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Krislai
Protestas be Dantų.
Ar Jie Atsako už Jį? t 
Pašaipa ne Vietoje. 
Fašistine Nepakanta.

Rašo A. B.

Sakoma, kad popiežius pa
siuntė protestą generolui Fran
co prieš bombardavimą mies
tu ir masinį žudymą nekaltų 
žmonių.

Reikėtų tiktai pasidžiaugti, 
jeigu šis protestas būtų pa
remtas nuoširdumu ir nuosai
kumu. Deja, taip nėra.

Ve kodėl: Patsai popiežius 
ir visa aukštoji dvasiški j a re
mia šitą gen. Franco karą 
prieš Ispanijos žmones. Dar 
tik nesenai patsai popiežiuj 
oficialiai gen. Franco pripaži
no pateptu visos Ispanijos vaU, 
donų. '

Vilniaus krašte lenkų val
džia suareštavo ir ilgu kalėji
mu nubaudė keletą lietuvių.

Bet ar žinote, kas buvo vy
riausiu liudininku prieš tuos 
lietuvius? Ogi senai pagarsė
jęs išsigimėlis Plečkaitis.

Savo laiku Plečkaitis buvo 
žymus socialistų žmogus.

Ar būtų padoru dabar vi
sus socialistus kaltinti už ši
tą jų buvusio žmogaus supu
vimą? Ne, nebūtų.

O betgi tie patys broliai so
cialistai kaltina visus komu
nistus už išsigimėlius.

Dar daugiau. Jie tuos išsi
gimėlius dar savo eilėsna išs
kėstomis rankomis priima.

So. Bostono “Keleivio” re
daktorius labai negražiai pa
sišaipo iš Komunistų Partijos 
naujos konstitucijos. Girdi, 
“mums rodos, kad tai nerimtas 
padaras. Juk komunistai tu
rėtų ruoštis revoliucijai, o ne 
maskaradui.”

Kodėl taip? Ogi todėl, kad 
naujoji mūsų partijos konsti
tucija pripažįsta geromis Ame
rikos revoliucines tradicijas.

■ Matyt, “K.” redaktorius tas 
tradicijas paaukoja fašistams- 
reakcionieriams. Tai jo valia. 
Betgi jis turėtų suprasti tą, 
kad socialistai ir komunistai 
praeityje padarė tą klaidą, 
kada jie savo tautų revoliuci
nių tradicijų neišnaudojo dar
bininkų klasės kovoms prieš 
fašizmą.

> Ta jų klaida pasinaudojo 
fašistai.

Amerikos komunistai ta 
klaidą jau senai atitaisė.

Deja, “K.” redaktorius ir 
jo draugai su savo tokia poli
tika pilsto vandenį ant reak
cijos malūno.

Juoktis jie turėtų ne iš ko
munistų, bet patys iš savęs.

Komunistai nesiruošia mas
karadui. Jie ruošiasi kovai už 

< socializmą, štai kodėl jie ne
nori paaukoti Amerikos revo
liucines tradicijas (Nepriklau
somybės Paskelbimo, Jefferso- 
ną, Thomas Paine, Lincolną) 
fašistiniams reakcininkams.

Tikrai dūksta Vokietijos 
naziai. Pranešta, kad Hitle
rio valdžia nutarė pakeisti vi
sus vardus miestų ir kaimų 
Rytinėje Prūsijoje, kurie 
skamba lietuviškai, arba ku
rių šaknys yra lietuviškos.

Tai da vienas pavyzdis fa
šistinės nepakantos.

Tarptautinio Darbininkų. 
Apsigynimo prezidentas Vito 
Marcantonio praneša, kad ne
užilgo bus pradėtas leisti di
delis italų kalboje anti-fašisti- 
nis dienraštis.

Tai puiki žinia. Milionai ita
lų seka fašizmą todėl, kad jie 
nesupranta tikrosios to barba
rizmo prasmės. Dienraštis bū
tų galingas jiems šviesos šal
tinis.

Drg. J. Gasiūnas lankėsi 
Pittsburghe ir turėjo pasitari-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Mussoliniečiy Šnekos apie 
Medžiagą Gabenimą Liaudie- 

čiams per frąnciją

Roma. — Mussolinio gra
mofonas “Giornale d’Italia” 
pasakoja, kad balandžio mė
nesį per Francijos sieną 
įgabenta į Ispanijos res
publiką “7,819” tonų kari
nių medžiagų ir tarp ba
landžio 4 ir gegužės “264” 
lėktuvai ir “150 Francijoj 
lavintų lakūnū.”

Fašistų Lėktuvas Norė
jo Išžudyt Visus Žmo

nes Francijos Laive
London. — Per 18 valan

dų fašistiniai lėktuvai už
puolė vieną Francijos laivą 
ir vieną Anglijos, ir pas
kandino vieną dar “nežino
mos” šalies laivą ties Be- 
nicasim, Viduržemio Jūroj. 
Su šiuo trečiu laivu žuvo 12 
asmenų ir tapo sužeista 19.

Nazių lėktuvas numetė 
dvi bombas ant Francijos 
p r e k y b i n io laivo “Bris
bane”, 2,450 tonų įtalpos. 
Bombos padegė laivą, už
mušė anglą tėmytoją, įga
liotą tarptautinės bepusiš- 
kumo komisijos, vieną ang
lų jūrininką ir tris francū- 
zų; sužeidė francūzą kapi
toną Rene Guynol ir kelis 
kitus žmones. ^Negana to, 
lėktuvas kulkas vaidžiais 
per pusę valandos pylė ug
nį į laivo viršų ir šonus, že
mai skraidydamas vienon ir 
antron pusėn.

“Brisbane” vežė tik grū
dus ir miltus iš Algerijos. 
Jis buvo užpultas senovinėj 
Ispanijos prieplaukoj Deni- 
j°j.

Tuo pačiu laiku fašistų 
lėktuvai bombomis paskan
dino Anglijos prekybos lai
vą “Isadora”, 1,212 tonų 
įtalpos Castellon de la Pla
na prieplaukoj.

“Isadora” tai septintas 
Anglijos laivas, užpultas fa
šistų bombininkų nuo ge
gužės 24 d. Keturi tų laivų 
buvo paskandinti.

Nuo karo pradžios Ispa
nijoj iki šiol fašistai Hitle
rio ir Mussolinio šubmari- 
nais ir orlaiviais atakavo 
46 Angį jos laivus. Devyni 
jų tapo paskandinti. Per vi- 
^as tokias atakas žuvo 29 
vyrai ir viena moteris, buvę 
tuose laivuose.

Metz, Franci j a. — Karo 
teismas nuteisė nazių šni
pą O. Wetzelį, 15 metų ka
lėti.

mų su draugais. Jis sako, kad 
Komunistų Partijos lietuviška 
kp. įsisteigė McKees Rocks. 
Jau turi gerą grupę draugų. 
Susitvarkė ir gerai veikia par
tijos kuopa Northsidėje.

O kas svarbiausia, kad par
tijos kuopa sutvarkė savo rei
kalus ir Soho dalyje. Buvo 
laikomas susirinkimas, kuris 
išrinko kuopai valdybą iš veik
lių draugų.

Geriausio pasisekimo Pitts- 
burgho bolševikams!

JERSEY CITY FAŠISTINE VALDYBA 
UŽDRAUDĖ SKLEIST ROOSEVELTO 

KALBĄ UŽ ŽMONIŠKESNES ALGAS
Majoro Fr. Hague Policija Šaukia: “Pragaran su Konstitu

cija!” Kai Darbininkai Primena Savo Teises
Newark, N. J.— CIO uni

jos užvedė federaliame teis
me bylą, kur reikalauja iš
duot indžionkšiną prieš 
Jersey City policiją, kad ji
nai daugiau negalėtų areš- 
tuot bei deportuot darbi
ninkų kalbėtojų, unijinių 
lapelių skleidėjų ir tt.

Kaipo įrodymas /"prieš 
Jersey City fašištuojantį 
majorą Fr. Hague’ą ir jo 
policiją, buvo teišSJiui pris
tatytas ir lapelis su ats
pausdinta jame prezidento 
Roosevelto kalba. CIO uni
jų vadai kreipėsi į policinę 
valdybą, reikalaudami leidi
mo skleist gatvėse šį lapelį. 
Bet kadangi toj Roosevelto

HARLAN, KY., ŠERIFAI IR GENGSTERIAI ŽUDĖ UNIJISTUS 
MAINIERIUS REVOLVERIAIS IR BOMBOMIS

London, Kentucky.— Liu
dininkai federaliame teisme 
parodė, kad vienas Harlan 
Fuel Kompanijos angliaka
sy klos gengsteris Verlin 
Fee, neva “mainierys”, bu
teliu primušė ir nušovė 
Lesterį Smithersą, pirmi
ninką Jungtinės Mainierių 
Unijos Harlano Cen tralinio 
Lokalo, už tai, kad.jis liu
dijo šalies valdžiai, kaip ta 
kompanija kruvinai perse
kioja angliakasius už prita
rimą arba priklausymą uni
jai.

Buvo šerifų - gengsterių 
pagrobtas nužudyt veiklus 
unijistas John Ison ir tik 
per laimę pavyko jam pa
sprukt iš galvažudžių nagų, 
kaip jis dabar liudijo teis-

Italijai Svarbiau Laimėt 
Ispanijoj negu Anglijos 

Draugiškumas
Roma. — Mussolinio val

džia siųs vis daugiau kariš
kos paramos gener. Fran- 
co’ui ir savo orlaivių bom
bomis atakuos,Anglijos ar 
bet kokios kitos šalies lai
vus, plaukiančius į Ispani
jos respubliką, nežiūrint, 
kad dėl to suirtų Anglijos 
draugiškumo sutartis su 
Italija, — kaip rašo visi Ita
lijos fašistų laikraščiai. Sa
ko, karo laimėjimas Ispani
joj- yra svarbiau nekaip 
draugiškumas su Anglija.

ORAS

Šiandien gal bus lietaus. 
—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 73. 
Saulėtekis 5:24; saulėleidis 
8:26.

kalboj buvo pažymėta, jog 
darbininkam f a b r i kantai 
permažai moka ir jog dar
bininkai turi teisę gaut tiek 
algos, kad bent vidutiniai 
įgalėtų pragyvent, tai majo
ras Hague per savo polici
nius agentus ir uždraudė 
tos kalbos skleidimą Jersey 
City.

Kuomet policijos ir geng
sterių užpuolami unijistai 
tame mieste prisimena apie 
savo teises pagal šalies 
konstituciją, tai net polici
jos kapitonai rėkia: “Pra
garan su konstitucija! Ne
mokinkite mus konstituci
jos!” kaip kad teismui pa
rodė CIO liudininkai.

me.
Protestonų kunigas Mu

sick parodė, kaip šerifai su 
kompanijos gengsteriais 
nušovė jo sūnų ir kėsinosi 
nužudyt jį patį už organi
zavimą Jungtinės Mainierių 
Unijos. 1

Iš kitų liudijimų paaiškė
jo, kad devyniolika anglies 
kompanijų Harlan apskri- 
tyj per savo specialius še
rifus ir gengsterius veikė 
prieš unijistus mainierius 
bliakdžekiais, peiliais, re
volveriais ir bombomis.

Tuomi jie kriminaliai lau
žė šalies darbo santikių 
įstatymą, kuris pripažįsta 
darbininkams teisę laisvai 
organizuotis į kokias jie no
ri unijas.

Anglija Užsisakė 400. 
Karinių Lėktuvų iš 

Jungtinių Valstijų
London. — Anglijos val

džia pasirašė kontraktus su 
Amerikos Lockheed ir 
North American orlaivių 
kompanijomis pristatyt An
glų valdžiai 400 karo lėktu
vų. Tos kompanijos gaus 
apie $25,000,000 iš Anglijos.

Anglija būtų užsisakius 
daugiau karo orlaivių iš 
Amerikos, jeigu amerikiniai 
fabrikantai paspėtų išpildyt 
tokius užsakymus skiriamu 
trumpu laiku.

75 K? o 1 e g ijos Profesoriai 
Reikalauja Praleist Ginklus 

Liaudiečiam
»Poughkeepsie, N. Y. — 75 

profesoriai ir profesorės 
mergaičių Vassar Kolegijos 
pasiuntė prez. Rooseveltui 
reikalavimą praleist karo 
reikmenis Ispanijos respub
likai.

Gen. Franco Lėktuvas Kulka- 
svaidžiais Atakavo Angli

jos Prekybos Laivą
Madrid, birž. 10. — Neto

li Gandia prieplaukos, ryti
niame Ispanijos pajūryje, 
fašistų lėktuvas kartotinai 
k u 1 k a s v aidžiais apšaudė 
Anglijos prekybinį laivą 
“Stanray.” Laisvas paspru
ko ir atplaukė į Valenciją 
kaip tik tuo laiku, kai fa
šistų orlaiviai vėl ją bom
bardavo.

Japonai Užėmė Cheng
chow; Chinai Paskandi
no Japonų Karo Laivą

HankovV, birž. 10. — Pra
nešama, kad japonai atėmė 
iš chinų Chengchow miestą, 
mazgą Peiping-Hankow ir 
Lung-Hai geležinkelių. Chi
nų kariuomenė tvarkiai pa
sitraukė iš jo.

Chinai atmušė japonų 
reitelius nuo Hsuchango 
prie Peiping - Hankow ge
ležinkelio.

Savo lėktuvų bombomis 
chinai paskandino vieną ja
ponų karo laivą Yangtze 
upėj prie Kweichih. Chinai 
atėmė iš japonų Fengkiu 
miestą.
Chiang Kai-sheko Atsišau- 

kimas į Draugiškas šalis
Chinijos armijų vyriau

sias komandierius Chfcng 
Kai-shek atsišaukė į drau
giškas šalis pagelbos prieš 
Japoniją ir išreiškė viltį, 
kad chinai vis tiek, galų ga
le, laimės karą.

EXTRA!
NUKIRTO DEVYNIS FA

ŠISTŲ LĖKTUVUS
Madrid, birž. 10. — Liau- 

diečių lakūnai nukirto že
myn devynis fašistų lėk
tuvus didžioj oro kovoj, kur 
dalyvavo apie 100 orlaivių 
iš abiejų pusių. Liaudiečiai 
prarado tris lėktuvus.

Fašistai Oro Bombomis Pa
skandino dar Vieną Angli

jos Laivą
Madrid, birž. 10. — Fa

šistų lėktuvas vėl bombar
davo anglam priklausančią 
Gandia prieplauką rytinia
me Ispanijos respublikos 
pakraštyje ir paskandino 
Anglijos prekybinį laivą 
“Thorpehall.” Šis laivas jau 
trys dienos-atgal buvo su
žeistas fašistų oro bombo-

Mašina Stato Rankraštį už 
611 Mylių

New York. — Įdėjus taip- 
raiteriu parašytą žinią į 
tam tikrą foto-elektrinės 
celės mašiną New Yorke, 
tas raštas buvo automatiš
kai, nepridėjus žmogaus 
pirštų, sustatytas Linotype 
mašina Charlotte j, North 
Carolinoj, už 611 mylių nuo 
New Yorko.

