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Krislai
Kur Mūsų Profesionalai?
Dar Vienas Pasiūlymas.
Nauji Veikėjai.
Išbaigė Argumentus.

Rašo A. B.

Bostono amerikinė inteli-/ 
gentija protestuoja prieš* 
valstijos seimelio reakcionrei 
rius, kurie bando ant žmonių 
užkalti suvaržymą demokrati
nių laisvių. \

Bet kodėl taip gražiai tyli 
lietuviai profesionalai? Skai
čiau surašą advokatų, gydyto
jų, mokytojų, rašytojų ir šiaip 
veikėjų, kurie pasmerkė re
akcionierius. Deja, tame il
game šviesių žmonių surašė 
nepastebėjau nei vienos lietu
viškos pavardės.

Kodėl ten neskamba vardai 
advokato Bagočiaus, Dr. Rep
šio ir kitų pažangių profesi
onalų ? •

Drg. V. A. “Vilnyje” siūlo 
Literatūros Draugijos suvažia
vimui sekamą reformą ‘šviesos’ 
reikalais:

“Mums labai reikia tokio 
žurnalo, bet reikia labiau 
mokslinio, teoretinio ir ne tri- 
mėnesinio, o mėnesinio žurnalo, 
kad ir būtų mažesnis formatu 
ir nedaugiau puslapių.

“Tokį žurnalą reiktų leisti 
mūsų organizacijoms. Suda
ryti aparatą, kurį remtų vi
sos mūsų organizacijos.”

Dabar proga visiems drau
gams išsireikšti ir duoti sa
vo pasiūlymus būsimiems Li
teratūros Draugijos ir Komu
nistų suvažiavimams.

alaikyt farme-

Valstijų ambasadorius

orius a m e r i k i ečius

teigia. Sa- 
laikraštyje 
seilėj a:

Kaip matosi, tai liepos pra
džioje turėsime gana skaitlin
gą Lietuvių Komunistų, Suva- 
žiavima. Girdėtis, kad dele- 
gatų bus iš pačių tolimiausių

Jis priminė ir Ameri- 
lietuvius komunistus. Ro- 

Sakė 
Amerikoje lietuvių tėra

mažai, betgi jie išleidžia net 
du revoliuciniu dienraščiu.

ir
—N. Y. Oro Biuras.

Shanghai. — Japonai su
telkė 300 savo lėktuvų Wu- 
hu mieste. Jie bus siunčiami 
bombarduot laikinąją Chi- 
nijos sostinę Hankowa.

Paryžius, birž 14.—Jung
tinių 
Bowers pasiūlė generolui 
Frarico’ui paleist suimtus 
liuos
mainais už liaudiečių suim
tus Franco karius. Sakoma, 
Franco priėmęs pasiūlymą.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 
gal lietaus, pavakariais^

Argumentai su žmogum pa
sibaigia, kai jis išeina j lan
kas ir sapalioja viską, kas tik 
jam ant seilės užeina. Susi
kalbėti su juo nebegalima. 
Jis atsakomybės už savo žo
džius nebeima. Jis drebia 
tau į akis viską, ką tik sučiu
po.

Vienas draugas mums ra
šo : <

Stockholme, Švedijoje, įvyko 
didelis Komunistų Partijos su
sirinkimas. Partijos sekreto
rius raportavo ir davė pavyz
džių, kaip kur komunistai vei
kia, 
kos
dė juos už pavyzdį, 
jis

Štai į ką reiktų atkreipti 
dėmesį renkant delegatus. Ne
reikia į suvažiavimą siųsti vien 
tiktai labai senus partijiečius. 
Pastaraisiais laikais gavome 
partijon nemažai lietuvių. 
Daugelyje vietų savo partiji- 
nes spėkas daugiau kaip pa
dvigubinome.

Suvažiaviman reikia atsiųs
ti ir tų naujų partijiečių.

Šią pastabą darau mūsų se
niesiems partijiečiams. Duo
kite progos naujiems drau
gams. Paraginkite juos ap
siimti delegatais į suvažiavi
mą.

Panašiai priėjo prie liepto 
galo Chicagos menševikų dien
raščio redaktorius. Bolševikai 
bei komunistai jam jau beliko 
tiktai gengsteriai!

Taip jis ištiesų 
vo nelaimingam 
birželio 11 d. jis

“Taigi nėra nieko nuosta
baus, kad gengsteris Al Ca
pone, buvęs susirūpinęs, kai 
jisai išgirdo, kad Lenino ir 
Stalino gengė jau ‘beldžiasi į 
mūsų vartus.’ Gengsteriai vi
suomet pikčiausiai kovoja vie
ni su kitais.“

Ar begalima argumentuoti ir 
rimtai klausimą rišti su tokiu 
žmogum ?

38 Pažangūs Kongres 
manai Skelbia Kovą 

Už Piliečių Teises
Washington. — 38 kon- 

gresmanai, Naujosios Daly
bos demokratai, farmeriai- 
darbiečiai ir keli pažanges
ni republikonai, paskelbė 
bendrą pareiškimą, jog at
einančio rudens rinkimuose 
jie vėl kandidatuos į Jung
tinių Valstijų kongresą se
kamąja bendra platforma ir 
vieni kitiem padės rinkimų 
vajuje:

Kovot už 
erikos demokratijos ir pi
lietinių teisių;” įvest fede
rates pensijas nusenusiems 
darbininkams, pagerinti ir 
praplatinti dabartinį bedar
bių apdraudos įstatymą, 
pradėt ir vykdyt ilgalaikę 
viešų darbų programą, su
valdyt trustų - monopolių 
sauvalia v.

riam žmoniškas jų produk
tų kainas, įvest tinkamą 
valdžios kontrolę ant pini
gų naudojimo ir paskolų 
sistemos.

Šios kongresmanų grupės 
pirmininkas yra demokra
tas Maury Maverick.

“išlaikymą Am-

Liaudiečių “Žuvusi Divizija” 
Iškapojo 1,200 Fašistų 
Arti Francijos Sienos

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistų ko- 
mandieriai skelbia, kad jie 
užkariavę Bielsą, centrą 
tariamos “žuvusios” liau
diečių 43-čios divizijos, tu
rinčios 9,000 kareivių ir 3,- 
000 valstiečių milicininkų, 
šiauriniame Pyrenejų kalnų 
sklype, kuris rubežiuojasi 
su Franci j a. Pasak fašistų, 
tai jie išžudysią bei suimsią 
tuos respublikos kovotojus, 
jeigu jie nepabėgsią į Fran- 
ciją. Bet kitais pranešimais 
skirtingai atrodo.

Guilette Tarpkalnė, Franc.
Ispanijos pasienis.—Ameri
kiečio pulkininko Antonio 
Beltran’o komanduojama, 
“žuvusioji divizija” kontr
atakavo fašistus laike “apa
kinančios sniego audros Py
renejų viršukalnėse”, nuko
vė 1,200 priešų ir atmušė 
jų užpuolimus,—nors fašis
tai veikė prieš tuos “žuvu
sius” dideliu daugiu kanuo
lių ir bombinių orlaivių,— 
kaip rašo United Press.

Ispanijos Premjero Sūnus 
Sužeistas Oro Kovoj

Barcelona. — Oro kovoj 
su fašistais Romulo Negrin, 
sūnus Ispanijos mįnisterio 
pirmininko, pašov vieną 
priešų orlaivį, bej/pašautas 

 

orlaivis tada sbarnu atsi

 

mušė į Romulo ^lėktuvą ir 
omūlo tuomet 

o iš lėk- 
nusileido

sužeidė jįjį.
su parašiutu iš 
tuvo ir saugiai 
respublikos pusėn.

Naziai Davė Paskutinį’ 
Perspėjimą Čechoslo

vakijos Valdžiai
Praha, Čechoslovakija. — 

Šalies valdžia svarsto rei
kalavimus Čechoslovakijos 
nazių-vokiecių ir slovakų 
klerikalų vadų, kurie griež
tai reikalauja duot jų tau
toms plačiausią savivaldy
bę Čechoslovakijos ribose. 
Čechoslovakijos vengrų ir 
lenkų atgaleiviai patriotai 
taip pat reikalauja savival
dybės jų tautiečiams.

Čechoslovakijos valdžia 
žada praplatinti tautinių 
mažumų teises, bet atmeta 
tokias savivaldybes, kurių 
siekia fašistiniai gaivalai.

Berlin. — Kad čechoslo
vakijos miestų rinkimuose 
apie 90 procentų balsų bu
vo paduota už nazių kandi
datus “vokiškame” tos ša
lies ruožte, Vokietijos hit
lerininkų laikraščiai rašo, 
jog tai buvo “paskutinis 
persergėjimas” Čechoslova- 
kijai, kad jinai turi pripa
žint pilną savivaldybę savo 
vokiečiam. Vadinasi, jeigu 
Čechoslovakija to nepada
rys, tai Hitleris anksčiau 
ar vėliau turėsiąs įsikišt į 
vidujinius Čechoslovakijos 
reikalus.

LEWIS REIKALAUJA ĮS
TATYMO PRIEŠ SKEBI- 

NIUS BOSUS
Washington, — CIO uni

jų pirmininkas John L. 
Lewis pasišaukė eilę žymes
nių kongresmanų ir ragino, 
kad jie pasistengtų perva- 
ryt įstatymą pagal Walsh- 
Healey bilių. Šis bilius rei
kalauja įtraukt į “juodus” 
valdžios sąrašus tuos fabri
kantus, kurie laužo Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą, ir 
neduot jiem jokių valdžios 
darbų.

Meksikos Policija Nu
šovė Fašistų Sukilėlių

Generolų Espajel t
Chipilo priemiestyj, Pu

eblos valstijoj, Meksikoj 
įvyko keturių valandų kau
tynės tarp valdžios policijos 
ir fašistinių banditų, kurių 
vadas buvo generolas Espa
jel, padėjėjas sukilėlių gal
vos generolo Cedillo. Mūšy
je, be kitų, tapo nušautas 
pats gen. Espajel ir jo bro
lis.

Valdžios policijai prieš 
juos vadovavo Puelbos vals
tijos gubernatorius genero
las M. A. Camacho.

Laimėjus kovą, policija 
užgrobė slaptą fašistų ra
dio stotį, per kurią jie su- 

jsižinodavo su savo koman- 
I dierium Cedillo.—Jis vis 
dar slapstosi kalnuose 
San Luis Potosi valstijoj.

Tapo suimtas ir italas 
Pedro Muniti, to radio ve
dėjas.

Kada policija įėjo į namą, 
kur buvo fašistų radio sto
tis, jie šovė ir sužeidė du 
policininkus.

Angly Ex-Ministeris Eden Karčiai Smerkia 
Grobikus-Žudikus Hitlerį ir Mussolinį

London. — Karu prieš Is
panijos respubliką, “Vokie
tija stengiasi tapt viešpa
taujančia jėga Europos 
šiaurių vakaruose, taip ir 
pietų rytuose, o Italija likti 
viešpačiu Viduržemio Jū
ros,” rašo “Yorkshire Post”, 
laikraštis buvusio Anglijos 
užsieninio ministerio A. 
Edeno:

“To tikslo siekdamos, Vo
kietija ir Italija ties nieku 
neapsistoja, paneigia visus 
protestus ir rizikuoja visus 
draugiškumus, kokius kada 
turėjo. Vokietijos ir Itali
jos orlaiviai naikina civilius 
gyventojus respublikinėj Is
panijoj; jie veikia neva po 
gen. Franco komanda, bet, 
matyt, be jo kontrolės; ir 
Anglijos laivai bombarduo
jami tų orlaivių bombomis 
ir Anglijos jūrininkai žudo
mi, kuomet jie veikia tei
sėtoje prekyboje ir kartais 
veža pagelbos apgultiem 
žmonėm.”

“Niekada nemirs Ispani
jos neapykanta” prieš tuos 
užpuolikus, sako “York
shire Post”: Anglijos žmo
nės jais piktinasi; “visas 
civilizuotas pasaulis išreiš
kia šiurpų pasibaisėjimą ir 
p a s i b j aurėjimą” jaisiais; 
bet Vokietijos ir Itąlijos 
valdovai nieko nepaiso, bi
le tik savo “žvėriškumais 
galėtų užkart savo valią ki
tom šalim. Jeigu jiem pa
vyks Ispanijoj, aiškd, jog 
Čechoslovakija bus sekama 
auka.”

Tokiais smerkimo žodžiais 
laikraštis buvusio Anglijos 
ministerio Edeno išreiškia 
mintis ir jausmus didelės

Fašistai Sako, Kad Jau 
Užėmę Ispanijos Cas

tellon Prieplauką
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis.—Pagal fašistų 
pranešimus, tai jau pirma
dienį vakare jie užėmę Is
panijos rytinio pajūrio mie
stą Castellon de la Plana 
su prieplauka, už 40 mylių 
į šiaurių rytus nuo Valen- 
cijos.

Sakoma, kad dauguma 
liaudiečių generolo Miajos 
armijos pasitraukė, vengda
ma apsiautimo, bet tiksliai 
palikti kariuomenės būriai 
mirtinai kovoja už kiekvie
ną namą ir gatvę.

Savo pranešime truputį 
žemiau fašistai, tačiau, sa
ko: “Visiškas miesto užė
mimas tai tik valandų klau
simas.”

Žygyje prieš Castelloną 
fašistai turėjo didelę per
svarą vokiškų ir itališkų 
kanuolių, tankų ir lėktuvų.

Bėgančius iš Castellono 
nekariškius žmones jie ma
siniai žudė lėktuvų kulkas- 
vaidžiais ir bombomis.

dalies Anglijos gyventojų, 
kaip rašo New Yorko Ti
mes korespondentas.

Religinės Organizacijos Ir 
Kt. Reikalauja Nepraleis! 
Japonam Amunicijos iš USA

Washington. — Delegaci
ja misionierių ir kitų tiky
binių organizacijų, atvykus 
pas Amerikos' valstybės mi- 
nisterį C. Hull’ą, reikalavo 
nepraleist Japonijai iš Ame
rikos ne tik ginklų ir lėk
tuvų, bet sustabdyt parda
vinėjimų Japonijai gazolino, 
senos geležies, chemikalų ir 
visų kitų karinių reikmenų.

Delegacija su pasipiktini
mu atžymėjo, kad Amerika 
parduoda Japonijai ir dide
lius daugius bombų, kurio
mis japonai žudo nekariš- 
kius chinus.
Didžiausios Pasaulyje “At
virutės” Reikalauja Pra

leist Ginklus Ispanijai
New Yorko Jaunuolių de

legacija atvežė ministeriui 
Hull’ui dvi milžiniškas “at
virutes”, po 11 pėdų ilgio 
ir 7-nių pločio, su 5,000 pa
rašų, kuriais reikalauja 
praleist ginklus ir amunici
ją Ispanijos respublikai.

Latras Policininkas Nušo
vė Du Darbininkų Atstovus 

Miesto Taryboj
Coatepec mieste, Vera 

Cruz valstijoj, Meksikoj po
licijos inspektorius Ruben 
Dominiguez nušovė du mie
sto tarybos narius, veikėjus 
Meksikos Darbininkų Kon
federacijos, už tai, kad jie 
reikalavo pašalint tą in
spektorių iš tarnybos.

