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Maskva. — Tapo sušau
dyti devyni trockiniai Japo
nijos šnipai ir Sovietų ge
ležinkelių ardytojai Sibire.

Kur tik rasi trockistą, ten ra
si darbininku judėjimo skaldy
mą. žiūrėkit, ką jie daro auto
mobilistų unijoj!

ko. Tik nenaudėliams trockis- 
tams tie teismai buvusi “ko
medija.”

Amerikos Lietir’ių Kongreso 
konferencija Įvyks birželio 25- 
26 dd., Scranton, Pa.

Rytinių valstijų lietuvių kolo
nijos, kaip matosi spaudoje, rū
pestingai svarsto konferencijos 
reikalus ir renka delegatus. Bū
tų gerai, jei panašiai reaguotų 
ir vakarinių valstijų lietuviai.

Konferencija bus svarbi.

telio gyventojai išsivertė į 
gatves atiduoti pagarbą 
karžygiams.

“žuvusios” divi- 
pasirinko grįžt 
tik 300—važiuot 
Franco valdomą

Ameri- 
mūsų korespondentas 

Necke nurodo, jog “Ame- 
čia smarkiai nusimelavo. 
ir nuo šios vakarienės, 

rašo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Jersey City miesto majoras, 
hitleriukas Hague, neleidžia pa- 
žangesniem žmonėm žodžio pa
sakyti, draudžia susirinkimus 
laikyti.

Krislai
Reakcija Kelia Galvą.
Lietuvių Visuomenes

Uždaviniai.
Konferencija.
Atkirto.
Mr. Davieso Nuomone.

Rašo A’. Mizara 

tą pati.
Iš Toledo, Ohio, pranešama, 

kad ten juodieji legioninkai ne
leisią generaliniam USA Ko
munistų Partijos sekretoriui 
Earl Browderiui prakalbos sa
kyti.

Tik keli šitie pavyzdžiai jau 
puikiai vaizduoja auyimą musų 
krašte reakcijos, fašizmo pavo
jaus.

Jei demokratiniai nusiteikę 
Amerikos žmonės tylės ir nieko 
dėl tų bjaurių pasimojimų ne
darys, tai ir kitur reakcininkai 
grobsis už panašių priemonių 
progresyviams žmonėms burnas 
uždaryti.

Barcelona, Ispanija.—Jau 
sugrįžo tūkstančiai vadina
mos “žuvusios” divizijos 
liaudiečių kareivių iš Fran- 
cijos, ir iš naujo kaujasi 
prieš fašistus. Ta divizija 
buvo per du mėnesius fa
šistų apsupta Bielsos srityj, 
Pyrenejų kalnuose, prie 
Francijos rubežiaus; ir ka- 

! da apsuptiem pritrūko amu- 
I nicijos, tai apie 9,000 jų per- 
i ėjo Francijos pusėn, iš kur

Mūsų lietuvių visuomenė,] dabar ir grįžta į Kataloni- 
darbininkai, farmeriai, biznie-1 jos fcaro frontą.
riai ir profesionalai turėtų vi-] Užsienio ministeris Julio 
sur paremti demokratiniai nu- AL dd Vay0 h. kRi . 
sistaciusius žmones, kovojan- , V1 ,... įblikos vadai nuvyko i Gero-cius uz laisvę susirinkti. I

Atsiminkim: jeigu Amerikoj "4 Pasitikt sugrįžtančių ir 
je įsigalėtų fašizmas, tai jis pa-: ktuštai juos sveikino kaip 
neštų visus lygiai. Visi dėl toj tikrus didvyrius. Visi mies- 
sunkiai turėtu nukentėti. 1 _

Andai Great. Necko Lietuvos. 
Dukterų ir Sūnų Draugija ruo
šė pramogą. Ruošimo komisiją 
daugumoj sudarė kairiosios 
krypties žmonės. Dėlto katalikų 
“Amerika” pareiškė, būk, girdi, 
“bolševikams rūpi tik Maskva.”

Polemizuodamas su 
ka,” 
Great 
rika” 
“Nes 
kiek man teko sužinoti, 
jis, “liko pelno $42.10. Tai kam 
tas pelnas — Draugijai ar Mas
kvai? Visi žinome, kad Draugi
jai . ..”

Gerai “Amerikai” užtepta!

Tarpe Lietuvos ir Meksikos 
pasirašyta draugiškumo sutar
tis. Nors ji praktiškos vertės 
turi mažai arba visai ne, ta
čiau visvien gerai, kad tarpe 
kraštų daromos draugiškumo 
sutartys.

Lietuvos “Aidas” daug rašo 
apie tai, kaip pakelti darbo na
šumą.

Ar nereikėtų jis pradėti nuo 
pačių viršūnių? Tegu fašistinė 
biurokratija duoda pavyzdį: te
dirba sąžiningai, ilgesnes valan
das.

Amerikos ambasadorius So
vietų Sąjungoj, p. Davies, daly
vavo dviejuose trockistų-bucha- 
riniečių teismuos.

Kai pas jį spaudos korespon
dentai paklausdavo nuomonės 
apie tuos teismus, tai p. Davies 
atsisakydavo komentuoti. Bet 
savo raportuose Washingtono 
vyriausybei ambasadorius pa
reiškė, kad teisiamieji, jo nuo
mone, buvo kalti ir visa teis
mo procedūra gera.

Aišku, čia nėra nieko naujo: 
kiekvienas protaująs ir sąži
ningas žmogus tai sakė ir sa-

“Žuvusios” Divizijos 
Kareiviai Vėl Kovoj 
Prieš Gen. Franco

Italija Kaltina Franciją už 
“Žuvusios” Divizijos Grą

žinimą į Kataloniją
Roma. — Italijos valdi

ninkai ir spauda išreiškia 
pasipiktinimą, kad Francija 
grąžina atgal į Ispanijos re
spubliką kareivius 43-čios, 
“žuvusios” divizijos. Sako, 
kad Francija tuomi “lau
žanti” bepusiškumą ir pade
danti respublikai prieš fa
šistus.

Paryžius. — 7,800 Ispani
jos respublikos kareivių iš 
vadinamos 
zijos jau 
“namo” ir 
į generolo 
plotą.
MANCHUKUO - JAPONŲ 
SUSIKIRTIMAS SU SSRS 

SIENOS SARGAIS
Tokio. — Naujame susi

kirtime su Sovietų Sibiro 
sienos sargais tapo nukau
tas vienas Manchukuo-japo- 
nų kareivis; kitas sužeis
tas.

Apsivedė Prezidento Roose- 
velto Jauniausias Sūnus
Nahant, Mass. — šešta

dienį įvyko vedybos John 
Rbosevelto, prezidento Roo- 
sevelto jauniausio sūnaus, 
su Anne Lindsay Clark’aite, 
dukteria turtingų aristo
kratiškų tėvų. Jaunikis ką 
tik baigęs Harvardo Uni
versiteto kolegiją.

Į vedybas atvyko prezid. 
Roosevelt su žmona ir apie 
300 Rooseveltų giminių ir 
draugų. Be to, suvažiavo 
tūkstančiai žingeiduolių.
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Fašistai Pateisina Bombar
davimą Anglijos Laivų

Seville, Ispanija. — Fašis
tų vyriausybė pasakoja, 
kad “dvylika” Anglijos lai
vų balandyj ir gegužėj vežę 
karo reikmenis Ispanijos 
respublikai. Todėl, girdi, fa
šistai turį iš oro bombar- 
duot Anglų laivus, plau
kiančius į respublikos uos
tus.

Vieningas CIO ir Fede
racijos Streikas Uždare 
Pittsburgh© Laikraščius

Pittsburgh, Pa. — Strei
kuoja 350 redakcinių rašy
tojų ir reporterių ir laik
raščių išsiuntinėtoj ai, kurie 
priklauso Amerikos Darbo 
Federacijos unijai, prieš 
Hearsto “Sun-Telegraph” ir 
Scripps-Howard’o “Pitts
burgh Press,” popietinius 
laikraščius. Streike išvien 
veikia ir CIO unijos—Gildi
jos rašytojai-reporteriai.

Dar buvo atėję darban 
raidžių rinkėjai ir kiti me
chanikai, nariai Amerikos 
Darbo Federacijos unijos; 
bet kai pamatė rašytojų ir 
išsiuntinėtojų pikietus, tai 
ir jie nėjo dirbti.

Prie streiko prisidėjo ir 
trokininkai, laikraščių iš- 
vežiotojai.

Leidėjai tad laikinai ir 
uždarė minimus laikraš
čius; o kiekvienam savo re
dakciniam rašytojui-repor- 
teriui, išėjusiam streikan, 
pranešė, kad jie daugiau 
neateitų darban; taigi pa
skelbė jiem lokautą.

Amerikos Darbo Federa
cijos unijos advokatas J. R. 
Frankel kaltina leidėjus, 
kad jie visai nenorėjo susi
derėti su rašytojais ir iš
siuntinėtoj ais.

NAZIAI DAUŽO, AREŠ
TUOJA ŽYDUS, PLĖŠIA

JŲ KRAUTUVES
Berlin. — Per paskutines 

kelias dienas bent 2,000 žy
dų Vokietijoj sugaudyta ir 
suvaryta į koncentracijos 
stovyklas ir kalėjimus.

Berlyne ir kituose mies
tuose nazių govėdos -daug- 
meniškai užpuldinėja ir mu
ša . žydus ir maliavomis 
bjaurio ja jų krautuvininkų 
ir profesionalų iškabas.

Kai kuriuose miestuose 
naziai uždraudė vokiečiams 
pardavinėt žydams bet ko
kius maisto produktus.
FAŠISTAI PAgIVARĘ 2 

MYLIAS PIRMYN

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
.pasienis. — Fašistai, perbri- 
dę per Mijares upę, pietų 
pusėn, atakuoja respubli- 
kiečius 18-kos mylių fronte 
ir praneša, kad jie pasistū- 
mę 2 mylias pirmyn ir užė
mę Fanzara, Ribesalbes ir 
kalną Sierra las Pedrizas.

Dabar fašistam iš ten te
lieka 2 mylios iki Valenci- 
jos, respublikos prieplaukos 
miesto.

U.S.A. Nepakęs, Kad 
Naziai Panaikinti] 
Austrijos Skolas
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris Cordell 
Hull jau antrą kartą per
sergėjo Vokietiją, jog Ame
rika nepakęs, kad Vokie
tija panaikintų Austrijos 
skolas Jungtinėms Valsti
joms bei jų piliečiams. Hull 
priminė Vokietijai tarptau
tinę teisę, kad jeigu kuri 
šalis prijungia sau kitą 
kraštą, tai turi prisiimt ir 
to krašto užsienines skolas.

Austrija buvo skolinga 
$24,055,708 Jungtinėm Vals
tijom ir apie $26,000,000 jų 
piliečiam.

Bremen, Vokietija.—Wal
ter Funk, Hitlerio ūkio mi
nisteris, oficialiai atmetė 
buvusios Austrijos skolas 
Amerikai ir jos piliečiams.

Chinija Gavo 115 Lėk
tuvų, Daugiausia iš

Sovietų Sąjungos ®
Hong Kong.—Trys savai

tės atgal Chinija turėjo ne 
daugiau kaip 75 tinkamus 
karui lėktuvus. Bet pasku
tinėmis dienomis iš Sovietų 
Sąjungos pristatyta 45 grei
ti, vijimosi lėktuvai ir dau
giau kaip 15 didelių bombi- 
ninkų.

Tuo pačiu laiku Chinijai 
atvežta 30 greitų bombinin- 
kų iš Francijos ir 25 lėktu
vai iš Jungtinių Valstijų.

Taigi Japonijos orlai
viams bus jaū ne taip leng
va bombarduoti Kantoną ir 
kitus chinų užfrontės mies
tus.

Clevalando Bedarbiai Su
siduria su Badu

Cleveland, Ohio. — Dau
gelis bedarbių-motinų su 
kūdikiais praeitą savaitę 
čia tegavo tik po butelį pie
no ir po riekutę duonos per 
dieną iš vietinių pašalpos 
biurų. 75,000 bedarbių turė
jo gale savaitės tenkintis 
tik biskučiu nugraibyto 
džiovinto pieno ir gabaliuku 
sviesto per dieną.

Bet nuo šio pirmadienio 
jau miesto ižde neliksią “nė 
cento* bedarbiams nuo bado 
ginti, — pareiškė Clevelan- 
do finansų apyskaitų komi- 
sionierius Wm. A. Rowe.

Ohio valstijos seimelis vis 
neskiria būtinai reikalingų 
pinigų pašelpt Clevelando 
beduonius.

GRĘSIA STREIKAS 750,- 
000 VALDŽIOS TARNAU

TOJŲ FRANCIJOJ
. Paryžius. —Francijos 
valdžios raštininkų-tarnau- 
tojų unija, turinti 750,000 
narių, grąsina visuotinu 
streiku, jeigu jiem nebus 
pridėta daugiau algos bėgy
je trijų mėnesių.

Liaudiečiai Atkariavo Teru- 
el Pozicijas Nuo Fašistų
Barcelona, Ispanija. — 

Smarkiomis kontr-atakomis 
liaudiečiai ties Valverde iš
mušė fašistus iš astuonių 
kalvų ir užėmė tas pozici
jas, apie 15 mylių į pietų 
vakarus nuo Teruelio; pa
grobė daugį amunicijos nuo 
priešų.

Villareal Rytinėj Ispani
joj Eina iš Rankų 
į Rankas ir Atgal 

_______________________ )

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistai po 
Castellono, buvo užėmę Vil
lareal Oniestelį, pietinėj/pu- 
sėj Mijares upės. Paskui 
liaudiečiai atėmė iš jų tą 
miestelį ir pervijo priešus 
atgal per upę. Dabar fašis
tai sako, kad jie išnaujo 
persigrūmę pietiniu šonan 
Mijares upės ir vėl užėmę 
Villareal.—Tatai rodo, ko
kia įveržta kova siaučia Te- 
ruel—Castellon fronte.
Fašistai Skelbia Savo Lai
mėjimus Cordoba Fronte
Cordoba, Ispanija.—Gene

rolo de Llano komanduoja
mi fašistai sakosi užkaria
vę nuo liaudiečių Granjue- 
la, Valsequillo ir Sierra No
ria .miestelius šiame fronte.

.Mirė Demokratas Senatorius
Dr. Royal S. Copeland

Washington. — Mirė de
mokratas senatorius dakta
ras Royal S. Copeland, 69 
metų amžiaus. Jis buvo 
tammanietis iš New Yor- 
ko. Jis buvo vienas 
dešiniųjų, kurie įvairiais 
atvejais išstojo prieš Nau
josios Dalybos politiką. Co- 
pelandą parbloškė inkstų li
ga ir kraujo aplinktakos su
gedimas. Prie to dar prisi
dėjo persidirbimas, kaip sa
ko sen. Copelando gydyto
jai.

O Copeland pats, rašyda
mas sveikatos patarimus 
laikraščiuose, • perspėdavo, 
kaip yra pavojinga protiš
kai persidirbti.

CHINIJA TIKISI LAIMĖT 
KARĄ

Hong Kong. — Chinijos 
valdininkai nurodo, jog ka
ras, o ypač dabartiniai po- 
tviniai Chinijoj varo Japo
niją į bankrutą. Be kitko, 
primena, kad metai atgal 
Japonijos kompanijos turė
jo $400,000,000 užsienių 
bankuose, o dabar tik $35,- 
000,000.

Energingas chinų geni
masis ir ūkiškas Japonijos 
išsisėmimas, — sako Chini
jos valdininkai, — sumuš 
japonus.

Dar tik pradžia lietų se
zono Chinijoj. Tai potyi- 
niam nematyt galo.