SVARSTOMA ANGLIJOS IR FRANCUOS 
KARO LAIVU PIKIETAS PRIEŠ 

GENEROLO FRANCO B0MBIN1NKUS
f

Bet Anglija Labai Dvejoja: Vengia Užrūstint Ispanijos 
Fašistus ir neva Bijo dėl to įsivelti j Karą

London. — Anglija pa
siuntė karinį laivą - naikin
tuvą “Vanoc” į Alicante 
prieplauką, o Francijos vie
nas naikintuvas atplaukė į 
Denia uostą, rytiniame Is
panijos respublikos pakraš
tyje, — veikt prieš Musso
linio ir Hitlerio lėktuvus, 
jeigu jie dar užpuldinės 
bombarduot Anglijos bei 
Francijos prekybinius lai
vus.

Anglija ir Franci j a jau 
ne kartą protestavo, kad Is
panijos fašistų bombininkai 
atakuoja tųdviejų šalių lai
vus. Bet generolas Franco 
į vienus protestus atsakė 
piktais primetimais, o į ki
tus visai neatsiliepė.

Pranešama, kad Anglija 
ir Francija rengiasi siųst 
daugiau karo laivų į ryti
nius Ispanijos vandenis ir 
taip pat lėktuvais pikiętuot 
juos, idant apsaugot savo 
prekybos laivus nuo fašistų 
orlaivių atakų tenai.

Francijos ir Anglijos dip
lomatai kalbasi, kad reikė
tų suorganizuot tarptautinį 
karo laivyną, kuris gintų 
bepusiškų šalių prekybinius 
ir keleivinius laivus nuo už
puolimų iš fašistų bombi
ninkų pusės. Bet supranta
ma, jog Italija neprisidėtų 
prie pikietinio laivyno. Nes 
Mussolinio valdininkai bir
želio 9 d. vėl pateisino bom
bardavimą ir skandinimą 
bepusiškų šalių laivų, plau
kiančių į Ispanijos respub
liką. Sako, kad tais laivais 
“raudoniesiem yra vežama 
karo reikmenys per vadina-

Fašistai Nepaiso Popie
žiaus Protestą prieš 
Civilių Žmonių Žudymą

Vatikanas. — Laikraštis 
“Osservatore Romano,” iš
reiškiantis popiežiaus mintį, 
protestuoja ir piktinasi, kad 
Ispanijos fašistai nesiliauja 
bombardavę užfrontės mies
tus ir žudę ten nekariškius 
gyventojus. Jis nurodo, kad 
fašistų orlaiviai daugmeniš- 
kai terioja nekaltus žmones 
tokiuose miestuose, kurie 
neturi karinės svarbos ir 
yra toli nuo karo fronto.

Taip “Osservatore Roma
no” rašo po popiežiaus tre
čio protesto prieš tokias žu
dynes.

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolo Franco Štabas už- 
reiške, kad ir toliau bus iš 
oro bombarduojami Ispani
jos respublikos užfrontės 
miestai ir bet kokie preky
bos laivai, plaukianti į jos 
uostus.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

mus atvirus p r i e p 1 a u kų 
miestus.”

Francijos užsienio reika
lų ministerija pareiškė, kad 
“leis Anglijai daryt bet ko
kius pirmus žingsnius” at
mušimui generolo Franco 
bombininkų, ir Francija 
prisidės prie Anglijos veiks
mų.
ANGLIJA TEBESĖDI 
ANT DVIEJŲ KĖDŽIŲ

London. — Anglijos val
džia atsiteisdama generolui 
Franco’ui už bombardavi
mus Anglų laivų, galėtų už
grobt Ispanijos fašistų lai
vus, esamus Anglijos prie
plaukose, kaip kad yra jai 
siūloma. Bet valdžia sako, 
jog tada fašistai galėtų už
grobt daugį Anglijos laivų, 
esančių generolo Franco 
prieplaukose.

Kitas pasiūlymas tai iš- 
vyt Franco atstovą kuni
gaikštį Alba iš Anglijos; 
bet Anglijos valdžia nuro
do, kad fašistai tada išvytų 
Anglų atstovą iš Ispanijos 
fašistinės dalies, ir dideli 
Anglijos bizniai ten liktų 
be apsaugos.

Trečias pasiūlymas yra 
lėktuvais bombarduot kokį 
fašistų miestą, pranešant iš 
anksto jo gyventojam, kad 
išsikraustytų; bet Anglų 
valdz^. Rbijo, kad Franco 
paskui per ilgus metus biz- 
niškai ir politiniai keršytų 
Anglijos reikalams Ispani
joj, jeigu jis karą laimėtų.

Bendrai imant, Anglijos 
valdžia atranda, kad jinai 
negalinti padaryt įvalias 
stipraus spaudimo genero
lui Franco’ui kitaip, kaip 
tik per karą prieš jį; o An
glija šiuo ,tarpu, girdi, ne
galinti leistis karan.

TERUEL FRONTE LAIMI 
NAZIŲ-ITALŲ LĖKTU

VAI IR KANUOLĖS
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Siaučia nuo
žmi kova tarp liaudiečių ir 
fašistų visame Teruel fron
te. Fašistai praneša, kad 
jie pažengę trejetą mylių 
priekyn Useras srityj ir 
jiem dabar telieką 13 mylių 
iki pajūrio miesto Castellon 
de la Plana.

Mūšiuose iš fašistų pusės 
dalyvauja n e p a 1 y ginamai 
daugiau orlaivių, tankų ir 
kanuolių, gautų iš Italijos 
ir Vokietijos.

Grąsina Nužudyt ir Kitus 
Du Lindberghų Vaikus
St. Brieuc, Francija, birž. 

10. — Amerikietis lakūnas 
Lindbergh gavo grūmojan
čių laiškų iš Jungtinių Val
stijų, kad jeigu jis sugrįš 
Amerikon, tai bus nužudyti 
ir kiti du jo vaikai.

i
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Bet jis apsiriks. Chinijos armija ne
sunaikinta. Jos oriai vynas stiprėja ir 
birželio 1 dieną mūšyj sunaikino ant 
Hankowo 12 Japonijos lėktuvų iš 26. 
Chinai partizanai vis daugiau įsigali Ja
ponijos užimtose teritorijose. Chinijoj 
yra per 60,000,000 benamių, kurie kito 
kelio neturi, kaip tik begailestingai ko
voti prieš užpuolikus, kurie sudegino jų 
namus, išvijo juos iš prigimtų kaimų.

Iš* Chinijos armijos pasitraukė Vokie
tijos fašistiniai visoki generolai ir pata
rėjai, o kaip kuriuos iš jų pavarė. Jie, 
būdami armijoj, šnipavo Japonijos nau
dai. Ir tuo gelbėjo Chinijos priešams. 
Paskutiniu laiku buvo sudarytos tokios 
sąlygos, kurios pakirto jų šnipišką veik-

AMERIKOS SUSIPRATĘ ŽMONĖS GINA 
KOMUNISTU PARTIJĄ

Kovos Ispanijoj
Nuo kovo pradžios fašistai veda už

puolimą prieš liaudiečius. Jie pasiekė 
Viduržemio Jūrą, dabar sukoncentravo 
jėgas atakoms tarpe Teruelio, Albacacer 
ir Alcala de Chivert, kad prasimušus 
prie *Castellono ir Valencijos. Fašistai 
kiek pasistūmė pirmyn, bet be didelių 
rezultatų. Liaudiečiai iškirto 1,200 fašis
tų prie Puebla de Valverde. Liaudiečių 
karč lėktuvai skaudžiai bombardavo ir 
iš kulkasvaidžių apšaudė fašistų apka
sus Tortosa fronte. Fašistai užėmė Lu- 
cehą.

•Liaudiečiai praneša, kad jie turi su
ėmę 54 italus lakūnus ir 46 vokiečius, o 
tik 44 ispanus fašistus. Lakūnai suimti 
atsitikimuose, kada liaudiečiai numušė 
fašistų lėktuvus. Fašistai bjauriai bom
bardavo Barcelonoj ir kituose miestuose 
civilius žmones, kas iššaukė protestus 
Francijos ir kitų šalių.
-Liaudiečių “pražuvusi divizija” vis 

veikia Francijos pasienyj ties Fanlio ir 
Laspuna, kur ji yra įsidrūtinus ant 
Perdus kalno ir iš ten grūmoja fašistų 
užfrontei.

Birželio pradžioj atėjo žinių, kad Is
panijos fašistai turėjo didelių susikirti- 
iųų su Italijos ir Vokietijos fašistais. Sa
koma, kad generolas Franco daug sušau
dė saviškių, kurie priešinosi italams fa
šistams.

Katalonijos fronte per visą mėnesį 
mažai buvo pakaitų. Čia liaudiečiai kiek 
atmetė fašistus ties Trempų.

Tarptautinėj politikoj Sovietų Sąjunga 
griežtai gina Ispanijos liaudies reikalus. 
Francija kiek pradeda daugiau rūpintis 
liaudiečiais, nes vis daugiau įsitikina, 
kad jai būtų didelis smūgis, jeigu fašis
tai laimėtų. Anglijos imperialistai labai 
nervuojasi, kad fašistai negali liaudie
čius sumušti ir karą baigti.

Mandžurijoj įvyko keli sukilimai armi
joj prieš Japonijos imperialistus. Taigi, 
nežiūrint, kad Japonijos karo mašina lai
mėjo tūlų atsiekimų—ji dar ir ateityj ne
mažai galės laimėti, bet iš to negalima 
daryti išvadą, kad Japonijos imperialis
tai laimės prieš Chiniją karą.

; Karas Chinijoj
Japonijos imperialistai atsiekė tūlų lai

mėjimų. Jų šiaurių ir Shanghajaus fron
to armijos užvaldė gelžkelių centrą Su-

mažas Japonijos imperialistų laimėji
mas. Po vienuolikos mėnesių karo du at
skiri jų frontai susivienijo ir dabar ga
lės vienas kitą remti. Bet Japonijos im
perialistams nelengvai tas atsiėjo. Jie 
veik šešis mėnesius vedė pasiutusį karą 
už užvaldymą Suchow miesto. Jie kiek 
pirmiau gavo baisų smūgį ties Tierh- 
chwangu, kokio dar savo istorijoj netu
rėjo. Jie negalėjo apsupti Chinijos ar
mijos Suchow srityj ir ją sunaikinti, ko 
jie taip labai siekė.

■ ' Svarbiausia, kad Chinijos armija su- 
. gebėjo pilnoj tvarkoj pasitraukti į va
karus, kur ji veda ir ves kovas už savo

! 1
chow ir tokiū būdu apsijungė. Tai ne-

J)abar Japonijos imperialistai veržia
si prie gelžkelio centro Chengchow ir 
planuoja puolimą ant Hankowo. Tuo 
kartu budeliškai jau dvi savaitės laiko 
bombarduoja iš oro Cantono miestą, kur 
išžudė apie 10,000 civilių žmonių. Jie 
mano, kad tomis budeliškomis priemonė
mis pakirs Chinijos liaudies dvasią ir 
privers ją pasiduoti.

Jau tuojaus bus metai, kaip eina ka
ras. Japonijai jis kiekvieną dieną atseina 
virš $5,000,000. Tas varo ją į bankrūtą.

Japonijos imperialistai perorganizavo 
savo valdžią. Dabartinis karo ministe- 
ris generolas Seishiro Itagaki nori kuo 
greičiausiai karą baigti.

Kas Naujo Kitur?
Jungtinės Valstijos įteikė griežtą pro

testą Japonijos imperialistams prieš žu
dymą Chinijos civilių žmonių. Atsisa
kė nuo būdavo j imo šarvuočių su 18-kos 
colių kanuolėmis. Nuleido ant vandens 
Newport News prieplaukoj' naują karo 
orlaivių vežiką, kuris atsiėjo $21,000,000 
pabudavoti ir bus vadinamas “Enter
prise.” Baigė budavoti submariną “Sar
go,” kuris turi 299 pėdas ilgio ir 1,450 
tonų įtalpos. Kongresas užgyrė bilių, pa
gal kuri naujų karo laivų būdavo jimui 
skiriama $272,516,980.

Sovietų Sąjunga paskelbė, kad buda- 
vos šarvuočius nuo 35,000 iki 46,000 to
nų įtalpos. Eina rinkimai į Soviet. Res
publikų Tautų Sovietą. Šiaurių tyrinė
tojas Hubert Wilkins lankėsi Maskvoj 
ir dalinosi su SSSR šiaurių mokslinin
kais savo patyrimais. Jis mano, kad Le- 
vanevskis ir jo draugai dar nėra žuvę.

Sovietai rems Čechoslovakiją, jeigu ją 
puls Lenkija ir Vokietija.

Šii^ metų derlius numatomas labai ge
ras.

Tik Sovietai gali išgelbėti Francija, 
jeigu ją pultų Vokietija ir Italija.

čechoslovakija, turėdama už savo pe
čių Sovietų Sąjungą ir Franciją, atme
tu visus Vokietijos fašistų reikalavimus 
ir viduj ima užsprandos Hitlerio šnipus.

Francija tvirtina savo apsigynimo jė
gas. Pirko Jung. Valstijose 100 naujutė
lių karo lėktuvų. Išleido 5 bilionų frankų 
paskolą, kuri bus sunaudota apsigynimo 
reikalams. Pasiuntė armiją Ispanijos pa
sienin, kur fašistų lėktuvai bombardavo 
Francijos miestelius.

Lenkijos fašistai susiėdė su Vokieti
jos fašistais. Mat, Vokietijos fašistai 
persekioja lenkus, kurie gyvena Vokie
tijoj. Vokietijoj yra 1,200,000 lenkų; 
160,000 sobiečių ir vendiečių; 125,000 lie
tuvių; 46,000 cechų; 20,000 danų ir 16,000 
frisinų. Visos tos tautinės mažumos ken
čia baisų Vokietijos fašistų persekioji
mą,

Anglijos i m p e r i a 1 i štai susitarė su 
Jungtinėmis Valstijomis, kad ateityj bū
davęs po 46,000 tonų įtalpos šarvuočius. 
Anglijoj dabar yra 1,778,805 bedarbiai, į 
metus laiko bedarbių skaičius paaugo 
ant 400,000. Anglijos valdžia svieto ap
gavimui neva protestuoja prieš fašistų 
bombardavimą civilių žmonių Ispanijoj.

Pietų Amerikoj įvyko susikirtimai 
tarpe Peru ir Ecuador valstybių. Pirmą
ją remia Jung. Valstijų kapitalistai, o 
antrą—Anglija. Gali kilti karas. Mexico j 
Cardenaso valdžia ima už sprando fa
šistus.

Italijos fašistai skelbia, kad jie karo 
prisirengimo planus jau užbaigė. Musso- 
linis giriasi, kad jis gali pastatyti 9,000,- 
000 armiją, turi galingą orlaivyną ir jū
rų laivyną. Vien Ethiopijos užkariavi
mui išleido 18 bilionų lyrų. Nors Italijos 
fašistai yra stipriai apsiginklavę, bet jie 
daug ir pasigiria.

Vokietijos naziai siunta prieš Brazili
jos diktatorišką Vargaso valdžią, kuri 
ima už spraųųo Hitlerio ir Mųssolinio 
šnipus—fašistus.

Aštuoni mėnesiai tam atgal, 
’Mass, valstijos seimelyje per 
reakcininką Samuel Sherman, 
buvo įneštas bilius, kad pada
ryt investigaciją politinėse or
ganizacijose, kuriose numato
ma, kad iš jų veiklos yra rim
tas pavojus Amerikos demo
kratijai. Pats bilius reikalavo, 
kad būtų ištirta: naziai, fa
šistai ir komunistai. Toliaus 
tas bilius reikalavo paskirti 
specialę komisiją ir jos darbui 
$5,000 iš valstijos iždo.

