, vairo jieškojai ne ta-

Jeigu neklystu, tai Amerikos inie gnle.
Lietuvių Kongresas turės savo! 
suvažiavimą birželio 25 d.!
Scrantone. Laiko jau visai ma
ža beliko iki minėto suvažiavi
mo, o vietos Kongreso Skyrius 
iki šioliai dar nieko neveikė Li
me svarbiame reikale. Kodėl 
taip? Man rodosi, kad vietos 
skyriaus komitetas turėtų grei
tai susišaukti atstovų susirinki
mą ir pasiųsti delegatus į minė
tą suvažiavimą. Buvo laikai, 
kad mes gana gražiai darbavo
mės! toje Unksmėje. Tai kodėl 
šiemet nepasidarbuoti ?

Vienas is Atstovu.

Svarbus Pranešimas Tiems, 
Kurie Rengiasi Važiuoti j 
“Laisvės” Piknikus Brooklyn 

ar Maynard, Liepos 3 Dieną

35 pasažierių busas ir kele
tas karų išvažiuoja į Maynard, 
Mass., į “Laisvės” pikniką lie
pos 3 dieną, 7 vai. ryto. Dar 
randasi kelios vietos ant buso. 
Kurie norite linksmą kelionę tu
rėti, matykite komisijos narius 
J. šukaitį, A. Stakonienę ar J. 
Aleksą. Kaina į abi puses $2.60. 
Nesivėluokite.

Kurie važiuosite į Brooklyną, 
taipgi matykite virš minėtą ko
misiją, nes važiuos keletas pri
vačių mašinų. Komisija pasirū
pins, kad mašinos tuščios neva-! 
žiuotų. I Pastaba: šie patarimai

Taigi, draugai, dar kartą ra- duoti tik tokiems, kurie ne
ginu, nesivėluokite užsisakyti žino, kam galvas ant pečių 
vietas. J. šukaitis. .nešioja. Šaipokas.

t

■i
Suteikiam Garbingas Lai-j 
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų.
Teikiam nemokamai Vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I

INFORMACIJŲ BIURAS 
NEŽINANTIEMS

Veda Prof, šaipokas
Paaiškink, Mr. Šaipoke, 

kaip galėčiau vėlai naktį 
namo pareiti, kad žmona 
nepajustų?

Iš anksto ačiū!
Naktibalda.

Atsakymas: Kreipkis į 
geriausį savo mieste vagį,

Įėjo atsitikti ana vakarą? 
Išėjęs iš savo draugo šin- 
kiaus radau savo automobi
lių, bet negalėjau rasti vai
ro. Prisiėjo grįžti saliūnan 
ir ten prie bokalo palūkėti 
iki ryto. Ryte viską radau,

Ar tai butu buvęs stebuk
las?

Didžiai gerbiamas Šaipo
ke! Nurodyk, kokia dieta 
man būtų patogiausia pir
madieniais?

—Bonkaitis.
Atsakymas: Pirmadieniai, 

Bonkaituk, daug kam ne
malonūs! Aiškų nurodymą 
tau duot negaliu, nes nepa
sakai, kur gyveni—mieste, 
ar kaime. Jeigu gyveni 
mieste, tai patarčiau gauti 
seltzerio bonką (bargan) ir 
rūkyt iš draugų gautus ci- 
garetus. O jei gyveni kai
me—išmauk uzboną agurkų 
rašalo ir susisuk naminės 
machorkės bankrutką.

Šaipoke, prašau paskolin
ti proto! Dalykas štai ka
me: Aš savo pačiulei prisi
žadėjau stiklelio su degti
ne nei prie lūpų nekišti. 
Bet tas sunku išpildyti... 
Ką turiu daryti?

—šalabalas.
Atsakymas: Gerk per 

šiauduką.
Viską žinantis Šaipoke, 

paaiškink: Ar auga plaukai 
ant durnos galvos?

—Kudliiis.
Atsakymas; Pažiūrėk į 

veidrodį—sužinosi.
Pastaba:

Kaip visiems gerai žinoma, 
šiais metais Scrantono lietuviai 
susivienijo į vieną organizaci
ją, kuriai davė vardą “Scran
tono Lietuviškų Draugijų Są
ryšis Lacca Apskrityj”.

Tai stipri jėga,' šešiolika 
įvairių organizacijų susibūrę 
vienon grupėn, pamiršosvisus 
įsitikinimus kaip religijose taip 
ir politikos klausimais, ir Stojo 
bendrai -veikti, kad pagelbėt 
mūsų tėvynei Lietuvai atgaut 
demokratines laisves. Ir štai 
griebtasi prie veikimo.