Valdžia Tyrinės Ha- 
gue’ą Kaip Politinio
Kalinio Kankintoją

Naziai Griauna Didžią Pro 
testony Bažnyčią Muniche
Munich, Vokietija. — Na- 

zių vyriausybė pirmiau ža
dėjo sustiprint pamatus 
protestonų šv. Motiejaus 
bažnyčios ir tada pravest 
po ja nadją požeminį gele
žinkelį. Bet dabar nuspren
dė nugriauti tą didžiausią 
protestonų bažnyčią šiame 
mieste. Nes nenori išlaidų, 
kurių reikėtų jos pamatam 
sutvirtinti. — Protestonai 
tuomi pasipiktinę.

Fašistuojanti Slovaką 
Klerikalai Prakiš o 
Miestą Rinkimuose

Praha, čechoslovakija. — 
Praeito sekmadienio rinki
muose cechai ir slovakai lai
mėjo 5,795-se miestuose, 
miesteliuose ir kitose bend
ruomenėse, o naziai vokie
čiai ir fašistiniai vengrai 
2,375-se miestuose-bendruo- 
menėse.

Žymėtina, kad slovakų 
apskričiuose fašistuojanti 
katalikų kunigo Hlinkos ne
va “slovakų žmonių parti
ja” tegavo tik trečdalį visų 
balsų. Reiškia, didžioji slo
vakų dauguma eina ne su 
juom, kaip kad jis garsino- 
si, bet su demokratine Če- 
choslovakijos valdžia.

EXTRA!
TROCKISTAS H. MARTIN 
SKALDO AUTO. DARBI

NINKŲ UNIJĄ
Washington, birž. 14.— 

Prezidentas Jungtinės Au-| 
tomobilių Darbininkų Uni- j 
jos, Homer Martin, trockis- 
tas-lovestonietis, suspenda
vo iš unijos pildančiosios ta
rybos vice-prezidentą R. T. 
Frankensteeną, sekretorių- 
iždininką, G. F. Addes, ir 
dar tris vice-prezidentus, 
kaltindamas juos kaip ne
va “frakcionierius.”

Protestuodami tada prieš 
suspendavimus, apleido pil
dančiosios tarybos susirin
kimą šeši kiti jos nariai. Už 
tai H. Martin pagrūmojo ir 
.juos suspenduot.

Trockiaujantis Martin, 
taip šluodamas iš vadovy
bės ryžčiausius kovotojus 
už auto, darbininkų reika
lus ir skaldydamas uniją, 
visai neatsiklausė J. L. Le- 
wiso, CIO unijų prezidento.

Suspendutieji atsišaukia į 
Lewisą ir ketina kovot uni
jos suvažiavime prieš Mar
tino sauvalių.

Tokio, birž. 14.—Japonai 
atėmė iš chinų Ankingą.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Washington. — Krimina- 
, linis skyrius Jungtinių Val
stijų teisingumo ministeri
jos prižadėjo ištirt Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo skundą, kad Jersey 
City kalėjime sargybiniai 
jau du sykiu kruvinai su
mušė politinį kalinį J. J. 
Burkitta .

Burkitt šešiem mėnesiam 
įkalintas už tai, kad mėgi
no atvirame pre Jersey City 
kalbėt prieš diktatūrą fa
šistinio majoro Franko Ha- 
gue’o.

Teisingumo ministerijos 
valdininkai sako, jog bude- 
liavimas to politinio kalinio 
bus tiriamas drauge su ki
tais Hague’o sauvališkais 
žingsniais, kuriais jis su
trempia konstitucines pilie
čiu teises.

Pagal Hague’o patvarky
mą, taip pat ir kitas politi
nis kalinys Longo, CIO dar
buotojas, yra rupiai perse
kiojamas kalėjime.
Donkichotiškas Majoro Fr.

Hague’o Pasišokimas
Newark, N. J.—Hitleriš

kas Jersey City majoras 
Frank Hague per savo ad
vokatą stengiasi įbrukt 
“subpoenas”-šaukimus tar- 
dyman šalies kongresma- 
nam J. J. O’Connelliui ir J. 
T Bernardui, įvairiem CIO 
unijų vadam, kunigui—dr. 
H. F. Wardui, vadovui 
prieškarinio ir priešfašisti? 
nio judėjimo, ir daugeliui 
kitų pažangesnių žmonių. 
Hague savo “subpoenomis” 
taip pat reikalauja CIO na
rių vardų-adresų ir kitų 
rekordų. Jis norįs įrodyti, 
kad vis tai esą “komunis-- 
tai.”

Tuo tarpu federalis teis- 
Imas Newarke svarsto CIO 
ir Amerikos Pilietinių Lais
vių Sąjungos reikalavimą 
išduot inžionkšiną prieš ma
jorą Hague, kad jis daugiau 
negalėtų laužyt žodžio, 
spaudos ir susirinkimų kon
stitucines laisves “savo” 
mieste. *

PASKENDO 5,000 JAPO
NŲ SU DAUG GINKLŲ.
Shanghai, birž. 14.—Gel

tonosios upės potviniuose, 
spiriami chinų iš antros pu
sės, prigėrė 5,000 japonų ir 
paniro 250 jų kanuolių, 80 
tankų ir 100 šarvuotų auto
mobilių.

Geneva. — Jungtinių Val
stijų atstovas S. J. Fuller 
įkaitino ir įteikė įrodymus 
Patariamajai Tautų Lygos 
Komisijai prieš Opiumų, kad 
japonai daugmeniškai ga
bena narkotiškus opiumo 
nuodus į savo užimtas vie
tas Chinijoj ir plačiai sklei
džia tų nuodų vartojimo pa
protį tarp chinų.
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Ispanijos fašistų armijos palengva 
stumia atgal liaudiečius prie Castellon 
de la Plana. Tai be galo svarbus liaudie- 
čių apsigynimo punktas. Paėmę šitą 
punktą, fašistai trauks pajūriu į Sagun
to, o paskui tiesiai į Valenciją.

Liaudiečių apsigynimo jėgoms vado
vauti frontan nuvyko pats generolas 
Jose Miaja.

Kaip visuose kituose susirėmimuose, 
taip šiame, fašistus išgelbsti jų techniš
kas prisirengimas. Jų artilerija geresnė 
už liaudiečių artileriją. Jie jos turi už
tenkamai. Jų kareiviai eina pirmyn tik
tai tada, kai artilerija viską sumaišo su 
žeme.

Pragariškos karo mašinos prieš žmo
nes! Štai kas duoda fašistams pirmeny
bę. O tomis mašinomis gen. Franco ap
rūpina Vokietija, Italija ir Portugalija. 
Tuo tarpu liaudiečiams tų mašinų stoka 
visuose frontuose.

Naujas Krizis Francuos 
Socialistų Partijoje

Į Naujos ir sunkios bėdos suspaudė 
Franci jos Socialistų Partiją. Jos eilėse 

/verda aštri frakcinė kova, ką parodė 
tik {vykęs Royano mieste 'partijos suva
žiavimas.

Royano suvažiavime daugumai vado
vavo Leon Blum, buvęs Francijos liau
dies valdžios premjeras. Bet ta didžiu
ma nebuvo monolitinė (vienlypė). Ji su
sidėjo iš kelių frakcijų. Vienai tų frak
cijų vadovauja Blum, kitai—Paul Faure, 
trečiai—Longue, ketvirtai—L’Heveder. 
(L’Heveder skelbia pacifizmą ir atvirą 
susitarimą su fašistais. Tuo tarpu Lon- 
guet reikalauja daug aštresnės tarptau
tinės politikos prieš fašistinius agreso
rius.

Royano kongresas išmetė laukan iš 
partijos trockistų grupę su Marceau Pi- 
vertu pryšakyje. Pasirodo, jog ta grupė 
buvo gana skaitlinga, nes už jos rė
mimą prisiėjo išmesti net penkias so
cialistines federacijas. Ir po to, kai Pi- 
vert ir jo šalininkai buvo išmesti iš par
tijos, trockistinė rezoliucija kongrese 
dar gavo 1,400 balsų.

Kongresas priėmė Blumo rezoliuciją, 
kuri palaiko premjero Daladier valdžią, 
bet pasmerkia taip vadinamą “nesikiši
mo sutartį" Ispanijos reikalais. Ši rezo
liucija gavo kongrese 4,800 balsų.

Trečia rezoliucija buvo pasiūlyta tos 
grupės, kuriai vadovauja Jean Zymors- 
ki. Šita rezoliucija reikalavo aktyvės pa
ramos Ispanijos valdžiai. Už ją paduo
ta 1,800 balsų.

Juodas Melas apie Sovietų 
Sąjungą

New Yorko “Daily News" ir kiti gel- 
tonlapiai garsiai paskelbė gautą “žinią" 
iš Rygos, jog Sovietų Sąjungos Sostinėje 
Maskvoje einąs sukilimas, jog Stalino 
vardo automobilių dirbtuvėje esą įreng
tos barikados ir sudaužytos mašinos 
ir tt.

Tikrai baisus daiktas!
I

“Daily News" žinia pasiekė Maskvą, 
kur nuolatos sėdi 30 užsienio laikraščių 
reporterių. Jie trauko pečiais ir stebisi: 
New Yorke žino, kad “Maskvoje barika
dos", kad “fabrikai pleška", kad “baisi 
revoliucija" prieš Sovietų valdžią prasi
dėjo, o pačioje Maskvoje nieko apie tai 
nežino nei tie keturi milionai gyventojų, 
nei tie užsienio laikraščių reporteriai! 
Ištiesų, tai negirdėtas stebuklas.

“Daily Workerio" reporteris drg. Sen
der Garlin pasiėmė su savim tą praneši
mą iš Amerikos ir pasileido į minėtą au
tomobilių fabriką. Ten susirinko darbi
ninkai ir jis jiems tą telegramą perskai
tė.

Tik galima įsivaizdinti, kaip tie dar
bininkai jautėsi. Vieni, pasak Gadino, 
labai gardžiai juokėsi, o kiti labai supy
ko ant Amerikos laikraščių už skelbimą 
tokio bjauraus melo.

Kodėl tie laikraščiai paskelbė tą melą 
iš Rygos?

Melas tai dabai sena kapitalistinės 
spaudos priemonė prieš darbininkų tė
vynę.

Skaitykite Tuos Straipsnius
Mes verčiame ir talpiname “Laisvėje" 

nepaprastai svarbų drg. Browderio ra
portą Komunistų Partijos Dešimtajai 
Konvencijai. Raportą talpiname atski
rais straipsniais po įvairiais antgalviais. 
Vienas tų straipsnių jau tilpo ir buvo 
pašvęstas kvietimui katalikų į bendrą 
veiklą už socialinį teisingumą ir prieš fa
šizmą.

Nei vienas dienraščio skaitytojas ne
privalo praleisti neskaitęs tų straipsnių. 
Juose rasite gilų šaltinį vertingų pamo
kinimų apie Amerikos liaudies proble
mas ir kaip jas išrišti siūlo Amerikos 
Komunistų Partija.

C. I. O. Sveikatos Programa
Industrinio Organizavimos Komitetas 

(C.I.O.) padarė dar vieną žygį, kurį tu
rėtų paremti visa Amerikos liaudis. Bū
tent, komitetas susidomėjo liaudies svei
kata ir kovai už ją paskelbė programą.

C.I.O. Sveikatos Programa susideda iš 
penkių punktų. Jie skamba sekamai:

1. Greitas ir pakankamas aprūpini
mas senatvės visiems darbininkams kaš
tais abelnų valdžios įplaukų, vietoje ap- 
taksuojant pačius darbininkus.

2. Pilnai išvystyta kūdikių priežiūra, 
• jaunimo apmokymas ir tt.

3. Padidinta pagelba neregiams ir pa
liegėliams vaikams.

4. Pravedimas sveikatos programos 
aprūpinimui žmonių medikališku aptar
navimu.

5. Perorganizavimas dabartinio bedar
bių apdraudos plano, apimant Work
men's Compensation įstatymus ir įve
dant atlyginimą už atėmimą darbin
gumo.

L A I S V ft

Vidurinio Manhattano dalis modelyj didžiausios pasaulyj 
dioramos—dirbtinos regyklos, vardu “šviesos Miestas.” Šią 
dioramą stato Consolidated Edison Company of New York ir 
prisijungusios kompanijos Pasaulinei New Yorko Parodai 
1939 m. Diorama užima apie visą bloką ilgio; ji aukštesnė už 
trijų aukštų namą ir parodys daugiau kaip 4,000 namų Di
džiajame New Yorke ir apylinkėj. Diorama yra suplanuota 
Walterio Dorwino Teague ir ją gamina Amerikos Dioramų 
Korporacija, kurios prezidentas yra Edward II. Burdick.

LIETUVOS ŽINIOS

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Nežinau, ar “Laisvė” žino, 
kaip aštriai pietinio Illinojaus 
lietuviai mainieriai yra nusista
tę prieš John Lewisą, vadą CIO 
judėjimo? Kurie priklauso prie 
Progressive Miners unijos, tie 
baisiai pyksta ant Lewiso už jo 
praeities darbus.

Dabar Štai ko aš klausiu. Ar 
gali mūsų spauda remti Lewisą 
ir jo vadovaujamą judėjimą, 
kuomet tie mainieriai taip prie
šingi jam?

Illinojaus Skaitytojas.
ATSAKYMAS:

Žinoma, kad “Laisvė” žino,

of Ame- 
anų me- 
gant tie

Ii
jog dalis mainierių tebėra labai 
supykę ant Lewiso ir net visos 
United Mine Workers 
rica unijos už buvusius 
tų kivirčius. Laikui M 
nesusipratimai turės būt išly
ginti ir pamiršti. Veikiausia tai 
įvyks tik tada, .kada unijos sua 
sivienys, kada CIO ir Amerikos 
Darbo Federacija susilies į vie
ną judėjimą.

i

Mes manome, kad tie Illino- 
jaus mainieriai turėtų keisti sa
vo nusistatymą linkui viso CIO 
ir paties John L. Lewiso. Juk 
jų ta Progressive Miners unijos 
vadovybė yra šiandien reakcio- 

niška nuo galvos iki kojų ir pa
sidarė įrankis William Greeno 
kovoje prieš industrinį unijiz- 
mą ir CIO.

Šiandien John L. Lewis gerai 
laikosi visais pamatiniais klau
simais ir puikiai vadovauja mil
žiniškam judėjimui. Gerai jis 
kovoja ir industrinėj ir politi
nėje dirvoje. Už tai jam reikia 
atiduoti didelis kreditas ir jį 
remti, neatsižvelgiant į visus 
praeities nesusipratimus.

St. Kitts, British W. In
dies. — Apsivožus valčiai 
prigėrė 7 iš 17-kos plauku
siųjų jąja darbininkų.

Vižančiai. Kultūrina su 
Įsakymais.

Fašistai įvedė privalomą 
pradžios mokyklos mokslą, 
bet neturtingiems nei moks
lo priemonių, nei šiltesnių 
rūbų neduoda, todėl vaikai 
per šalčius tankiai peršąlą 
ir gauna visokias ligas.

Vižančių (Ilakių valse.) 
pradžios mokyklų mokyto
jas draudžia vaikams įeiti į 
mokyklą su klumpėmis bei 
medpadžiais. Turtingesnių 
vaikai su batais prineša 
sniego, kurį neturintieji ba
tų turi, su kojomis išsau
sinti.