Aišku, tokiam biliui progre- 
syvė visuomenė nesipriešino, 
nes komunizmas buvo kaipo 
trečiaeilis. Kiti buvo tos nuo
monės, girdi, kad padailinus 
bilių įvėlė ir komunistus.

Komisijai pradėjus tirti pa
minėtas organizacijas, ji pir
miausia puolė Komunistų Par
tiją. Iš pačių pradžių komisi
ja užreiškė, kad iš kitų valsti
jų advokatai neturės teisės 
ginti komunistus. Mat, komisi
ja manė, kad vietiniai advo
katai dėl biznio išrokavimo, 
nedrįs ginti komunistus.

obs- 
kad
ne-

kalbos.
suėdė visuomenės 
kodėl ji neištyrė 

veiklos ? Komunis-

Prie to, komisija jautėsi, 
kad ji yra tokia gudri, prieš 
kurią negalės atsilaikyti toki, 
kaip Komunistų Partijos 
Mass. valstijos sekretorius 
Frankfield ir net Browderis.

Komisija bckvočiant Frank- 
fieldą įsiklampojo į tokią ba
lą, kad jos nebuvo matyt nei 
ausų. Pavyzdžiui, komisija 
klausia Frankfieldo: “Ar tu 
tiki į Dievą?” Frankfieldas 
tiem proto bankrutams atsakė 
Lincolno žodžiais: “Kas pado
ru ir teisinga tai yra mano 
dievas.” Arba komisija klau
sia Browderio: “Jei Sovietų 
Rusija paskelbtų karą Jung
tinėms Valstijoms, ką tu 
gintum: Sovietus ar Jungtines 
Valstijas?” Browderis atsakė, 
kad istorijoj tokios beprotybės 
nebuvo ir nebus. Girdi : “da
bar Sovietų akimis žiūrint į 
buržuaziškas valstybes, Ame
rika yra demokratiškiausia 
valstybė. Tai koks jai būtų iš- 
rokavimas kariauti su jai ar
timiausiu draugu ?”

Kas reikia atžymėti, tai tas, 
kad šioj byloj gynė komunistus 
60 metų senukas, katalikas, 
adv. O’Connell. Jis kartotinai 
sakė, kad komisija nuo 1919 
metų, kuomet Komunistų Par
tija susiorganizavę, nieko ne
atrado, kad /komunistai būtų 
papildę bent/vieną kriminalis
tinį prasižengimą šioj valsti
joj.

Laike tyrinėjimo, Komunis
tų Partijos distriktas buvo su
rengęs viešą mitingą, į kurį 
buvo pakviesta: konservaty- 
vai, fašistai ir pats erštas 
Sherman. Na, ir kas iš to išėjo?

Shermanas sužinojęs, kad ko
munistus atstovaus K. P. dis- 
trikto sekretorius Frankfiel- 
uhs, mitingui prisiuntė tele
gramą, kad negalės kalbėti, 
nes jam “užstojo” gerklę! Fa
šistų kalbėtoją publika 
trukcijom tiek privarė,, 
tas susikompromitavo ir 
baigė savo

Komisija 
$5,000, tai 
nazio Duni
tų. Partija ir Amerikos Legio
nas komisijai pridavė nazių 
veiklą šioj valstijoj ir nurodė 
jų centralinę raštinę, kuri ran
dasi po. numeriu 194 Heath 
St., Roxbury, Mass. Kodėl ko
misija neištyrė sidabramarški- 
nių ir didelių biznių vigilantų 
Springfielde ? Apie tuos vigi- 
lantus, komisijai buvo suteik
tos visos informacijos p e r 
Amerikos Darbo Federaciją. 
Kodėl komisija nieko nedarė 
su KKK, kurie degina kryžius?

Kam buvo neaišku, tai da
bar bus aišku, kad mes sakė
me teisybę, mes per mitingus 
ir spaudą, raginom visuome
nę, kad ji protestuotų prieš 
komisijos tokį tyrinėjimą, nes 
iš pačių pradžių komisija pa
sirodė, kas jai rūpi ir ką ji 
nori pasmaugti. Tyrinėjimo 
komisija nei piršto nepalietė 
prieš nazius, fašistus, sidabra- 
marškinius ir Ku Klux Klan, 
kurie iš kailio neriasi, kaip 
greičiau pasmaugti darbinin
kų unijas ir sutrempti šios ša
lies demokratiją, nors komi
sijai buvo suteiktos visos infor
macijos apie tų niekšų veiklą, 
jų vardai ir net įstaigų antra
šai. Kad komisija nelietė jų, 
mes žinome priežastį. Priežas
tis yra ta, kad šis paukštis 
(komisija) iš to paties miško!

Kaip visuomet mes visuome
nę perspėjame iš kalno, kad 
jai gręsia pavojus iš nazių-fa- 
šistų lagerio, taip ir dabar 
perspėjom, kad nazių - fašistų 
ir šios komisijos nėra tikslas 
vien tik pasmaugti Komunis
tų Partiją, bet jos tikslas su- 
krušinti bent koks progresy- 
vis judėjimas ir net praryti 
šios šalies demokratiją!

Paskelbtas komisijos rapor
tas, yra vienas iš purviniau- 
sių raportų apie komunistus, 
kokius tik galima įsivaizduoti. 
Vienok, tiem gaivalam jis la
bai reikalingas ir naudingas, 
nes jie juo remdamiesi galės 
triuškinti pEogresyvį judėji
mą bile kur ir-Ąnle kada. O 
kad tie gaivalai nesnaudė ir 
nesnaudžia, tai galime ir da
bar pastebėti ir iš to. Ant ry
tojaus po tyrinėjimo komisijos 
paskelbimo^ Bostono mokyklų 
valdyba ant greitųjų sušaukė

nepaprastą valdybos susirinki
mą, kad išmedžiot visus mo
kytojus, kurie užsikrėtę komu
nizmu. Tai tik pradžia. Bet 
pagal komisijos raportą, aukš
tesnėse mokyklose yra “unija, 
kurią valdo komunistai. Komi
sijos raportas nusako, kiek ka
troj mokykloj yra ir narių: 
Harvarde 160; Smith 200; 
Wellesley 30; Brown 25; Sim
mons 50; Boston University 
35; Technology 30 ; Radcliffe 
40.

Tyrinėjimo komisija isteriš
kai šaukia, kad jeigu Komu
nistų Partija taip plėsis, kaip 
dabar plečiasi, tai už dviejų 
metų Mass, valstijoj ji turės 
daugiau kaip 100,000 narių. 
Girdi, dabar didžiausia uni
ja CIO yra vodavybėj komu
nistų Partijos. Net pašalpos 
biurų viršininkai yra komunis
tai. Na, kas gi jiem reiškia 
pasakyti, kad švento Jurgio 
draugystė yra komunistinė ar
ba bent kokis progresyviškes- 
nis kliubas. Pagaliaus jie šva
rios sąžinės neturi ir neturi 
žmoniškumo. Jiem bile švares
nė literatūra, švaresnis lapelis, 
švaresnis kalbėtojas, žodžiu sa
kant, viskas, kas veda į progre
są, jie nori viską uždengti savo 
juoda fašistine skraiste!

Bet susipratę darbininkai 
gina savo teises ir šios šalies

Šios 
ga- 

dau- 
Jos

demokratiją. Jie šaukia nepa
prastus susirinkimus ir siunčia 
rezoliucijas. Pirmiausia per 
spaudą užprotestavo Interna
tional Workers’ Order, 
organizacijos žodis labai 
lingas, nes joj priklauso 
giau kaip 150,000 narių,
sekretorius Alfred Baker 
Lewis, tyrinėjimo komisiją iš
vadino fcpangais fantikais! ši 
organizacija atvirai komisijai 
pasakė, kad susipratę darbi
ninkai neduos keliem individu- 
alam sutrempti Amerikos de
mokratiją. Sekretorius A. B. 
Lewis komisijai pridūrė, kad 
už šios organizacijos pečių 
stovi darbininkų masės. Nese
nai jų laikyto j metinėj kon
vencijoj, Pittsburgh, Pa., ją 
indorsavo šie didelės reikšmės 
žmonės: E. A. Johnson, sek
retorius Building Trades Coun
cil iš Bostono ;• D a n i e 1 
Boyle, prezidentas National 
Leather Workers unijos ir sek
retorius State Industrial Coun
cil of the CIO; Charles A. 
Burns, prezidentas Boston
Central Labor Union; Allan 
England, vice-prez. Massa
chusetts Industrial Council; 
George Senderson, vice-prez. 
Mass. State Federation of La
bor ir daugybė kitų žymių 
žmonių. Jaunutis.

IŠ LIETUVOS
ŠIAULIAI

Vargšams —Nešvari Duona
Miesto s-bės socialinė komisi

ja keletą kartų gavo skundų iš 
jos globojamų vargšų, kad 
jiems duodama nešvari duona. 
Šiomis dienomis komisija ap
lankė globojamų vargšų namus 
ir vietoje įsitikino, kad duono
je pasitaiko virvagalių ir kito
kių nešvarumų. Vienas duonos 
gabalas buvo duotas ištirti gy
dytojui, kuris nustatė, kad duo
noje įkeptas nešvarus jaknų ga
balas. Kadangi Tauberio kepyk
la “Konkurencija” jau keletą 
kartų buvo bausta už nešvaru
mus, tai soc. k-ja surašė atitin
kamą protokolą ir pasiūlė mies
to tarybai nutraukti duonos tie
kimo sutartį su “Konkurenci
ja.”

ratininkų, atsirado ir nauji 
vagysčių specialistai. Nėra 
savaitės, kad nepasitaikytų 
keletas dviračių vagysčių. 
Dažnai pasitaiko, kad dienos 
metu pilietis, palikęs dviratį 
prie šalygatvio, užeina į įstai
gą ar kitur, o išėjęs dviračio 
neberanda.

Kovoti su šiais nusikalti
mais atitinkami organai sten- • 
giasi visom priemonėm. Sėk
mingai tokias vagystes išaiš
kinti daug padėtų, jei dviračių 
savininkai žinotų savo dvira
čio numerį ir firmą. Eiliniam 
piliečiui numerio žinojimas 
dažnai neįdomus; tuo turėtų 
susirūpinti įstaigos, kurios iš
duoda dviračiais naudotis lei
dimus, ir juose atžymėtų dvi
račio numerį ir firmą. Kaip 
praktika parodė, iš nukentėju
sių tik 10% žino savo dvira
čio numerį.

PANEVĖŽYS

Darys Archeologinius 
Tyrinėjimus

Šiomis dienomis į Panevė
žį atvyksta archeologas dr. 
Puzinas, kuris Panevėžio ap- 
skrityj organizuos ir vykdys 
platesnius archeologinius dar
bus. Pirmiausiai bus išvirtos 
nesenai prie Ramygalos atras
tos senos karo kapinės—kau
tynių vieta.

Siaučia Dviračių Vagys
Kai padaugėjo Lietuvoj dvi-

Karšta Meile Klaipėdos 
Policininko

Klaipėdos vienas policinin
kas karštai įsimylėjo savo kai
mynę ir verste ją vertė už jo 
tekėti. Kai mergina atsisa
kė tekėti, tai jis ją peiliu 
smarkiai sužeidė.

Klaipėdos prisiekusiųjų teis
mas karštakošį nubaudė 2 me
tais kalėjimo. Nubaustas pa- 
daVė teisinį skundą vyr. tri
bunolui, bet vyr. tribunolas jo 
skundą atmetė.

ark’e, N. J.,

Jį *
resmanas tonne

po to, kada Hitleriukas Hague jį išdeportavo iš Jersey2 City, 
N. J., kur jis norėjo sakyti kalbą.

Byla, Kaip Įvairenybe
Vyriausiam tribunolui teko 

spręsti ir dar vieną tiesiog ko
mišku pagrindu iškeltą bylą. 
Buvo taip:

Klaipėdiškis B. Kostas turė
jo paprotį kur reikia ir kur 
nereikia spjaudyti eidamas. 
Eidamas pro Otovalienės naš
lės gyvenamąjį namą korido
riuje jis pamatė katilą ir 
spjovė į jį. Našlė pasamdė 
vežiką ir katilą nugabeno į 
policiją protokolui surašyti; 
nusivedė ir liudytojus. Turė
dama formalį pagrindą, iškė
lė baudž. bylą. Valsčiaus teis
mas tą pilietį nubaudė 300 
litų arba 30 parų arešto.

Teismas sprendimo motyvuo
se nurodo, kad pilietis tokia 
bausme nubaustas todėl, kad 
jis ir anksčiau, pasitaikius 
progai, į našlės daiktus spjau
dydavęs; jis turįs kažkokį pa
linkimą, kur galima ir kur 
negalima, spjaudyti ir tuo su
keliąs kitų žmonių pasibjaurė
jimą. '

Nubaustasis padavė kasacinį 
skundą vyr. tribunolui, prašy
damas bausmę sušvelninti, nes 
jeigu jis anksčiau ir spjau
dydavęs, tai šios bylos nelie- . 
čią. Vyr. tribunolas nubaus
tojo kasacinį skundą atmetė.
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Jaunatvė Sapną

Saulutė džiaugias gėlėmis,
Mėnulis—meilės poromis, 
žvaigždynu plaukdamas nakčia, 
žvalgos’, kas mylisi slapčia . . .

Mergaitė džiaugiasi rože, 
žavinga vasaros grože. 
O mano tik sparnai minties, 
Pailsę grįžt iš praeities.

Nakties saldžių sapnų scena,
* Užleista žvaigždžių kortina,

Pakilus’ sužavi mane,— 
Jaunystės svajonių sapne.

Paukšteliai džiaugiasi diena, 
Kaip aušra žvaigždes gesina.— 
Ir mano gelmėse minties 
Užgęsta žvaigždė praeities . . .

Senas Vincas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
15 Metų Amžius

šiais metais sueina lygiai penkiolika metų, 
kuomet Lietuvių Meno Sąjunga tapo suorgani
zuota. Penkiolika metų—tai kaip tik į gra- 

* žumą įeinanti mergina. Taip ir Meno Sąjun
ga—subrendimas, jos darbų gausumas ir gro
žė dar glūdi ateityje.

Šių metų Lietuvių Meno Sąjungos suvažia
vime manoma paminėti tinkamais vaizdais Są
jungos 15 metų sukakties. Tam tikslui'ruo
šiama tam tinkamas kūrinėlis. Jis bus per
duotas gyvojo laikraščio formoj, simbolistine 
forma.

Suvažiavimui komisija siūlo visą eilę klau
simų diskusavimui. Tačiaus menininkai kol 
kas tyli. Ypatingai iškelta tautiniai kostiu
mai, liaudies šokiai, liaudies teatras, apšvie- 

^os darbas—visi rimti ir reikalaują išdiskusa- 
vimo klausimai. Vienok dar niekas neėmė 
balso tų klausimų apkalbėjimui šiame skyriuj.

O .kad klausimai yra rimti visam mūsų ju
dėjimui, tai rodo ir sekamas paklausimas vie
no mūsų chorų darbuotojo Hartforde. Drau
gas rašo: “Ar yra kas nors bloga, jei mer- 

*ginps retkarčiais apsirengtų lietuviškais kos
tiumais?”

