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Krislai
Laivas Ispanijai.
Maistas ir Aukos.
Sovietų Pavilionas.
Pietų Amerikoj.
Ginklai ir Dujos.

Rašo D. M. Š.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Medicinos Biuras ir šiauri-
nes Amerikos Komitetas Pa
geltai Ispanijos Demokratijos 
praneša, kad sulyg Jungtinių 
Valstijų, valdžios santikių su 
Ispanijos Respublikos valdžia 
yra leistina, kad šios šalies lai
vas, po amerikine vėliava, ga
li plaukti i Ispanijos prieplau
ka su maistu, medikamentais, 
drabužiais ir kitokiomis reik
menimis.

Nusamdyti laivą, tarpe 5,000 
ir 6,000 tonų įtalpos, atsieitų 
apie $225,000. Komitetas ma
no, kad Amerikos žmonės ga
lėtu sukelti ne tik suma lai
vo nusamdymui, bet greitai ir 
jį užpildyti įvairiomis reikme
nimis Ispanijos liaudžiai. Jis 
prisiuntė laišką Lietuvių Ko
mitetui Pagelbai Ispanijos De
mokratijos ir prašo lietuvius 
prisidėti su aukomis.

Iš New York o sugrįžo į So
vietų Sąjungą drg. Burgman> 
kuris yra paskirtas rūpintis 
Pasaulio Parodoj 1939 metais 
Sovietų Pavilionu. Sovietų 
Sąjunga nusirandavojo 120,- 
000 ketvirtainių pėdų plotą, 
tai yra, didžiausią plotą pa
rodos vietoj, ir būdavo j a gra
žųjį pavilioną. Čia bus paro
dyta Sovietų Sąjungos milži
niški atsiekimai,. ypatingos 
svarbos dedama į dailę. Daly
vaus ir Raudonosios Armijos 
dainininkų ensamblis.

Parodoj dalyvaus 64 šalys, 
tik nazių Vokietija nedaly
vaus, nes bijojo Amerikos de
mokratinės publikos, kad ji 
boikotuos nazių pavilioną.

Vokietijos naziai pasiutusiai 
puola Jungtines Valstijas, kad 
būk Amerikos “demokratų.” 
įtakoj Brazilijos prezidentas 
Vargas pradėjo imti už spran
do Hitlerio i r Mussolini o 
agentus. Sako, kad paskui 
Braziliją seka ir kitos Pietų 
Amerikos šalys, kaip tai Ar
gentina, Chili ir Bolivija.

Watertown’e, Mass., išban
dyta nauja ant gelžkelio plat
formos galinga kanuolė 8-nių 
coliu gerkle. Ji su platforma 
sveria 113 tonu. Jos svaidi- 
nys sveria 200 svarų, gali pa
siekti priešą už 20 myliu at
stos ir dar pramušti 8-nių co
liu plieno sieną. Svaidinys pra
džioj daro 2,400 pėdų į se
kunda. c

Oficialiai Tautu Lygos yra 
uždrausta vartoti nuodingas 
dujas kare. Bet Italijos fa
šistai jas naudojo prieš Ethi- 
opijos žmones. Japonijos im
perialistai tą jau kelis kartus 
darė prieš chiniečius. Tikru
moj kiekviena valstybė ruo
šiasi, kad karo metu galėtų 
kuo daugiausiai jų panaudoti.

Jungtinių Valstijų Antro 
Korpuso chemikališko sky
riaus komandierius pulkinin
kas Adelno Gibson net propa- 
ganduoja, kad būk nuodingos 
dujos tai yra “žmoniškiausias 
įrankis kare,” kad būk karei
vis užnuodintas dujomis turi 
12 kartų daugiau vilties pa
sveikti, kaip sužeistas kulka.

Tur būt, tas ponas nepagal
voja apie tolimesnes pasekmes 
po “pasveikimo.” Mums žino
ma, kad kas nukentėjo perei
tame kare nuo nuodingų du
jų, tai mažai džiaugsmo turė
jo po pasveikimo. Gal būti] 
geriausiai, kad tas dujas ir iš
bandytų patys ant savęs toki 
pulkininkai ir generolai, kurie 
jas propaganduoja.

“oras
Šiandien bus abelnai apsi

niaukę.—N. Y. Oro Biuras.
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Nazis Hague Reikalauja 
Koncentracijos Stovy
klų “Raudoniesiems”
Newark, N. J.—Hitleriš

kas Jersey City majoras 
Frank Hague federaliame 
apskrities teisme siūlė visus 
Amerikoj gimusius komu
nistus ir kitus radikalus iš
siųsti į Alaska ir suvaryt 
juos ten į koncentracijos 
stovyklas, o sveturgimius 
“raudonuosius” visus išbug- 
dyt atgal į tas šalis, iš kur 
jie atvykę.

Tame teisme pats Fr. Ha
gue yra patrauktas kaltina
muoju kaipo laužytojas žo
džiu spaudos ir susirinkimų 
konstįtucinės laisvės Jersey 
City. Bylą prieš jį užvedė 
CIO ir Amerikos Pilietinių 
Laisvių Sąjunga.

Hague rėkavo, kad visa 
CIO, ta Sąjunga ir Darbo 
Partija tai esą “komunis
tai,” nors čia jau prieš Ha- 
gue’ą stovėjo advokatas Pi
lietinių Laisvių Sąjungos 
Morris Ernst, atviras ko
munistų priešas.

Hague didžiavosi, kad jis 
policijos buožėmis sulaužė 
streikus Amerikos Darbo 
Federacijos dviejų lokalų 
ir tuo pačiu būdu sukriuši- 
no streiką Pulaski Skyway 
tiltastačių, kurie irgi pri
klausė Federacijos unijai, 
—nors jis dabar giriasi 
“pritariąs” Darbo Federaci
jai, tik mirtinai kovosiąs 
prieš CIO unijas. Jis pripa
žino, kad jo policijos globoj 
didžiame Harbordside "Bil- 
dinge neorganizuotiem dar
bininkam ir darbininkėm 
mokama po $6 ar $7 algos 
per savaitę; bet jis atakuo
ja darbininkų bandymus su- 
siorganizuot į unijas.

Fašistinis Jersey City ma
joras Hague taip pat užgy
nė savo seserėno teisėjo 
Eggerso grūmojimą išgau- 
dyt visus CIO organizuoto- 
jus ir “sumest juos į Hud
son upę.”

Jis didžiavosi, kad buvęs 
Jersey City vice-teisėjas 
Fallon išvien su juom ardė 
Darbo Federacijos unijas 
ir streikus; užmiršo, kad 
Fallon paskui buvo privers
tas kaipo grafteris pabėgt 
iš savo vietos.

Anglija “Negalinti” Parduot 
Liaudiečiams Net Prieš- 

orlaiviniu Kanuolių
London. — Darbiečiai at

stovai Anglijos seime reika
lavo, kad valdžia parduotų 
Ispanijos respublikai bent 
priešo rlaivinių kanuolių, 
gint užfrontės miestus nuo 
fašistų bombininkų.

Bet Anglų ministeris pir
mininkas N. Chamberlain 
pasiaiškino, kad Anglija ne
galinti nė to daryt, nes rei
kią palaikyt “bepusišku- 
mas!”

Nusmerktųjų marinimas 
nuodų dujomis nesenai įves
tas ir Lietuvoj.

KONGRESMANAIUŽGYRE $3,750,000,000
PAŠALPOM IR ŪKIO PARAMAI

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 290 balsų 
prieš 89 priėmė su porą 
menkų pakeitimų sumany
mą, kurį pirmiau pasiūlė 
bendra senatorių ir kon- 
gresmanų komisija — skirt 
iš šalies iždo $3,750,405,000 
viešiems darbams, tiesiogi
niam bedarbių šelpimui, pa
gelbai farmeriam, paskolom 
šalies ūkiui gaivint ir tt.

Sumanymas tuoj perduo
tas senatui ir suprantama, 
kad jis bus užgintas ir taps 
įstatymu.—Tai vėl prezi
dento Roosevelto plano lai
mėjimas.

Baisiu Pašėlimu Fašis
tu Lėktuvai Žudo Bė

gančius Žmones
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Kai italai 
juodmarškiniai, Ispanijos 
fašistai ir naziai artinosi 
prie Castellono de la Pla
na, užsikimšo keliai tūks
tančiais žmonių, bėgančių 
iš Castellono,.j.Valenciją, 
Ispanijos respublikos pajū
rio miestą, už 39 mylių į 
pietus nuo Castellono; o 
desėtkai fašistų lėktuvų 
bombomis ir kulkasvaid- 
žiais vienas paskui kitą, be 
jokios atlaidos žudė ir žalo
jo tuos nekariškius žmones, 
daugiausia senyvus vyrus, 
moteris ir vaikus. Visas pa
jūrio vieškelis liko nuklotas 
lavonais sudraskytų ir kul- 
kasvaidžiais sušaudytų civi
lių gyventojų ir jų mulų, ir 
skendo klyksmuose ir vaito
jimuose sudribusių sužeis
tųjų.

Motinos, nenorėdamos pa
likti ant kelio užmuštus sa
vo kūdikius, bandė šalikė
liais prakrapštyti jiems 
duobes ir bent kiek pri
dengi juos žeme. Kai kurie 
kiti irgi stengėsi šiaip taip 
pakast nužudytus savo ar
timuosius; tuo tarpu fašis
tų lakūnai be atvangos vėl 
ir vėl tik žėrė kulkasvaidžių 
ugnį į pačius nelaimingus 
laidotojus.

Taip nazių ir italų orlai
viai per ištisas 36 valandas, 
pasivaduodami, skerdė be
ginklius žmones visame ke
lyje iš Castellono į Valenci- 
jų.

Nežiūrint tokios praga
riškos kelionės, vis tiek į 
Valenci ją subėgo 15,000 
žmonių iš Castellono ir jo 
apylinkės kaimų ir mieste
lių, kad tik nepakliūt į fa
šistų nagus.

Liaudiečiai Suėmė 11 Nazių 
Pėstininkų Kareivių

Barcelona, Ispanija.—Mū
šiuose su fašistais dėl Cas
tellono liaudiečiai suėmė 
nelaisvėn, tarp kitų, ir 11 
Vokietijos armijos pėsti
ninkų.

Kai kurie kongrese patai
syti šio plano punktai yra 
tokie:

WPA viešuose darbuose 
niekur nemokėt darbinin
kui mažiau kaip nustatyta 
algų-valandų biliuje.

Iš minimo fondo prez. 
Rooseveltas gali sulig rei
kalo paskirstyt $125,000,000 
tiesioginėms pašalpoms.

Lūšnynų griovimui ir nau
jovišku namu statymui— 
$300,000,000.

Paramai farmeriams ir 
jų produktų kainų palaiky
mui—$212,000,000 ir kt.

Anglija Nieko Nedarys 
Fašistams, Skandinan
tiems Jos Laivus (?)
London. — Darbiečiai ir 

kiti pažangieji Anglijos sei
mo atstovai baubė ir nieki
nančiai rėkė prieš ministerį 
pirmininką N. Chamberlai- 
ną, kada jis atėjęs pareiškė, 
būk Anglija nieko negalin
ti daryti prieš Ispanijos fa
šistus ir jų talkininkus, ku
rie oro bombomis kartoti
nai atakuoja ir skandina 
Anglijos prekybinius laivus 
prieplaukose ir pakraščiuo
se Ispanijos respublikos. 
“Gėda jums! Veidmainiai!” 
šaukė darbiečiai ir kai ku
rie liberalai Chamberlai- 
nui ir jo bendrams kitiems 
ministeriams.

Chamberlain sakė, kad jo 
valdžia persergėjo Anglijos 
laivus, vykstančius į Ispa
nijos prieplaukas, kad jinai 
negalinti duot jiems jokios 
apsaugos. Chamberlain aiš
kinosi, kad jeigu Anglija 
norėtų savo karo laivais 
gint Anglų prekybos laivus 
tuose vandenyse, -jai pati 
būtų įvelta į karą, o karas 
tada, girdi, iš Ispanijos per
simestų ir kitur.

(Tik nuo balandžio mėn. 
pusės iki šiol, Ispanijos fa
šistų lėktuvai bombardavo 
22 prekybinius Anglijos lai
vus ir 11 jų paskandino bei 
pavojingai sužeidė. Per tuos 
bombardavimus žuvo bent 
12 Anglijos piliečių.)

Berlin. — Vokietijos ir 
Italijos valdovai labai pasi
tenkinę, kad Anglijos val
džia nežada saugot Anglų 
prekybos laivų nuo Ispani
jos fašistų bombų.

UPTON SINCLAIR, ra
šytojas iš Pasadenos, Calif., 
atsimetė nuo demokratų 
partijos ir įstojo į La Fol- 
lette’o neva “progresyvę” 
partiją.

Naziai Nukirto Galvą An- 
nai Švitcerienei ir jos vyrui 
kaip “šnipam tūlos svetimos 
valstybės”, birž. 15 d. Ber
lyne.

Fašistai Vėl Bombarda
vo Franci jos Laivą ir 
Paskandino Angly Laivą

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistų 
lėktuvai bombomis jau tre
čiu atveju sužeidė Franci- 
jos prekybos laivą “Brisba
ne”, kurį užklupo Denia 
prieplaukoj, už 50 mylių į 
pietus nuo Valencijos. Pir
miau jie tą laivą bombar
davo praeitą ketvirtadienį 

tir penktadienį.
Alicante, Ispanija. — Fa

šistų bombininkai čia pas
kandino dar vieną Anglijos 
prekybinį laivą tuo laiku, 
kada iš jo buvo iškraunama 
5,000 tonų atvežtų kviečių.

Valencia, Ispanija. — Mu- 
ssolinio ir Hitlerio lėktuvai 
bombomis uždegė keturis 
laivus Valencijos prieplau
koj; mieste gi sunaikino 
dar 22 namus. Paskui, po 
dviejų valandų išnaujo 
bombardavo miestą ir prie
plauką. Kiek žmonių nužu
dė bei sužeidė, dar nesus
kaityta.

Fašistu Bombininkai Per 
40 Myliu Naikina Ispani

jos Miestus ir Kaimus
Barcelona, Ispanija. — 38 

fašistų bombanešiai ir 14 
greitųjų lėktuvų vėl ataka
vo Ispanijos prieplaukos 
miestą Sagunto, 15 mylių į 
šiaurius nuo Valencijos, ir 
numetė ant jos 500 bombų. 
—Per paskutines tris die
nas jie viso paleido 1,150 
bombų į tą miestą, kuris jau 
beveik griovesiais pavers
tas.