L Surengta minėjimas 20-ties 
metų Lietuvos nepriklausomy
bes, kur sutraukta apie 15 šim
tų publikos į Hotel Jermin va
sario 20 d.; ten buvo duota pui
ki programa, kurią pildė solis
tai p. A. Banys, p-nia F. Gali
nienė, V. Valukas, J. Surdokas 
ir p-lčs B. Indruliukė ir Geniu
ke.

Kalbėtojais buvo majoras F. 
Uester, adv. E. Yawars (jau
nas lietuvis advokatas), dakta
ras A. B. Upton, kun. M. Va
latka, daktaras W. A. Spelyn- 
gas ir adv. F. J. Bagočius. Visi 
kalbėtojai pasakė geras kalbas 
ir džiaugėsi Lietuvos nepriklau
somybe. Bagočius pasakė: “Mes 
negalime perdaug džiaugtis . . . 
Viena, Lietuva dar nėra tokia, 
kokia turėtų būti, — ten nėra 
demokratinių laisvių; o antra, 
tai priešas tykoja ir bile dieną 
gali Lietuvos nepriklausomybę 
sunaikyt”. Tuo priešu jis nuro
dė Hitlerį ir Lenkijos imperia
lizmą. “Budekim!” Bagočius pa
kartojo, “kad kartais neprisiei
tų .kitais metais mums apvaikš- 
čiot vietoj’ Lietuvos nepriklau
somybes, — aLietuvos pražuvi
mą.” į šias prakalbas buvo už
kviestas ir gubernatorius Earle 
ir Lietuvos n 
kurio buvo 
bet priešams 
atsisakė.

Kunigas per pamokslą taip 
pat draudė, kad neitų, girdi, ten 
nieko nebus, va, girdi, turiu ir 
laišką nuo Budrio, kad ten neis, 
o ateis pas mus (mat ir jie tą 
pačią dieną rengė). Pas juos 
teisybė, prisirinko daug dau
giau žmonių, kaip pas mus, bet 
kokia publika? Ugi pusę publi
kos sudarė airiai, kurie iš apie- 
linkės suplaukė pažiūrėt guber
natoriaus Earle, o davatkos ir 
davatlfcinai — naują vyskupą. 
Va, kaip jie paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybę! Apart kalbų, 
kad reikalingas Lietuvai .kardi
nolas, gyrimo popiežiaus, — 
daugiau ten nieko nebuvo. O ar 
žinote kas ten vadovavo? Nugi, 
atstovas į legislatūrą ponas Jo
nušą. Jis nėjo su lietuviais, bet 
su airiais ir kun. Miliaucku. 
Kad jis nusisuko nuo lietuvių, 
tai ir lietuviai per pereitus rin
kimus jam padarė tą patį.

Netekęs p. Yenuša 
seimelyje, nežinia ar 
lietuvių 
pasiliks 
ateitis.

Beje, 
Budrys 
pas mus ne. O galėjo dalyvaut 

abiejose, nes mitingai buvo 
skirtingu laiku.

Scrantono lietuviškų draugi
jų sąryšis buvo nutaręs ^pasiųst 
p. Budriui protestą, 
ramybėj.

■ Tai taip buvo 
Scrantone Lietuvos 
so m y be.

Mes 
dėkit!” 
atmintį 

Bagočiaus žodžius “bu- 
įsidėjom gerai į savo 
ir nutarėm palaikyt 

ir ant toliaus, kad rei
kalui prisiėjus greit galėtume 
susirinkti.

Ir, štai, kaip tik oro bango
mis pasiekė mus žinia, kad Len
kijos imperializmas pasimojo 
praryt netik Lietuvos nepri
klausomybę, bet ir visą Lietuvą 
pavergt, — mes jau būdami ęr- 
ganizuoti sušaukėm protesto 
mitingą į Town Hali kovo 27 d., 
kad užprotestuot prieš Lenkijos 
užmačias. Ir vėl apie 12 šimtų 
publikos susirinko išgirsti gar
sių kalbėtojų, kaip tai: W. 
Spelingas, A. Kubilius, dr. 
B. Upton, Ukrainą atstovas 
Batciuk, kun. M. Valatka,
Putirckas ir R. Mizara, kurie 
nušvietė tenaitinę padėtį.

Būtų galima parašyt apie 
kalbėtojų kalbas, bet kad jau ir 
taip suvėlinta, tai apleidžiu,— 
nežinia kode! korespondentai 
neparašė nieko į “Laisvę’’ apie 
tokius svarbius įvykius.

Sąryšio pirmininkas p. Pe
tras Pėstininkas ir visas komi
tetas gerai darbuojasi; išrinko 
šešis delegatus į Lietuvių kon
gresą, kuris atsibus birželio 25- 
26 dd., Scranton, Pa.