Ne tik kad nėra blogo, bet ir re: 
tik merginoms, bet ir visam chorui 
tuviškas kostiumas, šis klausimas
lutinai išrišti sekančiam Meno Sąjungos suva
žiavime ir pravesti gyveniman.

kalinga ne 
turėti lie- 
reikės ga-

• Kaip su delegatais? Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas turi būt skaitlingas. Reikia rink
ti delegatai, kurie dalyvauja mūsų meno dar
be. Taip pat reikia imti domėn, Įkad chorai, 
teatro grupės ir prisidėjusios kuopos, praneš
tu Meno Sąjungos centrui savo delegatų pa
vardes ir antrašus.

Tuo būdu bus galima geriau spręsti, kaip 
reikia rengtis prie suvažiavimo. Sykiu rei
kia nepamiršti prisiųsti pasveikinimų penkio- 
likinei Meno Sąjungos sukakčiai. Geriausi ir 
sveikiausi sveikinimai, tai su geri auka me-

• no darbui—švietimui, veikalų, dainų leidimui.

acijos—Lie- 
, Chicago j e 
porte ir ki- 
risidėjo prie

Tad, 
artais mus 

Bet

Bėgiu pereitų ir šių metų gim§ ir pradėjo 
veikti kelios naujos meno organize 
tuvių Liaudies Teatras Brooklyne 
ir keli chorai (Baltimorėj, Bridge 
tur). Vienok šie vienetai dar nepi 
Meno Sąjungos.

Ko jie laukia? Meno Sąjunga iš prisidė
jusių vienetų pelno nedaro, bet teikia pAgel- 
bą su dainomis ir veikalais, vienetams, 
fodos, nėra išrokavimo laukti.
pasiekia atbalsiai baimės “raudonumo.
Meno Sąjunga nėra politinė organizacija. Me
no Sąjunga yra progresyvė liaudies organi- 

.zacija.
Ar čia nėra kalti kartais ir vietiniai, “pa

žangūs,” vadovai, kurie patys bijo progreso? 
Kartais mūsų draugai net bijo ir kalbėti į 
Žmones tokiais klausimais, kurie turi ką nors 
bendro su mūsų centralinėm organizacijom. 
Tai klaida.

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras užbai
gė vaidinimo sezoną vėlai šį pavasarį, žino
ma, pavasariniai vaidinimai finansiniai retai 
kada pasiseka. Na, ir po tokio finansinio ne
pasisekimo kai kurie draugai nupuola dva
sioj. Bet Liaudies Teatrai nėra organizuoja
ma pelno darymo pamatais. . Tad mes turi- 

Žiūrėti daugiau į meninį, vaidybinį, kultū
rini pasisekimą, negu į finansinį. Tada nerei

kės nusiminti. O kultūriniai mes laimėtojai.
Paskutiniu laiku Lietuvių Liaudies Teatro 

komitetas laikė savo posėdį ir jau padarė 
planus ateičiai. Sudaryta veikalų repertuaras, 
kurin įeina visa eilė veikalų. Vasaros metu 
bus tęsiama lavinimasis su veikalu “Mirtų 
Vainikas.” Taip pat bus lavinamas! vaidybos 
atskirai. Tai gelbės geresniam pralavinimui 
mūsų vaidylų.

Vasaros metu net ir lauke galima daryti te
atro bandymai. Mes raginame ir kitų koloni
jų menininkus ruoštis prie geresnių vaidini
mų. Ypatingai yra gera proga prasilavinti 
vaidinti, kuomet nereikia skubiai ruoštis per
statymui. V. Bovinas, LMS Pirm.

“Praeities Šešėlis”
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras už

baigė vaidinimo sezoną, suvaidindamas keturių 
veiksmų dramą iš gyvenimo caristinėj Rusijoj 
pasaulinio karo metu, “Praeities šešėlis.”

Po dviejų metų Liaudies Teatro gyvavimo, 
per pasidarbavimą Jono Valenčio, vaidinimas 
žymiai pagerėjo. Vaidylų pastangos neer
zina žiūrovų. Ir dabar jau norisi, kad pra- 
lavinti vaidylos vaidintų teisingai. Už tai 
smulkmeningiau prisieina pagvildenti “Praei
ties šešėlio” vaidinimą.

Dramoje “Praeities šešėlis” vaizduojama 
aristokratiška šeima. Geramylis, atsitarnavęs 
generolas,—vadino. Juozas Kačergius,—jos gal
va. Per visą veikalą jo vaidinime aristokra
tiška pažiba buvo apsiniaukus. Vietoje, kur 
persergėjo Kolką, kad neištaukštų seserims 
Rožienio silpnybių, pasielgė net mužikiškai. 
Niukterėjimas pašonėn ir sumurmėjimas, kad 
nustotų, nėra diplomatinis perspėjimas.

Geramylio vyresnėsės dukters Veronikos ro
lę vaidino Aldona šertvietytė. Ji publikai, pa
liko malonų įspūdį. Jos dramos pamokų vai
siai taip ir spindi ant estrados. (Aldona šert
vietytė jau antri metai, kaip lanko teatro 
kursus.) Reikia atleisti už sumizgimą, kuomet 
susitiko su praeities numylėtiniu, nes toje vie
toje dalykas buvo perstatytas atbulai, ką pa
matysime žemiau.

Jaunesnėsės dukters Elzbietos rolę vaidino 
Adelė Rainienė. Vaidinimas perdėm buvo per
dėtas. Perdaug veiksmo, kas padarė vaidini
mą amatūrišku lošimu.

Kolka, Geramylio sūnus, gimnazistas,—vai
dino Vytautas Lapšys. Atvaidinimui tos rolės, 
Vytautas Lapšys būtų dideliai pasinaudojęs 
bent sykį atsilankydamas ant Sovietų Sąjun
goj gaminto paveikslo, “Jaunasis Puškinas.” 
Ten galima matyti, kaip jauni Sovietų Sąjun
gos vaikinai sugabiai perstato aristokratiškus 
studentus. . •' ?.

Tarnaitės Barboros rolę vaidino Magdalena 
Paukštienė. Kaipo tarnaitė, ji galėjo turėti 
šviesesnių valandėlių vietoj monotoniškumo— 
ant slenksčio raudoti. Ji toje šeimynoje buvo 
mylima ir gerbiama, jos patarimai pageidauja
mi, o ji persistatė užuita.

Rožienis, oficieras, — vaidino Jonas Aima
nas. Pas jį trūko caro oficieriaus išdidybės. 
Kadangi jo rolė buvo komplikuota, tikra mei
lė buvo Elzbietai, o viliuginga meilė buvo Ve
ronikai, tai ir reikėjo daugiau atydos kreipti 
laike mokinimosi.. Atlikta rolė, o ne atgyven
ta, palieka prastą įspūdį.

Perekatovas, liežuvninkas činovninkas, — 
vaidino Pr. Pakalniškis. Nesinori tikėti, kad 
generolas turėtų tokius artimus draugiškumo 
ryšius su atviru idiotų. Juk Geramylis ir sa
vo dukterį Elzbietą jam pastūmėjo ir pasiuntė 
į salioną. Vietoj suvaidinti gudrų, apsukrų, 
liežuvninką činovninką, suvaidino klauną.

Aleksandras, Veronikos meilužis, socialistas, 
—vaidino Pr. Pakalniškis. Apsilenkta su tei
sybe, duodant šiam charakteriui tokį tipą, ko
kį jis vaidino. Per visą veikalą kalbos eina 
apie Aleksandrą, kaipo revoliucionierių. Ge
ramylio šeimos nariai užsikrečia nuo jo revo- 
liucioniškumu. Ant jo rymo visas veikalas. 
Publika jo laukė su nepaprastu įtempimu. Bet, 
ant nelaimės, buvo apvilta. Kuomet trečiame 
veiksme pasirodė revoliucionierius, tai nė aki
mi, nė ausimi nebuvo galima tikėt, kad tai re
voliucionierius. Dvasiniai nukautas, fiziniai 
sunainiotas, išmuštas iš jo ūpas, o jau išvaiz
da, tai, kaip iš kapų ištrauktas. Veronika tu
rėjo tiesą nepažinti savo numylėtinio, nes jos 
buvo persitikrinimas, kad revoliucionieriams 
mirties bausmės nėra dovanotinos. Ji negalė
jo įsivaizdinti, kad Aleksandro mirties baus
mė galėtų būti pakeista amžinu kalėjimu ir 
kad jis iš kalėjimo galėtų pabėgti. Taigi, jis 
turėjo pasirodyti taip tvirtu revoliucionierium, 

kaip buvo, net ir tvirtesniu, nes dabar užsiar- 
tavojęs, perėjęs per dalį caristinės peklos. Bet 
nė Veronikai, nė publikai nereikėjo jį kasti iš 
kapų, parodyti neapsakomai nusivalkiojusią 
žmogystę, pasirengusią mirti. Veronika, per 
visą laiką gerai vaidinusi, sumizgo. Jos numy
lėtinio pakeistas objektyvas ją padėjo į keblią 
padėtį. Pavyzdžiui, Aleksandras sako: “Ve
ronika!.. Veronika! Ar tu nepažįsti manęs?”... 
Veronika, netikėdama, kad jis gali būti gyvu, 
pareiškia: “O ne!... ne! Negal būt!... Lavonai 
nesikelia iš kapų... Tu paveikslas... šešėlis pra
eities...”

Tas nereiškia, kad revoliucionierius turėjo 
ir atrodyti, kaip iš kapų ištrauktas, bejėgis 
baidyklė, šešėlis, kas buvo gabiai Pr. Pakal
niškio vaizduojama.

Pr. Pakalniškis vaidino ir trečią rolę, kalė
jimo sargo. Tas charakteris turėjo išnešti 
veikalo čiukurą. Tai svarbiausias momentas, 
kuomet sargas įbėga ir sako: “Ponia Rožie- 
riiene, katorgoje sukilimas!.. Daugybė pabėgo... 
Viršininko nėra... mes nežinom kas daryti!...” 
Tai svarbus pranešimas publikai ir veikalo 
branduolys. Iš ponų ištvirkimo, žiaurumo ir 
priespaudos pasikelia į sukilimą, revoliuciją! 
Tai veikalo branduolys. Gi tas pranešimas bu
vo pakeistas juoku, satyra. Niekas negalėjo 
suprasti tokio greito ir dar sudarkyto iškalbė
jimo.

Kaip matome, vaidinimas, abelnai, buvo ge
ras, bet vietomis neteisingas. O teisybė teatre 
labiausiai yra reikalinga. Jei publika neįti
kės į vaidylos kalbą, į jo mimiką ir į jo veiks
mą ant steičiaus, tokis vaidyla praras žiūro
vus. Už tai vaidyla turi kuo atydžiausiai iš
nagrinėti veikalo objektyvus, didesniuosius ir 
mažesniuosius, kad išvengti tokių didžiulių iš
kraipymų, kaip “Praeities šešėlyje.”

Dabar, kuomet “Praeities šešėlis” buvo 
vaidinama, gegužės 15 d., mano nuomone, ko
misijos pasielgimas nebuvo geras uždraudžiant 
skelbimus šuo estrados. Ant programų užra
šyta: “3. Nesikreipt su skelbimais—lai bū
na scena liuosa nuo priemaišų.” Tokis pa
tvarkymas neša blėdį darbininkų organizaci
joms. Darbininko burna neturėtų būt uždary
ta, nepaisant kokiame kevale. Aplink mane 
sėdinti žmonės nerimavo per tas ilgas per
traukas. Informacijos visuomet yra pagei
daujamos. O tada j ‘lyg pasitarnaujant prie
šui,—užginta. P. Petrauskas.

Knyga “Kelias j Naują 
Gyvenimą”

Atidavęs knygą į ALDLD tūkstantinės or
ganizacijos rankas, kurios lėšomis knyga at
spausdinta, autorius, d. A. Bimba, kreipėsi į 
skaitytojus pareikšti savo mintis, kaip pa
sitiko jo paaukotą dvasinį-mokšlinį darbą.

Keletas draugų per “Laisvę” pasireiškė sa
vo prielankias mintis linkui knygos. Bet iš 
keleto tūkstančių skaitytojų truputį permažai 
dėl tokio įvertinamo dalyko.

Aš su ta pačia užduočia taip pat atsilikau 
tolokai, bet aš vis mąsčiau, kada aš tą nepa
vaduojamą užduotį atliksiu? Kliūtis vis sto
vėjo ant kelio, tai stoka laiko, tai skaitymas 
literatūros svarbiausiais dienos klausimais, 
kurių šiandien taip daug yra ir negalima 
praleisti neišstudijavus. Todėl knyga stovėjo 
prieš akis su neatidengtomis paslaptimis jos 
lapuose.

Paskutinėmis dienomis, pastūmęs^viską į ša- 
lį, ėmiausi peržvalgos. Kokį kelią ji vaizduo
ja į naują ^gyvenimą žmonijos? Aš skaičiau 
su atyda, ir, paprastai sakant, kartu; ją stu
dijavau, kad surast medžiagą savo recenzijai. 
Tai buvo7 skaitymas ir drauge rimtas studija
vimas knygos turinio. Tad, užbaigęs, drįstu 
pareikšti, ką aš joj radau.

Turiu pripažint bešališkai, knyga savo už- 
vardijimui pilnai atsako, ir, palyginamai, taip 
kaip į veidrodį žiūrėdamas matytum naturališ- 
kai visą tą kelią, kuriuom ėjo per tūkstančius 
metų ir šiandien eina prie naujo gyvenimo 
žmonija. Tą visą vaizdą knyga aiškiai nu
šviečia.

Įžanga į knygą, “Kaip gėlė be saulės ir kaip 
gyvybė klėtkoj,” duoda suprasti, kaip gam
toj išsivysčius visokia gyvybė mėgsta laisvę, 
kurią jai gamta suteikė. Iš kitos pusės imant, 
kiekviena gyvybė, sulyg savo išgale, būtinai 
priversta kovoti su visais gamtos žiaurumais, 
norėdama pagerint savo būvį. Gamta teikia 
tas visas teises j ieškoti pagerinimų savo bū
vio kovos keliu su visokiais žiaurumais, kurie 
stovi ant kelio j ieškantiems laisvės-

Dabar paimkim ir šias dvi gėles, kurias au
torius vaizduoja pradžioj knygos. Jeigu mes 

plačiau įsigilinsim į jų reikšmę, tai prieisim 
prie išvados, kaip yra brangi ir didžiai įver
tinama laisvė kiekvienai gyvybei! Šios dvi 
gėlės pražydėjo tokioj laisvėj, kuri tiko jų gy
vybei, jos ąąvo puošniais rūbais ir maloniu 
kvapsniu traukė prie savęs praeivį pažvelgti į 
jų skaistumą. Kiekvienas praeivis malonėtų 
turėti arčiau savęs tas puošnias gėles, kad 
rasti jaukumą jų skaisčiam žydėjime, kad 
prašalinti savyje liūdnumą, štai jis ir su
mano parsigabenti jas į savo kambarį, turė
damas viltį, kad jos niekad nenustos savo 
skaistumo, nekreipdamas domės į tai, kad jo 
kambarys gėlėms yra kalėjimas. Oras tvan
kus, saulės spinduliai neįeina; žūsta visa lai
mė ir laisvė, kuri suteikė gėlėms skaistumą. 
Kokia gėlių ateitis? Kaip žinoma, gėlė yra 
tik nekaltas augmenėlis, negali pareikšti savo 
protestą, kad iš jos atėmė laisvę ir padėjo ją 
į kalėjimą. Jos visas protestas: suvyto lapai, 
nukrito žiedai ir numirė. Tai visas jos pro
testas už atėmimą iš jos gamtinės teisės.