Iškėlus tą klausimą tėvų 
susirinkime, mokytojas pra
nešė, kad klumpių nebelik
sią visam Mažeikių apskri
ty j. Dabar žmonės laukia, 
kaip mokytojas išvarys 
klumpes, tai tu r būt polici
ja įsakys nešioti batus.

Vižančių Gyventojas.

Kodėl Jaunimas 
Neorganizuotas

“Jaunajame Ūkininke" J. 
Jončys straipsny j “Tautinis 
susipratimas" tarp kitko 
pasakė teisingą mintį: “Jau
nimas n e p r i k laupydamas 
prie organizacijų taip pat 
skursta, nyksta." Tai labai 
teisingai. Bet kodėl jauni-' 

ŠYPSENOS
RASEINIŲ MIESTELIS

Stogai lopuoti, namai sukrypę,
Kas tavo garsui senobiniam tiki ?

Kur tavo sostinės garbė pasidėjo,
Kur tie garsūs vyrai, kurie čia sėdėjo?
Kur elektros stotis, kilovato kaina,
Kur aikštės tvora, maudyklės, baseinai?
Kur gatvių grindimas, skerdyklos statyba,
Kur dabar ji yra, ką veikia taryba?
Kur ponių garbingų peštynės ir bylos,
Kur iš maišo lenda adatos ir ylos?
Kur dingo beniašas, kur yr lazdos šefas,
Kur gi katilokas ir spirgelių blefas?
Kur mūsų statytojas, kodėl jis toks niūrus,
Iš kur horizonte išdygo toks mūras?

Viskas prapuolė, lyg Rusijos caras;
> Miestas sunyko, lyg bajoro dvaras.

Būdavo pro prūdą eini, tai net nosį veria, 
O toks skanus kvapas užu plaučių tveria.

mas nepriklauso prie orga
nizacijų? Todėl, kad fašiz
mas uždarė veik visas jau
nimo organizacijas. O pri
klausyti prie fašistų sukur
tų jaunimo organizacijų 
dauguma. jaunimo nenori, 
nes mato, kad tos organi
zacijos neginu jaunimo rei
kalų, tik nori sulaikyti jį 
nuo kovos už savo padėties 
pagerinimą. Taigi, kad jau
nimas nenyktų, yra vienin
telė išeitis—atidaryti ir 
leisti steigtis įvairių pažiū
rų jaunimo organizacijoms.
Buožes Stengiasi Aprūpinti 

Darbininkais Veltui
Agronomas Balsys siūlo 

jaunus ūkininkus siųsti 
praktikuotis į pavyzdingus 
ūkius. Kitaip sakant, jis 
siūlo aprūpint pavyzdingų 
ūkių savininkus (jie daugu
moj fašistai - dvarininkai, 
valdininkai ir buožės) dyka 
darbo jėga. Jaunieji ūkinin
kų ratelių nariai turėtų 
reikalauti, kad už šitą prak
tiką pavyzdingų ūkių savi
ninkai mokėtų, kaip pasam
dytam žemės ūkio darbinin
kui.

Antisemitizmas Lietuvoj
“Pas mus nėra tokio an

tisemitizmo, kaip Lenkijoj”, 
“persekioti svetimtaučius ne 

tik negražu, bet ir neišmin
tinga"—taip iškilmingai pa
sakė Smetona savo kalboj. 
Bet nespėjo nuaidėti tie žo
džiai, ir jau mes turim Lie
tuvoj porą rimtų antisemi
tizmo išstojimų, su mušty
nėm ir kraujo praliejimu, 
visai kaip Lenkijoj. Per rin
kimus į studentų atstovybę 
šio kraugerio Smetonos 
dvasiniai sūnūs įvairių 
fašistinių korporacijų stu
dentai dvi dienas terori
zavo žydus studentus, ne
leisdami jų prie rinkimų, 
mušė ir žalojo. Policija ra
miai dežūravo prie univer
siteto durų, stebėdama neo 
Lituanios korporantų kum- 
ščiavimo meną, bet nesikišo. 
Veidmainingai ir farizejiš- 
kai skamba fašistų jaunimo 
globėjo ir taip vadinamojo 
Šefo žodžiai apie antise
mitizmo nebuvimą Lietuvoj. 
Antisemitizmą Lietuvoj ug
do ir puoselėja tas pats 
Smetona ir visa fašistų 
gauja tam, kad nukreipti 
masių nepasitenkinimą savo 
skurdžia padėtim nuo tikrų 
kaltininkų—Lietuvos fašis
tų.

Ne Iš To Galo
Fašistų valdžia negailes

tingai naikina Lietuvos 
miškus. Daugelyje vietų iš
kirstos net 1948 m. normos. 
Nuo to nusmunka upės, iš
džiūsta šuliniai. Jaunalietu
viai griebėsi ginti miškus 
Lietuvoj. Gal jie kreipėsi su 
protestu prieš miškų kirti
mą? Ne. Jie tik šaukė Lie
tuvos vaikus atsisakyti nuo 
kalėdinės eglutės. Štai ir 
dasigalvojo! Ką reiškia tie 
pora šimtų eglučių sulygi
nus su tais dešimtimis tūk
stančių medžių, kuriuos fa
šistai kasmet iškerta?

Apie Moralę
Stepas Vykintas šaukia 

jaunimą: “Reikia ruoštis į 
gyvenimą stiprios moralės 
pagrindais—tiesos, žmoniš
kumo, gamtos, žmogaus, 
tautos meilės dvasioje." 
Teisingai pasakyta. Bet tie 
visi išvardinti dalykai fašis
tinių mokytojų neskelbiami. 
Fašizmas skiepija jaunimui 
smurto, barbarizmo, neapy
kantą kitom tautom. Ir to
dėl jaunuoliai, kurie eitų 
fašistų “autoritetų" Smeto
nos, Tūbelio, Lapenų ir kt. 
pėdomis, išaugtų tik farize- 
jais, veidmainiais, išeikvo
tojais, tautos išdavikais.

Jaunosios Lietuvos Fronte
Ne Viskas Tvarkoj

Mažeikių rajono apylin
kių ir skyrių vadų suvažia
vime buvo nusiskųsta, kad 
įsigali opozicionieriai; net 
opoziciniai laikraščiai plin
ta. Girdi, kitos organizaci
jos turi privilegijų, o jau
nalietuviai iš pasišventimo 

Garsus miesto sodnas, purvinas, duobėta, 
Ir teniso aikštė cementu išlieta.
Gražios miesto thermos ir purvo maudyklės 
Pigi šviesos stotis, griūvančios skerdyklos. 
Plati sporto aikštė lygiam gražiam lauke; 
Visi išsižioję sutvarkymo laukia.
Lygi turgaus rinka prekių ir galvijų; 
Ją tik vienas žmogus iš miesto išvijo. 
Vyžotas žemaitis senoj rinkoj miesto, 
Išdidžiai nurodo, kaip pardavinet sviestą. 
Už kupros žemaičio gyvuoja Dubysa

Ir terorizuoja handel miesto visą.
Ūkanotos dienos taip slenka ir bėga, 
O stiprus žemaitis rodo savo jėgą.
Rodo savo jėgą tik kairiąja ranka, 
O jojo papėdę kažkoks grybas lanko. 
Sermėga jo blunka, o vyžos suplyšo, 
Tik purvini autai, kaip skarmalai kyšo.
Ar dargana, lietus jis vis ore šąla,

Bet žada nulipti greit nuo pjedestalo.
Aišma.

(“Kuntaplis”)

dirba. Opozicionieriai plin
ta esą todėl, kad kitos or
ganizacijos turi privilegijų. 
Išskyrus J. L. neturi privi
legijų nei viena jaunimo or
ganizacija Lietuvoj. Plinta 
opozicionieriai todėl, kad 
jaunimo masės įsitikina, jog 
“Jaunosios Lietuvos" vado
vybė negina jaunimo reika
lų.

žemes Ūkio Darbininkų 
Šmeižimas

“Mūsų šeimininkė" O. 
Matulaitytė perspėjo buo
žes nesuleisti samdinių 
mergų bei bernų į artimą 
bendradarbiavimą su jauną
ja karta, nes, girdi, samdi
niai visi pasileidę, tvirkina 
jaunimą ir suvedžioja mer
ginas. Fašistams rūpi pa
rodyti, jog žemės ūkio dar
bininkai ne žmonės, jog jie 
pilni nedorybių, kad galima 
būtų juos išnaudoti, kaip 
gyvulius. Bet mes žinom, 
kad apgaudinėti merginas, 
kelti muštynes ir keiktis ga
biausi yra kaip tik tie “do
rieji" ūkininkai buožės.

Eilinė Fašistų Baika
Taupymas — geras daly

kas. Bet kada inžinierius 
Jasilionis “Jaunajam Ūki
ninke" nori įkalbėti, kad 
garsieji milionieriai, kurie 
diriguoja visam ūkiškam 
pasauliui, praturtėjo ačiū 
savo rūpestingumui bei tau
pumui—tai jau didžiausia 
nesąmonė. Reiškia, Lape
nas, žinomas vagis, kuris 
buvo Liet, ūkiško gyvenimo 
viešpats, buvo darbštus ir 
taupus, visokie Rotšildai, 
Krupai, Krezai, amerikoniš
ki Vanderbiltai, kurie Švais
tosi milionais savo geidu
liams patenkinti, taupūs 
žmonės? ’Ne! Mes kažin 
kaip taupydami milionie- 
riais netapsime. Mes žino
me, kad milionus krauna 
tie, kurie išnaudoja mūsų 
darbą ir prakaitą.

Rooseveltukas ir Farley 
Sveikina Sen. Gillette’ą

Washington.— Demokra
tų partijos nacionalio ko
miteto pirmininkas J. Far
ley, paštų ministeris, ir 
Roosevelto sūnus James pa
siuntė sveikinimus senato
riui G. M. Gillette, kuris 
laimėjo nominacijas naujai 
tarnybai senate nuo lowos 
valstijos.

Nors Gillette kai kuriais 
klausimais priešinosi prezi
dento Roosevelto progra
mai, tačiaus Farley ir Roo
seveltukas pasveikino jį, 
siekdami demokratų parti
jos abelnos vienybės su pre
zidentu.

WPA viešų šalpos darbų 
administratorius H. L. Hop
kins ir J. Rooseveltukas ra
gino balsuot už šimtapro
centinį Naujosios Dalybos 
rėmėją Wearina nominaci
jose lowos valstijoj; bet 
kad jas laimėjo Gillette, tai 
Hopkins teisinasi, jog turė
jęs teisę duot savo “pata
rimą" kaipo gimęs toj vals
tijoj, o dabar jis linki, kad 
Gillette sumuštų republiko- 
nų kandidatą į senatorius.

Chicago. — Pernai per 
nelaimingus nuotikius Jun
gtinėse Valstijose žuvo 106,- 
000 žmonių; 39,500 jų už
mušta automobiliais.

“LaisvCs” Piknikas Brooklync bus 
3 <1. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
nigines dovanos prie jž-angos bilieto 
perkant iš anksto.
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Darbininke ir Seimininke
Darbas Tarp Moterų

ir į savo moterų or- 
milionų 

akty- 
daug 
buvo

politinio 
Moterų 
nesenai 

Columbus,

Earl Browder

Mes tankiai prisimindavo
me sau, kad moterys sudaro 
vieną pusę visų gyventojų, 
tikslu paakstint mūsų atsili
kus! darbą laimėjimo jų mū
sų partijai ir darbo ir pro
gresyviam judėjimui. Mes tu
rime pradėt būt labiau kon
kretūs dabar, ir pripažint, 
kad masės moterų tampa 
veikliomis, organizuojasi abie- 
jaip: į generales vyrų ir mote
rų organizacijas, kaip į darbo 
unijas
ganizacijas. # Tarp 
politiniai atbudusių ir 
vių moterų mums reikia 
daugiau progreso, negu 
iki šiol.

Leiskite man paminėt vie
ną pavyzdi moterų 
subrendimo. Jaunų 
Krikščionių Sąjunga 
turėjo konvenciją
O. Tai yra J. V. sekcija tarp
tautinės organizacijos, su sky
riais penkiose dešimtyse šalių, 
arti tiek, kiek mes turime 
tarptautiniame komunistų ju
dėjime. Jų konvencija pa
reiškė tiesiog progresyvę ir de
mokratinę programą, už socia
lius ir darbo įstatymus, už 
kooperaciją budavojime darbo 
unijų, ir taip toliau. Ji išėjo 
ant rekordo už J. V. koope
raciją su taikos spėkomis pa
saulyje, uždėt ekonomines 
sankcijas prieš karų rengėjas 
valdžias, ir nuimt embargo nuo 
lojalistų Ispanijos. Tik du 
balsu buvo pakelta konvenci
joj prieš tą taikos politiką, 
kuri atatinka taip arti tai, ku-

rią mes siūlome, ir viena iš tų 
oponenčių buvo “sc 
antroji atvira re 
Konvencija nutarė 
remti pastangas išg 
ir progas negrų 
remti kovą už jų 
sės, ir remti įstatymus prieš 
lynčiavimą. Aiškiau: 
ganizacijoj jau yra 
sibūrimas progresyvių moterų 
ir gabi ir aiškiai pramatanti 
vadovybė. Čionai 
biausia dalis moterį 
Mes turime kreipt 
daugiau domės.

Daug žadąs judėjimas vys
tosi aplink taip 
“Moterų čarterį,” 
kai sutelkusį moterų specialius 
siekius ir reikalavimus. Kilęs 
vyriausia iš darbo unijų, ir iš 
Moterų Darbo Unijų Lygos ra
telių, jis siekia sujungi visas 
moterų organizacijas pamatais 
generaliai priimtos progresyvės 
platformos. Su tinkama parama 
ir pastūmėjimu priešakin, daug 
gero gali pribūt iš tokio ju
dėjimo.

Rekrutavimas moterų į ak- 
tyvę narystę mūsų partijoj 
pažengė pirmyn tūluose dis- 
triktuose nuo mūsų Devintos 
Konvencijos. New Yorkas gal 
būt yra vadu šiuo atžvilgiu, 
kadangi aš supratau, jog apie 
39 nuošimčiai jo narių yra mo
terys, aukštesnė proporcija ne
gu du metai atga), kuomet 
mūsų narių buvo pusė šio dy
džio. Kiekvienai valstijai 
reikia pažiūrėt į tą klausimą. 
Kaip kad tautų civilizuotumo 
laipsnis yra sprendžiamas su- 
lyg JŲ teikiamos moterims vie
tos, taip bus mūsų valstijinių 
partijos organizacijų politinis 
subrendimas sprendžiamas, 
apart kitko, sulyg skaičiaus 
moterų, įtrauktų aktyvėn na- 
rystėn mūsų, partijoj, šioje 
užduotyje įeina sykiu einan
tis reikalas, parinkt, paaukš- 
tint, šviest ir patikrint vado
vaujantį personalą tarp mote
rų, labiausia rimtu būdu.

cialistė” ir 
akcionierė.

iškelti ir
aut lygybę 

liaudžiai, 
civiles tei-

ia, toj or- 
didis su-

yra svar- 
judėjimo. 
j jį daug

vadinama 
sistematiš-

kiau, taip sakant, negali 
gauti rodos glaudžių šeimos 
ryšių palaikymui, aišku, jie 
tuokiasi ne nuoširdžios mei
lės vedini, bet labai dažnai 
visai kitais sumetimais. 
Dažnai tokie patrijotai pa
sijunta esą patrijotais tiek 
aukštais, kad savos tautos 
mergelės jiems atrodo per- 
žemos. Jie nori pasirodyti 
prieš savo tautos narius, 
prieš pilkąją liaudį, stovį 
gana aukštai ir galį bimi- 
niuotis net su kitomis tau
tomis, su “kultūringesnių 
tautų damomis”! Be to, jų 
tuokimasis ne tik dažnai, 
bet beveik visuomet būna 
pagrįstas materialiniais iš- 
skaitliavimais. P a s o g a, 
kraitis—o t, kas jiems svar
bu!

