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Muzikantai su Mooney. 
Kas Komunistas? 
Ignorantas Hague 

To Nežino.
Puikus Derlius. .
“Stebuklas.”
Padėti Sužeistiesiems 

Didvyriams.
Rašo R. Mizara

Amerikos Muzikantų Fede
racija savo suvažiavime Tam- 
poje pereitą savaitę nutarė 
paskirti sumą pinigų Tarno 
Mooney išlaisvinimo reika
lams.* Veikiančiajam unijos 
komitetui teks paskirti sumos 
dydis. Suvažiavime, tačiau, 
vienas delegatas pareiškė, 
kad VK paskirtų didelę su
mą, kadangi, “kol Mooney bus 
nelaisvėje, tol visas darbinin
kų judėjimas nebus laisvas.”

Teisingai pasakyta.
Kitos darbo unijos ir orga

nizacijos turėtų šiuo pavyz
džiu pasekti. j*

Jersey C i t y hitleriukas 
Hague, užklaustas, kaip jis 
apibūdina komunistą, atsakė:

Mano supratimas komunis
to yra tokis: tai žmogus, ku
ris yra Rusijos pavaldiniu, 
radikalas, kuris priešingas 
amerikiniams principams ir 
amerikinėm įstaigom, kurio 
vienintelis tikslas — nuverti
mas mūsų vyriausybės, kurio 
vienintelis tikslas — nusista
tymas prieš visokias tikybas, 
visokios rūšies vyriausybes, 
apart Sovietų vyriausybės 
Rusijoj.
Na, ir pasiremdamas šituo 

apibūdinimu, šis demagogiškas 
ir ignorantiškas reakcininkas 
neleidžia susirinkti ir kalbėti 
jokiam kalbėtojui, kuris gina 
amerikines (demokra tines) 
įstaigas. Jam komunistais pa
žangūs šalies kongresmanai; 
jam komunistai visi CIO va
dai, apart Lewis’o; jam ko
munistas ir Norman Thomas!

Tasai fašistas nežino nei to, 
kad Sovietų vyriausybe gyvuo
ja tik virš 20 metų, kai komu
nistai gyvavo prieš 90 metų!

Šiemet sukako lygiai 90 me
tų nuo to, kai moderniškojo 
komunizmo tėvai, Marksas ir 

. Engelsas parašė “Komunistų 
'Manifestą,” kuriame buvo iš
dėstyta visas mokslas, kurį 
šiandien viso pasaulio komu
nistai plečia, aiškina žmo
nėms, vykdo.

Kai “Komunistų Manifes
tas” išėjo iš spaudos, tai ten, 
kur šiandien viešpatauja so
cializmas, valdė barbariškas 
carizmas ir dar tebevergė mi
niomis žmonių nuožmioji bau
džiava.

Tik už dviejų savaičių įvyks 
Amerikos lietuvių komunistų 
suvažiavimas.

Jis bus nepaprastai svar
bus, nes jam teks išrišti visa 
eilė degančių politinių klau
simų.

Mes raginame draugus ra
šyti mūsų spaudon, -diskusuo- 
ti suvažiavimo dienotvarkį.

Vieną dalyką nūnai net bur
žuazinės spaudos korespon
dentai pripažįsta, tai būtent 
tą, kad Sovietų Sąjungos kol- 
chozninkai (kolektyviškai dir
bą žemę valstiečiai) puikiai 
gyvena. Turi užtenkamai vis
ko.

Šiemet, sakoma, javų der
lius SSSR bus dar didesnis, 
negu pernykštis. Vadinasi, 
visi socializmo krašto žmonės 
galės-dar puikiau gyventi.

Antro dalyko jie negali už
ginčyti : Sovietų Sąjungoj nė
ra nedarbo. Priešingai, ten 
stokuoja darbininkų. Jų sto- 
kuoja visur, kadangi šalis ne
paprastai sparčiai žengia pir
myn, klesti.

Daugeliui Amerikos darbi
ninkų tas faktas gali rodytis 
stebūklu. Juk pas mus nuo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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FRANCIJA NEPRALEIDŽIA GINKLU*
ISPANIJAI; PASIDUODA ANGLIJAI

Paryžius. — Jau nuo bir
želio 2 d. Francijos valdžia 
nepraleidžia per savo pie
tinį rubežių jokių karo reik
menų į Kataloniją, šiaur
rytinę dalį Ispanijos respu
blikos. Tą rubežių uždarė 
kaip tik tuo laiku, kai So
vietų Sąjunga nusprendė 
siųst daugiau ginklų ir 
amunicijos Ispanijos val
džiai.

Pirmiau būdavo taip pat 
laivais atgabenama karo 
reikmenų į Francijos prie
plaukas, o iš prieplaukų jie 
būdavo per Franci ją perve
žami Ispanijos respublikie- 
čiams. Francijos ■ valdinin
kai to neva “nematydavo”.

Siaučia Žiaurūs Mūšiai 
Be Persvaros Rytiniam 

Ispanijos Fronte
Barcelona, Ispanija.—Šėl

sta įnirtusi kova tarp res- 
publi kiečių ir fašistų ryti
niame fronte, ypač Burria- 
nos apylinkėse, už kelių my
lių į pietų rytus nuo Villa- 
real.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Respublikos 
pėstininkai atakavo fašistų 
liniją iš šono ties Villareal, 
už 35 mylių į šiaurius nuo 
Valencijos. Nuožmiausi mū
šiai įvyko už mylios ir ket
virtadalio į šiaurių vakarus 
nuo Villareal. Kautynėse 
veikė didelis daugis tankų, 
kanuolių ir lėktuvų iš abie
jų pusių.

R e s p u b 1 ikiečiai užėmė 
kalvas į šiaurius nuo Onda 
miestelio ir atmušė atakas 

f

fašistų pėstininkų, tankų, 
šarvuotų automobilių ir or
laivių. Onda randasi šiauri
nėj priekalnėj Espadan kal
no, kuris sykiu su Mijaras 
upe sudaro gamtinę tvirtu
mą atremt fašistus, besi- 
briaujančius linkon Valen
cijos.

Į pietus nuo Teruelio, pa
gal fašistų pranešimus, re- 
spublikiečiai buvo ’priversti 
pasitraukt, kada fašistų pė
stininkai užėmė tris aukš
tas kalvas arti Camarenos.

Dublin, Airija. — Šalies 
seiman išrinkta 70 kandi
datų ministerio pirmininko 
de Valeros tautinės parti
jos; visų kitų—68.

1930 metij bedarbių randasi 
milionai!

Visa eilė Jungtinių Valsti
jų senatorių ir kongresmanų 
pasisakė už tai, kad grįžtan- 
tiesiems iš Ispanijos respubli
kos sužeistiems kovotojams 
turi būti suteikta visapusiška 
pagelba.

Jie turi kuoveikiausiai būti 
sugrąžinti ir jiems ištiesta 
pagelbos ranka.

Sužeistųjų didvyrių tarpe 
bus, be abejo, ir lietuvių. Mū
sų organizacijos privalo su- 
brusti taip jau.

Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c

Bet paskutiniu laiku 
Francijos vyriausybė visai 
neleidžia ’ savo prieplaukose 
apsistot laivams su amuni
cijos kroviniais Ispanijos 
respublikai.

Francijos valdžia pasine- 
šus priimt Anglijos planą, 
kas liečia Ispaniją. Tas pla
nas vėl pradėtas birželio 21 
d. svarstyt vadinamoj “be- 
pusiškumo” komisijoj Lon
done. Jis aiškiai tarnauja 
Ispanijos fašistam prieš 
liaudies Valdžią.

Kad Sovietai ir kažin 
kaip priešintųsi šitam pla
nui, Francijos valdžia vis 
tiek jį priimsianti. Jinai pa
siduoda Anglijai.

Ispanijos Premjeras 
Kaltina Vidujinius

Priešus - Išdavikus
Barcelona. — Ispanijos 

ministeris pirmininkas Juan 
Negrin per dvi savaites 
lankė visus karo frontus ir 
tėmijo gyventojų ūpą įvai
riose respublikos dalyse. 
Sugrįžęs jis pareiškė laik
raščių atstovams:

“Gavau puikius, džiugi
nančius įspūdžius centrali- 
niame ir rytiniame karo 
frontuose. Dvasia civilių 
gyventojų ir kareivių neap
sakomai puiki ir stiprumas 
jų priešinimosi fašistam 
stebėtinas.”

“Bet šičia... politinė ba
la yra labai drumsčiama. 
Tai šlykštu... Randasi 
žmonių taip žioplų savo bai
lume, kad jie leidžiasi į iš
davystę; skleidžia nepasi
tikėjimą ir varinėja intri
gas su užsieniais, kad mus 
užtroškintų... Mes dar tu
rime ramiai palūkėti, kol 
ateis momentas išvalyt to
kius gaivalus.”

Teismas prieš 195 Fašistų 
Šnipus Madride

Perpignan, Franci j a. — 
Pranešama, jog karinis Is
panijos teismas Madride 
teisia 195 slaptus fašistus, 
kurie buvo įsibriovę į res
publikos armijos oficierius 
bei valdžios tarnautojus. 
Jie priklausė pogrindinei 
fašistų organizacijai, vadi
namai “Baltajai Pagelbai.” 
Jie perleidinėjo fašistams 
karines žinias.

AMERIKOS VALDŽIA 
ŽADA UŽDRAUST KRE

DITUS JAPONIJAI

Washington, birž. 21. — 
Amerikos valdžia planuoja 
užkirst Japonijai kreditus 
iš šios šalies, nes japonai 
atiminėja biznio teises ame
rikiečiam tose Chinijos da
lyse, kurias jie užima.

Anglija svarsto tokį pat 
žingsnį prieš Japoniją.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio (June) 22, 1938 
a _________ ________ - -
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Amerikos Laivas Tik “per 
Stebuklą” Nesunaikintas 
Fašistų Oro Bombomis

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų oro bombų skeveldros 
tarškėjo į Jungtinių Valsti
jų laivą “Wisconsin,” kai jis 
iškrovinėjo atvežtą seną 

'geležį. Anglijos prekybinis 
'laivas “Thorpe Bay” taip 
Į pat buvo užgautas bombų 
skeveldromis; bet nei vie
nam nei kitam žalos nepa
daryta.

(N. Y. Times korespon
dentas rašo, kad tik “per 
stebuklą” amerikinis laivas 
išliko nesunaikintas fašistų 
lėktuvų bombomis.)

GUBERNATORIUS BEN
SON LAIMI NOMINACI

JAS MINNESOTOJ?

Minneapolis, Minn., birž. 
21. — Gubernatorius Elmer 
A. Benson, kandidatuojan
tis- naujai tarnybai, ant 
Farmerių - Darbo Partijos 
tikieto, gavo 76,398 nomina
cijų balsus; o jo oponentas, 
tos pačios partijos žmogus 
Petersen —1 76,396, tai tik 
dviem balsais mažiau. Abu
du remia Naująją Dalybą.

Čechoslovakijoj Suimtas 
Nazių Karinis “Tūzas”-

Lakūnas Kaipo Šnipas
Praha. — Čechoslovakijos 

policija kamantinėja vieną 
iš Vokietijos orlaivyno “tū- 
zų”-lakūnų. Jis skraidė virš 
Čechoslovakijos iki nusilei
do Pilsene, kur randasi di
dieji Čechoslovakijos ginklų 
ir amunicijos Skoda fabri
kai. Nazių lakūnas aiškina
si, būk “paklydęs.”

Jis suimtas ką tik po to, 
kai Hitlerio valdžia atsiun
tė šiurkštų protestą, kad, 
girdi, Čechoslovakijos orlai
viai skraidą per Vokietijos 
sieną.

JAPONIJA PROTESTUO
JA FRANCIJAI, GRASI

NA JOS KOLONIJAI

Paryžius./— Japonija at
siuntė protestą, kad atsista
tydinę Francijos karininkai 
tarnauja kaip Chinijos pa
tarėjai (vietoj buvusių vo
kiečių karinių patarėjų, ku
riuos atšaukė Hitleris).

Japonijos generolai ir ad
mirolai grūmoja užimt Hai
nan salą į pietus nuo Chi
nijos. Iš tos salos jie galė
tų grąsint Francijos koloni
jai Indo-Chinai.

Francijos valdžia sako, 
kad Hainan sala yra neu- 
tralė (bepusiška) žemė, ir 
todėl Japonijai neleistina ją 
užimti.

AMERIKA DIRBA CHINI- 
JAI PINIGUS

San Francisco, Calif. — 
Jungtinių Valstijų pinigų 
dirbykla San Franciscoj 
baigia nukalt Chinijai 10,- 
720,000 chiniškų dolerių ir 
pusdolerių.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

PER 4,000 HITLERIO ŠNIPU AMERIKOJ ŠNIUKŠTINĖJA
ŠIOS ŠALIES KARINES PASLAPTIS; VARO SABOTAŽĄ

_____  _______ S—-------------------------------------------------------------

Amerikos Federaiis Teismas įkaitino 4 Vokietijos Karo 
Ministerijos Narius ir 13 Kitų Kaip Tų Šnipų Vadus

New York.— Aukšti Hit
lerio karo ministerijos na- 
riai-oficieriai vadovauja bū
riams Vokietijos šnipų, vei
kiančių Amerikoj ir apmo
kamų iš Hitlerio valdžios 
iždo,—kaip Jungtinių Vals
tijų, federalė grand džurė 
įkaitino juos birželio 20 d. 
Tiesioginis įkalt.inimas kol 
kas apima aštuoniolika na
zių šnipų, kurie šniukštinė
jo karines Jungtinių Vals
tijų slaptybes ir, supranta
ma, varė gadinimo - sabo
tažo darbą karinėse šios ša
lies įmonėse; bet yra paro
dymų, kad daugiau kaip 
4,000 Hitlerio Šniukštų iki 
šiol darbavosi Jungtinėse 
Valstijose.

Tarp tų, kuriuos federa
iis prisiekdintųjų teismas 
dabar įkaitino, yra šie:

Kapitonas Udo von Bo
nin, galva Vokietijos laivy
no šnipijados, tarnaujantis 
karo ministerijoj Berlyne;

Kapitonas Herman Men
zel, dešinioji ranka von Bo
nino;

Kapitonas Ernest Muel
ler, galva nazių laivyno šni
pijados Hamburge;

Kapitonas Erich Pfeiffer, 
galva nazių laivyno šnipų 
Bremene ir tiesioginis va
das viso Vokietijos šnipinė
jimo šiaurinėj ir Pietinėj 
Amerikoj.