Delegatais yra sekanti: P. 
Pėstininkas, F. M. Indriulis, B. 
Mikulis, R. Jenuša.itis, Mrs. 
Lubscvičiene, ir Wm. Balinc-

Netikęs Pasielgimas
.Gegužės 29 d. pas mus buvo 

suruoštas piknikas. Rengė Lie
tuvių Laisvų Kapinių koopera
cija. Oras parengimui buvo ne
tikęs,* šaltas, tai ir publikos 
daug nesusirinko. Bet kurie bu
vo atsilankę, tai būtų praleidę 
smagiai laiką tyrame ore, jeigu 
ne .kai kurių blogos valios žmo
nių tam pakenkimas. Tik ką 
publikai suėjus ir;pradėjus link
smintis, kaip štai smetoniniai 
bernai pradėjo triukšmauti ir į 
žmones kabinėtis, tuomi išpro
vokuodami muštynes. Prasidė
jus muštynėm, suprantama, ki
lo suįrutė: vieni puolė, kiti gy
nės, o dar kiti paliko pikniką 
ir išvažiavo namo.

Bet po poros valandų “vaina” 
likosi likviduota su triukšmada
rių pralaimėjimu, del kurio gal 
dar ir šiandien gailisi. ..

Tie triukšmadariai buvo dai
nininkų grupės, kurie dažnai 
garsinasi per Minkaus radiją. 
Tokiu savo pasielgimu tie žmo
nes pakenkė netik sau, bet ir 
mūsų miesto organizacijoms. 
Mat, čia ir be to sunku būdavo 
iš policijos gauti leidimai pik
nikams laikyti, o po 
keltų muštynių,
dalykai dar labiau pablogės.

ALDLD 42 kp. buvo maniusi 
birželio 12 d. turėti pikniką, bet 
pastebėjome, kad tą pačią dieną 
Worcesteryj rengid LMS An
tras Apskritys didelį išvažiavi
mą. Tai mes savąjį pikniką su
laikome, o važiuosime Worces
ter! n. Sargas.
Japonai Tebelaiko Užgrobę 

Didžiumą Amerikiečių 
Nuosavybių

Shanghai. — Japonai, at
siliepdami į Amerikos pro
testą prieš jos piliečių nuo
savybes užgrobimą, neva su
grąžino amerikinėm baptis
tų misijom kelias mokyklas 
bei patalpas, bet jie nežada 
sugrąžint didelę daugumą 
amerikiečių mokyklų, misi
jų ir biznio įstaigų.

Japonijos valdžios atsto
vas taipgi išreiškė abejonę, 
ar Japonija pripažins biznio 
teises Amerikai vidurinėje

EASTON, PA ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadienį, 8 d. birželio, 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Drauges ir 
draugai, visi būkite laiku, nes turė
sime nominacijų į Centro Valdybą ir 

, J turėsime rinkti delegatą į Seimą.
Taipgi nepamirškite narinių duoklių

Nekrologas

Po keturių mėnesių labai 
kios ligos numirė Barbora Mar-° ( v Į JL člipgl IlcpuniirSKllU narinių uuimm
tih.kienė-Ašmontaitė. Birželio 3užsimokėti. — L. Sheralienė, sekr.

sun-

CLIFFSIDE, N.
LDS 115 kp. mėnesinis 

mas įvyks 8 d., birželio 8 5 
(re. K. Steponavičiaus Svct., 344 Pa 
ilisade Avo. Visi nariai privalote at

susirinki-

d. buvo palaidota su bažnyti
nėm apeigom šv. Mykolo para
pijos kapinėse. Kaipo parapi- 
jonkai, kunigas F. Garmus pa
sakė tinkamą pamokslą. Nuo gi-1 
minių ir draugų buvo sunešta!sjiankyti. — K. A. B. Sekr. 
daug gėlių-vainikų ir bukietų. 
Į kapus palydėjo daugelis žmo
nių. Velione buvo katalikiškų 
pažiūrų, bet visiem labai drau-j 
giška moteris, 40 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno 24 
metus; paliko nuliūdime vyrą 
Praną, dukterį Barborą, sūnų 
Joną ir tėvą Juozą Ašmontą. O 
Lietuvoj dar randasi velionės nfas" j. 
motinėlė, dvi sesutes ir brolis. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Žemaiti
jos, Mosėdžiu kaimo, Rietavo 
parapijos, Telšių apskrities. Lai 
būna jums, Barbute, lengva šios 
šalies žemele!