Na, ir jei šitokiais išskai- 
tliavimais susituokusi pora 
negali gaut rodos šeimos ži
dinio bujojimui gražia nuo-| 
taika, aišku, kad ji sukurta 
ne tuo pagrindu, kuriuo šei
mos turi būti kuriamos.

Porinis pasirinkimas ir 
tuokimasis ne drausmėmis, 
ne materialiu išskaitliavimu 
(pasoga, kraičiu, turtu) tu
ri būti pagrįstas, bet as
mens būdo pažinojimu ir 
pamėgimu, artima intelek
tuale aukštuma ir meile!

Alma Aržuolaite.

So. Boston, Mass

ŠEIMĮJ PAIRIMO PRIEŽASTYS
Teko skaityti tūlo Lietu

vos rašytojo dėstymą, būk 
šeimų paįrimo priežastis 
dažnai būnanti dėlei susi
tuokusių asmenų iš skirtin
gos tautybės. Kiekviena 
tauta, pasak jo, dedasi auk
štesnė už kitą ir dėlto kylą 
poroje nesutikimas, nesusi- 
klausymas.

Jis ima nagrinėti Lietu
vos valdininkų ir šiaip auk
štesnių vyrų gyvenimą. 
Daugelis jų esą vedę lenkes 
ir vokietes; mišri moterys
tė yra jsišaknėjusi, įsitvirti
nusi. Vyras, krašto gyven
tojų akyse, dedasi geru pa- 
trijotu, o jo žmonelė ne tik 
kad nenori priklausyti lie
tuvių draugijoms, bet ir 
tarpe lietuvių moterų nesu
sirandanti draugių; ji lietu
ves moteris matanti perže- 
mas draugavimui. Žmona 
su savo vaikais net lietuvių 
kalba nekąlbanti; laikraš
čiai ir knygos namuose—tik 
žmonos tautybės kalboje.

Jo dėstymu, tai jau tik
ra bėda mūsų mažai tėviš
kei. Tėviškės sūnūs, “did
vyrių žemės” vaikai, patri- 
jotai, augina savo vaikus 
svetimoms tautoms. Kitaip 
sakant (ir atsiprašant) au
gina “tautos išgamas”.

*Ir kad užkirtus kelią to
kiam reiškiniui, tas rašyto
jas prieina išvados—draus
ti Lietuvos valdininkams

tuoktis su svetimtautėmis!
Drausti...—žodis atsi

duoda fašizmu. Bet... to
kių dėstytojų supratimu— 
reikia gelbėti tautą, nežiū
rint į priemones 
pateisina visokias 
nes...

Kaip gi klasiniai sąmo
ninga lietuvė darbininkė ir 
darbininkas žiūri į’ mišrių 
tautų tuokimąsi, 
si? Aišku, kaip, 
sąmoningų darbihinkų tar
pe irgi būna mitrių tautų 
poravimąsis, bet 
sis būna ne garbės siekimo 
tikslais, o žydinčios meilės 
jautime ir traukime. Šito
kiame susiporav 
nis vienas kito

. Tikslas 
priemo-

poravimą-
Klasiniai

poravima-

me tauti- 
__ ____  ___ pažemini
mas ne tik kad nebujoja, 
bet jis neturi nė diegų, nes 
nėra tiems diegams sėklos. 
Tautinis pasiąidžiavimas, 
kaip lygiai ir neapsikenti- 
mas, neturi pagrindo. Kal
ba tokioje poro; 
vartojama abie, 
—vyras išmoksta moters 
tautybės kalbą, o moteris— 
vyro. Bet dažniausia jųdvie
jų šeimos kalba būna, ta, 
kuri yra krašto kalba, kraš
to, kuriame ta mišri pora 
gyvena. Jei ji gyvena Lie
tuvoj—tai lietuvių kalba, 
jei Lenkijoj—lenkų ir t. t.

Jei Lietuvos; valdininkai 
ir kiti aukšti vyrai tuokia
si su svetimtautėmis ir pas-

e gali būti 
ų tautybių

o moteris—

Ar Mokam Naudotis 
Proga?

ALDLD 2-ros kuopos mo
terų susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio (June) 15 
d., 7:30 vakaro, 376 Broad
way.

Šiame susirinkime turėsime 
aptarti ir prisirengti prie 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyks 
3 d. liepos, Maynarde. Taipgi 
turėsime atstovę nuo tarptau
tinio moterų kliubo, kuri duos 
patarimus ir patieks planus 
geresniam darbui tarpe mote- 

Todėl visos narės būki- 
Atsiveskite ir savo drau- 

H. T.

rų. 
te.
ges.

Savųjų Tarpe

Dabartiniais laikais tu
rim ganėtinai gerų knygų, 
taipgi laikraščių, matom la
bai gerų daktariškų patari
mų, kurie naudingi žinot 
kaip moterim, taip vyram. 
Bet didelė didžiuma mote
rų labai mažai kreipia do
mės į taip naudingus ir 
svarbius dalykus.

Visų pirma kiekyiena mo
teris privalo turėt suprati
mą apie sveikatą ir švarų 
užsilaikymą pačios savęs ir 
švariai užlaikyt namus.. 
Švarus, tinkamas užsilaiky
mas daug gelbsti sveikatai, 
atmuša' visokias bakterijas. 
Ypatingai gyvenant mies
tuose, kur didelis skaičius 
gyventojų, reikalinga labai 
daug švarumo.

Užlaikyt švariai namus 
nieko nekainuoja. Tik rei
kia turėt gerą sistemą, tai 
visuomet užtenka laiko at
likt namų darbą ir pasi
skaitymui laikraščių, knygų 
ir abelnai visai ruošai. Bet 
visa bėda su daugeliu mo
terų, tai blogas papratimas 
praleist laiką paprastiem 
plepalam. Vietoj, kad su
žinot ką nors naudingo, tai 
praleidžia laiką ant vėjo. 
Tas pastebima ne tik pas 
moteris, kurios niekur ne
priklauso, bet ir pas tokias, 
kurios jau vadinama susi
pratusiom arba šiek tiek 
yra apsišvietusios.

Kaip žinia, moterys skai
tomos gražiąja; lytim. Na, 
jeigu taip, tai mes, mote
rys, ir turim pasirodyt, kad 
esam vertos pavadint tokio
mis. Būkim švarios namie 
ir visur.

Gal kam atrodys, kad to
ki paprasti, naminiai daly
kėliai neverta leist į spau
dą. Tai tame ir bėda, kad 
mes labai mažai kalbam 
apie tokius paprastus,,
minius dalykėlius. Mes kar
tais manom, kad jau viską 
žinom, ir nesvarbu vienas 
ar kitas dalykas. Deltoj ne-

kąlbant, kad mes, nekurios, 
politikoj nelabai toli nužen
gusios, bet nežinom daug ir 
tokių būtinų dalykėlių, ku
rie turi būt žinomi kiekvie
nai moteriai. Taigi, vieton 
laiką praleist ant vėjo, ge
riau sunaudokim tinkamai.

Šiais laikais daugelis mo
terų priklauso vienoj ar ki
toj draugijoj. Suprantama, 
tų draugijų susirinkimuose 
negalima pakelt kitokių 
klausimų, kaip tik draugi
jos reikalai. Na, o tankiau
sia priklauso vienoj draugi
joj moterys ir vyrai, tai jau 
ne taip drąsu pakelt vieną 
ar kitą klausimą, kur palie
čia vien tik moteris. Dabar, 
kuomet tveriami Moterų 
Apšvietos Kliubai, tai pada
rytų daugiau įvairumo, 
naudos ir draugiškumo, jei
gu bent vieną kartą į mė
nesį, apart
rinkimo, turėtų 
apie sveikatą, iš 
na viena ar kita 
būtų galima to 
vengti, ir abelnai apie vis
ką, kaip moteris turi save 
užsilaikyt. Toks tarpe sa
vęs lavinimąsis yra labai 
naudingas ir mes turėtume 
tokiais klausimais pasida
ryt dienotvarkį ir bandyt 
praktikuot. Pažiurę si m e , 
kokios bus pasekmės.

E. K. Sliekienė.

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. VILKAITĖ

na-

da-Birželio 7-tą man teko 
lyvauti Waterburio Komunis
tų Partijos narių ir simpatikų 
susirinkime. Apart kitų na
rių, į partiją įstojo keturios 
moterys, 
sako, kad 
mu kartu 
rinkimą,
draugai ir draugės užsimokė
jo duokles ir nutarė palaikyti 
Lietuvių Komunistų Kuopą.

Visur galima gauti moterų 
į partiją, tik reikia netingėti.

Drauge Žemaitienė 
viena iš jų tik pir
ate j o į mūsų susi- 
Visi naujai įsirašę

Artinasi mūsų ALDLD Su
važiavimo Moterų Sesija, kuri 
įvyks 2-rą liepos. Į* šią sesi
ją draugės moterys turėtų at
siust moterų delegacijas ir 
šiaip dalyvauti kuo daugiau
sia. Mes turim išdirbti pla
nus, kad galėtume pasiekti 
plačias mases moterų, kaip ka
talikes, taip ir tas, kurios nie
kur nepriklauso, kad šviesti, 
lavinti ir įtraukti į kovą prieš 
fašizmą, už demokratiją, už 
taiką.

Moterų sesijai draugės mo
terys turėtų siųsti įvairių su
manymų, kaip nuo organizaci
jų, taip ir nuo pavienių na
rių. ‘ Darbas tarp moterų tu
rėtų apeiti kiekvienai mote
riai, kad organizavus plačias 
mases moterų kovai už tuo- 
jautinius reikalus. Atsimin
kit, draugės moterys, jei jūs 
suteikėt gyvybę savo vaikam, 
tai būtina pareiga ir pasirūpin
ti, kad jūsų vaikų ,ateitis bū
tų šviesi ir laiminga, kad jūsų

sūnūs nebūtų kanuolių pa 
O tas priklauso nuo mūs 
kiek mes rūpinsimės ateit

sąru, 
visų, 
ia.

Iš Clevelando gavau laišką 
nuo vienos draugės, kuriame 
rašo, kad Moterų Kliubas na
rių jau turi su virš 30. Keikia 
žinoti, kad Clevelando Mjoterų 
Kliubas susitvėrė tik du mėne
siai atgal, o jau turėjo keletą 
parengimų ir geras pasekmes. 
Tačiau draugės kliubietes, tuo 
nesitenkina, jos yra pasirįžu- 
sios greitu laiku Moterų Kliu- 
bą išauginti iki šimto narių. 
Nuo savęs linkiu geriausių pa
sekmių užsibrėžtą tikslą at
siekti.

Lietuvių moterų judėjimas 
plačiai išvystytas pačioj Chi- 
cagoj ir jos apylinkėj] Prie 
pirmos progos parašysiu savo 
įspūdžius apie chicagiečių 
moterų darbus. Apart puikaus 
moterų kolektyvio darbo, jos 
turi ir plačias mases moterų. 
Brooklynietės organizuotume 
toli atsilikusios nuo < 
čių.

ALDLD Centro M o’ 
mitetas turėtų būtina( 
pint organizavimu I
New Yorko apylinkėj, 
didelių mokslų nereikia, kad 
padėt moterims organizuotis. 
Tik reikia pradėt, d darbas 
bus atliktas. Pagalvokit,, drau
gės. J. Bondžinskaitč.

hicagie-

erų Ko- 
pasir ū- 
moterų 

Juk

bizniško susi- 
diskusijas 
kur paei- 
liga, kaip 
visko iš-

Mūšy Vaikutis Kur Nors 
Ispanijoj '

Jau metai laiko, kaip Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Moterų 81-ma 
kuopa, Brooklyne, paėmė glo
bot Ispanijos našlaitį, užsidė
ti ama nuolatinę mokestį ame
rikiečių užlaikomai Thomas 
Jefferson prieglaudai, kurioj 
auklėjami Ispanijos karo naš
laičiai. Penki doleriai į mė
nesį apmoka vieno kūdikio už
laikymą ir mūsų kuopa džiau
giasi, kad kur nors Ispanijoj 
auga mums nepažįstamas, bet 
mylimas jaunas, demokratinės 
Ispanijos pilietis.

Džiaugiasi tuo darbu ir is
panės motinos, žinodamos, kad 
už marių randasi draugingos 
amerikietės, kurios neleis pra
žūt jų kūdikiams, jos drąsiai 
eina gint savo demokratišką 
respubliką. Drąsiau joms eit ir 
į turgavietę kūdikiams maisto 
j ieškot. Gi turgavietė šian
dien ne daug mažiau pavojin
ga, kaip karo laukas, kadan
gi žvėrys fašistai mėto bom
bas ant ramių miestų ir kai
mų, o kada gatvės apsilieja 
krauju, jie, kaip tas Musso- 
linio sūnaus, gėrisi pražydu
siomis žmogaus kraujo rožė
mis tarp griuvėsių, kurie prieš 
tai buvo tų žmonių namais.

Iš karto, kada mes paėmėm 
ant savo pečių tą atsakomy
bę sukelt sumą vieno kūdikio 
užlaikymui, daugelis mus bau
gino, kad šiais sunkiais laikais 
nepajėgsime savo pažadą ište
sėti. Tačiau lietuvių atsida
vimas Ispanijos liaudžiai yra 
didelis ir kiekvienas mūsų at
sišaukimas paremt mūsų dar
bą, kaip našlaičių užlaikymui, 
taip paramai lietuvių jaunuo
lių ar abelnai Ispanijos reika
lams rado lietuviuose nuošir
dų pritarimą. Dėka jam, mes 
manome, kad mes būsime ti
kromis motinomis ir Ispanijos 
kūdikių šelpimo neapleisim 
tol, kol fašizmas bus nugalė
tas ir laisva, atstatyta respu
blika galės aprūpinti visus sa
vo gyventojus.

Padirbėt, žinoma, prisieina, 
tačiau smagu dirbt kilniam 
tikslui. Juk ateis diena, ka
da fašizmas bus nugalėtas, ka
nuolių baubimas paliaus, bom
bos nebeardys gražių Ispani
jos laukų ir skaisčios saulės 
spinduliuose bujos turtingi 
vynuogynai. Tarp jų išaugu
siose moderniškose mokyklose,

(Tąsa)
Čia Mania mokino, apart 

Andzios, dar jos seserį 
Bronką. Jos ponas Z. buvo 
geras, naujoviškas ūkinin
kas ir didelis šėrininkas 
vieno cukraus fabriko, tik
rai turtingas žmogus.

Ale ir šičia^ buvo nepalan
kios sąlygos protiškiems 
Manios interesams. Nuolat 
svečiai, o vaikai tik džiau
giasi kiekvienu nauju žmo
gum,—kad dabar tai jau ne
reikės mokintis.