Nazių ir Mussolinio bom
bininkai panašiai naikino 
Nules, 12 mylių į pietus nuo 
Castellono, ir visus mieste
lius ir kaimus per 40 mylių 
nuo jo iki Valencijos.

Gengsteriai Kulkasvaidžiu 
Sušaudė 3 Raketierius
Tamaqua, Pa.^Ajilehkb- 

je užeigoje palei’kelią neto
li Tamaquos rado 'kulkas
vaidžiu sušaudytus du phi- 
ladephiečius italus. Jie būsią 
P. Biscotti ir G. Starace. 
Trečias, L. Pugliese, priva
rytas kulkų, mirtinai sužei
stas, dar nušliaužė 300 jar
dų iš tos užeigos į arbatna- 
mį ir numirė, nepasakęs, 
kas juos sušaudė.

Manoma, kad jie, atvykę 
iŠ Philadelphijos, norėjo 
paglemžt “numerių-laimėji- 
mų” raketą nuo Tamaquos 
apylinkės gengsterių-rake- 
tierių, ir už tai liko nužu
dyti.

70,000 LIAUDIEČIŲ kon- 
tr-atakuoja fašistus netoli 
Castellono. Fašistai dar ne- 
užvaldė viso to miesto.

CHOLEROS MARAS— 
šiaurinėj Indijoj per pasku
tines 7 savaites pasmaugė 
12 tūkstančių žmonių.

DARBO VALANDŲ-ALGŲ BIUUS TAM
PA ĮSTATYMU PO 120 DIENŲ

PREZ. ROOSEVELT pa
sirašys kongreso priimtą al
gų-valandų bilių, kaip pra
nešta iš Washingtono birž. 
15 dieną.

DVASIŠKIO SŪNUS PRI
SIPAŽINO PAGROBĘS 

CASH VAIKĄ
Miami, Florida.—Protes- 

tonų kunigo sūnus F. P. 
McCall, trokų vežikas, 21 
metų, teisme prisipažino, 
kad jis pagrobė penkių me
tų vaiką Jimmy Cash.

Pirm teismo jis detekty
vam sakė, būk “netyčia” 
vaiką pasmaugęs. Dabar 
teisme ginasi, kad “nesąs” 
vaiko žmogžudį s.

Berlin. — Hitleris giriasi, 
kad už 25 bilionus markių 
Berlynas būsiąs per 25 me
tus taip perbudavotas, kad 
tapsiąs “amžinu miestu.”

Japonai Sako, Kad “Prigėrę 
150,000” Chinų, Bet Priputo 

Ir Daugelis Japonų Kariu
Shanghai, birž. 15.—Per 

sm/arkias liūtis labai plačiai 
ištvino Geltonoji ir Yangt
ze upės Chinijoj. Vanduo 
prarausė pakrantines upių 
užtvankas ir ūmai užliejo 
plačias lygumas.

Japonai sako, kad tuo 
būdu prigėrę “150 tūkstan
čių chinų”; bet jie pripa
žįsta, kad jau “nėra žinios 
apie daugelį japonų karei
vių” buvusių tose vietose.

Chinų žiniomis, ten pa
skendo bent 5,000 japonų; 
o kitus potvinis ir chinai 
atmetė toli atgal į rytus 
nuo Chengchow miesto.

Francijos Armija Didinama 
Iki Viso Miliono Vyrų -
Paryžius. — Francijos 

ministerių kabinetas nus
prendė didinti nuolatinę ša
lies armiją nuo dabartinių 
785,759 karių iki miliono vy
rų 1940 m. Be kareivių skai
čiaus didinimo, bus priimta 
dar 4,000 kapitonų ir lei
tenantų iš atsargos (rezer
vo). Gal taip pat reikėsią 
pailgint verstinos armijoj 
tarnybos laikas, kuris dabar 
yra dveji metai.

Francijos generolai nu
rodo, jog Vokietija jau da
bar turi per 1,000,000 nuo
latinės armijos.

Oro laivyno ministerija 
pranešė, kad deda visas pa
stangas sunaujovint ir pa- 
smarkint visą karinių lėktu
vų gamybą. Vienas svar
biausių punktų šalies gyni
mo programoj tai parūpint 
dar 2,000 naujoviškų karo 
orlaivių.

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso atsto
vų rūmas birž. 14 dieną 
289 balsais prieš 89 priėmė 

, sumanymą įstatymiškai ap
ribot darbo valandų skai
čių per savaitę ir nustatyt, 
kiek turi samdytojai būti
nai mokėt algos savo darbi
ninkam. Tuoj po to senatas 
irgi didžia dauguma balsų 
parėmė tą sumanymą. Tuo 
būdu jis lieka įstatymu; ir 
jo vykdymas visoj šalyj 
prasidės po 120 dienų.

Šio įstatymo išleidimas 
yra laikomas dideliu laimė
jimu prez. Roosevelto Nau
josios Dalybos, nors tai ir 
apkarpytas įstatymas, lygi
nant su tuom, kokio prez. 
Rooseveltas pradiniai rei
kalavo.

Pagal šį įstatymą, pir- 
> mais metais turės būt mo
kama darbininkui ne ma
žiau kaip 25 centai už va

landą, o darbo savaitė turės 
būt ne ilgesnė kaip 44-rių 
valandų. Antrais metais 
mažiu-mažiausia būtina al
ga turės būt pakelta iki 30 
centų valandai ir per .pen
kis sekančius metus laips
niškai davaryta iki 40 cen
tu. Darbo savaitė antrais 
metais turi būt sutrumpinta 
iki 42 valandų ir po antrų 
metų numušta iki 40 vai.

Šis bilius, suprantama, 
neuždraudžia aukštesnes al
gas bei kovą už jąsias; ir 
jį rėmė CIO ir Amerikos 
Darbo Federacija.

Algų-valandų įstatymui 
vykdyt prezidentas paskirs 
a d m i n i stratorių žinyboje 
darbo ministerijos, o admi
nistratorius skirs pramoni
nes tarybas, kurios bus su
daromos lygiomis dalimis iš 
samdytojų, darbininkų ir 
“publikos”-valdžios atstovų.

Juokas iš Republikono 
Veidmainio

Pirm balsuojant šį suma
nymą atstovų rūme, buvo 
ir juoko. New Jersey repub- 
likonas kongresmanas F. A. 
Hartley pradėjo kelti ler- 
mą prieš sumanymą. Tada 
demokratas kongresmanas 
R. L. Ramsay iš West Vir
ginijos ėmė’ ir parodė to pa
ties republikono parašą po 
komisijos raportu, kuris jį 
užgyrė. Republikonui Hart
ley nuo to pasidarė taip 
karšta, kad jis, nebaigda
mas kalbėt, pabėgo.

TEISIAMAS Už BUVU
SIOS M YLĖTINĖS 

PASMAUGIMĄ
Newark, N. J.—Eina tei

smas prieš Ed. Holle, 24 
metų, kuris pasmaugė bu
vusią savo mylėtinę Sofiją 
Kujet; 60 svarų geležiniais 
retežiais ją aprišo ir upėn 
įmetė. Tie retežiai ir teis
man pristatyti.

Holle pasakojo, kad nors 
jis susivedė su kita, bet So
fija vis tiek prie jo “lin- 
dus.”

t



Ketvirtad., Birželio 16, 1938

IA.I.SVE 
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday 

44 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............

Brooklyn, N. Y.. per year.... 
Foreign countries, per year... 
Canada and Brazil, per year.. 
United States, six months... 
Brooklyn, N. Y., six months... 
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered ae second class matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., 

Act of March S, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, 
under the

at

Algų ir Darbo Valandų 
Nustatymo Bilius

Šiomis dienomis Jungtinių Valstijų se
natas ir kongresas priėmė taip vadina
mą Algų ir Darbo Valandų Nustatymo 
bilių (Wage and Hour Bill), kuris grei
tu laiku pataps įstatymu, paliečiančiu 
milionus Amerikos žmonių. Ką gi šitas 
bilius reiškia? Kokias naujas reformas 
jis įves mūsų krašto gyveniman? Ką ir 
kaip jis palies? Kas ir kaip jį vykins 
gyveniman ?

Mes čia paduosime keletą apie pami
nėtąjį bilių faktų, kuriuos skaitytojas 
raginamas įsitėmyti.

Prie Jungtinių Valstijų Darbo Depart
ment© bus įsteigtas algų ir darbo valan
dų nustatymo bei tvarkymo skyrius. Tą
jį skyrių ves administratorius, kurį nu- 
skirs šalies prezidentas su senato už- 
gyrimu. Šis administratorius gaus $10,- 
000 metinės algos. Jis skirsis sau pagel- 
bininkus ir darbininkus.

Kiekvieną sausio mėnesį administra
torius turės išduoti raportą Jungtinių 
Valstijų kongresui, apibūdinant savo 
pereitų metų veiklą, o taipgi pasibrėž- 
tus planus sekantiems metams. Adminis
tratorius skirs tam tikras kiekvienai in
dustrijai komisijas dalykams tvarkyti. 
Komitetai pridabos savo industrijas, kad 
ten būtų pravestas algų ir darbo valan
dų reguliavimo įstatymas.

Kaip Bus Nustatytos Algos?
Šito biliaus skyrius 6 sako:
(a) Kiekvienas Jungtinėse Valstijose 

bei teritorijose samdytojas, po 120 die
nų nuo šito įstatymo pravedimo, turės 
mokėti savo samdiniams, darbininkams:

(1) Per pirmuosius metus ne mažiau 
25 centų į valandą.

(2) Per kitus šešerius metus—ne ma
žiau 30 centų į valandą.

(3) Po septynerių metų ne mažiau 40 
centų į valandą (administratorius tam 
tikrais atsitikimais ir vietose gali nus
tatyti mažesnes algas, bet jos neturi 
būti mažesnės, kaip 30 c. į valandą).

Darbo Valandos
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Skyrius 7 nustato darbo valandų sa
vaitę, kurios bus sekamos:

(1) Per pirmuosius metus nuo šito įs
tatymo galion įėjimo—daugiausiai 44 
valandos per savaitę.

(2) Per sekančius, antruosius metus, 
ne daugiau kaip 42 valandas į savaitę.

(3) Po dviejų metų—ne daugiau 40 
valandų per savaitę. ’

Gali prisieiti darbininkui dirbti virš
laikį, bet už tai samdytojas jam turi mo
kėti pusantro tiek, kiek jis gauna dirb
damas reguliares valandas.*

Administratorius karts nuo karto gali

tuos 
pri-

dar-

sušaukti atatinkamų pramonių komite
tus, kurie, visapusiai apsvarstę visos pra
monės ir joje dirbančių darbininkų rei
kalus, turi teisę kai kuriuos, smulkes
nių^, įstatyme esamus dalykus pakeisti, 
atsižiūrint į samdytojų ir darbininkų 
reikalus.

Jeigu administratoriaus bei pramonių 
komitetų sprendimais kas nors nepasi
tenkintų, tai jis arba ji turi teisę kreip
tis į federalinius srities teismus, prašant 
tąjį sprendimą pakeisti.

Kiekvienas samdytojas privalo vesti 
teisingus užrašus apie savo darbininkų 
darbo valandų ilgį ir algų dydį ir 
raportus privalo karts nuo karto 
duoti administratoriui peržiūrėti.

Vaikų Darbas
Šis bilius taipgi paliečia ir vaikų

bą: jis draudžia samdyti vaikus, turin
čius mažiau 16 metų amžiaus. Tos pra
monės, kurios samdytų jaunamečius vai
kus, negalės transportuoti savo produk
tų iš valstijos į valstiją, gamintų nepil
namečių vaikų darbu.

Aišku, smulkūs biznieriai ir fabri
kantai, kurie savo gaminių negabena ki
tur, bet parduoda vietoj, kaip samdo, 
taip ir galės samdyti nepilnamečius.

Asmenys, kurie sulaužys šiuos įstaty
mus, gali būti nubausti dešimčių tūks
tančių dolerių pinigiškos pabaudos arba 
šešiais mėnesiais kalėjimo.

Kai tik šis bilius buvo įneštas kongre
san, aišku, jis buvo kur kas darbinin
kams palankesnis. Tuomet reakcininkai 
pradėjo jį taisyti ir, dėka tam, jame su
daryta visa eilė “skylių”, per kurias sam
dytojai galės landžioti.

Tačiau, vistiek daug geriau tokį įsta
tymą turėti, negu nei jokio.

Ką Fašistai Darytą, Jeigu 
Turėtų Galią

Jersey City miesto majoras Hague, 
amerikinis Hitleris, pereitą antradienį 
federaliniame srities teisme, Newarke, 
pareiškė, ką Amerikos’ fašistai darytų 
su sau nepatinkamais žmonėmis, jei 
jiėms pavyktų pasigrobti krašto galia.

Fašistų vadas stoja už tai, kad visi 
radikalai, gimę užsieny j, turi būti išde- 
portuoti, o Amerikoje gimę radikalai tu
ri būti išsiųsti kur nors į Alaską, į šal
tus kraštus ir lai sau gyvena.

Dabar klausimas: ką fašistas Hague 
skaito radikalu? Jam komunistai visi 
CIO vadai ir veikėjai, jam komunistai 
Amerikos Civilinių Laisvių Sąjungos va
dai. Jam radikalas ir pats Rooseveltas.

Nėra nei jokios abejonės, kad Hague 
norai būtų vykinti gyveniman, jei fa
šistams pavyktų laimėti galią. Dėlto de
mokratiją ir laisvę mylį žmonės privalo 
dūryti viską, kad fašistams nepavyktų 
savo užmanęs pasiekti.

s Bedugnis Maišas
Drg. L. Prūseika “Vilnyj” rašo:

“Brooklyniškis ‘Keleivio’ koresponden
tas pripažysta, kad socialistų susiženiji- 
mas su skloka nieko gero nedavė socia
listams. Socialistams užkarta darbas— 
‘Stilsono bylos skolas atmokėti.’

“Jokios bylos Stilsonui nebuvo iškelta. 
Tos ‘skolos’ tai tik fantazija. Kuomet 
Glaveckam ir Tiškevičiam nusibos pilti į 
bedugnį maišą, tai jie kitaip pažiūrės į 
Stilsonus ir Strazdus.”

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Aš noriu žinoti, ar bus 
lietuvių kalboje išleistas 
drg.. firowderio raportas 
Dešimtam Komunistų Par
tijos suvažiavimui? Juk tai 
būtų labai puiki brošiūra.

Atsakymas:
Iki Šiol tėra planuojama 

tą puikų ir brandingą ra
portą versti ir leisti “Lais
vėje” atskirais straipsniais. 
Ir patariame visiems tuos 
straipsnius atydžiai skaity
ti.