Be to, Amerikos federaiis 
teismas įkaitino devynis ki
tus, prieš šią šalį veikusius 
bei veikiančius šnipus, ku
rie dabar randasi Vokieti
joj, būtent:

Japony Bombininkai Iš
žudė 4,595 Civilius Chi- 

nus Kantono Srityje
Kanton. — Nuo birželio 7 

d. iki šiol Japonijos lakūnai 
numetė 1,292 bombas ant 
Kantono, pietinės Chinijos 
didmiesčio, ir ant kitų mies
tų ir miestelių Kantono sri
ty j. Tuomi užmušė 4,595 
nekariškius gyventojus, su
žeidė 8,555 ir sunaikino 5,- 
027 namus, kaip paduoda 
chinų Kwangtungo provin
cijos vyriausybė.

Francijos Valdžia Siųsianti 
Atstovus pas Franco

Paryžius. — Jau kelios 
dienos atgal Francijos mi- 
nisterių kabinetas slaptai 
nutarė siųst savo diploma
tinius atstovus pa$ genero
lo Franco vyriausybę,—ra
šo Associated Press. Minis
terial laikė slaptybėj savo 
nutarimą, iki išsiskirstys 
seimas vasarai. Bijojo, kad 
komunistai ir socialistai sei
mo nariai nesukeltų “per
daug lermo.”

Dr. Ignatz T. Griebi, bu
vęs Vokietijos laivyno šni
pų oficierius; jis paskui at
vyko i Ameriką, tapo šios 
šalies piliečiu ir net Jungti
nių Valstijų armijos oficie- 
rium, ir vadovavo nazių 
šnipijados darbui, iki buvo 
pašauktas pasiaiškint, ką 
jis žino apie Hitlerio šnipų 
veikimą Amerikoj; tada 
Griebi ir pabėgo atgal Vo
kietijon;

Werner G. Gudenberg, 
buvęs samdinys Bristol, Pa., 
lėktuvų fabriko, gaminančio 
orlaivius Amerikos armijai; 
jis praspruko pro šešis 
Jungtinių Valstijų valdžios 
agentus į “Hamburg” laivą 
ir taip pabėgo Vokietijon;

Wm. Lonkowski, civilis 
valdininkas Vokietijos karo 
ministerijoj’;

Schmidt, dešinioji ranka 
šnipų kapitono Muellerio 
Hamburge, Vokietijoj;

Sanders, kuris užima pa
našią vietą prie šnipų kapi
tono Pfeifferio Bremene;

Karl Schluter, nazių poli
tinis oficierius laive “Bre
men;”

Theodor Schuetz, politi
nis naziu galva laive “New 
York;”

Kari Eitel, buvęs reikme
nų priežiūra laive “Bre
men” ir tarpininkas susisie
kimam tarp nazių šnipų, 
veikiančių Amerikoj ir Vo
kietijoj ;

Herbert Jaenichen, kuris 
užėmė Eifelio vietą, kada 
paskutiniam pasidarė “per
karsta” ;

Japonai Nori Išguiti 
Svetimšalius iš Mil
žiniško Chiny Ploto
Tokio, birž. 21. — Japoni

jos valdžia reikalauja, kad 
įvairių šalių atstovai para
gintų savo kraštų piliečius 
išsikraustyt iš rytinio Chi
nijos ploto tūkstančio mylių 
ilgio ir vidutiniai trejeto 
šimtų mylių pločio; aiškiai 
pažymėt jų nuosavybes ir 
neleist tų kraštų laivams 
plaukiot pro karinius japo
nų punktus. O jeigu chinai 
bandytų panaudot “kari
niams” tikslams svetimšalių 
nuosavybes tame plote, tai 
japonai jąsias bombarduo
tų, kaip perspėja Japonijos 
valdžia.

(Amerikos laivyno admi
rolas Yarnell jau į pirmes
ni panašų Japonijos patvar
kymą atsakė, jbg Amerikos 
laivai plauks, kur norės 
Chinijos vandenirųis.)

Paryžius. — Francijos 
valdžia sako, kad Vokietija 
turi atmokėt Franci j ai bei 
jos piliečiam skolas buvu
sios Austrijos.

Jessie Jordan, škotas na
zių šnipas prieš Ameriką, 
kuris jau įkalintas Anglijoj
ir kaip Hitlerio Šniukštas 
prieš Angliją.

Nė vieno iš tų devynių 
Amerika negali pasiekt, 
jeigu jie vėl kada neatlįs į 
Jungtines Valstijas.

Dabar Amerikos valdžios 
rankose yra keturi sekami 
nazių kariniai šnipai:

Johanna Hoffmann, kuri 
neva “tarnavo kaip raityto- 
ja moterims plaukų” Vokie
tijos laive “Bremen”; Ame
rikos valdžios agentai su
čiupo pas ją šnipų praneši
mus, surašytus slaptraščiu, 
ir patį jų slaptraštį;

Eric Glaser, v o k i e t ys 
Jungtinių Valstijų armijos 
kareivis, orlaivių stovykloj 
Mitchell Fielde, kuris yra 
centras New Yorko gyni
mui iš oro;

Gustave G. Rumrich, vo- 
kietys, buvęs Amerikos ar
mijos puskarininkis, paskui 
pabėgęs iš armijos;

Otto Voss, vokietys me
chanikas tyrinėjimų skyriu
je Severskio Orlaivių Kor
poracijoj, kuri bujavoja 
Amerikos armijai galin
giausius ir greičiausius lėk
tuvus.
Daugelis Įtariamų Šnipų 

Kaipo Liudininkai
Buvo suimta šnipo dr. 

Grieblio pati kaip liudinin
kė; bet jinai iki tardymo 
paleista, kai už ją užstate 
didelę paranką amerikinis 
fašistas Seward Collins.

Tarp kitų įtariamų šnipų 
yra laikoma policijos prie
žiūroj vokietė Senta de 
Wanger, kuri turi alkoholio 
krautuvę prie Roosevelt lėk-
tuvų aikštės ir pažįsta 
daugelį lakūnų; taip pat 
slaugė Kate Moog Busch.

Po užstatais laikinai pa
leisti, kaip būsimi “liudinin
kai,” Vokietijos laivų kapi
tonas Ahrens, Lorenz ir 
Friske, ir keli nariai laivo 
“Bremen” įgulos;

Christian Danielson, vo
kietys planų braižytojas 
Amerikos kariniams lai
vams Bath, Me., geležies fa
brike; jis išvogęs iš ten pla
nus naujų karinių laivų- 
naikintuvų;

Keturi Vokietijos slapto
sios policijos agentai, vadai 
nazių Vokiečių-Amerikiečių 
Sąjungos (Bundo): Wl. Bo- 
ening, Karl Hermann, Ew
ald Rossberg ir John UnkeL 
—Rossberg taip pat pabėgo.

Amerikos valdžia prieš 
juos pačius dar neužvedė 
bylos, nes tikisi, kad gal jie 
liudys prieš kitus Hitlerio 
šnipus, saugodami savo kai
lį. O karinis šnipavimas 
prieš Ameriką yra baudžia
mas iki 20 metų kalėjimo.

ORAS
šiandien būsią abelnai 

gražu.—N. Y. Oro Biuras.
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Arkivyskupas Skvireckis išgarbina Jo
gailą daugiau, negu kuris kitas iki šiol 
bandė tą padaryti. Iš to išplaukia išva
da, kad labai galimas daiktas, jog Vati
kanas netolimoj’ateityj padarys Keistu
čio nužudytoją ir Lietuvos pardaviką 

• šventuoju.

Japoniški Plėšikai Su
sirūpino Savo Ateitimi
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under the

Apie “Pasaulio Lietuvio" Politiką
“Vilnis” rašo:

Vil/tai Aries Kailiuose
William Z. Foster, pirmininkas USA 

Komunistų Partijos, labai rimtai įspėja 
amerikiečius nuo vilkų avies kaily j.

Jis nurodo ((žiūr. “Sunday Worker” 
iš birželio 19 d.), kad sekančiais rinki
mais—kongresiniais ir valstijiniais rin
kimais — Amerikos republikoniški ir de
mokratiški reakcininkai žmonėms mul
kinti, naudos tokių demagogija, kokios 
jie iki šiol nėra naudoję. Toki ponai, 
kaip Fordas, Girdleris, Weir, ir kt. da
rys viskų suvadžiojimui žmonių masių.

Tie ponai jau dabar šaukia: Roosevel- 
tas siekiasi diktatūros, jis siekiasi pa
naikinti valstijų savivaldybes, jis bando 
visų šalį paverą^i diktatoriaus užmanių 
įnagiu, jis bando panaikinti visokias 
laisves ir demokratija, jis tokis ir kito- 
kis.
'Tų viskų stambieji kapitalistai skelbia 

tam“, kad pasirodžius žmonėms dideliais 
demokratais, laisvės palaikytojais, ir ki
tokiais geradėjais. Kai prisiartins rinki
mų laikas, jie užsuks radijų, spauda ir 
įkinkys tūkstančius savo kalbėtojų, ku
rie. kartos tas melodijas, gražiažodžiaus, 
taikys savo balselius, kaip lakštingalos.

Jie prašys balsuotojų išrinkti jų sta
tomus kandidatus į atatMftUtias' vald- 
Vietes, neš tik tuomet šalies laisvė bū
sianti užtikrinta ir Amerikos žmonės lai
mės susilauks. 4t*

. Wm. Z. Foster pataria Amerikos bal- 
sjįiotojams ir visiems žmonėms, jau da
bar pasisaugoti tų ponų zaunų. Neklau
syti jų dabar, neklausyti jų paskui. Nes 
kaip greit jie įstatys savo žmones* į ata- 
/tinkamas vietas, taip greit jie bandytų 
suvaržyti visokių laisvę, taip greit jie 
bandytų panaikinti demokratijų.
~ Vertą įsitėmyti šį d. Fosterio įspėjimų. 

Turime pasakyti kiekvienam darbo žmo- 
gįri,.. kiekvienam demokratijų mylinčiam 
piliečiui, kad jis neklausytų to, kų plepa 
Fordai, Girdleriai ir kiti stambieji ka
pitalistai bei jų agentai.

“ ‘Pasaulio Lietuvio’ tendencigumas, nu
šviečiant užsienio lietuvių gyvenimą, jau 
senai yra žinomas. Tai tautininkų orga
nas, rodąs kaip kada’meilę klerikalams.

“N-ry 11 ‘Pasaulio Lietuvis’ bando da
ryti intervenciją į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje reikalus. Jam labai nepatinka 
‘siauras sriovinis susiskaldymas, siaura 
sriovinė neapykanta.’

“Bet Vitaičio-Viniko vadovaujamoj 
frakcijoj jis nemato nieko blogo. ‘Srio- 
vinę neapykantą’ jis mato tiktai pas tuos, 
kurie nenori, kad SLA pavirstų Lietuvos 
tautininkų partijos įrankiu. .

“Jei ‘Pasaulio Lietuvis" 
Amerikos ir kitų ša 
draugijinius santykius, kokie yra 
ninku valdomoje Lietuvoje, tai galime iš- 
anksto pasakyti, kad visos pastangos bus 
bergždžios. ’

“Mums niekas neužkars tautininkų par
tijos diktatūros, nors ją atneštų ir pasal- 
dintoj formoj, pavidale taikaus sugyveni
mo su smetoniniais agentais ar jų prie- 
plakomis.”

?tuvis’ mano įpiršti 
ulių lietuviams tokius 

tauti-

Tebeverda Smalą
Suvienytos Automobilių Darbininkų 

unijos prezidentas, lovestoniėtis Marti
nas, tebeverda toje unijoje smalų. Su
spendavęs penkius unijos veik, komiteto 
narius, ji§ atsisako šaukti unijos suva
žiavimų ir pavesti delegatams išrišti vi
sus klausimus, dėlei kurių lovestoniečiai 
šiandien ardo darbininkų vienybę.

Suspenduotieji unijos veikėjai — patys 
geriausieji veikėjai—siūlo šį .klausimų 
pavesti CIO prezidentui, Lewisui, įsikišti 
ir dalykus padėti sutvarkyti. Bet Marti
nas ir su tuo nesutinka. Matyt, jis nu
jaučia, kų Lewisas pasakys.

Yra didelio pavojaus, kad dėl viso šito 
lovestoniečių-trockistų sukelto armyde- 
rio unija gali skilti. Patariame automo
bilių unijos nariams budėti: neprileisti 
Martino norams įsikūnyti. Unija reika
linga išlaikyti čielybėj.

I
Tiesa, milžiniška dauguma unijos na

rių savo lokaluose jau pasisakė prieš lo
vestoniečių-trockistų skaldytojų žygius. 
Tikimės, kad jie ir laikysis kaip siena 
visi su suspenduotaisiais viršininkais ir 
duos Martinui atatinkama “atstauką? 
dėl nenaudėliško darbo. /

Jau greitai bus metai, kaip 
Japonijos imperialistai veda 
karą prieš Chinijos liaudį. Jie 
to nesitikėjo. Jie manė, kad 
karas ilgiausiai užsitęs du mė
nesiu laiko. Japonijos impe
rialistai mane, kad greitais, 
skaudžiais smūgiais jie par
blokš Chiniją, paklupdys ją ir 
privers taikytis tokiomis sąly
gomis, kokias padiktuos Ja
ponijos imperialistai. Atsitiko 
kas kita.

Karo pradžioj Sovietų Są
jungos Raudonosios Armijos 
vadai darė palyginimą šio ka
ro su 1812 metų Napoleono 
karu prieš Rusiją. Tada Na
poleonas atvedė veik visos Eu
ropos armiją, užpuolė Rusiją 
ir nužygiavo ant Maskvos. Į 
pusantro mėnesio jis nuo Kau
no nužygiavo net iki Maskvos. 
Atrodė, kad Rusija sumušta, 
sostinė paimta, bet galų gale 
ne Rusijos liaudis buvo su-, 
mušta, bet Napoleonas sumuš
tas, išvytas iš Rusijos ir su
muštas Franci jo j.

Jeigu mes dabar pažvelg
sime į (Chiniją, matysime jog 
Japonijos “pasisekimai” eina 
kur kas lėčiau. Reikia atminti, 
kad Japonija turėjo galingą ir 
gerai išlavintą armiją lyginant 
jos spėkas su Chinijos spėkomis. 
Japonija turėjo bent keturis 
kartus didesnį orlaivyną, Ja
ponija turėjo galingą jūrų lai
vyną, kurio pagelba blokaduo- 
ja Chinijos prieplaukas, kraš
tus, išsodina armiją kur tik 

miestus, 
gilyn, o 
vandens

jie tuo 
liaudies 
tik dar

Ten sunai- 
civilių žmo- 
nesunaikino 
pasiryžimo 

daugiau uz-

jau
Ga-

39 Mokiniai Baigė Vilniaus 
Lietuvių Gimnaziją

Vilnius, birž. 17. — Vy
tauto Didžiojo Gimnaziją 
šiomis dienomis baigė 39 
mokiniai. Tai susipratusių 
lietuvių inteligentų indėlis 
į Vilnijos lietuvių visuome
nę. Beveik visi baigusieji 
pasiryžę stoti į įvairius 
universitetus.