Potvinis Veja Japonus 
Atgal ir Tarnauja 
Chinų Apsigynimui

Shanghai. — Geltonosios 
upės potvinis užliejo 3,500 
kaimų ir miestelių. Pagal 
japonų skaičiavimus, 700,- 
000 chinų, likusių įna
miais, pabėgo nuo beplin- 
tančių potvinių. Nauji lie
tūs juo labiau pablogino pa
dėtį.

Japonų valdininkai pripa
žįsta, kad trūksta maisto jų ; 
armijos dalims, kurias ap-j 
siautė potvinis. Daugis ja
ponų kariuomenės, tačiau s, ] 
paspėjo pabėgt nuo potvinio 
atgal į rytus nuo Peiping- 
Hankow geležinkelio.

Japonai, maršavę per An
hwei provinciją, taipgi pri-i 
versti pasitraukt atgal.

Tokio, Japonija.—Pasiti- ] 
kimi pranešimai, rodo, kadj

Išteisintas Anglų Kapitonas, 
Pergabenęs Liaudiečiam 

Karo Reikmenis
Gibraltar. — Anglų teis

mas išteisino kapitoną An
glijos prekybos laivo “Stan- 
crofto,” Stanley Scottą. Jis 
buvo patrauktas tieson už 
tai, kad gabeno karo reik
menis iš Barcelonos i Va- 
lenciją

Barcelona yra didžiausias 
centras ginklų ir amunicijos 
gamybos Ispanijos respubli
koj, bet fašistai, dasigrum- 
dami iki jūros, nukirto su
sisiekimus sausuma tarp 
Katalonijos su Barcelona ir 
didžiumos Ispanijos respub
likos.

Dešinieji Laimėję Rinkimus 
Spaustuvininkų Unijoj

Indianapolis, Indiana. — 
Nauju prezidentu Tarptau
tinės Spaustuvių Darbinin
kų Unijos tapo išrinktas 
Claude M. Baker, dabarti
nis jos vice-prezidentas. Jis 
gavo 37,229 balsus prieš C. 
P. Howarda, ligšiolinį uni
jos prezidentą, už kurį da
bar paduota 23,344 balsai.

Howard yra CIO sekreto
rius. O laimėjęs rinkimus 
Baker yra rėmėjas senoviš
kos Darbo Federacijos.

Išrinkta ir dauguma ki
tų panašių kaip Baker kan
didatų į viršininkus Tarp
tautinės Spaustuvių Darbi
ninkų Unijos.

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai skelbia, kad nuo šių 
metų pradžios jie atėmę iš 
liaudiečių jau 16,600 ketvir
tainių mylių ploto.

Nors visi “žuvusios” divi
zijos liaudiečiai kareiviai 
būtų galėję iš Bielsos srities 
pereit Francijon, bet dalis 
jų pasiliko kalnuose-tarp- 
kalnėse ir tęsia kovą prieš 
fašistus kaip partizanai.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

6,000 japonų kareivių prigė
rė Geltonosios upes potti- 
niuose.

Hankow, Chinija. — Jau 
kelis kartus neoficialiai pra
nešta, kad Japonija rengia
si siūlyt Chinijai taikos de
rybas. Geltonosios upes po
tvinis padarė didžių nuosto
lių japonų armijai ir labai 
nusilpnino karinę jos galią. 
Be kitko, liko paskandinta 
daugis japonų kanuolių, 
tankų ir šarvuotų automo
biliu, v

Madrid. — Italijos ir Vo
kietijos lakūnai bombomis 
užmušė 35 civilius žmones 
Valencijoj ir Alicantėj; su
žeidė 75-kis.

Heywood Broun Vėl Išrink
tas Amerikos Laikraštiniu- ■ 

kų Gildijos Prezidentu
Toronto, Ont., Kanada.— 

Penktas suvažiavimas Ame
rikos Laikraštininkų Gildi
jos, CIO unijos, vėl išrinko 
Heywooda ' Brouną orga
nizacijos prezidentu ir J. 
Eddy, vice-prezidentu. Bai
giamoj sesijoj suvažiavimas 
milžiniška dauguma balsų 
pareiškė pasitikėjimą pa
žangiai savo vadovybei.

Sekamam Laikraštininkų 
Gildijos suvažiavimui 1939 
m. paskirta vieta yra San 
Francisco, Calif.

Dabartinis suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, raginan
čią visas unijas ir šiaip 
žmones nepirkt jokių Japo
nijos dirbinių. Jis taip pat 
išreiškė pageidavimą, kad 
būtų panaujintos ir toliau 
tęsiamos derybos dėl vieny
bės tarp CIO ir Amerikos 
Darbo Federacijos.

Naziai vėl Grąsina Čechoslo- 
vakijai Griežtais Žygiais
Berlin. — Nazių spauda 

rėkia, kad čechoslovakijos 
lėktuvas vėl perskridęs per 
Vokietijos sieną.

Hitlerio vidaus reikalų 
ministeris Wm. Frick grū
moja čecįoslovakijai “grie
žtais” žingsniais.

Vienna. — Nė vienas uni
formuotas nazis nėjo “dievo 
kūno” šventės procesijoj 
gatvėmis, nors kardinolas 
Innitzer yra nazių draugas.

Dublin, Airija. — Šalies 
seimo rinkimus Seiman lai
mi didele dauguma kandi
datai ministerio pirmininko 
de Valeros, tautinės airių' 
partijos.

ORAS
Šiandien būsią gražu. — 

N. Y. Oro Biuras.
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Blokada
Nesenai Hollywoode tapo pagaminta 

įdomi kalbanti filmą: “Blockade” (Blo
kada). Ši filmą, arba šnekantysis judis, 
sakoma, vaizduoja Ispanijos respublikos 
kovas su įsiveržėliais. Filmą daryta ob-
jektyviai ir todėl ji gera, daug tiesos 
pasako, akstiną stebėtojus remti demo
kratiją ir užpultų kraštų nepriklauso
mybes.

Kadangi “Blokada” filmą yra objek
tyve, tai4 Franco ir Mussolinio agentai 
pradėjo prieš ją kampaniją, visaip šmei
žiančią filmos gamintojus. Nėra abejo
nės, kad fašistai dės pastangų ją boiko
tuoti, prieš ją kovoti. Boikotuosią, girdi, 
jie ir kitas “Blokados” gamintojo, Wal- 
terio Wagnerio, filmas.

Bešalūs stebėtojai, matę šią filmą ro
dant Hollywoode, labai giria ir nori, kad
tik ji būtų kuoplačiausia rodoma ir kad 
nebūtų sužalota. “Blokada” bus pradėta 
tūluose teatruose rodyti šią savaitę.

Mes patariame mūsų skaitytojams nu
eiti pamatyti “Blokadą”. Tuomi jūs ne 
tik pamatysite gerą veikalą, bet podraug 
paremsi te žmones, kurie bando pagamin
ti gerų filmų Amerikoje. Gavę plačią 

| visuomenės paspirtį, filmų gamintojai 
bandys ir ateityje duoti publikai geres
nių kūrinių.
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į • Nusikrato Nenaudėlių
Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš

tis “Mūsų Žodis” rašo:

Čia dedame paveikslą \ ieno Smetonos žu- 
likų, konsulo Povilo Gailėjo, kuris Argenti
noj būdamas, .kartu su plačiai žinomu afe
ristu, kunigu Janilioniu, pažangiuosius lie
tuvius grūdo į kalėjimus. Brazilijoj tas ju- 
došystes darė per savo organizaciją ir su 
buv. kun. Sugintu. Bet tie lietuviški “kara- 
jiedai” Pietų Amerikoje jau užbaigė savo 
karjerą,—kun. Janilionis už aforizmą pa
tupdytas į Villa Devoto kalėjimą, Argenti
noj, o Gaudys atšauktas išvyko Lietuvon.

P. Gaučiui nei kiek nerūpėjo nei savo ša
lies, nei svetur esančių lietuvių gerovė, o 
iŠtikrųjų buvo uolus sukčius, šnipas, bendro 
darbo ardytojas, skundėjas.

Vadinasi, dviem sukčiais bus mažiau: 
Vienas Argentinos kalėjime tupi už suk
tybes, o kitas—nusunktas Kaunan.

Poniutė su Didele Gerkle
Montrealyj, Kanadoje, gyvena poniutė 

vardu Marija Aukštaitė. Nebūtų ji fa
šiste, jei veik kiekvienam savo raštpa- 

. laikyj ji nebliautų prieš komunistus. Pa-
starajam “Vienybės” numery j toji mo
teriškė puola Montrealo inteligentus ir 
komunistus. Girdi,

Toks elementas nevertas inteligento var
do! Inteligentas tae, kuris nuolat savo žino
jimo akyračius perduoda kitiems, ir iš kitų 
sau reikiamų žinių pasisemia. Jei suvyniojai 
savo dvasią į stalčiui gulintį diplomą—pa
sekei tik prisisotinusį aviną, kurs tingiai 
atrajoja tik tai, kas jau nuryta.

Jeigu mūsų vadinamoji Montrealo inteli
gentija būtų stropiau dalyvavus su liaudimi, 
nebūtų šiandien tiek komunistiško knibždė
lyno! Jeigu nebūtų užrietę ragų, kaip apkai
šytos sekminių karves, nebūtų šiandien I

UŽMIRŠTAS VAISTAS 
GERIAUSIA GYDUOLĖ

NUO NUOMARO
San Francisco, Cal.—At

sitiktinai paimtas bandymui 
senas vaistas “diphenyl hy
dantoin”, skinamas leng
vesniam užmigimui, pasiro

Montvale usnyno lietuvybės dirvoje.
šiandien kai kas rėkia, kad komunistai 

nušlavę Montrealo liaudį. Absurdas! Tai 
jūs, ponai, inteligentai, papūsti kaklai ir iš
riesti biustai, nusigrįžę nuo vargšo alkanos 
sielos, nustūmėte nekaltą liaudį ten, kur jai 
ištiesta draugiškesnė ranka!

Ši moterėlė mano, kad užtenka pas 
liaudį ateiti, gražiai jai pakalbėti ir jau 
esi ją pasigavęs. Tai nesąmonė. Liau
dis šiandien nežiūri tik gražių, dalikatnų 
žodžių. Jai rūpi tiesa. Ji neapkenčia fa
šizmo ir reakcijos. Ji eina su pažangiu 
judėjimu, kuriame darbuojasi ir kurį 
atstovauja komunistai. Komunistinį ju
dėjimą ponia Austai te vadina “usnynu”. 
Tai jos dalykas. Ji išmoko iš savo dva
sios vado Juozo plūstis, kaip caristinės 
Rusijos izvoščikas. Ką gali turėti bendro 
bile doresnis ir švaresnis inteligentas su 
tokia, kaip Aukštaitė. Ji įpratusi brai
džioti po šmeižikišką balą, kaip, jos pa
čios žodžiais, toji “sekminių karvė”.

T NID Seimas
Vos kojas velkančios TMD sekreto

rius šaukia tos draugijos “seimą”, kuris 
įvyks drauge su SLA seimu. Kaip žinia, 
ši draugija, per du metus miega septy
nių brolių miegančių miegu. Kai įvyksta 
SLA seimas, josios viršininkai “atlaiko” 

» savo sesiją ir tuomet vėl gula dviem me
tamu

Na, o progresyvių lietuvių palai
komą Lietuvių Literatūros Draugiją 
(ALDLD) šiuo tarpu veikia sparčiai ne
gu kada nors. Šiemet ALDLD suvažiavi
mas žada būti labai įdomus ir didelis.

Ar Gi Taip?
So. Bostono “Darbininke” tūlas bend

radarbis T. rašo:
. . . komunizmas teisingai pasmerkia šių 
dienų nevykusią kapitalistinę sistemą, bet 
griebiasi blogų priemonių blogybes praša
linti.
Ar gi taip? Paimkim Jungtinių Vals

tijų. Komunistų Partiją. Kokių priemo
nių ji griebiasi blogybėms prašalinti? 
Aprūpinti darbininkus darbu. Nedirban
čius aprūpinti užtenkama pašalpa. Ji rei
kalauja apdėti stambiuosius kapitalistus 
didesniais taksais, kad iš jų turėjus pi
nigų bedarbių pašalpoms. Ji reikalauja
užtikrinti darbo žmonėms ateiti. Kovoja 
prieš reakciją ir fašizmo pavojų. Kovo
ja už taiką. Tam darbui komunistai 
kviečia visus demokratiniai nusistačiu
sius žmones. Ji ragina sudaryti demo
kratinį frontą iš visų tų, kuriems rūpi 
demokratijos ir taikos išlaikymas.

Ta viską komunistai siūlo atlikti tai- v v
kiu, demokratiniu būdu.

Kas bent vienam iš paminėtųjų punktų 
yra bloga-? Tegu kunigų laikraščio bend
radarbis paaiškina.

Savo galutiniuose tiksluose komunistai 
stato socializmą. Kas blogo tame? Ku
nigai labai daug šūkauja prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet tegu jie parodo, kuri kita 
šalis šiandien daro tokį progresą kultū
ros, mokslo ir ūkiško gyvenimo dirvoje, 
kaip Socialistinė Sovietų Sąjunga. Ten 
panaikintas nedarbas. Darbininkai dir
ba trumpesnes valandas, negu kurioj 
nors kitoj šalyj. Ten kiekvienam aprū
pinta senatvė. Sovietų Sąjunga kovoja 
už taiką. Remia pasaulio demokratinius 
kraštus visais galimais būdais ir prie
monėmis. Ten, pagaliau, vyriausybė yra 
darbo .žmonių. • Jų rankose yra visi ša
lies turtai, visi fabrikai, visa žemė, vis
kas. Jie yra viešpačiai savo ateities.

Štai paveikslas gyvuojančio socializ
mo !

Mes žinom, turtingiesiems kunigams 
tas nepatinka. Bet tai patinka katali
kams darbo žmonėms. Jeigu šiandien yra 
katalikų darbininkų, kurie tam dar ne
pritaria, tai tik dėlto, kad jiems kuni
gų kontroliuojama spauda labai daug 
neteisybės, šmeižtų prirašė prieš Sovie
tų Sąjungą; tik dėlto, kad jie nepamatė 
šviesos.

dė geriausia gyduolė nuo 
nuomaro.

D r. Putnam pranešė, kad 
šiuo vaistu 80 nuomarinin- 
kų iš 142 visiškai išgydyta.

Patvirtino Mirties Bausmę 
žmogvagiui Chicago j

Chicago, Ill.

Valstijų apskrities teismas 
atmetė apeliaciją žmogva- 
gio John Seadlundo ir pa
tvirtino žemesnio teismo 
sprendimą numarinti jį el
ektros kėdėj. Seadlund nu- 
smerktas už pagrobimą fa- 

S. Rosso.Jungtinių | brikanto C.

Besiartinant A m e r i- LIETUVOS ŽINIOS
kos Lietuvių Komunis

tų Suvažiavimui
(Diskusinis Straipsnis)

Kažin kokiu tai išrokavimu 
Lietuvių Komunistų Frakci
jos nei atskiri Partijos nariai 
iki šiol per spaudą nedisku- 
savo Liet. Komunistų Nacio- 
nalio Suvažiavimo. Iki suva
žiavimui belfko tik apie dveje
tas savaičių^ Tųr būti drau
gai taip jau prisirengę, 
kad suvažiayime vienu sykiu 
viską išdiskijsuos. Kaip ten 
sau draugai/manytų, bet per 
spaudą Partijos diskusijos yra 
naudingos ne vien tik Parti
jos nariams, bet svarbu ir 
tiems šimtams darbininkų, ku
rie yra pasirengę stoti į Ko
munistų Partiją.