Kas liečia raporto išlei-

dimą brošiūros formoje, tai 
jau kitas klausimas. Rapor
tas ilgas, lietuvių kalboje 
būtų nebe brošiūra, bet 
knyga iš apie dviejų šimtų 
puslapių. Ar galėtumėme 
jos užtenkamai parduoti-iš- 
platinti, idant finansiškai 
apsimokėtų išleidimas? 
Tenka paabejoti. Gi nei 
dienraščiai, nei jokia kita 
įstaiga tuo tarpu neturi at
liekamų pinigų tokiam rei
kalui.

Be to, Lietuvių Komunis
tų Centro Biuras ruošiasi 
išleisti ir plačiai paskleisti 
Partijos Konvencijos priim-

tą šių metų rinkimų plat
formą ir naują partijos 
konstituciją. O tuos kaštus 
reikės padengti iš Agitaci
jos Fondo, kuris, kiek 
mums žinoma, šiuo tarpu 
gana silpnai stovi.

PRIGIRDYTA DAUGIS 
JAPONŲ KAREIVIŲ

Hankow. — Didelis skai
čius japonų kareivių prigė
rė, kai ištvino Geltonoji 
upė, o dar chinai dinamitu 
praardė pakrantines jbs už
tvankas ir pylimus.

Tuo tarpu chinai dar 
smarkiau metėsi kontr-ata- 
kuot japonus ir nuvijo juos 
į rytus nuo Chengchow 
miesto.

Ar Lietuvos Jaunimas 
Bus Atstovaujamas? 

__ £__
Tiktai Vokietija ir Italija 
galutinai pasisakė prieš 
siuntimą Kongresan oficia
lių delegacijų.

Sekamos europinės šalys 
praneša, kad jų jaunimas 
bus atstovaujamas Antram 
Kongrese: Anglija, Ispani
ja, Čechoslovakija, Lenkija, 
Belgija, Bulgarija, Franci- 
ja, Švedija, Norvegija, Da
nija, Vengrija, Sovietų Są
junga, Jugoslavija ir Rumu
nija (Rumunijos delegaciją 
siunčia pati valdžia ir, be 
abejonės, ji bus reakcioniš- 
ka).

Iš Amerikos kraštų dele
gacijos bus sekamai: Mek
sikos, Chile, Argentinos, 
Uruguajaus, Brazilijos, Pe
ru, Venezuelos, Colombijos, 
Kubos, Puerto Rico.

Dar iš daugelio šalių ne
gautas joks atsakymas.

Dar nieko nesigirdėt ir iš 
Lietuvos. Ar Lietuvos jau
nimas atsiųs savo delegaci- 
ji?

Tai labai svarbus klausi
mas. Nėra žinios, ką pagie
dos Smetonos valdžia. Ar ji 
leis Lietuvos jaunimui at-

Šiemet Amerikos liaudis 
turės garbę pasitikti ir pri
imti Antrą Pasaulinį Jau
nimo Kongresą. Kaip žino
ma, šis Kongresas įvyks 
New Yorke ir prasidės 
rugpjūčio 16 dieną.

Kongreso vyriausias tiks
las bus sumobilizuoti pasau
lio jaunimą palaikymui tai
kos ir gelbėjimui nepri
klausomybės mažųjų ir silp
nųjų tautų. Tai garbingas ir 
prakilnus tikslas.

Kas šį kongresą
Jį šaukia pernai 

Europoje įvykusio 
Jaunimo Kongreso 
tas.

Koks jaunimas
mas dalyvauti Antram Pa
sauliniam Jaunimo Kongre
se?

Kviečiamas dalyvauti vi
sokių pažiūrų ir įsitikinimų 
jaunimas — tame skaičiuje 
netgi ir fašistinės jaunimo 
organizacijos.

Kaip pranešta, Kongreso 
šaukimas išsiuntinėtas visų 
šalių jaunimo organizaci
joms. Atsakymas jau gau
tas nuo daugybės kraštų.

siųsti delegaciją?
Kas kita, žinoma, jeigu 

Lietuvoje būtų demokrati
nė santvarka ir jaunimo or
ganizacijos būtų laisvos. 
Tada Lietuvos jaunimas 
būtų pilnai atstovaujamas.

Bet ir dabar Lietuva ne
turėtų stovėti nuošaliai. Jos 
jaunimas turėtų prisiųsti 
delegaciją į Antrąjį Pasau
linį Jaunimo Kongresą. 
Bent jau šiam prakilniam 
tikslui neturėtų priešintis 
netgi Smetonos valdžia. Juk 
tai būtų puikiausia proga 
Lietuvos jaunimui pasiro
dyti ant tarptautinės arenos 

kovos už 
tautu ne-

Detroit, Mich.

šaukia ?
metais 

Pirmojo 
komite-

kviečia-

Amerikos Liet. Kon 
greso Konferencija
Kadangi jau prabėgo dveji metai nuo įsisteigimo 

Amerikos Lietuvių Kongreso, ir iškylančios naujos aplin
kybės sudaro .naujas problemas, tai Centro Komitetas 
kiek laiko -atgal pasiūlė skyriam, per savo atstovus su
sirinkti ir Įtartu su Centro Komiteto mariais aptarti 
svarbiausius prieš mus stovinčius klausimus. Kolonijų 
skyriai į tai atsiliepė gan prielankiai, tad šiuomi skelbia
me, jog Amerikos Lietuvių Kongreso Centro Komiteto ir 
skyrių delegatų konferencija įvyks birželio 25-26 dd., 
1938 m., Scranton, Pa.

Konferencija’prasidės birželio 25 d., lygiai pirmą va
landą popiet, Hotel Jermyn, kampas Spruce St. ir Wy
oming Ave., Scranton, Pa. Mandatų priėmimas prasidės 
12 valandą dieną.

DIENOTVARKIS
Centro Komitetas konferencijai siūlo svarstyti seka

mus dienotvarkio punktus:
Raportas Centro Valdybos.
Raportai iš skyrių.
Lietuvos nepriklausomybes gynimas, išlaisvinimas Vil

niaus krašto ir atsteigimas demokratines santvarkos 
Lietuvoje.

šaukimas antro suvažiavimo Am. Lietuvių Kongreso, 
šaukimas visuotino Amerikos lietuvių, visų srovių su

važiavimo klausimu gynimo Lietuvos nepriklausomybes 
ir išlaisvinimo Vilniaus krašto.

Mūsų santykiai su Demokratiniu Frontu Lietuvoj. 
Kultūrinės ir tautinės Amerikos lietuvių problemos. 
Organizacinės problemos Amerikos Lietuvių Kongreso 

skyriuose. >
Šie punktai galės konferencijoj būti dapildyti pasiū

lymu skyrių delegatų.
i ATSTOVYBE

Konferencijos šaukime’ Centro Komitetas neapribavo 
skyrių delegatų skaičių ir, mūsų nuomonė, juo daugiau 
delegatų, tuo naudingesnis nuomonių pasidalinimas. Bet, 
kadangi svarbiuose tarimuose reikia laikytis priimtos 
organizacinės formos, tai Centro Komitetas siūlo seka
mą balsavimo tvarką: Su sprendžiamais balsais visi Cen
tro Komiteto nariai (kurie atvyks į konferenciją), po 
tris delegatus nuo kiekvieno skyriaus, kuris priklauso 
Amerikos Lietuvių Kongrese, ir po vieną nuo kiekvienų 
500 ar didesnės dalies tokio skyriaus narių skaičiaus.

Išduodant mandatus būtinai reikia pažymėti delegatų 
vardus ir antrašus, kokios organizacijos priklauso sky
riuje, kiek išviso atstovaujama narių. Delegatų išlaidas 
padengs patys skyriai, kurie juos siųs.

Organizacijos, kurios nėra pasimokėjusios duoklių į 
Centrą, galės tai’padaryti pačioj konferencijoj. Sulyg 
Cleveland© suvažiavimo tarimu, duoklės yra sekamos: 
Kiekviena organizacija moka į Centrą nuo $1.00 iki $5.00 
į metus, atsižvelgiant į organizacijos narių skaičių ir 
valią.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
CK SEKRETORIUS,

L. JONIKAS, 
3150 S. Halsted St,

Chicago, Illinois.

reakcine

ir prisidėti prie 
taikų, už mažųjų 
priklausomybę.

Jeigu Lenkijos 
valdžia ir kitų kraštų pu
siau fašistinės valdžios ne
trukdo savo jaunimui daly
vauti šiame Kongrese, tai 
kodėl Lietuvos valdžia tu
rėtų pastoti kelią 'Lietuvos 
jaunimui?

Ar nebūtų gerai, jeigu 
Amerikos lietuviai sukrus
tų ir padarytų didelį spau
dimą ant Lietuvos valdžios, 
tai yra, reikalautų, kad Lie
tuvos jaunimui nebūtų 
trukdoma atsiųsti delegaci
ją į Antrąjį Pasaulinį Jau
nimo Kongresą?

Mūsų supratimu, čionai 
galėtų ir turėtų susidaryti 
plačiausia tarpsrovinė ko
misija Lietuvos jaunimo de
legacijos pasitikimai ir pri
ėmimui.

Išleistuvės Drg. Weinstone
Draugas W. W. Weinstone 

per keturis metus gyveno De
troite ir veikė, kaipo Komu
nistų Partijos Michi gano vals
tijos sekretorius. Dabar jis 
išvažiuoja dirbti į Komunistų 
Partijos centrą. Ta proga šeš
tadienį, birželio 18 d., vakare, 
Carpath i a Hali, 3500 Elwood, 
ruošiamas jam išleistuvių ban- 
kietas.

Bankiete dalyvaus Komunis
tų Partijos Centro Komiteto 
sekretorius drg. Earl Browder 
ir drg. Floriando Bonte, Fran- 
cijos Komunistų Partijos at
stovas parlamente, kaipo šio 
bankieto svečiai. Kartu daly
vaus keli šimtai komunistų, 
unijistų ir kitų progresyvių 
žmonių. Visi esate kviečiami 
dalyvauti.

Įžanga į bankietą $1.00, tik 
i galerijas 25 centai ypatai.

Rengėjai.

Didelis USA Amerikos Gin
klų Biznis su Užsieniais 
Washington. —‘Ter pas

kutinius pustrečių metų už
sieniams parduota iš Jung
tinių Valstijų $118,363,700 
vertes ginklų ir amunicijos, 
daugiausia lėktuvų.

šiemet Japonija pirko iš 
Amerikos lėktuvų ir jų da-

SO. BOSTON, MASS.
šios nedėlios, June 19-tos, 

Tėvu Dienos radio programa 
per stotį W0RL, 920 kilo
cycles, 9 :30 valandą ryte, bus 
sekanti:

1— Lietuviu Radio Trio iš 
S. Bostono.

2— Lietuvių Moterų Piliečių 
Glee Club iš Lawrence, vado
vaujant Elenai Navadauskai- 
tei.

3— Pianistės Elena Nava- 
dauskaitė ir Charlotte Cyr pa
skambins duetus.

Po programos prašome pa
rašyt laiškelį ar atvirutę į sto
tį WORL, Myles Standish Ho
tel, Lithuanian Program, Bos
ton, Mass., pranešdami savo 
įspūdžius.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

lių už- $5,670,237 ir kovo 
mėnesį amunicijos už $170,- 
023. Tuo tarpu Chinija pir
ko iš šios, šalies lėktuvų ir 
jų dalių už $5,147,778 ir 
ginklų ir amunicijos už 
$90,962.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NUO IŠGĄSČIO IŠBERIA IR 
NIEŽTI

Drauge gydytojau, meldžiu 
patarimo per “Laisvę.” Aš jūsų 
patarimus laikau išsikirpus ir 
visada perskaitau.

Aš esu moteris 52 metų am
žiaus, vidutinio svorio ir ūgio. 
Svaigalų nevartoju. Bus kokie 
4 m., kaip aš išsigandau žmo
gaus dieną, o naktį man pradėjo 
niežtėti veidą labai ir rankas. 
Ir skauda. Pakasau, tai skysti
mas bėga. Ir sutino veidas, rau
donas pasidarė. Tai aš žinau 
žolių nuo rožės. Tai aš tų žolių 
viriau arbatos, tai atleido. Bet 
nuo to dabar aš labai baigšti 
pasidariau. Jei .kas tik biskį, tai 
aš tuojau išsigąstu, ir man vis
kas tatai atsikartoja.

Ir dar meldžiu pranešti apie 
“dandelion,” nežinau, kaip lie
tuviškai vadinas,—ar naudinga 
jos valgyt ar ne? Ir kokios rū
šies yra tos marių žuvys? Taip
gi..... (neišskaitoma) ar nau
dinga'valgyt? Daug žmonių val
go. Meldžiu paaiškinti. Ačiū iš 
kalno.

jis gamtiškai auga. Daugiau vi
sokių žalių lapuotų daržovių 
vaisių.

ir

ir
y-

Atsakymas
Išgąstis daug blogo žmogui 

padaro. Labai subaladoja ner
vus, pakrikdo liaukas. O jau ta
da gali viso ko būti. Jums nuo 
išgąsčio’ ima berti tūlas kūno 
dalis ii’ niežėti. Kad tatai kaip 
atitaisyti, bandykite visaip su
tvirtinti savo organizmą.

Maistą vartokite toki, koks 
tebėra nesugadintas, nesudar
kytas, neišvogtas, — tokį, kaip

Tatai suteikia vitaminų 
mineralų. Ar “dandelion,” t. 
pienės, kiaulpienės, karvažolės 
naudinga valgyt? Taip. Tai yra 
visai gera laukinė daržovė, ža- 
lėsis. Geri ir rakšteliai. Geros ir 
dar daugelio rūšių žolės.

Kokios yra jūros žuvys? Jų 
yra visokių, visokių. Kai perka
te žuvis, klauskite, ar tai yra 
sea fish. Mat, jūrų žuvys yra 
kur kas turtingesnės vitaminais 
ir mineralinėmis druskomis. 
Ne pro šalį kartais užvalgyt ir 
upės bei ežero žuvies. Jūros žu
vys ir bet kokis jūrų paėjimo 
maistas, be kitko, turi da ir 
organinio iodo, labai reikalingo 
skydinei (tiroidinei) liaukai, 
kad ji gerai veiktų.

Tai jūs, drauge, vartokite vi
sokių daržovių, vaisių, jūrų 
maisto. Reikia ir pieniškų, 
kiaušinių, šviežios mėsos, juo
dos duonos, rupesnio javinio 
maisto.