Gėlių likimą apibūdinant, autorius įeina į 
skaitytojo sielą, kreipdamas darbininkų domę, 
kokioj bakūžėj gyveno tas gėlių pirkėjas ir 
kokiose sąlygose gyvena 90% visos darbininkų 
klasės. O tik 10% gyvena pertekliuj, užtad, 
kad jie, ponai, nieko neveikdami, veik visus 
produktus atima iš tos 90 kartų didesnės šei
mos, kuri viską pasaulyj tveria, o gyvena tik 
tokiose lindynėse, kur gėlės miršta! Ir taip 
pat, kaip tos gėlės, taip ir milionai darbinin
kų kūdikių, panašiai toms gėlėms, ir patys 
darbininkai be laiko vysta ir miršta, kad nuo 
jų atimta visos gamtinės ir proto teisės išei
ti iš to pragaro į laisvę.

Autorius per visą knygą perbraukė raudo
nų siūlų liniją, kur yra kelias išeiti žmonijai 
į naują gyvenimą. Atidengė paslaptis klasių 
kovos istorijos, pačių darbininkų krauju už
rašytos tūkstančiais metų atgal; iš praeities, 
kuri nebuvo žinoma darbininkams iki šių die
nų ; ir kuri ir šiandien yra slepiama valdan
čiosios klasės—kapitalizmo ir ponijos — nuoJ 
darbininkų; ką pergyveno mūsų pirmtakūnai; 
kaip jie buvo beteisiai, neskaitomi žmonėmis. 
To laiko monarchų, grafų ir dvarponių istori
kai paslėpė savo vergų žudynes ir nepakelia
mų brutališkų kankinimų sukilimus ir kovas 
už pasiliuosavimą iš vergijos, nemini nieko, 
kokiu būdu ramino sukilėlius ir kiek, jų išžu
dė. Ir iki .šių dienų darbininkai nežino, ko
kias kovas vedė mūsų pirmtakūnai su paver
gėjais, ir kaip brutališkai išžudydavo sukilė
lius. Kodėl praeities istorikai nemini tų bai
senybių, kokios liko papildytos valdančiosios 
klasės ant savo vergų? Todėl, kad jie manė 
pasilikti viešpačiais ant savo vergų per am
žius. Ir kad daugiau jų vergai nedrįstų sukil
ti prieš pavergėjus. O ateinanti gentkartė 
neturi nieko žinoti apie praeitį savo prabočių, 
kokias kovas jie perleido, trokšdami laisvės. 
Ir iki šių dienų darbininkams mažai žinoma 
praeities barbariškas slopinimas sukilimų. Tik 
šioj knygoj autorius atidaro tą žinių šaltinį, 
.kuriame buvo paslėpta nuo darbininkų kaipo 
bemokslių, palaikyt ramius kančiose ir skur
de, palaikymui visų dykaduonių gerovės-

Toliaus knyga aiškina mokslo žmonių padė
tį, su kokiomis aplinkybėmis susitiko, kada 
atidengė gamtos įvairias paslaptis, prašalinda
mi visokius nesąmoningus prietarus linkui 
gamtos. Toki žmonės už gryną ir teisingą 
mokslišką prirodymą fanatikų tribunolų tapo 
nuteisti ir sudeginti ant laužo, kaip bedieviai. 
O su prašalinimu mokslininkų manė paneigti 
jų ištirtas gamtos veiksmų slaptybes, kurios 
šiandien pripažintos viso pasaulio mokslinin
kų, ir fanatikų melagystes apie beribėse dau
sose esamą karaliją mokslas viską į dulkes 
sumušė.

Knyga priveda prie to supratimo darbinin
kus, kad kaip okeano bangos nėra sustabdo
mos banguoti, taip žmonijos tobulinimasis ir 
progresas nėra sustabdomas jokios atžagarei-* 
viškos spėkos.

Vergų sukilimai vienas po kito likos darbi- 
ninkų-vergų jų pačių kraujuose paskandinti, 
bet tai nereiškia, kad žmonijos tironai nura
mino ant visados savo vergus nuo prisirengi
mo prie sąmoningesnių sukilimų ir galutino 
pasiliuosavimo iš vergijos. Tas ėjo lėtu tem
pu, daugelis sukilimų suklupo, negalėjo išeiti 
pergalėtojais prieš ginkluotų budelių spėkas. 
Bet tas neįstūmė darbininkų mases į pesimiz
mą, jos tęsė toliau savo pradėtą kovą iki lai
mėjimo; per tūkstančius metų ta kova eina, 
daug milionų kovotojų žuvo, daug kas laimė
ta, palyginant su pirmutinėmis vergų kovo
mis ; bet toli gražu neužbaigta klasių kova

(Tąsa penktam puslp.)

V erta Pasi
naudoti

Mes jaučiame didelio pasi-’ 
tenkinimo, kuomet mūsų dra
mos grupės ar chorai, vaidi-— 
nant scenos kūrinius, įterpia į 
kažkurias scenas tam tikrą 
kiekį tam tikrų šokių. Tas žy
miai paįvairina tokį ar kitokį 
mūsų spektaklį, duoda jam..' 
skoningų dramatinių, spalvų, . 
O juk veik kiekviename stam-< 
besniame veikale randasi ma-, 
sinių scenų, kur būna ir dainų., 
ir liaudiškų šokių. .

Bet kaip su mūsų liaudies ' 
šokių meno jėgomis? Nors ir,'* 
nemalonu, bet turime prisipaV' 
žinti, kad mes tame labai bie-./ 
dni. •

Brooklyne nesenai buvo su
vaidintas “Praeities šešėlis,”,., 
kuriame neapsieita be šokių. 
Bet. . . neapsiėjome savomis 
jėgomis, turėjome prašyt tako 
kos draugų ukrainų. Kodėl?/. 
Aišku, — neturime savų išla-? 
vintų tam žmonių. Mūsų tau^y 
tos liaudies šokių meno plėk ’, 
ra pas mus yra šio laiko pro- y 
blema. Mums svarbu turėti sa-? / 
vo šokikų grupes, ir — jei ga- ‘ 
Įima — savo tokių grupių mo
kytoj u s-instruktorius.

Didžiojo New Yorko ir jo.’ 
apylinkės lietuvių chorams ir'.' 
dramos grupėms dabar yrą/, 
proga pasinaudoti: YWCA 
taip vadinamas Tarptautinis 
Institutas siūlo visokių tautų— 
liaudies meno mėgėjams imti, 
kūrsus, įimant savo liaudies., 
muziką, šokius, liaudiškus apX.? 
redalus ir tautiškai-liaudiškuą 
pasilinksminimus.

Kursų vedėjai turi užtikri
nimų iš šio metropolio univer^y 
sitetų ir profesionalių mokyk
lų, kad jos mielai ateis pagel- 
bon savais profesionaliais ži
nojimais tautinių grupių vedė-~ 
jams, kaip tik tokie mokytojai-’ 
sudarys savas grupes studen- •’ 
tų ir pradės pamokų sesijas..4 
Tautinėms grupėms reikalin-’j 
gus instruktorius bei mokyto-'* 
jus parūpins Tarptautinis In- * 
stitutas ir Didžiojo New Yor
ko Folk Festival Council 
(Liaudies Iškilmių Taryba). 
Visi mokiniai aktualiai daly
vaus šokių pratimuose ir veik
loje.

Kursas bus sudarytas iš 8^7. 
nių sesijų, kurios bus laikomos/, 
pirmadienių ir trečiadienių va- , 
karais, nuo 8-nių iki 10 vai,.7 
vak. Sesijos prasidės su birže*., 
lio-June 20 d. ir tęsis iki lie-'- 
pos-July 13 d., š. m.

Visas kursas (8 sesijos j.,*’ 
kainuoja $5, kuriuos reikia’ 
užsimokėti užsiregistruojant. ’/

Daugiau informacijų tuo." 
rikalu galima gaut parašant';! 
arba patelefonuojant: Inter-*/ 
national Institute YWCA, 841- 
East 17th St., New York City)/ 
N. Y. Telefonas: Algonquip./ 
4-6106.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės mūsų chorams ir dra-^ 
mos grupėms patartina pasiųst '* 
bent po vieną-kitą savo narį ar:? 
narę paėmimui tokio kurso. 
Siųst reikia tokius asmenis, ku
rie turi kvalifikacijų ir gabu*" 
mų, kad vėliau, baigus kursą/; 
galėtų būt naudingais savo ** 
organizacijoms ir patarnautų? 
savo įgautu prasilavinimu-! 
mūsų būsimuose spektakliuos 
se. Proncė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI i
Juozeliui. — Pastabų kai’;, 

kurios vietos mums nesu-' 
prantamos. Negalėsime dėt. 
laikraštin. Atleisite. .*/. j i

4

p
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Kambaryje užviešpatavo tyla. Kaip 
kurie svečiai atsikėlė ir išėjo namo.

Pasilikus draugija tyliai sėdėjo pen
kias minutas, galvodami apie tai, kad ne
reikėjo meluoti. Paprastai reikėjo pa
šaukti asmeniniu reikalu ir pakalbėti. Ir 
aišku, kad nebūtų atsisakęs. 0 dabar 
sumelavo ir išėjo negražiai.

Laike šios tylios pašnekos staiga pasi
girdo telefono skambutis. Pats šeiminin
kas knygvedys Karavajevas priėjo prie 
telefono ir nusiminusia išvaizda pasiė
mė klausomąjį ragelį.

Ir prispaudęs prie ausies pradėjo klau
syti. Staiga jo akys pasidarė kaip ci
buliai ir veidą prakaitas išpylė. O klau
somasis ragelis prie ausies pradėjo vir
pėti.

Ragelyje grandė balsas:
.—Kas šaukė Rikovą? Kokiu reikalu?
—Klaida,—atsakė šeimininkas. — Nie

kas nešaukė. Atsiprašau...
—Jokios klaidos nėra! Skambino tik

rai iš jūs kambario!
Svečiai pradėjo išeidinėti priemenėm 

Ir, stengdamiesi nežiūrėti vienas į kitą, 
leidosi gatvėn.

Ir niekas nedasiprotėjo, kad skambi
nimas buvo dėlei juoko.

Ir apie šį juoką sužinojo tik antroj 
.dieno j. Pasirodė, vienas svečių, tuoj aus 
po_pirmos kalbos, išėjo iš kambario, nu
bėgo vaistinėn ir iš ten paskambino, 
kad paskui pasijuokus.

Antroj dienoj jis pats prisipažino. Ir 
prie to labai gardžiai juokėsi.

Bet šeimininkas, knygvedys Karava
jevas, jo prisipažinimą sutiko be juoko 
ir susipyko su šiuo sayo pažįstamu. Ir 
netgi norėjo sudaužyti snukį, kaipo Mas
čiui, kuris dėlei gardaus pasijuokimo lei
džiasi į tokias aferas ir gudrybes, da
rančias kitiems žmonėms didelius ne
smagumus.

O svarbiausia, šeimininkas nenorėjo 
svečiui dovanoti už tai, kad tas, dėlei 
juoko, pasakė keletą plūstančių žodžių, 
už kuriuos knygvedys nusprendė atsi
teisti. Už tai jis jam ištikro nedovanojo 
ir daugiau nekvietė pas save į susirinki
mėlius, kuriuos greitu laiku ir visai pa
naikino.

Bet sekanti istorija dar žingeidesnė 
savo būtybės gudrumu.

7. Įdomus Įvykis Kooperatyve
Viename kooperatyve “Proletarinis 

Kelias” bėgiu pusantrų metų laiko per
simainė dvidešimts trys kasininkės. Ir 
čia mes nei kiek neperdedame.

Dvidešimts trys kasininkės į tokį 
trumpą laiką. Tas, ištikrųjų keista ir 
nuostabu.

Kooperatyvo gaspadorius savo laiku 
apie tokį apsireiškimą ve kaip sakė:

—Jos visos netinkamos savo vietoje. 
Ir visos buvo kvailos.

Ir iš eilės iškeitė dvidešimts dvi.
Na, žinoma, buvo moteriškų šūkavi

mų, dejavimų ir aiškinimusi. Bet nuo to 
padėtis nepasikeitė. Kiekviena pas jį dir
bo savaitę arba pusantros ir paskui jis 
triukšmingai ją išmesdavo. Jis išmesda
vo jas atgal darbo biržon. Ir vėl reika
laudavo :

—Jeigu galima, — sakydavo jis,—ka
sininką. Vyriškį.

Bet jam kodėl tai amžinai atsiųsdavo 
ne tą. Tai yra moteriškes. Kasininkes. 
Veikiausiai, vyriškių nebuvo. O tai jie, 
žinoma, būtų atsiuntę. Abelnai visgi kei
stas psichologinis reiškinys. Sakysime, 
už pardavėjų stalo būtinai privalo vy
riškis dirbti, o prie kasos tikrai mote
riškė.

Ir kodėl taip? Kodėl prie kasos mote
riškė? Koks tai keistas gamtos reiški
nys?

Ar mūsų brolis-vyriškis negali abe
jingai žiūrėti į aplinkui jį besisukančius 
pinigus? Ar jis, nuo moralinio užsilaiky
mo ir pinigų skambesio, įsileidžia gerti, 
o gal dar yra kokios nors kitokios prie
žastys? Bet tik labai retai galima ma
tyti mūsų brolį prie šio gležnaus pinigi
nio užsiėmimo. Ir tai ten bus koks nors

senas gaivalas, lyg ir boba, išplėstomis 
akimis ir plonu balsu.

Trumpiau sakant, nepaisant gaspado- 
riaus visų prašymų, visą laiką jam siun
tinėjo paneles.

Ir štai, jis jau iškeitė jų virš poros de- 
sėtkų.

Ant galo jis keičia ir dvidešimts tre
čiąją.,

O ši dvidešimts trečioji buvo labai mei
lutė. Ji buvo įdomi. Ir netgi dalinai gra
ži... Ar šiaip ar taip—puikorėlė. Gra
žiai apsirengus. Ir todėl ji gražiai išro
dė. Ir abelnai, ji buvo gražutė.,

Bet nepaisant į tai, mūsų gaspado
rius, nekreipdamas domės į jos meilią iš
vaizdą, taipgi ją išspyrė.

Ji staiga apsiašarojo. Dramos. Isteri
kes. Skandalas.

Žinoma, dabartinio laiko kasininkė da
linai gali net nusistebėti tomis isterijo
mis. Ir nesupras širdies skausmo prie
žasties. Bet penkeri metai atgal tokie 
dalykai buvo labai suprantami. Tuomet 
darbas patvoriais nesivalkiojo. Ir kasi
ninkes vieta daugelis žingeidavosi.

Abelnai, kada šią mūsų meilutę kasi
ninkę atleido—ji apsiašarojo.

Ir sako savo artimiesiems:
—Aš žinau, kodėl mane atleido jūsų 

gaspadorius. Aš,—sako, — žiauriai su 
juomi elgiausi, ir mažai,—sako,—kaipo 
moteriškė kreipiau į jį domės. Ir ve, dė
lei to jis mane ir išvarė.

Na, žinoma, šie gandai pasiekė darbo 
inspekciją. Abelnai—Sovietinė kontrolė. 
Ir taip toliau.

Šaukia mūsų gaspadorių.
Jis sako:
—Čia akyplešiškas melas. Aš į šią pa

nelę netgi nežiūrėjau. Abelnai jos mane 
mažai interesuoja. Meldžiu pažiūrėti į 
mano gyveniminį kelią: bėgiu pusantrų 
metų vieną po kitai atleidinėjau.