Partijos budavojimas yra 
statomas pirmoj vietoj, todėl 
ir lietuvių komunistų suvažia
vimas turėtų taip pat būti dis- 
kusuojamas per spaudą, nors 
kad ir per paskutines porą 
savaičių prieš suvažiavimą. 
Būtų gerai, jei tilptų spaudo
je keletas diskusinių raštų, 
nors ir vėlai.

Partijos Mokykla

Liet, komunistų suvažiavime 
turėtų būtinai nutatyti, kad 
kiekviena lietuvių komunistų 
kuopa, arba frakcija, turėtų 
savo kalboje lavinimosi mo
kyklėlę. Tokią mokyklėlę, 
man rodos, galėtų bendrai 
palaikyti įtraukiant kitas or
ganizacijas, kaip ALDLD kuo
pas, jaunuolių grupes ir kai 
kur moterų kliubus, jei gali
ma.

Vadinasi, tokia mokykla bū
tų ne vien tik dėl Partijos na
rių, bet būtų proga lavintis ir 
tiems draugams, kurie dar ne
stojo į Partiją.

Liet. Komunistų Centro Biu
ras turėtų reikalauti raportų 
iš tokios mokyklėlės veiklos. 
Partijos mokykla turėtų būti 
skelbiama spaudoje, raginami 
liuosnoriai stoti į mokyklą. 
Tas duotų progą ir nepartijie- 
čiams sykiu lavintis.

Jei frakcija arba kuopa ne
sirūpina įsteigti lavinimosi mo
kyklą, tai Centro Biuras tu
rėtų ištirti ir griežtai pareika
lauti frakcijos biuro, kad to
kia mokyklėlė būtų suorgani
zuota. Partijos nariai, taip 
pat ir nepartijiečiai tarpe lie
tuvių visa didžiuma labai 
menką prasilavinimą turi. O 
tas daug kenkia veikimui.

Todėl Partijos mokyklėlėj 
visi partijiečiai turėtų daly
vauti ir lavintis. Daugiau 
gavę žinojimo apie Partiją ir 
kitas masinęs organizacijas ir 
jų veiklą, mes patys pasiju- 
sim esą gerai disciplinuoti.

Jais ir tik tada mes galėtu
mėm padėti jaunuoliam orga
nizuotis.

Pirmoj vietoj į reikalinga 
jaunuolius traukti į mokyk
lą, kur jie galėtų gerai pra
silavinti. Tada patį organi
zavimo darbą patys jaunuoliai 
galės atlikti. O suaugę žmo
nės galės daug pagelbėti jau
nimui organizuotis.
Savikritika Kuopą Susirinki

muose ir Per Spaudą

Tarpe lietuvių komunistų 
yra draugų, kurie yra pusėti
nai prasilavinę įvairiais klau
simais. Kaip kada ir gerą 
prakalbą pasako. Bet bėda 
su tais draugais, kad jie per 
metų eiles vengė, tankiausiai 
ignoravo, nesirūpino kitus 
draugus pralavinti. Nuošir
dus bolševikas pirmoj vietoj 
rūpinas pagelbėti kitiems 
draugams, kad būtų nauda 
Partijai ir visame veikime.

Po nacionalio suvažiavimo 
turėtų draugai savo tokį nu
sistatymą pakeisti.

Per spaudą savikritika taip 
pat naudinga. Tankiai įvyks
ta nemažai klaidų veikime. 
Kiti draugai . visai nekreipia 
domės, nors jiem daroma pa
staba. Toks draugas yra per
siėmęs kokios nors blogos 
ydos ir draugiška pastaba jam 
negelbsti. Todėl tokis drau
gas reikia pakritikuoti, tuo 
pat sykiu Jkiti draugai turi 
progą pasimokyti.

Likviduoti Tas Grupes

šiame suVažiavime turėtų 
būti svarstoma likvidavimas 
grupelių, kurios vis dar tie
sioginiai ar netiesioginiai lai
kosi prie lietuviškos sklokos.

Šį klausimą suvažiavimas 
gerai apsvarstęs turėtų tuos 
brolius paraginti stoti į Par
tiją. Kiti iš jų, kurie yra dai
lės mylėtojai, galėtų stoti prie 
Meno Sąjungos ir ten padėti 
veikti. Likvidavimui kai ku
rių sklokos grupelių turėtų bū
ti paskirta komisija, kuri lai
kas nuo laiko turėtų . bendrus 
pasitarimus su jais.

Prie sklokos yra keletas ge
rų darbininkų, kurie galėtų 
'grįžti į Partiją. Bet su jais 
reikia tufėti draugišką pasi
tarimą. ' jBe tokio pasitarimo 
tie broliai negalės sugrįžti, nes 
jie vis jaučiasi kaipo nepa
kenčiami iš partijiečių pusės.

Visi neaiškumai turėtų būti 
prašalinti, einama prie drau- 
giškumoį prie bendro veikimo.

I. A. Vaupšas.

Moteris ir Sportas
“Lietuvos Sporte” (4 nr.) 

“Živile” rašo apie moteris 
sporte. Nagrinėdamas mo
terų dalyvavimą sporte, pri
eina išvados, moterys per 
mažai kreipia dėmesio spor
tui. Priežastis: sportui va
dovauja tik vyrai ne mote
rys, nebuvimas moterų or
ganų k. k. rūmuose, mote
rų iniciatyvos užgniaužimas 
ir t. t.

Straipsnio autorė labai 
teisingai iškėlė tuos klausi
mus, tik vieną dalyką už
miršo, kad didžiausias kalti
ninkas yra fašizmas. Fašis
tai nori, kad moterys būtų 
tik virtuvėj ir miegamajam.

Apie tai kalba faktas, 
kad k. k. rūmuose yra viso
kių komitetų, bet moterų 
nėra. Visaip smaugiama pa
sireiškusi moterų iniciatyva 
sporte. Ar teisinga bus 
“Lietuvos Sporto” redakci
jos pastaba apie neveiklu
mą ir nesidomėjimą spor
tu? Žinoma, kad ne! Kai
muose ir miestuose yra šim
tai mergaičių, norinčių 
sportuoti, bet neturinčių 
tam galimybės.

Lietuvos jaunuolės turi 
organizuotis ir reikalaut sa
vo teisių sporto srityj. Kur
kime įvairius sporto rate
lius fabrikuose, dirbtuvėse 
ir kaimuose. Reikia reika
lauti, kad k. kult, rūmuose 
būtų sudarytas moterų ko
mitetas ar sąjunga, kuri rū
pintųsi moterų sporto rei
kalais. Kovokime už mote
rų sportui sąlygų sudary
mą. K.

si veržti ir sukelti gaisrą visa
me miestelyje. Į tai atitinka
mos įstaigos turėtų atkreipti dė
mesį.

Nedirba Darbininkai
GELGAUDIŠKIS.—Gelgau

diškio akc. b-vės “Palemonas” 
plytinėj dabar sezono metu dir
ba apie 150 darbininkų. Gegu
žės 17 d. darbininkai nustojo 
dirbę, reikalaudami didesnio at
lyginimo. Kad darbo sąlygas ir 
atlyginimą sutvarkytų, padavė 
prašymą Darbo rūmų direkto
riui. Be to, prašyme pageidau
ja, kad plytinės vedėjas būtų 
lietuvis.

GELGAUDIŠKIS

Įmonė, Kuri Gali Padegti Visą 
Miestelį

Miestelyje yra kalkių ir be
tono dirbtuvė. Dabartiniu metu 
šioje įmonėj yra degamos kal
kės. Kalkėms degti krosnies 
viršus yra sukaltas „iš lentų ir 
ugnis matyti iš tolo, kuri, be 
abejo, kiekvienu atveju gali iš-

Pasikorė Žmogus
BIRŽAI.—Geg. 27 d. savo 

bute pasikorė žydų tautybės pi
lietis Judelis Pasvaleckis. Pas- 
valeckis buvo jau pagyvenęs 
žmogus ir turėjo ištekėjusią 
dukterį. Prieš kiek laiko mirė 
jo dukters vyras, o prieš porą 
dienų ir pati duktė. Liko 5 
mažamečiai vaikai. Kalbama, 
kad Pasvaleckis to negalėjęs 
pergyventi ir del to nusižudęs.

Nemune Prigėrė Psichiniai 
Nesveikas Žmogus

Šių m. geg. mėn. 27 d. prie 
Zapyškio N. Asterovičius nuėjo 
prie Nemuno. Smarkus vėjas 
nutraukė nuo galvos Asterovi- 
čiui kepurę ir įritino į Nemuną. 
Jis šoko .kepurės gelbėti. Toj 
vietoj prie pat kranto buvo la
bai gilu. Asterovičius staiga 
pradėjo skęsti ir ėmė šaukti pa
galbos. Bet niekas nesuspėjo 
jo išgelbėti. Po keliolikos mi
nučių Asterovičius buvo iš
trauktas be gyvybės žymių. N. 
Asterovičius buvo žydų tautybės 
23 m. amž., psichiniai nesvei
kas. N. Asterovičiaus tėvai gy
vena Zapyšky, bet del neturto 
sūnaus negalėjo gydyti.

Vietoje Provincijos Darbinin
ką—Kauniečiai

KAUNAS.—Prieš kurį laiką 
buvo pranešta, kad Marvelės 
darbininkai nusiskundė Kauno 
apyg. darbo inspektoriui, kad 
“Maisto” halės ir kitų statybų 
rangovai priima darban provin
cijos darbininkus, o kauniečiai 
lieka be darbo.

T--- 1------------
Klaipėdos Darbininką Delega

cija Pas Min. Pirmininką 
ir Susisiekimo Min.

KAUNAS.—Šiomis dienomis 
Kaune lankėsi Klaipėdos darbi
ninkų delegacija, kurią sudarė 
'Klaipėdos darbininkų susivieni
jimo pirm. Strazdauskas, gele
žinkeliečių darbininkų atstovai 
Adomonis, Katkus ir šuipnys ir 
Seimelio atstovai Pranaitis ir 
Paura.

Ši Klaipėdos darbininkų dele
gacija buvo nuvykusi pas Mini
ster! pirm. Mironą ir Susisieki
mo min. inž. Stanišauskį, kur 
tarėsi Klaipėdos krašto darbi
ninkų ekonominiais ir sociali
niais reikalais.

Susisiekimo min. inž. Stani
šauskiui nurodė reikalą pakelti 
uosto ir geležinkelio darbinin
kams atlyginimą, mokėti vaikų 
priedus, duoti maisto bilietus ir 
pastatyti pirtį.

Dabar mums prisieina daug 
darbų Partijos atlikti, bet 
mes dirbam Partijos darbą tik 
iš praktikos, Ūš savo kelių 
metų patyrimo, bet teoriškai 
mes neturim žinojimo. Todėl < 
mokyklėlė būtinai reikalinga 
pagerinimui Partijos veiklos.

Jaunuolią Organizavimo 
Klausimas

Lietuviai, suaugę žmonės, 
turėtume daug daugiau kreip
ti domės padėti jaunuoliams 
organizuoti - dar neorganizuo
tą jaunimą. Daug yra j auti ų 
žmonių, kurie beveik niekur 
nepriklauso. Bet yra bėda, 
kad mūsų pačių draugai labai 
prastai perstato jaunuolių 
reikalus. Vietoje jaunuoliam 
tinkamai parodyti svarbą stoti 
į jiems naudingą organizaci
ją, tankiausiai tie jaunuoliai 
gauną išbarti už jų neišmany
mą.

Todėl suaugę draugai būti
nai kuopos susirinkime turė
tumėm gerai išsidiskusuoti 
jaunuolių problemas, gerai su
sipažinti su jaunuolių reika-

Vi8Os Amerikos kanalas, kuris bus užbaigtas sekančiais metais. Vaizdas nu- 1 
imtas netoli Meksikos sienos. Šis kanalas aprūpins vandeniu milionus akrą 
žemės.
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Prieš Algų Kapojimų; Prieš Dar 
bo Sąlygų Bloginimų

žemiau telpa (sutrumpinta) rezoliucija, 
priimta dešimtajam USA Komunistų Parti
jos suvažiavime.—“L.” Red.

Kaipo pasekmė monopolistinio kapita- 
» lo puolimų, ir vėl organizuotiems ir ne

organizuotiems darbininkams grūmoja 
algų kapojimas. Tūlose pramonėse, kaip 
avalų, tekstilės ir kt., algų kapojimas jau 

x pravestas. Geležinkeliečiams grūmoja- 
/ ma nukapoti algos net 15 nuoš. su prad

žia liepos mėnesio. Jei šis samdytojų 
pasikėsinimas būtų pravestas, tai, be abe
jo, tuojau būtų kapojamos algos ir visų 
pamatinių pramonių darbininkams. Gi
lėjant pramoniniam krizini, algų kapoji
mo pavojus patampa vis didesnis. Jis 
grūmoja visų pramonių darbininkams.

* Šis algų kapojimas yra organiniai su
rištas su bendru krizių, daromu didžiųjų 
monopolijų, kad privertus mases paneš
ti šito krizio iškasčius. Tai dalis jų kam
panijos prieš Roosevelto administraciją, 
prieš CIO ir ADF, taipgi prieš politiniai 
progresyviškas šalies jėgas. Tai dalis 
jų paskelbto sėdėjimo streiko, taikomo 
pratęsti ir pailginti krizį ir tuo pačiu sy
kiu suversti už tąjį krizį atsakomybę ant 
progresyviškų jėgų. Šis pasimojimas 

ų kapoti algas tampriai susijęs su jų kova 
—t>rieš algų ir darbo valandų nustatymo 

bilių, esantį kongrese, prieš šalies admi
nistracijos bandymą pravesti reformas 
teismuose ir valdžios aparate. Jis at- 

a spindi didžiųjų monopolijų pasirįžimą 
išnaudoti šį krizį pakenkimui ir, jei ga- 

) Įima, nugalėjimui progresyviškų jėgų po
litiniai. Tai dalis monopolijų pasimo- 
jimo įvykinti fašizmą.

Neužtenkamai Priešinamasi
Pasipriešinimas šitiem algų kapoji

mam kol kas nebuvo užtenkamas. Dau
giau negu vienoj vietoj unijos priėmė 
nukapojimus be pakankamo pasiprieši
nimo. Ir mes galime būti tikri, kad, jei 
samdytojams pavyks pravesti algų nu- 
kapojimus visoj eilėj vietų, tai jie pas- 

* kui griebsis tą patį daryti visose pra
monėse. Geležinkelių baronų reikalavi
mas nukapoti algas visiems geležinkelių 
darbininkams; gandai apie samdytojų 
planus nukapoti algas automobilių,^plie
no, kasyklų, statybos ir kt. pramonėse 
rodo, ką didieji trustai ir korporacijos 
ryžtasi daryti.

Padėtis reikalauja iš viso darbininkų 
judėjimo kuo veikiausio veiksmo—iš AD 
F, CIO ir Geležinkeliečių Brolijų. O kad • 
pasipriešinimas nukapojimui algų būtų 
griežtesnis, reikalinga gauti pagelbos iš 
farmerių, smulkių biznierių ir profesio
nalų. Didžiųjų monopolijų vajus prieš 
visokią pažangesnę reformą, prieš dar
bininkų gyvenimo lygį, tiesioginiai pa
liečia šalies gerbūvį ir visus mūsų kraš
to žmones, jų reikalus. Smulkieji biz
nieriai, vidurinės klasės žmonės ir far- 
meriai tuojau nukentėtų, jei darbinin
kams būtų algos nukapotos. Algų nu- 
kapojimas ne tik neišgelbėtų krašto nuo 
krizio ir jo ne tik nesutrumpintų, bet 
pailgintų. Ilgainiui pasėkos būtų tokios, 

tįk kad atsirastų “hoovervillės” ir alkanų 
žmonių linijos, laukiančios duonos šmo
to. Kapojimas algų nubiednintų visus 
mūsų žmones ir visą tautą atstumtų at
gal.