“Apie ką šičia su svečiais 
kalbama? Nagi, pletkai ir 
vėl pletkai. Nieko daugiau 
negirdėsi, kaip tik apkal
bant kaimynus ir be per
traukos šnekant apie šo
kius ir balius... Kas liečia 
vaikinukus, tai keletas jų 
yra gero būdo ir turi net 
po biskelį inteligentišku
mo.”

Gyvenimas Maniai, vadi
nasi, ir čia įkyrus ir jinai 
džiaugiasi gavus ištrūkt iš 
tų namų viena sau pabūt 
bei ramiau pamąstyt,—kad 
ir į bažnyčią! Jinai pati iš 
savęs juokiasi rašydama sa
vo pusseserei Henrietai 
1886 m. balandžio 5 dieną:

“Aš einu į bažnyčią kiek
vieną sekmadienį ir kiek
vieną šventadienį...”

Mania išdirbus 12 mėne
sių pas ponus, kalba sau 
nusiminus: “Šimtai ir tūk
stančiai jaunuolių Berlyne, 
Vienoj, Peterburge ir Lon
done dirba laboratorijose, 
knygynuose, m u z i e juose; 
klausosi prelekcijų. Man ir
gi taip norėtųsi važiuoti į 
Franciją, bet mano viltis 
mažėja.”

Vyriausias sūnus Szczuki 
šeimos, pas kurią Mania pir
miau dirbo, buvo įsimylėjęs 
į Manią ir tankiai jie abudu 
eidavo pasivaikščioti, kaip 
jis parvažiuodavo iš kolegi
jos. Mania buvo graži ir 
pritraukianti. Jos gabumai 
ir žinojimas kelių kalbų 
vertė ją gerbti tuos, kurie 
buvo prasilavinę.

Mania iš sykio nepaisė 
ponų sūnaus, bet paskiau ir 
ji įsimylėjo. Kuomet jis pa
klausė savo tėvų, ar jis ga
lėtų vestis su Mania, tėvas 
ir motina rankas aukštyn 
iškėlė: “Kaip tu vesies su 
biedna, kuri neturi nei cen
to, kuri turi tarnauti pas 
kitus.” Nors jie pirmiau ją 
gerbė, kaipo mokytoją, ga
bią ir protingą, bet pinigai 
jų akyse stovėjo aukščiau 
už viską.

Mania jautėsi labai už
gauta. Ji tuojau nuo jo at
šalo ir pasitraukė, prižadė
dama sau, kad ji niekad 
nei nepamislys apie dykūnų 
sūnus.

Sunku jai buvo 
niekinimas ir meilė 
ti, bet ji vistiek 
ten dirbti, nes jai
pinigų. Ji kiekvieną mėnesį 
pasiųsdavo į Franciją savo 
seseriai po 15 rublių.

Už trijų metų Manios tė
vas gavo pensiją. Jis tuo
jau gavo darbą už direkto
rių į pataisos mokyklą. 
Nors vieta buvo prasta, bet 
jis gavo gerą užmokestį, ko

tas pa- 
užmirš- 
pasiliko

fabrikuose ir namuose mokin
sis, dirbs, gyvens naujos Is
panijos laimingas jaunimas, o 
tas savaime bus nemirtinu pa
minklu lietuvėms motinoms 
kur nors Amerikoj. Narė. ••

jis ir norėjo, kad tik pagel
bėt savo dukterims.

Broniai Francijoj moks
las sekės. Egzaminus leng- *2 
vai išduodavo. Už ketvertos 
metų pradėjo raginti Manią 
važiuot į Franciją mokintis, 
ko ji taip troško.

Lapkričio 3, 1891 metais, 
Mania atvažiavo Francijon.

Bronia apsivedė su dr. 
Dluski, kuris buvo neapken- ** 
čiamas nei caro nei lenkų 
valdžios, kuomet jis buvo 
studentu.

D r. Dluski ragino Manią 
gyventi pas juos, pakol ji 
mokinsis Francijoj, bet Ma- »» 
niai nepatiko daktaro stu- 
boj gyventi. Mat, negalėjo M 
turėti tokios ramybės, ko- j 
kios ji norėjo. Tai ji nusi
samdę biedną kambarėlį, 
kuriame nebuvo nei šilu- 
mos, nei vandenio, nei švie
sos, bet ji žinojo, kad čia ,,, 
niekas negaišins 
met ji mokinsis.

Tas kambarėlis 
nei rakandų. Ji 
juos pati: Kerosininę lem- % 
putę, geležinę lovukę, mat- lk 
rasą ji atsivežė iš Lenkijos; 
čion įsitaisė baltą, medinį 
staliuką; virtuvės kėdę, vie-'5 
ną bliūdą vandeniui įsipilti 
nusipraust, uzboną vande- 
niui atsinešt, alkoholinį pe- 
čiuką, kai spotkelio didumo, 
ant kurio ji valgyt pasida- t 
rydavo per visus tris metus. 
Iš kampo ištraukdavo savo 
skrynią, kuri tarnavo kai
po krėslas svečiams. Pas ją 
mažai svečių ir tesilankyda
vo, tik josios sesers vyras 
arba sesuo. Ji pati taipgi; 
niekur nėjo. ... v-
/-Iš mokyklos parėjus visą , 
laiką pašvęsdavo studijavi
mui. Tankiai ji užmiršdavo 
užsikurti tąjį savo mažytį.r 
pečiuką. Rašydavo, rokuo- A 
davo ir nei nepajusdavo,^ 
kad jos rankos sustingdavo 
ir pečiai nuo šalčio prade- 
davo kratytis. Sriubos puo- 
delis arba mėsos gabalėlis* 
jai priduotų šilumos, bet ji į 
nemokėjo gerai išsivirti ir- 
neturėjo laiko, o į valgyk-; 
lą eiti jai buvo perbrangu. 
Jos geriausios vaišės būda
vo, kada ji nueidavo pieni- 4 
nėn ir suvagydavo 2 kiau- / 
šinius ir nusipirkdavo ply- ; 
tukę čokolado.

Daugelį sykių, kuomet ji3 
pasikeldavo nuo stalo, jos 
galva svaigdavo. Ir ji tan- , 
kiai apalpdavo. Atsigaivi-, 
nūs save klausdavo, kodėl 
ji apalpo. O ji neatkreipė . ' 
atydos, kad nuo nedavalgy-/ 
mo kraujas buvo silpnas.

Bet sykį Mania apalpo ► 
prie savo draugų. Jie tuo
jau pranešė daktarui Dlus-~ 
ki ir seseriai. Pakol dr.7 
Dluski atvažiavo ir užlipo 
ant 6-to aukšto palėpėn, jau J 
rado Manią rengiant ryto-" 
jaus lekcijas. . ,

Dr. Dluski, ją išegzamina- 
vęs, užklausė, ką ji valgė 
tą dieną. Ji negalėjo jam 
pasakyt, ką ji valgė tą die-'< 
ną.

Jis ją prievarta parsivežė'* 
pas save ir ji turėjo gerti^ 
vaistus ir valgyt steiką'(l 
kiekvieną dieną. Manios, 
veidai tuojau atgavo natų-,; 
rališką išvaizdą. Bet priešu 
egzaminus, Marie, kaip Ma
nia vadinosi Francijoj, išsi-* 
prašė, kad ją leistų atgal į ' 
savo kambarį, ji prižadėjo ' 
jau geriau save prisižiūrėti. '

(Bus daugiau)

jos, kuo-,,

neturėjo 
susitaisė M



E AI s v a TreČiad., Birželio 15> 1938

Paraše M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Waterbury Conn.

IV. Nepasisekimai
K Tąsa) 55

Vienas Švedijos karininkas, dalyvavęs 
prie ketvirtavimq išdaviko Patkulio 
(viešpataujant Karlui XII), nušovė šį 
prasikaltėlį. Jis negalėjo žiūrėti į šią 
bausmę. Pirmiausiai Patkuliui nukirto 
vieną ranką ir vieną koją, paskui kitą 
ranką. Bet jis buvo dar gyvas ir pažiū
rėjo į karininką tokiomis akimis, kad 
pastarasis išsitraukė pištolietą ir šūviu 
atėmė jam gyvybę. Už tai Karlas XII 
įsakė tuoj aus sušaudyti karininką, kas 
ir buvo atlikta.

Bet dar žiauresnis žudymas, tai ratu, 
nes nu teistam j am sutrupindavo visus 
kaulus ir kojas sujungdavo su galva, šis 
bausmės būdas kilo Romoj ir buvo var
tojamas visoj Eurpoj iki XIX amžiaus.

O gal jau užbaigti šiuos pasakojimus? 
Gal būt stačiai griebtis istorinių anek
dotų?

9. O gal būt jūs turite silpnus nervus 
ir jūs neišlaikysite panašaus moralinio 
sukrėtimo? Gal būt jus kankina migre
na arba jūsų plaučiai džiovos apimti?

Tokiame atsitikime mes sustojame ra
šę panašius dalykus. Tikime, kad jūs jau 
įgijote šiek tiek supratimo apie kaip ku
riuos dalykus.

Stačiai, pasirodo, buvo? rinktinė drau
gija. Iš vienos pusės, tahbuvo netgi švel
nučiai žmonės, brangintojai grožės, pa
dėties viešpačiai, pas kuriuos nežinia ko
dėl sužydo dailė ir ypatingai vaizdaraš- 
tis. O iš kitos pusės—matote kas. Kaip 
tai keista! Net ir protas negali apimti.

Dalinai netgi galima suprasti francū- 
zų poetą Musse, kuris, veikiausiai, pa
galvojęs apie visus dalykus, sušuko:

“Prakeikta šeimyna ir draugija! Bėda 
namams, bėda miestui! Ir prakeikta mo
tina-tėvynė !”

Taip, šiuos velniškus žodžius galima 
išreikšti po jungu sunkių nepasisekimų 
ir, svarbiausia, ateityje nematant jokių 
permainų.

10. Ir taip, pertraukiame aprašinėji
mus šių žiaurių dalykų. Ir pereiname 
prie švelnesnių istorinių npotikių. Ir prie 
švelnesnių kraštovaizdžių ir scenelių.

Bet visgi pasilieka, taip sakant, dalis 
nemalonių nuosėdų. Kokią tai širdperša.

Poetas, pakilusiais saver poetinio geni- 
K jaus jausmais, taip pasakė:

“Bet visgi širdis pasilieka amžinai pa
niurus. Ir sunku alsuoti, ir skaudu gy
venti.”

Kas liečia skausmą — čia jis, žinoma, 
poetiškai perdėjo, bet koks tai p riklus 

\ skonis pasilieka. Tartum, atleiskite, 
skerdyklose buvote, o ne išrinktoje drau
gijoje, tarpe carų ir didžiūnų.

Ve, kaip tik, puikią lekciją gauna vi
sokios rūšies panelės, kurios naivine sa
vo pasauliažvalga sutinka sušukti: gir
di, ak, jos mielai sutiktų būti kokiame 
nors poetiškame XVI šimtmetyj, negu 
mūsų prozingame laike!

Ve jums, atsiprašau, ir poezija,—žiū
rėkite, už šonkaulio karia. Durnės!

Teisybė, kokia paikystė! Siekimąsis 
prie poetinių idealų! Jums ten parodys, 
kur pipirai auga.

Nors tai, iš vienos pusės, pati poezija 
palengva miglomis užleido.

Rožes ir svajonės, o apie tai, kad už 
kojų karia, poezija panelėms nieko ne
suteikė.

Abelnai, atsiprašom, kad išsyk sutei
kėme jums tiek moralinių sunkenybių. 
Bet kadangi dalykas eina apie nepasise
kimus, tai aišku, kad prisieina paliesti 
šį bei tą.

I
lr taip, pereiname prie normalių is
torinių novelių apie nepasisekimus, ku
riose, tikimės, tokių dalykų, kuriuos ra
šėme, jau nebus. Bet, žinoma, užtikrini
mą neduodame.
Betgi, bičiuliai, istorija žino galybę vi

sokių įvykių, surištų su nepasisekimais. 
Tarpe kurių vienas nedidelis įvykis sta
čiai mus sujaudina savo paikumu. Ir 

g/’K^jaors tas buvo senai, vienok ir mūsų lai
kais šis įvykis nenustojo savo dagumo. 
Jis pas mus galėtų būti obalsiu— kova

prieš religinius prietarus, arba kas nors 
panašaus.

11. Abelnai, tas buvo senovės laikais, 
kuomet buvo iškilę kokie tai dorianai. Ir 
jie tuomet kariavo su afiniečiais. Bet 
dorianai irgi graikai. Ir afiniečiai—grai
kai. Jau apie afiniečius, žinoma, ir sakyti 
nėra ko. Jie jau ištikrųjų graikai. Tas jau 
visiems žinoma. Alinai. Ir taip toliau. Bet 
gi jie, šie graikai, tarpe savęs smarkiai 
kariavo. Senovės laikais buvo tokių mai- 
šalienių. Bet faktas, kad tarpe jų tęsėsi 
ilgas karas. Sparta ir šie. Abelnai—susi
pešė. Velniai žino, kaip ten išėjo!

O Afinuose buvo caras, pasivadinęs, 
veikiausiai, tikru graikišku vardu— 
Kodr.

Ir ve sykį sėdi šis Kodr’as karo lauke 
savo šėtroj ir galvoja, kaip pasekmin- 

* giau jam nugalėt šiuos dorianius. Ir 
staiga jam praneša, kad garsus sparta- 
nų orakulas nesenai tarpe savo dorianų 
paskelbė didelę pranašystę. Jis pasakė, 
kad dorianai būtinai karą laimės. Tik to
kiame atsitikime jie karą pralaimėtų, 
jeigu užmuštų Afinų carą Kodrą. Tuo
met, girdi, laukite pralaimėjimo.

Kodras, išgirdęs šiuos žodžius, stačiai 
iš nervingumo savo šėtroj pradėjo dre
bėti. Ir, be galo mylėdamas savo Grai
kiją, nusprendė save aukoti. Nusprendė 
tą padaryti, taip sakant, vardan savo 
karžygingos tėvynės.

Ir ve, naktį, jis persirengė kitais dra
bužiais, įsivogė dorianų logerin ir ten su 
vienu kareiviu pradėjo peštis, to pasek
mė—šį mūsų karžygį užmušė.

Veikiausiai jis sutiko savo galą su 
šypsą: girdi, aš jus apgavau! Visgi jūs, 
dorianai, mane užmušėte. Dabar, oraku
lo pranašyste, pasiduokite.

Juokingiausia šioj istorijoj tas, kad 
dorianai, užmušę Kodrą, pridėčiau dar 
sukriušino jo kariuomenę ir greitai lai
mėjo karą.

Taigi, po šio įvykio, Orakulo laurai ge
rokai pašlapo. Ir, svarbiausia, per jį ne
kaltai nukentėjo mūsų narsusis caras Ko
dras, kurio didelis pasitikėjimas ir, da
linai, kvailumas, privedė jį prie to. Paga- 
liaus, teisybę sakant, panašus stambus 
nepasisekimas tik vieną sykį gyvenime 
pasikartoja.

Ve ką reiškia pasitikėti sukčiams ir 
chiromantams!

Taip, durnius, ir numirė. Ir netgi, ro
dosi, su jo mirčia dinastija užsibaigė. 
Na, kas čia tokio? Tai beprotis!