V. J. Stankus.

Hendaye, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Liaudie- 
čiai energingai atrėmė nau
jas atakas fašistų, kurie 
bandė prasilaužt į Luceną 
del Cid, Teruel fronte.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

trečiadienio vakare, birželio 8 d., 
7:30 vai. Šv. Jurgio Svct., 180 New 
York Avė. Prašomo visų narių skait
lingai dalyvauti. Taip pat yra parei
ga kiekvieno nario dalyvauti choro 
repeticijose ketvirtadieniais, nes da- 
dar turime daug užkvietimų dainuo
ti. Mokinamos naujų dainų, reikia 
gerai jas sudainuoti. Nepamirškite 
dalvauti. — K. ž.

CLEVELAND, OHIO
Ekstra Pranešimas ALDLD Nariam!

Birželio 10 d. Lietuvių Darbinin
kų Svetainėje, 920 E. ,79th St., kaip 
8 vai. sharp,' yra-šaukiamas ekstra 
visų trijų ALDLD kuopų narių su
sirinkimas, apkalbėjimui mūsų orga
nizacijos suvažiavimo, “Šviesos” ir 
knygų leidimo, taipgi delegatų siun
timo klausimą. Visi nariai ir narės 
būkite iki vienam. Pasirodykime, 
kurios kuopos bus didesnė narių at
stovybė? O ypatingai kuopų valdy
bų nariai jūsų priedermė visiem da
lyvauti. (133-135)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu RTUpių ir pavienių.
Iš semi padarau 
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.
Tel.: Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

W. HAVEN, CONN.
Didelis Atidarymo piknikas. Ron- i 

gia Indian Grove Bark Draugija. ■ 
Įvyks sekmadienį, birželio 12. New į 
riavcn’o Choras Daina, vadovauja- 
___  „. Latvio duos įvairių dainų i 
programą. Naujasis šokių pavilionas I 

vietos šokiam. ! 
Parke, W. I la- į 

gerai žinoma or- 
visus atsilankyti Į

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos nepaprastas mono- I 

sinis susirinkimas įvyks 8 d. birželio- j 
June, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 1 
St. Bus nominuojama Centro Valdy- 1 
ba, tad visi nariai turi dalyvauti su- : 
sirinkime ir pasirinkt i tinkamus as- i 
menis nominavimui į Centro Komi- ■ 
tetą. Taipgi bus svarstoma pasiunti- | 
mas delegato į būsimą seimą. Kuo- I 
pos pirmininkas D. J. (-132-133) •

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. pusmetinis 

rinkimas įvyks trečiadienį, 8 d. bir- I 
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. Vcrte- 
lienė. (132-133)

Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj
Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

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

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite i

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sgn- 
; vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Appįe Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 

į Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolla.
Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LIGOS 
i/ GYDOMOS

Ik R A UJO. ODOS, NERVŲ LI- 
Į GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
M O T E R Ų gydomos su patenki* 

jnančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n 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 Ave. ir Irving Place

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

JW

I 1I



Trečiadienis, Birželio 8,1938

Clement Vokietaitis §
REIKALINGA

REIKALAVIMAI i||i|ii™ii|®11111111^

s
B

.:r£
8

Š3

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Jei. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

n. i l,i n vi/a.
Reikalinga pardavėjų (salesmen) j 

vyrų, moterų ar merginų, pardavi- ■1 
mui Surprise Polish forničių ir au- | 
tomobilių valymui. Geras mokestis, g 
Kreipkitės j Surprise Polish Co., 409 | 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(132-134) r

NewYorko^g^JZi mos
s

Rengkimės Rytoj Dalyvaut Ispanijai Remt 
Mitinge Madison Square Gardene!

Kovoja Prieš Negrų 
Diskriminavimą c*

Valdžios Benui Liepta 
Eit Hague Parade

!

I
I

t

\

Dėl Lietuvių Radio Valandų

Visos pažangiosios didžiojo 
New Yorko organizacijos ir■ 
visi demokratiją mylinti asme
nys mobilizuoja spėkas daly- ■ 
vauti didžajame Ispanijai 
remt masiniame mitinge, kuris 
įvyks rytoj vakarą, Madison 
Square Gardene, 50th Street 
ir 8th Avenue, New Yorke.

Mitingą šaukia Ispanijos 
Demokratijai Remt Komitetas ■ 
ir Medikališkas Biuras. Mitin-j 
go svarbiausiom dviem užduo 
timis yra: sustiprint reikalavi 
mus nuimt embargo nuo loja 
listų Ispanijos ir pagerbt iš 
^vykstančią delegaciją, kuri 
‘čia lankėsi per apie porą mė
nesių ir padėjo sucementuoti j 
demokratines spėkas glaudes
nei veiklai prieš fašizmą, grę
sianti ne tik Ispanijos 
Amerikos pažangai ir

Rengkimės i 
vaut ir tinkamai pasveikint . 
didvyriškos Ispanijos atstovus, i 
taipgi prisidėt savo 
prie nuėmimo embargo, 
sumušimo fašizmo.