Kad kovojus prieš šį reakcininkų puo
limą ir ypačiai prieš algų kapojimo pasi- 
mojimą, reikalinga pasiekti kuodidžiau- 
sia veikmės vienybė darbo unijų judėji
mo ir visų žmonių. Tam reikalinga vie
nybė visų demokratiškų jėgų politinėj 
dirvoj, kad nugalėjus visus tuos kongres- 
manus, šių metų rinkimuose, kurie prie
šinosi Algų ir Darbo Valandų Nustaty- 

\ mo diliuj, Roosevelto Atgaivinimo Pro
gramai ir kitiems Naujosios Dalybos siū
lymams. Reikalinga sudaryti demokra
tinis frontas išrinkimui į kongresą ir 
įvairias valstijines valdvietes tokių at
stovų, kurie bendrai veiktų su darbo at-

stovais suvaldymui didžiųjų monopolijų 
ir stotų už palaikymą pragyvenimo lygio 
ir demokratiniu žmonėms teisiu.

v

Darbininkų Vienybe BūAna
Reikalinga ADF, CIO ir Geležinkelie

čių Brolijų bendra veikla, per kurią bū
tų galima sulaikyti algų kapojimas tuo
jau,—kai tik samdytojai pasimoja,— 
griežta veikla ir, jei yra reikalo, strei
kais, visą darbininkų judėjimą įkinkant 
tokiam veiksmui pagelbon. x

Kuoveikiausias ir svarbiausias viso 
darbininkų judėjimo uždavinys turi būti 
nugalėjimas geležinkelių baronų pasimo- 
jimo nukapoti geležinkeliečiams algas.

Pergalė šiuo reikalu reikštų, kad ki
tose pramonėse nebūtų algos kapojamos, 
be to, toks žygis pasitarnautų suvienyji- 
mui viso darbininkų judėjimo.

Neužtenka tąjį klausimą palikti pa
skirom unijom spręsti, kai jų narių al
gos yra kapojamos; neigi būtų išmintin
ga dėti visą viltį ant to, kad, kai Roo
sevelto Atgaivinimo Programa bus pri
imta, sąlygos pagerės, ir automatiškai 
tas sulaikys samdytojų pasimojimus dar
bininkams algas kapoti.

Reikalingas greitas visų darbininkų 
jėgų veiksmas. Pirmesniuos pramonės 
kriziuos visa sunkumo našta būdavo ant- 
metama ant darbininkų, dažniausiai ant 
neorganizuotų ir blogai vadovaujamų. 
Jie turėdavo sutikti didelius algų nuka
pojimus ir masinį nedarbą, etc. Bet da
bar darbininkai patapo galingai organi
zuoti ir įgavo daugiau kovingumo. Jie 
turi užtenkamai potencialių jėgų algų 
kapojimus sulaikyti. Savo tiesioginiu'vei
kimu ekonominėj dirvoj, streikais, politi
ne veikme, su pagelba visų progresyvių 
grupių, jie gali sulaikyti visokį monopo
lijų pasimojimą; gyvenimo lygis galima 
išlaikyti; darbininkai galėtų patapt va
dovaujanti jėga ir stambaus kapitalo sė
dėjimo streikas galėtų būti nugalėtas, 
šalyj gerbūvis pradėtų atsigauti.

Paremt Roosevelto Programą
Griežtas pasipriešinimas algų kapoji

mams reikalingas ne tik tam, kad apsau
goti darbininkus, bet taip jau parėmimui 
Roosevelto Atvaiginimo Programos. Sa
vo pasiūlyta skolinimo ir išleidimo, pini
gų programa, Roosevelto administracija, 
užgiriama darbininkų, bando palengvin
ti pramoninį krizį, padidindama masių 
pirkimo jėgą. Bet samdytojų algų ka
pojimo kampanija tiesioginiai priešgi- 
niauja Roosevelto vyriausybės konstruk- 
tyvei programai. Nukapodami darbinin
kams algas, bosai norėtų sumažinti lei
dimo jėgą daugiau, negu Roosevelto ap
ribota programa ją padidintų. Organi
zuoti darbininkai neprivalo to prileisti. 
Būtų netikęs dalykas priimti algų nu
kapojimus pramoninėj dirvoj, ir tuo pa
čiu sykiu politinėj dirvoj kovoti už pa
didinimą darbininkų perkančiosios jėgos.

Augantis reakcininkų puolimas ant 
darbininkų pragyvenimo lygio reikalauja 
darbo unijų vienybės. ADF, CIO ir Ge
ležinkeliečių Brolijos turi sujungti savo 
jėgas prieš bendrą kapitalistinį priešą. 
Tuojautinė politinė darbininkų jėgų vie
nybė reikalinga tam, kad neprileisti pa
sikartoti tokiam dalykui, kokis nesenai 
pasireiškė Pennsylvanijoj, kur nebuvi
mas vienybės darbininkų eilėse neprilei
do pasiekti beveik tikros numatytos per
galės Tomui Kennedy.

Laikas jau pribrendo visam darbininkų 
judėjimui—ADF, CIO ir Geležinkeliečių 
Brolijoms—bendrai pasakyti algų Lapo
tojams, kad jie savo tikslo nepasieks. Lai
kas jau pribrendo bendram veiksmui 
prieš algų kapojimą. Laikas jau pribren
do ryškiam bendram politiniam veiksmui 
nugalėti rinkimuose tuos kandidatus, ku
rie stoja už algų kapojimą ir kurie dar
buojasi nugalėti Naujosios Dalybos pro
gramą.

Binghamton, N. Y
ŠIS IR TAS

Literatūros Draugijos vajus 
praėjo, o mūsų miestas liko 
neatžymėtas. Nė vieno nau
jo nario neįrašyta. Moterų 
skyrius buvo ir dovanas pa
skyręs toms draugėms, ku
rtos gaus naujų narių, bet ir 
tai nieko negelbėjo.

Nariuose, matyt, yra koks | 
tai atšalimas, nepaisymas, ne- i 
sidomėjimas jokia veikla.

Išrodo, kad nei prelekcijos Į 
nepadeda sutraukti Literatu-j 
ros Draugijos narių į susirin
kimus. Prieš pereitą susirin
kimą buvo skelbta, kad H. 
Žukaitė duos prelekciją te
moje “Kelias į Taiką,” ir ji 
tatai išpildė, bet narių nesu
sirinko daugiau, kaip ir pa
prastai. Nariai, kurie lanko
si į susirinkimus, rodosi, domi
si jais, nes vis beveik tie patys 
ateina. Jie visi turėtų užsidė- Į 
ti sau prievolę, kad į sekantį 
susirinkimą atsivesti ir kitą-— 
tai ir padidėtų susirinkimai. 
Gal tada ir kiti susidomėtų ir 
lankytųsi. I

Endicott-Johnson čeverykų 
gaminimo industrija šiais me
tais gerokai numažino savo 
darbininkams algas, bet kom
panijos dividendai už šių metų 
pirmą pusmeti paskelbti taip 
gražūs, kaip ir praeity. Di
videndams, mat, pirma vieta, 
o darbininkai lai pakenčia, 
kad ir nevalgę . . .

Cash Vaiko Pagrobėjas Grei 
tai Nusmerktas Mirti

Miami, Florida. — Tei
sėjas Atkinson nusmerkė 

^^numarint elektros kėdėj F.

P. McCallą, prisipažinusį 
pagrobėją ir nužudytoj ą 
Džimio Cash, penkių metų 
vaiko. Mirties nuosprendis 
skiriamas įvykdyt apie bir
želio 26 d.

Maskva. — Tapo paleisti 
iš maisto parūpinimo tar
nybų M. V. Černiavski ir 
6 kiti viršininkai, kaip ap
sileidėliai ar sužinūs ardy
tojai.

Antanas Kvitkauskas — tai 
naujas lietuvis daktaras. Jis 
baigė šios profesijos mokslą 
ir eis praktikuoti (intern) į 
Wilson Memorial ligoninę, 
Johnson City, N. Y. Jis ži
nomas kaipo rimtas čia augęs 
jaunuolis. Linkėtina gerų pa
sekmių jo ateičiai!

Senas Laisvamanis.

Harrison - Kearny, N. J
Ir Mes Bušu Trauksime i 

Pikniką €
Amerikos Lie-

“Laisves”

Birželio 3 d.
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 136 kuopos susirin
kime buvo apsvarstyti reika
lingi dalykai. Bet klaida pa
daryta, kad nutarta neorga
nizuoti buso į “Laisvės” pik
niką, kuris įvyks liepos 3 d. 
Mat, ne visi nariai buvo su
sirinkime.

Draugai aiškina, kad da
bar nedarbas, tai bus sunku 
gauti žmonių važiuoti. Bet ar 
kitus metus nebuvo nedarbo? 
Harrison as niekados nebuvo 
atsilikęs nuo kitų kolonijų.

Kai kurte sako, kad žmonės 
galės nuvažiuoti privačiais au
tomobiliais. Bet kaip su tais, 
kurie mašinų neturi, gyvena su 
šeimynomis? Jiems jau bus 
persunkti pasiekti pikniką.

Ir štai mes laisviečiai pa
sitarėme ir pasistengsime pa
samdyti busą važiavimui į “L.” 
pikniką. Of kas svarbiausia, 
kad mes jau turime užsire
gistravusių. pilną busą. Gal tu
rėsime ir antrą!

Baltimore, Md 'rai išnaudotas. Neveizint karš
tos dienos, kuri daugelį į pa
jūrius pasimaudyti sutraukė, 

Kas Veikiama Lyros Chore? vistiek gražus būrys draugų 
Lais- draugių susirinko mus pa

remti. Kur tik akį mesi, ar 
tai prie gėrimų pardavinėjimo, 

Į ar virtuvėje, ar prie stalų pa- 
| tarnavimo, visur buvo galima , 
pastebėti tarp kitų choristų 
nuoširdžiai dirbančiųjų, po 
vieną J. Deltuvos šeimos narį.

Draugėm šeimininkėm krep
sų Sutinimas keleriopose for
mose, ir žuvų kepimas irgi 
ištraukė nemažai prakaito la- 

Draugės, jūsų darbą pil-

Po gan pasekmingo 
vės” pikniko, atsibuvusio ge
gužės 29, už ką didelis ačiū 
tenka ir choro nariams už jų 
veiklą, kad padarius parengi
mą sėkmingu, stvertasi naujų 
darbų-planų.

Phil adelphi jos organizacijų 
užkvietimas dainuoti “Lais
vės” piknike rugsėjo 4 d. bu
vo entuziastiškai priimtas. 
Kad tas klausimas tampriai 
su finansais surištas, ' 
suprantamas dalykas, 
mūsų choro nariai ir jo sim- 
patikai 
Draugai 
m on d as, 
vo veltui 
draugus 
kurią Lyr 
kingas, ir birželio 12 d. buvolsfituįe mokslo baigimo diena, •____ ui._ ____________________________________ i i

visiems slL 
nai įvertiname.

tuom nenusiminę. 
J. Deltuva, S. Ray- 
kaipo komisija, ga- 
parengimui vietą pas 
J. A. Kučinskus, užU. -rx. no, u /j

L’os Choras didžiai dė-j

Bet birželio 14 d. praktiką 
dainavime negalima laikyt pil
nai sėkminga. Keletas tam 
priežasčių. Viena, kurią ver
ta pažymėti, tai mūsų gabaus 
jaunuolio choristo Alberto 
Juškevičiaus Politechnikos In-

rengiamas “krepsų" parengi
mas. Laikas prisirengimui 
trumpas, bet, matyt, buvo ge-

Tas parodo, kad mūsų drau
gai ir pritarėjai “Laisvę” my
li. Tiktai reikia nepatingėti 
pasidarbuoti.

Busas arba busai į “Laisvės” 
pikniką išeis nuo kampo Ha
milton 
na.

Dėl
tikietų
ALDLD kuopos narius po 
merių 22 Davis St., Harrison.

Kuopos Narys.

ir 4th Sts., 12 vai. die-

užsiregistravimo ir 
meldžiame kreiptis

del 
pas 
nu-

kur draugiškumas nutraukė 
eilę choristų kartu su Albertu 
pasidžiaugti* taip didžiai kiek
vienam moksleiviui laukiama 
diena. Geriausių pasekmių 
linkime mes jums jūsų ateities 
darbams.

Todėlei birželio 21 d., 8 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje 
Įvyksta ne choro praktikos, 
bet susirinkimas visų choro 
narių. Be to, reikia stambiai 
pabrėžti, joge i šį kartą kiek
vienam būtinas reikalas daly- 
vaut, nes daug svarbių klausi
mų, kas tampriai riša Choro 
stovį, bus apkalbama.

Vinco Duktė.

Dienraščio Laisves Naudai
DIDYSIS PIKNIKAS

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedėlioj, 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 Chbras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste O. Vechkiutės, Balso Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisvės Choras, iš So. Boston, Jaunuomenės Choras iš Bridgewater 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabelė 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 “Laisvės” Redaktorius. 
Kalbės ir ALBERTAS YOKSHAS, Jauniausias Mass. Advokatas, Lietuvis Jaunuolis.

J. Sabaliauskas
Tenoras, Worcester, Mass.

LAIKAS JAU TRUMPAS
Jau trumpas laikas iki pikniko. Visa Mas

sachusetts turi subrusti. Daugelyje vietų 
yra pasamdyti busai važiuoti j piknikus. 
Tuojau registruokitės, kurie norite busais 
važiuoti.

Pasiryžusiai platinkime įžangos bilietus. 
Visi tikietų platintojai darbuokimės, kad 
išplatinti visus tikietus, kiek esam pasiėmę 
platinimui. Kiekvienas miestas bei kolonija 
piknike turės atsiteisti už tikietus. Ig. Kubiliūnas

Baritonas, So. Boston, Mass.

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai V
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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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Dėl Didžiojo “Laisvės” Pikniko, Maynard, 

Mass., Reikalinga 300 Darbininkų

Pirmad., Birželio 20, 1938

IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 59

* Netikusį ir dabar težinomą poetą Ti- 
mofejevą kritikai pavadino “rusišku Bai
ronu, kuris gali lygintis tik su Gete.”

* Didis Ukrainos poetas Ševčenko bu
vo areštuotas ir kariuomenėn atiduotas. 
BuVo ištremtas į Omską.

Dostojevskis buvo nuteistas mirtim 
Penkias minu tas stovėjo užrištomis aki
mis po kartuvėmis laukdamas, kada bu
delis kilpą ant kaklo užners. Mirties bau
smė buvo katorga pakeista.

* Poetą Leonidą Semionovą (Bloko 
draugą) už revoliucinę veiklą miestsar- 
giai taip sumušė, kad net sąmonės ne
teko.

* Apie poeto Lermontovo, ištremto į 
Kaukazą, mirtį, Nikolajus I pasakė: 
“Šuniui—šuniška mirtis.”

25. Nesisielojate? Tai einame toliau.
* Garsusis Graikijos filosofas Dioge

nas, jau apysenio amžiaus, buvo parduo
tas vergijon ant salos Krit.

* Ne mažiau garsus pasakų rašė j as 
Aisopas buvo taip nubiednėjęs, kad pats 
parsidavė vergijon, norėdamas skolas 
užmokėti. Tuomet jis buvo 30-ties metų 
amžiaus. Buvo mažiukas ir kuprotas.