12. Žingeidų nepasisekimo įvykį turėjo 
garsus ir išgarbintas Romos Popiežius 
Bordžia Aleksandras VI (numirė 1503 
metais).

Čia neaprašinėsime apie jį. Visiems ži
noma jo neigiama asmenybė.

Svarbiausia, kuomi šis popiežius visus 
mus nustebina—tai jo didelė meilė linkui 
užmušėjysčių. Ir jį, abelnai, niekas ne
sulaikydavo atsiekimui savo tikslo.

Tai buvo, taip sakant, labai galinga 
asmenybė. Ir jis, savo siaubiu elgesiu, 
Italijos žmonėms daug kraujo sugadino.

Apart to, kaipo priedą, jis turėjo sūnų 
Cezarį. Tas buvo tikras sukčius ir vagis. 
Taigi jiedu—popiežius ir sūnus, taip sa
kant, ten, pas save Romoj, narsiai pasi
darbavo.

Ve, abelnai, net suprasti negalima! 
Pražydimo gadynė. Visgi Rafaelis. Mi
chael Angelo. Leonardo Da Vinci visgi 
pas tą popiežių dirbo. Ir greta su šiuo 
—toks nepaprastas popiežius!

Taigi, tais laikais katalikų bažnyčioj 
buvo bruzdėjimas. Popiežius norėjo pa
jungti visą Italiją po savo dieviškąja ga
lia. O kiti nedrįso arba nenorėjo tą da
ryti. Todėl Aleksandras VI ir karščia
vosi.

Ir jis, svarbiausia, norėjo prašalinti 
du kardinolus, kurie jam trukdė. Jis ban
dė siųsti užmušėjus, bet iš to nieko ne
išėjo. Tuomet jis vieną sykį, laike savo 
varduvių dienos, pasikvietė juos į sve
čius. Kardinolams atsisakyti buvo nes
magu. Visgi popiežius!

13. O popiežius to tik ir laukė. Jis nu
sprendė laike vakarienės juodu nužudyti. 
Todėl jis į vyną įpylė kokių tai labai stip
rių eigiptiškų nuodų.

(Daugiau bus)

Pranešimas Tiem, Kurie Nori 
Važiuot j Dienraščio “Lais
ves” Metinį Pikniką Liepos 3

--------- r
Daugeliui Waterburio ir 

apylinkės lietuvių yra žino
ma, kad dienraštis “Laisvė” 
kas motai rengia metinį pikni
ką, į kurį suvažiuoja iš įvairių 
valstijų ir miestų, lietuviai, 
kuriems galima sueiti seni ir 
matyti draugai ir šiaip geri 
pažįstami, taipgi būna plati ir 
įvairi programa, . kur tenka 
daug išgirsti ir pamatyti. 
Kožnais metais Waterburio ir 
kitų Connecticut valstijos 
miestu, miesteliu ir ūkių lie- 
tuviai traukia bųsais ir pri-
vatiškais karais į tą dienraš
čio “Laisves” metinę iškilmę, 
žinodami, kad pjlnai bus pa
tenkinti ir parems savo kla
sės spaudą. “Laisvė” visados 
stato pirmon vietjon darbinin
kų reikalus, taipgi remia lie
tuvių ir Lietuvos neprigulmy- 
bę, daugiau negu bent kuris 
kitu srioviu laikraštis. Už tai 
dienraštis “Laisve” yra užsi
pelnęs paramos ųuo lietuvių 
visuomenės. Taigi, kurie esa
te pasirengę važiuoti į dien
raščio “Laisvės” (pikniką, tai 
galite įsigyti tikintus pas se- 

\kamus draugus: Į p. Marozą, 
p. Stankienę, J. Strižauską ir
kitus draugus. Busas išeis 8

vai. ryto, 774 Bank St., 3 d. 
liepos. Kelionė į abi puses 
$2.25. Kurie manote važiuo
ti, tai greitai užsiregistruoki
te, kadangi laiko jau nedaug, 
o busų kompanijai turi būt už
tikrinimas iš anksto. Tokiu 
būdu komisija nori išvengti 
nesmagumų. Taigi, draugai, 
pasistengkite įsigyti tikietus 
anksčiau, kaip galite, nelau
kite paskutinių dienų, o ku
rie suvėluosite, tai nerugokite, 
kad komisija nepaliko vietos.

Komisija.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyrius

8 d. birželio Lietuvių Kon
greso Waterburio Skyrius lai
kė susirinkimą, kuriame tapo 
išrinktas vienas delegatas 
jaunuolis C. Strižauskas. 
Taipgi nutarta suteikti man
datus liudsnoriams. Kaip gir
dėti, bus keli liuosnoriai, ku
rie yra pasirįžę važiuoti sa
vais kaštais, i Taipgi nutarta 
surengti metinį pikniką, kuris 
įvyks liepos 2 d., Lietuvių 
Parke, įžanga 35c. Tame pik
nike vietinis delegatas ir ap
skričio delegatai išduos ra
portą. Taigi visi įsitėmykite 
diena ir vieta ir būkite. J. S.

u v

Praha, Čechoslovakija.— 
Per kelias dienas žmonės 
jau išpirko Čechoslovakijos 
apsigynimo paskolos bonų 
už $8,000,000. .

Hudson, Mass.
SVARBUS PRANEŠIMAS

Bostono Apskričio Amerikos 
Lietuvių Kongreso Skyrių 

Viršininkų Atydai

Birželio 19-tą, 10 vai. ryte, 
įvyks Amerikos Lietuvių Kon
greso Bostono Apskričio cen
tro valdybos ir kolonijų sky
rių valdybų narių ar per juos 
paskirtų atstovų konferenci
ja, Hudson, Mass., Lietuvių 
Kliube, 17 School St.

šios konferencijos tikslas 
yra sudarymas galutinų planų 
rengiamam didžiajam Bendro 
Fronto piknikui Maynarde, 
Labor Day.

Ši konferencija paskirs ko
lonijų kapitonus platinimui 
tikietų, kas turės būt atlikta 
plačia papėde. Jeigu mes 
pernai turėjom 10,000 žmonių 
piknike, tai šįmet turime tu
rėt daugiau, nes bus duoda
mos stambios piniginės ir ki
tos dovanos prie įžangos ti
kietų.

Taipgi draugijos įsitėmykit 
nerengti tą dieną lokalinių 
piknikų, nes visa lietuviška 
publika važiuoja į milžinišką 
Maynardo Bendro Fronto pik
niką.

Birželio 19, Canibridge’aus 
Bendro Fronto skyrius rengia 
pikniką šalę Hudsono, palei 
Marlboro ežerą, Forth Mea-

Cambridge, Mass.
Amerikos Lietuvių Kongre

so Cambridge Skyrius rengia 
smagų pikniką birželio 19 die
ną, Forth Meadow Parke, 
Hudson, Mass.

Forth Meadow parkas ran
dasi palei gražų Marlboro 
ežerą. Yra gera šokių svetai
nė ir abelnai visa apylinkė 
yra labai jaukus gamtos kam- 
pelis, kur kiekvienas dalyvis, 
su savo draugais ir pažįsta
mais, turės progą smagiai die
ną praleisti.

Bus gera muzika, taipgi: 
valgių, gėrimų ir kitų gardu
mynų.
Kas norės, galės maudytis, 
O kas ne, galės šokti;
Kas išalkęs, galės valgyti, 
O kas sotus, gerti, juoktis.

Išsimaudžius, prisišokus
Ir pavalgius, prisijuokus, 
Baigiant dieną, linksmą dai- 
Sutartinę padainuosim (na 

• Ir namo važiuosim.
Tad, nepamirškit — birže

lio 19, ITudsone, Forth Mea
dow Parke, smagus piknikas. 
Būkit visi. Zavis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj.

dow Parke, kuriame konferen
cijos dalyviai kviečiami po 
konferencijos dalyvauti.

Zavis.

Dienraščio Laisvės Naudai
IKNIKASDIDYSIS

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedelioj, Liepos 3 July
19 3 8

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.
Puikus parkas, pušynai ir kiloki medžiai. Gražus ežeras maudytis. Pradžia 10 v. ryto

Puiki Programa per Visą Dieną; Dainuos Žymiausi Naujos Anglijos Lietuvių Chorai:
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. Karsokienes, Lyros Choras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste O. Vechkiutes, Balso Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisves Choras, iš So. Boston, Jaunuomenes Choras iš Bridgewater 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabele Yarmolavich. Dainuos ir Rusų-Ukrainų

Choras iš Boston, Mass.
Solistai: J. SABALIAUSKAS, iš Worcester, IG. KUBILIŪNAS, iš So. Boston.
Kalbėtojai: PHIL FRANKFIELD, K. P. Mass. Sekretorius ir A. BIMBA “Laisves” Redaktorius.
Kalbės ir ALBERTAS YOKSHAS, Jauniausias Mass. Advokatas, Lietuvis Jaunuolis.

Jaunuomenės Choras iš Bridgewater, Mass., vadovaujamas Izabelės Yermalavich.

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
Montello Jaunimo Orkestras Grieš per Visą Dieną

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertės 
Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 Cash; 3-čia $20; 4-ta $15 Cash; Penkios

Dovanos po $10 ir 28 Dovanos po $5.
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A.L.D.L.D. Diskusijos
Kam Leidžiate Šmeižti?

Ir vėl “Laisvėj”, 131 iiuinc- 
ryj, J. Buivydas niekina AIj- 
DLI) Centro Komiteto sekre
torių drg. 1). M. šolomską. 
Kas gal pasakys, kad tai dis
kusijos ALDLD reikalais. Bet 
tai netiesa! Kas perskaitys 
atydžiai, kas turi nors kiek 
žmoniškumo, tas pasakys, kad 
čia niekas kitas, kaip tik as
mens purvinimas. Ir tai daro 
žmogus, kuriam viskas nege
rai. Negeros knygos, negeras 
Centro . Komitetas, negera 
“Šviesa,” negeri mūsų vadai, 
kas tik darbininkiško, kas 
tik revoliucinio, tai jam nege
rai. žinoma, jam negali bū
ti geras ir d. D. M. šolonis- 
kas, kuris nuoširdžiai dirba 
organizacijai šio baisaus kri- 
zio metu.

Man tik vienas dalykas ne
suprantamas, kodėl “L.” re
dakcija leidžia purvinti žmo
gų, tyčiotis iš jo, kuris dirba 
mūsų judėjimui? Sakyti, kad 
tai diskusijos, tai netiesa. J. 
Buivydas nieko nesupranta 
apie organizaciją, graibstos 
ten ir šian, net tokių papras
čiausių dalykų nežino, kad ne 
visi nariai moka po $1.50 
duokles, kad ne visi gauna 
“Šviesą,” kad centras nesiun
čia vyrui, žmonai ir vaikams 
po “Šviesos” numeri. Man 
rodosi, kad diskusijose turi 
būti ribos: kas kalba organi
zacijos reikalais, tam leisti iš
sireikšti, bet kas tik, kaip J. 
Buivydas, visokių priekabių 
jieško, tik šmeižia jam nepa
tinkamą asmenį, tiems turi bū
ti pasakyta, kad mes, nariai, 
to negalime pakęsti.

Kitas draugas, būtent Se
nas Vincas, irgi nori daryti 
baisias reformas, nes kitaip, 
jo supratimu, ALDLD eina 
prie pražūties. Aš manau, 
kad tai neapgalvotas pareiš
kimas. ALDLD gyvuoja jau 
virš 20 metų ir ilgai ji gy
vuos.

Mano supratimu, ALDLD 
organizacijoj nereikalingos jo
kios pamatines pakaitos. Pa
likti tą pat duoklę, leisti po 
vieną stambią knygą Į metus, 
leisti keturis kaltus į metus 
žurnalą. Argi tai neužtekti- 
nai puikus darbas? Narys ne 
vien per visus metus yra na
riu organizacijos už $1.50, bet 
dar gauna ir knygą, ir žurna
lą. Prie to, jo šeimos nariai 
turi teisę būti organizacijoj 
mokant tik po 10 centų duo
klių.

Dabar kaip kurie nariai ne
gali pasimokėti duoklės iš 
priežasties nedarbo. Draugija 
juos nuo duoklių paliuosuo- 
ja, palaukia, kol jie galės su 
Draugija atsiteisti. Vienok, 
tuo pat laiku jiems duoda 
knygas ir žurnalą. Ar gali 
būti geresnė tvarka, didesnis 
draugiškumas ir darbininkui 
pagelba ?

! Mano supratimu, permažai 
diskusantai pasisakė už ge
resnį ALDLD knygų ir žur
nalo platinimą. Mano supra
timu, tas klausimas yra labai 
svarbus ir ALDLD būsimas 
suvažiavimas turėtų išdirbti 
tam planus, kaip dar daugiau 

i paskleisti ALDLD literatūrą, 
I kaip dar daugiau lietuvių pa
siekti ir įtraukti.

Petras Grainis.

Žurnalas “Šviesa” — Lavini
masis — 1,000 Naujų 

Narių į ALDLD

Besirengiant prie ALDLD su
važiavimo draugai labai susido
mėjo savo kultūros ir apšvie

stos draugija. Pirma, aš noriu 
išreikšti savo mintis dėl mūsų 

i žurnalo “šviesos.”
Mano nuomone “šviesa” la

bai yra naudinga ALDLD na
triams, taip pat ir kitiems dar
bininkams.

“Šviesoj” dabar talpinama 
i daug naudingų iš istorijos raš
tų, kur bile kada galima pasi
naudoti be jokio didelio jieško- 
jimo, kuomet yra reikalas.

“šviesoj” vieno ko reikia, tai 
kad būtų talpinama iš Markso 
ir Lenino raštų. Arba reikėtų 

[paimti iš .kitų rašytojų apie 
I marksizma ir leninizmą. Jei to- k- v
■kiti raštų būtų “šviesoj” nors 
(rys puslapiai, tai būtų gerai.

Kiti raštai dabar talpinami 
“Šviesoj” labai naudingi ir len
gvi pasiskaityti. Todėl, mano 
supratimu, “Šviesa” darbinin
kams labai naudinga ir turėtų 
būti' padidinta ir leidžiama tan
kiau.

Savitarpinis Lavinimasis

ALDLD organizacija yra ap
švietus organizacija. Todėl ma
no pasiūlymas suvažiavimui, 
kad kiekviena ALDLD kuopa 
suorganizuotų narių lavinimosi 
mokyklėlę. Kuopų susirinkimus 
būtų galima atlikti beveik į vie
ną valandą, kitą valandą ir pu
sę pašvęsti lavinimuisi, diskusi
joms kokiu nors svarbiu klausi
mu.

ALf)LD kuopos mokyklėlė tu
rėtų būti nors sykį kas dvi sa
vaitės. Kuopos mokyklėlėj, ma
no supratimu, raštai turėtų bū
ti naudojami diskusijoms iš 
žurnalo “šviesos.”

Dėl lavinimosi panaudoti to
kius raštus, kurie yra lengviau
sia skaityti paprasčiausiam 
draugijos nariui.