Pirma Kuopa Diskusuos 
ALDLD Suvažiavimą
ALDLD 1-ma kuopa šiame 

susirinkime diskusuos savo or
ganizacijos ateinantį suvažia
vimą ir jam prisirengimą. Taip 
pat bus pranešimas iš Komu
nistų Partijos 10-tos Naciona- 
lės Konvencijos, kurioj, tarp 
delegatų iš visos Amerikos, 
dalyvavo ir mūsų draugijos 
veikėjai, kaipo broliški dele
gatai.

Susirinkimas įvyks ši ket
virtadienį, 9 birželio, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” Svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Nariai prašomi visi atsilan
kyti ir kurie dar nepasimokė- 
ję už šiuos metus, ateikite pa- 
simokėt. Prašomi yra ir nauji 
draugai ateiti prisirašyti prie 
Šios lietuvių kultūrinės draugi
jos. Mokestis maža, tik $1.50 
į metus.

Taipgi draugai turintieji 
ALDLD 2-ro Apskričio tikintų 
knygutes būtinai atneškite jas 
į šį susirinkimą, nes knygutės 
bus reikalingos apskričio pik
nike. Jis įvyks sekmadienį, 26 
birželio (June), Old Cider 
Mill Grove, N. J. Ir kurie ma
not važiuot į pikniką, tai nusi- 
pirkit buso tikietus. Kaina į 
abi puses $1.

Kp. Org. G. W.

I Hines Nori Savo Bylą 
Perkelt Kitur

Workers Alliance skelbia 
kovą prieš diskriminavimą 
negru Federaliam Rašytojų 
Projekte, 235 E. 42nd St.,

James J. (Jimmy) Hines, 
stambusis Tammanės politikie
rius, kuris yra kaltinamas bu- 

|vęs paskilbusio raketieriaus 
“Dutch Schultz’o” raketo 

i smegenimis, padavė prašymą, 
1 kad jo bylą iš New Yorko per- 
i keltų kur kitur, “nemažiau 
‘100 mylių nuo New Yorko.” 
Jis susirūpinęs, kad prie proku
roro Dewey jis negausiąs “be
šališko” teismo.

Kitas jo prašymas reikalau
ja atskirti jo bylą nuo J. Rich
ard (Dixie) Davis, buvusio 

bet ir Schultzo advokato, kuris pats 
taikai, i dabar teisiamas kaipo vyriau- 

masiniai daly-!s’as Lš to raketo šulų.
Be reikalo p. Hines nori 

taip toli išvažiuoti. Jam užtek- 
balsii’tų bylą perkelt per tiltą—į 
prj0 įBrooklyną. Juk tik nesenai čia 

[buvo teistas Marinelli, kitas 
i Tammanės tūzas, ir išėjo tei- 
i sus.

Marinelli irgi turėjo nama- 
| žą bėdą, buvo kaltinamas slė- 
• pęs savo namuose prasikaltėlį 
■ kaip tik tuo laiku, kada pats 
į buvo N. Y. Apskričio raštinin
ku, valdžios žmogumi.

Po Marinelli išteisinimo, 
daugelis piliečių sugestavo, 
kad visų penkių didžiojo New 
Yorko apskričių prok/iratūros 
būtų sujungtos į vieną ir pa
vestos prokuroro Dewey ži
nion. Gal dėl to p. Hines ne
drįso prašyt bylos perkėlimo 

į į Brooklyną, bet už “nemažiau 
! 100 mylių.”

SUĖMĖ KERŠTINČ1Ų 
ŠOVIKĄ

Arthur Stately, kuris iš ker
što už nevykimą “meilėje” 
pašovė savo mylimosios seserį 
ir draugę, detektyvų suimtas 
pirmadienį belaukiant prie 
Long Island City Ligoninės, 
kad pašaut ir mylimąją Rose 
Picone, kuri laike anų šaudy
mų vienmarškinė paspruko. 
Jis sėdėjęs parke su revolve
riu rankoj, laukdamas ją atei
siant lankyt sužeistą seserį. 
Bet ji neatėjo, nes numatyta 
pavojus ir ji buvo laikoma ka
lėjime, kad apsaugot nuo kerš- 
tinčiaus.

., Pernagrinėjime Simon El- 
.more bylos, 7 liudininkai, visi 
kWPA darbininkai, liudijo apie 
kiekvieną minutę jo laiko tą 
dieną, kada nužudyta 4 metų 
mergaitė Joan Kuleba. Pir
mam teisme jis buvo nuteistas 
elektros kėdėn kaipo mergai
tės žudeika. Paskiausia pa
šauks liūdyt patį kaltinamąjį.