Kad oda nebūtų tokia opi ir 
jautri, jums daugiau reikia kal
kių — su maistu, bet galima 
imti dar gi ir kalkių preparato. 
Calcium lactate powder imkite 
po šaukštuką, įmaišytą sti.klan 
pieno, 3 kartus kas diena. Imki
te ir žuvų aliejaus, bent po ge
rą šaukštą kas diena. Būkite da
žniau ant saulės, lauke arba po 
atdaru langu. Eikite pasivaikš- 
tinėt .kas diena.

Kai geriate, tai vis į vandenį 
įspauskite citrinos sunkos.
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Naujoji Komunistų Partijos 
Konstitucija

stituciją kaipo “silpnakinkį 
oportunizmą,” ir atmest ją 
arba suskaldyti Komunistų 
Partiją.

Šis (dešimtasis) Komu- 
nistų Partijos suvažiavimas 
turi prieš savo akis naują, 
pataisytą Partijos konstitu
ciją. Mes veikėm daugiau, 
kaip devynerius metus su 
“nerašyta k o n s t i t ucija.” 
Mūsų šeštasis suvažiavi
mas, pradžioj 1929 mąįų, 
priėmė konstitucijos pro
jektą, bet kadangi tasai su
važiavimas įvyko tuomet, 
kai Partijoj frakcionizmas, 
vadovaujamas renegato Lo- 

< vestono, pasiekė čiukuro, 
tai į tą konstitucijos projek
tą niekas nekreipė rimto dė
mesio ir jis taip ir pražuvo. 
Mes dabar pasiekėm tokį 
laiką savo plėtotės, kada 
patapo reikalinga išblaškyt 
visokius neaiškumus ir ne
pasitikėjimus mūsų Parti
jos pagrindine programa, 
josios struktūra ir josios 
atsinešimu linkui mūsų 
krašto ir pasaulio. Tokia 
tai yra reikšmė mūsų kon
stitucijos, kuri yra suvažia
vimui priduota.

Principe naujoji konstitu
cija neturi nieko naujo. Tai 
sūtrauka mūsų naudojamos 
organizacinės praktikos. Ji
nai išreiškia mūsų pagrindi
nę programą moderniškos 
Amerikos terminais, ir Sep
tintojo Pasaulio Kongreso 
tarptautinio komunistinio 
judėjimo šviesoje.

Mūsų devintajam suva
žiavime mes priėmėm spe- 
cialę rezoliuciją atmušimui 

»^puolimų mūsų priešų, kurie 
troško mūsų Partiją pada
ryti nelegališka arba izo
liuoti ją nuo masių skel
biant, būk mes esame kon- 
spiratyviška partija, trokš
tanti spėka nuversti ameri
kinę demokratiją. Mūsų 
priešai nudavė nematą mū
sų to veiksnio ir tebetęsė 
savo padidintą prieš mus 
šmeižtų kampaniją. Tuomet 
mes nusitarėm parašyti re- 

# akcininkams mūsų atsaky
mą mūsų konstitucijoj—to
kiais pilnais ir aiškiais žo
džiais ir sakiniais, kad net
gi kapitalistinių laikraščių 
redaktorius negalėtų jų iš
kraipyti arba juos aplenkti.

Mes manome, kad esame 
parašę gerą konstituciją, 
tokią, kuri gyvuos ilgus me
tus, ir kuri sandariai išreiš
kia tuojautinius ir galuti

nį niuosius mūsų Partijos tik
slus, ir Partijos organizaci
nę struktūrą.

Visų Nepatenkinsim
Aišku, mes nemanom galį 

patenkinti kiekvieną. Mes 
pastebėjome, kad p. Char
ney Vladeck, pasiskubino 
pereitą savaitę pareikšti 
spaudoj nepalankių konsti
tucijai dalykėlių. Pono Vla- 
decko pažiūros turi tam tik
ros reikšmės, kadangi jis 

I yra New Yorko miesto ta
rybos narys, atstovaująs 
Darb. Partiją. Jo išrinkimas 
ton vieton buvo atliktas su
sijungusių balsuotojų, pase
kėjų Darbo Part, ir Komu
nistų Partijos. Kadangi mes 
tuo būdu esam iki tam tik
ro laipsnio atsakomingi dėl 
jo tos vietos, tai negalime 
ignoruoti ir jo kritikos. Jis 
sako, kad mūsų Partijos 
konstitucija yra “visiškas 
pakeitimas” mūsų pirmes- 

įknės pozicijos, priešinga ko
munistinei doktrinai, “pa-

Earl Browder

diktuota Sovietu užsienio 
raštinės reikalais,” ir tuo 
būdu neturėtų būti patiki
ma kaipo pastovi ir pada
ryta gerais sumetimais. Ta
čiau, p. Vladeck, argi jūsų 
suradimas to “visiško pa
keitimo” truputėlį nepervė- 
lus, atsižiūrint į tai, kad 
apie du metai, atgal, kokia 
10-20 milionu amerikonu 
klausė mano, kaipo komu
nistų kandidato į krašto 
prezidentus, radio translia
vimo, ginant “Demokratiją 
prieš Fašizmą”? Kodėl jūs 
tuomet nesuradot “visiško 
pakeitimo”? Kiek tai liečia 
ortodoksalinį komunizmą, 
tai būtų perdaug tikėtis iš 
jūs, kad suprastumėte, kas 
jis ištikrųjų yra, bet jeigu 
jūs tuo domitės, tai aš pri
siųsiu jums (aišku, veltui!) 
kopiją mano knygos, “The 
People’s Front”, kurioj yra 
daug ištraukų iš “ortodok- 
salinių komunistų”, tokių, 
kaip Marksas, Engelsas, Le
ninas ir Stalinas, organi
niai jungiančių savo demo
kratinius mokymus su ame
rikoniškomis tradicijomis— 
knygą, beje, iš kurios jūs 
galėtumėt sužinoti tūlus da
lykus apie Amerikos demo
kratiją, dalykus, kurių jūs 
nepastebėjote. Kiek tai lie
čia Sovietų užsienio rašti
nės reikalus, jie yra vyriau
siai sukaupti pasaulio tai
kai palaikyti. Tai reiškia, 
kad jie tolygūs Amerikos 
darbininkų ir Amerikos 
žmonių bendriems reika
lams taipjau—tuo būdu 
jums neprisieina rūpintis 
apie tai. Kiek tai liečia mū
sų ištikimybę demokratijos 
gynimo klausimu, galima 
pasakyti tiek: daugiau, kaip 
2,000 Amerikos komunistų 
ir Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos narių-tarpe 3,700- 
Lincolno-Washingtono, Bri
gados narių Ispanijoj—už
antspaudavo tai savo krau
ju. Tai faktas, kurį bile do
ras amerikietis pripažįsta. 
Ir jūs, p. Vladeck, pats tu
rėtum būti pirmutinis pri
pažinti tai kaipo dokumen- 
tališką įrodymą, ką jūsų 
puiki advokatiška galva 
įvertina, kad balsai, ką iš
rinko jus dabartinei vietai, 
nepaėjo iš sukilėlių ir kon- 
spiratoriškų demokratijos 
priešų, bet iš atvirų, drąsių 
ir sugabių demokratijos gy
nėjų.

Pono Carterio Nuomonė
Kitas džentelmanas, kuris 

nesutinka su mūsų konsti
tucija, tai p. Boake Carter, 
reakcinis kolumnistas - ra
šytojas. Mes klausome kiek
vieno balso ir nesame per- 
didūs pasimokinti netgi iš 
mūsų priešų. Gal būt mes 
galėsime kaip nors pataisy
ti tai, kam p. Carter prieš
tarauja. Jis guodžiasi, būk 
mūsų naujoji konstitucija 
neišstato kaipo pareigos 
“būti ištikimu Jungtinių 
Valstijų Konstitucijai.” Kai 
mes prisimename, kad vie
nintelis rimtas pavojus su
naikinti Jungt. Valstijų 
konstituciją paeina iš p. 
Carterio samdytojų, reak
cininkų ir ekonomiškų ro
jalistų, tai visiškai vietoj 
būtų, jei mes aiškiai pažy
mėtum tąjį faktą mūsų po
litinėj rezoliucijoj ir pas

kelbtum mūsų nusistatymą 
ginti Jungt. Valstijų konsti
tuciją, įkūnijusią daugelį 
svarbių Amerikos demokra
tijos pasiekimų, nuo reakci
ninkų puolimų. Mes vilia
mės, kad p. Carter bus tuo 
patenkintas, taip jau bus 
patenkinti ir darbininkai.

Ponas Carter taipjau at
kreipė mūsų dėmesį į mažą 
technišką paklaidą. Toje 
vietoje, kur mes nurodome, 
jog tam tikri negeistini ele
mentai privalo būti be pa
sigailėjimo išvyti iš mūsų 
eilių, mūsų konstitucijos 
projektas sako, kad jie “tu
ri būti tuč-tuojau išvyti iš 
atsakomingij vietų, išmesti 
ir parodyti kaipo toki vi
suomenei.” Ponas Carter 
pažymi džiaugsmingai, kad 
po žodžio “išmesti”, mes 
nepasakome “iš partijos”. 
Jis manąs, kad mes tokius 
nusižengėlius “parodysim 
visuomenei”, bet laikysim 
juos Partijoj. Ponas Carte- 
ris aiškiai klysta: žodis “iš
mesti” reiškia iš partijos, 
ir, galimas daiktas, mūsų 
konstitucinė komisija gerai 
padarytų pataisydama tąjį 
trūkumėlį. Ačiuojam p. Car- 
teriui už jo pagelbą padary
ti mūsų konstituciją iki 
raidės aiškiausia ir supran
tamiausia.

Kai reakcininkai pradeda 
“raudonąją medžioklę” ir 
paleidžia prieš mus savo 
žurnalistiškus šunis, tai p. 
Eastmanas visuomet yra 
tas, kuris garsiausiai loja. 
Tasai autoritetas klausimui 
“proletarinių ir socialistinių 
idealų” skundžiasi, būk mū
sų konstitucija, savo sky
riumi apie išmetimus iš par
tijos šnipų ir “išdavikų par
tijos pasitikėjimo” įrodo, 
kad mes nesame “tikra po

litinė partija.” Tačiau dar
bininkai ir Amerikos žmo
nes bendrai pilnai supras, 
kai mes jiems priminsime, 
kad, mūsų pačių negarbei, 
turime pripažinti, jog apie 
keturiolika metų atgal, dėl 
mūsų nebudrumo, niekas ki
tas kaip tik pats p. Eastma
nas patapo trumpam laiko
tarpiui mūsų Partijos na
riu ir savo užsilaikymu įro
dė kaip tik tokio skyriaus 
konstitucijoj reikalą. Tik 
dėlto, kad mes apsivalėme 
nuo tokių kaip Eastmanai, 
Lovestonai ir jiems pana
šios šiukšlės, patapome 
“tikra politine partija.”

Spaudos Balsai
New Yorko “World-Tele

gram” per pastaruosius 
penkius mėnesius pašventė 
daugiau savo redakciniam 
puslapyj vietos įrodymui, 
kad komunizmas stoja “už 
jėga nuvertimą demokrati
jos,” negu karams Ispanijoj 
ir Chinijoj ir ekonominiam 
kriziui sudėjus kartu; dau
giau vietos, negu kam ki
tam, apart smerkimo Roo- 
sevelto Atgaivinimo Biliaus. 
Matyti, redaktorius turi di
delį įsitikinimą savo pas
tangose, kadangi geg. mėn. 
18 d. jis pareiškė nuomonę 
ir viltį, jog Komunistų Par
tijos “kietoji Lenino šer
dis” (vadinasi, reiškia tie, 
ką priima Lenino išaiškini
mą komunizmo) atvyks į ši
tą dešimtąjį suvažiavimą 
tikslu “pasmerkti” šią kon

Cleveland, Ohio
Iš Motinų Dienos Mitingo

Gal būt nebus gražu iš 
mūsų pusės nuvilti p. Roy 
Howarda, leidėją “World- 
Telegramo.” Jis reikalingas 
konspiratyviškos jėgą vai
tojančios partijos jo bizny j. 
Jeigu mes jam tokios parti
jos neduosime, tai yra net
gi galimas daiktas, kad jis 
ją pats suorganizuos. Jo 
pastangos gręžti iš vidaus 
Komunistų Partijos davė 
jam tik vieną mūsų eilėse 
asmenį ir tas pats nabagas, 
kentėdamas nedarbą, prara
do protą ir laukia pašalpos. 
Gal geriau bus, jei p. Ho
ward kreipsis į Norman 
Thomasą ir Socialistų Par
tiją, kuri giriasi, būk toji 
partija yra “viską apiman
ti,” ir įrodo, kad tos parti
jos penkiuose tūkstančiuose 
narių sutelpa visos nuomo
nės, kokios tik yra pasau
lyj.

Ne, mes negalime visus 
patenkinti. Bet mes tikimės, 
kad naujoji konstitucija bus 
priimtina dešimtajam suva
žiavimui, visai Komunistų 
Partijai, darbininkų klasei 
ir Amerikos demokratijai 
abelnai.

Pirmininkė Payee Dey Fry 
atidarė mitingą ir pasakė 
trumpą prakalbėlę. Sako, man 
labai linksma, kad mes šiemet 
pajėgėm. sutraukt šimtus 
tūkstančių žmonių j parengi
mus, bet dar negana, mes jau 
nuo dabar turime rengtis prie 
kitų metų paminėjimų, kad 
įtraukus ir tuos žmones, ku
rie dar dabar nėra su mumis.

Mokyklose jaunimas dar 
mažai išjudintas, o jis turi 
maršuoti su mumis. Katalikiš
kos draugijos dar mažai pri
sideda prie prieškarinio veiki
mo. Baigdama prakalbą pa
linkėjo moterų komitetui ge
rų pasekmių ir tolimesniame 
veikime. Sakė, gal kitą me
tą manęs čia nebus, gal mir
siu, gal būsiu kalėjime už pa
žangų veikimą, bet jūs nenu- 

jstokite dirbę prieš karą ir fa
šizmą. Sakė, kad kita meta vi- *.7 *. *•

Įsos tautos pasipuoštų savo ša- 
j lies rūbais, tai ’dus gražesnė 
Į ir patraukianti paroda.

Margan Kasieva paaiškino, 
kad įplaukų buvo $300 ir tiek 
pat išlaidų. Toliau pirminin
kė paaiškino, kad gavo žinią, 
kad prezidento žmona Boose- 
veltienė žada būti Cievelande 
rugsėjo mėnesį. Tada bus su
šauktas visų tautų delegatų 
prieškarinis mitingas ir Mrs. 
Roosevelt ketina būti tame

Didysis "Laisvės" Piknikas 
= BROOKLYNE-----------  -

Tai piknikas, kuriame būna daug svečių iš kitų miestų, o šiemet jų bus dar daugiau.