Kuomet jau mokiniai gerai 
apsipranta su mokinimus!, ta
da iš tos pačios “Šviesos” gali
ma panaudoti sunkesnius raš
tus. Ir kada nariai dar toliau 
priprastų — pramoktų geriau 
skaityti, tada jau galėtų ir tas 
storąsias knygas apdulkėjusias 
traukti iš palėpio panaudotų 
studijavimui. Į \

1,000 Naujų Narių į ALDLD

Draugės ir draugai! Labai 
tankiai mes girdime tokį klau

simą statant, kad tu toks jau 
gudrus, pasakyk man, kaip 
gauti naujų narių į mūsų orga
nizaciją —ALDLD? Šis klau
simas visiems paprastas, bet at
sakyti, tai pusėtinai keblus. Pa
skutinių kelių metų ALDLD 
gyvavimo patyrimas parodė, 
kad paprastą darbininką kalbi
nant stoti į draugiją ir rodant 
jam gražią, storą knygą dar ne 
užinteresuoja jo. Todėl ne vi
sai lengva problema narius pri
rašyti į draugiją ir vėl viską 
padėti į šalį be jokio galvosū
kio.
Pirmoj vietoj aš pasiūlau su

važiavimui, kad. ALDLD kuo
pų susirinkimuose būtų naujas 
patvarkymas. Susirinkimai tu
rėtų būti kuotrumpiausi, gal 
apie valandą laiko. Antras, tai 
seni draugijos nariai turi išmok
ti palaikyti savo tarpe draugiš
kumą. O tas labai sveika orga
nizacijai. Po susirinkimų gali
ma turėti socialę “tea party.” 
Turėti draugiškas diskusijas ir 
pasikalbėjimus su naujai atvy
kusiais žmonėmis. Įgyvendinti 
draugiškumą ir gerą tvarką su
sirinkimuose, tai yra labai 
svarbus dalykas masinėse orga
nizacijose.

Trečias dalykas, tai įgyven
dinti kuopos mitinguose drau
gišką lavinimąsi, kuris suteiktų 
daug gero dėl draugijos narių.

Visuomet turėkime omenyje, 
kad be tam tikro prasilavinimo 
labai sunku spręsti bile kokį 
nesusipratimą mitinguose. To
dėl, draugai, kuomet ALDLD 
kuopų susirinkimuose bus nau
jai pakeista sistema, pritaikyta 
prie tam tikrų aplinkybių, ta
da be jokių abejojimų bus ga
lima įtraukti naujų narių dau
giau tūkstančio.

Suvažiavimas turėtų svarsty
ti ir bandyti ką nors naujo pri
taikyti prie šių dienų aplinky
bių. I. A. Vaupšus.

Harrison - Kearny, N. J.
Birželio 3 atsibuvo ALDLD 

136 kuopos susirinkimas. 
Narių buvo pusėtinai, bet bu
vo tikėtasi daugiau. Draugai 
svarstė draugijos reikalus nuo
širdžiai, ypatingai knygų ir 
“šviesos” reikalais. , Buvo iš 
karto skirtingų minčių: vieni 
manė, kad knygos būtų apda
rytos kietais viršais, bet padis- 
kusavus prieita prie išvados, 
kad kurie nori apdarytų kny
gų, tai tie lai užsimoka 25c 
ir gaus apdarytą knygą.

“Šviesa” vienbalsiai nutar
ta* palikti po senovei. Išrinktas 
delegatas į Amerikos Lietu
vių Kongresą, kuris atsibus 
Scrantone, birželio 25-26 dd. 
Taipgi, išrinkta 3 delegatai į 
ALDLD suvažiavimą. Buvo 
įnešta, kad organizuoti busą 
važiuoti į “Laisvės” pikniką į 
Brooklyną, liepos 3 d., bet ne
darbui esant gal nepripildys 
busą, paskui kuopai gali būti 
nuostolių, tai nutarta važiuo
ti privatinėmis mašinomis.

Minėta kuopa turėjo su-

Amerikos Laikraštininkų Gildijos nariai ir pritarėjai pikietuoja “Holly
wood Citizen News” įstaigą.

rengus draugišką išvažiavimą 
birželio 5 d., pas draugus 
Ražanskus, Hillside, N. J. Ja
me dalyvavo draugai iš New- 
arko ir Hillsides. Varde mū
sų kuopos, tariame didelį ačiū ! 
Bet ne vien tik ačiū, mes už 
tai atsimokėsime, dalyvausi
me ant jų parengimų. Die
na buvo graži, šilta, ant va
karo palijo. Per lietų sve
čiai suėjo į vidų, nes drau
gai Ražanskai turi labai di
delius kambarius, sunešė suo
lus, stalus, .tada gaspadines 
susodino svečius, davė užkąs
ti. Baigiant valgyti, buvo iš
šaukti keli draugai pakalbėti. 
Drg. Januža paragino, kad 
reikia pagelbėti Ispanijos 
liaudiečiams, ir sumanyta pa
rinkti aukų. Aukavo seka
mai: M. Ražanskienė $3; po 
$1: A. Ražanskas, Stelmokas, 
Stelmokienė, P. Jomankaitė; 
po 50c: S. Samon, P. Ramaš- 
ka, Beliauskienė, Benclokienė, 
J. Blaziūnas, M. žolynas, 
Kvedaras 40c, A. Kušlis 32c; 
smulkiais iki 25c nepažymėta. 
Abelnai aukų surinkta $16; 
uždarbis nuo parengimo $14, 
—viso $30. Visiems aukoto
jams tariamo ačiū ir labiau
siai drg. Ražanskienei, kuri 
daug triūso padėjo ir vietą 
davė dykai. F. Šimkus.

Prigėrė Šimtai Japonų, At
mušamų nuo Chengcliowo

Hankow, Chinija, birž. 13. 
—Energinga chinų kova ir 
Geltonosios upes potvinis 
vis neleidžia japonam prieit 
prie Chengchow miesto, ku
rį japonai gyrėsi “paėmę” 
jau pereitą savaitę.

Geltonosios upes vanduo, 
persimetęs per Lung-Hai 
geležinkelį, prigirdė šimtus 
japonų kareiyių.

? ----— ... .
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turini puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošernieninių pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ
24 Field Street

BROCKTON, MASS.
Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Telephone Norwood 1503

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. ,
231 Bedford Avenue |

Brooklyn, N. Y. I

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

ŽUVO DU ANGLŲ MOKS- kumentališkas, sujaudinantis puikus 
T ĮNINKA T ORO NFT AT j^dis- Be to, kalbės pagarsėjęs ku- LllMllNKAl UKU 1VLLA1- !nigas apie lojalistų kovas su fašis- 

MeJE AFRIKOJE tais Ispanijoj.
Tnntnnvika A-f vi V n ’ Judis bus rodomas Junior HighxanganyiKa, AiiiKa.— School| kampas Main ir chestnut

Lėktuvo nelaimėje užsiimi-St, 8 vai. vak., birželio 1G dieną.-v. 
šė anglai mokslininkai C. 
Swynnerton ir dr. B. D. 
Burritt; žuvo ir jų lakūnas.

Tie du mokslininkai pa
sižymėjo kaip kovotojai 
prieš pavojingąsias “tse
tse” muses, miegligės išne
šiotojas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas Visom 

Draugystėm
Labai svarbi konferencija Lietu

vos Gynimo Nepriklausomybes Ko- 
miteto įvyks 16 d. birželio, 8 v. v., 
1011 Fairmount A\/c. Kviečiame visų 
draugijų bei kliubų prisidėjusių prie 
virš minėto Komiteto delegatus da
lyvauti. — Kom. (139-140)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. pusmetinis susirinkimas 

įvyks 14 d. birželio, 8 v. v. 735 Fair
mount Ave. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime, yra svarbu visiems. P. 
Mickienė, Sekr. (137-138)

NEW BRITAIN, CONN. 
“Ispanija Liepsnose” ir Kal

bės Garsus Kunigas
Vietos ir apielinkės lietuviai būti

nai turi atsilankyti pamatyti “Ispa
nija Liepsnose” judj, kuris tikrai do-

(138-139)

MONEY-SAVER

Keliaukite saugiai traukiniais, greitai 
ir patogiai. Taupinkitc trafiko vėlini- 
iiius, taupinkitc pinigus, ant šių žemų 

kainų ekskursijų.

EXCURSIONS

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

MEDŲ

SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

MAINŲ SRITYS’3’! 
S55 

ROUND 
TRIP

SUBATOJ VAK. BIRŽ. 18-tą
Kelionė i Mahanoy City, $3.00 
Gilberton, $3.05 ; Mahanoy 
Plane, $3.10 j Girardville, I 
$3.15; Ashland, $3.20; She
nandoah, $3.20; Gordon. $3.25; 
Mt. Carmel Jet., $3.40; Mt. 
Carmel, $3.45; Sh a m o k i n, 
$3.55. Ifieina iš New Yorko 
nuo Liberty St.: 11.35 vakaro.

Kitos ekskursijos birželio 
Philadelphia, Pa., Reading, 
Harrisburg, Pa., Ixikewood, N. .1., 
Freehold, N. J., Tonis River, 
N. J., Asbury Park, N. J. Ixmg 
Branch, N. J., Atlantic Highlands, 
N. J., Scabright, N. J.

Dėl tolimesnių informacijų 
nenustatyto traukiniams 
čiau, tarkitės su 

telefonuokit

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

19 j

dėl 
laiko aukš- 

bilictų agentais ar 
B A relay 7-9670

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisves” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.b
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padargu 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gleninore 5-6191

paveiks-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

g

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniR
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Lib erfty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

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

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

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j

UŽKVIEČIA SAVININKAI

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

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

=T-~-

Dr. Herman Mennlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

CHRONIŠKOS

LIGOS

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių 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 duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Bus Svečių iš Plačių
J. V. ir Užrubežio

Senai jau bebuvo Brooklyne 
toks daugis lietuvių veikėjų 
iš tolimų kolonijų, koks bus 
šiais metais vasarinių švenčių 
laikotarpiu, nuo 1-mos iki 6- 
tos liepos. Jie atvyksta į bū
simus suvažiavimus: vieni į 
ALDLD, kiti j lietuvių komu
nistų, treti į “Laisvės” pikni
ką, kuriame, numatoma, da
lyvaus ir aukščiau minėtų su
važiavimų delegatai ir su jais 
pribuvusios jų šeimynos bei 
draugai ir pažįstami.

Iš viso ko matyt, kad šis pik
nikas bus įdomiausias iš visų 
buvusių.

Štai tik keletas iš daugelio 
tolimųjų svečių :

Iš Kanados lietuvių didžio
jo centro, Montrealo, atvyks
ta J. Lesevičius, Kanados Lie
tuvių Kongreso sekretorius. Iš 
kitos didžiulės lietuvių kolo
nijos, Toronto, pribus J. Bar- 
čius ir Z. Jankauskas.

Kiti mūsų šiaur-rytiniai kai
mynai, Massachusetts lietu
viai, nors turės savo milžiniš
ką “Laisvės” naudai pikniką 
tą pačią dieną, Maynarde, ta
čiau žada turėt skaitlingą at
stovybę ir Brooklyne. Iš Nor
wood© atvyksta T. Sarapas,.iš 
Lawrence — V. Kralikauskas 
ir S. Penkauskas, žinomi vei
kėjai ir “Laisvės” valininkai. 
Kitos kolonijos taipgi žada 
neatsilikti.

Iš gretimų New Jersey, 
Connecticut ir Pennsylvania, 
taipgi pačios New Yorko vals
tijos bus daug svečių, bet apie 
tai kitą kartą. G.

James Smith, porteris, pa
daręs klaidą tarp ofiso ir kel
tuvo durų, nukrito keltuvo ola 
nuo 9 aukšto Chanin Bildinge, 
N. Y., ir užsimušė.

{vyko Daug Nelaimių
Užklupus stipriam karščiui 

pereitą sekmadienį, daug new- 
yorkiečių ir priemiesčių gy
ventojų skubino iš miesto į 
pajūrius ir parkus. Vien tik 
Coney Islande apskaičiuota 
buvę apie 650,000 žmonių.

Plaukuojant bei apvirtus 
valtimis įvyko daug nelaimių. 
Thomas Galloway ir P. T. Da
ley, brooklyniečiai, ir Ed. 
Burk, Richmond Hill, mirė— 
prigėrė nuo užsigavimo ar 
šiaip ligos suimti benardant. 
Apylinkėse taipgi įvyko mir
čių nuo panašių nelaimių; 
desėtkai papuolusių bėdon iš
gelbėta.

Nepažįstama moteriškė, apie 
45 metų, rasta negyva prie 
W. 53rd St., Coney Islande. 
Kūnas nuvežta lavoninėn.

Apie 7 vai. vakaro minias 
piknikautojų užklupo žaibų ir 
lietaus audra. Daugelį per
merkė lietus. Coney Islande 
ir tūlų kitų vietų traukinių 
stotys taip užsikimšo ūmai bė
gančia namo publika, kad iš
šaukta specialiai būriai poli
cijos pritaikyt nuo spūsties.

Žaibai apgriovė keletą na
mų Queens’e.

Išmetė iš Kom. Partijos
Morris Mansberg, narys ke

purinių ir skrybėlinių unijos, 
buvęs įstojęs Komunistų Par- 
tijon, išmestas iš partijos už 
suktybes. Jis sukčiavęs šapoj 
surinktas unijos duokles^ taip
gi skolinęsis pinigus savo ir 
kitų darbininkų vardu, pripra
šydamas kitus už jį pasirašyt 
ir neatmokėdamas.

Kada Kom. Partija apie tai 
sužinojo ir pašaukė pasiaiš- 
kint, prasišalino iš miesto. 
Partija jį išmetė iš narystės ir 
perspėja darbininkus saugotis 
jo, kaipo neatsakomingo, ne
teisingo asmens.

Queens Prezid. Harvey 
Nori Būt Hitleriuku
Vienas “Laisvės” skaityto

jas, V. K., iš* Queens, prisiun
tė ištraukas prakalbos, kurią 
reakcinis Queens prezidentas 
Harvey sakė Amerikos Legio
no 301 Posto amerikonizavi- 
mo iškilmėse pereitą savaitę. 
Ten Harvey šaukė: “Aš esu 
vienas ir Frank Hague yra ki
tas iš dviejų vyrų, kurie ne
bijom komunistus pasiųst po 
velniais.”

Visa bėda ponuliams Hague 
ir Harvey tame, kad jie gyve
na demokratinęj Amerikoj ir 
jų nagai per trumpi pasiekt 
komunistus, taipgi, kad tų ko
munistų per daug. Mat, jų 
dviejų supratimu, visi CIO 
unijų nariai, taipgi visos AFL 
kovingosios unijos, kurios gi
na savo narius nuo išnaudo
tojų, o priedams, dar ir Ame
rikos Darbo Partija, kurią už- 
gyrė majoras LaGuardia, yra 

i “dalis Komunistų Partijos.” 
■ Ir kada Amerikos Darbo Par
tija kreipusis ,ją užgirt perei
tais metais, jam būnant kem
pėj Dix, jis paliepęs jiems 
“eit po velnių.”

Ir taip jis visoj savo pra
kalboj skerečiojosi, niekino 
visus pažangiuosius ir šaukė 
išdeportuot. O kad suklai
dint klausytojus, kaip ir visi 
demagogai, jis šaukė, būk jis 
priešingas visiems “izmams,” 
kas reikštų ir fašizmui, ku
riam jis yra atsidavęs su visu 
uodeguotu fraku. Prisiegavo 
mylis tik amerikonizma.