Moterys Prieš WPA Algų 
Nukaposimą

Rose Schneiderman, Mote
rų Darbo Unijų Lygos virši
ninkė, pareiškė, kad grasini
mas apribot WPA projektuo
se baltakalnierių darbininkų 
algas su $1,000 į metus reiškia 
pavojų algų skalėms abelnai. 
O toks patvarkymas norima 
įvesti galion su 30-ta šio mė- 
sio. Pareiškimas sako:

“New York o Moterų Darbo 
Unijų Lyga, atstovaujanti virš 
125,000 narių, pritaria palai
kymui dabartinių algų skalės 
‘baltakalnierių’ WPA projek
tuose ir yra priešinga aprube- 
žiuoti su $1,000, kaip pasiū
lyta administratoriaus Harry 
Hopkins. Mes jaučiame, kad 
toks apribavimas šiuo laiku 
pavojingai numuš pašalpos ly- 
gmalą, kuri jau dabar yra ne
pakankama ir grasins algų 
skalėms abelnai.”

Sulyg dabartinio patvarky
mo, Federaliai Meno projektai 
galės išleisti tik $1,000 dėl 
vieno darbininko. Tas turės 
įimt ne tik algą, bet taip pat 
medžiagas ir jo darbo priežiū
rą. Tai būtų didelis nukapo- 
jimas. Dabar gali išleisti 
$1,300 dėl asmens.

MASPETH, N. Y

apie

ALDLD. 138 kuopos susirin
kimas šį ketvirtadienį neįvyks, 
nes tą vakarą yra rengiamas 
masinis mitingas Madison . Sq. 
Gardene.

Taigi, minėtos kuopos susi
rinkimas įvyks kitą ketvirta
dieni, 16 diena birželio, 8 va- 
landą vakare, Zabelskio Sve
tainėj. Visi nariai dalyvaukite 
kitą ketvirtadienį.

Kuopos Organizatore.

WPA unija turinti davinių, 
kad iš 450 darbininkų projek
te tik 38 yra negrai. Tik 1 
negras užima mažą vietą ve
dimo, visi kiti žemiausia ap
mokamose vietose, kurių algos 
nesiekia virš $23.86 į savaitę. 
Visai nėra stenografių negrių, 
nors daugelis tam labai tinka
mų merginų jieškojusios tokių 
vietų.

Neleido Nukirst Algas
Elemco Radio Corp., Bronxe, 

darbininkai išėjo streikan, kad 
bosai pareikalavo nusimušt al
gas 15 nuošimčių. CIO unija, 
kuri iš karto norėjo atnaujint 
sutartį senomis skalėmis, išė
jus streikan, pareikalavo pa
kelt algas 10%. Visi 200 dar
bininkų esą pikieto linijoj.

J. V. Jūrininkų Atsarginio 
Būrio 3-čio Bataliono (iš New 
Yorko) benui buvo įsakyta daly
vauti Jersey City maj. Hague fa
šistiniam parade pirmad. vak. 
Nurodymus išsiuntinėjęs pir
masis saržentas C. B. Rotella. 
Juose sakoma:

“Aš noriu, kad visi būtu
mėt. Benas yra pakviestas pa- 
raduot Jersey City.”

O kad įsvarbint reikalą, 
dadėjęs:

‘Tai yra amerikonizavimo 
dienos paradas ir yra būtina, 
kad jūs dalyvautum et.”

Tuo tarpu surast “užkvietė- 
ją” pasirodė labai sunku, 
niekas nenori prisipažint 
naudojęs valdžios lėšomis
mokamą beną prieš civiles lai
sves ir organizavimosi teises, 
kuriom apsaugoti pati federa- 
lė valdžia pradėjo tyrinėjimą.

W. P. Upshaw, direktorius, 
dabar esąs Washingtone, re
porterių užklaustas, negalėjo 
nurodyt “kvietėjo.”
■ Taigi, tas garsusis prieško- 
'munistinis ir prieš-unijinis 
Hague paradas susidėjo ne iš 
Jersey City gyventojų, kurie 
buvo varu verčiami dalyvaut, 
ne tik iš visos apylinkės suvež
tų sužinių fašizmo šalininkų, 
bet ir per apgaulę įtrauktų 
valdžios lėšomis palaikomų or
ganizacijų.