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

piknike ir pamatyti garsųjį New Yorką. 
PINIGINES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO PERKANT IŠ ANKSTO 

. ■ , , , ? lx_$10, 2-$7, 3—$5, 4—$3 .
Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo, Lyros Choras iš Philadelphiaos, Bangos Choras iš Elizabetho, 

Sietyno Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great Necko ir vietinis Aido Choras 
Įsivaizduokime, kokia tai masė jaunimo atvyksta iš kitų miestų su chorais! 

Dvi Orkestras Grieš Šokiams mm 2-ros valandos dieną iki 1-mos valandos ryte

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas V. Visockio, dalyvaus programoje.

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

PARKAS ATSIDARYS 10 VALANDĄ RYTO —ĮŽANGA 40 CENTŲ

mitinge. Būtų gerai, kad būtų apra-
Po mitingo buvo rodomi I gyta ir iš kitų miestų, kokis 

krutami paveikslai iš motinų Į yra prieškarinis ir priešfašis- 
dienos parodos. Čia paveiks-1 tinis veikimas.
luose matėme lietuvaites Biru- j 
tą Naunčikaitę, Birutą Gali- j 
nauskaitę ir daugiau lietuvis-1 
kuose kostiumuose. Būtų ge
rai, kad kitiems metams dau
giau lietuvaičių pasipuoštų 
tautinėmis drapanomis. Če
ch oslovakų moterims suteikė 
gėlių bukietą, nes jos skait
lingai dalyvavo parodoj ir bu
vo apsirengusios savo tauti
niais aprėdai ais.

Birželio 3 d. buvo surengta 
vakarienė užbaigimui darbo 
motinų dienos. Kalbėjo visi j 
veikiančio komiteto nariai, lin
kėdami pasisekimo darbe 
prieš karą, fašizmą ir už de
mokratiją. Ir atsilankiusiems 
svečiams buvo vėl rodomi kru
tami paveikslai.

Birželio 6 d. buvo sureng
ta vakarienė chinų restauran- 
te. Buvo virš 900 žmonių. 
Buvo net septyni kalbėtojai. 
Pirmininkavo Mrs. Gardon, 
kurios vyras Ispanijoj kovoja 
už demokratiją. Kalbėtojai 
buvo profesionalai — dakta
rai, advokatai ir Cleveland o 
laikraščio “Plain Dealer” vie
nas redaktorius. Jie visi ragi
no mases organizuotis plačiu 
baru kovai pbieš karą ir fa
šizmą. Po vakarienės žmonės 
skirstėsi pilni ūpo ir pasiry
žimo kovoti prieš karą ir fa
šizmą.

Delegatė Jieva Simans.

Perpignan, Francija.—Iš 
Barcelonos, Ispanijos laiki
nosios sostines, pergabenta 
Franci j on 1,484 dėžes si
dabro, 50 milionu frankų 
vertės.

Valgykite
MEDŲ

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

kitės juomi.•
Valgykite Medų Vietoj 

Cukraus
Sako Dr. J. J. Karkiančius

•
“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą
Liepų Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisvės” ofi
są ir apsirūpinkite su * 

medum.
s---------- ----------- ----------- ------------- -
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Parašė M. ZOščENKO I Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
LIETUVOS ŽINIOS

IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 56

Ir, kad svečiai neturėtų kokia nors 
nuožiūrą, šį vyną, keturiose auksinėse 
taurėse, ant padėklo atnešė vienas popie
žiaus tarnų. Koks nors mažordomas. Gal 
būt iškilmingai šį padėklą įnešė į valgo
mąjį kambarį. Ir popiežius maloniai ta
rė:

—Ve, girdi, bičiuliai, čia mūsų—vie
nas, du, trys, keturi—judu ir mes su sū
numi. Pasveikinkime vienas kitą su var
dadieniu ir išgerkime šį žiežirbuojantį 
gėrimą!

Arba jis pasakė ką nors į tai panašaus. 
Ir pamerkė tarnui: girdi, nešk, durniau, 
ir pastatyk kiekvienam po taurę.

O reikia pasakyti, kad dvi taurės su 
nuodais buvo truputėlį aukštesnės. Tru
putėlį žemesnėse buvo tyras vynas.

Tarnas gi, durnius, perkaitęs, sumaišė 
taures ir kardinolams pakišo žemesnes, 
o popiežiui su sūnumi—aukštesnes.

Bet popiežius galėjo nepastebėti. Po
piežius tik įsakė tą padaryti, bet nežino
jo į kurias taures nuodų įpilta. Jis saviš
kiais pilnai pasitikėjo. Bet kas liečia sū
nų Cezarių—stačiai stebėtina. Jis pats

♦ pylė nuodus ir staiga, paskutinėj valan
dėlėj, užmiršo ženklus. Tuo jaus pradėjo

I vyną maukti.
Popiežius, žiūrėdamas į jį taipgi iš- 

i maukė. Kardinolai tą patį padarė.
į Abelnai, faktas, kad jie visi keturi iš

gėrė po taurę. Ir kaip tik vyną išgėrė, 
tai popiežiui su sūnumi akys pradėjo 
verstis. Sūnus prabilo:

—Tėve, ar žinai, rodosi, mes apsiriko- 
( me!

Kardinolai jiems sako: kas, girdi, da- 
; bar su jumis atsitiko? Bet tie j<au ne

gali žodį ištarti. Ir krinta. Ir sūnus krin
ta. Ir popiežius, velniop, po stalu atsidu- 
ria.

k Drama, žinoma, skandalas! Šauksmai! 
Tuojaus viskas išsiaiškina. Kardinolai 
prade j drebėti. Galvas užrietę į lubas

1 žiūri ir žegnojasi, kad stebuklingai nuo 
mirties išsigelbėjo. Paskui pribėgo prie 
popiežiaus, bet tas, viršun pilvą išvertęs, 
ramiai guli ir kvėpuoti negali.

O jo sūnus, tas pasiutęs Cezarius,— 
» nepaisant, kad ir jis vyną išlakė,—visgi, 

ar tai dėlei savo jaunystės ar nachališ- 
kumo, pašoko ir kaip kulka kur tai nu
lėkė. Jis tuojaus susijieškojo priešnuodį 
ir išgėrė. Jis gerai ožius palupo, pasitam-

• - pė ir, visų nusistebėjimui, gyvas išliko.
Po .to norėjo jį teisman patraukti, bet jis 
užsienin paspruko. Ir ten puikiai gyveno 
iki greitos savo mirties. Ten jį, rodosi, 
visgi užmušė. Taip, visgi pasiekė savo 
tikrąją planetą.

O popiežius taip ir numirė ant vietos. 
Ot, tai buvo nepasisekimas! Durnius!

1.. 14. Bet čia, žinoma, greičiau asmens
klaida, negu kad nepasisekimas. O tai 
būna svarbios reikšmės nepasisekimų.

fį Ten kokios nors visuomenės žaizdos ir 
taip toliau. Arba ten, įtaikumo apsireiš
kimas, žemai galvos lenkimas ir kas nors 

, . ' į tai panašaus. Žinoma, čia irgi nepa
sisekimai. Bet jau pobūdžių srityje. Tai 

t yra, čia jau ne menkniekiai, kaip viršuje 
nurodyta klaida—taures sumaišė.

Ve, pavyzdžiui, persistatykite sau to- 
kią sceną iš Romos gyvenimo.

Romos imperatorius Tiberius. Išpra- 
džių jis buvo nieko sau. Tai yra savo 
jaunystėje netgi buvo malonus žmogus. 
Ir visgi nebuvo šunsnukis. Bet į pabai
gą susigadino. Nuo didelės galios jo gal- 

f va pradėjo kvaisti. Ir savo žiaurumu jis 
^pridirbo velniškų dalykų. Romoje jį ne
apkentė. Bet jis į tai tik nusispjaudavo. 
Jis pasakė tokią istorinę frazę: “Lai ne-

I apkenčia, bile tik pajungti.”
y Vienok savo jaunystėje jis buvo nieko 

sau žmogus. Jis netgi, kaip atžymi is
torija, buvo užsidegęs gerais sumany- 
miais. Ypatingai tuo laiku, kuomet jis bu- 

' vo dar konsulu. Tuomet jis turėjo įvai- 
£ . rius planus. Ir linkui žmonių maloniai 

atsinešė. Lyg ir žmoniškai.
Ir, būdamas gerame ir atjaučiančiame 

ūpe, jis sykį vienoje puotoje pasakė: ve,
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girdi, ponai, mes naudojamės viskuo, kas 
yila pasaulyje ir esame geroje sveikato
je. O daugelis nelaimingųjų, gal būt, ser
ga ir miršta. Kaip tas bloga! Aš, sako, 
norėčiau jiems parodyti savo užuojautą. 
Šiomis dienomis, sako, aš būtinai aplan
kysiu visas ligonines ir pasikalbėsiu su li
goniais, patirsiu kam ko trūksta. Aš, sa
ko, noriu prisiliesti prie jų kančių, kad 
tuomi nors kiek išsidorinti.

Čia susirinkusieji, veikiausiai, pradėjo 
katutes ploti. Girdi, koks kiltaširdis, ko
kie pasiryžimai. Žmogus, būdamas kon
sulu, važiuoja po ligonines ir žiūrinėja 
visokias žaizdas ir dedervines.

Tiberius sako:
—Na, ką jūs čia dabar! Kodėl ne? Aš 

netgi rytoj galiu tą padaryti.
Ir ve jis, užsidegęs savo gerais jaus

mais, ištikrųjų nusprendė ant rytojaus 
aplankyti visas ligonines. Vienok jo val
dininkai, norėdami jam pasigerinti ir sy
kiu palengvinti jo kelionę, šį klausimą 
kitaip patvarkė. Jie įsakė: iš visų ligoni
nių suvežti visus ligonius į miesto sodą 
ir paskirstyti pagal ligų rūšis.

Ir remiantis istoriko Svetonijaus žo
džiais, ant rytojaus tas įsakymas buvo 
išpildytas.

15. Galima įsivaizdinti, koks ligoninė
se subruzdimas kilo, kuomet gavo tokį 
patvarkymą. Daugelis ligoninių gaspado- 
rių puolėsi ten kur nors į savo valdybas. 
Ėmė įrodinėti. Karščiuotis. Girdi, toks 
dalykas stačiai negalimas. Ir kurgi mes 
transportą gausime ir taip toliau? Apart 
to, daugelis ligonių prastai jaučiasi—jie 
serga. O kaip kurie labai prastai juda. 
Ypatingai, kurie nusilpę arba tifu ser- 
gai Ir kaipgi taip, ponai, nejaugi paimti 
juos visus ir sodan suversti? Ar ką? Pa
aiškinkite įsakymą. Žinoma, jeigu jūs 
reikalaujate, mes nesipriešiname. Tuo 
labiau, kad čia įsakymas, tai jį reikia iš
pildyti.

Abelnai, medicinos darbininkai, dūsau
dami ir šniokšdami, leidosi atgal į savo 
ligonines ir ligonius pradėjo rengti prie 
kraustymo.

Ir, reiškia, greitu laiku, būbnais mu
šant, pradėjo juos kraustyti miesto so
dan ir ten skirstyti į grupes. Arba, kaip 
Svetonijus sako: pagal ligų rūšis. Tai 
yra, veikiausiai, džiovininkus sodino prie 
džiovininkų. Padagrus prie padagrų. O 
reumatikus dailiai susodino po medžiais. 
Sergančius plaučių uždegimu nuvedė 
prie vandens ir ten paguldė, kad jie ga
lėtų geriau atsikvėpti ir savo troškulį 
numalšinti. Ir taip toliaus.

Po to visi laukė. Muzikantai pradėjo 
griežti. Podagrai ir besirengiančios gim
dyti išsitempė ir neblogai išrodė. I

Pagaliaus pasigirdo balsai: “Neša!” 
Tiberius, apsuptas bičiulių, linksmas ir 
jaunas, pasirodė prieš drebančią medi
ciną.

16. Dėlei jo garbės reikia pasakyti, kad 
miesto sode šis gyvas paveikslas jam ne
patiko.

Iš pradžių nuo nustebimo jis ir dviejų 
žodžių negalėjo ištarti.

Vienas viršininkų sako:
:—Mes visus juos surinkome į sodą. 

Taip sakant, kad jums nereikėtų basty
tis po įvairias įstaigas.

Tiberius sako:
—Matau, bet kaip gi taip, ponai? Su

rinkti juos visus į vieną būrį... Išrodo 
keista 1

-—Kodėl gi keista? Surinkome visus į 
yi£ną būrį, kad jūs, taip sakant, galėtu
te’ išsyk žvilgterėti į visus.

Tiberius sako:
—Taip, bet, gal būt, jie to nenori... 

Gal būt jie serganti. Štai kaip jie pas 
jus liguistai žiūri.

—Kodėl gi jie nenori? Jie labai nori. 
Tik jūsų aky vaizdo j e jie nedrįsta. To
dėl jie truputėlį liguistai ir žiūri. 
Pirm jūsų atvykimo jie čia, pas mane, 
skridinius mėtė. Ir visai gerai išrodė!

—O ką gi gydytojai sako?
—Gydytojai, iš džiaugsmo, tartum sep

tintame danguje randasi/'Jie sako: kiek 
tai metų laukėme tos laimės, ir ve, da
bar, įvyko!

(Daugiau bus)

ALYTUS. Kultūrklubo ve
dėjas veda smarkią agitaci
ją prieš Sovietų Sąjungą 
kliubo patalpose. Net su
ruošė specialę paskaitą 
prieš Sovietus. Prikalbėjo, 
kaip ten blogai darbinin
kams gyventi ir t. t. Vienas 
jaunuolis atsakė vedėjui: 
jei ten taip blogai, tai ko
dėl bijot leist paklausyt ra
dio iš Maskvos? Leiskit 
klausyti, tai patys įsitikin
sime, kaip ten' yra.

Vedėjas nerado ką į tai 
atsakyti, sumykė kažką ir 
skubiai apleido salę. Visi 
darbininkai buvo labai pa
tenkinti jaunuolio pastaba.

Alytus. Pasibaigus dar
bams prie tilto darbininkai 
nuėjo kitur darbo jieškoti. 
Tilto atidarymo proga 
kraugeriui Ilgovskiui rūpė
jo padryti kuo didesnes iš
kilmes. Taigi jis sukvietė 
visus darbininkus, prižadė
damas sumokėti po 4 litus 
už sugaištą dieną. Po iškil
mių rangovas tuoj liepė mo
terims išsiskirstyti, o vy
rams davė 100 litų degtinei. 
Vyrų buvo 200. Reiškia da
vė po 50 et. žmogui. Darbi
ninkai baisiai pasipiktino, 
nes sugaišo dieną, o vietoj 
pinigų “kilniaširdis” rango
vas liepė visus nugirdyti.