* Garsusis Italijos filosofas Džordano 
Bruno už eretikišką filosofiją buvo ant 
laužo sudegintas.

*Keli šimtai Afinų jūreivių ir pirklių 
nagrinėjo Sokrato bylą. Jie pasmerkė jį 
mirtin už jo neteisingas filosofines pa
žiūras.

* Filosofas Platonas buvo parduotas 
nelaisvėn ant salos Egino. Atsirado žmo
gus, kuris Platoną išpirko už 30 minų 
(mina — apie 15 dol. — Vert.). Tuomet 
Platonas turėjo 45 metus amžiaus.

♦Ispanijos poetas Serran don Krėsto 
už satyriškas eiles išsėdėjo kalėjime de
šimtį melų. Šventasis tribunolas priver
tė jį dalyvauti, kuomet jo sūnų mirtimi 
baudė—pirmiau pasmaugė, o paskui ant 
laužo sudegino.

♦Ispanijos dramaturgas Antonio Silva 
buvo sudegintas ant laužo 19 d. spalių, 
1739 metais. Tą dieną teatre buvo lo
šiamas jo veikalas “Faetono Žuvimas.”

♦Garsusis rašė j as Černiševskis, po 
dviejų metų sėdėjimo kalėjime, buvo nu
teistas ant 14 metų katorgon į kasyklas.

♦Rusų rašė j as Poležajevas už vienas 
eiles buvo atiduotas kariuomenėn. Už 
sauvališką apleidimą kareivinių išsėdėjo 
riietus kalėjime, surakintas retežiais. Bu
vo nuteistas pervaryti per rykiuotę. Nu
rture 33 metų amžiaus.

♦Rusų rašė jas Radiščevas buvo nuteis
tas mirtin. Mirties bausmę pakeitė am
žinu ištrėmimu.

*L. N. Tolstojus buvo bažnyčios pra
keiktas. Sykį į metus visose bažnyčiose 
buvo pakartojama prakeiksmas trims 
asmenims—Mazepai, Griškai Otrepjevui 
ii? mūsų didžiajam rašėjui Tolstojui.

♦Rašejas Nik. Uspienskis, neturėda
mas iš kO gyventi, karčiamose atlikinė
davo cirko perstatinėjimus. Vėliaus brit- 
va pasipjoVė.

♦Rašėjąs Marlinskis (Bestuževas) de
kabristu byloje buvo pasmerktu mirtin. 
Mirties bausmė pakeista 20 metų ištrė
mimu. Žūvo susirėmime su kalniečiais— 
buvo kardais sukapotas.

♦Peterburge prie Katrės II buvo pra
dėta statyti marmurinė cerkvė ir tapo' 
plytoįriis užbaigta prie Povilo. Poetas 
Akimovas parašė sekahias feiles:

“Šis dviejų carų paminklas,
Dėl abiejų pritihkamas:
Ant fliartnurinių pamatų
Pastatytas viršus plytų.”
Už šias keturias eilutes poetui nupjovė 

ausis, liežuvį ir ištrėmė Sibiran.
♦Russo už parašymą knygos “Emil” 

buvo nuteistas kalėjiman. Pabėgo Ang- 
Mjon.

♦Bomarše, po perstatymo savo veika
lo “Figaro Vestuvės” buvo areštuotas ir 
kalėjiman įmestas. Liudvikas XVI, be
lošdamas kortomis, ant Vynų septynia- 
kės parašė įsakymą jį areštuoti.

♦Volterio knygą “Filosofiniai laiškai” 
budelis sudegino. ' Pats Volteris užsie
nin pabėgo.

Italų filosofas Campanella rašo: “Pas

kutinį sykį manęs kankinimas tęsėsi 40 
valandų. Standžiai 'suveržtas virvėmis, 
kurios sukriušino mano kaulus, pakabin
tas ant aštrio baslio, aš netekau 20 sva
rų kraujo ir stebėtinas dalykas, kad iš
likau gyvas.”

Savo moksle jis skelbė nuosavybių 
bendrumą. '

♦Garsusis Posoškovas, parašęs (prie 
Petro I) savo “Samprotavimas apie tur
tus,” buvo įmestas į kalėjimą ir ten iš
buvo iki mirties.

♦Italijos poetą Torquato Tasso d’Este 
septynerius metus išlaikė kalėjime.

♦Kuomet romiečiai nugalėjo graikus, 
tai daugelį Graikijos filosofų atgabeno 
Romon ir pardavinėjo vergijon. Romos 
poniutės pirko juos auklėjimui savo vai
kų. Kad parduodamieji neišbėgiotų, par
davėjai juos laikė giliose duobėse. Iš ten 
pirkėjai juos ir išsivilkdavo.

♦Garsus rašytojas dvasiškis Auvakum 
(1678 m.) rašė: “Mane suėmė pagelba 
šaulių ir naktį išlaikė retežiu prirakinę. 
Paskui ant retežio įmetė į tamsią šėtrą 
ir sėdėjau tris dienas nevalgęs ir negė
ręs. .. Niekas mane neatlankė, tiktai pe
lės ir tarakonai, ir svirpliai čirškia, ir 
blusų pakankamai.”

Jį, kaipo heretiką, su jo vienmin
čiais, ant laužo sudegino.

♦Garsus rusų liaudies poetas Kolcovas, 
ant mirties patalo buvo baisiose aplin
kybėse—gulėjo kambaryje, per kurį visi 
vaikščiojo ir buvo visų apleistas. Apart 
to, tuose kambariuose buvo keno tai ves
tuvės. 1842 metais poetas rašė: “Visi 
pradėjo vaikščioti ir bėgioti per mano 
kambarį. Nuolatos grindis plauna, o 
drėgnumas mane galutinai baigia. Kas
dien rūko gardžiakvapes pypkes. Pas 
mani dešiniame šone atsirado įdegimas. 
Paskui — ir kairiame. O tuo laiku kam
bariuose vakaruškos... Prašau nerūky
ti—daugiau rūko. Prašau negardžia- 
kvapuoti—dar daugiau...”

27. Norėjome patylėti, bet keletą žo
džių pasakysime. Paskutinis faktas jau 
labai charakteringas. Puikus poetas mir
šta. O aplinkui tokia šunauja. Ir tokis 
biednumas. Gi tuo pačiu laiku koks nors 
tuščiagalvis, durnius, sukta bestija — 
krautuvininkas arba arbatinės užlaiky
to j as—neturėjo supratimo, ką tai reiškia 
bėda. Ve kas gali sukelti širdies skaus
mą! Ve kame pas kapitalistus ir trak- 
tierninkus vienas svarbiausių nepasise
kimų !

Na, o filosofai! Tiktai persistatykite 
sau vaizdą. Skaisti saulėta dieha. Dul
kės. Turgus. Riksmas. Duobė, kurioj 
filosofai sumesti. Kai kurie dūsauja, kai 
kurie maldauja, kad viršun iškeltų. Vie
nas sako: “Pereitą sykį jie greitai išlei
do, bet dabar kažin kodėl taip ilgai lai
ko?” Kitas sako: “Paliaukite jūs, So
krate Palič, dejuoti! Ir koks gi jūs vy
ras? Aš stebiuosi iš jūsų silpnumo?”

Pardavėjas, stovėdamas prie duobės 
su lazda, sako:

—Na, o tu, bjaurybe, kur dabar ban
dai iš duobės išrėplioti? Aš tau tuoj aus 
lazda užvažiuosiu per • makaulę! Ir dar 
filosofas! Moksliškas snukis...

' Velniai pagriebtų! Ir kokie pasiutę ne
pasisekimai patiko mąstančiųjų broliją! 
O gal būt tas įvyko todėl, kad jie ma
žiau mąstytų, ar kas? Stačiai tą negali
ma suprasti.

Pagaliaus, imkime, truptėlį prisimer
kime ir atsikvėpkime nuo tų nepasiseki
mų. Paskui pažiūrėsime, gal kiti truputį 
geriau gyveno? Bet vargiai! Jau matosi, 
taip sakant, sutrūnijus gyvenimo žygiuo- 
tė.

28. Holštinijos mokslininkas Olearius, 
aplankęs Maskvą 1621 metais, rašė: “Čia 
be saiko nuo paprastos liaudies lupa ir 
skuta skūrą.”

♦ Švesiausis kunigaikštis Potiomkinas, 
padaręs užmetimus kapitonui Ščeglovui, 
būk jis mylisi su viena Lenkijos kuni
gaikštiene, be teismo surakino jį rete
žiais ir ištrėmė Sibiran, kur jis išbuvo 
52 metus.

♦ Saksonijos pasiuntinystės . sekreto
rius ve kaip taše savo karaliui apie Kat
rę I: “Ji amžinai girta, amžinai svyruo
ja, amžinai be sąmonės.”

(Daugiau bus)

Iš Pasitarimo Massachusetts 
VeikSjų, Kuris Įvyko Birže
lio 12 d., LMS Chorų Pik

nike, Worcester, Mass.
Pasitarime dalyvavo apie 50 

veikėjų, smulkmeniškai išgvil
dendami pikniko prisirengimo 
ir pačiam piknike darbavimosi 
reikalus.

Specialis “Laisves” Numeris 
Liepos 1 d.

Visų kolonijų veikėjų priva
lumas pasidarbuoti, kad gavus 
kuo daugiausiai jš biznierių ir 
profesionalų skelbimų į special] 
“Laisvės” numerį, kuris bus 
pašvęstas dėl Massachusetts. 
Tas numeris išeis 1 d. liepos, 
prieš pat pikniką. Nuo biznie
rių reikia imti: nuo $1 ir aukš
čiau. Už vieną dolerį bus tik 
vardas ir antrašas pažymėta, o 
jei brangiaus mokės, tai bus 
didesnis skelbimaš įdėtas.

Todėl veikėjai iš didelių ir 
iš mažų kolonijų, tuojaus pra- 
dėkit darbuotis, ir gautus , gar
sinimus ar tik komplimentus 
siųskit tiesiai “Laisvei,” pažy
mėdami, kad tie skelbimai turi 
tilpti į “Laisvę” 1 d. liepos. 
Taipgi paskutiniai raštai ir 
skelbimai turi “Laisvės” Redak- 
cija-Administracija pasiekti ne 
vėliaus kaip 29 d. birželio.

Šios Kolonijos Turi Duoti 
Skaitlingus Būrius 

Darbininkų-kių:
So. Boston, Worcester, Lowell, 

Nashua, Haverhill, Lawrence, 
Cambridge, Norwood, Stough
ton, Montello, Gardner, ir Brid
gewater, ir darbininkai turį bū
ti pikniko vietoj nevėliuos 
kaip 11-tą valandą ryto. Darbi
ninkai bus maišyti iš visų kolo
nijų. Taipgi kiekviena kolonija 
turi turėti savo kolonijos kapi
toną, kuris priduos-pristatys 
darbininkus prie darbo, ant pa
reikalavimo Hudsono gaspado- 
riams.

Dovanos Nuo Organizacijų
Kaip kas metai, taip ir šie

met yra labai pageidaujama, 
kad kuopos ar ‘kliubai ką nors 
aukautų dėl išlaimėjimo, ir at
sivežę į pikniką išleistų “Lais
vės” naudai. Organizacijos turi 
pačios pasidaryti atatinkamus 
tikietukus. ir su savo darbuoto
jomis tuos laimėjimus išleisti, o 
pinigus priduoti gaspadorių pa
skirtam kasieriui.
Į Moterų Kliubtis ir ALDLD 

Kuopas
“Laisvės” piknikuose visuo

met būna specialis' moterų val
gių stalas. Worcester ir So. Bo
ston moterys imsis to stalo 
tvarkymu. Bet vistį kolonijų 
moterys yra kviečiamos pasi
darbuoti gavimui atikų; kaip 
tai, • kumpių, ham, dešrų, sūrių 
ir kitų valgomų prbduktų. Su- 
aukautus produktus s atvežę į 
pikniką priduo.kite Worcester- 
So. Boston Moterų Stalo komi
sijai. iš visų kolohijų dėl to tu
rėtų pasidarbuoti.

Borikos ir Stiklai
Kiekvieni metai išmėty

mas bbnkų ir stiklų duoda 
nuostolių iki $50. Todėl tuo 
reikalu tenka sūsirūtrihti, ir 
veikėjų pasitarimas nutarė: 
Kiekviena koloniją turi duoti 
po vieną darbininką rinkimui 
bonkų ir stiklų, kas, aišku, 
sumažins nuostolius už bon- 
kas ir stiklus.
Įmatoma Nuo 10 iki 15 Tūks

tančių Svieto “L.” Piknike

Lawrence, Norwood, Gardner, 
Bridgewater, ir Rusų-Ukrainų 
Choras iš Bostono. Taipgi 
lietuvių ir rusų liaudies šo
kikų grupės. Bus žymiausi 
kalbėtojai ir mūsų garsieji 
dainininkai-solistai Jonas Sa
baliauskas ir Ignas Kubiliū
nas. Montello Jaunimo Orkes
tras gros per dieną.

Visa programa bus leidžia
ma per geriausią vėliausio iš
radimo garsiakalbį. Todėl pro
grama bus aiškiai girdima nuo 
vieno krašto parko iki kito. 
Hudsono draugės ir draugai 
gaspadoriai yra pasirengę 
tūkstančius svečių su skaniais 
valgiais ir gėrimais patenkinti.

Jonas Grybas,
Pikniko Komisijos 

Pirmininkas.

kolonijų mūsų organizacijų 
nariai ir narės turim pasireng
ti dideliam darbui, kad pa
tenkinti tūkstančius svečių, 
kurie suplaukia iš tolimų ir 
artimų valstijų.
Programa Bus Didelė ir Įvairi

Dainuos lietuvių 7 chorai:
Worcester, So. Boston, Lowell,

Minersville, Pa.
Birželio 10 dieną buvo suren

gtas vakaras su prakalbomis; 
paskirtas plačiai išaiškinti klau
simas, kas yra pasaulinis fašiz
mas ir ką jis neša tarptautinei 
žmonijai? Ir buyo rodomi kru
tanti paveikslai Ispanijos Širdis, 
po direktyva d. Steve Nelson.’

Pirmiausia tapo pakviestas 
Minersvillės metodistų vietinis 
kunigas pakalbėti, kuris plačiai 
kalbėjo apie visą pasaulinę pa
dėtį žmonijos; ką reiškia šian
dieninis karas Ispanijoj ir tt. 
Nurodė, kad jis neturi reikšmę 
vien tik kaipo Ispanijos piliečių 
.karas, bet kad tai yra puolimas 
ant viso pasaulio kultūringos, 
civilizuotos žmonijos per bru- 
tališką kruvinąjį fašizmą, no
rintį pavergt visą žmoniją. Jis 
savo kalboj puikiai ir aiškiai iš
dėstė, ko vertas yra fašizmas; 
ir kaip mes turim kovot jo pra- 
šalinimui ir šioj šalyj.

Laikas būtų ir katalikų kuni
gams išaiškinti parapijonams 
darbininkams, kas tikrenybėj 
yra fašizmas ir ką jis rengia 
žmonijai. Bet jie didžiumoj tyli 
arba tiesiog užgiria fašizmą!

Paveikslai vaizduoja karo 
baisenybes Ispanijoj. Publiką 
pilnai patenkino ir ant tiek su
jaudino, kad dauguma turėjo 
apsiverkti.