11’

ant

Jogaila Gali Būti Paskelbtas 
Šventuoju

Šiandien kiekvienas lietuvis, kuriam 
rūpi Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė,, 
Jogailą skaito Lietuvos išdaviku, lietuvių 
tautos nėprietelium. Juk ne keno kito, 
kaip jo pasidarbavimu Lietuva tapo ati
duota Lenkijos ponams.

Tačiau, kitaip į tai žiūri Lietuvos ka
talikų dvašiški j a. Josios vyriausias va
dovas, arkivyskupas Metropolitas Juozas 
Skvireckis,/ kalbėdamas apie Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktį (geg. 29 d.) 
padaro iš Jogailos beveik šventąjį. Jis 
žymi, kad

Tapęs Lenkijos karaliumi, Jogaila, pats 
jau pasikrikštijęs Krokuvoje 1786 metais, 
vasario 4 dieną, lygiai metams praslinkus, 
drauge- su savo broliais ir daugybe jį ly
dėjusių Lietuvos bajorų ir kunigaikščių at
vyko į Vilnių ir čia drauge su Vytautu 
pasirūpino Lietuvos višuomenės krikštu.
Girdi, Jogaila “išvertęs lietuviams lie

tuviu kalbon ‘Tėve mūsų/ ‘Tikiu į Dievą 
Tėvą* ir aiškinęs tas maldas.” Na, ir ar
kivyskupas Skvireckis užbaigia:

• Taigi, krikščionybės Lietuvoje platinime 
pirmoji vieta tenka skirti patiems anų lai
kų Lietuvos valdovams—Jogailai ir Vy
tautui. Senovės kronininkas juk neveltui 

“pabrėžia, kad karalius Jogaila teisingai 
gali būti vadinamas lietuvių krikštytoju 
ir apaštalu.

. , , , t . • ’y

“Mirsime Arba Laimėsime!"
Kiekvienam demokratijos ir taikos 

mylėtojui svarbu įsitėmyti tuos žodžius, 
kuriuos pasakė Ispanijos respublikos 
premjeras J. Negrin, savo per radijų kal
boj'. Šitie yra įsidėmėtini jo žodžiai:

Jeigu mes nekovotume už Ispanijos ne
priklausomybę, tai nekariautume daugiau 
nė vienos sekundos, ir nebūtų išlieta dau
giau nė vienas kraujo lašas. Mes sustab- 
dytume sielvartus ir kančias. Bet kad te
bestovi klausimas dėl Ispanijos gyvybės 
kaip laisvos šalies, tai visiškai negalime 
skaičiuot savo aukas.

Kol bent sklypelis žemės pasiliks mūsų 
rankose, kol bus bent viena krūtinė, kur 
tvaksi ispaniška širdis, kol mūsų krašto 
ateitis tebėra ant svarstyklių, mes mirsime 
arba laimėsime—o mes laimėsime!
Teisingai ir gražiai pasakyta. Tačiau 

neužtenka tik klausyti tų žodžių. Reikia 
juos paremti darbais. Ispanijos respubli
kos gynėjai aukoja savo brangiausią, ką 
turi—gyvybes, begindami respubliką, de
mokratiją. Tie, kuriems rūpi demo
kratijos išlaikymas ir fašizmo sumuši
mas, privalo padėti jiems. Amerikos 
žmonės ypačiai gali daug jiems padėti: 
aukojimu daiktų, reikalavimu iš valdžios 
nuimti embargo, padėjimu, sugrįžti iš Is
panijos sužeistiems amerikiečiams, did
vyriams, kurie ten nuvyko ginti demo
kratiją, kurie rizikavo savo sveikata; ir 
gyvybėmis!

nori, bombarduoja 
veržiasi Yangtze upe 
Chinija niekuo ant 
negalėjo atsispirti.

Japonijos imperialistai už
grėbė Peipingą. Po didelių mū
šių jie paėmė Shanghajų, o 
paskui ir Chinijos sostinę Nan_ 
kingą. Tada iš pietų ir šiau
rių puolė ant Suchow, kad už
ėmus tą gėlžkelių centrą ir ap
jungus savo šiaurių fronto ir 
Shanghajaus fronto armijas. 
Čia mūšiai ėjo veik šešis me
nesius. Japonijai Suchow daug 
reiškė, o Chinijai veik nieko. 
Japonai besimušdami už Su
chow gavo mirtiną smūgį prie 
Taierhchwango, kur jų dvi di
vizijos visai buvo išmuštos. Po 
to Japonijos imperialistai dar 
pusę miliono kareivių, mete 
prieš chiniečius ir po didelių 
mūšių užėmė Suchowia. Bet 
tas jiems daug atsėjo. Japoni
ja jau neteko Chinijoj apie 
400,000 oficierių ir kareivių 
užmuštais ir sužeistais. Ji 
neteko kelių karo laivų, ke
lių šimtų lėktuvu, daug tankų 
ir labai daug karo pabūklų ir 
amunicijos, kas buvo gaminta 
karui ne prieš Chiniją, 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kas Bus Toliau?
Japonija užimdama Peipin

gą, Shanghajų, Nankingą ir 
Suchową negalėjo užduoti 
Chinijai mirtiną smūgį. Tai

kas, kad ji užėmė tuos mies
tus, bet ji negalėjo niekur ap
supti Chinijos armiją ir ją su
naikinti. Chinijos armija pa
sitraukė geriausioj tvarkoj, su 
ginklais ir veda mūšius. Ir 
kol Chinijoj nepakirstas liau
dies ūpas, kol nesunaikinta ar
mija, tol Japonija negali skai
tyti karą laimėjus. Japonijos 
imperialistai budeliškai iš oro 
bombardavo Cantono miestą 
per dvi savaites, 
kino apie 10,000 
nių, bet 
Chinijos 
kovai, o 
artavojo.

Japonija yra užėmus 
apie dešimtadalį Chinijos. 
limas daiktas, kad ji išilgai 
gelžkelius puls ant Sian, Han- 
kowo, Changshos, Cantono 
miestų.

Prileiskime, kad Japonija po 
ilgų kovų ir tuos miestus už
imtų. Tada ji turėtų visus 
Chinijos gelžkelius savo ran
kose ir apie vieną penktadalį 
Chinijos. Bet ar ir tada Ja
ponija galėtų skaitytis laimė
toja? Mes sakome, ne.

Chinijos armija pasitraukus 
giliau į Chiniją gautų pagel
bės iš Francijos kolonijos In- 
do-Chinijos, iš Indijos ir So
vietų Sąjungos. Chinijos liau
dis ir tada turėtų užtektinai 
rezervų, užtektinai jėgų pulti 
ant Japonijos armijos. Gi 
mes žinome, kad kuo didesnį 
Chinijos plotą užima Japoni
jos armija, tuo jaį yra sun
kiau kovoti su partizanais. 
Jau ir dabar partizanų ga
lingos armijos veikia Peipin- 
go, Suchowo, Shanghajaus ir 
Paotovo srityse.

Rašytojas N. Peffer rašo, 
kad jeigu Japonijos armija da_ 
sivarys iki Hankowo, tai už
pakalyj Japonija bus priversta 
laikyti 500,000 
su partizanais, 
ponijos armija 
nijos nuolatos
armijos ir iš užpakalio chinų 
partizanų negalės atsilaikyti. 
Anksčiau ar vėliau Japonijos 
armiją patiks tokia katastrofa, 
kaip Napoleono armiją Rusi
joj. &

Imperialistai ir Liaudis

Japonijos imperialistų karas 
prieš Chinijos liaudį nėra Ja
ponijos liaudies karas. Japoni
jos imperialistai karo reika
lams apiplėšia savo krašto 
liaudį ir visus savo nepasiseki
mus paslepia nuo jos. Kada 
japonai mirtinai buvo supliek
ti prie Taierhchwango, kada 
chinai krušino japonų divizi
jas prie Suchowo, tai Japoni
joj laikraščiai tą viską nuo 
žmonių paslėpė, o rašė apie 
savo pergales.

Japonijos imperialistai bijo 
net tėvams pranešti apie su
žeistus ir užmuštus jų sūnus. 
Bot tie nuostoliai jau dabar

armiją kovai 
Suspausta Ja
is fronto Chi- 

stiprėjančios

bet

siekia apie 400,000. Amžinai 
imperialistai tą negalės pa
slėpti nuo Japonijos liaudies. 
O kada tas viskas paaiškės, 
tada liaudies ašaroms ir pyk
čiui nebus ribų, tai tada turės 
subyrėti imperialistų viešpata
vimas.

Japonijos imperialistai ka- 
j’ui pastatė po ginklu 1,500,- 
000 vyrų. Dabar vėl reikia 
šimtai tūkstančių vyrų imti į 
armiją. Tas mažina šalyj dar
bininkų skaičių. Daugelis ma
žų dirbtuvėlių, kurios gamino 
žmonių gyvenimui reikmenis, 
jau apsistojo dirbę iš prie
žasties stokos darbininkų 
žaliosios medžiagos.

Japonijos finansai yra
katastrofos kranto, šaliai grę- 
sia bankrūtas. Japonijos pre
kyba su užsieniu nuo karo 
pradžios jau ant vieno penk
tadalio nupuolė. Prasideda in
fliacija (gaminimas beverčių 
popierinių pinigų). Greitai ga
li visai užsidaryti žaliadaik-% 
čių įvežimas iš užsienio, nes 
Japonija neturės aukso už 
juos mokėti, o beverčius po
pierinius pinigus niekas neims, 
žmonių pragyvenimas nuo ka
ro pradžios jau ant 10 nuo
šimčių yra pabrangęs. Taksai 
nuolatos auga, nes karui vis 
reikia daugiau pinigų. Dauge
lis Japonijos žmonių rimtai 
susirūpinę, kas bus iš karo. 
Tik kraštutiniai fašistai nuo
latos skleidžia melų pasakas,

kaip darė laike pereito karo 
caristai Rusijoj, ir vis ramina, 
kad greitai jie paklupdys Chi
niją ir karas pergalingai bus 
baigtas.

Gi Chinijai karas dar tik 
dabar tikrumoj prasideda. 
Chinija daugiau apsijungia, 
organizuojasi, naujai muš- 
truoja šimtus tūkstančių re
krutų įvairiose šalies dalyse. 
Chinija ruošiasi prie penkių 
milionų armijos. Chinijos fi
nansai yra geresniame stovyj, 
kaip Japonijos. Chinijos ar
mija vis geriau apsiginkluoja. 
Chinijos partizanai gauna 
daugiau drąsos.

Taip šiandien 
reikalai Chinijoj, 
kad ir po sunkių
vargo, daug kraujo ir kančių, 
bet Chinijai laimėjimą.

D. M. Š.

stovi karo 
kurie žada, 
kovų, daug

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Taip būtų nieko. Ir drūtas ir 
valgo, gerąi. Viduriai dirba ge
rai. Užsilaiko, gerai. Jau turi 53 
metus.

Dar vienas dalykas. Man ir 
mano draugui dažnai nudiegia 
per strėnas ir laiko taip kelias 
dienas. Kada net savaitę ar dvi. 
Negalima pasijudinti. -Kaip tik 
nori sėsti ar atsistoti, tai taip 
ir nudiegia. Taip mum užeina 
kas du ar trys mėnesiai. Kaip 
iš to pasigydyti? Ačiū iškalno.

Atsakymas
Grįžtelėjo ranką iš peties. 

Niksterėjo, truktelėjo. Nuo to 
nario raiščiai persitempia. Kar
tais net vietomis įplyšta, įtrūks- 
ta — netik raiščiai, bet ir rau
menys. Ir paskui, žinoma, skau
da per tą pertemptą narį ir rau
menis.

čia mekaniškas susižeidimas, 
tai mekaniškai ir gydyt reikia. 
Jūs gana gerai darėt, bandyda- 

dėjau karštus ma palengvint skausmus. Maso-

jūsų 
daug 
mano

pa- 
pa- 
du-

GRĮŽTELĖJO RANKĄ IŠ 
PETIES

Drauge gydytojau, 
tarimai per “Laisvę” 
gelbėjo man, taipgi ir
krelėm. Už tai tariu didelį ačiū.

Bet dabar malonėsite patarti 
ir mano draugui. Jau bus kokie 
metai, kaip jam tiesią ranką ge
lia iš peties. Gal dar jam atsi
liepia nuo jaunų dienų. Lietu
voj, taip ir čia Amerikoj turėjo 
sunkiai dirbti. Tad gal nuo sun
kaus darbo. Va dabar, kokios 
kelios savaitės, pradėjo taisyti 
sau gryčią ir norėjo padėti sun
kią dėžę ant antro laipto. Ir, 
keldamas aukštai»net virš gal
vos, kryptelėjo tą dėžę. Norėda
mas sulaikyti, kad nenupultų, 
ranką smarkiai grįžtelėjo, — ir 
ant sykio jam taip skaudžiai 
nudiegė, kad beveik per savaitę 
laiko negalėjo pakelti nei paju
dinti rankos.

Tad aš jam 
kompresus, mirkydama rankš
luostį karštam vandeny su dru
ska. Paskui masažavau su kam- 
paruotu alkoholiu. Truputį pa
gerėjo ir gali dirbti, bet vis da 
jam skauda ir gelia iš peties 
iki alkūnės tas gyslas, net ir 
alkūnę skauda.

Didžiausia atvirute prėz. Rooševeltui. Ant jos telpa apie 5,000 nevvyorkiečių 
parašų, prašančių nuimti embargo nuo Ispanijos respublikos. Ją prezidentui 

priduos Amerikos Studentų Sąjungos delegacija.

žas, braukymai, karšti kompre
sai išjudina kraujo apytaką, iš
varinėja nusidėvėjusias me
džiagas ir padeda sueyti. Tai 
vis yra fizinis gydymas. Šiton 
kategorijon reikia priskaityti ir 
poilsis, saulės šviesa, maudynės, 
maistas, trumpųjų bangų dija
termija, ultra-vijoletiniai spin
duliai nuo tam tyčia stiprios 
lempos.

Jūsų draugui ir jums, pačiai, 
be to, dar gi ir strėnas užeidi- 
nėja skaudėt. čia irgi maždaug 
tokios pat rūšies pažeidimas, 
kaip ir jūsų draugo peties.