Lietuvių Radio Draugijos 
sekr. Vjyt. Ubarevičius prane
ša. kad LRD, vadovaujama 
Juozo (Rinkaus, “už kelių sa
vaičių, gal net ir greičiau” vėl 
atidarysianti lietuviškas radio 
progranias. Apie patį WMBQ 
stoties uždarymą rašo :

“. . .Kalti buvo tos stoties 
savininkai, kurie sukėlė tarp 
savęs maištą, kuris atsidūrė 
teisme, b vėliau tas dalykas— 
jų nesutikimas — pasiekė net 
federal© valdžią, kuri atkrei
pė domę šiam nesutikimui. Ir 
veik po dviejų metų bylinėji
mosi
čiausio teismo buvo atimta sto
ties savininkam leidimas nau
dotis stotimi. Mat, savininkai 
(kurių buvo du) įsigeidė, kad 
leidimas naudotis stotimi būtų 
pavestas ar vienam ar kitam, 
norėjo ir vienas ir kitas, bet, 
kaip matom, nei vienam nebu
vo suteikta malonės. (Gerai 
yra sakoma senoj lietuvių pa
tarlėj—kaip du pešasi, trečias 
laimi.) Atimtas laikas, kaip at
rodo, yra pavestas naudotis 
radio stočiai WWRL, taigi ir 
laimėjo trečiasis. . .”

“Gaukite “Laisvei’* Naujų 
SkaitvtoYu.

nuo žemiausio iki aukš-

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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Laidotuvėse Pradėjo 
Vajų prieš Laužus

Laidodami Mrs. Esther Co
hen, žuvusią laužynų gaisre sa
vo kaiminką, New Yorko East 
Sides gyventojai nepasitenkino 
ašarojimu, bet rimtai atnauji
no kampaniją už panaikinimą 
laužymų ir apsaugojimą liku
sių gyvais.

Kada velionės kūnas, lydimas 
virš 2,000 palydovų, pirmadie
nį nešta pro tą laužą, kurio gai
sras nusinešė jos gyvybę, proce
sija sustojo. Rendauninkų Uni
jos viršininkas Seitz pasakė 
trumpą prakalbą, o unijos vei
kėjai pradėjo rinkt parašus po 
peticijomis, reikalaujančiomis 
panaikint laužynes.

Tą pat vakarą įvyko RU ma
sinis susirinkimas, kuriame jau 
turėta virš 3,000 parašų ir pa
siųsta Konstitucinei! Valstijos 
Konvencijon į Albany, reikalau
jant, kad būt/ steigiama nauji 
valdiški na ai darbininku šei- c 
mynoms prieinamomis rendo- 
mis.

Spėliojimas Neapsimoka
Daug nelaimių mūsų gat

vėse įvyksta dėlto, kad lenk- 
tyniuojanti mašinų vairuotojai 
vaduojasi rizika, ne žinojimu. 
Jie viliasi, būk ragučio garsas 
pratuštinsiąs jiems kelią.

Geras vairuotojas elgiasi 
kaip tik priešingai. Jis iš ank
sto numato padėtį ir geriau 
duoda progą kitam, negu ri
zikuoti nelaimėn. Kada jau su
sidaro
tankiai sunku išvengti susidū
rimo, 
venkit ir leiskit gyventi!”

Trafiko Stotis “K.”

nepaprasta padėtis,

Palaidojo Nužudytą Kūdikį

Teresa Telycka ir Al Boyce 
laimėję ant vieno Loterijos bi
lieto $75 ir išėję kartu paūžt, 
bet ūžimas baigėsi jos išstū
mimu iš taksės ir mirtimi, 
jam—areštu.

o

Auto Firmos Pasirašė 
Sutartį su Unija

Penkiolika iš 35 auto “body 
building” šapų savininkų pasi
rašė sutartį su United Auto 
Workers Lokalu 259, CIO. 
Firmos buvo paliestos streiko, 
kuris iššaukta bosams atsisa
kius atnaujint gegužės 28 pa
sibaigusias sutartis. Firmos pa
sirašė sutartį prieš norą šapų 
savininkų organizacijos, kuri 
kovoja prieš unijos reikalavi
mus.

Frankistai Užpuolė Pikietus

Dėlto “galvokite—gy-

Mrs. Anderson, Slocum "Pla
ce, turėjo samdyt ekspertą 
nupjaut medžio šaką, kad iš
gelbėt dvišakei! įstrigusią pa
pūgą.

“PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau švogerio Jono Kazels- 

kio. Paeina iš Lietuvos, Šiaulių mie
sto. Į Ameriką išvažiavo prieš didįjį 
karą, 1913 m. ir nuo to laiko neži
nau ar gyvas ar miręs. Jeigu esi gy
vas, tai prašau atsiliepti, nes turiu 
svarbų reikalą. Arba kas žinote, kur 
jis randasi, prašau duoti man jo an
trašą. Būsiu labai dėkinga. Elzbieta 
Miliauskaitė, po vyru Elzb. Paulaus
kienė, 265 Second Street, Elizabeth, 
N. J. (133-135)
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CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»cj Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Šts.