Drg. Steve Nelsono kalba ža
vėjo publiką savo gyvumu. Tą 
aiškiai publika parodė papra
šius aukų Ispanijos liaudie- 
čiams paremti mirtinoj kovoj 
su fašizmu. Nors ir neperskait- 
lingiausiai publikos buvb (o 
reikia pripažinti, kad daūg ir 
bedarbių buvo), bet aukų sudė
jo $37.14.

iReikia pripažinti, kad Miner- 
svillėj da pirmu kartu įvyko 
toks pasekmingas tarptautinis 
parengimas, kuriame taip skait
lingai atsilankė amerikonų, ir 
net profesionalų — du mokyto
jai ir vienas daktaras buvo, ku
riuos aš žinau, bet ir daugiau 
galėjo būti, ko pirmiau visai 
nesimatydavo darbininkų pa
rengimuose. Būtų daug daugiau 
aukštesniųjų amerikonų ir dar
bininkų dalyvavę, bet pasitaikė 
tą vakarą užbaigimas mokyklos, 
tai tam tikslui buvo surengtas 
vakaras dėl mokinių, baigusių 
aukštąją mokyklą.- Ten dalyva
vo mokytojai ir mokytojos, prie 
tam, tėvai ir giminės, kurių vai
kai baigė mokslą.

Šitam surengimui vakaro 
darbavosi su pilnu atsidavirnu 
draugai-gės lietuvių .korriuhistų 
kuopos. Platino tikietus, skelbė 
pagarsinimus, rūpinosi gavimu 
svetainės ir miesto valdžios lei-

sėjas. Išklausęs abi puses, dėlko 
čia pasireiškė tas žalingas nesu
sipratimas, kuris kenkia parti
jos budavojimui, padarė šitokį 
išvedimą: Organizatoriai abiejų 
kuopų, kurie turi kokius asme
niškus primetimus, turi likvi
duoti, nes jų susikirtime kaip 
vienoj pusėj, taip ir kitoj buvo 
nepamatuotų primetimų. Tos 
klaidos turi būt užmirštos, turi 
būti draugai, o ne priešai, ir 
veikti Partijos darbą sulig nu
statyta linija.

Lietuvių Komunistų kuopos 
sutvėrimas, t. y., atliktas bolše
vikinis darbas, pagirtinas, tai 
partijos uždavinių pildymas, ir 
tam darbui Minersvillėj plati 
dirva, tik reikia dirbti. Tarp
tautinė kuopa turi pilną teisę 
dirbti tarp amerikonų, taip pat 
turi plačią dirvą; gali dirbti at
skirai. Bet draugiškumas turi 
būti kaipo tarpe vienos partijos 
narių; sektantizmas ir ignoravi
mas vieni kitų turi išnykti. 
Toks partijos reikalavimas.

Su šitokiu nuosprendžiu sek
cijos susirinkimas sutiko, ir 
balsavimu užtvirtino. Tad, ro
dos, ant toliau turės išnykt tas 
klaidingas manymas, kad vie-

Newark N. J.
Laukiame Komunistų Partijos 
Sekretoriaus Drg. Browderio

Birželio 30 d. pas mus kal
bės drg. Earl Browder. Masi
nis susirinkimas įvyks Krue- 
ger’s Auditoriume, 25 Bel
mont Ave.

Drg. Browder aiškins New
ark© žmonėms, kodėl ir kaip 
ir šiame mieste reakcija pakė
lė galvą, ką parodė išardy
mas mitingo, suruošto socialis
tų lyderiui Norman Thomasui 
ir kaip su ja reikia kovoti. 
Ypatingai bus iškelta aikštėn 
darbai reakcionieriaus Byrne, 
kuris yra vienas iš miešto ko- 
misionierių. Dabar paaiški, 
kad šis sutvėrimas ir buvo br- 
ganizatorius užpuolimo ant 
Norman Thomas.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šiame masiniam mitin
ge. Rep.

nų lietuvių kuopa, negali egzis
tuoti be autoriteto tarptautinės 
kuopos patvarkymo, kaipo aukš
tesnės. J. Ranuinauskas.

dimo rodyt paveikslus. Taip pat 
ir svetainėj atliko visą darbą, 
paskirtą Sekcijos organizato
riaus.

Birželio 12 d# buvo sušauktas 
sekcijos susirinkimas išrišimui 
nesusipratimų tarpe lietuvių 
kuopos ir tarptautinės kuopos.

Susirinkime dalyvavo d. Ste-
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ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS Į SAVO 4

PIKNIKU į
Kuris įvyks dviejų dienų šventėje £

1 e

Sekmadienį 3 Liepos-July •
DVI ORKESTRAS GRIEŠ ŠOKIAMS •

Kaip visuomet, taip ir dabar bus daug svečių iš kitur •b ' •
Piknikas biis naujai pertaisytoje •

ULMER PARK MUSIC HALL
25th Avenue Brooklyn, N. Y

West End, Coney Island

PROGRAMOJE DALYVAUS SEKANTI CHORAI:
Laisvės Choras,

iš Hartford, Conn.
Lyros Choras,

iš Philadelphia, Pa.
Siėtynd Choras,

iš Newark, N. J.

Bangos Choras, •
iš Elizabeth, N. j. J

Pirmyn Choras, •
iš Great Neck, N. Y. •

Aido Choras, e
iš Brooklyn, N. Y. •

Ateikite smagiai pasišokti, išgirsite gražios muzikos e 
ir pasimatysite su daugeliu svečių iš kitų miestų. •

Pradžia 10 valandą ryto. Įžanga 40c asmeniui •

KELRODIS Į “LAISVĖS” PIKNlkĄ

Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (bridge) tiesiog 
Flatbush Ave., iki Prospect Park. Pervažiuokite parką pasi
sukite į Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės 
po dešinei ir važiuokite iki galo kelio, sukitės po kairei į 
Cropsey Avė., iki gatvekarių linijos ir čia bus 25th Avė., Po 
dešinei rasite Ulmer Park.
TRAUKINIAIS:

Iš Williamsburgh imkite 14th St. požeminį traukinį ant bile 
stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Iš
lipę paimkite West End traukinį iki 25th Avė. Tie kurie ims 
Broadway “L” važiuokite iki Chambers St., ir paimkite Coney 
Island traukinį iki 36th St., paskui mainykitės ant West Ėnd 
Traukinio iki 25th Avė. Iš New Yorko miesto važiuojant, 
imkite, B. M. T. traukinį West End, ant Times Square sto
ties, ir važiuokite iki 25th Avė. Išlipę eikite po dešinei iki 
parko.
DIRECTIONS FOR AUTOS:

From New York City, cross the Manhattan Bridge and 
ride down Flatbush Ave., to Prospect Park. Ride through 
the park to Ocean Parkway till Bay Parkway is reached, 
then turn to the right and ride down to the end oi thb road, 
then turn tb the left to Cropsey Ave. to the car tracks, arid 
that will be 25th Avė. There to the right is Ulmei- Park.

DIRECTIONS:
From Williamsburgh take 14th St. subway at ajiy Sta

tion and ride to Union Square, New York City. Get oft and 
take West End train to 25th Ave. Those who ride on the 
Broadway “L”, ride to Chambers St., and take the Coney 
Island train to 36th St., there change to the West End train 
to 25th Ave. From Uptown New York City, take B. M. T. 
West End Train on Times Square station, and ride to 25th 
Ave. Get off there and walk to the right to the park.

ve Nelson kaipo bešališkas tei-
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BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
NEWARK, N. J.

Yra pasamdyti 2 busai. Išeis 1-mą vai. po pietų, nuo Jur- 
ginės Svetainės, 180 New York Avė. Bilietas ‘ round trip” 85c. 
Galima užsiregistruoti par drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clin
ton St., E. Orange, N. J.; pas J. Mikšį, 189 Ferry Street, 
Newarke, ir pas Sietyno Choro narius.

HARRISON, N. J.
Busai išeis nuo Hamilton St. ir kampas 4-tos gatvės, 12 

vai. dieną. Bilietus galite gauti pas ALDLD 136 kuopos 
narius ir po numeriu 22 Davis St., Harrisone.

GREAT NECK, N. Y.
Busai išeis nuo Kasmočių svetainės. Kelionė į abi pusi tik 

70 centų.
Tikintus galite gauti ir užsiregistruoti važiavimui pas Pir

myn Choro narius. 2

Girdėjome, kad organizuoja busus Patersonas ir Elizabe- 
thas. Prašome greitai pranešti, iš kur busai išeis, kokiu laiku 
ir kiek kaina.

Sao Paulio lietusiu Klerikalų Skundas Prieš Lietuvius 
Brazilijos Reakcinei Valdžiai

rasti ir patikrinti minėtoj ban
kinėj įstaigoj. Tose krimina- 
1 iškošė tranzakcijose dalyvauja 
ir individas Simas Bakšys, ku
ris vadinasi lietuvių mokytojų 
inspektorium Sao Paulo mies
te; jis yra vienintelis atstovas 
ir .kito laikraščio; vadinamo, 
“Lietuvos ūkininkas”, kuris yra 
leidžiamas Lietuvoj ir daro rim
tą bei stiprią propagandą prieš 
Braziliją, neteisingą ir demora- 

| lizuojančią propagandą, kaip tat 
i matyti iš to laikraščio 1936 me
ilų nr. 46, kurio vieną egzem
pliorių žemiau pasirašiusieji 
paduoda į Jūsų Ekscelencijos 
rankas. Vystydamas savo re
voliucinę propagandą prieš ka
talikiškas įstaigas Lietuvių Są
jungos Brazilijoj orientuojamas 
laikraštis nesigaili nei aukų, nei 
pastangų norėdamas atitraukti 
visus mūsų šalininkus, kaip tat 
matytis iš vieno vedamojo 
straipsnio, kurį išvertę į portu
galų kalbą čia pridedame. Ir 
ne tik tai, Ponas Dr. Sekreto
riau, Sao Paulo mieste yra su
darytas sulig esančiais galioje 
įstatymais ūkininkų kope^ty- 
vas “Grūdas” ir turi geriausiai 
organizuotus ir Sao Paulo vald
žios įstaigų patvirtintus statu
tus. Štai Lietuvių Sąjunga Bra
zilijoj ėmės dabar smarkiai pul
ti ir šmeižti tą ūkininkių įstai
gą, sakydama, kad ji yra ne 
kas kita, kaip tik spąstai ir pin
klės lietuviams ir kad lietuviai 
turi nuo jų bėgti. Nors tas 
koperatyvas yra Brazilijos val
džios remiamas, jie tvirtina tai 
esąs šantažas ir išnaudojimas. 
Tuo puolimu Lietuvių. Sąjunga 
Brazilijoj nori panaudoti savo 
šalininkų tarpe nesantaiką ir 
nepasitikėjimą, nes per savo 
laikraštį “Lietuvos ūkininką” 
užsieny skelbia, kad Brazilija 
netinka žemės ūkiui ir kad ūki
ninkai neturi čia gabenti nei 
savo kapitalų, nei šeimų, nes 
žemė esanti netinkama, gėlės 
be kvapo ir vaisiai be skonio, 
kaip tat matyti iš pridedamo 
nr. 46.

Kai Brazilijos valdžia depor
tuoja lauk bet kokį blogą ele
mentą, įsitikinusį komunistą, 
draugija vadinama Lietuvių Są
junga Brazilijoj išvysto begali
nius komentarus, kad esąs ve
jamas visai nekaltas žmogus.

Tas laikraštis “Lietuvis”, ku
ris leidžiamas šiame mieste rua 
Bandcirantes nr. 474 ir buvo 
sudarytas tik šiam kraštui ir jo 
įstaigoms peikti bei kelti nesan
taiką čia gyvenančių lietuvių 
tarpe. Tas be kriterijo paskvi- 
1 iškas laikraštis yra remiamas 
visai neatsižvelgiant šalies įsta
tymų. Brazilijos Konstitucijos 
iš 1937 m. lapkričio mėn. 10 d. 
122 str., nr. 15, raide g, kur 
kalbama apie laikraščių įmones, 
“Lietuvis” negalėtų būti laisvai 
leidžiamas, nes jo redaktoriai ir 
leidėjai yra nebrazila.i, be Dr, 
B g as Muniz, kuris jiems duoda 
savo vardą. Lietuvių .kalba yra 
sunki brazilams suprasti, tuo 
naudodamies sudariusieji minė
tą draugiją piktadariai per sa
vo straipsnius svaido purvo 
gniužulus į Brazilijos garbę ir

“Jo ekscelencijai Dr. Viešojo 
Saugumo Sekretoriui, žemiau 
pasirašiusieji, Sao Paulo lietu
vių kolonijos nariai, nuolankiai 
kreipiasi j Jūsų Ekscelenciją 
prašydami, kad griežtomis prie
monėmis pagalios padarytumėt 
galą tiems koliojimams ir ap
sunkinimams, kuriuos skleidžia 
šiame mieste leidžiamas lietuvių 
kalba laikraštis “Lietuvis”, ku
ris sudaro rimtą pavojų vieša
jai tvarkai, kaip tat matyti iš 
šio: tas laikraštis “Lietuvis” 
priklauso vienai draugijai, va
dinamai Lietuviu Sąjunga Bra
zilijoj ir jos valdybos yra orien
tuojamas r e v o 1 iucionieriškai, 
grynai .komunistiškai. Naudo
dama piktui šio draugiško ir 
svetingo krašto laisvės įstaty
mus, ta draugija vysto neteisė
tą šmeižiantį puolimą prieš įžy
miausius lietuvių kolonijos as
menis, skiepydama nedarnumą, 
nedraugiškumą ir neapykantą. 
Tas puolimas, Ponas Dr. Sekre
toriau, yra pagrįstas tik tuo, 

xkad, žemiau pasirašiusieji .susi
telkė ir ėmėsi proteguoti bei 
remti čia gyvenančius lietuvius, 
lengvindami jų gyvenimo raidą 
ir gindami jų reikalus, tik to
dėl jie pasidarė čia minėtos 
draugijos aukomis.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj 
yra junginys visai demoralizuo
tų savo gimtinėj žmonių, kurie 
čia atvykę susitelkė tuo vardu 
su vieninteliu tikslu kriminališ- 
kai išnaudoti čia gyvenančius 
lietuv/us; jhe visi susideda iš 
visuomenės /atmatų, kurios čia 
atvyko slapta, pasivertę lietu
viais mokytojais ir konsulato 
tarnautojais. Jų pirmininkas, 
vyriausias tos draugijos šefas, 
yra individas, pavarde Antanas 
Majus, pabėgęs iš rankų savo 
krašto valdžios, kuri jį traukė 
atsakomybėn kaip komunistinio 
pobūdžio sukilimo galvą ir, kaip 
toks, jis turėjo būti ten pa
smerktas. Jis čia atvyko slapta, 
susidėjo su savo tautiečiu ir 
idėjos draugu Stasiu Vancevi
čium, abu sudarė tą* organizaci
ją, vadinamą Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoj, ir tuoj ėmės šykš
tausiu būdu išnaudoti lietuvius, 
grobdami jų vargingas santau
pas, varydami bendrą veiklą 
prieš Brazilijos bankines įstai
gas, patardami visiems savo 
tautiečiams daryti tranzakcijas 
tik per juos, skelbdami per sa
vo laikraštį “Lietuvis” ryškiais 
skelbimais, kad susidariusi 
draugija keičia braziliškus pi
nigus į litus ir bet kokią sumą 
gali išsiųsti į užsienį daug grei
čiau ir visai teisingai, negu tat 
daro bankinės įstaigos (žiūrėk 
Čia pridedamą laikraščio verti
mą). Tuo būdu ta šykšti drau
gija sugebėjo surinkti iš lietu
vių neapsakomai dideles pinigų 
sumas, kurias visiškai pasisa
vino, neduodama reikalingos ei
gos.