Ė ai p petjes, taip ir strėnų su- 
sinėrimams daugiausia gero pa
darys trumpųjų bangų dijater
mija. Kas kelios dienos gydyto
jas su ta dijatermijos mašina 
gaivina pažeistas vietas. Tatai 
nuodugniai išjudina, išmasažuo
ja žalingas audinių medžiagas, 
sutvirtina audinius, prašalina 
iš jų kokį įdegimą, ir gydo, nor
malizuoja jųjų fizijologinę bū
klę. Net ir įsisenėję narių bei 
raumenų sužalojimai bei įdegi
mai geriausia pasitaiso tos di
jatermijos intakoje. Nieko ge
resnio tokiam reikale nėra, kaip 
dijatermija. Kenkti ji niekad 
nekenkia, o gera visuomet pa
daro. Ir jums ir jūsų draugui 
dijatermija yra patartina.
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Darbininkė ir Seimininkė Iš BrooMvno

ŠEIMYNOS FINANSIERĖ
(Mažų Algų Gadynėj)

“Jie klausia, tu dirbi savaitę už dolerius šešius,
Kaip išgali su tiek aprengti tuos šaunius berniukus?”
“žinau, jūs vadinsit mane išdidžia ir pagyra, 
Bet man tas sekasi dėlto, kad ‘gera finansierė’.
Šeimoj Petras, Jonas, Zigmas, Juozas, Vilis ir Nedytis.
Pustuzinis sūnelių, o reik pramisti ir rėdytis.
Ir ant mūs stalo tenka kuo paprasčiausias bliūdelis.
Gi drabužius? O, taip, tiesa, juos gauna tik Petrelis.
Kada Petru.ks išauga juos, nebeuždengia šonus, 
Tada aš juos tuoj persiuvu ir jais jau dėvi Jonas.
O kad januks, jau dešim ties, iš jų išsigyvena, 
Kaip tik aštuoniametis Zigmas laukia jų nuo seno.
Kada jie per maži Zigmeliui, juos šviečia daug skylių, 
Imu ir persiuvu Juozeliui, kuris jau bus šešių.
O kaip nebegali dėvėt nei mažasis Juozelis,
Tuomet iš eilės juos gauna keturmetis Vilelis.
Bet ir Viliuko nuogi keliai kyšo lyg iš skiedrų, 
Tad naujai persiuvu Nedziukui, kuris vos tik dviejų.
Taigi, matot, jei tik Petrą aš aprūpinu gana, 
Tai ir visa mano šeima būna pilnai aprengta”.
“Bet, .kaip Nedis juos išdėvi ir nebetinka visai,
Kaip juos numeta į šalį, ką tu iš jų bedarai?” v
“Beje, jų dar kartą aptenka visam mūs rateliui,
Iš jų imu daryt lopus vyriausiąjam—Petreliui!”

Pagal U. M. W. J. laisvai vertė M.

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. VILKAITĖ

(Tąsa)
Ji taip mylėjo matemati

ką, fiziką, kad ji neturėjo 
laiko draugams nei meilei. 
O ji jau buvo 26 metų. Ma
nia tarpe studentų buvo 
pirmutinė. Apie apsivedimą 
ir meilę ji visai jau nema
nė, kuomet jai pirma meilė 
nepasisekė.

Francijoj ji kiekvieną 
dieną sutikdavo vaikinų 
mokykloj,, bet, rodos, kad 
jų nemątydavo, eidavo visa
da užsimąsčius apie chemi-

Bet vieną gražią dieną, 
1894 ’ metais, M. Kovalski, 
Lenkų Universiteto profe
sorius, ląnkydamąsiš Fran
ci joje su lekcijomis, klausė 
Marie, kaip jai einasi Fran
cijoj e. Marie nusiskundė 
jam, kad šį momentą ji yra 
labai susirūpinus.

Marie Curie rūpesnis da
bar buvo toks: ' Draugija 
Paskatinimui Savo Šalies 
Pramonės pavedė jai ištirt 
magnetiškas ypatybes įvai
rių rūšių plieno.

Ji pradėjo tyrinėjimą 
profesoriaus Lippmann’o la
boratorijoj, bet jai nebuvo 
užtektinai vietos ir įrankių 
dideliem eksperimentam.

Prof. Josef Kovalski sa
kė: “Aš žinau vieną moks
lininką, kuris dirba fizikos 
mokykloj, gal jis turės atlie
kamą kambarį. Jūs ateikit 
pas mane ant pietų rytoj, ir 
aš pakviesiu tą jauną vyrą; 
gal jūs apie jį ir girdėjot: 
jo vardas yra Pierre Curie”.

Pierre Curie buvo aukš
tas vyras, patraukiantis. 
Nors jis apsirengti madiš- 
kai nepaisė, bet jo išvaizda 
ir kalba rodė nepaprastą in
teligentiškumą.

Iš pirmo pamatymo Ma
rie jam patiko, nors ji labai 
mažai kalbėjo su juo. Jų 
kalba susidėjo iš klausimų 
ir atsakymų apie atradimą 
tam tikrų elementų. Curie 
kalbėdamas vis žiūrėjo į jos 
gelsvus plaukus, pilkas akis, 
aukštą kaktą ir rankas, plė- 
muotas nuo chemikalų ir 
susiraukšlėjusias nuo stu-

bos darbo, ir retkarčiais mi- 
slijo: “Ar ne keista su mo
teriške, kuri man patinka, 
kalbėti tik apie techniką ir 
mokslą ir vartoti tik tech
niškus išsireiškimus? Bet, 
tai stebėtina, kaip ji tą vis
ką žino ir supranta.

Kovalskis, pakviesdamas 
jį į svečius, jau jam apie ją 
papasakojo, kaip ji sunkiai 
dirbo, kad susitaupyt pini
gų ir atvažiuot į Franciją 
mokytis.

Pierre Curie išeinant už
klausė jos: “Ar tamsta pa
siliksi Francijoj ant 
dos?”

šešėlis prabėgo per 
ries veidą. Ji atsakė:
ne', šią vašarą, jeigu aš sėk
mingai gausiu magistro 
laipsnį, važiuosiu atgal į 
Varšavą.' Ant žiemos norė
čiau atvažiuot į Franciją, 
bet nežinau, ar turėsiu ka
pitalo. Vėliau aš manau bū
ti mokytoja Lenkijoj. Len
kai neturi tiesos apleisti sa
vo šalį.” ,

Paskiau prasidėjo kalba 
apie Rusijos Carą ir paver
gimą lenkų ir ištrėmimą 
tam tikrų jų draugų.

Curie klausėsi Marie kai- sivedimą žiūrėjo, jis įkalbi-

bant apie jos užduotį visuo
meniškame darbe ir patrio
tizmą. Curie negalėjo atsi
stebėti, kad Marie, būdama 
apdovanota gabumais ir 
taip mylėdama mokslą, tuo 
pačiu sykiu interesavos po
litika ir visuomenišku dar
bu, ir ateityj planavo varto
ti savo spėką kovoj prieš 
carizmą.

Atsisveikinant, Curie kal
bėjo, kad jis norėtų su ja 
tankiau sueiti ir pasikalbė
ti, bet Marie jam neprižadė
jo. Po tam, laboratorijoj 
dirbant, Curie ateidavo pas 
Marie pasikalbėti, ir tan
kiai abudu išeidavo pasi
vaikščioti.

Po kelių mėnesių drauga
vimo, vieną gražios dienos 
pavakarį, birželio mėnesį 
kuomet oras šiltas buvo ir 
švelnus vėjelis pro langus 
pūteno, prie stalo, kur ma
tematikos knygos gulėjo, 

i Marie rengės prie egzami
nų. Curie jai padėjo ret
karčiais.

Nekantraudąmąp, Curie 
užveda draugišką kalbą, 
kviečia Marie pas savo tė
vus, pasakoja jai apie savo 
tėvus. Marie nustebus klau
sėsi ir toliau ir ji pradėjo 
pasakoti, kaip ji turėjo 
smagius laikus Lenkijoj; ir 
žadėjo vėl važiuot ant va
saros.

Curie jos klausė: “Bet tu 
atvažiuosi atgal spalio mė
nesį; pažadėk man”. Ir tuo 
pačiu sykiu jis ją kalbino 
būti jo mylima, apsivesti su 
juo.

Bet Maries atsakymas bu
vo šaltas. Ji sau taip ma
nė: “Vestis su francūzu, ap
leisti Lenkiją ir atsisakyti 
nuo visuomeniško veikimo! 
Ne, aš taip negaliu pada-

nėjo, kad ji sutiktų nors pa
silikti ant visados kaipo 
drauge ir kad ji dirbtų tam 
name, kuriame jis ją tan
kiai galėtų matyti.

Už kiek laiko Marie su
tiko apsivesti. Jų vestuvės 
buvo be jokių pokilių. Ma- 
rie net baltos sunknios ne- 
dėvėjo. Jos sesuo rengė jai 
suknią duoti; tai Marie pa
sakė: jeigu duosi, tai daryk 
tokią suknią, su kuria aš ga
lėčiau eiti į laboratoriją po 
vestuvių. Marie nenorėjo, 
kad būtų jos vestuvėse bal
tos suknios, auksiniai žie
dai ir vestuvių pusryčiai nei 
religinės ceremonijos. Cu
rie netikėjo į religiją, o Ma
rie jau senai buvo užmiršus.

Po vestuvių jie pasiėmė 
tris kambarėlius, kuriuose 
susitaisė rakandus beveik 
tokius pat, kokius Marie tu
rėjo kai viena gyveno: Sta
las, du krėslai, lempa, pe
čius ir kiti maži dalykėliai.

Curie tėvas norėjo duoti 
gerus rakandus, tai sūnus 
atsisakė imti, sakydamas, 
kad kiekviena sofa ir kiek
vienas krėslas priduos Ma- 
rie daugiau darbo kiekvieną 
rytą nuvalyti. Marie labai 
mažai laiko turėjo namų 
darbui.

(Bus daugiau)

Tarp gausių lietų, pereitą 
sekmadienį lyg tyčia moterims 
prasišypsojo graži diena ir 
ALDLD Moterų 81-ma kuopa 
turėjo sėkmingą autingą Fo
rest Parke. Tačiau ir šio pa
baigą nutaraukė užėjęs lietus 
ir ne vieną grįžtantį namo 
permerkė, šį. sezoną dar ne
buvo nei vieno sekmadienio, 
kurio pramogos nebūtų 
trukdytos lietaus.

Autinge dalyvavo gražus 
būry narių ir jų šeimynų, 
taipgi kuopos rėmėjų, draugų 
ir abelnai lietuviškos publikos.

Surengime daugiausia pasi
darbavo Elena Andriuškevj- 
čienė, o su ja ir visa šeimy
na — d. Andriuškevičius ir 
sūnus W. Kubilius, taipgi dir
bo komisijoj ar pačiam autin
ge M. Valilionienė, S. Sasna, 
A. Dobilienė, O. Depsienė. 
Eilė kitų narių bei draugių iš 
kitų kuopti pasidarbavo pra
mogos sėkmingumui. Renge- 
ios dėkingos visiems pasidar
bavusiems ir atsilankiusiems.

Mūsų kuopa vis auga. At
einantį susirinkimą, kuris 
ivyks rytoj, birželio 16, 419 
Lorimer St. 
masi naujų
turėsime gražų 
m ai apskričio 
taipgi ALDLD 
Moteru Sesijai,
Brooklyne, ateinančio mėnesio 
2 dieną. N.

su-

taipgi jau tiki- 
narių. Reiškia, 

raportą seka- 
konferenciiai, 

Suvažiavimo 
kuri bus čia,

Sovietų Kirgizija

visa-

Ma- 
“Tai Curiei sugrįžti

Ji išdavė visus egzaminus 
su aukščiausiais laipsniais 
ir paėmė traukinį ir išva
žiavo į Lenkiją, mažai pri
žadėdama 
atgal.

Jis sekė ją savo mintyse. 
Jis norėjo 
carijoje, per kurią ji važia
vo, taipgi Lenkijoj, už ku
rią jis buvo pavydus.

Jis rašė laišką po laiško, 
ir vis kvietė grįžti į Franci- 
ją. Nesigailėjo jis meilių 
žodžių savo laiškuose.

. Kuomet Marie sugrįžo į 
Franciją mokytis, Curie 
maldavo ją apsivesti su juo.

Kuomet ji vis šaltai į ap-

būti su ją švei-

Chinietė motina 
Japonijos niekšų bombų.
motinų ir

Tūlcstančiai tokiu 
aikų kasdien žūsta nuo neprietelių 

Kada bus tam galas?!

su kūdikiu, tik ką išsigelbėjusi nuo 
nekaltų 
bombų.

Pačiuose 
nės Azijos 
ir Pamiro kalnuose yra viena iš 
vienuolikos Sovietų Sąjungos 
respublikų — Sovietinė Kirgi
zijos respublika. Prieš revoliu
ciją tai buvo caro kolonija, ku
rios gyventojai išmirdavo tie
siogine to žodžio prasme. Pas
kutiniais 10 metų prieš revoliu
ciją Kirgizijos gyventojų skai
čius sumažėjo 10%. šiandien 
Sovietinė Kirgizija nepriklauso
ma respublika susijungus bro
liškais sąjunginiais ryšiais su 
kitomis Sovietų Sąjungos res
publikomis.

Kirgizijos plotas — 196 tūk
stančiai kvadratinių kilometrų. 
Tai, daugiausia kalnai, šlaitai. 
Tinkamos žemės ūkiui žemės 
yra apie 13 milionų hektarų, iš 
kurių 11 milionų hektarų suda
ro ganyklos.

Gyventojų respublikoj neper- 
daugiausia — 1 milionas 366 
tūkstančiai, kurių du trečdaliu 
sudaro kirgizai, o kiti susideda 
iš rusų, ukrainiečių, uzbekų.

40 metų prabuvus caro koloT 
nija, Kirgizija beveik nė žings
nio nepažengė pirmyn. Ūkiška 
santvarka buvo labai primityvi. 
Kaip žemės ūkis, taip ir men
kučiai pramonės pradai buvo 
žemame lygyje. Greta
valdininkų, liaudį valdė savi 
feodalai, giminių vadai — ma. 
napai 
menių 
bajai. 
napas 
minės
šeimininkas, 
tai krašto 
giausia caro 
jai manapai, 
Visa kita gyventojų dalis 
skendo tamsybėj, nekultūrin
gume.

Sovietų valdžios laikais, at
gavus laisvę ir išvijus iš savo 
tarpo išnaudotojus - engėjus 
manapus ir bajus kirgizų, liau
dis smarkiai pažengė pirmyn 
kaip ekonominiu, taip ir kul
tūriniu atžvilgiu. Abiejų penk- 
metinių metu pastatyta visa 
eilė naujų pramonės įmonių 
naftos, akmens anglių kasi
mui ; cukraus, tabako, odų, 
poligrafijos fabrikai; medvilr 
nės valymo, šilko apdirbimo,

Sovietinčs Viduri- 
rytuose, Tian-šanio

caro

te 1

ir stambūs gyvulių kai- 
savininkai-išnaudotoj ai 

Giminės vadas — ma- 
— buvo pilnas savo gi- 
narių gyvybės ir turto 

Vos du procen- 
gyventojų, dau- 
valdininkai ir ba- 

, buvo raštingi, 
kita gyventojų

statybinės medžiagos fabrikai, 
mėsos kominatas, pastatyta ei
lė elektros stočių. Pramonės 
produkcija padidėjo daugiau 
kaip 41 kartą, palyginus su 
1913 metais. Akmens anglies 
iškasimas padidėjo 11 kartų.