Buvo ton ir daugiau panašių 
kalbėtojų, tačiau ir šioj hitle- 
rizmu pripumpuotoj atmosfe
roj radosi tokių, kurie išdrįso 
tart žodį už demokratiją. Vie
nu tokių buvo Queens žydų 
Centro rabinas Segal. Jo kal
ba buvo daugiausia įvertinta.

R.

Al. Dobinis Sveiksta
Laisvietis Al. Dobinis jau ge

rokai pažengęs sveikatoj. Skau
smai apleidę, tik laukia progos, 
kada daktarai leis išbandyt ko
jas, atsistot ant jų. Tos laimės 
tikisi jau šiomis dienomis. La
bai pasiilgęs laisviečių. Sakė, 
kaip tik bus leista pasijudint iš 
namų, pirma kelionė bus sker
sai Hudsoną—į “Laisvę”. Ge
ros kloties, Al! Lauksime!

Dobinis šiuo tarpu tebesiran- 
da ligonbutyje, Fairmount ir 
12th Ave., Newarke. S.

Jurginės Draugijos 
Piknikas

šv. Jurgio Draugystės 59-tas 
metinis piknikas įvyks šį šeš
tadienį, birželio 18 d., Dexter 
Parke, Jamaica Ave. ir 75th 
St., Woodhaven, L. I. Vieta 
privažiuojama BMT Jamaica 
linija iki Elderts Lane sto
ties. Prasidės 2 vai. po pietų 
ir tęsis iki pusiaunakčio. Įžan
ga 40c. Nariams veltui.

Gerbiamieji Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės. Kviečiame visus atsilan
kyti į mūsų puikinusį pikniką, 
kur bus progos su pažįstamais 
sueit ir prie puikios muzikos 
pasišokt. Be pertraukos gros 
dvi orkestros: jaunuolių orkes
trą, vadovaujama Karaktino, 
gros lietuviškus šokius, o Kai- 
za—amerikoniškus.

Rengimo Komisija.

įgriuvo Kalėjos Lubos
Įgriuvus lubų tinkui puoš

nioj Paprin’s kafejoj, 60-19 
Roosevelt Ave., Woodside, L. 
L, sužeista 7 asmenys; tūli iš 
programos pildytojų, kiti sve
čiai. Užgautus ant vietos ap
žiūrėjo sų St. Johns Ligon- 
bučio ambulansu pribuvę dak
tarai.

Kas Turite Vietos Pernak- 
vydinti Drauges ir 

Draugus?
Liepos 1-2 dd. atsibus Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos suvažiavi
mas. Jame dalyvaus apie 150 
delegačių ir delegatų. Ant 
rytojaus bus milžiniškas meti
nis “Laisvės” piknikas, į kurį, 
kaip . paprastai, tūkstančiai 
žmonių suvažiuoja ir šimtai 
draugų ir draugių atvyksta iš 
tolimesnių kolonijų. Po “Lais
vės” pikniko, liepos 4-5 dd., 
įvyksta Lietuvių Komunistų 
Frakcijų suvažiavimas. Čia 
vėl bus apie pusantro šimto 
delegačių ir delegatų.

Visi svečiai, mūsų kolonijų 
veikėjai ir veikėjos reikia 
žmoniškai priimti, nors sutei
kiant jiems nakvynes. Juk 
kiekvienas suprasime, kokia 
būtų gėda mums visiems 
brooklyniečiams, kada mūsų 
svečiai turėtų likti be nakvy
nių, po suvažiavimų ir pikni
ko būtų priversti jieškoti sau 
vietos viešbutyj ir daryti iš
laidas. Mes žinome, kad New 
Yorke-Brooklyn e ne visi turi 
atliekamų kambarių, bet mes 
žinome, kad veik kiekvienoj 
šeimynoj su geru noru ir pa- 
sispaudimu galima pernakvy- 
dinti nors vieną delegatą, o 
kaip kur ir du.

Šaukiamų suvažiavimų cen
trai ir “Laisvės” įstaiga išrin
ko komisiją iš sekamų draugių 
ir draugų : Helenos Jeskevi- 
čiūtės, Mary Sinkevičiūtės, Lil
lian Kavaliauskaitės ir D. M. 
Šolomsko, kuri turi rūpintis 
delegatams ir svečiams nak
vynėmis. Bet jokia komisija 
savo darbo negalės atlikti be 
visu Brooklyno lietuvių geros 
valios ir noro.

Šiuo mes atsikreipiame į vi
sus organizacijų narius, “Lais
vės” skaitytojus, kriaučius, 
kliubiečius, pašalpos draugijų 
narius ir mūsų profesionalus, 
kas tik turite vietos vienam, 
dviem ar trims delegatams, tai. 
prašome pranešti virš minėtos 
komisijos nariams arba tiesiai 
“Laisvės” administ racijai. 
Praneškite atvirute arba pa
šaukite telefonu Stagg 2-3878. 
Pranešdami pažymėkite, kiek 
svečių galėsite priimti, vyrų, 
moterų ar vedusių. “Laisvėj” 
bus skelbiama, kas iš kolonijų 
atvyksta, jeigu norėtumėte 
vieną ar kitą svečią pas save 
turėti, tai praneškite ir jū
sų pageidavimas bus išpildy
tas.

Mes pasitikime Brooklyno 
pažangiems lietuviams, kad 
visi prisidėsite prie tinkamo 
delegatų ir delegačių priėmi
mo. Komisija.

Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Pereitą ketvirtadienį įvyku
siame susirinkime išrinkti de
legatai į dvi konferencijas: į 
Am. Lietuvių. Kongreso ir į 
apskričio.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus konferen
cija įvyks šį penktadienį, bir
želio 17-tą, 8 vai. vakaro, Lie
tuvių Amer. Piliečių Kliubo. 
svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Delegatai nepa
mirškite dalyvauti. Nebuvi
mas joj būtų paskaitytas pra
sižengimu prieš lietuvių darbi
ninkų judėjimą.

Antra, Am. Liet. Darb. Li
teratūros Draugijos 2-ro Ap
skričio pusmetinė konferencija 
įvyks sykiu su pikniku, bir
želio' [26 d., Old Cider Mill 
Grove, Union, N. J. Delega
tais į šią konferenciją išrink
ti: D. M. šolomskas, D. Ve
ličkienė, J. Kovas, K. šolofns- 
kiėnė, A. Velička, J. Gasiūnas, 
Menkeliūnas, E. Gasiūnienė, 
G. Warrison, P. Poškaitis, A. 
Mureika, O. Malinauskienė.

Visi minėti, ir jeigu per klai
dą kurio pavardė nesuminėta, 
prašomi birželio 26-tos ryto 
9:30 susirinkti pas “Laisvės” 
svetainę. Komisija parūpins 
busus ir. sykiu galėsime nu
važiuoti į apskričio konferen
ciją ir pikniką.

Apskritis turi išleidęs tikie- 
tukus. Jų pardavinėtojai pra
šomi priduot tikietukus ir pi
nigus “Laisvės” gaspadoriui 
Bukniui prieš 26-tą šio mėne
sio.

Plačiai diskusuota ALDLD 
knygų ir “šviesos” leidimo 
reikalai. Prieita prie išvados, 
kad palikt suvažiavimui išrišt 
tuos svarbius ALDLD klausi
mus. Susirinkimas priėmė A. 
Bimbos inesima, kad “šviesa” 
būtų leidžiama kartą į du mė
nesiu ir gauti pašalinių skai
tytojų.

Pirmos Kuopos 
Korespondentas.

Staiga Susirgo Jurgis 
Ješmontas

Pirmadienio rytą policistas, 
eidamas pro J. Ješmonto laik
rodžių taisytuvę, 174 Roebling 
St., pastebėjo, kad Ješmontas 
labai ligos suimtas. Kadangi 
durys iš vidaus buvo užrakin
tos, tad policistas pašaukė 
ambulansą ir daugiau polici
jos, kuri atsinešė kopėčias, ati
darė viršuj durų mažą langu
tį, pro kurį įlindę atidarė du
ris ir bekovojantį su mirčia 
Ješmontą išvežė į ligonbutį.

Sekmadienį kalbėjausi sir 
juo. Jis jau tuomet skundėsi 
nesijaučiąs gerai, gavęs ne
virškinimą nuo blogo maisto 
ir nežinąs, ar pagysiąs iki 
“Laisvės” pikniko.

Antradienio rytą klausta 
apie jo sveikatą Greenpoint 
Ligoninėj, Kingsland Ave., 
Brooklyne. Gauta atsakymas, 
kad sveikata bloga. Slaugė 
prašė pasakyti jo broliui ir ki
tiems giminėms, kad gali ap
lankyti jį bile valandą.

Draugas J. Ješmontas yra 
ALDLD 1-mos kuopos narys. 
Draugai, aplankykite!

Kaimietis ir L. R.

Lietuvių Radio Draugijos 
Programos Veikia

Keturias valandas į savaitę 
iš radio stoties WWRL (1500 
klc.) girdėsite lietuviškas pro
gramas, kurių direktorium 
yra Juozas Ginkus, pagelbi- 
ninkas Vyt. Uborevičius. Pro
gramos vyks pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais, 
ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais 10:30 
vai. rytais ir ketvirtadieniais, 
vakarais, nuo 8 iki 9, visą va
landą.

Programos iš šios stoties bus 
perduodamos įvairios, su pa
tobulinimais. Bus skelbiama 
(garsinama) biznierių įstai
gos, gimtadieniai, mirtys, pa
sveikinimai, pajieškojimai ir 
tt., žodžiu, visi lietuvių reika
lai bus atliekami per šią di
džiulę radio stotį. Tadgi 
kreipkitės į mūsų įstaigą, 495 
Grand St., Brooklyne. telefo
nas EVergreen 4-7142. šioji 
stotis yra girdima šiose valsti
jose: New York, New Jersey, 
Connecticut ir dal.yj Pennsyl- 
vanijos.

P. S. šioji programa sulai
kyta laikinai, nes yra organi
zuojama Biznierių Programa, 
šį ketvirtadienį, jeigu nesusi
organizuos, tai programa tuo
jau pradės veikti. LRD.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers Agnieškos 

Menkeliūnaitės, po vyru Bertulienė. 
Girdėjau, kad ji gyvena Wilkes-Bar
re, Pa., apylinkėj. Malonėčiau, kad 
jis atsišauktų, nes turiu labai svar
bų reikalą. Pranas Menkeliūnas, 12 
Depot Plaza, Tarrytown, N. Y.

(139-141)

Pajieškau Jurgio ir Marės Janusų. 
Daug metų atgal jie gyvendavo Eli- 
zabethport, N. J., priešai lietuvišką 
bažnyčią. Prašau jų pačių atsišaukti, 
arba kas žinote apie juos, malonė
kite pranešti. Būsiu labai dėkingas. 
A. Kavaliauskas, 427 Lorimex’ St., 
Brooklyn, N. Y. (139-141)

32-ras32-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 į šį mūsų pikniką. Rengėjai.

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.

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Telefonas: Humboldt 2-7964 1

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Baigė Mokslus
Lietuviai praturtėjo dar vie

nu profesionalu, šiomis dieno
mis baigė Long Island Medi- 
kališką Kolegiją Mikolas W. 
Bušas,‘85-21—85th St., Wood
haven, L. I.

Taipgi baigė chemijos inži
nieriaus mokslą Jurgis Pe
trauskas. . Mokinosi Pratt In
stitute. Jis dar tęsia mokslą, 
specializuojasi kai kuriose sri
tyse. N.

P. Shaughnessy pakišo po 
nosim žirafai skarytę, Central 
Parke. Toji skarytę suvalgė. 
Už tai vaišintojas nubaustas 
5 dienas kalėti. Sakoma, per
nai nugaišo gumine bole pa
vaišintas kupranugaris, tad 
dabar stipriau baudžia nepil
dančius patvarkymo nepenėt 
žvėrinčiausiaus įnamius.

T. J. O’Hea, 9115 Ridge 
Blvd., buvo rastas ant Morris 
Turnpike, N. J., negyvas. Ka
dangi iš paviršiaus kūnas ne
sužalotas, iš karto manė, kad 
mirė širdies liga, bet skrodi
mas parodė, kad užmuštas 
automobiliu, įlaužta krūtinė.

Valstijinė Darbo Santikių 
Taryba paskelbė, kad Stork 
Kliubas, 3 E. 53rd St., atlei- 
dinėjo darbininkus ne dėl ne
tinkamumo ir liguistumo, kaip 
kad skelbdavo, bet dėl uni- 
jizmo.

Du šimtu vaikų ramiai išė
jo iš Vaikų Globos Draugijos 
bildingo, 219 Sullivan St., New 
Yorke, manydami, kad tai pa
prasti gaisro pratimai, kuomet 
virtuvėj ištiesų siautė ugnis.

RANDAVO J IMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudynėmis ir puikiai įtaisyti. La
bai rami gyvenimui vieta. Kreipki
tės: 321 Chauncey St., Brooklyn, N. 
Y. (139-141)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

šį ketvirtadienį, 16 birželio 
(June), 8 v. v., Zabelskių Sve
tainėj, Maspeth, N. Y., įvyks 
ALDLD 138 kuopos susirinki
mas.

Visi kviečiami dalyvaut.
Selcr.

“LAISVĖS” PIKNIKO 
DARBININKAMS

Sekantį trečiadienį, 15 d. birželio 
(June), 8 vai. vak. <‘L.” salėje, įvyks 
"Laisves” pikniko darbininkų mitin
gas. Čia bus paskirstomi darbai ir bus 
aptariama visi pikniko reikalai.

Prašome susirinkti visus tuos, ku
rie jau esate apsiėmę dirbti ir pra
šom tuos ateiti, kurie dai" nesate ap
siėmę, o galėtumėte dirbti piknike.

"Laisvės” piknikui reikia apie 200 
darbininku. Tad prašome dienraščio 
rėmėjų padėti šiame reikale.

Pikniko Komisija.

BROOKLYNO BIZNIERIŲ 
SUSIRINKIMAS

Mes turėsime kitą Biznierių susi
rinkimą sekančio ketvirtadienio va
karą, birželio-June 16, lygiai 8-tą va
landą, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avenue, Brook
lyne. Tai bus labai svarbus mitingas 
biznieriams. Pasiimkite šią kortelę 
su savim.

Mūsiį Lietuvių Biznierių Associa- 
cijos Radio Programas prasidės pir
madienį, birželio 20-tą, nuo 10 iki 
10:30 vai. rytais kiekvieną dieną, iš 
stoties WWRL, 1500 kc. Šiame mi
tinge mes rinksime Radio pranešėją 
ii* diskusuosime kitus svarbius daly
kus. (139-140)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 15 d., 8 v. v. Šapalo-Vaigi- 
nio Salėj, 147 Thames St. Draugai! 
Stengkitės atsilankyti ir kurie turi
te paėmę Apskričio laimėjimo kny
gutę, grąžinkite. Sekr. P. V.

(138-139)

BROOKLYN, N. Y
Moterų Susirinkimas

ALDLD Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 16, 8 vai. vakaro, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Rinkimas dele
gačių į Apskričio konferenciją ir pri
sirengimas ALDLD Suvažiavimui, 
taipgi kuopos išvažiavimo ir kiti rei
kalai. Narės malonėkite dalyvauti ir 
atsiveskite savo drauges. — Valdy
ba. (138-139)

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

fui wi R*

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.'Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

ĮflĮĮAĮĮAi.lAi tfW

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nė^,e- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėtai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

X

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