Jam sako:
—Bet, gal būt, jūs ir atleidinėjote kaip 

tik už tai, apie ką dabar ši skundžiasi.
Gaspadorius sako:
—Aš,—sako,—iš pasipiktinimo jau ne

surandu žodžių. Gerai,—sako.—Tokiame 
atsitikime aš prisipažįstu kodėl jas atlei
dinėjau. Ir jeigu dabar mane su dvide
šimts trečia kaltina kaip tik priešingai, 
tai aš negaliu toliaus slėpti atleidinėjimo 
tikrąją priežastį. Dalykas ve kame. Aš, 
kaip čia pasakius, kartais mėgstu išsi
plūsti, išsikolioti. Na, žinote, puikoriškas 
įprotis. Darbe aš dar susilaikau. Bet pa
baigoj darbo dienos, arba ten apskai
čiuojant prekes aš jau susilaikyti nega
liu. Ir jeigu pas mus kasininkė, tai tas 
mane stačiai suvaržo. Ji neleidžia man 
kūrybiniai išsitiesti. Štai kodėl aš atlei
dau dvidešimts trečią. Aš gailėjausi jų 
naivumą. Ir vis tikėjausi, kad man at
siųs kokį nors iš mūsų logerio, prie ku
rio aš galėsiu būti tuo, kuo esu. Ir todėl 
aš pradėjau vartoti panašią klastą—pra
dėjau mėtyti visas paneles ta vilčia, kad 
kada nors užklupsiu ant vyriškio. Bet 
deja, tas neįvyko. Ir ve, dabar aš per sa
vo gudrybę nukentėjau. Randuosi jūsų 
rankose.

Tuomet inspekcija pašaukia šią meilu
tę kasininkę. Ir jai sako:

—Ir kokį jūs čia dabar durnių volio- 
jate? Juk jis visai kitais tikslais jus at
leido ! ,

Kasininkė sako:
—O ką aš galėjau žinoti? Aš maniau, 

kad jis mane atleido dėlei kitos priežas
ties. O kas liečia to, tai tas mane anaip
tol netrukdytų. Dar pamislytum, kad tai 
Dailės teatras! Jei nebuvo kitų priežas
čių, tai dėl šios nereikėjo mane atleisti. 
Juokinga.

Gaspadorius sako:
—Taip, išrodo, su šia kasininke aš ga

lėjau sugyventi. Aš gailiuosi, kad ją iš
vijau nepatyręs jos būdo.

Pasėkoje to, ši kaisininkė ir vėl dirba 
tame kooperatyve.

Bet gaspadorius, apgailėtina, ten jau 
nedirba. Jį smarkiai išbarė su perspėji
mu ir pasakė, kad kitą sykį jis nevar
totų tokių gudrybių vien tik patenkini
mui savo žemų jausmų.

Ir perkėlė jį dirbti sandėliu. Ten jis, 
gal būt, ir atgaivina savo sielą.

(Daugiau bus)

Komunistų Partijos Piknikas
Komunistų Partijos ir Jau

nųjų Komunistų Lygos metinis 
piknikas įvyks Unity Camp, 
Franklin, Mass. Tai bus labai 
svarbus piknikas. Bus šokiai, 
beisbole, plaukimai, dainų ir 
kitko.

šeštadinenį iš Bostono busai 
išeis nuo 15 Essex St., sekma
dienį nuo West End, South 
End, Back Bay, Chelsea, iš 
Cambridge, Roxbury ir Dor
chester. Kelione į abi puses 
tik 75c. Visi į parengimą.

Rengėjai.

A1D.L.D. REIKALAI
Pranešimas Visoms Ohio 

ALDLD Kuopoms

ALDLD 15-to Apskričio pus
metinė konferencija įvyks lie
pos (July) 17 d. pas dd. Le- 
werthus, 862 Archer Ave., Bed
ford Ohio., kaip 10 vai. ryte.

Metinėj konferencijoj buvo 
padaryta nemažai gerų tarimų 
ir pasibriežta nuveikti kiltų 
darbų iki pusmetinės konferen
cijos. Mūsų organizacijos vy

riausiu darbu yra gavimas nau
jų narių ir palaikymas senų. 
Metinė konf. paskyrė pinigines 
dovanas toms kuopoms, kurios 
išpildys joms skirtas kvotas. 
Užsidėjome gauti jaunuolių 
žurnalui skaitytojų; pasisakė
me remti Ispanijos liaudį, kuri 
yra mirtiname susirėmime su 
tarptautiniu fašizmu; darbuo
tis unijose ir skleisti obalsį už 
organizavimą Darbo Nepartinės 
Lygos.. . Toje linkmėje kuopos 
sulyg išgalės veikė.

Draugės-draugai, sekančiame 
jūsų kuopos susirinkime pada
lykite trumpą peržvalgą iš sa
vo kuopos darbuotes, kad jūsų 
delegatai konferencijoj galėtų 
išduoti pilną raportą iš kuopos 
veikimo virš paminėtais meti
nės konferencijos pažymėtais 
tikslais.

Rinkite pilną skaičių atstovų, 
kad padarius skaitlingą ir gra
žią konferenciją naujoj koloni
joj — Bedforde. Neskūpėkime 
su naujais sumanymais dėl la
bo organizacijos ir abelnos lie
tuvių visuomenės gerovės. Ypa
tingai tėmykime organe “Lais
vėje”'einančias diskusijas, o su
važiavimui praėjus, jo tarimus. 
Būkime prisirengę tuos tarimus 
išdiskusųoti gerai, kad sekmin- 
giaus juos pravedus gyvenimai!

organizacijos gerovei ir jos 
spartesniam augimui.

Pusmetinės konferencijos die
noj vietinė ALDLD 101 kuopa 
rengia išvažiavimą toj pačioje 
vietoj dd. Lewerthju patalpoj. 
Ypatingai clevelandiečius kvie
čiu apsilankyti išvažiavime jau
niausios kuopos teritorijoj.

J. Mažeika, 
ALDLD 15-to Apskr. sekr.

Bet jeigu pasirodys, kad ne, 
tai turės ir juos atgal pri
imt.

PRIIMA ATGAL 800 
STREIKIERIŲ PAGAL

TEISMO ĮSAKYMĄ
Buffalo, N. Y. — Pagal 

federalio teismo įsakymą, 
Remington - Rand rašomų
jų mašinėlių kompanija ža
da greitu laiku priimt dar
ban 800 iš tų 4,000 darbi
ninkų, kurie buvo išmesti 
už pernykštį streiką; taigi 
turės būt pavaryta bent 800 
streiklaužių.

Kompanija spėja, kad 
apie 3000 buvusių jos strei- 

:kierių gavę darbus kitur.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvėro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

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.

Didysis "Laisvės" Piknikas
■■■• t- • r ■ ; BROOKLYNE ‘

Tai piknikas, kuriame būna daug svečių iš kily miesty, o šiemet jy bus dar daugiau.

Piknikas Įvyks 3 d. Liepos-July
Jis bus dviejų dienų šventėje. Svečiam iš toliau atvykusiem bus progos dalyvaut 

piknike ir pamatyti garsųjį New Yorkų.
PINIGINĖS dovanos prie įžangos bilieto perkant iš anksto 

1—$10, 2—$7, 3—$5, 4—$3'
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 
įsivaizduokime, kokia tai masė jaunimo atvyksta iš kity miesty su chorais!

Dvi Orkestras Grieš Šokiams nuo 2-ras valandos dieną iki 1-mos valandos ryte

Lyros Choras iš Philadelphijos,. vadovaujamas Rožes Merkiūtės.

Piknikas bus Padidintoje Ulmer Park Music Hall
West End Coney Island Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

PARKAS ATSIDARYS 10 VALANDĄ RYTO —ĮŽANGA 40 CENTŲ T
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Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
s.

<30

UŽKVIEČIA SAVININKAI

J. Ramanauskas.
IV-13-38.

Wilkes-Barre, Pa.
04

Cleveland, Ohio VARPO KEPTUVE

labai

t CHRONIŠKOSope- 
geru

tose 
ten

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, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskitc $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.

jų mylimą tėvynę—So- 
Visas imperializmas ir 
O liekanos carizmo ir 

iš vidaus sabotažuoja,

beteisiai 
taip pat

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Sekmadienį, birželių 19 d. įvyks 
LDS 7 kp. išvažiavimas, Loyalville, 
pas Petraitį ant Valinčiaus ūkės. 
Prašome visų įsitėmyti datą. Sekan
čiose laidose bus dabgiau aprašyta.

darytų ir vi- 
žalos. Už to- 
kaip ji dabar 

susirinkimas

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9 Apskr. rengia pikniką, 

birželio 26 d. Dando’s Grove, Llewel-

G yvenimą 
periodus tra-

atsi- 
kurie 

nuo di- 
jas 
su

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia šaunų pikniką, 

birželio 11 d., šeštadienį, pas Joną 
Merkevičių. Bus orkestrą, žaislų, už
kandžių ir visokių “rcfreshmentų.” 
Prasidės nuo1 2 vai. po pietų ir tę
sis iki vėlai naktį. — Kom.

(134-136)

Rengėjai užtik- 
kad bus visko pakankamai. 

(135-136)

Bus visokių 
ir gėrimų, gera muzika šo- 

Kvicčiame visus dalyvauti 
Baliuje ir linksmai praleisti 
Pradžia 12 vai. dieną. Va-

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. birželio, 1 vai. po 
pietų pas G. Stasiukaitį, 420 Morn
ingside Ave. Visi nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes bus ren
kami delegatai į ALDLD suvažiavi
mą. Taipgi svarstysime apie Busus 
važiuoti į “Laisvės” pikniką. 
(135-136) Org. G.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia “Krepsų” Ba

lių. Įvyks sekmadienį, birželio 12 d. 
M. Kučinskio Parke, 
valgių 
kiams. 
šiame 
laiką.
žiuodami gatvekariu imkite Wash
ington Blvd, karą iki galui, damokė- 
ję 5c ant buso nuvež iki vietos.

(135-136)

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

• t JI 1

Parke yra daug stalu. 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 į

šeštadienis, Birž. 11, 19

Knyga “Kelias į Naują 
Gyvenimą”

(Tąsa iš 3-čio pust.) 
už pilną pasiliuosavimą ir ji eis iki 
laimėjimo.

Kaip vergai po Romos imperija 
buvo žudomi, neskaitomi žmonėmis,
ir mokslo žmonės—filosofai, astronomai^ kurie 
prietarus ir tamsą išsklaidė nuo žmonijos ap
temdyto proto fanatizmo religiniais prietarais, 
liko nužudyti žiauriausiais būdais, už tai, kad 
neišsižadėjo savo tikrojo mokslo. Tie šalta- 
kraujai budeliai, degindami ant laužo, ar ka
lėjimuose žudydami žiauriausiomis torturomis 
manė tom pačiu kartu ir jų nemirtiną moks- 
lątnužudyti. Bet apsiriko. Šiandien tos bran
gios aukos gyvuoja žmonių sielose; garbina 
juos viso pasaulio didžiausi mokslinčiai; ir jie 
bus gyvi ir gerbiami visos žmonijos, kol mūsų 
žemės skritulys gyvuos ir palaikys gyvybę ant 
savęs!

O budeliams, žudytojams, žmonijos terhdyto- 
jams pasilieka nemirtinas prakeiksmas ir pa
gieža nuo žmonijos per amžius!

Pradžia Keliones Į Naują
Autorius atvaizduoja keturis 

dicinės darbininkų kelionės.
1) Vergų pasiliuosavimas ir jų kovos. 2) 

Feodalizmo nugriovimas revoliucijos keliu; 
panaikinimas baudžiavos. 3) Kapitalizmo pa
vergimas visų šalių darbininkų, ir kovos su 
juomi. 4) Vieno šeštadalio žemės kamuolio 
pilnas pasiliuosavimas iš po carizmo ir ka
pitalizmo, SSRS darbininkų, revoliucijos keliu. 
Pirmutinius tris periodus, kuriuos knygos au
torius mums vaizduoja, mums, darbininkams, 
mažai žinomos tos kovos ir tie žiaurumai, ko- 

' ki darbininkams reikėjo pergyventi, norint iš 
jų pasiliuosuoti, iškovoti sau laisvę. Darbi
ninkai, patys būdami bemoksliais, beteisiais, 
negalėjo užrašyti savo istorijos lapuosna vi
sus nuotikius. Mokslo žmonės, kurie vado
vavo darbininkams tuose sukilimuose, galima 
spręsti, visi žuvo kartu su darbininkais, arba 
jeigu kuris ir išliko, tai vėliau tapo nužudy
tas tuolaikinės valdančiosios klasės. Su nu
žudymu darbininkų vadų, sunaikino kartu ir 
istorinius dokumentus tų visų nuotikių. Todėl 
šiandieniniams istorikams labai sunku sugau
dyt visus žiauriausius nuotikius ir pilnoj švie
soj atvaizdoti, ką pergyveno mūsų pirmtakū- 
nai, jieškodami kelio į geresnį gyvenimą. Tad 
ir autorius turėjo gerai knistis po senus ar
chyvus, kad surasti praeities pėdsakus ir savo 
knygoj skaitytojui atvaizduoti! Tai darbas at
liktas pilnai atsidavusio asmens savo klasei!

Dabar mes įeinam į mūsų tradicinį periodą, 
kuriame pergyvenam kapitalizmo pavergimą. 
Mes patys susitinkam su jo visais žiaurumais; 
mes matome .kasdieną savo nepakeliamą skur
dą ir jis darosi diena ’iš dienos vis didesnis. 
Bet ir ta armija kovotojų už prašalinimą to 
skurdo kasdieną darosi vis tvirtesnė. Pagrin
dai senojo kapitalistinio pasaulio braška; ar-

tinasi1 prie griuvimo, bet jo sudaužymui iki 
pat pagrindų turi ateit į pagelba tos paverg
tos darbo masės. Nors ta armija greitu tem
pu organizuojasi ir tvirtėja, kuri bus laido- 
toja senojo pasaulio, bet susitinka ant kelio 
daug visokių rūšių priešų, daug visokių klai
dintojų, kurie suklaidina tas vergų mases, rau
dančias dėl savo likimo ir badaujančių kūdi
kių. Ant tiek jas suklaidina, kad tą savo ap
verktiną padėtį suverčia patys ant savęs, o 
apsigrįžę verkia tų siurbėlių, kurie visą jų 
triūsą pasisavino, nustumdami į pragarišką 
pražūtį tikruosius tvėrėjus naujo pasaulio— 
verkia kapitalizmo, kad artinasi jam galas. 
Bet ir tos suklaidintos masės slysta iš po tem- 
dytojų įtekmės ir susilieja su armija jieškan- 
čių naujo gyvenimo.

Kapitalizmas, matydamas artinantis savo 
galą, nustojo civilizuoto-kultūrinio atvaizdo; 
išvirsta į barbarus, aršiau žvėrių; drasko ne
kaltus žmones, moteris ir kūdikius, laka jų 
kraują be pasigailėjimo!—Tai fašizmas, kuris 
nori visą žmoniją nustumt atgal į priešistorinę 
vergiją Romos imperializmo ir su tuo baisiau
siu žiaurumu išgelbėt pūvantį kapitalizmą. Ši
tas priešas atsistoja ant kelio, norėdamas su
laikyt keliaujančią armiją. Bet jo pastangos 
liks išnešiotos keturių vėjų.