Smarkiai pažengė pirmyn ir 
žemės ūkis. Seniau kirgizai 
vesdavo klajoklinį gyvenimą, 
varinėdami iš vienos vietos į 
kitą savo gyvulių bandas. Da
bar kirgizai 'didžiumoje sės
lūs gyventojai. Kirgizijoj su
organizuota 1925 kolchozai, 
kuriuose yra 91.7% visų vals
tiečių ūkių. • Be to Kirgizijos 
ribose yra 47 valstybiniai 
ūkiai-sovchozai. Kirgizijos lau
kus apdirba arti 4000 trakto
rių, 484 kombainai, jos laukų 
derlių važioja 739 automobi
liai.

Per paskutinius 10 metų, pa
sėlių plotas išaugo nuo 454 
tūkstančių ha iki 1 miliono 
ha. Medvilnės plotai per tą 
laiką padidėjo nuo 21.6 tūks
tančio ha iki 63.5 tūkstančio 
ha. Drėkinamų laukų plotas 
prieš revoliuciją siekė 433 
tūkstančių ha, o dabar jų plo
tas padidėjo iki 772 tūkstan
čių hektarų. Smarkiai pakilo 
ir laukų derlius. 1932 m. Kir
gizijoj vienas hektaras davė 
6.7 centnerius medvilnės, o 
1937 m. jau 14.5 centnerio 
(centneris — 100 kilogramų). 
1932 m. vienas hektaras davė 
70.9 centnerių cukrinių runke
lių, o 1037 m. jau 337 centne
rius. Cukrinių runkelių der
liumi Sovietinė Kirgizija užė
mė pirmą vietą Sovietų. Sąjun
goje. Gyvulių skaičius per pa
skutinius tris metus padidėjo 
73% ir dabar sudaro 2.8 mi- 
lionus galvų.

Didėja ir krašto gyventojų 
turtingumas. Jei 1935 m. į kol
chozų nedalijamus fondus 
įplaukė arti 11 milionų rublių, 
tai 1937 m. jau įplaukė 23 mi- 
lionai rublių. Kolchozų eina
mųjų sąskaitų likučiai sausio 
1 d. 1935 m. siekė arti 2 mi
lionų rublių, o 1938 
1 d. — jau daugiau 
nų rublių.

Smarkiai pakilo
kultūra. Caro laikais Kirgizi
joj buvo 107 mokyklos su 7

m. sausio
60 milio-

ir krašto

tūkstančiais mokinių (dau
giausia caro valdininkų, ir ba- 
jų bei manapų vaikais). Da
bar Kirgizijoj yra 1547 pra
džios mokyklos, 204 nepilnos 
vidurinės ir 35 vidurines mo
kyklos. Visose tose mokyklo
se mokosi 257 tūkstančiai vai
kų. Atsirado savi kirgizų ra
šytojai, poetai, artistai.

Dar gražesnės padėties Kir
gizija susilauks netolimoje at
eityje. Kirgizijos kalnuose be
galės visokių brangių metalų. 
Jau atrasti cinko, vario, aukso, 
sidabro, alavo, gyvojo sidabro, 
volframo, radijo ir kt. metalų 
klodai, o taip pat akmens an
glis, nafta, švinas. Trečiosios 
penkmetinės laikais numatoma 
pravesti plačius Kirgizijos gel
mių tyrinėjimo darbus, kad 
galutinai ištirti, kokie iš tų 
metalų pirmiausia galima pra
dėti kasti. Numatoma naujų 
geležinkelio linijų statyba ir 
pirmoj eilėj sujungti Kirgizi
jos sostinę Frunze su 100 tūk
stančių gyventojų, esančia 
šiaurėje, su Kirgizijos pietu
mis — miestu Oš, Ferganos 
slėnyje. Tas geležinkelis, per
kirsdamas kalnus, padės smar
kiai pakelti kalnų, ūkį. Bus iš-

plėsta akmens anglių, naftos"' 
kasimas, bus pastatyta eilft^ 
cukraus fabrikų, medvilnės, 
šilko apdirbimo, pieno apdir
bimo, papirosų fabrikai, duo
nos kepimo fabrikai ir tt. že
mės ūkyje numatoma smar- . 
kiai pakelt gyvulininkystę, pa
gerinant gyvulių veislę, ke- . 
liant derlių, aprūpinant gyvu-^' 
liūs veterinarine priežiūra. Vi-, 
sa tai duos naują akstiną kra
što gyventojų turtėjimui ir jų 
kultūros augimui.

Kirgizija, kurios sienos be
veik 800 kilometrų rubežiuo- 
jasi su Kinija, virsta turtingu 
kraštu ir tai, be abejo, turės 
didžiulės revoliucionizuojan-* 
čios reikšmės toliau į rytus gy
venančioms Kinijos tautoms. — 
1938-V-18. A. Ramutis.

Fašistai Užėmė 4 Karielius 
Cordobos Front#

Cordoba, Ispanija. — Fa- 
šistų generolas de Llano 
praneša, kad jie užėmė ke- 
turius strateginius kalne’- 
liūs vakaruose nuo Perale- 
dos, Cordobo.s fronte.

LIETUVIŲ LIAUDIES DIENRAŠTIS

ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS Į SAVO

Kuris įvyks dviejų dienų šventėje

Sekmadienį 3 Liepos-July
DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS

Kaip visuomet, taip ir dabar bus daug svečių iš kitur

Piknikas bus naujai pertaisytoje

ULMER PARK MUSIC HALL
25th Avenue Brooklyn, N.

West End, Coney Island

PROGRAMOJE DALYVAUS SEKANTI CHORAI:
Laisves Choras,

iš Hartford, Conn.
Bangos Choras,

iš Elizabeth, N. J,
Lyros Choras,

iš Philadelphia, Pa.
Pirmyn Choras,

iš Great Neck, N. Y.
Sietyno Choras,

iš Newark, N. J.
Aido Choras,

iš Brooklyn, N. Y.

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

Pradžia 10 valandą ryto. Įžanga 40c asmeniui •

KELRODIS Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ

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: j.,

Iš Williamsburgh imkite 14th St. požeminį traukinį ant bile 
stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Iš-N 
lipę paimkite West End traukinį iki 25th Avė. Jie kurie ims 
Broadway “L” važiuokite iki Chambers St., ir paimkite Coney ’ ’ 
Island traukinį iki 36th St., paskui mainykitės ant West End ‘ 
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 t 
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 of the road, 
then turn to the left to Cropsey Ave. to the car tracks, and 
that will be 25th Ave. There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS:
From Williamsburgh take 14th St. subway at any sta-,(l 

tion and ride to Union Square, New York City. Get off and/, 
take West End train to 25th Ave. Those who ride on the 
Broadway “L”, ride to Chambers St., and take the Coney J 
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.

U
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IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 61

Žinoma, mes kalbėjome apie senovės 
laikus, apie praėjusius šimtmečius, ir tū
li ministerių pirmininkai iš savo Euro
pos aukštybės, supykę, gali mums atkirs
ti: girdi, tai buvo nekultūringa praei
tis, girdi, mūsų laikuose kitokios dainos 
ir skirtingi ’vaizdai,—meldžiame ta ne
sumaišyti.

Vienok mes tą visgi sumaišome, nes 
kuomet mes, šiurpulingai, atskleidėme 
istorijos rankvedį ir ten išvydome puikų 
vaizdą.

Elgetos valkiojasi. Sifilikai guli. Ka
ras dunda. Keno tai dama rauda. Kam 
tai kirviu galvą nutvojo. Turtuolis ne
duoda biednam maumoti—javus į jūras 
verčia, kad kainą nenupiginus. Nuotaka 
kankinasi. Jaunikis be kojos raitosi. Ne
tinkamas fašistinei valdžiai knygas su
degino (“Korane viskas yra”). Ką tai 
kankino. Paskui kalėjiman įmetė. Gumi
niu vėzdeliu apmušė. Biednuolis verkia. 
Turtuolis valsą šoka ir linksminasi.

Sąžiningai kalbant, ponai ministerių 
pirmininkai, veik tie patys nepasiseki
mai.

Gal būt, vienintelis dalykas — vieške
liais išmoko greičiau važinėti. Ir patys 
apsiskuta. Ir radio moka suprasti. Ir 
skrajoti padebesėmis pradėjo. Ir, abel- 
nai,—technika.

Ir taip, prasmėje santikių vienų linkui 
kitų, pas jus veik jokių pasikeitimų nė
ra. Ir nuoširdžiai norėtume šioje srityje 
ką nors ypatingo pripažinti, bet, ponai, 
nepykite, nieko nesurandame.

O kad tūli ten rašėjai Viduržeminėse 
jūrose dvarus perka, tai tas, dalinai, ir 
pirmiau buvo. Ir kas, pavyzdžiui, nesi- 
ėdė su Romos popiežium, tas galėjo pui
kiai gyventi ir labai didelėmis iškilmė
mis turėjo galimybę numirti.

33. Kalbant gi apie mus, tai, žinoma, 
ir pas mus nepasisekimų randasi. Po 
persibudavojimo visgi dar nelabai daug 
laiko praslinko. Ir pas mus, natūralu, 
randasi įvairiausių nepasisekimų. Bet 
pas mus tuo gerai, kad palengva nepa
sisekimai nyks.

O kaip kurie nepasisekimai, pavyz
džiui, jau išnyko. Daleiskime, pavyzdžiui, 
pas mus geriau gyvena ne tas, kuris mo
ka guviai siūlus pardavinėti, ir ne tas, 
kuris išsyk gali bulvių prisipirkti, o pas
kui jas brangiau pardavinėti, o tas, ku
ris turi sugabumus, skambina ant piano, 
šoka arba gali dainuoti. Arba ten vėl 
jis gerai deklamuoja, priešia ir taip to
liau. Arba talentingas moksle, arba, ant 
galo, jis gerai skrajoja, arba atsidavu
siai savo tėvynę myli.

Ir to dėlei vienas iš pavojingiausių ne
pasisekimų išmestas iš gyvenimo sąskai
tų. Todėl mes visus sveikiname!

Kas liečia kaikuriuos kitus klausimus, 
tai, žinoma, dar pasitaiko nepasisekimų. 
Ir nuo to pas mus neatsisako.

Mes, žinote, sykį prievakariais, gulė
dami kabamojoj lovoj, mąstėme apie sa
ve: kokie, pavyzdžiui, būna nepasiseki
mai, na, kad ir mūsų asmeniniame gyve
nime?

Pradėjau mąstyti. Išsyk skverbėsi gal
von visokie niekniekiai. Kas gi man gal
von skverbėsi? Ar tik aš, ko gero, neį- 
puoliau į miestelėnybę ? !

Ve, pamislijau, rytoj anksti reikia kel
ti į darbą eiti. Nesinori. Kaimyno radio 
iki vėlybai nakties nenutilo—neišmiego- i 
jau. Namų valdyba pradėjo reikšti ne
pasitenkinimą dėlei švaros. Kimba. Ne
gerbia mane, kaipo žmogišką vienutę. 
Bet mėgsta, kad ją gerbtum. Na, tas dar 
pusė bėdos! Rudenį norėčiau Jalton nu
važiuoti, bet nežinia, kas rytoj bus. Tik
rai seselei stuktelėjo keturiosdešimts 
metelių, vyras ją apleido, apsivedė su 
jaunute. Ji sielvartauja. Ir jos ūpas 
mums persiduoda. Pradėjau valkiotis 
paskui vieną asmenį—vyras nori ją iš 
stubos išvyti.

Tai ve, kokios mintys mums reiškėsi, 
kuomet mes, gulėdami kabamo joj\ lovoj, 
pradėjome mislyti apie mūsų gyvenimo, 
nedateklius! \

Bet šie nedatekliai, tikrenybėje, nedi
deli. Čia, palyginamai, smulkūs kasdie
niniai nepasisekimai ir jie kiekvieną gali 
patikti. Tame nėra nieko ypatingo.

34. O jeigu kam pasitaiko ir stambes
nis nepasisekimas, tai, gal būt, jis ir pats 
kaltas. Arba jis labai kvailas. Kurie pro
tingi ir be kaltės susidūrė su nepasise
kimu, tai, reiškia, paprastai su jais buvo 
nesusipratimas. Ir jis išsisklaidys. O jei
gu nei vienas, nei kitas, tai vadinas, apie 
ką gi čia ir kalbėti?

Dėlei nepasisekimų—pastaruoju laiku 
ir giminės lyg tai pasiūto. Kai kurie jau 
ne taip išreiškia savo jausmus, kaip kad 
pirmiau būdavo. Giminės pradėjo šal
čiau pasitikti įvykį, pavyzdžiui, jūsų 
mirties arba susirgimo. Pirmiau, lauk
dami ką nors gauti, dūsaudavo, susirgu
sio giminės apsupdavo tampria grandine. 
O dabar, kuomet susirgusieji išsikerėp- 
liojo iš nuosavų karietų ir visi, kaip vie
nas, pradėjo pėsti rėplioti ir tramvajum 
važinėti—ši labai maloni atyda užsibai
gė. Silpnesniuosius ir pavienius tas gali 
nugązdinti ir įstumti melancholijos liū- 
nan, bet stipresnieji gali sušukti: “Žings
nis prie gerovės!”

O dabar, žinoma, nepripratus prie to, 
su tokiais giminėmis lyg ir keista kal
bėtis. Bet galima priprasti. Ir tai daug 
geriau. Žmogus matai, su kuo reikalą 
turi. Ir matai, kam ir kaip priguli savo 
būdą pataisyti, kuris laiko ir apystovų 
sugadintas.

Abelnai, jau atėjo laikas mesti dirb
tinas iliuzijas. Laikas su jomis skirtis, 
kad pažvelgus stačiai į akis tikrajam gy
venimui. O kurie gaivalai nepanorės pa
žvelgti, tai, gąj būt, juos palaiko tokis 
perkamas ir parduodamas malonumas, 
kaip giminių, taip ir abelnai visų.

Ve kur, po velniais, pinklingas jiems 
klausimas.

Ir ve kokiu netikru raktu jie atrakina 
duris, kad įėjus į savo buržuazinio gyve
nimo rojų. Ir čia taipgi pas juos vienas 
svarbiausių ir nepataisomų nepasiseki
mu.