Marijampolės kultūros 
kliubą lanko daug jaunuo
lių. Iš kliubo gaunamų laik
raščių daugiausia skaito
mas dienraštis “Liet. Ži
nios” ir kita pažangesnė 
spauda. Lankytojai pagei
dauja, kad būtų daugiau 
pažangesnių laikraščių. “L. 
Aidą” veik neskaito, nes 
anot lankytojų, jis tik ner- 
vuoja savo melagangais 
pranešimais iš Ispanijos 
frontų. Lankytojai labai 
mėgsta klausytis dainų iš 
Sov. Sąjungos. Dėl to tenka 
susidurti su kliubo vedėju, 
kuris verčia klausyti tik 
Kauno bei Klaipėdos stotis. 
Yra keletas senų neįdomių 
knygų, lankytojai pageidau
ja, kad būtų daugiau nau
jesnių ir įdomesnių knygų.

Prie kliubo veikia dra
mos sekcija, kuri apima 30 
žmonių. Per Kalėdas suren
gė' vaidinimą “Madamie 
Barbie”. Yra dar sporto 
sekcija, kurią sudaro jau
nuoliai. Bet žiemos sportu 
negali užsiimti, nes nėra 
žiemos sporto priemonių.
Iš Marijampolės Jaunimo 

Gyvenimo
Marijampolėj labai daug 

bedarbių jaunuolių. Darbo 
biržoj užregistruota virš 
600 edarbių. Yra daug se
zoninių darbininkų, kurie 
per metus dirba tik kelius 
mėnesius cukraus fabrike. 
Labai sunki amatininkų pa
dėtis. Dabar, ne sezono me
tu, daugumas batsiuvių ir 
siuvėjų veik visai neturi 
darbo. Bet ir per sezoną 
(prieš kalėdas) batsiuviai ir 
tik 7 lt įūCMFWYĮpJisese 
siuvėjai uždirbo tik 7 lt. į 
savaitę. Dar sunkesnė mo
kinių padėtis, jų neregis
truoja į ligonių kasą. Nere
gistruota taip pat didesnė 
dalis batsiuvių ir siunvėjų 
darbininkų.
Marijampolės Miesto Val
dyba šelpia Biednuomenę 

plaučiais
Šiais metais per kalėdas 

fašistai sumanė sušelpti 

badaujančią biednuomenę, 
tuo norėdami parodyti, kad 
jiems rūpi biednuomenės 
reikalai. Tam reikalui su
ruošė rinkliavą, nuo tarnau
tojų ir darbininkų atskaity
mus nuo algos.

Paskirtą dieną įvyko pa
šalpų skirstymas. Susirinko 
šimtai skurstančių moterų 
ir vaikų pašalpų atsiimti. 
Nors paaukojo 10 maišų 
cukraus, bet buvo duodama 
tik į klg. ir po 2 klg. juo
dų, kaip pelenai miltų. Kitą 
dieną dalino mėsą, kurią ne 
kiekvienas šuo ėstų. Davė 
po šmotelį plaučių ir gerk
lės, veršio galvos, kojų, kau
lu ir t. t.

Draugai darbininkai, fa
šistų begėdiškumas pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Jie 
mus šelpia įvairiom atma
tom, ir dar metinių švenčių 
proga! Be to dar nuvogė 
dalį suaukoto cukraus, alie
jaus ir kitų daiktų.

Nuteisė Darbininkus
Sausio mėn. pradžioj Ma

rijampolės darbo rūmai su
ruošė darbininko teismą. 
Prokuroru ir teisėjais buvo 
pakviesti savivaldybės ir 
kitų įstaigų darbininkai. 
Kaltinamaisiais ir liudinin
kais taip pat paėmė iš dar
bininkų, bet jiems iš anksto 
buvo duotas surašytas la
pas, ką kiekvienas į kokį 
klausimą turi atsakyti. Pav. 
kaltinamasis atstovaująs vi
są darbininkiją paklaustas 
ar visi darbininkai girtuok
liauja, turėjo atsakyti— 
taip!

Teismas įvyko didžiausioj 
Marijampolės salėje “Suda- 
via”, kuri buvo pilna pri
kimšta darbininkijos. Bet 
tie, kurie laukė įimto ir ne
šališko teismo, greit nusivy
lė, nes prokurorai ir teisė
jai begėdiškai šmeižė darbi
ninkus. Darbininkus vadino 
girtuokliais, vagimis, ken
kėjais, apsileidėliais... net 
išnaudotojais. Kaltino, kąd 
nežūri bendrų valstybės rei
kalų ir pasiduoda komunis
tų įtakai. Liudininkai ir kal
tinamasis visus kaltinimus 
patvirtino, kaip buvo iš an
ksto pamokyti... Darbinin
kai labai pasipiktino tais 
šmeižtais ir visa suruošta 
komedija. Kai teisėjai pra
dėjo vardinti visus savo 
nuopelnus darbininkų būk
lei gerinti, ir pasakė, kad 
Lietuvoj darbo visiems už
tenka, iš publikos pasigirdo 
balsai: “Kodėl gi darbo bir
žoj užregistruota 600 be
darbių.

Teisėjai išnešė sprendi
mą: Darbininkai nuteisiami 
kalėti po tris metus sąlygi
niai po darbo rūmų priežiū
ra. Ar dar ilgai mes leisi
mės save šmeižti fašistų 
klapčiukams ?!

Vienas iš “Nuteistųjų.”

Lietuvos Sportininkų 
Laimėjimai

Po praleimėjimo Švedijai 
mūsų stalo tenisistai Lon
done nugalėjo Olandiją ir 
Francūziją. Šie laimėjimai 
suteikia garbės Lietuvos 
sportui. Aplamai sakant, 
prie tinkamesnio vadovavi
mo ir įtraukimo į šį sportą 
platesnių, jaunimo masių, 
šis sportus galėtų dar dau
giau išsivystyti ir turėti di
desnio pasisekimo. Tik gai
la, kad teniso sportu užsi
ima daugiausia “auksinės 
jaunuomenės” sluoksniai.

PRANEŠINA! IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
19 d. birželio, sekmadienio ryte, 10 
vai. Dagino Hall, Providence Rd. 
Susirinkimas bus labai svarbus. Pa- 
sistengkite draugai ir draugės visi 
atsilankyti. — Pirm. F. M. I.

(140-141)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52' kp. svarbus susirinki

mas įvyks šeštadienį, 18 d. birželio, 
Draugijų Svet., 4097 Porter St., 7:30 
v. v. Šiame susirinkime diskusuosi- 
me ALDLD suvažiavimą ir svarsty- 
sim kitus svarbius kuopos reikalus, 
taipgi rinksime delegatus.

(140-141)

NASHUA, N. H.
Pranešam ALDLD 42 kp. nariams, 

kad kuopos susirinkimas, kuris re
guliariai įvyksta kas antrą sekma
dienį, tai šis susirinkimas perkeltas 
į trečią sekmadienį, birželio 19 d. 
Įvyks pas drg. F. Vajenauską, 55 
Miami St., Fairmount Heights, 7 v. 
v. Todėl prašome narių nepamiršti 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų diskusuoti, taip pat rengia
mės dalyvauti Worcesteryj, piknike. 
— Kp. Narys. (140-141)

SHAFT, PA.
SLA 199 kp. (Wm. Penn) rengia 

pikniką, kuris įvyks sekmadienį, 19 
d. birželio, Citizens Fire Co. Picnic 
Grounds, Brandonville, Pa. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti.

(140-141)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, birželio 19 d. įvyks 

didelis išvažiavimas LDS 7 kp., Loy- 
alville, pas Petraitį ant Valinčiaus 
ūkės. Yra paimta Frank Martzo bu- 
sas prie stoties 31 No. Main St., 
prašome nesivėlinti, nes busas išeis 
iš miesto 10:30 vai. ryto. Prašome 
būti stotyj nevėliau kaip 10 vai. ry
to. — Kom. (140-141)

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, birželio 26 d., De

troito Progresyvių Draugijų Sąryšis 
rengia gražų pikniką. Visas pelnas 
bus skiriamas darbininkų spaudai. 
Piknikas bus gerai žinomoj vietoj 
Beechnut Grove Parke, prie Middle 
Belt kelio. Bus graži programa su 
dainomis, kurias dainuos pagarsėjęs 
Detroito Aido Choras. Taipgi turėsi
me pirmos klasės orkestrą, grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Bus gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Bus 11 dovanų prie įžangos bilieto. 
Įsigykite tikietus išanksto, kaina 
nuo 5 iki 25 centų. Tikietų galite 
gauti pas ALDLD 52 ir 188 kuopų 
valdybas, taipgi pas LDS 21 ir 86 
kps. valdybas ir pas Keistučio ir 
Aido choro narius. Kurie esate iš
rinkti dirbti piknike, būtinai būkite 
parke 11 vai. ryto. — Kom. narys J.
B. • (140-141)

WINDSOR ,CANADA
ALDLD 21 kp., drauge su Rusų 

Maxim Gorkio Kliubu ruošia pikni
ką. Sekmadienį, 19 d. birželio, Ame- 
rys Beech, prie St. Clair ežero. Tu
rėsime gražią programą ir įvairių 
žaislų. Laimingieji gaus dovanas. Šo
kiams grieš gera orkestrą. Taipgi 
prie pikniko randasi maudynės. Tu
rėsime įvairių užkandžių ir šalto ka- 
nadiško alaus. Kurie neturi karų, tai 
trokai nuvež nuo Svet., 1220 Drouil- 
lard Rd., E. Windsor, nuo 12 vai. iki 
2 vai. po pietų. Kaina už “Round 
Trip” 20c, vaikam 10c. Įžanga į pik
niką veltui. Kelrodis detroitiečiams: 
Išvažiavę per fores, tunelį ar tiltą, 
imkite pačią kraštutinę pariverio ga
tvę Sandwich St. ir ja važiuokite j 
rytus. Pavažiavus nekurį laiką, tos 
gatvės užvardimas pasikeis į River
side Dr. ir ja važiuokite, laikydamies 
pariverio, iki ji neužsibaigs. Jos už
baigoje randasi tik vienas kelias 
Brighton pasisukantis į dešinę. Tuo 
keliu pavažiavus apie kokį ketvirta
dalį mylios rasite parašus nurodan
čius pikniko vietą. — Kom.

(140-141)

CAMBRIDGE, MASS.
Cambridge’io Bendro Fronto sky

rius rengia pikniką birželio 19, Hud- 
sone. Forth Meadow Parke palei

DETROITO LIETUVIŲ DARBINiNKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Liberty 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 vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j
LIBERTY PAR KĄ ,

• . ■ > Jo'.
UŽKVIEČIA SAVININKAI V

F. LASECKS
1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.

Telephone: Waverly 8-9515

Marloboro ežerą. Yra šokių svetainė, 
bus muzika. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti. (140-141)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Šeštadienį, 18 d. birželio, Veikian
čio Kom. Valdyba šaukia visų mūsų 
organizacijų narių susirinkimą labai 
svarbiais reikalais. Dalyvaukite ko 
plačiausiai. Turėsime ir diskusijas 
svarbiais klausimais. — V. K. Val
dyba. (140-141)

READING, PA. z
Draugai Lincoln’o Brigados rengia 

balių. Įvyks šeštadienį, 18 d. birželio, 
Poinsetta Hali, 216 Washington St., 
8 v. v. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės žmones dalyvauti ir paremti 
Ispanijos kovotojus. — Rengėjai.

(140-141)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia pikniką. Įvyks 

sekmadienį, 19 d. birželio, Mikolaičio 
farmoj. Prasidės anksti ryto ir tę
sis iki vėlumos. Grieš puiki Dam
brausko orkestrą. Bus skanių val
gių ir įvairių gėrimų. Todėl kviečia- 
me visus skaitlingai dalyvauti ir pa- * 
remti Lyros Chorą. — Rengėjai.

(140-141)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, birželio 17 d. bus ro

doma “The New Gulliver,” Sovietų 
Sąjungoj darytas judis su angliškais 
paaiškinimais. Prasidės 7 vai. vak. 
ir tęsis iki 9 vai. Nuo 9 vai. iki 11 
vai. Bus Regent Theatre, Elm St.

(140-141)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 ir 11 kps. ruošia ben

drą pikniką, sekmadienį, birželio 19 
d., Olympia Parke, Worcesterio ir 
apylinkės lietuviai prašomi dalyvau
ti. Čia puiki vieta prie ežero, gali
mo pasimaudyti. Bus šauni muzika- 
lė programa ir visokių gėrimų ir už
kandžių. — Rengėjai. (140-141)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia smagų drau

gišką pikniką, sekmadienį, 19 d. bir
želio — Hackett Park (žemutiniam 
darže). Prasidės 12 vai. dieną ir 
trauksis iki vėlumos. Bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Įžanga veltui. 
Kviečiame Eastono ir apylinkes lie
tuvius dalyvauti. Pasilinksminsi ant 
tyro oro — smagiai laiką praleisite. 
Bus ir muzikos. — Kviečia Rengėjai.

(140-141)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas Visom 

Draugystėm
Labai svarbi konferencija Lietu

vos Gynimo Nepriklausomybės Ko
miteto įvyks 16 d. birželio, 8 v. v., W* 
1011 Fairmount Ave. Kviečiame visų ' 
draugijų bei kliubų prisidėjusių prie 
virš minėto Komiteto delegatus da
lyvauti. — Kom. (139-140)

Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Registruota Moteris Padėjėja 

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

24 Field Street 
BROCKTON, MASS.

Telephone Brockton 2005 

1000 Washington Street 
NORWOOD, MASS.

Telephone ’Norwood 1508

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872



Ketvirtad., Birželio 16, 1938

POLEMIKA IR KRITIKA Seattle, Wash

ne-

“Laisvės” 117 numeryje, 
krisluose drg. A. Bimba iš
barė Tacomos kuopas ALI) 
LD ir LDS už neplatinimą 
lietuvių jaunuolių žurnalo 
“The Voice.” Tiesiai pirštu 
rodo į mane, kad Tacoma, 
Wash, sekretoriai rašo
turime kur dėti žurnalo, 
blogi draugai ir tt. Jis 
klausia, nejaugi tik tiek te
išmoko! dalyvaudami per 
ilgus metus darbininkų re
voliuciniam judėjime?