Autorius atvaizduoja, kaip 20 metų atgal, 
vienam šeštadalyj pasaulio, t. y., caristinėj 
Rusijoj, tas milžinas—darbo masės — pabudo, 
sukilo visa pavergtoji liaudis, nugriovė iš pat 
pamatų netik carizmą, bet ir visą buržuazi
ją, o ant griuvėsių pastatė naują pasaulį, be- 
klasinį gyvenimą. Nėra ten vergų, nė paver
gėjų; nėra bedarbių, nė badaujančių. Visi ly
giai dirba ir savo darbo vaisiais naudojasi- 
Tai naujas gyvenimas. Bet nereikia manyti, 
kad jie neturi vidujinių ir išlaukinių priešų, 
kurie nori sudraskyti 
vietų Sąjungą. Taip! 
fašizmas galanda iltis, 
diversantų, trockistų
ardydami viską ir žudydami gyvulius ir žmo
nes! Su tokiais gaivalais turi vesti aštrią ko
vą. Bet liaudis naujo pasaulio viskuom pa
tenkinta; pasirįžus apsiginti nuo visokių prie
šų-

Tad perskaitęs d. A. Bimbos kūrinį, gali ma
tyti kaip veidrodyj kiekvienas darbininkas, 
kokiu keliu turi jis eiti į naują, laimingą gy
venimą., Tik darbininkui, kuriam pateks skai
tyt ši knyga, būtinai reikia vartoti skirtingą 
metodą, kaip skaitant apysakas. Nors leng
vai ir aiškiai viskas išdėstyta, bet kad pil
nai viską suprast ir įsigilint į jos turinį, tai 
reikia ir pastudijuoti. Tuomet mes galėsim 
padvigubint keleivius į naują gyvenimą.

Knyga pasirodė tinkamam momente, jos 
mokslinis turinys—neišsemiamas turtas darbi
ninkams. Už šitą kūrinį autorius užsitarnau
ja pilnos pagarbos nuo darbininkų. Todėl lin
kėtina, kad nė vieno lietuvio, ypatingai dar
bininko, šeima nepraleistų nepasisėmus dvasiš
ko peno, t. y., visiems reikalingo mokslo, ku
rio ši knyga teikia.

Šis Tas apie Angliakasių 
Gyvenimą

šiuom laiku kaip niekad pir
miau 
džius 
mes. 
dėlių

ston Township, vos tik pradė
jus dirbt, įvyko eksplozija, kur 
žuvo 10 mainierių, o kiti likosi 
baisiai sužeisti, kuriems reikės 
mirt ligoninėse. Ir tokia baisia 
padėčia nieks nesirūpina: nei 
iš valdžios pusės tie saugumo 
departmental nekreipia aty- 
dos, nei unijos distrikto virši
ninkai. Kontraktoriai visus juos 
moka apeit; jie semiasi sau 
kapitalą nepaisydami žmonių 
gyvasčių.

Yra tokių mainų, kur tarpe 
pačių ten dirbančių darbininkų 
kalba eina ir sako, čia nekelia 
iš mainų sužeistų arba užmuštų 
po vieną, bet palaukia penkių- 
šešių ant sykio.

Nesenai čia vienas lietuvis 
buvo užmuštas irgi kontrakto- 
riaus mainose. Kaip jį išėmė iš 
po griuvėsių, tai patraukė prie 
pilerio ir dar bosai kitus pri
vertė lioduot keletą karų ang
lių, pakol neštuvus atnešė kur 
iš kitos venies-gyslos. Tai tokia 
padėtis mainose yra prie tų 
kontraktorių.

Būtų laikas mainieriams stot 
į kovą, sudrūtint unijos lokalus 
ir pradėt vest kovą prieš viso
kias skriaudas: už panaikinimą 
paskubos sistemos, už pristaty
mą medžių ir suvedimą oro dir
bančiose vietose. Tik taip da
rant būtų galima sutaupint šim
tai gyvybių, dirbančių anglia
kasių.

Prie pabaigos reikia paklaust 
angliakasių, kurie pergyvena tą 
viską: kodėl jie nerašo į spau
dą apie tokius dalykus, o pasi
tenkina tik tuom, kada vienas 
su kitu suėję pakeikia tokią ne- 

Veisiejiškis.

mainieriai pergyvena di- 
vargus ir visokias nelai- 
Daug mainų, buvusių di- 
kompanijų stovi uždary

tos, o kurios ir dirba, tai 
mažai.

Bet čia šioj apielinkėj 
rado daug kontraktorių, 

% pasirandavoja mainas 
džiulės kompanijos ii* 
ruoja; nekurios net 

. skaičium darbininkų.
Bet dirbančių padėtis 

mainose apverktina: nei 
unijos, kaip turėtų būt, nei tos 
buvusios mokesties, kaip buvo 
pirmiau, visai nėra. Tie kon
traktoriai turi išsidirbę savo 
planus mokėjimo ir su buvusia 
mokesčia tose mainose visai ne
siskaito. Jie turi įvedę baisiau
sią paskubos sistemą ir daug 
kitų mainieriams nepakenčia- 

dalykų.
Bet už vis blogiausia, tai kad 

nielfs tose mainose nesirūpina 
su dirbančiųjų gyvybėmis; tie 
kontraktoriai nežiūri, kad pri
statyt ramsčių medžių arba su
veši geresnį orą dirbančiose 
vietose. Jųjų troškimas — kiek 
daugiau galint išleist anglies, 

•nežiūrint kiek ten dirbančių gy
vybių žus.

Nėra tos dienos, kad neuž
muštų po kelis darbininkus tai 
vienur, tai kitur; pasitdiko, kad 

’ net desėtkais užmuša. Štai bir- 
jpelip 2-rą dieną Volpe Coal | 

Company, Butler Colliery, Pitt- tikusią tvarką?

Corlette Apylinkėj
Labai pagirtina, kad drau

gai pradėjote daug skaitlin- 
giau lankytis į susirinkimus ir 
interesuotis organizacijos rei
kalais ir visa mūsų darbinin
kiška spauda. Toksai draugų 
skaitlingas lankymas darbi
ninkiškų susirinkimų tvirtina 
visą darbininkų judėjimą, ge
rina ir platina mūsų darbinin
kišką spaudą.

Biržulio 1 d. įvyko ALDLD 
57 kp.. susirinkimas; į šį susi
rinkimą narių atsilankė ko ne 
visi, tai susirinkimas buvo gy
vas. Visi nariai atydžiai svars
tė kuopos ir visos organizaci
jos reikalus. Apkalbėjus vieti
nius kuopos reikalus, vėliau 
tęsėsi diskusijos visos organi
zacijos reikalais.

Skaitytas laiškas nuo ALD 
LD Centro kas link organiza
cijos reikalų ir leidžiamų kny
gų ir žurnalo “šviesa”, — pri
imtas. Tapo pakeltas klausi
mas kas link visos organizaci
jos gerinimo ir kas link lei
džiamų knygų ir žurnalo 
“Šviesos”. Vieni išsireiškė, kad 
knygos būtų kietais viršeliais 
ir už tą patį mokestį, kiti, kad 
pasiliktų ‘-taip, kaip dabar. Tas 
klausimas rimtai padiskusuota 
ir nubalsuota, kad knygos 
taip pat geros, kad ir minkš
tais viršeliais, bile tik jų turi
nys naudingas.

Pakelta klausimas kas link 
žurnalo “Šviesos.” Visų narių 
išsireiškimai ir nuomonė tokia. 
Visi išsireiškė, kad “šviesa”

būtų. leidžiama tokio pat for
mato, kaip ir dabar, “šviesos” 
turinys visiem nariam patinka 
todėl, kad “šviesoj” randasi 
moksliškų raštų ir lengvo pa
siskaitymo, tai “šviesa” paten
kina visus skaitytojus. Jei 
“Šviesą” sumažinus ar užpil
džius vien tik sunkiais moks
liškais raštais, tai ji visus ne
patenkintų. Tas 
sai organizacijai 
kią pat “šviesą” 
yra leidžiama,
vienbalsiai nubalsavo.

Kas link ALDLD visuotino 
susivažiavimo dėlei didelių iš
laidų, kuopa nutarė delegato 
nesiųsti į susivažiavimą, tai iš 
iždo aukavo $2 pasveikinimui 
susivažiavimo ir linki, kad 
ALDLD visuotinas susivažiavi
mas sėkmingai išdirbtų pla
nus spartesniam augimui or
ganizacijos, ypač reikalingiau
sia, kad būtų išdirbti planai, 
kuriais būtų galima įtraukti į 
organizaciją daugiau jauni
mo, jei norime, kad apšvietos 
organizacija stipriai ir ant vi
sados gyvuotų.

Draugė E. Sklerienė yra iš
rinkta kaipo delegatė nuo AL 
DLD 57 kp. į kongresą, kuris 
įvyks birželio 25 d. Scranton, 
Pa., už atsteigimą Lietuvoje 
demokratijos. Tat šiame susi
rinkime E. Sklerienė likosi 
įgaliota, kad ji dalyvautų mi
nėtame kongrese. Mūsų kuo
pos delegatė važiuoja su kitų 
draugijų delegatais mašino
mis, tai ji pareikalavo kelio
nės lėšom tiktai $5. Kuopa au
kavo iš iždo $2 ir kongreso pa
sveikinimui.

Kuopų Piknikai 
Pasekmingi

Piknikų rengimo komisija 
išdavė raportą. Raportas 
skambėjo, kad gegužės 29 d. 
įvykęs ALDLD 3-jų kuopų pi
knikas Mačiutos darže buvo 
pasekmingas. Į pikniką publi
kos atsilankė daug. Pelno li
ko $60, tai ALDLD 22, 190 ir 
57 kuopos pelnė po $20.

Birželio 5 d. įvyko piknikas 
ALDLD 57-tos k p. bendrai su 
moterų LDS 138 kp. Apie jo 
pasekmes neteko sužinoti, ma
nau, kad buvo pasekmingas to
dėl, kad abi kuopos iškalno 
darbavosi ir dieną buvo graži. 
Korespondentai, katrie daly
vavo piknike, būtinai turėtų 
parašyti į “Laisvę” apie minė
to pikniko pasekmes.

A. M. B.

Vėl Fašistų Lėktuvas Skrido 
Per Francijos Kampą

Perpignan, Franci j a.—Is- 
panijos fašistų vanden-lčk- 
tuvas perskrido virš pasie- 
ninio Francijos miestelio St. 
Jean de Luz, žemai lėkda
mas, ir nusileido už poros 
mylių nuo Biscay jūros 
įlankos. Paskui jis pakilo ir 
vėl sau nuskrido.

BRIGHTON IR CAM
BRIDGE, MASS.

L. M. Sąjungos 2-ro Apskr. pikni- 
kan kuris įvyks šį sekmadienį, bir
želio 12 d., Olympia Parke, Worces
ter, galit visi nuvažiuot. So. Bosto
nas atsiųs vieną busą į Cambridge, 
11 vai. ryto prie Kliubo sales. Iš 
čia busas pasuks į Brightoną, 24 
Lincoln St., prie Kliubo, kaip 12 vai. 
dieną. Visi lietuviai būkit laiku 
paskirtose vietose. Kom.

W. HAVEN, CONN.
Didelis Atidarymo piknikas. Ren

gia Indian Grove Park Draugija. 
Sekmadienį, birželio 12 d. New I-Ia- 
ven’o Choras Daina, vad. J. Latvio 
duos įvairių dainų programą. Nau
jasis šokių pavilionas duos pakanka
mai vietos šokiam. Bus Indian Grove 
Parke. Muziką duos gerai žinoma 
orkestrą. Kviečiame visus atsilan
kyti į šį oficiali atidarymą naujos 
piknikams vietos bei parko. Atei
kite kiekvienas ir visi! Parkas atsi
darys 10 vai. ryto. Rengėjai.

lyne. Visos kuopos 9-tam apskrityj 
savo susirinkimose birželio mėnesį, 
išrinkite darbininkus dirbti piknike. 
Kuopos kurios nelaikot susirinkimus 
kas mėnesį, taipgi ir tų kuopų kurių 
susirinkimai įvyko birželio mėnesį ir 
dar neišrinkote darbininkų, stengki- 
tės sušaukt susirinkimą ir išrinkti 
darbininkus. Draugai, dirbkime visi, 
kad piknikas būtų sėkmingas. Pelnas 
bus skiriamas pusiau, apskričiui ir 
Ispanijos liaudiečiam. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti piknike. 
(136-137) Kom.

PHILADELPHIA, PA.
Didelis piknikas, rengiamas Phila- 

dclphijos Šiaurinės Dalies Lietuvių 
Rcpublikonų Susivienijimo, nuo 1011 
Fairmount Ave., įvyks Nedėliojo Bir- 
želio-Juno 12-tą, ant Mikolaičio Par
ko, pradžia 11-tą valandą ryte, dėl 
šokių turėsimo kuogoriausią orkes
trą. Bušai eis nuo 1011 Fairmount 
Ave., kaip 12:30 po-pietų, nuveš ir 
parveš už 50 centų, 
rina

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, birželio 13 d. 8 v. v. 
Liet. Svet., ant antrų lubų, 853 Hol
lins St. Malonėkite visi ateiti į su
sirinkimą ir atsiveskite naujų narių 
įrašyti į kuopą. Taipgi reikės iš
rinkti delegatus į ALDLD visuotiną 
suvažiavimą, kuris prasidės su 1 d. 
liepos, Brooklyne, Valdyba.

(135-136)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d. birželio, 7:30 v. v. 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Draugai, susirinkimas bus labai svar
bus, todėl prašome visų dalyvauti. 
Bus balsavimas ALDLD žurnalo ir 
knygų; delegatai išduos raportą nuo 
Liet. Kongreso; rinksime delegatus į 
ALDLD konferenciją ir kitus svar
bius dalykus turėsime svarstyti. 
Prašome tų narių, kurie dar neuž
simokėję ateiti ir užsimokėti.
(135-136) J. Margaitis.

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas 
Mandagus Patarnavimas

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

NAUJOJE VIETOJE.
■ L *

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

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

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

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

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

ir

LIGOS

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

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 PŪSLĖS ligos. Štai* 
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

lift East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

JAUNUOLIAI .AUGA SVE 
STIPRUS VALGYDAMI

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
■ vičiam duona, balta duona, Calch ir rasin duona. Taipgi 
į kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
‘ niausiu 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 paštų į* kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.Y.
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Ispanijai Remt Mitinge 20,000 Publikos 
Pasisakė už Nuėmimą Embargo

ŽUVO DARBE

joggtines Valstijas pastebėjo, 
j “didelė didžiuma Amerikos 
'žmonių simpatizuoja mūs idė
jai... už demokratiją prieš 
fašizmą.” Jisai pareiškė:

“Mes norime palaidot Ispa
nijos tranšėjose patį fašizmą, 
tai reiškia: karą, naikinimą, 
alkį, tamsybę, kančias ir prie
spaudą. Ispanija kovoja ir ko
vos7 iki jos žemė bus laisva, 
iki fašizmas, žmonijos priešas, 
bus nugalėtas.

“Ir jis bus nugalėtas. Dėlto 
mes turi

Dvidešimt tūkstančių new- • 
yorkiečių užpildė didžiulę Ma- j 
dison Sq. Garden Salę p erei-' 
tą ketvirtadienį, kad išgirst Is- ' 
panijos premjero Juan Neg-, 
rin’o prakalbą ir dar kartą i 
pareikšt savo simpatijas loja
listų Ispanijai, taipgi reikala
vimą, kad šios šalies valdžia 
nuimtų embargo, kuris yra 
smūgiu demokratinėms spė
koms ir parama fašistams. 
Griausmu aidėjo šūkis: “Nu
imkite embargo!”