35. Pagaliaus, vieton nutolusio plepė- 
sio apie šį-tą, geriau eikime prie dalyko. 
Imkime ir kritingai pažiūrėkime į mūsų 
nepasisekimus ta sąlyga, kad ateityje 
nuo jų atsikračius, jeigu jie pilnai mus 
nepatenkina.

Bet, gal būt, jie dalinai liekanos per
gyventų dienų ir jau dabar išnyksta? 
Tuomet mes su jais maloniai atsisveikin
sime ir paraginsime greičiau išsinešdinti 
per duris.

O jeigu sutiksime nepasisekimą, su 
kuriuo šiandien negalima apsilenkti, tai 
turėkime viltį, kad jis neilgai pas mus 
užsiliks. Kaip pasakė filosofas: viskas 
sriuvena, niekas ant vietos nepasilieka. 
Bet praeityje, kaip mes tą dabar matė
me, daugiausiai sriuveno šiukšlės ir pur
vai Rusijos gyvenimo. Taigi, nors ne 
tik sriuventų, bet ir srauniai plauktų, 
ant vietos nestovėtų, vistiek mus su fi
losofu nepatenkintų. Ar plauktų ar ne
plauktų—vistiek nepasisekimas neišven
giamas.

Bet dėlei to, kad pas mus įvyko to
kia, kaip dabar, permaina, tai veik visi 
nepasisekimai nubluko ir neišrodo to
kiais, kokiais jie pirmiau buvo. Ir jie 
jau ne taip mus jaudina, kaip kad pir
miau būdavo, nes pas visus dabar atsi
rado pilniausias įsitikinimas, kad visa 
tai, kas nuo seniau užsiliko, greitai iš
nyks, į dulkes pavirs.

Dabargi prasideda pasakojimai apie 
mūsų nepasisekimus.

PASAKOJIMAI APIE 
NEPASISEKIMUS
1. Įvykis ant Volgos

Dėlei pradžios mes rengiamės jums 
papasakoti nedidelį, bet juokingą, nepa
sisekimą.

Šis nepasisekimas ryškus tuo, kad dė
lei vieno nesusipratimo poilsininkų bū
rys pergyveno moralį sukrėtimą.

Štai kaip tas įvyko. Čia—tikrenybė.
(Daugiau bus)

Baltimore, Md.
Daugelis Mines

Šių metų birželio 17 d. bus 
ilgai minima ne tik plačios 
Amerikos gyventojų tarpe, nes 
tą dieną atsibuvo 2,000 paren
gimų, užvardytų “ryžių puo
duko parengimais,” bet ir 
žiauriai nuskriaustos Chinijos 
liaudies.

šio miesto pramogoje daly
vavo arti 2,000 dalyvių. Kaip 
chinų gamintu maistu, taip 
puikia to vakaro programa 
pilnai pasitenkino visi.

Kas link programos, verta 
pažymėti štai kas. Du treč
daliai programos išpildyta mo
terų pastangomis. Chinų tau
tinės drapanos, kurios siekė 
1,200 metų atgal iki vėliau
sių madų, suteikė daug įdo
mumo. Didis progresas ma
tosi. Bet dailės atžvilgiu chi
nų senovės drapanoms sunku 
kam nors prilygti.

Stebėtina, jogei ne tik gė
lės rankomis siuvinėtos šilkais,

bet ir įvairūs laisvos šalies 
obalsiai atspindi jų drapano
se.

Jaunuolė chinietė Sophia 
Chuan-IIua-IIan, Peabody In
stituto studentė, skambino chi
nų muzikos instrumentais, ku
rių vienas siekia 300 me
tų sėmimo — vamzdis, suside
dantis iš 12 dūdelių, kuris bu
vo vartojamas religinėse ir 
viešose pareigose. Viola-viola- 
cello, sujungtas kartu kaipo 
pirmapradis muzikos karalai- 
tės-smuikos pirmtakūnas, leido 
malonius balsus, reiškiančius 
sunkią Chinijos priespaudą, 
bet tvirtą pasišventimą kovai 
150 motų tam atgal. Muzika 
rašyta chinų kompozitoriaus.

Tarpo daugelio kalbėtojų, 
bene įdomiausią kalbą pasa
kė generolo Chiang-Kai-sheko 
buvęs privatinis sekretorius 
Thomas Tchou, kuris nesenai 
lankėsi Chinijos kovos fronte. 
Jis teisingai pareiškė, kad 
nors Amerikos spauda nei 
trečdalį tų karo vaizdų nenu- 
piošia savo skaitytojams, bet 
pilnai pasako jų solidarumą

ir pasišventimą laikytis iki pil
nos pergalės už laisvę ir tai
ką. Chinijos gyventojai per 
šimtmečius gyvuodami pilnai 
priparodė savo draugiškumą. 
Net ir dabar, kuomet Japoni
jos kanuolės drasko nekaltų 
chinų gyventojų kūnus, Chini- 
ja atsimoka Japonijos civi
liams gyventojams ne ugnim, 
kanuole, bet apšvieta. Tas 
privalo iššaukti visų demokra
tiją mylinčių gyventojų užuo
jautą ir didelę pagarbą jiems. 
Po obalsiu “laisvės ir taikos,” 
neveizint politinių skirtumų, 
Chinijos liaudis bus pilnu lai
mėtoju. Užbaigdamas jis tą 
pabrėžė. Tas sukėlė griaus
mingą delnų plojimą, kaipo 
patvirtinimą jo kalbos.

Patvirtinimas tapo dar žy
mesniu, kuomet vakaro pir
mininkas pranešė, jogei ši vie
ta Alcazar, kuri parengimui 
nuomuojama iki 250 dolerių, 
aukauta veltui. St. Mary In
dustrial School Band, kuris iš
pildė didelę dalį programos, 
darbą aukavo chinų našlai
čiams, kur už $1 galima iš-
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maitinti 1 kūdikį mėnesį lai
ko. Virš minėto beno kaina 
yra aukšta. Maistas chinų 
pastangomis suaukautas ir pa
gamintas. Alus, minkšti gė
rimai irgi aukauti.

Todėl šis parengimas paro
dė didelę Amerikos žmonių 
užuojautą Chinijos žmonėms.

Vinco Duktė.

Freehold, N. J.
Staiga susirgo drg. C. Šaltis 

ir išvažiavo į Memorial Hospi
tal, Asbury Park, daryti ope
raciją ant apendicito.

Vėliname mes draugui Šal
čiui pernešti laimingai tuos di
delius skausmus ir greitai pa
sveikti. Drg. Šaltis yra žymus 
vietos veikėjas.

Patartina draugams jį ap
lankyti.

P. Steponavičius.

Jei nori parduot—garsinius 
“Laisvoje.”

Dienraščio Laisvės 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 kitokį 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. Karsokienės, Lyros Choras 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 Laisves Choras, iš So. Boston, Jaunuomenės Choras iš Bridgewater 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabelė Yarmolavich. Dainuos ir Rusų-Ukrainy 

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.

Laisves Choras iš So. Bostono, kuris dalyvaus pikniko programoje.

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai j
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. i
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Cleveland, Ohio
Buvo Praktikuojama “Chain 

Gang” Sistema Tarpe WPA 
Darbininkų

WPA “Nottingham Reser
voir Project,” kuriame dirba 
1600 darbininkų, birželio 13 
d. įvyko sėdėjimo streikas. 
Priežastis, kuri privertė dar
bininkus imtis šio kovos būdo, 
trumpai sutraukus, buvo seka
ma :

Apie tūkstantis ten dirban
čių yra atleisti automobilių 
dirbtuvės “Fisher Body” dar
bininkai, kurie visi yra nariai 
UAWU lokalu 45. Likusieji 
yra nariai Workers Alliance ir 
A. F. of L.

Vyriausias darbo prižiūrėto
jas, sakoma, yra narys A. F. 
of L., kuris savo unijos na
riams pataikauja, paskirda
mas juos į gercsnius-lengves- 
nius darbus. Nepriklausančius 
Federacijos unijai verčia ra
šytis į jo uniją, vartoja bjau
riausius būdus ir diskrimina
ciją prieš tuos, kurie atsisako. 
To negana. Jis ant tiek įšir
do dėl savo nepasisekimų pri
rašinėjime unijon, kad sumanė 
ir įvykdė taip vadinamą 
“chain gang” sistemą. Yra 
mintis, kad jis tą darė su vie
tos WPA direktoriaus prita
rimu. Sulainavo (sustatė) 
į liniją didžiumą darbininkų, 
davė po kastuvą ir “vilberį”, 
prisakydamas eiti j duobę virš 
100 pėdų gylio, prisikasti že
mės pilną “vilberį,” išvesti į 
viršų ir supilti į laukiantį tre
ką — nemažinus kaip 103 vilbe- 
rius per 8 darbo valandas. Kad 
paskirta .kvota būtų išpildyta, 
pastatė raštininkus, kad kiek
vienam užrašytų, kiek jis išveža 
“vilberių.” Jei nepilną veža, tai 
to visai nerašo; už neatlikimą 
paskirtos kvotos grasino išmeti
mu iš darbo ir tt.

Darbininkai padirbę iki pie
tų, tokios sistemos ilginus nebe
galėjo pakęsti, pradėjo sėdėji
mo streiką ir pareikalavo, kad 
vyriausias prižiūrėtojas ir jo 
darbo sistema būtų prašalinta 
tuojaus. Derybos susitaikymui 
buvo pradėtos tą pat dieną. Ant 
rytojaus ta “chain gang” siste-
ma likos panaikinta.

Kitais klausimais palikta uni
jų vadams su vietos WPA di
rektorium susitarti. UAWU ir 
W. A. unijos tuo klausimu dir
ba išvien, A. F. of L. sakosi tik 
savo narius atstovaujanti, sy
kiu organizuotai veikti nenorin
ti.

LDS 44 ir 55 kuopų piknikas, 
rengtas birželio 12 d. Machutos 
darže, liko atšauktas. Piknikas 
nebuvo galima įvykdyti, nes tą 
dieną iki pusei po dviejų valan
dų po pietų lietus lijo.

Piknikas liko nukeltas iki 
rugsėjo 11 d. Visi; kurie turė
jote pasipirkę įžangos ir laimė
jimo tikietus, pasilaikykite juos 
iki rugsėjo 11 d. Kurie turėjote 
paėmę tikietus pardavinėjimui, 
grąžinkite juos komisijoms, jos 
pažymės tikrąją datą, ir vėl bus 
galima juos platinti.

Piknikas įvyks toj pat vietoj, 
tai yra, Machutos darže, prie 
Green Rd.

Komisijos atsiprašo publikos, 
kuri suvažiavus pikniko nerado. 
Tai nebuvo jų kaltė, kad gam
ta tokį triksą iškrėtė.

žilas Jonas.

Cleveland, Ohio
Veikiančio Komiteto susirin-

kimas įvyks 30 d. birželio, Lie
tuvių Darbininkų Svetainėje, 
920 E. 79th St. Pradžia 7 :30 
vai. vakare. Veikiančio Komi
teto nariai malonėkit būt visi 
laiku, nes turime svarbius rei
kalus aptarti, kaip tai, svetai
nės reikalai vasaros sezone, 
gal ir “Vilnies” spaudos pik
nikas ir tt.

Nutarimų rast. J. Bagužis.

Birželio 26 d. Mačiutos dar
že įvyks dienraščio “Vilnies” 
piknikas. Mūsų geras rėmėjas 
S. B. Kriaušius, kurį visi ge
rai žino, niekad neatsisako su 
auka. Jis yra “Vilnies” skaity- 

itojas. Jis pasižadėjo pasiūti vel
tui siūtą vertes $25 tam, kuris 

Į laimės. Kitas geras vilnietis, d.
J. N. Simans, aukavo akinius 
vertės $13; trečias geras mūsų 
rėmėjas p. Rodžers aukavo ra
dio vertės $12.

Nepamirškite visi piknike da
lyvauti. Turėsime progų laimėti 
dovanų.

“Vilnies” spaudos komitetas 
dar turės ekstra baliūnų daužy
mą ir baliūnų lenktynes. Ir 
kaip girdėt, žada dalyvaut Clc- 
velande dienraščio “Vilnies” 
piknike draugas žaldokas. Turė
sime ką nors nauja išgirsti iš 
draugo žaldoko.

Užkviečia visus
Spaudos Komisija.

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

Šiaulių Gimnazija včl Lai
mėjo Moksleivių Olimpijadą

Kaunas, birž. 14. — Pasi
baigė Moksleivių Olimpija- 
da, pagerinus kelis Lietuvos 
rekordus.

Kanados pu Ikininko 
Granto - Suttie, kuris yra 
Lietuvos generališ konsulas 
Torontoj, skirta taurė Lie
tuvos moksleivijai vėl ati
teko Šiaulių berniukų gim
nazijai, tai jau antra kar
tą.

Ministeris Manuel (kairėj) kalbasi su 43-čios 
divizijos komandierium Antonio Beltran (centre), 

kaip pasekmingiau ginti respubliką.

Chicago, III.
Lietuvių Kriaučių Veikla
Lietuvių kriaučių lokalo de

legatai grįžę iš ACW of A 
konvencijos davė raportą susi
rinkime. Biznio agentas bro
lis C. Kairys davė ilgą rapor
tą. Jis žymėjo, jog pirmu 
kartu savo gyvenime matė to
kią entuziastišką konVcnciją. 
Raportuotojas daugiausiai ko
mentavo įvairias prakalbas, 
pasakytus konvencijoj. Ten
ka iš jo stebėtis, kodėl nesiin- 
teresavo, kokie tarimai buvo 
padaryti konvencijoj. J u k 
tas labai svarbu.

Todėl užbaigus raportą na
riai statė klausimus. Juose 
buvo keliama:

Ką konvencija nutarė dary
ti dėl paplitusios bedarbės?

Ar tiesa, kad konvencija 
nutarė reikalauti bedarbiam 
kriaušiam WPA projektų?

Antras delegatas brolis Žilis 
raportavo, kad buvęs lietuvių 
kriaučių organizatorius Jan
kauskas vaišinęs delegatus 
degtine. Mūsų lokalo dele
gatas — biznio agentas C. 
Kairys — irgi sutaisęs puotą 
lietuviams delegatams. Mat, 
jis gavo $150 vadinamų išlai
dų, tai galėjo kitus vaišinti.

Klausantis apie tuos gėri
mus ir pasilinksminimus, atro
do, būk tik ir šaukiamos kriau
čių konvencijos išsigerti. Bet 
manau, kad taip nėra. Kon
vencijose atliekama svarbūs 
unijos darbai. Tik < nekurie 
delegatai, vietoje tuo intere
suotis, baliavojimais praleidžia 
laiką.