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. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

į NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 I
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
B

Lietuvių Radio Valanda
GYVUOJA

Didžioje W. B. N. X. Stotyje
Pradėjo

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

Šeštadieniais (Subatoms)
11:45 valandą prieš piet

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanaiE

Ispanų Draugijų Federaci
jos nariai pikietavo Park Cent
ral Viešbutį, 7th Avė. ir 55th. 
St., kur fašistinė Casa Espana 
Dr-j a susirinko puotaut ir vest 
kampaniją už fašisto Franko 
laimėjimus. Pikietus užpuolė 
fašistiniai mušeikos. Kilo mu
štynės. Policija, pasirodo, pa
taikė areštuot 13 lojalistų 
simpatikų ir tik du frankistu. 
Abu frankistai buvę gerokai 
“truktelėję”, veikiausia, tiks- 

pavaišinti “ant drąsos” 
demokratijos gynėjus.

Pirmadienį palaidota 4 me
tų Dolores Swinscoe, kurios 
nemyiįs tėvas sumušė ir pa
merkė šaltam vandenyj sin- 
koj. Motina, Nina Swinscoe, 
kuri yra sulaikyta kalėjime 
tik kaipo liudininkė, buvo iš
leista dalyvauti kūdikio laido
tuvėse. Tėvo neleido.

Mergaitės motina sako, kad 
dėl skirtingos išvaizdos, auk
sinių plaukų ir šviesios odos, 
tėvas įtaręs dukrelę Dolores 
esant ne jo ir tankiai mušda
vęs.

Kvočiamas tėvas, sakoma, 
prisipažinęs, kad jis “sudavęs” 
mergaitei penktadienio vaka- 
ra, išvakarėse žudystės, kada 
jos sumuštas kūnelis rasta lo
voj. Jis pasakojęs, kad jis 
penktadienio vakarą buvęs 
vienas namie su mergaite. Ji 
nukritus nuo trečio laipto ir 
pradėjus verkt. Jis jai “suda
vęs” už kritimą. Ji vis verkus 
ir jis jai davęs vandens, bet 
mergaitė susirgus ir jis leidęs 
ant jos šaltą vandenį, many
damas, kad tas pagelbėsią. 
Tam negelbstint, jis paguldęs 
ją lovon ir pats išėjęs iš namų, 
kur nesugrįžo veik per dvi 
dienas. Sugrįžus, jis tuoj areš
tuotas.

KLAUSYKIT

E
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus'užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Befferts, Astorijos artis-Al
tas manęs, kad žmona nepaiso, 
tik iš priekabiavimo jam pri
mena valkiojimąsi po karčia- 
mas. Tačiau anksti sekmadie
nio rytą jis ją rado nusinuodi
jusią gasu.

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

32-ras

390
Mūsų Ofisas

LORIMER STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-3787

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

t

1?

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveitcrio stoties

32-ras

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

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

T

BURNERS
ŠILDYTUVĄ

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

Miss Ema S. Summersville, 
newyorkiete, prigėrė automo
biliui nušokus į Tarrytown 
ežerą. Fernando Moret, drai- 
veris, išliko gyvu. Areštuotas.

r

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE

69-26 Cooper Ave. kampas 69th Place Glendale, L. I.
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 mūsų pikniką. Rengėjai.

v LietuviŲ Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ 

(Steam Boiler),/■ CIO unija apskundė Valsti- 
jinei Darbo Santikių Tarybai 
Krasne groserių firmą. Kal
tina pravarinėjime iš darbo už 
stojimą unijon. Prieš firmą d a. 
bar vedama streikas.

■* Sing Sing kalėjimo elek
tros kėdėj sudegintas brook- 
lynietis Lawrence Marks už 
išžaginimą ir nužudymą 8 
metų mergaitės Paulos Ma- 
gagna.

Jason Zahn, privatiškas la
kūnas, nusileisdamas į Roose
velt Field užkliuvo už telefo
nų vielų, nuplėšė auto fende
rį ir atsidūrė nosimi į lempos 
stulpą. Niekas nesužeista.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Navickas, 48 metų 

amžiaus, 16 Scholes St., Brok- 
lyn, N. Y., mirė birželio 6-tą. 
Bus palaidotas birželio 8-tą, 2 
vai. p. p., Alyvų Kalno kapinė
se. Pašarvotas pas graborių 
Matthew P. Ballas (Bielaus- 
ka).

KELRODIS: Važiuokite Canarsie linijos traukiniu iki Myrtle ’ 
Avęnue 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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