Tų visų pagrobimų kaltinin
ku policija rado Stasį Vancevi
čių, kuris yra pabėgęs. Banco 
do Brasil turi suėmusi 114 su
falsifikuotų kvitų, kurie įrodo 
tas niekados nerealizuotas tran
zakcijas. Tuos kvitus galima 

jos gerą vardą. Esame tikri, 
jog Dr. Egas Muniz, kuris su
tinka būti atsakingu “Lietuvio” 
redaktorium, jei bent kiek mo
kėti] lietuvių kalbos, nors tik ir 
sau išsiversti, kas ten rašoma, 
tuoj atsiimtų savo vardą iš to 
šmeižtų ir demoralizacijos or
gano. Kaip Dr. Egas Muniz yra 
geras žmogus, taip jis atsitolin
tų nuo panašios kompanijos, 
kuri blogiausiai atsiliepia apie 
jo kraštą.

Tocfcl, Ponas Dr. Sekretoriau, 
žemiau*'pasirašiusieji apeliuoja 
į Jūsų Ekscelencijos kriterijų, 
teisingumą, ir nešališkumą, bū
dami tikri, jog Jūsų Ekscelenci
ja nepritars tokiai būklei toliau. 
Jūsų Ekscelencija yra geras, 
energingas ir, kas svarbiausia, 
teisingas žmogus. Jei taip, tai 
tikriausia Jūsų Ekscelencija im
sis reikalingų priemonių, kad 
žmonės galėtų gyventi apsaugo
ti nuo vargo ir šmeižtų ir, kad 
nebūtų taip neteisingai puola
mas Brazilijos vardas, jos val
džia ir teisingumas. Prašome 
teisingumo!”

Parašai:
Kunigus Pijus Ragažinskas— 

Rymo katalikų šv. Juozapo ben
druomenės pirmininkas;

Kunigas Aleksandras Armi
nas—lietuvių kolonijos Brazili
joj kapelionas;

Antanas Dutkus—žurnalistas;
Kostantas Vokus — koperaty- 

vo “Grūdas” sekretorius;
A. Varža—Dramos Draugijos 

“Rytas” pirmininkas;
F. Monsevičius—Lietuvių Or

ganizacijų centro vicepirminin
kas ;

J. Sabaliauskas — “Aušros” 
kliubo pirmininkas.

Del to skundo minėti Lietu
vių Sąjungos Brazilijoj nariai, 
mokytojai ir kiti buvo 1938 m. 
kovo mėn. 24 d. Sao Paulo po
litinės policijos pakviesti tardy
ti, Sąjungos bute padarytos 
kratos ir dar nežinia, kuo tas 
visas reikalas baigsis.

Sao Paulo, 
1938 m. geg. men, 15 d.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Meno Sąjungos 2- 

ras Apskritys yra širdingai dė
kingas visiems, kas tik prisi
dėjo prie . to, kad padarius 
mūsų pikniką sėkmingu. Prie 
įžangos tikietų laimėjo dova
nas ir sekamoms ypatoms yra 
jau išrašyta ir išsiuntinėta če
kiai :

$20.00, Scr. 55, No. 23, Mr. Char
les Baniulis, 16 Bunker Ave., Mon
tello, Mass.

$10.00, Ser. 250, No. 24, Anna 
Krupika, 67 Lafayette St., Worccs- 
ter Muss.

$10.00, Ser. 226, No. 23, Peter 
Coucet, 45 Fort St., Roxbury, Mass.

$5.00, Ser. 188, No. 7, Zelma Kul- 
bis, 80 Lennon St., Gardner, Mass.

$5.00, Scr. 63, No. 16, John Matty, 
North Rd., Bedford, Mass.

$5.00, Ser. 149, No. 18, P. Žukaus
kienė, 423 E. 7th St., So. Boston, 
Mass.

$5.00, Scr. 205, No. 7, J. Guligaus- 
kas, 264 Bolton St., S. Boston, Mass.

$5.00, Ser. 128, No. 12, Josephine 
A. Kizys, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass.

$5,00, Ser. 65, No. 11, A. Mailloux, 
160 Andover St., Lowell, Mass.

$2.50, Ser. 199, No. 22, Sonny Ra
nis, 128 C St., So. Boston, Mass.

$2.50, Ser. 130, No. 10, Joseph 
Lictuvnikas, 5 Grabowski Sq., Wor
cester, Mass.

$2.50, Ser. 18, No. 23, P. Mise- 
vich, 254 Pleasant St., Gardner, 
Mass.

$2.50, Ser. 172, No. 5, Benny Stru- 
chus, 156 Milbury St., Worcester, 
Mass.

$2.50, Ser. 1, No. 22, Konstantin E. 
Shavil, 353 Hampshire St., Law
rence, Mass.

$2.50, Ser. 226, No. 5, William Ka
vanaugh, 29 Kenmore Rd., Medford, 
Mass.

$2.50, . Ser. 195, No. 5, Amelia Ei
con, 27 Winthrop St., Crannston.

$2.50, Ser. 65, No. 7, Edmond Ju- 
revich, Pelham, Mass.

$2.50, Ser. 191, No. 24, Ralph 
Thompson, 40 Tatman St., Worces
ter Mass.

$2.50, Ser. 247, No. 5, Eva Kava
liauskas, 8.Harrison St., Worcester.

$2.50, Ser. 53, No. 10, H. Zuba, 
510 Chalkstone Ave., Providence.

$2.50, Ser. 192, No. 9, Miss Elsie 
Smith, Box 172, Gardner, Mass.

If within 10 days checks are not 
received, please write to Tony Va
saris, 59 Dyer Street, Montello, 
Mass. —Tony.

Jeigu kas iš paskelbtų do
vanas laimėjusių negautumėte 
čekio bėgyj 10 dienų po šio

Shenandoah, Pa.
Iš LDS Sporto Grupės Veikimo

Kuomet Shenandorio Lyros 
Choras išnyko dėl priežasties 
negavimo mokytojaus, Shenan
dorio jaunuolių veikimas lyg ir 
buvo apmiręs. Bet Shenandorio 
jaunuoliai nenori sėdėti sudėję 
rankas, ir nieko neveikti darbi
ninkų judėjime. Todėl su pagel- 

SHENANDOAH LDS EAGLES

ba mūsų gerų draugų J. Kuz- 
mickcTir J. Kučinsko buvo pra
dėta organizuoti LDS. jaunuo
lių sporto grupė. Pasekmės yra 
labai geros. Į trumpą laiką bu
vo suorganizuota Football Ty
mas po vardu “LDS Eagles,” 
kuris yra vienas iš geriausių 
Shenandorio apylinkėj, nes po 
sulošimo “Sutherns all Starts” 
tymo 11 dieną birželio, She
nandorio “L.D.S. Eagles” tikisi 
nuvažiavę į’ Pittsburgh© LDS

Hartford, Conn.
Keletas Pranešimų iš Mūsų 

Kolonijos
Birželio 3 d. atsibuvo Vy

tauto Didžiojo Kunigaikščio 
Draugijos ekstra susirinkimas 
kaslink paskolinimo A. L. U. 
P. N. Kliubui pinigų statymui 

j svetainės. Iš pradžios didžiu
ma narių pilnai pritarė pa
skolai, bet ant galo atsirado 
ir tokių, kurie varė agitaciją 
prieš paskolą, ir dar prie jų 
prisidėjo pora komisijos na
rių, kurie yra kliubo išrinkti 
darbavimuisi sukėlimui finan
sų palaikymui svetainės.

Po apkalbėjimui buvo slap
tas balsavimas, kad sudarius 
du trečdaliu balsų už pasko
lą. Trūko trijų balsų. Bet 
girdėjau iš kai kurių narių, 
kad neužilgo būsiąs vėl pakel
tas tas pats klausimas.

Birželio 9 d. atsibuvo Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
ekstra susirinkimas ir sykiu 
pusmetinis. Narių dalyvavo 84 
ir visi gana šaltai svarstė pa
keltus klausimus. Buvo išduo
tas delegatų raportas iš Am. 
Liet. Kongreso konferencijos, 
kuri atsibuvo gegužės 29 d., 
New Britain, Conn. Iš ra
portų paaiškėjo, kad delegatų 
buvo apie 64, atstovaujančių 
6,000 narių, priklausančių 
prie įvairių draugijų ir orga
nizacijų. Konferencija ne
mažai padarė planų, kurie 
bus vykdomi. Ir dar prisi
minė delegatai, kad bus nema
žai išlaidų važiavimui seiman, 
kuris atsibus Scrantone. Na
riai ant vietos sumetė $3.81.

Nutarė prisidėti prie ren
giamojo Komunistų Partijai 
pikniko, išrinkdami du į ko
misiją.

Priėjo iš eilės apkalbėjimas 
sušaukto ekstra susirinkimo 
kaslink paskolinimo pinigų A. 
L. U. P. N. Kliubui svetainės 
statymui. Su dideliu entuzi
azmu nutarė paskolinti $2,000. 
Tai iš to pasirodo, kad drau
gija rūpinasi no vien pašalpos 
reikalais, bet ir pagelbėjimu 
sugrupuoti lietuvius į bendrą 
veikimą.

pranešimo, tai kreipkitės seka
mu antrašu : Tony Vasaris, 59
Dyer St., Montello, Mass.

Olympiadą nepasiduoti Chica- 
gos ar Cleveland© tymams.

Be to, dar yra ir gerų bėgi
kų, kurie taip pat tikisi par
vežti namo kelis rekordus, nes 
mūsų bėgimo instruktorius A. 
Motuzą deda visas pastangas 
dėl busimos Olympiados.

Taipgi reikia duoti kreditas' 
jaunuoliams už jų surengtą pik
niką 22 dieną gegužės, kuris 
buvo pasekmingas ir davė pel

no $57.65. Reikia pažymėti, kad 
tą pikniką surengė vieni jau
nuoliai. Jie pasistengė gauti vi
sas reikmenis, tai yra, gėrimų, 
valgių ir tt. nuo Shenandorio 
draugų ir biznierių, kurie auka
vo.

Todėl Shenandorio LDS Jau
nuolių Sporto Grupė taria gar
bingą ačiū visiems aukavu
siems draugams, kurie netik pa
rėmė jaunuolius, bet sykiu ir 
visą darbininkų judėjimą.

Jaunuolis A. Kuzmiekis.

Iš Atsibuvusiu Pikniku

Birželio 5 d. buvo apvaikš- 
čiojimas šv. Jono Evangelisto 
Draugijos 40 metų jubilėjaus 
piknikas. Dalyvavo nemažai 
vietinių draugijų. Tai iš to 
pasirodo, kad Hartfordo lietu
viai pradeda kas kart dau
giau spiestis į bendrą visuome
nišką veikimą.

5 vai. vakare pikniko pir
mininkas Kasmonaitis atidarė 
programą, užkviesdamas vi
sų dalyvaujančiųjų draugijų 
pirmininkus ką nors pasakyti, 
žinoma, kaip jų nemažai kal
bėjo, tai atskirai ir nerašy
siu. Visi linkėjo šv. Jono 
Evangelisto . Draugijai gero 
pasisekimo, įteikdami po kele
tą dolerių dovanų. Teisybė, 
nekurie pirmininkai paagita
vo dėtis prie bendro fronto, 
nežiūrint, kokių nebūtų pa- 
ž valgų.

Piknike dalyvavo gražios 
publikos. Liks nemažai pel
no draugijai.

Birželio 12 d. Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugija turėjo pik
niką su programa. žinoma, 
kaip ši draugija yra pilnai 
pritarianti darbininkiškiems 
reikalams, tai ir privažiavo 
skaitlingai publikos. Matėsi 
nemažai jaunuolių, kurie 
linksminos prie gero orkestro. 
Kiti visi šnekučiavosi, leisda
mi laiką ant tyro oro. Taip
gi buvo skanių valgių ir gėri
mų. Matėsi, nekurie draugai 
ant blankų rinko pinigus dėl 
Komunistų Partijos reikalų.

5 vai. vakare prasidėjo pro
grama, kurią išpildė Laisvės 
Choras, po vadovyste V. Vi
sockio. Galima buvo suprasti 
iš aplodismentų, kad dainos 
klausytojams patiko. Iš visų 
atžvilgių piknikas pavyko. 
Draugija turės nemažai pelno.

J. A. P.

MOTERIS “KIDNAPERĖ” 
ĮKALINTA 2-5 METAM

Lockport, N. Y.—Mrs. 
Anna Legare pavogė ketu
rių metų mergaitę Bette J. 
Hobbs, bet po 9 dienų mer
gaitė buvo sugrąžinta. Ne
žiūrint to, vaikvagė nuteis
ta kalėjiman 2 iki 5 metų.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

Great Neck, N. Y.
Važiuosime j “Laisves” 

Pikniką

šiuomi pranešu jums, kad 
Pirmyn Choras apsiėmė dai
nuoti ant dienraščio “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks liepos 3 
d., Ulmer Parke. Choras jau 
turi nusamdęs 2 busu ir mes 
manome, kad daug “Laisvės” 
skaitytojų, rėmėjų ir simpati- 
kų sykiu su choristais važiuos. 
Kaina už busą nuvažiuoti ir 
parvažiuoti tiktai 70c.

Norintieji važiuoti, prašomi 
kreiptis prie komisijos ir su

“Laisvės” Piknikas Brooklyne bus 
3 d. Liepos (July), Ulmer Park. Pi
niginės dovanos prie Įžangos bilieto 
perkant iš anksto.

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 1503 

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 į
LIBERTY PARKĄ

• W (j j

UŽKVIEČIA SAVININKAI

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

Telephone: Waverly 3-9515

......... ........... .............................................. . —...... -------------------- -

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

>&&•:

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi kepama roliaį ir bandukes. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kčksų-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.

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

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

laiku užsiregistruoti pas šiuos 
choristus: Ch. Laužaidis, J. 
Kupčinskas, F. Klaston, P. 
Beeis ir kitus choriečius. Bu
sai išvažiuos nuo Kasmočių 
svetainės, 12 vai. dieną.

A. Bėčienė,

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. 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-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

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 Sekmadieni 
9 A. M. iki 3 P. M.
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NewWko^fežgfo2iito “GURRAH” RASTAS KALTU

Daugiau Tolimų Svečių 
Į “Laisvės” Pikniką

Išrinko Delegatus j Amerikos 
Lietuvių Kongreso Kon

ferenciją Scrantone

Pikietavo Japonijos 
Konsulatą

CENTRAL BROOKLYN

Pranešama, kad iš tolimo De
troito tikrai pribus tenykštė 
veikėja Nelė Beliūnienė, taipgi 
tikimasi ir daugiau iš tos dide
lės kolonijos.

Iš Easton, Pa., atvyksta B. 
E. Senkevičienė.

Binghamtoną, vieną žymiųjų 
N. Y. Valstijos kolonijų, atsto
vaus Ona Girnienė, Stasys Ja- 
silionis ir J. K. Navalinskienė. 
Sprendžiama, kad jie atvyks ne 
vieni.

Brooklyniečių gerieji kaimy
nai iš artimųjų New Jersey 
Valstijos kolonijų atvyksta bu- 
sais ir visomis kitomis susisie
kimo priemonėmis. Iš Newarko 
atvyks Sietyno Choras. Iš Eli
zabeth© — Bangos Choras, ži
noma tikrai atvyksiant iš Hill
sides Kudirkienė, iš Elizabeth 
bus D. Krūtis ir A. Skairius, iš 
Patersono — S. Vilkas ir J. Po
cius, iš Harrisono — M. žoly
nas, F. Šimkus ir V. Žilinskas. 
Jie yra delegatais į ALDLD Su
važiavimą ir mano pasilikt pik
nike. Kas tie skaitlingi ne dele
gatai svečiai, kol kas neteko 
patirt.

Piknikas įvyks liepos 3 dieną, 
Ulmer Parke, Brooklyne. įžan
ga 40c. Prie iš anksto pirktų 
įžangos bilietų skiriama 4 pini
ginės dovanos: $10, $7, $5 ir $3.