Rengiantis į konvenciją ir 
mūsų lok al as padarė gerų ta
rimų. Perleido narių patiek
tas dvi rezoliucijas. Beje, C. 
Kairys prieš tas rezoliucijas 
priešinosi. Bet didžiuma lo
kalo narių už jas balsavo. De
legato pareiga buvo rūpintis, 
kad jos konferencijoj būtų 
pravestos.

Į mūsų lokalo susirinkimu 
atsilankė atstovas iš Calif orni- 
jos apimtos streiko vietos ir 
prašė, kad lokalas jų kovą pa
remtų finansiniai bei pasiųstų 
protesto rezoliuciją prieš reak
ciją. Ir ačiū Kairio net per 
du kartu kalbai, kad neduoti 
streikieriam pagelbos, būk 
reikia taupinti pinigus, dviem 
balsais nutarta pagelbos ne
duoti:

Ar nejuokinga? Delega
tams duodame krūvas pinigų. 
Jie geria ir orgijas kelia, bet 
kai ateina padėjimas mūsų 
broliams kovoti, tai jau taupy
mas, nėra pinigų.

Mat, yra žmonių, kietesnių 
už akmenį. Tokie apie save 
suorganizuoja grupes ir įlin
dę į viršininkų vietas, nepai
so nei darbininkų, nei organi
zacijos reikalų.

Mūsų unijos viršūnės pa- 
. kairėj o ir geriau pradėjo veik
ti, bet mažiukai vadukai pa
siliko tūnoti reakciniame kai
lyje. Kriaušius.

TOWN OF LAKE LDS JAU
NUOLIŲ KUOPA AUGA 

KAIP ANT MIELIŲ

Mūsų apielinkėje kiek lai
ko atgal susitvėrus LDS jau
nuolių 217 kuopa (Zephyrs) 
auga kaip ant mielių.

Pasirižę Laimėti Judžių Filmą 
Nutraukimo Aparatą

LDS centras skiria judžių 
filmų nutraukimo aparatą tai 
jaunuolių kuopai, kuri prieš 
seimą, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesyj, Ęittsburghe, gaus 
daugiausia narių.

Tenka pastebėti iš Zephyrs 
kuopos narių darbštumo. Anos 
savaitės pradžioje senuolių ir 
jaunuolių LDS Town of Lake 
kuopų komitetai laikė susirin
kimus. Pasirodo, kad jaunuo
liai bėgyj kelių dienų į kuo
pą įrašė 11 narių. Net nusi
stebėjo Dr. Strikolis, kai į jo 
raštinę 11 aplikantų sugužėjo.

Valio mūsų jaunuoliai! At
rodo, kad jūs laimėsite naujų

Pittsburgh, Pa.
Didelis Piknikas

Kas metas yra rengiamas 
metinis Komunistų Partijos 
Penkto Distrikto piknikas lie
pos 4 d. Ir šiemet toks pikni
kas įvyks.

Šiame piknike turėtų daly
vauti žmonės visų tautų ir ra
sių, nežiūrint jų įsitikinimų.

Kas bus svarbiausia, tai kad 
šiame piknike kalbės Komu
nistų Partijos generališ sekre
torius drg. Earl Browder.

Kviečiame ir raginame vi
sus lietuvius dalyvauti. Įžan
ga į pikniką tiktai 10 centų.

Važiuoti į pikniką reikia ši
taip: automobiliu važiuojant, 
reikia važiuoti Route 88 iki 
New Eagle. Gatvekariais, 
mieste ant Wood St. reikia 
paimti gatvekarį Charleroi.

J. M.

Įvairios Naujienos

Pasimirė Gustas Rotensper- 
geris, biznierius. Jis buvo lie
tuvis liuteronų tikybos ir ge
rai žinomas North Sides lie
tuviam^. Paskutiniais laikais 
jisai laikė smuklę. Mirė su
laukęs 60 metų amžiaus.

Birželio 11 d. įvyko lietu
vių komunistų susirinkimas. 
Plačiai kalbėta apie suvažia
vimą. Išrinkome delegate E. 
Kairienę. Ji taipgi bus dele
gatė į Literatūros Draugijos 
suvažiavimą nuo 87 kuopos.

Iš Soho dalies delegatė bus 
E. Sliekienė, iš McKees Rocks 
J. Portikas ir Pavlauskas, iš 
New Kensingtono J. čuplis. 
Da neturime žinių iš Wilmer- 
dingo ir Washington©.

Taigi, Pittsburghas bus ge
rai atstovaujamas visuose su
važiavimuose.

Liepos 3 d. įvyks didelis pik
nikas šešių draugijų iš Soho 
miesto dalies. Piknikas bus 
laikomas Franklin Grove. Prie 
pikniko rengimo yra prisidėję 
tokios draugijos, kaip Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
145 kp., Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 40 k p., Litera
tūros Draugijos 33 k p., Mokslo 
Draugija ir kitos.

Pittsburgh c buvo sustreika
vę bekernių ir transporto drai- 
veriai (vežikai). Streikavo už 
atnaujinimą kontrakto. Po 
dešimties dienų streikas tapo 
laimėtas. D. P. L.

Vedęs Vyras, Nužudęs Mylė
tino, Gaus tik Kalėjimo

Newark, N. J. — Prisiek
dintųjų teismas atrado kal
tu Edwardą Hoile, 24 metų, 
tik kaip “antro laipsnio” 
žmogžudį. Holle pasmaugė 
buvusia savo mylėtinę Sofi
ja Kujataitę, gražią lenkai
tę, 23 metų; aprišo jos kū
ną geležiniais retežiais, sve
riančiais 60 svarų, ir įmetė 
į Passaic upę; o vis dėlto 
kūnas paskui viršun iškilo.

Bausmė žmogžudžiui dar 
nepaskirta. Pagal įstaty
mus, jis galėtų būt nuteis
tas iki 30 metų kalėjimo. 
Bet iš teisėjo kalbos su
prantama, kad jam bus 
skirta gal tik keletas metų. 
Teisėjas sako, kad Holle tą 
merginą nužudęs “ne pagal 
planą, bet tik staiga smar
kiai supykęs.”

Holle, trokų mechanikas, 
vokiečių kilmės, lytiškai 
šmugeliavo su Sofija ir po 
to, kai jis apsivedė kitą, 
Hoffmannaitę, taip.pat vo
kiškos kilmės.

Teisme buvo parodymų, 
kad jis, jau vedęs Estherą,

narių gavimo kontestą ir jums 
teks judžių traukimo apara
tas. * t v Narys.

dar užvaisino Sofiją. Pas-fstovų atydai. Šiuomi pranešu, kad
i ... v j- o «.. j j-i sekanti Detroit Skyriaus konferen- kui jis nužudė Sofiją todėl/ ei ja įvyks 23 d. liepos, 7:30 v. v. 
kad, girdi, jinai “lindo prie Lietuvių Svet. Birželio menesį kon

ferencijos nelaikysime. Todėl visų 
Draugijų atstovai malonėkite šį pra
nešimų. įsitėmyti ir visi dalyvaukite 
konferencijoj, 23 d. liepos.

J. Overaitis.
(145-146)

JO.”
I

Pranešimas
Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey Apskričio Komite

to Delegatų Domei

Visi delegatai N. J. Apskr. 
suvažiuokit 7 valandą ryte, 
birželio-June 25, į Newarka, 
Lietuvių Svetainėn, 180 New 
York Avė.

Įsitėmykit, 7 valanda, o ne 
8, kaip buvome tarę posėdyje. 
Pakeitima viena valanda anks
čiau darome dėlto, kad konfe
rencija atsidarys 1 vai. dieną, 
o mandatai turi būt priduoti 
ant stalo 12 valandą. O taipgi 
daugelis draugų delegatų rei
kalauja, kad anksčiau išva
žiuotum. Į Scrantoną nuva
žiuot ims apie 4 valandas, to
dėl draugai būkit laiku, kad 
nereikėtu laukti, dėl vieno- 
dviejų visiems laiką gaišinti.

Dar mes buvom tarę važiuot 
3 mašinom, bet pasirodė, kad 
dėl stokos finansų nebuvo ga
lima. Dabar važiuojam dvi 
mašinos, iš kiekvieno miesto po 
vieną delegatą, iš Newarko 
du. Tai įsitėmykit gerai, drau
gai delegatai.

ELIZABETH, N. J.

Važiuojrfhtiems į ALDLD II Apskr. 
pikniką, 26 d. birželio, Union, N. J. 
Busas išeis iš LDP Kliubo Svet., 1 
vai. po pietų. Nuvažiavimas ten ir 
atgal tik vienas kvoteris asmeniui. 
Kurie nenorėsite važiuoti su busu iš 
Kliubo, tai galite paimti busą ant 
Broad St. (prieš Regent Theatre) 
No. 8 su užrašu Springfield ir iš
lipt Union, N. J., taip vadinamoj 
vietoj, Union Centre, o iš tenai pa
imti Vaux Hall Rd. busą, kuris eina 
pro šalį Old Cider Mill Parko. Auto
mobiliais važiuokite Morris Avė. ke
liu tiesiai į Union, N. J., tenai da- 
važiavę sukite į Burnett Ave., tiesiai 
į parką.

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

A.L.K. N. J. Apskr. Sekr.,
Geo. A. Jamison

Plėšikas Saugioj Vietoj

Vienas plėšikas klausia 
kito tokio: “Kai pabėgai 
nuo policijos, kur tu pasi
slėpei?”

“Nugi, įsmukau į miesto 
rotušę, nutūpiau į vieno 
viršininko kėdę ir jaučiaus 
visai saugiai”, paaiškino an
trasis plėšikas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 24 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, Jurginus Svetainėj, 180 New 
York Avė. Draugai ir Draugės! Bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir išrinkti delegatus į 
Centro suvažiavimą ir i II Apskr. 
konferenciją, kuri įvyks 26 d. birže
lio, Old Cider Mill, Union, N. J. Tą 
pačią dieną bus ir ALDLD II Apskr. 
piknikas. Fin. Sckr.

(145-146)

Shenandoah-Minersville, Pa.

ALDLD 9-to Apskričio piknikas 
yra perkeltas iš birželio 26 d. į liepos 
24 d. Priežastis perkėlimo pikniko 
yra, kad daug draugų iš apylinkės, 
iš Įvairių organizacijų yra delegatai 
j Liet. Kongr., kuris įvyks 25 ir 26 
dd. birželio, Scrantone. Kuopos turės 
progą išrinkti pikniko darbininkus 
liepos mėnesio susirinkimuose.

Koin.
(145-146)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Kongreso De

troit Skyriaus Draugijų ir kuopų at-

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 jusi) liga bus jums išaiškinta.
X-Spiiululiai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS^VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

MONEY-SAVER
EXCURSIONS
Keliaukite saugiai traukiniais, greitai 
ir patogiai. Taupinkite trafiko vėlini- 
nius, taupinkite pinigus, ant iių žemų 

kainų ekskursijų.

SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

ALLENTOWN ’IS!
Mauch chunk ‘
NEDALIOJ, BIRŽELIO 26
Kelionė i Easton, $1.50;
Bethkhem. $1.75; Allen- ROUND 
town, $1.85; Northampton, TRIP 
$1.95; Treichler, $2.05;
Walnutport, $2.15; Palmer
ton. $2.20; Bowmanstown, 
$2.25; Lehighton, $2.35; 
Mauch Chunk, $2.10. Išei
na iš New Yorko nuo 
West 23rd St.. 7:45 iš ry
to: Liberty St., 8:00 iš 
ryto.

Kitos ekskursijos Birželio 26- 
tą j Lakewood, N. J., Freehold, 
N. J., Toms River, N. J., As
bury Park, N. J., Ix>ng Branch, 
N. J., Atlantic Highlands, N. 
J., Scabright, N. J., Atlantic 
City, N. J.

Dėl tolimesnių informacijų ir dėl 
nenustatyto traukiniams laiko aukš
čiau, tarkitės su bilietų agentais ar 

telefonuokit BArclay 7-9670

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

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

UŽKVIEČIA SAVININKAI

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 8-9515

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

< S

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen,'Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas perkastą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.,
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NwYorto^/až2fcrZinioi
Jaunasis Mirė Nuotakos 
Glėbyj Savo Vestuvėse

Veikiausiai tai buvo la
biausiai sujaudinantis atsitiki
mas, kada jaunasis Harold 
Landy, 21 metų amžiaus, mi
re laike vesutvių glėbyj savo 
mylimosios Evelyn Schoenfeld, 
19-kos metų amžiaus mergi
nos.

.Tai atsitiko laike vestuvių 
apeigų žydų bažnyčioj, kur 
dalyvavo virš 200 žmonių. 
Jaunasai sudribo ir mirė nuo 
širdies apsistojimo plakti. Jis 
vėliau tapo palaidotas Zion 
kalno kapinėse, Maspethe, bet 
likusi jaunoji pati dabar ne
žino, kas ji yra—mergina ar 
našlė. Jaunieji turėjo planus 
po vestuvių vykti į aukštutinę 
New Yorko valstijos dalį ir 
Kanadą vakacijomis. Bet tokis 
stebėtinas atsitikimas juos su
ardė.

Draugas Matas Šolomskas 
Išvyko Philadelphijon

Jaunasis Matas šolomskas, 
kuris dabartiniu laiku dirba 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo jaunuolių organizavime, 
po kelių dienų pabuvimo Broo- 
klyne, išvyko į Philadelphiją, 
kur gyvena jo tėvukai, broliai 
ir sesutės.

Matas ten padirbės apie sa
vaitę ar daugiau, o paskui vėl 
grįžš į “Laisvės” metinį pikni
ką, ir mūsų suvažiavimus. Po 
to sakė vyks į Naujos Angli
jos kolonijas.

Sulaikė Kovotojus už Ispani
jos Demokratiją 

«
Jungtinių Valstijų emigraci

jos departmentas sulaikė ketu
ris kovotojus už Ispanijos de
mokratiją, kada jie sugrįžo į 
šią šalį. “Normandie” laivu.

Jais yra W. Richter, 35 metų 
vokietys; K. Helepis, 42 metų 
graikas j F. Grasztony, 49 metų 
vengras ir F. Kustera, 31 me
tų, amžiaus pietų slavas.
' Ateivių Gynimo Komitetas iš
reikalavo iš emigracijos depart- 
mento, kad tiems kovotojams 
leistų laikinai apsigyventi Jun
gtinėse Valstijose, nes jie čia 
pirmiau gyveno ir turi savo rei
kalus sutvarkyti.

Šį Vakarą Kumštynės
Šį vakarą, Yankee Stadiume 

atsibus kumštynės tarpe negro 
Joe Louis kumštininko ir vo
kiečių fašistų kumštininko Max 
Schmelingo. Kaip žinia, Schme- 
lingas važinėjo Vokietijoj, ma
tėsi su Hitleriu, tai jis fašistų 
“pasaulinė išdidybė.”