Draugui A. Bimbai nėra 
suprantam, kodėl mes LDS 
k. ir ALDLD atsisakom pla- 
tint jaunuolių žurnalą. Aš 
dr-gui A. Bimbai pasakysiu. 
Kodėl jūs neplatinate ryti
nėse valstijose, kur yra tūk
stančiai lietuvių ir net de- 
sėtkai tūkstančių? Jūs ten 
galite ne vieną tokį žurna
lą, bet kelis žurnalus išpla- 
tint ir, mano supratimu, ne
būtų sunku. Aš užtikrinu, 
kad jeigu ir dr-gas A. Bim
ba atvažiuotų į Tacomą, ne
galėtų daugiau išplatinti už! 
mus tacomiečius, nors ir 
gana geras ir daug yra pa
tyręs organizatorius ir kal
bėtojas.

, Esu daug kartų priminęs,, 
kad Tacomo lietuvių viso 
labo tik 19 šeimynų, pris-| 
kaitant pavienius ir vaikus 
nebus 4 tuzinai. Supranta-

Dabar 
ALDLD 
knygas ir 
nau, kad čia skaito tuos 
raštus tik 5 mūsų kuopos 
nariai, o kiti tik pažiūri į 
paveikslus, ir “perskaity
ta.”

Kaip aš dirbau ir sveikas 
buvau, tai nieko nepaisiau. 
Kaip gaudavau kokią lite
ratūrą ar štampas vardan 
kuopos aukas renkant, kaip 
tai Komunistų Partijos rei
kalams ar Ispanijos kovoto
jams ir visais kitais darbi
ninkų reikalais, negalėda
mas j ii niekam parduot, iš 
savo kišeniaus pinigus pą- 
siusdavau.

Aš beveik per dvidešimt 
metų dirbau pagal savo su
pratimą dėl labo darbiniu- 1 v
kų, aukavau pats ir kitus 
ragindavau aukauti. Gi 
ALDLD kuopelę prilaiky- 
danis, veik visada už pusę 
narių savo pinigais metinę 
mokestį į Centrą pasiun- 

| čiau. Dienraščio “Laisvės” 
nei vieno suvažiavimo nesu 
apleidęs nepasveikinęs nuo 
vieno dolerio iki dešimties 
dolerių. Ir jos skaitytoju 
esu per dvidešimt metų. Bet 
kada tapau iš darbo išmes
tas dėl nesveikatos, tad ma
no gyvenimas pasidarė vi
sai skirtingas-. Nebegalėjau 
už jaunuolių žurnalą užmo-

priminsiu apie 
išleistus raštus, 
“Šviesą”. Aš ži-

ŠIS-TAS
Čia buvo teismas 3 policma- 

nų, kurie užmušė negrą 27-nių 
metų amžiaus. Jie suareštavo 
jį įsigėrusį. Jis norėjo pasi
priešint, bet “tvarkos” dary
tojai tiek davė savo aukai, 
kad po 2 valandų jis pasimi
rė. Policistai sakė, kad jiems 
bevedant negras puolė laiptais 
žemyn ir persimušė galvą ir 
nuo to turėjo mirti. Bet pa
sirodė, kad jie užmušė jį.

Teismas tęsėsi per 2 savai
tes ir prisiekusieji teisėjai (ju
ry) atrado visus 3 policmanus 
kaltais antro laipsnio žmog
žudystėj. Tas labai nustebi
no žmones, kad policistus at
rado kaltais, kadangi būdavo 
daug tokių atsitikimų, kad po
licistai vi# išeidavo nekaltais, 
vis pripažindavo, kad suareš
tuotas žmogus kaltas. Bet šį 
kartą jie apsigavo.

Dabar jų gynėjai reikalau
ja naujo teismo, ir sako, kad 
jei negaus naujo teismo, tai 
apeliuos į valstijos aukščiau
siąjį teismą.

narių ir rėmėjų tarpe dar la
biau sutvirtinus idėjinius ir 
asmeninius draugiškumo ry
šius, kad paakstinus dar uo
liau dirbti ir kad visi vie
ningai, sutartinai toliau vary
tume šį gražų darbininkiško 
meno darbą. Kartu su nau
jais nariais buvo įnešta nau
jos energijos ir sumanymų, 
tad ir pavartokime visa tai 
choro naudai.

Birželio 26-tą spaudos pik- 
nikan atvažiuoja garsusis 
Chicagos Kanklių Choras. Tai
gi, yra svarbu, kad ir mūsų 
choras tinkamai pasirodytų 
minėtam piknike. Turėdami 
tai mintyje, nutarėme turėti 
choro praktikas ir ketvirtadie
niais, 7-tą vai. vakare; nariai 
visi būtinai dalyvaukite.

Netekome dviejų veiklių 
narių, būtent, choro pirminin
ko Algirdo Geraltausko ir 
draugo Kazio Juodaičio. Jie
du, reikalų verčiami, apleido 
Detroitą. Pirmininko parei
gas eis Albina Kadžiūtė.

Dar noriu išreikšti, choro 
vardu, nuoširdžią padėką vi
siems, kurie padėjo suruošti

Retai kas daugiau padaro, 
kaip dolerį į dieną. Taip yra 
pas Kaeho Bardž kasykloj. 
Pas No 9 kiek daugiau uždir- 

Šio miestelio didesne puse ^a.» bet ten labai ^spaudžia 

h’ padarytų po tris karus į die
ną, kad ir prasčiausioj darbo 
vietoj. J

Prie WPA darbų irgi nėra

Duryea, Pa
darbininkų gyvena iš pašalpų Prij~ darbo, nori, kad žmogus 
arba WPA darbų. Kurie L 
turėjo laimės gauti darbus,ka
syklose, tai ir tie nesidžiau
gia, nes labai mažai uždirba.

tvarkos. žiemos metu, taip bu
vo įšalus žemė, kad gatves su 
šlėgomis mušė, bet kasė, o da
bar, kai atšilo, tai gegužės 
mėnesį sulaikė kasimą. Sako, 
perdaug iškasta. Gi sako, kad 
gruodžio mėnesį ir vėl pradės 
kasti, kada žemė bus įšalus. 
Darbininkų organizacijos silp
nos. J. Kaspariūnas.

kad čia gyvuoja ALDLD

nioji su 24 nariais, pasta
roji su 17 narių, tai 10 ko-

ne svietui parodė, “kad aš 
nieko neišmokau.”

Visados mes kalbam, kaip 
darbininkų spėkas išsėmė

platinti.
Net ir jaunuolis K. Mi- 

chelspnas mane labai neide-j 
Mišku navadino. nrimesda-ališku pavadino, primesda
mas nepasišventusį darbi
ninkų klasės darbuotoją už 
neplatinimą žurnalo.

Aš tiek, draugai, jums pa
sakysiu. Jūs paklauskit dr- 
go D. M. Šolomsko. Jis jums 
pasakys mano visus var
gus, apie Tacomos lietuvius 
ir jų progresą ir kaip tos 
didelės čia kuopos gyvuoja. 
Dabar, aplaikęs 10 kopijų 
žurnalo, bandžiau visiems 
siūlinti, kad pasipirktų ir 
susipažintų su Amerikos 
jaunuolių gyveniniu. Bet 
žmogus paėmęs vieną pusę 
viršaus apžiūrėjo, paskui 
kitą ir nieko nesakęs pa
duoda atgal. Ar nepikta, 
draugai? Tai taip ir išveda 
iš kantrybės. Vėliau siūliau 
veltui imti, tai 4 šiaip taip 
įsiūliau, o daugiau nei už- 
dyką negalėjau įsiūlyti. Tai 
ir platink, kad mandras 
esi.

nebepajėgia, t a d a tampa 
išmestas už tvoros.

Dabar aiškiai tą patį su 
mumis padarė ir mūsų dar
bininkų vadai, atsimokėda
mi už mūsų darbus, apšau
kė nieko neišmokusiais.

Tariu ačiū draugui A. 
Bimbai už tokį nuopelną.

V. Kavaliauskas.
Pastaba:

Nepamatuotai draugas 
Kavaliauskas įsižeidėte. Aš 
visai nė nežinojau, kad esa
te minėtų kuopų sekreto
rium, 
draugus 
žurnalo.

Todėl,
nenorėjau jūs pažeminti ar 
įžeisti. Mes labai gerbiame 
mūsų senus veikėjus.

Kritikavau visus
už neplatinimą

drauge, atleiskite,

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, birž. 14.— 
Pranešama, kad fašistai 
“visai užėmė” Castelloną ir 
Almazorą miestelį, už 4 my
liu nuo ano. v

“Laisvės” Piknikas Brookiyne bus 
3 <1. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

lie-
ant

28 d. gegužės ALDLD 161 
kuopa turėjo surengus šokius, 
ir nuo jų liko $8.45 pelno. 
Ant mitingo kuopa paauka
vo $3 dėl ALDLD suvažiavi
mo pasveikinimo ir $4 del Is
panijos kovotojų. Tai ir vėl pa
silikom be “kapitalo.”

Dabar rengiam pikniką 
pos 4 d., pirmadienyj,
Lake Geneva, tai bus bendro 
fronto piknikas Seatties ir Ta
comos ALDLD kuopų. Pel
nas skiriamas darbininkiš
kiems reikalams, kaip tai, 
spaudai ir Ispanijos kovoto
jams. Tai meldžiu draugų ir 
draugių, kurie užjaučiate mū
sų tikslui, atsilankyti ant mū
sų pikniko, kur turėsite gerą 
laiką ir sušelpsite tuos, kurie 
kovoja už mūsų gerovę, o la
biausia prieš karą ir fašizmą.

Seattlietis.

DETROITO AIDO CHORO
NAUJIENOS

Praeitą šeštadienį, 11 birže
lio, įvyko Aido Choro bankie- 
tas. Apie patį bankietą nera
šysiu, pažymėsiu tiktai tiks
lą, kuriam bankietas buvo 
ruoštas. Kaip jau detroitie- 
čiams yra žinoma, Aido Cho
ras buvo pusėtinai pakrikęs 
pereitų metų rudenį, taip pat 
yra žinoma, kad mes, kurie 
laikėmės iki “paskutiniosios,” 
rankas sudėję nesnaudėm, bet 
pasistatėm sau uždaviniu, kad 
chorą netik atgaivinus, bet 
kad iškėlus prideramon nau- 
jon aukštumom Būrelis ener
gingų draugų įrodė, kad tai 

syra galima prie gerų norų ir 
pastangų. Gavome daug nau
jų narių, kurių tūli pasirodė 
nepaprastu darbštumu ir pa
sišventimu, tai yra džiaugs
mas chorui, jo rėmėjams, 
draugams, vienminčiams ir 
pritarėjams. Užbaigiant šį 
visapusiškai sėkmingą žiemos 
sezoną, buvo nutarta iškelti 
kuklų pasilinksminimą, taip ir 
padarėm. Tikslu, kad choro
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZ1KUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (I Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDĖKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*cj Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

įvykusį bankietą. Taip pat 
dėkoju šeimininkėms už paga
minimą skanaus maisto ir pui
kių, skanių tortų kepėjoms, 
kurios taip puikiai papuošė 
bankieto stalą. Dėkoju drau
gui Mat. šolomskui už įspū
dingą prakalbėlę ir kartu 
džiaugiuosi, kad jo pastango
mis gauta gražus būrelis jau
nuolių į LDS kuopą.

A. Urbon.

Žavinti

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

Lietuviu Kuro Kompanija
* ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Stephen Aromiskis |
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių;
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

te
I Clement Vokietaitis
i LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CHRONIŠKOS

(Paramount žvaigždė)

PASILAIKO LAIBA
PIENIŠKU BŪDU

Kiekviena gražuolė Hollywood 
žvaigždė turi išlaikyt savo fi
gūrą laibą ir grakščią. Štai ko
dėl taip daug jų laiko pieną bū
tinąja dalim maisto, norint su- 
laibeti. Pienas padeda jums su
kontroliuoti savo figūrą, neken
kiant gražumui ar gyvumui.

Kodėl nepamėginb* laibintis 
pienu. Tik parašykite reika
laudamos nemokamai tos mok
slinės knygutės, “The Way to 
Pep and Beauty.” Joje yra su
rašyta patikrinti sulaibėjimui 
valgiai, kuriuos vartoja juda
mųjų paveikslų žvaigždės, kad 
išlaikytų savo figūras dailias ir 
laibas. Atsiųskite atvirutę su 
savo vardu ir adresu į: Bureau 
of Milk Publicity, Albany.__

THi STATE OF NEW YORK

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nčra valandų sekmadieniais.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE

LIGOS
GYDOMOS

Tel. Virginia 7-4499

Washington© valstijoj ant Columbia upės statomas tvenkinys. -

(šalinskas)
LIETUVIS GRABORIUS

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJŲ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
M O T E R Ų gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio n e s u p r a n tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
XrSpinduliai, Kraujo ir šlapimo 

f Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

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

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jųsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

AR GĖLĖS

Juk tai natūralu, kad

LABIAUSIAI KVEPIANTI-,

jie išdžiūsta,

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N.

FRANK DOMIKAITIS

Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

3

3
3

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Ralph C. Payne, nejudomo 
turto brokeris, iššokęs iš vieš
bučio Belmont Plaza 11-to 
aukšto ir ant vietos užsimušė.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

2 UŽVALKALAI DUBELTO “CELLOPHANE” 

'C0 FABRIKINIAI-ŠVIEŽIAIS

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai, 
jf • Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

NUSISTATYKITE Old Gold’s Hollywood Screenscoops, Antradienių 
ir Ketvirtadienių vakarais, Columbia Network, Coast-to-Coast

PRIZINIO DERLIAUS TABAKAI 

daro juos DVIGUBALŠVELNIAIS

i ^rbietis tary binink as VI a- 
išėjo iš ligonbučio po 

? Įes operacijos ir išvyko 
aiman trumpam pasilsiui.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudynėmis ir puikiai įtaisyti. La
bai rami gyvenimui vieta. Kreipki
tės: 321 Chauncey St., Brooklyn, N. 

apylinkėj. Malonėčiau, kad j Y. (139-141)

Mr.

Menininkų MitingasJurgis Ješmontas Mirė

Biiieto kaina 40c.

kuo-

Valdyba.

STIPRIAI SUSIRGO' SUKČIUS PABĖGĘS

NOTARY PUBLIC

GRAND STREET660

&

Rich-

kuri Vaikas Žuvo už Šunį GARSINKITES “LAISVĖJE
Išėjo Kolegiją Baigė Medicinos Mokslą 32-ras

Mandagumas Ant Kelio

jo

S

i

r 
į)

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

ir 
ne- 
pa-

mūsų 
tik

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

birželio Į6-tą, 419 Lorimer 
St. Kviečiamos narės ir ne na
rės.