Remia ADP Kiliu
Darbo Partijos 

Taryboje yra 
kuris reikalau- 

mėsa rūšimis

„ Amerikos 
nariai Miesto 
įteikė bilių, 
ja sužymėt
(grades), kaip kad yra pienas, 
kad pirkėjas žinotų, ką perka, 
taipgi mažmenomis pardavinė
tojas neturėtų imti atsakomy
bės už prekių rūšį ir argu- 
mentuotis su šeimininkėmis už 
rūšis, kurios jam pačiam ne 
kartą gali būt apgavingai per
statytos.

Tuo klausimu šiomis dieno
mis vesta diskusijos Tarybos 
visuomenės gerovei komiteto 
posėdžiuose. Už rūšiavimą 
stoja virš milionas organizuotų 
vartotojų (consumers).

Baigiant posėdį, pereitą 
penktadienį, kalbėjo ir tur
gaviečių komisionierius Wil
liam Fellowes Morgan, Jr; Jis 
atžymėjo, kad “rūšiavimas 
taip pat padėtų ir farmeriui, 
kad išrišimui farmų proble
mos reikia gaut farmeriui 
didesnę dalį vartotojo dolerio 
ir padaryt, kad vartotojo dole- 

■ ris galėtų toliau pasiekti.”
Košerni bučeriai dar pernai 

reikalavę tokio rūšiavimo. Pa
sirodo, vartotojai ir mažieji 
bučeriai stoja už rūšiavimą, 
bet mėsos pakavimo kompani
jos tam labai priešingos.

Penktadienio vakarą įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno ir Apylinkės Sky
riaus konferenciją, Piliečių 
Kliubo salėj. J

Pirmininkas Stakovas ir se-
[kretorius Nalivaika paaiškino, 
kad konf. yra prisidėjusių 
prie kongreso organizacijų, 
tikslu išrinkt delegatus į Na- 
cionalę Konferenciją, Scran
tone, 25-26 šio mėnesio, ir ap- 
diskusuot konferencijai pa
teiktą dienotvarkį.

Po keleto klausimų ir iš
sireiškimų, nutarta/ delegatų 
siųsti pilną kvotą, kiek mūsų 
skyriui leidžia Nac. Komiteto 
pateiktos taisyklės—9 delega
tus, duodant jiems tik kelionės 
lėšas, po $5, neapmokant 
sugaišties. Kadangi skyrius 
šiuo tarpu biednas, tad nutar
ta, kad valdyba atsikreiptų į 
draugijas liuosnoriai paremt 
skyrių, sulyg išgalės paaukot 
delegatų pasiuntimo lėšoms.

Delegatais išrinkta: Mizara, 
Michelsonas (jaunasis), Bim
ba, Kreivėnas, Sinkus, Bu
kauskas, Stakovas, Browniute, 
Tiškus, šnyras išrinktas al
ternate

Skyrius pasisakė, kad Ame
rikos Lietuvių Kongreso pro
gram on būtų įdėtas Lietuvos 
nepriklausomybės gynimas ir 
Vilniaus išlaisvinimas; kad 
būtų šaukiamas antras Kon
greso suvažiavimas; kad būtų 
sušauktas visų sriovių suva
žiavimas dėl Lietuvos nepri
klausomybės gynimo ir Išlais
vinimo Vilniaus krašto. Taip 
pat nutarta pasiūlyt konferen
cijai, kad užgiriu ir remtų, lie
tuvių jaunimo žurnalą “Voice” 
ir aptartų būdus abelnam A- 
merikos lietuvių jaunimo orga
nizavimo ir kultūros darbui.

Konf. pirmininkavo E. Jes- 
kevičiūtė.
Hermanas, 
kauskas.
nota ir Hermanas.

Penki šimtai žmonių, di
džiumoj jaunimas, pikietavo 
Japonijos konsulatą New Yor
ke pereitą penktadienį, nešda
mi iškabas su obalsiais:

“Sulaikykit pardavimą 
medžiagų Japonijai!”

“Sulaikykit įsiveržimą 
mion Chinijon!”

“Sulaikykit metinę 
000,000 šilko prekybą 
ponija!”

Amerikos Lygos už
kratiją ir Taiką delegacija 
lankėsi konsulato ofise, kur 
gavo labai nedraugingą priė
mimą. Bet už tai minios pra
eivių sveikino entuziastiškus 
pikietus ir reiškė savo 
tijas užpultai Chinijai. 
te dalyvavo ir Japonų 
Draugija.

karo

ra-

$100,- 
su Ja-

Demo-

simpa-
Pikie-

Taikos

Prašė Majoro Talkos
Dvylikos WPA organizacijų 

delegacija pereitą ketvirtadie
nį lankėsi pas majorą LaGuar
dia prašyti, kad jis panau
dotų savo įtaką neleist nuka- 
pot WPA baltakalnierių dar
bininkų algas. Delegatai nu
rodinėjo, kad sumažėjus pir
kimo galiai nukentės ir miesto 
biznis.

Arbuckles Bros. Cukemė 
Pradėjo Dirbti

Arbuckles Bros, cukernė, 
kuri išstovėjo uždaryta per du 
mėnesiu, vėl pradėjo dirbti. 
Kai užsidarė balandžio men., 
tai buvo visokių spėliojimų; 
vieni sakė, kad užsidarė tik 
ant trumpo laiko, kiti sakė, 
kad ant visados, o dar kiti sa
kė, kad atsidarys tik tada, jei- 
gu kas kitas ją nupirktų.

Kaip dabar atrodo, tai pa
starieji turėjo teisybės. Kiek 
dabar galima sužinoti, tai cu- 
kernę paėmė nauji žmonės 
tik dėl išbandymo. Sakoma, 
jie tą išbandymo darbą tęs 
per kokius tris ar keturis mėn. 
Jeigu bus galima padaryti 
kiek uždarbio, tai gal suvis 
nupirks ir tada jau dirbs ir 
ant toliaus, bet jeigu tas iš
bandymo laikotarpis neš nuo
stolius, tai tada jie pasitrauks 
ir, be abejo cukernė vėl užsi
darys.

Kai pilnai cukernė dirba, tai 
būna darbo apie tūkstančiui 
darbininkų, bet dabar pradėjo 
dirbti su sumažintu skaičium 
darbininkų veik kiekviename 
skyriuje. Tas reiškia, jog da
bar darbininkai turės smar
kiau dirbti, kad padarius dar
bą ir už atleistus darbininkus.

Koresp.

Jacob (Gurrah) Shapiro 
rastas kaltu kailių industrijos 
rakete. Jam gręsia bauda iki 
3 metų kalėjimo ir $15,000 pi
nigais. Nuteistas remiantis 
Sherman'o Antitrust įstatu. 
Seniau jis buvo nuteistas 2 
metam už terorizavimą ir abi 
baudas turėsiąs atbūt pagre
čiui.

Ilgame sąraše kaltinimų ra
dosi prievarta išgavimas pini
gų, bombavimas, žalojimas 
rakštimis, kurių kiekvienas at
skirai galėtų pasiųst ilgiems 
metams kalėjimo. Jis savo re
korde turi mažiausia šimtą 
areštų. Spėjama, kad uždir
bęs milionus dolerių raketų, 
nes taksais nuo įplaukų sumo
kėdavęs $30,000 į metus.

Shapiro pats pasidavė, sa
kydamas, kad “aš negaliu pa- j 
kęst detektyvus sekant mano j 
pėdomis.” Jo dalininkas Louis 
(Lepke) Buchalter tebėra ne
pagautas.

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

lajiniais, tarpe dirbtuvių ir Long Is
land Gelžkelio (Freight Station). 
Priežastis pardavimo 10 metų iš- 
bizniavojęs ant vienos vietos užtai 
noriu prasišalinti, eiti ant atsilsio. 
Išvažiuoju į Lietuvą. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Ev. 4-8792. (143-149)

Mandatus tvarkė 
Michelsonas, Lu- 

Balsus skaitė Ber- 
Rep.

Unijos Padės Parvežt 
Lincolniečius

Pereitą savaitę jau 33 uni
jos pasisakiusios už parveži
mą iš Ispanijos ligonbučių su
žeistų lincolniečių ir išrinkusios 
delegatus dalyvaut tam tikslui 
šaukiamoj konferencijoj atei
nančio šeštadienio popietį, 
Manhattan Opera House, N.

Rinkliava Pieno Fondui

Reikia Pageltos
Ateivių Gynimo Komitetas, 

100—5th Ave., New Yorke, tu
ri ūmai sukelt $150 apmokėt 
kelionę jaunam antinaziui 
Hans Mueller’iui, kuris dabar 
laikomas Ellis Islande ir turi 
greit išvažiuot iš šibs šalies 
liuosnoriai arba bus išdepor- 
tuotas nazių Vokietijon.

Jis pabėgo nuo tarnybos 
Vokietijos armijoj ant 
New York ir slapuku 
vo čionai, kur Ateivių 
mas iškovojo laikinai 
kyt deportaciją ir gavo 
nijos lojalistų valdžios 
mą įvažiuot Ispanijon.

’ Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo rinkliava sukelt aukų 
Pieno Fondui prasidėjo 17-tą, 
baigsis 20-tą birželio. TDA 
šelpia Amerikos darbininkų 
ekonominių ir politinių kovų 
kalinių vaikus.

LICENSES ■ .
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7C73 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1213 Myrtle Ayenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN, INC.
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

Visiems Lietuviams 
Komunistams

Lietuvių Komunistų Frakci-
Komu- 

susirin-nistų Kuopa bendras 
kimas įvyks šį pirmadienį, 
birželio 20-tą, lygiai 8 vai., 
“Laisvės” salėj, prisirengimui 
prie Liet. Kom. Frakcijos Na- 
cionalio Suvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 4-5 dienomis, 
Brooklyne.

Kuopos nariai prašomi su
sirinkt anksčiau, kad atlikt 
kuopos reikalus prieš bendrą 
mitingą. Finansų sekretorius 
priims duokles nuo 7 valan
dos. Atsineškite mokesčių 
knygutes, nes bus daromas pa
tikrinimas jų.

Lietuvių organizacijos taip
gi prašomos dalyvaut toj kon
ferencijoj.

Konferencija išdirbs galuti
nus planus, kaip finansuot vai
kinų sugrąžinimą ir priėmimą.

Pirmieji 23 vaikinai išplauks 
iš Havre ketvirtadienį,, birže
lio 23 d. Jie dabar randasi 
perkelti Francijos ligonbutin 
prie Ispanijos rubežiaus, ka
dangi Ispanijos ligonbučiai da
bar perpildomi moterimis ir 
vaikais, kuriuos sužeidžia fa
šistų iš orlaivių metamos bom
bos ant civilių gyventojų.

Pereitą ketvirtadienį apsive
dė gubernatoriaus vyriausias 
sūnus Peter Gerald Lehfnan su 
Peggy Lashanska Rosenbaum. 
Puošnios iškilmės su daug žy
mių svečių įvyko 300 Park 
Ave., N. Y.

ILGWU 91 Lokalo 5,000 
narių gaus • vieną savaitę va- 
kacijų su alga.

Neturėdama spėkų pergy- 
vent divorsą, kurio jieškojo 
jos vyras, Mrs. Wilmott, 27 
m., iššoko nuo 17-to aukšto 
viešbučio Forest, N. Y., ir už
simušė. Prieš iššokdama, ji 
apie žudymąsi telefonavo vieš
bučio manadžeriui.

laivo 
pribu- 
Gyni- 
sulai- 
Ispa- 
leidi-

Bedarbių Atstovui 
Neleido Kalbėt

Michael Davidow’ui, Work
ers Alliance organizatoriui, 
tammanietis Miesto Tarybos 
finansų komiteto pirmininkas 
Kinsley uždraudė kalbėt ko
miteto posėdyje, kuriame bu
vo svarstoma bedarbių šelpimo 
programa.

Miesto kontrolierius Gold- 
rick pasiūlė uždėt 2% taksus 
ant visų įplaukų lenktynėms 
(race track), nurodydamas, 
kad -taip sukeltų $2,000,000 į 
metus pašalpos reikalams. Po 
to Davidow norėjo perskaityt 
Workers Alliance pareiškimą, 
bet buvo sustabdytas. Jo su
laikytam pareiškime sakoma:

“Mes raginame, kad jūs sa
vo svarstyme nesiduotumėt ap
akinti pasimojimu uždengt be
darbių reikalus per politinį ty
rinėjimą šelpimo. Tos 
demagogiškos pastangos netu
rėtų atidėt pravedimą reika
lingų taksų nei vienai dienai. 
Bedarbiai negali valgyt tyrinė
jimus.”

Bedarbių atstovas savo 
reiškime norėjo pasakyt, 
vieton aptaksuot “elektrą 
žiems apartmentams ir
mams” turėtų būt aptaksuotas 
“stambusis biznis.” Jis ragino 
Miesto Tarybą “duot pilną 
paramą majorui jo kovoj už 
miesto savy valdą, kuri' leistų 
miesto taksų įplaukas, pavel
dėjimus ir dovanas pavartot 
naudai tų, kurie neturi paliki
mų, tik menkus pašalpos bu- 
džetus.”

pa- 
kad 
ma- 
na-

Max Silverman, kaltinamas 
trukdęs teisdarybę Drukmano 
žudystės byloje, nuteistas me
tus kalėti ir užsimokėt $500 
piniginės baudos arba atsėdėt 
už $1 po dieną.

Reo Co., drabužių valymo 
krautuvių firma, pasirašė su
tartį su CIO unija. Duoda 35c į 
valandą minimum, 40 vai. sa
vaitę, 5 apmokamus šventa
dienius ir pakelia algas. Pa
liečia 150 darbininkų.

Louis Hollander, darbietis, 
kalbėdamas skalbyklų darbi
ninkų mitinge, pareiškė, kad 
tūli iš majoro rėmėjų Miesto 
Taryboj “išdavė, progresyvės 
valdžios principus,” dėlto A. 
Darbo Partijos blokas nebe
gali liuosai veikt.

H. Appel nuteistas 3 metams 
kalėti už išrendavimą nesau
gaus bildingo, 1448A Bergen 
St., keturiom negrų šeimom 
po $12 į mėnesį. Namas buvo 
liepta uždaryt 1937 m.

Miesto taksais nuo biznio 
įplaukų šiemet surinkta virš mi- 
liono dolerių daugiau, negu pe
reitais metais. Tas rodo biznio 
pagerėjimą.

Policistas G. McDonald pa
mate ant Queensborough tilto 
važiuojančiam troke prie vairo 
sėdint sukniubusį draiverį ir 
palikęs savo motorinį dviratį 
įšoko troką vairuot. Vairuoto
jas miręs širdies liga.

Western Union Telegrafų Ko. 
kasininkas James A. Berry pri
pažino, kad kompanija be dar
bininkų autorizavimo išskaity- 
davo iš algų mokestis kompa- 
niškai unijai.

Jacob (Gurrah) Shapiro, kai
lių industrijos raketieriaus teis
me liudininkai pasakojo, kad 
jie peiliais, bombomis ir revol
veriais buvo priversti duot pa
ketui donį.

Dr. Herman Mendlowfa
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vak.
NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių crųpių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
poKi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge’Cl Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Tėi

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Virginia 7-4499

Telephone:' EVęrgreen 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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Įglilillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll^

i! Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

• Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromislds
(Arrnakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

I 
1

423 Metropolitan Ave. I
Brooklyn, N. Y. 3

Telefonas: EVergreen 7-4335 E

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
e ® •

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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.
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FRANK DOMIKAITI
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo/ kilbasai ir kepta paride

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

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