Joe Louis gavo pasveikinimą 
nuo negrų veikėjo James W. 
Fordo ir linkėjimus laimėti 
kumštynes.

Pirkite Bilietus Išanksto
Liepos 3 d. atsibus didžiulis 

metinis lietuvių liaudies dien
raščio “Laisvės” piknikas. Jis, 
bus, kaip ir kas met, didžiu
liame Ulmer Parke.

Įžanga tik 40 centų ypatai. 
Kas bilietus anksčiau pasipirks, 
tai tie turės progą dar prie 
jų laimėti pinigines dovanas. 
Dovanos yra $10, $7, $5 ir $3. 
Taigi $25 pinigais prie įžangos 
tikietų. Bet dovanas galės lai
mėti tik tie, kurie iš kalno 
bus pirkę tikietus.* Tikietai 
parduoti prie vartų neįeina į 
dovanų gavimo tarpą.

■■
■■

■■
■■

■■
i

Moters Didelis Žingeidumas
Tūla poniutė Mary Ferris, la

bai anksti sekmadieni rytą va
žiavo automobilium. Ji pamatė 
einantį gaisrininką. Sustojo, pa
siėmė jį į automobilių ir atvežė 
į jo darbo vietą. Bet nuvažia
vus prie 120-tos gatvės ir 3rd 
Avė., atsikvoŠė, kad tas gaisri
ninkas labai gerai atrodė. Tada 
ji patraukė gaisro signalą ir 
pasigėrėdama žiūrėjo, kaip jis 
ir jo draugai atūžė į tą vietą 
gesinti gaisro.

Už tokį savo “šposą” minėta 
poniutė pasimokė jo $35 baus
mės, bet tas gal būti jai mažai 
reiškia.

Biznierių Dėmesiui
Lietuvių biznierių susirinki

me, įvykusiame birželio 46 d., 
L. A. P. Kliubo patalpoj, iš
rinktoji komisija šiuomi skel
bia, kad turi paruošusi Lietu
vių Biznierių organizacijai vei
kimo planą patiekti sekančia
me susirinkime, kuris įvyks 
pirmadienį, birželio 27 d., Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo salėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, 8 vai. vakare.

šis susirinkimas bus labai 
svarbus, įdomus ir naudingas 
kiekvienam lietuviui biznie
riui, nes šiame susirinkime rei
kės priimti organizacijai pa
grindus ir veikimo planus. Visi 
Didžiojo New Yorko lietuviai 
biznieriai yra kviečiami būti
nai dalyvauti Šiame nepapra
stai svarbiam susirinkime.

Radio Programos

Lietuvių biznierių organi
zacijos lietuviškos radio pro
gramos yra numatytos pradėti 
ketvirtadienį, birželio 30 d., 
8:00 vai. vakare, iš WWRL 
stoties, (1500 kc.), Woodside, 
L. L Malonėkite apie tai ki
tiems pranešti ir nepamirškite 
pasiklausyti naujos lietuviškos 
radio programos.

Komisija.

Daug Panaujintas Didis 
Laivas “Aquitania”

Cunard White Star laivų li
nija praneša, kad didysis lai-- 
vas “Aquitania” yra daug pa
naujintas, pagerintas, ypatin
gai tiems keliauninkams, ku
rie keliauna trečia klase. Lai
vas turi gražias valgyklas tre
čios klasės keliauninkams, pui
kiai įrengtas kėdės, kuriose sė
dint galima stebėti jūras ir 
daugelį kitų dalykų. /

Vienu žodžiu—laivas atro
do, kaip naujutėlis, su visais 
patogumais ir įrengimais. . 
Pati kompanija sako, “atro
do, kad mes pabudavojome 
naują laivą viduje seno lai
vo.” žmonės, norinti važiuoti 
į Europą, galėtų užsisakyti sau 
kelionę tuo laivu ir smagiai 
laiką praleisti.

Kova Dėl Fėrų
Komunikacijos \ kompanijos 

būtinai nori pakelti New Yorke 
fėrą nuo 5 centų {iki 10 centų 
ypatai. Tai būtų baisus apiplė
šimas New Yorko gyventojų, 
.kurie nuolatos yra priversti va
žinėti. Apskaitliuojama, kad 
New Yorke . kasdieną važiuoja 
iki septynių milionų žmonių. 
Jau kelis kartus miestas siūlė 
kompanijoms pinigus už subves- 
ir elevatorius, kad miestui ^par
duotų gelžkelius, bet kompani
jos atsisako. Matyti, kad jos pa
sidaro daug pelno imdamos ir 
po 5 centus.

Surado Upėje Skenduolį
Brooklyne, prie 95th St., upė

je surastas nežinomas vyras 
apie 42 metų. Spėjama, kad jis 
buvęs prieplaukų darbininkas iš 
jo drabužių. Apsivilkęs mėly
nais languotais marškiniais, 
diržas turi raidę “A.” Kitokių 
dokumentų nesurasta.

Kriaučių Lokalu Mitin
gas Šiandien

Vakar dienos “Laisvėje” bu
vo rašyta, kad Amalgameitų 
Unijos Lietuvių Lokalas 54-tas 
trečiadienį, “liepos 22 d.” tu
rės savo susirinkimą, kuriame 
rinks biznio agentą. Be to, su
sirinkimo vieta pažymėta “Pi
liečių Kliubo Salė.”

Vadinasi žinioje įvyko po
ra nemalonių paklaidų.

Kriaučių lokalo 54-to narių 
susirinkimas įvyks trečiadienį 
ŠIANDIEN, birželio 22 d., 
Amalgameitų Saleje, 11-27 
Arion Place, Brooklyne. Prasi
dės 7L3O vai. vakare. Susirin
kimą^ išsirinks naują biznio 
agentą.

Socialistas Norman Thomas 
per radio smarkiai smerkė Jer
sey iCity reakcinį majorą 
Hague.

1 Pasaulinei Parodai Namai 
Sparčiai Budavojami
Kaip žinome, 1939 metais 

New Yorke prasidės didžiulė 
pasaulinė paroda. Ji atsibus 
Flushing sekcijoj. Pirmiau ten 
buvo balos, tuštuma, dyka vie
ta, o dabar, jau antri metai ten 
budavojama didžiuliai ir įvai
riausi namai. Namai auga vie
nas po kitam, kaip grybai. Apy
linkė ir visai savo veidą pakei
tė, nes vien pereitais metais 
ten buvo pasodinta apie 32,000 
medelių. Pravedama nauji ke
liai, vieškeliai, privažiavimas.

Pasaulinėj parodoj sutiko da
lyvauti 64 skirtingos šalys. Ne
dalyvaus Vokietijos naziai, mat, 
jie bijosi New Yorko progresy- 
vės ir demokratiškai nusistačiu- 
sios visuomenės.

_____ i________ ___

Matykite Sovietą Judi “Men 
of The Sea”

“Cameo” Teatre, 42nd St. 
jr .Broadway, < New Yorke, da
bar yra -rodomas labai geras 
naujas Sovietų Sąjungoj ga
mintas judis vardu '“Men pf 
the Sea”. Tai judis iŠ Baltiš
kųjų Jūrų karę laivyno gyve
nimo ir.-kovų 1918-4919 me
tais: Jis parodo, -kaip Sovie
tų jaunutis- laivynas sumušė 
Anglijos laivyną ' Baltiškose 
Jūrose ir privertė bėgti. Jis 
parodo, kaip buvo atmušta 
greitų katerų užpuolimas ant 
Kronštado. ’ Jis parodo, ko
kio didelio pasišvėntimo ir pa- 
siaukavimo turėjo komunistai 
ir taip savo tėvynės mylėtojai 
karo specialistai. Išdaviko 
ranka užvedė laivą ant minų, 
laivas nuskendo, bet koman- 
dierius, komisaras ir dar keli 
draugai dainuodami “Interna
cionalą” nusileido su laivu į 
galingas jūrų bangas.

Bus Liet Kong. Vakarienė
Amerikos Liet. Kongreso 

Brooklyn© Skyrius duos vaka
rienę 19-tą dieną lapkričio, 
1938 m., tai bus šeštadienio 
vakarą, Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėje. Prašome kitų orga
nizacijų pasižymėti šį praneši
mą ir nieko nerengti tą dieną.

J. Ntdivaika,.

Sąryšio Susirinkimas
Birželio (June) 24 d., 7:30 v. 

vakaro, visi valdybos nariai ir 
knygų peržiūrėjimo .komisija, 
prašomi būtinai ateiti į “Lais
vės” namą. Fin. Rašt. J. G.

Turčius B. Potts, Jr., areš
tuotas po to, .kada jis automo
bilium parmušęs Joną Farrelį 
ir bandė pabėgti.

Važiuokit Bušu į ALDLD 
Didįjį Spaudos Pikniką

Sekmadienį, birželio 26 d., 
gražiame Cider Mill Grove 
Parke, ant Vaux Hall Road 
kelio, Union, N. J., atsibus me
tinis Literatūros Draugijos An
tro Apskričio piknikas, ir pus
metinė konferencija. Iš Brok- 
lyno busu važiuoja Aido di
dysis choras, o kitu busu 
ALDLD delegatai ir taip no
rinti nuvažiuoti į pikniką.

Delegatų busas išeis lygiai 
kaip 9 vai. ryto, nuo “Lais
ves” svetainės. Visi delegatai 
kviečiami susirinkti nevėliau, 
kaip 8:45 vai. ryto, nes vietą 
turime pasiekti laiku. Bušą 
nusamdė ALDLD 1 kuopa, bet j 
gali važiuoti kartu ir kitų kuo
pų delegatai. Busas bus labai 
geras, o kelionė į abi pusi tik 
vienas doleris.

Prašome užsisakyti vietas 
išanksto. Atsilankykite asme
niškai į “Laisvės” raštinę, pa
rašykite laiškelį, arba šaukite 
telefonu Stagg 2-3878.

M. Varisonas, 
Kp. Organizatorius.

Su Nakvynėmis Blogai
Jau kelis kartus suvažiavi

mų komisija kreipėsi prie 
Brooklyn© lietuvių, kad pra
neštų, kiek kurie galės priim
ti ALDLD ir Komunistų suva
žiavimų delegatų pernakvin- 
dinti ir tolimų “Laisvės” pik
niko svečių. Bet komisija kol 
kas tokių pranešimų dar labai 
mažai turi. Mat, vis mūsų, 
draugai ir draugės pasiteisina, 
kad “dar yra laiko, suspėsi
me.” Tuo gi kartu nakvynių 
turime dar labai mažai. Todėl, 
prašome nevilkinant tuoj aus 
pranešti į “Laisvės” raštinę 
asmeniškai, laiškeliu arba te
lefonu Stagg 2-3878.

Kom. Narys.

Daugiau Saugumo 
1 1 " !" *" .

Šių dienų vaikai, ateityj bus 
automobilių valdytojai. Pasek
mingas auto vairavimas daug 
prigulės nuo mokinimo jaunos 
kartos apsiėjimo gatvėj. Daug 
atydos į saugumo reikalus de
da mokytojai ir policijos tra- 
fiko skyriai, bet tas ■ neiššau
kė tokio susidomėjimo vaikų 
tėvų. Saugumo reikia išsimo
kyti pradžioj gyvenimo ir jo 
prisilaikyti visą amžių.

Kas liečia vaikų tinkamą 
i£ saugų užsilaikymą gatvėse, 
tai tas daugiausiai priguli nuo 
tėvų. Jokis kitas mokinimas 
daug naudos neduos, kol tėvai 
patys susirūpins, kad taip mo
kyti vaikus, kad jie saugūs bū
tų namie.ir gatvėj. Mes turime 
viską daryti, kad sumažinus 
vaikų nelaimes nuo automobi
lių gatvėse.

Trafiko Stotis “K”.

Teisia Motinos Žudiką
Suffolk teismabutyj yra tei

siamas. Mikai Hermanowski, 23 
metų amžiaus, kuris pasmaugė 
savo motiną, ir jo draugas Wil
liam Stenbrener, 22 metų, kuris 
mirtinai primušė Hermanows- 
.kio tėvą. Jie turėjo tikslą pasi
imti tėvų apdraudą, kuri turėjo 
siekti $10,000. Hermanowskio 
tėvai užlaikė karčiamą. Matyti, 
kad prie tokių bjaurių žygių jų 
sūnų atvedė didelis lėbavimas ir 
pinigų šaistavimas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Saldainių 

Krautuvė, kampas Humboldt ir Mau- 
jer gatvių. Prašome kreiptis pas 
Thomas Dodato, 230 Maujer Street, 
Brooklyn, N. Y. (145-147) Į

PAMOJIMAI
I

Pajieškau dėdės Kazio Marcinkaus, 
angliškai vadinamo Charles Martin. 
Paeina iš Šiaulių apskričio, Luokės 
parapijos. Jis gyvena Clevelande. 
Meldžiu atsišaukti jį patį ar kas ži
note, praneškite apie jį. Turiu svar
bių reikalų iš Lietuvos.

M. MITKUVIENĖ, 
285 Waverly Ave. Newark, N. J.

(145-147)

Išvažiuoju į Lietuvą. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Ev. 4-8792. (143-149)

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais, tarpe dirbtuvių ir Long Is
land Gelžkelio (Freight Station). 
Priežastis pardavimo 10 metų iš- 
bizniavojęs ant vienos vietos užtai 
noriu prasišalinti, eiti ant atsilsio.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54-to Skyriaus mėnesinis 
ir ekstra susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 22 d., 7:30 v. v. Amal
gameitų Svet., 11-27 Arion Place. 
Visi Skyriaus nariai malonėkite pri
būti, nes bus renkama skyriaus val
dyba ir delegatas. — Ch. Nečiuns- 
kas. (144-145)
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I Clement Vokietaitis |1 I

ffl LIETUVIS ADVOKATASH1 Į
(i 50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.i g--------------------—----------■

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179■ _ h

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dienų ir nuo 7—8 vak.

- NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., 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

GevJ Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LIETUVIŲ 
Radio Balsas

iš Stoties

WCNW 1500 Kc.
Brooklyn, N. Y.

5:30 vai. vakaro

Antradieniais, Ketvirtai 
ir Šeštadieniais 

pradedant

Birželio-June 14, 1938 
• .

PRANEŠIMAI—SKELBIMAI— 
MUZIKA — NAUJIENOS

•
Programų Veda

Ona Valaitienė 
676 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephones:
Stoties: Ingersol 2-1500 

“ 2-6000
Namų: Evergreen 8-7871

Telephone: EVergrecn 8-9770
J. GARŠVA I 

Graborius (Undertaker
Laidotuvių Direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- Į 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. Į
231 Bedford Avenue j

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra' valandų sekmadieniais.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

• (Steam Boiler)
• Q o

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 
v y n a i 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
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

BĮ

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.