Negrino prakalba perduota 
iš Ispanijos radiofonu. Jis pri
lygino Ispanijos kovą prieš 
nazių ir Italijos fašistus prie 
Amerikos kovų už 
mybę 1776 metais.

Miesto Prezidentas 
Prieš Embargo

Mitinge vienu iš vyriausių 
kalbėtojų buvo New Yorko 
Miesto prezidentas Stanley M. 
Isaacs. Savo kalboj jis užkirto 
fašizmui užrubežiuos ir namie, 
štai keletas įdomių ištraukų 
iš jo prakalbos:

Vienas dalykas yra aiškus ' mą
—aiškus Ispanijoj ir Chinijoj, j valdonu
—ir visur kitur pasaulyje, kad : Didžioji salė vėl aidėjo svei- 
yra tik vienas būdas sulaikyt1 kirtimais, kada jisai baigė savo 
fašizmą — ir tuo būdu yra ; kalbą sekamai:
vienybė visų tų, kurie tiki de- “Lai 
mokratijai ir nuoširdžioms pa- ima 
stangoms nedaleist sunaikint ' liaudžia 
demokratiją.” 1 išpildysi

Paliesdamas padėtį namie sim Ispaniją kapais 
kas liečia kovą tarp demokra- niams karo rengėjams; 
tijos su priešais, miesto prezi-' sižadam padaryt ne tik Ispani- 
dentas pasakė: ją, bet

“Mes negalim daleist savo tikrai 
eilėsna pasidalinimo. Mes ne- taikai”, 
galim pavelyt švelniai propa- Mitill go garbės svečių būryje
gandai fašistų ir jų bendrti-| anį didžiulės estrados buvo Iš
darbių paskirstyt demokrati- panijos 
jos draugus. Mes negalim I ]os 
j/akęst šioj šalyj dėjimo į juo- j s]augių 
dąjj sąrašą asmenų iš grupių I žmonių, 
Amerikos piliečių; mes turime 
nųmaskuot raudonųjų kan
džiojimo taktiką, taikomą su
silpnint ir nugalėt 
jos spėkas.

“Ypatingai mes 
sumušt ir išraut iš 
gyvenimo tuos namie augin
tus norinčius būt Hitleriais, 
kaip majoras Hague, kurie vy
nioja save lankuose Amerikos 
vėliavos tikslu duot stipresnį 
smūgį ąukščiausiems ameriko- 
nizmo principams, įrašytiems 
Teisių Biliuje mūsų Konsti-

WPA darbininkas Alexan
der Colombo mirė ligonbutyje 
po susižeidimo keliant į troką 
didelį akmenį. Jis su apie 400 
kitų dirbo Dyckman Street 
Park projekte, N. Y.

Vytauto Zablacko Kuo
pos Susirinkimas

Grįš 6-tą vai. vakaro. Bi- 
suaugusiems $1.00, vaikams

“MES

“Mes

me šį karą laimėti!

TURIME LAIMĖT”

turime laimėt, nes
neprigul- -mūsų žmones žino, už ką kc-

Ivoja...
“Mes turime laimėt dėlto, kad 
mes sus

“Mes 
kad ne 
broliai anoj pusėj, 
teritorijoj, bet net patys išda
vikai, < 
kurie gi 
vo šalį, 
prieš n 

savo

ivieniję . . .
turime laimėt dėlto, 

vien tik mūsų ispanai 
užgrobtoj

oficieriai ir generolai, 
inkluoti sukilo prieš sa- 
, dabar pradeda kilt 
lepakeliamą brutališku- 

vokiškų ir itališkų

Amerikos demokratija 
vadovybę duot Ispanijos 

i galimybę kovot ir mes 
im pažadą. Mes padary- 

fašisti- 
; mes pa-

visą pasaulį šį kartą 
saugiu demokratijai ir

demokrati

visuomenės

ambasadorius Fernando 
Rios, virš 30 daktarų, 
ir kitų medikai, štabo 

(žmonių, kurie nesenai sugrįžo iš 
tarnybos Ispanijos karo fronte. 
Taipgi buvo daugelio unijų ir 

į kitų Ispanijai daug užsitarna- 
Ivusių organizacijų atstovai.

Skaitlingam žymiųjų kalbėto
jų sąstate buvo vyskupas Mc- 
Connc 
respon 
gas R 
jos dc 
Meana 
Sender.

1, Dr. Cannon, karo ke
dentas Jay Allen, kuni- 
hssig, taipgi kiti Ispani- 
legacijos nariai, Carmen 
, Jose Bergamin, Ramon

“Laisvės” Pikniko 
Darbininkams

d.
sa- 

pikniko 
čia bus 
bus ap-

Sekantį trečiadienį, 15 
birž. (June), 8 v. v. 
Įėję, įvyks “Laisvės” 
darbininkų mitingas.» 
paskirstomi darbai ir
tariama visi pikniko reikalai.

Prašome susirinkti visus 
tuos, kurie jau esate apsiėmę 
dirbti ir prašom tuos ateiti, 
kurie dar nesate apsiėmę, o 
galėtumėte dirbti piknike.

“Laisvės” piknikui reikia 
apie 200 darbininkų. Tad pra
šome dienraščio rėmėjų padėti 
šiame reikale.

Pikniko Komisija.

Ona Valaitienė Atidaro Lie
tuviu Radio Valandą

Lietuvių Radio Balsas dabar 
bus girdimas iš stoties WCNW 
1500 kc., Brooklyn, N. Y. Pra
sidės antradienį, 14 d. birželio 
(June).

Onos Valaitienės vedamas 
Lietuvių Radio Balsas patar
naus organizacijoms, bizniams 
ir atskiriems asmenims, norin
tiems pasiskelbti bei padaryti 
pranešimus apie mirtis, gimi
mus, vedybas ir įvairius orga
nizacijų bei atskirų asmenų pa
rengimus ar pramogas.

Ona Valaitienė per savo ve
damą Lietuvių \Radio Balsą 
duos puikios lietuvių muzikos 
ir pranešdinės svarbesnes pa
saulio žinias.

Reikaje pasiskelbimų kreipki
tės šiuom antrašu:

Ona Valaitienė, 676 Driggs 
Ave., Brooklyn. Jei galite te- 
lefonuoti į namus: Evergreen i 
8-7871. Stoties telefonas: In- 
gersol 2-1500 ir 2-6000.

RYTOJ BŪKITE PAS MUS 
SVEČIUOSE

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
iš Brooklyno ir Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas iš Maspetho ruošia 
Ekskursiją laivu “Bear Mountain” 
ant 7-tos dienos rugpjūčio-August. 
Laivas išeis 8 vai. ryto iš Battery 
Park, 
lietas
nuo 5 iki 12 metų 60c.

Minėti Kliubai kviečia plačiąją 
Brooklyno apylinkės visuomenę da
lyvauti jų ruošiamoj ekskursijoj ir 
prašo iš anksto įsigyti ekskursijos 
bilietus. Bilietus galima gaut pas 
kliubų narius ir manadžerius. 
(135-136) Ekskursijos Komisija.

Susirinkimas, 
labai svarbus.

SUSIRINKIMAI

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. I.
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 

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

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti i šį mūsų pikniką. Rengėjai.

Kas Pritaria Ispanijos Lojalis- 
tams, Visi Būkite Susirinkime

Birželio (June) 13, kaip 
7:30 vakare, “Laisvės” name, 
bus Vytauto Zablacko kuopos 
susirinkimas.
gerbiamieji,
Ateinančios žinios iš Ispanijos 
mums sako, kad mūsų Lincol- 
no Bataliono karžygiai kauja- 
si su Franko fašistinėmis gau
jomis, kurios italų ir vokiečių 
padedamos gula ant svarbiau
sių miestų. Valencijos ir Albo- 
cacero. Mūsų Vytautas su Lin- 
colno Bataliono karžygiais 
kaujasi už Ispanijos žmonių 
laisvę. Tiems karžygiams rei
kia mūsų pagelbos, mūsų nuo
širdžios ir rūpestingos 
bos.

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, birželio 13' 
d. 8 v. v. 79 Hudson Avė., visi na
riai būkite laiku. Sekretore.

(136-137)

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License 
SB 264 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2814 
West 36 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

. CLARK UNDERWOOD 
d-b-n Clark’s Bar & Grill

2811 West 36 St., Brooklyn, N. Y.

No.

pagel

ia uo paVytauto Zablacko 
rimtai rūpinasi mūsų 
gių padėtimi. Daug ką mes ga
lėtume tarp lietuvių nuveikti 
ir dar daugiau pagelbėti tiems 
kovotojams. Tam yra šaukia
mas susirinkimas. Tam yra 
kviečiami Vytauto Zablacko 
kuopos nariai atsilankyti į su
sirinkimą ir pasitarti, kaip mes 
rimčiau ir geriau galime su
teikti moralę ir materialę pa
gelbą savo karžygiams. Visi 
ateikite į susirinkimą ir atsi
veskite naujų narių prisirašy
ti. Duoklės labai mažos, tik 
vienas doleris į metus. Ką do
leris reiškia prieš mūsų draugų 
dedamas gyvastis ant liuosy- 
bės aukuro? Nieko!

Visi lietuviui, visi demokra
tiją mylinti žmonės ateikite’į 
Vytauto Zablacko kuopos su
sirinkimą ir bendrai pasitarę 
suremsime savo jėgas, kad pa
gelbėti mūsų' kovotojams 
panijoje.

Kviečia
Kuopos Komitetas.

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 vak.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Is-

poMerryfield sulaikytas 
kaucija jo vairuojamam 2 
busui užbėgus ant šaligat-

II. 
$500 
Avė. 
vio prie 14th St., N. Y., ir su
žeidus 3 žmoųes.

CHICAGIEČ1Ų CHORAS 
IŠVYKSTA LIETUVON

KELRODIS: Važiuokite Canarsie 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.

GARSINKITE.S “LAISVĖJE

Telefonas: Humboklt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS:2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir k ra j a v u s 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- ■HNh 
kalni esant .ir 
padidinu tokioBHhflBHp* 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

tucijoj.
Jis pareiškė aukštą pagar

bą lojalistų Ispanijai ir pabrė
žė, kad fašistinės valdžios sie
kia “ne tik sunaikinti lojalistų 
Ispaniją, bet sunaikint demo
kratiją visur.” Jis pasmerkė 
mūs šalies taip vadinamą neu
tralumą.

“Mūsų neutralumas Ispani
jos kare už demokratiją ir 
tautinę nepriklausomybę pa
siekė nepaprastą formą, kuri 
duoda tiesioginę paramą ar
šiausiems demokratijos prie
šams/*

Isaacs kaltino administraci
ją “apleidime mūs tradicinės 
politikos paremt kovojančias 
demokratijas visame pasauly
je, užsimirštant pagelbą, ku
rią mes patys gavome mūsų 
istorijos ankstybosiose dieno
se.” Jisai baigė savo kalbą se
kamai :

“Suvienyta ir budinti demo
kratija dar gali nugalėt savo 
priešus namie ir užrubežyje. 
Ir mes turime apsaugot demo
kratiją ateities gentkartėms, 
kad kultūra, progresas ir lai
svė nepranyktų nuo žemės pa
viršiaus.**

Bert Presser, garažo opera
torius
Y., nuteistas metams ir 1 die
nai kalėjimo už sutartyje su 
valdž a įrašymą, kad jis mo
kės draiveriams po $6 į die- 

,iomet jis ištiesų temokė- 
$2.50 iki $3.

513 W. 130th St., N.

na, k 
jo po

poemos apie 
dystę, nežinoma gražuo- 
(rpjovė sau rankos riešelį

Pasiskaičius 
saužu 
lė pe 
su biitva, 107 W. 3rd St., N. 
Y. Nuvežta ligonbutin.

Mūsų išvažiavimas į Forest 
Parką įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio 12-tą nuo piet. Va
žiuot Jamaica linija, išlipt Fo
rest Parkway stotyje ir eit į 
kalną.

Visi išgalintieji tą dieną pra
leist girioje, kviečiami atva
žiuot sykiu su mumis pasilink
smint. Turėsim kai ką įvaires- 

] nio, šeimyniškesnio, ypač ge
rų vaišių, tad aišku, kad lauk
sime ir svečių-viešnių.

Jei diena būtų lietinga, susi
rinkite 3 vai. po pietų “Lais
vės” Salėn.

ALDLD Moterų Kuopa.

Chicagos lietuvių Choras 
Pirmyn šiandien per pietus iš
plaukia Lietuvon Cunard lini
jos motorlaiviu Britannic. Cho
ras su savo vedėju Kaziu Ste
ponavičių pribus į New Yorką 
šį rytą Erie linijos specialiais 
ekskursiniais vagonais. Sykiu 
su choru 
niu. c

Choras 
birželio,
dienas Paryžiuje, dieną Ber
lyne. Lietuvoj pabuvos iki rug
pjūčio mėnesio. K.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335'

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

vyksta ir šiaip žmo-

pasieks Lietuvą 22 
Pakelėje sustos dvi

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

sugrįžo IŠVYKSTA
Jonas Gasiunas ir Jonas Or- 

manas, LDS Centro darbuoto
jai, sugrįžo pereitą ketvirta
dienį 
lankėsi ir kitose Pennsylvani- 
jos dalyse dėl būsimos LDS 
Seimo Olympiados ir kitais 
ganizaciniais reikalais.

iš Pittsburgh©. Organas

Šiandien Vėl Girdėsis 
Matusevičiaus Radio

or-

ve-Lietuvių Radio Valandos 
dejas Wm. Matusevičius, kuris 
pereitą pirmadienį iš naujo pra
dėjo
WBNX, 1350 kc., duos progra
mą ši rytą, birželio 11-tą, 11:45 
prieš

savo programas iš stoties

“PALA ID OKI M FAŠIZMĄ”

Ispanijos delegacijos narys, 
žurnalistas ir darbininkų va
das Ojier Preteceille atžymė-| 
jo, kad savo maršrūte po Jun-

piet. N-as.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Aido Choras ir vėl išvyksta 
“į svietą.” Tik pora savaičių 
atgal buvo Baltimorėj, “Lais
vės” piknike. Šį sekmadienį 
dainuos Lietuvių Meno Sąjun
gos 2-ro Apskričio. piknike, 
Worcester, Mass. Gerų sėk
mių ! R.

Teisėjas Charles Solomon 
paliuosavo 14 Farber Co. pi- 
kietų, kaltinamų netvarkoj, 
kada jie atsisakė trauktis iš 
pikieto linijos policijai parei
kalavus. Teisėjas pareiškė, 
kad policija neturi teisės nus
tatyt skaičių pikietų.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 , 
illlllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIINI

Lilijai Hlavati, 20 metų, kal
tinamai peiliu nudūrus tėvą pe
reitą kalėdų dieną, teisme leido 
prisipažint kalta antro laipsnio 
žudystėj, kas jau užtikrina, kad 
ji neis elektros kėdėn. Byla ei
na Bronx teisme.

Queens Apskritys, sakoma, 
turįs daugiau pavėsių, negu bi
le kuris kitas šioj valstijoj. 
Vien pereitais metais pasodinta 
pakelėse 13,460 pavėsinių med
žių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ges'l Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių DirektoriusIšbalzamuoja ir laidoja numirusius ant visokių kapinių; parsam- do automobilius ir karietas veselijoms, krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Lietuviui 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