417 Lorimer St. Brooklyn
I
k.
K -

R ■K

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.

ne visi ir iš
Minėti vei

sti va-
iš jų

MOTERIMS
ALDLD Moterų 81-mos 

pos susirinkimas įvyks šį vaka- 
ra

32-ras

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Dr. Martin Luther

Įvyks Šeštadienį, Birželio 18 June
GRAŽIAME HOFFMAN PARKE

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

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

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti į Šį mūsų pikniką. Rengėjai.

NewYorko^g^^zfnlos
Ketvirtad., Birželio 16, 1938

Komunistę Konvencijos 
Raporto Mitingas

Komunistų Partija kviečia 
Williamsburgo lietuvių ir kitų 
tautų visuomenę skaitlingai 
dalyvauti masiniame susirin
kime šį penktadienį, birželio 
17-tą, Grand Paradise salėj, 
kampas Havemeyer ir Grand 
Sts., Brooklyne. Pradžia 8 
vai. vakaro. Įžanga nemoka
mai.

Įdomų raportą iš Komunistų 
Partijos 10-tos Naci on ai ės 
Konvencijos, įvykusios pra
džioj šio mėnesio, New Yorke, 
duos Peter V. Cacchione, pui
kus kalbėtojas ir žymus veikė
jas, kuris kandidatavo ir veik 
likosi išrinktas į N. Y. Miesto 
Tarybą pereitą rudenį. Jis nu
švies daugelį dalykų apie 
kongresinius rinkimus ir koks 
Komunistų Partijos nusistaty
mas tuo klausimu. Rinkimai 
įvyks šį rudenį, tad visiem lai
kas jais susirūpinti ir tam bus 
gera pradžia šiose prakalbose.

K.

Great Neck’o milionierkai- 
tė Luckenbach ištekėjo už 
sviesto ir kiaušinių salesman’o 
Dobbs prieš tėvo norą. Ji ir 
be tėvo pinigų paveldės mili- 
oną dolerių iš motinos paliki
mo, kaip sueis 21 metai am
žiaus. Dabar ji yra 18-kos.

Jurgis Ješmontas, 63 metų 
amžiaus, mirė Greenpoint Li
goninėj birželio 14-tą. Pašar
votas J. Garšvos šermenų 
įstaigoj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Bus palaidotas 
penktadienį, birželio 17-tą, 2 
vai. po pietų, Alyvų Kalno ka
pinėse.

Iš Lietuvos paėjo iš Gra
žiškių. parapijos, Litsuodžio 
kaimo, Vilkaviškio apskričio. 
Amerikoj išgyveno 43 metus. 
Iš amato buvo laikrodininkas. 
Pastaraisiais laikais turėjo 
laikrodžių taisytuvę 174 Roeb
ling St.

Antanas Ješmontas, 
Jo Brolis.

George II. Clayton, 111-17 
116th St., Ozone Park, pasku
tinis iš šešių prokuroro Dew
ey įkaitintų 16-kos milionų do
lerių suktybėj, sakoma, prasi
šalinęs pasiimdamas su savim 
$700,000 vertybių.

Liuteriečiai Turės 
Smagų Pikniką

I- 
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Dr. Martin Luther Draugys
tė kviečia visus Brooklyno ir 
apylinkės lietuvius į savo 32- 

. rą metinį pikniką šį šeštadie
nį, birželio 18-tą, gražiame 
Hoffman Parke, 69-26 Cooper 
Ave., kampas 69th Place, 
Glendale, L. L Pradžia 2-rą 
valandą po pietų. Įžanga 40c. 
Vieta privažiuojama 
mond Hill gatvekariu.

Šokiams grieš šauni 
Kazakevičiaus orkestrą, 
ne tik jaunus, bet ir senus iš
judina šokt. L. D.

Pereitą savaitę pabaigė 
mokslus šv. Jono Kolegijoj 
Jonas Blieka, 57-36—64th St., 
ir Edward Nedzinskas, 64-41 
Perry Ave., Maspetho lietuviai 
jaunuoliai.

Mūsų susiedijoj yra daug 
baigiančių vidurines mokyklas 
bei specialius kursus įvairiems 
darbams, bet tų darbų šiuo 
tarpu nesimato. Dabar, mat, 
kapitalistų “sit down?” dėlto 
kaip mokslus baigusiam jauni
mui, taip jų tėvams ne tokios 
linksmos mokslo baigtuvės, ko
kios galėtų būt, jei tie ant 
aukso maišų “sėdėtojai” būtų 
suvaldyti, būtų atidaryti dar
bai. Maspethietis.

Pennsylvanijos Lietuviai 
Turės Gerą Atstovybę 

“Laisvės” Piknike
Rytinės ir vakarinės Penn

sylvanijos lietuviai ruošiasi 
skaitlingai dalyvauti “Lais
vės” piknike, kuris įvyks lie
pos 3-čią dieną, Ulmer Par
ke, Brooklyne.

Jau nekalbant apie Philadel- 
phiją, iš kurios atvyksta šau
nusis Lyros Choras ir būriai 
šiaip jau publikos, bus daug 
svečiu iš visų žymesnių arti
mųjų ir tolimųjų kolonijų.

šiuo tarpu jau tikrai žino
ma, kad iš tolimo Pittsburgho 
atvyksta brooklynięčiams. ge
rai žinoma veikėja Emma 
Sliekienė. Iš Shenandoah pri
bus Stasys Kuzmickas—daini
ninkas ir “Laisvės” yajininkas, 
taipgi Ona Overaitienė. Iš 
Minersvillės — Ona žiobienė. 
Iš Inkermano— J. Ugavižis ir 
Rože Sandargiene.

čia suminėta tik dalis tų 
kolonijų, kurios bus atstovau
tos, taipgi dar 
minėtų kolonijų.
kūjai yra delegatais į 
žiavimus ir didžiuma 
atvyks ne vieni, tad iš pla 
čios Pennsylvanijos laukiama 
daug svečių.

Tas pats galima pasakyti 
ir apie kitas valstijas.
. Broklyniečiai taipgi yra pa- 
sirįžę neapsileist, užsisako bi
lietus ištisoms šeimynoms. Juk 
kiekvienas nori pasitikt tuos 
tolimus svečius, kurių tarpe 
rasis nemažai tokių, kurie ne
matyta per daugelį metų, o su 
tūlais nesimatyta net nuo iš
siskyrimo apleidžiant Lietu
vos kaimą. Bilietų iš anksto 
įsigijimas ypatingai naudingas 
tuomi, kad prie jų duodamos 
dovanos: .$10, $7, $5 ir $3. 
Prie vartų pirkusieji bilietus 
negalės dalyvaut dovanų ga
vime. Bilieto kaina 40c.

d.
Nu-

Lankymo 
j ei gus 

vėliau. Jai 
adresuojant 

Catherine Talan, 
Center Hospital,

S.

Šiomis dienomis susirgo 
K. Vilktrakiūtė-Talan. 
vežta ligonbutin. 
valandų kol kas nėra, 
bus—pranešime 
galima parašyti, 
sekamai: 
Medical 
White Plains, N. Y

Pašovė Kovojant Prieš 
Plėšikus

Ginkluotiems plėšikams už
puolus Palmer Inn, 703 Ful
ton St., jo savininkas Palmei 
Palmerico nusprendė geriau 
kovot, negu atiduot dienos 
įplaukas. Įsakius iškelt ran
kas, jis pradėjo “šaudyt” į 
užpuolikus cukrinėmis ir ke. 
dčmis, o kostumeriai sunėrė 
po kėdėmis ir stalais. Galop 
plėšikai jį pašovė, bet apiplėšt 
nebespėjo, išbėgo be grobio. 
Jo padėtis esanti kritiška.

šiomis dienomis baigė dak
taro mokslą Alfonsas Bičiūnas, 
St. Louis, Mo., Universitete, ir 
įstojo į Kings County ligoni
nę praktikuoti. Jo tėveliai yra 
seni brooklyniečiai ir gerai ži
nomi, gyvena 124-02 — 103rd 
Ave., Richmond Hill.

Linkėtina jaunuoliui gero 
pasisekimo savo profesijoj.

New Yorko Federaliam 
Teisme teisiamas Jacob (Gur- 
rah) Shapiro už raketą kai
lių industrijoj. Jis pats pa
sidavė policijai pereito balan
džio 4-tą, po to, kaip už 
sugavimą pasiūlyta $7,500.

Reakcininkai Puola 
Ateivius

Miesto Tarybos narys 
Surpless, Brooklyno republiko- 
nas, kalbėdamas Tarybos posė
dyje apie pašalpos reikalus, pe
reitą antradienį, šaukė, kad 
žmonės “iš svetimų šalių čio
nai gauna pašalpą.” Tame aiš
kiai įmatoma puolimas ant atei
vių. Reakcininkai, kaip republi- 
konai, taip tamaniečiai, norėtų, 
kad ateiviai, praleidę didesnę 
dalį gyvenimo darbuose už ma
žiausias algas ir sudėję jiems 
mjlionus turto, nedarbui užėjus 
būtų paliekami mirt badu arba 
išdeportuojami.

Aštrios diskusijos kilo šalpos 
ir viešųjų darbų klausimu abel- 
nai. Visas Tarybos reakcinis 
blokas atmetė majoro reikalavi
mą pravest tarimus, kurie pa
greitintų pradėjimą daugiau 
viešų darbų ir pagelbėtų bedar
biams. Vieton to, jie priėmė tol 
paties Liberty Lygerio Surp- 
less’o įteiktą rezoliuciją, kuria 
autorizuojama raganų gaudy
mas visoj šelpimo sistemoj; 
darbiečiai ir fusionistai tarybi- 
ninkai pasmerkė rezoliuciją, 
kaipo cielių į šelpimo aparatą 
ir ypatingai pačius bedarbius, 
bet būdami mažumoj negalėjo 
jos atmest.

Šitą ketvirtadienį, birželio 
16-tą dieną, 7:30 valandą va
kare, Piliečių Kliube įvyks 
didelis menininkų susirinki
mas. Jį rengia Lietuvių Liau
dies Teatras. Šitame susirin
kime bus duota peržvalga net 
iš 5-kių veikalų, būtent: “Mei
lės Nuskriausta,” “Pusseserė 
Salomėja,” “Vis Pamokyti,” 
“Kometos Laukimas” ir “Pra
eities šešėlis.”

žodžiu sakant, šitas susi
rinkimas arba diskusijos bus 
kaipo peržvalga viso Lietuvių 
Liaudies Teatro veikimo iš 
praėjusio sezono. Ir taipgi bus 
planuojama meno veikla atei
nančiam sezonui.

Diskusijas atidarys
režisieriai, o paskui kas 
norės galės diskusuot.

Taigi visi menininkai 
taipgi ir tie, kurie kad ir 
lošiat teatrų, visi susirinkit
siklausyti, nes bus labai žin
geidi! visiems;

Rengimo Komisija.

įieško Pabėgėlio iš 
Ligonbučio

Jieškoma brooklyniečio Na
than Vermilyea, 41 metų, kai
po pavojingo pamišėlio, kuris, 
po nužudymo savo brolio, per
eitą gruodį buvo padėtas Bea
con, N. Y., ligonbutin krimi- 
naliams pamišėliams. Jis iš 
ten pabėgo pereitą ketvirta
dienį. Iš karto jieškojo toj 
apylinkėj, bet dabar manoma, 
kad jis galįs būt dasigavęs į 
Brooklyną.

Kyle Crichton’o, Collier’s 
žurnalo rašytojo, 9 metų sū
nelis Willie vijosi gelbėt ant 
gelžkelio bėgių užbėgusį savo 
šunį prie Garden City Park, L. 
L Abu tapo užmušti.

Vairuojant mašiną ant ke
lio visada reikia atsimint, kad 
yra keturios mašinos, kurias 
jūs turit matyt — savoji, vie
na priešais jus, viena užpaka
lyj ir viena ateina iš užvin
gio ar skersgatvio, ko jūs ne
galit matyt. Jūs negalit kon- 
troliuot jų mašinų ar jų nuo
sprendžiu, dėlto jūs turit būt 
prisirengę duot jiems pirme
nybę. Nebūkit tikras, kad jis 
sustos prie gatvės kampo, tad 

užtikrinkit saugumą sustoda
mas pats. Virš visko, elgkis 
su jais, kaip su draugais su
eigoj. Gi mandagumas neuž
gaus nieko namie nei ant ke
lio.

Cigai etai yra kaip gglgs. Kada jje išdžiOsta; 
pe miršta. Nuvėsęs cigaretas negali niekuom 
prisidėti prie jūsų pasitenkinimo. Jo kvepėji- 
mas yra išgaravęs, švplniimo --- cn.v_. v švelnumas įsejęs. Skonis
išėjęs. Smagumas išėjęs

šviežumas užlaiko kokybės sekretą. Dvigu
bai švelnūs Old Gold suteikia jums garantuoto 
šviežumo cigaretus, per specialį būdą jų su- 
pakiavimo. Kiekvienas pakelis yra dvigubai- 
užlipytas, padalytas visiškai neperleidžiančiu- 
orą su ekstra užvalkalu iš Cellophane. ,

Tai yra tas sugabus vyniojimas, randamas vien 
tik ant Old Gold Cigaretų, kuris užrakina nuo 
drėgnumo, dulkių ir sausumo . . . kuris užlipi
na geniausiame skonyje Prizinio Derliaus ta
bakus . . . ktiris suteikia jums kiekviename

pajieškojimai
Mpnw-au savo sesers Agnieškos 
Gira-- lUnaitčs> P° vyru Bertulienė. 
m nJaU’ kad ji gyvena Wilkes-Bar- rcL,

NEVILIOJA LABIAU, KADA

JOS YRA ŠVIEŽIOS?

CIGARETAI TAIPGI YRA

KADA JIE YRA ŠVIEŽI

Old Gold Cigarete tą gilų pasitenkinimą pui
kiausiais, fabrikiniai šviežiais tabakais. Leis
kite išbandomam pakeliui Old Gold pasakyti 
jums plačiau apie save.

v.:O

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

Kūnas Polikazo Broda, 79- 
Ęlmhurst, Queens, ištrauk

as iš East Upes prie 56th St., 
L°ng isiand City.

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

d SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO BIZNIERIŲ 

SUSIRINKIMAS
Mos 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. (

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

jis atsišauktų, nes turiu labai svar
bų reikalą. Pranas Menkeliūnas, 12 | 
Depot Plaza, Tarrytown, N. Y.

(139-141) ,

Pajieškau Jurgio ir Marūs 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 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (139-141)

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

Išlaukinis Užvalkalas K 
iš "Cellophane" Į 

atsidaro iš APAČIOS I
Copr. 1938.

P. Lorillard Co.,

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